في هذا العدد

ً
ارتفاعا
الصحة تسجل
في إصابات كورونا
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المراقب العراقي/خاص

أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س األربعاء ،ع�ن املوقف
الوبائي الخاص بجائحة كورونا يف عموم العراق.
وقالت الوزارة يف بيان تابعته «املراقب العراقي» ،إنها «سجلت
 6664إصابة جديدة ،مقابل تماثل  4210حالة ش�فاء ،و 37
حالة وفاة بفريوس كورونا».
وأش�ارت إىل ان «م�ا يق�ارب  17180ش�خصا ً تلق�وا اللقاح
الخاص بالجائحة الوبائية».
يش�ار اىل ان العراق كان قد اس�تورد عددا ً من اللقاحات ،بعد
تسجيل اصابات بالفايروس املتحور.
يذكر ان لجنة الصحة والسلامة كانت ق�د اتخذت جملة من
االجراءات ملنع تفيش فايروس كورونا املتحور يف العراق.

روحاني :أميركا تكذب وعودتها
ً
اشهرا
لالتفاق النووي ال تستغرق
فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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المواطنة  ..الحلقة المفقودة في بناء
الدولة العراقية

الكاظمي يُرمم أركان «دولته العميقة»

حكومة «المرحلة» تعاقب «المنتصرين»
ُ
وتكافئ قادة ضالعين بـ«التجسس»
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بايش :الفوز على أوزبكستان يمنحنا
دفعة معنوية

تحالف سياسي يدعو إلى تظافر الجهود
لحلحلة األزمات في البلد
المراقب العراقي/بغداد...

دع�ا تحال�ف النرص ،امس األربع�اء اىل تظافر الجهود من اجل حلحل�ة االزمات التي
يمر بها البلد.
وقال�ت املتحدث باس�م التحالف ،آيات املظف�ر ،يف ترصيح صحف�ي تابعته «املراقب
العراق�ي» ،ان «الدس�تور العراق�ي نص على ان تضع الحكومة العراقية السياس�ة
املالية للبالد وان ال تشاركها اي سلطة أخرى يف رسم تلك السياسة».
واضاف�ت املظف�ر ،ان” الق�وى السياس�ية أمامها ش�وط كبري من العمل الس�يايس
خصوصا أن البلد مقبل عىل انتخابات وبالتايل البد من حلحلة اإلش�كالية االقتصادية
واملالية بأرسع وقت ممكن”.
واش�ارت اىل انه” من الرضوري ان يكون هناك نظ�ام تكامل وتواجد من قبل جميع
االطياف السياسية يف البالد للعبور بالعملية السياسية إىل بر األمان”.

هل يُرفع الحظر الشامل
في شهر رمضان؟
المراقب العراقي/بغداد...

اك�دت لجن�ة االم�ن والدف�اع النيابي�ة،
ام�س االربع�اء ،ان املوق�ف الوبائي هو
الذي يحسم قرار رفع الحظر الشامل يف
رمضان.
وقال عضو اللجن�ة عبد الخالق العزاوي
يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه «املراق�ب
العراق�ي» ان «املوق�ف الوبائ�ي الع�ام
حيال مع�دل االصابات اليومية بفريوس
كورون�ا هو الذي يحدد اتخاذ قرار برفع
الحظ�ر الش�امل خلال ش�هر رمضان
الكري�م ام ال مؤك�دا بان الحظ�ر اجراء
وقائ�ي يه�دف لقطع سلس�لة انتش�ار
الفيروس واالم�ر مرهون ل�دى اللجنة
العليا باعتبارها صاحبة كلمة الفصل».
واض�اف ،ان «رأينا من االول بان الحظر
الش�امل فقد جوهره بس�بب انخفاض
االلت�زام م�ن قب�ل االه�ايل باالج�راءات

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الخميس  1نيسان  2021العدد  2558السنة الحادية عشرة

الوقائي�ة بنس�بة تصل اىل م�ادون %10
الفتا اىل اعتم�اد اليات تكثيف االجراءات
وارت�داء الكمام�ات واعتم�اد الحظ�ر
الجزئي وتوسيع منافذ التلقيح ستكون
بديال ايجابيا عن الحظر الشامل».
واش�ار اىل ان «تلقي�ح نس�بة كبرية من
العراقيين خلال فترة زمني�ة وجي�زة
س�تكون اط�ارا بالغ االهمي�ة لتحصني
اكرب ع�دد ممكن من االصاب�ات وتقليل
عدد الوفيات».

المراقب العراقي /المحرر السياسي...

ال يخفى عىل املراقبني للش�أن السيايس يف العراق،
أن مصطف�ى الكاظم�ي وفريق�ه الحكوم�ي
و»جوقة مستشاريه» ،باتوا يقرتبون رويدا ً رويدا ً
من الدخول يف حلف س�يايس لخ�وض االنتخابات
الربملاني�ة املقبلة ،الس�يما بعد تش�كيلهم تيارات
سياس�ية عديدة ت ّدعي تمثي�ل تظاهرات ترشين،
ولع�ل م�ن أبرزه�ا «تي�ار املرحل�ة» الذي ُش ّ
ّ
�كل
بمباركة أمريكية.
ولطاملا ظ�ل مصطلح «الدولة العميق�ة» ،مالزما ً
ملل�ف تعيين�ات الدرج�ات الخاصة يف الع�راق بعد
ع�ام  ،2003وق�د وجّ ه�ت اتهامات ع� ّدة ألحزاب
محددة دون أخرى ،بالتأسيس لهذه الظاهرة التي
تآكلت بس�ببها العديد من املؤسس�ات الحكومية،
إال أن املرحلة التي تلت تظاهرات ترشين وتشكيل
حكوم�ة مصطف�ى الكاظم�ي ش�هدت متغريات
جمّة يف هذا امللف الشائك.
والدول�ة العميقة ،مفهوم ش�ائع غري اختصايص
ُيستخدم لوصف أجهزة حكم غري منتخبة تتحكم
بمصري الدول�ة ،وقد تتكون الدولة العميقة بهدف
مؤامراتي أو به�دف مرشوع يحافظ عىل مصالح
الدولة كنظام حكم.
ويفترض بأن للدول�ة العميقة عن�ارص موجودة
يف مؤسس�ات ومفاصل الدولة املدنية والعسكرية
والسياس�ية واإلعالمي�ة واألمني�ة ،وتق�در ه�ذه
العن�ارص الت�ي تعم�ل ص�وب أه�داف مشتركة
م�ن التأثري وتوجيه مؤسس�ات الدولة الرس�مية
وقراراتها السياسية.
ووفق�ا ً له�ذا املفهوم ،عك�ف «الفري�ق الخاص»
برئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي،
عىل «التمدد» يف مؤسس�ات الدول�ة ،عرب تعيينات
وسلس�لة تغييرات إداري�ة أجريت خلال الفرتة
األخرية .وتأتي عىل رأس�ها التغييرات يف املناصب
األمني�ة الحساس�ة الت�ي أعلن�ت عنه�ا حكومة
الكاظمي ،بعد التفجري املزدوج يف ساحة الطريان
ال�ذي خلّ�ف عرشات الش�هداء والجرح�ى  .وكان
م�ن بني الق�ادة األمنيين الذين ش�ملهم التغيري،
ه�و أب�و عيل البصري ،مس�ؤول خلي�ة الصقور
االس�تخبارية ،الت�ي طامل�ا كان�ت الي�د الضاربة
للعراقيني ضد الجماعات اإلرهابية.

نظرا ً لقيام الكاظمي بزج مقربني منه يف مناصب
حساسة بغية «السيطرة عليها».
وفق ذلك يق�ول ،املحلل الس�يايس صباح العكييل
لـ»املراق�ب العراقي» ،إن «املتغيرات التي تحدث
يف الدول�ة العميق�ة وكذل�ك يف املؤسس�ة األمنية،
التي كان آخرها تغيير ضباط يف جهاز املخابرات
وإدخ�ال جهة أجنبية إلدارة الجهاز ،تدعم نظرية
وجود إمالءات خارجية عىل الحكومة».
ويضي�ف العكيلي أن «الواليات املتح�دة ُتميل عىل
الكاظمي ،وتدفعه نحو اس�تبدال القادة األمنيني،
بآخرين فش�لوا وانهزموا خلال صفحة داعش»،
الفتا ً إىل أن «بعض الش�خصيات العس�كرية التي
اختاره�ا الكاظمي ،مت�ورط يف التخابر مع اليس
آي أيه مثل محمود الفالحي».
وي�رى العكيلي أن «الكاظمي مذع�ن لتوجيهات
الس�فارة األمريكي�ة» ،مؤكدا ً أن «ه�ذه الحكومة
ضعيفة وتدار من الخارج».

ويف وق�ت س�ابق ،أق�دم الكاظمي (ال�ذي ال يزال
يدير جه�از املخاب�رات) ،عىل نقل ع�دد كبري من
منتس�بي الجه�از ،إىل املنافذ الحدودي�ة ،يف إجراء
إداري مفاجئ وغري مسبوق ،وهو ما دفع أطرافا
سياس�ية ع� ّدة للتش�كيك بنواي�اه ،الس�يما أن�ه
يواصل منذ تكليفه بتشكيل الحكومة وحتى اآلن،
تنفي�ذ “أجندات خطرية تخط�ط الواليات املتحدة
لتنفيذها يف العراق” ،حسبما يرى مراقبون.
يكتف الكاظمي عند هذا الحد ،بل أصدر أمس
ولم
ِ
األربعاء ،أمرا ً بتعيني اللواء الركن محمود الفالحي
قائ�دا جدي�دا لعمليات نين�وى خلفا لل�واء الركن
إس�ماعيل املحلاوي ،وس�ط اعتراض كبير من
وجهاء وعش�ائر املحافظة نتيجة االستقرار الذي
شهدته يف ظل قيادة املحالوي.
كما ق�رر الكاظمي كذل�ك ،إحالة مع�اون رئيس
أركان الجي�ش إىل «املرية» وتكليف س�كرتريه بدالً
منه ،يف إجراء يعتربه مراقبون «س�ابقة خطرية»،

البرلمان يخذل المواطن بتثبيت سعر صرف
الدوالر في الموازنة
المراقب العراقي /المحرر االقتصادي...

لم تكن ترصيحات الربملان إال هوا ًء يف ش�بك ،بما يتعلق
بقضي�ة تغيري س�عر رصف الدوالر ال�ذي أرض برشائح
كبيرة يف املجتم�ع ،الس�يما ذوو الدخل املح�دود ،إذ لم
تبلغ تلك الترصيحات مستوى املوقف بل بقيت حبيسة
اإلعلام ،كون�ه أخفق أكث�ر من م�رة بتمري�ر املوازنة
وفش�ل يف تضمني خفض س�عر الرصف فيه�ا ،كما أن

الترصيح�ات الحكومي�ة حس�مت قضية تغيري س�عر
الرصف.
وما زاد تبدد أحالم املواطن بتغيري س�عر الرصف رئيس
ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي ،الذي أكد أن ق�رار تغيري
س�عر رصف الدوالر ت�م اتخاذه من قب�ل البنك املركزي
وفق «رؤية واسرتاتيجية هادفتني» بحسب قوله ،فيما
دع�ا اىل االبتعاد عمّا أس�ماها باملزايدات ،وي ُد ُّل ذلك عىل

ائتالف دولة القانون يستبعد إجراء
االنتخابات بموعدها المحدد
المراقب العراقي/بغداد...

استبعد زعيم ائتالف دولة القانون،
نوري كامل املالكي ،امس األربعاء،
إمكاني�ة إج�راء االنتخاب�ات يف
موعده�ا املح�دد ،فيم�ا ش�دد عىل
أهمي�ة توفير البيئ�ة املناس�بة
ملمارسة االستحقاق االنتخابي.
وق�ال مكت�ب املالك�ي يف بي�ان
تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» إن
األخير «اس�تقبل بمكتب�ه الي�وم
السفري الفرنيس لدى العراق برونو
اوبير ،لبحث مس�تجدات األوضاع

السياس�ية واألمني�ة يف البلاد،
ومس�تقبل العالق�ات الثنائي�ة بني
البلدين بما يحقق مصلحة الشعبني
الصديقين ،كم�ا تم�ت مناقش�ة
آخ�ر التط�ورات واملس�تجدات يف
املشهد الس�يايس واألمني يف البالد،
واالس�تعدادات الجاري�ة لخ�وض
االنتخابات».
وش�دد املالكي عىل اهمي�ة «توفري
البيئة املناسبة ملمارسة االستحقاق
االنتخابي  ،مؤكدا وجود ش�كوك يف
اجراء االنتخابات يف موعدها املقرر

بس�بب صعوب�ة االوض�اع االمنية
واالش�كاليات املتعلق�ة بقان�ون
االنتخابات».
وابدى رئي�س ائتالف دولة القانون
«اعرتاض�ه على رأي فرنس�ا
بخصوص االرشاف عىل االنتخابات
فيم�ا رح�ب بالرقاب�ة الدولي�ة
والتع�اون م�ع الع�راق يف انج�اح
العملي�ة االنتخابي�ة  ،والتأكيد عىل
رضورة احترام إرادة الع�راق يف
ق�راره الوطن�ي املس�تقل وحماية
أمنه واستقراره».

أن الحكومة مرصة عىل محاربة الطبقة املس�حوقة من
الش�عب ،وتنوي امليض نحو سياس�ة التجويع واإلفقار
بحسب ما يرى مختصون بالشأن االقتصادي.
وأثارت تل�ك الترصيحات الحكومية «املس�تفزة» ردود
أفعال ش�عبية وسياس�ية ،كونها بمثابة إعالن الحرب
ض�د املواطن الفقير ،إذ أكدت النائبة زه�رة البجاري ،
اس�تغرابها مم�ا ص�در عن رئي�س ال�وزراء مصطفى

جدي�ر بالذك�ر أن وزارة الدف�اع العراقي�ة فتحت
تحقيق�ا ً ع�ام  ،2019يف مقط�ع صوت�ي ملحمود
الفالح�ي عندما كان قائدا ً لعملي�ات األنبار ،وهو
يتحدث فيه مع «عميل» للـ.CIA
وغالبا ً ما تصدر ترصيح�ات ،ي ّدعي خاللها فريق
املستش�ارين واإلعالميني املقربين من الكاظمي،
ب�أن الحكوم�ة الحالي�ة «انتقالي�ة» وتس�عى إىل
تحقيق أهداف مرحلية أبرزه�ا إجراء االنتخابات
ّ
املبكرة ،التي لم تع�د كذلك بعد تأجيل موعدها إىل
الع�ارش م�ن ترشي�ن األول املقب�ل ،إال أن الوقائع
والسياس�ات الت�ي اتبعها الكاظم�ي ،تربهن عىل
وجود «نوايا مبيّتة».
ومن هنا انطلق «تيار املرحلة» الذي ّ
ش�كله فريق
الكاظمي ،لخ�وض االنتخاب�ات الربملانية املقبلة،
واالنخ�راط يف العملي�ة السياس�ية الت�ي كان�وا
يصفونها س�ابقا ً بأنها «فاش�لة» ،كما ش�اركوا
بدعوات عديدة لـ»إسقاط النظام السيايس»!

لجنة نيابية :قروض الموازنة تجعل
ً
رهينا للبنوك الدولية
العراق
المراقب العراقي/بغداد...

الكاظم�ي يف جلس�ة مجلس ال�وزراء أول أم�س ،فيما
انتق�دت التح�دث ببرود أعصاب بش�أن س�عر رصف
الدوالر ،عىل الرغم من مساسها لقوت ماليني العراقيني.
وقالت البج�اري إن الحكومة الحالي�ة تقف بالضد من
تطلع�ات الفقراء ،مبينة أن ارتفاع س�عر رصف الدوالر
ألقى بظالله عىل املواطنني.
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اك�دت لجن�ة متابع�ة الربنام�ج
الحكومي ،امس االربعاء ،ان القروض
املضمن�ة يف املوازن�ة تجع�ل الع�راق
رهينا ً للبنوك الدولية الكثر من عقد.
وق�ال عض�و اللجن�ة ح�ازم الخالدي
يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه «املراقب
العراق�ي» ان «مس�ودة املوازن�ة
الت�ي ص�وت مجل�س الن�واب على
ع�دد من فقراته�ا ثبتت فيه�ا العديد
م�ن الق�روض الخارجية الت�ي تثقل

كاهل العراق وتس�لب حقوق االجيال
القادمة».
واض�اف ان «الفوائ�د املرتتبة عىل تلك
القروض س�تدفع بالعراق اىل تس�ديد
الدي�ون لغاية س�نة  2048اخر دفعة
اذا ما اضيفت قروض اخرى” ،مشريا
اىل ان “تمري�ر تل�ك القروض هو ظلم
وسلب إلرادة االجيال القادمة».
ولفت اىل ان «تلك القروض ال تخلو من
مخالفة قانوني�ة كونها ترهن العراق
للبنوك الدولية وسياساتها املالية».

سياسي «خاسر» يبحث عن إعادة تدوير
في نفايات «البعث»

المراقب العراقي /أحمد محمد...

تماش�يا مع املشروع االمريكي الس�عودي
الس�اعي اىل إع�ادة ح�زب البع�ث املقب�ور
اىل الواجه�ة ،يح�اول بع�ض السياس�يني
ممن تب�وأوا مناص�ب حساس�ة يف العملية
السياس�ية بعد  2003والذين كانوا قبل هذا
التأريخ ضمن أزالم النظ�ام البائد واملنتمني
اىل ح�زب البع�ث وبدرج�ات متقدم�ة ،أن
يعمل�وا على الرتوي�ج والتس�ويق للفك�ر

للبعثي الذي تس�بب بقتل وإعدام املواطنني
العراقيني االبرياء وارت�كاب مجازر ومقابر
جماعية بحقهم.
هؤالء السياسيون ومن بينهم صالح املطلك
الذي تسلم مناصب يف السلطتني الترشيعية
والتنفيذي�ة واُدين فيها بملفات فس�اد مايل
وإداري ومل�ف النازحني من أبرزها ،يحاول
ارت�داء «ثوب» جدي�د للعمل الس�يايس بعد
ش�عوره بالخس�ارة يف النظ�ام الس�يايس

الحايل.
ويف ترصيح�ات للمطل�ك أث�ارت غض�ب
املواطنين العراقيني عبر مواق�ع التواصل
االجتماعي ،حيث ذكر بها «أنه بعثي منذ أن
كان عمره  14سنة وتربيته بعثية»!.
وأضاف املطلك ،يف رده عىل سؤال عن رغبته
بالتواج�د م�ع البعث يف ح�ال كان موجوداً،
مُ جيب�ا «بالتأكيد أتمنى ذل�ك ،فقرار فصيل
السابق من حزب البعث جرح مشاعري!».

واش�تهر صالح املطلك ،بجريمت�ه املعروفة
برسقة أموال النازحني خلال فرتة حكومة
حيدر العبادي ،حيث تم ترشيح املطلك آنذاك
من قبل البيت الس�يايس السني ،إلدارة ملف
النازحني من أبناء املحافظات السنية ،إال أن
املجامالت السياسية حالت دون محاسبته،
لكن�ه فقد الدعم الش�عبي والس�يايس الذي
قدم اليه خالل الفرتة املاضية.
تفاصيل اوسع صفحة 2
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سياسي خاسر ينضم للمشروع األمريكي ويسوق للنظام البائد
املراقب العراقي /أحمد محمد...
تماش�يا مع املرشوع االمريكي السعودي الساعي اىل
إع�ادة حزب البعث املقبور اىل الواجهة ،يحاول بعض
السياس�يني ممن تبوأوا مناصب حساسة يف العملية
السياس�ية بعد  2003والذين كان�وا قبل هذا التأريخ
ضم�ن أزالم النظ�ام البائد واملنتمين اىل حزب البعث
وبدرجات متقدمة ،أن يعملوا عىل الرتويج والتسويق
للفك�ر للبعثي الذي تس�بب بقتل وإع�دام املواطنني
العراقيني االبرياء وارت�كاب مجازر ومقابر جماعية
بحقهم.
هؤالء السياس�يون وم�ن بينهم صال�ح املطلك الذي
تس�لم مناصب يف الس�لطتني الترشيعي�ة والتنفيذية
واُدي�ن فيه�ا بملف�ات فس�اد م�ايل وإداري ومل�ف
النازحين م�ن أبرزها ،يح�اول ارتداء «ث�وب» جديد
للعم�ل الس�يايس بعد ش�عوره بالخس�ارة يف النظام
السيايس الحايل.
ويف ترصيح�ات للمطل�ك أث�ارت غض�ب املواطنين
العراقيني عرب مواقع التواصل االجتماعي ،حيث ذكر
به�ا «أنه بعثي من�ذ أن كان عمره  14س�نة وتربيته
بعثية»!.
وأضاف املطلك ،يف رده عىل سؤال عن رغبته بالتواجد
م�ع البعث يف ح�ال كان موج�وداً ،مُ جيب�ا «بالتأكيد
أتمنى ذل�ك ،فقرار فصيل الس�ابق من ح�زب البعث
جرح مشاعري!».
واش�تهر صالح املطل�ك ،بجريمت�ه املعروفة برسقة
أموال النازحين خالل فرتة حكومة حي�در العبادي،
حيث تم ترشيح املطلك آنذاك من قبل البيت السيايس
الس�ني ،إلدارة مل�ف النازحني من أبن�اء املحافظات
الس�نية ،إال أن املجاملات السياس�ية حال�ت دون
محاس�بته ،لكنه فقد الدعم الشعبي والسيايس الذي
قدم اليه خالل الفرتة املاضية.
وبحس�ب اللوائ�ح والقوانني الناف�ذة يف العراق ،فإن
مثل ترصيحات املطلك هذه ،يجب أن يحاس�ب عليها

وف�ق قانون املس�اءلة والعدالة وكذل�ك قانون حظر
حزب البعث ،حيث تصل عقوبة من يروج أو يس�وق
لفكر البعث اىل السجن املؤبد.

جمع تواقيع برلمانية إلقالة امين بغداد من منصبه
مجل�س الن�واب ،حس�ن
الكعبــ�ي ،طال�ب رئي�س
ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي
بإقالة امني بغ�داد عالء معن
وع�ددا ً م�ن م�دراء االمان�ة،
لفش�لهم بإنج�از امله�ام
الخدمي�ة املس�ؤولني عنه�ا
الهايل العاصمة بغداد بش�كل
ع�ام ،ومنطقة ح�ي املنتظر
بمدين�ة الصــــ�در بش�كل
خاص.

املراقب العراقي /بغداد...
أعلنت رئاس�ة الربملان ،امس
األربع�اء ،ب�أن نواب�ا جمعوا
تواقيعا إلقالة امني بغداد من
منصبه.
وق�ال مكت�ب النائ�ب األول
لرئيس الربملان ،يف بيان تلقت
«املراقب العراق�ي» إن «نوابا
قاموا بجم�ع تواقي�ع إلقالة
امني بغداد من منصبه».
وكان النائ�ب األول لرئي�س

بالــوثيقـة

الشريط األمين

طلب نيابي بصيغة عاجلة للجنة
السالمة الوطنية بشأن امتحانات
الدراسة الجامعية.

التقاعد تعلن انجاز معامالت شهداء
فاجعة ساحة الطيران

املراقب العراقي /بغداد...
اعلن�ت هيئة التقاعد الوطني�ة ،امس االربعاء،
وبالتنس�يـــق مــــع مؤسس�ة الش�هداء،
معاملات ش�هــــداء فـــاجع�ة س�احة
الطريان.
وقال وكي�ل رئيس الهيئة حس�ام الس�عيدي،
يف ترصي�ح تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» إن�ه
«تنفي�ذا لتوجي�ه رئي�س ال�ورزاء مصطف�ى
الكاظمي ،انجزت هي�أة التقــــاعد الوطنية
بالتنس�ـــــيق م�ع مؤسس�ة الش�هداء

معاملات ش�هداء فــــــــاجع�ة س�احة
الطريان».
وأض�اف ان�ه «ت�م إنج�از جمي�ع املعاملات
وتس�ليم الهوي�ات اىل أرس الش�هداء يف مح�ل
س�كناهم من خــــالل تش�كيـــــل فريق
عم�ل مشترك أنج�ز املهمـــ�ة خــــــالل
اقـــــل من شهر بالتعاون مــــع الجهات
ً
الفتــــــ�ا اىل «اختزال الوقـــــت
املعنية»
والجه�د وتنفي�ذ رواتبهــ�م التقاعدي�ة عىل
الشهر املقبل».

مسؤول بوزارة الصحة :هناك خياران من
اللقاحات أمام المواطن والثالث قريبا
املراقب العراقي /بغداد...
كش�ف مس�ؤول يف وزارة
الصح�ة ،ع�ن وج�ود خيارين
م�ن اللقاح�ات متوف�رة امام
املواطن.
وقال مدير عام صحة الرصافة
ببغداد عبد الغني الساعدي ،يف
بيان تلق�ت «املراقب العراقي»
نس�خة من�ه إن «وج�ود اكثر
من  660منفـــ�ذ تلقيحي يف
الع�راق تعمل عىل اعطاء لقاح
كورون�ا ،من بينها  60منفذ يف
جانب الرصافة بع�د ان كانت
 35منفـــــ�ذا ،م�ن اج�ل
تشجيع املواطنني وحثهم عىل
اخ�ذ اللقــــ�اح ،املعتمـــد
م�ن رشكـــ�ات عامليــــ�ة
رصينة».
واض�اف أن «هن�اك خياري�ن
ام�ام املواطن يف اخ�ذ اللقاح،
اوله�ا اللق�اح «س�ينوفارم»
الصين�ي ،وثانيه�ا اللق�اح
«أسترا زيني�كا» الربيطاني،
وس�يصل يف القري�ب العاج�ل
لقاح فايزر االمريكي ،وجميع

مكافحة االجرام تقبض عىل  3متهمين
بالقتل وآخر بالخطف يف بغداد
املراقب العراقي /بغداد...
اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد ،امس
االربع�اء ،القبــــض على ثالثة متهمني
لقيامهــــ�م بجرائــــ�م قت�ل وآخ�ر
بالخطف يف مناط�ق متفرقة من العاصمة
بغداد.
وقال�ت املديري�ة ،يف بي�ان تلق�ت «املراقب
العراقي» نسخة منه ،إن «مفارزها تمكنت
م�ن القبض عىل ثالث�ة متهمين لقيامهم
بجرائ�م قتل يف مناطق متفرقة من بغداد»،
مبين�ة ان�ه «ت�م تدوي�ن أق�وال املتهمني،
باالعرتاف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهم وفق
املادتني ( )٤٠٥ ، ٤٠٦من قانون العقوبات

وللحدي�ث أكثر حول هذا امللف ،أكد املحلل الس�يايس
مؤي�د العيل ،أن «بعض ما أس�ماهم ب�ـ (النفايات)
السياس�ية الت�ي ظه�رت اىل العم�ل الس�يايس بع�د

 2003والت�ي له�ا انتم�اءات بعثية واضح�ة وتحمل
آيديولوجية البعث املجرم الذي تسبب بقتل العراقيني
وإعدامه�م بص�ورة غري قانوني�ة وارتك�ب بحقهم

العراقي».
واضاف�ت املديري�ة ،أن « مف�ارز مديري�ة
مكافح�ة إج�رام اب�ي غري�ب ،تمكن�ت
م�ن القب�ض عىل مته�م بالخط�ف ،غربي
العاصمة».
واش�ارت اىل أن «عملي�ة القب�ض تمت بعد
توفر معلومات بوجود حادث خطف ،وعىل
الفور تم تشكيل فريق عمل ملتابعة الحادث
وبع�د التح�ري وجمــــ�ع املعلومات تم
نص�ب كمـــــين محك�م والقب�ض عىل
املته�م ،حي�ث دونـــت أقوال�ه باالعرتاف
ابتدائيا وقضائي�ا وتوقيفه وفق املادة ٤٢١
ق.ع».

ه�ذه اللقاح�ات س�تكون
متوفرة امام املواطن.
وب�دوره دع�ا محاف�ظ بغداد

محمد جابر العط�ا ،املواطنني
اىل مراجعـــــ�ة املنافــــذ
التلقيحي�ة الصحــــي�ة يف

العاصمة ،الخ�ذ لقاح فريوس
كورون�ا ،بع�د زي�ادة مناف�ذ
التلقيح.

االستخبارات العسكرية تضبط
مضافتين للدواعش جنويب نينوى
املراقب العراقي /نينوى...
اعلن�ت مديري�ة االس�تخبارات العس�كرية،
ام�س االربع�اء ،ضب�ط مضافتين للدواعش
تستخدمــــان كمالذات آمنــــة ومنصات
لالنطــــلاق لتنفيـــ�ذ عملي�ات ارهابي�ة
جنـــــوب�ي نين�وى ،يف عملي�ة وصف�ت
بالجريئة.
وقال�ت املديري�ة ،يف بي�ان تلق�ت «املراق�ب
العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن «مف�ارز ش�عبة
االس�تخبارات بالفرقـــــة  ١٤واستخبارات
لواء املشاة  ٥٠تمكنت من اجتيــــاز املوانع
الطبيعي�ة وعب�ور النه�ر الفاصـــــ�ل عن
املضافات يف جزيرة س�لطان عب�د الله التابعة

لناحي�ة القيــــ�ارة يف نين�وى باس�تخدام
ال�زوارق البخــــــــــاري�ة ومداهم�ة
املضافتني».
ولفتت املديري�ة اىل «العثور على ارزاق جافة
واخ�رى طري�ة داخ�ل املضافتين وع�دد من
رشائح اجه�زة املـــوبايل باإلضافة اىل اعالم
التنظيم االرهابي» ،مبينة ان «مفارز هندس�ة
الفرقة املرافقة للقوة دمرت املضافتني بشكل
تام».
واضافـــــت ،أن «العمليـــــة استندت اىل
معلوم�ات اس�تخـــــبارية نوعية وتميزت
بالج�رأة واالقــــ�دام يف تخط�ي املوان�ع
الطبيعية».

املج�ازر واملقاب�ر الجماعي�ة ،حاولت بع�د االحتالل
ارت�داء «لباس» س�يايس جديد لكنها لم تس�تطع أن
تخفي أفكارها كصالح املطلك الذي تسنم مناصب يف
الجانب الترشيعي والتنفيذي ويف الوقت ذاته صاحب
فترة عمله�م ارتكابه�م فس�ادا بمقدرات الش�عب
العراقي وباألخص ملف النازحين الذي يدين املطلك
بش�كل واضح ومع�روف بعد اس�تيالئه على مبالغ
طائل�ة لتلك الرشيحة التي غالبها من أبناء جلدته أي
من الطائفة السنية».
وقال العيل ،يف ترصيح لـ «املراقب العراقي» إن «هذه
الجماع�ات واملطلك يف طليعتهم فش�لوا يف أن يكونوا
رقما سياس�يا صعبا يف العملية الحالية ،حيث أخذت
ُتجري محاوالت للتس�ويق لفكر البع�ث ،تتناعم مع
املرشوع االمريكي الس�عودي ال�ذي يريد عودة حزب
البعث بشكل أو بآخر».
وأض�اف ،أن «ترصيح�ات املطل�ك االخيرة كش�فت
حقيقة اشتراكه يف مرشوع إعادة البعث اىل الواجهة
ال�ذي تق�وده جه�ات خارجي�ة وداخلية ع�ن طريق
بعثيني سابقني فشلوا يف املرحلة التي تبعت .»2003
وش�دد عىل «أهمي�ة تفعيل قان�ون «حظ�ر البعث»
بحق املطلك وكل من يحاول الرتويج له س�واء بشكل
شخيص أو بشكل جماعي» ،معتربا ترصيحاته حول
«تفاخ�ره باالنتماء اىل حزب البعث وأس�فه لخروجه
من�ه بأنها رق�ص على دم�اء العراقيني والش�هداء
واستهانتهم بالشهداء االبرار».
واعتبر أن «هذه الترصيحات ه�ي إجرامية تتماىش
مع املخططات الخارجية التي تهدف اىل زعزعة وضع
العراق م�ن الداخل ،وهي تدل عىل أن هناك محاوالت
س�ابقة هدفه�ا القض�اء على العملي�ة السياس�ية
الحالية والوقوف ضدها ألهداف بخسة».
وطال�ب الكتل السياس�ية س�يما الش�يعية منها بـ
«الكف عن مجاملة املطلك وأعوانه عىل حساب دماء
العراقيني».

 -عندما يقول بايدن انه ش���عر
بالقلق طيلة عامي���ن قبل ابرام
االتفاق الصيني االيراني.
 عندم���ا تدخ���ل #اس���رائيلوحلفاؤها حالة الطوارئ بعد هذا
االتفاق.
 لكم ان تتخيلوا ما الذي تع ّرضله العراق في تشرين ٢٠١٩؛ بعد
ايام من عودة الوفد العراقي من
الصين!
#الموازنة
االعالمي مازن الزيدي
#الدوالر_يجلد_الفقير

تغريدة

إصبع عىل الجرح ..

العراق بين الشجاع والجبان ..
رغ�م أننا نعي�ش العام الس�ابع عرشعىل س�قوط الدكتات�ور والحكم
البعث�ي الهدام إال أن ما يحصل يف العراق تحت يافطة الديمقراطية من
ديناميكي�ة االنقالب بني القاعدة واالس�تثناء واملألوف والش�واذ والحق
والباط�ل وما نعيش�ه م�ن تفيش الجنون وإش�اعة الف�وىض والتبجح
بالوقاحة وانتش�ار الفس�اد وتس�لطن الفاس�دين وتلقائي�ة االنفالت
ِّ
لنش�خص
والتجاوز على ثوابت املنظوم�ة القيمية واألخالقية تدعونا
األس�باب لذلك  .كثرية هي األس�باب وأكث�ر منها املس�ببات ابتدا ًء من
ال�دور الفاعل ألزالم البع�ث الصدامي إىل حقد األع�راب ومؤامراتهم إىل
رصاع اإلرادات الدولية وتش�ابك املصالح عىل األرض العراقية لكن رأس
األس�باب وأهمها هو فقدان اإلرادة عند أصحاب القرار واملسؤولني عن
األمر يف العراق  .وجهة نظري الش�خصية أرى األمر مجسدا يف مفهوم
أن يكون اإلنس�ان شجاعا أم جبانا  .ال أريد أن أتهم من أقصد يف كالمي
بالجهل أو الغباء أو البالهة أو السذاجة لكن الحقيقة املتفق عليها عند
علم�اء الس�يلوجيا تؤك�د أن الثقافة تلعب دورا ً هام�ا ً وركيزة كربى يف
بناء ش�خصية اإلنسان  ،فالش�جاع يعتمد املعرفة ركيزة أساسية تبنى
عليه�ا العواطف وتوظ�ف اإلرادة إلحالتها إىل واقع س�لوكي من صميم
الش�خصية ذاته�ا فيما تتفاعل الثقاف�ة مع ق�وة اإلرادة التي تؤطرها
املعايير األخالقي�ة والصدق لتح�ل محل املعايير الوجداني�ة أو اآلثار
النفس�ية  .علين�ا أن ال نخل�ط بين املتهور
والش�جاع يف ممارس�ة الس�لوك ،فاملته�ور
ُيق� ِدمُ عىل الفعل بغ�ض النظر عن العواقب
ودون تقدي�ر للموق�ف يف حني أن اإلنس�ان
الشجاع له ما يميزه من الذكاء والقدرة عىل
إدراك العالقات القائمة بني األشياء واملواقف
واألح�داث واتخاذ املواقف املناس�بة يف ضوء
كل عالقة من تل�ك العالقات دون الوقوع يف
االندفاع والترصف غري املدروس  .الشخص منهل عبد األمري المرشدي ..
الش�جاع يتمت�ع برؤي�ة حادة يف استش�فاف
املس�تقبل بقراءة واعية ودراية تتجىل واضح�ة حتى يف التمتع بالقدرة
التعبريي�ة للداللة عىل األفكار وما يري�د أن يقول بتوازن ومنطق فضال
عن إتقانه اللغة ومخارج الحروف  .بقي أن نشري إىل إرادة التنفيذ التي
يتمتع بها الشخص الش�جاع ألقواله طاملا كانت صحيحة وموضوعية
ته�يء الكمال لش�خصيته يف ق�درة متوازنة بني اإلق�دام حيثما تطلب
املوق�ف واإلدبار والرتاجع عن األخطاء وليس هذا فحس�ب بل االعرتاف
بالخط�أ واالعتذار عنه وهو ما يجعله ق�ادرا مطمئنا عىل اتخاذ القرار
والتحدي للمواقف الضاغطة وال يستس�لم لها  .أما الجبان فهو خالف
كل ماذكرنا من صفات للش�خص الش�جاع حيث تجده ضعيفا يف ذاته
متأملا ً مستس�لما ً يتملكه إدراك مضطرب ودوني لل�ذات وارتفاع القلق
بش�كل كبري لديه يص�ل درجة الهلع كما تراه متلون�ا مع كل موقف يف
عالقات�ه وأعماله واتصاالته متكيفا مع جمي�ع املواقف حتى لو كانت
متناقضة يف وجدانه الداخيل معتمدا أس�لوب املجاراة (االنبطاح) لآلخر
وبإرادة مس�لوبة فضال عن كونه كذابا ضعيف اإلرادة أسيرا للش�عور
بالعج�ز والدوني�ة والخ�وف م�ن كل يشء  ..بع�د هذا الع�رض املوجز
واملخترص أترك لكم حق اختيار الوصف الذي يتوافق مع أركان العملية
السياس�ية يف العراق واملس�ؤولني فيه من الرأس حتى القدم ..فهل هم
شجعان أم جبناء ؟؟؟.

اسعار الذهب

الرشيد :عدد المستفيدين من السلف
االلكترونية وصل الى  5االف
اعلن مرصف الرش�يد ،امس االربع�اء ،نجاح تطبيق
النظام االلكرتوني يف منح الس�لف ملنتس�بي وزراتي
الدفاع والداخلية.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت «املراقب
العراقي» نسخة منه إن «عدد السلف املمنوحة لثالث
وجبات وصلت اىل ( )٥٠٠٠مستفيد».
وبين ان «م�دة املنح م�ن تاري�خ التــقدي�م ()٧٢
ساعة».
واضاف البيان ان «العمل مستمر لشمول املتقاعدين
واملوظفني بالتقديم عىل الس�لف ع�ن طريق النظام
االلكرتوني».

أسعار الذهب عيار  75,346 21دينارا
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أسعار الذهب عيار  64,583 18دينارا

اسعار الفضة

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

اسعار النفط

ً
دوالرا
األمريكي 60.83

ً
دوالرا للبرميل
برنت 64.50

برلماني من كركوك :نفط
المحافظة يباع لالردن مجانا
اك�د النائب عن كركوك ارش�د الصالحي ،ام�س االربعاء ،ان نفط
كركوك مب�اح يباع للاردن «مجانا».وق�ال الصالحي ،يف ترصيح
تابعت�ه «املراقب العراق�ي» إن « 10االف برميل م�ن نفط كركوك
تذه�ب لالردن باتف�اق غري واضح» ،مؤك�دا ان «حقول كركوك ال
تزال مس�تغلة م�ن قب�ل رشكات اقلي�م كردس�تان» .واضاف ان
«نف�ط كرك�وك يرسق عبر الصهاري�ج وحقول نف�ط املحافظة
اس�تغلت بطريقة «س�يئة» قبل .« 2017وتابع النائب عن كركوك
ان «رشك�ة نفط الش�مال «خارسة» رغ�م تصديرها املس�تمر» ،
مبين�ا ان « كرك�وك والبرصة اكثر املحافظ�ات املترضرة نفطيا».
واشار اىل ان اقليم كردستان سيسلم بغداد النفط املتفق عليه من
حقول كركوك» ،موضحا ان «هناك مقرتح لتأس�يس رشكة نفط
كركوك».
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اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

سعر بيع الدوالر = 146,500

دينار

سعر شراء الدوالر =  145,500دينار

أحالم المواطن بتغيير سعر صرف الدوالر تتبدد

الفقراء يقعون ضحية «استهتار الحكومة» و «ضعف» البرلمان
املراقب العراقي /املحرر االقتصادي...
ل�م تك�ن ترصيح�ات الربمل�ان إال ه�وا ًء يف
ش�بك ،بم�ا يتعلق بقضية تغيري س�عر رصف
ال�دوالر الذي أرض برشائح كبيرة يف املجتمع،
الس�يما ذوو الدخل املح�دود ،إذ ل�م تبلغ تلك
الترصيحات مستوى املوقف بل بقيت حبيسة
اإلعلام ،كون�ه أخفق أكث�ر من م�رة بتمرير
املوازنة وفشل يف تضمني خفض سعر الرصف
فيها ،كما أن الترصيحات الحكومية حس�مت
قضية تغيري سعر الرصف.
وم�ا زاد تب�دد أحلام املواط�ن بتغيير س�عر
الرصف رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي،
ال�ذي أكد أن ق�رار تغيري س�عر رصف الدوالر
ت�م اتخاذه من قبل البن�ك املركزي وفق «رؤية
واستراتيجية هادفتني» بحس�ب قوله ،فيما
دعا اىل االبتعاد عمّا أس�ماها باملزايدات ،وي ُد ُّل
ذل�ك على أن الحكوم�ة مرصة على محاربة
الطبقة املسحوقة من الش�عب ،وتنوي امليض
نحو سياس�ة التجوي�ع واإلفقار بحس�ب ما
يرى مختصون بالشأن االقتصادي.
وأثارت تلك الترصيحات الحكومية «املستفزة»
ردود أفعال شعبية وسياس�ية ،كونها بمثابة
إعلان الحرب ض�د املواطن الفقير ،إذ أكدت
النائبة زهرة البجاري  ،اس�تغرابها مما صدر
ع�ن رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي يف
جلسة مجلس الوزراء أول أمس ،فيما انتقدت
التح�دث ببرود أعصاب بش�أن س�عر رصف
الدوالر ،عىل الرغم من مساس�ها لقوت ماليني
العراقيني.
وقال�ت البج�اري إن الحكوم�ة الحالية تقف
بالض�د م�ن تطلع�ات الفق�راء ،مبين�ة أن
ارتفاع س�عر رصف ال�دوالر ألقى بظالله عىل

املواطنني.
ولجأت الحكومة اىل رفع سعر الرصف بنسبة
« »%20دفع�ة واح�دة ،حيث أقدم�ت عىل ذلك
اإلج�راء دون س�ابق إن�ذار وإعلام للمواطن
بذلك ،بينما علمت مافيات الفساد بذلك القرار
الذي ص�در عن البنك املركزي ،وس�ارعت تلك
املافي�ات اىل رشاء كمي�ات كبرية م�ن الدوالر

بس�عر « »1250دينار ،وبع�د أيام قالئل وصل
س�عر رصف الدوالر اىل « »1450تبعا ً للس�عر
الذي حدده البنك املركزي ،وباعت تلك املافيات
م�ا لديه�ا من عملة بف�ارق « »20ال�ف دينار
للمئة دوالر الواحدة.
وكش�ف مختصون بالش�أن امل�ايل لـ»املراقب
العراق�ي» أن�ه « ومن�ذ إعلان البن�ك املركزي

مصفى كربالء يستعد للتشغيل التجريبي بطاقة  140الف برميل يوميا
املراقب العراقي /كربالء...
تستعد وزارة النفط إلطالق التشغيل األويل التجريبي
لوح�دات الطاق�ة يف مصفى كربلاء املصمم بطاقة
 140أل�ف برميل يومياً.ونقلت الوزارة ،يف بيان تلقت
«املراقب العراقي» نس�خة منه إن «املالكات يف رشكة
مصايف الوس�ط – قس�م مصفى كربالء ،تس�تعد يف
املدة القليلة املقبلة لفعاليات التشغيل األويل لوحدات
الطاق�ة يف املصفى ،وتمت تهيئة املالكات املش�اركة
م�ع ائتلاف الشركات الكوري�ة  ،JVوبمس�اهمة
فاعل�ة م�ن قب�ل الرشك�ة االستش�ارية».وأضاف
املصدر ،أن «املالكات املش�اركة يف عملية التش�غيل،
من ش�عبة االنتاج والتش�غيل والش�عبة الهندس�ية

المالية تعلن ارتفاع
إيرادات الجمارك

أعلن�ت وزارة املالية ،امس األربعاء ،ارتفاع
اي�رادات الجم�ارك واعتماده�ا سياس�ة
اقتصادي�ة داعم�ة مليزاني�ة الدول�ة ،فيما
دعت وس�ائل اإلعالم إىل ع�دم نقل األخبار
التي تسهم بإثارة الرأي العام.
وقال بيان للوزارة تلقت «املراقب العراقي»
إن�ه «لوح�ظ خلال الفترة األخيرة قيام
بع�ض ال�وكاالت والقن�وات التلفزيوني�ة
بتوجي�ة بوصلتها نحو ملاك وزارة املالية
والدوائ�ر التابع�ة له�ا م�ن خلال فربكة
بع�ض األخبار وإعادة ترصيحات س�ابقة
ُّ
تص�ب يف مصلحة بع�ض الجه�ات والنيل
من سياس�ة االصالح االقتصاد التي تبنتها
وزارة املالية».
وأض�اف أن «بع�ض الجهات تق�وم بنرش
أخبار غير صحيحة بالضغط على الهيأة
العام�ة للجم�ارك التابعة ل�وزارة املالية يف
الوقت الذي تعد الهيأة لستراتيجية جديدة
ذات أفق واس�ع يتماىش مع حجم األعمال
املناطة بها وحس�ب توجيهات وزير املالية
إلدخال نظام األتمتة يف عملها للقضاء عىل
الفس�اد يف املنافذ الحدودية والتي ستسهم
بتحقي�ق اي�رادات جمركي�ة حقيقية تعد
مصدرا ً من مصادر تموي�ل املوازنة العامة
للدولة».وتاب�ع ،ان «الهي�أة قامت بتفعيل
ال�دور الرقاب�ي والتدقي�ق ال�ذي ح�د من
عملية التهرب الجمرك�ي وزيادة االيرادات
الجمركي�ة ،كما احبطت محاوالت لتهريب
أكث�ر م�ن  200حاوية بمختل�ف البضاعة
ومص�ادرة أكثر م�ن  50ش�احنة مخالفة
للضواب�ط والتعليم�ات خلال الش�هر
السابق».

على أت�م الجهوزية لعمليات التش�غيل ،الس�يما أن
امللاكات الهندس�ية الجدي�دة يف مصف�ى كربالء قد
ج�رى تدريبه�ا عملي�اً يف مق�ر الرشك�ة – مصف�ى
ال�دورة ،لتلتح�ق بعده�ا اىل موق�ع مصف�ى كربالء
للتدريب النظ�ري مع الشركات الكورية».وأوضح،
أن «مصف�ى كربالء مصمم بطاق�ة  140ألف برميل
يومي�اً ،وس�ينتج املصفى البنزين العادي واملحس�ن
ووقود الطائ�رات والكاز والنف�ط االبيض والكربيت
الصلب والغاز السائل وقار التبليط الصناعي وغريها
من املنتجات النفطية ،وبمواصفات قياسية أوروبية
عاملي�ة ،إضافة اىل ذلك فإنه سيس�هم بتوفري الوقود
للمحطات الكهربائية القريبة منه».

تخفيض س�عر الدينار أمام الدوالر نهاية عام
 2020املنرصم ،الزال الدوالر املتداول يف السوق
غالبيته من مخزون الصريفات واملضاربني».
وبني املختصون أن « ما يقارب الثالثة أش�هر،
ومبيع�ات البن�ك املرك�زي منخفضة بش�كل
كبري ،ما ي ُد ُّل على أن االموال التي يتم تداولها
يف الس�وق هي من التي تم خزنها قبل ارتفاع

سعر الدوالر».
وأدت تلك املضاربات بين الحكومة ومافيات
الفس�اد ،اىل ارتفاع أسعار املواد الغذائية ،كما
أثرت على أصحاب املح�ال التجاري�ة بعد أن
ش�هد الس�وق كس�ادا ً حاداً ،فيما أعقبت تلك
االزم�ة ترصيحات برملانية لم تفلح بتغيري أي
يشء سوى الضجيج االعالمي.
إذ رشع مجلس النواب بق�راءة بنود املوازنة،
م�ع تثبيت س�عر رصف الدوالر ب�ـ»،»1450
وح�ول ذل�ك املوضوع ي�رى املحلل الس�يايس
حي�در املوس�وي أن « مجموع�ة م�ن النواب
اعتصموا من أجل إقرار املوازنة  ،وهي وسيلة
للبح�ث ع�ن الش�عبوية كأس�لوب لدغدغ�ة
مشاعر الرأي العام».
وأوضح املوسوي يف ترصيح خص به «املراقب
العراقي» أن « الحقيقة املطلقة هي أن النائب
يف الربملان يأخذ راتبا وامتيازات جيدة وبالتايل
هو بعيد عن معاناة املواطن».
ولف�ت اىل أن «قص�ة املوازن�ة ليس�ت جديدة
على العراقيني فه�ي الوحي�دة يف العالم التي
تق�ر بغري موعده�ا ،وتضفي عليه�ا إمالءات
سياس�ية وليس�ت مهني�ة واقتصادية وهي
الوحيدة يف العالم التي تس�تخدمها الحركات
السياس�ية كجزء من الربوباغان�دا املبكرة يف
أصل تقاسم الجمهور والنفوذ».
وأش�ار اىل أن «املسحوقني ال يهمهم إن مُ ِّرر ْ
َت
أم ال ألن املفل�س يف القافلة أمني ،لكن ما يهم
مح�دودي الدخ�ل ومن هم تح�ت الفقر كيف
تعود أس�عار الس�وق اىل س�ابق عهدها قبيل
تغيري سعر الرصف».
ودعا املوسوي اىل «التعايش مع سعر الرصف
الجديد كما هو التعايش مع وباء كورونا».

اعلن�ت وزارة التجارة ،امس االربعاء،
ط�رح مناقص�ة لتجهيزه�ا بكمي�ة
( )30000ألف طن من مادة الرز ومن
كاف�ة املن�اىشء وحس�ب املواصفات
املعتمدة لدى الرشك�ة العامة لتجارة
الحبوب.
وقالت الوزارة ،يف بيان تلقت «املراقب
العراقي» نسخة منه إنه «بعد وصول
التخصيصات املالية املخصصة لرشاء
مفردات البطاقة التموينية لحسابها
وجه�ت بموج�ب املناقص�ة الدع�وة
للشركات ذات الخربة و االختصاص
يف مج�ال تجهي�ز ال�رز مم�ن لديه�ا
تجارب وأعم�ال مماثل�ة يف التجهيز
م�ع العراق أو أي دولة للمش�اركة يف
املناقصة».
وأش�ارت إىل أن «العروض نافذة للرد
لغاية الثامن من ش�هر نيسان املقبل
على أن تك�ون الع�روض مش�فوعة
بتأمين�ات اولي�ة بموج�ب خط�اب
ضم�ان  BID BONDاو ص�ك مصدق

حددت لجنة االقتصاد النيابية ،امس األربعاء،
خيارات أخرى لتوفري األموال بدل رفع س�عر
الصرف ،فيم�ا اك�دت رضورة وض�ع خطة
لدع�م املنتج املحلي ومعالجة عدم اس�تقرار
السوق.
وقال عض�و اللجنة م�ازن الفييل ،يف ترصيح
تابعته «املراق�ب العراقي» إن «اللجنة طالبت
بتغيري س�عر الصرف واعادته لس�ابقه ألنه
ق�رار فيه فوائ�د اقتصادية وس�لبيات ،ولكن
س�لبياته أكثر بكثري من االيجابيات» ،مشريا ً
اىل أن «االيجابيات تتضمن رفع سعر الرصف
ورف�د الخزينة بـثمانية تريلونات دينار ،لكن

االٔخرى».
ودعت الوزارة« ،الراغبني باملش�اركة
يف املناقصة مراجعة قس�م العقود يف
الوزارة لرشاء الشروط واملواصفات

مقاب�ل دفع مبل�غ قدره خمس�ما ٔية
ألف دينار غري قابل للرد عىل أن تقدم
العط�اءات يف موع�د أقصاه الس�اعة
الع�ارشة من صب�اح ي�وم (االثنني)
املصادف .« 2021/4/5
ولفت�ت إىل ،أن «قس�م العقود العامة
س�يعقد مؤتم�را ً يف الراب�ع م�ن
ش�هر نيس�ان املقب�ل لإلجاب�ة على
استفسارات املشاركني يف املناقصة يف
مق�ر الوزارة الكائن يف بغداد املنصور
قرب بناية معرض بغداد الدويل».
وأف�اد البي�ان ب�أن «ال�وزارة لديه�ا
آلي�ات وضوابط مركزي�ة للتعاقدات
واملناقص�ات التي تجريها بش�فافية
عالي�ة حي�ث س�تقوم بإس�تبعاد
أي عط�اء غير مس�تويف للشروط
واملواصف�ات املعتم�دة لديه�ا كونها
غري ملزمة بقبول اوطا ٔ العطاءات ،و
يف ح�ال مصادفة ي�وم غلق املناقصة
عطلة رس�مية يف البلاد فيعترب اليوم
التايل موعدا ً لغلق املناقصة».

التخطيط تقدم توصية لمجلس الوزراء باستئناف العمل بخط كهرباء بغداد حديثة
اكد وزي�ر التخطيط ،خالد بتال النج�م ان الوزارة
س�تقدم توصياته�ا الخاصة باس�تئناف العمل يف
مرشوع خ�ط كهرباء (بغداد -حديثة) ،إىل مجلس
الوزراء خالل االيام القريبة املقبلة.
وقال خالل ترؤس�ه اجتماعا ض�م رئيس صندوق
اع�ادة االعمار محمد هاش�م العاني ،وممثلني عن
وزارة الكهرب�اء واألمان�ة العامة ملجل�س الوزراء،

أعلن�ت وزارة النقل ،ام�س االربعاء ،مبارشتها
بتنفي�ذ رحالته�ا املب�ارشة اىل الهن�د لصال�ح
رشكة هيونداي الكوري�ة ضمن اتفاق تجاري
استثنائي.
وقالت الوزارة ،يف بيان تلقت «املراقب العراقي»
نس�خة منه إنه «ب�ارشت وزارة النقل الرشكة
العام�ة للخط�وط الجوي�ة العراقي�ة انطلاق
رحالته�ا اىل الهن�د بع�د االجتماع ال�ذي جرى
مؤخرا بني وزي�ر النقل نارص الش�بيل ،ومدير
عام الخطوط الجوي�ة العراقية الكابتن كفاح
حسن مع وفد رشكة هيونداي ،وبتنسيق عايل
املستوى مع الجانب الهندي لغرض استحصال
املوافق�ات االصولي�ة لتنفي�ذ ه�ذه الرحلات
بالرغ�م م�ن القي�ود الصحية املتبع�ة حاليا يف
مطارات الهند».
وتابع�ت «ج�رى االتف�اق على نق�ل العمال�ة
العاملين ل�دى رشك�ة هيون�داي الكوري�ة
املتواجدة عىل االرايض العراقية والبالغ عددهم
اكث�ر م�ن ( )7000عامل عرب اس�طول الناقل
الوطن�ي العراقي ،حيث تم نق�ل اكثر من 330
منهم ابتداء من االس�بوع املايض وس�يتم نقل
 800اخرين هذا االس�بوع وبوتيرة متصاعدة
لالسابيع املقبلة».

االقتصاد النيابية تؤكد على دعم المنتج المحلي بسبب رفع سعر الدوالر

التجارة تكشف عن مناقصة لشراء  30ألف طن من األرز
او س�فتجة لصالح الرشك�ة العامة
لتج�ارة الحب�وب ،وص�ادرة م�ن
املص�ارف املعتمدة لدى البنك املركزي
العراق�ي ا ٕضاف�ة اىل املستمس�كات

ضمن اتفاق تجاري استثنائي..
النقل تباشر بتنفيذ رحالتها
المباشرة الى الهند

وكيلي وزارة التخطيط ان  :خط كهرباء  /بغداد-
حديث�ة /يمث�ل أهمي�ة كبيرة يف تحسين واق�ع
الكهرب�اء الوطني�ة يف عموم العراق ،وس�د حاجة
محافظة االنبار من الطاقة.
واش�ار إىل ان هذا املرشوع ،سيربط خط الشبكة
الوطني�ة م�ن منطق�ة الحامضي�ة غ�رب بغداد،
باملحط�ة املائية لس�د حديثة الت�ي تحتوي عىل ٦

وحدات ،والتي س�توفر  ٦٦٠ميگا واط عند اكتمال
تاهليها والذي هو يف طور االحالة.
وتاب�ع النج�م ،أن وزارة التخطي�ط ،حريصة عىل
ايجاد املعالجات املناسبة الس�تئناف العمل يف هذا
املشروع الحي�وي ،املتوقف منذ ع�ام ،٢٠١٧وبما
يضمن حقوق الطرفني  /وزارة الكهرباء والرشكة
املنفذة.

ممكن تعويض هذا املبلغ من خالل رفع سعر
برميل النفط باملوازنة لنتجنب املضار الكبرية
للشعب».
واض�اف ان�ه «ال توج�د يف الوقت الح�ايل اية
اس�تضافة لوزي�ر املالي�ة ومحاف�ظ البن�ك
املرك�زي م�ن قبل اللجن�ة كونها ل�م تجتمع
خالل الفرتة الحالية».
ودعا الفييل اىل «رضورة وضع خطة واضحة
الس�تقرار الس�وق وف�ق روزنام�ة محددة»،
مبين�ا ً أن «أكثر التحدي�ات التي تواجه الفالح
هي املحاصيل املس�توردة خاص�ة مع وجود
اعفاءات جمركية لبعض الدول».

تعافي النفط مستمر بدعم
تخفيضات أوبك واللقاحات
خلص اس�تطالع اجرت�ه وكالة رويرتز
الدولي�ة ،أن أس�عار النفط ستس�تقر
فوق مس�توى  60دوالرا للربميل العام
الج�اري ،إذ يدعم بدء حمالت التطعيم
باللقاحات تع�ايف الطلب ،فيما تواصل
أوبك وحلفاؤها كبح اإلمدادات.
وتوقع االس�تطالع الذي شارك فيه 48
محلال أن يبلغ س�عر برنت يف املتوسط
 63.12دوالر للربميل يف  2021ارتفاعا
م�ن متوس�ط  59.07دوالر يف الش�هر
املايض .وبلغ متوسط السعر منذ بداية
العام الحايل  59.36دوالر.
وجرى تداول خ�ام القياس اليوم قرب
 64دوالرا للربميل يوم األربعاء.
وق�ال جيوفان�ي س�تانوفو املحل�ل يف
يو.بي.إس «يف ظل التوقعات بتس�ارع
وتيرة التطعيم�ات ورجح�ان حفاظ
أوبك على توجهه�ا الح�ذر  -تقليص
تخفيضات اإلنتاج حين يتعاىف الطلب
 نتوق�ع أن تص�ل مخزون�ات النف�طملس�تواها الطبيع�ي يف منتصف العام،
ما من شأنه دعم األسعار».
و ُيتوقع نمو الطلب بني خسمة وسبعة
ماليين برمي�ل يومي�ا الع�ام الجاري
رغ�م تج�دد إغالقات يف أوروبا بس�بب
كوفيد.19-وق�ال إدوارد موي�ا كبير
محليل األس�واق يف أوان�دا إن االقتصاد
األمريكي يتع�اىف رسيعا ويدفع الطلب
العاملي عىل النفط للصعود رغم تهاوي
التوقعات يف أوروبا.ومن املهم بالنسبة
لفرضية تعايف األسعار ،تمديد منظمة

أوب�ك وحلفائه�ا ،وه�ي املجموع�ة
املعروف�ة بأوبك ،+تخفيض�ات اإلنتاج
الت�ي من املقرر حاليا أن تس�تمر حتى
أبري�ل نيس�ان وتبن�ي زي�ادة طفيفة
بعد ذلك.وقال مارش�ال س�تيفز محلل
أس�واق الطاق�ة يف آي.إي.ج�ي إن
مس�توى  60دوالرا ق�د يك�ون بال�غ
األهمية ألنه فوق هذا املس�توى ،تزداد
الجدوى االقتصادي�ة للنفط الصخري
األمريكي ،م�ا يقود لنمو اإلنتاج ليعود
الخ�ام األمريك�ي ملنافس�ة أوبك +عىل
حصة يف السوق.وأضاف أن السعودية
ق�د تب�دأ يف زي�ادة اإلنتاج عند أس�عار
أعلى م�ن  70دوالرا ،لك�ن عن�د ه�ذه
النقط�ة س�يكون مرجح�ا أن اإلنتاج
األمريك�ي أخ�ذ يف الصع�ود بالفع�ل،
إذ تس�عى رشكات النف�ط الصخ�ري
املدرج�ة لتعزي�ز العائ�دات املالية.كما
أن خط�ط مص�اف حكومي�ة هندي�ة
لخفض االعتماد عىل الخام الس�عودي
تمثل اختب�ارا أخر للمملكة التي نفذت
خفض�ا طوعي�ا لإلنت�اج إضاف�ة إىل
تخفيضات أوبك.+
وقالت مصادر إن املصايف ()2030:SE
تخطط لخفض الواردات من السعودية
بنحو الربع يف مايو أيار.
وقالت دانيال كورس�يني محللة إنتيسا
س�ان باولو إنه باإلضافة إىل ذلك ،فإن
األسعار املرتفعة قد تقود لنمو اإلنتاج
وتدفع لعدم االلتزام بالحصص املتفق
عليها يف أوبك.+
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روحاني :أميركا تكذب وعودتها
ً
اشهرا
لالتفاق النووي ال تستغرق

المراقب العراقي /متابعة...

اعتبر رئي�س الجمهوري�ة االسلامية االيرانية حس�ن روحاني ان
اميركا كاذب�ة يف ادعائه�ا بان عودته�ا اللتزامات االتف�اق النووي
ورفع الحظر يستغرق  2اىل  3أشهر ،مؤكدا بان هذه العودة ممكنة
يف يوم واحد او حتى يف س�اعة واحدة ان كانت تمتلك االرادة الجادة
لهذا االمر.
وقال روحاني خالل اجتماع للحكومة األربعاء ،ان «عودة االمريكيني
اىل التزاماته�م ورفع الحظر ممكنة باتخاذ قرار ويف غضون س�اعة
واحدة.
واك�د بان هذا املوضوع بحاجة فق�ط اىل ارادة» .واضاف ان «كانت
االرادة الجادة متوفرة لدى امريكا فبامكانها العودة اىل كل التزاماتها
يف يوم واحد ونحن ايضا يمكننا العودة اىل التزاماتنا».
واش�ار روحان�ي اىل ترصيح�ات االمريكيين حول الع�ودة لالتفاق
النووي وقال :ان «االمور لن تتحقق بالشعارات والترصيحات وعىل
االمريكيني الدخول اىل الساحة بكل قوة والعمل عىل ارض الواقع».
وتاب�ع« :لقد كنا خالل االش�هر االربعة االخرية عىل اس�تعداد يف كل
لحظة وساعة لرفع الحظر (من قبل امريكا) والعودة اىل االلتزامات
ونحن نعترب من مسؤوليتنا العمل عىل رفع الحظر وال نعترب التاخري
مس�موحا يف هذا الس�ياق حتى ليوم واحد بل نعتبر ذلك (التاخري)
مناقضا للرشع والقانون والدستور وراي الشعب .الجهة التنفيذية
ه�ي الحكوم�ة وان الحكوم�ة عىل اس�تعداد النجاز ه�ذه الخطوة
الكبرية».

جرافات االحتالل تتوغل داخل
أراضي الفلسطينيين في غزة

المراقب العراقي /متابعة...

توغلت قوات االحتالل الصهيوني ،األربعاء ،يف أرايض الفلس�طينيني
الزراعية رشق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفادت وكالة “فلسطني اليوم” نقال عن شهود عيان :أن  4جرافات
عس�كرية صهيوني�ة توغلت من موقع كوس�فيم عشرات األمتار
رشقي دير البلح.
وأضاف الشهود ،أن جرافات العدو رشعت بتجريف أرايض املواطنني
تزامن�ا مع ّ
ً
توغ�ل للجرافات عس�كريّة بحماية
رشق�ي دي�ر البلح،
دبابات العدو.
وتستهدف جرافات العدو الصهيوني أرايض املواطنني الفلسطينيني
بشكل يومي ،بهدف مالحقة املزارعني وصيادي الطيور.

عشية ذكرى «يوم األرض»

حراك شعبي في تونس والمغرب
ً
رفضا للتطبيع
المراقب العراقي /متابعة

منعت السلطات يف املغرب تظاهرات إحياء
الذك�رى الـ 45لـ»ي�وم األرض» التي دعت
إليها «الجبه�ة املغربية لدعم فلس�طني»،
وضد التطبيع يف أكثر من مدينة مغربية.
وأعلن «املرصد املغربي ملناهضة التطبيع»
رف�ض ه�ذا املن�ع تح�ت مبرر إج�راءات
ّ
وح�ذر م�ن محاوالت
التص�دي لكورون�ا،
ً
التطبي�ع مع االحتلال ،مؤك�دا أن قضية
فلس�طني س�تبقى قضية وطنية للش�عب
املغربي.
ويف تون�س ،ح�ذرت «الش�بكة التونس�ية
للتص�دي ملنظومة التطبي�ع» من خطورة
موج�ة التطبي�ع التي تس�تهدف تونس يف
مس�عى إللحاقها برك�ب ال�دول املطبعة،
ً
ورضب صم�ود الش�عب التونسي ،يف دعم
القضية الفلسطينية.
ويف تظاهرة بمناسبة «يوم األرض» شددت
الش�بكة عىل رضورة التصدي لكل أشكال
التطبيع ،ومقاطع�ة املطبعني ومالحقتهم
قضائي�اً ،وفضحه�م وعزله�م سياس�ياً.
كما أكدت على رضورة مقاطعة البضائع
األمريكية.
ه�ذا وأحي�ا الفلس�طينيون ذك�رى «ي�وم
األرض» يف الداخ�ل املحت�ل وخارج�ه ،يوم
الثالث�اء ،م�ن خلال مسيرات يف دير حنا
وس�خنني وعرابة ،كما يف بلدة سبس�طية
شمال غربي نابلس شمايل الضفة الغربية
املحتل�ة .كم�ا أقام�وا سلس�لة فعالي�ات
يتخللها وض�ع أكاليل الزهور عىل أرضحة
شهداء يوم األرض ،يف سخنني وعرابة ودير
حنا وكفر كنا والطيبة.
ونزل�ت الجماهري العربية إىل الش�ارع يوم
 30آذار م�ن الع�ام  1976رفضا ً الس�تيالء
س�لطات االحتلال اإلرسائيلي على آالف
الدونم�ات م�ن أراضيه�م ،بع�د أن ع� ّم
اإلرضاب الشامل مناطق الجليل إىل النقب،
واندلع�ت بع�د ن�زول املواطنني للش�وارع
مواجه�ات حامي�ة مع االحتالل ،أس�فرت
ع�ن استش�هاد  6فلس�طينيني ،وإصاب�ة
واعتقال املئات.
وبالتزام�ن ،كان�ت س�لطات االحتلال قد
أصدرت قرارا ً بمص�ادرة  21ألف دونم من
أرايض ع�دد من القرى العربي�ة يف الجليل،
ومنه�ا عراب�ة ،وس�خنني ،ودي�ر حن�ا،
وع�رب الس�واعد ،وغريه�ا ،إلقام�ة املزيد
م�ن املس�توطنات يف نطاق خط�ة «تهويد
الجليل».
ويف وقت س�ابق ،ضجت املواقع اإلخباريّة

العربيّ�ة والعامليّة بالخرب الذي نقلته إذاعة
جي�ش العدو ،وال�ذي فضح زي�ارة رئيس
الصهيون�ي بنيامين نتنياه�و،
ال�وزراء
ّ
األمريكي مايك بومبيو،
ّ�ة
ي
الخارج
ووزير
ّ
إىل الس�عودية األحد املنرصم ،واجتماعهما
ّ
السعودي ،محمد بن سلمان.
مع ويلّ العهد
وأش�ارت صحيف�ة “يديع�وت أحرونوت”
العربيّ�ة إىل ّ
الثالثي جرى بعد أن
أن اللق�اء
ّ
اس�تقل نتنياهو طائرة إىل مدينة “ناعوم”
الس�احليّة وأمىض هناك  3س�اعات ،فيما
رف�ض مكتب رئيس وزراء الع�دو التعليق
عىل هذا الخرب.
ّ
الرسي الذي
ولم يمض ش�هران عىل اللقاء
ّ
إرسائييل عىل
جمع بني ابن س�لمان ووف�د
متن يخته يف البحر األحمر ،بمرافقة رئيس
االستخبارات السعوديّة ،بدواعي مشاريع
التطبي�ع الجارف�ة يف املنطق�ة العربيّ�ة،
كش�فت وس�ائل إعالم عربيّ�ة وعربيّة ّ
أن
نتنياه�و التقى ابن س�لمان برفقة رئيس
جه�از املوس�اد ي�ويس كوهين ،ووزي�ر
األمريكي ماي�ك بومبيو ،خالل
الخارجي�ة
ّ

واشنطن :السعودية انتهكت حقوق اإلنسان واستهدفت المعارضين
المراقب العراقي /متابعة...

قالت وزارة الخارجية األمريكية ،إن
السعودية ارتكبت انتهاكات لحقوق
اإلنس�ان كالقت�ل غير املشروع
واإلخف�اء القسري واالعتق�ال
التعسفي للمعارضني.
ج�اء ذلك يف تقرير حقوق اإلنس�ان
لع�ام  2020ال�ذي تص�دره الوزارة
س�نويا؛ لتسليط الضوء عىل الوضع
الحقوقي حول العالم.
وقالت التقرير إن «الرياض ارتكبت
انتهاكات لحقوق اإلنس�ان كالقتل
غير املشروع واإلخف�اء القسري

واالعتقال التعسفي».
وأض�اف التقري�ر ،ال�ذي ش�مل ما

يقرب م�ن  200دولة ح�ول العالم،
أن «الري�اض اس�تخدمت حملات

مكافحة الفس�اد ذريعة الستهداف
املعارضني السياسيني».
يذكر أن التقرير انتقد وضع حقوق
اإلنس�ان يف مصر أيض�ا وق�ال إن
الحكوم�ة املرصية ارتكب�ت أعمال
قتل تعسفي خارج نطاق القانون.
ويف وق�ت س�ابق ،كش�ف مس�ؤول
أمريكي أن وزير الخارجية األمريكي
«أنتون�ي بلينك�ن» ألغ�ى مخطط�ا
دعمه سلفه «مايك بومبيو» ،لتقييد
نه�وض الوالي�ات املتح�دة بحقوق
اإلنس�ان يف الخ�ارج من أج�ل دعم
قضايا يفضلها املحافظون.

أستراليا تعلن بدء تصنيع صواريخ موجهة
المراقب العراقي /متابعة...
أعلنت أستراليا األربعاء ،البدء يف تصنيع صواريخ
موجهة لتعزيز قدراته�ا الدفاعية ،وذلك بالتعاون
مع الواليات املتحدة.
وقال رئيس الوزراء األسترايل س�كوت موريسون
إن “إنشاء قدرتنا السيادية عىل األرايض األسرتالية
أمر حيوي للحفاظ عىل سالمة األسرتاليني”.
وأضاف رئيس الحكومة األسرتالية أن هناك “بيئة
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ً
مبين�ا أن بالده ستش�ارك إحدى
عاملي�ة متغرية”،
الشركات املصنع�ة لألس�لحة لتصني�ع صواريخ
ضمن خطة من ش�أنها أن تخل�ق آالف الوظائف،
فضال عن فرص التصدير.
وذك�ر موريس�ون أن�ه س�ينفق يف البداي�ة مليار
دوالر أسترايل ( 761ملي�ون دوالر أمريك�ي) عىل
الخط�ة ضمن اس�تثمار ضخم مدته  10س�نوات
يف صناعة الدفاع .يأتي ذلك يف الوقت الذي تس�عى

فيه أستراليا لتعزيز قدراتها الدفاعية وس�ط قلق
متزايد يف منطقة املحيط الهادئ بشأن تزايد القوة
العسكرية للصني.
وأواخ�ر الع�ام امل�ايض ،أعلن�ت وزي�رة الدف�اع
األسترالية ،لين�دا رينول�دز ،أن بالده�ا س�تعمل
باالشتراك م�ع الوالي�ات املتح�دة على تطوي�ر
صواري�خ فرط صوتي�ة ملواجهة الصني وروس�يا
اللتني تطوران أسلحة مماثلة.

المصادقة على قانون يسمح لبوتين بالترشح مجددا للرئاسة الروسية
المراقب العراقي /متابعة...
وافق مجلس االتحاد الرويس يف جلس�ة دوري�ة عامة األربعاء ،عىل
القانون الذي يمنح الحق للرئيس الحايل فالديمري بوتني ،بالرتش�ح
مرة أخرى ملنصب رئيس الدولة.
وتم�ت صياغ�ة بعض أح�كام هذا
القانون ،عىل خلفية التعديالت التي
تم إدخالها عىل الدستور قبل فرتة.
ووفقا إلحدى ه�ذه التعديالت ،يتم
تطبي�ق بند عدد الفرتات الرئاس�ية
بالنسبة لرئيس البالد الحايل ،بدون
األخ�ذ باالعتب�ار فرتاته الرئاس�ية
الس�ابقة .وبه�ذا الش�كل ،س�مح

القان�ون للرئيس الح�ايل ،بالتنافس عىل منصب الرئاس�ة لفرتتني
أخريين .وتنص الوثيقة عىل أنه يحق ش�غل منصب رئيس الدولة،
للش�خص حامل الجنس�ية الروس�ية والذي ال يقل عم�ره عن 35
عام�ا ،ويج�ب أن يك�ون مقيم�ا
بش�كل دائم يف روسيا ملدة  25عاما
عىل األق�ل ،ول�م يكن لديه س�ابقا
وال يحم�ل حالي�ا جنس�ية أجنبية
أو ترصي�ح إقام�ة يف دول�ة أخرى.
وال ينطبق ه�ذا الحكم عىل الروس
“الذي�ن كان�وا يف الس�ابق يحملون
جنس�ية الدول�ة التي ت�م قبولها يف
قوام روسيا االتحادية”.

زيارة رسيّة األحد الفائت إىل السعودية.
ويف الوق�ت ال�ذي قطعت الرياض لس�انها
يف الحدي�ث ع�ن ه�ذا املوضوع لغي�اب ّ
أي
دين�ي لزيارة
أخالقي أو
مبرر س�يايسّ أو
ّ
ّ
الصهاين�ة إىل بلاد الحرمين الرشيفين،
أوضح�ت هيئ�ة الب�ث الرس�مية التابع�ة
للعدوّ ،
أن الرقابة العس�كريّة سمحت ببث
خرب زيارة نتنياهو وكوهني للسعودية ،ما
يشري إىل رغبة حكومة العدو بإلقاء الضوء
ّ
الس�عودي ،الذي
على انجازها مع النظام
سيخفض من جديد أسهم اململكة الهابطة
واإلسالمي.
العربي
يف الشارع
ّ
ّ
وم�ع وج�ود تحليلات ّ
تؤك�د ّ
أن االجتماع
األخير يف الس�عوديّة ل�م يك�ن األول بين
نتنياه�و ومحم�د ب�ن س�لمان ،س�واء يف
بلاد الحرمين أو خارجها ،أبدى الس�فري
ّ
السعودي يف األمم املتحدة ،عبد الله املُ َعلمي،
يف وقت س�ابق ،اس�تعداد الرياض لتطبيع
العالق�ات مع ت�ل أبيب ،إذا اعترف الكيان
الصهيوني بتأس�يس الدولة الفلس�طينيّة
ّ
وإنهاء االحتالل ،متناس�يّ ا ً االدعاءات التي

أطلقته�ا اإلمارات والبحري�ن بعد التطبيع
والت�ي ل�م تفرز ع�ن إيقاف ض�م األرايض
الفلس�طينيّة ،م�ا يعني ّ
أن لغ�ة الوعود ال
تنفع بالسياسة.
ومن�ذ توقي�ع اتفاقات العار بين اإلمارات
والبحري�ن ،تحدث�ت الكثير م�ن التقارير
اإلعالميّ�ة العربيّة والدوليّة ع�ن العالقات
الس�عوديّة – الصهيونيّة ،وإمكانية دخول
الري�اض إىل حظرية التطبيع األمريكيّة مع
الع�دو الغاص�ب ،وخاصة بع�د أن انقلبت
سياس�ة وس�ائل اإلعلام الس�عوديّة التي
كان�ت تص�ف كي�ان االحتالل يف الس�ابق،
الصهيون�ي” أو “االحتلال
بـ”الع�دو
ّ
ّ
اإلرسائييل” أو “كيان االحتالل” ،وأصبحت
ّ
جلي،
يف الفترة األخيرة تش�يد بش�كل
باتفاق�ات الخيان�ة الت�ي أبرمته�ا بعض
الدول الخليجيّة مع عدو األمّ ة العربيّة.
ّ
السعودي
وكان رئيس استخبارات النظام
الس�ابق ،بندر بن س�لطان قد فضح نوايا
السعوديّة تجاه القضيّة الفلسطينيّة ،وعبرّ
املس�ؤول الذي أمضى ثلث حياته س�فريا ً

لبالده يف واشنطن ،عن غضب الرياض من
ّ
وكأنه
ترصيحات املسؤولني الفلسطينيني،
كان ينتظ�ر ترحيب�ا ً فلس�طينيّا ً بدخ�ول
املنام�ة وأبوظبي إىل حظيرة التطبيع مع
الصهيون�ي املُحتل لألرايض العربيّة،
العدو
ّ
واصف�ا ً انتق�ادات القيادات الفلس�طينيّة
لالتف�اق ّ
بأنه تج�رؤ بال�كالم الهجني عىل
دول أس�ماها بـ”ش�قيقة” ،وم�ن ش� ّدة
روابط ُ
األخ�وة انحازت إىل ص�ف االحتالل
ضد أصحاب األرض واملقدسات.
وعق�ب وص�ف الق�ادة الفلس�طينيني
لتطبي�ع اإلم�ارات والبحري�ن يف البداي�ة،
ّ
بأن�ه “خيان�ة” و”طعن�ة يف الظه�ر”،
اخت�ارت الري�اض الكش�ف ع�ن نهجه�ا
رس�مي التفاق
وأعلن�ت تأيّيده�ا بش�كل
ّ
البحرين�ي مع العدو
اإلماراتي –
الخن�وع
ّ
ّ
الغاش�م ،ب�ل انخرطت بش�كل ص�ارخ يف
معاداة القضيّة الفلسطينيّة والتطبيع مع
الصهاينة ،وأصبحت بلاد الحرمني مرتعا ً
ملن يحت�ل األرايض العربيّ�ة وينرش الدمار
فيها ويقصف عواصمها.

أخبار من
الصحف
والمجالت
تقرير يكشف عن ارتفاع في نسبة الجوع بين أطفال أميركا
المراقب العراقي /بغداد...

كش�فت بيان�ات ع�ن االحص�اء
السكاني يف الواليات املتحدة أن جوع
األطفال قد ارتفع بنس�بة  50باملائة
منذ انتشار الوباء قبل عام واحد.
ووفق�ا ً لتقرير نشره موقع «جايلد
هنغر» االمريكي فإنه ”تم تس�جيل
بع�ض أكبر الزي�ادات يف أغن�ى
املجتمع�ات يف البلاد ،حي�ث أدى
الطلب غري املس�بوق عىل املساعدات
الغذائية إىل إرباك الس�لطات املحلية،
واس�تنزفت الخالف�ات السياس�ية
الحكوم�ة الفيدرالي�ة ،حي�ث أق�ر
الكونغرس مؤخ�رًا فقط ثاني حافز
كبري لألرس املعيش�ية عىل الرغم من

الدم�ار االقتصادي الذي ط�ال أمده
الناج�م عن عمليات اإلغلاق نتيجة
وباء كورونا”.
واض�اف أن ”زي�ادة ع�دد األطف�ال

الجي�اع هو تذكير آخر بالخس�ائر
البرشية الناجمة عن ش�بكة األمان
االجتماعي الضعيفة بش�كل س�يئ
– والثقافة الرأس�مالية القاس�ية –

ألغنى دولة يف العالم”.
وتاب�ع أن ”عمليات اإلغالق تس�ببت
يف ح�دوث اضطراب�ات يف سلس�لة
التوريد يف إنتاج الغ�ذاء ،مما أدى إىل
زيادة أس�عار امل�واد الغذائية التي ال
تظه�ر أي عالم�ة على االنخفاض.
بينم�ا يمك�ن للشركات يف بع�ض
األحي�ان التغلب على االضطرابات،
فإن البقالني الصغ�ار واملتاجر التي
عادة ما تكون امل�كان الوحيد لرشاء
الطعام يف األحياء األمريكية الفقرية
– يضطرون إىل دفع تكاليف أعىل إىل
عمالئه�م  ،وعادة ما يك�ون العمال
ذوي األج�ور املنخفض�ة األقل قدرة
عىل تحمل زيادة األسعار”.

صحيفة عبرية :قلق إسرائيلي من تبدد حلم «الدولة اليهودية»!
المراقب العراقي /بغداد...

حذر دبلوم�ايس إرسائييل ،من أن حلم «الدولة
اليهودية» املزعوم ،قد يتبدد عىل حساب الدولة
الواح�دة ،بعد نجاح القائم�ة العربية املوحدة
(راعام) يف انتخابات الكنيست األخرية.
وأوض�ح الدبلومايس آيف غي�ال يف مقال نرشته
صحيفة «يدعوت أحرنوت» العربي ،أن الدرس
املس�تفاد م�ن االنتخاب�ات األخيرة ،يتمثل يف
أن مئ�ات اآلالف م�ن الفلس�طينيني يف مدينة

القدس ،قد يش�اركون يف االنتخابات البلدية يف
ترشين األول  ،2023وحينها قد تصبح قوتهم
يف التأثري بشكل كبري عىل اإلرسائيليني.
وتاب�ع« :املش�اركة املقدس�ية يف االنتخاب�ات
البلدي�ة القادم�ة تعن�ي نض�وج االتجاه�ات
الس�ائدة لدى إرسائيل والفلس�طينيني برغبة
املقدس�يني يف التح�رر م�ن حواج�ز امل�ايض،
وممارس�ة حقه�م القانون�ي يف املش�اركة يف
انتخابات البلدية واملجالس املحلية ،وسيعطي

هذا الس�يناريو ،ألول مرة من�ذ احتالل املدينة
ع�ام  ،1967تعبريا سياس�يا هائلا لجمهور
يبلغ  350ألف مقديس».
وأوض�ح غيل ،وهو زمي�ل أبحاث أول يف معهد
سياس�ة الشعب اليهودي ( ،)JPPIومدير عام
سابق لوزارة الخارجية ،أنه «بحسب املعطيات
املتوف�رة ،فإن احتم�ال انتخاب رئي�س بلدية
فلس�طيني للقدس ال أس�اس له من الصحة،
خاصة إذا كان املعسكر اليهودي منقسما».
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يعتبر مفهوم المواطنة من المفاهيم ذات الدالالت المتعددة انسانيا واخالقيا وسياسيًا ،وهي مستمدة من كلمة (وطن) بكل ما تحمله هذه الكلمة
من معاني االرتباط باألرض والشعب والمشاركة في السلطة ،بالتالي فالمواطنة هي منظومة من القيم ومشاعر الوالء التي تجعل من يسكنون ارض
الوطن متساوين في الحقوق والواجبات .بعبارة اخرى هي الضمير الجمعي الي مجتمع والذي يجعل المواطن يتصرف بسلوك معين يفرض عليه
احترام شعار الوطن الذي ينتمي اليه والذي منه يكتسب حق المواطنة.
أمجد السراي

بق�در م�ا يكون ذل�ك الوطن محرتم�ا بقدر ما
يش�عر املواطن بالفخر واالعتزاز باالنتماء لذلك
الوط�ن ،ه�ذا االعتزاز ه�و الدافع ال�ذي يجعله
يعطي الغايل والنفيس يف س�بيل رفعة وعزة هذا
الوطن ،وهذا الدافع حتما له مسبباته فاالنسان
الذي يعيش على بقعة جغرافي�ة يجد فيها كل
سبل العيش والرخاء واالمن ويتوفر فيها كل ما
له عالقة بسريورته كانسان فانه حتما سيشعر
بالفخر بانتمائ�ه لهذه االرض وس�يدافع عنها
ض�د االخطار ،والعكس يح�دث حينما يجد ذلك
االنسان انه يعيش عىل ارض مسلوب االرادة وال
يجد متطلب�ات العيش البس�يطة يف تلك البقعة
فان�ه ليس من املعقول ان نطالب ذلك األنس�ان
بالوالء للوطن الذي لم يوفر له ابس�ط مقومات
الحي�اة فالظل�م يف الوط�ن غربة لك�ن هل هذا
مربر للتخيل ع�ن االنتماء؟ بطبيعة الحال ان ما
يجعل املواط�ن يفقد الش�عور باالنتماء للوطن
ه�و ام�ا وجود س�لطة نفعي�ة فاس�دة تكرس
السلطة لتحقيق مصالحها الفئوية والشخصية
بالش�كل الذي يبني بينها وبني املواطنني جدارا
من النقمة والسخط الذي بدوره يضعف شعور
املواط�ن باالنتم�اء ،كذل�ك م�ن اس�باب ابتعاد
املواط�ن ع�ن ش�عوره باالنتماء هو االنقس�ام
املجتمعي الطبقي الذي يجعل الفرد يعيش حالة
م�ن االغرتاب االجتماعي وغالبا ما يش�عره ذلك

بانه مواطن من الدرجة الدنيا.
ان إس�اءة الس�لطة ليس مربرا للفرد باإلساءة
اىل انتم�اءه للوط�ن فاملواط�ن الصال�ح البد ان
يمي�ز بني من يحك�م وبني الوطن ف�االول زائل
والثان�ي باق على مر االجيال .يشير ارس�طو
يف ه�ذا الس�ياق اىل ان (املواطن الجي�د يجب ان
ُ
ليحكم و ُيحكم وهذا صلب
يعرف ان لديه القدرة
فضيلة املواطن) ،وكذل�ك يذهب بنفس االتجاه
املفكر ش�يرشون (ان املواطن الجدير والشجاع
الحقيقي والذي يستحق ان يتوىل مقاليد الحكم
يهب نفس�ه للخدمة العام�ة وال يبتغي اي ثراء
او سلطة لنفسه والذي يعتني باملجتمع بكامله
فال يتجاهل اي جزء منه ).
بهذه الصف�ات التي يطرحه�ا املفكرون تكون
املواطنة هي اسمى قيمة تربط املواطن بالوطن
وال يوجد هناك مسوغ لالس�تغناء عنها بل البد
من تطويرها بشتى الوسائل التي تقيد سلطان
الحاك�م وزبانيته وذلك من خالل ترس�يخ حكم
القان�ون ال�ذي يك�ون بواس�طة الوع�ي بتل�ك
املس�ؤولية التي تنتج ذلك الشعور باالنتماء من
خلال االدالء بالصوت يف االنتخابات للش�خص
ال�ذي يحترم القانون ال ال�ذي يح�رك النعرات
الطائفي�ة والعصبية القبلي�ة والقومية وبالتايل
تكون االثار الس�لبية مردها على املواطن الذي
س�يكون املتضرر الوحي�د على املدي�ات كافة
فلربما تكون بيده فرصة لتثبيت دعائم مستقبل

االجيال القادمة وتأمني حياة حرة وكريمة لهم
بواسطة القانون الذي يرسي عىل الجميع دون
تميي�ز واقعي�ا وليس نص�ا مكتوب�ا يطبق عىل

الضعيف ويتغاىض عن الذي يملك القوة.
ربم�ا يثار يف االذهان ان املواطن لو اختار الصح
فانه يف النهاية س�يكون القضاء هو العوبة بيد

الفاس�دين من الحكام وزبانيتهم ،هذه النظرة
يمكن معالجته�ا من خالل التثقي�ف بالقانون
على املس�توى الش�خيص والجماع�ي وبالتايل

تك�ون هن�اك ثقاف�ة يف الدفاع ع�ن القانون اذا
ما تم خرق�ه ،فالكثري من الدول املتقدمة يكون
الش�عب هو الذي يرس�خ حك�م القانون وليس
الس�لطة التي لو اتيح لها ستس�تغله ملصالحها
وبالشكل الذي يرسخ بقائها يف الحكم،فالشعب
الح�ي ه�و ال�ذي يتوحد خل�ف مبادى س�امية
ويدافع عنها بش�تى الطرق بالشكل الذي يجعل
الحاك�م والق�ايض والس�يايس فاس�دا او غير
فاسد يحس�ب حس�ابا لردة فعل الشارع يف اي
قرار يتخذه يتعارض مع القانون ن الس�اري يف
الدولة.
ان الوط�ن واملواطنة واملواطن ه�ي روابط ذات
قيمة سامية لكل مجتمع وهي الهوية التي بها
يع�رف عن ذلك املجتمع وبه�ا يغرتب ويتعرض
لالستالب وهذا ما يعيش�ه العراق اليوم اغرتاب
واس�تالب لالنتم�اء والهوي�ة الجامع�ة هوي�ة
االنتم�اء للوط�ن من خلال اهانة تل�ك الهوية
بتغلي�ب الهوي�ات الفرعي�ة وتشضي املجتمع
بني هويات متع�ددة اضعفته عىل التوحد خلف
قيم حامع�ة وهناك من يدفع بهذا االتجاه ممن
ينتفع من هذه الحالة سواء يف الداخل او الخارج
وال تقوم للعراق قائمة مالم ينهض شعبه كهبة
رجل واحد ويتوحدون خلف شعار الوطن وفخر
االنتماء ل�ه الوطن الذي يؤمن�ون هم به وليس
الوطن ال�ذي يصوره الفاس�دون ويعملون عىل
اضعافه قدر املستطاع.

بين جبهتي الشرق والغرب ..صراع قيم ونفوذ وهيمنة
د.جواد الهنداوي

االختلاف يف الع�ادات والتقالي�د واملوروث�ات التاريخي�ة
والثقافية واالجتماعية بني الشعوب واألمم ،ينتج عنه ايضا ً
اختالف يف السلوك السيايس للفرد وللمجتمع وللدولة ،عىل
صواب مَ ْن قال ” الرشق رشق والغرب غرب و لن يلتقيا “.
ٍ
( قالها الش�اعر اإلنكليزي روديارد كبلن�غ يف نهاية القرن
التاسع عرش ) .
الصيني ،كمواطن و كمجتمع وكدولة يختلف عن االمريكي
كمواطن وكمجتمع وكدولة يف الس�لوك املدني والس�يايس،
ّ
اي يف ممارس�ة حقوقه املدني�ة والسياس�ية .كذلك الحال
حني نستش�هد بمواطن آخر من الشرق ونقارنه بقرينه،
ْ
الخلق ،من الغرب ،من حيث السلوك املدني والسيايس.
يف
بين امري�كا وارسائي�ل مشترك امل�وروث االس�تعماري
االحتلايل :قيامهما دولة و كي�ان كان عىل ترشيد و تهجري
ش�عوب  ،و ينتج عن هذا املشترك تطابق او أوجه شبه يف
السلوك السيايس.
أين نجد إذا ً اوجه الشبه؟
نج�ده اوالً يف نزع�ة الحروب والفتن والتآم�ر وعدم احرتام
الرشعية و القوانني والقرارات الدولية  .اغلب الحروب التي

عانيناها يف العالم و يف املنطقة ،بعد الحرب العاملية الثانية،
مصدره�ا و اطرافها امريكا وارسائي�ل .كالهما ال يقيمان
ّ
اي وزن و اعتب�ار للرشعي�ة الدولية وقرارات مجلس االمن
واألمم املتحدة.
نجده ايضا ً يف نزعة الهيمنة ،ليس بواس�طة الدبلوماس�ية
والنفوذ  ،وانما بالسالح و القوة  .ديدن امريكا هو الحفاظ
على هيمنته�ا يف العال�م ،و ال تتردد امري�كا يف اللجوء اىل
الق�وة والحرب غري الرشعي�ة واالعتداء م�ن اجل الحفاظ
عىل هيمنتها ومصالحها التوس�عيّة االس�تعمارية  .كذلك
هو مسعى ارسائيل يف بسط هيمنتها عىل املنطقة ،منطقة
الشرق االوس�ط ،وتوس� ّعها جغرافي�ا وعىل حس�اب حق
وأرض الش�عب الفلس�طيني وارض األردن و ارض و مياه
لبنان.
أمري�كا وارسائي�ل احدهم�ا مكمّ�ل لآلخ�ر يف مش�اريع
تس�تهدف أم�ن واس�تقرار املنطق�ة والعال�م ،واس�تقالل
وس�يادة الدول :مشروع الرشق االوس�ط الكبري ،مرشوع
احت�واء ايران ،ح�رب اليمن ،دع�م اإلره�اب ،االعتداء عىل
س�وريا ولبنان والع�راق ،مش�اريع االس�تيطان وتصفية
القضية الفلسطينية ،التآمر عىل فنزويال …

انغم�اس جبهة الغرب (واقصد بجبهة الغرب ألغراض هذا
املقال امريكا وإرسائيل) يف ْ
شن الحروب وممارسة سياسة
حصار وتجويع الش�عوب ،هيّأ الظروف كي يش�هد العالم
جبهة آس�يويّة غري رس�مية ،حقيقية وليس�ت افرتاضية،
ّ
مؤث�رة و فاعلة على املرسح الدويل  ،مختلف�ة بقيمها عن
جبه�ة الغ�رب ،وتنافس�ها على الهيمن�ة وقي�ادة العالم
واملنطق�ة ،االّ وه�ي جبه�ة الصين وإيران :الصين عامليا ً
وايران أقليمياً.
جبه�ة تس�تمد قوته�ا م�ن موروثه�ا الحض�اري ولي�س
م�ن ماضيها االس�تعماري االحتلايل .الصني وإي�ران دول
لشعوب عميقة يف تأريخها وراس�خة يف وجودها ،أمتهنت
يف السياس�ة الحكم�ة والصرب االستراتيجي والتعاون مع
الشعوب وليس القوة واالحتالل وحصار وتجويع الشعوب
 .م�ا نقوله حقائ�ق ،ليس امل�راد القذف بامري�كا واملديح
بالصني ،و ذِك ْر بعضها (بعض الحقائق )َ ،و َر َد عىل لس�ان
الرئيس االمريكي األس�بق ،جيمي كارتر ،حني كتبَ رسالة
اىل الرئيس ترامب ،يف صيف عام  ،٢٠١٩يبينّ له فيها اسباب
تق ّدم الصني عىل امريكا يف مش�اريع التنمية والتكنولوجيا
املتطورة وش�بكة السكك الحديدية ،ويس�وق له مثاالً عن

إنجازات الصني منذ سبعينيات القرن املايض وعن الحروب
الت�ي أوقدتها وخاضته�ا امريكا يف العال�م وحجم اإلنفاق
العسكري خالل تلك الفرتة.
اس�تطاعت الصين ان تناف�س امري�كا و تتق�دم عليه�ا
اقتصاديا ً وبنس�بة نمو سنوي متفوق باضعاف عىل النمو
َ
وأصبح للصني نفوذا ً دوليا ً من خالل
االقتصادي االمريكي،
بوابة االقتصاد والتنمية والتعاون مع الشعوب ،عىل خالف
امري�كا ،حيث انحس�ار نفوذها  ،والذي كس�بته من خالل
قوتها االقتصادية ودوالرها وقواعدها العسكرية وتخرسه
اآلن بس�بب حروبها وتخليه�ا عن الدبلوماس�ية  ،وفرض
العقوبات ،وسياسة التهديد والحصار والتجويع.
على ُخط�ى الصين تسير اي�ران للحف�اظ على نفوذها
يف منطق�ة الشرق االوس�ط بالتناف�س وباملواجه�ة م�ع
ارسائيل ،ولكن ليس عن طريق الصرب االسرتاتيجي والنمو
االقتصادي (كالصني ) وانما عن طريق الصرب االسرتاتيجي
و املقاوم�ة :مقاوم�ة الحص�ار والعقوب�ات والتهدي�دات
والتدخالت واالغتياالت واإلرهاب يف املنطقة.
مرشوع الصني العمالق واملعروف باس�م مرشوع ” الحزام
والطري�ق ” واملزم�ع انج�ازه على انقاض طري�ق الحرير

بعض العرب ومخطط تدمير العراق
لم يعد خافيا أن َد َ
فع العراق لخوض حرب ضد إيران عام  1980ما كان قرار صدام وحده ،بل كان قرارا عربيا
أمريكيا أيضا ،ولكل طرف من هذه األطراف أسبابه التي دفعته لهذا القرار.
صدام كان طامعا بالزعامة فوضع نفسه والعراق في خدمة مخطط استهدف ايران ووجد فيه فرصة مواتية
لالنقضاض على رفاقه من قادة حزب البعث واعتالء كرسي الرئاسة.
عباس سرحان
وأمريكا ارادت االنتقام من الثورة االسلامية
يف ايران والضغط عليها لتعجيل إطالق رساح
رهائنه�ا املحتجزي�ن يف س�فارتها يف طهران
وقتذاك.
أم�ا دول الخلي�ج ودول عربي�ة اخرى فأيدت
الح�رب ودعمته�ا لكونه�ا تسير يف الرك�ب
االمريك�ي من جه�ة ،وألنه�ا أرادت اجهاض
الثورة االسلامية التحررية يف ايران مدفوعة
بأس�باب طائفي�ة ،واش�غال الع�راق بحرب
عبثية تستنزف قواه العسكرية واالقتصادية
الصاعدة ،من جهة ثانية.
وت�وّج الع�رب دوره�م التدميري للع�راق
بمحارصته اقتصاديا وإفق�اره بذريعة غزو
الكوي�ت ط�وال  13عام�ا ،وكان�وا يصب�ون
جام غضبه�م عليه متذرعين بجرائم صدام
ونظامه التي اقرتفها بحق العرب كما زعموا
وقتها.
لكن املفارقة انهم وما ان س�قط نظام صدام
حت�ى س�ارعوا الس�تقبال ازالم�ه وأرسه�م
ووف�روا له�م كافة االج�واء للعي�ش والعمل
والتآمر عىل العراق مجددا.
م�ن كان�وا س�ببا بدم�ار الع�راق واملنطق�ة
واعتدوا عىل الكوي�ت واحتلوها ودفع العراق
تعويضات لكل الدنيا بس�ببهم صاروا بقدرة
قادر مظلومين واحتضنتهم ال�دول العربية
وهيأت لهم كافة اسباب العيش.

وقال�ت حفيدة ص�دام ،حرير حسين كامل
يف ترصي�ح الحدى وكاالت االنب�اء إن” الدول
العربي�ة وف�رت لن�ا املقوم�ات الرئيس�ية
للمعيش�ة كأوراق ثبوتي�ة ،وراتب ش�هري،
ومنزل للسكن”.
وهذا املوقف العربي املتعاطف مع ازالم النظام
البائد ألس�باب “إنس�انية” كم�ا يزعمون لم
نش�هده س�ابقا يف تعامل الحكومات العربية
م�ع ضحايا ص�دام من املواطنين العراقيني

ممن فروا اليها ،فقد كانت تعيدهم اىل صدام
ليتم اعدامهم وتغييبهم.
إذن موق�ف حكوم�ات الع�رب ه�ذا يشير
بوض�وح اىل أن العداء لص�دام ونظامه وقت
كان يف الس�لطة ل�م يك�ن إال ع�داء للع�راق
وشعبه ودوره السيايس واالقتصادي.
فالعراق يتمت�ع بموقع استراتيجي ،ويملك
ث�روات هائل�ة ّ
تمكن�ه من لع�ب دور كبري يف
املنطق�ة ووصول قوى وطني�ة ثورية لقيادة

هذا البلد يف أي وقت سيكون مكلفا جدا لدول
التبعية وقوى الهيمنة.
وق�د فاق�م التدخ�ل الخليج�ي وخصوص�ا
السعودي واالماراتي والقطري يف العراق من
معاناة العراقيني ،فآالف املفخخات املدعومة
م�ن ه�ذه ال�دول والت�ي اس�تهدفت امل�دن
العراقية  ،أش�اعت املوت والخ�راب يف البالد،
ّ
وعطل�ت مؤامراتها وحربه�ا االعالمية
كم�ا
والسياس�ية التي ش�نتها ضد العراق عملية

االعمار فيه.
وليس أجىل من ذلك اس�تثمار دول يف الخليج
وامريكا التذمر الشعبي يف العراق جراء تردي
االوض�اع املعيش�ية التي كانت تل�ك االطراف
س�ببا فيها ،الضع�اف النظام الس�يايس من
خالل احتجاجات مريبة.
وأخيرا بدأت بعض مفاص�ل مهمة يف الدولة
العراقي�ة تق�ع يف قبض�ة املخل�ب الخليج�ي
واالمارات�ي تحدي�دا كما تشير اىل ذلك بعض
الترسيبات.
وأصب�ح واضح�ا أن إع�ادة تركي�ب بع�ض
املفاص�ل الحكومية العراقي�ة املهمة لصالح
املشروع الخارج�ي ب�ات هدف�ا خليجي�ا
واماراتيا عىل وجه الخصوص ،تمهيدا ملرحلة
مقبل�ة من اب�رز س�ماتها التدخ�ل يف نتائج
االنتخابات.
ودع�م تكتلات سياس�ية ناش�ئة مرتبط�ة
باملشروع الخارج�ي والتأثير على الق�رار
السيادي العراقي ومنعه من بناء الدولة.
وم�ن واج�ب الق�وى الوطني�ة يف الع�راق ان
تكون اكثر نباهة وهي تتعاطى مع التدخالت
الخارجي�ة ،وتبتع�د ع�ن منط�ق النعامة يف
التعاط�ي م�ع الخط�ر ،فاملرحل�ة املقبل�ة يف
الع�راق مهم�ة للغاي�ة وق�د تش�هد تكريس
املرشوع السيايس البديل الذي تعمل عليه منذ
سنوات قوى معادية للعراق.

ُ
س�يتخذ من أيران املركز واملمر األس�ايس
الصين�ي القديم،
للطري�ق العاملي يف منطقة الرشق االوس�ط ومنطقة غرب
آسيا يف النقل والطاقة ،االمر الذي يدعم ويرّسخ نفوذ ايران
يف املنطقة ويعزز الجبهة اآلسيوية بدولها املتعددة واملؤثرة
ً
عاملي�ا بقوته�ا االقتصادية كالهن�د أو بقوتها العس�كرية
كروس�يا .املرشوع س�يكون عىل حس�اب مصلحة امريكا
وعىل حس�اب مصلحة حلف�اء امري�كا يف املنطقة واقصد
ارسائيل ودول مجلس التعاون الخليجي.
اتم�ام إنجاز ه�ذا املشروع وبم�وازاة النم�و االقتصادي
الس�نوي الصيني ،والتطور التقني العسكري والتكنلوجي
اإليراني ،والحضور السيايس والعسكري الرويس يف املنطقة
والعال�م ،كذلك نجاح منظمة ش�نغهاي للتع�اون ودورها
الس�يايس واالقتص�ادي ( منظمة ّ
تض ُم الصني وروس�يا و
الهن�د وباكس�تان ودول آس�يوية أخ�رى واي�ران كمراقب
) ،جميعه�ا عوامل تعجّ ل خس�ارة جبهة الغ�رب ( امريكا
وارسائيل ) اسباب الهيمنة عىل العالم وعىل املنطقة.
ْ
وتصم�ت امريكا
اختت ُم املق�ال بفرض س�ؤال :هل تصم ْد
وحلفاؤها ازاء املس�ار الرسيع والصاعد للجبهة اآلسيوية
يف امتالك زمام قيادة العالم؟.

د .كاظم جابر

محور «المغامرون»
وتحقيق حلم الحرير الصيني
لوال قيادة ايران ملحور املغامرون املقاومون لسياس�ة الغطرس�ة
االمريكيه واالرسائيلية واذنابهم الخاليجة يف املنطقة ملا استطاعت
الصين ان تحقق حلمها يف فك رقبة تنينه�ا االقتصادي من خانق
ملق�ا االقتصادي فكان مشروع الطوق والحري�ر مجرد اضغاث
احالم خصوص�ا بعد  ٢٠٠٣عندما احتلت امري�كا العراق ونرشت
قواعده�ا فيه اىل ان ب�دأت ارهاصات املقاوم�ة العراقية يف رضب
معس�كرات الع�دو وتدمري اليت�ه وقتل جنوده وس�ط ذهول قادة
الجي�ش االمريكي ول�م تفلح كل مح�اوالت «رامب�و» الهوليودية
يف اقن�اع املجتمع االمريكي عم�ا يدور يف العراق م�ن قتل ابنائهم
على يد املغامرون ول�م تفلح كل الدع�وات املحلي�ة والعربية عىل
ثنيه�م ملواصلة طرد املحتلني وكانت للعمليات النوعية االثر البالغ
يف وصول قل�وب الجنود االمريكان واالرسائليين الحناجر فكانت
عملية خطف الجنديني االرسائليني عىل حدود جنوب لبنان وخطف
الضباط االمريكان من معس�كرهم يف كربالء وخطف الجواسيس
الربيطانيين من وزارة املالية والذي بين لالمريكان واالرسائيليني
اس�تحالة بقاء قواتهم يف مي�دان تواجد املغامرون ولم تنفع حرب
االس�تعاضة بالزرقاويني والبكريني وجميع من وفدوا من املغرب
العربي او بالد القوقاز يف تغيري الجغرافية السياسية.
هذه االرهاصات للمغام�رون تحت ادارة الوالية جرأت الصني الن
ت�روي الصني حلمها للملء العاملي وس�ط تش�كيك فراعنة العالم
وحواش�يهم بتفسري الحلم الصيني الذي اعطى لجموع الفقراء يف
بلدان الرشق االوس�ط االنعتاق من العبودية لنظام القطب االوحد
فج�اءات مصاديق الجمهورية بان حلم الصني بات حقيقه ودليل
ذل�ك خ�رداد الذي فض ب�كارة غلوبال هاتش�اك يف عنان الس�ماء
وفق�أت عني االس�د يف العراق وامن�ت طريق m4و  m5يف س�وريا
ب�ل وصلت رس�التها اىل جميع بلدان املعم�ورة املقهورة من خالل
نجدة فنزويال وش�عبها كل هذا الجهد الوالئي املقاوم املعمد بدماء
املغام�رون ح�ول الحل�م الصين�ي اىل حقيقة االتفاق�ات وانهالت
طلب�ات البل�دان للحصول عىل تذك�رة يف القط�ار الصيني كل ذلك
بفضل نور الثورة االسلامية ومؤسس�ها العظي�م واملحافظ عىل
نهجها القويم طوبى لم تمس�ك بها وبها تتحول احالم املظلومني
اىل حقيقة وحسابات الظاملني اىل رساب .ياترى هل سيوقع ساسة
العراق مع الصني ام يبقوا عمالء خانعني؟ .
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شنيشل يؤكد جاهزية الزوراء لمواجهة
نفط البصرة اليوم

أوضح م�درب ال�زوراء رايض
شنيش�ل أن الفري�ق أكم�ل
تحضريات�ه لخ�وض مب�اراة
الجول�ة  26م�ن الدوري
بمواجه�ة نف�ط
ا لبصر ة
اليوم،

مضيفا أنهم يف حاجة إىل الفوز وال يتحملون
مزيدا من نزيف النقاط.
وق�ال شنيش�ل« :مباراة الكأس أم�ام أربيل
والف�وز بنتيجته�ا منح�ت الفري�ق دفع�ة
معنوي�ة باإلضاف�ة إىل التحضير البدن�ي،
وفريقنا بحاجة إىل الفوز بعد أن فقدنا عددا
م�ن النقاط يف املباري�ات املاضية ،وبالتايل ال
نتحمل مزيدا من نزيف النقاط الس�يما وأن
املباريات املتبقية من الدوري جوالت حسم».
وبين« :نف�ط البصرة م�ن الف�رق املميزة
ويضم مجموعة من الالعبني الش�باب الذين
يقدم�ون مباري�ات ممتعة يف ال�دوري ومن
يظ�ن أن مهم�ة ال�زوراء يف حص�د النق�اط

مدرب هولندي يقترب من قيادة األولمبي

سهلة سيكون واهما تماما».
وأش�ار« :الفري�ق مكتمل لكن ع�ودة العبي
املنتخ�ب الوطن�ي م�ن أوزبكس�تان بوق�ت
متأخ�ر قد تجربنا على إراحة بع�ض منهم
مم�ن خاض�وا مب�اراة كامل�ة أو إرشاكه�م
بوق�ت محدود ،ونطمح لتقديم مباراة كبرية
وممتع�ة وأن نوف�ق بحص�د النق�اط الثالث
لكونه�ا مهمة قب�ل التوجه لخ�وض مباراة
الوح�دة اإلمارات�ي يف محل�ق دوري أبط�ال
آسيا».
وتابع رايض شنيش�ل ،إن مباري�ات الدوري
املمت�از ،س�تكون كافي�ة لتحضير الفريق
ملباراة امللحق اآلس�يوي ،املقررة أمام الوحدة

اإلماراتي .ولفت شنيشل ،أن «الجهاز الفني
يمتل�ك معلوم�ات وافي�ة عن املناف�س ،وأن
موقع الوح�دة يف ال�دوري اإلماراتي ،ال يعرب
ع�ن ق�وة الفري�ق أبدا ،حي�ث يحت�ل املركز
الس�ابع ،لكنه قبل أيام تمكن من الفوز عىل
الجزيرة الوصيف.
ون�وه« :هذا يؤكد ق�وة الوح�دة ،الذي يضم
العبين عىل مس�توى ع�ال» ،مشيرا إىل أن
ال�زوراء س�يغادر إىل اإلم�ارات ،يف الرابع من
الشهر املقبل.
يذكر أن الزوراء يحتل املركز الرابع يف الدوري
برصي�د  45نقطة فيما يحت�ل نفط البرصة
املركز الثالث عرش برصيد  28نقطة.

املقب�ل مخصص الندي�ة دوري الكرة املمتاز
البالغ�ة ( )20ناديا ً عند الس�اعة الثالثة بعد
الظهر يف فندق بابل ملناقشة النظام االسايس
ولوائح االنتخابات املقبلة التحاد الكرة.
ويس�تكمل االجتماع بعد غد السبت ويكون

مخصص�ا ً العض�اء االتح�ادات
الفرعية يف املحافظات وس�يتم ايضا
مناقش�ة نفس النظام ،فيم�ا يختتم
االح�د م�ع ممثيل ف�رق الدرج�ة االوىل
والروابط.

التطبيعية :بطولة خليجي  25لم تحسم
بعد في البصرة

كشفت الهيئة التطبيعية عن قرب
انتهائه�ا م�ن االتفاق م�ع مدرب
هولندي متمرس لقي�ادة املنتخب
األوملبي يف املرحلة املقبلة.
وق�ال عض�و الهيئ�ة التطبيعي�ة
الدكت�ور أس�عد الزم إن «اللجن�ة
الفنية وبع�د اجتماع�ات متكررة
توصل�ت لضرورة حس�م مل�ف
امل�درب ال�ذي س�يقود املنتخ�ب
األوملب�ي بالفترة املقبل�ة ،وت�م

االتف�اق األويل م�ع أح�د املدربين
الهولنديني».
وبني« :املفاوض�ات وصلت ملراحل
متقدمة ويف األيام املقبلة سنرس�ل
العقد إىل املدرب الهولندي لتوقيعه
وحينها يتم اإلعالن بش�كل رسمي
عن الصفقة ،واملدرب من األسماء
التدريبي�ة الب�ارزة ويمل�ك سيرة
ذاتية جيدة».
وأشار« :اللجنة الفنية كذلك أجرت

رصّ ح ش�امل كام�ل نائ�ب رئي�س الهيئ�ة التطبيعية
التحاد ك�رة القدم يوم األربعاء بأن بطولة خليجي 25
لم تحس�م اقامتها يف البرصة كما ت�داول ذلك يف االونة
االخرية يف الوسط الريايض.
وق�ال كامل إن «هناك اجراءات عديدة قبل اتخاذ قرار
املوافق�ة ،أهمها زي�ارة وفد لجن�ة التفتيش الخليجي
والتي س�تقدم بعد الزي�ارة تقريرها ،مردف�ا بالقول:
بعده�ا يعق�د رؤس�اء اتح�ادات الخلي�ج اجتماعه�م
ملناقش�ة ودراس�ة تقرير لجنة التفتيش وهذه صيغة
متع�ارف عليه�ا إلب�داء رأيه�م بعدها يت�م التصويت
باملوافقة او الرفض.
وثمن كامل مبادرة االتحاد القطري املتمثلة برئيس�ها
الش�يخ حمد بن خليفة بن احم�د آل ثاني تنازلها عن
استضافتها لبطولة خليجي .25
وتابع نائب رئي�س الهيئة التطبيعي�ة بالقول :نتمنى
من باق�ي االتحادات الخليجي�ة أن تتخذ نفس خطوة
قطر وهذا ليس ببعيد وال سيما أن أغلبها ابدت رغبتها
يف اقامة بطولة خليجي  25يف البرصة.
وكش�ف مصدر خليج�ي مقرب من املكت�ب التنفيذي

ل�كأس الخلي�ج العربي ،ب�أن لجنة
تفتي�ش خليجي�ة س�تصل البرصة
اإلس�بوع املقب�ل لإلطلاع على
املنشآت الرياضية يف املحافظة قبل
تكليف العراق بتنظيم النسخة 25
من البطولة.
وق�ال املص�در إن «لجن�ة تفتيش
خليجية س�تصل االس�بوع املقبل
اىل البرصة برئاس�ة الدكتور حميد
الش�يباني عضو املكت�ب التنفيذي
ل�كأس الخليج وعدد م�ن االعضاء
لإلطالع على املنش�آت الرياضية يف
البرصة قبل تكليفها بتنظيم خليجي
.»25
وكان االتح�اد القط�ري قد أرس�ل كتابا ً
رس�ميا اىل االمين الع�ام ل�كأس الخلي�ج
العرب�ي ضمنه رفض القطريين يف أن يكونوا
البديل للعراق يف تنظيم خليجي  ،25مؤكدين انهم
«يسعون يف أن تنظم البرصة النسخة .»25

بايش :الفوز على أوزبكستان يمنحنا دفعة معنوية
قال العب املنتخب إبراهيم بايش أن الفوز عىل
أوزبكس�تان يف املب�اراة الودي�ة بهدف نظيف
يمن�ح الفري�ق دافع�ا معنويا قب�ل الدخول
يف التصفي�ات املزدوج�ة .وأض�اف بايش أن

«الف�وز يف لق�اء ودي قد يكون أم�را طبيعيا
لك�ن التأثري اإليجاب�ي للنتيجة هو املكس�ب
الحقيقي السيما وأن الفوز جاء مقرتنا بأداء
مميز ومقنع يرتك انطباعا جيدا لدى الجهاز

يف خطوة طموحة تس�عى ملواكبة التغيري والتطوّر املتس�ارع يف نظم
وآليات إدارة األندية يف العالم من حولنا فقد تضمّنت مس�ودة قانون
ّ
تخص إمكانية تح�وّل الوضع القانوني لألندية
األندي�ة الجديد مادة
اىل رشكات حي�ث ّ
نصت امل�ادة  25أوالً عىل( :يجوز تأس�يس النادي
أو تغيير الوضع القانوني للنادي القائم وفقا ً لقانون الرشكات رقم
( )21لسنة  1997املع ّدل لسنة  2004أو قانون الرشكات العامة رقم
( )22لسنة  1997وعندها يخضع النادي حرصا ً لقانون الرشكات).
وكذلك منح�ت املادة إعفاءات ممتازة ملدة  10س�نوات لألندية التي
ّ
تؤسس�ها الرشكات أو الت�ي تتحوّل اىل رشكات وبنس�بة ال تقل عن
.%25
وم�ع ه�ذا التوجّ ه إلعط�اء األندي�ة اس�تقاللية أكبر وتحويلها اىل
ّ
منظم�ات مُ درّة للم�ال بدل كونها حالبة للم�ال لعقود مضت تعتمد
تخصيصات ش�به جاهزة ويرافقها فش�ل إداري أحيانا ً وفساد مايل
وإداري أحايين أُخر ،وبرغم أن عملية التحوّل اختيارية وتس�تغرق
س�نوات طويلة حس�ب تصوّرنا ومعرفتنا بإمكانيات أنديتنا والفقر
ّ
املؤهل�ة إلدارة هكذا عملية
الذي تعيش�ه من ناحي�ة املوارد البرشية
تح�وّل صعبة عدا ع�ن كون األندي�ة القائم�ة حاليا ً وبرغ�م ُ
العمق
التاريخ�ي لبعضه�ا ،إال أنها ال تمتلك بنى تحتي�ة ّ
تؤهلها للتحوّل اىل
االستثمار حيث لم تكن ُتراعي َ
الفرْق بني مُ لكية الوزارة الراعية وبني
مُ لكية النادي الخاصة!
بإم�كان األندي�ة الرياضية الحالية أو التي ّ
تؤس�س عىل املدى البعيد
اس�تنادا ً اىل قانون الرشكات أن تدرس تج�ارب العالم يف هذا املجال،
فهنالك نم�اذج ع ّدة منها أن يكون النادي مل�كا ً لرشكة خاصة مثل
األندية اإلنكليزية (مانشستر يونايتد أو ليفربول) أو أن يكون ملكا ً
ملجموعة واس�عة م�ن املس�اهمني أو مالك
واحد لألسهم مثل نادي (يوفنتس) أو أشبه
بالنظام األملاني حي�ث يدار النادي برشاكة
بين جمعيت�ه العمومي�ة بأس�هم قيمتها
 %51ورشك�ة خاص�ة تمتل�ك  %49كم�ا
هو حال نادي (باي�رن ميونيخ) والنموذج
األخير هو النموذج اإلس�باني حيث تكون
ملكية النادي بالكامل لجمعيته العمومية
ويس�تثمر أموال�ه عبر رشكات خاص�ة
حسين جبار
مملوك�ة للن�ادي مث�ل ناديي (برش�لونة
وريـال مدريد).
وبرغ�م أن النم�وذج اإلس�باني ُيعد األنج�ح اقتصاديا ً إال أنن�ا وبنا ًء
على فهمن�ا املتواضع القتصادي�ات الرياضة ومفه�وم الخصخصة
الرياضي�ة ننص�ح أصحاب الق�رار والقائمني عىل تح�وّل األندية اىل
رشكات بدراس�ة جمي�ع هذه التجارب واس�تخالص املفي�د واملالئم
منها لواقعنا االقتص�ادي والريايض وحتى االجتماعي ،فنحن النزال
ّ
تفضل االحتفاظ بالنقد يف املنزل عىل استثماره ،ودليلنا
نعيش عقلية
أن ُقراب�ة نص�ف الكتلة النقدية العراقية اآلن خ�ارج دورة رأس مال
املصارف والحكومة!
ولعل البداية األنسب تكون من خالل دراسة مُ عمّقة للنظام اإلنكليزي
لكونه ش�هد والدة االحتراف الريايض بمفهوم�ه الحديث من خالل
ق�رار االتح�اد اإلنكليزي يف الع�ام  1885بدفع أج�ور الالعبني والذي
ّ
ّ
مؤسسات خاصة وكان نادي برمنغهام
ترتب عليه تحوّل األندية إىل
س�يتي أول نا ٍد ّ
يتبنى هذا التحوّل ،ولم تكن هذه العملية ذات جدوى
اقتصادية يف الغالب حتى تأس�يس الدوري اإلنكليزي املمتاز ()EPL
يف ع�ام  1992لتتمكن أندية كرة الق�دم اإلنكليزية من تحقيق عوائد
مالية كبرية لها حيث تزامن تأسيس�ه م�ع توقيع عقد بث مباريات
الدوري ملدة خمس سنوات بقيمة  305مليون جنيه إسرتليني.
آم�ل االنتب�اه اىل مس�ألة جوهري�ة :م�ع ُعم�ق التجرب�ة اإلنكليزية
وريادته�ا ،إال أن األندي�ة ال زال�ت ولغاية أمد قري�ب تواجه تح ّديات
ج ّدية يف النش�اط الخاصَّ ،
لعل أبرزها تفاوت تقدير القيمة السوقية
لألندي�ة باختالف املعايري املس�تخدمة ،فلو ش�اءت الظ�روف لنا أن
نح�وّل أح�د أنديتن�ا إىل رشك�ة ربحية يا ت�رى ما ه�ي املعايري التي
نستخدمها لتقدير قيمتها السوقية؟
س�تكون لنا وقف�ة أخرى مع ه�ذا املوضوع ،لرشح لوائ�ح الهيئات
الدولي�ة املنظم�ة لعم�ل األندية عندم�ا تكون
ا لر يا ضي�ة
ملكيتها للرشكات ،والحاجة املُلحّ ة لتعديل
ه�ذه امل�ادة يف القان�ون لِم�ا لهذا
األمر من أهمية.

ً
غدا ..عمومية الكرة تجتمع لمناقشة النظام
األساسي لالنتخابات
تجتم�ع ي�وم غ�د الجمع�ة ،يف فن�دق باب�ل
الجمعي�ة العمومي�ة التحاد الكرة ملناقش�ة
النظام االسايس النتخابات املكتب التنفيذي
الجديد لالتحاد بحضور ممثل من االتحادين
الدويل واالسيوي باللعبة .وسيكون االجتماع

اتفاقا مع مدرب إسباني لإلرشاف
عىل الفئات السنية وكذلك مرشوع
املوهبة وهو أيضا يحظى بسيرة
ذاتي�ة غني�ة وسيش�كل إضاف�ة
مهم�ة للفئات الس�نية واللجنة يف
طور إب�رام العق�د بش�كل نهائي
لإلعلان ع�ن الصفق�ة بش�كل
رسمي» .يذكر أن املنتخب األوملبي
بدون مدرب بعد انتهاء عقد املدرب
املحيل عبد الغني شهد.

�أنديتنا �رشكات ربحية

الفني والالعبني والجماهير العراقية .وبني:
«املنتخب بحاجة إىل مباريات تجريبية أخرى
قبل خوض التصفيات املزدوجة وهدفنا قطع
بطاقة املرور إىل التصفي�ات النهائية املؤهلة

ملوندي�ال قط�ر  2022وم�ن ث�م التخطي�ط
للتأه�ل إىل كأس العال�م حينها» .وأش�ار إىل
أن املعس�كر التدريبي يف طش�قند كان مثمرا
والالعبون شعروا براحة كبرية نتيجة األجواء

املثالية التي أحاطت باملعس�كر والش�ك
أن الفائ�دة كبيرة من املعس�كر يف ظل
الضغط الكبري الذي عاش�ه الالعبون يف
الدوري املحيل.

ريال مدريد يستبعد بيل من حساباته
أف�اد تقرير صحفي إس�باني ،ب�أن ري�ال مدريد أبلغ
الويل�زي جاري�ث بيل ،بمصريه مع الفريق يف املوس�م
املقبل.ويلع�ب بيل مع توتنهام معارًا ملدة موس�م منذ
الصيف امل�ايض ،ويهدف إىل العودة لري�ال مدريد مرة
أخرى ،حيث ينتهي عق�ده مع املرينجي بحلول صيف
.2022وبحسب صحيفة « »ABCاإلسبانية ،فإن ريال
مدري�د أبلغ بيل بأنه لن يلع�ب يف صفوفه مرة أخرى.
وأضاف التقرير ،أن ريال مدريد استند يف قراره إىل عدم
انضباط النجم الويلزي وافتق�اره إىل صفات القيادة،

بعدم�ا كان متوق ًعا ل�ه أن يكون خليف�ة كريستيانو
رونالدو ،لكنه لم يرغب أب ًدا يف تحمل املسؤولية ،وكان
يغضب إذا ل�م يلعب.وحاول ريال مدريد مرارًا وتكرارًا
التخل�ص م�ن بي�ل ،إىل أن راتبه الضخم كان س�ب ًبا يف
غي�اب العروض ،حت�ى تقدم توتنه�ام بعرض لضمه
برشط تحم�ل نصف راتبه فقط ،وهو م�ا وافق عليه
ريال مدريد من أجل التخلص من أزمات الالعب.
وأكد التقرير ،أن ريال مدريد أرسل رسالة إىل جوناثان
بارنيت ،وكيل أعمال الالعب ،بأن بيل لن يلعب للفريق

الرياضية

مرة أخرى ،حتى لو اس�تمر يف النادي املوس�م املتبقي
له وأنه لن يش�ارك مُ ً
طلقا.وأوضح التقرير ،أن بارنيت
يع�ي ذلك تمامً ا ،وبالتايل ل�م يؤيد كالم بيل عندما قال
إنه سيعود إىل الريال يف تموز املقبل ،ألن قرار املرينجي
من ش�أنه أن يضعف حظوظ الالعب يف املش�اركة مع
منتخب بلاده يف كأس العالم.وس�يكون أمام بارنيت
حًل�اً وحي� ًدا ،وه�و البح�ث عن ع�رض لض�م بيل يف
الصيف ،حتى لو كان عىل سبيل اإلعارة كما حدث هذا
املوسم بانتقاله إىل توتنهام.

الخميس  1نيسان 2021
العدد 2558
السنة
الحادية
عشرة

برشلونة يؤكد اهتمامه بضم هاري كين والمدافع رومانيولي

كش�ف تقرير صحف�ي إنجليزي ،عن
ظهور اسم مفاجئ ضمن ترشيحات
برش�لونة لتدعي�م خ�ط هجوم�ه ،يف
املريكاتو الصيفي املقبل.
ومن املعروف أن برش�لونة يبحث عن
هداف كبري يف الصيف ،لتعويض رحيل
لويس س�واريز ،بعد فشل الدنماركي
مارتن برايثوايت يف هذه املهمة.

وارتب�ط أكث�ر م�ن اس�م باالنتق�ال
لربشلونة يف الصيف ،أبرزهم ،إيرلينج
هاالند ،سيرجيو إجوي�رو ،ممفيس
ديباي والوتارو مارتينيز.
ولكن وبحسب صحيفة «إكسربيس»
الربيطانية ،فقد تواصل برشلونة مع
الهداف اإلنجليزي هاري كني ،مهاجم
توتنهام ،من أجل ضمه يف الصيف.
وكان كين ق�د رصح يف أكث�ر م�ن

مناسبة
بأ ن�ه

يطم�ح للف�وز باأللقاب ،وه�و ما لم
يج�ده يف توتنه�ام حت�ى اآلن ،على
الرغم من تواج�د الفريق بني الكبار
عىل مدار املواسم املاضية.
وم�ع اقرتابه م�ن عامه ال�ـ ،28بدأ
كين يفكر يف مغ�ادرة توتنه�ام ،من
أج�ل االنتق�ال إىل فري�ق ينافس عىل
البطوالت.
وأعلن كني مؤخرًا ،أن مستقبله

س�يتحدد عقب نهائي�ات كأس األمم
األوروبية ،يف إشارة واضحة إىل رغبته
يف مغادرة السبريز.ومع ذلك ،لن تكون
مهمة برش�لونة سهلة يف ضم الهداف
اإلنجلي�زي ،خاصة يف ظل وجود رغبة
م�ن قبل مانش�سرت س�يتي يف ضمه،
لتعويض رحيل سريجيو أجويرو.
أف�اد تقري�ر صحف�ي إس�باني ،بأن
برش�لونة ج�دد اهتمام�ه بضم قلب
الدف�اع اإليط�ايل أليسي�و رومانيويل،
قائ�د ميلان ،يف املريكات�و الصيف�ي
املقبل.
وينته�ي عقد روماني�ويل ( 26عامً ا)
يف سان سيرو بنهاية املوسم املقبل،
وسط تكهنات تفيد برغبته يف الرحيل
بعد خس�ارة مرك�ز لصال�ح املدافع
اإلنجليزي فيكايو توموري.
وال تعتبر هذه املرة األوىل التي يرتبط
فيه�ا اس�م روماني�ويل باالنتق�ال إىل
برش�لونة ،فكانت البداية منذ املوسم
املايض ،م�ع تكرار إصاب�ة صامويل
أومتيتي.وبحس�ب صحيفة «موندو
ديبورتيفو» اإلسبانية ،فإن برشلونة
يعترب رومانيويل بديلاً جي ًدا ألومتيتي،
ال�ذي يسعى البارس�ا للتخلص منه،
وقد تق�در قيمته بما يق�رب من 20
مليون يورو.
وأضاف�ت الصحيف�ة ،أن ميلان
عق�د جلسة م�ع مينو راي�وال ،وكيل
روماني�ويل ،م�ن أج�ل فت�ح مل�ف
التجدي�د ،وقد عرض الن�ادي بالفعل
زي�ادة رات�ب الالعب م�ن  3.5مليون
يورو ،إىل  4ماليين يورو ،وهم ما لم
يرض الالعب وال وكيله.
جدي�ر بالذك�ر أن برش�لونة ب�ات
قري ًب�ا ج ًدا من حس�م صفقة املدافع
اإلس�باني إري�ك جارس�يا ،الع�ب
مانش�سرت س�يتي ،والذي سيعود إىل
كام�ب ن�و يف صفق�ة مجاني�ة ،بعد
نهاية عق�ده يف ملعب االتحاد بنهاية
هذا املوسم.

كورونا يصيب ميريح ديميرال

االصابة تبعد ليفاندوفسكي عن مباراتي سان جيرمان

وينطبق نفس األم�ر عىل مباراتي
ناب�ويل وجن�وى.يف الوق�ت ذات�ه،
تحي�ط ش�كوك بموق�ف الالعب
م�ن مب�اراة أتاالنتا ،لك�ن األمل
«الجازيت�ا
قائم.وأوضح�ت
ديل�و س�بورت» أن الرتكي ال
يعان�ي من أي أع�راض ،لكن
معنويات�ه منخفض�ة بسبب
غياب�ه ع�ن املباري�ات ،يف
هذه املرحل�ة الحرجة من
املوس�م.

عبر البولن�دي روب�رت
مهاج�م
ليفاندوفسك�ي،
باي�رن ميونخ ،ع�ن صدمته
بع�د علم�ه بم�دة غيابه عن
املالع�ب ،بسب�ب اإلصاب�ة،
وفق�ا لتقري�ر صحف�ي
أملاني.
وأعل�ن باي�رن ميون�خ يف
بي�ان رس�مي ،غي�اب
ليفاندوفسكي ملدة أربعة

رومينيجه يستبعد التعاقد مع هاالند
كش�ف كارل هاين�ز رومينيج�ه،
التنفي�ذي
الرئي�س
لباي�رن ميونخ ،عن
موق�ف ناديه من
ض�م النرويجي
إ ير لين�ج
ها ال ن�د ،

غاب ح�ارس مرم�ى ري�ال مدريد اإلس�باني
ومنتخ�ب بلجيكا ،تيب�و كورتوا ،ع�ن مباراة
منتخ�ب بالده أمام بيالروس�يا يف ثالث جوالت
التصفي�ات املؤهل�ة ملوندي�ال  2022بقط�ر،
بسبب آالم يف الكتف.وأوضح اإلسباني روبرتو
مارتينيز ،املدير الفن�ي لبلجيكا ،خالل املؤتمر
الصحف�ي عقب اللق�اء ال�ذي احتضنه ملعب
(كينج ب�اور) وحسم�ه «الش�ياطني الحمر»
بثماني�ة أه�داف نظيف�ة ،أن «كورتوا ش�عر
ببع�ض اآلالم يف الكت�ف ،على األرج�ع بسبب
وضع خاطئ أثناء النوم ،ولهذا لم يشارك».
كما أش�ار املدرب اإلس�باني إىل أن كورتوا هو
الذي كان سيشارك ،وحتى أنه ظهر يف املؤتمر
الصحفي عشية املباراة ،لكنه أوضح أن حالته
لم تكن طيبة بنسبة  ،%100ولهذا ّ
فضل اإلبقاء
عليه على مقاعد الب�دالء كإج�راء احتياطي،
حيث شارك بدال منه سيمون منيوليه.
وتط�رق مارتيني�ز أيض�ا للحديث ع�ن جناح
أتلتيك�و مدري�د اإلس�باني ،يانيك كاراس�كو،
ال�ذي لم يش�ارك يف املباراة الثالث�ة عىل التوايل
لعدم اكتمال شفائه من آالم الكاحل.
وق�ال يف هذا الصدد« :كاراس�كو ت�درب لكنه
انض�م للتدريب�ات مؤخ�را ،وش�عرنا أنه غري
مكتمل الجاهزية ليشارك يف اللقاء .أعتقد أنه
ليس جاهزا بنسب�ة  ،%100وعىل األرجح كان
يحتاج يومني أو ثالثة آخرين».
وبع�د مرور  3ج�والت من التصفي�ات ،تنفرد
بلجي�كا بصدارة املجموعة الخامسة برصيد 7
نقاط من فوزين وتعادل.

تأه�ل اليوناني س�تيفانوس تسيتسيباس ،املصنف
الخام�س عامليا بني العبي التن�س املحرتفني ،لربع
نهائ�ي بطولة ميامي لتنس األس�اتذة ذات األلف
نقطة ،عىل حساب اإليطايل لورينزو س�ونيجو
(.)34
ويف مباراة ثمن النهائي ،تغلب املرشح الثاني
للقب عىل منافسه اإليطايل ،املرشح الـ،24
بنتيجة  2-6و.)2-7( 6-7
وبه�ذا الفوز ،صع�د تسيتسيب�اس لربع
النهائ�ي حي�ث س�يواجه البولن�دي
هوبيرت هوركات�ش ،املصن�ف الـ37
عامليا واملرشح الـ 26للقب ،الذي أطاح
بالكندي ميلوش روانيتش.
وتمكن هوركات�ش من إقصاء املصنف
ال�ـ 19عاملي�ا واملرش�ح ال�ـ 12للق�ب،
بالف�وز علي�ه بنتيج�ة  6-4و 3-6و6-7
(.)4-7

حدد مانش�سرت س�يتي  3بدائل محتملني لنجمه ،سريجيو
أجوي�رو ،ال�ذي سيرحل عن الفري�ق الصيف املقب�ل ،بعد
انتهاء عقده.
وبحسب صحيفة «س�بورت» الكتالونية ،فإن الخيار األول
هو النرويجي إيرلينج هاالند ،مهاجم بوروسيا دورتموند،
املطل�وب من العديد من عمالقة أوروبا.ويعتمد مانش�سرت
س�يتي يف مل�ف هاالند ،عىل العالقة الت�ي تجمع املدرب بيب
جواردي�وال بوكيل الالعب ،مينو رايوال.أما الخيار الثاني فهو
هاري كني ،قائد توتنهام ،الذي يتمتع بخربات كبرية للغاية يف
الربيمريليج ،ويناسب طريقة لعب السيتي.لكن املشكلة تكمن
يف صعوبة التفاوض مع توتنهام ،الذي يرفض بيع العبيه للفرق
الكبرى املنافسة يف الربيمريليج.وأخ ً
ريا ،يوجد البلجيكي روميلو
لوكاكو ،مهاجم إنرت ميلان ،كخيار ثالث عىل طاولة جوارديوال،
يف حال فشل ضم الثنائي السابق ذكره.

مهاج�م بوروس�يا دورتمون�د ،يف
املريكاتو الصيفي املقبل.ومن املتوقع
ً
رصاعا
أن يش�هد املريكات�و الصيفي
بني عمالقة أوروب�ا عىل ضم هاالند،
بع�د مست�واه املذه�ل
م�ع دورتمون�د ،يف
الوقت ال�ذي ُيعرف
في�ه ع�ن باي�رن
اهتمام�ه بجواه�ر
ً
وخصوصا العبي
البوندس�ليجا،
دورتموند.وق�ال رومينيج�ه يف
ترصيحاته لصحيفة «بيلد» األملانية:
«ال أعرف من أين تأتي تلك الشائعات،

مارتينيز يستبعد كورتوا
من تشكيلة منتخب بلجيكا

تسيتسيباس يتأهل
لربع نهائي بطولة ميامي

جوارديوال يحدد ثالثة
بدالء لتعويض أجويرو

تع�رض الرتكي مريي�ح ديميرال ،مدافع
يوفنت�وس ،لإلصاب�ة بفيروس كورون�ا،
وفق�ا لتقري�ر صحف�ي إيطايل.وبحس�ب
صحيف�ة «الجازيت�ا ديلو س�بورت» ،فإن
الالعب سيعود إىل إيطاليا ،اليوم الخميس،
للخضوع للعزل الطبي يف تورينو.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن ديميرال ،ال�ذي
غاب مؤخ�را عن مباري�ات منتخب تركيا
يف تصفي�ات املوندي�ال ،بسب�ب اإلصاب�ة،
ب�ات بعي� ًدا ع�ن اللح�اق بالديرب�ي أمام
السب�ت املقب�ل،
تو ر ين�و ،
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ال يمكنن�ي إال أن أقول إن لدينا أفضل
العب كرة قدم يف العالم يف هذا املركز،
ليفاندوفسك�ي لديه عق�د حتى عام
 ،2023وق�د يستم�ر إىل أبعد من ذلك
يف ظل اهتمامه بنفسه وبتدريباته».
وع�ن إمكاني�ة التوقيع م�ع هاالند،
ق�ال« :أك�رر ،لدينا أفض�ل العب كرة
قدم يف العال�م ،واقرتب ج ًدا من كرس
ً
هدفا،
رقم جريد مولر الذي سجل 40
إن�ه يف ذروة مسريته».وع�ن رأي�ه يف
اليبزي�ج قب�ل مواجهته أم�ام بايرن
وهل بات ثاني أق�وى فريق يف أملانيا،
ق�ال« :بالنسب�ة يل ،املعيار الحاس�م

هو تصنيف اليويفا ملدة  5س�نوات،
ال ي�زال بوروس�يا دورتموند أعىل».
وأك�د« :يق�دم اليبزي�ج مستويات
جيدة دون أدنى ش�ك ،لكني أحذرك
م�ن التقلي�ل م�ن ش�أن بوروس�يا
دورتموند».وع�ن تراج�ع أداء دفاع
الفري�ق البافاري ،عل�ق رومينيجه:
«لس�وء الح�ظ ه�و أنن�ا نستقب�ل
األه�داف بش�كل مستم�ر ونتأخ�ر
 0-1أو  ،0-2تحدثن�ا عن ذلك داخل
الن�ادي ،ألننا ل�م نتمكن من إصالح
كل يشء ،لق�د أهدرن�ا نقاط�ا دون
داع».

أس�ابيع ،بعدما أثبت�ت الفحوصات
الطبية معاناته من التواء ،يف أربطة
ركبته اليمنى.
ً
ووفق�ا لصحيف�ة «بيل�د» األملانية،
ف�إن ليفاندوفسك�ي ظه�رت عليه
عالم�ات حزن كبيرة ،بعدما أخربه
األطباء بمدة غيابه.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن البولن�دي،
كان يأمل يف اللحاق بمباراة اليبزيج،
ً
خاصة أن
املق�ررة السب�ت املقب�ل،

التش�خيص املبدئ�ي إلصابته ،أظهر
أن األمور ليست خطرية.
ول�ن تك�ون مب�اراة اليبزي�ج ه�ي
الوحي�دة الت�ي س�يغيب عنه�ا
ليفاندوفسكي ،وإنما سيبتعد ً
أيضا
عن مباراتي باريس س�ان جريمان،
يف رب�ع نهائ�ي دوري األبط�ال ،إىل
جانب املواجه�ات مع يونيون برلني
وفولفسب�ورج وباي�ر ليفرك�وزن
وماينز ،يف البوندسليجا.

الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
االمام عيل «عليه السالم»
الناس أنفعهم ّ
النفس الوَلَه بال ّدنيا .أفضل ّ
آفة ّ
للناس .أش� ّد
ً
ّل�اّ
القلوب ِغ القلب الحق�ود .أفضل الجود إيص�ال الحقوق
إىل أهلها .أكرم ّ
الش�يم إك�رام املُصاحب وإس�عاف ّ
الطالب.
لاّ
ّ
ّ
رأس الجه�ل مُ عاداة الن�اس .كل يشء فيه حيلة إ القضاء.
ّ
والجنة مأواه .اإليمان
ال ّدنيا س�جن املؤمن ،واملوت تحفت�ه،
معرف�ة بالقلب ،وإقرا ٌر باللّس�ان ،وعمل ب�األركان .صربك
على املُصيبة ُي ّ
خف�ف الرّزية ويجزل املثوب�ة .أفضل األمانة
الوفاء بالعهد .لو كان لربّك رشيك ألتتك رسله .أحسن أفعال
املقت�در العفو .من أفضل املعروف إغاثة امللهوف .العلم خري
من املال ،العلم يحرسك وأنت تحرس املال .إذا مطر ّ
التحاسد
ّ
نبتت ّ
التفاس�د .خذ الحكمة ّأنى كان�تّ ،
فإن الحكمة ضالة
ّ
كل مؤمن.

أبيات خالدة في الذاكرة
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عروة ابن الورد
إذا املَر ُء لَم َيب َعث َ
سواما ً وَلَم ُيرَح
َ
َ
َ
َ
قار ُبه
َعلي ِه وَلم َت ِ
عطف َعلي ِه أ ِ
ري لِ َ
وت َ
َفلَلمَ ُ
لفتى مِ ن َ
خ ٌ
حيا ِت ِه
َ
ً
ً
فقريا وَمِ ن مَ وىل َتد ُّ
قار ُبه
ِب َع ِ
ين الر ُ
وَسا ِئلَ ٍة أ َ َ
َحيل وَسا ِئ ٍل
َ
َ
َ
الصعلوك أ َ
وَمَ ن َيسأ ُل ُ
ين مَ ذاهِ ُبه
جاج َع َ
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الباحث عن «حضور متأخر جدا» لـ «أصابع المطر» في «مرايا النار»

حبيب السامر :قصيدة النثر كيان وظاهرة تخيلية في كتابة النص الجديد
المراقب العراقي /المحرر الثقايف...
الش��اعر حبي��ب الس��امر م��ن موالي��د الب�صرة ،حاصل
ع�لى بكالوريوس لغ��ة إنكلزيية ،عضو اتح��اد األدباء
والكت��اب يف الع��راق ،ويش��غل حالي��ا منص��ب نائ��ب
رئي��س اتح��اد أدب��اء وكت��اب الب�صرة .أص��در دواوني
عدة ،منها «مرايا الحب ..مرايا النار»« ،حضور متأخر
جدا»« ،أصابع المطر»« ،عىل قيد الحب»« ،شهرزاد
تخرج من عزلتها» و»بابيون».
كم�ا ُترجم�ت بع�ض قصائ�ده إىل
لغ�ات ع�دة ،كاإلنكليزية ،اإلس�بانية،
الفرنس�ية ،الرصبي�ة ،الفارس�ية
والكردي�ة ..وكان لالدي�ب علي لفت�ة
سعيد معه هذا الحوار لصالح (املراقب
العراقي)..
ما الذي جاء بك إىل األدب؟يف البدء ،لنقل من جاء بك إىل الشعر..إىل هذه املنطقة املآلى باملرايا والنوافذ،
وأنت تنظر إىل العال�م من زوايا القلب،
لتكت�ب القصي�دة ،تس�حبك الكلمات
بخي�ط رسي ال ندرك�ه تمام�ا ،لكنن�ا
نح�س بمغنطت�ه م�ن خلال خفق�ة
الروح وهي ترسم مالمح النص ،بدون
دراية .اليد الخفي�ة يف الكتابة ،لآلن لم
أعرف كنهها الشعر هو من جاء بي إىل
منطقة يطلق عليها اآلخ�رون اإلبداع،
نت�وق إىل معرفة أنفس�نا يف هذا العالم
املغط�ى ببي�اض القط�ن ،نح�اول أن
نف�ك أرسار الحروف ونح�ن نرصفها،
ب�دون قص�د لتخرج القصائد موش�اة

بالنرجس ،أو تجدنا نكتب عن الخيبات
واللوعات ،وخس�ائر ال تعد وال تحىص
من حياة نحاول أن نجد أنفس�نا فيها
وس�ط ه�ذه الضجة ،لنرس�م لنا خطاً
نعتقده ،لنا فقط ،أو هكذا يشبّه لنا.
متى تبدأ لحظة الكتابة؟حال�ة الكتاب�ة عن�دي لحظي�ة جدا،ب�دون اس�تدعاء ..الكتاب�ة أحس�بها
عامل�ي وطقسي املتغلغ�ل يفّ ..ال وقت
للكتابة ّ
لدي ..أكتب متى ما استدعتني
اللحظة الوامضة ّ
فض بياض الورقة..
أم�ارس الكتاب�ة عىل ال�ورق لحد هذه
اللحظة وأتركها أحيانا تنضج عىل نار
الحياة ومراج�ل الصرب ..أدون أفكاري
أحيان�ا  ..أق�رأ كثيرا ..أكت�ب قليلا..
ّ
ل�دي مس�ودات بالجاف والحبر وقلم
الرصاص ..أظل ش�اردا حني تداهمني
لحظة الكتابة ،أفرش روحي لها مائدة
حني توم�ض وتطرق بابي ،س�عادتي
تتج�دد أثن�اء الكتاب�ة وبع�د االنتهاء
منها ،أجد نفيس محلقاً .الكتابة لحظة

حبيب السامر
والدة ..وكم من األوالد لدينا نحن الذين
نذرنا أنفسنا للورق.
 ه�ل يحم�ل نتاج�ك الثقايف رس�الةإبداعية ،أم أنه إخراج مخزون املوهبة؟
 حتم�ا ،ال تكون هناك كتابة من أجلالكتاب�ة ،إلفراغ املخ�زون ،أو أن تزيح
عن كاهلك غصة ما .الكتابة فعل مؤثر
يحمل رسائل ملونة إىل العالم ،يدخل يف
مدلوالتها اللونية األس�ود أيضا ..كيف
لن�ا أن نوص�ل صوتنا إىل العال�م ما لم
تكن الكتابة املؤثرة واملرتجمة لحقائق
األم�ور .نعم ،نكتب لنجعل العالم يقف
أمام القصيدة.
 م�ا يمي�زك أن�ك تس�تلهم الجمال يفنصوص�ك ،وتع�ده ج�زءا مكملا من
الوع�ي الش�عري .ه�ل ب�دأت لحظ�ة
التخلّص من الحزن؟

 الح�زن مل�ح الحي�اة ،لك�ن الب�د أنننظ�ر إىل جمال البس�تان ال إىل الوردة
الذابل�ة فيه ،البس�تان والحقل أوس�ع
م�ن وردة واح�دة ذاوي�ة يف ركن ما…
الحي�اة تس�تمر م�ع الجم�ال والحب
والبياض والنقاء ،الشاعر مرآة الحياة
بتش�عباتها وقلقها وهوس�ها وحزنها
وفرحه�ا ،حتم�ا نحت�اج أن ننظ�ر إىل
الك�ون م�ن نافذة مرشق�ة مثلما نرى
الحياة القاس�ية يف زاوي�ة أخرى .هنا
حياة ويف املقابل وه�م حياة ،بالنتيجة
تسري ه�ذه على متض�ادات الك�ون
الشاس�ع والواس�ع واملرتامي الضوء..
أح�رص يف قصائ�دي على أن ألج�أ إىل
ال�ذات املرشق�ة ،كما يف ابتس�امتي يف
أس�وأ حال - .هناك كتابات أدبية فيها
جنوح نحو األلم ،أو جلد الذات أو حتى

مسرحية عراقية تحصد الجوائز في مهرجان قرطاج بتونس
املراقب العراقي /متابعة...
ف�از الع�رض املرسح�ي العراق�ي ( فرد
ع�ود  ..احلام عازف الخش�ب) للمؤلف
و املخرج حسين عيل هارف  ،بالجائزة
الفضي�ة ملهرج�ان املونودرام�ا ال�دويل
بقرطاج  ،الذي أقيم يف تونس للمدة -٢٥
٢٠٢١ /٢٨
الع�رض م�ن انت�اج نقاب�ة الفنانين
العراقيني و مؤسسة عيون .
و ه�و من تمثيل الفنان طه املش�هداني
و ع�زف الفن�ان محم�د العط�ار و
سينوغرافيا عيل جواد الركابي .
و ق�د تم ع�رض املرسحية على مرسح
دار الثقاف�ة  /اب�ن خل�دون  ..ثاني ايام
املهرجان بحض�ور الفنان نصري ش�مة
و الس�فري العراق�ي يف تونس ماجد عبد
الرضا.
«ف�رد عود» ،وهي مرسحي�ة مونودراما
من تمثيل الفنان املبدع طه املش�هداني،
وعزف حي للفنان املتألق محمد العطار،
وتقني�ات وإدارة مرسحي�ة للفنان عيل
جواد الركابي ،وقدمت هذه املرسحية يف
املهرجان الس�نوي لإلبداع العربي (دورة
املوس�يقار العاملي س�فري السالم نصري
شمة) الذي تقيمه مؤسسة عني للثقافة
واإلعلام الس�بت ()2020/12/12
يف املسرح الوطن�ي بالعاصم�ة بغ�داد،

وس�ط أجواء إحتفالية مميزة ومتنوعة،
بحضور وزير الثقافة والسياحة واآلثار
الدكتور حس�ن ناظم ،وبمشاركة نخبة
من األس�ماء الالمعة من العراق والدول
العربي�ة يف مختل�ف مج�االت الثقاف�ة
والفنون واإلعالم.
تعد مرسحية «ف�رد عود» أول مرسحية
تتناول سيرة املوسيقار العاملي واملثقف
العض�وي (ق�والً وفعالً) الفن�ان القدير
نصري شمة الذي قرن إبداعاته املوسيقية

الثقافة تقيم معرضا للفن التشكيلي

املراقب العراقي /متابعة...
دع�ت دا ٔيرة الفن�ون العام�ة يف وزارة الثقافة
والسياحة واآلثار  ،جميع الفنانني للمشاركة
يف معرضه�ا التي س�تقيمه ملناس�بة الذكرى
املئوية لتأسيس الدولة العراقية.
وق�ال مدي�ر عام الفن�ون الدكت�ور عيل عويد
العب�ادي ،ا ٕن «دائ�رة الفنون وجه�ت دعوات
خاص�ة لع�دد م�ن الفنانين للمش�اركة يف
املعرض ،ونظ�را ً للطلبات الكثرية من الفنانني
للمش�اركة ،ق�ررت ا ٕدارة الفن�ون أن تك�ون
الدع�وة عام�ة م�ع تألي�ف لجنة حك�م لفرز
االٔعم�ال الت�ي ستش�ارك يف املع�رض ال�ذي
س�ينظم تحت عنوان الفن التشكييل العراقي

يف  100عام».وأض�اف أن «ه�ذا املعرض يأتي
بالتزام�ن مع الذكرى امل ٔيوية لتأس�يس الدولة
العراقي�ة» ،م ٔوك�دا ً «ح�رص دائ�رة الفن�ون
العام�ة على تقدي�م ما يلي�ق بهذه املناس�بة
الكبرية وبمسيرة الفن التش�كييل العراقي».
وح�ددت دائرة الفنون العامة  15من نيس�ان
املقبل موعدا ً لتس�لم االٔعمال املشاركة يف قسم
املعارض والذي سيس�تمر لغاي�ة  30من أيار
املقبل .وفق الرشوط التالية..
 .1أن ال تكون االٔعمال قد تم عرضها سابقاً.
 .2ال يق�ل القي�اس ع�ن  70س�م وال يتجاوز
 150سم بالنسبة للرسم.
 .3ترك حرية اختيار موضوع العمل للفنانني.

بمبادرات ثقافية وإنس�انية ومجتمعية
متنوع�ة داخل الع�راق وخارجه ،فباتت
مح�ط أنظ�ار الجمي�ع م�ن منظم�ات
عراقية وعربية ودولية إنسانية وثقافية
ومجتمعية ،وقد استلهم الفنان واملخرج
األكاديمي حسني عيل هارف هذه السرية
الذهبي�ة يف عمل�ه املونودرامي هذا الذي
توقفن�ا في�ه عند محطات عدة لنس�لط
الض�وء عىل طبيع�ة ونوعي�ة معالجاته
املرسحية تأليفاً ،وإخراجاً ،وتمثيالً.

امل�وت .هل هذه نابعة من البيئة ،أم أن
هذه الثيمات هي األقرب لقبول التلقي
من األخر؟
 الكات�ب اب�ن مجتمع�ه وبيئت�ه..اب�ن الحي�اة بتقلباته�ا واالنغماس يف
عالقاته�ا املتش�عبة ،لذل�ك يف الكتابة
يس�عى الكاتب إىل ترجمة ما يراه بلغة
تفتح طاقاته�ا لخلق تفاهم�ات بينه
وبني املتلقي .حني نبارش بالكتابة ،البد
أن نرى فضاء العالم وشس�اعته وهو
يحمل إلينا الكثري من إيجابيات الكون،
لكن هذا بالنتيج�ة ال يقف حائالً أمام
فض�ح قب�ح العال�م وتجاوزات�ه على
اإلنس�انية ..ال ب�د للكات�ب أن يرتج�م
التعالق الكوني بني النص واملجتمع.
 وكي�ف ترى عملية التلقي اليوم أمامتحديات التقنيات الحديثة؟

علي لفتة سعيد
الب�د لنا أن نواك�ب العرصنة ،ونذهبباتج�اه التكنولوجي�ا ب�كل حداثته�ا،
ألنها أصبحت واقع حال ..نفتح عيوننا
صباحا لننظر إىل موبايالتنا وحاسباتنا
اللوحية ،لكن باملقابل علينا أن نحافظ
عىل طقوس�نا يف الق�راءة والتلقي ،وال
ننك�ر أن األجي�ال الحالي�ة والالحقة،
س�تبتعد كثريا ع�ن الكت�اب املطبوع،
رغ�م القل�ة املتوافرة الت�ي ظلّت وفية
لرائحة الكتاب وملمس الكلمات.
 هل تؤمن بنظرية النص املحيل ،أم أنالعالم الجديد وما يصطلح عليه القرية
صار لزاما أن يكون األديب متوافقا مع
العالم أجمع؟
م�ع مواكب�ة عصر التق�دم التقنيوالحداث�ة وم�ا بعدها ،وانتش�ار روح
املناه�ج املتجددة ،التي تس�تدعي فينا

اس�تدعاء العدي�د م�ن املقارب�ات يف
مجال الكتابة ،نذهب باتجاه اس�تثمار
روح املحلي�ة وأس�طرتها ،لتتدف�ق
معرفيا خ�ارج حدود املحلي�ة .لم يعد
العالم حكرا ً عىل أح�د ،أبواب التواصل
االجتماعي تع�ددت وبإمكاننا الولوج
منها إىل أي مس�احة يف الك�ون .فعال،
نحت�اج أن ينظر اآلخ�ر يف أي بقعة إىل
منجزنا ،وما نكتبه لنس�تمع بهدوء إىل
وجهات النظر ،س�عيا ألف�ق حضاري
متط�ور يس�تدعي الفه�م وعوامل�ه
املتش�ابكة واملتالصقة بمنظومة وعي
اإلنس�ان والوص�ول إىل املتلق�ي وف�ك
شيفرات الحدود املرسومة عىل النص.
 ثم�ة نق�د بأن أغل�ب ّكت�اب قصيدة
النث�ر يتش�ابهون يف طريق�ة الكتابة.
كيف ترى هذه املقولة وهل هناك تأثري
يف مستقبل الشعر فيها؟
 نعل�م جي�دا أن أي مفه�وم جديد يفالشعر أو الرسد أو حتى النقد ،يخضع
إىل مواجهة واختالف يف وجهات النظر،
ال بأس ،هذه حالة صحية ،ومنها يأتي
ظه�ر الجديد ،قصيدة
االختالف الذي ُي ِ
النث�ر ،وإن اختل�ف م�ن اختل�ف فيها
وعليها ،هي كي�ان وظاهرة تخيلية يف
كتاب�ة الن�ص الجديد ،قابل�ة إىل تأويل
املتلق�ي بق�راءات متع�ددة األوج�ه،
تتسم بالرتاكيب الظاهراتية والعميقة
املتس�مة بالجمالي�ة والتصويري�ة.
قصي�دة النث�ر أخ�ذت مس�احتها لوال
بع�ض املتطفلين عليه�ا والطارئين،
وأزعم أن الحياة كفيلة ،وبوجود النقد
املثاب�ر واملتابع لحرك�ة الحداثة ،بفرز

«طوق الياسمين» ..البحث عن الهوية المنسية
رشيد سكري
من س�مات أدب واس�يني األعرج الصور التعبريية ذات
النب�ع الصايف؛ غايته�ا أن تقربنا أكث�ر فأكثر من نبض
واقع فج يستعيص استضماره .فعىل املستوى اللغوي ال
يتنازل واسيني ،يف كثري من انتاجه ،عن معطفه الصويف
الش�بيه بمعطف غوغ�ول .الذي خربه ج�راء تجربته يف
الحي�اة واللغ�ة والكتابة؛ فه�ذه الرواف�د الثالثة ،تأخذه
العشق والحنني
خبب�ا نح�و ممارس�ة طق�وس
واملوت.
يف روايت�ه «ط�وق الياس�مني»
محجة حقيقي�ة نحو الصبابة
والص�ب يف اخرتاقهم�ا األزيل
لألديان الس�ماوية .ومن خالل
الش�وق نعبر نح�و الكم�ال
والتس�امح ،ال�ذي يضم�ن
اس�تمرارية الوجود البرشي.
غري أنن�ا عندما نطل بكل هذا
الزخ�م والحمول�ة العقائدية
على اإلب�داع ،تك�ون رواي�ة
«ط�وق الياس�مني» س�باقة
إىل إطلاق رصاص�ة الرحمة
على فكرة الرصاع بني الحب
واألديان.
وقف�ت «سلفيا»عاش�قة
الجم�ال والح�ب ،تنتظ�ر
عي�د عش�اب ،أن يب�وح
له�ا ب�كل أرسار العش�ق

والحب .فكما ألفنا واس�يني ال يس�تقيم عود حكيه ،إال
بالع�زف عىل وتر التصوير؛ الش�بيه بلوح�ات فان كوخ
البائس�ة .ويف هذا يجع�ل من األدب أدب�ا حقيقيا ذا بعد
تخيييل واس�ع الضفاف واألركان .عيد عش�اب ،يف طوق
الياس�مني ،ال تس�تقبله س�يلفيا ،كم�ا تس�تقبل مريم
الس�ارد؛ فاالبتس�امة ال تفارق محياها طمعا يف القادم
الناش�ئ .ترتكني االبتسامة ،أيتها املغرورة ،تتزحلق عىل
وجهك كاملوجة البحرية الهاربة ،يف هذه العبارات يسكن
العش�ق والنور؛ لكن املوت
يخطف العنارص ،ويحد من
الوهم .إنه لحظة الحقيقة،
الت�ي يواجهه�ا امل�رء دون
خ�وف أو وج�ل أو ت�ردد؛
هذا نام�وس م�ن نواميس
س�يد املتصوف�ة وقيرصها
العملاق كالط�ود العظيم؛
محيي الدين بن عربي.رواية
«طوق الياس�مني» ل�م تكن
للصبابة والحب فقط؛ وإنما
تحفر فين�ا أخاديد ابن عربي
والحالج .وبها تنكشف الذات
أم�ام ذاته�ا ،والص�ورة أمام
صورته�ا ،والهوي�ة املنس�ية
أمام هويتها .إننا ،بذلك ،أمام
التحول يف العزلة والغربة ،وما
ينتج عنهم�ا من ظلم وحرسة
وفراق وموت.

«صورة الفنان في شبابه» الحرية على ما عداها
املراقب العراقي /متابعة...
«ص�ورة الفن�ان يف ش�بابه» ه�ي الرواي�ة األوىل
للروائ�ي األيرلن�دي جيم�س جوي�س ( 1882ـ
 )1941الت�ي ص�درت باإلنكليزي�ة ع�ام ،1916
ُ
وص ّنف�ت بين أفض�ل  100رواية عبر العصور،
ّ
ودش�نت مسرية كتابية ناش�طة لصاحبها ،كان
لها تأثريها يف أدب القرن العرشين .واليوم ،تصدر
الرواي�ة بالعربية ع�ن دار اآلداب يف طبعة ثالثة،
ّ
تشذ عن سائر
برتجمة ماهر البطوطي .وهي ال
رواياته يف تمحورها حول مدينة دبلن العاصمة،
التي ي ّ
ربر الكتابة عنها بمحاولة الدخول إىل قلبها،
ألنه ما لم يفعل ذلك ،لن يستطيع الدخول إىل ّ
كل
م�دن العالم ،عىل ح ّد تعبريه ،يف إش�ارة رصيحة
إىل ّ
أن املحلية ه�ي الطريق الحتمي إىل العاملية.يف
روايته ،يطرح جويس األس�ئلة الكبرى التي ما
زالت تش�غل اإلنس�ان ،منذ أق�دم العصور ،حول
الدين والفلسفة والفن والجمال .وغالبا ً ما يفعل
ذل�ك من خالل حوارات ثنائي�ة بني بطله وقناعه
س�تيفن ديدالوس وش�خوص أخرى ،يعبرّ فيها
ً
مداورة .وهذه
البطل /القناع عن أف�كار الكاتب
الش�خصية ح�ارضة يف رواياته األخ�رى ،وتقوم
باملهمة نفس�ها التي يس�ندها إليها الكاتب .ويف
الرواية التي بني أيدينا العديد من نقاط التقاطع
بين الكات�ب وبطل�ه ،أو بين الوج�ه والقن�اع،
ومنها :دراس�تهما يف مدرستي كلونغوز وبلفدير

الخاصتين ،وكلي�ة دبل�ن الجامعي�ة ،كتابتهما
الش�عرّ ،
تأثرهم�ا بتوم�ا األكوين�ي ،موقفهم�ا
املشرتك من رجال الدين ،غضب األب من طريقة
تعاط�ي الكنيس�ة الكاثوليكي�ة م�ع الناش�ط

الس�يايس بان�دل ،ومعانات�ه صعوب�ات مالي�ة،
وغريها .غري ّ
أن التقاطع ال يبلغ ح ّد التطابق بني
الكاتب والشخصية ،األمر الذي ،يف حال حصوله،
ُيفقد الرواية هويتها ،ويجعلها نوعا ً من السيرة
الذاتية .وهذا ما ال يريده الروائي ،بطبيعة الحال.
منذ نعوم�ة أظف�اره ،يعيش س�تيفن ديدالوس
وقائع معيّنة ،يف البيت واملدرس�ة األوىل ،تسهم يف
ّ
املبكر من
تكوي�ن وعيه األوّيل ،وتش�كيل موقفه
الدين ورجال�ه .وتجعله يطرح األس�ئلة الكبرية
يف مرحل�ة ّ
مبكرة من العمر؛ ففي البيت ،يش�هد
ً
ًّ
الصغير س�جاال ح�ادا ،على مائدة عي�د امليالد،
بين والده س�يمون ديدالوس وج�ون كايس من
جه�ة ،ومس�ز دانتي دي�وردان من جه�ة ثانية،
حول القساوس�ة الكاثوليك ،ودورهم يف القضاء
على الناش�ط الس�يايس بان�دل .ويف مدرس�ة
كلونغوز الداخلية ،يس�مع بفرار خمسة تالميذ،
خش�ية العقاب ،بعد اتهامهم بمخالفة القوانني
الكنس�ية .ويتعرّض ش�خصيا ًّ للضرب ،عىل يد
الق�س الناظ�ر دوالن ،دون وج�ه ح�ق ،وهو يف
الصف الثاني من دراس�ته .وهكذا ،تس�هم هذه
الوقائع يف بلورة وعي س�لبي للدين ورجاله .ويف
ّ
الحساس�ة،
ه�ذه املرحل�ة ،يبدأ بطرح األس�ئلة
فيتس�اءل ،عىل س�بيل املثال ال الحصر« :لو أن
القس وقع يف الخطيئ�ة عن طريق الخطأ ،فماذا
يفعل كي يعرتف بها؟».

الن�ص الجيد واملؤثرعن الكثري الس�ائد
م�ن الكتاب�ة ،ال�ذي يلص�ق ولألس�ف
بـ(قصيدة النثر) وهي تراكيب خواطر
ليس إال ،ونفخ فيها بعض املحس�وبني
عىل الثقافة ليتحول كتابها إىل بالونات
واهي�ة .قصي�دة النث�ر الحقيقية هي
أسمى وأرقى مما يتصور البعض.
 كيف ت�رى الواقع الثق�ايف العربي يفاملرحل�ة الراهن�ة ،وأي�ن تضع نفس�ك
فيه؟
 املش�كلة أننا نح�اول أن ال نتخلص
م�ن عقدة املايض بأس�ماء ش�عرائها
ومبدعيه�ا الكب�ار ،املرتس�خني يف
ذاكرتن�ا الجمعية بق�وة ،ملا تركوه من
منج�ز إبداع�ي ال يضاه�ى ،ونح�اول
أن نقارن بني ش�عراء األم�س واليوم،
لو قيّ�ض يل أن أكتب يف مج�ال تحليل
الخط�اب الش�عري فق�ط ،ب�دون
الخ�وض يف ابداعات األجن�اس األدبية
األخ�رى ،حس�بي أنه�ا يف منطق�ة
اشتغايل ،نعم املشكلة تتجدد يف كل يوم
حين نضع قباني يف كف�ة ونحاول أن
نقارن ش�عراء اليوم به ،أو الجواهري
 ،الس�ياب ،بلن�د الحي�دري ،والبيات�ي
والقائمة تطول.
  ،أين تضع نفسك يف رصاع األجيال؟ حس�ب نفسي كم�ا دونن�ي بعضاألصدقاء يف املجايلة ،التي ال أميل إليها
كثيرا ،وضعون�ي نهاي�ة الثمانينيات
وبداي�ة التس�عينيات .ال تهمن�ي
املجايل�ة ،بق�در م�ا تهمن�ي ش�عرية
الش�اعر وحرصه عىل مرشوعه الدائم
وتجديده.

رعاة الغيم
علي جعفر العالق
س ِئمْنا دمَ نا الفـات َر ..
أرجعْنا إىل أيامنا الوحش ّي ِة األوىل
ِ
العمر
ففي هيكل هذا
ِ
ما يكفي :
ٌ
شتاءات بال عد ٍد ،
العرس ..
كبياض
جلي ٌد
ِ
ِ
أوق ْدها ففيها ما يه ُّز الحل َم
ما يوقظ ُ
الشغف األ ّو ِل ..
دفء
ِ
ُ
فجـ ْر َّ
ِّ
يدهـش،
كل ما
ُ
أويربك ،
أويغري ..
أعـ ْدنا حيث كنا :
ِ
الغيـم ،
من رعـا ِة
ِ
والتحنان  ،وال َبـ َر ِد ..
ِ
ٌ
ُ
خوف
يخالط نومَ نا
بدائي من الل ِه
ٌّ
للطري
إذا لم نبتس ْم
ِ
يف الفلواتِ ،
أو ِت ْهـنا عىل أحـ ِد ..
ً
لحظة ..
أعـ ْدنا
ِ
ُ
الروح ،
انفعال
حيث
ِ
ح ّد القشعرير ِة ،
ُ
ذروة الفوىض ،
املفتتح األ ّو ِل لألهـوا ِء :
إىل
ِ
ْ
إذ كنا ّ
الكهف
ظالم
نغني يف
ِ
ِ
فرح
من ٍ
ومن ش ِـ ّد ْة ..
ُ
ترشق من أضالعنا القصري ِة
وإذ
ُ
الفردوس ،
مثلما
َس ،
كالفـر ِ
ْ
الوردة ..
أوكما
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من اقوال االمام علي ( عليه السالم )
والظلم فإ ّنه أكبر المعاصي ،وإنّ ّ
إيّاك ّ
الظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.
إيّاك ومصادقة األحمق فإ ّنه يريد أن ينفعك فيضرّك.
ً
صديقا حتى يحفظ أخاه في ثالث :في نكبته وغيبته ووفاته.
ال يكون الصّ ديق
الخميس  1نيسان  2021العدد  2558السنة الحادية عشرة

زيادة اإلنتاج الحيواني والنباتي رافد اساسي في دعم االقتصاد الوطني
*

التقنيات الحديثة آثار ايجابية

متعددة عند استخدامها لتطوير
القطاع الزراعي ،ومنها تقنيات الطاقة
النووية التي تحسن توازن التربة
والمياه ،ما يؤدي إلى زيادة إنتاج
المحاصيل ،وبالتالي تلبية االحتياجات
السكانية المتزايدة ليس في العراق
وحسب بل في جميع انحاء العالم
 ،وال ت�زال التقني�ات الجدي�دة تقدم
إس�هامات إنس�انية كبيرة يف جودة
حياتنا ،وتطبيقها يس�اعد يف تطوير
وزي�ادة أصناف املحاصي�ل والثروة
الحيوانية.
تحدث الدكتور مهدي سهر الجبوري
وكي�ل وزارة الزراع�ة ع�ن تطوي�ر
القط�اع الزراع�ي عبر التقني�ات
الحديث�ة قائلا« :يرتب�ط القط�اع
الزراع�ي بق�وت املواطنين ،لذل�ك
تعمل الحكومات بمختلف انظمتها
االقتصادي�ة لتوفير االم�ن الغذائي،
وعمل�ت ال�وزارة عبر سلس�لة من
االج�راءات بالتع�اون مع ال�وزارات
املعني�ة والجه�ات الرس�مية الطالق
ع�دة برامج وطني�ة لدع�م وتطوير
سلاالت االنتاج الحيواني واالصناف
الزراعية للمحاصي�ل املختلفة ،لكي
ننت�ج محاصي�ل تتحم�ل الجف�اف
وذات انتاجي�ة عالي�ة ومقاوم�ة
للظ�روف البيئي�ة الصعبة ،ومن اهم
الربام�ج الت�ي اطلقت تنمي�ة انتاج
الحنط�ة عبر التقني�ات الحديث�ة
والت�ي تج�اوزت زراعته�ا اكث�ر من
2ملي�ون دونم ،ويف ه�ذا الربنامج تم
اس�تخدام البذور املس�ندة والتسوية
الليزرية والعنارص الصغرى بدال من
االسمدة الكيميائية ومواعيد الزراعة
والتقني�ات الحديث�ة بال�رش ،لذل�ك
حصلن�ا عىل اعىل انتاج للحنطة وفق
هذه الربامج ،ونستنبط دائما اصنافا

ذات انتاجية عالي�ة تتحمل الظروف
الصعبة ،لذلك كانت لنا برامج للرتب
العلي�ا ملحاصي�ل الحنطة والش�عري
والذرة الصفراء والرز ،وهذه الربامج
جاءت بالتع�اون مع الجهات املعنية
والجامع�ات ،وت�م نرشه�ا ونقله�ا
من خلال دائ�رة االرش�اد والتعاون
الزراع�ي وتوطينه�ا للمزارعني ،مع
العلم انه من الصعب أن يتبنى فالحنا
ويتقبل التكنولوجيا الحديثة ،اال بعد
أن تثبت نجاحها ،لذلك فان التجارب
واملزارع االرشادية يف كل املحافظات
و (اي�ام الحقل) التي تقيمها الوزارة
بمختل�ف دوائره�ا ،كله�ا م�ن اجل
نقل التكنولوجي�ا الحديثة ،وحققنا
من خاللها وف�رة بانتاج الحنطة ،اذ
وصل اىل اكثر م�ن  450الف طن من
الب�ذور ،وقد فاق�ت حاج�ة العراق،
وه�ي رتب بمختل�ف االصناف ،منها
رتب االساس ،وسابقا كانت تستورد
من الخارج وخالل السنتني االخريتني
حققن�ا الكثري من انتاج رتب البذور
العلي�ا وت�م توزيعه�ا بين املزارعني
باس�عار مدعومة تصل اىل  % 70من
هذه االصناف والهدف هو نرش انتاج
هذه الب�ذور ذات االنتاجي�ة العالية،
خاصة ان مزارعن�ا يحتفظ بالبذور
اثناء الحصاد ،لكنها تفقد الكثري من
حيويته�ا ،وبالت�ايل تق�ل انتاجيتها،
لذل�ك لدين�ا دائ�رة فح�ص وتوثي�ق
البذور املس�تلمة من قب�ل املزارعني،

وهناك كش�وفات عىل منتجي البذور
يف املحافظات ،ويتم منحهم الشهادة
وعلى ضوئها تح�دد االس�عار ويتم
اس�تالمها من قبل الرشك�ة العراقية
النتاج الب�ذور ورشكة بين النهرين
العام�ة ،ث�م ت�وزع بين املزارعين
باس�عار مدعومة ،وهذه السياس�ة
للوزارة انعكس�ت نتائجها االيجابية
عىل سقف االنتاج ،فضال عن تحقيق
االكتفاء الذاتي م�ن الحنطة لعامني
متتاليين ،وكذل�ك الش�عري ووفرن�ا
السلة الغذائية ملواطنينا».
ق�ال الدكت�ور مهدي ضم�د القييس
املستش�ار يف وزارة الزراع�ة:
«قضي�ت يف دائرة البح�وث الزراعية
والبايولوجي�ة يف منظم�ة الطاق�ة
الذري�ة عرشي�ن عام�اً ،وكان عملنا
ه�و االس�تخدامات الس�لمية الذرية
وهو الهدف الرئي�س ملنظمة الطاقة
الذري�ة ،وكان�ت االس�تخدامات يف
الكيمي�اء والفيزي�اء والهندس�ة
والع�دد الطبي�ة ،و االس�تخدامات
الس�لمية يف القطاع الزراعي ،وكانت
لدين�ا مش�كالت يف ه�ذا القط�اع،
فب�دال من أن يك�ون الح�ل كيميائيا ً
او اس�تخدام مطف�رات او برام�ج
طويل�ة امل�دى ،نس�تخدم التقني�ات
النووية كمطفرات فيزيائية يف انتاج
سلاالت او اجن�ة ملحص�ول معين،
وكذل�ك الحال بالنس�بة للحرشات يف
االنت�اج الحيوان�ي ،اذ تتواجد الدودة

الحلزونية يف االغنام ،وتم اس�تخدام
اشعة كاما لحصول عقم فيها بحيث
ال تتكاث�ر ،كم�ا قمنا باح�داث عقم
للحشرات بحي�ث نوق�ف تكاثرها،
وتم�ت معالج�ة دودة الرم�ان بهذه
الطريقة».
واك�د القيسي ان «هن�اك تقني�ات
عديدة يف مج�ال التطبيقات الزراعية
والبايولوجية النباتية والحيوانية».
واش�ار القييس اىل أن «اغلب االعالف
فيها مادة س�ليلوزية ،ويمكن تعزيز
القيم�ة الغذائي�ة للحي�وان ،وكذل�ك
بالنسبة للدواجن عن طريق االعالف
ملكافح�ة الس�موم الفطري�ة الت�ي
تصي�ب اعلاف الدواج�ن ،ولدينا يف
(ابوغريب) محطات لرتبية الدواجن،
واخ�رى لرتبي�ة امل�وايش بم�ا فيه�ا
الجاموس ،الن لكل نوع هدفا ،فمثال
االغن�ام تت�م زي�ادة التوائ�م وكذلك
الحلي�ب ،واالبق�ار والجام�وس تتم
زي�ادة السلاالت ،ولدين�ا التلقي�ح
الصناعي بالنسبة لألبقار ،كما قمنا
ب�زرع اجنة يف االبق�ار لزيادة االعداد
ولتحسين النوعي�ة ،ويعم�ل كل
فري�ق باختصاصه لتحسين االنتاج
واالرتق�اء بالصف�ات النوعي�ة لهذه
الحيوانات».
وع�ن االس�ماك اش�ار اىل أن «له�ا
حصة االس�د يف ه�ذه البحوث لزيادة
االنت�اج وتوزيع االصبعي�ات واقامة
االحواض ،وقد تتعرض االس�ماك اىل

امراض ،كما يحدث يف كل دول العالم،
لك�ن دوائر البيطرة يف ال�وزارة تقوم
بتطويق هذه الحاالت وتشخيصها».
وبني القييس االستخدامات السلمية
للطاقة النووية بالنسبة للنبات قائال
«ت�م اس�تخدامها يف اصناف الحنطة
والشعري والسمس�م وحبوب اخرى،
عم�ل عليه�ا الباحث�ون يف الطاق�ة
الذرية ،باستخدام اشعة كاما».
مؤكدا «ليست لها آثار جانبية ،النها
خالية من املواد املش�عة ،وتس�تخدم
لتحسين صف�ات ه�ذه النبات�ات
باح�داث طف�رات وراثي�ة ،ب�دال من
الذهاب اىل سلس�لة طويلة لتحسين
ه�ذه املورث�ات ،وتح�دث طف�رة يف
البذور بتعرضها اىل جرعات محددة،
ث�م زراعته�ا ،وت�م تحسين صفات
مقاوم�ة االمالح والحشرات وزيادة
االنتاجية عن طري�ق هذه التقنية يف
مركز بحوث الطاقة النووية ،ومركز
البح�وث الزراعي�ة يف اب�و غري�ب،
وتم اس�تخدام اش�عة كاما يف حفظ
التم�ور م�ن التلف ،وكذلك بالنس�بة
للبقوليات ،وهذا يعني اهمية اش�عة
كام�ا يف البح�وث الزراعي�ة ،واغلب
دول العال�م تعم�ل بها».واعرب عن
اس�فه ألننا حرمنا من هذه التقنية،
ويفرتض أن يعاد هذا النش�اط كونه
مهما ً جدا.
مبين�ا «ان هذه التقني�ات لها اهداف
كبيرة ،منه�ا زي�ادة االنتاجي�ة مع

مقاومة االم�راض ،وملوح�ة الرتبة
والجف�اف ،و من اب�رز مهام الوزارة
ه�و البح�ث العلم�ي ،ث�م االرش�اد
الزراعي ،واخريا تقديم الخدمات».
وعرج عىل اهمية البح�وث الزراعية
بتحسين االعلاف ،موضح�ا «ان
دائ�رة البح�وث الزراعي�ة يف الوزارة
تعم�ل يف هذا املج�ال ولديه�ا برامج
وطني�ة ل�كل م�ن الش�عري وال�ذرة
الصفراء لزي�ادة االنتاجي�ة ،وتقليل
موس�م النمو ،ألننا نعاني من شحة
املياه ،وق�د توصلنا اىل نتائج جيدة».
وبين الدكتور حمي�د النايف الناطق
الرس�مي ل�وزارة الزراع�ة امكاني�ة
تطوي�ر القط�اع الزراع�ي بش�قيه
الحيوان�ي والنباتي فقال« :ان عملية
تطوي�ر القطاع الزراع�ي تعتمد عىل
وحدة املس�احات عموديا ،فبدال من
زراع�ة الف دونم نس�تطيع أن نزرع
 500دون�م وتعطين�ا انتاجية االلف
دونم نفس�ها ،باس�تخدام التقنيات
الحديث�ة ،ومنها أن تكون البذور من
الدرجة االوىل وعالية االنتاجية ،فبدالً
م�ن أن يكون انت�اج الدون�م الواحد
 400الف كيلو غرام من الغلة ،نجعله
ينت�ج طنا واحدا ،وه�ذا يعد زيادة يف
االمن الغذائي ،واس�باب هذه الزيادة
تعود اىل التقنيات الحديثة واستنبات
اصناف مقاوم�ة للجفاف والرطوبة
واالم�راض وامللوح�ة وملختل�ف
الترب العراقية ،وق�د غادرنا الطرق

التقليدي�ة وه�ي ان الدون�م ينت�ج
 300او  400كيل�و غ�رام ،ويحاول
العال�م زي�ادة االنت�اج باس�تخدام
طرق كثرية ،منه�ا التعديل الوراثي
لزيادة املنت�وج الغذائي ،ولكن هذه
الطريقة فيها مخاطر جمة ،ومنها
االم�راض الرسطاني�ة ،فنح�ن يف
الع�راق نع�د املنتج الزراع�ي املعدل
وراثي�ا ال�ذي يدخ�ل اىل اس�واقنا
جريم�ة وال نتعام�ل بطريق�ة
التعدي�ل الوراث�ي النه�ا مضرة يف
الصح�ة على امل�دى البعي�د ،لك�ن
العالم لم يش�عر بذل�ك ،املهم عنده
ه�و تحقيق االم�ن الغذائ�ي ،واننا
نس�تخدم الطرق الصحيحة ،ومنها
تقني�ات ال�ري الحديثة واس�تنباط
الب�ذور واس�تخدام املس�تخلصات
النباتي�ة وامل�واد العضوي�ة لتغذية
النب�ات ولي�س امل�واد الكيميائي�ة،
وه�ذه الط�رق اكث�ر امان�ا وصحة
ملواطنين�ا وه�دف ال�وزارة املضي
بتطوير الزراعة كما ونوعا ،وزيادة
االنت�اج للمحاصي�ل الزراعية وفقا
للتقنيات الحديث�ة ،ولدينا باحثون
يستنبطون يوميا خصائص جديدة
تق�اوم الظ�روف الجوي�ة وامللوحة
والجف�اف ،ونعم�ل ك�وزارة وف�ق
قانونن�ا لع�ام  ، 2013ومهامن�ا
بحثية ارش�ادية ،اذ نق�دم البحوث
والدراسات لرفع انتاجية املحاصيل
الزراعية والثروة الحيوانية».

جماليات الشكل و رقي المضمون..

برج( موجدة ) يشمخ وسط الصحراء ليعلن التفوق في طراز البناء االسالمي
بين مدين�ة كربلاء التي تقع على بعد
110ك�م جنوب�ي العاصم�ة العراقي�ة
بغ�داد ،ومدينة عين التمر  85كم غربي
محافظ�ة كربلاء ،ثم�ة العشرات من
املواق�ع األثري�ة والرتاثي�ة ،س�واء تل�ك
املوغلة بالقدم أو تلك التي كانت ش�اهدا ً
على العرص االسلامي ،فالطري�ق الذي
تقطعه السيارة والذي يطلق عليه طريق
الح�ج البري أو الطري�ق الغرب�ي الذي
يرب�ط كربالء بمعرب عرع�ر او محافظة
االنب�ار ال يخل�و م�ن حكاية تق�ول ،ان
ثمة حرب�ا ً هنا او موقعة هناك او مكانا ً
للتجارة أو حتى ذكرى أرض كانت مليئة
باألحداث اوحتى مكان للعبادة.ورغم أن
الطريق اىل عني التم�ر تحيطه الصحراء
من كل جانب ،حت�ى كأن بحرية الرزازة
تش�به صحنا ً دائريا ً ثلم�ت أطرافه حني
ج�ف امل�اء عنه�ا ،وكأنها م�كان يغذي
كل أث�ر يف هذه املنطقة ،هن�اك لن ترتك
عينك وانت تنظر اىل يمينك بعد أن تقطع
مس�افة40كم ،لتجد معلما واقفا مبنيا ً
من الطابوق عىل ش�كل اس�طواني من
دون أن تطرح الس�ؤال ،فيأتيك الجواب
انها منارة رغم التس�ميات العديدة فهي
ت�ارة موج�دة او موق�دة او حت�ى دمج
االسمني معاً.
اك�د امل�ؤرخ والباح�ث اآلثاري حسين
يارس الذي كان يشغل منصب مدير آثار
املحافظ�ة «ان املن�ارة تبع�د عن كهوف
الط�ار الت�ي يص�ل عمره�ا اىل أكثر من
ثالث�ة آالف ع�ام نح�و  14ك�م جنوب�ا،
وتق�ع يف هضب�ة عالي�ة يف منتص�ف
الطريق تقريبا بني قرص عطش�ان الذي

يبعد عنها ح�وايل  20كم رشقا ،وحصن
االخيرض الذي يبعد عنها بمسافة 20كم
اىل جهة الشمال الغربي».
واضاف «ان اسمها اشتق من ايقاد النار
وجمع�ه مَ وَا ِق�د واملس�ت ْو ِقد هو موضع
النار واملو ِق َدة ،لك�ن عامة الناس حرفوا
الكلم�ة فيم�ا بع�د فأصبح�ت تس�مى
بمنارة موجدة».
واش�ار اىل أن «املن�ارة تقع على طريق
الح�ج الربي العراقي ال�ذي يعرف بدرب
زبي�دة ،وه�و يرب�ط الكوف�ة باململك�ة
العربية الس�عودية ،وكان�ت املنارة عىل
طول مراحل طريق الحج تهدي الحجيج
وس�الكي الطري�ق اىل مك�ة املكرمة ،اذ
يذكر املؤرخون يف حوادث سنة (14هـ/
633م) « :وفيها رضب املنار من الكوفة
إىل مك�ة» ،ودرب زبيدة ه�و طريق كان
يس�لكه الحجاج القادمون م�ن العراق
اىل مك�ة املكرمة ،وس�مي باس�م زبيدة
زوجة الخليفة العبايس هارون الرش�يد،
اذ عنيت به وانش�أت على طول الطريق
من�ازل زودتها باملراف�ق الالزمة لخدمة
املس�افرين ،وبلغ عدد هذه املنازل حوايل
خمسين منزال ،و تاريخ البناء كما يرى
الباحث�ون يع�ود اىل ما قبل س�نة (134
هـ752/م)» ،ويميض بقوله «ان بعض
الباحثني يرون أن هناك ارتباطا تاريخيا
بين حصن االخيضر وقرص عطش�ان
ومن�ارة موج�دة ،اذ يرجع�ون تاري�خ
تشييدها اىل سنة (161هـ780/م )».
ال يشء بلا ه�دف او فائ�دة يف اآلث�ار
الباقي�ة ،فحصن االخيضر مثال واضح
من تس�ميته ،ولذا ف�ان املنارة لها هدف

حين ت�م تش�ييدها وفائدة كم�ا يقول
اآلث�اري ي�ارس ،اذ انها تع�د عالمة دالة
للمس�افرين بني قرص عطشان وحصن
االخيضر ،فضال ع�ن أنها كان�ت تؤدي
وظيف�ة املراقبة واإلنذار بأي خطر يهدد
صاح�ب الحصن م�ن خالل إيق�اد النار
فيها ،وتعد هذه الوس�يلة من الوس�ائل
العسكرية الرسيعة آنذاك يف نقل األخبار،
ل�ذا يرى انها متعددة الوظائف ،وس�بب
التسمية ما أضفته عليها الوظيفة.
واش�ار اىل أن ه�ذه املن�ارة الت�ي تق�ع
يف عم�ق الصح�راء كان�ت له�ا دالالت
متباينة ،وبذلك كثرت الروايات بشأنها،
فق�د أضف�ي عليها نس�ج م�ن الخيال
والخرافة ،خاصة ما ل�ه عالقة بكيفية
البن�اء ،كما ان موقعه�ا يف ارض خالية
من االبنية املحيطة واملج�اورة اعطاها
دالالت اخ�رى ،ويلح�ظ ايض�ا كث�رة
الرواي�ات الخاصة بتاريخ تش�ييد هذه
املن�ارة ،ول�م يحس�م ذلك لع�دم وجود
الدلي�ل امل�ادي لتحدي�د تاري�خ النش�أة
والبناء.وعن الهدف منها قال يارس «ان
الكثريين يعتقدون ومن خالل الدراسات
اآلثاري�ة ان ه�ذا البرج (موج�دة) هو
ب�رج للمراقبة العس�كرية فق�ط ،اذ لم
يت�م العثور على آث�ار تدل على وجود
مس�توطنة يف هذه املنطقة الصحراوية
أوان فخارية
سوى بعض الكس�ور من ٍ
ملون�ة ،كما ان م�كان الربج يثري بعض
الش�كوك لوقوعه يف منطقة صحراوية،
باإلضاف�ة لقربه�ا من منطق�ة الطار،
وتتوس�ط منطق�ة جن�وب كربلاء
واالخيرض».
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اين طاقم السفينة العراقية التي غرقت في المياه الدولية ؟!
طالبت عوائل برصية الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الخارجية
وس�فارة العراق يف الرياض اىل اع�ادة طاقم السفينة املتكون من
 4اش�خاص والذين مازالوا عالقني يف السعودية منذ اكثر من 20
يوم�ا بعد انقاذه�م من قبل خفر السواح�ل السعودية.وقالوا ان
التح�ركات الحكومية كانت عىل مست�وى الترصيحات االعالمية
دون ايجاد خطوات فعلية لعودتهم بش�كل فعيل اىل البالد.ويف 11
آذار الجاري أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن إنجاز اإلجراءات
القنصلية الخاصة بأفراد طاق�م السفينة العراقية التي تعرضت
للغرق يف املياه الدولية إلعادتهم إىل العراق.
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الصحة :الموقف الوبائي سجل  ٣٨٥٣٦إصابة خالل أسبوع وهو أعلى معدل منذ الجائحة
استمرار االستهانة باإلجراءات الوقائية يشكل خطورة على المؤسسات الصحية
كش�فت وزارة الصحة والبيئ�ة أن املوقف
الوبائ�ي س�جل  ٣٨٥٣٦إصاب�ة خلال
األس�بوع الج�اري ،وهو أعلى معدل منذ
الجائح�ة ،وفيما أش�ارت إىل أن اس�تمرار
االس�تهانة باإلج�راءات الوقائية يش�كل
خطورة عىل املؤس�سات الصحية ،جددت
تأكيده�ا على فعالي�ة لقاح�ات كورونا
الت�ي توفرها للمواطنين ،وفيما أوضحت
بأن إجم�ايل امللقحني يف العال�م لغاية اآلن
بلغ أكثر  580مليون ش�خص ،أكدت عىل
رضورة أخذ الجرعة الثانية للقاح كورونا
يف موعدها املحدد لضمان حصول املواطن
عىل املناعة التامة وقدرته حينها عىل عدم
ارت�داء الكمام�ة عند تواجده م�ع نظرائه
من امللقحين الذين انه�وا الجرعة الثانية
بعد أس�بوعني ،الفتة إىل أنها لم تسجل أي
مضاعفات ش�ديدة لغاية اآلن لألشخاص
الذين تلق�وا لق�اح كورونا.وقالت الوزارة
يف بي�ان تفصييل تلق�ت ( املراقب و الناس
)نسخة منه إن املوق�ف الوبائي يف العراق
إىل يشير تسجي�ل  ٣٨٥٣٦إصاب�ة خالل
األسبوع املنرصم وهو أعىل معدل سجل يف
العراق منذ بدء الجائحة ،يف ظل اس�تمرار
التهاون واالستهانة يف االلتزام باإلجراءات
الوقا ٔيي�ة م�ن قب�ل املواطنين م�ن ع�دم
ارتداء الكم�ام وازدياد التجمعات البرشية
يف مختل�ف القطاع�ات الحكومي�ة وغير
الحكومي�ة والقطاع الخ�اص بالرغم من

اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني
واملتابعة املستمرة من قبل الفرق الصحية
الوقائية.وتابع إن «اس�تمرار االس�تهانة
باإلجراءات الوقائية بهذا الشكل قد يسبب
تصاع�د نسب اإلصاب�ات إىل الحد الذي قد
يش�كل خطورة عىل م ٔوس�ساتنا الصحية
م�ن حيث الق�درة عىل اس�تيعاب الحاالت
وهذا ي ٔودي إىل عواقب وخيمة وخطرية عىل
منظومة األمن الصحي».وزاد البيان «لقد
اتف�ق خرباء الصحة العام�ة يف العالم عىل
أهمية الحد من انتش�ار الوباء والسيطرة
عليه م�ن خلال التحصني باللق�اح ،وأن
وزارة الصح�ة والبيئ�ة بالتع�اون م�ع
الجهات السان�دة أطلقت الحملة الوطنية

للتحصين ضد كوفيد  ١٩من خالل توزيع
لق�اح أسترازنيكا -أكسف�ورد املق�ر من
قبل منظمة الصح�ة العاملية عىل مراكزنا
الصحية املخصصة إلعطاء اللقاح يف كافة
محافظات الع�راق ،ولقد بارشت مالكاتنا
من�ذ يوم السب�ت  ٢٧آذار يف إعطاء اللقاح
للمواطنين وس�جل إقب�ال جيد م�ن قبل
املواطنين حي�ث وصل ع�دد الذي�ن تلقوا
اللق�اح أكثر من  ٤٤ألف مواطن لحد اآلن،
لريتف�ع العدد الكيل امللقحين يف العراق إىل
أكثر م�ن  ٥٦ألف مواطن ب�دون تسجيل
أي مضاعفات ش�ديدة لح�د اآلن».وثمنت
الوزارة «استجابة املواطنني الذين استلموا
اللق�اح إلحساس�هم باملسؤولي�ة لحماية

أنفسه�م وحماي�ة اآلخري�ن مؤك�دة عىل
رضورة أخ�ذ الجرعة الثاني�ة يف موعدها
املحدد لضمان حصول املواطن عىل املناعة
التامة بعد أس�بوعني من الجرعة الثانية،
والتي س�تمكن املواط�ن من ت�رك ارتداء
الكمام وعدم التقي�د بالتباعد البدني عند
تواج�ده مع نظرائ�ه من امللقحين الذين
انه�وا الجرع�ة الثانية».وأهاب�ت الوزارة
باملواطنين إىل اإلرساع يف التسجي�ل م�ن
خالل املنصة اإللكرتونية لضمان الحصول
على موعد مح�دد للتلقي�ح أو التوجه إىل
املراكز الصحية مبارشة لتسجيل أنفسهم
و أخ�ذ اللق�اح.أن وزارة الصح�ة والبي ٔية
تؤكد عىل فعالية ومأمونية اللقاحات التي

متى يتم تخفيف القيود وترك الكمامة  ...وزارة الصحة توضح
أوضحت وزارة الصحة إنه «ومن أجل تخفيف
القيود وترك الكمامة وعودة الحياة لطبيعتها
بش�كل تدريج�ي ال يتحقق ذل�ك اال بعد اخذ
الجرع�ة الثاني�ة من اللقاح الت�ي هي كفيلة
بتخفيف االج�راءات الوقائية رشط ان يكون
الطرفني ملقحني بالجرعة االوىل والثانية مع
االلتزام باإلج�راءات الوقائية بين الجرعتني

وخالل فرتة اسبوعني من اخذ الجرعة الثانية
لحني تكوين الجسم للمناعة».وقالت د .ربى
فالح عض�و الفريق الطبي االعالم�ي لوزارة
الصح�ة إن كل مجتمع يف العالم يحتاج اىل ان
يصل نسبة امللقحني اىل  % ٨٥لتتحقق املناعة
املجتمعي�ة التي تتيح لنا الع�ودة للحياة مثل
السابق.وكان�ت وزارة الصح�ة ق�د اصدرت

توفرها للمواطنني والتي تم اعتمادها من
قب�ل املنظمات الصحي�ة العاملية ،علما أن
ع�دد امللقحني الكلي يف العالم لحد اآلن قد
بلغ أكث�ر  ٥٨٠ملي�ون ش�خص.وتابعت
«نكرر ش�كرنا ألبط�ال الجيش األبيض يف
جهودهم لكبرية منذ بدء الجا ٔيحة لتقديم
الخدم�ات الوقا ٔيي�ة و العالجي�ة ملرضانا
األع�زاء والسه�ر على رعايته�م ابت�داء
م�ن األبط�ال العاملين يف املستش�فيات
ومراك�ز علاج كورون�ا ،وأبط�ال املراكز
الصحي�ة يف جهودهم لتوزي�ع اللقاح عىل
املواطنين وأبطال الرقاب�ة الصحية الذين
يتابع�ون تطبي�ق اإلج�راءات الوقا ٔيي�ة
يف األس�واق واملحلات وامل�والت واألزق�ة
ومالكاتن�ا البطل�ة التي تق�وم بالتحري
الفعال يف املناط�ق ذات الخطورة العالية
واملرابط�ة يف املختربات
إلج�راء الفحوصات
املختربية عىل مدار
الساعة».

؟

بيان�ا أك�دت م�ن خلال على «رضورة أخذ
الجرعة الثانية م�ن اللقاح بموعدها لضمان
حص�ول املواط�ن على املناع�ة التام�ة بعد
أس�بوعني من الجرعة الثانية ،والتي ستمكن
املواط�ن من ترك ارتداء الكم�ام وعدم التقيد
بالتباعد البدني عن�د تواجده مع نظرائه من
امللقحني الذين أنهوا الجرعة الثانية».

مطالبات برفع اجور عمال النظافة
دع�ا عم�ال النظاف�ة يف
مستش�فيات محافظ�ة
املثن�ى لزي�ادة أجورهم
م�ن  110االف إىل األج�ر
املق�رر ملوظف�ي العقود
وال�ذي يصل إىل  350الف
دينار.
وق�ال ع�دد منه�م ان
أجوره�م تعتبر قليل�ة
للغاي�ة مقارن�ة م�ع
املكلفين
األعم�ال
به�ا والخط�ورة الت�ي
يتعرض�ون له�ا أثن�اء
العمل.
وطالبوا الجهات املعنية إىل إعادة النظر مرة أخرى بتلك األجور السميا يف ظل ارتفاع
األسعار وتحويلهم لنظام العقود.

السجن  15سنة لمدير المصرف الزراعي األسبق
حكم بالسجن ملدة ( )15سنة للمدير
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة عن صدور قرار
ٍ
ً
موضحة أن قرار الحكم
األس�بق للمرصف الزراعي  -فرع العمارة بتهمة االختالس،
تضمَّ �ن إلزام املُدان باعادة املبلغ املختلس.وقالت الهيئة يف بيان ان دائرة التحقيقات
ويف مع�رض حديثه�ا عن تفاصي�ل القضيَّة التي حقق�ت فيها الهيئ�ة وأحالتها إىل
القضاء ،أفادت بإصدار محكمة جنايات ميسان  /الهيأة األوىل قرار حكم بحق املدير
األس�بق للمصرف الزراعي التعاوني  -فرع العمارة ،قضى بسجنه للمدة املذكورة،
ً
الفتة إىل أن الحكم تضمَّ ن أيضا ً إلزام املدان باعادة املبلغ املختلس البالغ مقداره مليار
ً
وخمسني ملي�ون دينار.وتابعت موضحة أن قرار الحك�م الصادر وفق أحكام املادة
( )316م�ن قانون العقوبات ،جاء عىل خلفيَّ�ة رصف قروض خالف القانون ودون
ً
مؤكدة ترصف امل�دان باملبالغ خالف القانون والتعليمات.
علم وموافقة املقرتضني،
وأضافت إن املحكمة ،و بعد اطالعها عىل األدلة املتحصلة يف القضيَّة وأقوال الشهود
واملمث�ل القانوني للمرصف الزراع�ي ،توصلت إىل القناعة التام�ة بمقرصيَّة املدان،
فق�ررت الحكم علي�ه بالسجن ورد املبل�غ املختلس بالتضامن م�ع متهمني آخرين
مفرقة قضاياهم.
وكان�ت الهيئ�ة ق�د أعلنت منتص�ف كانون األول امل�ايض عن صدور أربع�ة قرارات
بالحبس للمدير األس�بق للمرصف الزراعي التعاوني  -ف�رع ميسان بلغ مجموعها
 12سنة؛ عىل خلفيَّة رصفه قروضا ً خالفا ً للقانون.

اصبر شويّة ..هسه يقرّون
الموازنة و يمولون الخدمات
وكلشي يكعد ابمكانه

كاري كاتير

البنك المركزي فاقد لإلرادة ولم يعد صاحب قرار وسيادة
تغيير سعر صرف
الدوالر ( القرار الغبي
) جاء بطريقة عشوائية

اعترب النائب عن تحالف الفتح عبد الهادي
الس�عداوي البن�ك املركزي العراق�ي فاقدا
لإلرادة ولم يعد صاحب القرار بشكل كامل
بعد رفعه سعر رصف الدوالر ،مشريا إىل أن
مجلس النواب يعد صاح�ب الدور الرقابي
عىل كافة مؤسس�ات الدولة بما فيها البنك

غير مدروسة أدت إلى
انهيار الطبقة الفقيرة
والهشة بشكل كامل
وأصحاب الدخل المحدود
من الموظفين

وأش�ار إىل أن رفع س�عر الصرف ال يخلو
م�ن االيجابيات كون يعزز الس�يولة املالية
وتشجيع الصناعات املحلية أال انه استدرك
بالق�ول ال يوجد يف البلاد أصحاب رؤوس
أموال حقيقيون ورشكات مستثمرة وإنما
هي بحسب وصفه «دكاكني ومستغلة من
قبل بعض الطبقات السياس�ية ومثال ذلك
رشكتان تعودان ألحد األحزاب السياس�ية»
لم يفصح عن اس�مها« ،تسيطر عىل البنك
املركزي العراق�ي».وكان البنك املركزي قد
حس�م جدلية س�عر الدوالر مقابل الدينار
وعملي�ة تخفيضه وأعلن عبر املربد اليوم
الثالثاء أنه ال عودة للسعر السابق ولن يتم
تخفيض الس�عر ألي حال م�ن األحوال ويف
ذات الوقت ال توجد أي نية لرفع السعر عن
 145ألف لكل  100دوالر تماشيا مع الطلب
السابق لصندوق النقد الدويل.

املرك�زي وهو من يعني محاف�ظ البنك من
خلال التصوي�ت بعد أن يرش�ح م�ن قبل
مجلس الوزراء.
وقال السعداوي يف ترصيح إن املجلس يمتلك
صالحي�ة املراقب�ة عىل السياس�ة النقدية،
فضلا ع�ن الضغ�ط على البن�ك املركزي
ووزارة املالية يف تغيري سعر رصف الدوالر
ال�ذي وصف�ه بأن�ه ق�رار ج�اء بطريقة
عش�وائية غير مدروس�ة أدت إىل انهيار
الطبق�ة الفقرية والهش�ة بش�كل كامل
وأصح�اب الدخل املحدود م�ن املوظفني.
وأضاف الس�عداوي ،كان من املفرتض أن
تش�كل خلية أزمة من قبل البنك املركزي
ووزارات (املالي�ة ،التخطي�ط ،التج�ارة،
العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة) لوض�ع
خطط تعالج رفع س�عر الرصف وتأثريه
عىل طبقات املجتمع.

احسموا أمرنا
توصيا ت صحية

رغم كل املناشدات مازالت قضية تعيني خريجني املعتصمني تراوح مكانها
يف الوق�ت الذي صعد في�ه الخريجون من مطالباتهم املس�تمرة من خالل
تنظي�م وقفة احتجاجي�ة و إطالق عبارات املعاناة والدعوات واملناش�دات
لتعيينهم مما آل إليه مصريهم بعد كل هذه السنوات من االنتظارمعتصموا
_البوابه_ الخامسه#احسموا_امرنا_معتصمي_ب_ 5رغم كل املناشدات
مازال�ت قضية تعيني خريجين املعتصمني تراوح مكانه�ا يف الوقت الذي
صع�د فيه الخريج�ون من مطالباتهم املس�تمرة من خلال تنظيم وقفة
احتجاجي�ة و إطالق عبارات املعاناة والدعوات واملناش�دات لتعيينهم مما
آل إليه مصريهم بعد كل هذه السنوات من االنتظار.

رغم قلة األمطار  ..الموارد تطمئن
بشأن الخزين المائي الكافي للخطة الزراعية الصيفية
أف�ادت وزارة امل�وارد املائية بأن وضع
الخزين املائ�ي مطمنئ ويؤمن الخطة
الزراعي�ة الصيفية رغم قل�ة األمطار
خالل فصل الش�تاء عىل عكس ماكان
متوقع�ا ،فيما أعربت ع�ن فلقلها من
وضع نه�ر دياىل الذي تأتي�ه املياه من
إي�ران يف ظ�ل وجود نق�ص يف واردات
نهر (سيروان) املغ�ذي الرئييس لسد
دربندخان.وقال مستشار وزارة املوارد
املائي�ة عون ذياب بأن هذا الرتاجع يف
كمي�ات املي�اه الواردة ق�د يقف عائقا
أمام إضافة محاصي�ل جديدة للخطة
الزراعية ضمن حوض دياىل.

فيما أكد ذياب الت�زام الوزارة بإيصال
الحصة املائية املتفق عليها مسبقا عند
الحدود الفاصلة بني البرصة وميسان
بما اليقل عن  75مرت مكعب يف الثانية
م�ا ق�د يسه�م يف اس�تقرار الت�وازن
امللحي يف مياه شط العرب عدا مناطق
الجن�وب يف البرصة كقضاء الفاو التي
توق�ع أن يتقدم فيها امل�د امللحي لكن
بمساحات ليست بالكبرية.
وتاب�ع بإن ال�وزارة تعم�ل حاليا عىل
إيص�ال املياه إىل منطقة رأس البيش�ة
أقىص قض�اء الفاو ع�ن طريق القناة
اإلروائية.

* عباس االمريي

بالقلم العريض
توصيا ت صحية

انتهى عمرنا بالتسويف والمماطلة

نطالبكم بتنفيذ قانون  ٥٧الخاص بعوائل الشهداء متى التنفيذ والعمر
انتهى بالتسويف واملماطله وأكثر عوائل الش�هداء تسكن العشوائيات
أو األيجار وانتم مسؤولون أمام الله أو رصف بدل أيجار كحال (النهاب
)الن�واب وال�وزراء اللذين يتقاضون أكث�ر من راتب ومن�ح وأمتيازات
ومكافئ�ات وأيف�اد وعلاج عىل نفق�ة الدوله وب�دل وبدل وب�دل وبدل
قرطاس�يه ورصفيات مكاتبهم وبدل حراس وس�واق وزيوت وتصليح

(ملهجوماتهم) سياراتهم.

* ﻣﺴﻠﻢ ﻋﺒﻴﺪ

مستلزمات انجاح االنتخابات
الربمل�ان لم ينجز جميع متطلبات املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات لنجاح
العملية االنتخابية ونزاهتها  ..والس�تقرار امللاك الوظيفي يجب تثبيت عقود
املفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخابات وهو حق كفله القانون والدس�تور وهو
مطلب الش�عب العراقي واالمم املتح�دة واملنظمات الدولي�ة املراقبة عىل اجراء
االنتخابات املبكرة.

* احمد كريم حرجان
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تقنية ثورية تحصد الخاليا الجذعية
لعالج العظام
طور علماء من جامعة س�اوثهامبتون ،تقنية ت�رى أن جزيئات الذهب النانوية
تدخل عظام اإلنس�ان وتجعلها تتوهج ،ما يس�اعد العلم�اء يف العثور عىل خاليا
جذعي�ة ذات قيمة عالية وتعالج العظام.ويع�د التعاون متعدد التخصصات بني
الفيزيائيين والكيميائيني ومهنديس األنس�جة ،بقيادة أس�تاذ عل�وم العضالت
والعظ�ام ريتش�ارد أوريفو والربوفيس�ور أنطونيوس كان�اراس ،من مجموعة
الكم والضوء واملادة ،مس�ؤوال عن التقنية الثوري�ة املحتملة.وعملوا معا إلعادة
اس�تخدام امل�واد النانوي�ة للبح�ث ع�ن الخالي�ا
الجذعي�ة املوجودة يف الهي�كل العظمي البرشي
وإثرائه�ا ،والت�ي يمك�ن أن تح�دث ث�ورة يف
عالج�ات إصاب�ات العظ�ام وربم�ا إصلاح أو
ُ
املفقودة.وغلّف�ت جزيئ�ات
اس�تبدال العظ�ام
الذه�ب النانوي�ة املخصص�ة ،وه�ي جزيئ�ات
كروي�ة مكونة م�ن آالف ذرات الذهب ،بخيوط
م�ن الحم�ض النووي لجع�ل الخالي�ا الجذعية
الهيكلية يف توهج نخاع العظم ،من خالل إطالق
صبغ�ة الفلورس�نت.وبمجرد التوه�ج ،يمك�ن
للباحثين بع�د ذلك اس�تهدافها وعزله�ا لعالج
التخصي�ب ،وهو ما بين  50و 500مرة أكثر فعالية من العالجات املتاحة حاليا.
ويت�م بعد ذلك فص�ل الخاليا الجذعية باس�تخدام طريقة فرز الخاليا املنش�طة
الفلوري�ة ( ،)FACSوهي طريقة معقدة للغاية ومضنية.وهذه الخاليا العظمية
ل�م ُترمّ ز بعد لوظيفة محددة ،وبالتايل يمكن إعادة اس�تخدامها إلنماء وإصالح
أنسجة العظام والغضاريف بهدف إصالح العظام املكسورة.

دراسة تربط ساعات العمل الطويلة
بخطر االصابة بالنوبة القلبية
عندم�ا يعود املرىض إىل العمل بعد أول نوبة قلبية ،ويعملون أكثر من  55س�اعة يف
األسبوع تزيد احتماالت إصابتهم بنوبة قلبية ثانية بنحو الضعف.
وتشير بيانات مكتب العمل الدويل إىل أن  1من كل  5عمال حول العالم يعمل أكثر
من  48ساعة يف األسبوع.
ووج�دت دراس�ات س�ابقة ارتباط�ا بين العمل
لس�اعات طويلة وزيادة خطر اإلصابة بأمراض
القل�ب التاجية والس�كتة الدماغي�ة .وهذه هي
الدراس�ة األوىل من نوعها لفحص تأثري س�اعات
العم�ل الطويلة وخطر حدوث حدث قلبي وعائي
ثان بين امل�رىض الذي�ن يع�ودون إىل العمل بعد
نوب�ة قلبية أوىل.وق�ال الدكتور زافيي�ه تروديل،
الباحث يف مرك�ز املستش�فى الجامعي ()CHU
التاب�ع لجامعة الفال يف كيب�ك ،واملؤلف الرئييس
للدراس�ة« :كان النظر إىل ساعات العمل الطويلة
وضغوطات العمل مفيدا يف تحديد مدى عدائية بيئة العمل ومقدار اإلجهاد املحتمل
ال�ذي يمك�ن أن يتعرض له املش�ارك ..وبمجرد إدخ�ال كال العاملين ،هناك زيادة
ملحوظة يف مخاطر اإلصابة بأمراض القلب التاجية املتكررة».

باحثون بأستراليا يكتشفون جينا
مسؤوال عن أحد أنواع السرطان
اً
اكتش�ف باحثون يف أسرتاليا ً
مس�ؤول عن نوع عدواني من رسطان
جينا
الث�دي الحس�اس للهرمون�ات ،وقالت بيلار بالنكاف�ورت املتخصصة يف
عل�م الوراثة الالجينية يف معهد هاري بريكن�ز لألبحاث الطبية« ،نأمل أن
يحس�ن هذا بش�كل كبري النتائج الس�يئة التي يعاني منها هؤالء املرىض
حال ًيا».ووفقا لتقرير ملوق�ع  sciencealertأكد الباحثون أنه من الصعب
املبالغ�ة يف تقدي�ر م�دى اختلاف أن�واع
الرسطان ع�ن بعضها البعض حتى تحت
مظلة «رسط�ان الثدي» تكمن عدة أنواع،
مثل رسطان الثدي الحس�اس ملستقبالت
الهرمون�ات أو رسط�ان الث�دي HER2
اإليجاب�ي أو غير الحس�اس للهرمونات
ضمن ه�ذه املجموعات ،هن�اك املزيد من
األنواع التي يمكنها االس�تجابة للعالجات
بشكل مختلف عن بعضها البعض.وتنمو
رسطان�ات الثدي الحساس�ة للهرمونات
ً
اس�تجابة لهرمونات مثل اإلستروجني أو الربوجسرتون وتوجد عدد من
ً
األدوي�ة لعالجها ،مثل العلاج بالهرمونات ،عادة ما يكون لهذا النوع من
رسط�ان الثدي نتائج أفضل من الرسطانات غري الحساس�ة للهرمونات.
وقالت بالنكافورت« :ومع ذلك  ،فإن نسبة صغرية من املرىض يعانون من
رسطان شديد العدوانية ينتج عنه أسوأ نتائج جميع رسطانات الثدي».

Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper

ً
كتابا لألطفال حول كوفيد 19 -
عراقية في الثامنة تؤلف
اس�تغلت الطفلة العراقية منار إيثار الكامل (8
س�نوات) وقت فراغها الكبري بس�بب إجراءات
العزل العام املفروض�ة للحد من تفيش فريوس
كورونا املستجد لتؤلف كتابا ً لألطفال تعرب فيه
ا لجا ئحة
ع�ن أفكارها حول
على
و تأ ثري ه�ا
حياتها ُ
وس ُبل
الحماية من
الفريوس.
و كا ن�ت
ا لبد ا ي�ة

ح�ذرت دراس�ة من أن ت�رك العدس�ات الالصقة
بانتظام أثناء االستحمام يمكن أن يزيد من خطر
اإلصاب�ة بعدوى مؤمل�ة ومهددة للبرص بس�بعة
أضعاف.وقام باحثون من اململكة املتحدة بمسح
عادات  78من مرتدي العدسات الالصقة لتحديد
عوامل الخطر لتط�ور التهاب القرنية الجرثومي
املرتبط بالعدس�ات الالصقة.وتسبب هذه الحالة
احم�رارا مؤمل�ا
للعين

بتعبير من�ار ع�ن أفكاره�ا ومش�اعرها بقلم
رص�اص يف دفرته�ا الخ�اص .ومل�ا رأت أُمه�ا
الدفتر بع�د فرتة أحس�ت أنه يمك�ن أن يصبح
كتابا يس�هم يف زيادة توعية األطفال بخصوص
كورونا.
وج�رى تطوي�ر األف�كار لتصبح بالفع�ل كتابا
ُنرش بالعربي�ة واإلنجليزية تح�ت عنوان «جت
س�يف فروم كورونا فيروس» أو «كونوا آمنني
م�ن فيروس كورونا».وأكد إيثار هش�ام ،والد
الطفل�ة ،أن كل م�ا ورد يف الكت�اب م�ن أف�كار
ابنته باس�تثناء املعلومات الطبية التي س�اهم

فيه�ا أطباء م�ن العائلة لكي تك�ون معلومات
دقيقة.وأض�اف والد منار« ،طبعا كتابة الكتاب
ه�و كان نس�بة  ١٠٠باملي�ة ه�و كتاب�ة منار،
أس�لوبها .لكن بالنس�بة للمواضيع ،املعلومات
الطبية ،طبعا ه�و جدها طبيب وعمتها وعمها
أطباء فس�اعدوا إن�و املعلوم�ات الطبية تكون
صحيحة».ونرشت من�ار الكتاب يف العراق ،غري
أن أول  85نس�خة من�ه ُطبع�ت ووزع�ت على
أصدق�اء وأقارب يف الواليات املتحدة حيث كانت
تعيش أُرسة الطفلة حتى عام .2019
ويف الع�راق ،دعم�ت دار نشر محلي�ة الكاتبة

الطفلة وس�اعدت أُرستها يف نرش أكثر من 500
نس�خة من الكتاب مجاناً ،نصفها باإلنجليزية
ونصفها اآلخر بالعربية.
وس�توزع هذه الكمي�ة عىل املكتب�ات يف مدينة
البصرة ،املكتبات التابعة ل�وزارة الثقافة وتلك
املوجودة باملدارس التي تدرس فيها منار.
وق�ال عب�د امله�دي العام�ري ،املدي�ر املفوض
لرشكة الغدير للطباعة« ،هذا الكتاب مهم بهذا
الوقت وملن ش�فنا الكتاب له تأثريه اإلنساني يف
عموم األطفال ،خصوصا يف الوقت الحايل ،تبنينا
حقيقة الطباعة والنرش مع والدها».

خالل  3أشهر ..لقاح «فخرا» اإليراني يصل مرحلة اإلنتاج الوفير
أعلن مدير مرشوع لقاح «فخرا»
اإليران�ي املضاد لفيروس كورونا
أحم�د كريم�ي ،أن ه�ذا اللق�اح
س�يصل مرحل�ة اإلنت�اج الوفري يف
غضون األشهر الثالثة املقبلة.
وقال كريمي يف ترصيح إنه “تزامنا ً
مع ذكرى ميالد اإلمام املهدي ،تلقى
 15متطوع�ا ً لق�اح فخ�را” ،مضيفا ً
أنه س�يتلقى  20متطوعا ً آخر اللقاح،
فور وص�ول نتائ�ج فحوصاتهم خالل
اليومني املقبلين ،وفق املوقع اإلعالمي
بوزارة الدفاع وإس�ناد القوات املسلحة

اإليرانية.
وأوض�ح كريم�ي بأن الحال�ة الصحية
العامة لألف�راد املتطوعني الـ 15جيدة،
مشيرا ً إىل أنه وبعد أسبوع من التلقيح
س�يخضعون الختب�ار ال�دم لتقيي�م
النتائ�ج الحاص�ل ،ولف�ت إىل أن هناك
 135متطوعا ً س�يتلقون لقاح “فخرا”
يف املرحل�ة األوىل“ ،وس�ندخل املرحل�ة
الثانية م�ن التطعيم بع�د  35يوما ً من
ذلك”.
وكش�ف أن املرحلة الثانية من التطعيم
بحاجة إىل ترخيص من منظمة األغذية

واألدوي�ة يف البلاد ،حي�ث س�تبدأ هذه
املرحلة ف�ور الحصول على الرتخيص
الالزم.
يذك�ر أن املرحل�ة األوىل م�ن االختب�ار
الرسي�ري للق�اح “فخ�را” ال�ذي تتوىل
وزارة الدف�اع اإليراني�ة تصنيع�ه بدأت
قبل أس�بوعني ،حي�ث أزاح�ت طهران
الس�تار ع�ن لقاحها “فخ�را” بتطعيم
نج�ل العالم يف املجال النووي والدفاعي
الش�هيد محس�ن فخري زاده ،بحضور
وزي�ر الدف�اع اإليران�ي أمير حاتمي،
ووزير الصحة اإليراني سعيد نمكي.

علماء ألمان يوصون بتعليق استخدام لقاحات كورونا لمن هم تحت الـ  60سنة
أوص�ت لجن�ة اللقاح�ات
األملانية ،بتعليق استخدام أحد
لقاح�ات فيروس كورونا ملن
هم دون الس�تني من عمرهم،
حيث ظه�رت تقاري�ر جديدة
ع�ن ح�دوث تجلط�ات دموية
بني الشباب الذين تلقوه.
وقالت اللجنة املعروفة باس�م
“ستيكو” إن القرار اتخذ “بناء
على البيان�ات املتاح�ة حاليا
عن حدوث آث�ار جانبية نادرة
ولكنها ش�ديدة جدا لالنصمام
الخث�اري” ل�دى األش�خاص
األصغر سنا الذين تم تطعيمهم
بلقاح “أسرتازينيكا” ،بحسب
وكالة “فرانس برس”.
وأضاف�ت أنه�ا تعت�زم تقديم
توصي�ة أخ�رى بحل�ول نهاية
نيس�ان بش�أن كيفي�ة امليض
قدما يف التعامل مع األشخاص
الذي�ن تق�ل أعماره�م عن 60
عام�ا والذي�ن تلق�وا بالفع�ل
جرعة أوىل من اللقاح.
وأعلنت مدينتا برلني وميونيخ
يف وقت سابق أنهما ستعلقان
تطعي�م الش�باب .وقال�ت
وزيرة الصح�ة يف برلني ديليك
كااليشي“ :نوق�ف مؤقت�ا

اللق�اح يتمتع بحماي�ة جيدة
جدا”.
اجتمع�ت املستش�ارة أنجيلا
ميركل بوزي�ر الصح�ة ينس
س�بان ورؤس�اء ال�وزراء يف
محادثات طارئة بشأن اللقاح.
وأف�ادت مجلة “دير ش�بيغل”
ام�س الثالث�اء ،ب�أن معه�د
ب�ول إيرلي�ش األملان�ي املنظم
لألدوي�ة أبل�غ ع�ن  31حال�ة
من ح�االت جلط�ات الدم لدى
األش�خاص الذين تلق�وا لقاح
“أسرتازينيكا”.
وأش�ار املعه�د األملان�ي إىل أنه
رص�د أيض�ا ح�دوث نقص يف
الصفائح الدموية لدى  19من
الح�االت الـ .31وبني أنه رصد
وفاة  9حاالت؛  7منهم نس�اء
ترتاوح أعمارهن بني  20و63
س�نة ،فيما كان عمر
الرجلين 36
و.57

التطعيم�ات مع أسترازينيكا
مل�ن ه�م دون الس�تينيات”،
مستش�هدة بـ”بيانات جديدة
حول اآلثار الجانبية”.

وأضافت أنه “إجراء احرتازي”
انتظ�ارا لتوصية رس�مية من
الس�لطات الصحية االتحادية،
متابعة“ :ليس لدينا أي حاالت

خطرية م�ن اآلثار
الجانبية يف برلني.
وكل م�ن تلق�ى
حقن�ة أولي�ة من

حقنة جديدة تقدم الحل السحري للصداع النصفي
تمك�ن علم�اء بريطانيين من
ابت�كار دواء جدي�د يمكن أخذه
عن طري�ق الحق�ن يف الفخذ أو
البطن ،إذ يمكن من يعانون من
الص�داع النصف�ي التخلص من
ه�ذا املرض ال�ذي يرافقهم عىل
مدار سنوات من العمر.
ويعان�ي ماليين الن�اس ح�ول
العالم من الصداع النصفي الذي
يعكر صفو حياتهم ،ويرافقهم
عىل مدار  15يوم�ا عىل األقل يف
الشهر الواحد ،األمر الذي ينغص

دراسة تحذر من خطر يرتبط بارتداء العدسات الالصقة
وتقرحات عىل س�طح القرني�ة .وإذا تركت دون
عالج ،يمكن أن تسبب عدم وضوح الرؤية وتندب
القرني�ة الدائم.ووج�د الفري�ق أيض�ا أن ارت�داء
العدس�ات الالصقة أثناء النوم يمكن أن يزيد من
خطر اإلصابة بالتهاب القرنية الجرثومي بمقدار
ثالثة أضعاف.وقال طبيب العيون بارويز حسني،
من جامعة س�اوثهامبتون ،لصحيفة التلغراف:
«توف�ر العدس�ات الالصقة للتصحي�ح البرصي
العديد م�ن الفوائد».ومع ذلك ،أض�اف« :التهاب
القرني�ة الجرثومي املرتبط بالعدس�ات
الالصقة هو س�بب متكرر لضعف
البرص الدائم ،وقد تحتاج بعض
الح�االت إىل زرع القرني�ة أو
ي�ؤدي إىل فق�دان العين.
النظافة الس�يئة للعدسات
الالصق�ة ه�ي مس�اهم
معروف يف الع�دوى ،حيث
ُتع�زا  %66م�ن املضاعفات
إىل ممارس�ات النظاف�ة
السيئة والتباين الكبري يف الوعي
بالنظاف�ة والتع�رف على املخاطر
بني مرتدي العدسات الالصقة املنتظمني».
ويف دراس�تهم ،أجرى الربوفيس�ور حسين

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

وزملاؤه مقابالت مع  78من مرتدي العدس�ات
 م�ن بينهم  37أصيبوا س�ابقا بالتهاب القرنيةالجرثوم�ي  -ح�ول اس�تخدامهم للعدس�ات
الالصقة.
وعىل وج�ه التحديدُ ،س�ئل األش�خاص عن نوع
العدس�ات الت�ي اس�تخدموها ،وم�دة ارتدائها،
وعادات النظافة الشخصية وما إذا كانوا ينامون
أو يستحمون أثناء ارتداء العدسات أم ال.
ووج�د الفري�ق أن ع�دم إزال�ة العدس�ات قب�ل
االس�تحمام كان س�ببا رئيس�يا للع�دوى ،م�ع
زيادة خطر اإلصاب�ة بالتهاب القرنية الجرثومي
س�بعة أضع�اف بين أولئ�ك الذي�ن يس�تحمون
يوميا.وباملث�ل ،وج�د أن األش�خاص الذين ناموا
وهم يرتدون عدس�اتهم  -يحرم�ون القرنية من
األكس�جني ووقت الش�فاء  -يزي�دون من خطر
اإلصابة بالعدوى ثالثة أضعاف.
كم�ا وُج�د أن العم�ر عام�ل خطر ،حي�ث يكون
األش�خاص الذين تتراوح أعمارهم بني  25و39
عام�ا أكثر عرض�ة للخطر.وق�ال ني�ل ريتاليك،
الرئي�س املنتخ�ب لجمعي�ة العدس�ات الالصقة
الربيطاني�ة ،إن حوايل  140مليون ش�خص حول
العال�م يرت�دون العدس�ات الالصق�ة بنجاح مع
معدل منخفض جدا من أي مضاعفات خطرية.

معيشتهم.ويعد العالج الوقائي
املس�مـــى “فريمانيزوم�اب”
فعاال ج�دا يف تقليل ع�دد األيام
الت�ي يص�اب فيه�ا اإلنس�ان
بالص�داع النصف�ي إىل النصف،
كم�ا أنه يمكن م�ن يعانون من
هذه املش�كلة م�ن االس�تجابة
إىل مس�كـــنات األل�م مث�ل
اإليبوبروفني.وذك�رت صحيفة
«دييل مي�ل» الربيطانية أن دواء
فريمانيزوم�اب ،ه�و واحد من
أدوي�ة ع�دة جدي�دة أصبح�ت

متاحة مؤخرًا يف اململكة املتحدة
لعالج الص�داع النصفي املزمن.
ويمكن حق�ن املريض بالصداع
النصف�ي بش�كل ش�هري يف
املع�دة أو الفخ�ذ ،وتمنع
امل�ادة الكيميائية التي
يحتويهـــ�ا ال�دواء
إطـــالق “الببتيد”
املرتبـــ�ط بجني
ا لكا لس�يتو نني
الت�ي يتم إطالقها
يف الدماغ.

دواء شائع للسكري قد يكون سالحا جديدا ضد نقص المناعة البشرية
اكتش�ف علماء نقطة ضعف مهمة
يف فيروس نقص املناع�ة البرشية
املس�بب لإلي�دز ،ووج�دوا أن عقارا
مس�تخدما مل�رض الس�كري ،يبدو
قادرا عىل استغالل هذه الضعف.
وتوص�ل العلم�اء م�ن كلي�ة الطب
بجامع�ة ن�ورث كارولين�ا ،الذي�ن
ُنرشت دراس�تهم يف مجلة Nature
 ،Immunologyإىل أن فيروس
نق�ص املناع�ة البرشي�ة ،عندم�ا
يصيب خاليا مناعية تس�مى خاليا
 ،T CD4يس�اعد يف تغذي�ة تكاث�ره
م�ن خالل تعزيز عملية رئيس�ية يف
إنتاج الخالي�ا للطاق�ة الكيميائية.
ووج�دوا أيضا أن عقار امليتفورمني
الخ�اص بم�رض الس�كري يثب�ط
نفس العملية وبالت�ايل يمنع تكاثر
فريوس نق�ص املناع�ة البرشية يف
ه�ذه الخالي�ا ،يف كل م�ن التجارب
قب�ل الرسيرية يف الخالي�ا املزروعة
وتج�ارب الفرئان.وق�ال املؤل�ف
املش�ارك األول للدراس�ة ،الدكت�ور
هايت�او غ�و ،األس�تاذ املس�اعد يف
قس�م علم الوراثة بمدرس�ة الطب
يف جامعة والية كارولينا الش�مالية

يف تش�ابل هيل« :تشري هذه النتائج
إىل أن امليتفورمين واألدوية األخرى
التي تقلل اس�تقالب الخاليا التائية
قد تكون مفيدة كعالجات مساعدة
لعلاج فيروس نق�ص املناع�ة
البرشية».ويعيش حوايل  38مليون
ش�خص ح�ول العال�م مصابين
بفيروس نق�ص املناع�ة البرشية،
وفق�ا ألح�دث تقدي�رات منظم�ة
الصح�ة العاملي�ة .ويعال�ج األطباء
حالي�ا ه�ذه الع�دوى بمجموع�ة
م�ن األدوي�ة املضادة للفريوس�ات

القهقري�ة لقم�ع تكاث�ر فيروس
نقص املناع�ة البرشية.وم�ع ذلك،
ف�إن العديد من امل�رىض عىل الرغم
م�ن ه�ذا العلاج تظه�ر عليه�م
عالم�ات تكاث�ر الفيروس املتبقي
وضع�ف املناع�ة .وحت�ى امل�رىض
الذي�ن يس�تجيبون جي�دا لألدوي�ة
املض�ادة للفريوس�ات العكوس�ة
يج�ب أن يأخذوه�ا إىل أج�ل غير
مس�مى ،ألن فريوس نقص املناعة
البرشي�ة ينقش نفس�ه يف الحمض
الن�ووي لبع�ض الخالي�ا املصاب�ة،

وال تس�تطيع األدوي�ة إزال�ة ه�ذا
«املس�تودع» الوراث�ي الفيرويس.
وعلاوة على ذل�ك ،ف�إن س�مية
األدوي�ة املض�ادة لفيروس نقص
املناعة البرشية تعني أن العديد من
املرىض ال يمكنهم تناولها إال بشكل
متقط�ع .وبالت�ايل ،على الرغم من
التقدم املح�رز ،ال يزال هناك مجال
كبري لتحسين عالج فريوس نقص
املناع�ة البرشية.وهناك نهج جديد
محتمل لعالج فريوس نقص املناعة
البرشي�ة ال يتمث�ل يف مهاجمت�ه
مب�ارشة ولك�ن جعل الخالي�ا التي
يصيبه�ا أق�ل مالءم�ة للتكاث�ر
الفريويس .عىل سبيل املثال ،أظهرت
أبح�اث أخ�رى أن فيروس نق�ص
املناع�ة البرشية يع�زز إنتاج طاقة
الخالي�ا  ،CD4عىل ما يب�دو لتعزيز
ق�درة الفريوس على التكاثر داخل
تلك الخاليا.ثم اكتش�فوا أن األدوية
واملركب�ات الكيميائية األخرى التي
تثبط الفس�فرة املؤكس�دة يف خاليا
 CD4يمك�ن أن تثبط قدرة فريوس
نقص املناع�ة البرشية عىل التكاثر
يف هذه الخاليا.

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

( نور عىل نور )
قال رسول اهلل(صىل اهلل عليه وآله وسلم)« :أال أدلكم عىل
ّ
ويدر أرزاقكم؟ قالوا :بىل،
سالح ينجيكم من أعدائكم،
قال :تدعون ربكم بالليل والنهار ،فإن سالح المؤمن الدعاء»
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رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد
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متسولة تدخل عالم األعمال والتجارة !

ابرزها البسبوسة والكنافة والبقالوة وزنود الست

قضت املحكمة االبتدائية بأغادير،
جنوب العاصمة املغربية الرباط،
بالحبس النافذ ملدة ستة أشهر يف
حق سيدة أربعينية ،تم ضبطها
تمتهن التسوّل ،عىل الرغم من
ثرائها.وقد تم تداول مقطع فيديو
عرب مواقع التواصل االجتماعي،
يظهر امرأة متسولة تقوم بتغيري
مالبسها وتستقل سيارة فاخرة
من نوع «أودي كي  ،»9لتتحرك
مصالح األمن املغربية بأغادير
لضبطها يوم الخامس من مارس
الجاري واعتقالها بتهمة امتهان

الحلويات دائمة الحضور على الموائد العراقية في رمضان

«مهنة التسوّل» التي يعاقب
عليها القانون املغربي.فبمقتىض
الفصل  326من القانون الجنائي
من قانون العقوبات املغربي،
الذي ينص عىل أنه «يعاقب من
شهر إىل ستة أشهر حبسا ،كل
من كانت لديه وسائل العيش أو
كان بوسعه الحصول عىل عمل
لكنه تعوّد عىل ممارسة التسول
بطريقة اعتيادية».
وذكرت صحيفة «هيسربيس»
املغربية ،أن السيدة أو كما تلقب
بـ «املتسولة الثرية» أو «موالت

كات كات» (صاحبة  ،)4x4هي
أم لثالثة أطفال ،تقطن يف حي
تيوغزا شمال مدينة أغادير يف
بيت تعود ملكيته لها ،وكانت
مهاجرة يف إيطاليا لعدة سنوات.
ودخلت املتسولة الثرية عالم
األعمال والتجارة بعد وفاة زوجها
وعاشت حياة البذخ والرفاهية،
لكن ونتيجة لألزمة االقتصادية
العاملية بسبب جائحة «كورونا»
التي تسببت يف إغالق الحدود،
تدهور وضعها االقتصادي بشكل
كبري.

شرطيان يرفعان دعوى قضائية ضد ترامب

يُقب�ل العراقي�ون والبغدادي�ون خاص�ة يف
ش�هر رمضان املبارك عىل رشاء الحلويات أو
صنعه�ا منزلي�ا ،إذ تعترب أحد أه�م الطقوس
الرمضاني�ة املتع�ارف عليها ،فال ت�كاد تخلو
املوائد الرمضانية للعوائ�ل من وجود الحلوى
بمختل�ف أصنافه�ا ،وال س�يما الزالبي�ة
والبقلاوة والداطلي «بل�ح الش�ام» ،فضلا
عن «زنود الس�ت» الش�هرية «عجيبة بقالوة
محش�وة بالقش�طة» ،حي�ث تعتبر طبق�ا
أساس�يا عن�د إفط�ار الصائم.تق�ول السيدة
هب�ة ماج�د «أم رحم�ة» إنها تفض�ل التنوع
يف طب�ق اإلفط�ار يف رمض�ان خاص�ة طب�ق
الحلوى ،مشرية إىل أن أفراد أرستها ينتظرون
طب�ق الحل�وى بف�ارغ الصبر ،فتعم�ل لهم
البسبوسة ،والكنافة ،والش�كرملة ُ
«الغ َريّبة»،
وزنود الست ،وأنواع الكيك ،باإلضافة إىل توفر

التم�ر ،مع طبق الش�وربة الذي يعد أساس�يا
عىل ُسفرة رمضان.وعن األحوال يف ظل تفيش
فيروس كورونا ،توضح أم رحم�ة أنه قد تم
تغير النظام العائلي ملعظ�م األرس العراقية،
حيث قل�ت الزيارات بني الجيران ،وانقطعت
بين األهل الذي�ن يقطن�ون يف مناطق أخرى،
نتيجة فرض حظ�ر الحجر الصحي.وتذكر أم
رحمة أن الكثير من العوائ�ل العراقية حاليا
تعي�ش عىل قوتها اليوم�ي ،وباتت تعاني من
ضيق العيش يف هذه األيام ،وال سيما موظفي
القط�اع الخ�اص بسب�ب انقط�اع العمل ،ما
يجع�ل رمضان صعب�ا هذا الع�ام ،فضال عن
غياب التن�وع الذي كانت تمتاز به مائدته كل
عام.أصحاب محال «حلويات القند» يف بغداد
أك�دوا للجزيرة نت ،أن فيروس كورونا ألحق
أرضارا جسيم�ة لي�س عىل األش�خاص فقط

رضيع ينجو من الموت
مرتين بعد إلقائه من الطابق الثالث
نج�ا طفل من املوت مرتني ،بعدما تم إلقاءه
بش�دة من الطابق الثالث خالل عملية إنقاذ
عش�وائية نفذها الجريان بع�د اندالع حريق
يف ش�قة عائلته بفرنسا.وتداول رواد مواقع
التواص�ل االجتماع�ي يف فرنس�ا على نطاق
واس�ع فيدي�و يظه�ر ع�دة أش�خاص وهم
يش�كلون عمودا برشيا إلنقاذ س�كان شقة
اندلع�ت فيه�ا النيران بمدينة نان�ت غربي
فرنسا.وتسل�ق الش�بان يف املنطق�ة املبن�ى
للوصول إىل الشقة املحرتقة ،عىس أن يساهم
ذلك يف إنقاذ السكان املحارصين.
وبالفع�ل ،اس�تطاعوا أن ينزل�وا الوالدي�ن
ووثق�ت الصور لحظ�ات إخ�راج الوالدة من
املنزل.لك�ن ش�يئا غريب�ا حدث ،وه�و إلقاء

وإنما عىل األس�واق وعلى االقتصاد يف العراق
كذلك ،حي�ث إن إج�راءات مواجهة الفريوس
أث�رت بش�كل كبير ،ولم يش�هد التج�ار أي
خط�وات حكومي�ة لدعمهم.وم�ن اإلجراءات
الت�ي باتت تتبعه�ا «حلويات القن�د» ،خدمة
التوصي�ل للمن�ازل معتمدين ش�عار «حافظ
على نفس�ك وعائلت�ك – حت�ى نش�وفك من
جديد»وتشري القند إىل إن الحلويات يف العراق،
ال تزال تحظى باهتمام كبري من قبل العائالت
ولم ترتاجع ،مبينة أنها تعتمد صنع الحلويات
املحلية العراقية كالزالبي�ة ،والبقالوة ،وزنود
الس�ت ،ولقمة الق�ايض ،والكناف�ة العراقية،
وكذل�ك الداطيل ،والربم�ة ،والدهينة ،والكعك
بالسمس�م ،وغريه�ا م�ن أصن�اف الحلويات
العراقي�ة املش�هورة الت�ي يتميز به�ا املطبخ
العراق�ي .من جانبه�ا ،أك�دت إدارة حلويات

سيدة مصرية تقتل سائق تكسي
لخالفها معه علىاالجرة

الطف�ل الرضي�ع البال�غ من العمر  6أش�هر
بش�دة م�ن الطاب�ق الثال�ث ،رغ�م وج�ود
أش�خاص كان م�ن املفترض أن ينزلوه كما
فعل�وا م�ع والديه.وأظهرت لقط�ات قطعة
قماش بيضاء كبرية وهي تسقط من الشقة
الت�ي يتصاعد منه�ا النيران ،وللوهلة األوىل
ل�م يثر األمر اهتمام البع�ض ،قبل أن يعلموا
أن بداخل�ه طفل رضيع ،وفق «س�كاي نيوز
عربية».وقال مص�در يف الرشطة الفرنسية:
«رأى الس�كان املحليون الش�جعان الحريق،
ورشعوا يف تسلق املبنى إلنقاذ من بداخله».
وأض�اف أنه ت�م إن�زال األم واألب ببطء عىل
جانب املبن�ى ،ويف تلك األثناء تم إلقاء الطفل
ببساطة من النافذة.

أقدم�ت س�يدة مرصية عىل قتل س�ائق تكيس بع�د أن اختلفت مع�ه عىل قيمة
األج�رة ،بأن س�ددت ل�ه عدة طعن�ات نافذة يف الص�در .ولفظ السائق أنفاس�ه
األخرية قبل وصوله إىل املستشفى.
ويف الحيثي�ات فقد تلقى قسم رشطة الهرم ،بالغا ً من املستش�فى يفيد بوصول
س�ائق تاكيس مص�اب بعدة طعن�ات يف منطقة الصدر والبط�ن ،وانتقل ضباط
املباحث إىل مكان البالغ واس�تمعوا إىل أقوال ش�هود عيان ،وتم تفريغ الكامريات
بمكان الحادث لتحديد مرتكب الواقعة.
وبالفح�ص والتحري�ات تبني أن املجني عليه يعمل س�ائقا ،ونش�بت مش�اجرة
كالمي�ة بينه وبني ربة منزل بسب�ب الخالف عىل قيمة األج�رة ،فقامت بتسديد
ع�دة طعنات يف جس�ده وفرت هاربة وتم نقله إىل املستش�فى ملحاولة إس�عافه
ولفظ أنفاسه األخرية قبل وصوله.
وبحس�ب موق�ع املرصي الي�وم فإن مباح�ث الهرم تمكن�وا من تحدي�د هوية
املتهمة ،وتم ضبطها ،وبمواجهتها اعرتفت بارتكاب الواقعة وتم تحرير محرض
وجار عرضهما عىل النيابة العامة ملبارشة التحقيقات.

وصفات عالج سحرية منزلية

يمكن أن تكون العالجات املنزلية حلاً مثاليًا لبعض األمراض البسيطة مثل الحروق
الطفيفة والطفح الجلدي الحراري والجفاف والصداع وآالم املعدة.ومن بني العالجات
املنزلية األكثر شيوعً ا وفعالية يأتي الزنجبيل الذي يستخدم عادة لتهدئة ألم املعدة
والنعناع للغثيان والكركم لاللتهابات وغريها من العالجات
التي يستعرض تقرير نرشه موقع «بولدسكاي» Boldsky
 ،املعني بالشؤون الصحية ،فوائدها وفعاليتها والتي
يُعرف عنرص الكركمني
يدعمها العلم-1.الكركم
املوجود يف الكركم بخصائصه املضادة لاللتهابات
واألكسدة .يساعد عىل محاربة اإلجهاد التأكسدي
وتقليل التهاب مجرى الهواء .يمتلك الكركم
ً
أيضا خصائص مطهرة ومضادة للفطريات
ومضادة للبكترييا يمكن أن تفيد جهاز املناعة
بعدة طرق.ويمكن استخدام الكركم لعالج
والكدمات والجروح
ا لجر و ح
والربد
الهضم
و مشا كل
وحب الشباب
و ا لسعا ل
و مشا كل

الحمدان�ي يف بغداد ،انخفاض نسبة مبيعاتها
للحلويات خالل الشهر الجاري ،عازية السبب
إىل األوضاع الحالية بسبب تفيش كورونا التي
حدت من حرك�ة املواطنني وإج�راءات وزارة
الصحة العراقية عىل املطاعم واملقاهي.
ويقول الباحث يف الش�أن االجتماعي وأس�تاذ
عل�م النف�س يف جامع�ة بغداد أحم�د عباس
الذهب�ي ،إن ش�هر رمض�ان يف الع�راق يمتاز
بأج�واء املحبة والسعادة والف�رح منذ القدم،
حي�ث تسود املجتم�ع والعائلة أج�واء األلفة
وامل�ودة ،والرتاح�م والتواص�ل خالل الش�هر
الفضي�ل ،وتتك�رس تل�ك األجواء عبر تبادل
املأكوالت الرمضانية بين الجريان ،والدعوات
لإلفط�ار مع�ا ،أو للسه�ر بعد الصلاة وهي
م�ا تسم�ى ب�ـ «التعلول�ة الليلي�ة» ،وتناول
الحلويات.

الجلد-*.الزنجبيل ..يشتهر الزنجبيل بخصائصه املضادة لاللتهابات أيضا ،ويساعد
عىل طرد املخاط من الجسم .كما أنه يساعد عىل تحسني الدورة الدموية يف الرئتني
ويقلل من االلتهاب .كما يمكن استخدامه كعالج لتخفيف الغثيان والقيء (غثيان
الصباح) وآالم الدورة الشهرية وااللتهابات الطفيفة-* .العسل..
عىل مر العصور ،تم استخدام العسل كدواء وغذاء وهو
يحتوي عىل نسبة عالية من املركبات النباتية املفيدة
ويقدم العديد من الفوائد الصحية .يحتوي العسل
ً
أيضا عىل خصائص مضادة للفطريات والبكترييا.
تشري الدراسات إىل أن تناول العسل وخلطه مع
األعشاب والفواكه واألطعمة األخرى يمكن أن
يساعد يف تعزيز خصائص الشفاء .ومن املعروف
عرب التاريخ أن العسل يمكن استخدامه كعالج
ً
(مضافا
منزيل اللتهاب الحلق ونزالت الربد
إليه الليمون) واللتهاب املعدة (مع الزنجبيل)
ولتخفيف ألم االسنان (إىل
جانب القرنفل).

تقدّم عنرصان يف رشطة الكابيتول بدعوى قضائية
ضد الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب الثالثاء
متهمني إياه بالتحريض عىل الهجوم الذي استهدف
مقر الكونغرس وأدى إىل جرح عرشات عنارص األمن
ومقتل أحدهم.وقال العنرصان جيمس بالسينغيم
وسيدني هيمبي أنهما تع ّرضا لـ»إصابات جسدية
ونفسية» ج ّراء اعمال الشغب التي قاال إن ترامب
أججها عندما كان يف آخر أسابيع عهده الرئايس ورفض
القبول بهزيمته يف االنتخابات.وجاء يف نص الدعوى
التي رفعت إىل محكمة فدرالية يف واشنطن أن «سلوك
ترامب عىل مدى شهور إلقناع أتباعه باتهامه الباطل
بأنه يتم إجباره عىل مغادرة البيت األبيض نظرا لتزوير
كبري لالنتخابات ح ّرض املتم ّردين».وأضاف «اخرتقت
العصابة املتم ّردة التي أثارها ترامب وشجّ عها
وح ّرضها وأدارها وساعدها ،املتق ّدمَني بالشكوى
ورفاقهما من العنارص والحقتهم وهاجمتهم».
وأفاد بالسينغيم ،الذي قىض  17عاما يف قوة رشطة
الكابيتول ،أنه تع ّرض لجروح يف رأسه وظهره وعانى
نفسيا من األحداث.وقال الضابط اإلفريقي-األمريكي
إنه تع ّرض العتداءات عنرصية خالل الهجوم عىل
الكونغرس من قبل أنصار ترامب.وتع ّرض هيمبي،
الذي كان رشطيا عىل مدى  11عاما ،لجروح يف يده
وركبته بعدما تم سحقه عند مدخل الكابيتول،
وتم ّ
رشه عىل وجهه وجسده بمواد كيميائية خالل
الهجوم.وجاء يف الدعوى أن «العنرص هيمبي كان
بطبيعته هادئا لكنه واجه صعوبات يف التعامل مع

التداعيات النفسية للتع ّرض لهجوم بال هوادة».
وتشري الدعوى إىل عدة حوادث تقول إن ترامب شجّ ع
عىل التم ّرد خاللها ،وتتهمه أيضا بإدارة الهجوم
والتحريض عليه وانتهاك قواعد السالمة العامة.
وطالب العنرصان بتعويضات قدرها  75ألف دوالر عىل
األقل لكل منهما إىل جانب تعويضات جزائية لم تحدد
قيمتها.

القبض على عضو بالمافيا بعد نشره فيديو طبخ !
ألقت رشطة الدومينيكان القبض عىل
عض�و باملافيا اإليطالية كان قد هرب
من س�لطات بالده ،بعد أن تم التعرف
عليه خالل ظهوره عىل يوتيوب.
ويف التفاصي�ل ق�ام عض�و املافي�ا
بإخفاء وجه�ه يف فيديوهات الطبخ،
لكنه أظهر «عن غري قصد» وش�ومه
املميزة يف جسمه.
وقال�ت الرشط�ة يف بي�ان إن «م�ارك
فريي�ن كل�ود بي�ارت ( 53عام�ا)،
ع�اش حي�اة هادئ�ة يف بوكا تش�يكا
بجمهورية الدومينيكان ،حيث اعتربه
املغرتبون اإليطاليون أجنبيا».
وأضاف�ت الرشطة أن بي�ارت «فضح

رسه بسب�ب قن�اة على يوتي�وب
استخدمها إلظهار مهاراته يف الطبخ
اإليطايل» ،وأكدت أن «مقاطع الفيديو
ل�م تظه�ر وجه�ه ،لكن الوش�م عىل
جسده كشف هويته».
وه�رب بيارت ع�ام  2014بعدما أمر
املدعون اإليطالي�ون باعتقاله بتهمة
االتج�ار بالكوكايني يف هولن�دا نيابة
ع�ن مجموع�ة «كاكي�وال» التي تتبع
ملافيا «ندرانغيتا» ،وفق «قناة الحرة».
وت�م القب�ض على رج�ل عصاب�ة
ندرانغيت�ا آخ�ر يف الربتغ�ال حي�ث
عثر عىل «فرانش�يسكو بيلي» ،الذي
ظ�ل ف�ارا مل�دة  14عام�ا واعترب أحد

أخط�ر الهاربني اإليطاليين ،يف عيادة
بالعاصمة لشبونة ،حيث كان يتعالج
من فريوس كورونا.
ويذك�ر أن عصاب�ة ندرانغيت�ا الت�ي
نش�أت يف كاالبري�ا جن�وب إيطالي�ا
تعتبر واحدة من أق�وى العصابات يف
العالم بسبب «س�يطرتها عىل تجارة
الكوكايين ال�ذي يدخ�ل إىل أوروبا»،
وفقا للصحيفة.
ووس�عت عصاب�ة ندرانغيت�ا نط�اق
عمله�ا إىل جمي�ع أنح�اء العال�م،
وتج�اوزت منذ فرتة طويل�ة عصابة
«كوزا نوسترا» م�ن صقلي�ة كأكرب
مافيا يف إيطاليا.

رجل مشرد يحصل على  47ألف دوالر بعد أن صورته مجلة دون علمه
بسبب ظهور صورة تكشف مالمح
وجهه بشكل واضح يف تقرير أعدته مجلة
«باري ماتش» الفرنسية حول مستهلكي
الكوكايني يف محطة دورموا ماركس يف
شمال باريس ،حصل رجل عىل تعويضات
تقدر بـ 40ألف يورو (حوايل  47ألف دوالر).
ويف تقرير ،نرشته صحيفة «لوفيغارو»
الفرنسية ،نقل سيباستيان بوردري عن
صحيفة «لوباريزيان» أن قضاة محكمة

نانتري أصدروا قرارا يف ديسمرب/كانون
األول من العام املايض ،يرغم مجلة «باري
ماتش» عىل دفع تعويض يقدر بحوايل 40
ألف يورو لرجل نرشت صورة له دون إخفاء
مالمح وجهه.وتعود الحادثة إىل عام ،2018
حيث نرشت مجلة باري ماتش تقري ًرا عن
مستهلكي الكوكايني يف محطة دورموا
ماركس شمال باريس ،يف الدائرة  .18تعرف
أصدقاء الضحية عىل وجهه من خالل

صورة واضحة له ،يرتدي فيها قبعة زرقاء
وكلبه جالسا تحت قدميه.
بعد ذلك ،رفع الرجل البالغ من العمر 48
عاما دعوى قضائية ضد املجلة .ورصحت
كاميل أوفريجناس ،املحامية يف نقابة
املحامني يف باريس التي تنوب عن هذا
الشخص بأن «وجوه مستهلكي الكوكايني
واضحة عكس وجوه ضباط الرشطة الذين
تم التقاطهم أيضا يف الصور» .وقد وقفت

أحدث طائرة مقاتلة في العالم تطلق النار على نفسها!
أطلقت مقاتلة أمريكية من طراز 35-F
النار عىل نفسها خالل مهمة تدريبية
وتسببت يف خسائر ال تقل عن  2.5مليون
دوالر ،يف حادث غريب تتعرض له الطائرة
األحدث يف العالم.وقالت وكالة «فايس»
األمريكية يف  25مارس  2021إن الحادث
وقع يف سماء والية أريزونا األمريكية ليلة
 13-12مارس حني أقلعت الطائرة املقاتلة
من طراز  Bمن قاعدتها وهي مجهزة
بمدفع رشاش «جاتلينجغ» تم تصميمه
إلطالق رصاصة متفجرة قادرة عىل اخرتاق
الدروع.لكن أثناء التدريب ،فتح املدفع النار
من تلقاء نفسه وانفجرت الرصاصة مما
ألحق أرضارا ً بالجانب السفيل للطائرة،
لكن الطيار تمكن من النجاة والهبوط
بالطائرة ساملاً.وبحسب الكابتن أندرو وود،
املتحدث باسم مشاة البحرية األمريكية،
فإن «الحادث لم يسفر عن أية إصابات بني
األفراد والتحقيق جار ملعرفة أسبابه».

ورغم ذلك ،فإن الحادث حصل عىل تصنيف
يرمز له يف العسكرية األمريكية بـ «،»A
وهو املستوى األكثر خطورة حني يموت
عسكري يف القتال أو تتجاوز أرضار
املمتلكات  2.5مليون دوالر ،وفق «مونت

كارلو الدولية».وتعترب مقاتلة 35-F
األمريكية األحدث واألغىل عىل اإلطالق يف
العالم ،حيث تكلف واحدة فقط من طرازB
التي تستخدمها مشاة البحرية حوايل 136
مليون دوالر.

