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أبو رغيف من »فاسد« محترف إلى محارب للفساد !!
المراقب العراقي/ خاص ... 

ع�ى الرغ�م م�ن كون�ه ُع�رف بأح�د كبار 
الفاس�دين يف وزارة الداخلي�ة والت�ي اُبع�د 
منه�ا له�ذا الس�بب، وكذلك برصي�د »خايل 
الوف�اض« من املنج�زات االمنية ومكافحة 
الجريمة يف البل�د، اال أنه )أحمد أبو رغيف( 
وبس�بب قرب�ه م�ن الس�فارة االمريكية يف 
بغداد تس�لم أخطر امللفات متمثال بملفات 
الفس�اد، ليأخذ دور »اله�راوة« يف مالحقة 
املس�ؤولني القريبني من االحزاب السياسية 
الت�ي حذرت م�رارا وتك�رارا من اس�تمرار 
الفش�ل يف حكومة الكاظمي وإلقاء ظاللها 

عى العراقيني س�يما الطبقات املس�حوقة 
فض�ال ع�ن تآم�ره ع�ى الحش�د الش�عبي 

استجابة للمرشوع االمريكي يف العراق.
وأث�ار تعي�ني أب�و رغي�ف كرئي�س للجنة 
مكافح�ة الفس�اد يف حكوم�ة مصطف�ى 
الكاظم�ي ج�دال ورفضا للعديد م�ن الكتل 
السياس�ية يف مجلس النواب، بسبب إدانته 
بالكثري من ملفات الفساد خالل فرتة عمله 

يف وزارة الداخلية.
واُدي�ن أب�و رغيف أح�د »حيتان« الفس�اد 
بالتس�بب ب�إدارة فاش�لة لدائرة الش�ؤون 
يف وزارة الداخلي�ة م�ن خ�الل تواطئ�ه مع 

مافيات إجرامي�ة، »نخرت« وزارة الداخلية 
وعاثت بها فسادا.

كم�ا واُتهم أب�و رغيف، بقيادت�ه لصفقات 
عديدة، أهدرت أمواال طائلة تقدُر باملليارات، 
فقد اس�تطاع خالل عمله يف املديرية العامة 
لشؤون الداخلية، جمع مبالغ هائلة وثروة 
كب�رية وذل�ك من خ�الل املناف�ذ الحدودية، 
وخصوص�اً منافذ محافظة البرصة وابتزاز 
الضباط واستالم الرش�اوى من التجار من 
أج�ل إدخال حموالته�م الرديئ�ة اىل العراق 

حيث تبلغ إيراداته الشهرية مليون دوالر.
وق�د أطاحت تفجريات إرهابي�ة »كارثية«، 

راح ضحيته�ا املئات من االبرياء يف حكومة 
املالك�ي الس�ابقة، بأقوى رجل�ني يف وزارة 
الداخلي�ة، هم�ا الفري�ق أحمد أب�و رغيف، 
املدير العام لشؤون الوزارة، والفريق الركن 
حس�ني العوادي، قائد الرشط�ة االتحادية، 
فيما نقل�ت خدماتهما إىل جمعية املحاربني 

وهو نقل أقرب إىل الترسيح من الخدمة.
يف حني أص�در نوري املالك�ي يف عام 2009 
ق�رارا بإقص�اء أب�و رغي�ف م�ن منصب�ه 
وإحالته ع�ى التقاعد بتهمة الفس�اد املايل 

واإلداري...
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
نقاش�ات  الربمل�ان   كوالي�س  يف  ُت�دار 
ومش�اورات عقيم�ة حول قان�ون املوازنة 
العام�ة ، وس�ط تحضريات لبع�ض الكتل 
لالع�رتاض عليه وع�دم تمريره, ألس�باب 
التناف�س  االس�باب  مقدم�ة  ويف  عدي�دة 
االنتخابي واس�تغالل املوازنة لهذا الغرض 
, فالكتل تنقس�م اىل قسمني االول , يسعى 
لعرقلتها م�ن أجل إعطاء الك�رد حصتهم 

دون تس�ليم نفطهم لبغداد , والثاني, الذي 
صمت أش�هرا ثم اكتش�ف فجأة أن س�عر 
الرصف يؤثر سلبا عى املواطن فبدأ يستغل 
ذل�ك ألغ�راض انتخابية وليس�ت ملصلحة 

املواطن .
ولع�ل أخط�ر الترصيح�ات ه�و ترحي�ل 
املوازن�ة اىل إش�عار آخر , تارك�ني املواطن 
يعاني من تأخري إقرارها والذي يؤثر س�لبا 
عى مس�تحقاته , ويف حقيق�ة االمر هناك 

إجم�اع ع�ى ع�دم تمريره�ا دون إعطاء 
االقلي�م مس�تحقاته غ�ري الرشعي�ة وعى 

حساب معاناة العراقيني .
لجن�ة املالیة النیابیة اس�تبعدت التصويت 
عى م�رشوع قانون املوازنة، كاش�فة عن 

إمكانیة إرجاء إقرارها حتى إشعار آخر.
وق�ال عض�و اللجنة جمال كوج�ر يف بیان 
ورد ل�� »املراق�ب العراقي« : إن التصويت 
عى قانون املوازن�ة العامة للعام 2021 يف 

جلس�ة اليوم مس�تبعد جدا، بس�بب كثرة 
الخالفات واملطالب الش�یعیة والسنیة عى 

مواد وفقرات املوازنة.
وأض�اف إن ھن�اك نقاط�ا خالفی�ة ع�ى 
قانون املوازنة عدا املادة 11 املتعلقة بنفط 
اإلقلیم، وھي تتعلق بتنمیة األقالیم وسعر 
رصف الدوالر وتوزيع املوازنة االستثمارية، 
واملش�اريع عى املحافظ�ات، باالضافة إىل 

حصة الرعاية االجتماعیة.

وبین كوجر، أن التصويت أو ترحیل قانون 
املوازنة إىل إشعار آخر سُیحسم يف األسبوع 
املقب�ل«، متوقع�ا بالوق�ت ذاته حس�مھا 

نھاية االسبوع.
بالش�أن  املخت�ص  أك�د  الش�أن  ويف ه�ذا 
الكت�ل  أن  الطائ�ي  جاس�م  االقتص�ادي 
املوازن�ة  قان�ون  يف  , وج�دت  السياس�ية 

ضالتها املنشودة...
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»الموازنة المفخخة« على موعد لالنفجار
 في مجلس النواب  

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...
نفت اللجنة املالية النيابية، امس السبت،  وجود تعيينات جديدة يف موازنة 

العام الحايل.
وق�ال مق�رر اللجن�ة النائب احم�د الصف�ار ، يف ترصيح صحف�ي تابعته 
»املراقب العراقي«   انه » ال توجد درجات وظيفية جديدة يف مرشوع قانون 
املوازن�ة العامة حالي�ا ، فقط االس�تمرار بالعقود واالج�راء واملحارضين 
واالداريني والفنيني »، مشريا اىل ان » مرشوع املوازنة الذي قدمته الحكومة 
وض�ع درج�ات وظيفية ضمن حركة امل�الك واضافة ق�وى عاملة جديدة 
بنح��و 321 الف درجة تقريب�ا ». واضاف ان » املعطي�ات الحالية تغريت 
كث�ريا بعد ارتفاع اس�عار النفط يف الس�وق العاملية وتحق�ق الوفرة املالية 
مقارنة بالسعر املخطط لربميل النفط 45 دوالرا يف املوازنة العامة »، مبينا 
ان » الوفرة املتحققة ستمول كل العجز املايل املوجود يف املوازنة ويستخدم 

جزء اخ�ر منها لتحديد درجات وظيفية جديدة ».

المراقب العراقي/بغداد...
أكد املحلل الس�يايس مؤي�د العيل، امس الس�بت، ان حكومة 

الكاظمي تتبع سياسة التجويع واالذالل للشعب العراقي.
وق�ال العيل يف ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« ان 
“جمي�ع الق�رارات التي اتخذه�ا الكاظمي س�اهمت يف خلق 

األزمات وتوتري األوضاع”.
وأض�اف، ان “عن�اد الكاظمي بعدم تخفيض س�عر الرصف 
يمثل رضوخ�اً لالمالءات األمريكية من خ�الل صندوق النقد 

الدويل”.
وأوض�ح العيل، ان “أمريكا ودول االس�تكبار تس�تخدم البنك 

الدويل للسيطرة عى مقدرات العراق وانهاك اقتصاده”.

المراقب العراقي/بغداد...
النيابي�ة،  صادق�ون  كتل�ة  اي�دت 
املفوضي�ة  ق�رار  الس�بت،  ام�س 
العليا املستقلة لالنتخابات يف الغاء 
انتخابات الخ�ارج، فيما بينت انها 

خطوة لتقويض عمليات التزوير.
وق�ال النائ�ب ع�ن الكتل�ة احم�د 

صحف�ي  ترصي�ح  يف  الكنان�ي، 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« ان�ه” 
ال يوج�د لدين�ا أي اش�كال ح�ول 
ق�رار املفوضي�ة بخص�وص الغاء 
تجنب�ا  وذل�ك  الخ�ارج  انتخاب�ات 
التزوير وخروج  للوقوع بعملي�ات 
االنتخابات عن الس�يطرة يف املراكز 

االنتخابية يف بعض الدول”.
وأض�اف، ان”ه�ذا الق�رار مه�م يف 
اطار االبتعاد ع�ن عمليات التزوير 
التي ش�هدتها االنتخابات السابقة 
وبالتايل فانه ال توجد أي إش�كالية 
بل من األفضل اغ�الق هذا الباب يف 

الوقت الراهن”.

المالية النيابية: التوجد تعيينات 
جديدة في الموازنة

محلل سياسي: 
حكومة الكاظمي َتتَّبِع

 سياسة التجويع

كتلة سياسية: إلغاء انتخابات الخارج جاء 
لتقويض عملية التزوير
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فاز التجار وخسرت الحكومة.. الزيت 
والدهن انموذجا..!

اتفاق بين إيران والصين لمواجهة 
اإلرهاب االقتصادي األميركي
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العراق ينزف ماليًا من خاصرته الغربية 
بفعل بضائع إسرائيلية

الكاظمي يستبق القّمة الثالثية بـ»ِهبات وفيرة«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
تتدف�ق آالف البضائ�ع اإلرسائيلي�ة س�نوياً إىل 
العراق، لتغزو أس�واقه وتستنزف أمواله، تحت 
غط�اء »عرب�ي« يس�تخدم للتمويه ع�ن تبعية 

السلع التي يقتنيها املستهلك العراقي.
وبحس�ب مصادر مس�ؤولة فإن كميات كبرية 
من املنتجات اإلرسائيلية تغزو األسواق العراقية 
باإلضافة إىل منتجات عديدة وبشكل يومي، من 
خ�الل رشكات أردني�ة تلعب دور الوس�يط بني 
السوق العراقية والبضائع التي يصنعها الكيان 

الصهيوني.
وتج�ري تلك العملية وفق�اً للمصادر ذاتها، من 
خ�الل إيصال البضائ�ع اإلرسائيلي�ة إىل األردن، 
ومن ثم إعادة تغليفها بش�كل آخر لتتمكن من 

تسويقها دون اإلشارة إىل أصل املنتوج.
ويف وقت س�ابق، كش�فت وس�ائل إعالم عربية 
بينه�ا صحيف�ة »يديع�وت أحرون�وت«، ب�أن 
األس�واق  إىل  املوجه�ة  اإلرسائيلي�ة  البضائ�ع 
العربي�ة، يت�م نقله�ا إىل ق�ربص وتنطل�ق من 
هناك إىل األس�واق، متج�اوزة املقاطعة العربية 
وتصل إىل سوريا ولبنان والعراق واألردن ومرص 
واملغ�رب وتون�س والجزائ�ر وموريتاني�ا، عن 
طريق رشكات وهمية مسجلة يف مرص واألردن.

أم�ا يف الوقت الراه�ن، فإن العاصم�ة العراقية 
بغداد تحتض�ن يف نهاية آذار الحايل، قّمة ثالثية 
من املقرر أن يش�ارك فيها الرئيس املرصي عبد 
الفتاح الس�ييس، وملك األردن عب�د الله الثاني، 
بزعم مناقش�ة »بناء محور سيايس مستقل يف 
ج يف وسائل إعالم غربية،  املنطقة«، حسبما ُيروَّ
وأخ�رى محلي�ة مقرّبة م�ن حكومة مصطفى 

الكاظمي.
وسبق ذلك قّمة مماثلة اس�تضافتها العاصمة 
األردني�ة عم�ان أواخ�ر آب م�ن الع�ام املايض، 
بمشاركة ملك األردن والرئيس املرصي ورئيس 
الوزراء العراقي، وركزت يف حينها، وفقاً لإلعالن 
الرس�مي، ع�ى توس�يع التع�اون االقتص�ادي 
والتجاري واالس�تثماري بني ال�دول الثالث، بما 

يحقق مصالحها املشرتكة.

وانعقدت القمة وقته�ا يف ظل إجراءات صحية 
مش�ددة، بعد إصابة وزير االتص�االت العراقي 
أركان ش�هاب الش�يباني بف�ريوس كورونا إثر 

وصول�ه إىل األردن تحض�رياً للق�اء.
وعق�دت األردن، وم�رص، والع�راق اجتماعات 
مماثل�ة يف العامني املاضيني، رك�زت عى البنى 
التحتية والتنس�يق املشرتك ملحاربة التنظيمات 
مراقب�ني،  بحس�ب  ب�دت  أنه�ا  إال  املس�لحة، 
“غريبة” وتثري “الش�كوك” م�ن حيث التوقيت 

واألهداف.
الختام�ي  البي�ان  “الش�كوك”،  ه�ذه  وع�زز 
ال�ذي ص�در ع�ن القّم�ة، وتضمن تأكي�داً عى 
الس�الم  لتحقي�ق  الجه�ود  تفعي�ل  “رضورة 
العادل والش�امل”. وبطبيعة الحال فإن مفردة 
“الس�الم” توازيها يف القاموس الصهيوأمريكي 

عبارة “التطبيع” مع كيان العدو اإلرسائييل.
مصطف�ى  العراقي�ة  الحكوم�ة  رئي�س  وأدىل 

الكاظمي بترصيح السبت، قال فيه إن »العراق 
يس�عى إىل رفع التب�ادل التجاري مع االردن من 
500 ملي�ون دوالر بالوق�ت الح�ارض إىل مليار 
دوالر، ويف مرحل�ة الحق�ة نس�عى للوصول اىل 

خمسة مليارات سنويا«.
وأض�اف الكاظمي: »أخربنا األش�قاء االردنيني 
أن العراق جاهز لزي�ادة كميات النفط املصدرة 
لالردن بأس�عار تفضيلية، وعندما يكون هناك 
طل�ب أردني به�ذا الخصوص فنح�ن جاهزون 

لهذا االمر«.
وال ُيخف�ي التج�ار األردني�ون وج�ود إمكانية 
تصدي�ر بضائ�ع إرسائيلي�ة للعراق كم�ا يؤكد 
ذل�ك عراقيون ب�أن بع�ض العصائ�ر وبرتقال 
حيف�ا ومنتج�ات غذائية أخرى بات�ت معروفة 
لدى املس�تهلك العراقي رغم أن بعض املنتجات 
تختف�ي وراء »ليبل« آخر يخف�ي العالمة الدالة 

عى املنشأ االصيل.

وتعليقاً عى ذلك تقول النائبة عن تحالف الفتح 
سناء املوسوي ل�«املراقب العراقي«، إن »األردن 
دول�ة فق�رية، وبالت�ايل ف�إن هن�اك تس�اؤالت 
وعالمات استفهام كثرية، تثار حول الصفقات 
الكبرية الت�ي تكلف العراق مبال�غ طائلة جراء 
املذكرات املربمة بني بغداد وعّمان«، مستفهمة 
يف الوق�ت ذات�ه عن »امل�ردود االقتص�ادي الذي 

سيحققه العراق جراء تلك التعاقدات«.
ويف س�ياق متصل تضيف املوس�وي أن »األردن 
غ�ري ملتزم حت�ى اآلن، بتطبيق مذك�رات إلقاء 
القبض بحق القيادات الداعش�ية والبعثية التي 

تتخذ من اململكة مالذاً آمناً لها«.
وتشري املوسوي إىل أن »عالقتنا مع األردن يجب 
أن تكون عى أس�اس املصال�ح املتبادلة، وأن ال 
تك�ون منطلقاً لتهديد االس�تقرار يف العراق من 

خالل إيواء املطلوبني قضائياً«.
وانت�رشت يف اآلون�ة األخ�رية بضائ�ع مختلفة 

منه�ا أدوي�ة إرسائيلية يف الصيدلي�ات العراقية 
بأس�ماء رشكات وهمية، فأس�واق بغداد تعج 
بهذه البضائ�ع وعملية دخوله�ا تتم من خالل 
منافذ عربية وأوروبية حتى تصل إىل املس�تهلك 
العراقي، مستفيدة من غياب الرقابة عى املنافذ 
الحدودية يف كردستان والتي تعد رشيكا تجاريا 
إلرسائيل ، وهناك ط�رق أخرى آمنة أيضا وهي 
املناف�ذ الحدودي�ة م�ع األردن واألخ�رية ترتبط 
بمعاه�دات تجاري�ة م�ع الكي�ان الصهيون�ي 
وتن�ص إح�دى فقراته�ا أن ي�روج األردن تل�ك 
البضائ�ع مقاب�ل عم�والت، وبم�ا أن االتف�اق 
التج�اري مع األردن س�مح بإعفاءات جمركية 
ألكث�ر م�ن 200 بضاع�ة فقد اتخذ م�ن طريق 

العراق وسيلة لرتويج منتجاته.
ويف خض�م الح�راك الدبلوم�ايس غري املس�بوق 
عى الع�راق، قد يرى البع�ض أن انخراط بغداد 
يف التطبي�ع م�ع الكيان الصهيون�ي، رضٌب من 
الخي�ال، نظراً لحج�م الرفض الش�عبي الهائل 
إزاء ممارسات االحتالل واستحواذه عى أرايض 
الفلس�طينيني م�ن جه�ة، والطابع اإلس�المي 
ال�ذي يطغى عى البنية األساس�ية للش�خصية 
العراقي�ة، إال أن حكومة مصطفى الكاظمي قد 

تقلب هذه املفاهيم رأساً عى عقب.
ول�م يكت�ِف الكاظمي بموقف “املتف�ّرج” الذي 
اتخذه بع�د إعالن اإلم�ارات ودول عربية أخرى 
تطبي�ع عالقاته�ا م�ع الكي�ان اإلرسائي�يل، بل 
خ�رج بترصيح ُوِصَف يف األوس�اط السياس�ية 
ب�”الهزيل”، عندما ق�ال إن ذلك “قرار إماراتي 

ويجب علينا عدم التدخل مطلقاً”.
كما أدىل رئيس الجمهورية برهم صالح مؤخراً 
بترصي�ح صعق ال�رأي العام العراقي. وش�ّكل 
صدمة بني املتابعني الذين اعتربوه تحدياً إلرادة 
العراقيني ومرجعياتهم الدينية والسياس�ية، إذ 
نقلت قناة »س�كاي نيوز عربي�ة« التي تحظى 
بتموي�ل إماراتي، ع�ن صالح قوله: “س�نوقع 
اتفاق�اً م�ع إرسائي�ل يف ح�ال التنس�يق م�ع 
الفلسطينيني”، قبل أن تبادر إىل مسح الترصيح 

بعد دقائق قليلة.

المراقب العراقي/بغداد...
رجح النائ�ب الثاني لرئيس مجلس 
الن�واب العراقي بش�ري حداد، امس 
الس�بت، بقاء س�عر رصف الدوالر 

عى وضعه الحايل.
وق�ال ح�داد يف مؤتم�ر صحف�ي، 
تابعت�ه »املراقب العراق�ي« انه »تم 
التباح�ث حول س�عر ال�رصف وتم 
تك�ون  أاّل  رضورة  ع�ى  التأكي�د 
املوازن�ة له�ذا العام َمدين�ة، مردفا 
بالق�ول أن الحكومة وأغلب اعضاء 
إبق�اء س�عر  املالي�ة م�ع  اللجن�ة 
ال�رصف عى وضعه الحايل وس�يتم 
عق�د اجتم�اع م�ع محاف�ظ البنك 
لجن�ة  تش�كيل  وس�يتم  املرك�زي 
مش�رتكة م�ن الحكوم�ة والربملان 
للتباحث ح�ول كيفية الحفاظ عى 
السعر من دون ان يؤثر عى أوضاع 
الس�وق وأال يك�ون ال�رصف ضمن 

املوازنة«.
وأضاف، أن »رئاسة مجلس النواب 
ستعقد اجتماعا مع الكتل الربملانية 

قبي�ل انعق�اد الجلس�ة للتوصل إىل 
املوازن�ة«، معرب�ا  لتمري�ر  اتف�اق 
ع�ن »أمله ب�أن يت�م التصويت عى 

مرشوع القانون يف جلسة اليوم«.
وتاب�ع ح�داد »ام�ا امل�ادة املتعلقة 
بحص�ة اإلقلي�م يف م�رشوع قانون 
القانون فلم تكن الس�بب واملشكلة 
يف عدم التصويت عى املوازنة، ووفد 
حكومة إقليم كردس�تان وافق عى 
الن�ص الذي ت�م االتف�اق عليه مع 
الكتل السياس�ية بما يخص حصة 

اإلقليم«.
يف  املالي�ة  »اللجن�ة  أن  اىل  ولف�ت 
الربملان صّدقت هذا االتفاق وأصبح 
م�ادة مثبت�ة يف املوازن�ة وال يمكن 
التالع�ب بها او الرتاج�ع عنها بأي 
ش�كل م�ن االش�كال ألنه�ا بات�ت 
م�ادة قانون ووف�د حكومة اإلقليم 
واملمثلني الكرد يف الربملان يتعاملون 
م�ع ه�ذا الن�ص املص�ّدق واملوقع 
علي�ه من قب�ل اللجنة ول�ن يرضوا 

بالرتاجع عن هذا االتفاق«.

البرلمان يرجح بقاء سعر صرف 
الدوالر على وضعه الحالي

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت لجنة األمن والدفاع النيابية، 
ترصيح�ات  ان  الس�بت،  ام�س 
االم�ريكان متذبذبة ح�ول اخراج 
قواتهم من العراق، فيما استبعدت 
ان يحسم الحوار االسرتاتيجي بني 

الطرفني تلك القضية املعقدة.
وقال عضو اللجنة كاطع الركابي 
يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراقي« »ليس هناك مس�تجد يف 
هذه الحوار االس�رتاتيجي بجولته 
الثانية إال قضي�ة واحدة وهي أنه 
قبل حوايل شهر واحد شكل رئيس 
الوزراء لجنة وهذه اللجنة مهمتها 
جدول�ة خ�روج الق�وات األجنبية 
املقاتلة من العراق وخاصة القوات 
ه�ي  اللجن�ة  وه�ذه  األمريكي�ة، 
الخارجية وعضوية  برئاسة وزير 
رئي�س أركان الجيش وكذلك مدير 

ال�وزراء وبع�ض  مكت�ب رئي�س 
الشخصيات األمنية األخرى«.

اللجن�ة  ه�ذه  »أن  وأض�اف 
س�يكون لها دور كب�ري يف الحوار 
االس�رتاتيجي، وال أتص�ور حدوث 
يشء كب�ري يؤث�ر ع�ى األوض�اع 
س�واء كان يف العالق�ات املهم�ة، 
وممكن أن ترتت�ب بعض القضايا 
الت�ي تخص التواج�د األمريكي يف 

العراق«.
ولفت الركاب�ي اىل ان »ترصيحات 
األمريكي�ني، منذ الي�وم الذي قرر 
خ�روج  العراق�ي  الربمل�ان  في�ه 
القوات األمريكية من البالد وحتى 
اآلن، متذبذب�ة س�واء خ�الل فرتة 
الرئيس الس�ابق )دونالد ترامب(، 
يف  األمريك�ي  الس�فري  حت�ى  أو 
بغ�داد أو حت�ى بعض املس�ؤولني 

األمريكيني اآلخرين«.

األمن النيابية: تصريحات األميركان 
متذبذبة حول انسحاب قواتهم

في هذا العدد

6باسم قاسم مدربًا لكرة النفط
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تغريدة

االعالمي مازن الزيدي

       بعض الجهل���ة يبّرر رفضه 
الع���ادة س���عر ال���دوالر بأن 
»الجارة« تس���تفيد منه. وال 
يعلم هؤالء ان ديون العراق 
الكريم���ة«  »الج���ارة  له���ذه 
تبلغ ٦ ملي���ارات دوالر تمنع 
  #TBI امريكا اطالقها من# 
حتى ولو على ش���كل بضائع 

او عملة عراقية!
يتحكم  ال���ذي  الجه���ل  عن 

بالسيادة نتحدث!

االزمة النيابية تطمئن: جميع لقاحات كورونا 
في العراق مصرح بها من الصحة العالمية

املراقب العراقي/ بغداد...
النيابي�ة  االزم�ة  اك�د عض�و خلي�ة 
النائب س�لمان حس�ن، امس السبت، 
أن كل لقاح�ات ف�روس كورون�ا يف 
العراق م�رح بها من قب�ل منظمة 
يف  حس�ن،  العاملية.وق�ال  الصح�ة 
تري�ح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« 
بمعالج�ة  خاص�ة  لق�اح  »اي  إن 
مصاب�ي كورون�ا اليدخل الع�راق اال 
بعد اس�تحصال الض�وء االخرض من 
قب�ل منظم�ة الصحة العاملي�ة مؤكدا 
ب�ان كل اللقاحات التي دخلت او التي 
س�تدخل قريبا ه�ي لقاحات مرح 
بها بشكل رس�مي من قبل املنظمة«.
واض�اف حس�ن، أن »هن�اك تخ�وف 
ش�عبي من اخذ اللقاحات وهذا ياتي 

بسبب انتشار الشائعات الكثرة اثرت 
بشكل مبارش عىل رغبة الكثرين عىل 
اخذ اللقاحات«، الفتا اىل أن »التنافس 
بني ال�ركات املنتجة للقاحات عامل 
اخر يف زيادة الشائعات لكن باملحصلة 
النهائي�ة اللقاحات رضورية من اجل 
خل�ق حصانة وتفادي س�قوط املزيد 
بالوباء«.وتاب�ع،أن  الضحاي�ا  م�ن 
»كميات كبرة من اللقاحات س�تصل 
العراق تدريجيا يف االس�ابيع القادمة 
وه�ذا ام�ر إيجاب�ي«، داعي�ا االه�ايل 
اللقاح�ات وع�دم  اخ�ذ  اىل »رضورة 
التفاعل مع الش�ائعات النه باالساس 
اع�راض خط�رة يف  اي  ل�م نس�جل 
صفوف م�ن تلق�وا اللقاح�ات خالل 

االسابيع املاضية«.

الدفاع البرلمانية تدعو لمنح قدم وترفيع لضباط ومنتسبي الدفاع اسوة باقرانهم في الداخلية

تحالف الفتح: الموازنة ستمرر سواء باتفاق الكرد او من عدمه

املراقب العراقي/ بغداد...
دعا عضو لجنة االم�ن والدفاع الربملانية كريم 
عليوي املحمداوي، امس الس�بت، القائد العام 
للق�وات املس�لحة مصطفى الكاظم�ي ووزير 
الدف�اع اىل العم�ل عىل منح منتس�بي وضباط 
وزارة الدف�اع ترقيات وقدم اس�وة بأقرانهم يف 

وزارة الداخلية.
وق�ال املحم�داوي، يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب 
العراقي« نس�خة منه، إن »هنالك استحقاقات 
لضباط ومنتس�بي وزارة الداخلية وقد حظيت 

بها تلك املراتب من خالل اعطاء وزير الداخلية 
اىل جميعهم امتيازات ق�دم وترفيع«، مبينا أن 
»وزارة الدف�اع املعني�ة بحماية ح�دود العراق 
وهيبت�ه فم�ا زال�ت حت�ى اللحظ�ة ل�م تمنح 
اي امتي�ازات اضافي�ة كم�ا حص�ل يف وزارة 
الداخلية«.واض�اف، ان »مانتمن�اه م�ن وزارة 
الدفاع ان تقوم بما بادرت به وزارة الداخلية يف 
قضية االمتيازات، والقدم والرتقية اىل ضباطها 
ومراتبها وهو ش�ئ قليل مقارنة بالتضحيات 
التي قدمتها تلك املؤسس�ة العريقة للدفاع عن 

العراق وس�يادته، ولها مواقف جيدة وقوية«، 
مش�ددا ع�ىل ان »التكري�م هو حال�ة معنوية 
وتعطي الدافع للمقاتل لتقديم االفضل واملزيد 
م�ن االنج�ازات للحف�اظ ع�ىل كرام�ة العراق 

والشعب العراقي«.
ودعا املحمداوي القائد العام للقوات املس�لحة 
ووزي�ر الدف�اع، اىل »تبن�ي هذا املوض�وع وان 
يك�ون له�م دور فع�ال يف انص�اف منتس�بي 
وضب�اط وزارة الدف�اع من اجل اعط�اء الرتب 

والقدم لهم«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي, امس الس�بت, أن 
جلس�ة التصويت التي تم اإلعالن عنها رسميا اليوم االحد سوف 
لن تؤجل وس�يميض الن�واب بالتصويت س�واء حصل اتفاق مع 
اإلقليم من عدمه, مش�را اىل ان القوى الشيعية متفقة مع بنود 

املوازنة الرئيس�ية اال ان هناك اخت�الف يف وجهات النظر لبعض 
املس�ائل البس�يطة.وقال البل�داوي، يف تريح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »التأجي�الت الس�ابقة لجلس�ات التصوي�ت كانت 
من قبل رئاس�ة مجلس النواب لكونها ترغ�ب بان تمرر املوازنة 

باالتفاق مع كافة الكتل السياسية بما فيها قوى اإلقليم”.

وأضاف أن “الضغوط مازالت تمارس عىل هيئة الرئاسة من قبل 
اغلب القوى السياسية وان جلسة اليوم ستميض كما تم اإلعالن 
عنه�ا عىل اتف�اق م�ن عدمه«.وأوض�ح البلداوي، ان »مش�كلة 
اإلقلي�م قدتم حلها اال يف نقطة واح�دة وهي وضع رشط جزائي 
يف حال عدم تنفيذ اإلقليم املس�تحقات عليه الواردة يف فقرة الزام 

اإلقليم بتسليم النفط ونصف ايردات املنافذ وغرها من التزمات 
أخرى , اال ان اإلقليم مازال يرغب برفع الرط الجزائي وهذا لم 
تقبل به باقي القوى السياسية ” .واشار البلداوي اىل ان ” القوى 
الش�يعية متفقة مع بنود املوازنة الرئيس�ية اال ان هناك اختالف 

يف وجهات النظر لبعض املسائل البسيطة«.

املراقب العراقي/ دياىل...
أعلن الحش�د الشعبي، امس السبت، عن صد تعرض 
لجماع�ات داعش االجرامية ش�مال رشق محافظة 

دياىل.
وق�ال بيان إلعالم الحش�د الش�عبي تلق�ت »املراقب 
العراقي« نسخة منه، إن »قوة من اللواء 20 بالحشد 
الش�عبي صدت، تعرًض�ا داعش�يا يف منطقة النفط 

خانة يف دياىل«.
وأض�اف البي�ان، أن »الق�وة أج�ربت الدواعش عىل 

الفرار، دون تسجيل أي خسائر بصفوف اللواء«.

الحشد الشعيب 
يصد تعرضا لداعش 

املراقب العراقي/ بغداد...يف دياىل
اعلن مصدر امني يف قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة االنبار، امس السبت، االستيالء 
ع�ىل نفق رسي إلرهاب�ي داعش وبداخلة اس�لحة متنوع�ة بعملية امنية اس�تباقية 
استهدفت املناطق الغربية للمحافظة.وقال املصدر، إن »قوة امنية من قيادة عمليات 
الجزيرة مس�نودة بقوة من مفارز شعبة االس�تخبارات نفذت حملة امنية استباقية 
اس�تهدفت صحراء قض�اء القائم غربي االنبار، تمكنت من خالله من االس�تيالء عىل 
نف�ق رسي لعصابات داع�ش االجرامية«.واضاف املصدر، أن »الق�وات االمنية عثرت 
بداخ�ل النفق عىل 5 مقذوفات تحوي عىل مادتي التي ان تي و 2 مس�اطر تفجر و2 
عب�وة ناس�فة محلي�ة الصنع و 2 غالون مفخخة س�عة 20 لرت و 3 مس�اطر تفجر 
ومطف�أة حريق عىل ش�كل عبوة ناس�فة«، مبينا أن »معلومات اس�تخباراتية مكنت 
القوات االمنية من االس�تيالء عىل النف�ق فيما قامت فرقة معالجة املتفجرات بإبطال 

مفعول الصواريخ املضبوطة دون وقوع اي اصابات تذكر«.

عمليات الجزيرة تستويل عىل نفق 
سري وبداخله اسلحة متنوعة  ين

ألم
ط ا

شري
ال

بالــوثيقـة

لجنة نيابية تطالب وزير التعليم 
إلكترونياً  اإلمتح�ان����ات  بإج���راء 

أو تأجيلها.

 الـ)سالُمْن( عليكم أيها المادان..!
كان الكاتب البعثي عبد الجبار محس�ن، إبناً عاقاً من أبناء األهوار، 
وق�اده تزلفه لنظام صدام، وتنكره للبيئ�ة التي أنجبته، إىل أن ينكر 
وجود س�كان األه�وار يف أهوارهم قبل اإلس�الم، فاّدع�ى أن محمد 
القاس�م القائد العرب�ي الفاتح للهند، جلبهم هم وجواميس�هم من 

الهند إىل األهوار!..
يا لخيبته وعقوقه، فقد شتم أباه وجده وفصيلته..

الجام�وس موج�ود يف الطبيع�ة األهواري�ة منذ الخليق�ة، وجدران 
املعاب�د ما ت�زال تحوي رس�وما لصي�د الجواميس الوحش�ية، كما 
تقول الكتابات املسمارية عىل ألواح الطني، والتي تركها لنا أجدادنا 

السومريون .. 
يف بيئة النقاء التي كان يعيش فيها األهواري السومري، تلفت يمنة 
ويرسة؛ باحثا عن إجابات ألسئلة الخلق والوجود، وعن استفسارات 
الحياة التي بقيت بال إجابات حاس�مة، إىل ما قبل ألف وخمس�مائة 
عام، حينما بسطها الخالق جل يف عاله يف كتابه املجيد، الذي اختص 
َها  أَيُّ ب�ه نبينا األكرم صلوات الله وس�المه عليه وعىل آله وس�لم، »َيٰ
�ن نَّْفٍسۢ َوِٰح�َدٍةۢ َوَخلََق ِمْنَها  ٱلنَّ�اُس ٱتَُّقواْ َربَُّكُم ٱلَّ�ِذى َخلََقُكم مِّ
َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثرًا َوِنَس�آًء ۢ َوٱتَُّقواْ ٱللََّه ٱلَّذِى َتَسآَءُلوَن 

ِبِهۢ َوٱأْلَْرَحاَم ۢ إِنَّ ٱللََّه َكاَن َعلَْيُكْم َرِقيًبا«
بق�ي األه�واري وهو يبحث ع�ن اإلجابات التي تف�رس له كل يشء، 
لم يجد غر امتدادات ال متناهية من املاء؛ الذي تس�بح فيه قطعان 
الجام�وس، وحينم�ا اكتش�ف أن الجام�وس مصدر مه�م للعيش 
ب�دأ برتويضه وتربيته، الكتن�از أثداء إناثه بحلي�ب يحتوي عىل كل 
عنارص الحياة، ثم اتخذ من الذي وهب له املاء والجاموس والقصب، 

مثابة مهمة ينظر إليها بهيبة وإجالل يستحق التقديس..
وألنه ملس يف هذه املثابة إجابات ألسئلته الحائرة؛ صار لهذا املقدس 

مكان أكرب من القداسة، فقد استحق أن يكون إلها يعبد!
ابتك�ر األه�واري النقي الرسي�رة لهذا اإلل�ه، )واهب امل�اء والحياة 
والقصب والجاموس(، اسماً استلُّه من 
عنارص الحياة األربعة هذه، وبالحقيقة 
فإن األه�واري كان أول موحد عىل وجه 
األرض، فلقد كان�وا موحدين بالفطرة، 
ولو كانوا هنودا كما قال األهواري العاق 
عبد الجبار محس�ن الذي كان يعبد إلها 
اس�مه صدام، لعب�دوا البقر والجاموس 
كما عبده الهنود.. }َفأَِق�ْم َوْجَهَك لِلدِّيِن 
َحِنيًفا ِفْطرََت اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعلَْيَها 
اَل َتْبِدي�َل لَِخلْ�ِق اللَِّه َذلَِك الدِّي�ُن الَْقيُِّم َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ�اِس اَل َيْعلَُموَن 

ِكنَي { ..  اَلَة َواَل َتُكوُنوا ِمَن الُْمْرِ ُمِنيِبنَي إِلَْيِه َواتَُّقوُه َوأَِقيُموا الصَّ
امليثالوجيا الشعبية العراقية، تقول إن مكان هبوط أبينا آدم كان يف 
حافات األهوار قرب كرمة عيل، هناك كانت بدايات الخليقة وبدايات 
األديان أيضا..!وتقول النصوص السومرية، إن االسم األهواري لهذا 
اإلل�ه الواحد األح�د القوي هو )مادي( ، وألن )م�ادي( إلهاً تتوجب 

عبادته عىل املوحدين، فقد أصبح له أتباع أو لنقل عباد!! 
ه�ؤالء الذي�ن يعتق�دون فيه تل�ك القوى الواهب�ة، من أتب�اع اإلله 

)مادي( أصبح اسمهم )املادان(وفقاً للنصوص السومرية.. 
وألن األهواريني كما ه�و حالهم اليوم، يقلبون حرف األلف )عينا(، 
كم�ا حينما يقولون )الُقرعان( أي )الق�رآن الكريم( فقد قلبوا ألف 

)مادان( عينا فصارت )معدان(. 
فه�ل تجدون عالقة ب�ني مفردات )م�ادي( و)مان�دي( و )مادان( 
و)من�داي( و)مع�دان( .إذا وجدت�م مثل ه�ذه العالقة، س�تجدون 
تفس�را لوجود الصابئ�ة املندائيني املوحدين، يعيش�ون عند تخوم 
األه�وار يف جن�وب الل�ه، حاول�وا أن تربط�وا املعلوم�ات املش�تتة، 

وستكتشفون فهما أفضل..!
)فس�الُمْن( عليك�م س�كان األه�وار األوائ�ل، )س�المن( عليك�م 
أيها)املادان(، و)س�الُمْن(، عىل من بق�ي منكم حتى اليوم، مخلصا 
للقصب واملاء والجاموس، حتى صارت هذه األقانيم قضيته األوىل.

كالم قب�ل الس�الم: لعن�ة الله عىل ص�دام وأتباع ص�دام، قاتل اإلله 
)مادي(الذي جفف األهوار، ورشد )املادان( ولعنة الله عىل من يمنع 

عودة القصب واملاء والجاموس إىل بالد سومر.
)سالُمْن( عليكم أيها املعدان. 

سالم

ألواح طينية .. 

قاسم العجرش ..

قربه من السفير األمريكي رصيده األكبر

»أبو رغيف« أكبر حيتان الفساد.. »هراوة« واشنطن 
والكـاظمي لمــواجهـة خصـومهـم 

املراقب العراقي/ خاص...
ع�ىل الرغم م�ن كونه ُع�رف بأحد كبار 
الفاس�دين يف وزارة الداخلية والتي اُبعد 
منها له�ذا الس�بب، وك���ذل�ك برصيد 
»خ�ايل الوف�اض« من املنج�زات االمنية 
أن�ه  اال  البل�د،  يف  الجريم�ة  ومكافح�ة 
)أحم�د أب�و رغي�ف( وبس�بب قربه من 
الس�فارة االمركية يف بغداد تسلم أخطر 
امللف�ات متمثال بملفات الفس�اد، ليأخذ 
دور »الهراوة« يف مالحقة املس���ؤولني 
القريب�ني م�ن االحزاب السياس�ية التي 
ح�ذرت م�رارا وتك�رارا م�ن اس�تمرار 
الفش�ل يف حكوم�ة الكاظم�ي وإلق�اء 
ظاللها ع�ىل العراقيني س�يما الطبقات 
املس�حوقة فضال عن تآمره عىل الحشد 
الشعبي استجابة للمروع االمي��ركي 

يف العراق.
وأث�ار تعيني أب�و رغيف كرئي�س للجنة 
مكافحة الفس�اد يف حكوم�ة مصطفى 
الكاظم�ي ج�دال ورفض�ا للعدي�د م�ن 
الن�واب،  الكت�ل السياس�ية يف مجل�س 
بس�بب إدانته بالكثر م�ن ملف�����ات 
الفساد خالل فت���رة عمل���ه يف وزارة 

الداخلية.
واُدي�ن أب�و رغي�ف أح�����د »حيتان« 
الفس�اد بالتسبب بإدارة فاش�لة لدائرة 
الش�ؤون يف وزارة الداخلي�ة م�ن خ�الل 
إجرامي�ة،  مافي�ات  م�����ع  تواطئ�ه 
»نخ�رت« وزارة الداخلي�ة وعاث�ت به�ا 

فسادا.

كما واُتهم أبو رغيف، بقيادته لصفقات 
عدي�دة، أه�درت أم�واال طائل�ة تق�دُر 
بامللي�ارات، فق�د اس�تطاع خ�الل عمله 
يف املديري�ة العام�ة لش�ؤون الداخلي�ة، 
جم�ع مبالغ هائل�ة وثروة كب�رة وذلك 
م�ن خالل املنافذ الحدودي�ة، وخصوصاً 
منافذ محافظة البرة وابتزاز الضباط 
واس�تالم الرش�اوى من التجار من أجل 
إدخ�ال حموالتهم ال��رديئ�ة اىل العراق 
حي�ث تبل�غ إيرادات�ه الش�هرية مليون 

دوالر.
إرهابي�ة  تفج�رات  أطاح�ت  وق�د 
املئ�ات م�ن  راح ضحيته�ا  »كارثي�ة«، 
االبري�اء يف حكوم�ة املالك�ي الس�ابقة، 
بأق�وى رجل�ني يف وزارة الداخلي�ة، هما 
الفري�ق أحم�د أب�و رغيف، املدي�ر العام 
لش�ؤون الوزارة، والفريق الركن حسني 
العوادي، قائد الرط�ة االتحادية، فيما 
نقل�ت خدماتهما إىل جمعي�ة املحاربني 
وهو نقل أقرب إىل الترسيح من الخدمة.
يف حني أصدر نوري املالكي يف عام 2009 
ق�رارا بإقص�اء أب�و رغيف م�ن منصبه 
وإحالته عىل التقاعد بتهمة الفساد املايل 

واإلداري.
وبدوره، اعترب املحلل الس�يايس الدكتور 
هاش�م الكن�دي، أن »الفري�ق أحمد أبو 
املفاج�ىء عق����ب  رغي�ف ومجيئ�ه 
تش�كيل حكوم�ة مصطف�ى الكاظمي 
وتس�ليمه أخط�ر وأه�م ملف�ات البل�د 
والعملي�ة السياس�ية برمته�ا أال وه�و 

ملف الفس�اد وترؤس�ه للجنة الحكومة 
أمر جديل، خصوص�ا أن عليه الكثر من 
عالمات االس�تفهام منه�ا ماهو متعلق 
بملف�ات الفس�اد خ�الل ف�رتة عمله يف 
والت�ي  إداري  كوكي�ل  الداخلي�ة  وزارة 
ع�ىل أثرها ت�م اس�تبعاده وإخراجه من 

الوزارة«.
وق�ال الكن�دي، يف تريح ل�� »املراقب 
العراق�ي« إن »أب�و رغيف يعم�ل بتعايل 
وفوقية ال مثيل لهما مع الكوادر االدارية 
التي عملت معه س�واء يف الفرتة الحالية 
او خالل عمله يف وزارة الداخلية«، مشرا 
اىل أن�ه »إضاف�ة اىل ذل�ك ف�أن رصي�ده 
األمني أو العكرسي خاٍل من االنتصارات 
امليداني�ة، ب�ل إن م�ا يحمله ه�و قريب 
من الس�فارة االمريكية ويراعي رغبات 

واشنطن«.
وأض�اف »ولهذا فأن عملية اختياره هي 
جزء م�ن خ��دم�ة املصال�ح االمركية 
مصطف�ى  بتنفي���ذه�ا  املكل�����ف 

الكاظمي«.
وأش�ار اىل أنه »حتى خالل عمله يف لجنة 
مكافحة الفس�اد فأن أب�و رغيف يعمل 
وللكاظم�ي  لالمري�كان  »ه�راوة«  ك�� 
ويس�تهدف جميع من ينتم�ي للكتل أو 
االحزاب التي كشفت عن خفايا مروع 
الكاظم�ي القريب من امل�زاج االمريكي، 
فضال ع�ن أن�ه لدي�ه التخوي�ل الكامل 
ملالحق�ة كل م�ن ينتقد عم�ل الكاظمي 

وفشله يف إدارة البلد«.
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االحد 28 آذار  2021 العدد 2554 السنة الحادية عشرة

طالبت النائب�ة عالية نصيف الحكومة بحماي�ة املواطنني من اآلثار 
الس�لبية لرفع سعر الدوالر، مبينة :« ان رفع سعره تسبب يف ارتفاع 
كبري بأس�عار املواد الغذائية والس�لع األساس�ية يف السوق بالتزامن 
م�ع اقرتاب ش�هر رمضان ».وقالت يف بي�ان  :« ان كل املواد الغذائية 
ارتفع�ت أس�عارها إىل الضع�ف بدءاً م�ن الزيت وص�والً إىل معجون 
الطماطم بس�بب رفع سعر الدوالر وأيضاً اقرتاب شهر رمضان الذي 
يش�هد إقباالً كبرياً م�ن الناس عىل رشاء املواد الغذائية ».وتس�اءلت 
نصيف :« اين حقوق املواطن العراقي عىل دولته التي خفضت س�عر 
الدين�ار؟ أليس م�ن واجبها تخفيف اآلثار الس�لبية الناجمة عن هذا 
اإلجراء بدالً من ترك الش�عب يف مهب الريح؟ وكيف س�تواجه األرس 
محدودة الدخل هذا الغالء الفاحش الذي سيعود بنا إىل زمن الحصار 

االقتصادي؟ ».

عالية نصيف: الحكومة تركت المواطن بين 
مطرقة الدوالر وسندان ارتفاع االسعار

توقفت البورصة الرئيسية يف سوقي الكفاح والحارثية بالعاصمة 
العراقية بغداد يوم السبت عن التداول نتيجة الحظر الشامل الذي 
تم تطبيقه ابتداء من يوم أمس الجمعة والذي يس�تمر لغاية يوم 
غ�د األحد.وقال مصدر، إن البورصة الرئيس�ية يف س�وق الكفاح 
والحارثي�ة ببغ�داد توقف�ت ع�ن الت�داول نتيجة تطبي�ق الحظر 
الش�امل.وأضاف أن أس�عار البي�ع وال�راء اس�تقرت يف محال 
الصريفة باالٔس�واق املحلية الت�ي فتحت البعض منه�ا ابوابها يف 
بغداد، حيث بلغ س�عر البيع 145000 دين�ار عراقي، بينما بلغت 
اس�عار الراء 144000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.واشار اىل 
ان البورص�ة يف اربيل عاصمة اقليم كوردس�تان لم تش�هد اليوم 

تداوال ايضا لوجود عطلة رسمية فيها.

الدوالر يستقر مع توقف البورصة العراقية 
عن التداول بسبب حظر التجوال

البعيجي يطالب الحكومة بإلغاء الديون المستحقة على الفالحين
البعيجي  النائ�ب منص�ور  طالب 
بالغ�اء  املختص�����ة  الجه�ات 
الديون املس�تحقة ع�ىل الفالحني 
واملزارع�ني لع�دم قدرته�م ع�ىل 
تسديدها بسبب االوضاع التي يمر 
به�ا البلد ابتداء من وب�اء كورونا 
االزم�ة  االم�ور  توف�ري  ع�دم  اىل 
لحماية املنتج املحيل بس�بب فتح 
الح�دود ع�ىل مرصاعيه�ا لدخول 
املحاصيل الزراعية االمر الذي ادى 
اىل ترضرالفالح�ني بصورة كبرية 

ناهي�ك ع�ن ع�دم تقدي�م الدعم 
الكايف للف�الح العراق�ي .موضحا 
ان القط�اع الزراع�ي يف البل�د من 
اه�م القطاع�ات الت�ي يج�ب ان 
تدع�م م�ن قب�ل الحكوم�ة الن�ه 
اليقل اهمي�ة عن القطاع النفطي 
ولكن مع االس�ف الش�ديد اليوجد 
دع�م كايف للفالح االم�ر الذي ادى 
اىل ت�رك اغل�ب الفالح�ني زراع�ة 
اراضيه�م وهنال�ك هج�رة كبرية 
م�ن قبل هذه الريحة املهمة من 

الري�ف اىل املدينة .وق�ال البعيجي 
يف بي�ان صحفي ان الغ�اء الديون 
م�ن  الفالح�ني  ع�ىل  املس�تحقة 
ابس�ط االمور التي عىل الحكومة 
والجهات املختصة تقديمها لدعم 
الف�الح العراقي ال�ذي يعاني عدم 
االهتمام واالهمال الكبري من قبل 
الحكوم�ة خصوصا وان الفالحني 
الحنطة  س�لمو محاصيلهم م�ن 
اىل الدول�ة واىل االن ل�م يس�تلمو 
مستحقاتهم وسط معانى كبرية 

يعانونها منذ وقت طويل .واضاف 
يف  فق�رة  اضاف�ة  س�نعمل ع�ىل 
موازن�ة الع�ام الح�ايل ه�ي الغاء 
الدي�ون املس�تحقة اىل الفالح�ني 
وس�نصوت عليها خدمت�ا للفالح 
العراقي الذي يعاني الكثري مقابل 
ع�دم االهتمام بالقط�اع الزراعي 
من قب�ل الحكومة وهذا االمر غري 
مقبول واليمكن ان يس�تمر بهذه 
الطريق�ة التي تس�تهدف القطاع 

الزراعي يف البلد .

االقت�صادي

ارتفعت أس�عار خ�ام البرصة الخفي�ف ، فيما 
تراج�ع س�عر نف�ط الب�رصة الثقيل، بنس�بة 

.%0.89
وس�جل نف�ط الب�رصة الخفيف املورد الٓس�يا، 
بحس�ب بورصة دب�ي، ارتفاعا بمق�دار 3.12 
ي�وم  أس�ع���ار  ع�ن   %5.01 وبنس�بة  دوالر 
دوالرا   65.38 اىٕل  ليص�ل  امل�ايض  الخمي�س 

للربميل. 
وتراجعت اسعار خام البرصة الثقيل اىل 60.39 

دوالرا للربميل، بأنخفاض بلغت نسبته %0.89.
وس�جل نفط الب�رصة الخفيف أعىل االس�عار 
مقارن�ة بالنفوط االٔخرى ل�دول منظمة أوبك، 
حي�ث س�جل س�عر النف�ط العرب�ي الخفيف 
السعودي 62.63 دوالرا للربميل، وسجل مزيج 
مرب�ان االمارات�ي 62.53 دوالرا للربميل، وبلغ 
مزيج سهران الجزائري 62.31 دوالرا للربميل، 
فيما س�جل بون�ي الخفيف النيج�ريي 63.00 

دوالرا، ، وجرياسول االنغويل 63.52 دوالرا.

ارتفاع أسعار خام البصرة الخفيف 
والثقيل يتراجع قليال

اوضح الخب�ري القانوني ع�يل التميمي 
امل�واد  الحت�كار  القانوني�ة  العقوب�ة 

وزيادة االسعار .
وق�ال التميم�ي يف بي�ان : » ان قان�ون 
املنافس�ة ومن�ع االحت�كار الرق�م 14 
لس�نة 2010، يف امل�ادة 13 منه ، عاقب 
الت�ي  والغرام�ة  س�نوات   3 بالحب�س 
تص�ل اىل 3 ماليني دين�ار ، باالضافة اىل 

العقوب�ات الواردة يف قانون العقوبات ، 
املادتني 240 و466 منه ».

واضاف :« ان ما يجعل الذنب مضاعف 
عندما يس�تغل االنس�ان ازمات الناس 
لتحقيق اهداف خاصة مؤقتة ، وبالتايل 
غي�اب الضم�ري »، داعي�ا اىل التع�اون 
م�ع االجه�زة االمني�ة لاليق�اع بهؤالء 

املستغلني.

خبير قانوني يوضح عقوبة احتكار 
المواد وزيادة االسعار

أرقام واقتصاد

مليارات دوالر المبلغ الذي 
يطمح العراق لتحقيقه

 من خالل التبادل التجاري 
مع االردن

 5

شركات متعاقدة مع وزارة 
التجارة  لتجهيز البطاقة 

التموينية وليس 64 شركة كما 
روجت بعض وسائل االعالم

 4

المالية البرلمانية :البرلمان سيجري اصالحات 
اقتصادية لضمان عدم وقوع االفالس

نقابة الصيادلة تدعو إلى 
ضبط الحدود لمنع دخول 

األدوية المغشوشة
دعا نقي�ب الصيادلة مصطفى الهيتي الحكومة إىل 
ضبط الحدود للحد من انتش�ار الدواء “املغشوش” 
غري القانوني، مبيناً أنَّ تحديد س�عر رصف الدوالر 
الدوائي سيحد من ارتفاع أسعار األدوية الذي حدث 

بسبب ارتفاع الدوالر.
وق�ال الهيت�ي، إن املس�ؤول ع�ن دخ�ول ال�دواء 
املغشوش، هي إدارة مكافحة الجريمة االقتصادية 
الت�ي تعد املناف�ذ الحدودية تحت س�يطرتها، إذ أن 
هناك أدوية تدخل عن طريق اإلقليم وعىل الحكومة 

توحيد املنافذ باعتبارنا دولة واحدة وليس دولتني.
وأض�اف أن 70 باملئ�ة م�ن األدوي�ة املوج�ودة يف 
الصح�ة  وزراء  ترصيح�ات  وحس�ب  األس�واق، 
املتعاقب�ني، ل�م ت�أِت وفق الط�رق الرس�مية، لذلك 
ال يمك�ن أن تك�ون هذه األدوية س�ليمة مئة باملئة 
باعتباره�ا غري قانوني�ة، مش�رياً إىل أن الدواء غري 
الرسمي مسؤولية املنافذ الحدودية ووزارة الصحة 

باعتبارها املسؤولة عن دخول الدواء بشكل عام.
وب�ني الهيت�ي أن الحل ليك�ون الدواء فع�اال وآمنا 
هو بضبط س�عر ال�رصف الرس�مي، بحيث يكون 
هناك فرق بني س�عر رصف الدوالر الدوائي والدوالر 

العادي.
وتاب�ع: أن النقاب�ة جه�ة غ�ري حكومي�ة، ولكنها 
أعطت الحلول باعتباره�ا الجهة املعنية بأن يكون 
هناك س�عر رصف دوالر خ�اص باألدوي�ة، منوهاً 
إىل إمكاني�ة تحقيق ذلك الس�يما أن قانون املوازنة 
لم يرع بعد والنقاش�ات مس�تمرة بهذا الش�أن، 
لك�ي تضاف فق�رة تخص الدواء واس�ترياده وفتح 
االئتم�ان يف البنك املركزي بس�عر 1200 دينار بدال 
م�ن 1400، ولك�ن إذا ص�وت الربملان ع�ىل املوازنة 

بدون هذه الفقرة، فمعناه االنتظار سنة كاملة.

نقاشات »عقيمة« حول الموازنة وتصريحات 
الكتل عن مظلومية المواطن »خدعة« 

دعوات إلبعادها عن اإلسراف الحكومي

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
ُت�دار يف كوالي�س الربمل�ان  نقاش�ات ومش�اورات 
عقيم�ة ح�ول قان�ون املوازن�ة العام�ة ، وس�ط 
تحض�ريات لبع�ض الكت�ل لالعرتاض علي�ه وعدم 
تمري�ره, ألس�باب عدي�دة ويف مقدم�ة االس�باب 
التنافس االنتخابي واستغالل املوازنة لهذا الغرض 
, فالكتل تنقسم اىل قسمني االول , يسعى لعرقلتها 
من أجل إعطاء الكرد حصتهم دون تسليم نفطهم 
لبغ�داد , والثاني, الذي صمت أش�هرا ثم اكتش�ف 
فجأة أن س�عر الرصف يؤثر سلبا عىل املواطن فبدأ 
يس�تغل ذلك ألغ�راض انتخابية وليس�ت ملصلحة 
املواط�ن .ولع�ل أخط�ر الترصيح�ات ه�و ترحيل 
املوازنة اىل إش�عار آخر , تاركني املواطن يعاني من 
تأخري إقرارها والذي يؤثر س�لبا عىل مستحقاته , 
ويف حقيق�ة االمر هناك إجماع ع�ىل عدم تمريرها 
دون إعطاء االقليم مستحقاته غري الرعية وعىل 

حساب معاناة العراقيني .
لجن�ة املالی�ة النیابی�ة اس�تبعدت التصوي�ت عىل 
مروع قانون املوازنة، كاشفة عن إمكانیة إرجاء 

إقرارها حتى إشعار آخر.
وق�ال عض�و اللجنة جمال كوجر يف بی�ان ورد ل�� 
»املراق�ب العراق�ي« : إن التصوي�ت ع�ىل قان�ون 
املوازنة العامة للعام 2021 يف جلسة اليوم مستبعد 
جدا، بس�بب كث�رة الخالف�ات واملطالب الش�یعیة 

والسنیة عىل مواد وفقرات املوازنة.
وأضاف إن ھناك نقاطا خالفیة عىل قانون املوازنة 
عدا امل�ادة 11 املتعلقة بنفط اإلقلی�م، وھي تتعلق 
بتنمی�ة األقالی�م وس�عر رصف ال�دوالر وتوزي�ع 
املوازنة االس�تثمارية، واملش�اريع عىل املحافظات، 

باالضافة إىل حصة الرعاية االجتماعیة.
وبین كوجر، أن التصويت أو ترحیل قانون املوازنة 
إىل إش�عار آخ�ر سُیحس�م يف األس�بوع املقب�ل«، 

متوقعا بالوقت ذاته حسمھا نھاية االسبوع.
ويف هذا الش�أن أك�د املختص بالش�أن االقتصادي 
جاس�م الطائ�ي أن الكت�ل السياس�ية , وجدت يف 

قان�ون املوازن�ة ضالتها املنش�ودة , فهي تس�عى 
الس�تغاللها ألغراض انتخابية بعي�دا عن مصلحة 
املواط�ن , واالغرب أن امل�ادة 11 التي كانت محور 
الخالف ل�م تعد هي الس�بب الرئي�ي وإنما بدأت 
فقرة تغيري سعر رصف الدوالر اللعبة التي أحسنت 
الكت�ل إدارتها خدمة لربنامجه�ا االنتخابي , فمنذ 

أش�هر تم تغيري س�عر رصف ال�دوالر ولم يعرتض 
أحد من الكتل , بل االمر جاء باتفاق الجميع , لكن 
االم�ر تغري واصبح هو االمر املهم وتناس�وا حصة 
االقليم التي س�تمرر بكل سهولة ألن ما يحدث هو 
تغطية عىل تمرير املادة 11.وقال الطائي يف اتصال 
مع )املراقب العراق�ي(: لعل االخطر يف ترصيحات 

املالية النيابي�ة هو ترحيل املوازنة اىل إش�عار آخر 
, تاركني املواطن يعي�ش االزمات والفقر والبطالة 
, بينم�ا النخ�ب السياس�ية تعي�ش الب�ذخ امل�ايل 
,والترصيحات الرنانة وإشغال الرأي العام بها هو 
محاول�ة لتمري�ر الفقرات الخالفي�ة ويف مقدمتها 
حج�م اإلنفاق الحكومي الذي تج�اوزت أرقامه ما 
تم إدراجه يف املوازنات الس�ابقة وهي عملية فساد 
منظم�ة لرسقة امل�ال العام , فضال عن اس�تغالل 
املوازنة ألغ�راض انتخابية عرب فق�رات يف املوازنة 
لي�س لها م�ربر وبالت�ايل رسقته�ا لتمويل حمالت 

االنتخابية.
من جهته أكد املختص بالشأن املايل سامي سلمان 
أن موازن�ة الع�ام الح�ايل تضم فق�رات خطرية ما 
زالت موجودة ويف مقدمتها املادة 60 الخاصة ببيع 
أصول الدولة العراقي�ة ولم ُتحذف رغم التحذيرات 

التي اُطلقت بهذا الغرض .
وقال س�لمان يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: إن 
الحم�الت والترصيح�ات التي تش�نها بعض الكتل 
ه�ي للتغطية عىل الفقرات الخط�رية التي مررتها 
املوازن�ة , وهي حملة منظمة من قبل بعض الكتل 
للتغطية عىل الفس�اد والتي ت�رص عليها الحكومة 
, كم�ا أن تأخري إقرار املوازن�ة أمر خطري يضاعف 
م�ن أع�داد الفق�راء ويس�هم يف تضخم االس�واق 
وانكماشها بسبب عدم توفر االموال التي تستطيع 
به�ا دوائر الدول�ة رشاء احتياجاتها من االس�واق 

والتي تسهم يف نوع من اإلنعاش االقتصادي.
وكان مجل�س الن�واب قد أخف�ق يف التصويت عىل 
مروع قانون املوازن�ة االتحادية لعام 2021 ،إثر 

استمرار الخالفات حول بعض البنود.

الحكومة توجه البنك المركزي بإعادة جدولة القروض السابقة الممنوحة من المصارف
وجهت الحكومة البنك املركزي العراقي 
باتخاذ اإلجراءات املالئمة بش�أن إعادة 
جدولة القروض الس�ابقة املمنوحة من 
املصارف ملبادرة البنك املركزي العراقي. 
وذك�ر بي�ان لالمان�ة العام�ة ملجل�س 
الوزراء: ” جاء ذلك استنادا إىل توصيات 
اللجنة الفرعية لق�روض البنك املركزي 
املنبثق�ة ع�ن اللجن�ة العلي�ا املختص�ة 
بوض�ع آلية ملن�ح القروض للمش�اريع 
م�ن دون فائ�دة أو فائ�دة مخفض�ة، 
باالستفادة من املبالغ املرصودة لتمويل 
تلك املش�اريع، واإلرشاف عليها، بهدف 
تفعي�ل القط�اع االقتص�ادي )القط�اع 

الخاص( وتسهيل إجراءاتها “. 
واضاف�ت ” انه�ا تق�رر إع�ادة جدولة 
القروض السابقة املمنوحة من صندوق 
م�دة  العق�اري،  وامل�رصف  اإلس�كان 
الق�رض )۲۰( س�نة مع إلغ�اء الفائدة 

البال�غ مقدارها ) ۲ %( املحتس�بة ،عىل 
الق�روض الس�ابقة، ب�دءاً م�ن تاریخ 
2020/11/29، وامل�رصف الصناع�ي، 
م�دة الق�رض )15( س�نة م�ع فائ�دة 

مقدارها ) ۳ % ( عىل تلك القروض”. 
و تق�رر ايض�ا “اعتماد ج�دول الخطة 
املرك�زي  البن�ك  ملب�ادرة  اإلئتماني�ة 
للمحافظ�ات كاف�ة ) بحس�ب معياري 

الكثافة السكانية ونسبة الفقر (، فضال 
عن اعتم�اد ج�دول توزي�ع االئتمانات 
لقروض مبادرة البنك املركزي بحس�ب 
املش�مولة  والقطاع�ات  املحافظ�ات 
)صناعي، إس�كان، زراع�ي (”. وبينت 
“ان�ه ت�م أيضا اعتم�اد كفال�ة املوطنة 
رواتبه�م يف املصارف املج�ازة من البنك 
املرك�زي العراقي س�واء امل�الك الدائم، 
أو عق�ودا، أو متقاعدي�ن، أو منس�وبي 
األجه�زة األمني�ة، حيث س�يعد توطني 
الرات�ب ل�دي أي م�ن املص�ارف املجازة 
وحج�ز الوح�دة الس�كنية كافي�ا ملنح 
القرض من دون الحاجة إىل كفيل آخر”. 
هذا وس�يتم ش�مول امل�رصف العقاري 
وصن�دوق اإلس�كان بأح�كام الفقرة ) 
ي ( من امل�ادة ) ۲ ( من آليات اإلقراض 
املبلغ�ة بكت�اب األمانة العام�ة ملجلس 

الوزراء املؤرخ يف 2020/11/29.

أف�ادت وكال�ة أنب�اء »بلوم�ربغ« اس�تنادا إىل 
بيان�ات، بأن تكلفة الش�حن البحري زادت عدة 
مرات عىل خلفية إغالق قناة السويس بواسطة 

سفينة حاويات.
ورأى خ�رباء الوكال�ة أن�ه ال يزال م�ن الصعب 
تقيي�م الخس�ائر الت�ي س�يتكبدها االقتص�اد 

العاملي بسبب حادثة قناة السويس.
وتش�ري »بلومربغ« يف هذا الصدد إىل أن تس�ليم 
بضائ�ع ومنتجات نفطية تزي�د قيمتها عن 10 

ملي�ارات دوالر ق�د تأخ�ر حت�ى اآلن، ويف نفس 
الوق�ت أدت األزم�ة إىل زي�ادة تكلف�ة الش�حن 

البحري.
وعىل سبيل املثال، تستشهد »بلومربغ« بالسعر 
الحايل للتس�ليم من الص�ني إىل أوروب�ا لحاوية 
شحن جافة قياس�ية بحجم 67.7 مرت مكعب، 
حي�ث تبلغ تكلفة ه�ذه الخدمة يف الوقت الحايل 
ح�وايل 8 آالف دوالر، م�ا يظهر تضاعف س�عر 
مثل هذه الخدمة أربع مرات مقارنة مع بيانات 

نفس الفرتة من العام املايض.
ويف حال بقيت القناة مغلقة لعدة أس�ابيع، فقد 
يتم إرس�ال البواخر التي تنقل النفط واملنتجات 
النفطية من الرق األوسط إىل أوروبا إىل طريق 

بديل، حول رأس الرجاء الصالح.
وبحسب تقديرات الوكالة، فإن تكلفة اإلمدادات 
يف هذه الحالة س�رتتفع بما ال يقل عن 300 ألف 
دوالر، وهو مق�دار الوقود الذي يجب دفعه لكل 

ناقلة لتغطية مسافة 9.65 ألف كيلومرت.

تكلفة النقل البحري زادت عدة مرات بسبب حادثة قناة السويس

أعلن�ت رشك�ة تس�ويق النف�ط العراقي�ة 
النفطي�ة  الش������ركات  أن  »س�ومو«، 
الهن����دية ك����انت االٔكثر رشاًء للنفط 
الع����راق�ي خ������الل ش�هر ش�باط 

املايض.
وقالت »س�ومو« يف احصائية نرتها عىل 
موقعها الرس�مي، إن »ال�ركات الهندية 
كانت االٔكث�ر رشاًء للنفط العراقي من بني 
الركات العاملية االٔخرى، بواقع 8 رشكات 
م�ن أصل 32 رشك�ة قامت ب�راء النفط 

خالل شهر شباط«.
ج�اءت  الصيني�ة  »ال�ركات  أن  وبين�ت 
باملرتب�ة الثاني�ة بواق�ع 7 رشكات، تليه�ا 
رشكات،   3 بواق�ع  االمريكي�ة  ال�ركات 
وم�ن ثم الركات الكوري�ة الجن����وبية 
وااليطالية واليوناني�ة بواقع رشكتني لكل 

منهما«.
واضاف�ت أن »البقية توزعت عىل الركات 
روس�ية وبريطاني�ة وفرنس�ية وماليزي�ة 
ومرصية و)هولندي�ة- بريطانية( وتركية 

واسبانية بواقع رشكة واحدة لكل منها«.
وأش�ارت س�ومو إىل انها »تعتم�د يف بيعها 
للنف�ط العراق�ي ع�ىل املعاي�ري الرٔييس�ية 
للتعاق�د م�ع ال�ركات النفطي�ة العاملية 
الكربى واملتوس�طة املس�تقلة والحكومية 

املتكاملة عموديا«.
العاملي�ة  ال�ركات  »اب�رز  أن  واوضح�ت 
الت�ي اش�رتت النف�ط العراق�ي هي رشكة 
اوكس�ون موبي�ل االمريكي�������ة، وبي 
بي الربيطانية، وتوتال الفرنس�ية، وكوكاز 
الهولندي�ة  وش�ل  الجنوبي�ة،  الكوري���ة 
واوي�ل  الهندي�ة،  وبه�ارات  الربيطاني�ة، 

الهندية«.

الهند تتصدر الئحة 
مشتري نفط العراق 

خالل شهر شباط
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العدوان يلفظ أنفاسه األخيرة

المراقب العراقي/ متابعة
لذلك أعلنت السلعودية خلال األيام 
القليللة املاضية، عن مبلادرة لوقف 
إطاق نار شلامل وإنهلاء الحرب يف 
اليمن. مبادرة تستند إىل فتح محدود 
ملطار صنعلاء والحد ملن الهجمات 
على مينلاء الحديلدة. إال ان صنعاء 
رفضلت بشلدة هلذه املبلادرة رغم 
ترحيب بعض األطلراف مثل أمريكا 
ومبعوث األملم املتحدة وذلك إلظهار 
أن مثلل هلذه املبلادرة ال يمكلن أن 
يكلون لهلا أي تأثري يف حلل األزمة. 
وهنلا يطلرح السلؤال التايل نفسله 
بقوة، ملاذا املبادرة السعودية محكوم 
عليها بالفشل وماذا ستكون عواقب 

فشلها يف مسرية التطورات يف اليمن؟
ومنلذ بلدء علدوان التحاللف اللذي 
تقوده السلعودية ضلد اليمن يف عام 
2015 وحتلى االن كان العامل األهم 
يف اسلتمرار األزمة يف اليمن والعقبة 
العمليلة  تشلكيل  أملام  الرئيسلة 
السلعودية  االجلراءات  السياسلية، 
املتفائلة بالدعم العسكري والسيايس 
الحكوملات  قبلل  ملن  األجنبلي 
الغربية إلفشلال املبلادرات اإلقليمية 
والدوليلة عرب االرصار على مواصلة 
الهجمات العسكرية وإبقاء الحصار 
الاإنسلاني بحجلة إعلادة حكوملة 
منصور هادي املسلتقيل والهارب إىل 

صنعاء.

وإضافة إىل محاولة الهروب من واقع 
الهزيمة يف اليمن عرب استمرار الحرب 
ضد صنعاء، يسلتخدم السلعوديون 
اليمنيلة كغطاء ملشلاكلهم  الحلرب 
النطلاق وخاصة  الداخليلة واسلعة 
يف األزملة االقتصاديلة والخاف غري 
الحاكملة  العائللة  داخلل  املسلبوق 
بشلأن قضية الخافة، وليس لديهم 
اي إرادة إلنهاء الحرب يف اليمن والتي 
يجب أن تسلمى بفيتنام السعوديني. 
على  الهجملات  اسلتمرار  أن  كملا 
املواطنني وإبقاء الحصار هو وسيلة 
لتدملري األسلس االقتصاديلة لليمن 
ومعاقبة جماعيلة لليمنيني إلخضاع 
الشلابة،  اليمنيلة  املقاوملة  حركلة 

والتلي سلتكون القلوة الرئيسلة يف 
صنعاء اليوم ويف املستقبل القريب يف 

كل اليمن وحتى شبه الجزيرة.
السلام  مبلادرة  فلإن  ذللك،  وملع 
السلعودية تهدف فقلط إىل أن تكون 
بمثابلة لعبلة دعائيلة بطللب ملن 
التلي  الجديلدة  األمريكيلة  اإلدارة 
تسلعى لتخفيف الضغلط الدويل عى 
الريلاض عشلية العلام السلابع من 
الحلرب والتظاهلر باالسلتعداد لحل 
سليايس لألزمة اليمنية. ففي الواقع 
األمريكيلة  واإلدارة  السلعودية  أن 
الجديلدة رغم معرفتهملا أن صنعاء 
للن تتخى علن اسلتمرار مثلل هذه 
الهجملات الرادعة يف عملق األرايض 

السلعودية والتقلدم نحلو محافظة 
مأرب االسلراتيجية أملام مثل هذه 
السلخيفة، تسلعيان ملن  املبلادرة 
خال املناورات السياسية واإلعامية 
إىل خداع اللرأي العام الدويل يف قضية 

معارضة ارساء السام يف اليمن.
وتظهر نظلرة على أداء إدارة بايدن 
بشلأن األزمة اليمنية أنه عى الرغم 
من الشعارات الخادعة حول رضورة 
إنهلاء الحلرب اليمنية، لكلن البيت 
ضغلوط  أي  يملارس  للم  األبيلض 
جدية على الرياض إلنهلاء العدوان 
والحصلار، وان طللب وقلف إطاق 
النلار من جانلب صنعاء هلو فقط 
يصب يف مصلحة السلعودية لتجاوز 

األزمة الحالية يف محافظة مأرب.
كملا أن مطالعلة مضملون املبادرة 
السعودية يؤكد شكلية هذه املبادرة. 
يف الواقع، أعلن السعوديون من خال 
هذه املبادرة أنهم ليسلوا مسلتعدين 
لتقديلم أي تنلازالت إىل صنعلاء من 
أجل البدء بجدية يف مباحثات تسلتند 
ناحيلة  وملن  الحلرب.  حقائلق  إىل 
أخرى، تنص املبادرة السلعودية عى 
توقلف الهجمات عى ميناء الحديدة. 
بينملا تم اعان وقف إطلاق النار يف 
مينلاء الحديدة منذ علام 2018 وفق 
اتفاقي سلتوكهولم وبوساطة األمم 
املتحلدة وشلن السلعوديون خلال 
األسلابيع األخرية هجملات إضافية 
عى الحديدة لتخفيف ضغط صنعاء 

عى مأرب.
وبعبارة أخرى، لن يكون للسعوديني 
أي فرصلة لكسلب موقلع افضل يف 
الحديدة بعد سلحب مرتزقة املجلس 
االنتقلايل اإلماراتلي ملن القتلال إىل 
جانب القوات التابعة ملنصور هادي. 
البنلد اآلخر املهم يف مبلادرة الرياض 
هلو االفتتاح املحدود ملطلار صنعاء. 
حيث ال يعترب هذا البند امتيازاً خاصاً 
لصنعاء يف سلاحة املعركلة والتفوق 
عى القوات املعتدية وإشلعال أعماق 
يتحلدث  لذللك  السلعودية.  األرايض 
ممثللو صنعلاء علن انهلاء العدوان 

والحصار التام لليمن.
ورغلم أن املبلادرة السلعودية تعترب 
بمثابلة اسلتمرار للحلرب والحد من 
بلوارق األمل يف إنهاء الحصار وايجاد 
انفراجة يف األزمة اإلنسانية يف اليمن، 
إال أن تكثيف الهجملات الصاروخية 
واملسرية عى عمق األرايض السعودية 
حكوملة  عملل  وصلول  جانلب  إىل 
املسلتقيل منصور هلادي يف عدن اىل 
طريلق مسلدود، من خلال التحرير 
الوشليك مللأرب، جعل اليلد الطوىل يف 
التطلورات ألنصلار صنعلاء عملياً، 
وعليله سلتكون تكاليلف اسلتمرار 

الحرب عالية بالنسبة للسعوديني.

عشية العام السابع لحرب التحالف الوحشية التي تقودها السعودية ضد الشعب اليمني، وحساسية المجتمع الدولي 
تجاه أبعاد األزمة اإلنسانية التي تسببت بها هذه الحرب العبثية، تزايد الضغط على الرياض من أجل إنهاء هذه 

الحرب، األمر الذي دفع السعوديين للتظاهر باإلنسانية والدعوة إلى السالم.

المراقب العراقي/ متابعة
أعربلت منظملة الصحة العاملية عن قلقها بشلأن 
احتمال قيام جماعات إجرامية باسلتغال الطلب 
العامللي الهائلل، اللذي للم تتلم تلبيتله بعلد، عى 

اللقاحات املضادة لفريوس كورونا.
جلاء ذللك بعلد أن أبلغ علدد ملن وزارات الصحة 
ومنظملات  التنظيميلة  الوطنيلة  والسللطات 
املشلريات العاملة عن تلقلي عروض مشلبوهة 

لتزويدها باللقاحات املضادة لفريوس كورونا.
وحلذر مدير عام منظمة الصحة العاملية، تيدروس 
أدهانلوم غيربييسلوس، خلال املؤتملر الصحفي 
االعتيلادي يف جنيلف، من قيام جماعلات إجرامية 
املضلادة  اللقاحلات  قواريلر  اسلتخدام  بإعلادة 
لفلريوس كورونلا املسلتخدمة والفارغلة، وبيلع 
منتجلات مغشوشلة علرب اإلنرنلت، خاصلة عرب 
الشلبكة املظلملة. وشلدد تيدروس غيربييسلوس 
قائلا: »نحلث على التخللص اآلملن ملن قوارير 

اللقاح املسلتخدمة والفارغة، أو إتافها ملنع إعادة 
استخدامها من قبل الجماعات اإلجرامية«.

وأضاف: »ونحث جميلع الناس عى عدم الحصول 
عى اللقاحات املضادة لهذا الفريوس خارج برامج 
التطعيم التي تديرها الحكومة«، مشلريا إىل أن »أي 
لقاح يتلم رشاؤه خارج هذه الرباملج، ربما يكون 
دون املسلتوى املطلوب أو مزيفا، وأنه قد يتسلبب 

بأرضار جسيمة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
لقى 5 مسلؤولني سلودانيني مرصعهم إثلر غرق عبلارة نيلية بمدينة 

وادي حلفا أقىص شمال السودان.
وذكلرت وسلائل إعام أن فرق اإلنقلاذ أنقذت 6 أشلخاص من العبارة 
ذاتها، كانلوا يف طريقهم إىل معرب أرقني السلتقبال وزير الداخلية الذي 

يزور املعرب عى الحدود السودانية املرصية.
وأضافت أن الذين كانوا موجودين عى متن العبارة املنكوبة، قيادات يف 
اللجنة األمنية يف منطقة حلفا، وعددهم 11 شخصا، بينهم مدير رشطة 

حلفا واملدير التنفيذي ومدير جهاز األمن وفرد من االستخبارات.
وأكدت وسائل اإلعام أن غرق العبارة نتج عن سوء األحوال الجوية.

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر 
غرق عبارة بمدينة وادي حلفا

المراقب العراقي/ متابعة...
أفلادت مواقلع يمنية بل”مقتلل قائد املنطقة العسلكرية اللسادسلة 
بحكوملة الهلارب عبدربه منصور هلادي باملعارك املشلتعلة يف مأرب 

شمال اليمن.
وتناقللت مواقلع اخبارية تابعة ملرتزقلة العدوان السلعودي أنباء عن 
مقتلل اللواء املني الوائيل، قائلد املنطقة السادسلة يف حكومة الهارب 

منصور هادي يف مواجهات مع القوات اليمنية املشركة.
ونقلت هلذه املواقع عن مصدر عسلكري ان الوائيل قتلل يف مواجهات 

مع القوات املشركة يف احدى الجبهات القتالية املشتعلة وسط الباد.
جدير بالذكر أن مضمون املبادرة السلعودية يؤكد شكلية هذه املبادرة. 
ويف الواقع، أعلن السلعوديون أنهم ليسوا مستعدين لتقديم أي تنازالت 
إىل صنعاء من أجل البدء بجدية يف مباحثات تسلتند إىل حقائق الحرب. 
وملن ناحية أخرى، تنص املبادرة السلعودية عى توقف الهجمات عى 
مينلاء الحديدة. بينما تم اعلان وقف إطاق النار يف ميناء الحديدة منذ 
علام 2018 وفلق اتفاقي سلتوكهولم وبوسلاطة األمم املتحدة وشلن 
السلعوديون خلال األسلابيع األخرية هجملات إضافية على الحديدة 

لتخفيف ضغط صنعاء عى مأرب.

مقتل قائد عسكري رفيع 
بحكومة الهارب منصور هادي 

في معارك مأرب

المراقب العراقي/ متابعة...
يف إتصلال هاتفي أجراه مع نظريه 
اللرويس سلريجي الفلروف، العام 
الخارجيلة  وزيلر  قلال  امللايض، 
الصينلي وانلغ يلي، ان “امريلكا 
فقلدت عقلهلا وأي أخلاق وثقة، 
إىل  سياسلتها  علرب  تعملد  وأنهلا 
إثارة مواجهلة إيديولوجية، وتعيد 
البلاردة..  الحلرب  إحيلاء عقليلة 
وان على بكلني وموسلكو تطوير 
العاقلات الثنائيلة، والعملل أيضا 
مع الدول األخرى التي تتخذ موقفا 
أي  ملواجهلة  وعلادال  موضوعيلا 
إجلراءات تنتهلك النظلام الدويل”. 
وانلغ يي هلذا، حلل منلذ البارحة 
ضيفلا عى ايران، وملن املنتظر ان 
يوقع السبت عى اتفاقية الرشاكة 

االسلراتيجية بني إيلران والصني، 
لتكون إحلدى أهم اللردود القوية 
عى االنتهاكات االمريكية املتكررة 

للنظام الدويل.
اختيلار يلوم 27 اذار للتوقيع عى 
اتفاقية الرشاكة االسراتيجية بني 

ايلران والصلني، لم يلأت اعتباطا، 
ففي هلذا اليوم تصلادف الذكرى 
السلنوية الخمسلني، على إقامة 
العاقلات الدبلوماسلية بني ايران 
اليوم  اللتلني تواجهلان  والصلني، 
خصما مشركا، يستخدم االرهاب 

هسلتريي،  بشلكل  االقتصلادي 
كوسليلة لتحقيق اهداف سياسية 
وفرض ارادته عى الدول والشعوب 

الرافضة لهيمنته.
اتفاقية الرشكة االسلراتيجية بني 
ايران والصني، والتي تعترب خارطة 
طريلق للتعاون االسلراتيجي بني 
البلديلن على ملدى 25 عاملا، تم 
االوىل،  باألحلرف  عليهلا  التوقيلع 
خال زيلارة الرئيلس الصيني يش 
جني بينلغ اىل ايلران علام 2016، 
حيث ستستثمر الصني يف قطاعات 
واملوانلئ  واالتصلاالت  البنلوك 
وعلرشات  الحديديلة  والسلكك 
مقابلل  يف  االخلرى،  املرشوعلات 
الحصول عى إمدادات منتظمة من 

النفط اإليراني.

اتفاق بين إيران والصين لمواجهة اإلرهاب االقتصادي األميركي

واشنطن بوست: معارض مصري فر من مخالب 
النظام ببلده لكنها طالت عائلته

صحيفة عبرية: قلق إسرائيلي من تعزيز قوة 
حماس بالضفة عبر االنتخابات

الصحة العالمية تحذر من قيام جماعات إجرامية 
بعروض لتزويد لقاحات كورونا

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
اسلتعرضت صحيفلة واشلنطن بوسلت، جانبلا من 
املاحقلات التي تجلري، بحق عائلة الناشلط املرصي 
عرب مواقلع التواصل االجتماعي، عيل حسلني مهدي، 

املقيم يف الواليات املتحدة.
وقال مهلدي يف مقال بالصحيفلة، بعنوان »فررت من 

مخالب الديكتاتورية املرصية، أما عائلتي فا«.
وأشلار يف املقال: »يف ليلة 2 شباط كنت يف غرفة نومي 
بضواحي شليكاغو أرسل يف سلاعة متأخرة من الليل 
رسلائل نصيلة لوالدي اللذي كان قلقا عليل. ذلك أنني 
دعوت يف األيام السلابقة علنيلا للتظاهر يف مجتمعات 
الشتات وإحياء ذكرى الثورة املرصية يف 2011 واملثال 
اللذي رضبتله يف توحيد املرصيني الذيلن تضامنوا ضد 
قلوى الديكتاتوريلة واالضطهلاد قبلل علرشة أعوام 

وهتفوا: عيش، حرية وعدالة اجتماعية«. 
وأوضلح مهدي: »كنلت أعرف أن هذا سليؤدي إىل ردة 
فعل من السلطات املرصية، فقد حرم نظام عبد الفتاح 
السييس املعارضني يف الداخل والخارج من األوكسجني. 
وفيملا أصبلح عامة على وحشلية النظلام، فقد تم 
استهداف الناشلطني املرصيني يف الواليات املتحدة من 
خال اعتقال أفراد عائاتهم الربيئة يف مرص«.  وأشلار 
إىل أن واللده وعمه وابن عمه الذيلن احتجزهم النظام 
»كرهائن« تلقى رسائل بأنهم اختفوا ملدة 40 يوما قبل 
ظهورهم يف سلجن برج العرب. وأضاف: »عذب والدي 
بشلكل مربح لدرجة أنه فقد القدرة عى تحريك رجله 
اليمنلى. ويتعرض ملخاطلر اإلصابة بالتهابلات نظرا 
للتعذيب الذي مورس عى جسلده. وال تزال السللطات 

تحرمه من الحصول عى العاج الطبي«.

المراقب العراقي/ متابعة ...
حذر جنرال صهيوني، من تنامي قوة »حماس« 
يف الضفلة الغربيلة املحتللة علرب االنتخابلات 
الفلسلطينية، مشلريا إىل أن سللطات االحتال 
لن تتدخل بها، لكن القلق يسلود بشلأن تعزيز 
قوة الحركة. قال الجنرال اإلرسائييل تال كاملان، 
أول قائد للشعبة االسلراتيجية املسماة الدائرة 
الثالثة، يف حوار ملع صحيفة »إرسائيل اليوم«، 
تعليقا عى االنتخابات الفلسطينية: »هذا حدث 
نتابعله علن كثب، صحيلح أن إرسائيلل قررت 
عدم التدخل فيها، لكننا بالتأكيد قلقون بشلأن 

إمكانية تعزيز حماس يف الضفة الغربية«.
وأضلاف: »هذه املسلألة التي نقلناهلا لكل من 
تحدثنا معه، بما فيها السلطة الفلسطينية: أن 

هذه االنتخابلات طريق خطري للغاية، وينطوي 
على مخاطلرة، ألن تعزيلز حملاس يف الضفة 
الغربيلة رضبة خطلرية للمصاللح االرسائيلية 

وأمنها«.
وأشلار إىل أن »املصلحلة االرسائيليلة يف قطلاع 
غلزة تتمثلل بانتهلاج اسلراتيجية مؤقتة، لم 
نحدد فيها ألنفسنا بعد ما هو الحل طويل األمد 
بالنسبة لنا، حماس تسيطر حاليا عى القطاع، 
ومصلحتنلا أن نضعفها ونقيدها ونردعها، مع 
الحفاظ عى وضع إنساني واقتصادي معقول، 
هذه ليسلت خطة اسراتيجية، بل إدارة لألزمة، 
وهلي السياسلة الحاليلة التي نجحلت يف منع 
عدد غلري قليل ملن األزمات يف العلام والنصف 

املاضيني«.
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آل سعود يرتدون قناع اإلنسانية والسالم 
إلخفاء آثار »الحرب العبثية«

المراقب العراقي/ متابعة...
تواصل السللطات السلعودية حملات االعتقال 
التعسلفية بحلق املواطنني لقملع اي محاوالت 
لحريلة اللرأي والتعبلري، إذ جلرى اعتقلال عدد 
ملن النسلاء إحداهن حاملل يف شلهرها األخري 
على خلفيلة نشلاطهن على مواقلع التواصل 

االجتماعي.
وذكر حسلاب “معتقيل اللرأي” عى “توير” أن 
“السللطات اعتقلت علدًدا من النسلاء إحداهن 
حامل يف شلهرها األخري، عى خلفية نشلاطهن 
التواصلل االجتماعلي”، محملا  على مواقلع 
السلطات “مسؤولية سامة الحامل وجنينها”، 
وطاللب باإلفلراج الفوري عن جميلع املعتقلني 

واملعتقات.
وتزامنت االعتقاالت مع انتقادات حادة للمرصد 

األورومتوسلطي لحقوق اإلنسلان الذي عرب عن 
قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الصحي لعدد من 

املعتقللني األردنيني والفلسلطينيني الذين مىض 
على احتجازهلم أكثر ملن عاملني دون مراعاة 

االجراءات القضائية الواجبة.
وكشلف املرصلد يف تقرير له عن “تعلرّض أكثر 
من ستني معتقا فلسلطينًيا وأردنًيا النتهاكات 
وتعرّضهلم  السلعودية،  سلجون  يف  خطلرية 
لظلروف احتجاز قاسلية”، مطالبلا بل”التدخل 
العاجل للكشلف علن مصري املعتقلني وأسلباب 
احتجازهلم، والتحقيق يف تعرّضهلم النتهاكات 

خطرية داخل السجون”.
وكانلت منظملة “العفلو الدوليلة” قلد طالبت 
املللك السلعودي باإلفراج عن القيلادي يف حركة 
“حماس” محمد الخرضي، وذلك لتدهور وضعه 
الصحلي وإتاحة سلبل الرعاية الطبيلة الكاملة 

له”.

إحداهن حامل في شهرها األخير .. 
اعتقاالت تعسفية جديدة تطال نساء سعوديات



 يف تاري�خ مجتمعن�ا وب�ن صفحات�ه كنوز وأرص�دة كثرية من 
القصص واألمث�ال بلهجتيها الش�عبية والفصحى، تعرب بصدق 
عن قضية س�لبية أو حالة مس�تهجنة تتكرر ب�ن ظهرانينا كل 
حن وآن وآنية، ولو أردت رسدها يف سلسلة مقاالت لتطلب األمر 
من�ي ألف عدد وعدد من مطبوعنا الذي بن يدي القارئ، والفخر 
يف ه�ذا اليعود يل، بل ملن يدفعوننا عىل اس�تذكار تل�ك الحكايات 
واألمثال بما يصدر عنهم من سلبيات وموبقات مرفوضة رشعا 

وقانونا وعرفا وأخالقا.
وقطعا أمثال هؤالء األش�خاص اليتورعون عن اإلتيان بكل دفن 
وخفي من الترصفات القبيحة، من دون وازع من ضمري او رادع 
م�ن رقيب، وهم يتأبطون بها رشورا للناس تعود عليهم بمنافع 
خاصة، يرتاوح ريعها ويتنوع مردودها بن فرد وجماعة وحزب 
وكتلة وعش�رية، وتتمدد املنافع أحيانا لتصل جهات ودوال خلف 
حدود عراقنا بمس�افات، تبعد وتقرب حس�بما يتطلبه املكسب 

والفائدة.
يحكى أن معلمة درس الفنية طلبت من تالميذها رسم مايخطر 
ببالهم، فأمس�ك كل منهم قلمه وراح ينف�ذ مامطلوب منه عىل 
ورقة، وكان عبد الله أحدهم، بعد دقائق بدأوا يس�لمون أوراقهم 
اىل املعلم�ة واح�دا تل�و واح�د، ول�م يب�ق إال عبد الل�ه، حتى دق 
الجرس، فجاءته املعلمة وس�ألته: هاعبد الله رشس�مت؟ فقال: 
ست رسمت بقرة وحش�يش. فقالت له: عفيه بالسبع، انطيني 
الورقة. فأعطاها إياها، لكنها لم تر فيها شيئا مما قال، إذ كانت 
الورق�ة بيض�اء تماما. فقالت له: وين الحش�يش وي�ن البقرة؟ 
أجابه�ا بثقة واقتدار عالين: الحش�يش أكلت�ه البقرة. فأردفت 

املعلمة مستفرسة: والبقرة! فقال لها: شبعت وراحت.
هكذا بكل بس�اطة ضاعت ثروات بلدنا عىل أيدي اآلالف بل مئات 
اآلالف م�ن أمثال تلميذنا عبد الله، م�ع فارق تحصنهم بمنصب 
سيايس، او تحكمهم بسلطة حكومية، او تمتعهم بنفوذ حزبي، 
او تسنمهم موقعا برملانيا، او تسرتهم بمنزلة دينية، او تصدرهم 
وجاه�ة اجتماعية، وه�م يف األحوال كله�ا رساق، يمتلكون من 

أساليب الخديعة والحيلة أضعاف ما يمتلكه عبد الله املسكن.
  ويحك�ى أيضا أن صبيا مشاكس�ا خبيثا بطبع�ه، رزقت خالته 
ولدا إال أنه صموخ -أي دون أذنن- قالت له أمه: روح س�لم عىل 
خالت�ك وباركله�ا، بس دير بالك تجيب طاري ان�ه ابنها من غري 
أذان حتى التجرح مشاعرها. فذهب الخبيث اىل خالته وبارك لها 
مولودها الجديد، ودعا له بالصحة والسالمة والعمر املديد وقال: 
ب�س الزم ترشبوه عصري جزر هوايه حتى اليضعف برصه. ردت 
علي�ه خالته: حتى لو ضعف برصه ألبس�ه مناظ�ر. قال لها: مو 

هي هنا املشكلة بيش يعلكها؟.
خبيثن�ا ه�ذا يدرك تم�ام اإلدراك ما ت�ؤول اليه خواتم االس�ئلة، 
ويس�تحرض جوابه�ا بم�ا ينيل�ه غايته، فه�و اليرم�ي حجرا يف 
الظ�الم، وإن رماه فه�و عىل دراي�ة تامة بم�كان وقوعه. وهذا 
ديدن رساقنا اليوم يف عراق الديمقراطية واألصابع البنفس�جية، 
إذ أن رساق الح�ارض غري رساق املايض، فباألمس كانوا يخافون 
النور ويتخذون الظالم سرتا لرسقاتهم، كما أنهم كانوا يخشون 
الرقي�ب وينأون عن الحس�يب، عىل العكس م�ن فناني رسقات 
حارضنا، فهم يمارس�ون صفقات النهب وعقود السحت جهارا 
نهارا، عىل مرأى الرقيب وعلم الحسيب، لضمانهم عدم املساءلة 

بعد أن ضاعت العدالة، وكما قيل: من أمن العقاب ساء األدب.

أني ضاعت ثرواتنا ؟!
بقلم/ علي علي 
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انطلق�ت الحكوم�ة ملعالج�ة األمر 
وفق رؤى واقعية بنظرة مستقبيلة 
ونظري�ات مهني�ة  حكيم�ة ه�ذا 
اطلقت�ه  ال�ذي  النظ�ري  االط�ار 
الحكوم�ة وهو ما يج�ب ان نطبقه 
عىل الواق�ع مع مراع�اة  معطيات 
مهمة منه�ا  خطر الفقر الذي ثبت 
رس�ميا 32% لدى الجه�ات األممية 
اما الجه�ات االعالمية ف�كان %40 

الرق�م املت�داول .
الوض�ع  معالج�ة  ادوات  اح�دى 
س�عر  رف�ع  األم�وال  وش�حة 
ال�رصف إليجاد فائض م�ايل نقدي 
مس�تثمرين ف�رق العمل�ة الن بيع 
النف�ط بال�دوالر والروات�ب وباقي 
العراقي  الحاكمة بالدينار  النفقات 
، طبعا ه�ذه الخطوة يجب يرافقها 
الس�يطرة او ضبط ايقاع االس�واق 
املحلية والتبادالت التجارية وأهمها 
ما يرتبط باالمن الغذائي للمواطن .
ارتفع سعر رصف الدوالر وارتفعت 
معه االس�عار بشكل جنوني للمثال 
ال الح�رص س�عر عب�وة الزيت كان 
عند االلف دينار  وكانت مادة الدهن 
مقاربة لنفس الس�عر تقريباوصل 
س�عر عب�وة الزي�ت االن  اىل 3000 
آالف دين�ار ، لننظر مليا بالرقم ,لم 
يأت�ي االرتف�اع فج�أة الن الصعود 

كان تصاعديا ملحوظا.
هنا تظهر عدة اسئلة واهمها:-

لو كان هناك معمل وطني باكتفاء 
ذاتي مح�ي لرددنا خطة حكيمة ال 
نعاش االقتص�اد العراق�ي ولو كنا 
مصدرين لكان�ت فرحتنا اكرب الننا 
س�نعظم امل�وارد املالي�ة للخزين�ة 

العامة وبالعملة الصعبة .
االس�ف األك�رب نح�ن مس�تهلكون 
فق�ط ,اذن ببس�اطة رب�ح التجار 
وخرست الحكوم�ة وخرس املواطن 
البسيط الن املعيار االقتصادي املايل 
للعائلة العراقية البسيطة ال يتحمل 

هذه الزيادة .
لنرك�ز الضوء عىل جزء مهم توقيت 
االرتف�اع االخري للم�واد مع اقرتاب 
ش�هر رمضان املبارك الذي يس�عى 
االنسان من خالله زيادة الحسنات 
والخ�ري واإلحس�ان ، لنوضح األمر 
وج�ود  ع�دم  بس�يطة  بخالص�ة 
س�يطرة او ضب�ط ايق�اع الس�وق 
املحي  واألس�عار للمواد االساسية 
تحدي�دا فان املترضر األكرب املواطن 
واملواطن�ة ، فعندما يش�عر املواطن 
وعىل االقل بمنظ�ور الرشائح تحت 
خ�ط الفق�ر والرشائح الهش�ة من 

الطبقات الدنيا من املوظفن
ان الوض�ع املعي�ي بخط�ر فه�ذا 
م�ؤرش وناق�وس انذار مه�م فمن 
جه�ة ق�رارات نظرية ب�دون نظرة 
واقعي�ة وتجار هدفهم الربح املادي 
الجه�از   اخف�اق  وم�ع  الفاح�ش 

الرقاب�ي التنفيذي لتك�ون النتيجة 
واملحصلة نهاية املواطنة  الصالحة 
الخي�ارات املفتوح�ة األخ�رى مثل 
ال�وازع الديني واملجتمعي والخلقي 
لم يفلح بضبط  التجار عندما رفعو 
األس�عار ، فال ننظر كثريا للمواطن 
وصربه الن الغالبية العظمى سرتدد 
حتى لو بن ثنايا النفس اال بالعلن.

له�ا  عب�ارة  وهن�ا  علين�ا  ضل�ت 
تفس�ريات عدي�دة وال تخض�ع الي 

ضابطة او محددات .
الكلم�ات  ه�ذه  تض�ع  ان  نتمن�ى 
النق�اط ف�وق الح�روف مل�ن تصل 
الي�ه الن�ه ل�و اس�تمر نه�ج ع�دم 
النظر للمستقبل بشكل سرتاتيجي  
مهن�ي بي�د متخصص�ن فالق�ادم 

املش�هد  ل�ون  س�يكون 
ضباب�ي وس�تضيع بوصلة 

البن�اء الحقيقي ولن يضحي 
املواطن من اجل  حكومته ولن 

يث�ق به�ا ال س�ينظر اليها عىل 
انه�ا رشك�ة خاص�ة ال وطن 

يع�ي  واملخت�ص  ومواطن�ة 
الكلمات.

بقلم/محمد محمد السادة
ق�د يك�ون تعّث�ر الجه�ود الدبلوماس�ية للمبع�وث 
األمريكي إىل اليمن تيموثي ليندركينج يف بداية مهمته 
أمراً متوقعاً، ولكن ما لم يُكن ُمتوقعاً هو س�قوطه 
املبكر يف أول اختبار لجدية النيات األمريكية يف إحالل 
الس�الم يف اليمن. منذ إعالن الرئيس األمريكّي بايدن 
توّجه إدارته نحو تفعيل جهودها إلنهاء الحرب عىل 
اليم�ن، تق�ود واش�نطن بمعيَّة وكالئه�ا يف املنطقة 
مناورة سياس�ية ودبلوماسية ش�املة ضد صنعاء 
بأدوات إنسانية ُمعلنة وأهداف سياسّية غري ُمعلنة.

أعلنت واش�نطن عن مس�ارين يف التعاطي مع امللف 
�ص  اليمن�ي؛ األول إنس�اني واآلخ�ر س�يايس. ُملخَّ
املس�ار اإلنس�اني ما قاله وزير الخارجّية األمريكّي 
أنتون�ي بيلنكن يف كلمته أم�ام مؤتمر املانحن حول 
اليم�ن يف بداية آذار/م�ارس الجاري: »املس�اعدات 
اإلنس�انية لوحدها لن ُتنهي معاناة اليمن، بل يجب 
إنهاء الحرب«، ولكن مع كلِّ ترصيح إنس�اني تجاه 
اليمن، هناك عمل أمريكي مضاد، فإعالن واش�نطن 
القيام بجهود لتخفيف املعاناة اإلنسانّية واستئناف 
ما أس�مته مس�اعداتها للمناطق الش�مالية، ُترجم 
م�ن خالل فرض أعىل مس�تويات الحص�ار منذ بدء 
الع�دوان يف العام 2015، ومنع دخول ُس�فن الوقود 
الحاصل�ة ع�ىل تراخيص أممّي�ة إىل مين�اء الحديدة 
بش�كل كّي، م�ا فاقم الوضع اإلنس�اني، وال س�ّيما 
يف القط�اع الصحي، ب�ل إنَّ ليندركين�ج، املقرب من 

الري�اض، يتمادى ويس�خر م�ن ضحاي�ا الحصار، 
بوصفه قيادة تحالف العدوان بأنها متعاونة.

املُناورة يف املس�ار الس�يايس ال تختلف ع�ن املناورة 
يف املس�ار اإلنس�اني، فترصيحات وزي�ر الخارجية 
بلينك�ن وجه�ود املبع�وث ليندركين�ج وجوالت�ه يف 
املنطقة، ُتّوجت بس�قطة مكش�وفة لتعقيد املس�ار 
السيايس، من خالل إعالن وتبّني خّطة أممّية قديمة 
للّسالم تختزل مصالح طرف واحد فقط، هو تحالف 
الع�دوان، وتقديمه�ا للط�رف اآلخر، صنع�اء، التي 

رفضتها شكالً ومضموناً.
م�ا عدا ذلك، من املُستحس�ن أن ال يع�ود ليندركينج 
إىل املنطق�ة. وعلي�ه توف�ري الوقت الضائ�ع يف تبّني 
مب�ادرات ورؤى تتجاه�ل املعطي�ات الجدي�دة التي 
فرضته�ا صنعاء بقيادة مك�ّون »أنصار الله«، الذي 
وصف�ه ليندركينج بأن�ه »العب أس�ايس، وال ُيمكن 
العم�ل من دونه«، لتكون ه�ذه الحقيقة الوحيدة يف 
ُمجمل طرحه. وقد فشل املبعوث يف محاولة الظهور 
بمظهر الوس�يط الراعي للس�الم، لُيثب�ت أنه طرف 

ُمفاوض وخصم ُيمثل دول تحالف العدوان.
صنعاء صاحبة اليد الطوىل يف السالم

بع�د 6 س�نوات من الحص�ار والعدوان ع�ىل اليمن، 
البل�د،  ه�ذا  يعيش�ها  الت�ي  اإلنس�انية  واملعان�اة 
وحقيقة الفش�ل العس�كرّي، ب�دأ الحديث األمريكي 
الس�عودي الرس�مي ع�ن مب�ادرات الّس�الم وإنهاء 
املعاناة اإلنس�انّية التي لن ُتنهيها مجرّد ترصيحات 

والس�يايس،  اإلعالم�ي  لالس�تهالك  ومب�ادرات 
فواشنطن تس�عى إىل إيهام املجتمع الّدويلّ بالسالم، 
من خالل تس�ويق رغبته�ا يف إحالله يف اليمن، ولكنَّ 
الوق�ت كفيل بكش�ف أنَّها ُمج�رد رغب�ات تعوزها 

اإلرادة يف العمل.
صنع�اء ه�ي الس�باقة إىل طرح املب�ادرات وم�ّد يد 
الس�الم، إذ قدم�ت يف أيلول/س�بتمرب 2019 مبادرة 
الرئي�س املش�اط الت�ي تتضم�ن وق�ف اس�تهداف 
األرايض الس�عودية. وق�د تب�ع ذلك طرحه�ا وثيقة 
مبادرة الحّل الش�امل يف نيسان/أبريل 2020، وهي 
تتف�وَّق يف مضمونها عىل املبادرات التي قدمتها دول 
التحالف واألمم املتحدة، رغم أنها ال ُتمثل سوى الحد 

األدنى من تطلّعات اليمنين.
إنهم�ا مبادرت�ان تكتيكيتان بفاص�ل زمني قصري، 
صادرت�ان عن واش�نطن والري�اض، وال تحمالن أي 
جديد، ما عدا املناورة والتلميع الس�يايس واإلعالمي 
أم�ام املجتم�ع الدويل، م�ع محاولة إظه�ار صنعاء 
بأّنها املُعطل لجهود السالم، ملمارسة ضغوط دولية 
عليها لوقف االنتصارات يف مأرب والعمق السعودي، 
ومنعه�ا م�ن تحقي�ق مكاس�ب سياس�ية أخفقت 
الرتس�انة العس�كرية الضخمة لتحال�ف العدوان يف 

تحقيقها.
لذا، ليس من املُس�تبعد محاولة تتويج تلك املناورات 
السياس�ية ل�دول التحالف بقرار م�ن مجلس األمن 
ال�دويل ض�د صنعاء. وعلي�ه، نعتقد أن م�ن األهمية 

بم�كان قيام حكوم�ة صنعاء بعق�د مؤتمر صحايف 
إليضاح موقفها أم�ام املجتمع الدويل، وإعادة طرح 
مبادرتها للحل الشامل بعد تنقيحها، إن تطلّب األمر 

ذلك. 
وبالوقوف عىل مبادرة الرياض، نجد اآلتي:

-   ل�م تأِت ه�ذه املب�ادرة بجديد، لكونها مس�تمدة 
من مبادرة اإلعالن املش�رتك للمبعوث األممي، وُتعد 
خط�وة ش�كلية تهدف إىل رم�ي الكرة م�ن جديد يف 
مرمى صنع�اء، التي تتطلّع، رغ�م رفضها املبادرة، 
إىل تحريك املياه الراكدة، من خالل استمرار التواصل 
مع الرياض ومس�قط وواشنطن، للتوّصل إىل اتفاق 
س�الم عادل وُم�رشف ُين�زل النظام الس�عودي من 

برجه العاجي.
- املبادرة س�عودية - أمريكّية - أممية تمثل أطراف 
الع�دوان وتحالف�ه، بمن فيهم ما ُيس�مى الحكومة 

الرشعية اليمنية.
- تعك�س املب�ادرة إرصاراً غري منطق�ي عىل إضفاء 
الصبغ�ة املحلية ع�ىل األزم�ة اليمني�ة، وتصويرها 
بأنها حرب يمنية - يمنية، وإسقاط تحالف العدوان 

كطرف رئييس يف الحرب.
- املبادرة س�طحّية وغري واضحة، وتفتقد التفصيل 
وآلي�ات التنفي�ذ. ل�ذا، ال تع�ّد مبادرة لحّل س�يايس 

شامل.
- ال تن�صّ املبادرة رصاحًة عىل إنه�اء كل العمليات 
العس�كرية للتحالف يف اليم�ن، كما ال تنّص رصاحة 

عىل رفع الحصار الربي والبحري، إذ ُتش�ري إىل إعادة 
فتح مط�ار صنعاء الدويل لعدد م�ن الرحالت فقط، 
وتخفيف الحص�ار عىل ميناء الحدي�دة، وليس رفع 

الكامل للحصار عنه.
- تستند املبادرة إىل مرجعّيات ال تؤّسس لسالم عادل، 
وال تواك�ب املتغريات، وتتجاه�ل املعطيات الجديدة، 
كما أنها محّل رفض قاطع من قبل املجلس االنتقايلّ 
الجنوبي، الرّشيك الرئييّس يف حكومة هادي، والبديل 

الذي يجري تهيئته ليحّل محلّها يف الجنوب.
- تجاهلت املب�ادرة النظام الس�عودي كطرف يقود 
التحال�ف، يف تنّصل واضح من املس�ؤولية القانونية 
واألخالقية تجاه ما ارتكبه من جرائم حرب وجرائم 
ضد اإلنس�انية بح�ق اآلالف من اليمني�ن، وتدمريه 
البن�ى التحتي�ة، مس�بباً خس�ائر مادي�ة فادح�ة 

بمليارات الدوالرات.
ل�ذا، إنَّ الرف�ض املُتب�ادل بن صنع�اء ودول تحالف 
الع�دوان للمب�ادرات الص�ادرة عن الطرف�ن يدعو 
للتطلّ�ع إىل إط�الق مب�ادرة م�ن ط�رف دويل ثال�ث 
»ُمحايد«، م�ع تأكيد الحاجة املُلّح�ة إلجراءات بناء 
الثقة من قبل كّل األطراف املعنية، تمهيداً الستئناف 

عملية املفاوضات من خالل ما يي:
- إع�الن قيادة تحال�ف العدوان إنه�اء كّل عملياتها 
العس�كرية الجوية والربية والبحري�ة يف اليمن، مع 
رف�ع الحصار الش�امل، وإعادة فت�ح مطار صنعاء 
ال�دويل أمام حرك�ة املالحة الجوي�ة، إضافة إىل رفع 

الحظ�ر ع�ن مين�اء الحدي�دة أم�ام حرك�ة املالحة 
البحرية.

- بدورها، ُتعلن صنعاء وقف كّل عملياتها العسكرية 
الجوية والربية والبحرية تجاه السعودية.

- وقف شامل إلطالق النار يف كّل الجبهات العسكرية 
الداخلية يف اليمن.

ختام�اً، إّن صنع�اء الت�ي تس�تعّد إلحي�اء الذك�رى 
السادس�ة لليوم الوطني للصم�ود يف وجه العدوان، 
ُتب�دي اس�تعدادها للتواص�ل املبارش مع واش�نطن 
والرياض، كمحاولة اللتقاط أي فرص للسالم، وإن 
كانت احتم�االت نجاحه�ا ضئيلة، لكونه�ا صادرة 
عن أط�راف معتدي�ة، وتفويت الفرصة ع�ىل أولئك 
الّذي�ن ُيجيدون الصي�د يف املاء العكر، ويس�عون إىل 
إظه�ار صنعاء بمظهر املُعطل لجهود الس�الم، وإن 
كانت »زائفة«، ولكن اس�تمرار املُناورات السياسية 
واإلرصار عىل اختزال الس�الم يف ال�رؤى األمريكّية - 
الس�عودّية ق�د يضطر صنع�اء إىل مقاطع�ة ُمبكرة 
ملُمثل تحالف الع�دوان املبعوث األمريكي ليندركينج، 
عىل غ�رار مقاطعتها زميله األمم�ّي غريفيث، الذي 
ابتع�د يف ُمهمت�ه ع�ن املهني�ة والحياد.عنده�ا، لن 
يبق�ى لدى صنعاء س�وى تعزيز امل�ي يف خياراتها 
العس�كرية ورهاناته�ا ع�ىل عدال�ة قضّيته�ا التي 
س�تنترص يف نهاي�ة املط�اف، وس�تفرض الحل�ول 
الت�ي أخفق�ت يف تحقيقه�ا الخي�ارات السياس�ية 

والدبلوماسية. 

بقلم/ عبد الخالق الفالح
العال�م يف اكث�ر م�ن 196 دول�ة وح�دود 
ثماني�ة ملي�ار م�ن الب�رش ومن ش�عوب 
القديمة  السياس�ية  وقومي�ات، وكيانات 
والحديثة، ل�كل منها خصائ�ص تمّيزهم 
عّمن س�واهم، يعتزون بعلمه�م ويعلون 
من قيمته، وال يوجد مكان بارز أو فعالية 
مش�هودة إال وكان العل�م ح�ارضاً بق�وة 
ليمث�ل الدولة، ودوما تكون س�ارية العلم 
مرفوع�ة بش�موخ. يعترب العلم بالنس�بة 
ألي أمة أو ش�عب رم�زاً للهوي�ة الوطنية 
واالنتم�اء، وه�ذا الرمز يعن�ي الكثري ألي 
ف�رد من أف�راد كل أمة، أو ش�عب وهوية 
اطيافه�م  ب�كل  ابنائه�ا  وتوح�د  االرض 
والوانه�م واعراقه�م ،ويتعامل�ون مع�ه 
بكثري من االحرتام والتبجيل وال يقبل باقل 

خدش�ة فيه ، ملا يبلغ من أهميته تتضمنه 
الدساتري يف قواعد وبنود خاصة ، وهو يعد 
من اهم الرموز يف الدولة وله مكانة عالية 
يف الس�ماء، وال�والء واالنتم�اء واالعت�زاز 
والدالل�ة عىل اح�رتام الوطن ف�ال ينزل إال 
ألس�باب خاصة و يق�دره كل من عىل تلك 
األرض الطيب�ة ورمز للقوة، والش�جاعة، 
والتضحية، فضالً عن كونه وسام لألحياء 
منه�م، يرف�ع عىل جمي�ع ال�رؤوس، بما 
يعك�س حجم مكانته، حيث اليوجد مكان 
ب�ارز إأل وكان في�ه، و ال�ذي يمث�ل القيم 
والهوي�ة وعىل اعتي�اره ش�عاره وعنوانه 
ويعكس ش�خصية الدول�ة  وان االهتمام 
بالعلم يك�رس حضارته ورقيه واي اهانة 
له يمثل اهانة للبلد الذي يمثله وهو الرمز 

الشامخ الذي يكافح يف ظلة االفراد

و ُيعلقون�ه يف صدوره�م أيض�اً كق�الدٍة 
يحملونه�ا أينما يذهب�ون، و ُتعترب ألوانه 
أجمل األلوان وأقربه�ا للنفس وداللًة عىل 
أح�داٍث كثريٍة مّر به�ا الوطن، لهذا يقرتن 
ذك�ر العل�م دائم�اً بالرفع�ة والحماس�ة 
ووج�وب الحف�اظ علي�ه مرتفع�اً خفاقاً 
وعالي�اً، فألج�ل أن يظ�ل مرفوع�اً ُتب�ذل 
األرواح، فم�ا م�ن يشٍء ُيش�عر اإلنس�ان 
باالنتماء والوالء لوطنه أكثر من رؤية علم 
ب�الده يرف�رف، فقيمته املعنوي�ة عميقة 

جداً، ال توازيها أي مكانة.
ولك�ن وم�ع الحقيق�ة املؤملة ف�أن الكثري 
م�ن املس�ؤولن العراقي�ن  ال ينظرون اىل 
ه�ذه املطل�ب  بتب�رص والتنب�ه و برؤي�ة 
ناضجة وش�املة لك�ي يتخذ ق�رار بعيدا 
عن رواس�ب املايض وبعيدا عن القدسيات 

الصنمي�ة الت�ي مزق�ت الهوي�ة الوطنية. 
وان�ا اتعج�ب من وزي�ر الزراع�ة العراقي  
يتجاه�ل العلم الحايل  ال�ذي اقره  الربملان 
باألل�وان الثالث�ة التي يتك�ون منها العلم 
وه�ي )االحم�ر واالبي�ض واالس�ود( عىل 
انها تمثل الرايات االس�المية وعبارة )الله 
اكرب( وه�و الخام�س الذي يت�م اعتماده 
يف الع�راق منذ اعتماد اول دس�تور للدولة 
العراقية الحديثة عام 1925 و يذهب هذه 
الوزي�ر اىل بل�د اخ�ر للتباحث باس�م بلده 
ويرفع امامه علم النظام البعثي الصدامي 
الذي يعترب نقطة س�وداء يف تاريخ العراق 
وخالف كبري بن مكونات العراق املختلفة 
وال يع�رتض بالحادث الذي يمس س�معة 
بل�ده بعيداً عن العالقات ب�ن الدولتن  بل 
انه عل�م لم يش�عر العراقي�ن وهم تحته 

ب�اي امان وتوحد بل انه علم الدكتاتورية.
فهل الحكومة االردنية اىل هذه الدرجة من 
االستخفاف بالعراق الكبري الذي يمثل كل 

حض�ارات املنطق�ة وعم�ق تاريخها وويل 
نعمتهم فهل ينفع االعتذار كما طلب بيان 

لوزارة الزراعة من الجانب االردني.

 » االعت�ذار لوزي�ر الزراع�ة  ال »لوطن�ه 
الع�راق »عم�ا حصل كون�ه ال يتحمل ذلك 
الخطأ وهو من صالحية السكرتري الثاني 
مس�ؤول الترشيف�ات »وم�ا ه�و موقف 
الخارجي�ة  ب�وزارة  املتمثل�ة  الحكوم�ة 
العراقي�ة يف ذلك . األس�اءة االردنية  بهذه 
الش�كل عملية مقص�ودة ومتعم�دة النه 
رمزللق�وة الت�ي توح�د الوطن والش�عب 
وتجعل�ه عصيا عىل اي قوة غاش�مة تريد 
الني�ل منه واملواط�ن الذي يعت�ز ويفتخر 
مواط�ن  يك�ون  ان  اال  يمك�ن  ال  بعلم�ه 
مخل�ص ورشي�ف،  واالهان�ة للعلم يعترب 
اس�اءة  لكرام�ة وضمري الش�عب و يعني 
اهانة للشعب وللوطن وللحكومة واساءة 
له�م فالعلم رم�ز لكل النق�اط املضيئة يف 

تاريخ الشعب و مستقبله.

فاز التجار وخسرت الحكومة ..الزيت 
والدهن انموذجا..!

الّسالم في اليمن.. بين تكتيك دول العدوان واستراتيجّية الحّل الشامل لصنعاء

الرؤى المالية االقتصادية لكل بلد هي جزء مهم  لبناء البلد,ليكون الهدف والغاية االنتعاش االقتصادي 
والمالي او ردء وردم كل عجز حدث او متوقع حدوثه طبعا المعيار االهم عدم المساس بالشرائح الهشة 

ومراعاة حالة الشرائح  الوسطى واالهم الخطوط الحمراء توقف عجلة االقتصاد والمال وهذا بمجمله 
خالصته   تيسير احوال المواطن المعاشية.

بعد جائحة كورونا وطفو العجز المالي واالقتصادي نتيجة انخفاض اسعار النفط واالهم االخفاق بادارة 
هذه الملفات سابقا .

وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بالده

بقلم/محمد فخري المولى
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أسفرت انتخابات اللجنة األوملبية العراقية 
عن فوز رع�د حمودي بوالية جديدة، وذلك 

ظهر بأحد فنادق وسط العاصمة بغداد. 
وأس�فرت النتائ�ج عن فوز رع�د حمودي 
برئاس�ة اللجن�ة وإي�اد نج�ف نائب�ا أول 
وحيدر الجمي�ي نائبا ثاني�ا وأحمد حنون 

نائبا ثالث. 
ويف نتائ�ج املكتب التنفيذي ف�از 7 أعضاء 
ه�م: بختيار فري�ق وعادل عي�دان وهردة 
رؤوف وباسم أحمد وجميل عزيز وحسني 

العميدي وإبراهيم جبار.
دويل،  قانون�ي  م�ن جانب�ه رص�د خب�ر 
االنتخاب�ات  ش�ابت  قانوني�ة  مخالف�ات 
الخاصة باللجنة االوملبية الوطنية العراقية 
وانتهت بفوز رعد حمودي رئيس�ا، مشرا 
إىل احتمالي�ة إلغ�اء نتائجه�ا يف ح�ال ت�م 

الطعن فيها.
وق�ال الخبر القانون�ي الدويل ن�زار احمد 
إن »انتخاب�ات اللجن�ة االوملبي�ة الوطني�ة 
العراقية التي اس�دل الس�تار عنها شابتها 
جملة من املخالف�ات القانونية الجوهرية 

للنظام األس�ايس للجنة االوملبي�ة الوطنية 
العراقي�ة وامليث�اق األوملبي«، الفت�ا إىل أنه 
»يف حال�ة الطع�ن بها أمام جه�ة قضائية 
مس�تقلة ومختص�ة بالقوان�ني الرياضية 

فعىل األغلب سوف تلغى وتعاد برمتها«.
عب�د  رسم�د  »ابع�اد  أن  أحم�د  وأض�اف 
االل�ه بحجة ص�دور ق�رار ضده م�ن قبل 
لجنة أخالقي�ات اللجنة االوملبي�ة الدولية، 
باط�ل وذلك لعدم صدور ه�ذا القرار حيث 
الهي�أة القضائية واس�وة بقايض محكمة 
املنازعات وقضاة الهيأة التمييزية املوسعة 
ال يمي�زون ب�ني ق�رارات لجن�ة أخالقيات 
االوملبي�ة الدولي�ة وب�ني رس�الة أصدرتها 
رئيسة القس�م تدعو فيها لجنة أخالقيات 
اللجن�ة االوملبي�ة العراقي�ة غ�ر املوجودة 
اصال بالتحقيق بالشكوى ضده والبت بها 
مع منحه ح�ق الرد الن املوض�وع باالصل 
م�ن اختص�اص لجن�ة أخالقي�ات اللجنة 
االوملبي�ة العراقي�ة وليس م�ن اختصاص 

لجنة أخالقيات الدولية«.
وتابع الخبر القانون؛ أن »ابعاد رند س�عد 

غ�ر قانوني ألن ظهور م�ادة محظورة يف 
عين�ة الالعبة يشء وص�دور ق�رار يدينها 
املنش�طات  مكافح�ة  قان�ون  بانته�اك 
يشء آخ�ر«، الفت�ا إىل أنه »حس�ب قوانني 
الوكالة الدولية ملكافحة املنش�طات عملية 
الفح�ص وتبعاتها تمر بأرب�ع مراحل كل 
مرحل�ة تقوم به�ا جهة مختلف�ة: مرحلة 
الفحص ومرحل�ة تحليل العين�ة ومرحلة 
التحقيق بنتائج التحلي�ل ومرحلة التدابر 

االنضباطية«.
ولف�ت إىل أن »الش�خص ال يعت�ر منتهكا 
لقان�ون مكافح�ة املنش�طات إال إذا تمت 
إدانت�ه م�ن قبل لجنة أو هيئ�ة انضباط يف 
املرحل�ة الرابعة«، مبين�ا أن »يف قضية رند 
سعد لم يصدر أي قرار من الجهة املسؤولة 
عن التحقي�ق والجهة التأديبي�ة املختصة 
بإدانته�ا بتعاطي امل�واد املحظورة بل عىل 
العكس من ذلك هذه الجهات س�محت لها 
بممارس�ة نش�اطها الريايض واملش�اركة 

باملسابقات املحلية والدولية«.
وأش�ار إىل أن »ابع�اد ع�ي س�ماكة غ�ر 

قانوني وباطل ألن امليثاق االوملبي والنظام 
األس�ايس يمنعان زج السياس�ة بالرياضة 
والتميي�ز ع�ىل أس�س سياس�ية ه�ذا اوال 
وثاني�ا ال يوج�د ن�ص بالنظ�ام األس�ايس 
يشرتط باملرش�ح عدم ش�موله باجراءات 

املساءلة والعدالة«.
ون�وه إىل أن »الغ�اء انتخاب�ات االتح�ادات 
غ�ر االوملبية ب�ني مصطفى علك وقاس�م 
الواس�طي غر قانوني وذل�ك ألنه تهميش 
لحق االتحادات غ�ر االوملبية حيث النظام 
األس�ايس منح هذه االتح�ادات مقعدين يف 
الجمعي�ة العام�ة والغائه�ا يعت�ر بمثابة 
تعديل النظام األسايس حيث ال يحق للهيئة 
العامة أو الي هيئة ثانية إلغاء حق مكفول 
النظ�ام  تعدي�ل  دون  األس�ايس  بالنظ�ام 

األسايس اصوليا«.
وأك�د أن »الهيأة املرشفة ع�ىل االنتخابات 
ارتكبت خطأ قانونيا ثانيا عندما لم تسمح 
باالجتم�اع  املش�اركة  املش�هداني  لس�عد 
وك�ر التع�ادل ب�ني الس�يدين مصطفى 
عل�ك وقاس�م الواس�طي حي�ث ال يوج�د 

ن�ص يمن�ع عض�و الجمعية العام�ة الذي 
ينس�حب من االجتماع العودة للمش�اركة 
باالجتم�اع وايض�ا ال يوجد نص يش�رتط 
ع�ىل العض�و حض�ور االجتم�اع كام�ال«، 
الفت�ا إىل أن »الهيأة رفض�ت مقرتح ممثل 
اللجن�ة االوملبية الدولي�ة بإجراء قرعة بني 
املرش�حني مع العلم ان ه�ذا الحل قانوني 

وفق املادة 1/47 من النظام األسايس«.
وختم الخب�ر القانوني مالحظاته بش�أن 
االنتخاب�ات االوملبي�ة بالق�ول: إن�ه »يحق 
للمرشحني الذين تم اس�تبعادهم وأعضاء 
الجمعية العامة الطعن بالعملية االنتخابية 
لدى محكمة املنازعات الرياضية ومحكمة 
»كاس«، وش�خصيا ال انصحه�م بالطعن 
لدى محكم�ة املنازع�ات الرياضي�ة وذلك 
لع�دم امل�ام القض�اة العراقي�ني بالقوانني 
الرياضية الدولي�ة، وانصحهم بالطعن بها 
لدى محكم�ة »كاس« وفقا للمادة 42 من 
النظام االس�ايس عىل ان يق�دم هذا الطعن 
خالل 21 يوما من تاريخ إجراء االنتخابات 

وبخالفه يرد االستئناف«.

أبدى العب الرشطة، عي يوسف، سعادته بالعودة 
إىل املالعب، بعد غيابه لفرتة طويلة بسبب اإلصابة.
وش�ارك يوس�ف يف الدقائ�ق األخ�رة م�ن عم�ر 
مواجهة الرشطة أمام أمانة بغداد يف بطولة كأس 

العراق.
وقال يوس�ف »الع�ودة مجدًدا إىل املالعب، ش�عور 
طال انتظ�اره، بعدم�ا تعرضت لقط�ع يف الرباط 

الصليبي، وخضعت لتدخل جراحي«.
وأض�اف »تج�اوزت عملية التأهي�ل ودخلت فرتة 
طويل�ة يف التدريب�ات الجماعي�ة، واآلن وضع�ي 

جيد«.
وأش�ار إىل أن هدفه يف املباريات املقبلة، اس�تعادة 
مكانه يف تش�كيل الفريق، واملساهمة يف تحقيق 
نتائ�ج طيب�ة تليق بنادي الرشطة، مع كس�ب 

ثقة الجهاز الفني.
يش�ار إىل أن عي يوس�ف تعرض لقطع 
يف الرب�اط الصليب�ي، بعد تدخل 

ح�ارس مرم�ى الكهرب�اء يف الجول�ة الثاني�ة من 
مباراة الفريقني يف شباط من العام املايض.

انتخاب رعد حمودي رئيساً

قانوني: االنتخابات األولمبية مهددة 
بااللغاء في حالة الطعن بالنتائج

علي يوسف: سعيد بالعودة لصفوف القيثارة

أحمد يؤكد امكانية عودة الطلبة لوضعه الطبيعي

لجنة المسابقات تحدد موعد الجوية يواجه زاخو بابرز مباريات ربع نهائي الكأس
استئناف الدوري الممتاز 

االحتراف ِبـَتَعُمد 
»االحتراق«

َي�رُّ بعض ُمعدّي وُمقّدمي الرام�ج الرياضية اليومية من عىل 
شاش�ة القنوات الفضائية العراقية، عىل الس�ر عكس االتجاه، 
ألهداف تكس�ب من خاللها حضور عدد أكر من املش�اهدين أو 
كس�ب وّد املعلّق�ني واملتابعني عر روابط الب�ث املبارش يف مواقع 

التواصل االجتماعي!
قضي�ة ُمح�ّرة حقاً أن تك�ون أهمي�ة املتابع�ني واملعلقني أكثر 
من الفح�وى واملحتوى الذي يفرتض أن يكون مهنياً ومدروس�ًا 
وواقعي�اً، فضالً ع�ن كونه نابع من قناع�ات صحفية وإعالمية 
مشرتكة مدعوم بتصّورات أهل الرأي، ترتابط فيها األطر العامة 
لكل حلقة رشيطة أن يك�ون االلتزام يف أعىل درجاته والذائقة يف 

مقّدمة أولويات املتواجدين يف االستوديو!
يبح�ث الجميع عن االحرتاف يف العمل اإلعالمي، لكنهم يحرتقون 
يف أول ظه�ور، فرتس�م الرام�ج ص�ورة ضبابي�ة أم�ام ما هو 
منطقي.. وتجد االستنتاجات أنها تصل اىل مرحلة نسخ املواضيع 
وعرضها بش�كل بليد، وربما مث�ر أو حتى ضعيف غر مجٍد، بل 
وأكث�ر م�ن ذلك، فإن جلب األنظار س�يكون من ب�ني اهتمامات 
املذي�ع ال�ذي يرتقب لحظ�ة االنتقالة الفعلية ص�وب التأثر عىل 

مفصلية الحلقة ذاتها!
عندن�ا يف الع�راق.. بوادر ُش�ّح حقيقية يف إع�داد الرامج املهنية 
الحيادية والتي تبحث عن الحقيقة دون تزييف أو تعقيد أو حتى 
عر ع�رض وجهات النظ�ر ومنح كل طرف فرص�ة عرض رأيه 
بش�كل ينس�جم مع الطرح دون اللجوء اىل االستهانة أو التقليل 
أو حت�ى اإلس�اءة والتجريح، واس�تخدام كلم�ات ومصطلحات 
ُمحرتم�ة بعيدة عن تش�ويه ذائقة املتلقي أو ط�رح أمور بعيدة 

عن لياقة الحديث!
وبمقاب�ل ذلك الُش�ح الت�ي يقتر ع�ىل برنام�ج أو برنامجني 
ورّبم�ا ثالثة برامج، فإن برام�ج الرياضة اليوم ُتعدُّ ُمس�يئة اىل 
من يش�اهدها كونها ك�رت حواجز االح�رتام وقلّلت من قيمة 
الحض�ور وأرّضت باملش�اهد، بل ودفعت اىل دق أس�فني التفرقة 
بني هذا وذاك، بينما يبحث املقّدم عن أس�لوب )خالِْف ُتعرْف( أو 
عن مصطل�ح جديد انترش يف اآلونة األخرة وهو )الطّش�ة( عر 
زي�ادة أرقام أعداد املتابعني واملُعلّق�ني عىل صفحات برنامجه يف 

السوشيال ميديا، لتصّوره أنه يحقق ذاته من خالله!
مش�كلة مقّدمي العديد من الرام�ج الرياضية.. أنهم ال يفرّقون 
بني م�ن يتابعهم وم�ن يتأّثر به�م.. فال نظام مح�ّدد يمكنه أن 
يعط�ي إحصائي�ات عىل األش�خاص الذي�ن يش�اهدون الرامج 
الرياضية التي أصبحت تتوّزع عىل ساعات اليوم الواحد بدءاً من 
الس�اعة الخامس�ة عراً وحتى ما بعد منتصف الليل، مثلما ال 
يوجد س�ياق ُمحّدد يفرض منطقاً مهنياً ع�ىل الجميع أن يلتزم 

به!
واألده�ى من ذلك، أن مقّدمي الرام�ج، يحاولون صناعة اإلثارة 
وتبّن�ي رأياً م�ا يف الحلقة، بعيداً تماماً عن لغ�ة الحياد والوقوف 
عىل مس�افة واحدة من جميع االط�راف، وهذا كلّه أيضاً بمقابل 
النيل من فحوى املادة الصحفية، واألس�ئلة التي ُتطرح وطريقة 
عرضه�ا، وه�و م�ا أوصلنا اىل حقيق�ة أن هناك ضعف�اً كبراً يف 

خزين املعلومات لدى املقّدم ومن َقبله املُعد!
برام�ج الرياضة الي�وم، وأكثرها، تحاول انتهاج نهج النس�خ يف 
الرامج السياسية ومتبّنيات غر واضحة، بسبب سياسة القناة 
واألجن�دة الت�ي وضعتها لنفس�ها والخط الذي تبّنت�ه، أصبحت 
تْصَط�ّف مع فرقة بعيدة عن فرقة أخرى، ويغلب عليها االنحياز 
لجهة عىل حساب جهة أخرى، وتطرح املشاكل من دون أن تصل 
اىل حل�ول أو ربما محاولة إيجاد معالجات ألمور تؤثر س�لباً عىل 

الواقع الريايض!
أيها األخوة.. إن الرام�ج الرياضية ُوجَدْت بهدف تحقيق غايات 
تص�بُّ يف صال�ح الرياضة ولي�س التنافس عىل أع�داد املتابعني، 
وه�ي جاءت لتؤّس�س ملرحلة صحيحة تكش�ف ملفات وقضايا 
ومش�اكل تكث�ر يف مجتم�ع الرياض�ة وتمن�ح املتابعني رس�الة 

نموذجية مهنية سليمة وصحيحة!

عمار ساطع

كش�فت لجنة املس�ابقات بإتحاد 
الكرة، عن موعد اس�تئناف دوري 
الك�ري املمتاز بعد توقفه بس�بب 
أيام )فيفا دي(، ومغادرة املنتخب 
الوطن�ي إىل اوزباكس�تان إلقامة 
معس�كر تدريب�ي هن�اك ولق�اء 
املنتخب األوزبك�ي يف مباراة ودية 
اس�تعدادية للتصفيات اآلس�يوية 

املزدوجة.
وذكرت اللجنة إنها »حددت االول 
من نيس�ان املقبل موعداً إلنطالق 
الجول�ة 26 بدوري الك�رة املمتاز 
االوىل تجم�ع  بإقام�ة مبارات�ني، 
اربيل والنجف، والثانية يستضيف 

فيها الزوراء نفط البرة«.
وأضافت »ويف اليوم التايل، ستقام 

ارب�ع مباري�ات، يس�تضيف فيها 
الجوي�ة  الح�دود، ويح�ل  زاخ�و 
ويلتق�ي  القاس�م،  ع�ىل  ضيف�ا 
النف�ط نف�ط الوس�ط، والرشطة 

السماوة«.
س�تختتم  الجول�ة  ان  وبين�ت، 
الس�بت املقبل املواف�ق الثالث من 
نيسان املقبل، بلقاء الكرخ ونفط 
ميس�ان، ويحل الصناعات ضيفا 
ع�ىل املين�اء، ويس�تضيف امان�ة 
بغ�داد الكهرباء، ويح�ل الديوانية 

ضيفا عىل الطلبة«.
وكانت املنافس�ة ق�د توقفت عند 
قائم�ة  ويتص�در   )25( الجول�ة 
املنافسة فريق الجوية يليه النجف 

ثانيا والرشطة باملركز الثالث.

أعلنت الهيئة اإلدارية لنادي النفط، تعيني باسم 
قاس�م مدرًبا للفريق، خلفا ليحيى علوان الذي 

أنهى مهام عمله بالرتايض مع إدارة النادي.
ويأت�ي ذلك يف ظ�ل النتائج الس�لبية للنفط يف 
ال�دوري بجانب الخ�روج من بطول�ة الكأس 

بركالت الرتجيح أمام الحدود.
وأثن�ى أم�ني رس النادي مش�تاق كاظم عىل 
الجهود الت�ي قدمها امل�درب يحيى علوان، 

مشرًا إىل أن إدارة النادي اتفقت معه عىل 
فسخ العقد بالرتايض.

وأض�اف: »ع�ىل الف�ور تم فت�ح قنوات 
االتصال مع باس�م قاس�م لتسلم مهمة 

قيادة الفريق وم�ن جانبه وافق عىل تويل 
املهمة«.

اكتم�ل عق�د املتأهل�ني إىل ال�دور رب�ع 
الع�راق.   كأس  بطول�ة  م�ن  النهائ�ي 
وتأهل�ت أندي�ة القوة الجوي�ة والزوراء 
وزاخ�و  والك�رخ  والرشط�ة  والح�دود 
ونف�ط الب�رة وامليناء إىل رب�ع نهائي 
الع�راق.  كأس  م�ن  الحالي�ة  النس�خة 

واس�فرت القرعة عن مواجهة الرشطة 
واملين�اء فيم�ا س�يالعب ال�زوراء فريق 
الحدود فيما سيضيف الكرخ فريق نفط 
البرة ويف رابع مواجهات ربع النهائي 
سيشد الرحال الجوية اىل زاخو ملواجهة 
فريقه�ا الك�روي. وقد تس�فر مباريات 

نص�ف النهائي ع�ن مباراة قمة 
ب�ني ال�زوراء والرشط�ة اذا م�ا 
تأه�ل الفريقان فيما س�يواجه 
الجوي�ة  مب�اراة  م�ن  الفائ�ز 
وزاخ�و الفائز من مباراة الكرخ 

ونفط البرة.

أكد مدرب الطلبة، حسن أحمد، أن الفريق 
يم�ر بحال�ة معنوية طيبة بع�د دخوله يف 
معسكر تدريبي بمدينة أربيل، مما 
س�اهم يف إبع�اد الالعبني عن 

الضغط النفيس.
»اإلدارة  حس�ن  وق�ال 
نجح�ت  الجدي�دة 
يف تأم�ني معس�كر 

للفري�ق يف أربي�ل، لع�ب دوًرا يف رف�ع الضغوط�ات عن 
الالعبني«.

وأض�اف »ندخل مباراة الس�بت املقبل أم�ام الديوانية يف 
الجول�ة 26 م�ن الدوري ب�روح عالية، الفري�ق اكتملت 

صفوفه وعاد الالعبون املصابون«.
وش�دد »كل األج�واء متاح�ة لع�ودة الطلب�ة إىل وضعه 
الطبيع�ي. الطلب�ة ال يتحم�ل نزي�ف النق�اط، الظروف 

الصعبة التي مر بها الفريق ذهبت دون رجعة«.

وأتم »هناك اس�تقرار نفيس وإداري 
انعكس بشكل واضح عىل نفسية 
الالعب�ني، وبالت�ايل نراه�ن ع�ىل 
نتائ�ج  لتحقي�ق  اس�تقرارنا 

مميزة«.
يشار إىل أن الطلبة يحتل املركز 

17 يف جدول ترتي�ب الدوري 
العراقي برصيد 24 نقطة.

باسم قاسم مدربًا 
لكرة النفط



ألح�د  مطاردت�ه  ليفرب�ول،  ن�ادي  واص�ل 
الالعب�ن املتألق�ن يف ال�دوري اإليطايل خالل 
املوس�م الحايل.وكان�ت العدي�د م�ن التقارير 
ربط�ت ليفرب�ول بالتعاق�د م�ع األرجنتيني 
رودريج�و دي ب�ول، العب وس�ط أودينيزي، 
خالل املريكاتو الش�توي املايض.ووفًقا ملوقع 
»ليفرب�ول إيكو«، ف�إن ليفربول مس�تمر يف 
مط�اردة دي ب�ول، رغ�م فش�ل التعاقد معه 
يف ش�هر كان�ون الثاني املايض.وأش�ار إىل أن 
ليفرب�ول مس�تعد لحس�م الصفق�ة بمقابل 
يصل إىل 50 مليون يورو خالل الصيف املقبل.
وذكر املوقع أن ليفربول ينوي التعاقد مع دي 
بول، ك�ي يكون بدياًل لجورجيني�و فينالدوم 
ال�ذي ينته�ي عق�ده ه�ذا املوس�م، ويرفض 
التجدي�د حتى اآلن.ويتمتع رودريجو دي بول 
باهتمام متزايد من ري�ال مدريد ويوفنتوس 

وإنرت ميالن.

خطط نادي بوروس�يا دورتموند، للحصول عىل 
أعىل مقابل مادي نظري بيع مهاجمه النرويجي 

إيرلينج هاالند يف املستقبل القريب.
صاح�ب ال��20 عاًما ب�ات مطمًع�ا للعديد من 
األندية األوروبية، عىل رأسها مانشسرت يونايتد، 
ري�ال مدريد، برش�لونة، تش�يليس ومانشس�رت 
»ESPN« ع�ن رغب�ة  سيتي.وكش�فت ش�بكة 
دورتمون�د يف الحص�ول عىل 180 ملي�ون يورو 
للموافقة عىل بيع هاالند، وهو مبلغ تعجيزي يف 

ظل ترضر األندية من أزمة فريوس كورونا.
وأشارت الشبكة يف الوقت ذاته إىل رغبة مسؤويل 
دورتمون�د يف ضم�ان بق�اء هاالند م�ع الفريق 
ملوس�م آخر عىل األقل، وهو ما جعلهم يحددون 

سعرًا مرتفًعا مقابل بيعه.
ويرتب�ط ال�دويل النرويج�ي بعق�د م�ع أس�ود 
الفيس�تيفال حتى صي�ف 2024، لكنه يتضمن 
رشًطا جزائًيا تبلغ قيمته 75 مليون يورو فقط، 

بإمكانه تفعيله مع نهاية املوسم القادم.

يعتقد ويليان جناح آرسنال، أن الفريق يف أيدي أمينة 
بقي�ادة ميكي�ل أرتيتا، ويمل�ك كافة الوس�ائل التي 

يحتاجها ليستعيد مكانته كقوة يف أوروبا.
وق�اد اإلس�باني أرتيت�ا آرس�نال للف�وز بلقب كأس 
االتحاد اإلنجليزي املوس�م املايض، لكن الفريق فشل 
يف مواصلة النجاح، حيث يحتل حاليا املركز التاس�ع 
يف ال�دوري، وه�ي البطول�ة الت�ي فاز به�ا آخر مرة 
ع�ام 2004 بقي�ادة الفرنيس أرس�ن فينجر.وأنهت 
حمل�ة دفاع آرس�نال عن لقبه أمام س�اوثامبتون يف 
ال�دور الرابع، وبات ال�دوري األوروبي أمل�ه الوحيد 
للف�وز بلقب ه�ذا املوس�م، لك�ن ويليان يث�ق يف أن 
الفري�ق يس�ري عىل الطري�ق الصحيح.وق�ال ويليان 

لشبكة )ئي.إس.بي.إن( الربازيلية: »أعتقد أنه يملك 
اإلمكان�ات ليكون مرشوعا رائع�ا، إنه ناد عظيم ويف 
ي�د مدرب جيد، إنه يمل�ك كل يشء ليصبح واحدا بن 
أفض�ل مدرب�ي العالم.وأض�اف: »آرس�نال يملك كل 
يشء ليصبح قوة مرة اخرى، واملنافسة عىل األلقاب 
والع�ودة للعب يف دوري أبط�ال أوروبا وهذا ما يريده 
الالعب�ون.وزاد: »أرتيتا يؤدي عم�ال رائعا، إنه يعتني 
دائم�ا بالالعب�ن بأفض�ل طريقة ممكن�ة. يمنحهم 
األف�كار ويقودهم ويظهر لهم ما يريده. أرس�نال يف 
أيدي أمينة«.وسيس�تضيف آرس�نال فريق ليفربول 
حام�ل اللقب يف الثالث من نيس�ان املقب�ل بعد فرتة 

التوقف الدولية الحالية.

يواجه منتخب إس�بانيا نظ�ريه الجورجي 
ال�ذي ل�م يس�بق أن ف�از علي�ه بس�هولة 
وتجمعه به ذكريات س�يئة يف آخر مباراة، 
ح�ن مني »الروخ�ا« بهزيم�ة مفاجئة يف 
آخر مواجهة ودية استعدادا لتصفيات أمم 

أوروبا يف فرنسا 2016.
 3 املنتخب�ن  مواجه�ات  س�جل  ويض�م 
مباري�ات بواقع انتصاري�ن وهزيمة تعود 
إىل 7 حزيران 2016 حن كان فيسنتي ديل 

بوسكي عىل رأس منتخب إسبانيا.
ربم�ا كان�ت تلك الخس�ارة إن�ذارا ملا كان 
س�يحدث بعد ذل�ك يف بطولة أم�م أوروبا، 
التي ش�كلت نهاية حقبة املدرب األنجح يف 

تاريخ املنتخب اإلسباني.
وخرست إسبانيا بهدف آنذاك وخيبت آمال 
جماهريها يف االختبار األخري قبل مواجهة 
التحدي الكبري يف رحلتها للدفاع عن اللقب 

األوروبي.
كان�ت املب�اراة بنف�س طاب�ع املواجه�ة 
الت�ي تعادل فيها املنتخب اإلس�باني أمام 
اليون�ان يف بداي�ة مش�وار التصفي�ات 
ملوندي�ال 2022 أم�ام مناف�س مغلق 

دفاعيا.
فكانت�ا  األخري�ان  املبارت�ان  أم�ا 
رس�ميتن وحقق منتخب »ال روخا« 
الفوز فيهما، األوىل يف 11 أيلول 2012 
يف بداي�ة مش�وار تصفي�ات موندي�ال 
2014 وأقيم�ت يف تبلييس وركن فيها 
ال�ذي  املنتخ�ب الجورج�ي للدف�اع 
كرسه روبرتو س�ولوداو بهدف قبل 
3 دقائ�ق م�ن تمري�رة لفابريجاس 

.)1-0(
وأقيم�ت املب�اراة األخرى يف إس�بانيا 
يف ترشي�ن أول 2013، وتأه�ل املنتخب 
اإلس�باني بها إىل مونديال الربازيل عقب 
الف�وز )2-0(، بهدف�ن س�جلهما ألفارو 

نيجريدو وخوان ماتا.
اهن لويس إنريكي مارتينيز، مدرب  وس�ريرُ
املنتخ�ب اإلس�باني، عىل إج�راء تعديالت 

وعملية إحالل كبرية يف التش�كيل األسايس 
للفري�ق خ�الل مواجه�ة جورجي�ا، حيث 
س�يجري العديد من التغيريات يف التشكيل 
الذي خاض ب�ه مواجهة اليونان )1-1( يف 
أوىل مباري�ات التصفي�ات املؤهلة ملونديال 
2022، وذل�ك أيضا يف انتظ�ار تطور حالة 

جريارد مورينو.
ويعان�ي مورين�و م�ن حمل عض�ي زائد 
يمنعه م�ن التدريب والعم�ل بنفس إيقاع 
بقية زمالئه بالفريق، وخالل املران واصل 
مهاجم فريق فياريال العمل الفردي تحت 
إرشاف مع�د بدن�ي، وال يرغب م�درب »ال 

روخا« يف الدفع واملجازفة به إذا لم يكن يف 
كامل جاهزيته.

وبرزت بعض األس�ماء التي من املمكن أن 
تتواجد يف التش�كيل األسايس للفريق أمام 
جورجيا يوم األح�د املقبل، ومنها جوردي 
ألبا ودييجو يورينتي ورسجيو بوسكيتس 

وتياجو ألكانتارا وفابيان رويث.
وعىل جانب آخر، يبدو أن قائد »املاتادور« 
رسخي�و رام�وس يف حال�ة بدني�ة مثالية 
وجاهز للمش�اركة خالل املواجهة املقبلة 
والتي -يف حال مشاركته- ستكون املباراة 

رقم 180 له مع املنتخب اإلسباني.

اليوم.. اسبانيا باختبار صعب امام جورجيا في التصفيات االوربية

ويليان: االرسنال 
في الطريق 
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يواصل سعيه 
لضم دي بول

مداف�ع  مينجوي�زا  أوس�كار  ح�ث 
برش�لونة، زميله أنسو فاتي، عىل عدم 

الترسع يف العودة من اإلصابة.
وقال مينجوي�زا يف ترصيحات أبرزتها 
صحيفة ماركا »آمل أن يتعاىف فاتي يف 
أرسع وقت ممكن، لك�ن إذا كان عليه 
قض�اء 3 أو 4 أش�هر من أج�ل التعايف 

جيًدا، دعوه يفعل ذلك«.
وأضاف »دعوه يتعاىف جيًدا، ألنه صغري 
جًدا وال يزال أمامه العديد من السنوات 
يف املالعب. إنه ال يريد الترسع أو اللعب 

قبل الوقت املناسب للتعايف«.
وتاب�ع »يج�ب أن تتعاىف ركبت�ه جيًدا، 
ألن م�ا قدمه فاتي حتى اآلن، يؤكد أنه 

سيكون العًبا كبريًا«.
وواص�ل »التعاقد مع إريك جارس�يا؟ 
برش�لونة أفضل ن�اٍد يف العال�م ولدينا 
أفض�ل الالعب�ن وأفض�ل الصفق�ات 

ليصبح لدى الفريق بدائل جيدة«.
وأتم »سنكافح من أجل لعب أكرب عدد 
ممكن من املباريات، ويف نهاية املوسم، 

اليشء املهم هو الفوز باأللقاب مًعا«.

مينجويزا يحذر فاتي من التسرع

اختت�م دان�ي كارفاخ�ال، الع�ب ري�ال 
مدريد، األس�بوع التدريبي للفريق، ببدء 
العم�ل ع�ىل التعايف ع�ىل أرضي�ة امللعب، 
متخ�ذا بذل�ك خط�وة ثابت�ة نح�و تعافيه 
من اإلصاب�ة العضلي�ة التي لحق�ت به منذ 
منتصف كان�ون الثان�ي املايض.ويع�ود ريال 
مدريد للمباريات يوم 3 نيس�ان املقبل أمام إيبار 
يف الليج�ا، قبل أس�بوع حاس�م بمواجه�ة ليفربول 
يف ذه�اب وإياب رب�ع نهائي دوري أبط�ال أوروبا )6 

و14 أبري�ل( وبرش�لونة يف الكالس�يكو )10 أبري�ل(.
وش�هد املران طوال األس�بوع، غياب الالعبن الدولين 
باإلضافة إىل توني كروس وفيدي فالفريدي، لإلصابة.
وتلق�ى املدرب الفرنيس زين الدين زيدان خربا س�عيدا 
باق�رتاب عودة كارفاخال عقب دخوله ملرحلة جديدة، 
وه�ي التدري�ب ع�ىل أرضي�ة امللعب.وتمك�ن الظهري 
األيمن للمريينجي من استكمال جزء من املران بجانب 
كل من ألب�ارو أودريوزوال وماريانو دي�از، كما تدرب 
بالكرة وأصبح قريبا من العودة لديناميكية املجموعة.

قال جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلرتا إن العب الوسط جوردان هندرسون يسابق 
الزم�ن للحاق ببطولة أوروبا هذا العام، حيث يواصل قائ�د ليفربول تعافيه من إصابة يف 
الفخذ.وخضع هندرس�ون لجراحة يف فخذه الش�هر املايض عقب إصابته خالل خس�ارة 
ليفربول 2-صفر أمام منافس�ه املحي إيفرتون يف قمة مرسيس�ايد يف 20 شباط املايض، 
وكان من املتوقع أن يغيب خمسة أسابيع عىل األقل.لكن الالعب البالغ عمره 30 عاما قد 
يغيب مدة أطول، مما يثري الش�كوك حول مدى جاهزيته للمشاركة يف بطولة أوروبا التي 
ستبدأ يف حزيران املقبل.وأضاف ساوثجيت »نعلم أنه سيقرتب من نهاية املوسم وسيتعن 
علين�ا فقط متابعة س�ري األمور. ندرك أنه مع أي إصابة من ه�ذا النوع يوجد وقت محدد 
للتع�ايف، لكن يمكن أن يحدث أي يشء.وتاب�ع »فيما يتعلق بالوعود، يمكننا القول فقط إن 
هندرس�ون نفس�ه متفائل للغاية بش�أن الجراحة وما أبلغه به األطباء بشأن ما هو ممكن 

لحالته«.

سان جيرمان يوجه
 بوصلته نحو صالح

ديب�اال، مهاج�م  باول�و  األرجنتين�ي  وض�ع 
يوفنت�وس، خط�ة للرد ع�ىل عناد الس�يدة 
التجدي�د. مفاوض�ات  يف  العج�وز 
وينته�ي عقد ديباال م�ع يوفنتوس 
يف صيف 2022، حيث قدم النادي 
عرًض�ا وحي�ًدا لتجدي�د الالعب 
املوس�م  بداي�ة  يف  األرجنتين�ي 
نظري 10 مالين يورو سنوًيا.
ووفًق�ا لصحيف�ة »الجازيتا 
اإليطالية،  ديلل�و س�بورت« 
ف�إن ديب�اال ال يواف�ق عىل 

تقايض ه�ذا الرات�ب، وينتظر عرًض�ا جديًدا من 
يوفنتوس.وأش�ارت إىل أن يوفنتوس لن يقدم أي 
ع�رض جديد، وقد يط�رح ديباال للبي�ع أو يكون 
ج�زًءا م�ن صفق�ة تبادلي�ة يف الصي�ف املقب�ل.
وأوضح�ت أن ديباال يخطط لرف�ض الرحيل عن 
يوفنت�وس يف الصي�ف املقب�ل، إذا واص�ل النادي 
العناد وعدم تقديم عرض آخر للتجديد.وس�يقع 
يوفنت�وس يف ورط�ة به�ذه الخط�ة، ألن ديب�اال 
سيدخل العام األخري من عقده، وبالتايل يستطيع 
التوقيع م�ع أي ناٍد مجاًنا، دون أن يحصل اليويف 

عىل استفادة مالية.

وجه أتلتيكو مدريد، صدمة ملانشس�رت 
يونايتد، بش�أن التعاقد م�ع ماركوس 
الروخ�ي  وس�ط  الع�ب  يورينت�ي، 
بالنك�وس، خ�الل املريكات�و الصيف�ي 
»م�اركا«  لصحيف�ة  املقبل.ووفًق�ا 
اإلس�بانية، فإن يورينت�ي ارتبط كثريًا 
باالنتقال إىل الش�ياطن الحم�ر، إال أن 
أتلتيكو مدريد يرفض رحيله يف الصيف 
املقبل.وقالت مصادر يف أتلتيكو مدريد، 
إن يورينت�ي لم يحصل ع�ىل أي عرض 
رسمي حتى اآلن.وأضافت أنه إذا وصل 
ع�رض م�ن مانشس�رت يونايت�د أو أي 
ن�اٍد آخر من كبار أوروب�ا، فإن أتلتيكو 
غ�ري مس�تعد للتف�اوض بش�أن بي�ع 
العب أس�ايس يف تشكيلة املدرب دييجو 
مدري�د،  أتلتيك�و  س�يميوني.ويرُرص 
عىل أن�ه لن يدخ�ل يف محادثات مع أي 
ش�خص من أجل مارك�وس يورينتي، 
وم�ن يري�د التعاق�د معه علي�ه تفعيل 
ال�رشط الجزائي املقدر ب��120 مليون 

يورو.

أتلتيكو يرفض
 التخلي عن يورينتي

ديباال يخطط لوضع يوفنتوس في ورطة

كارفاخال يقترب من العودة لصفوف الريال

دورتموند يطلب ثمنا تعجيزيا لبيع هاالند 

ساوثجيت: هندرسون يطمح للمشاركة باليورو
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الحالج الثقافـي

ما المني فيك أحبابي و أعدائي

 إلّـا لغفلتهم عن عظـم بلوائــــي

 تركُت للناس دنياهم و دينهـم

ـّك يا روحي و دنيائــــي  شغالً بحب

 أشعلَت يف كبدي نارين واحدة

 بني الضلوع و أخرى بني أحشائــي

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

حكم لقمان
 يـا بنّي، ال تكن حلواً فتبلع، وال مرّاً فتلفظ. يا بنّي، ال 
تؤّخر التوبة فإّن املوت يأتي بغتة يا بنّي، اّتق الله، وال 
تـر الّناس أّنك تخىش الله ليكرموك بذلك وقلبك فاجر. 
يـا بنّي، ما ندمـت عىل الّصمت قـط. وإن كان الكالم 
من الفّضة كان السـكوت من الذهب. يـا بنّي، اعتزل 
الـرّش كيما يعتزلك، فإّن الرّش للرش خلق. يا بنّي، أنزل 
الّنـاس مـن صاحبك منزلة من ال حاجـة له بك وال بّد 
لـك منه يا بني، اخـر املجالس عىل عينـك، فإذا رأيت 
املجلـس يذكر الله عّز وجـل فيه فاجلس معهم، فإّنك 
إن تـك عاملـاً ينفعك علمك وإن تك عييًّـا يعلموك، وإن 

يطلع الله عز وجل إليهم برحمة تصبك معهم.

ان محمود أحمد السيد، هو رائد القصة 
العراقية، الذي ولد يوم 14/ 3/ 1903، 
مثلما يذكـر أغلب مؤرخي أدب السـيد 
وكاتبي سـرته، ومنهم جامعا قصصه 
عـي جـواد الطاهـر وعبد اإللـه أحمد، 
كان عـىل موعـد متفرد مـع املفارقات 
العراقيـة؛ فقد ولـد ألب هو إمام جامع 
عبد القـادر الكيالني، ومدرس يف جامع 
الحيدرخانـة بشـارع الرشـيد، فكانت 
هذه جوهـر املفارقـة العراقيـة األوىل، 
أن سـمح األب - إمام الجامع الشـهر 
البنـه أن ُيفيد من إحـدى غرف الجامع 
ويسـتقبل أصدقائه، ومنهم الشخصية 
العراقية الشهرة حسني الرحال وعوني 
بكر صدقـي، فـكان ذلـك التجمع أوىل 

حلقات املفكرين العراقيني. 
وأضاف: إن سرة السيد هي ذاتها سرة 
املفارقات العراقية املربكة؛ فإذا كان قد 
ولـد يف بيت دين، وتلقـى تعليماً متصالً 

بمكتبة والده إمام الجامع ثم دراسته يف 
املـدارس العثمانية آنذاك، فإنه كان عىل 
موعد مفـارق مع االحتـالل الربيطاني 
بغـداد  ومشـهد   1917 عـام  للعـراق 
بصفتها ملعباً للجيوش املحتلة، فكانت 
رحلة السـيد إىل الهند هرباً من مشـهد 
مدينته املسـتباحة وطلباً لحياة بديلة، 
ولـم يكن قـد أدرك العرشين بعد. ولكن 
ملـاذا الهند تحديداً؟ ثمة من يتحدث عن 
رغبته بالسفر إىل الحجاز، وليست لدينا 

تفصيالت مفيدة عن تلك الرحلة.
وتابع: ال أحد يشبه محمود أحمد السيد 
سوى قصصه ورواياته ومقاالته. بهذه 
الخالصة املركزة تختم فاطمة املحسـن 
سـرتها املقرحـة لحياة رائـد القصة 
والروايـة يف العـراق. ولكننا نعثر يف هذا 
املقام عىل ثالث سـر تتداخل وتتقاطع 
فيما بينها: سرة الكاتب محمود أحمد 
السـيد، وسـرة بطـل قصتـه املطوَّلة 

»جـالل خالـد«، وهناك سـرة صديقه 
حسـني الرّحـال. بعـض مؤرخـي أدب 
السـيد ال يرددون عن الخلـط بينهما، 
حتى كأننا إزاء سـرة واحدة. وال بأس، 
لكـن ماذا بشـأن اسـم محمـود أحمد 
السـيد نفسه؟ تقول أغلفة كتبه إنه قد 
بدأ النرش باسم »محمود آل املدرِّس/ يف 
سـبيل الزواج: 1921«، ثـم صار ينرش 
باسم »السـيد محمود أحمد البغدادي/ 

مصر الضعفاء: 1922«. 
يف  ذاتـه  االسـم  واستطرد:واسـتخدم 
ل  مجموعته »النكبـات: 1922«. ثمَّ رحَّ
كلمة »السـيد« إىل خاتم اسـمه، فصار 
ينـرش باسـم »محمـود أحمد السـيد« 
كمـا يف كتابـه املشـرك مـع صديقـه 

عوني بكـر صدقي »السـهام املتقابلة: 
1922«. ثمَّ نجده يرفع كلمة السيد من 
اسـمه، وينرش باسـم »محمود أحمد«، 
وهو شـأن اسـمه عىل غـالف كتابيه/ 
كراسـتيه »هيـاكل الجهـل« و»القلـم 
املكسـور«. ثـمَّ نجـده يسـتعيد لقـب 
»السـيد«، فينرش قصته املطوَّلة »جالل 
خالـد: 1927« باسـم »محمـود أحمـد 
السـيد املـدرِّس«. ثمَّ يعـود إىل اختصار 
»الطالئـع  مجموعتـه  فينـرش  اسـمه 
صور وأحاديث: 1929« باسم »محمود 
أحمـد«. ثـم يعمـد إىل صيغـة جديـدة 
فينـرش مجموعته القصصية »يف سـاع 
مـن الزمـن: 1935« باسـم »محمود أ. 
السـيد«، وبعدها استقر اسمه املعروف 

»محمود أحمد السـيد« حسـب صيغته 
األخـرة لدى نقاده وكتاب سـرته، ويف 
الحقيقـة، إن اضطراب اسـم »السـيد« 
يقـدِّم صياغـة مبكـرة لعـرف عراقي، 
ربمـا ال نجـد مثيالً له يف البـالد العربية 
املجاورة، أن يسـتخدم الكاتب اسماً ثم 
يعـدل عنه. لكنها تختـر لنا، يف حالة 
السيد، جوانب رئيسية من كفاحه ألجل 
كتابـة »قصـة عراقيـة موجـزة«. كما 
أنهـا تعيد صياغـة الجـدل النقدي عن 
مرحلتي الكتابـة والنرش عنده، فتحول 
عرب اسـمه من كتابة الروايات الغرامية 
وكأن  العراقيـة،  القصـص  كتابـة  إىل 
السيد، يف مرحلته الثانية قد استقر عىل 
اسـمه املعروف واملتداول عندنا يف كتب 

األدب والدراسـات املتصلـة بأدبه، وهو 
استقرار يوازي تحوله للكتابة العارفة، 
إىل حد مـا، بـأرسار القصـة بوصفتها 

جنساً أدبياً له أصوله وتقنياته.
واوضـح :اختار السـيد القصة جنسـاً 
»أدبياً« يف الكتابة، فكان خياره مغامرة 
كـربى يف سـياق أدب عربي لـم يعرف، 
من قبل، هذا النوع من األدب، ال سـّيما 
ما يتصـل بأصوله وتقنياتـه األوروبية 
املعروفـة، وازدادت املغامـرة خطـورة 
ألنها تحصـل يف بالد مثل العـراق تعلَّق 
تاريخه األدبي وارتبط بالشعر. ويف هذا 
السـياق، نقـف عند نقطتـني مهمتني. 
تتصل األوىل بالتحـول بالكتابة العربية 
النثريـة مـن صيغـة »املقامـات« ذات 

الصياغـات العربية املتكلِّفـة إىل صيغة 
االسـتخدامات  ذي  النثـري  القـص 
والصياغـات العربية النثريـة الجديدة. 
نعثـر عـىل هـذا التحـول الذي أسـهم 
السـيد يف ترسيخه يف كل ما كتب ونرش. 
والثانيـة، وهـي األهـم عندنـا، وتتعلَّق 
بنجاح السـيد يف اختيـار لحظة القص 
األثـرة، وهـي كل مـا يتصـل بقصـة 
الضعيف الخارس؛ إذ إن ال قصة سـوى 
قصـة الخارس. وبني :لم يخطئ أبداً من 
جعل السيد رائداً للقصة، ليس يف العراق 
وحده، إنما هو أحد رواد القصة يف العالم 
العربـي برمته، وهو مسـاهم أسـايس 
يف تطويرهـا ألجـل كتابة قصـة عربية 
بمواصفات فنية ممتازة؛ فقد بدأ كتابة 
القصة والنرش يف وقت مقارب مع بداية 
الكاتب املري الشـهر محمود تيمور 
»1894 - 1973م«. ويف قصتـه املطوَّلة 
ثم يف مجموعتـه القصصية األخرة »يف 
ساع من الزمن« تتجىل مساهمة السيد 
وريادتـه املختلفة، ومن ثـم، نضجه يف 
كتابـة القصـة. لنأخـذ قصتـه »جالل 
قضيتـني  مقدمتهـا  يف  ونجـد  خالـد« 
مهمتني: األوىل تخص اسـتخداماً مبكراً 
جـداً يف تاريـخ القصة والروايـة لنظام 
املخطوطة؛ فالسيد يتحدث عن مذكرات 
»جالل خالد« التي سلّمها للسيد، وطلب 
السـيد منـه أن يثبت بعض رسـائله يف 
الجـزء الثاني مـن القصـة. وهذه هي 
الصيغة املتكرِّرة للمخطوطة يف الرواية 
العراقية والعربية. ومن املؤسـف أننا ال 

نجد، بحدود ما قرأنا، من يشر إىل هذه 
القضية الرئيسـية املتصلة باسـتخدام 
املخطوطـة يف كتابة قصـة جالل خالد. 
ثمـة مـن يشـر إىل محـاوالت مماثلة 
لإليهام بالواقع، وعندنا أن السـيد قصد 
األمـر قصـداً؛ بدليل ذكـره للتماثل بني 

سرته وسرة جالل خالد.
ولفـت اىل ان  القضيـة الثانيـة تخـص 
وعـي السـيد نفسـه، وهـو يكتـب أنه 
بصـدد كتابـة قصـة موجـزة »نوفل«، 
ولقد وعد قراءه بأن يعود فيكتب »قصة 
مطوَّلـة وافية«، وهي عنـده »رومان«. 
هـذا التمييز يعيدنا إىل صياغات السـيد 
لعناويـن رواياتـه الغراميـة ومجاميع 
األخـرة »يف  قصصـه. ويف مجموعتـه 
سـاع من الزمن« يكتب عنوانـاً فرعياً: 
»صور عراقية«. ويف استقرار السيد عىل 
توصيف كتاباته القصصية بـ»عراقية« 
إشـارات مفيدة عن معنـى كتابة قصة 

عراقية. 
وختم :وبعد... فأي خسارة كربى حلت 
بالقصـة العراقيـة الناشـئة، وقتـذاك، 
برحيل السـيد املبكر، إذ »ُتويف عن أربعة 
وثالثني عاماً، يف القاهرة صباح العارش 
من يناير )كانون األول( 1937«؛ وكانت 
القصـة عنـده قد بـدأت آنـذاك تتلمس 
طريقها نحـو الكتابة الناضجة! نلمس 
هذا البداية املبكرة يف قصص مجموعته 
األخرة »يف ساع من الزمن«، حيث يعثر 
القـارئ عـىل االسـتخدامات الناضجة 

واملفيدة لتقنيات القص.

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
ي��رى الناق��د الدكت��ور حم��زة علي��وي ان الكات��ب 
محم��ود أحمد الس��يد ه��و رائ��د القص��ة والرواية 
العراقي��ة والعربي��ة دون من��ازع كون��ه اول م��ن 

كتبها يف العراق.
به��ا  خ��ص  تأريخي��ة  ق��راءة  يف  علي��وي  وق��ال 

)المراقب العراقي (: 

الكاتب محمود أحمد السيد.. رائد كتابة الرواية العراقية والعربية الحديثة األول  
في الذكرى المئوية لميالده 

رحلوا....
عىل خوِف الرجوع ، فأوجسوا

من حبِل ذاكرٍة بهم يتفرُّس
هّشوا عىل بحِر القصيِد بضحكٍة 

موءودِة املعنى...
           فهاجَر نورُس

داروا عىل بوِح  الرئاِت ،   لعلّها

يف دورة املنفى.... بهم تتنفس ُ
وتقلّدوا  ُسنَن املُحاِل....  مناهجاً            

يف  زحمة  الحلم  األخر..... ُتدّرُس
كانوا كُتّفاِح  الغوايِة يف دمي     طعٌم  

خرايفٌّ ،  وصوٌت  أخرُس
مازلُت  تلثمني  الفؤوس  ،  َفُمْذ  

رأْت     أغصاَن     ذاكرة َ  الشفاه... 
ستبِجُس

دارْت عىل خَر  الكالم  ،  وطوّقت  
ُس شجري  ؛  وصارت للرمال... ُتؤسِّ

أنا ذلك املطعون..... ُثقَل نبوَءٍة      
ِحْمُل الخطايا... يف متوني ُيغرَُس

واآلخرون... تصّدعت  صلواُتهم       
مثَل املرايا  ،   يف إغراٍب  تنُعُس

اآلن....
أجلُس  ترتديني  وحدتي وصغاُر   

ذاكرتي بجنبي... تجُلُس
ماذا  أُحدُثُهْم ..؟

     ودلويَّ  غائٌر ، يف برِئ  حنجرٍة   ،    
محاٌل  يهمُس

ماذا....
أأرصُخ   يف  خرائط غربتي؟        
وأصيُح  :  عن عشقي  األخر... 

تحسسوا
ماذا...

و من ُيلقي القميص  ،  بشارًة         
فُرُد   ضوء  االرتباك.... ويشمُس ؟ 

ماذا... سأكتُب  للحقول   بعيدها        
وِخزانُة  النهر  األسر.... سُتفلُِّس

 لغٌة  ُيبعثُرها  النشيُج   ،  وفكرٌة   
ذُبلَْت  - عىل مرآى الفراشة - نرجُس

 وأصابٌع  غرقى... تدوُر بشهوة  
املوج  الخطر  ... فتغطُس

ماذا...
سأُلقي  واملنّصُة  أثثْت  ،  ِظلَّ  الغرام      

وثوَب  شوٍق... تلِبُس
رحلوا...

وما اعتادوا الرحيل... وِقْبلُة  الالحيث 
فيهم  تهِجُس

أغرتهم الصحراء...
أغراهم   هوى   النايات  ،  حني   

تجسسوا
ويداي  يف الليل  الكئيب.... مشاعالً          

أوقدتها ،  شعراً  لكي  ال ينعسوا
رحلوا..

ومزّقني الرحيل...
دفاتري ،   معصوبٌة ُرشَد  الضياع.... 

ُتفهرُس

مصطفى الركابي  

املراقب العراقي/ متابعة...
أعـادت هيئـة البحرين للثقافـة واآلثار 
يف البحريـن، طباعة ديوان »البشـارة«؛ 
وذلـك احتفـاًء بالشـاعر قاسـم حداد، 
العاملـي. الشـعر  يـوم  مـع  وتزامنـاً 
وجـاء اإلصـدار بخط يـد الشـاعر، بعد 
نصـف قرن عـىل صدور النسـخة األوىل 

الديـوان  هـو  1970.»البشـارة«  عـام 
الشـعري األول للشـاعر قاسـم حـداد، 
وقـد وصفه بأنه »جاء تعبـراً عن روح 
األدبيـة والفكرية والسياسـية  اللحظة 
واالجتماعيـة ولحظة النضال الوطني«. 
اسـتوحى الشـاعر عنـوان ديوانـه من 
إذ كانـت  البحرينـي؛  الشـعبي  الـراث 
العائلـة البحرينية، حـني ينجو أحد من 
مرض أو يعـود من سـفر أو يخرج من 
خطـر، ترفـع عـىل بيتهـا ثوباً نسـائياً 
مبهج األلوان، يسـّمى بـ»ثوب الَنِشل«، 
بمثابـة الراية التـي تبرّش النـاس بذلك 
الحدث.والشاعر قاسم حداد من مواليد 
البحرين عام 1948، شـارك يف تأسـيس 
»أرسة األدبـاء والكتاب يف البحرين« عام 
1969، وشـغل عدداً من املراكز القيادية 
يف إدارتهـا. تـوىل رئاسـة تحريـر مجلة 
»كلمـات« التي صدرت عام 1987، وهو 
عضو مؤسـس يف فرقة »مـرح أوال«، 
ترجمـت أشـعاره إىل عـدد مـن اللغات 
األجنبية، وقد ُكتب عن تجربته الشعرية 
الجامعـات  يف  األطروحـات  مـن  عـدٌد 
العربيـة واألجنبية، والدراسـات النقدية 
بالصحف والدوريات العربية واألجنبية.

ابراهيم الَحْيسن
 Dai يض  غالـري  يف  يتواصـل 
معـرض  القاهـرة  يف   Gallery
التشـكيلية  والناقـدة  الفنانـة 
املرية أمل نـر، إىل غاية فاتح 
إبريـل/ نيسـان املقبـل. يشـتمل 
مـن  مجموعـة  عـىل  املعـرض 
الرسـومات واألعمـال التصويرية 
الصباغيـة التـي أنجزتهـا خـالل 
فـرة الحجر الصحي، وقد أطلقت 
عـىل هـذه التجربة تعبر »سـرة 
بدائيـة«. يف الغالـري ذاتـه، ُيقام 
للفنـان  مماثـل  معـرض  أيضـاً 
»فـرح  بعنـوان  منـدور  محمـد 
الطني« وهو مـن أبرز الخزَّافني يف 
مر، ممن أحيـوا الراث املري 
ومنحوه أبعـاداً جمالية معارصة. 
يف ما يأتي مقاربـة أولية للتجربة 
التشكيلية التي تقرحها أمل نر 

يف هذا املعرض:
شـكلت لوحـات معرض »سـرة 
بدائية« متنّفسـاً جمالياً اعتمدته 
الفنانة للتغلب عـىل حاالت القلق 
والخوف التـي انتابتها خالل فرة 
الحجـر الصحـي، بسـبب جائحة 
كورونـا. مـن ثـمَّ بـدت لوحاتها 
تحيـل  ورمزيـة،  تشـخيصية 

عـىل عوالـم أسـطورية تشـكلها 
وكائنـات  غرائبيـة،  مخلوقـات 
طوطميـة ونباتـات برِّيـة بدائية 
تحتشد بجانب تكوينات هندسية 
وأشكال عضوية موشاة بعالمات 
ورموز، مسـتوحاة من حضارات 
إنسـانية قديمـة. هنـاك تتعايش 
والسحايل،  واألسـماك  السـالحف 
وغرها مـن الكائنـات التي كثراً 
مـا امتلكـت قـدرات خارقة وغر 
تحوُّالتهـا  يف  شـكلت  طبيعيـة، 
مفـردات تشـكيلية يف لوحاتهـا، 
مفـردات مـن الفـن البدائي ومن 

العصور الغابرة، اندمجت تعبرياً 
مع تجربتها التجريدية السـابقة، 
مسـتعملة يف ذلك مـواد وخامات 
تلوينيـة عـىل الـورق والقمـاش، 
منهـا الصبغـات املائيـة واألحبار 
واملساحيق واملستحرضات اللونية 

الطبيعية واملصنعة.
وُتـربز الفنانـة أمل كـون تجربة 
الرسم »أنقذتها من براثن اكتئاب 
يف  بهـا  يعصـف  أن  كاد  مؤكـد، 
ظـلِّ عزلـة إجبارية لـم تعتدها«. 
معللـة ذلك يف مقـام آخـر: »إنها 
رحلة ممتعة مـن الجدل البري 

رته الجائحة وأعـادت تأويله،  فجَّ
وبدأت تجربتـي الفنية تتأثر بذلك 
الرافد الجديد، واختلطت املفردات 
البدائيـة بتجاربـي التجريديـة يف 
واسـتخدمت  التسـعينيات،  أوائل 
مجموعة لونية ترابية مسـتلهمة 
البدائـي،  اللونـي  املـزاج  مـن 
واسـتمرت تلك العنـارص مضمرة 
التصويريـة،  أعمـايل  بنيـة  يف 
تظهـر بوضوح أحيانـا وتغيب يف 
تفاصيـل التجريـد أحيانـا، حتى 
بدأت يف إنجـاز تجربتي األحدث يف 
التصوير«.وُتعيدنـا الفنانـة أمـل 
نـر بهـذه التجربـة الصباغيـة 
الجديـدة إىل ثيمـة الخـوف واأللم 
واأليقونـات  الرسـم  يف  الحـاد 
القديمـة، قبـل وخـالل  املروّعـة 
عـر النهضـة )الرونيسـانس(، 
صاحبتهـا  مـا  منهـا  السـيما 
نصوص أظهـرت حقائق مخيفة 
يف ذلك الوقت )املواجهات الحربية، 
كالِسـر  الخطـرة..(،  األوبئـة 
واملراسـالت،  للفنانـني  الذاتيـة 
ُبعـداً  اللوحـة  إعطـاء  بغـرض 
تخمينّيـاً قادراً عـىل جذب املتلقي 
نحـو التفكر يف الفـن يف مواجهة 

النهايات البرشية .

التشكيلية أمل نصر: كائنات أسطورية من رحم الفزع
املراقب العراقي/ متابعة...

صدرت هذا الشهر )23 مارس - آذار 2021( سرة 
فكرية جديدة للراحل إدوارد سعيد، رائد دراسات 
االسترشاق الجديد، ودراسات ما بعد الكولونيالية 

يف التي صارت مبحثاً رئيسـياً 
والنقد  األدبيـة  الدراسـات 
األدبي والدراسات الثقافية. 
الكتـاب  مؤلـف  اختـار 
 Timothy تيموثي برينـان 
الجديد  لكتابـه   Brennan
العقل...  »أمكنـة  عنـوان 
سـعيد  إدوارد  حيـاة 
 Places of Mind… A
 ،»Life of Edward Said
 464 يف  الكتـاب  جـاء 
صفحـة، وتولت دار نرش 
فـارار، سـرواس وغرو 
 Farrar، Straus and
وثمـة  نـرشه.   Giroux
طبعة أخرى من السرة 
نرشتهـا دار بلومزبـري 
Bloomsbury. تيموثـي 
برينان، مؤلـف الكتاب، 

هـو أحـد الطلبـة السـابقني لسـعيد يف جامعـة 
كولومبيا التي عمل فيها أستاذاً لألدب اإلنجليزي 
منذ عام 1963 حتـى وفاته متأثراً برطان الدم 
)الليوكيميا( عام 2003. ويعمل برينان يف الوقت 

املقـارن(  لإلنسـانيات )األدب  الحـارض أسـتاذاً 
برينـان  األمركية.كتـب  مينيسـوتا  جامعـة  يف 
مقدمـة وافية للكتـاب، أعقبها 12 فصـاًل تناول 
فيها املؤلـف املؤثرات الفكرية األوىل التي شـكلت 
شـخصية سـعيد، وكان سعيد نفسـه قد أفاض 
يف بيـان هـذه املؤثـرات 
يف  واملشـتبكة  املعقـدة 
املنشورة  الذاتية  سرته 
»خـارج  عنـوان  تحـت 
 »Out of Place املـكان 
فـواز  ترجمهـا  التـي 
العربيـة.  إىل  طرابلـي 
يتنـاول املؤلف بعـد ذلك 
السـرة األدبية والثقافية 
وسـنوات  واملوسـيقية 
األكاديمـي  التكويـن 
إلدوارد سعيد التي توجها 
أستاذاً يف جامعة كولومبيا 
ونرشه لكتابه األشهر عن 
االسترشاق، ثم تعقب ذلك 
سـنوات الحراك السـيايس 
يف  الشـخصية  والفاعليـة 
املشـهد السـيايس العاملي، 
ثـم ينتهـي املؤلف يف رسـم 
صورة مؤثرة للسـنوات األخرة من حياة سـعيد 
التـي كان يسـابق فيها الزمن إلنجـاز بعض من 

مرشوعاته الثقافية املتأخرة واملراكمة.

»أمكنة العقل« سيرة فكرية جديدة إلدوارد سعيد

طبعة جديدة من »البشارة« 
للشاعر قاسم حداد

»شارع األميرات« فصول من سيرة جبرا إبراهيم جبرا  
شكيب كاظم

للمصادفـات الحميدة، آثارهـا الطيبة يف كثر 
من أمور الحياة ونتائجها، فلو لم يطلب محرر 
يف إحدى املجالت العراقيـة كثرة الرواج؛ لو لم 
يطلب منه كتابة عدد من املقاالت، يتحدث يف كل 
واحـدة منها، عن تجربة مـن تجاربه الحياتية 
الثرة، لبقيـت هذه الفصول ثاوية يف عقل جربا 
وذاكرته، وسيطويها النسـيان، أو بالحري لن 
يقف عندها أحد ألنها لم تكتب.صحيح أن جربا 
كتب جزءا من سـرته الذاتيـة يف »البرئ األوىل« 
وهي التي ترجم للسـنوات الثـالث عرشة من 
حياته األوىل يف مسقط رأسه، يف بيت لحم، ومن 
ثم انتقـال األرسة إىل مدينـة القدس، وصحيح 
– كذلـك – أن جـربا رّسب الكثـر من سـرته 
الذاتيـة، وتجاربـه الحياتية يف عديـد رواياته، 
فضـاًل عـن الكثـر مـن املقابـالت الصحافية 
واإلذاعيـة، لكن أن يكلـف بكتابة حديث يمتح 
من السرة الذاتية، وحديث عن تجربة حياتية، 
ومـا أغناهـا وما أثراهـا، فهذا سـيكون أجدر 
بالبقـاء والذيـوع والتأثر.ولوال هـذا التكليف 
وانكباب جربا عـىل كتابة هذه الفصول، وجربا 
مـن خالل قراءتـي لهـذه الفصـول، أراه كثر 
االنشـغال بالحياة االعتيادية، وكثـر التأجيل 
ملشـاريعه الثقافيـة، إنه يفضل عليها جلسـة 
طعـام أو رشاب يف فنـدق راق، أو جلسـة مـع 

أصدقائـه، حيـث األحاديث واحتسـاء القهوة 
وتدخـني الغليـون، إذ لـوال هذا التكليـف الذي 
أراه أقـرب إىل اإللزام، لضاعت منا فصول غنية 
رائعـة، إذ يفصـل بني كتابتهـا ورحيل جربا يف 
اليـوم الثاني عرش من الشـهر الثاني عرش من 
سـنة 1994، يفصل بينهما نحو ثمانية أشهر، 
إذ فرغ من كتابـة فصوله الذاتية هذه يف آذار/

مارس سـنة 1994!قدر هـذا الرجل أن يحيا يف 
العـراق، أكثر سـني حياتـه، وقدر هـذا الرجل 
الـذي تنبأت لـه )وردة( العرافـة؛ صديقة أمه 
يف بيـت لحـم، أن يتعـرف إىل امرأة ثريـة، ابنة 

باشـا »ولسـة الجايات أكرب وأكرب« كما تنبأت 
العرافـة العراقيـة البرية ملسـتقبل حيوات، 
بـدر شـاكر السـياب، ومهدي عيـى الصقر، 
ومحمـود الربيـكان، ومحمـود عبـد الوهاب، 
وسـعدي يوسـف، وصحـت تنبؤاتهـا كلهـا، 
وهكذا تشـاء املصادفـة أن يلتقي جربا خريف 
سـنة 1948، بعبـد العزيز الـدوري، الذي كان 
قد عـاد تواً من الدراسـة يف جامعة كامربيدج، 
ليؤسـس كلية اآلداب والعلـوم، يلتقي يف مبنى 
السـفارة العراقية بدمشق بالدوري، الذي أوفد 
إىل دمشق كي يتعاقد مع كفاءات عربية، تتوىل 

العمـل يف املعاهـد العالية والكليـات العراقية، 
وكان العراق وقتذاك سـباقاً الكتناز الكفاءات 
كي يبنـي الدولة العراقية الناشـئة، فضالً عن 
الكفـاءات التي جلبها معه امللـك فيصل األول، 
ممـن عملـوا معـه يف العهد الفيصـي القصر 
يف الشـام.أهم فصول كتاب »شـارع األمرات. 
فصول من سـرة ذاتية« هو الفصل املوسـوم 
)مليعة والسـنة العجائبية( ويقع يف إثني عرش 
مقطعاً، وفيه حديث عن سنوات الخمسني من 
القرن العرشين، أيام النهوض العراقي، بعد أن 
زاد العـراق مـن مدخوالته النفطيـة، إذ أصبح 
العـراق يحصل مـن مبيعاته النفطيـة الخام، 
عىل واحد وخمسـني يف املئة، وتأسيس مجلس 
اإلعمـار، ومن ثـم وزارة اإلعمـار، بعد أن كان 
يحصل عىل النزر اليسـر من ثروته النفطية، 
التـي تسـتحوذ عليهـا الرشكة املنتجـة، وقد 
تحـدث يف هذه الفصول عن لقائه بعالم اآلثار 
ماكـس مالوان، الـذي كان يواصـل تنقيباته 
يف مناطـق النمرود، ويفاجـأ حينما ُيَخرب بأن 
السـيدة التـي التقاها مـراراً يف بيـت مالوان؛ 
هي كاتبة الروايات البوليسـية الشهرة أجاثا 
كريستي، الذي كان شـغوفا بقراءتها، ويقع 
يف إحـراج حـاول تفاديه، إذ يسـألها عن عدد 
رواياتهـا؟ سـألها هذا السـؤال بعد أن شـعر 

بتوطد العالقة معها.

مجازات للغة المنفى 

حمزة  عليوي محمود احمد السيد
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

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

نور 9
على 
نور
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ومن عظيم بركات هذه الّليلة املباركة 
الحجة  اإلمام  بمولد  ترّشفت  انّها 
ولد  الذي  فرجه،  الله  عجل  املنتظر 
وخمسني  خمس  سنة  الّسحر،  عند 
رأى(،  َمن  )رّس  يف  للهجرة،  ومائتني 
وهذا ما يزيد هذه الّليلة رشفاً وفضالً .

الحديث اآلنف الذكر عن موالنا الصادق 
فضل  يف  كثري  وغريه  السالم،  عليه 
بالحقيقة  موجه  املباركة،  الليلة  هذه 
البيت  أهل  موايل  من  فرداً،  فرداً  الينا 
يتوفق  من  السيما  السالم،  عليهم 
السالم يف  الحسني عليه  االمام  لزيارة 
إذ  الخامس عرش من شعبان املعظم، 
انها افضل أعمال هذه الليلة، وتوجب 
عن  الحديث  يف  وجاء  الّذنوب،  غفران 
االمام زين العابدين وعن االمام جعفر 

أحّب  »من  السالم(:  )عليهما  الّصادق 
وأربعة  نبّي  ألف  مائة  يصافحه  أن 
وعرشون ألف نبّي فليزر قرب أبي عبد 
الله الحسني بن عيل عليهما السالم يف 
النّصف من شعبان فاّن أرواح النّبينّي 
عليهم السالم يستأذنون الله يف زيارته 
فيؤذن لهم«. فطوبى ملن صافح هؤالء 
العزم  اولو  خمسة  ومنهم  وصافحوه 
من الّرسل هم نوح وابراهيم وُموىس 
وآله  عليه  الله  صّل  ومحّمد  وعيىس 

وعليهم اجمعني«.
ورب معتذر عن الزيارة لبعد املسافة، 
ففي كل بقاع االرض ينترش املؤمنون 
من  السالم،  عليه  البيت  اهل  واتباع 
لكن  الغرب،  أقىص  اىل  الرشق  أقىص 
اهل  يبقيها  التي  العظيمة  الفرصة 

البيت عليهم السالم مفتوحة أمامنا 
لله  الشكر  استحقاق  أمام  تجعلنا 
عل هذه النعمة العظيمة، فقد جاء 
أن  االنسان  بامكان  أن  الروايات  يف 
يصعد سطح داره أو مكاناً مرتفعاً 
فينظر يميناً وشماالً، ثّم يرفع رأسه 
السالم  عليه  فيزوره  الّسماء  اىل 
اَبا  يا  َعَليَْك  الُم  »اَلسَّ الكلمات:  بهذه 
اللِه  َوَرْحَمُة  َعَليَْك  الُم  السَّ اللِه،  َعبِْد 
قائمة  يف  اسمه  ليسجل  َوبََركاتُُه«، 
الحسني  زار  ملن  ويرجى  الزائرين. 
عليه السالم حيثما كان بهذه الزيارة 

أن يكتب له أجر حّجة وعمرة.
ولنا أن نعرف أّن فضل زيارة الحسني 
من  عرش  الخامس  يف  السالم،  عليه 
شعبان املعظم، مّما ال يبلغه البيان 
الحّج  تعدل  انّها  كثرية  روايات  ويف 
أفضل  هي  بل  والجهاد،  والعمرة 
وتخفيف  املغفرة  تُورث  بدرجات.. 
واجابة  الّدرجات  وارتفاع  الحساب 
الدعوات، وتورث طول العمر وحفظ 
الرزق وقضاء  واملال وزيادة  النفس 
والكربات،  الهموم  ورفع  الحوائج 
وهو  الّدين،  يف  نقصاً  يوجب  وتركها 
النّبي  حقوق  من  عظيم  حّق  ترك 
ما  وأقّل  وسلم،  وآله  عليه  الله  صل 
يؤجر به زائره هو أن يغفر ذنوبه وأن 
حتّى  وماله  نفسه  تعاىل  الله  يصون 
يرجع اىل أهله، فاذا كان يوم القيامة 

كان الله له أحفظ من الّدنيا.
لكن ال يأتي هذا كله باملجان والهنّي..؟ 
بالحقيقة  هي  آداب  هنالك  إنما 
انفسنا.  يف  نوفرها  أن  البد  رشوط 
وهنالك جملة من اآلداب التي يوصينا 
من  حقاً  لنكون  الهداة،  أئمتنا  بها 
اليوم  هذا  من  واملستفيدين  الزائرين 
وينقيض،  علينا،  يحّل  بحيث  العظيم، 
ونحن يغمرنا الشعور العميق بالتغيري 

والتحول يف السلوك واالخالق والدين. 
االمام  عن  والكرب؛  الحزن  أوالً: 
»اذا   : قال  السالم  عليه  الّصادق 
حزين  وأنت  فزره  الله،  عبد  أبا  زرت 
عطشان  جائع  مغرب  شعث  مكروب، 
قتل حزيناً  السالم  عليِه  الحسني  فاّن 
عطشاناً  جائعاً  مغرباً  شعثاً  مكروباً 
وال  عنه  وانرصف  الحوائج  واسأله 

تتّخذه وطناً«.
ثانياً: أن ال يُتّخذ الّزاد يف سفر زيارته 
عليه السالم، مّما لّذ وطاب من الغذاء، 
واللحوم  الرز  الدسمة مثل  كالوجبات 

والحلوى، بل يقترص عل الخبز والّلبن، 
عن الّصادق صلوات الله وسالمه عليه 
قال: »بلغني اّن قوماً اذا زاروا الحسني 
الّسفرة  معهم  حملوا  السالم(  )عليه 
فيها الجداء واالخبصة واشباهه، ولو 
زاروا قبور آبائهم واحبّائهم ما حملوا 

معهم هذا«!
زيارة  سفر  يف  اليه  نُدب  مّما  ثالثاً: 
التّواضع  هو  السالم،  عليه  الحسني 
العبد  ميش  وامليش  والتّخاشع  والتذّلل 
عن  زيارته  آداب  يف  روي  وقد  الّذليل، 
»من  قال:  السالم  عليهما  الّصادق 
أتى قرب الحسني صلوات الله وسالمه 

خطوة  بكّل  له  الله  كتب  ماشياً  عليه 
سيّئة،  ألف  عنه  ومحا  حسنة،  الف 
ورفع له الف درجة، فاذا أتيت الفرات 
حافياً  وامش  نعليك  وعّلق  فاغتسل 
وامش ميش العبد الّذليل«. رابعاً: اعلم 
الّطاهرة  الّروضة  يف  االعمال  أهّم  اّن 
للحسني عليه السالم هو الّدعاء، فاّن 
اجابة الّدعاء تحت قبّته الّسامية هي 
السالم،  عليه  الحسني  الله  مّما خوله 
أن  الّزائر  فعل  الّشهادة،  عن  عوضاً 
اىل  الترّّضع  يف  يتوانى  وال  ذلك  يغتنم 
الحوائج  والتّوبة وعرض  واالنابة  الله 

عنده.

 وجاءت النجف والكاظمية وكربالء وذي 

العراقية  املدن  مقدمة  يف  وميسان  قار 

الصناعة  هذه  بجماليات  الهتمامها 

الكاظمية  ملدينة  لكن  الجميلة،  الفريدة 

الفن،  بهذا  واالنفراد  الواسعة  الشهرة 

اليدوي  بالعمل  اليوم  اىل  صاغتها  ويهتم 

وموديالت  قوالب  وصناعة  والتطعيم 

جديدة.  

الشاب  البغدادي  الصائغ  املدامغة  عباس 

قال: إن الصاغة “الكاظميون” يعتقدون 

مستوى  عل  الصاغة  أفضل  من  بأنّهم 

العراق والوطن العربي يف مجال الصياغة 

موديالت  يستخدمون  ألنهم  اليدوية 

مبتكرة وحديثة.  

الذهب  صياغة  بأن  املدامغة  ووصف 

والفضة من الِحرف املتعبة جدا وبالوقت 

إنها ممتعة خصوصا عند اكتمال  نفسه 

العمل وعرضه كقطعة فنية ترس األنظار. 

تأتي  الطلبيات  إّن  املدامغة  وأضاف 

وامريكا  اوروبا  من  العالم  دول  كل  من 

والكويت  والبحرين  والسعودية  وسوريا 

حضورها  لها  العراقية  الصياغة  ألن 

وسمعتها العاملية.

وأكد املدامغة بأن الكاظمية حافظت عل 

النفيس  للمعدن  احرتاما  اليدوي  العمل 

التطعيم  يف  صاغتها  يمتلكه  الذي  والفن 

القوالب  تضاهي  التي  القوالب  وابتكار 

واملوديالت العاملية.  

 46( االدرييس  زاروكة  باسم  الصائغ   

صياغة  حرفة  يف  اعمل  إنني  قال  عاما( 

ثالثني  منذ  الكاظمية  يف  والفضة  الذهب 

القوالب  اىل صناعة  اتجهت  لكنني  عاما، 

واملوديالت الجديدة والتطعيم بني الذهب 

اقدمه  الذي  املوديل  والفضة حتى أصبح 

عرضة للرسقة والتقليد. 

املبتكر  حقوق  بأن  االدرييس  وأضاف 

يف  وألجأ  قانونيا  محمية  غري  العراق  يف 

التي  املوديالت  حقوق  عل  الحفاظ 

والفضة  الذهب  صياغة  يف  ابتكرها 

هذه  ولكن  عرفية،  سلوكيات  اىل 

اكثر  وإن  بالغرض  تفي  ال  السلوكيات 

املصوغات  يختمون  أصبحوا  الرساق 

بختم مزيف يشبه ختمي املوجود عل 

موديالتي.   

 1400 ابتكاره  عن  االدرييس  واعلن 

املصوغات  عالم  يف  حديث  موديل 

عل  الحفاظ  بأن  مضيفا  اليدوية، 

أكثر  املصوغات  يعطي  اليدوي  العمل 

املصنوعة  املصوغات  من  جمالية 

وتكنولوجية  هندسية  بطريقة 

وللمصوغات اليدوية زبائنها الكثر من 

العراق وخارج العراق. 

 49( الشيخ  باقر  ابو  حميد  الصائغ 

عل  تعّلموا  الذين  عدد  بأّن  قال  عاما( 

يدي أكثر من 50 صائغا، أغلبهم تحولوا 

صعبة  الحرفة  ألّن  دولة  موظفي  اىل 

يعتقد  من  إاّل  بها  يستمر  وال  ومتعبة 

ان اللحظات التي يقضيها الصائغ مع 

القطعة هي ثمينة جدا.  

التي  النفايات  بأّن  الشيخ  وأضاف 

الصاغة  محالت  أرضيات  عل  تبقى 

تُباع بأسعار عالية ملقاولني ينظفونها 

ويعزلون الذهب عن الفضة ويصفونها 

ويرجعونها للبيع مجددا.

بني  الصدارة  لها  الكاظمية  أّن  مؤكدا 

بني  التطعيم  فن  يف  العراقية  املدن 

الذهب والفضة، وبني االحجار الكريمة 

التي تستخدم للصياغة عليها كقطعة 

كاملة مطعمة.

التي  االحجار  أكثر  بأن  الشيخ  وأعلن 

هي  الكاظميون  الصاغة  يستخدمها 

واالوبون  والزمرد  واالملاس  الزفري 

االمريكي(،  )الزاركون  واملوزانايت 

مضيفا بأن أشهر املوديالت التي يعمل 

)املالئي  هي  الكاظمية  صاغة  بها 

الشخوط  وابو  والطيارة  والحباسة 

وابو االقواس والشفة وموديل الفلكري 

املتنوع والبقالوة واالديب وابو السعفة 

قوله  وحسب  والدمعة(،  الورقة  وابو 

إن كل موديل له عدة نوعيات ودرجات 

مختلفة.

عن   ، التجارة،  وزارة  كشفت 

ملفردات  إصالحية  خطوات 

اسباب  حددت  وفيما  التموينية، 

اىل  أشارت  الزيت،  اسعار  ارتفاع 

التموينية  البطاقة  مرشوع  ان 

النجف  يف  سيطبق  االلكرتونية 

الشهر املقبل.

احمد  عالء  التجارة  وزير  وقال 

البطاقة  »ملف  إن  الجبوري(، 

بشكل  الوزارة  شغل  التموينية 

األموال«،  اىل  يحتاج  كونه  كبري، 

خطوات  »هناك  أن  مبيناً 

اصالحية لتحديد عدد املستفيدين 

ايصال  لضمان  الحقيقيني 

الطبقات  اىل  التموينية  مفردات 

الفقرية من اجل خفض مستوى 

الفقر، وهذا جزء من سرتاتيجية 

الدولة«.

البيضاء  »الورقة  ان  واضاف 

الصالح  الحكومة  طرحتها  التي 

بخطوات  بدأت  االقتصاد 

السياسة  تحديد  وهي  مهمة 

تحدد  التي  االستريادية، 

العقود  وطبيعة  الدعم  آليات 

مشدداً  وغريها«،  والصالحيات 

البطاقة  تمنح  أن  »رضورة  عل 

التموينية للمستحقني حرصاً«.

ظرف  هناك  كان  »ربما  وتابع 

معني استوجب أن تكون البطاقة 

التموينية للبلد بشكل عام، إالَّ إن 

الوضع االقتصادي يتطلب تحديد 

حجم االستهداف ومعرفة من هم 

وعل  الحقيقيون  املستهدفون 

ويتم  البطاقة  تمنح  ذلك  أساس 

مفرداتها«،  تنويع  عل  العمل 

أعدت  »الوزارة  أن  اىل  الفتاً 

بتوجيه  االستهداف  سرتاتيجية 

من رئيس الوزراء واتخذ قرار من 

قبل مجلس الوزراء بذلك«.

وأكد الوزير أن »القرار كان يقيض 

بأن تحدد فئات االستهداف وفق 

فئات معينة وعل اساسها توزع 

أن  اىل  الفتاً  البطاقة«،  مفردات 

»ذلك سيقلل حجم االموال ويزيد 

ان  أي  وينوعها،  املواد  كمية  من 

املفردات بدل أن تكون 3 مواد أو 

4 ستكون أكثر«.

»املواطن  أن  الجبوري  وذكر 

املقبلة  الفرتة  خالل  سيشهد 

البطاقة  من  وجبتني  توزيع 

شهر  قبل  األوىل  التموينية 

الشهر  خالل  والثانية  رمضان 

مواد  ستوزع  حيث  املبارك، 

والطحني«،  والرز  والسكر  الزيت 

تم  األوىل  »الوجبة  أن  مبيناً 

االجراءات  جميع  استكمال 

ستقوم  والوزارة  بها  الخاصة 

بتوزيعها للمواطنني، أما الوجبة 

التعاقد  بصدد  فالوزارة  الثانية 

الحكومية  املخازن  يف  وتجهيزها 

رمضان،  شهر  خالل  لتوزيعها 

بحسب توجيه رئيس الوزراء تم 

رصف االموال من وزارة املالية«.

التخصيصات املالية

التجارة  »وزارة  أن  إىل  ولفت 

ملف  يف  الوسيط  بدور  تعمل 

البطاقة التموينية، أي انه عندما 

بالتعاقد  تقوم  األموال  تخصص 

مبارش  بشكل  التوزيع  ثم  ومن 

وبدون تأخري«، مبيناً أن »األموال 

للبطاقة  تخصص  كانت  التي 

 2013 األعوام  يف  التموينية 

جيدة  و2016  و2015  و2014 

وبمبالغ عالية، إالَّ أنها بدأت تقلُّ 

يف السنوات األخرى«.

كانت   2020 »سنة  ان  وتابع 

سنة ازمة حيث كان يباع النفط 

نتيجة  مبالغ  فوقه  وتعطى 

االقتصاد  ان  وبما  الخزن،  كلفة 

عل   %94 بنسبة  يعتمد  العراقي 

النفط فان انخفاض اسعاره اثر 

وبشكل كبري عل املوازنة«، الفتاً 

النقدي  االحتياطي  ان »حجم  اىل 

عند  املطلوب،  باملستوى  يكن  لم 

تسلم الحكومة الحالية«.

تمكنت  »الحكومة  ان  اىل  واشار 

الوضع  يف  استقرار  خلق  من 

االقتصادي، وبدات االمور تصبح 

عملية  يف  السابق  من  افضل 

الرصف سواء يف ما يتعلق بمبالغ 

القطاعات  او  التموينية  البطاقة 

»السياسة  بأن  منوها  االخرى«، 

تتغري  بدات  للدولة  االستريادية 

حيث كان يف السابق يتم استرياد 

ياتي  اليوم  بينما  الطحني  مادة 

يقلل  ما  وهذا  املحيل،  املنتج  من 

للبطاقة  التخصيص  حجم  من 

التموينية«.

البطاقة  تخصيصات  وبشأن 

قال   ،2021 موازنة  يف  التموينية 

الحكومي  »النص  إن  الجبوري 

مليون   638 مبلغ  يتضمن  كان 

»اهمية  عل  مشدداً  دوالر«، 

االشهر  خالل  االموال  رصف 

لكي  السنة  من  االوىل  الستة 

التوزيع  من  الوزارة  تتمكن 

الخزين  وتامني  صحيح  بشكل 

السرتاتيجي«.

ليلة الّنصف من شعبان بالغة الّشرف، وهي ليلة عزيزة على النفوس، وقد روي عن االمام 

الّصادق عليه السالم في فضلها انه قال: »هي أفضل اللّيالي بعد ليلة القدر، فيها يمنح اهلل 

العباد فضله ويغفر لهم بمّنه، فاجتهدوا في القربة الى اهلل تعالى فيها فاّنها ليلة آلى اهلل 

عّزوجل على نفسه أن ال يرّد سائاًل فيها ما لم يسأل اهلل المعصية، واّنها اللّيلة التي جعلها اهلل 

لنا أهل البيت بإزاء ما جعل ليلة القدر لنبّينا، فاجتهدوا في دعاء اهلل تعالى والّثناء عليه«. 

 الصياغة ..  فن للنحت عالي الدقة و المهارة و االبداع

الزيارة الشعبانية .. فرحة المولد و نعمة الشفاعة الحسينية

يعرف عن العراق 

بأّنه يمتلك تاريخا 

مهما في فن 

وحرفة صياغة 

الذهب والفضة، 

والذي يمتد الى 

مهد الحضارة 

السومرية القديمة، 

وتبرز اليوم 

أكثر من مدينة 

عراقية في صدارة 

المنافسة في هذا 

الفن،

البطاقة التموينية وشهر رمضان 

هل يصلح العطار ما افسد الدهر؟
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وق�ع عدد من ش�يوخ عش�ائر ووجهاء مناطق ش�مال 
الب�رة ميث�اق رشف عش�ائري للح�د م�ن النزاع�ات 
العش�ائرية واعتم�اد لغ�ة الح�وار لح�ل املش�اكل.وتال 
الح�ارضون، البن�ود التي وقع�وا عليها والت�ي تضمنت 
رف�ض الدكة العش�ائرية ومنع تغليب لغة الس�الح عىل 
الحوار.وقد وقع املجتمع�ون أيضا عىل محاربة أي نهج 
أو خط�اب يش�يع روح الكراهية باملجتم�ع، فيما اعلن 
املوقع�ون ع�ىل امليث�اق براءتهم م�ن الذي تثب�ت إدانته 

برتويج املخدرات   وهتك األعراض.

  

ال اح�د يؤيدك من الش�عب 
بس�بب ان ال  ق�رار قررته 
اال وتراجع�ت عن�ه منذ ان 
استلمت املنصب لهذا اليوم 
وكذلك وال راتب اس�تلمناه 
بموع�ده فال نش�عر اننا يف 
التزاماته�ا  تح�رتم  دول�ة 
ول�م يحدث مع الس�ابقني 
حاربت�وا  وكذل�ك  مطلق�ا 
ورفع�ت  بقوت�ه  الفق�ر 
سعر الدوالر مقابل الدينار 
العراق�ي وجوع�ت  الناس 
ول�م تقت�ص م�ن القتل�ة 
و الفاس�دين لذل�ك  فانت 
لل�ه وع�دو  ظال�م وع�دو 
للشعب والكالم كثر يطول 
ويطول لكن نقول حس�بنا 
الل�ه ونع�م الوكيل س�يذل 

الظاملني.

          * عبد الباسط رحيم

ال خير في حكومة 
ال تحترم التزاماتها

فاتح�ت لجنة حق�وق اإلنس�ان النياب�ة وزارة التعليم العايل 
والبح�ث العلم�ي لغ�رض إج�راء اإلمتحان�ات إلكرتوني�اً أو 
تأجيلها  اس�تجابة للمناش�دات والطلبات الواردة إىل اللجنة، 
حسب وثيقة صادرة عن مقرر اللجنة وحدة الجمييل اطلعت  

عليها )املراقب و الناس(.

دع�ا مواطن�ون م�ن منطق�ة 
الخاجي�ة يف مركز مدينة الكوت 
الجهات املعنية إىل مراقبة عمل 
الرشك�ة املنفذة ملرشوع تطوير 
هذه املنطقة بعد رصدهم لحالة 
عدم حدل األرضية بشكل كامل 

قبل وضع مادة السبيس. 
وقال عدد من املواطنني أن هناك 
املفرتض  اس�الك كهربائية من 
أن يتم دفنها بش�كل صحيح ال 
ت�زال موجودة بش�كل ظاهري 
األم�ر ال�ذي يع�رض املواطنني 

للخطر. 
أماك�ن  إىل وج�ود  كم�ا لفت�وا 
تعاني من الرطوبة والتخسفات 

)التم�وج( االم�ر ال�ذي يتطلب 
إعادة تنظي�م العمل يف املرشوع 
قب�ل االنتق�ال إىل مرحل�ة صب 
املتقدم�ة  واملراح�ل  األرضي�ة 

األخ�رى. 
يذك�ر أن الحكوم�ة املحلي�ة يف 
واس�ط أعلن�ت يف وقت س�ابق 
عن ال�رشوع بتطوي�ر عدد من 
مش�اريع اعمار مناطق بمركز 
مدينة الك�وت بعد توقف العمل 
ألكث�ر م�ن ع�ام بالتزام�ن مع 
أحداث التظاه�رات واإلجراءات 
ترتب�ت بس�بب جائح�ة  الت�ي 
كورونا، فيما ش�هدت محافظة 
احتجاج�ات  سلس�لة  واس�ط 

مطالبة بإقالة الحكومة املحلية 
بسبب افتقارها إىل الخدمات .

الفاحصني عىل مالك وزارة الداخلية سنة 2018/2017
عانينا األمرَّين: مرارة الظلم واإلنتظار ..

نرج��و إنصاُفنا وشمول�نا بموازنة 2021 واصدار األوامر اإلدارية .

                                                                  * يارس الجاسم

حقوق اإلنسان النيابية تفاتح وزارة 
التعليم إلجراء اإلمتحانات إلكترونيًا 

دعوات شعبية في واسط لمراقبة عمل الشركة 
المنفذة لمشروع تطوير »الخاجية«

مطالبات بتضمين إستحقاق
 اصحاب العقود في موازنة 2021

ميثاق شرف عشائري للحد من النزاعات 

اىل من يهمه االمر
نح�ن ابنائك�م من خريجي امله�ن الصحية 
والتمريضي�ة دفع�ة 2020 نتأم�ل منك�م 
خ�راً يف الس�عي واملوافق�ة ع�ىل املوازن�ة 
الخاصة بسنة 2021 والتأكيد عىل شمولنا 
بالدرج�ات الخاصة ب�وزارة الصحة ضمن 
الوزارة كون التعيني مضمون قانوناً حسب 
قان�ون الت�درج الطبي لس�نة 2000... مع 

فائق الشكر والتقدير.

                            * اطياف خالد

نطال�ب بزي�ادة رات�ب الرعاي�ة األجتماعية 
لك�ون الراتب الحايل وهوه 174 ال يكفي 

املعيش�ة حت�ى م�دة 15 يوم بس�بب 
سعر رصف الدوالر والحظر الصحي 
لم يعد املواطن الفقر رشاء ابس�ط 
يشء ليس�د رم�ق جوع�ه وج�وع 
عيال�ه ان ل�م تك�ن الزي�اده 350 
ش�هريا يف املوازنه الجديده س�وف 

تك�ون للفق�راء ث�ورة ض�د الضل�م 
                                                                                                                                                . االنتخاب�ات  ومقاطع�ه  والطغي�ان 

                      *  سامي الجنوبي

طالبت الحكومة املحلية يف واسط أعضاء مجلس النواب بتضمني 
إس�تحقاق اصحاب العقود بفقرة واضحة باملوازنة العامة حيث 

من املؤمل إقراها. 
ودع�ا املحاف�ظ محم�د املياحي يف بي�ان اطلعت علي�ه )  املراقب 
و الن�اس( اىل عدم  ت�رك االمر ألجته�ادات وزارة املالية ورضورة 
االش�ارة ل�كل اصحاب العق�ود واملحارضي�ن املجاني�ني حتى ال 

ُيبخس حق احد منهم بحسب البيان. 
وأكد حاجة املحافظة اىل خدم�ات موظفي العقود بكافة فئاتهم 

والذي يتجاوز عددهم أكثر من 30 الف متعاقد.
يذك�ر أن موظف�ي العقود يف واس�ط نظموا يوم ام�س الخميس 
تظاه�رة للمطالبة ب�ادراج فق�رة واضحة يف املوازن�ة االتحادية 

لضمان حقوقهم وتحويلهم إىل عقود وزارية حسب قرار 315.

أي�ن ضمرك من تس�لم 
الدنانر  االقليم مليارات 
ش�هريا و تقدم موازنة 
إقلي�م  دي�ون  فيه�ا 
ل�رشكات  كردس�تان 
النفط واإلقليم لم يسلم 

وال قطرة نفط لبغداد، ،
أي�ن ضمرك م�ن ترفع 
س�عر رصف ال�دوالر و 
بش�كل  زادت  االس�عار 
الراتب  غ�ر معق�ول و 
قل�ت قيمتة بم�ا ال يقل 

عن %20 ..
ضم�رك  ه�ذا  كان  اذا 

فعىل العراق السالم ...

     * بشر الشمري

المهن الصحية

عرب مكت�ب املفوضية العليا لحقوق 
اإلنس�ان عن قلقه الكب�ر من تدني 
الوقاي�ة الصحي�ة وخصوص�ا فيما 
يخ�ص ارت�داء الكمام�ات التي قال 
انها وصلت اىل اقل من 5% وذلك بعد 
املتابع�ات والرصد امليدان�ي لفرقها 

لواقع وباء كورونا.
وطال�ب املكتب خالل بي�ان وصلت 
) للمراق�ب و الن�اس( نس�خة منه، 
رئاسة الوزراء بإطالق التخصيصات 
الخاص�ة بدائ�رة الصح�ة لتجهي�ز 
كام�ل للعالج�ات واألطعم�ة واملياه 
لتحم�ل امل�رىض املصاب�ني واغل�ب 

الراقدين من الفق�راء أجور الطعام 
واملي�اه لكون معالج�ة الوباء يدخل 
ضم�ن خطة الط�وارئ العليا وليس 

متعلق إقرار املوازنة.
وبني املكتب رضورة زيادة االهتمام 
والرقاب�ة  التوعي�ة  بآلي�ات  الج�اد 
بتوف�ر وارت�داء الكمام�ات لتقليل 

نسب اإلصابات
كم�ا طال�ب بإط�الق التخصيصات 
املالي�ة لتجهي�ز امل�دارس بوس�ائل 
الوقاي�ة والتعف�ر والتعقي�م والتي 
يتحمل معظمها ذوي الطلبة إلنجاز 

ماتبقى من االمتحانات.

سياسة الوعود الفارغة .. و التجويع .. الى متى ؟

اعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة

قلق متزايد من تدني
 الوقاية الصحية و عدم إرتداء الكمامات

ب�در  النائ�ب  كش�ف 
الزيادي عن وجود مساع 
الضاف�ة فق�رة تش�مل 
عقوده�م  املفس�وخة 
واالج�راء  واملفصول�ني 
لتحويله�م ع�ىل امل�الك 
الدائم وكذلك ال�30 ألف 
درج�ة وظيفي�ة اليجاد 
الحل�ول له�م بموزان�ة 

العام الجاري.
وقال الزيادي، ان ال�30 

وظيفي�ة  درج�ة  ال�ف 
اه�ايل  م�ن  املعين�ني 
البرة له�م االولوية يف 
ذل�ك الش�ان وان ن�واب 
تس�اندهم  املحافظ�ة 
هن�اك  وان  بمطالبه�م 
محاوالت منه�م كنواب  
اليجاد حل لهم بموازنة 

.2021
ه�ذا انطلق�ت االربع�اء 
 20 م�ن  اكث�ر  امل�ايض 

االج�راء  تق�ل  حافل�ة 
أل�ف   30 ال��  ضم�ن 
م�ن  وظيفي�ة  درج�ة 
اه�ايل الب�رة اىل بغداد 
للتظاه�ر داخل املنطقة 
اج�ل  م�ن  الخ�راء 
ضمن  قضيتهم  تضمني 
فقرة واضحة ورصيحة 
يف قان�ون املوازنة املالية 
الجاري  للع�ام  العام�ة 

.2021

ابناؤكم من عوائل الشهداء يف الرشطة االتحادية 
يناش�دوكم بان تتدخلوا اللغ�اء مضمون كتاب 
مجح�ف) ص�در مؤخ�را (يف  فق�رة )2( حي�ث 
ينص يس�تثنى املس�تفدين من التنق�الت داخل 
تش�كيل الرشطة االتحادية من النقل حيث كان 
س�ابقآ ينقل خارج التش�كيل مم�ن لديه اثنان 
م�ن الش�هداء او اكث�ر وه�ذا مخال�ف للقانون 
كم�ا تعلمون الن القان�ون يعطي الحق ملن لديه 
ش�هيد واح�د او اكث�ر مم�ا اضط�روا اىل قبول 
تنق�الت داخل التش�كيل وه�ذا ال يعترب نقل من 
وحدة اىل وحدة اخرى ضمن التش�كيل الن كافة 
الوحدات ه�ي قتالية يف الرشط�ة االتحادية وال 
تتمنون ان يحرتق قلب ام عىل ولدها مرة اخرى 
وكما تعلم�ون ان االرهاب مازال موجود وحياة 
منتس�بني يف الوح�دات القتالي�ة يف خط�ر دائمآ 
ل�ذا نتمنى ان تلغى الفق�رة )2( من هذا الكتاب 
وينق�ل كافة مم�ن لديه ش�هيد او اكثر للمكان 
ال�ذي يرغب ب�ه وهو ملرة واحدة فقط وحس�ب 

القانون وانتم اهآل لها .

                                      * محمد الحنني

حق النقل 
لعوائل الشهداء

اىل السيد رئيس الوزاء املحرتم
نطالبك�م بتوجي�ه البنك املرك�زي يف تقليل 
سعر بيع الدوالر اىل 125 وهذا اصبح مطلب 
جماه�ري وان الف�رق اليزيد م�ن ميزانيه 
الدول�ه وان الل�ه ع�وض الع�راق بصع�ود 
سعر الربميل ولالس�ف املترر الوحيد هم 
اصح�اب الطبقه الفقره وانك�م لم توفروا 
امل�واد الغذائي�ه يف الحص�ه التمويني�ه كي 
اليترر الفق�راء بل صعود وه�ذه معادله 

وهن�اك ط�رق بديل�ه النتع�اش املوازنه كه 
مكافحه الفس�اد وضع حاس�بات مربوطه 
بل انرتنيت لكل املوارد للوزارات والس�يطره 
عليه�ا م�ن خ�الل وزاره املالي�ه تش�جيع 
االس�تثمار االعتم�اد ع�ل االي�ادي العراقيه 
وترحي�ل العماله االجنبيه تش�غيل املصانع 
ف�رض رضاى�ب ع�ل املس�تورد لتش�جيع 

املنتوج الوطني وغر ذالك.

    * عيل ابو مهدي الزيرجاوي

مناشدة باسم اإلنسانية

مىض اكثر من س�بعة عرش عاما من خراب 
اىل خ�راب وننتظ�ر بع�د كل ذل�ك االصالح 
الطويل وماذا تس�مي ما م�ىض من عمرنا 
الطفل اصبح رج�ل والرجل اصبح كهال او 
م�ات ولم يجني ثمر تعبه ه�ل الزلت تؤمل 
الناس ملا س�ياتي بعملي�ة تخدير االعصاب 

ونح�ن مخدرين اص�ال ام م�اذ ؟ هل نعمل 
عم�ل العجوزة التي قالوا لها قد متي جوعا 
قالت هي ايام وياتي الرطب واش�بع رمقي 
وامللك�ح  طوك�ي  مابي�ع  االبي�ات  ورردت 
بالنخل تس�عني ليلة والبشر يلوح. الشعب 
انته�ى وتخل�ف وتم�ارس ض�ده سياس�ة 

التجوي�ع وتؤمل�ه للغ�د. اذا ه�ذي اولها ال 
بارك الله بتاليتها. هذا الكالم الذي نس�معه 
ما هو االدعاية انتخابية فاطمأنوا . الشعب 
وعى وليس كما كان فاحذروا ثم احذروا.. 

          * ماجد اسماعيل

اين ضمائركم ؟ 

عىل مجلس الخدمة يف العراق ان يحقق العدالة االجتماعية بني جميع املواطنني يف ملف التوظيف 
ورضورة التعامل بش�فافية عالية مع املواطنني يف هذا من اجل اعادة ثقة املواطن بمؤسس�ات 
الدولة.. لذلك نتوجه اليكم كفئة مظلومة بعد ان عانينا لس�نني طويلة من التهميش واالقصاء 
بشمولنا بدرجات التعيني كجزء من واجبكم الوطني واإلنساني يف توفر العمل للفئات املظلومة

#انصفوا_معتصمي_البوابةرقم.

                                                               * عذراء العامري

عانينا مرارة الظلم ..

بسم الله الرحمن الرحيم
��������������������

السيد رئيس الوزراء املحرتم...........
السي����د وزير الداخلية املحرتم
السي����د الوكيل االقدم املحرتم

م/ ملحق دورة الضباط العالية 52
نحن املفوضني املرش�حني ل�دورة الضب�اط العالية الدورة) 

52( املستوفني لجميع رشوط القبول
جئناكم بطلبنا هذا راجني بعطف النظر بهذا الطلب للتفضل 
من سيادتكم بزيادة االعداد املرشحني لدورة الضباظ العالية 
وق�د تم قب�ول 500 من مجم�وع 4000 مس�تويف الرشوط 
وبعد تعديل االخر القانون كلية الرشطة لسنة 2020لكثر 
ش�ارفت اعماره�م عىل تعدي الس�ن ه�ذا ولك�م االمر بما 

تنسبوه سي���دي..... مع التقدير.......
مقدمي الطلب مرشحي دورة الضباط العالية الدورة52

ينتظرون الفرحة بتدخلكم وانصافهم

                                     *  فالح.حسن الفدعوس

مناشدة عاجلة

مساع نيابية لشمول المفسوخة عقودهم 
طال�ب اتح�اد املقاول�ني رشك�ة نف�ط البرة بتس�هيل والمفصولين  واجراء الـ30 ألف ضمن موازنة 2021

إج�راءات التعام�ل اليومي ب�ني املقاول�ني والرشكة فيما 
نوه اىل وجود مش�اكل اخرى تواجه املقاولني مع الرشكة.
وقال رئيس االتحاد محس�ن جلوب أن من ضمن املشاكل 
صعوب�ة الدخول اىل مقر الرشكة م�ن بواباتها )الزقورة( 
حي�ث ان هن�اك اج�راءات وصفه�ا بالتعس�فية تواج�ه 
املقاول�ني وان الكث�ر م�ن الوقت يهدر من اج�ل الدخول 
اىل الرشك�ة. واض�اف جلوب، ان املقاولني يش�كون ايضا 
م�ن تأخر الرشكة بدفع املس�تحقات املالي�ة التي بذمتها 
لصالحه�م فضال عن تأخر اجراءات احالة املش�اريع بعد 
خط�اب الضم�ان ضمن امل�دة املخصصة الت�ي تكون 90 

يوماً.

اجراءات تعسفية

مطالبات بزيادة راتب الرعاية األجتماعية
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ب�دأت العاصمة الصيني�ة بكني تطعيم األجان�ب املوجودين يف املدين�ة بلقاحات 
مض�ادة لف�روس كورونا، بحس�ب ما ذكره مكتب الش�ؤون الخارجي�ة ببلدية 
بكني.وق�ال بيان أصدره املكتب، وأوردته وكالة أنباء الصني الجديدة )ش�ينخوا( 
إنه يمكن لألجانب الذين تبلغ أو تزيد أعمارهم عىل 18 عاماً، ووفقاً ملبدأ املشاركة 
الطوعية وبعد إعطاء موافقة مستنرة وتحمل املسؤولية الشخصية عن املخاطر، 

تلقي لقاح كورونا.وأش�ار البيان إىل أنه س�يتم 
اس�تخدام لقاح�ات »س�ارس-كوف2-« املحلي�ة 
الصيني�ة، وأن�ه يج�ب الحص�ول ع�ىل جرعت�ني. 
وأوضح أنه يمكن لألجانب الراغبني يف تلقي اللقاح 
التحقق من اإلشعارات الصادرة عن مكاتب عملهم 
أو مدارسهم أو األحياء السكنية التي يقيمون بها، 
والحصول عىل مواعيد من خالل هذه املؤسس�ات. 
وبعد الحصول عىل مواعيد، يمكن لألفراد الحصول 
عىل اللق�اح يف مكان قريب وفقاً لرتتيب س�لطات 
األحي�اء املحلية. كم�ا يجب تقديم جوازات س�فر 
وتصاري�ح إقام�ة س�ارية يف موقع تلق�ي اللقاح.

ويمك�ن لألجانب املش�مولني بنظ�ام التأمني الطبي االجتماع�ي يف بكني الحصول عىل 
اللق�اح مجان�اً من خ�الل إظهار وثائ�ق التأمني املعني�ة، بينما يتعني ع�ىل أولئك غر 
املش�مولني بنظ�ام التأم�ني الطب�ي االجتماع�ي دفع5ر93ي�وان )15 دوالر أمريكي( 

للجرعة الواحدة، وفقاً ملا أوردته »شينخوا«.

تع�د متالزم�ة يل أخطر أم�راض امليتوكوندريا عن�د األطفال. وهي حالة تس�بب 
ضعفا شديدا يف العضالت وعيوبا يف الحركة وإعاقات ذهنية.

وعادة ما تؤدي متالزمة يل إىل املوت خالل السنوات األوىل من الحياة.
وال يوجد عالج س�ببي متاح حالي�ا. وأحد الجينات التي تتط�ور كثرا يف املرىض 
هي جني SURF1، والذي يشفر بروتينا يشارك يف عملية توليد الطاقة يف الخاليا.

ولم تلخ�ص النم�اذج الحيوانية العي�وب التي 
ش�وهدت يف املرىض الذين يحملون الطفرات يف 
SURF1. لذلك، لم يكن لدى العلماء األداة لبدء 
فه�م آليات امل�رض وتحديد األه�داف املحتملة 
للع�الج. لكنهم أبلغ�وا حديثا ع�ن أول نموذج 
 Nature ب�ري له�ذا املرض الن�ادر يف مجل�ة

Communications، التي نرت يف 26 آذار.
وطور مركز Max Delbrueck للطب الجزيئي 
)MDC( اآلن أول نم�وذج ب�ري ملتالزم�ة يل 
الناجمة ع�ن طف�رات SURF1، بالتعاون مع 

مجموعة الربوفيس�ور أليساندرو بريجيوني يف 
قسم طب األطفال العام يف مستشفى دوسلدورف الجامعي بأملانيا، ومجموعات 
الربوفيس�ور ماركوس شويلك يف قسم طب األعصاب يف جامعة شاريتيه بربلني، 
والربوفيس�ور نيكوالس راجوس�كي يف معهد برلني بالنس�بة لبيولوجيا األنظمة 

.)BIMSB( الطبية

انتر م�رض غامض يف نيجريا، أدى إىل وفاة طالب�ة وأصاب أكثر من 30 
آخري�ن، حي�ث تطلبت حالته�م نقلهم إىل املستشفى.وبس�بب ع�دم توفر 
معلوم�ات كافية عن املرض، أطلق مس�ؤولون صحي�ون يف الدولة الواقعة 
غرب إفريقيا تحقيقا واسع النطاق، بحسب صحيفة “الصن” الربيطانية. 
ورضب امل�رض الغامض مدرس�ة داخلي�ة يف والية صكتو يف أقىص ش�مال 

تظه�ر  ص�ور  نيجريا.وانت�رت  غرب�ي 
طالب�ات أرض قاع�ة كبرة يف مستش�فى، 
وبدي�ن يف حال�ة يرثى لها، ويب�دو أن األكثر 
قلق�ا يف مس�ألة املرض ه�و أنه مع�د، مما 
قد يعن�ي أنه ق�د ينتر عىل نطاق أوس�ع.
وذك�رت تقارير صحفية محلي�ة أن املرض 
قد يكون “التهاب السحايا”، لكن السلطات 
رفضت تأكيد هذا األمر، ومن أعراض مرض 
الس�حايا الصداع والحمى والعنق املتصلب، 
والتي يبدو أن الطالب�ات يعانني منها.وذكر 

مس�ؤول يف وزارة الصحة بالوالية أن تم أخذت عينات من الطالبات املرىض 
للتحقق من أس�باب مرضهن.ويف شباط املايض، تحدثت تقارير عن انتشار 
م�رض غري�ب يف تنزانيا، الواقعة رشق القارة اإلفريقي�ة، من أبرز أعراضه 
أن امل�رىض يتقيأون الدم، ويصيبهم بالغثيان. وأس�فر املرض عن وفاة 15 

مريضا عىل األقل.

مرض غامض ينتشر في دولة
 إفريقية ويثير الرعب

تطوير أول نموذج بشري لمتالزمة 
نادرة غير قابلة للشفاء

بكين تبدأ تطعيم األجانب بلقاحات 
مضادة لكورونا

االحد 28 آذار  2021 العدد 2554 السنة الحادية عشرة

التنس أفضل رياضة تطيل العمر

تناول األطعمة الغنية باأللياف ُيقلل مخاطر اإلصابة بسرطان القولون

دراسة تتوصل الى أدلة جديدة تثبت ارتباط بكتيريا بمرض نفسي
توصل�ت دراس�ة جدي�دة إىل أن البكتريا 
املعروفة بتس�ببها يف م�رض حمى خدش 
القط�ة، توج�د يف مج�رى ال�دم مل�رىض 
الفصام بش�كل متك���رر أكثر من أولئك 
الذي�ن ال يعان�ون م��������ن اضطراب 

عقيل.
ووج�دت الدراس�ة الصغ�رة التي نرت 
 Vector-Borne and هذا الش�هر يف مجلة
Zoonotic Diseases، أن أولئ�ك الذي�ن تم 
تشخيص إصابتهم بالفصام واالضطراب 
الفصام�ي العاطف�ي ك���ان�وا أك���ثر 
عرض�ة لنقل بكتري�ا بارتونيال يف مجرى 

الدم.
ورغم أن الدراس�ة ش�ملت عينة صغرة، 
إال أنه�ا تضاف إىل مجموع�ة متزايدة من 
البحوث الت�ي تدعم أن اإلصاب�ة ببكتريا 
بارتونيال يمكن أن تسبب مشاكل عصبية.
وقال مؤلف الدراسة إدوارد بريتشفردت، 
م�ن جامع�ة والي�ة كاروالينا الش�مالية، 
والذي يدرس البكتريا منذ سنوات، ملوقع 

Gizmodo: »يس�تمر بحثن�ا حت�ى اآلن يف 
دعم دور أنواع البارتونيال كسبب أو عامل 
مس�اعد يف األمراض العصبية والنفس�ية. 

وهن�اك الكث�ر م�ن العم�ل ال�ذي يتعني 
إنجازه لتوضيح هذه النتائج األولية«.

وعمل بريتش�فردت س�ابقا عىل دراس�ة 

صبي يبلغ من العم�ر 14 عاما من الغرب 
األوسط بدأ فجأة يعاني من أعراض تشبه 

الذهان بعد خدش قطته له.
وق�ال: »قبل ظه�ور األعراض النفس�ية، 
كان الصب�ي نش�طا اجتماعي�ا ورياضيا 
وأكاديمي�ا، كم�ا يتضح من املش�اركة يف 
مس�ابقات التاريخ والجغرافي�ا الوطنية، 
وكان ممثال رئيسيا يف مرسحية مدرسية، 
وحص�ل ع�ىل جائ�زة يف املب�ارزة وحق�ق 

درجات ممتازة يف الدورة«.
وأشارت الدراس�ة التي أجريت عام 2019 
إىل أن الصب�ي، وال�ذي ل�م يكش�ف ع�ن 
اسمه، عانى من الهلوسة والعنف الشديد 
والتفكر يف قتل عائلته، بعد إصابته بخلل 
يف الدم�اغ ج�راء العدوى الت�ي أصابه بها 
قط. ونقل إىل املستشفى أربع مرات خالل 
18 ش�هرا، حيث أنه يف إحدى املرات وضع 
يف حج�ز نف�ي ملدة أس�بوع بع�د أن قال 
إنه »ابن ش�يكان و رشي�ر ملعون«، وفقا 

لتقرير يف ذلك الوقت.

أظه�رت أبحاث جدي�دة أن الحفاظ 
ع�ىل صحتن�ا غ�ر مرتب�ط فق�ط 
بنوعية الطعام ال�ذى نتناوله، بل 
إن الرسعة يف تناول الطعام 
يمكن أن تؤثر سلًبا عىل 
وتس�بب  الصح�ة 
ب�ة  صا إل ا
ض  ا ألم�ر با
املزمن�ة 

مثل الس�منة وغره�ا وفًقا ملا ذكره 
موقع »إكسربيس«.

ويعترب النظام الغذائي املتبع أساس 
الوقاي�ة م�ن العدي�د م�ن األمراض 
خاصة السمنة، ولكن تشر األبحاث 
إىل أن األمر يش�مل ألبع�د من مجرد 
تن�اول غ�ذاء صح�ي ومت�وازن إىل 
الطريق�ة الت�ي ن�أكل به�ا، حي�ث 
ال ينص�ح خ�رباء التغذي�ة بتن�اول 
الطع�ام بش�كل رسيع ألنه أس�اس 
زيادة الوزن خاص�ة أننا ال نعى بما 

نتناوله.
وتش�ر نتائج األبح�اث التى ُنرت 
 )BMJ( يف املجلة الطبية الربيطانية
إىل أن الرسعة يف تناول الطعام تلعب 
بالس�منة  اإلصاب�ة  ىف  كب�ًرا  دوًرا 
وتهدد ط�ول العمر، حي�ث أن اتباع 

يؤث�ر  الس�يئة  الصحي�ة  الع�ادات 
ع�ىل متوس�ط عم�ر الف�رد املتوقع 
باألم�راض  باإلصاب�ة  واملرتبط�ة 
املزمنة مثل التى تصيب القلب وهي 
الناتجة ع�ن حاالت صحي�ة أهمها 

داء السمنة.
وأشارت نتائج الدراسة التى أجريت 
ع�ىل عدد م�ن مرىض الس�كري من 
التغي�رات  آث�ار  لتحلي�ل   2 الن�وع 
يف ع�ادات نم�ط الحي�اة وعالقته�ا 
بالس�منة، إىل تأثرات كربى لعادات 
نم�ط الحي�اة األخ�رى م�ن تن�اول 
العش�اء يف غض�ون س�اعتني قب�ل 
الن�وم، وتناول وجب�ات خفيفة بعد 
العش�اء، وتخط�ي وجب�ة اإلفطار، 
واإلفراط ىف استهالك الكحول، وعدم 

النوم بقدر كاىف، والتدخني.

السرعة فى تناول الطعام ُتهددك بخطر غير متوقع على الجسم 

٨ أعراض تؤكد وجود مشكلة بأسنان االطفال

تقرير يستعرض االستيقاظ اثناء الجوع في الليل
يتس�اءل البعض عن س�بب اس�تيقاظهم خالل 
اللي�ل وهم يش�عرون بالج�وع، وهل ه�ذا األمر 
طبيع�ي أم أن�ه حالة مرضي�ة تس�تدعي زيارة 

الطبيب؟
ترتف�ع مس�تويات الج�وع الت�ي يت�م تنظيمها 
جزئًيا من خ�الل إيقاعاتنا اليومية بش�كل عام 
ع�ىل مدار الي�وم، وتكون يف أعىل مس�توياتها يف 
املس�اء، وتنخفض طوال اللي�ل وحتى الصباح. 

لذلك إذا كنت تس�تيقظ يف ج�وف الليل وأنت 
تعاني من الجوع، يق�ول الخرباء إن األمر 

يستحق البحث.
الس�لوكية  األعص�اب  عامل�ة  وتق�ول 
إيري�ن هانل�ون  بجامع�ة ش�يكاغو 
بوس�ت  هافينغت�ون  لصحيف�ة 
األمريكي�ة » يمك�ن أن يكون محرك 
الن�وم قوًيا جًدا، لذلك إذا كان الدماغ 
والجسم يستيقظان يف منتصف فرتة 
النوم بس�بب الجوع، فإن هذا يشر 

بالفعل إىل أن شيًئا ما قد توقف«.
وتتفق عاملة النوم والساعة البيولوجية 

األس�تاذة  كنوتس�ون،  إل  كريس�تني 
املس�اعدة يف جامعة نورث وس�رتن، عىل 

أنه من »غر املعتاد« االستيقاظ مع الشعور 
س�اعاتنا  »ألن  الن�وم  منتص�ف  يف  بالج�وع 

البيولوجي�ة الداخلية ال تتوقع منا تناول الطعام 
يف هذا الوقت«.

وعدد الخرباء مجموعة من األس�باب التي تجعل 
البعض يستيقظون وهم يشعرون بالجوع خالل 

الليل:
عدم تناول ما يكفي من الطعام يف النهار:

إذا كنت ال تس�تهلك سعرات حرارية كافية خالل 
النهار، فقد تجد نفس�ك تس�تيقظ م�ن نومك يف 
منتص�ف اللي�ل. وإذا كنت تتب�ع نظاًم�ا غذائًيا 
أو تقي�ده بأي ش�كل من األش�كال، مثل تخطي 
وجبات الطعام أو اإلفراط يف ممارس�ة الرياضة، 

فربما ال تتناول سعرات حرارية كافية.
عدم الحصول عىل قسط كاٍف من النوم:

يمك�ن أن ي�ؤدي الحرمان م�ن الن�وم إىل عدم 
توازن هرمون�ي جريلني واللبت�ني املنظمني 
للش�هية، مم�ا ق�د يجعلك تش�عر بجوع 
إض�ايف، وتبح�ث ع�ن األطعم�ة الغني�ة 
بالكربوهيدرات حتى يف س�اعات الليل 

املتأخرة.
التوتر:

يف بع�ض األحي�ان ال يك�ون الجوع 
يف  يوقظ�ك  ال�ذي  ه�و  الجس�دي 
منتصف النوم، بل بس�بب استجابة 
جس�مك لفرتة من التوت�ر يف حياتك، 
وبمج�رد اس�تيقاظك، ق�د تلج�أ إىل 

الطعام لتهدئة نفسك.
متالزمة األكل اللييل:

عندم�ا تحدث تل�ك الرح�الت يف منتصف 
اللي�ل إىل الثالجة بش�كل متك�رر - مرتني يف 
األس�بوع عىل األقل ألش�هر - فق�د يكون ذلك 
عالمة ع�ىل اضطراب يس�مى »متالزم�ة األكل 
اللييل«، وهي بحاجة إىل مراجعة طبيب مختص.

كش�فت حمل�ة 1000 ي�وم يف عم�ر الطف�ل 
الت�ي تطلقها وزارة الصح�ة املرصية لصحة 
األم والطف�ل عن اهم أعراض وجود مش�كلة 
صحية يف أس�نان الطفل وهل يحتاج العرض 

عيل طبيب أسنان ام ال. 
وتضمن�ت أع�راض وجود مش�اكل صحية يف 

األسنان:
�� وجود مشكلة يف الفك عند فتحه وإغالقه، 

بحيث يصدر أصواًتا أو يربز للخارج.
�� شكل الفكني واألسنان التي ال تتناسب مع 

باقي الوجه.
��� الفقدان املبك�ر أو املتأخ�ر أو غر املنظم 

ألسنان الطفل.
�� صعوبة يف العض أو مضغ الطعام.

�� تنفس من خالل الفم.
�� مص األصابع باستمرار وخاصة اإلبهام.

��� وج�ود أس�نان مرتاكم�ة يف غ�ر محلها 
وبعضها يسد االخر.

�� تسوس يف األسنان
وترك�ز الحملة عيل األلف ي�وم األويل يف حياة 
الطف�ل منذ لحظة التواجد يف رحم األم وحتي 

نهاية عمر عامني والتي تقدر بألف يوم.
وأثبت�ت األبح�اث الحديث�ة أن ال��1000 يوم 
األوىل بعم�ر الطف�ل أه�م ف�رتة يف حياته ألن 

العق�ل  خالي�ا  تتش�كل  خالله�ا 
رح�م  داخ�ل  يف   %80 بنس�بة 

ف�رتة  يف  ذل�ك  وبع�د  األم، 
العامني تستكمل نموها 

وتطورها مما يعني 
الطفل  ق�درات  أن 
الذهني�ة وقدرت�ه 

ع�يل االس�تيعاب بل 
الجسماني  تطوره  وحتي 
مقاوم�ة  ع�ىل  وقدرت�ه 
األمراض كله�ا تتحدد يف 

هذه املرحلة الخطرة. 

ح�ذر العلماء م�راًرا وتك�راًرا، من الصلة ب�ني عاداتنا 
الغذائي�ة واإلصاب�ة بالرسط�ان خاصة ال�ذى يصيب 
القول�ون، حي�ث أن األطعم�ة املصنع�ة والجاهزة من 
ش�أنها أن تس�بب رضًرا كبرًا ال يمك�ن الرتاجع عنه، 
والقول�ون يعرف باس�م األمعاء الغليظ�ة وهو عضو 
مهم ىف الجهاز الهضمي ينتقل إليه سائل يف الغالب ما 
تبقى بعد تكس�ر وهضم الطعام يف املعدة وامتصاص 
العن�ارص الغذائي�ة يف األمع�اء الدقيق�ة، حي�ث يت�م 
امتص�اص املاء يف القولون وتق�وم البكتريا املوجودة 
في�ه بتفكي�ك املادة املتبقي�ة ثم نقلها إىل املس�تقيم يف 
ص�ورة فضالت )ال�رباز( ومنه إىل خارج الجس�م عرب 

فتحة الرج.

وفًق�ا لش�بكة »تايم�ز ني�وز« الهندية ف�إن رسطان 
القولون هو نوع يبدأ يف األمعاء الغليظة، ويطلق عليه 
أحياًنا اسم رسطان القولون واملستقيم، وهو مصطلح 
يجمع بني رسطان القولون ورسطان املستقيم، والذي 

يبدأ ىف املستقيم.
وأج�رى الباحث�ون يف جامع�ة »هارف�ارد« األمريكي�ة 
دراس�ة الستكش�اف تأثر النظام الغذائي واألدوية عىل 
اإلصابة بالرسطان وتم نرها بمجلة »Gut«، وبالرغم 
أن النتائ�ج كان�ت مخيبة لآلمال حيث ل�م يربز أي دواء 
أو طعام أو مكمل معني تم اس�تخدامه يف الدراس�ة أي 
عالق�ة باإلصاب�ة برسط�ان القول�ون، إال أنه�م وجدوا 
صلة ب�ني انخفاض خط�ر اإلصابة برسط�ان القولون 

واستخدام األدوية غر السترويدية املضادة لاللتهابات 
مثل األسربين واإليبوبروفني وكذلك تناول كميات كبرة 
م�ن الخ�روات والفواكه الغني�ة باأللي�اف. وتويص 

الدراسة بإجراء بعض التعديالت عىل النظام الغذائي 
من خالل إضاف�ة املزيد من الفواك�ه والخروات 
الت�ي تحت�وي ع�ىل كمية عالي�ة من األلي�اف أمر 
معق�ول ألنها توف�ر فوائ�د صحية أخ�رى أيًضا.
وأش�ارت دراس�ة س�ابقة لجامع�ة »هارفارد« يف 
2018 إىل أن األنظم�ة الغذائية التى تعزز االلتهاب 
واألم�راض املزمن�ة مثل داء الس�كرى م�ن النوع 
2 وأم�راض القل�ب بالجس�م مرتبط�ة باإلصاب�ة 

برسطان القولون واملستقيم.

كش�فت دراس�ة حديثة أن رياض�ة التنس هي 
األفض�ل من بني الرياضات الش�ائعة من حيث 
الوقاي�ة من األم�راض وزيادة متوس�ط العمر 
املتوقع.وتف�وق التن�س ع�ىل رياض�ات مث�ل 
كرة الريش�ة وك�رة الق�دم ورك�وب الدراجات 
والس�باحة والج�ري، م�ع م�ا يقرب م�ن 10 
س�نوات يمك�ن إضافته�ا إىل العم�ر املتوق�ع. 
وتوص�ل الباحث�ون إىل هذه النتيج�ة من خالل 
مراقب�ة الحال�ة الصحية ل� 8.577 مش�ارًكا - 
ملدة تصل إىل 25 عاًما – من خالل دراسة القلب 

التي جربت يف مدينة كوبنهاغن.
وجاءت الس�نوات اإلضافية املتوقعة ملمارس�ة 
الرياض�ة حس�ب كل لعب�ة ع�ىل النح�و التايل، 

بحسب صحيفة إكسربيس الربيطانية:
التنس - يضيف 9.7 سنة

كرة الريشة - تضيف 6.2 سنة
كرة القدم - تضيف 4.7 سنة

ركوب الدراجات - يضيف 3.7 سنة
السباحة - تضيف 3.4 سنة

الجري - يضيف 3.2 سنة
ألعاب الجمباز - تضيف 3.1 سنة

أنشطة النادي الصحي - تضيف 1.5 سنة
م�ن  االس�تنتاجات  ه�ذه  صياغ�ة  وتم�ت 
االس�تبيانات املتعمقة التي مألها املش�اركون، 
وباإلضاف�ة إىل ذلك، تم أخ�ذ املعلومات املتعلقة 
بموع�د وكيفية وف�اة األش�خاص يف االعتبار، 

وجري جمع البيانات بني ترين االول )ترين 
األول( 1991 وم�ارس )آذار( 2017 إلثراء هذه 

النتائج.
وخل�ص الباحث�ون إىل أن »الرياضات املختلفة 
مرتبطة بتحس�ينات مختلفة بش�كل ملحوظ 
يف متوسط العمر املتوقع. ومن املثر لالهتمام، 
أن الرياضات الرتفيهية التي تنطوي بطبيعتها 
ع�ىل مزيد م�ن التفاع�ل االجتماع�ي ارتبطت 

بأفضل طول عمر«.
وعززت جميع األنشطة طول العمر مقارنة 

بع�دم ممارس�ة الرياضة ع�ىل اإلطالق، 
وه�ذا عىل األرجح بس�بب الفوائد 

الصحي�ة العدي�دة املرتبطة 
بالتماري�ن الرياضي�ة.



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

مواقيت ال�صالة
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برج بابل، بناء يعتق�د أنه بني يف مدينة بابل يف 
بالد ما ب�ن النهرين )الع�راق حاليا(، ورد ذكر 
الربج الذي يتحدث عنه أغلب املؤرخن القدماء، 
وكذلك ذكر يف التوراة، لقد جاء يف سفر التكوين 
)الفص�ل 11 م�ن 1 - 9( أن بن�اء ب�رج باب�ل 
يعزى إىل س�اللة النبي نوح. فق�د كان يدور يف 
خل�د بنائيه أن يوصلوه إىل الس�ماء، ولكن اإلله 
الرسم�دي ف�رق األلس�ن )أي بلبلها( بحس�ب 
الس�فر ليمنعهم من تحقيق أمنيتهم وش�تتهم 

بعدئذ يف مغارب األرض ومشارقها.
وق�د بحث جمي�ع الرحالة والباحث�ن عن برج 
باب�ل وغالبا ما خلطوا بينه وب�ن أنقاض برج 
الطوابق يف ب�رر - نمرود )بورس�يبا( القديمة 
ال�ذي كان يقي�م فيه اإلل�ه نابو، اب�ن مردوخ. 
وق�د حصل ه�ذا االختالط منذ أي�ام هرودتس 
اليوناني. لق�د كان االعتقاد هو ان الربج مدور 
أي لولب�ي إال أن األقم�ار الصناعي�ة الروس�ية 
بع�د صدفة تصوير املوق�ع املفرتض قد وجدوه 
مربع الشكل.حس�ب سفر التكوين فبعد نهاية 
الطوف�ان رشع نس�ل نوح يف بناء ب�رج بابل يف 
س�هل ش�نعار بغي�ة أن يجمعهم م�كان واحد 
م�ن األرض ف�ال يتب�ددون عىل وجه البس�يطة 
الواس�عة. وكان يف قصده�م جع�ل العالم كله 
مملك�ة واح�دة عاصمته�ا ه�ذا امل�كان ال�ذي 
اختاروه يف أرض شنعار وسمي بابل. وليقيموا 
ألنفس�هم اس�ماً ومج�داً داللة ع�ىل كربيائهم 

وتشامخ نفوسهم )تكوين 11: 4(.
ولع�دم توفر الحجر اس�تعملوا اللب�ن أي صبُّوا 
الطن يف قوال�ب وأحرقوا القوالب حتى ال تتأثر 
باملاء. واستعملوا الحمر بدل الطن والحمر هو 
املزيج اللزج الذي كان يكثر يف بعض هذه البقاع 
بسبب وجود البرتول. والحمر هو القار أو املادة 

اإلسفلتية وعندما تيبس تثبت القوالب.
إال أن الل�ه ل�م يكن يف قصده تجّم�ع الناس بعد 
الطوف�ان بل انتش�ارهم لتعم�ر األرض. ثم لم 
يك�ن من صالح الن�اس أن يلج�ؤوا إىل طرقهم 
وكربيائهم يف تحّدي الرب. فبلبل الله ألس�نتهم، 

فكف�وا ع�ن العم�ل وتفرق�وا فعّم�روا األرض 
وص�ارت األرض وص�ارت البقعة اس�مها بابل 
من الفعل »بلبل« العربي، والعربي القريب منه 
»بلل« وبس�بب هذا التش�تت والطقس والرتبة 
واختالف طرق املعيش�ة نش�أت أجناس الناس 

وتكونت لغاتهم املختلفة
لقد بني يف وس�ط املح�راب للهيكل األكرب برجا 
ضخم�ا طويال وعريض�ا وذو قاع�دة تبلغ 92 
مرتا، ويرتفع فوق هذا الربج برج آخر ويرتفع 
ع�ىل هذا األخر من جدي�د برج آخر حتى يصل 

الع�دد إىل ثماني�ة أب�راج وقد بني ال�درج الذي 
يرق�ى إليه م�ن الخارج بش�كل لولب�ي يحيط 
بكل األب�راج، ونجد يف وس�طه محطة ومقاعد 
يرتقون�ه  الذي�ن  عليه�ا  يجل�س  لالس�رتاحة 

ليسرتيحوا.

الفرنيس  للرسام  فنية  تحفة  اكتُِشَفت 
جان أونوريه فراغونار تمثل »فيلسوفاً 
يقرأ« خالل جردة مراث، عىل ما أعلنت 
الخميس دار املزادات »أنشر شامباني« 
باريس  يف  »توركان«  الخرباء  ورشكة 
القطعة.  صحة  من  التأكد  تولت  التي 
وكان خبر املزادات أنطوان بوتي يجري 
انتباهه  فلفتت  شقة  يف  ملراث  جردة 
يف  جدار  عىل  معلقة  بيضاوية  لوحة 
غرفة املعيشة لم تكرتث بها األرسة عىل 

مدى أجيال.
واضح  غر  قديماً  نقشاً  بوتي  والحظ 
الخشبي  اإلطار  الخلفي من  الجزء  عىل 
فراغونار  توقيع  أنه  تبّن  املذهب 
رشكة  وأكدت   .)1732-1806(
األعمال  يف  املتخصصة  »توركان« 
بالفعل  اللوحة تعود  أن  القديمة  الفنية 
هذه  وستُعرض  الفرنيس.  الرسام  إىل 
من  أكثر  منذ  أثرها  ُفِقد  التي  اللوحة 
200 عام يف مزاد يقام يف 26 يونيو وُقّدر 

سعرها بما بن 1.5 ومليوني يورو.
-1770 حقبة  إىل  اللوحة  هذه  وتعود 

فراغونار  خاللها  تجرأ  التي   1768
متعة  إلضفاء  أسلوبه  تحرير  عىل 
األنثوية  املوضوعات  الرسم. وبعيداً من 
اختار  شهرته،  صنعت  التي  واملتحررة 
تسع  رسم  وهو  القراءة.  موضوع 
ناضجن،  لرجال  األقل  عىل  لوحات 

إضافة إىل »فيلسوف يقرأ«. 

اكتشاف لوحة
 لفراغونار مفقودة 

منذ 200 عام

للهندسة  ديثام  كالين  رشكة  قامت 
الواقعة يف العاصمة طوكيو بتصميم 
ناٍد  عن  عبارة  وهو  »بوكوبوكو« 
بالغابات  محاط  نشاطات  ومركز 
نازو«  »ريزونر  فندق  من  يجعل 
لقصص  ينتمي  وكأنه  اليابان  يف 
بلدة  من  بالقرب  قائماً  الخيال. 
الربكانية،  نازو  جبال  ظالل  يف  نازو 
عرب  جاء  ما  وفق  النادي  يتموضع 
منتصباً  الغابة  قلب  يف  ديزين  موقع 
الفندق.وعلق  غرف  مبنيي  بن 
املؤسس الرشيك لدار الهندسة مارك 

»لقد  بالقول:  اإلنجاز  عىل  ديثام 
كانت فكرة املرشوع إقامة مبنى من 
املساحة  فوق  الخيال  قصص  عالم 
إنشاء  أردنا  الغابة.  من  املنفتحة 
مبنى يرتاءى للناظر من بن األشجار 
معلماً  كما  الغابة  أيقونة  ويصبح 
للفندق يطل عىل الطريق«.متموضعاً 
موقعي  بن  يصل  الذي  الطريق  عىل 
من  بوكو«  »بوكو  ينتصب  الفندق، 
متصلة  مخروطية  أشكال  ثالثة 
للهيكل. ويمكن  تعطي طابعاً مميزاً 
رؤية الشكل الهنديس الخالب مرتفعاً 

بالفندق.  املحيطة  األشجار  فوق 
»يستقي  مضيفاً:  ديثام  ويرشح 
النادي شكله من كلمة )بوكو بوكو( 
اليابانية املرتبطة باملحاكاة الصوتية 
برعم  وكأن  االنبثاق  تعني  والتي 
األشجار«. بن  من  ينبعث  خيزران 

مركز  مقام  بوكو«  »بوكو  وسيقوم 
زوار  لراحة  ومساحة  نشاطات 
األشكال  من  كل  صمم  وقد  الفندق. 
املخروطية الثالثة لتكون له وظيفته 
الخاصة مع تخصيص املركزي منها 

للطهو وتناول الطعام.

العراق وإسرائيل 
وطريق الحرير

من املعلوم أن االختيار الخبيث واملتقن لغرس )الكيان الصهيوني( يف جسد األمة 
، كان قد اختر بعناية فائقة  توخت منه قوى االستكبار تحقيق غايات عديدة  ، 
تمازجت بن نوازع دينية ، ومقاصد اقتصادية كان علم الجيوبولتيك قد نبه لها 

وأشار ألهمية موقع فلسطن عىل الصعيد الجيوسيايس والبولتيكي.
ففلسطن تقع عىل رأس واحد من ستة مضائق تعد األهم من بن 44 ممراً مائياً 

تنترش حول العالم.
 ففلسطن تقع عىل رأس قناة السويس التي تربط البحر األحمر  باملتوسط. 

لكنها يف ذات الوقت ترشف وإن لم تكن بشكل مبارش_عىل بقية املضائق الخمسة 
املندب، هرمز، مضيق جبل  باب  السويس،  الدردنيل،   ، البوسفور  ييل؛  وهي كما 

طارق.
بحال  واقتصادياً  أمنياً  تجاوزها  املمرات يصعب  مايجعلها عقدة وصل بن هذه 

من األحوال.
القارات الثالث  وليس هذا فحسب بل إن موقع فلسطن يشكل حلقة وصل بن 

الكربى ؛ آسيا ، وأوروبا ، وأفريقيا.
التي يصعب التكامل االقتصادي بينها دون الحاجة إلرسائيل الجاثمة 

عىل صدر املنطقة.
يف  هنا  إرسائيل  مادامت   ، إسالمية  وحدة  وال   ، عربية  وحدة  فال 

فلسطن.
وال تكامل اقتصادي بن القارات دون إذن من إرسائيل!

االستعمار الذي زرع هذا الكيان اللقيط يف هذه البقعة الحساسة جدا 
الصهاينة  ، كان يرغب بضمان مصالحه فيها مع اسرتضاء غرور 

لتحقيق حلمهم العقائدي بالعودة للقدس.
ولم يقف األمر عند صعوبة إرساء قواعد وحدة األمة عىل املستوى 
الرسطانية  الغدة  هذه  وجود  مع  واألمني  والجغرايف  االقتصادي 
فحسب ،بل راح يتخطاه لتعذر تحقيق الوحدة اإلنسانية واإلسالمية 

التي تجد نفسها مرغمة عىل أن تهفو قلوبها نحو فلسطن.
لها  تجتمع  التي  الروحية  املثابة  بسلب  العاملي  االستكبار  دول  خبث  تجىل  وقد 
من  ويعزز  يجمعها  جامع  دون  اإلنسانية  لتغدو  السماوية  الديانات  أتباع  أفئدة 

املشرتكات بينها.
املسيحية  اآلثار  ومحو  األقىص  املسجد  هدم  األمر  حقيقة  يف  تريد  التي  إرسائيل 
واإلسالمية من فلسطن ، وجد فيها الغرب خر من يدير له دوامة الفتنة والتناحر 

الديني والعرقي والطائفي يف املنطقة ضماناً ملصالحه.
ففي الوقت الذي ترغب فيه إرسائيل بهدم بيت املقدس )مركز التوحيد والوحدة 
العاملي(القتالعه من قلوب أتباع الديانات السماوية ، سعت لحرف أنظارهم عنه 
لنهب خراتها  بنفوذها  املنطقة   تبقى مطبقة عىل  ، كيما  العراق  )أور( يف  نحو 

ويبقى أتون الفتنة مستعراً فيها.
لكن اختيار )أور (له مغزى آخر وصلة بطريق الحرير .

الكيان  وجود  أهمية  ينسف  سوف  بالعراق  مروره  خالل  ومن  الحرير  فطريق 
الصهيوني الغاصب يف تلك البقعة.

أهمية  معه  وترتاجع  املندب  باب  مضيق  وحتى  السويس  قناة  أهمية  ترتاجع  إذ 
إرسائيل بالنسبة ألمريكا بلحاظ الكلفة الباهظة لضمان استمرار بقائها مدعومة 

منهم.
للتجارة  كمركز  لوجستياً  نفسها  تعريف  إلعادة  مدة  منذ  تسعى  التي  إرسائيل 
اإلقليمية، عرب إعادة تأهيل مطاراتها الجوية وموانئها البحرية، مستغلة موقعها 
بتأهيل أهم  البحرين، املتوسط واألحمر قامت مؤخراً  الجغرايف االسرتاتيجي عىل 
مينائن يف الشمال  كما رشعت يف ترشين األول/ أكتوبر2014، بربط إيالت عىل 
البحر املتوسط عرب خط سكة  البحر األحمر، بميناء أشدود الجاري إنشاؤه عيل 
حديد طوله 350 كلم، وتكلفة  15 مليار دوالر استعداًدا ملرشوع سكك حديد »حيفا 
الهندسية ملرشوع عودة قطار الحجاز،  الدمام« فضالً عن مراجعة التصورات   -
بحيث يمتد القطار جنوبًا ليخرتق العراق وينتهي يف الدّمام السعودية بطول 1590 

كيلومرتًا، قابلة للزيادة حال انضمام اإلمارات للمرشوع.
))قطار  اسم  إرسائيل  عليه  أطلقت  والذي  أمريكا  ستقوده  الذي  القطار  هذا 
التحاق  تداعيات  ينقذ إرسائيل من  الذي  النجاة  أن يكون طوق  له  يراد  السالم(( 
بدوره  سيشكل  والذي  اإلرسائييل  االقتصادي  األمن  عىل  الحرير  بطريق  العراق 

تهديداً وجودياً للكيان الصهيوني.
ا أن يكون جزًءا حيوياً  ومع هذه التداعيات يجد العراق نفسه بن مفرق طرق إِمَّ

يف طريق الحرير ، وإِّما أن يركب قطار التطبيع.
ورغم أن دالالت هذين الخيارين تبدو بظاهرها اقتصادية ، إال أن جوهرها يتعلق 

بتحديد هوية العراق الحضارية .

ماجد الشويلي

األخطبوط كائن غر عادي، ليس 
الثمانية  أطرافه  بسبب  فقط 
وقلوبه الثالثة ودمه األزرق والحرب 
نفسه  عن  للدفاع  ينفثه  الذي 
والحقيقة  التمويه  عىل  وقدرته 

يف  املتمثلة  املأساوية 
التزاوج.فقد  بعد  موته 
نرشها  دراسة  أظهرت 
أن  الربازيل  يف  باحثون 

البحري  الحيوان  لذلك 
الذي ربما يعترب بالفعل أذكى 

الالفقاريات نمطن رئيسين من 
حد  إىل  يشبهان  املتناوب  النوم 
بل  اإلنسان،  لدى  املوجودين  بعيد 
وإنه قد يحلم مثله.قال الباحثون 
إن هذه النتائج تقدم أدلة جديدة 
جهازا  يملك  األخطبوط  أن  عىل 
يشكل  ومتطورا  معقدا  عصبيا 
السلوكيات  من  ملخزون  األساس 
حن  يف  القدر،  بنفس  املتطورة 
لتطور  أوسع  رؤية  أيضا  تقدم 
حيوية  وظيفة  وهي  النوم، 
عن  املعروف  من  مهمة.وكان 
لونه  ويغر  ينام  أنه  األخطبوط 
أثناء النوم. ويف الدراسة الجديدة، 
يعرف  منه  نوعا  الباحثون  وضع 
باسم إنسوالريس تحت املالحظة 
تغر  أن  ووجدوا  مخترب.  يف 
نوم  بحالتي  مرتبط  هذا  األلوان 
الهادئ«  »النوم  هما  متمايزتن 

و«النوم النشط«.

أك�د املواطن املرصي، ربيع أبوس�نة امللقب ب�«ش�هريار 
الصعي�د« يف بل�ده، أنه تزوج مؤخرا م�ن الزوجة رقم 30 
وأن لدي�ه 33 م�ن األبن�اء و42 حفيدا وزوجت�ه األخرة 
حامل يف شهرها الثالث.وقال أبو سنة، يف لقاء تلفزيوني 
مس�اء الخمي�س، إنه يبلغ م�ن العمر 71 عاًم�ا، وتزوج 
للمرة األوىل وهو يف س�ن 15 عاًما، وترك زوجته وس�افر 
إىل ليبيا للعمل.وأش�ار إىل أن تع�دد الزوجات أمر موروث 
يف عائلتهم، حيث إن جده ألبيه تزوج 22 مرة، وجده ألمه 
27 مرة.وكش�ف ربيع أنه يعاقب زوجاته إذا حدث خالف 

بينهما وهو يف الخارج، مرددا: »السيئة بتعم«.

شهريار الصعيد..
 تزوج 30 مرة ولديه 75 ابنًا وحفيدًا

األخطبوط يشبه اإلنسان في نمط نومه   فندق ياباني من وحي قصص الخيال

تعم�ل رشك�ة »مولني�ا« اإلنتاجي�ة العلمي�ة 
الروس�ية ع�ىل تصني�ع مك�وك فضائ�ي غر 
مأه�ول. كما أفادت بذلك وكالة »نوفوس�تي« 

الروسية، حسب موقع روسيا اليوم.
وقال�ت إن املك�وك الفضائي الرويس سيش�به 
مكوك 37B-X الفضائي العس�كري األمريكي 
صغر الحج�م. وأع�ادت الوكال�ة إىل األذهان 
أن رشكة »مولنيا« الروس�ية كانت قد صنعت 
نهاية الثمانينيات مكوك »بوران« السوفييتي، 
الذي ق�ام برحل�ة فضائية غ�ر مأهولة عام 

1988 إىل مدار األرض. 

بيعت لوحة نادرة للرس�ام فنس�نت فان ك�وخ من حقبة حيات�ه يف باريس، 
مقابل 13 مليون يورو بما يشمل املصاريف خالل مزاد يف العاصمة الفرنسية، 

يف »رقم قيايس للفنان يف فرنسا«، عىل ما أعلنت دار سوذبيز.
وتحمل اللوحة التي أنجزها الرسام عام 1887 خالل السنتن اللتن أمضاهما 
فان كوخ يف باريس، عنوان »مشهد من الشارع يف مونمارتر«، وكانت مدرجة 
ضم�ن كتيبات األعمال )من خ�الل صور باألبيض واألس�ود(، لكن لم تُطرح 
يوم�اً للعرض. وكان�ت قيمة اللوحة مقّدرة بمبلغ يراوح بن خمس�ة مالين 

يورو وثمانية مالين. وبقيت محفوظة منذ قرن لدى عائلة فرنسية واحدة
وق�ال فابيان مرابو وكلوديا مرس�ييه، اللذان أعادا اكتش�اف اللوحة: »هذه 
مغامرة جميلة للسوق الفرنسية التي لم تشهد عىل لوحة بهذه الجودة لفان 
غوغ منذ زمن بعيد«.ويعود آخر عمل للرس�ام الهولندي بيع يف مزاد علني إىل 
الع�ام 2017، وهي لوحة تحم�ل عنوان »الحقل والف�الح« )1889( بيعت يف 
مقابل 81 مليون دوالر خالل مزاد نظمته دار كريستيز يف نيويورك. ويف لندن، 
يُطرح أيضاً للبيع يف مزاد بورتريه أنجزه بيكاس�و سنة 1941 للرسامة دورا 

مار يظهرها جالسة عىل أريكة.

روسيا تصنع مكوكًا 
فضائيًا صغيرًا

ذكر مسؤول إنقاذ أمس أن رجالً 
الحياة  قيد  عىل  بقي  إندونيسياً 
خشبي  بلوح  متشبثاً  ظل  بعدما 
اصطدام  بعد  أسبوعن  ملدة 

سفينة كبرة بقاربه.
وقال كريسنا ماهارتا وهو ناطق 
يف  واإلنقاذ  البحث  وكالة  باسم 
بايل إن محمد كارتويو »18 عاماً« 
صيادين  ستة  مع  يبحر  كان 
دمر  عندما  بايل  قبالة  آخرين 
الصطدام  تعرض  بعدما  قاربه 
أنها  يبدو  ما  جانب  من  قوي 

عبارة.
صيادين  أن  كريسنا  وأضاف 

قبالة  املياه  من  كارتويو  أنقذوا 
كان  بينما  سوالوييس  جزيرة 
متشبثاً بلوح خشبي من القارب. 
ظلوا  اآلخرون  »الصيادون  وقال: 
بما  بالتشبث  املياه  سطح  عىل 
كارتويو  ولكن  القارب  من  تبقى 
قال إنهم بدأوا يغرقون واحداً تلو 

اآلخر«.
وتابع: »كارتويو ال يتذكر بوضوح 
متى وقعت الحادثة ولكنه يعتقد 
أنها كانت يف التاسع من مارس«. 
عىل  العثور  جرى  إنه  وقال 
الخمسة  واليزال  ميتاً  آخر  صياد 

اآلخرون مفقودين. 

يتشبث بلوح خشبي
 ألسبوعين في عرض البحر

لوحة لفان كوخ 
مقابل 13 مليون يورو !


