نائب :البرلمان الزال يضغط على
الحكومة بخصوص الدوالر
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المراقب العراقي /بغداد ...

اك�د عض�و مجلس الن�واب عامر الفاي�ز ،ام�س االثنني ،ان
الربمل�ان الزال يضغط عىل الحكومة العادة س�عر الرصف اىل
سابق عهده.
وقال الفائز يف ترصيح صحفي تابعته «املراقب العراقي» انه
«استثمرنا وصول املوازنة إىل مجلس النواب من اجل الضغط
على الحكومة إلعادة س�عر رصف الدوالر الحايل إىل الس�ابق
والبالغ  1200دينار ،الن سعر النفط ارتفع إىل  70دوالراً».
وأض�اف ،إن «جمي�ع الكت�ل السياس�ية يف مجل�س الن�واب
ترفض رفع سعر رصف الدوالر وتطالب بإعادته إىل السابق،
ألن الحكوم�ة رفعته م�ن أجل رفد املوازنة ب�ـ  10ترليونات
دينار واآلن حصلت عىل  22ترليون دينار بسبب ارتفاع سعر
النفط وغريه وباإلمكان تعديله بعد هذا االرتفاع».
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في هذا العدد

سلطات آل خليفة تسوق أكاذيب
جديدة لتبرير قمع البحرينيين
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
االمام الحسين «عليه السالم»
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سوريا  ..هنا اجتمع العدوان
ّ
يتشظى
كي

الثالثاء  23اذار  2021العدد  2551السنة الحادية عشرة

تحذيرات من «خطر» يُحيق بالحشد الشعبي

مفردة «مدسوسة» في الموازنة تدرُّ ذهباً
على فئة عراقية «وهمية»!

المراقب العراقي /المحرر السياسي...

ّ
لتدس
عىل حني ِغرّة ،تس�للت «أيا ٍد سياس�ية عابثة»
فق�رة جديدة يف مرشوع قان�ون املوازنة العامة لعام
 ،2021تنطوي عىل اتهام فاضح لألجهزة األمنية ،يف
سابقة خطرية لم يشهد لها العراق مثيالً من قبل.
وكشفت أطراف سياس�ية ،عن تضمني فقرة ضمن
املوازن�ة التي مازالت ترتنح بني أروقة مجلس النواب
يف انتظ�ار التصوي�ت عليها ،تتضم�ن رصف رواتب
لذوي «املغيبني ومجهويل املصري» ،عىل حد تعبريها.
بيد أن مراقبني حذروا من مغبّة إدراج فقرة تعويض
ما يس�مى بـ»املغيبني» يف املوازن�ة ،مؤكدين أن ذلك
س�وف يضم�ن لعوائلهم روات�ب وامتي�ازات ضمن
قان�ون مؤسس�ة الش�هداء ،والذين م�ن املرجح أن

يكون معظمهم عنارص يف تنظيم «داعش» اإلرهابي،
ممن قتلوا خالل العمليات العسكرية لتحرير األرايض
العراقية.
وفق ذلك ،أصدرت «رابطة أبناء شهداء العراق» ،بيانا ً
قالت فيه إن هذه الفقرة «قضت بوجود فئة ال وجود
لها يف عراقنا الحبيب ،حيث يحاول بعض السياسيني
من خالل ِّ
دس ما يسمى بمصطلح (املغيبني) ،إلدانة
النظام السيايس بش�كل عام وإدانة الحشد الشعبي
واألجهزة األمنية املختلفة بش�كل خاص ،إذ تضمنت
ه�ذه امل�ادة التي ت�م ّ
دس�ها يف املشروع بإيعاز من
إحدى الكتل املمثلة للمناطق املحررة وبموافقة كتلة
كبرية متحالفة معها ،اس�تثناء من جميع التعليمات
والضوابط».

وتكمن خط�ورة مصطلح «املُ َغيَّ�ب» ،يف املعنى الذي
ي�راد إيصاله لل�رأي العام املحلي واملجتم�ع الدويل،
وال�ذي يوح�ي ب�أن هناك جه�ة حكومي�ة أمنية قد
قام�ت بتغييب مجموعة من الناس قرسا ً وإخفائهم
أو قتله�م .إذ ترى الرابطة أن «الجهة املس�تهدفة يف
هذا النص هو الحش�د الشعبي الذي ساهم يف حماية
األرض والع�رض واملقدس�ات باإلضاف�ة إىل القوات
األمنية املختلفة».
وترى الرابطة أن «حرص املغيبني خالل الفرتة ما بني
 2020-2014يع� ُد إدانة رصيحة للق�وة التي قاتلت
يف تل�ك الفرتة وحررت امل�دن املغتصبة ،وهي فصائل
الحش�د الش�عبي» ،مبين�ة أن «ش�مول (املغيبين)
بقانون مؤسس�ة الش�هداء يعترب مخالفة دستورية

وقانونية وسابقة خطرية للتجاوز عىل قوانني العدالة
االنتقالية ،فإذا كان وال بد من شمول من ثبت فقدانه
من أبن�اء املناط�ق املح�ررة بالدليل القطع�ي وعدم
انتس�ابه إىل داع�ش وأخواته�ا  ،فنعتق�د أن الطريق
الس�ليم لذلك هو ش�مولهم بقانون تعويض ضحايا
اإلرهاب واألخطاء العسكرية رقم ( )20لسنة 2009
املعدل».
م�ن جانب�ه يق�ول املحل�ل الس�يايس وائ�ل الركابي
لـ»املراق�ب العراق�ي» ،إن «اإللح�اح باس�تخدام
فق�رة املغيبني من قبل الساس�ة ،ال يع�دو عن كونه
محاول�ة لتثبي�ت أن هناك جهة رس�مية اس�تهدفت
تلك املجاميع» .مبينا ً أن�ه «عندما تدخل هذه املفردة
بإرصار سيايس يف قانون املوازنة ،فذلك معناه توجيه
اتهام واضح تتحمل وزره جهات رسمية».
ويب�دي الركاب�ي ثقت�ه ب�أن «الحش�د الش�عبي هو
الطرف املس�تهدف من وجود هذه املف�ردة يف قانون
املوازن�ة» ،متوقع�ا ً أن «يس�عى هؤالء السياس�يون
لتحريك شكاوى ضد الحشد وقادته بعد تمرير فقرة
املغيبني ضمن املوازنة».
ويضي�ف أن «ه�ذه املفردة خطرة ج�داً ،وأن الخصم
لديه مرشوع أمريكي وإرسائييل وسعودي الستهداف
الحش�د الش�عبي» ،داعي�ا ً يف الوق�ت ذات�ه الكت�ل
السياس�ية الش�يعية« ،ألن تعي خطورة تمرير هذه
الفقرة ،التي س�وف تس�اهم بتوجي�ه اتهامات غري
حقيقية وملفقة للحشد».
ّ
تش�كلت يف
جدي�ر بالذكر أن قوات الحش�د الش�عبي
منتصف حزيران  ،2014يف أعقاب س�قوط محافظة
نين�وى على ي�د تنظيم “داع�ش” ،ومن ث�م بارشت
إطار رس�مي ُيضف�ي عليها
الحكوم�ة تأطريه�ا يف
ٍ
الصفة املؤسسية ،بإعالن تأس�يس “مديرية الحشد
الش�عبي” لتطوي�ع القادرين عىل حمل السلاح من
جمي�ع املحافظ�ات العراقي�ة ،ومن ثم فإن الحش�د
يمارس نش�اطاته بشكل رس�مي كأي مؤسسة من
مؤسس�ات الدول�ة العراقي�ة التي يحميه�ا القانون
خالل أداء الواجبات القتالية.
وص�وت الربملان يف دورت�ه الثالثة بجلس�ته الـ()32
على قان�ون الحش�د الش�عبي يف (،)26-11-2016
وأصبحت هيأة الحش�د بموجبه مؤسس�ة رس�مية
تأتمر بأوامر القائد العام للقوات املسلحة.
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قصي منير يتسلم دفة قيادة نادي القاسم

تحذير من تصاعد الهجمات
اإلجرامية في ديالى

المراقب العراقي /بغداد...

ح�ذرت عض�و مجلس الن�واب إقبال
اللهيب�ي ،ام�س االثنين ،م�ن مغبة
تصاع�د الهجم�ات االجرامي�ة يف
محافظة دياىل.
وقال�ت اللهيبي يف ترصي�ح صحفي
تابعته «املراقب العراقي» ان «موقف
دي�اىل االمني يحت�اج اىل اهتمام اكرب
من قبل الحكوم�ة املركزية مع تزايد
الخروقات».
وبين�ت انه «اليم�ر يوم اال وتس�جل
املحافظ�ة حادث�ا ارهابي�ا هن�ا او
هن�اك” ،مشيرة اىل أن “ماح�دث يف
اط�راف ناحي�ة العب�ارة م�ن خطف

عمال يثري القلق ويس�تدعي تحقيق
عاجل من قبل الجهات املختصة”.
واضاف�ت ان “ام�ن دي�اىل بحاج�ة
اىل اجتم�اع عاج�ل ملناقش�ة س�بب
الخروقات والس�عي لتامين املناطق
وايق�اف نزي�ف ال�دم» ،الفت�ة اىل ان
«االره�اب يمث�ل عدوا ل�كل مكونات
املحافظ�ة ومواجهته يجب ان تكون
حاسمة”.
وأش�ارت إىل “ع�دم االس�تقرار يف اي
منطق�ة س�يؤدي اىل ش�لل وضعه�ا
االقتص�ادي ويجع�ل الن�اس يف قلق
وه�ذا م�ا يح�دث حالي�ا يف بع�ض
املناطق”.

نائب :الموازنة تهدد أصول الدولة

المراقب العراقي /بغداد...

اك�د النائب مهند العتابي ،امس االثنني ،ان موازن�ة  2021تهدد اصول الدولة،
فيم�ا بين انها غير عادلة بح�ق املواطن .وق�ال العتاب�ي يف ترصيح صحفي
تابعته «املراقب العراقي» ان «موازنة  2021هي سياس�ية تفاوضية وعادة ان
املوازن�ات ال تخضع اىل سياس�ة التفاوض والتحاور وبالتايل انها ش�تت الرأي
السيايس بل حتى الشعب العراقي».
واضاف ،ان «موازنة  2021هي س�وداء وش�وهاء ملا تضمنته من مواد مثقلة
لم نس�مع بها س�ابقا كما انها منحازة كثريا وغري عادلة عىل حس�اب املواطن
العراق�ي» .وتابع ان «هذه املوازنة س�تهدد اصول الدولة والقطع الزراعية كما
س�تجعل القطاع�ات مثل الكهرب�اء والنفط يف ف�م املقاولني والتج�ار وبالتايل
س�تكون ارايض شاس�عة مث�ل ك�راج النهضة ومصف�ى ال�دورة وغريها من
االرايض مملوك�ة ألش�خاص بع�د ان تبيعها الدولة وفق املادة  .»47واش�ار اىل
ان «هناك تعديال خطريا تضمنته املوازنة وهو احتس�اب كل مفقود يف املناطق
املحررة عىل انه ش�هيد كذلك ما تريد تذهب ب�ه موازنة 2021هو اعطاء ديون
سابقة اىل اقليم كردستان»،

دعوات «حل البرلمان» تشطر البيت
الحكومة تسعى لـ»تطعيم»
األوراق النقدية قبل «المواطن»!! السياسي إلى نصفين «مؤيد» و«معارض»
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي

بع�د أن «ه�رب» م�ن عملي�ة اس�تجوابه يف
الربملان  ،بس�بب الش�بهات الت�ي تالحقه ويف
مقدمته�ا إرصاره عىل اتباع سياس�ة تجويع
الش�عب الع�راق جراء رف�ع رصف ال�دوالر،
فضال عن منحه رشكة بوابة عش�تار للنظم
وخدم�ات الدف�ع اإللكرتون�ي ،إج�ازة على
الرغم من وجود ق�رارات إليقاف الرتاخيص،
م�ا زال محافظ البنك املركزي يتبع سياس�ة
ملتوي�ة فه�و الذي س�اهم يف تحقي�ق أرباح
ضخم�ة من جراء ترسيب رف�ع قيمة الدوالر
قب�ل إعالنه وحصول املصارف التابعة لبعض
النخب السياس�ية عىل أرب�اح ضخمة  ,وهذه
الصفق�ة أنقذته م�ن االس�تجواب  ,فما زال
محافظ البنك املركزي يكرس سياسة تجويع
العراقيين ج�راء تخفي�ض قيم�ة الدين�ار,
وفج�أة يخ�رج بق�رار تغيري العمل�ة بأخرى
مضادة للفايروس�ات ،يف الوق�ت الذي الزالت
فيه الحكومة عاجزة عن توفريها للمواطن.
إذ يعل�ن البنك املركزي العراق�ي  ،عن إضافة
خاصي�ة جدي�دة للأوراق النقدي�ة ،وه�ي
حمايته�ا م�ن البكرتي�ا والفريوس�ات ومن
ضمنها سلالة فايروس كورونا التي س�يتم
طرحها قري ًبا إىل التداول”.
وأضاف أنه “س�يتم إضاف�ة املبيد البيولوجي
ال�ذي طورته الشركات العاملي�ة املتخصصة
بطباع�ة االوراق النقدي�ة بالتنس�يق م�ع

الجهات املختصة”.
ويف هذا الش�أن أوضح الخبري االقتصادي عبد
الرحم�ن املش�هداني :أن عملية اس�تبدال أو
طبع عملة جدي�دة أمر طبيعي لحمايتها من
التزوير وقد رفض البنك ذلك خالل الس�نوات
املاضي�ة  ,والي�وم يس�عى لطب�ع عملة ضد
الفايروس�ات  ,وعملي�ة طباع�ة  70تريليون
دين�ار وهي مق�دار الكتلة النقدي�ة أمر ليس
بالهني  ,فعملي�ة طباعتها يف بريطانيا تكلف
الورق�ة الواح�دة ما بني  9-7س�نتات وطبع

العملة يف الهند يكلف  3س�نتات  ,لكن الكمية
ضخمة وعملية استبدالها مكلفة وسريافقها
عملية فساد المحالة بسبب اآلليات املعتمدة.
وقال املشهداني يف ترصيح خص به «املراقب
العراقي» إن عملية الطب�ع لم توضح آلياتها
،فهل تستبدل جميعها ويف هذه الحالة سرتبك
االقتصاد املحيل وما سيرافقه من مشاكل يف
االس�واق  ,وااله�م من ذلك هل يتم اس�تبدال
الدوالر بآخر ضد الفايروسات ...

تفاصيل اوسع صفحة 3

المراقب العراقي /أحمد محمد...

أغلبية نيابية «مرشوطة» تطالب بحل الربملان
قبيل يوم واحد من االنتخابات املزمع إجراؤها
يف الع�ارش من ترشين االول من العام الجاري،
هذا االمر أثار حفيظة بعض الكتل السياس�ية
س�يما الكردية منها ،إذ وصفته بأنه «حملة»
انتخابية مبكرة.
نواب أش�اروا اىل أن أكثر م�ن  180نائبا وقعوا
عىل حل الربمل�ان قبل موع�د االنتخابات ،لكن
يف ح�ال تغيري املوع�د من قب�ل الحكومة فإن

الربمل�ان يع�ود اىل الخدمة وذلك ك�ي ال تكون
الحكومة بعيدة عن الرقابة الربملانية.
وأعلن�ت كتل�ة س�ائرون يف مجل�س الن�واب
العراق�ي ،ع�ن تقدي�م طل�ب لح�ل الربملان يف
التاس�ع من ترشين االول املقب�ل ،أي قبل يوم
من موعد االنتخابات املبكرة.
لكن هذا االمر رسعان ما ش�ق البيت السيايس
م�ا بني مؤيد ورافض ،فم�ن الكتل النيابية ما
اعتربته أن�ه مجرد دعاي�ة انتخابي�ة تقودها
بع�ض التكتلات السياس�ية قبي�ل فترة

األمن النيابية تستبعد سحب القوات األجنبية من العراق
المراقب العراقي/بغداد ...

اس�تبعدت لجنة األمن والدف�اع النيابية  ،امس
االثنين  ،س�حب الق�وات االجنبية م�ن العراق،
فيما اكدت ان الحكومة غري راغبة يف ذلك.
وقال عض�و اللجنة جرب املحم�داوي يف ترصيح
صحفي تابعته «املراقب العراقي» أن “واشنطن
تمارس ضغوطا عىل حكومة الكاظمي من اجل
بقاء قواتها فرتة اط�ول يف العراق” .وأضاف أن
“الحكوم�ة الحالي�ة ال تمتلك الرغب�ة يف جدولة
االنس�حاب األجنبي م�ن العراق  ،مشيرا إىل أن

“أمريكا تطاولت كثريا عىل س�يادة العراق وهذا
التطاول يقابله صمت حكومي».
وكان�ت تظاهرات مليونية ق�د خرجت يف عموم
محافظات العراق مطلع عام « »2020املنرصم،
طالبت بضرورة اخ�راج الق�وات االجنبية من
العراق.
يشار اىل ان الربملان كان قد اصدر قرارا ً دعا فيه
الحكومة اىل جدولة سحب القوات االجنبية بعد
جريمة اغتيال ق�ادة النرص التي نفذت من قبل
الطريان االمريكي.

كتلة سياسية ترفض «وهب» النفط إلقليم كردستان
المراقب العراقي/بغداد ...

رفض�ت كتل�ة ب�در النيابي�ة  ،ام�س االثنني ،ان
يت�م وهب نفط املحافظ�ات الجنوبي�ة اىل اقليم
كردستان.
وق�ال رئي�س الكتل�ة حس�ن ش�اكر الكعبي يف
ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي»
ان “اقلي�م كردس�تان لديه حق�وق وكذلك عليه
واجب�ات وعليه�م ان يعطوه�ا لحكوم�ة بغداد

بحسب الدستور العراقي”.
وبني ان “االقليم لم يلتزم اطالقا بش�ان تس�ليم
 250الف برميل م�ن النفط يوميا ولكن باملقابل
هو كان ياخذ جميع استحقاقاته”.
يش�ار اىل ان موازن�ة الع�ام الج�اري تعث�رت يف
مجلس النواب بسبب الخالف بني املركز واالقليم
ً
فضلا عن تس�ليم واردات
وه�و حص�ة االخري،
نفط كردستان .

االنتخاب�ات ،لك�ن يف الوقت نفس�ه ثم�ة آراء
طرحته�ا كتل نيابية بهذا الص�دد ،أبرزها بأن
الوض�ع الراهن وهشاش�ة الق�رار يف حكومة
مصطفى الكاظمي التش�جع عىل اتخاذ هكذا
ق�رار مهم ،ومن جهة أخرى وصفت أوس�اط
سياس�ية بأن تحريك هذا امللف يراد به إشغال
الش�ارع عن املطالبة بحسم املوازنة من جهة،
وكذل�ك لخ�وض دعاي�ة انتخابي�ة مبكرة بني
الكتل السياسية.
وبدورها كش�فت اللجنة القانوني�ة النيابية،
ع�ن طبيع�ة الط�رق القانوني�ة الت�ي يمكن
س�لكها لحل الربملان مبين�ة أن الصورة األوىل
لح�ل الربملان أن يتم تقدي�م مقرتح من رئيس
ال�وزراء اىل رئيس الجمهوري�ة ويكون تحديد
موع�د لالنتخاب�ات املبك�رة م�ن قب�ل رئيس
الجمهورية يف مدة أقصاها  60يوما ً من تأريخ
ح�ل الربمل�ان ويرس�ل الكتاب ملجل�س النواب
للتصويت عليه باألغلبية املطلقة.
وأضاف�ت اللجن�ة ،أن الص�ورة الثاني�ة يقدم
ثل�ث أعض�اء مجل�س الن�واب طلبا لرئاس�ة
مجلس الن�واب لحل الربمل�ان ويعرض الطلب
عىل أعضاء املجل�س للتصويت عليه باالغلبية
املطلقة وبعدد أعضائه.
وأوضح�ت اللجن�ة ،أن الربملان ذه�ب للصيغة
الثاني�ة لحل املجل�س وهو أن يق�دم أكثر من
 100نائب تواقيع لحل الربملان»...
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تخوف من «انقالب» جديد على موعد االنتخابات

2

 180نائبــا يـوقعـون مقتـرحـاً لحــل البــرلمـان
بشرط استمرار الرقابة على الحكومة

املراقب العراقي /أحمد محمد...
أغلبي�ة نيابي�ة «مرشوط�ة» تطال�ب بحل
الربمل�ان قبيل ي�وم واح�د م�ن االنتخابات
املزم�ع إجراؤها يف العارش من ترشين االول
م�ن العام الج�اري ،ه�ذا االم�ر أثـــــار
حفيظ�ة بع�ض الكت�ل السياس�ية س�يما
الكردي�ة منه�ا ،إذ وصفت�ه بأن�ه «حملة»
انتخابية مبكرة.
نواب أشاروا اىل أن أكثر من  180نائبا وقعوا
عىل حل الربملان قبل موعد االنتخابات ،لكن
يف حال تغيير املوعد من قبل الحكومة فإن
الربمل�ان يع�ود اىل الخــــدم�ة وذل�ك كي
ال تك�ون الحكـــوم�ة بعيدة ع�ن الرقابة
الربملانية.
وأعلن�ت كتلة س�ائرون يف مجل�س النواب
العراق�ي ،ع�ن تقديم طلب لح�ل الربملان يف
التاسع من ترشين االول املقبل ،أي قبل يوم
من موعد االنتخابات املبكرة.
لك�ن ه�ذا االم�ر رسع�ان م�ا ش�ق البيت
الس�يايس م�ا بين مؤي�د وراف�ض ،فم�ن
الكتل النيابية ما اعتربت�ه أنه مجرد دعاية
انتخابية تقودها بعض التكتالت السياسية
قبيل فرتة االنتخابات ،لكن يف الوقت نفسه
ثم�ة آراء طرحتها كت�ل نيابية بهذا الصدد،
أبرزها بأن الوضع الراهن وهشاشة القرار
يف حكومة مصطفى الكاظمي التشجع عىل
اتخ�اذ هكذا ق�رار مهم ،وم�ن جهة أخرى
وصفت أوس�اط سياس�ية بأن تحريك هذا
امللف يراد به إش�غال الش�ارع عن املطالبة
بحس�م املوازنة من جهة ،وكذلك لخــوض
دعاي�ة انتخابي�ة مبك�رة بيــ�ن الكت�ل
السياسية.
وبدورها كشفت اللجنة القانونية النيابية،
ع�ن طبيعة الط�رق القانوني�ة التي يمكن
سلكها لحل الربملان مبينة أن الصورة األوىل
لحل الربملان أن يتم تقديم مقرتح من رئيس

الوزراء اىل رئيس الجمهورية ويكون تحديد
موع�د لالنتخاب�ات املبكرة م�ن قبل رئيس
الجمهوري�ة يف م�دة أقصاه�ا  60يوما ً من

يبدو الجماع���ة عندهم اصرار
متواصل انه يحولون الدستور
العراق���ي الى حب���ر على ورق،
مال نبقى ساكتيلهم معناها
م���ا راح نغي���ر ش���ي ،اقت���رح
نتع���اون على تأس���يس عقد
اجتماع���ي وسياس���ي جدي���د
مكفول من الش���عب نفس���ه،
حت���ى نصن���ع قرارن���ا بيدن���ا
ونجبرهم يلتزمون بي.
واحده���م يگول« :دس���تورنا
مض���روب اكث���ر م���ن الترفك
اليت».
االعالمي عزيز الربيعي

تغريدة

تأري�خ حل الربملان ويرس�ل الكتاب ملجلس
النواب للتصويت عليه باألغلبية املطلقة.
وأضاف�ت اللجنة ،أن الص�ورة الثانية يقدم

ثل�ث أعضاء مجل�س النواب طلبا لرئاس�ة
مجل�س الن�واب لح�ل الربمل�ان ويع�رض
الطلب عىل أعض�اء املجلس للتصويت عليه

باالغلبية املطلقة وبعدد أعضائه.
وأوضحت اللجنة ،أن الربملان ذهب للصيغة
الثاني�ة لحل املجلس وهو أن يقدم أكثر من

 100نائب تواقيع لحل الربملان» ،مشرية إىل
أن «هنالك أكثر من  170نائبا ً قدموا تواقيع
حيث تم تقديمها اىل رئاسة املجلس وسيتم
تحديد جلس�ة التصويت عليها وس�تعرض
عىل باقي االعضاء وفق السياقات القانونية
والدس�تورية للتصوي�ت يف ح�ال موافق�ة
االغلبية املطلقة.
وبدوره�ا ،أكدت النائبة ع�ن تحالف الفتح
دالل حس�ن ،أن «املقترح املطروح من قبل
ع�دد من الكت�ل السياس�ية الق�ايض بحل
الربملان يف التاس�ع من ترشي�ن االول املقبل
أي قب�ل يــــ�وم واح�د م�ن االنتخابات،
هو أمر مش�ــــــروط بالت�زام الحكومة
بإجـــــ�راء االنتخاب�ات يف ذات املوعد ال
غريه».
وقال�ت حس�ن ،يف ترصي�ح ل�ـ «املراق�ب
العراق�ي» إن�ه « يف ح�ال تراج�ع الحكومة
ع�ن إج�راء االنتخابات وإرجائه�ا يف موعد
آخ�ر فإن الربمل�ان يع�ود اىل العم�ل ،تالفيا
للوق�وع يف الف�راغ الدس�توري أو ك�ي ال
تبقى الحكوم�ة تعمل بدون رقاب�ة نيابية
ف�إن مجلس الن�واب يعيد نفس�ه اىل العمل
ويمارس مهامه الدستورية» ،مشرية اىل أن
«ه�ذا اإلجراء يخلصنا من خي�ار اللجوء اىل
حكومة إنقاذ وطني».
وأش�ارت النائبــــــــة ،اىل أن «مس�ألة
تأجي�ل االنتخابــــات اىل موعد جديد غري
مطروحـــــ�ة يف الوق�ت الح�ايل ،لكنه�ا
واردة!».
وبين�ت أن�ه «تــــ�م جم�ع أكث�ر م�ن
 180توقيع�ا نيابي�ا للمضي به�ذه اآللي�ة
املرشوط�ة» ،مؤك�دة أن «مجل�س الن�واب
ال يمان�ع بح�ل نفـــس�ه يف أي موعد لكن
أن يك�ون ه�ذا املوع�د يس�بق االنتخاب�ات
بيوم واحد وذلك لضم�ان عدم الخروج من
اآلليات الدستورية».

 20فقرة في الموازنة تعرقل تمريرها ودعوات للحسم خالل جلسة السبت المقبل
املراقب العراقي /بغداد...
اك�دت عض�و لجن�ة الخدم�ات
النيابية النائب منار عبد املطلب،
ام�س االثنين ،أن  20فق�رة يف
موازن�ة  2021الي�زال عليه�ا
خالفات بني القوى النيابية.
وقال�ت عبد املطل�ب ،يف ترصيح
تابعت�ه «املراق�ب العراقي» إنه
«نأمل ان تكون جلس�ة السبت
املقب�ل حاس�مة يف اكتم�ال
النصاب لع�رض فقرات املوازنة
ومناقش�تها وص�وال اىل مرحلة
التصوي�ت من اجل حس�م اهم
القوانين باعتباره يتعلق بامللف

املايل ل�كل الدوائر والنفقات ملدة
عام».
واضاف�ت عبد املطل�ب ،أن «20
فق�رة يف موازن�ة  2021الت�زال
عليه�ا خالف�ات بين الق�وى
النيابي�ة مؤكدة ب�ان التصويت
ربم�ا اليم�رر بع�ض الفق�رات
بس�بب الخالف�ات حيالها ومن
بينه�ا ميزانية بع�ض الوزارات
وخاص�ة البلدي�ا الت�ي ه�ي
مح�دودة ج�دا قياس�ا ببقي�ة
ال�وزارات رغ�م انه�ا املس�ؤول
املب�ارش ع�ن مل�ف الخدمات يف
العراق».

القانونية النيابية :البرلمان سيواصل عمله إذا أخلت الحكومة بموعد االنتخابات المحدد

ترصيح إذاعي

مرشح لمنصب محافظ ذي قار
يعلن انسحابه ويكشف االسباب
أعلن املرشح لشغل منصب محافظ ذي قار االستاذ الجامعي عبد
الرضا حس�ن سعود عن انسحابه من مفاوضات الرتشيح وكذلك
م�ن عضوية خلية األزمة.وقال س�عود ،يف ترصيح لراديو «املربد»
وتابعت�ه «املراقب العراقي» إن «س�بب انس�حابه من مفاوضات
منص�ب املحاف�ظ انه وقب�ل التنصيب حدثت مماح�كات وبعض
االعرتاضات واالختالف يف وجهات النظر ما تولد لديه ش�عور بانه
غري قادر بان يميض بالرؤى واالفكار الخاصة به».
واض�اف س�عود ان�ه «وفيما يخص اس�حابه م�ن عضوية خلية
االزم�ة فانه�ا جائ�ت العتق�ادة بان الخلي�ة غري موفق�ة الدارة
املحافظ�ة واليمك�ن ان ت�دار املحافظ�ة بلجنة بل يج�ب ان تدار
بش�خص وصف�ه بالح�ازم والحري�ص ال�ذي يس�تطيع ان يغري
وينتش�ل من واقع محافظة».ونوه ان «السبب الرئيس
باالنس�حاب ج�اء لش�عورة ايض�ا بان�ه اليملك
االدوات الكافي�ة للنج�اح بع�د املماحكاة وقد
سلبت بعض االدوات التي كان يعول عليها
بالنجاح واالمر االخر انه اليريد ان يدخل
يف منافسة عىل منصب املحافظ ويعتقد
ان املعايري املس�تخدمة للمنافس�ة غري
مقبولة من قبله شخصيا».

املراقب العراقي /بغداد...
كشف القيادي يف التيار الصدري حاكم
الزاميل ،امــــ�س االثنيـــــن ،عن
عجز يف عم�ل الحكــــومة العراقية
يف مس�ألـــة إعـــ�ادة النازحين
إىل مناط�ق ع�دة ،فيما أك�د أن رئيس
ال�وزراء يعتمــ�د على مستش�ارين
فاشلني.
وق�ال الزاملي ،يف ترصي�ح تابعت�ه
«املراقب العراقي» إن «إعادة النازحني
مهمة الحكوم�ة ،ومـــع ذلك فنحن
ندعو من لديه أمالك تـــم االس�تيالء
عليه�ا لتبلي�غ لجن�ة التي�ار الصدري
إلعادتها».
وأضاف ،أن «رئيس الوزراء مصطفى
الكاظم�ي يعتم�د على مستش�ارين
فاش�لني يقـــدم�ون لـــ�ه نصائح
غير جيـ�دة ،وهــــذا الس�بب أدى
إىل س�قوط أغل�ب الحكـــــوم�ات
العراقية».

هل تبت المحكمة االتحادية اليوم بقرار حل مجالس المحافظات ؟
املراقب العراقي /بغداد...
رجح رئيس لجنة العالقات واالعالم
يف مجل�س محافظ�ة بغ�داد املنحل
رعد جبار الخميسي ,امس االثنني,
تأجي�ل البت يف ق�رار مجلس النواب
بح�ل مجال�س املحافظ�ات املزمع
إقامة املرافع�ة للمحكمة االتحادية
الي�وم الثالث�اء اىل موع�د لحين
اكنم�ال نصاب املحكم�ة ,مؤكدا ان
ق�رار مجلس النواب بح�ل مجالس
املحافظات سيرد من قبل املحكمة
االتحادية لكونه يخالف الدستور.

الشريط األمين

املراقب العراقي /بغداد...
اك�دت اللجنة القانوني�ة النيابية ،ام�س االثنني ،أن مجل�س النواب
س�يواصل عمل�ه ،يف ح�ال اخلت الحكوم�ة بالتزاماتها لع�دم اجراء
االنتخابات رسميا يف العارش من ترشين االول املقبل.

وقال مقرر اللجنة النائب يحيى املحمدي ،يف ترصيح تابعته «املراقب
العراقي» ان «الكتل السياس�ية اجمع�ت عىل حل مجلس النواب قبل
اجراء االنتخابات ،لكن ذلك يحتاج اىل صيغة قانونية ودراسة معمقة
باتجاه الحل رسميا».واضاف ان «االعالن رسميا من قبل قادة الكتل

السياس�ية هو لبي�ان التوجـه العام املتفق علي�ه من الربملان وكافة
املكونات نحو ح�ل مجلس النواب ،لكن التوقي�ت واملوعد قبل اجراء
االنتخابات او بعده ،وااللية القانونية لحل الربملان ستنضج الحقا».
واوضح« ،يف حال اخلت الحكومة بالتزاماتها وعدم اجراء االنتخابات

يف املوع�د املتف�ق علي�ه واملح�دد يف  10ترشين االول املقبل ،س�يبقى
الربمل�ان قائم�ا لحني اج�راء االنتخاب�ات» ،مبين�ا ان «كاف�ة الكتل
واملكون�ات اعلن�ت اجماعه�ا على املضي لحل الربمل�ان ،ام�ا االلية
والتوقيت سيتم العمل النضاجها قانونا».

برلماني سابق:
الكاظمي يعتمد على
مستشارين فاشلين

وق�ال الخميسي ،يف ترصيح تابعته
«املراق�ب العراق�ي» إن «ام�ام
املحكم�ة االتحادية مجموعة كبرية
م�ن القضاي�ا ومنه�ا قضي�ة عدم
دس�تورية قرار مجلس النواب بحل
مجال�س املحافظات الذي تم تحديد
املرافع�ة الي�وم الثالث�اء» ،مرجحا
«تأجي�ل الب�ت بق�رار ح�ل املجلس
اىل موع�د اخر لحين اكتمال نصاب
املحكمة».
وأضاف ان «قرار مجلس النواب غري
دس�توري وان رده من قبل املحكمة

وفد أمين رفيع يصل كربالء
استعدادا للشعبانية
املراقب العراقي /بغداد...
وص�ل وف�د امني رفيع برئاس�ة وزير الداخلية عثم�ان الغانمي،
امس االثنين ،اىل محافظة كربالء املقدس�ة ملتابع�ة خطة زيارة
النصف من شعبان.
وق�ال مص�در امن�ي إن «وزير الداخلي�ة عثم�ان الغانمي ونائب
قائد العمليات املشتركة الفريق الركن عبد االمري الشمري ،وصال
على رأس وفد أمن�ي اىل كربالء ،لإلطالع على الوضــــع االمني
والوقوف عىل اإلس�تعدادات الخاصة بزيارة النصف من ش�عبان
املرتقبة».

االتحادي�ة اكيد لك�ون حل املجالس
يحتاج اىل تعديل دستوري».
وأوضــــ�ح ان «ع�ودة مجل�س
املحافظات بالوقت الحارض ستحل
الكثير م�ن املش�اكل يف املحافظات
بع�د ان هيم�ن املحافظين على
الس�لطتني الترشيعي�ة والتفيذي�ة
داخ�ل محافظاته�م ,مم�ا أدى
لتصاعد حدة االحتجاجات الشعبية
يف العديد من املحافظات» ،مؤكدا ان
«إعادة مجلس املحافظات س�يكون
مفتاح حل للكثري من املشاكل».

األمن النيابية :قرارات حظر التجوال هي من اختصاص الحكومة حصرا
املراقب العراقي /بغداد...
اكد عضو لجنة األم�ن والدفاع النيابية
عب�اس الصروط ،ام�س االثنين ،بان
تدخ�ل مجلس الن�واب يف رف�ع الحظر
الشامل مستبعد ،مشريا إىل أن األمر من
اختصاص الشؤون الصحية.
وق�ال الصروط ،يف ترصي�ح تابعت�ه
«املراق�ب العراق�ي» إن «ابق�اء او رفع
الحظ�ر الش�امل او الجزئ�ي مره�ون
بق�رارات لجن�ة الصح�ة والسلامة

الوطني�ة الن االم�ر متعل�ق بوب�اء
واليمك�ن التدخ�ل يف مل�ف ه�و م�ن
اختصاص الش�ؤون الصحية التي هي
املعنية بمالحظ�ة املوقف الوبائي العام
الن هن�اك ارتف�اع يف مع�دالت االصابة
والوفي�ات لذا فان تدخل مجلس النواب
يف ملف الحظر مستبعد».
واض�اف الرصوط ،ان «هناك اعضاء يف
خلية االزمة النيابية عىل دراية باملواقف
وهي املعنية باالمر” ،الفتا اىل ان «نسبة

االلتزام باجراءات الصحة محدودة جدا
وهذا مايفرس ارتفاع اإلصابات».
واس�تدرك بالقول“ :لكن باملقابل يجب
ان يكون للحكومة دور يف دعم الفقراء
بالبطاق�ة التمويني�ة ومن�ح اعان�ات
مالية الن نس�بة م�ا دون خط الفقر يف
الع�راق عالية ج�دا والحظر تس�بب يف
رضر بال�غ خاص�ة وان اغلبهم يعتمد
على مه�ن متواضع�ة يف تامين لقمة
الخبز يوميا”.

اسعار الذهب

الرافدين يوجه منتسبي الداخلية
بمراجعة فروعه للتقديم على السلف
دعا مرصف الرافدين منتس�بي الداخلي�ة اىل مراجعة
فروعه املخصصة بمنح الس�لف يف بغداد واملحافظات
للتقديم عليها واستالمها.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمصرف يف بي�ان ,ان على
منتس�بي الداخلي�ة مراجع�ة فروع�ه املخصصة ملنح
الس�لف يف بغ�داد واملحافظ�ات للتقدي�م عىل الس�لف
اس�وة باملوظفين املدنيني وذل�ك يف خط�وة لتخفيف
الزخم وتوس�يع عملية املنح يف عدة فروع بعد ان كان
االم�ر مقترصا على الفرع الرئييس  ..كم�ا دعا البيان
منتسبي الداخلية اىل اتباع س�ياق التعليمات السابقة
والية التقديم عىل السلف.

اسعار الذهب عيار  71,80 18دينارا

اسعار الذهب عيار  83,77 21دينارا
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اسعار الفضة

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

اسعار النفط

ً
دوالرا للبرميل
برنت 64.25

اسعار النفط تبقى عند
مستويات عالية برغم
تسجيلها انخفاضا جديدا

س�جلت اس�عار النف�ط  ،تراجع�ا وس�ط مخاوف
بش�أن انخفاض الطلب على منتج�ات الوقود ،يف
أعقاب املزيد من اإلغالق األوروبي بس�بب فريوس
كورون�ا الذي س�يطر على التداول.وانخفض خام
برن�ت  27س�نتا أو  0.43باملئة ،ليص�ل إىل 64.25
دوالرا للربميل.فيم�ا تراجع س�عر النفط األمريكي
 28س�نتا أو  ،٪44ليصل إىل  61.15دوالرا للربميل،
حيث انخفض كال العقدين بأكثر من  ٪6األس�بوع
املايض.وطبق�ت منظم�ة البلدان املص�درة للنفط
(اوب�ك) وحلفاؤه�ا تخفيض�ات غري مس�بوقة يف
االنتاج يف اتفاق لتحقيق التوازن يف االسواق العاملية
بعد انخفاض الطلب خالل جائحة كوفيد .19-

ش�دد النائب مرض الك�روي  ،عىل رضورة إرجاع س�عر الدوالر إىل ما
كان علي�ه تالفيا لكارثة إنس�انية ،الفتا إىل أن حمى ارتفاع االس�عار
باتت تلتهم البس�طاء من املواطنني.وقال مرض الكروي  ،إن «التوجه
النيابي يسير نحو تخفيض س�عر الدوالر بعد جمع التواقيع النيابية
الكافي�ة النهاء الغلاء املعييش الفاح�ش» .وأضاف أن «اعادة س�عر
رصف ال�دوالر اىل وضع�ه الس�ابق س�ينهي كارثة انس�انية مرتقبة
بسبب االرتفاع الكبري بأسعار املواد الغذائية التي اثقلت كاهل الفقراء
يف االس�ابيع املاضية» .وش�دد عىل أنه «ال يمكن القب�ول ببقاء حمى
االس�عار تلتهم البسطاء ،س�يما مع ارتفاع اس�عار النفط يف السوق
العاملية وانعكاس�ها عىل االقتصاد العراقي بشكل ايجابي» ،مبينا أن
«الفرق يف س�عر برميل النفط كاف لسد االزمة املالية وتوفري السيولة
للرواتب وبقية النفقات الحكومية االخرى».

سعر بيع الدوالر = 146.000

دينار

سعر شراء الدوالر =  145.000دينار

مليارات الستبدال العملة في ظل أزمة مالية

الصيهود  :الصيغة الحالية
للموازنة تتضمن فقرات
تصادر حقوق ضحايا االرهاب
اس�تبعد النائب الس�ابق محمد س�عدون الصيهود
تمري�ر قان�ون املوازنة يف ح�ال تضمينه�ا الفقرة
املتعلقة بتعوي�ض االرهابيين الدواعش .واوضح
الصيه�ود يف بي�ان صحف�ي  »:ان  /الفت�ح  /و/
دولة القانون  /ل�م ولن يصوتا عىل قانون املوازنة
االتحادي�ة بصيغته�ا الحالي�ة كونه�ا متضمن�ة
لفق�رات خطيرة تص�ادر حق�وق ابن�اء الش�عب
العراقي الذين طالتهم يد االرهاب الداعيش  ،بالتايل
فان الفتح ودولة القانون سيوقفان تمرير املوازنة
يف ح�ال االرصار على فق�رة تعوي�ض االرهابيين
الدواعش تحت مس�مى « املغيبني».واضاف انه « :
ال يمكن كذلك تمري�ر املوازنة يف حال ارصار بعض
الكتل عىل ابقاء سعر رصف الدوالر  ١٤٥الف دينار
الي�ذاء املواطن البس�يط  ،وذلك لكون�ه اصبح اداة
لتخري�ب العراق واقتص�اده  ،وعليه اذا لم يخفض
س�عر رصف ال�دوالر اىل  ١١٩الف دينار فان قانون
املوازنة لن يمرر اطالقا».

األمريكي 61.15

ً
دوالرا

نائب :حمى األسعار باتت تلتهم
البسطاء بسبب رفع سعر صرف الدوالر
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اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

صفقة فساد يقودها محافظ البنك المركزي بذريعة
تدعيم األوراق النقدية ضد الفايروسات!!
املراقب العراقي /مشتاق الحسناوي
بع�د أن «ه�رب» م�ن عملي�ة اس�تجوابه يف
الربملان  ،بس�بب الش�بهات التي تالحقه ويف
مقدمته�ا إرصاره عىل اتباع سياس�ة تجويع
الش�عب الع�راق جراء رف�ع رصف ال�دوالر،
فضال عن منحه رشكة بوابة عش�تار للنظم
وخدم�ات الدف�ع اإللكرتون�ي ،إج�ازة على
الرغم من وجود ق�رارات إليقاف الرتاخيص،
م�ا زال محافظ البنك املركزي يتبع سياس�ة
ملتوي�ة فه�و الذي س�اهم يف تحقي�ق أرباح
ضخم�ة من جراء ترسيب رف�ع قيمة الدوالر
قب�ل إعالنه وحصول املصارف التابعة لبعض
النخب السياس�ية عىل أرباح ضخمة  ,وهذه
الصفق�ة أنقذته م�ن االس�تجواب  ,فما زال
محافظ البنك املركزي يكرس سياسة تجويع
العراقيين ج�راء تخفي�ض قيم�ة الدين�ار,
وفج�أة يخ�رج بق�رار تغيري العمل�ة بأخرى
مضادة للفايروس�ات ،يف الوق�ت الذي الزالت
فيه الحكومة عاجزة عن توفريها للمواطن.
إذ يعل�ن البنك املركزي العراق�ي  ،عن إضافة
خاصي�ة جدي�دة للأوراق النقدي�ة ،وه�ي
حمايته�ا م�ن البكرتي�ا والفريوس�ات ومن
ضمنها سلالة فايروس كورونا التي س�يتم
طرحها قري ًبا إىل التداول”.
وأضاف أنه “س�يتم إضاف�ة املبيد البيولوجي
ال�ذي طورته الشركات العاملي�ة املتخصصة
بطباع�ة االوراق النقدي�ة بالتنس�يق م�ع
الجهات املختصة”.

ويف هذا الشأن أوضح الخبري االقتصادي عبد
الرحم�ن املش�هداني :أن عملية اس�تبدال أو
طبع عملة جدي�دة أمر طبيعي لحمايتها من
التزوير وقد رفض البنك ذلك خالل الس�نوات
املاضي�ة  ,والي�وم يس�عى لطب�ع عملة ضد
الفايروس�ات  ,وعملية طباع�ة  70تريليون

دين�ار وهي مق�دار الكتلة النقدي�ة أمر ليس
بالهني  ,فعملي�ة طباعتها يف بريطانيا تكلف
الورق�ة الواح�دة ما بني  9-7س�نتات وطبع
العملة يف الهند يكلف  3س�نتات  ,لكن الكمية
ضخمة وعملية استبدالها مكلفة وسريافقها
عملية فساد المحالة بسبب اآلليات املعتمدة.

وقال املشهداني يف ترصيح خص به «املراقب
العراقي» إن عملية الطب�ع لم توضح آلياتها
،فهل تستبدل جميعها ويف هذه الحالة سرتبك
االقتصاد املحيل وما سيرافقه من مشاكل يف
االس�واق  ,وااله�م من ذلك هل يتم اس�تبدال
الدوالر بآخر ضد الفايروسات  ,والجواب كال

 ,كم�ا أن ه�ذه الخطوة ل�م تتخذها كربيات
الدول  ,فضال عن عملية التعقيم التي تجرى
يف مح�ال البيع الجملة واملف�رد  ,لذلك عملية
استبدالها سرتافقها مشاكل الحرص لها .
من جهت�ه أكد املختص بالش�أن االقتصادي
حسين عالوي ،أن فس�اد الحكومة الحالية
أصبح واضحا للعيان ،وما رصح به محافظ
البن�ك املركزي لي�س لحماي�ة املواطن وإنما
لتمري�ر صفق�ات فس�اد كم�ا فع�ل عندما
رسب ق�رار رفع قيمة الدوالر  ,فالحكومة لم
رت لقاحات ضد كورونا ولم تهتم للشعب
تش ِ
والي�وم تريد اس�تبدال عملة البالد ألس�باب
معروفة للجميع.
وقال عالوي يف اتصال مع ( املراقب العراقي):
إن حكوم�ة الكاظم�ي متفق�ة على تدمري
الش�عب من خلال قرارات ظامل�ة  ,واالدهى
أن محافظ املركزي يؤكد أن قرار رفع س�عر
الدوالر ل�ن يرض العراقيني  ,م�ا يدل عىل أنه
اليعلم ش�يئا عن معان�اة عرشات املاليني من
العراقيني  ,وقرار استبدال العملة هو صفقة
ُ
س�ت َمرَّر والنخب السياسية ستصمت
فساد
كعادتها ألنها رشيكة يف معاناة العراقيني.
يش�ار اىل أن نواب�ا أك�دوا ع�زم الربملان عىل
محاسبة الفاسدين دون النظر اىل انتماءاتهم
السياس�ية ،معتربي�ن أن الذي�ن ربح�وا عند
إخالله�م بع�دم اكتم�ال النص�اب الخ�اص
باستجواب محافظ البنك املركزي ،سيندمون
عىل ترصفهم هذا.

المالية النيابية تنفي انهيار المباحثات بين بغداد وأربيل حول الموازنة شركة بتروفاك النفطية البريطانية تحصل على عقد بقيمة  80مليون دوالر في العراق
لغاي�ة اآلن أيض�اً ونعتقد أن األمور قابلة للحل قبل جلس�ة
التصوي�ت يف  27آذار الجاري”.وبني أن “املواطنني ترضروا
كثريا ً من تأخر إقرار املوازنة ،وهناك فقراء ينتظرون رصف
رواتبه�م وعاطلون ع�ن العم�ل ينتظرون فرص�اً للعمل”.
ولف�ت الصف�ار إىل أن “األجواء إيجابي�ة ومريحة وال يوجد
أي انهي�ار يف املفاوضات كما يش�اع”.وكان مجلس النواب،
قرر الس�بت املايض ،تأجيل جلس�ة التصويت عىل املوازنة،
أس�بوعاً كامالً.وقالت الدائرة اإلعالمية للمجلس يف بيان إنه
“بالنظر الستمرار النقاش�ات حول مرشوع قانون املوازنة
وملنح الفرصة للج�ان املختصة ملزيد من املراجعة والتدقيق
تق�رر تأجيل التصويت عىل مرشوع قان�ون املوازنة إىل يوم
السبت املوافق  27آذار  2021الساعة الواحدة ظهراً”.

نفى مقرر اللجن�ة املالية يف مجلس النواب ،أحمد الصفار ،
انهيار االتفاقات السياس�ية حول قانون املوازنة االتحادي،
فيما أكد أن األجواء إيجابية ومريحة بهذا الش�أن وماضية
نحو التصويت عىل تمرير املوازنة.وقال الصفار  ،إن “الكتل
الش�يعية والوفد الك�ردي عقدوا اتفاقا بش�أن حصة إقليم
كردس�تان ي�وم  19آذار الجاري ،لكن بع�د يوم من االتفاق
حصل اعرتاض من بعض الكتل األخرى بخصوص عبارات
به�ذا االتفاق واملوضوع قابل للح�ل “.وآضاف أن “االتفاق
ت�م تضمين�ه يف املوازنة من قب�ل اللجنة املالي�ة والطرفان
نيتهما سليمة وماضيان نحو التوصل إىل حل نهائي لتمرير
القانون”.وتاب�ع الصف�ار أن “مل�ف حص�ص املحافظات
والدرج�ات الوظيفي�ة وس�عر الصرف تنتظ�ر الحس�م

انخفاض اسعار الذهب في االسواق العالمية
دوالر لألوقي�ة (األونص�ة) ،وكان قد فقد
 %0.7يف وق�ت س�ابق من الجلس�ة ،كما
ش�هدت أس�عار املعدن األصف�ر تراجعا
يف التعاملات اآلجلة يف الوالي�ات املتحدة
بواقع  %0.2إىل  1738.80دوالر لألوقية.
وفقد الذهب ،املس�عر بال�دوالر ،تدفقات
مالذ آمن لصالح الني والسندات املرصفية
يف التعامالت.

انخفض�ت أس�عار الذه�ب  ،يف أس�واق
التعاملات اليومي�ة ،م�ع تفضي�ل
مس�تثمرين أص�ول املالذ اآلم�ن البديلة،
مث�ل ال�دوالر األمريك�ي والس�ندات
املرصفية.هبوط أس�عار الذهب واملعادن
النفيس�ة يدف�ع ال�دوالر للصعودالذهب
يرتاجع مع قوة الدوالر ونزل سعر الذهب
يف الس�وق الفوري�ة  %0.5إىل 1736.71

أرقام واقتصاد
94
مليون دوالر مبيعات
البنك المركزي من العملة
الصعبة وبذلك سجل ارتفاعا
في االقبال بلغ % 39

% 30

من احتياجات وزارة االسكان
تمت تلبيتها في موازنة
العام الحالي  ,مما يؤشر نقصا
متوقعا في تنفيذ مشاريعها

فرقن�ا يف الع�راق بس�جل أم�ان ال تش�وبه
شائبة واستخدام الحلول املبتكرة يف صميم
نموذج التس�ليم الخ�اص بن�ا .ونتطلع إىل
دعم عمالئنا للحفاظ عىل التشغيل األفضل
يف فئت�ه له�ذه األص�ول الوطني�ة العراقية
املهمة “.
يذك�ر ان رشكة برتوفاك تق�دم خدماتها يف
الع�راق منذ ع�ام  ، 2010حيث تش�ارك يف
مجموعة من املش�اريع الخضراء والبنية
التحتية يف البالد بقيمة تزيد عن مليار دوالر
أمريكي فيم�ا منحت ع�ام  2012مرشوع
توس�يع تصدي�ر النف�ط الخ�ام العراقي يف
محطة الفاو جنوب العراق .

اعلنت رشكة برتوف�اك الربيطانية النفطية
انها امنت عقدا بقيمة  80مليون دوالر مع
رشكة نفط البرصة ملدة عام واحد .
ونق�ل موق�ع الرشك�ة أن ” املرف�ق ال�ذي
س�تواصل برتوف�اك إدارته  ،ه�و واحد من
أكرب املنش�آت يف الخليج ويتعامل مع حوايل
 ٪55من صادرات العراق من النفط الخام”.
من جانبه قال نائب الرئيس األول للعمليات
يف الشرق االوس�ط س�تيف ويبر إن ” هذا
العق�د يع�زز رشاكتن�ا الطويل�ة األجل مع
العمالء .منذ بدء مش�اركتنا يف عام ، 2012
حيث قمنا بدعم هذه املنش�أة لتصدير أكثر
م�ن  4مليارات برمي�ل من النف�ط .تتمتع

تعليق التداول في بورصة اسطنبول بسبب انخفاض مؤشرها أكثر من % 6
علقت بورصة اسطنبول  ،التداول لفرتة وجيزة
بع�د أن انخفض مؤرشها الرئيسي بأكثر من
ستة يف املئة.
ج�اء ذل�ك بعد تراجع س�عر الليرة الرتكية إىل
نس�بة بلغ�ت  17يف املئ�ة ،بعد ق�رار الرئيس،
رج�ب طيب إردوغ�ان ،املفاج�ئ إزاحة رئيس
البن�ك املرك�زي ،ناج�ي أغب�ال ،م�ن منصب�ه
وتعيني قافجي أوغلو ،خبري االقتصاد والنائب

السابق عن الحزب الحاكم مكانه.
وس�جلت الليرة الرتكية  8.47لل�دوالر الواحد
يف آس�يا ،مقاب�ل  7.22لل�دوالر الواح�د نهاية
األسبوع املايض.
وكان وزي�ر الخزان�ة واملالي�ة الرتك�ي لطفي
أل�وان أكد ،يف بيان  ،أنه ل�ن يكـــــون هناك
أي تن�ازالت عـــــ�ن آلي�ة الس�وق الح�رة،
وأن نظ�ام التبــــ�ادل الح�ر سيس�تمر بكل

ح�زم ،بحــــس�ب ما نقل�ت عنــــه وكالة
«األناضول».
وأوضح ألوان أن استقرار األسعار واالستقرار
امل�ايل ،يعتربان من أه�م املتطلبات األساس�ية
الستقرار االقتصاد الكيل.
وأض�اف قائلا «س�نواصل تنفيذ السياس�ات
املالية الهادفة لدعم استقرار األسعار بطريقة
مكملة للسياسة النقدية».

معابر غير رسمية في كردستان والتهريب خاللها يضرب االنتاج المحلي
افادت ھیئة املنافذ الحدودية،بوجود
مناف�ذ ومعاب�ر غی�ر رس�میة يف
اقلی�م كردس�تان ،فضلا ع�ن عدم
خضوع الرس�میة منھا اىل الحكومة
االتحادية.
وق�ال رئی�س املناف�ذ الحدودية عمر
الوائلي  ،إن ھناك العدي�د من املنافذ
واملعابر غیر الرس�میة ،وكذلك ھناك
فتح�ات موج�ودة اغلبھ�ا يف اقلی�م
كردس�تان ،مبین�ا ً أن الھیئ�ة قدمت
مقرتح�ات وكتبا رس�میة عدة مرات
اىل رئیس الوزراء مصطفى الكاظمي
واىل قی�ادة العملی�ات املشتركة واىل
قیادة قوات ح�رس الحدود ،وطالبت
بغل�ق ھ�ذه املعاب�ر واملناف�ذ غی�ر
الرسمیة.
وأض�اف ،أن رئی�س ال�وزراء متاب�ع
لھ�ذا املوض�وع بش�كل حثی�ث جدا،

وأوع�ز أكث�ر من م�رة بمتابع�ة ھذا
املل�ف ،ولك�ن الغال�ب الع�ام لھ�ذه
املعاب�ر واملنافذ يف اقلیم كردس�تان،

وبالت�ايل ف�إن اغلاق ھ�ذه املعاب�ر
واملناف�ذ يكون من مس�ؤولیة قیادة
العملی�ات املشتركة وقی�ادة ق�وات

ح�رس الحدود ،بالتنس�یق والتعاون
مع الجھات ذات العالقة يف االقلیم.
وبی�ن ،بان�ه حت�ى االن ل�م تخض�ع
مناف�ذ االقلی�م اىل ھیئ�ة املناف�ذ
الحدودية االتحادية ،ولم ينفذ االقلیم
قرار مجلس الوزراء املرقم  13لس�نة
.2019
واص�درت ھیئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة
السبت املايض ،بیانا بشأن االتھامات
التي اطلقھا ش�خص ظھر يف مقطع
فیدي�و انترش على مواق�ع التواصل
االجتماعي اتھ�م فیه بعض موظفي
الھیئة بابتزاز عجالت الحمل.
وقال وزي�ر الزراعة محمد الخفاجي
ش�باط امل�ايض ،أن % 90م�ن منافذ
إقلیم كردس�تان العراق غیر رسمیة،
محذرا م�ن أن التھري�ب آفة خطیرة
تعوق قطاع االنتاج املحيل.

«أرامكو» تعلن تراجع
أرباحها الصافية % 44.4
في 2020
أعلنت مجموعة أرامكو الس�عودية أنها حققت
يف  2020أرباح�ا صافية بلغ�ت  41مليار يورو
( 49ملي�ار دوالر) ،برتاجع نس�بته  %44.4عن
أرباح العام الس�ابق ،بس�بب انخفاض أس�عار
النف�ط الخام مع تراجع الطلب العاملي بس�بب
وباء كورونا.
وقال�ت املجموع�ة الس�عودية يف بي�ان إنه�ا
“حقق�ت ص�ايف دخ�ل بل�غ  184ملي�ار ري�ال
س�عودي” مقاب�ل  88.2مليار دوالر يف الس�نة
السابقة.
وأعلن�ت رشك�ة النف�ط الوطني�ة أنه�ا تتوقع
خفض اإلنفاق الرأسمايل بعد انخفاض األرباح،
وقلصت الرشكة توقع�ات اإلنفاق إىل حوايل 35
ملي�ار دوالر من نطاق بني  40و 45مليار دوالر
سابقا ،وفقا إلفصاح للبورصة.
وتوق�ع املحلل�ون أن يبلغ صايف الرب�ح 186.1
مليار ريال يف  ،2020وفقا ملتوس�ط التقديرات
عىل “رفينيتيف أيكون” ،بحسب رويرتز.
وأعلنت أرامكو ع�ن توزيعات نقدية بقيمة 75
مليار دوالر للعام  2020وأشارت إىل أنها تلحظ
تحسنا يف الطلب عىل النفط.
وق�ال أمني الن�ارص الرئي�س التنفيذي للرشكة
“بنظرة مستقبلية ،تسري إسرتاتيجيتنا طويلة
األج�ل على املس�ار الصحي�ح نح�و تحسين
محفظتن�ا يف أعم�ال النف�ط والغ�از .ويف ظ�ل
التحسن الذي تشهده بيئة السوق ،هناك زيادة
يف الطلب يف آس�يا مع وجود مؤرشات تحسن يف
أماكن أخرى”.
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سلطات آل خليفة تسوق أكاذيب جديدة لتبرير قمع البحرينيين
المراقب العراقي /متابعة...

ا ّدع�ت وزارة الخارجي�ة البحريني�ة ،أن
الناش�ط عبدالجليل السنكيس حرّض ضد
نظ�ام الحكم وحاول قل�ب النظام امللكي،
خدمة لدولة أجنبية.
وزعمت الخارجية ،ردا ً عىل تقرير منظمة

مراس�لون بال حدود ال�ذي طالبها بإطالق
رساح الناش�ط الس�نكيس ،أن الته�م
املوجّ هة إىل الس�نكيس ه�ي جرائم يعاقب
عليها القانون.
الناش�ط عب�د الجلي�ل الس�نكيس ه�و
األول يف سلس�لة طويل�ة م�ن االعتق�االت

الت�ي ش�هدتها البالد من�ذ ان�دالع الحراك
االحتجاجي الشعبي يف .2011
وإذ تطالب مراس�لون بال ح�دود باإلفراج
عن�ه ،فإنه�ا تدع�و الس�لطات إىل إطلاق
رساح جمي�ع الصحفيين املحتجزي�ن يف
البحرين بشكل تعسفي.

رغبة العرب الجامحة في شراء األسلحة !

«إيران فوبيا» تتخم جيوب «العم سام»
بفعل مخاوف مصطنعة
المراقب العراقي /متابعة...

لقد أث�ر انتش�ار كورونا على الحي�اة البيولوجية
للمجتم�ع البشري على نط�اق واس�ع ويف أبعاد
مختلف�ة .حي�ث تأث�رت أصغ�ر قضاي�ا التفاع�ل
االنس�اني إىل أكرب القضايا عىل مس�توى السياسة
الدولية بوباء كورونا.
ويف الوق�ت نفس�ه ،ش�هدت مبيع�ات األس�لحة يف
املجتم�ع العامل�ي ككل نموًا س�لب ًيا يف ع�ام ،2020
األم�ر ال�ذي يمك�ن اعتب�اره أهم س�بب ملش�اركة
الحكومات يف السيطرة عىل كورونا وتضاؤل قوتها
االقتصادية.
ولك�ن ً
وفق�ا لتقري�ر بحث�ي ص�ادر ع�ن مرك�ز
«س�توكهولم» الدويل ألبحاث السلام ،على الرغم
من االتجاه العام يف مبيعات األسلحة ،ال يزال غرب
ً
اتجاها تصاعد ًيا يف
آسيا وش�مال إفريقيا يشهدان
مشرتيات األس�لحة ،لدرجة أنه شهدنا يف السنوات
األربع املاضية نمو هذه العملية بنسبة .٪25
لكن هذا الوضع املؤس�ف يثري التس�اؤل عن سبب
إنف�اق الدول العربي�ة كل هذه األم�وال عىل املجال
العس�کري ،وم�ا إذا كان�ت التهدي�دات ضدهم لها
أس�اس حقيق�ي أم ال .وبمعن�ى آخر ،ه�ل الرشاء
املتزاي�د للسلاح رضورة حقيقية وه�ل يمكن أن
ِّ
يوفر األمن لهم؟
وقبل التطرق إىل سبب لجوء الدول العربية إىل رشاء
األس�لحة وعملية الشراء لهذه الدول يف الس�نوات
األخيرة ،من الضروري فك ش�فرة استراتيجية
ال�دول الرائ�دة للرأس�مالية وكيف تخل�ق الحاجة
املصطنعة لبيع األسلحة املصنعة.
عودة الدوالر إىل الدورة الرأس�مالية واستراتيجية
خل�ق األزم�ة :املب�دأ األس�ايس الوحي�د يف النظ�ام
الرأس�مايل الذي يتم تقديمه على أنه رس بقاء هذا
النظام کاليد الخفية ،هو «دوران رأس املال» .وهذا
يعن�ي أن رؤوس األموال ،تحت أي عنوان وش�كل،
يجب أن يتم تداولها يف السوق ً
مرة أخرى.
ويأت�ي هذا املبدأ يف س�ياق أنه من�ذ النصف الثاني

من القرن العرشين ،ومع اكتش�اف النفط ،تدفقت
رؤوس األم�وال إىل البلدان العربية .إن حاجة الدول
الصناعي�ة للنفط وامل�وارد الطبيعية األخرى للدول
ً
كبيرا م�ن رؤوس املال،
النفطي�ة ،دفع�ت حجمًا
ً
وخاص�ة بع�د تش�كيل نظ�ام «بريت�ون وودز» يف
السنوات التي أعقبت الحرب العاملية الثانية ،تتدفق
إىل هذه الدول يف غرب آسيا وشمال إفريقيا ،والدول
خليجية علی وجه التحديد.
لك�ن كثاف�ة مشتريات النف�ط وامل�وارد الجوفية
األخ�رى من هذه البل�دان ،إذا لم تعد ال�دوالرات إىل
البلدان الصناعية الغربية ،كانت تعني أزمة النظام
الرأس�مايل .ولذلك ،كانت استراتيجية رشاء النفط
وبي�ع البضائ�ع املنتجة من املص�ادر الخام لنفس
البل�دان التي تنتج هذا املص�در الجويف ،عىل جدول
أعم�ال الوالي�ات املتح�دة وأوروبا كق�ادة للنظام
الرأسمايل
وم�ع ذلك ،وكما تشير «نعومي كالي�ن» يف كتابها
«عقي�دة الصدمة» ،كان النظام الرأس�مايل بحاجة
إىل خل�ق أزم�ات مس�تمرة لبي�ع س�لعها املصنعة
واالستثمار يف البناء والبنية التحتية يف البلدان األقل
تقدمً ا.
ً
وفق�ا لذل�ك ،وعىل م�ر العق�ود ،تس�ببت الواليات
املتح�دة وأوروب�ا ،يف أج�زاء مختلف�ة م�ن العالم،
وال س�يما يف منطقة غرب آس�يا وش�مال إفريقيا
كمراك�ز رئيس�ية للث�روة الناتج�ة م�ن الدخ�ل
الريع�ي ،يف خل�ق العديد من األزم�ات ،وعىل الفور
تدخل الشركات واملؤسس�ات الغربي�ة الكبرية إىل
املنطقة كمس�تثمرين ومقاولني ،لتعي�د الدوالرات
م�ن عائدات النف�ط إىل الغرب والدورة العس�كرية
للرأسمالية.
ويف ه�ذا الص�دد ،ف�إن أحد أكث�ر منتج�ات الغرب
ً
ربح�ا ً
وأهمي�ة هو األس�لحة ،ل�ذا فه�م يحاولون
خل�ق األزم�ات يف املنطقة لتتوفر األرضي�ة املواتية
لبيع أس�لحتهم .ويمكن رؤية مثال واضح لذلك يف
الوثائق واإلحصاءات املتوفرة يف مجال تصدير وبيع

األسلحة يف السنوات األخرية.
حقيق�ة األم�ر ه�ي أن الوالي�ات املتح�دة ال ت�زال
واح�دة م�ن أكرب تج�ار األس�لحة يف العال�م .حتى
خالل السنوات القليلة املاضية ،ارتفعت حصة هذا
البلد يف سوق األس�لحة من  32إىل  37يف املئة خالل
السنوات األربع املاضية.
ً
وفقا لذلك ،تستخدم  96دولة حول العالم األسلحة

أمريكية الصنع .يف غضون ذلك ،تذهب  47يف املائة
من صادرات األسلحة األمريكية إىل الدول العربية يف
الرشق األوسط ،وعىل رأسها السعودية.
اللج�وء إىل خط�ة إي�ران فوبي�ا :إح�دى أه�م

المقاومة الفلسطينية :تطهير القدس
من االحتالل واجب مقدس
المراقب العراقي /متابعة...

أك�دت حركة املقاومة اإلسلامية (حم�اس) ،االثنني،
تمس�كها باملب�ادئ الت�ي تركه�ا مؤسس�ها الش�هيد
الش�يخ أحمد ياسني وعىل رأس�ها أن “تطهري القدس
م�ن االحتالل واج�ب مقدس على كل عربي ومس�لم
لتعود عربية إسلامية عاصمة لدولة فلس�طني الحرة
املستقلة”.
وقال�ت الحرك�ة يف بي�ان ،أوردت�ه وكال�ة “صف�ا”،
بمناس�بة الذك�رى  17الغتيال ياسين ،إن“ :االحتالل
حينما اغتال الش�يخ ياسين ظن ب�أن لحظة االغتيال
ال ُتف�وت ،فهي لحظة الغتيال فك�رة وعقيدة وتنظيم
ومقاوم�ة ،لكنه لم يفهم ولم يتوقع أن الش�يخ قىض
وهو يردد قبل استش�هاده بس�اعات قولته الشهرية:

أميل أن يرىض الله عني”.
وأضافت “استش�هد الش�يخ ياسين بعد أن ورثه من
بع�ده آالف الق�ادة الذي�ن حمل�وا رايته ،ول�م تخفهم
سياس�ة االغتيال ،ومضوا من بع�ده يراكمون عوامل
الق�وة املادي�ة والروحية والسياس�ية حت�ى أصبحت
حركته حماس عىل رأس التنظيمات الفلسطينية”.
وش�ددت الحركة عىل أنها “أصبح�ت األوىل يف املنطقة
ً
كله�ا عد ًدا وع�دة وتنظيمًا وأخالق�ا ً
وانضباطا ،وهي
رس�الة رشيفة مفاده�ا أن حرية اإلنس�ان واألوطان
مقدس�ة نخوض الصعاب من أجله�ا ،وال نبايل بالثمن
مهما كان غال ًيا”.
وأكدت تمس�كها بمب�دأ عدم االعتراف بـ”إرسائيل”،
مضيف�ة “ال اعتراف باالحتلال ،وال صل�ح معه ،وال
تنازل عن ذرة تراب من أرض فلسطني ومقدساتها”.
وش�ددت على أن مبدأ ع�ودة الالجئني ح�ق مقدس ال
مقايضة وال مس�اومة عليه ،واملقاومة مستمرة حتى
يع�ودوا جمي ًع�ا إىل دياره�م ،وأوطانهم الت�ي هجروا
منها.
وأك�دت تمس�كها بتحري�ر األرسى ،والت�ي كانت من
أهم مبادئ الش�يخ ال�ذي أكد مرارًا أنهم “س�يعودون
إىل بيوته�م أحرارًا رغم أنف االحتالل ،فهم أوالدنا ،ولن
نقبل أن يظلوا خلف قضبان السجان”.
وأش�ارت إىل تمس�كها بالوحدة القائم�ة عىل الرشاكة
يف املؤسس�ة والربنامج الوطني ،الفتة إىل أن ذلك هدف
ستظل تعمل من أجله حتى دحر االحتالل وذيوله”.

اليونسكو تحذر من أزمة مياه عالمية
المراقب العراقي /متابعة...

تتوقع اليونس�كو أن يواجه العالم خالل أقل من عقد،
ً
نقصا عامل ًيا يف املياه .ووردت االس�تنتاجات املقابلة يف
تقرير نرشت�ه املنظمة االثنني  22أذار ،بمناس�بة يوم
املي�اه العاملي .وتقدر الوثيقة أن�ه “بحلول عام 2030
ً
نقصا عامل ًيا يف املياه بنسبة  .%40كما
س�يواجه العالم
أن املشاكل العاملية األخرى ،بما يف ذلك الوباء ،ستؤدي
إىل تفاقم الوضع الحايل”.
وأش�ارت املنظمة إىل أن أزمة الرصف الصحي كشفت
مش�كلة تزوي�د الس�كان باملي�اه لتلبي�ة االحتياجات
الصحي�ة .عىل وجه الخص�وص ،اآلن أكثر من ملياري
شخص ال يحصلون عىل املياه بشكل مبارش.
وأشار مؤلفو التقرير إىل عدم كفاية الجهود املبذولة يف
العالم الحديث للحفاظ عىل املوارد املائية.
وتعتقد اليونس�كو أن�ه يجب تعديل قيم�ة املياه ليس

فقط بأخذ أسعار الس�وق يف االعتبار ،ولكن ً
أيضا من
أج�ل الفوائد املحتملة التي يمك�ن تحقيقها من خالل
نرش املوارد املائية .لهذا ،من الرضوري تطوير نموذج
جدي�د يأخذ يف االعتب�ار الجوانب املختلفة الس�تخدام
املوارد املائية بشكل إجمايل.

االسرتاتيجيات الرئيسة للغرب للوصول إىل دوالرات
ال�دول العربية النفطي�ة من خالل بيع األس�لحة،
كان�ت اللجوء إىل سياس�ة إي�ران فوبي�ا يف العقود
األخرية.
ويف الواق�ع ،ظه�ر غ�رس الخ�وف من إي�ران منذ
الس�نوات األوىل للث�ورة اإلسلامية وتش�كيل
الجمهورية اإلسلامية ،كمرشوع خطابي بأشكال
مختلفة يف وسائل اإلعالم الغربية ومن ثم يف وسائل
اإلعالم العربية.
ً
مرشوع�ا ضخمًا،
ه�ذه الظاهرة يمك�ن اعتبارها
مصمموه�ا األساس�يون ه�م اللوب�ي الصهيوني

واألمريكي لالستغالل الس�يايس واالقتصادي ،وقد
حظيت هذه السياس�ة بقبول غريب من قبل الدول
العربية ،وأحد املتغريات املهمة يف نهجهم هو زيادة
إنفاقهم العسكري عىل مر السنني.
ولطامل�ا كان�ت ال�دول العربي�ة املشتري الرئييس
لألس�لحة الغربي�ة الصن�ع يف العق�ود األخرية .ويف
بع�ض األحيان ،قوبل�ت املطالب الهس�تريية وغري
العادي�ة له�ذه الدول بشراء األس�لحة ،بمعارضة
وقلق الواليات املتح�دة والدول األوروبية .ومع أخذ
ذل�ك يف االعتبار ،يب�دو اآلن من الرضوري دراس�ة
وتحليل أسباب رشاء أهم الدول العربية لألسلحة.

وعلى م�دار العقدين املاضيين ،كانت الس�عودية
رت لألسلحة العسكرية يف
دائمًا أول أو ثاني أكرب مش ٍ
العالم ،وهو اتجاه ازداد ً
حدة وتس�ارعا ً منذ تتويج
محمد بن سلمان وليا ً للعهد يف عام .2017
بحي�ث نمت مشتريات الس�عودية من األس�لحة
األجنبي�ة بنس�بة  ٪61خلال الس�نوات األرب�ع
املاضية ،مما يجعلها أكرب مشرت لألسلحة يف العالم.
م�ن ناحي�ة أخرى ،تغطي مشتريات األس�لحة يف
الس�عودية وحدها  ٪11من س�وق السالح العاملي.
وكانت الوالي�ات املتح�دة( )٪79وبريطانيا()٪10
وفرنس�ا( )٪4البائعين الرئيس�يني لألس�لحة
للسعوديني.
ولکن ملاذا اتجهت الس�عودية إىل زيادة مشرتياتها
من األس�لحة يف الس�نوات األخيرة ،فيمكن اعتبار
أهم س�بب لذلك تورطها يف ح�رب اليمن بعد آذار/
مارس .2015
بالطبع ،الالفت يف هذا الصدد هو أنه ال توجد قوة يف
اليمن تريد رصاعا ً أو تهديدا ً أمنيا ً للسعودية ،ولوال
السياسات التدخلية واألزمات التي خلقتها الرياض
يف اليم�ن ،ملا كنا نش�هد اليوم رضب�ات صاروخية
وطائرات مسرية ترضب العمق السعودي.
ه�ذا يف حين أن اس�تمرار الهجم�ات الناجح�ة
لليمنيني املحارصين عىل األرايض السعودية ،يظهر
االس�تثمار غري املجدي للس�عوديني لتحقيق األمن
من خالل رشاء األسلحة.
على صعيد آخ�ر ،يزعم الس�عوديون أنه�م القائد
األس�ايس يف املواجه�ة م�ع إي�ران على املس�توى
اإلقليمي .وبعبارة أخ�رى ،فإن هذا البلد ،إىل جانب
الکي�ان الصهيون�ي ،ه�م القادة يف تعزي�ز وتقوية
مرشوع إيران فوبيا.
وم�ع ه�ذا م�ن الضروري االنتب�اه إىل حقيقة أن
التهديدات التي يزعمها حكام الس�عودية ليس لها
أس�اس حقيقي ،ويف األزم�ة االقتصادي�ة الحالية
له�ذا البلد ،فقد فرضت نفق�ات غري رضورية عىل
هذا البلد فقط.

إيران تبدأ ببناء غواصات للحرس الثوري
المراقب العراقي /متابعة...

أعل�ن رئي�س منظم�ة الصناعات
البحري�ة التابع�ة ل�وزارة الدف�اع
وإس�ناد القوات املسلحة اإليرانية
األدمريال أمري رستكاري ،عن بناء
غواص�ات خفيف�ة وش�به ثقيلة
للح�رس الث�وري ابتداء م�ن اذار
الحايل.
وبحس�ب وكال�ة “إرن�ا” ق�ال
األدمريال رس�تكاري إن الصناعة
البحري�ة يف الق�وات املس�لحة
اإليرانية تحقق�ت االكتفاء الذاتي
يف  70باملائ�ة م�ن احتياجاته�ا
العسكرية.
وح�ول بن�اء غواص�ات لبحري�ة
الجيش والح�رس الثوري اإليراني
ق�ال األدميرال راس�تكاري:

اس�تخدمت بحري�ة الجي�ش وال
ت�زال تس�تخدم أنواع�ا خفيف�ة

وشبه ثقيلة من الغواصات محلية
الصنع والثقيلة املنتجة يف الخارج،

الفتا إىل «أننا س�نبدأ مرشوع بناء
غواص�ات خفيف�ة وش�به ثقيلة

لبحري�ة الح�رس الث�وري اعتبارا
من الع�ام االيران�ي الجديد (بدأ يف
 20آذار  ،)2021وس�تمتلك قوات
الحرس الث�وري غواصات خاصة
لها يف السنوات القليلة املقبلة».
إىل ذل�ك أش�ار راس�تكاري إىل أن
تلبية احتياجات الق�وات البحرية
والجي�ش وبحرية الحرس الثوري
قائلا :إن مهم�ة ومس�ؤولية
منظم�ة الصناع�ات البحري�ة
التابع�ة ل�وزارة الدف�اع هي دعم
وتلبية احتياج�ات الدفاع البحري
والجي�ش والح�رس الث�وري ويف
ه�ذا املج�ال ،لدينا العشرات من
مكاتب التصميم ومراكز التطوير
الهنديس والتكنولوجي ومجمعات
بناء السفن.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية
صحيفة عبرية :إسرائيل تنشر بطاريات باتريوت خشية الصواريخ اليمنية
المراقب العراقي /متابعة...
كشف تقرير لصحيفة «جريوزاليم بوست» العربية ،ان الكيان
الصهيون�ي نرش بطاري�ات من نظام الدفاع الج�وي باتريوت
بالق�رب م�ن مدينة ايلات عىل خلي�ج العقبة جن�وب الكيان
خش�ية من تهدي�دات الصواري�خ والطائرات املسيرة لحركة
انصار الله اليمنية.
وذك�ر التقري�ر أن «مقاطع فيدي�و نرشتها وس�ائل التواصل
االجتماعي تويتر وتلغرام باالضافة اىل حس�اب منفصل عىل

موق�ع تويرت يس�مى (ايلينت ني�وز) والذي يبح�ث يف مصادر
اس�تخباراتية مفتوح�ة املصدر وجود بطاري�ات من صواريخ
باتري�وت بالقرب م�ن مدينة ايالت ،فيما اش�ارت اىل عدد آخر
من البطاريات لم تظهر يف التصوير”.
من جانبه رفض الجيش الصهيوني التعليق عىل اس�باب نرش
البطاريات قائال يف بيان له ”نحن ال نعلق عىل التقارير املتعلقة
باالنتش�ار يف أنظمة الدفاع الجوي” ،حيث شككت البعض من
املص�ادر العس�كرية الصهيونية يف حقيق�ة وجودها قبل عدة

اشهر.
وأوضح التقرير أن ”البطاريات مزودة بانظمة رادارات جديدة
لزيادة قدرات التعريف ملجموعة واس�عة من املواقع واألهداف
التي يشتبه بها يف شبه جزيرة سيناء واألردن والبحر األحمر”.
وبني التقري�ر أن ”الواليات املتحدة تق�وم بدعم انظمة الدفاع
الج�وي الصهيوني من طراز القب�ة الحديدية وانظمة رافائيل
دايفي�د ،التي تنتجه�ا يف الواليات املتحدة م�ع رشكة رايثيون
الشهرية للصناعات الجوية“.

نيويورك تايمز :محامون ومؤسستان يهوديتان لعبوا ً
دورا بقرارات ترامب للعفو الرئاسي
المراقب العراقي /متابعة...
كش�فت صحيف�ة “نيوي�ورك تايم�ز” ع�ن
الش�خصيات واملنظمات التي كان لها تأثري عىل
الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب وبخاصة
يف ق�رارت العفو .وقالت إن مجموعة من األفراد
قادته�م منظمتان من اليه�ود األرثوذكس ،كان
لهم الدور األكبر يف الحصول عىل قرارات العفو
عن مجرمني أثناء رئاس�ة ترام�ب .ويف التقرير

الذي أعده كينث فوغيل ونيكوالس كونفيس�ور،
قاال إن من بين الذين عفا عنه�م ترامب ،واحد
قام بقرصنة كمبيوتر منافس تجاري له ،وآخر
رىش أطب�اء حت�ى يحصل عىل تحويلات ملراكز
العناي�ة التي يديرها ،وثالث ف� ّر من البلد عندما
كان يواجه محكمة بتهم التزوير واختالس 450
مليون دوالر أمريكي من رشكة تأمني ،مما أدى
إىل انهيارها.

وأدار أحدهم أيضا عملية تحايل مايل عىل طريقة
“بونزي” مم�ا أدى للحجز على كنيس يهودي.
ويشرتك هؤالء بيشء واحد وهو أنهم مرتبطون
بمجموع�ة من جماع�ات الضغط والناش�طني
واملحامني وق�ادة املجتمع اليهودي األرثوذكيس،
وعمل�وا م�ع إدارة ترام�ب عىل ترشي�ع للعدالة
الجنائية دافع عنه صهره جاريد كوشنر.
وكش�ف تحقي�ق “نيويورك تايمز” أن الش�بكة

ت�دور ح�ول منظمتين يهوديتني ترك�زان عىل
العدال�ة الجنائية ،معهد أل�ف ،وجمعية تزديك،
وع�دد م�ن األش�خاص املؤثرين الذي�ن يعملون
م�ع املنظمتين ،وعلى رأس�هم املحام�ي أالن
ديرش�وفيتز ،وبريت وتوملان ،املحامي الس�ابق
يف يوتا ،ونيك موزين الناش�ط الجمهوري .وكان
الجم�ع بين الخبرة والتأثير س�ببا يف تحقيق
نتائج.

آراء
ّ
سوريا  ..هنا اجتمع العدوان كي يتشظى
صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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اجتمعت قوى متناقضة المصالح والتوجّهات في شنّ الحرب على سوريا ،لغاية علنيّة وغير مواربة ،هدفها الوحيد إسقاط «الحكومة –
ً
ً
فضال عن دورها التاريخي البعيد والحديث ،لكنَّ
بعيدا من محور المقاومة،
ال ّدولة» ،وإعادة تشكيل نظامها السياسي ،وتحديد دورها الخارجي
استراتيجي ضخم كهذا ،يبرّر ضخامة االئتالف بين دول عظمى وأخرى إقليمية (بعضها
تحالف العدوان الهجين لم يستطع تدجين هدف
ّ
يراوح في التفاهة بقيمته) والجماعات المسلّحة ،من الجماعات «اإلخوانية» إلى تنظيمي «النصرة» و»داعش» وأخواتهما ،كما لم يستطع
تدجين التناقضات بين أعضائه لزمن طويل .وقد َّ
تشظت الجريمة التي جمعت بينهم عنو ًة أمام صمود سوريا الشعب والدولة.
بقلم/حسين قطايا

بثق ٍة ،أش�اعت القيادات السياس�يّة واإلعالميّة
وغ�رف العمليات العس�كريّة املشتركة لهؤالء
ّأنهم قاب قوسني أو أدنى من نرص ّ
محتم خالل
 3أش�هر فقط .بعض الواهمني استبدل الصالة
يف الجامع األموي يف دمش�ق بالصالة يف املسجد
األقصى يف القدس .إيهود باراك ،رئيس حكومة
ت�ل أبي�ب آن�ذاك ،كان أكث�ر تفاؤالً م�ن ّ
حكام
ال ّدوح�ة والري�اض وأنقرة وأب�و ظبي ،ووضع
مدى زمنياً لسقوط دمشق ال يتجاوز األسابيع.
األشهر الثالثة امت َّدت إىل سنوات ،واإلخفاقات يف
الجبهتني العس�كرية والسياسية بلغت ذروتها
بع�د  10س�نوات ،والوع�ود بـ»صيدة» س�هلة
ّ
واملس�تخفة
ذهبت أدراج الحس�ابات الخاطئة
بس�وريا وصالبته�ا أوالً ،وبق�وَّة املح�ور الذي
تنتمي إليه ثانياً.
الصلاة يف املس�جد األموي لم تك�ن أحد أهداف
ق�ادة الع�دوان يف الغ�رب ،م�ن واش�نطن إىل
العواصم األوروبية ،ويف «تل أبيب» بالطبع .لقد
ترك�وا هذه األوهام «إلخ�وةٍ» يف العاملني العربي
واالسلاميّ .
إن غايتهم واضح�ة ال لبس فيها،
تتمثل يف إسقاط الدولة وتسليمها إىل «الفوىض»
واملجهول ،وإىل التفكك والتش�ظي الذي يناسب
ً
«صدف�ة» طموح�ات «إرسائي�ل» يف أن تك�ون
س�وريا ضعيفة فاق�دة للقدرة على املواجهة،
كي تمرر صفقات االستسالم واالنبطاح بهدوء
(اتفاقيات أبراهام) ،للضغط عىل الفلسطينيني
وعزلهم ع�ن عمقهم االستراتيجي وإجبارهم
يّ
التخل عن حقوقهم.
عىل
ال َّ
َّ
شك يف أن العقد األخري من تاريخ الرصاع عىل

َّ
ولكن العدوان عىل
سوريا هو األرشس واألكرب،
سوريا «الحديثة» لم يبدأ منذ  10سنوات فقط،
واألطماع بالس�يطرة عىل «س�وريا التاريخية»
وموقعه�ا الجيوس�يايس األه�م يف العال�م
تمأسست عرب الزمنَّ ،
وغطت عدوانها بعناوين
«دينية» طائفية ،كم�ا يف «الحمالت الصليبية»
يف املايض ،ويف «حقوق اإلنسان والديمقراطية»
اليوم.
معظ�م دول املنطق�ة تحت�اج إىل اإلصالح�ات
بنس�ب متفاوتة ،وس�وريا إحدى ه�ذه الدول،
لكن رفع القوى الغربية هذا ّ
َّ
الشعار تفوح منه

رائح�ة النف�اق ،بدعمها األنظمة يف الس�عودية
وقط�ر واإلم�ارات والبحرين ،الت�ي موّلت هذه
الحرب باملال والسلاح ،واألخطر ،بإيديولوجية
الكراهي�ة والحق�د الطائفي واملذهبي األس�ود
ال�ذي تج�اوز كل الح�دود يف س�وريا ،كم�ا أن
دع�وات اإلب�ادة ملكون�ات اجتماعي�ة ،والت�ي
صدرت ع�ن مجالس تزع�م «تمثي�ل العلماء»،
اس�تعرت ،وأرادت تكري�س َّ
«أن م�ا يجري هو
حرب مذهبية».
َف ِشل هذا التزوير ،ولم تستجب القيادة السورية
ومح�ور املقاومة للدعوة املش�بوهة والس�عري

الوحشي ،وتم رفضها بش�كل طبيع�ي ،بحكم
معاكس�تها عقيدة املحور وأخالقه الجوهرية،
ّ
لكن ثقافة «ش�يطنة» القيادة الس�ورية باقية
منذ  10سنوات عىل حالها.
يف ّ
كل مرة ُيطرح فيها ملف األزمة الس�ورية يف
ّ
املنتدي�ات الدولية ،تنقض آالت إعالمية متنوعة
من جديد إلعادة تدوير س�يل من األكاذيب التي
ّ
املعشش
تع ّد جريمة من جرائم الفساد العميق
يف أقبي�ة صناع�ة السياس�ة لقوى االس�تعمار
الحديث يف الغرب ،ويف الرشق عند معظم أنظمة
التبعية.

عندم�ا تس�تهدف اإلمرباطوري�ة األمريكية بلدا ً
لتغيير نظام�ه ،فإنها ترشع يف ن�زع الرشعية
ع�ن زعيم�ه ،بغض النظ�ر عن األدلّ�ة املتوفرة
عىل نس�بة دعم ش�عبه ل�ه .مراس�ل صحيفة
ّ
املتخصص يف
«الغاردي�ان» ،جوناث�ان س�تيل،
الش�أن الس�وري ،تعرَّض النتقادات حا ّدة حني
كتب يف بداية األزمة عن دعم معظم الس�وريني
لحكوم�ة بالده�م الرشعية ورئيس�ها املنتخب
بشار األس�د« ،لكن ذلك لن ُيعرف أبدا ً يف وسائل
اإلعالم الغربية».
الرئيس األمريكي الس�ابق باراك أوباماَّ ،
تأسف
ألن�ه لم يمنع انزالق ليبي�ا إىل «الحرب األهلية»،
رغم أنه يتحمل مس�ؤولية كبيرة يف ذلك البلد،
لك�ن مس�ؤوليته أكبر يف الحرب عىل س�وريا،
كما يالحظ بيرت فورد (س�فري بريطانيا األسبق
يف دمش�ق) ،وهو ي�رى أن س�وريا ،بمكوناتها
االجتماعي�ة الثري�ة ،م�ن أكثر ال�دول تقدماً يف
ّ
ق�وي ،وأن
علمان�ي
الشرق األوس�ط بم�زاج
ّ
تزويد الواليات املتحدة لإلرهابني املتعطشني إىل
ال ّدماء بالسّ لاح والعت�اد «كان إهماالً إجرامياً،
بحجَّ �ة األولويّة القصوى إلزاحة األس�د عىل ّ
أي
اعتبارات أخرى».
تواص�ل الوالي�ات املتح�دة وحلفاؤه�ا زعزعة
االس�تقرار يف س�وريا واملنطقة ،ولم يعد نكران
الحقائ�ق بع�د  10س�نوات م�ن القت�ال حالة
عرضي�ة .ربما نحتاج يف ه�ذه الحالة إىل ابتكار
«عيادة طبّية» ّ
للش�فاء من عناد س�يايسٍّ يزيد
جريم�ة عىل الجرائم املرتكب�ة ،وهي إن نجحت
اليوم بتأجيل موعد املحاسبة عىل ارتكابها ،فلن
تنجح غداًَّ .إنه منطق التاريخ ال السّ ياسة.

بقلم /عباس الصباغ
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اعادة برمجة
االقتصاد العراقي
لم يعد رسا القول ان االقتصاد العراقي يفتقر اىل التوازن الربامجي
املفترض ألي اقتص�اد  ،كم�ا يخل�و م�ن الربمجة االس�ترشافیة
املس�تقبلیة والت�ي يت�وازن فیھا الح�ارض املعاش مع املس�تقبل
املنظ�ور  ،فم�ن جھ�ة بق�ي اقتص�ادا ريعی�ا طیلة عم�ر الدولة
العراقیة الحديث�ة واىل االن ،ولم تتوفر اية نیة من اية حكومة من
الحكوم�ات املتعاقبة لكرس ط�وق الريعی�ة اوالتخفیف عنه رغم
وج�ود االمكانات االقتصادية والبرشي�ة املتاحة ،واالمر يحتاج اىل
نیة صادقة وبرمجة املوارد االخرى يف التخفیف من احتكار النفط
كالزراعة والصناعة والسیاحة فلم يحدث ھذا لألسف عكس دول
النفط الريعیة االخ�رى من التي فتحت املجال لتنويع اقتصاداتھا
فضال عن تس�ھیل ورود االستثمارات اىل اراضیھا ،اما العراق فقد
بقي النفط اسھل وسیلة.
اقتصادي�ة ريعی�ة ت�در االم�وال الجاھ�زة واليكلف االمر س�وى
اس�تخراج النفط الخام وتصدي�ره مادام متوف�را بكمیات كبیرة
اھلت�ه لیكون ضمن الدول املتقدمة يف احتیاطي ومصدري النفط
 ،وق�د تناىس مھندس�و االقتص�اد العراقي املس�تقبل االقتصادي
لألجی�ال القادمة وحقھا يف خیرات الوطن واعتكفوا عىل تمش�یة
االمور االقتصادية لألجیال الراھنة فقط دون تامین مستقبلھا.
بربمج�ة التعاط�ي مع الث�روات الوطنیة فالحق مشترك لجمیع
االجیال  ،علما ان النفط لیس موردا معمرا كي تتربمج اقتصادات
الدول بموجب�ه اىل ماال نھاية فاملعدل االفترايض للنفط يف عموم
املنطقة ھو بالكثیر ( 80سنة) ھذا يف حال استمرارالطلب العاملي
بمس�تويات تجارية علیه ولم تتوفر بدائ�ل اخرى عن النفط اكثر
نظافة واقل تكلف�ة واكثر صديقة للبیئة كالرياح والغاز والطاقة
الشمس�یة ،وكان يجب عىل مربمجي االقتصاد العراقي ان يضعوا
لبن�ة اوىل لتأس�یس (صندوق س�یادي نفطي) يس�ھم يف ضمان
ح�ق جمیع االجیال من ثروات العراق كم�ا معمول يف اغلب الدول
النفطیة.
وكان يفترض برمجة االقتصاد العراق�ي يف التحول التدريجي اىل
اقتصاد الس�وق وھ�ذا ماغفل عنه مھندس�و االقتص�اد العراقي
,ايض�ا كربنامج اصالحي البد منه النتش�ال االقتصاد العراقي من
االفلاس بعد ان نزل الخط البیاني ألس�عار النفط اىل مس�تويات
مرعب�ة توج�ب ذلك التحول ولو ببطء وس�یكون ھ�ذا التحول اىل
اقتصاد الس�وق مع تنش�یط القطاع الخ�اص او املختلط مفتاحا
اىل االصلاح االقتصادي املؤمل للعبور نحو بر االمان رشط فس�ح
املجال امام القطاعات االقتصادية االخرى لتلعب دورھا الحقیقي
يف برمجة االقتصاد العراقي لیس بعیدا مع النفط بل موازيا له.

«سومو» وقانون موازنة  2021واحتمالية الطعن به امام المحكمة االتحادية العليا
بقلم/احمد موسى جياد

من خلال متابعت�ي املتواصلة للمناقش�ات
والحوارات واملواقف ،س�واء كانت داخل قبة
مجلس الن�واب او خارج�ه ،املتعلقة بحصة
االقليم ضم�ن قانون موازن�ة  2021وجدت
محدودي�ة او انع�دام االش�ارة اىل االس�اس
القانوني الرصني ال�ذي يخول رشكة تصدير
النفط الخام – س�ومو حصرا مهمة القيام
بتصدي�ر النف�ط الخ�ام املنتج م�ن اي حقل
نفطي ضم�ن الحدود الس�يادية لجمهورية
العراق .وقد س�بق يل يف اكثر من مناس�بة ان
اك�دت عىل ه�ذا املوضوع وانن�ي اجد نفيس
مضطرا للتوجه بش�كل مب�ارش اىل االخوات
واالخ�وة يف مجل�س الن�واب وعلى مختل�ف
مواق�ع املس�ؤولية النيابي�ة واملؤسس�ية
واالدارية وذلك بهدف عدم الوقوع يف مخالفة
دستورية جديدة.
اس�تند قرار املحكمة االتحادية العليا ،املتخذ
باالجم�اع وافه�م علن�ا يف ، 2019/1/23
بق�در تعلق االم�ر برشكة س�ومو اىل احكام
امل�واد (/110اوال وثالث�ا) و( )112م�ن
الدس�تور .وه�ذا االس�تناد يؤرش على مدى
اهمية وخصوصية وش�مولية ودور س�ومو

بموضوع تصدير النفط الفعيل وبأية وسيلة
(انابي�ب ،ش�احناتـ بري�ة ،ناقلات بحرية
وغريه�ا) املنتج من اي حق�ل نفطي ضمن
الحدود السيادية لجمهورية العراق.
وبم�ا ان قرار املحكمة املوق�رة ثابتا ونهائيا
وملزما وساري املفعول يف جميع محافظات
واقالي�م الع�راق االتحادي فان اي�ة محاولة
لتغيير او تحجيم او اغفال دور س�ومو انما
يشكل مخالفة رصيحة وعدم امتثال متعمد
لق�رار املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا ويش�كل
يف الوق�ت ذات�ه مخالفة دس�تورية واضحة
الب�د من ع�دم الس�ماح به�ا والحيلولة دون
حصولها.
تاخ�ذ املخالف�ة الرصيح�ة وع�دم االمتث�ال
املتعم�د لق�رار املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا
االشكال التالية:
الجان�ب الكم�ي :يوج�د ط�رح ب�ان تق�وم
حكوم�ة االقلي�م بتس�ليم ج�زء ( 250ال�ف
برميل يوميا) من انتاجها اىل س�ومو! وبلغة
االرق�ام الرس�مية ل�وزارة النف�ط االتحادية
فان معدل ص�ادرات االقليم خالل الفرتة بني
كانون ثاني  2019وكان�ون ثاني  2021بلغ
 434,652برمي�ل يوميا؛ وقد بلغ اعىل معدل

تصدي�ر  513الف برميل يوميا يف ش�هر ايار
 2019بينم�ا كان اوطأ معدل تصدير بحدود
 389الف برميل يوميا وذلك يف ش�هر ش�باط
من ذات العام .ومن الواضح ان اية كمية يتم
تس�ليمها اىل س�ومو تقل عن مع�ل التصدير
الفعلى للنفط الخام من قبل حكومة االقليم

يعتبر مخالف�ة قانوني�ة وتتع�ارض م�ع
الدس�تور .وعليه عىل حكومة االقليم تسليم
كامل انتاجه�ا من النفط الخام (باس�تثناء
ما يخصص لالس�تهالك الفعلي الداخيل) اىل
رشكة سومو لتسويقه خارج العراق ويجب
ان يذك�ر ه�ذا بكل وضوح يف قان�ون موازنة

2021؛
الجان�ب النق�دي :هناك طرح اخ�ر يدعو اىل
قي�ام حكومة االقليم بتس�ليم عوائد تصدير
 250ال�ف برميل يومي�اّ!!) .يمثل هذا الطرح
مخالفة مزدوجة ذات تاثريات سلبية للغاية؛
فمن جهة انها تس�تند على كمية 250,000
برمي�ل يوميا (كما ذكر يف الفقرة ( )-1اعاله
وم�ن جه�ة ثاني�ة ان «معدل عوائ�د تصدير
الربمي�ل من االقلي�م» وبالتحليل املقارن هي
اقل بكثري من «مع�دل عوائد تصدير الربميل
من قبل سومو» وذلك لسببني اساسيني أالول
يتعلق باشكالية عدم دستورية تصدير نفط
االقلي�م مما يدفع س�لطات االقليم اىل تقديم
خصومات س�عرية لبيع نفطه�ا ،اما الثاني
فيتعلق بكلفة النقل ورس�وم املرور املرتفعة
(داخ�ل كل م�ن الع�راق وتركي�ا) .حس�ب
التقدي�رات الرس�مية ومص�ادر الصناع�ة
النفطية فان معدل سعر تصدير الربميل من
االقليم خالل الس�تة اش�هر املاضية اقل من
معدل س�عر تصدير س�ومو بح�دود 10.51
دوالر للربمي�ل .ام�ا م�ا يتعلق بكلف�ة النقل
ورس�وم املرور اىل مين�اء التصدير يف جيهان
الرتكي فانها تبلغ  10دوالر للربميل (حس�ب

االعرتاف�ات الحديث�ة الح�د اقط�اب عائل�ة
الطلبان�ي -الهور) مقارنة بما يدفعه العراق
بموج�ب االتفاقية العراقي�ة الرتكية والبالغ
 1.3دوالر للربميل.
ان تجاه�ل ه�ذا املوض�وع يجع�ل قان�ون
موازن�ة  2021عرض�ة للطع�ن ب�ه ام�ام
املحكم�ة االتحادية العليا م�ن قبل اية جهة
او اي مواط�ن .وانن�ي ارى ان على «الدائرة
القانوني�ة» يف مجلس النواب ابداء املش�ورة
القانونية للمجل�س لتجنب احتمالية الطعن
يف قان�ون املوازن�ة ،علما ان من ق�ام بتمثيل
«املدع�ى علي�ه :رئي�س مجلس الن�واب» يف
القضي�ة موضوع ق�رار املحكم�ة االتحادية
العلي�ا املش�ار الي�ه اعلاه هم م�ن موظفي
«الدائرة القانونية» يف مجلس النواب.
وعلي�ه ويف ض�وء م�ا تق�دم فانن�ي ادع�و
اعضاء مجلس الن�واب واملعنيني من الخرباء
واملختصين واملواطنني االس�تعداد والتعاون
لتقديم الطع�ون بقانون املوازنة لعام 2021
وخاص�ة فيم�ا يتعل�ق بالفق�رات املتعلق�ة
بتس�ليم كام�ل نف�ط االقلي�م (ع�دا ما هو
مخصص لالس�تهالك الداخلي الفعىل) ليتم
تصديرها عن طريق سومو.

السلطة في البحرين عن َّ
الشجرة ؟
من ينزل ّ
بقلم/وفاء العم

هل سترصّ ّ
الس�لطة يف البحرين عىل البقاء عىل الشجرة،
وتنك�ر الخلل الحاص�ل يف البنية السياس�ية واالجتماعية
واالقتصادية يف البالد نتيجة استمرار األزمة؟!
سؤال ُيطرح يف أوساط املعارضة ،كما ُتطرح أسئلة أخرى
عن حج�م ّ
الضغوط األمريكية ،وإمكاني�ة إحداث ثغرة يف
ج�دار األزمة وفتح أبواب للح�وار أو التفاوض ،وإمكانيّة
الس�لطة م�ن ّ
إن�زال ّ
الش�جرة على األرض ،للتعاطي مع
َّ
العباد بعيدا ً من منطق املنترص الذي استطاع القضاء عىل
االحتجاج�ات وإلغاء الحياة ّ
السياس�يّة وفرض قيود عىل
الحقوقي.
املدني وتطويق العمل
املجتمع
ّ
ّ
ً
مدركة ّ
يف الحقيق�ة ،تبدو ّ
أن املرحل�ة املقبلة لن
الس�لطة
تك�ون بعيدة م�ن الضغ�وط .ورغ�م ّ
أن اإلدارة األمريكية
ل�م تعبرّ بش�كل واضح ورصي�ح حتى اآلن ع�ن موقفها
من استمرار األزمة السياس�ية والحقوقيةَّ ،
فإن السلطة
عملت منذ وصول بايدن عىل تحضري نفسها للقادم.
ويلّ العهد األمري س�لمان بن حمد آل خليفة كان قد أجرى
لق�ا ًء مطوالً مع رؤس�اء تحري�ر ّ
الصحف املحليّة ،رس�م
خالله بوضوح عنوان املرحلة املقبلة «اإلصالح الحقوقي»،
ّ
التوس�ع يف برنام�ج العقوبات البديلة ،وصوالً إىل
بدءا ً من
ّ
تبني فكرة الس�جون املفتوحة وتجاوز أس�لوب االعتماد
عىل االعتراف أمام املحكمة ،واالعتماد ب�دالً من ذلك عىل
األدلة املادية القاطعة .بمعنى أدق ،منع انتزاع االعرتافات
تحت التعذيب ،ولكن ماذا يوجد بني هذه العناوين؟
بحس�ب املعلومات ،تأتي ه�ذه اإلصالحات تمهيدا ً إلطالق

رساح املزي�د م�ن الس�جناء ضم�ن برنام�ج العقوب�ات
البديلة ،ولكن ماذا يوجد أيضا ً خلف ّ
تبني خيار الس�جون
املفتوحة؟
يقول مصدر مقرّب من ّ
صناع القرار َّ
إن الس�لطة تضع يف
الحسبان ّ
الضغوط التي قد تمارس عليها بشأن استمرار
س�جن القيادات السياس�يةَّ ،
وإن ّ
الس�جون املفتوحة قد
تك�ون مخرجا ً لإلف�راج عنهم ،ولكن ّ
كل ذل�ك يعتمد عىل
حجم ّ
الضغوط.
يف الحقيقة ،هذا الخيار حمّال أوجه .أحد أشكاله تحسني
األوضاع الحقوقية للس�جناء وتسويقه يف املجتمع الدويل.
ويف وجهه اآلخر ،تأكيد عىل مس�ألة التعامل مع القيادات
كمدانني ال س�جناء رأي ،ما يسمح باس�تبعادهم من ّ
أي
ّ
حل س�يايسّ إذا م�ا فرضت الظ�روف ذل�ك ،والبحث عن
ُ
ّ
شخصيّات خارج ما تسمّيه السلطة بوجوه األزمة.
ويف هذا ّ
الس�ياقُ ،نقل عن أحد املس�ؤولني ،خالل الحديث
َّ
ّ
تمس�ك املعارضة بس�قفها ،قوله إن الدولة ليست يف
عن
عجلة من أمرها بش�أن الحل السيايس ،يف ّ
ظل القدرة عىل
ضبط إيق�اع الداخل ،وال توجد متغريات من ش�أنها دفع
الس�لطة إىل تبني خيار آخر ،مس�تبعدا ً أي توجه نحو ّ
حل
سيايسّ يش�به يف ش�كله ما جرى يف العام  ،2002واصفا ً
ذلك بالوهم ،مشيرا ً إىل َّ
أن هذا الش�كل من االنفتاح يعني
ً
اعرتافا ً علنيا ً بهزيمة ّ
الس�لطة وانتصارا للمعارضة ،وهو
ما لن يحدث ،بحسب تعبريه.
ُ
ونقل عنه أيضا ً قوله َّ
إن «التغريات س�تكون ربما يف شكل
برامج حكومية ضم�ن أطر الدول�ة وقوانينها» .والالفت

تأكيده َّ
أن السلطة لن تس�مح بعودة «الوفاق» بهيكليتها
َّ
َّ
مؤسسة سياس�ية بمرجعية دينية ،و»إن كلف
الس�ابقة
األمر  10سنوات إضافيّة».
ه�ذا الكالم يفتح نافذة لقراءة م�ا يجري عىل األرض من
مساع لتحجيم ّ
َّ
مؤسسات املجتمع املدني ذات االمتداد
كل
ٍ
َّ
مؤسس�ات ذات جذور
التاريخ�ي ،والت�ي تع ّد يف غالبه�ا
يس�اريّة ،وليس «الوف�اق» وحده�ا ،وإن كانت عىل رأس

ّ
تش�كله من ثقل أش�به بس�لطة
أولويات الهرم ،ملا كانت
موازي�ة ،بحك�م حجم تأثير مرجعيتها الديني�ة ،إذ تبدو
َّ
املؤسسات أو تطويعها بما
الرّغبة جامحة إلعادة تشكيل
يتناغم مع مرشوع ّ
الس�لطة ،من دون معارضة حقيقية
قادرة عىل الحشد والتفعيل.
باختص�ار ،يبدو ّ
أن إحداث إصالح جوهري عىل املس�توى
الس�يايس يفيض إىل رشاكة حقيقي�ة يف صناعة القرار ما

زال بعيدا ً بالنس�بة إىل الس�لطة ،يف مقابل طرح س�لَّة من
ّ
امللف السيايسّ
الحلول الحقوقية .ويف ذلك محاولة لفصل
ّ
يشكل خالفا ً جوهريا ً بني
عن الحقوقي ،ما من ش�أنه أن
الس�لطة واملعارض�ة ،إذ تعتبر األخرية ّ
امللفين متصلني
يؤدي أحدهما إىل اآلخر.
أن هن�اك تعويالً
ً
أوروبي�ا عىل ويلّ
يف املقل�ب اآلخ�ر ،يبدو ّ
العه�د ،رئيس الوزراء ،بإحداث تغيري ما ،غري ّ
أن الرجل يف
الواق�ع مقيّد بتوازنات لها عالق�ة باإلقليم أوالً ،وبموقعه
يف العائل�ة الحاكمة ثانياً ،كما َّ
أن قرار االنفتاح الس�يايس
بطبيع�ة الحال لي�س يف مجلس ال�وزراء ،وإنما يف القرص
امللك�ي .ه�ذا م�ا يقوله مص�در مق�رّب جدا ً م�ن الرجل،
مضيف�اً« :ويل العه�د رجل مؤمن باإلصلاح ،ولكن هناك
توازن�ات أكبر منه ،كم�ا َّ
أنه يعم�ل من موقع�ه لتهدئة
ّ
األج�واء ،عرب برامج حكومية تحس�ن األوضاع الحقوقيّة
واالقتصاديّة واالجتماعيّةّ ،
لكنه ال يملك القرار السيايسّ ».
ه�ذا األمر ُينب�ئ بضي�ق الخيارات واس�تمرار اس�تحواذ
ّ
الس�لطة عىل املش�هد ،بدالً م�ن توحيد الجبه�ة الداخليَّة
وحمايته�ا ،وترتي�ب األوراق الداخليّ�ة ،وتضميد الجراح،
وتأس�يس عق�د اجتماعي يتس�اوى في�ه الجمي�ع أمام
القان�ون والدول�ة ،واحت�واء أبن�اء الوط�ن عوض�ا ً ع�ن
مواجهتهم ،وإرشاكهم بش�كل حقيق�ي وفاعل يف عملية
التنمي�ة ،وإطالق مؤسس�ات املجتمع املدن�ي والحريات،
تفضل البقاء عىل ّ
ّ
َّ
أن ّ
الش�جرة ،وتتجاهل وجود
الس�لطة
ّ
مشكلة سياسيّة حقيقيّة عميقة ومتش ّعبة ،يتمثل حلها
باملصالحة واملصارحة ،ال التجاهل واملناورة والتحدي.

ً
رئيسا التحاد الجودو
الدولي يعترف بالموسوي
أكد االتحاد الدويل للجودو ،اعرتافه بـ»سمري
صادق املوس�وي» ،رئيس�ا ً لالتحاد العراقي
املركزي للجودو.
وج�اء ذل�ك يف رس�الة رس�مية تس�لمتها
اللجنة األوملبية الوطني�ة العراقية يف الثالث
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والعرشين من ش�هر ش�باط املايض ،مذيلة
بتوقي�ع األمني الع�ام لالتحاد ال�دويل للعبة
جاك لوك روغ ،وأكد فيه�ا «اعرتاف االتحاد
باملوس�وي رئيس�ا ً رشعيا ً لالتحاد العراقي
حتى إجراء مؤتمر انتخابي جديد لالتحاد».

يش�ار إىل أن س�مري صادق املوس�وي شغل
قبل ذلك رئي�س اتحاد غرب آس�يا للجودو،
وأمني مايل للجنة األوملبية الوطنية العراقية،
وكان أحد األبطال املميزين يف وزن  78كغم،
والعب للمنتخب الوطني لسنني طويلة.

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

التطبيعية تؤكد اقامة بطولة الكأس
بموعدها وتشكر االندية الجماهيرية
تق�دم رئي�س لجن�ة املس�ابقات يف
الهي�أة التطبيعي�ة الدكت�ور حيدر
عويف ببالغ الشكر والتقدير لألندية
الرياضي�ة الس�يما الجماهريي�ة
الت�ي ت�م اس�تدعاء اغل�ب العبيها
للمنتخ�ب الوطني ،وذل�ك ملوقفهم
الريايض والوطني من ناحية تقديم
املصلح�ة الوطنية واحترام قانون
بطول�ة كأس الع�راق واالس�تمرار
يف املش�اركة م�ع تفري�غ العبيهم،
متمنين التوفي�ق للجمي�ع يف هذه
البطولة املهم�ة التي تتيح الفرصة
ملش�اركة اغل�ب الالعبني الش�باب
الثبات جدارتهم
واك�د ع�ويف ان «اللجن�ة تس�عى
جاه�دة النج�اح مس�ابقة الدوري
وال�كأس بافضل ص�ورة واالنتهاء
بالوقت املحدد الذي تم التخطيط له
يف الفرتة املاضية».
اىل ذل�ك وافق�ت الهيئ�ة االداري�ة
لن�ادي الق�وة الجوية على التحاق
العبيه�ا بصف�وف املنتخب الوطني
يف مباراته الودية أمام اوزبكس�تان
يوم التاس�ع والعرشين من الش�هر
الحايل يف طشقند.
وذكرت الهيئة االدارية لنادي القوة
الجوي�ة الريايض يف بي�ان تابعته /
املراق�ب العراق�ي /انه�ا «عق�دت
إجتماع�ا األد وق�ررت تواجد العبي
الفري�ق األول م�ع املنتخب الوطني
يف مباراته الودية أمام اوزبكس�تان
كونه�ا تدع�م وتس�اند املنتخ�ب
الوطن�ي يف كل املحافل الدولية التي
يش�ارك بها ومن ضمنها املباريات
الودية الرسمية السود الرافدين».
وبينت أنه�ا «تضع ثقته�ا الكاملة
بالكادر التدريب�ي وجميع الالعبني
لتجاوز فريق النجف يف دور الس�تة
عرش ي�وم الجمع�ة الق�ادم ضمن
بطول�ة كأس الع�راق على الرغ�م
م�ن غي�اب س�بعة العبين إضافة
إىل املداف�ع احس�ان ح�داد ال�ذي
التح�ق بصف�وف املنتخ�ب األردني
لكنها يف الوقت ذات�ه ومن حرصها
على س�معة الع�راق فانه�ا تقدم
الدع�م املعن�وي ملنتخبن�ا يف جميع
مس�ابقاته سيما أن أسود الرافدين

عىل بع�د خطوات قليل�ة للتأهل إىل
النهائيات املؤهلة اىل مونديال قطر
وهو حلم يراود الشارع العراقي».
وأضاف�ت أنه�ا «كان�ت تتمنى من

الهيئة التطبيعية ولجنة املسابقات
بإقام�ة مباراتن�ا أم�ام النج�ف
ي�وم األربع�اء أو الخمي�س حت�ى
يتمك�ن العبين�ا من خ�وض اللقاء

اله�ام أم�ام فريق النج�ف ومن ثم
التحاقهم بصفوف املنتخب الوطني
وه�و ماتس�مح به قوانين اإلتحاد
الدويل(فيفا).

مديرا ً
ً
فنيا لمراكز موهوبي كرة القدم
مارسيلو
أعلن مدي�ر مراكز املوهوبني لكرة القدم ،ش�امل كامل ،الحصول
عىل موافقة رس�مية من املدرب األملاني مارس�يلو لشغل منصب
املدي�ر الفن�ي ملراكز موهوبي ك�رة القدم يف الع�راق .وقال كامل،
إن «االتفاق تم بش�كل نهائي مع املدرب مارس�يلو للعمل كمدير
فني للمراكز التخصصية ملوهوبي كرة القدم الس�بعة يف العراق».
وأوض�ح أن «مارس�يلو يع�د م�ن أب�رز الكف�اءات املتخصصة يف
مج�ال إعداد وتهيئ�ة املواهب الكروية» ،موضح�ا انه «يعمل منذ

مدة طويلة يف اكاديمية اس�باير القطرية ،وانه سيرتك األكاديمية
ويتوجه إىل العراق الس�تالم مهمته رس�ميا ،خالل ش�هر نيس�ان
املقبل».
وكان�ت وزارة الش�باب والرياضة ،قد ق�ررت تبني مرشوع مركز
املوهب�ة الكروية بعد دراس�ة مس�تفيضة للمشروع الذي قدمه
ش�امل كام�ل ،الذي يه�دف لدع�م املنتخب�ات الوطني�ة واألندية
العراقية بعد إعداد األجيال.

الطلبة يعسكر بأربيل استعدادا الستكمال مباريات الدوري
ق�ررت الهيئة االدارية لن�ادي الطلبة الريايض
اقام�ة معس�كر تدريب�ي للفري�ق األول لكرة
الق�دم يف اربي�ل اس�تعدادا ً لباق�ي مباري�ات
الدوري املمتاز للموسم الحايل ،جاء ذلك خالل
االجتماع املوس�ع الذي عقدت�ه الهيأة االدارية
املؤقتة يف مقر النادي بحضور جميع األعضاء.
وذكر بيان للنادي تابعت�ه /املراقب العراقي/
ان «معسكر اربيل سيس�تمر ملدة ثمانية ايام
يب�دأ من يوم غد األربعاء اس�تغالالً ملدة توقف
الدوري من اجل االعداد االمثل لباقي مباريات

الدوري وإخ�راج الالعبني من الضغط النفيس
والبدني الذي تعرضوا له يف سابق املباريات».
واضاف ان «االدارة ق�ررت تكريم الفريق بعد
تحقيق�ه الف�وز يف آخ�ر مب�اراة خاضها عىل
فري�ق القاس�م بثالثة أه�داف مقابل هدفني،
كما ق�ررت االدارة توس�يع الهيئ�ة العامة ملا
يتناسب مع تطلعات نجوم وجماهري ومحبي
األنيق واس�تقطاب أبناء النادي والشخصيات
األكاديمي�ة والجماهير م�ن مس�تحقي
االنتماء».

وأش�ارت إىل أن «ذل�ك األم�ر ه�و
لتع�اون إدارة ن�ادي الق�وة الجوية
وكادره التدريبي وجمهورنا العريق
الذي يقف ويس�اند الفريق ،فهو يف

مصيبة بروتوكول الدوري !

رعد العراقي

الوقت نفسه يدعم مسرية املنتخب
الوطني وهذه الوقفة تحسب ألرسة
نادي الق�وة الجوية ب�كل عنوانيه
ومسمياته».

األولمبية تحذر من عدم اقامة
االنتخابات بوقتها
حذرت اللجنة األوملبية املؤقت�ة ،من توقف الرياضة العراقية ،يف حال
فش�ل إجراء انتخاب�ات الجمعية العمومية للمكت�ب التنفيذي للجنة
مطلع الشهر املقبل.
وأوض�ح عضو اللجن�ة ،آزاد ق�ادر ،أن «اللجنة املؤقتة تعمل بش�كل
جدي من أج�ل اتمام كل اإلجراءات بغية إقام�ة االنتخابات يف وقتها
املحدد».
وتابع قادر« ،ال بد من تعاون أعضاء الجمعية العمومية وعدم عرقلة
إقامة انتخابات الجمعية العمومي�ة للمكتب التنفيذي للجنة ،النقاذ
الرياضة العراقية من اإليقاف».
وكان�ت الجمعي�ة العمومي�ة ق�د صادق�ت وباالجماع ،عىل أس�ماء
الهيئة القضائية الس�باعية التي س�ترشف عىل املؤتمرات االنتخابية
التكميلية واملؤتمر االنتخابي للمكتب التنفيذي للجنة األوملبية.

لم تكن إج�راءات الوقاية من وباء كورونا التي اتخذتها وفرضتها
دول العال�م عبر بروتوكوالت طبية ،إال ضوابط ملزمة تس�تهدف
الحف�اظ عىل سلامة اإلنس�ان وتح ّد من انتش�ار الوب�اء القاتل،
وبالت�ايل فإن اإلخلال والته�اون بتطبيق تلك اإلج�راءات إنما هو
مجازف�ة واس�تهتار يصل لح�د الجريمة املوجّ هة التي تس�تهدف
ّ
لشخص معينّ .
تتوقف حدود رضرها
املجتمع وال
ٍ
عندم�ا منح�ت اللجن�ة العليا للصحّ ة والسلامة الوطني�ة الضوء
األخضر لعودة النش�اطات الرياضية ومن ضمنه�ا دوري النخبة
الكروي فإن الهيئة التطبيعية باتت هي الجهة الرسمية املسؤولة
قانون�ا ً لضبط إجراءات السلامة ومحاس�بة املخالفني من خالل
تشكيل فرق املتابعة بشكل مستمر ،والتأكد من تنفيذ الربوتوكول
الطبّ�ي الذي أصدرت�ه لجنة املس�ابقات وإن أي خرق يتبعه رضر
س�واء بإصابة الالعبني أو تش�خيص إصاب�ات الجماهري فإن عىل
إدارات األندي�ة والهيئة التطبيعية تحمّل كل النتائج الس�لبية عىل
قدر جسامتها.
املس�ألة ال تخض�ع للمجامل�ة أو تميض بإجراءات ش�كلية عبثية
طامل�ا هي تتعلّق بأرواح البرش وكارثة ق�د تصيب مجتمع بأكمله
كما إن مفهوم التجمّعات وخطورتها ال ترتبط باملباريات الرسمية
فقط ،وإنما تنسحب ألي تجمّع يتعلّق بالنشاط الريايض الذي الب ّد
أن تطبّ�ق عليها ذات اإلج�راءات الوقائية ،ب�ل إن املنطق ّ
يحتم أن
الصارم من تدريبات األندية ويتوّج باملباريات
يبدأ املس�ح الصحّ ي
ِ
الرسمية.
خرق صحّ ي فاضح ش�هدته النش�اطات الرياضية دون أن تتوقف
عندها الهيئة التطبيعية وتفرض س�طوتها بإجراءات رادعة تدلّل
عىل حرصها عىل السلامة العامة قبل س�عيها اىل نرش ترصيحات
وص�ور تنقل حال�ة مثالية يف تطبي�ق الربوتوك�ول الصحّ ي خالفا ً
لحقيق�ة ما يجري على أرض الواقع الذي يش�هد فوىض وانفالت
غري مس�بوق لحاالت اختالط ألعداد كبرية م�ن الجماهري يقابلها
ضعف رقابي وفحص روتيني بدائي لالعبني والكوادر التدريبية!
مش�هدان ال يقبالن التأويل والتربير ّ
يع�ززان ما ذهبنا اليه بالدليل
القاطع أن كل ما نقوم به من إجراءات صحّ ية شكلية هو (خوف)
م�ن عقوب�ة دولية قد تطال ك�رة القدم وتو ِقف مس�ابقة الدوري
وليس حرصا ً وش�عورا ً باملس�ؤولية تجاه سلامة املجتمع وإدراكٍ
عا ٍل لحقيقة خطورة الوباء ،األول هو ترصيح ألحد مدربي األندية
الذي ثب�ت إصابته بفايروس كورونا واعرتاف�ه بحضوره وقيادته
ملب�اراة فريقه (بعد لب�س الكمامة) إيثارا ً منه للنادي وس�معته!!
وهنا يربز التساؤل :هل أن التعليمات تجيز مزاجية ورغبة املصاب
بالفاي�روس بالحض�ور اىل املباري�ات وتعري�ض اآلخرين للخطر؟
وكي�ف س�مح القائمون على تطبيق إج�راءات الفح�ص بتواجد
امل�درب املذكور إال إذا كان�ت عملية الفحص روتيني�ة وغري ج ّدية
أو أن هناك تس�اهل ومجاملة ع ّززها صمت الهيئة التطبيعية عن
تل�ك الحالة التي إن كانت تعلم بها فتلك مصيبة وإن كانت ال تعلم
فاملصيبة أعظم!
ّ
ويش�كل س�ابقة مفضوحة
املش�هد الثاني ربّما هو األكثر غرابة
ّ
ّ
تتمثل بنقل
ومنصات التواص�ل االجتماع�ي
عرب وس�ائل اإلعلام
مقاطع لحضور جماهريي كثيف لتدريبات األندية واس�تعداداتها
على مالعبه�ا الخاصة وه�ي تم�ارس هواية التش�جيع الجنوني
واالحتكاك والتالم�س من دون أدنى إجراءات السلامة أو التباعد
األجتماع�ي وهي حالة ل�م تتوقف عندها الهيئ�ة التطبيعية أيضا ً
ول�م يصدرعنها توجيهات تمنع بها أي تجمّع جماهريي أو تصدر
ّ
وكأن انتش�ار الفايروس ينش�ط
عقوب�ات بح�ق األندية املخالفة
خالل املباريات الرسمية فقط دون غريه!
باختص�ار ..إن قضية التعامل مع (كوفيد  )19والسلالة الجديدة
سام يتعلّق بحياة
وهدف
منه تحتاج اىل إحساس عايل باملسؤولية،
ٍ
ٍ
اإلنس�ان العراقي يتجاوز كل األهداف األخرى املرتبطة بالنش�اط
الريايض ،وحني تس�عى وزارة الش�باب والرياضة اىل حمل بشائر
اس�تحصال موافقة اللجنة العليا للصحّ ة والسلامة عىل الحضور
الجماهريي ملباريات الدوري وتقلّد وسام الشجاعة باإلقناع عليها
أن تجل�س أوالً م�ع الهيئ�ة التطبيعي�ة وتتفحّ �ص كل الخروقات
وت�درس حقيق�ة تنفي�ذ اإلج�راءات الصحّ ي�ة وف ّعاليتها ونس�بة
االلتزام ب�دءا ً من تدريبات النادي ووصوالً اىل املباريات الرس�مية،
فحي�اة الرياضيين والجماهير وخلفه�م عوائله�م لي�س ميدانا ً
مناس�با ً للمجازف�ة أو محطة للتفاخ�ر بإنجازات نج�اح تطبيق
الربوتوكول الطبي املزعوم!

قصي منير يتسلم دفة قيادة نادي القاسم

اتحاد الطائرة يقيم التجمع االخير في قاعة الشعب
ق�رر اإلتحاد العراقي املركزي للكرة
الطائ�رة إنطلاق التجم�ع االخير
لنهائي�ات دوري اندي�ة الع�راق
للدرجة املمت�ازة يف العاصمة بغداد
للفترة من الثام�ن ولغاي�ة الثاني
عرش من شهر نيسان املقبل.
وق�ال صبي�ح حنت�وش نائ�ب
الرئي�س ان «قاعة الش�عب املغلقة
لاللعاب الرياضية ستكون مرسحا ً
للمنافس�ات» ،مبين�ا ان «مب�اراة
االفتتاح س�تجمع فري�ق نادي غاز
الجنوب مع نادي الجيش يف الساعة
الثاني�ة ظهرا ،تليه�ا يف نفس اليوم
مباراة نادي البحري ونادي الرشطة
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يف الساعة الرابعة عرصا ويف القاعة
ذاتها».
واض�اف ان «يف اليوم التايل س�تقام
مباراتين تجم�ع االوىل فريق نادي
الجي�ش مع فريق ن�ادي البحري يف
الس�اعة الثانية ظهرا ،تليها مباراة
ن�ادي البيش�مركة م�ع ن�ادي غاز
الجن�وب يف الس�اعة الرابعة عرصا
ويف القاعة ذاتها».
وتاب�ع ان «اللجن�ة الفني�ة
واملسابقات س�تصدر جدوالً كامالً
لكاف�ة املباري�ات الالحق�ة الت�ي
س�تقام جميع�ا يف قاع�ة الش�عب
املغلقة».

عين�ت إدارة القاس�م ،امل�درب الش�اب قيص
منير ،مدرب�ا للفريق خلفا للمس�تقيل عادل
نعمة.
ويس�اعد منري ،املدرب عدي عمران ،وس�يبدأ
الجهاز الجديد املشوار اعتبارا من الجولة .26
وسيقود منري الوحدة التدريبية االوىل مستغال
توقف الدوري بسبب سفر املنتخب العراقي إىل
طشقند لخوض مباراة ودية مع أوزبكستان.
يشار إىل أن قيص منري سبق وأن قاد الديوانية
هذا املوسم قبل أن يقدم استقالته بعد خالف
مع رئيس النادي حسني العنكويش.
وكان عادل نعمة قد كشف عن األسباب التي
دفعت�ه إىل االعت�ذار عن عدم تكملة مش�واره
كم�درب لفريق القاس�م ،بعد الخس�ارة التي
تعرض لها أمام الطلبة.
وق�ال نعم�ة« ،تجربتي م�ع الفري�ق مميزة
وتمكن�ت م�ن انتش�اله م�ن املرك�ز األخير
وتقدمنا عدة مراكز ،بعدما حققنا انتصارات
عىل أندية منافسة وخارج الديار».
وأض�اف« :لك�ن يبدو أن طموح�ات جماهري
القاس�م وإدارة النادي ،بات�ت أكرب مما جرى
االتفاق عليه».

وتابع« :مهمت�ي كانت تأمني
بقاء الفريق يف الدوري املمتاز،
ونسير بخطوات جيدة حيث
جمعن�ا  15نقط�ة م�ن أصل
 12مباراة ،بينما تسلمت زمام
األمور والقاس�م يف املركز األخري
بـ 7نقاط من  13مباراة» .وأش�ار
إىل أن رجل األعمال حسني الرماحي
الت�زم بدع�م النادي م�ن خالل
دف�ع مس�تحقات امل�درب
والالعبين املحرتفين،
فيم�ا بقــــ�ي
وض�ع املحليين
صعب�ا ألن اإلدارة
هـــ�ي مــ�ن
تتكف�ل بدف�ع
مس�تحقا تهم
مــ�ع ذل�ك
قـــــد م�وا
مباريـــ�ات
جيدة.

االصابة تبعد بيبي عن مباريات البرتغال
أعلن االتحاد الربتغ�ايل لكرة القدم غياب مدافع
املنتخب بيبي عن املباريات الثالث األوىل ملنتخب
بلاده يف التصفيات األوروبي�ة املؤهلة إىل كأس
العالم  FIFAقطر  ™2022بسبب اإلصابة.
وأصي�ب بيب�ي م�ع فريق�ه بورت�و يف نهاي�ة
األس�بوع ،وس�يحل بدال من�ه يف كتيب�ة املدرب
فرنان�دو س�انتوس ،مدافع س�بورتينغ لويس
نيتو.
وأشار نادي بورتو إىل أن بيبي ( 38عاما) يعاني

«من إصابة عضلية يف فخذه األيمن» تعرض لها
خالل مباراة فريقه ضد بورتيموننيس ( )1-2يف
الدوري املحيل.
وق� ّدم بيب�ي أداء بطولي�ا يف ثم�ن نهائي دوري
أبط�ال أوروب�ا ،وق�اد فريق�ه بورت�و إىل دور
الثمانية عىل حساب يوفنتوس االيطايل ،ليرضب
موعدا مع تشيليس االنكليزي.
ويستهل املنتخب الربتغايل مشواره يف التصفيات
املؤهل�ة اىل إىل كأس العالم  FIFAقطر ™2022

الرياضية

بمواجه�ة أذربيج�ان يف تورين�و اإليطالي�ة يف
مب�اراة تم نقلها من لش�بونة ألس�باب صحية،
وسينتقل أبطال أوروبا بعد ذلك إىل رصبيا ثم إىل
لوكسمبورغ بعدها بثالثة أيام.
وكان املنتخ�ب الربتغ�ايل تلق�ى رضب�ة قوي�ة
بإصابة حارسه روي باتريسيو بارتجاج دماغي
خالل تواج�ده يف صفوف نادي�ه ولفرهامبتون
اإلنكليزي وس�يحل بدال منه جوزيه سا حارس
مرمى أوملبياكوس اليوناني.
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توهج سواريز وبنزيما وقطار برشلونة األبرز في جولة الليغا
حاف�ظ أتلتيك�و مدريد على االنف�راد بص�دارة الليجا ،بعد
انتصاره الصع�ب عىل أالفيس بهدف نظي�ف ضمن الجولة
.28
وأكد برش�لونة تمس�كه باملنافس�ة على اللق�ب بانتصاره
الساحق خارج أرضه عىل ريال سوسييداد  ،1-6وباملثل فاز
ريال مدريد عىل مضيفه س�يلتا فيجو بثالثة أهداف لواحد،
ً
ح�ارضا يف الرصاع عىل اللقب ،م�ع تبقي  10جوالت
ليظ�ل
عىل الختام.

فالنسيا يحافظ
عىل االنتصارات عىل أرضه

حق�ق أتلتيكو مدريد انتصارا ثمينا عىل ديبورتيفو أالفيس،
حاف�ظ به عىل االنفراد بصدارة الليجا عىل حس�اب غريميه
برشلونة وريال مدريد.
وكان بطلا ه�ذا االنتصار ،الح�ارس يان أوبلاك بتصديه
لركل�ة جزاء س�اهمت يف الف�وز ،ولويس س�واريز صاحب
هدف الفوز ،والذي سجل هدفه رقم  19يف الليجا.
واس�تحق س�واريز لقب «س�وبر مان» الروخي بالنكوس،
بعدما س�اهم بهدفه يف تحقيق  8من أصل آخر  12انتصارا
للفريق.

قادش 4 :أشهر ونصف
دون انتصار كزائر

بانتص�اره على غرناط�ة بملع�ب ميس�تايا  ،1-2يواص�ل
فالنس�يا احت�كاره لالنتص�ارات على أرضه للم�رة الرابعة
توال ًي�ا ،حي�ث كان قبلها قد فاز عىل كل م�ن إلتيش (،)0-1
سيلتا فيجو ( )0-2وفياريال (.)1-2
لك�ن عىل العكس ،ل�م يحقق «الخفافي�ش» أي فوز خارج
أرضه�م خالل ه�ذه الفرتة ،ليح�ل الفريق يف املرك�ز الثاني
عرش بجدول الليجا.

سواريز سوبر مان أتلتيكو

س�قط قادش خارج أرضه  2-1أم�ام فياريال عىل ملعب ال
سيراميكا ،ليواصل الفشل يف تحقيق أي انتصار كزائر منذ
 4أشهر ونصف.
وكان آخ�ر فوز لقادش خارج قواعده على إيبار يف إيبوروا
 2-0ويع�ود لي�وم  30ترشين أول  ،2020ومن�ذ ذلك الحني
خ�اض الفريق  10مواجهات كزائر دون أي انتصار ،منها 6
هزائم و 4تعادالت.

برشلونة 12 :انتصارا يف آخر  13جولة

حارس إلتيش يتصدر
قائمة مثرية بالليجا

س�حق برش�لونة مضيفه ري�ال سوس�ييداد  ،1-6ليحقق
انتص�اره الـ 12يف آخ�ر  13جولة ،س�جل خاللها  38هدفا
ومنيت ش�باكه بتسعة ،كما أنه لم يتعرض للهزيمة يف آخر
 17جولة.

نج�ح حارس إلتشي ،إدجار بادي�ا ،يف تص�در قائمة مثرية
بالليج�ا ،بعدم�ا أصب�ح الح�ارس صاح�ب أكرب ع�دد من
التصدي�ات بالبطول�ة ( ،)87وذلك بعد تع�ادل فريقه أمام
خيت�ايف  1-1وحرمانه املنافس م�ن اقتناص النقاط الثالثة
بعد تصديه لركلة جزاء.
كما س�اهم إدج�ار يف مواصلة إلتيش ،االبتع�اد عن منطقة
الهب�وط ،بعدم�ا رف�ع رصي�ده إىل  25نقط�ة يف املركز ،17
ليبتع�د بنقطتين عن إيب�ار وأالفي�س ،صاحب�ي املركزين
الثامن عرش والتاس�ع عرش ،و 4نقاط عن أويس�كا القابع
يف القاع.

بنزيما قائد أحالم الريال

س�جل كري�م بنزيما ،هدفين يف انتصار فريقه عىل س�يلتا
فيجو ،كما صنع الهدف الثالث ملاركو أسينسيو.
وساهم بنزيما يف  13من أصل آخر  17نقطة جناها الفريق
امللكي بالليجا ،بتس�جيله لس�بعة أهداف يف آخر  5مباريات
بالبطولة.

بونو يكرر إنجاز بالوب مع إشبيلية

سجل حارس املرمى املغربي ياسني بونو هدفا قاتال لفريقه
إش�بيلية ،منحه نقطة تعادل غالية أمام بلد الوليد ()4+90
من عم�ر اللقاء ،ليكرر ما فعله الح�ارس أندري بالوب مع
الفري�ق األندليس قبل  14عاما ،حينما س�جل ً
هدفا ال ينىس
يف مرمى ش�اختار دونيتس�ك بال�دوري األوروب�ي يف نفس
الدقيقة.
وجاء تكرار اإلنجاز يف نفس الش�هر ً
أيضا ،حيث كان بالوب
قد س�جل هدفه الرائع ي�وم  15آذار ،بينما جاء هدف بونو
يوم  20الشهر ذاته.

بيتيس يواصل االنتفاضة

رغ�م تعرضه للهزيم�ة يف لق�اء الديربي قبل أس�بوع أمام
إش�بيلية ،إال أن ريال بيتيس عاد لس�كة االنتصارات بفوزه
عىل ليفانتي  ،0-2وهو االنتصار الثامن له يف آخر  11جولة.
ويواصل بيتيس ،اس�تهداف اللعب يف أوروبا املوس�م املقبل،
حيث يحل سادس�ا بنف�س عدد نقاط سوس�ييداد صاحب
املركز الخامس ،بعدما حقق انتفاضة عىل مستوى النتائج
خالل الفرتة املاضية ،ليمحو اس�تهالله الس�يئ للموس�م،

حينم�ا ف�از يف  6ج�والت من
أصل .16

بيلباو :انتصار
وحيد
يف آخر  6جوالت

بتعادل�ه أم�ام إيبار
على ملعب�ه س�ان

دورتموند يوافق على التحاق بيلينجهام بمنتخب إنكلترا
ق�ال االتح�اد اإلنجليزي ،إن ج�ود بيلينجهام العب بوروس�يا
دورتموند ،حص�ل عىل الضوء األخرض لالنضم�ام إىل منتخب
األس�ود الثالثة ،الذي س�يخوض  3مباريات يف تصفيات كأس
العالم  ،2022يف وقت الحق من الشهر الجاري.
وبيلينجه�ام ( 17عامً �ا) بالفع�ل ضم�ن تش�كيلة املنتخ�ب
اإلنجلي�زي الجدي�دة التي أعلنه�ا املدرب جاريث س�اوثجيت
مؤخرًا.
لك�ن ثارت ش�كوك حول مش�اركته مع الفريق بس�بب قيود
الس�فر املطبقة يف أملانيا ،والتي ستفرض عليه الخضوع لعزل

صحي ملدة  14يومً ا بعد العودة.
وق�ال االتح�اد االنجلي�زي عبر تويرت «يس�عدنا
التأكي�د بع�د تلقين�ا معلوم�ات جدي�دة من
الس�لطات األملاني�ة تتعل�ق بمخاط�ر
كورونا ،بأنه س�مح لجود بيلينجهام
باالنضمام للمنتخب االنجليزي».
وستلتقي إنجلرتا عىل أرضها مع
س�ان مارينو الخمي�س املقبل،
ثم تلعب يف ضيافة ألبانيا يوم

رقم جديد يُنصف كومان
س�حق برشلونة مضيفه ريال سوسييداد ،بنتيجة ( ،)1-6يف املباراة التي أقيمت عىل
ملع�ب أنويت�ا ،ضمن الجولة  28م�ن الليجا.وذكرت صحيفة «مون�دو ديبورتيفو»
أن برش�لونة أكثر الفرق تس�جيلاً لألهداف يف الليجا هذا املوسم ،رغم رحيل لويس
ً
هدفا بالليجا أكثر
س�واريز وإصابة أنس�و فاتي.وأضافت أن برش�لونة س�جل 67
ً
ً
هدف�ا عن أتلتيكو ،منافس�يه عىل اللقب.
هدفا ع�ن ريال مدريد ،و16
بف�ارق 18
وأش�ارت إىل أن برش�لونة وصل بسداس�ية األمس إىل الهدف رقم  100هذا املوسم
ً
ً
هدفا يف دوري أبطال
هدفا يف الليجا ،و18
بكافة املسابقات.وس�جل البارس�ا 67
أوروب�ا و 12يف كأس مل�ك إس�بانيا ،و 3أه�داف يف الس�وبر اإلس�باني.ونوهت
الصحيف�ة إىل فاعلي�ة الفري�ق الكتالوني على مرمى الخص�وم ،رغم تعرض
املجموع�ة النتق�ادات كبرية تحت قي�ادة امل�درب الهولندي رونال�د كومان.
ً
ً
هدفا ،يليه جريزمان
تهديفا بواق�ع 29
وذك�رت أن مييس هو أكثر الالعبني
( )14وعثمان ديمبيل ( )9ثم فرينكي دي يونج (.)6

مامي�س الجديد ،يفش�ل أتلتي�ك بيلباو يف الف�وز بآخر 3
جوالت يف الليجا (الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد بهدفني
لواحد ثم التعادل الس�لبي أمام س�يلتا فيجو وأخ ً
ريا
التعادل اإليجابي بهدف ملثله أمام إيبار).
وحق�ق بيلب�او انتص�ارا وحي�دا يف آخ�ر  6ج�والت
بالليج�ا ،حينما فاز عىل غرناط�ة  ،1-2وذلك قبل
خوض�ه نهائي كأس امللك أمام ريال سوس�ييداد
يف الثالث من نيسان املقبل.

حارس أوساسونا يواصل الحلم

نجح خوان برييز حارس أوساسونا ،يف الحفاظ عىل نظافة
ش�باكه يف آخ�ر  3زي�ارات ،بع�د التع�ادل الس�لبي بملعب
هويس�كا.ورفع أوساس�ونا رصي�ده إىل  30نقطة ليواصل
االبتعاد عن رصاع مؤخرة الجدول ،ولم يخرس سوى مباراة
يف آخ�ر  4جوالت.وقال برييز عقب املباراة «منذ كنت صغريا
وأنا أش�اهد هويس�كا حينم�ا كان يلع�ب يف دوري الدرجة
الثاني�ة ،وكان حلمً�ا بالنس�بة يل .تعادلن�ا وحصدنا نقطة
وهذا يمثل سعادة كبرية يل ،أنا سعيد للغاية».

إبراهيموفيتش :ميالن سيقاتل على لقب الكالتشيو
ش�دد زالتان إبراهيموفيتش ،مهاجم ميالن ،عىل أن فريقه س�يقاتل من أجل التتويج
بلقب الكالتش�يو يف نهاية املوس�م ،بع�د الفوز الدرامي على فيورنتينا بنتيجة
( ،)2-3بالجول�ة  28م�ن املس�ابقة.وقال إبراهيموفيت�ش يف ترصيحاته
لش�بكة «سكاي سبورت إيطاليا»« :بعد الهزيمة والخروج من الدوري
األوروب�ي ،لدينا اآلن الكالتش�يو للقتال من أجل�ه ،لقد حققنا عودة
أم�ام الفي�وال كانت مهم�ة للغاية».وأض�اف «كانت لدين�ا الروح
والعقلي�ة ،تأخرنا يف النتيجة لكننا أردن�ا الفوز بأي ثمن ،أظهرنا
شخصية هذا الفريق ويجب أن نستمر عىل هذا النحو».
وتابع «أنا أتحمل مس�ؤوليتي ملساعدة هذا الفريق بأي طريقة
ممكن�ة ،داخل وخ�ارج امللعب ،كانت ردة فع�ل الفريق جيدة،
فهذه فترة صعبة من املوس�م ،واآلن البعض س�يحصل عىل
راح�ة».وأردف «الع�ودة ملنتخب الس�ويد؟ كانت رغبتي هي
مواصلة اللعب والش�عور بس�عادة أكرب يف ك�رة القدم ،وأي
يشء إض�ايف هو مكاف�أة ،إنه لرشف عظي�م يل أن ألعب مع
الس�ويد بعد بضع س�نوات ،صحيح أن امل�درب جاء لرؤيتي
وتحدثنا ،واآلن تم اس�تدعائي».وأصبح زالتان أكرب العب عىل
اإلطالق يس�جل  15هدفا يف موس�م واحد بال�دوري اإليطايل،
وعن هذا علق قائالً« :ال ،دعونا ال نتحدث عن عمري! أش�عر
وكأنني بنجامني باتون (يصغر س�نا كلما يتقدم يف العمر)،
فكلما مر الوقت شعرت أنني شاب أكثر».
وأت�م «عقدي؟ أريد أن أرى ما أفعله عىل أرض امللعب وأثبت
أنني أستحق التجديد ،كل يشء تحت السيطرة ،لدينا عالقة
جيدة وسنرى ما سيحدث ،ال داعي لالندفاع».

ً
مدربا لمونشنجالدباخ
تشابي ألونسو

ويلز يؤكد غياب رامزي عن مباراتي بلجيكا والتشيك

أعلن االتحاد الويلزي لكرة القدم ،أن آرون رامزي العب
يوفنتوس ،س�يغيب عن مباراتي املنتخ�ب أمام بلجيكا
وجمهورية التشيك هذا الشهر يف تصفيات كأس العالم
 2022بسبب اإلصابة.
واختير رامزي يف تش�كيلة ويلز األس�بوع املايض رغم
مخ�اوف من معاناته من إصاب�ة يف الفخذ خالل اللعب
مع يوفنتوس.

وأعل�ن حامل لقب ال�دوري اإليط�ايل ،أن العبه
البالغ عمره  30عامً ا أصيب بشد يف الفخذ.
ومن املنتظر أن تس�افر ويلز للعب يف ضيافة
بلجي�كا بتصفي�ات كأس العال�م ي�وم
األربعاء ،قبل أن تواجه املكسيك ود ًيا يف
كارديف يوم الس�بت ،ثم تس�تضيف
التش�يك يف التصفي�ات يوم  30من
الشهر الجاري.
وس�يتوىل روبرت بيدج مساعد
املدرب ،مسؤولية قيادة ويلز
يف ظل غياب املدرب رايان
جيج�ز ال�ذي يواج�ه
بالعن�ف
اتهام�ات
املن�زيل ،لكن�ه نف�ى
هذه املزاعم.

أك�د تقرير صحف�ي ،أن نجم ري�ال مدري�د وبايرن ميون�خ وليفربول
األس�بق ،س�يتوىل تدريب بوروس�يا مونش�نجالدباخ ،بداية من املوس�م
الجديد.وبحس�ب الصحف�ي الش�هري فابريزيو رومانو ،بش�بكة س�كاي
س�بورت إيطاليا ،فإن تش�ابي ألونس�و س�يكون مديرًا فن ًيا جدي ًدا للفريق
األملان�ي ،بعدما توصل التفاق مع النادي.وأضاف أن ألونس�و س�يقود الفريق
بداية من ش�هر حزيران املقبل ،ليخلف ماركو روزه ،الذي سيتوىل مهمة تدريب
بوروس�يا دورتموند .ويحل جالدباخ حاليا يف املركز العارش بجدول البوندسليجا،
لكن�ه يبتعد بأربع نقاط فقط عن املراكز املؤهل�ة لبطولة الدوري األوروبي.ويقود
ألونس�و حاليا الفري�ق الثاني لريال سوس�يداد الذي ينافس ب�دوري الدرجة الثانية
اإلسباني (ب).

الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
عيل الوردي
هيئ�وا لألطف�ال مالع�ب أو رياضا ً حي�ث يتكيفون فيها
للحياة الصالحة تحت إرشاف مرشدين أكفاء  ..علموهم
ب�أن القوة التي تحك�م العالم اليوم ليس�ت هي قوة فرد
إزاء فرد أو س�يف إزاء س�يف  ..إنها قوة العلم والصناعة
والنظ�ام فم�ن فش�ل يف هذه آن ل�ه أن يفش�ل يف معرتك
الحي�اة رغم ادعائه بالحق و تظاه�ره باملثل العليا .املرأة
يف الواقع هي املدرس�ة األوىل التي تتكون فيها ش�خصية
اإلنس�ان ،واملجتمع ال�ذي يرتك أطفال�ه يف أحضان امرأة
جاهل�ة ال يمكنه أن ينتظ�ر من أف�راده خدمة صحيحة
أو نظرا ً س�ديداً .األفكار كاألس�لحة تتبدل بتبدل األيام ..
وال�ذي يري�د ان يبقى عىل رأيه هو كم�ن يريد ان يحارب
سالح ناري بسالح عنرتة بن شداد.
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نزار قباني

َ
يا َ
إرسائيل ال يأخذكم الغرور
آل
ُ
عقارب الساعاتِ إن توقفت،
..
ال ب َّد أن تدور ..

َّ
األرض ال ُيخيفنا
إن اغتصاب
ِ
ُ
ُ
يسقط عن أجنح ِة النسور
فالريش قد
 ..هزمتم الجيوش إال أنكم
لم تهزموا الشعور.
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محنة العراقي في الوطن والمنافي

« عند باب األزج»
عن تاريخ باب الشيخ

«للمفتاح وجوه ع ّدة»هروب ضابط من الخدمة
في زمن الطاغية لعالج ابنه في الخارج
املراقب العراقي /املحرر الثقايف...
ص�در للروائ�ي والق�اص مه�دي علي ازبين رواية
«للمفت�اح وج�وه ع� ّدة» ع�ن دار نينوى يف س�وريا
وموضوعها ع�ن معاناة ضاب�ط يف الجيش العراقي
أبّ�ان الحرب العراقية اإليراني�ة ،إذ ابتىل بخلل أصاب
س�اق طفله الوحيد ،فهرب به اىل الخارج عن طريق
جن�دي اس�مه مفت�اح بع�د ان عجز الط�ب يف تاليف
عوقه ،وسدت منافذ إسعافه يف العراق.
وق�ال ازبني يف ترصيح لـ(املراقب العراقي)  :صدرت
ع�ن دار نين�وى يف س�وريا روايتي (للمفت�اح وجوه
ع� ّدة) ،وهي خامس�ة أخواتها :هياكل خ�ط الزوال
وساللم التيه»و ّ
تفضل معنا وأرجحة الوسن ،تتناول
قص�ة العمل معاناة ضابط يف الجي�ش العراقي أبّان
الح�رب العراقية اإليرانية يف ثمانينيات القرن املايض
 ،إذ ابتلى بخل�ل أصاب س�اق طفله الوحي�د ،طرق
األب�واب للحفاظ على نوعه ومعنى وج�وده (ابنه)،
وقد عجز الطب يف تاليف عوقه ،وسدت منافذ إسعافه
يف العراق.
وأضاف :بعد أن يقن�ط يف قوقعة اليأس؛ يأتيه األمل
من جن�دي (مخربط) تحت إمرت�ه يدعى (مفتاح)،
ّ
مح�ط س�خرية الجمي�ع إذ ي ّدع�ي
وه�ذا املفت�اح
الحماق�ة ،أم�ا يف حياته الخاصة فهو ش�خص آخر.
يق�دح أمامه أول املفاتيح /امرأة تبيع اللبن يف مرأب
النهض�ة ،لتس�لمه بيد ام�رأة أخرى تبي�ع (القيمر)
يف البصرة ،الت�ي بدوره�ا تهديه إىل بائعة س�مك يف
العم�ارة ،ومن هناك إىل أطراف الهور وقد س� ّهلت له
علة ابنه وس�اقه املحشوّة بالجبس اجتياز سيطرات
الحزب والجيش الش�عبي التي تقطع الشوارع ..لقد

حميد الحريزي

ق�رر األب أن يكسر قيود الح�رب ،فيخل�ع جنديته
وتاريخ�ه ،ويهرب بابنه نحو الج�ارة إيران واملعارك
عىل أش�دها عىل الحدود بني البلدين لكنه كان مرصا
عىل الوصول بابنه اىل مكان !.

مهدي علي زبين

وتابع:وبعد مخاطرة ليلية بـ(املشحوف) يصل حدود
الجارة التي كانت تس�مى يف ذلك الوق�ت (العدوّة)..
لتس�تقبله مراص�د الح�دود بواب�ل م�ن اإلطالق�ات
التي تخج�ل أمام الطفول�ة العليل�ة ،يأخذونهما إىل
املصح�ات ويعتنون بهم�ا ،يجرون عملي�ة ملعالجة
الس�اق املريضة ،لم تدم س�وى أش�هر ،ث�م تنتكس
حاله ثم يقرر تهريبه إىل تركيا التي أبدت املس�اعدة،
تف�ض إىل نتائج مرجوّة .يه�رب بطريقة أخرى
ولم
ِ
نحو دول أوربا ،ويصل هنكاريا مس�تهدفا ً النمسا/
أمله األخري ،يهرب ليالً عرب غابة مهولة عىل الحدود،
ينجح بعد عناء خرايف ..لينش�أ االب�ن العراقي هناك
لكن بتعليم آخر وثقافة أخرى.
واس�تطرد :بع�د  2003يقرر األب الع�ودة إىل جذوره
وأهل�ه الذين يع ّدونه ً
ميتا فيع�اد إىل الوظيفة ويعني

«المسرحية في االدب العراقي الحديث »1967_1880
املراقب العراقي /متابعة...
صدر كتاب جديد للدكتور فائق مصطفى الناقد
و التدريسي االكاديمي يف كلي�ة اللغات جامعة
السليمانية يحمل عنوان (املرسحية يف االدب
العراق�ي الحدي�ث  ) 1967_1880وه�و يف
االصل اطروحه تقدم بها اىل جامعة القاهرة
ع�ام  1967و ن�ال به�ا ش�هادة املاجس�تري
بدرج�ة جي�د جدا  ،و ع�دت االطروح�ة رائدة
يف بابه�ا و زمانه�ا النه�ا كان�ت اول اطروحة
جامعية مس�تقلة تبحث هذا النوع من الجنس
االدبي العراقي اخت�ار ان يحرث يف هذه االرض
البك�ر عندما وج�د هذا الجن�س االدبي مغمورا
يف الظ�ل و مغطى باالغبرة فهو يف حاجة اىل اي ٍد
تخرجه اىل الشمس و تزيل عنه االغربة و تقدمه
اىل املش�هد الثقايف النه فن موج�ود و له تاريخه
و كتاب�ه بنوعيه النثري و الش�عري و حتى ثمة
مرسحي�ات عولجت باللهج�ة العراقية الدارجة
و هك�ذا خ�اض غمار ه�ذا البح�ث معتمدا عىل
جهوده و كذلك يشير اىل جهود الدكتور الراحل
(عم�ر الطال�ب) يف ه�ذا املضم�ار و كي�ف كانا

يتب�ادالن املعلوم�ات و املص�ادر و املرسحي�ات
التي كانا يعثران عليها  ،يس�تهل الباحث كتابه

بمقدمة يبني فيها الكتب و الدراسات و املقاالت
التي كتبت عن تاري�خ املرسح يف العراق و كذلك
املح�ارضات التي القيت حول�ه و بطبيعة الحال
قبل ع�ام  1967و يوضح ايضا الصعوبات التي
تعرتض دراسة االدب املرسحي.
ان كتاب (املرسحي�ة يف االدب العراقي الحديث)
يمثل عمال نقديا مهما يلقي اضواءه الكاش�فة
على ادب املرسح العراقي املكتوب خالل تس�عة
عقود تناول نش�وءه االول يف مدين�ة املوصل ثم
كي�ف بدأ يزدهر بعد تاس�يس الحكم الوطني و
ظهور الف�رق املرسحي�ة و الكتاب و الش�عراء
الذي�ن تعاط�وا كتاب�ة ه�ذا الجن�س االدب�ي و
االس�باب الت�ي ادت اىل تاخ�ر نم�وه و ازدهاره
و املش�اكل العويص�ة التي تصادفه�ا  ،و يجد
املتلق�ي املخت�ص باملسرح يف ه�ذا الكتاب ما
يعينه و يس�اعده عىل فهم املرسح العراقي يف
هذه الفترة التي اختصت الدراس�ة ببحثها ،
اما املتلقي الع�ادي فهو يجد متعة يف التعرف
عىل الكثري من العناوين و االس�ماء و الفرق
التي عنيت بعالم املرسح.

علي أزبني يف ترصيح لـ(املراقب العراقي):نحن أمام
تكوين�ات لغوية غري مطروق�ة فلو تفحصنا املذهب
الس�يمولوجي لوجدنا كتاب�ات مهدي عيل ازبني هي
اس�تجابة ملا تمور ب�ه حياتنا منذ التغيير وإىل اآلن
م�ن فواعل وإرهاصات وإبداع�ات وخيبات متواترة
تحم�ل بني طياتها رسًّا جماليًّا يف الكلمة ويف الجملة!
ممزوجة بش�عرية ش�فيفة مزدانة بص�دق ال غبار
عليه .نصوص�ه تنبض بدفق الحياة فنحن الش�عب
الوحيد لعال�م الذي يبدع أبناؤه من ش�عراء وناثرين
وفنانين رغ�م الفواج�ع ومف�ردات امل�وت ال�زؤام!
فاملحب�ة واألمل لغة عرصنا رغم املأس�اة! أراه يف كل
صفح�ة يناجي قمره املس�ترت وراء الغي�وم يرتجاه
بالب�زوغ لعله يب ّدد الظالم! الظالم ال�ذي ع ّم حياتنا!
فأمس�ينا فيه عم�اء ال لذنب اقرتفن�اه ولكنه القدر
األهوج ال�ذي ابتلينا به.لن تج�د يف نصوصه داالً وال
مدل�والً ول�و أتعبت نفس�ك ثم أنك ال تحظ�ى بعقدة
ً
حلا ولكنك س�تجد الكثافة اللغوي�ة املدافة
تنتظ�ر
ً
ً
باملفارقة مضافا لها بالغة ومجازا (نادرتني) ،كذلك
الرتميز الهائل املزدان بالشطحات .
من جهت�ه ق�ال الناقد حمي�د الحري�زي يف ترصيح
لـ(املراقب العراقي):لسنا بحاجة للتعريف بأسلوب
مه�دي ازبين الرسدي املتمي�ز باالخت�زال والتكثيف
واللغة الرصينة واألسلوب الرسدي الرصني والحبكة
املحكم�ة .فه�و كت�ب قبل ه�ذه الرواي�ة العديد من
الرواي�ات ونتمن�ى ان تك�ون اضاف�ة قيم�ة للرسد
العراقي والعربي ،رغم انها ليس�ت االوىل من سلسلة
ابداعاته ولن تك�ون االخرية كوننا امام كاتب متميز
يسعى لوضع اسمه بني كبار كتاب الرواية يف العراق.

عبدالهادي الزعر

يف موق�ع يتاب�ع العق�ود وما يق�وم به الفاس�دون،
يتعرض ملحاوالت اغتيال فاشلة وبعد سنوات يصاب
يف إحداه�ا ،يأتي االبن /الش�اب اآلن لريى حال أبيه،
خالل ثالثة أيام يعي�ش أجواء الرعب والحال املرتدي
يف بل�ده األم ،يحدث تداخال بني ما يرويه االبن (اآلن)
وبني ما يرويه األب (املايض) ،ينتهي إىل أن يو ّدع أباه
املت�وىف رسير ًيا ،ويعود إىل عالم األلوان وحبيبته التي
تنتظره.
وواص�ل :الش�كر موص�ول لألصدقاء الذي�ن اطلعوا
عىل مخطوط العمل وهم كل من يوس�ف عبود وعبد
السادة جبار وعيل الحديثي وعبد الكريم حسن مراد
ومحمد يون�س ومحمد نوار وج�واد الكاتب والناقد
محمد جبري الذي وضع بصمته عىل غالف الرواية.
يق�ول الناقد عبد اله�ادي الزعر ع�ن الروائي مهدي

«ال شيء يوجعني» التناقضات ورمزية التعبير الداللي
املراقب العراقي /متابعة...
يق�دمُ دي�وان «ال يشء يوجعن�ي» للش�اعر حم�زة
قناوي (سلسلة مجلة الرافد ،دائرة الثقافة واإلعالم،
ً
ُ
تتقاط�ع ما بني
إبداعي�ة
الش�ارقة  )2016تقني�اتٍ
الرمزي�ة والرومانس�ية والواقعي�ة املتلبس�ة روح
ً
متعاطية يف الوقت ذاته مع اغرتاب اإلنس�ان
العرص،
َ
ُ
وبذلك نصب�ح أمام حال�ة ذات يظهر فيها
ووجع�ه،
انحس�ار حلم العاش�ق ،وفجاجة قبح الواقع ،فنقف
الحل�م الرومانيس،
تخ�وم
يف املنطق�ة الفاصل�ة بني
ِ
ِ
وفجاع�ة الواقعي�ة النقدي�ة ،فتنعكس م�ن الديوان
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ممتلئة بزخم من املش�اعر
ملتبس�ة
إبداعي�ة
حال�ة
ً
املتناقضة.وب�دال م�ن الخ�روج م�ن العال�م الفردي
الضي�ق لرحاب�ة التعبري ع�ن العالم الكبري الواس�ع،
يت�م اخت�زال واس�تحضار العال�م الواس�ع إىل داخل
معاناة الش�اعر الوجدانية ،ومن ثم نصبح أمام حالة
جديدة من التعبري عن الوجدان ،وعن الذات الش�اعرة
بوصفها أنموذجاً يكشف وقاحة الواقع وانحطاطه،
وال حاج�ة للخ�روج عن الذات الش�اعرة إىل خارجها
للتعبير عن هذه الوقاحة ،كما كنا نش�اهد يف ش�عر
أم�ل دنقل أو أحم�د عبد املعطي حج�ازي وغريهما،

مم�ن كانوا ينقل�ون ثقل دائ�رة املش�اعر والوجدان
من داخله�م إىل الواقع من حولِه�م؛ فتأرسهم ظالل
التحوالت التاريخية االجتماعية الكربى ،التي عاشوا
فيه�ا ،بينما هنا يصب�ح العالم الواقع�ي الوقح بكل

التشكيلي إبراهيم العطار ..بين سحرية األمكنة وفانتازيا المخيال
عند النظر ألي لوحة م��ن لوحات الفنان المرصي
إبراهي��م العطار ،ي��درك المتلقي أن��ه ِازاء عالم
م�ليء بالجم��ال ،م��ن خ�لال األل��وان الموظف��ة
ودق��ة التصوير المنتظ��م بنمطية األصويل للفن
الكالسيكي ومنهجه،
رياض إبراهيم الدليمي
وم�ن ناحية أخرى ت�راه منفلتا م�ن الحيازة
الفكرية واملنهجية الكالس�يكية ،إىل عالم فني
برصي يقرتحه لنفس�ه ،غري معني باألصول،
ق�در اس�تطاعته ليخل�ق ل�ه عامله التش�كييل
الحسي ،وخط�ه الذى يمث�ل إبراهي�م العطار
هذا العالم غري املقيد املتسم بالحرية واإلطالق
ملكنوناته ورؤاه وأدواته ليتخذ أس�لوبا لنفسه
متح�ررا من التك�رار والنمطية الس�ائدة ،هذا
الفنان املقل بإنتاجه اتسمت أعماله باالختبار
والتح�دي للق�درات الش�خصية ل�ه ،وكيفي�ة
تطوي�ع خربات�ه األكاديمية ليجس�د بحرفية
ماهرة لوح�ات تقليدية باملذهبين االنطباعي
والواقعي ،فينج�ح يف االثنني ،وبحرفية جاذبة
للرائي لها ،وتترك أثرا للدهش�ة واملتعة لديه،
وتسجل يف الوقت ذاته تجربة شخصية لتوثيق
األثر املرصي والواقع يف الوقت نفسه كسابقيه
من الفنانني املرصيني الرواد من أمثال يوس�ف
كام�ل ،وكام�ل مصطف�ى ،وحس�ني البناني
وحامد عويس ،من طبيع�ة ومجتمع ومعمار
أث�رى من ُ
الطرز العربية واإلسلامية القديمة،

فلذا يضاف إىل مهمة إبراهيم العطار من حرفة
التش�كيل إىل وظيف�ة أخ�رى أال وه�ي مهمة
التوثيق والتس�جيل للذاكرة الجمعية املرصية،
لتعطيها خل�ودا وأزلية لصناعة الحضارة ،من
فن ومعم�ار وحياة وثقافة.يمك�ن القول عن
لوحات العطار إنها سلم هرموني لوني إيقاعي

تكنيكي يتنقل بها من تكنيك آلخر بانس�يابية
ش�فيفة ،لينتج منها نغما لونيا ش�كليا مليئا
باإلحس�اس والنغم الش�ديد العمق والتأثري يف
املش�اهد ،ال�ذي يتلقفها ويبح�ر يف تفاصيلها
الصغيرة والغريب�ة يف أش�كالها ووظائفه�ا
اللوني�ة والش�كلية ،ويف مقوماتها وعنارصها
كالحيز والتوازن والفضاء ،وتناغمها معا عىل
الس�طح التصويري للوحاته .عند تأمل العديد
م�ن لوحاته تجد أن تجربة العطار تنقس�م إىل
قس�مني من العم�ل الفني ،أي له أس�لوبان يف
الرس�م ،أولهما األس�لوب الواقع�ي والتأثريي،
والثان�ي األس�لوب املس�تقبيل الحدي�ث بين
التجريدي والتعبريي والسرييايل الجديد.
يمك�ن القول ع�ن لوح�ات العطار إنها س�لم

املراقب العراقي/متابعة...
صدر ع�ن درار ضف�اف للطباعة
والنرش بغـــــداد الشارقة رواية
جـــــدي�دة للكاتب�ة املغرتبة يف
كندا نريان العبيدي تحت عنوان «
عند باب األزج «
وب�اب األزج اس�م منطق�ة ب�اب
الش�يخ بالعص�ور العباس�ية
املتأخرة .
ه�ذه الرواي�ة تعترب ج�زء مكمل
لروايته�ا األولـــــ�ى منعطف
الصابونجي�ة وه�ي رواية جميلة
ت�ؤرخ مرحلـــــ�ة تاريخي�ة
م�ن مراحـــــ�ل الش�عــــب
العراق�ي يف منطق�ة باب الش�يخ
واملناطـــــق الشعبية املجاورة
لها .
س�بق للكاتبة اصدار رواية اوراق
الدفلى بعد روايتها االوىل منعطف
الصابونجيــــــ�ة كما اصدرت
الكتــــروني�ا عن االمزون كتاب
نق�دي بعن�وان ( حدي�ث تين
الوزيرية ).

هرمون�ي لون�ي إيقاع�ي تكنيك�ي يتنقل بها
م�ن تكنيك آلخ�ر بانس�يابية ش�فيفة ،لينتج
منه�ا نغم�ا لوني�ا ش�كليا مليئا باإلحس�اس
والنغ�م الش�ديد العم�ق والتأثري يف املش�اهد،
ال�ذي يتلقفها ويبح�ر يف تفاصيله�ا الصغرية
والغريبة يف أشكالها ووظائفها.وهكذا يحافظ
العط�ار عىل البن�اء الهنديس الش�كيل واللوني
باألس�لوب األكاديم�ي املحاف�ظ ،ال�ذي أخذه
من أس�تاذه ف�اروق بس�يوني ،ويضي�ف إليه
الحداثة بالتجريب الذاتي ،وهذا األس�لوب غري
املؤط�ر وغير امللت�زم بحيثيات النم�ط الفني
ليترك بصمت�ه ورؤيت�ه بالتجري�ب الفن�ي،
ليعط�ي الحري�ة لنفس�ه يف الرس�م بالطريقة
والكيفية التي يراها هو ،لتنسجم مع تطلعاته
وتصورات�ه وأخيلته ويف الوقت ذاته لتنس�جم
م�ع ذائق�ة املتلق�ي ليش�كال عالق�ة عضوية
متناغمة بني أخيلته وبصريته ،وتقبلها بشوق
من قبل املشاهد لتسحره وتبهره ،وتخلق حالة
م�ن التوحد بني اللوحة وبينه ،وكما يقول هو:
«بعض لوحات�ي تعتمد عىل البن�اء الفني غري
املره�ون باملنظ�ور اللون�ي ،أو الهنديس ،وهذا
يف�رض ّ
علي تفعيل كل أس�س وقواع�د الفن
التش�كييل» ،وه�ذه الغاي�ة تع�د الغاي�ة املثىل
للفن�ان التش�كييل وتع�د لحظة بهج�ة وفرح
يبح�ث عنه�ا املتلق�ي .تمث�ل أعم�ال العطار
اتجاهني مختلفني بأسلوبني ال يشبه بعضهما
بعض�ا ،م�ن حي�ث عن�ارص الش�كل البرصي
وأدوات اشتغالها لكنها تمثل قدراته وموهبته
وحرفية صنعته.

انحطاط�ه مُ خت� َزالً داخ�ل إحباط�اتِ وانكس�اراتِ
ووجع ال�ذات الوجدانية للش�اعر.يأتي توجه قناوي
ِ
الش�عري ما بني الرمزي�ة والرومانس�ية والواقعية،
ويس�كنه ش�بح روح العرص وإحباطاته ،صانعاً من
كل ذلك حالة خاصة من التعبري تعطي للديوان نغمة
ش�جية من نغمات الوج�ع املدهش ،ه�ذا الدمج بني
التوجه�ات األدبي�ة يف اختي�ار أنماط التعبير ـ الذي
ُ
أس�ايس عىل مُ عطياتِ الداللة
تأثريات ُه بش�ك ٍل
تظه ُر
ٍ
الش�عرية ـ يجع�ل القارئ يش�عر بأن عقل�ه وقلبه
ُ
يتأرج�ح إىل ىَ
أقص اليمني
أصبح�ا مثل البن�دول الذي
َ
ُ
ين
وأقىص اليس�ار،
فيتأرج�ح العقل والقل�ب مُ نقا َد ِ
للوج�دان ،ناحية أقىص درجات الفرح والنش�وة ،ثم
يع�ودان ً
مرة أخرى وبرسع ٍة كبرية إىل الجانب املقابل
ِ
َ
تماماً
َ
ىَ
َجع واإلحباط وفقدان
و
ال
د
أقص
ناحية
رجاتِ
ِ
ً
ُ
يصنع حالة من
األمل ،هذا التأرجح البندويل يف التعبري
السحرية يف االستسالم لرسائل النص الداللية؛ ُ
فت ْف ِقد
العقل َ
َ
تمييز َ
الحال ِة
قدرة
الرسائل املتتالية املتناقضة،
ِ
الوجدانية التي يجب أن يش�عر بها ،ويحتا ُر يف كيفي ِة
َ
َمو َْق َع ِة معاني النص ،فيستس�لم منحي�اً
الرغبة عن
َ
َ
عبري.
التصنيفِ  ،ومنقادا ً ِ
لسحري ِة الت ِ

قصص قصيرة جدا عن األم
اكرم ياور رمضان

أم

جلست تنتظر ابنها ،الحرب وضعت
أوزاره�ا ،رس�مت ناف�ذة ،ظه�رت
مبتس�مة ،تنظر نحو األف�ق ،وابنها
أسفل النافذة يلوح عائداً.

نزار الحاج علي

فقدان

َ
الدار ،أطلّ ْت
يوم من ب�اب
ِ
خرج ذات ٍ
ُ
بنظرها؛
أمُّ ُ�ه م�ن الناف�ذة ،تبعت�ه
ِ
تالىش ش�يئا ً فش�يئاً ،حت�ى غاب...
ُ
برصها.

عماد هيدروس

ََ
تف ٌرد

دقا بألْو َ
ال مُ َح ً
َج َ
ْس ُق َز ٍحَ ،تر َ
َنح
َان قو ِ
ِ
َ
ُ
از ٍع؛
َاب ِفينوسَ ،جأ َر  :بال مُ ن ِ
مِ حْ ر ِ
فيِوَجْ ُه أمي َ
َ
ُ
َ
َ
مُ
اق.
ح
ون
د
ر
م
ق
ٌ
ٍ

فايز الصيني

األم العاقر

رصي�ر أبواب الناف�ذة أر ََّقها فلم َ
تنم
ُ
ُ
ص�وت مواء
تصف�ر  ،ثمَّة
 ،الري�اح
قطتها يتواتر من خلف الباب املوصد
إىل مس�معها  ،و القش�عريرة الت�ي
غزتها  ،منعتها من إسعاف الضيفة
ذات االستغاثة  ،إال أنها و تحت ضغط

إحس�اس األموم�ة ال�ذي ال يعيه إال
كل أ ٍّم ذاقت�ه أزاحت غطاءها الثقيل
ً
مس�تقبلة أرض الحجرة املكش�وفة
بقدمين عاريتين إال م�ا تركت�ه
السنون من أخاديد يف كعبيها َ ،ح َبت
نح�و الباب ثم اس�تقامت تس�تعني
بيديه�ا ش�به الخاويتني و تس�حب
كسهم مارق و
املزالج  ،لتندفع الهر َُّة
ٍ
تندس تحت اللحاف  ،اس�تلقيا جنبا ً
ُّ
إىل جن�ب ،و راحت�ا تلهث�ان  ،كانت
مداعب�ة العج�وز لقرينته�ا دافع�ا ً
ك�ي تغف�و َ ،
فغ َفت  ،ل�م تلبث األوىل
حت�ى داعبه�ا النعاس ه�ي األخرى
فأو َد َعت رأس�ها جان�ب رأس هرَّتها

ً
فجأة عىل صوت
الصغري  . .انتفضتا
صف�ق درفت�ي الب�اب ،كان اله�واء
البارد املنس�اب كفيالً بدفع األنثيني
إىل أحض�ان بعضهما  .م�ع الصباح
الباكر انسح َبت القطة ،و قفزت من
النافذة تبغي الفضاء الرحب  ،و عىل
الضف�ة األخ�رى من الطري�ق أق َعت
و التفت�ت إىل صاحبتها األم العجوز
التي ل�م تلد يوم�ا ً  ،و عرفت املرأة -
بحكمها الخبرية يف فنون الفقد  -أن
ٌ
راحلة ك�ي تبحث
عزيزته�ا القط�ة
مناخ لذر ّي ٍة موع�ودة  ،و راحت
ع�ن
ٍ
تش�ييع مَ ن َ
َ
فق َدت فقيدا ً لم
تش ِّي ُعها
يكن موجودا ً يوما ً .
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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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و انواره الكريمة تقترب ...

شهر رمضان المبارك في ذاكرة التراث البغدادي

شهر رمضان المبارك يهل علينا من
جديد ،بعطائه وقيمته المعنوية
الراقية في قلوب المؤمنين وبكل
ذكرياته الجميلة التي بقيت في
القلوب على مدى السنين ..إن شهر
رمضان المبارك يتميز عن بقية أشهر
السنة بتلك الطقوس الرمضانية
الخالدة التي تضيف أليامه نكهة
وجمالية قل نظيرهما.

لرمضان يف بغداد كما يف سائر مدن عاملنا االسالمي
اجواء خاصة عىل مستوى البيت واملحلة وعموم
املجتمع ،وترافق الشهر الكريم عادات وتقاليد
تكاد تكون متقاربة بني مختلف املجتمعات
العربية واالسالمية ،فرمضان مناسبة للطاعات
والعبادة كالصالة وتالوة القران الكريم واداء
الصالة واالستماع للدروس والوعظ يف املساجد،
كما انه مناسبة ملمارسة بعض الفعاليات
االجتماعية كالتزاور واستقبال الضيوف ومنها
عادة االطعام بني الجوارين،
فيندر ان ال تأتينا مع االفطار صحون مختلفة
االنواع من الجريان حيث يتبادل الجريان ما لذَّ
وطاب من أصناف االطعمة من شوربات وهريسة
وكبب (خاصة كبة حلب) وباقي االطعمة حيث
تحرص العوائل البغدادية عىل اطعام الجريان
من لذيذ الطعام الذي تطبخه العائلة كجزء من
تقوية االوارص االجتماعية ،وتق ّربا ً اىل الله وسعيا ً
لنيل االجر والثواب .كما ان رمضان موسم إلعانة
الفقراء يف املحلة حيث كانت العوائل تحرص عىل

اعانة العوائل الفقرية وارسال االطعمة اليها يف
هذا الشهر الفضيل اضافة لدفع زكاة الفطر
اليهم .كما ان لشهر رمضان يف بغداد ممارسات
اجتماعية اضافة للتزاور وتبادل صحون
االطعمة منها جلسات املقاهي للرجال والشباب،
وممارسة بعض االلعاب الشهرية وبخاصة
لعبة (البات) او (املحيبس) التي تتبارى فيها
فرق شعبية من بني املحالت املتجاورة ،ال بل قد
تكون املباراة مع فرق من محالت بعيدة فتجد
اهل الكرخ يتبارون مع اهل االعظمية او مع
اهل الفضل او اهل الكاظمية يف لعبة (املحيبس)
الشهرية وتكون الجائزة صواني الزالبية والبقالوة
يتناولها الرابحون والخارسون يف نفس الوقت الن
املناسبة كريمة ،واالصل فيها متعة املشاركة
واملؤانسة والتعارف دون زعل ..فالكل يخرج من
املباراة سعيدا بال تعصب وال تمييز وال زعل.
ويشتهر شهر رمضان بالطاعات والتقرب
اىل الله فتكثر العوائل كبارا ً وصغارا ً من تالوة
القران الكريم يف البيوت فضال عن امتالء املساجد

عيد نوروز في المرويات التاريخية
يعد عيد نوروز من أبرز املناسبات واألعياد التي تحتفل بها شعوب وقوميات
مختلفة يف العالم ويف العراق بشكل خاص .وتعلن يف الحادي والعرشين من
آذار من كل عام عطلة رسمية يف جميع الدوائر الدولة  ،ويحتفل العراقيون
بمختلف مكوناتهم بهذه املناسبة  ،وبخاصة الشعب الكردي الذي ينفتح
عىل سحر الطبيعة الخالبة الذي يجذب الكثري من املواطنني من مختلف
محافظات العراق لالحتفال بالنوروز .ولكلمة ( نوروز ) جذور يف
كتاب االفيستيا القديمة  ،اذ تتكون الكلمة من مقطعني هما ( ئافا
الجديد ) واملقطع الثاني ( اوزا ) ويعني ( ضوء
) ويعني (
وعند دمج املقطعني فان الداللة تكون ( اليوم
الصباح )
أو ( إرشاقة صباح) .وكلمة ( نوروز ) باللغة
الجديد )
مؤلفة من مقطعني املقطع االول ( نو ) يعني (
ا لكر د ية
الجديد ) و ( روز ) يعني اليوم
ليكون املعنى الشامل
(
للمقطعني
اليوم الجديد )
وهو أول يوم
من أيام السنة
بحسب التقويم
القديم
الكردي
والذي يوافق يف
الـ  21من شهر آذار
من كل عام وهو أول يوم
من أيام االعتدال الربيعي.
ويحتفل مئات املاليني حول العالم هذا
األسبوع بعيد نوروز (اليوم الجديد) الذي
يُعرف برأس السنة الفارسية والكردية ،ويصادف
 21مارس/آذار من كل عام .إال أن هذا العيد يخص
جميع الشعوب اآلرية التي كانت تعيش منذ
آالف السنني.ويف هذا العام ،سيتأثر شكل
احتفاالت الشعوب نوعا ما بسبب تفيش
فريوس كورونا ،لكن االحتفاالت يف املدن
و املناطق الكردية يف إقليم كردستان العراق
وتركيا وسوريا ستميض قدما ً مع األخذ
يف االعتبار اإلجراءات الوقائية الالزمة ملنع انتشار فريوس
كورونا.

باملصلني من كل االعمار ..وتمتاز ليايل رمضان
بأداء صالة الرتاويح يف الجوامع واملساجد من قبل
الكبار والصغار ،وبعض ائمة املساجد يصلونها
بثمانية ركعات وبقراءة سور طويلة وبعضهم
االخر يصليها بعرشين ركعة ولكن بسور او آيات
قصرية والناس تختار ما ترغب أو تريد من خالل
كثرة املساجد املمتلئة باملصلني .وهناك صالة
التسابيح التي تؤدى بعد الرتاويح يف العرشة ليال
االواخر من شهر رمضان جماعة يف الجوامع
واملساجد.
يكثر السمر والتزاور بني العوائل خالل ليايل
الشهر الفضيل حيث تمتد السهرات اىل منتصف
الليل وربما حتى السحور الذي يكون يف منتصف
الليل او بعده بساعة او ساعتني والبعض يحرص
عىل ان يكون السحور قبيل صالة الفجر ليكسب
أجر تأخري السحور لورود حديث عن النبي
املصطفى صىل الله عليه وسلم بتعجيل الفطور
وتأخري السحور .وعادة ما تؤخر دوائر الدولة
ابتداء الدوام الرسمي خالل رمضان إلتاحة
الفرصة للناس للسهر للسحور.
أطعمة رمضان لها نكهة خاصة ونوعيات

مفضلة ،ويسبقها العوائل بالتسوق من سوق
الشورجة لجلب مقتضيات شهر رمضان من
املواد الغذائية وبخاصة الرز والعدس واملاش
والحبية والتوابل والجوز واملكرسات والزبيب
والطرشانة وقمر الدين وتمر الهند وغري ذلك من
لزوميات املائدة الرمضانية.أجمل مايف رمضان
هي هذه (ال َلمّ ة) العائلية الجميلة حول مائدة
اإلفطار والسحور ،وغالبا ما تفرتش العوائل
االرض لتناول االفطار والسحور ،وتنشغل
أم البيت وبناتها منذ العرص بل منذ الظهرية
بإعداد الطعام تحضريا ً لإلفطار،ومع اقرتاب
موعد اإلفطار تتعلق العوائل بشاشة التلفزيون
لتشاهد وتسمع انطالقة مدفع رمضان معلنا
بدء االفطار..وملدفع رمضان قصة بل قصص كنا
قد نرشناها يف مقالة خاصة بالگاردينيا (مدفع
رمضان يف الذاكرة البغدادية) عن اصل وتاريخ
مدفع رمضان .ومازالت محطات التلفزة العربية
تستخدم النقل الحي او املسجل الطالق املدفعية
الخاصة بشهر رمضان ،مع بدء آذان املغرب،
وصار االطفال يتسمرون امام جهاز التلفزيون
بانتظار انطالق املدفع ليصيحوا عىل امهاتهم

او آبائهم بان وقت الفطور حان النه «:ض َـ َربَ
الطوب»!!.
من عادة العوائل العراقية ان تبدأ اإلفطار بأكل
التمر (ويقولون يفضل ان يكون عددها وترا ً أي
ثالثة أو خمسة أو سبعة) مع اللبن او مع رشبت
الزبيب او قمر الدين وبعدها يتم تناول الشوربة
ولكل يوم نوع خاص من الشوربة مرة شوربة
عدس ومرة شوربة ماش ومرة شوربة كبة
الحامض .ومن عادة كثري من الرجال والشباب
ان يذهبوا للمسجد القريب الداء صالة املغرب
جماعة مع ابناء الحي ،ثم بعد الصالة يعودون
لتناول باقي اصناف االفطار.
ومن االطعمة الشهرية باالفطار انواع الترشيب
مثل ترشيب اللحم او ترشيب الدجاج كما
تشتهر املائدة الرمضانية بالكبب وخاصة الكبة
الحلبية او كبة الربغل او كبة البطاطا ،وكذلك
املشويات من كباب او تكة او معالك .والرز
بانواعه مع السمك وانواع اللحوم .كما تشتهر
املائدة الرمضانية بالهريسة .ومن جميل االعراف
الرمضانية البغدادية ان تتبادل العوائل املسلمة
انواع االطعمة مع جوارينها من العوائل املسيحية
او الصابئة ،وهؤالء ايضا يبادلون العوائل املسلمة
باالطعمة وهي صورة رائعة من صور التآلف
االجتماعي واملحبة بني العراقيني بمختلف
طوائفهم واديانهم وقومياتهم.
ما ان تنتهي العوائل من االفطار وتبدا ام البيت
وبناتها بغسيل صحون املائدة ،حتى ينطلق
الصبيان والبنات يف درابني املحلة ينشدون
(ماجينة يا ماجينة حل الجيس وانطينا) سائلني
الجوارين اعطائهم النقود او الطعام من الحلوى
من جكليت وملبس ونساتل وغريها ويعودون
لدورهم فرحني بما كسبوه من نقود وحلويات.
ومن ذكريات الليايل الرمضانية يف بغداد هو
(املسحرجي) الذي يطوف املحلة زقاقا زقاق
يطرق عىل طبل أو دمام صغري مناديا (ياصايمني
سحور سحوووور!) وبايقاع موسيقي خاص،
(املسحرجي) شخصية فلكلورية الزالت تجوب
ليايل رمضان رغم الحداثة والتطور التقني..
ورغم التطور الحاصل بوسائل االتصال اال
ان املسحرجي ظل مستمرا يعمل يف بغداد
واملحافظات وكثري من مدن العالم العربي
واالسالمي« .سحور»« ،سحور»« ،سحور» هي
تلك الكلمات التي اعتاد البغداديون عىل سماعها
يف أيام رمضان ،ثالث كلمات تليها رضبات طبل
عىل إيقاع رمضاني مفعم بالحنني لتعطي إىل
الصائمني إشارة بوقت السحور ،قبل بزوخ
الفجر ،وهنا تنتهي مهمة «املسحراتي» اليومية.
ومع نداءات املسحرجي تبدأ االضوية تتألأل يف
الدور من جديد لتقوم ربة البيت بإعداد مائدة
السحور وايقاظ رب البيت واالوالد لتناول طعام
السحور للتهيؤ لصوم اليوم التايل.

عيد االم  ..عيد العطاء و الحب
يعد عيد األم احتفاال سنويا يقام يف تواريخ
مختلفة بشتى أنحاء العالم من أجل االحتفاء
باألمهات وتكريمهن ،فيما يشهد االحتفال يف
هذا العام مختلفا ً يف ظل تحدي جائحة كورونا
وتعدد املسؤوليات.
ويشمل هذا االحتفال تقديم هدايا متنوعة
كبطاقات املعايدة والزهور وأنواع مختلفة
لألمهات.ويعد االحتفال بعيد األم من
االحتفاالت التي ظهرت تكريما لدور األمهات
يف تربية األبناء وتأثريهن يف مجتمعاتهن.
ويحتفل األبناء عن طريق رشاء هدايا للتعبري
عن حبهم وتقديرهم ألمهاتهم ،وترجمة
لفضلها يف حملهم أجنة ورعايتهم صغارا
وكبارا ،وبهذا الفضل جعل الله طاعة األم
طريقا للجنة.وعيد األم يحمل معان عديدة
ترتبط بأحداث مختلفة تاريخية أو دينية أو
أسطورية ،ولهذا فإن دول العالم تحتفل به يف
تواريخ مختلفة ،واحتفال العالم كله بعيد األم
يؤكد أن قوة األمومة هي أقوى قوانني الطبيعة،
وأن القلب الذي تحمله األم ،قلب متدفق
بالعطاء املتفانى ،واملشاعر واألحاسيس التي
أودعها الله فيها ،أنها معجزة إلهية كربى تلك
العواطف التي جبل الله عليها قلوب األمهات،
والتى من شأنها استمرار عجلة الحياة.ويأتى
هذا العيد حامال معه شهادة حب وتقدير
من األبناء لألمهات لدورهن يف تنشئتهم،
والرعاية والعناية بهم وباألجيال الجديدة،
ولهذا فإن تكريم األمهات واالحتفال بهن يف
يوم عيد األم مبدأ اعتمدته الدول والثقافات
املختلفة ،واتفقت عليه جميع شعوب االرض،
عىل اختالف أعرافها ومواثيقها وعاداتها
وتقاليدها ،ويف ظل جائحة كورونا.
وفيما جاء عيد األم هذا العام ليلقى مسؤولية
إضافية عىل عاتق جميع األمهات «مسئولية
حماية أرستها من فريوس كورونا املستجد.
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مطالبات بإلغاء البندين أوال وثانيا من قانون الموازنة
الشهداء
لجنة
قدمت
النيابية ومؤسسة الشهداء
مقرتحاتهما التي تلخصت

بإلغاء البندين أوال وثانيا من
قانون املوازنة العامة لعام
 2021وإضافة بند إىل املادة

 ،21وذلك خالل االجتماع الذي
دعا إليه رئيس مجلس النواب
بخصوص املوازنة االتحادية
مع اللجنة املالية بحضور
رؤساء الكتل النيابية.
وقال بيان إن رئيس لجنة
الشهداء النيابية خلف عبد
الصمد ورئيس مؤسسة
الشهداء عبد اإلله النائيل قدما
مقرتحاتهما تلك بإضافة
البند إىل املادة  21وينص
عىل أن يستثنى من البندين
أوال وثانيا من أحكام هذه
املادة املشمولني يف (قانون
رقم  2لسنة  2016وقانون
رقم  4لسنة  2006املعدل
والتي توقفت حسب قرار
مجلس الوزراء رقم  27لسنة
 2020واملادة العارشة من
قانون التقاعد املوحد رقم

 10املعدل بالرقم  26لسنة
 )2019فضال عن إضافة مادة
لقانون املوازنة تنص عىل
استحداث الدرجات الوظيفية
للمفصولني السياسيني من
املوظفني وغري املوظفني
الذين صدرت بحقهم قرارات
صحيحة من قبل لجنة
التحقق.وأضاف البيان انه قدم
خالل االجتماع رئيس لجنة
الشهداء ورئيس مؤسسة
الشهداء مقرتحاتهما ليتم
تضمينها يف قانون املوازنة
العامة لسنة .2021
وتابع «تم خالل االجتماع
املوافقة عىل مقرتحات لجنة
الشهداء النيابية ومؤسسة
الشهداء وتم التوقيع عىل
املقرتحات من قبل رئيس
مجلس النواب ونائبيه».

ارشادات

إنهاء عقود العاملين
ضمن شركة كورية
احتجاجات عىل إنهاء عق�ود العاملني ضمن رشكة
كورية بمحطة كهرباء شمايل الديوانية
نظم عدد من العاملني يف الرشكة الكورية التي تعمل
يف محطة كهرباء ش�مايل الديوانية وقفة احتجاجية
احتجاجا عىل إنهاء عقودهم.
وقال أحد املشاركني يف الوقفة سلمان الخلفياوي إن
رشكة  stxالكورية قامت بإنهاء عقودهم ،مشريا إىل
أنه�م نظموا هذه الوقف�ة االحتجاجية لرفض إنهاء
عملهم داخل املحطة.

الحذر
يقيك
الضرر

الموارد المائية تعتزم إعادة
فرض «أجور السقي»

سعر لتر زيت الطعام يصل الى  3االف

أعلن�ت وزارة امل�وارد املائي�ة ،ع�ن إع�ادة تطبي�ق
مرشوع «أجور السقي» حسب الكميات املستهلكة
من املياه ،فيم�ا بينت أن فرض هذه األجور الزهيدة
ته�دف إىل الح�د من التجاوزات وترش�يد اس�تهالك
مياه الري.وقال وزير املوارد املائية مهدي الحمداني
إن وزارته س�تقوم بعرض هذا املشروع قريبا عىل
مجل�س ال�وزراء للتصويت عليه ،مشيرا ً إىل أن ذلك
املرشوع سيطبق اعتبارا من الخطة الصيفية املقبلة
وسيسهم بتأمني املياه وزيادة الغلة الزراعية.

ناحية زرباطية تجدد الدعوات
الستغالل اجوائها السياحية
ج�ددت اإلدارة املحلية يف ناحي�ة زرباطية الحدودية
مع إيران دعوتها إىل املستثمرين والجهات املختصة
باستغالل األجواء السياحية التي تتمتع بها الناحية
بالتزامن مع عيد نوروز الذي يصادف اليوم األحد الـ
 21من آذار .وقال مدير الناحية مصطفى صالح إن
زرباطية تمتاز باالعتدال املناخي طوال العام إضافة
إىل الطبيعة الجغرافية واالستقرار األمني فيها ،الفتا
إىل تواف�د أعداد كبرية من الس�ائحني إليها يف فصيل
الربي�ع والصيف م�ن مختلف املحافظ�ات .يذكر أن
الحكوم�ة املحلية يف واس�ط اعتربت يف وقت س�ابق
الصراع الس�يايس وتدخالت األح�زاب واملحاصصة
وس�وء إدارة مل�ف االس�تثمار أس�بابا رئيس�ية يف
الحيلولة دون إقبال املس�تثمرين إلقامة املشاريع يف
هذا املحافظ�ة وعموم جنوب العراق ،وقال املحافظ
محمد جمي�ل املياحي للمربد إن واس�ط تمتلك عدة
مناطق تحتوي عىل مقومات س�ياحية لالس�تثمار
كمنطق�ة زرباطي�ة الحدودية مع إي�ران والتي من
املمك�ن تحويله�ا منتجع�ات ومصاي�ف تش�به ما
موجود يف إقليم كردستان شمال العراق.

طالب عدد من مواطني مدينة الكوت
الجهات املختصة إىل رضورة وضع حد إىل
ارتفاع أسعار املواد الغذائية سيما زيت
الطعام الذي سجل قفزة غري مسبوقة يف
السعر من  1750دينار إىل  3آالف دينار.
وقال عدد منهم إن أسباب ارتفاع سعر
هذه املادة بهذه الطريقة أمر يثقل كاهل
املواطن الذي يعاني من تأثري ارتفاع سعر
رصف الدوالر عىل املواد الغذائية األساسية.
ولفت إىل احتمالية ارتفاع األسعار بشكل
أكرب مع حلول شهر رمضان وتعليمات
حجب مفردات البطاقة التموينية عىل
فئات جديدة من املجتمع.فيما طالب
آخرون برضورة توزيع مادتي الزيت
والسكر ضمن مفردات البطاقة التموينية
لهذا الشهر لوضع حد ا هذا االرتفاع يف
السعر.ويف وقت سابق أعلنت وزارة التجارة
عن مبارشة مالكات الرشكة العامة لتجارة
املواد الغذائية إحدى تشكيالت وزارة
التجارة ،بتجهيز مادة زيت الطعام يف
بغداد واملحافظات ضمن مفردات البطاقة
التموينية ..

ميسان «توعي» بمخاطر االلغام
نف�ذت إحدى منظمات التوعي�ة بمخاطر األلغام يف
محافظة ميسان حملة إرشادية وتوعوية بمخاطر
األلغ�ام تزامن�ا مع توج�ه العديد م�ن املواطنني إىل
منطق�ة الطيب الس�ياحية يف املحافظ�ة لالحتفال
بأعياد نوروز.وأش�اروا إىل أن نشاطهم امليداني ذلك
يأتي مس�اندة لعمل دائرة ش�ؤون األلغام يف صحة
ميسان.يش�ار اىل أن ع�دد من املواطنين يف منطقة
الطي�ب الواقعة عىل الرشي�ط الحدودي يف محافظة
ميس�ان ،كان�وا ق�د نظموا الي�وم وقفة اس�تذكارا
ألرواح ضحايا حوادث األلغام واملخلفات الحربية.
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إعادة تاهيل
مستشفى الحسين

أعلن وزير الصحة حسن التميمي عن
املبارشة بعملية تأهيل مستشفى الحسني
التعليمي يف ذي قار حال نقل جميع
إمكانياته إىل املستشفى الرتكي الجديد
مطلع شهر آيار املقبل.وقال التميمي
خالل مؤتمر صحفي مشرتك مع املحافظ
املكلف عبد الغني األسدي إن املستشفى
الرتكي عبارة عن مدينة طبية متكاملة
بسعة  492رسير ويمكن توسيعه إىل
 600رسير ،مشريا إىل أن مستشفى
الحسني التعليمي سيكون رافدا إضافيا
للمستشفيات املهمة يف املحافظة إىل
جانب املستشفى الرتكي لتقديم أفضل
الخدمات.

تظاهر العرشات من أهايل قضاء
الشامية غربي محافظة الديوانية،
للتعبري عن رفضهم لرفع سعر رصف
الدوالر أمام الدينار ،وكذلك االحتجاج
عىل غالء أسعار املواد الغذائية.وقال
شاهد عيان إن التظاهرة نظمت
وسط القضاء وطالبت الحكومتني
املحلية واالتحادية ومجلس النواب
بخفض سعر الدوالر وفرض
سيطرة ورقابة عىل مختلف األسواق
للسيطرة عىل أسعار املواد الغذائية

والتجارية التي أثرت بشكل كبري
عىل العوائل الفقرية واملتعففني.
ويف وقت سابق قال عضو مجلس
النواب عامر الفائز بأن أعضاء
الربملان «استثمروا» وصول املوازنة
إىل مجلس النواب للضغط عىل
الحكومة والبنك املركزي إلعادة
سعر رصف الدوالر إىل ما كان عليه
يف السابق ،مستدركا أن الكتل مع
باستثناء سائرون مع إعادة سعر
الرصف.

تصعيد احتجاجي
تظاهر عدد من اصحاب البسطات التي
تم إزالتها من قبل لجنة رفع التجاوزات يف
العشار وسط البرصة كما أحرقوا عدد من
اإلطارات يف شارعي الكويت وابو األسود
الدؤيل  ،وذلك لرفضهم إزالة بسطاتهم
ومطالبني بإيجاد البديل املناسب لهم.
وقال شاهد عيان إن القوات االمنية
وفرق الدفاع املدني وصلت اىل موقع
االحتجاجات يف شارعي الكويت وابو
االسود الدؤيل  ،وتعمل حاليا ً عىل اخماد
النريان وإعادة فتح الشارعني.

في الديوانية ..معالجة ارتفاع مناسيب المياه
ب�ارشت دائ�رة صيان�ة مش�اريع ال�ري والبزل
الديوانية بتنفيذ فتح ذراع دوار حول هور الدملج
بط�ول واحد كيلو مرت ملعالجة ارتفاع مناس�يب
املياه داخ�ل الهور.وقال مدير صيانة املش�اريع
يف الديواني�ة مهن�د الك�رويش إن الف�رق الفنية
والهندس�ية يف صيانة مشاريع ري والبزل قاموا
بعمل وفتح ذراع طويل حول هور الدملج وبكمية
تص�ل إىل  25ألف متر مكعب ،مشيرا إىل القيام
بتطهري قناة ذراع الدملج بطول  16كيلو مرت.

توجيه بنقل سيطرة الكوت  -بغداد إلى خارج حدود المدينة

وجهت الحكومة املحلية يف واسط
الجهات املعنية بإعداد التصاميم
األساسية لنقل سيطرة الكوت
 بغداد إىل خارج الحدود البلديةالشمالية ملدينة الكوت.
وقال املحافظ محمد املياحي يف
بيان صدر عنه عقب اجتماع
عقد لغرفة عمليات املشاريع إىل
إمكانية نقل هذه السيطرة إىل
مكانها الجديد بعد تحقيق نسب
إنجاز متقدمة يف الطريق الحويل
املار قبل السيطرة وإمكانية فتح
جزء منه أمام حركة املركبات مع
استحداث أحياء سكنية جديدة
قرب السيطرة الحالية.

ولفت إىل أن نقل سيطرة مدخل
كوت  -بغداد إىل خارج حدود
بلدية الكوت املستحدثة يأتي
وفقا للتصميم األساس املحدث
وسيكون بالقرب من منطقة
البتار ما سيوفر قطع أرايض
سكنية للتوزيع ضمن حدود
البلدية شمال مدينة الكوت،
ويتيح إدخال املشاريع والخدمات
للمناطق التي كانت سابقا ً خارج
حدود بلدية الكوت.
يذكر أن الحكومة املحلية يف
واسط أعلنت يف وقت سابق عن
وصول نسبة اإلنجاز يف مرشوع
الطريق الحويل اىل .%70

مساع لتشكيل لجنة عليا لتطوير هور الدلمج
تعتزم هيأة االستثمار الوطنية،
تشكيل لجنة عليا لدراسة وتطوير
واستثمار هور الدملج الذي يقع بني
محافظتي واسط والديوانية.
وبينت هيئة استثمار واسط يف بيان
صدر عنها عقب زيارة مشرتكة
ضمت رئيس الهيئة الوطنية
لالستثمار سها النجار ومحافظ
واسط محمد املياحي ومحافظ
الديوانية زهري الشعالن ورؤساء
هيئات استثمار .املحافظتني ،قالت

 2مليون لتر مكعب السعة الخزنية لألوكسجين الطبي
أعلن وزير الصحة حسن التميمي عن استحداث أكثر من  80مركز متخصص ملعالجة جائحة
كورونا منها  11مركز يف محافظة ذي قار.وقال التميمي خالل مؤتمر صحفي مشرتك مع محافظ
ذي قار املكلف عبد الغني األسدي إن الوزارة وفرت أكثر من  12ألف جهاز تنفس اصطناعي
وإضافة أكثر من  14ألف رسير وأكثر من  70مخترب ورفع الطاقة الخزنية لألوكسجني الطبي
إىل أكثر من  2مليون لرت مكعب بعدما كانت  292ألف لرت مكعب مع بداية الجائحة ،مشريا إىل
توفري  47جهاز مفراس حلزوني يف األقضية والنواحي ومراكز العزل وإضافة أكثر من  70مخترب
تخصيص وتوفري جميع املستلزمات واإلمكانيات الطبية إال أن هذه الجائحة تعتمد باألساس عىل
التزام املواطن.

تظاهرة في الديوانية ضد
رفع قيمة الدوالر وغالء المواد الغذائية

مطلبنا واضح

رش
ا
ت

ادا

مطلبن�ا واض�ح وه�و تعدي�ل البن�د ثالثا من ق�رار مجلس
ال�وزراء رق�م  ٩٤لس�نة  ٢٠١٠بما يضمن وص�ول خريجي
االعدادي�ة ومايعادلها حتى الدرجة الثانية او إلغاء هذا البند
من القرار كونه استنفذ أغراض صدوره حيث رفع التسكني
عن حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم وابقاه عىل خريجي
االعدادية ومايعادلها والحق الرضر بنا وبقوت عوائلنا .

* احمد الحسيناوي

مناشدة عاجلة
السادة االفاضل اعضاء مجلس النواب...ان ترشيعاتكم
تسري على الجمي�ع وتل�زم جمي�ع الجه�ات الحكومية
بتطبيقها ..
نطالبك�م بالتصويت عىل املادة ( )64لتحويل العس�كريني
اصحاب الش�هادات اىل مدنيني وانتم صوتنا واملنا وقراركم
ه�و الق�رار االول انصفونا نح�ن العس�كريني بتحويلنا اىل
وضائف مدنيه وأنهاء االٔلم الذي نعيشه
وش�كرا لجهودكم املبذوله ولن ننىس س�عيكم يف سبيل ذلك
نطال�ب ادراج امل�ادة  ٦٤اوال ضم�ن املوازن�ة العامة للدولة
والتي تنص عىل تحويل حملة الش�هادات يف وزارتي الدفاع
والداخلية اىل الوزارات املدنية وحسب األختصاص.

* فهد الفهد

ان هذا املرشوع يعد من أولويات
االستثمار ورضورة اعداد دراسة
متطورة الستثمار مرشوع هور
الدملج الذي يقع بني محافظتي
واسط والديوانية بصورة موحدة
دون تجزئته.
وكانت دائرة صيانة مشاريع الري
والبزل يف الديوانية قد بارشت بتنفيذ
فتح ذراع دوار حول هور الدملج
بطول واحد كيلو مرت ملعالجة ارتفاع
مناسيب املياه داخل الهور.

هموم طلبة العراق
الجامعات الحكومة واألهلية ،ترفد
سنويًا آالف الطلبة املتخرجني إىل
املجهول! ...
نح ُن ال نرفض عودة الدوام الحضوري
الكامل وعىل اتم االستعداد للعودة ولكن
الحق يجب ان يقال والحق واالنصاف
ان تكون امتحانات طلبة الجامعات
الدراسة األولية بشكل إلكرتوني .
اليوم نح ُن مطلبنا واضح وهو اما عودة
الدوام بشكل كامل وال اعرتاض عىل

كيفية واداء األمتحانات .
او االستمرار بالدراسة اإللكرتونية مع
جعل كافة األمتحانات بشكل إلكرتوني
.من غري املعقول واملنطقي ان تتم
دراسة املواد إلكرتونيا ً ويتم االمتحان
بها حضوريا ً
اليوم نح ُن معادلتنا هي كاآلتي :
املعادلة هي
تعليم إلكرتوني = امتحان إلكرتوني
تعليم حضوري = امتحان حضوري
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اإلفراط بتناول البيض يرفع
الكوليسترول ويسبب اإلسهال

حذر خبراء يف التغذية واخصائيون يف االمراض الباطنية
م�ن اإلفراط بتناول البيض ،فيما اش�اروا اىل أنه ال يعترب
مفي� ًدا للصح�ة ألنه يرفع نس�بة الكوليسترول وغريها
م�ن املش�اكل الصحي�ة األخ�رىً ،
وفق�ا ملا ذك�ره موقع
«.»timesofindia
وبحسب االخصائيون فأن اإلفراط يف تناول البيض يوم ًيا
يزيد من مس�تويات الكوليسرتول الضار يف الجسم نظرًا
الحتواء صفار البيض عىل كمية عالية من الكوليسرتول،
بالرغم م�ن تأكيد الدراس�ات الحديثة أن الكوليسترول
الغذائ�ي مث�ل املوج�ود يف البي�ض ل�ه تأثير ضئيل عىل
مس�تويات الكوليسترول ال�كىل والض�ار يف الجس�م،
وأن الده�ون املش�بعة الغذائية هي التي ترفع مس�توى
الكوليسرتول الضار.
وعندم�ا نتحدث عن ع�دد البيض الذي يمكن للش�خص
ً
فوفق�ا لدراس�ة
الحص�ول علي�ه بأم�ان دون أي رضر،
حديثة يمكن للشخص العادي أن يستهلك بأمان ما يصل
إىل س�بع بيضات يف األس�بوع ،وإذا كنت ال تعاني من أي
مش�اكل صحية يمكنك بس�هولة تناول ما يصل إىل ثالث
بيضات يوم ًيا.
 أرضار اإلفراط بتناول البيضــ قد يؤدى اس�تهالك الكثري من البيض يوم ًيا خاصة يف
فص�ل الصيف إىل تراكم الحرارة يف الجس�م وهو ما يؤثر
سل ًبا عىل حركة األمعاء.
إىل اإلس�هال خاص�ة م�ع
ــ يمك�ن أن يؤدي
األطفال الصغار.

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper

نقص فيتامين « »Dيسبب اآلالم في الظهر
اكد اخصائي�ون يف ام�راض املفاصل
أن نق�ص فيتامين د ق�د ينت�ج عنه
العديد من املضاعفات ،خاصة آالم
العظام وتشوهات العظام.
وقالت دراسة نرشت يف املكتبة
الوطني�ة األمريكية للطب ،إن
من أب�رز املضاعف�ات الناتجة
عن نقص مس�تويات فيتامني د
بالجس�م هو الش�عور بآالم الظهر،
نظرا لوجود عالق�ة بني النقص وآالم
أس�فل الظه�ر املزمن�ة ،ل�ذا البد من
تن�اول املكملات الغذائي�ة املناس�بة
للقض�اء عىل آالم الظه�ر خاصة لدى
الكبار بالسن.
ووجد الباحثون ،أن األشخاص الذين
يعانون م�ن نقص فيتامني (د) كانوا
أكث�ر عرض�ة لإلصابة ب�آالم الظهر،
بم�ا يف ذلك آالم الظهر الش�ديدة التي
تحد من أنشطتهم اليومية ،باإلضافة
لإلصاب�ة بأل�م العظ�ام يف القدمين
والضل�وع واملفاصل بمقدار الضعف،
مقارن�ة بأولئ�ك الذيـــــ�ن لديهم
مس�تويات طبيعي�ة مـــــــ�ن
فيتامني د.
وتبح�ث الدراس�ة ع�ن العالق�ة بين
نق�ص فيتامين (د) و القص�ور
واألل�م يف الجه�از العضلي الهي�كيل،
وخاص�ة يف منطق�ة الرقبة أوتش�نج
العضلات ،ال�ذي قد ينتج عن�ه أيضا
آالم ش�ديدة ،نظ�رًا ألن فيتامين (د)
يس�اعد يف الحفاظ عىل صحة العظام
والعضالت.
وأك�د الباحثون ،أن فيتامين د يلعب
دورا مهم يف منع كسور العظام ،ألنه
يضم�ن أن العظ�ام قوية بم�ا يكفي
لتحم�ل الس�قوط ،كم�ا أن يس�اعد
األشخاص املصابني بالتهاب املفاصل
الروماتويدي.

وقد لم يس�تطع الجســم امتصاص
فيتامين د نظـــــ�را لعــــــ�دة
عوامل:
ــ ع�دم الخ�روج م�ن املن�زل وعدم
التعرض للهواء الطلق.
ـ�ـ ارت�داء مالب�س بالكام�ل تغطي
برشتك عندما تكون يف الهواء الطلق.
ـ�ـ إذا كان�ت برشت�ك داكن�ة فقد ال
تحص�ل ً
أيض�ا على م�ا يكف�ي م�ن

فيتامني د من ضوء الشمس.
وأوص�ت الدراس�ة بضرورة
تن�اول مكملات فيتامين د
بمق�دار  10ميكروج�رام من
فيتامــــني (د)
لحماية جسدك
من العديد من
ا ملضا عف�ا ت
الناتجة عنه.

قبل وبعد الوجبات الغذائية ..ما هو المعدل المثالي لسكر الدم طوال اليوم؟
س�لط تقرير طب�ي الضوء عىل املعدل املثايل لس�كر الدم يف
الجسم عىل مدار اليوم بما يف ذلك قبل الوجبات وبعدها.
وأك�د موقع “ميديكال نيوز ت�وداي” الطبي املتخصص عىل
أن معرفة املستويات املثالية للسكر يف الدم قبل تناول الطعام
وبعده ،يس�اعد يف التحكم يف الجلوكوز للحفاظ عىل املستويات
ضمن املعدل الطبيعي.
وقال املوقع إن األطباء عادة ما يستخدمون مخططات سكر
ال�دم لتحديد األهداف املراد الوصول إليها ومراقبة خطط

عالج مرض السكري.
وأش�ار إىل أن املعدل املثايل للسكر يف الدم يعتمد عىل الوقت الذي تجرى
فيه مراقبة جلوكوز الدم يف اليوم ،وكذلك عند تناول الوجبات آخر مرة.
ولفت إىل أن أفضل مستوى للسكر يف الدم لغري املصابني بالسكري قبل
الوجبات هو أقل من  100مجم  /ديسيلرت.
فيم�ا يع�د املعدل املثايل للس�كر يف الدم بع�د تناول الوجبة بس�اعة إىل
ساعتني أقل من  140مجم  /ديسيلرت.
وبالنس�بة مل�رىض الس�كري ،فإن أفضل مع�دل للس�كر يف الدم يكون

الكشف عن حالة متالزمة ما بعد «كوفيد»19 -
أعل�ن الدكت�ور أليكسي فودوف�وزوف،
أخصائي األمراض الباطنية ،أن مشكلة
مكافح�ة متالزم�ة ما بعد الش�فاء من
«كوفي�د »19-أصبح�ت مهم�ة األطباء
األوىل.
ويشير األخصائ�ي يف حدي�ث لرادي�و
«س�بوتنيك» ،إىل أن مجموع�ة م�ن
األع�راض املمي�زة له�ذه الحال�ة يعاني
منها حوايل ربع املرىض الذين تعافوا من
.19-COVID
وم�ن بين ه�ذه األع�راض :ضي�ق
التنف�س ،والضع�ف ،وتغيرات يف
حاسة الذوق ،التي يمكن أن تستمر
ل�دى الكثريين من الذين تعافوا من
«كوفي�د ،»19-ولكن بمس�تويات
وفرتات مختلفة.
ويضي�ف ،انتب�ه األطب�اء إىل ه�ذه
املش�كلة منذ منتص�ف العام املايض،
ولك�ن حينها كان�ت املهمة الرئيس�ية
مكافح�ة «كوفيد »19-ومنع انتش�اره.
وم�ع بداي�ة انخف�اض ع�دد املصابني،

ب�رزت الحاج�ة اليج�اد ط�رق لعلاج
متالزمة ما بعد «كوفيد.»19-
ويق�ول« ،يعاني ما يقارب من %25-10
م�ن املتعافني من م�رض «كوفيد،»19-
خلال فترات مختلف�ة م�ن ح�وايل 20
عال م�ا ت
عالم�ة من

متالزم�ة م�ا بع�د املرض».ووفق�ا له،
تنرش العديد من املعلومات غري املوثوقة،
ع�ن ط�رق التغلب عىل متالزم�ة ما بعد
«كوفي�د ،»19-الت�ي يمك�ن أن ي�ؤدي
استخدامها إىل عواقب وخيمة للجسم.
ويضي�ف« ،يقول�ون مثال يج�ب تدريب
الرئتين عىل نفخ البالون�ات .ولكن هذا
يمن�ع عمله منع�ا باتا ،ألنه قد يس�بب
رضرا أكبر م�ن ال�ذي س�ببه امل�رض
نفس�ه».وحذر األخصائي م�ن اللجوء
إىل العلاج الذاتي ،مؤكدا عىل رضورة
استش�ارة طبي�ب أخصائ�ي .ألن
العلاج الذات�ي يمك�ن أن يك�ون
موفق�ا فق�ط إذا كان�ت أع�راض
متالزم�ة م�ا بع�د «كوفي�د»19-
خفيفة وبسيطة .ومع ذلك للعودة
إىل الحي�اة الطبيعية ،يجب االعتماد
عىل املعلومات الت�ي تنرشها املصادر
الطبي�ة املوثوق�ة .ه�ذه املعلوم�ات
مخصصة للمتعافني م�ن «كوفيد»19-
ومنشورة بعدة لغات.

اطباء يحذرون من «تفريش» األسنان بعد تناول المشروبات الغازية مباشرة
ح�ذر اطب�اء اخصائي�ون م�ن خط�ورة
تفريش األس�نان بعد تن�اول املرشوبات
الغازي�ة بالتحدي�د ،مبينني أنها تتس�بب
يف العدي�د من املش�اكل الصحية التي من
املمك�ن أن تنتج عند القي�ام بهذه العادة

الس�لبية الخاطئة.ونص�ح االخصائيون
برضورة العناية بصحة الفم واألس�نان،
مؤك�دا على أهمي�ة االعتن�اء بالجس�م
وخاص�ة األس�نان وااللت�زام بربنام�ج
غذائي صحي.

وح�ذروا من تن�اول املرشوب�ات الغازية
والحمضي�ة بكث�رة ،مشيرين إىل أن
اإلرساف يف تل�ك املرشوب�ات ي�ؤدي إىل
ت�آكل األس�نان ،ولذل�ك يج�ب زي�ادة
الوع�ي بالقضاي�ا املتعلق�ة بالصح�ة
الفموي�ة وأهمي�ة نظافت�ه حت�ى يكون
صحي�ا وخالي�ا م�ن األمراض.ويش�دد
االخصائي�ون ،على رضورة تقليل تناول
املرشوبات الغازي�ة واملأكوالت الحمضية
الت�ي تضعف طبقة مينا األس�نان ،حتى
ال يح�دث ما يس�مى بـ»ذوب�ان أو تآكل
يف طبق�ة املينا» عىل امل�دى البعيد.وأكدوا
أن املرشوبات الغازية تس�هل من حدوث
التس�وس ،وكذلك تآكل طبقة املينا الذي
يؤدي إىل انحس�ار اللثة ،محذرا من غسل
األس�نان مبارشة بعد تن�اول املرشوبات
الغازي�ة أو املأك�والت الحمضي�ة ،ك�ون
ذلك يس�هل من تآكل طبقة املينا ،ويجب
االنتظ�ار مل�دة نصف س�اعة ،ألن اللعاب
يعادل حمضي�ة الفم ،و ُيفضل تناول تلك
املرشوبات بـ»ش�فاط» لتقلي�ل تأثريها
عىل األسنان.

بحسب التقرير  130-80مجم  /ديسيلرت ،وذلك قبل الوجبات.
أما بعد تناول الوجبة بس�اعة إىل س�اعتني فإن أفضل معدل للسكر يف
الدم لدى مرىض السكري أقل من  180مجم  /ديسيلرت.
وعرض املوقع بعض طرق خفض مس�تويات الس�كر يف الدم ،وبينها
الحد من تناول الكربوهيدرات دون الصيام ،وزيادة تناول املاء للحفاظ
عىل الرتطيب وتخفيف السكر الزائد يف الدم ،واالنخراط يف نشاط بدني،
مثل امليش بعد الوجبة ،لحرق الس�كر الزائد يف ال�دم ،وتناول املزيد من
األلياف.

الصحة العالمية تربط
ظهور كورونا بتجارة
الحيوانات في الصين
ذك�رت وكال�ة أنب�اء بلومبيرغ أن خرباء
منظم�ة الصح�ة العاملي�ة يميل�ون إىل
االعتق�اد ب�أن أص�ل الفيروس التاج�ي
املستجد (كورونا) يمكن أن يرتبط بتجارة
الحيوانات يف الصني.
وأش�ارت الوكال�ة إىل أنه م�ن املتوقع نرش
تقري�ر ه�ذا األس�بوع ،عكف على إعداده
خرباء منظم�ة الصحة العاملية الذين زاروا
مدينة ووهان الصينية يف وقت سابق.
ولفتت الوكالة إىل أن االستنتاجات الواردة
يف الوثيقة “س�تكون بعيدة ع�ن أن تكون
نهائية”.و ُيزعم أن التقرير س�يقدم رواية
تفيد بأن الفيروس التاجي الجديد
ق�د يك�ون مش�ابها يف
األص�ل للفيروس
املس�بب ملتالزم�ة
الجه�از التنفسي
الح�ادة الوخيم�ة
“س�ارس” ،ال�ذي
كان�ت الخفافي�ش
ناقالت�ه األصلي�ة ،وق�د
انتق�ل إىل البشر من خالل
ثديي�ات صغيرة متمثل�ة يف
حيوانات الزباد يف الهيمااليا.
ونقلت بلومبريغ عن عالم الحيوان
الربيطاني ،بيرت دازاك ،الذي كان مع
خرباء آخري�ن تح�ت إرشاف منظمة
الصح�ة العاملية ق�د زار الصني يف وقت
س�ابق ،قوله إن س�وق ووه�ان كانت
تباع في�ه حيوانات يمك�ن أن تصاب
بالفيروس التاج�ي املس�تجد م�ن
الخفافيش وتنقله إىل البرش.
وقال دازاك“ :الخالصة املحورية
يف هذه املرحلة من العمل ،والتي
بالطبع لم تكتمل بعد ،تتمثل يف
أن نفس املس�ار ال�ذي ظهر فيه
الس�ارس كان ح�ارضا بالنس�بة
لفريوس كورونا املستجد”.
وأع�رب العالم الربيطاني ع�ن ثقته يف
أن املزي�د من املعلومات حول أصل فريوس
كورونا س�تظهر خلال الس�نوات القليلة
املقبلة.
وافترض عالم األحياء الدقيقة األسترايل،
دوميني�ك دواي�ر ،ال�ذي كان أيض�ا ضمن
مجموع�ة الخبراء الت�ي زارت الصني ،أن
الفريوس التاجي املستجد يمكن أن يبدأ يف
االنتشار من حيوان مصاب يف ووهان.
وكان خرباء منظمة الصحة العاملية وصلوا
يف  14كان�ون الثان�ي امل�ايض إىل مدين�ة
ووه�ان الصينية لدراس�ة منش�أ فريوس
كورونا املستجد.

في يومها العالمي ..توقعات بنقص المياه في العالم خالل السنوات الـ  10القادمة
تتوقع اليونس�كو أن يواج�ه العالم خالل
ً
نقصا عامل ًيا يف املياه .ووردت
أقل من عقد،
االس�تنتاجات املقابل�ة يف تقري�ر نرشته
املنظمة يوم امس االثنني ،بمناس�بة يوم
املياه العاملي.
وتق�در الوثيق�ة أنه «بحلول ع�ام 2030
ً
نقص�ا عامل ًي�ا يف املي�اه
س�يواجه العال�م
بنس�بة  .%40كم�ا أن املش�اكل العاملي�ة
األخ�رى ،بما يف ذل�ك الوباء ،س�تؤدي إىل

تفاقم الوضع الحايل».
وأش�ارت املنظم�ة إىل أن أزم�ة الصرف
الصحي كش�فت مش�كلة تزويد السكان
باملي�اه لتلبية االحتياج�ات الصحية .عىل
وج�ه الخص�وص ،اآلن أكثر م�ن ملياري
ش�خص ال يحصل�ون على املياه بش�كل
مبارش.
وأش�ار مؤلف�و التقري�ر إىل ع�دم كفاية
الجهود املبذولة يف العالم الحديث للحفاظ

عىل املوارد املائية.
وتعتقد اليونس�كو أنه يجب تعديل قيمة
املي�اه لي�س فقط بأخذ أس�عار الس�وق
يف االعتب�ار ،ولكن ً
أيضا م�ن أجل الفوائد
املحتملة التي يمك�ن تحقيقها من خالل
نرش امل�وارد املائية .له�ذا ،من الرضوري
تطوي�ر نم�وذج جدي�د يأخ�ذ يف االعتبار
الجوانب املختلفة الستخدام املوارد املائية
بشكل إجمايل.

 6انواع من االطعمة تقضي على سموم الجسم خالل الربيع
بس�بب تغري الفصول ،يصاب بعض األش�خاص
عند قدوم فصل الربيع بالقلق والتوتر واإلجهاد،
املش�كلة الت�ي يمك�ن التغل�ب عليها بواس�طة
الغذاء.
ويأت�ي االس�تعداد لفص�ل الربي�ع م�ن املائ�دة
برضورة إزالة الس�موم من الجس�م ،األمر الذي
يعتمد على اتباع نظ�ام غذائي منظ�م ،وتناول
الفواكه والخرضاوات املوسمية ،واملواد الغذائية
املهمة واملفيدة لصحة الجسم والحالة النفسية،
نس�تعرضها يف التقرير الت�ايل ،وفقا ً ملوقع «فان
بيدج» اإليطايل.
أغذي�ة لتقوية املناعة ..املحار واللحوم والفواكه
الحمضية
السبانخ:
الستقبال الربيع بشكل أفضل ومحاربة اإلجهاد
والتع�ب ،يمكننا اس�تخدام الس�بانخ ،املفيدة
للغاي�ة لصحتنا وجس�منا بفضل خصائصها
القلوية واملضادة لألكسدة.
تس�اعد الس�بانخ ،الغنية باألملاح املعدنية،
وخاص�ة الخفيفة منها واملدرّة
للبول ،عىل الحفاظ عىل لياقة
العضلات وتحفي�ز العم�ل
املنتظم لألمعاء.
الكيوي:
م�ع التغيرات املفاجئ�ة يف درج�ات
الح�رارة عن�د تغري املواس�م ،م�ن املهم
تن�اول فيتامين يس ملحارب�ة التع�ب
ودعم جه�از املناعة ،لهذا الس�بب ال
ينبغي يف هذه الفرتة االس�تغناء عن
فاكهة الكيوي ،الغنية بالفيتامينات
املعدنية واألملاح واأللياف ومضادات
األكسدة.

الفراولة:
تعترب الفراولة من الفواكه اللذيذة واملنعشة ،فهي
مدرة للبول وتزيل الس�موم بفضل وجود فيتامني
يس والفالفونويد.
ومع تغري املواس�م ،تدعم الفراول�ة جهاز املناعة،
وتس�اعد عىل محارب�ة اإلجهاد والتع�ب ،وبفضل
البكتني املوج�ود بها ،تعزز عم�ل األمعاء وتقيض
عىل السموم داخل الجسم.
سمك الرسدين والسلمون:
م�ن بني األطعم�ة املفي�دة يف فرتة تغيري املواس�م
األسماك الغنية باألوميج�ا  3مث�ل األنش�وجة
والس�لمون ،التي تسمح
واملاكري�ل
بمحارب�ة التوت�ر
و ا لقــل�ق

إلفرازها السريوتونني (هرمون املزاج الجيد).
الحبوب الكاملة:
تس�اعد الحب�وب الكامل�ة على احتواء مس�توى
الكوليسرتول ونسبة السكر يف الدم ،فهي مشبعة
وس�هلة الهضم ،ولذلك ُينص�ح بتناولها يف أوقات
التوت�ر الش�ديد ،لغناه�ا بفيتامين ب ،كما توفر
كمية ممتازة من األلياف واألمالح املعدنية.
املكرسات:
املكرسات بأنواعها يجب أن تكون عنرصا أساسيا
يف نظامنا الغذائي ،خاصة يف فرتات التعب الشديد
واإلرهاق والضغط العصبي مثل تغيري املوسم.
وتعتبر املكسرات مص�درا ً ال ينته�ي للربوتينات
النباتي�ة ،كم�ا أنه�ا غني�ة
باألليــــ�اف واألملاح
املعدنية مثل السيلينيوم
واملغنيس�يوم (املمت�از
لصح�ة الجه�از العصبي
والرتكيـــــ�ز) ،والدهون
«الجي�دة» مث�ل أوميجا  3و،6
الرضورية للحالة نفسية الجيدة،
والحف�اظ على مس�توى الطاق�ة
مرتفع�ا ً حت�ى م�ع ق�دوم
فصل الربيع.

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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أسوأ سيول طوفانية
تغرق استراليا منذ مئة عام
أجلت السلطات يف والية نيو ساوث
ويلز آالف األشخاص من غرب سيدني
والساحل األوسط-الشمايل لوالية نيو
ساوث ويلز مع استمرار هطول األمطار
الغزيرة يف الوالية الواقعة برشق أسرتاليا
اليوم االثنني.وصدر  40تحذيرا من
الفيضانات و 20أمر إخالء صباح اليوم
االثنني من الساحل األوسط-الشمايل
إىل منطقة إيالوارا ،عىل بعد حوايل 600
كيلومرت جنوبا ،بما يف ذلك غرب سيدني،
ومن املتوقع اإلعالن عن املزيد يف وقت
الحق اليوم.وقال وزير إدارة الطوارئ
االتحادي ديفيد ليتلرباود ،اليوم االثنني،

إنه تم إجالء أكثر من  2800شخص
من املناطق التي غمرتها الفيضانات،
وقد يتأثر حوايل  54ألفا من السكان يف
الوقت الذي تواجه فيه الوالية الرشقية
يومني آخرين عىل األقل من األمطار
الغزيرة.
وتابع ليتلرباود لربنامج توداي عىل
القناة التاسعة« :نحن نتحدث عن
التعايف ولكن لدينا ما بني  24إىل 48
ساعة أخرى الجتياز هذا األمر».وتواجه
املجتمعات يف الساحل األوسط-الشمايل،
وهي املنطقة األكثر خطورة حاليا ،أسوأ
ظروف للفيضانات منذ عام .1929

وفاة نائبة في حزب ميركل على متن طائرة
يعد محمد غني حكمت شيخ
النحاتين العراقيين ،ولد عام
 1929وتوفي في  2011ويعد
أحد أهم النحاتين العراقيين
في التاريخ الحديث ،تخرج
حكمت في معهد الفنون
الجميلة ببغداد عام ،1953
وحصل على شهادة الدبلوم
في النحت من أكاديمية الفنون
الجميلة ببغداد عام  1959ليشد
الرحال إلى عاصمة الفن روما
إلكمال دراسته في فن النحت.
ال يع�د ف�ن النحت يف الع�راق حديثً�ا أو وليد دراس�ة
بع�ض العراقيني النحاتين يف ال�دول األوروبية ،فعند
تأمُ�ل األدوات البس�يطة الت�ي اس�تخدمها النحاتون

توفيت النائبة الربملانية عن الحزب املسيحي الديمقراطي األملاني ،كارين شرتينتس ،خالل
عودتها من كوبا إىل أملانيا عىل متن طائرة.وأكد نبأ الوفاة املتحدث باسم كتلة الحزب املنتمية
إليه املستشارة أنغيال مريكل يف والية ميكلنبورغ-فوربومرن ،إيكارت ريهربغ ،يف ساعة
متأخرة من مساء أمس األحد.وقال ريهربغ إن النائبة يف الربملان االتحادي (بوندستاغ)
كانت برفقة زوجها عىل متن رحلة عودة من كوبا إىل أملانيا وانهارت خالل الرحلة.
وأضاف املتحدث أنه بالرغم من الهبوط االضطراري يف أيرلندا ،لم يكن باإلمكان تقديم
املساعدة للنائبة ،حيث كانت توفيت بالفعل.وأعرب ريهربغ عن تأثره الشديد بنبأ الوفاة.
ويعترب ريهربغ رفيق درب وممهدا للطريق السيايس لشرتينتس.
القدماء من اآلش�وريني والس�ومريني يف بلاد ما بني
النهري�ن لنح�ت تماثيله�م ،وبمقارنة ذلك مع ش�دة
صالب�ة األحجار والصخور املس�تخدمة لصناعة هذه
املنحوت�ات والتماثي�ل الت�ي ال ت�زال العشرات منها
شاخصة حتى اآلن ،فإن ذلك يعطي انطباعً ا جوهريًا
ع�ن مدى براع�ة أولئك الذي�ن نحتوا الحج�ارة لتظل
طيلة ه�ذه املدة وبأبهى صورة .زينت تماثيل حكمت
الجميلة العديد من ميادي�ن العاصمة العراقية بغداد
وس�احاتها فضلاً عن عواصم وم�دن عربية وعاملية،
فمن أبرز أعماله تماثيل شهريار وشهرزاد وكهرمانة
(عيل باب�ا واألربعني حرامي) وجداري�ة مدينة الطب
وتمثال أب�ي الطيب املتنبي وبس�اط الري�ح والجنية
والصي�اد يف بغداد ،كما س�اهم يف تنفيذ نصب الحرية
الضخ�م ال�ذي يق�ع يف س�احة التحرير وس�ط بغداد

بسبب «طنين» كورونا ..انتحار مدير
سلسلة مطاعم أميركية شهيرة
قال�ت عائلة كينت تايلور املؤس�س املش�ارك والرئيس
التنفي�ذي لرشك�ة مطاع�م Texas Roadhouse
 .Incتكس�اس رود هاوس الش�هرية إنه تويف نتيجة
االنتح�ار بع�د تعرضه ألعراض «ال تط�اق» مرتبطة
ب�ـ .19-COVIDوقالت العائلة يف بي�ان لصحيفة The
 Hillإن املدي�ر التنفيذي «انتحر هذا األس�بوع» بعد «معركة
م�ع أعراض ما بع�د كوفيد ،بما يف ذلك الطنين الحاد يف األذن».
وج�اء يف البيان« :كينت قاتل وقاتل بش�دة مث�ل بطل املضمار،
لكن املعاناة التي اش�تدت بشكل كبري يف األيام األخرية أصبحت ال
تطاق»«.ولك�ن بطريقة كينت الحقيقية ،وجد دائمًا جانبًا إيجابيًا
من هذه املعاناة ملس�اعدة اآلخرين .ويف اآلون�ة األخرية ،التزم بتمويل
دراس�ة رسيرية ملس�اعدة أفراد الجيش الذين يعانون ً
أيضا
من طنني األذن الحاد».

نهاي�ة خمس�ينيات الق�رن امل�ايض إىل جانب مصمم
النص�ب األصلي ج�واد س�ليم.عامليًا ،أنج�ز حكم�ت
يف ثمانيني�ات الق�رن امل�ايض إحدى بواب�ات منظمة
اليونس�يف يف باريس وثالث بوابات خش�بية لكنيسة
«تيس�تا دي ليبرا» يف روم�ا ،ليكون بذل�ك أول نحات
عربي مس�لم عراقي ينح�ت أبواب كنيس�ة يف العالم.
أما عربيًا ،فق�د أنجز حكمت جداري�ة الثورة العربية
الكبرى يف عُ م�ان ،فضًل�اً ع�ن تماثي�ل وجداريات يف
البحرين تتضمن خمس�ة أبواب ملس�جد قديم ونوافري
مائية.قبي�ل وفاته ع�ام  ،2011أنهى حكمت إنجاز 4
نص�ب جديدة للعاصمة العراقي�ة بغداد تتمثل بنصب
(مصباح عالء الدين الس�حري) الذي وضع يف س�احة
الفتح بالقرب من املرسح الوطني ،وتمثال عن شموخ
بغداد وضع يف س�احة األندلس ،وتمثال (إنقاذ مس�لة

خبيرة أوبئة :كورونا
ستستمر لسنوات قادمة
توقعت خبرية بارزة يف علم األوبئة أن يضطر الناس إىل
ارت�داء الكمامة وااللتزام بإجراءات التباعد االجتماعي
لسنوات قادمة ،قبل أن تعود الحياة إىل طبيعتها.ماري
رامزي ،رئيس�ة قس�م املناعة يف هيئ�ة الصحة العامة
بربيطاني�ا ،قال�ت إن ه�ذه اإلج�راءات األساس�ية قد
تس�تمر حتى تنتهي الدول األخرى من تلقيح سكانها،
بحسب ما نقلت عنها هيئة اإلذاعة الربيطانية «بي بي
يس» .BBC
وع�ن إمكانية ع�ودة الجماهير إىل األح�داث الكربى،
كاملباريات والحفالت واملؤتمرات ،قالت إن ذلك يتطلب
متابعة دقيقة وتعليم�ات واضحة بخصوص الحفاظ
على السلامة.الخبرية الربيطاني�ة قال�ت إن «القيود
البس�يطة مثل الكمامة والتباع�د االجتماعي أصبحت
مقبولة بني الناس ،وسمحت بتنشيط االقتصاد».

تسجيل رائحة لوحات القرن السابع عشر
يسعى أحد املتاحف يف هولندا إىل إجراء
أبحاث تاريخية عن الروائح ،من خالل
معرض فني يضم نحو  50لوحة ورسمة
«روائح
معرض
وقطعة.وسيجمع
عابرة باأللوان» مجموعة روائح عطرة
وكريهة من القرن الـ ،17بني العديد من
الروائح التاريخية ،ويقرنها باللوحات
املعروضة.وبالتايل ،سيشتم زوار معرض
«ماورتشاهاوس» روائح متنوعة ،ترتاوح
بني روائح الزهور والعطور إىل روائح
الجسم وروائح القنوات املائية الكريهة،
وغريها .تكمن الفكرة وفقا ً ملوقع «لونيل
بالنت» يف معرفة ما إذا كان باإلمكان
التقاط الحياة يف القرن الـ 17عن طريق
الرائحة ،والتحقق يف اإلدراك والدالالت
العطرية ،التي تحملها األعمال الفنية،
فهناك لوحة رسام التصوير الهولندي
أبراهام منيون «الحياة الثابتة للزهور
والفاكهة» من عام  ،1670حيث يجمع
الفنان مجموعة وفرية من الزهور
والفاكهة الناضجة ،التي نزلت عليها
الحرشات املنجذبة إىل الرائحة الحلوة.

اكتشاف سالالت بكتيريا جديدة..تجعل الزراعة في المريخ ممكنة
اكتشف علماء وكالة الفضاء األمريكية «ناسا»
ثالث سالالت مجهولة تماما ً من البكترييا التي
تنمو يف محطة الفضاء الدولية .ويرجح الباحثون
أن تساعد تلك امليكروبات رواد الفضاء عىل زراعة
الطعام يف الفضاء ،وربما يف كوكب املريخ يف نهاية
املطاف.

وبحسب صحيفة «مرتو» اللندنية ،فقد عثر
عىل أربعة أنواع من البكترييا جرى استعادتها
من املخترب الفضائي عىل متن املحطة ،واكتشف
العلماء أن ثالثة منها تنتمي إىل فصيلة جديدة،
يف حني أن النوع الرابع هي من ساللة بكتريية
معروفة لدى العلماء باسم «ميثيلوروبروم

التاري�خ العراقي) ال�ذي نحته عىل ش�كل رجل يدفع
بمس�لة تاريخية ووض�ع يف حدائق منطق�ة املنصور
نص�ب أنقاذ الثقاف�ة العراقية هو تمث�ال بناه الفنان
والنحات العراقي محمد غني حكمت ،يف عام 2010م،
ويق�ع يف جان�ب الكرخ م�ن مدينة بغ�داد ،يف منطقة
املنص�ور بالق�رب من متن�زه وحديق�ة الزوراء.وهذا
النصب عبارة عن عمود أسطواني من الحجر مكسور
وآيل إىل الس�قوط يمثل الثقاف�ة العراقية ،وهناك من
جانبه مجموعة من األيادي واألذرع املحيطة به تعبريا ً
عن محاولتها دعمه كي ال يس�قط (أي كي ال تسقط
الثقافة ،وكتبت عليه رموز وكتابة بالخط املس�ماري
معناه�ا (من هن�ا بدأت الكتابة) ،.فضًل�اً عن نافورة
تض�م ش�ع ًرا لـ»مصطفى جمال الدي�ن» وضعت بعد
وفاته يف منطقة الكاظمية ببغداد.

روديسيانوم».
وأطلق فريق العلماء عىل األنواع الثالثة الجديدة
مسمى «ميثيلوباكترييوم أجماليي» ،عىل اسم
عالم التنوع البيولوجي الهندي الشهري الربوفسور
«أجمل خان» ،وذلك يف دراسة ذات صلة نُرشت يف
دورية «فرونتريز إن ميكروبيولوجي» العلمية.

قصة كفاح فتاة فقدت ذراعها
رضبت إحدى الفتيات املرصيات أروع
األمثلة يف تحدى الظروف ومواجهة
الصعاب حتى تحقق كل ما تتمناه يف
حياتها«.لبنى الرشقاوى» ،نموذج لفتاة
لم تسمح لظروفها أن تتحكم فيها،
حيث عاشت حياة ريفية بسيطة فقدت
األب واألخ وذراعها اليمنى ىف حادث
طريق يوم حفل خطوبتها ،وتحدت كل
أحزانها وأوجاعها وخاضت قصة كفاح
من أجل التعليم وتستعد ملناقشة رسالة
املاجستري.ونقل موقع «اليوم السابع»
عن لبنى جودة عبد العزيز الرشقاوى،
ذات السابعة والعرشين عامًا ،قولها
إنها من أرسة بسيطة مقيمة بقرية
الصنافني القبلية التابعة ملركز منيا

القمح بالرشقية ،األب كان عامال ىف
مخبز وتوىف منذ  11عاما ،قبل عام من
تعرضها لحادث مروع ،وتركها و 4أشقاء
بنات وشاب واحد ،لكنه توىف فجأة هو
اآلخر منذ  8سنوات عن عمر يناهز 21
عام ،وأصبح عليها أن تعتمد عىل نفسها
بعد زواج شقيقاته األربعة.وتابعت
«لبنى» ،أنها تعرضت لحادث عندما
كانت طالبة ىف الصف الثانى التجاري
الثانوي ىف عمر  16عامًا ،عام ،2012
حيث كانت عائدة من امتحانات نهاية
العام الدراىس ،ولم يتبق سوى مادتني
فقط ،وأصيبت ىف حادث مروري عىل
طريق «شبلنجة  -الصنافني» ،وأسفر
الحادث عن تعرضها لبرت ذراعها اليمنى،

ودخلت املستشفى الجامعى وقضت به
شهرين ،وحرصت من األسبوع األول
من وجودها باملستشفى عىل التعايش
مع وضعها الجديد فتعلمت الكتابة
بيدها اليرسى ،وعندما أنهت عالجها
باملستشفى خرجت منه عىل املدرسة
لتأدية االمتحانات ىف املادتني املتبقيتني
من نهاية العام ،والتحقت بالصف
الثالث الثانوى التجاري ،ومنذ اليوم
األول لدراستها بالصف الثالث التجاري
قالت ألرستها« :سأكمل تعليمى لغاية
الدكتوراه» ،وشاهدت نظرات شفقة
ىف أعني من حولها وسخرية ىف أعني
البعض ،ومن هنا ترسخ لديها اإلرصار
والعزيمة».

خنزير بري ضخم يهاجم محتفلين بنيروز في السليمانية !
خنزير بري ضخم وجد نفسه يف ورطة
دموية ،حني هاجم عائالت كانت تحتفل
بعيد النوروز عىل أحد جبال محافظة
السليمانية يف إقليم كردستان العراق ،فبعد
أن بث الرعب يف أفرادها ،من نساء وأطفال
كانوا يتناولون وجبة الغداء ،برز له أحد

الرجال برشاش كالشينكوف ،والحقه
برشقات من الرصاص ،فر الخنزير عىل
إثرها من املكان وهو مصاب ببعضها ،ثم
سقط عىل األرض قتيال. ،واملعروف عن
الخنازير الربية ،أنها منترشة يف العراق،
لكنها ال تظهر للعيان إال نادرا .أما تكاثرها،

فناتج عن عوامل عدة «منها أن مناطق
كثرية هجرها أهلها ،ما أتاح بيئة مناسبة
لتكاثرها» ،كما أن استهالكها محليا انتهى
تقريبا بعد هجرة كثري من العراقيني الذين
كانوا يقبلون عىل تناول لحومها ،عدا عن
تضييق قوات األمن عىل هواة صيدها.

أكبر كلمة مصنوعة من الدبابيس في اليوم العالمي للسعادة
احتفلت القرية العاملية ،أحد أكرب املتنزهات
الثقافية يف العالم والوجهة العائلية األوىل
للثقافة والرتفيه والتسوّق يف املنطقة،
باليوم العاملي للسعادة ، ،وسط أجواء
مليئة بالبهجة والرسور عاشها الضيوف
من مختلف األعمار والجنسيات .واحتفاال ً
بهذه املناسبة ،أضاءت الوجهة جميع
معاملها الشهرية باللون األصفر إضافة إىل
تزيني أكرب شاشة عرض تحت املاء وعجلة
العالم األيقونية بالوجوه التعبريية املبتسمة،
ما خلق أجوا ًء من السعادة الغامرة بني
الضيوف.وإضافة إىل االحتفاالت ،أعلنت
القرية العاملية عن تسجيلها رقما ً جديدا ً
يف غينيس لألرقام القياسية لـ«أكرب كلمة
مصنوعة من الدبابيس» لتغري بهذا الرقم
االسم الرسمي لـ «شارع األكشاك» ليصبح
«شارع السعادة» .ولم يأتِ إطالق االسم
الجديد للشارع من باب املصادفة ،حيث
لطاملا كان شارع «األكشاك» مصدر سعادة
لضيوف القرية من خالل توفريه خيارات
من أشهر وألذ املأكوالت واألطعمة العاملية،
ما دفع الكثري منهم إىل إطالق لقب شارع
السعادة عليه.

