العالقات الخارجية ترفض
التجاوزات األمريكية على السيادة
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المراقب العراقي/بغداد...

أبدت لجنة العالقات الخارجية النيابية ،امس السبت ،رفضها للتجاوزات
االمريكية عىل السيادة.
وق�ال النائب ع�ن اللجنة مخت�ار املوس�وي يف ترصيح صحف�ي تابعته
«املراق�ب العراق�ي» إن “الع�راق ال مس�اومة فيه عىل س�يادته الوطنية
 ،مبين�ا أن أمريكا تم�ادت كثريا ولن يس�مح لها التدخل بش�ؤون البالد
الداخلية.
وأض�اف «هناك مجاملات من بعض األطراف المري�كا وعليهم مراجعة
سياساتهم الخاطئة ،مبينا أن سيادة العراق خط أحمر».
يش�ار اىل ان الق�وات االمريكية تتواجد يف العراق من�ذ عام  ، 2014حيث
دخل�ت بذريع�ة املش�اركة يف الح�رب ضد عصاب�ات داع�ش االجرامية،
وارتكبت الكثري من الخروقات ضد الس�يادة منها اس�تهداف قادة النرص
وقطعات الحشد الشعبي بشكل متكرر.

www.almuraqeb-aliraqi.com

اندالع مواجهات بين قوات االحتالل
وشبان فلسطينيين في الضفة الغربية
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

خلط األوراق وإعادة ترتيبها ..
سياسة أميركية عقيمة

االمام الحسين «عليه السالم»

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

Almuraqeb Aliraqi Newspaper

ً
«مشروعا خطيرا»ً
المرجع السيستاني يُجهض
يُحاك للعراقيين ويُثبت «صالبة التش ّيع»
المراقب العراقي /المحرر السياسي...

مساع لجعلها مقدمة لتطبيع العالقات
من
ٍ
مع الكيان الصهيوني.
وفق ذلك نرش املس�ؤول األمن�ي للمقاومة
اإلسلامية كتائ�ب ح�زب الل�ه تغريدة يف
الثالث من آذار الحايل ،جاء فيها« :يجب أن
ال نتف�اءل كثريا ً بزيارة بابا الفاتيكان وأنه
س�يجعل ديارنا بردا ً وسالماً ،فحري به أن
ُيصلح دولته -التي ال تزيد مس�احتها عن
مس�احة قطاع من قطاعات مدينة الصدر
يف بغداد -قبل أن يصلح ديار غريه».
وأض�اف العس�كري «أنن�ا يف الوق�ت الذي
نؤكد في�ه أن ال حوار مع مغتصبي األرض
والقتل�ة ،وباألخص بع�د عمليات التطبيع
الت�ي قام بها خونة األمة ،نحذر مما ُيحاك
يف مدينة أور بواجهة حوار األديان ،ونش�ك

يف املغ�زى م�ن اختي�ار ه�ذا امل�كان وهذا
التوقيت».
بيد أن املرجع السيستاني أجهض مرشوعا ً
محتمالً كان ُيحاك للعراقيني لدفعهم نحو
«حظرية التطبيع» م�ع الكيان الصهيوني
الغاص�ب ،ال�ذي يحظ�ى بدع�م ومباركة
الوالي�ات املتح�دة األمريكية ،الت�ي مازالت
قواته�ا العس�كرية «تحت�ل» األرايض
العراقية ،وسط صمت حكومي مطبق.
وعلى هام�ش اللقاء بين باب�ا الفاتيكان
والسيد السيس�تاني ،أصدر مكتب املرجع
ً
بيان�ا ق�ال في�ه ،إن «س�ماحة
األعلى
الس�يد تح�دث عم�ا يعاني�ه الكثيرون
يف مختل�ف البل�دان م�ن الظل�م والقه�ر
والفق�ر واالضطه�اد الدين�ي والفك�ري

وكبت الحريات االساس�ية وغياب العدالة
االجتماعي�ة ،وخص�وص م�ا يعان�ي منه
العدي�د من ش�عوب منطقتنا م�ن حروب
وأعمال عنف وحصار اقتصادي وعمليات
تهجير وغريه�ا ،وال س�يما الش�عب
الفلسطيني يف األرايض املحتلة».
وكانت ه�ذه العب�ارات كفيلة ب�أن توجّ ه
صفعة قوي�ة ملح�ور التطبي�ع ،الذي ظل
ُيطبّ�ل للزي�ارة ويصفها بأنها «انش�قاق
ش�يعي» ،إال أن الكلم�ات البليغ�ة الت�ي
حملها بيان الس�يد السيس�تاني ،أوصلت
رسالة مفادها أن «قادة وزعماء ومراجع
الش�يعة س�يكونون حائ�ط الص�د ض�د
مح�اوالت ج�ر الع�راق نح�و التطبي�ع»،
حسبما يرى مراقبون.

ب�دوره يق�ول املحل�ل الس�يايس حسين
الكنان�ي لـ»املراقب العراق�ي» ،إن «زيارة
الباب�ا إىل العراق لم تأتِ صدفة» ،معتربا ً أن
«ظاهرها أني�ق وباطنها يحمل الكثري من
األهداف االسرتاتيجية ملصلحة الصهيونية
العاملية».
ويرى الكنان�ي أن «دعوة السلام واملحبة
والعي�ش تح�ت ديان�ات مشتركة ،فيه�ا
الكثري من األرسار ،وهو ما يجعل التشكيك
بنوايا الزيارة راجحا».
ويضي�ف« :إذا أرادوا السلام ،فعليه�م أن
يرجع�وا أصح�اب الحق ،ويعي�دوا حقوق
الفلس�طينيني ،ويوقف�وا تدخلهم يف الدول
الت�ي تعرضت لدمار كبري نتيجة سياس�ة
الدول الكربى».
ويؤك�د الكنان�ي أن «خط�اب الس�يد
السيس�تاني وض�ع األصبع على الجرح»،
ً
الفت�ا إىل أن «النق�اط الت�ي ذكرها الس�يد
السيس�تاني يف بيان�ه ،يج�ب أن تك�ون
حارضة يف أي حوار بني األديان».
جدير بالذكر أن البابا يوحنا بولس الثاني،
باب�ا الفاتي�كان الس�ابق ،قد ألغ�ى زيارة
للع�راق يف نهاي�ة ع�ام  1999بع�د انهيار
محادث�ات م�ع النظ�ام البائ�د ،ومنذ ذلك
الوقت ،تراجعت أعداد املسيحيني يف العراق
من  1.4مليون إىل حوايل  250ألفا.
ونزح عرشات اآلالف من املسيحيني عندما
اجتاح تنظيم داعش اإلرهابي مدنا ً عراقية
ع� ّدة يف ع�ام  ،2014ودم�روا كنائس�هم
التأريخي�ة ،واس�تولوا على ممتلكاته�م،
وخيرّ وه�م بني دفع الجزية أو تغيري دينهم
أو مغ�ادرة البالد أو مواجهة املوت ،قبل أن
تتمكن القوات العراقية التي كانت تتقدمها
فصائل املقاومة اإلسلامية ،م�ن القضاء
عىل التنظيم اإلرهابي وإع�ادة املنازل وما
تبقى م�ن أمالك املس�يحيني إىل أصحابها،
بعد إعادتهم إىل مناطق سكناهم األصلية.

برميل النفط «يتدحرج» على سعر صرف
الدوالر ويُزيح حجج ارتفاعه
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي...

محس�ن فاضل (موظف) تشري مالمحه اىل
الحرية والقلق وهو يتجول يف أسواق بغداد
الجدي�دة لشراء املس�تلزمات الرضوري�ة
ملنزل�ه  ,وخلال الحديث املشترك مع أحد
الباع�ة للمواد الغذائي�ة ارتفعت االصوات ,
ليس مش�اجرة وإنما دع�وات مظلوم ضد
إجراءات الحكومة الظاملة  ,حس�ب تعبريه
 ,والسبب عند االستعالم منه تبني أن راتبه
اليكف�ي لرشاء مواد غذائية ملدة أس�بوعني

بس�بب ارتفاع االس�عار نتيج�ة االجراءات
ت�راع يف حس�اباتها
الحكومي�ة الت�ي ل�م
ِ
الفق�راء وذوي الدخ�ل املح�دود  ,وه�ذه
الظاه�رة أصبح�ت متفش�ية يف االس�واق
بس�بب عدم توفير بدائ�ل لتخفيض قيمة
الدينار للمواطن.
وتشير كل اإلحصائي�ات والتوقع�ات بأن
االزمة املالية التي رضبت العراق قد انتهت
بارتفاع أسعار النفط ليالمس الـ  70دوالرا ً
للخام الخفيف ،وارتفع الثقيل بشكل كبري

عما تم إقراره بموازنة العام الحايل التي لم
ت َر النور لح�د اآلن  ,وبهذه األرقام املرتفعة
س�قطت تربيرات حكوم�ة الكاظمي برفع
قيمة ال�دوالر أمام الدينار  ,ما صاحب ذلك
ارتفاع حاد يف االس�عار املستوردة واملحلية
بس�بب تهاون االجهزة االمنية من مراقبة
االسواق ،ما جعلت املواطن البسيط يواجه
ظروفا ً معيش�ية صعبة ج�دا يف ظل ارتفاع
معدالت الفقر والبطالة .
اللجن�ة االقتصادي�ة النيابية اعتبرت ،أن

ً
موعدا لتمرير
مطلع الفصل التشريعي الثاني
قانون المحكمة االتحادية
المراقب العراقي/بغداد...

أك�دت اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة  ،امس الس�بت ،ان
مرشوع قانون املحكمة االتحادية سيعرض للتصويت
مطلع الفصل الترشيعي الثاني.
وق�ال عضو اللجن�ة عمار الش�بيل يف ترصيح صحفي
تابعته «املراقب العراقي» ان «اللجنة القانونية النيابية
توصل�ت اىل املراح�ل النهائي�ة النجاز مشروع قانون
املحكمة االتحادية ولم َ
يبق منها سوى فقرتني «.
وأض�اف ان «الفق�رة األوىل تتعل�ق بالعم�ر حي�ث ت�م
التوصل اىل ش�به اتفاق بش�انه حيث سيتم وضع سن
مح�ددة لعض�و املحكمة تؤهل�ه الكفاءة م�ن الناحية
العقلي�ة والذهنية” ،مبين�ا ان “الفق�رة الثانية تتعلق
بفقه�اء الرشيعة حي�ث توصلت اللجن�ة اىل ان فقهاء
الرشيعة س�وف ل�ن يصوتوا على القوانين القضائية
وتصويته�م فق�ط بالقوانين الت�ي تخ�ص الرشيعة
اإلسالمية «.

مبررات حكوم�ة الكاظمي يف رفع س�عر
الدوالر انتهت.
وق�ال ع�دد م�ن أعضائه�ا يف ترصيح�ات
صحفية إن “الحكومة رفعت سعر الدوالر
اىل  1450بناء عىل مربرات منها أنها أرادت
تحقيق فارق مايل يف املوازنة يعوض انهيار
أس�عار النفط لكن االخري بدأ يرتفع بنسب
ملموس�ة يف االس�ابيع املاضية أي أن املربر
زال بتحسن أسعار بيع النفط”...
تفاصيل اوسع صفحة 3

الصحة النيابية :قرار الحظر الشامل
ً
مطروحا
في األسبوع الجاري الزال
المراقب العراقي/بغداد...

أك�دت لجن�ة الصح�ة والبيئ�ة
النيابي�ة ،امس الس�بت ،ان قرار
الحظ�ر الش�امل يف االس�بوع
الجاري الزال مطروحاً.
وق�ال عض�و اللجنة عب�د عون
العب�ادي ،يف ترصي�ح صحف�ي
تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» إن
«ق�رار حظ�ر التجوال الش�امل
مل�ا تبقى م�ن األس�بوع الجاري
ل�م يتخذ بعد ،وما ي�زال مقرتحاُ
قدم من وزارة الصحة إىل اللجنة
العليا للصحة والسالمة».

وأض�اف أن «املوق�ف الوبائي ما
يزال مرتفعا ج ًدا من ناحية عدد
اإلصاب�ات ،بالت�ايل م�ن املتحمل
أن يص�در ق�رار بف�رض حظ�ر
التجوال الش�امل ملدة أس�بوع أو
أكث�ر ،وهو الخي�ار الوحيد أمام
وزارة الصح�ة لكسر سلس�لة
انتشار الفريوس».
وبني أن «خطر الفريوس ما يزال
يداه�م العراقيني بالت�ايل واجبنا
توعي�ة املواطنين إزاء االلت�زام
باإلج�راءات الوقائي�ة والتباع�د
االجتماعي من أجل سالمتهم».

التربية النيابية تناقش تعليق
امتحانات نصف السنة

المراقب العراقي/بغداد...

ناقش�ت لجنة الرتبي�ة النيابية،
امس الس�بت ،تعليق امتحانات
نصف السنة والدوام الرسمي يف
املدارس.
وقالت الدائ�رة اإلعالمية ملجلس
الن�واب يف بيان تابعت�ه «املراقب
العراق�ي» ،ان «لجن�ة الرتبي�ة
النيابية عقدت اجتماعا برئاسة
النائ�ب قيص محس�ن اليارسي
رئي�س اللجنة بحضور اعضائها
ملناقشة املواد املدرجة عىل جدول
اعمالها».
واضاف�ت ،ان «االجتم�اع ناقش
موضوع تعليق الدوام الرس�مي
للم�دارس وامتحان�ات نص�ف

السنة للطلبة».
وش�ددت اللجن�ة على «رضورة
تظاف�ر واس�تنفار الجه�ود
واالمكاني�ات املتاح�ة للح�د من
مخاطر انتش�ار الوباء وتطويق
الخس�ائر الناجم�ة عنها س�يما
ان القط�اع الرتب�وي يف مقدم�ة
القطاع�ات الت�ي تأثرت بش�كل
مب�ارش بس�بب انتش�ار ه�ذا
الوباء».
ودع�ت« ،لجن�ة السلامة
الوطني�ة اىل رضورة الس�ماح
ل�وزارة الرتبية بأج�راء امتحان
نصف الس�نة باعتباره�ا ركيزة
اساسية لتقييم مستوى التالميذ
والطلبة».

نائب :مباحثات الموازنة مع اإلقليم وصلت
إلى طريق مسدود
المراقب العراقي/بغداد...

اك�د عضو اللجنة القانونية النيابية ،حس�ن الجنابي،
ام�س الس�بت ،ان املباحث�ات حول املوازن�ة مع اقليم
كردستان وصلت اىل طريق مسدود.
وق�ال الجناب�ي يف ترصيح صحف�ي تابعت�ه «املراقب
العراق�ي» ان “املباحث�ات مع الوفد الك�ردي كادت ان
تنفد بعد ان رف�ض االقليم كل الحلول وأرص عىل عدم
تسليم وارداه النفطية”.
واض�اف انه “تم القب�ول برشط الكرد بتس�ديد ديون
الرشكات رشيطة تسليم االقليم كل واردات الصادرات
النفطي�ة يف االقليم ومراجعة جميع عق�وده النفطية
وغري النفطية اال ان االخري رفض االمر”.
واوض�ح الجناب�ي انه “تم تقديم اربع�ة حلول مؤخرا
للكرد باختيار احدها ال دراجها يف املوازنة اال ان االقليم

رفضه�ا باالجماع كونها تشير اىل تس�ليمه الواردات
النفطية” ،مبينا ان “زمن االتفاقات مع رؤساء الكتل
السياسية وىل من غري رجعة”.
وتاب�ع ان�ه “التمرير ملوازن�ة االقليم من دون تس�ليم
كردستان لوارداتها النفطية وغري النفطية”.

«شقوق» الخالفات ُتص ِّد ُع البيت «السني»
وبوادر االنهيار تلوح باألفق
المراقب العراقي /أحمد محمد...

ورجح ان «يعرض القانون عىل التصويت يف الجلسات
األوىل خلال الفصل الترشيعي املقب�ل بعد االنتهاء من
التصوي�ت عىل قان�ون املوازنة الذي س�يتمتع املجلس
بعطلة ترشيعية مبارشة بعد التصويت».
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«خيمة العراق» تطرد المطبّعين

من عىل أريكته البس�يطة بمنزله املتواضع
يف ش�ارع الرس�ول ،وجّ �ه املرج�ع الديني
األعلى آية الل�ه الس�يد عيل السيس�تاني،
رضبة لم تكن بحس�بان من انتظر طويالً
قطف ثمار زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس
إىل العراق.
وهبطت الطائ�رة التابعة لرشكة أليطاليا،
الت�ي أقلت الباب�ا والوف�د املراف�ق له يوم
الجمع�ة امل�ايض ،عىل مدرج مط�ار بغداد
ال�دويل قادمة م�ن مدينة روم�ا اإليطالية،
بع�د رحل�ة اس�تغرقت ح�وايل  4س�اعات
ونصف الساعة.
وه�ذه الزيارة ه�ي األوىل من نوعه�ا لبابا
الفاتيكان ،والتي ق ّدر لها أن تس�تمر أربعة
أيام ،وفقا ً لإلعالن الرسمي لجدول الزيارة،
ال�ذي قال إنها ته�دف إىل «طمأنة املجتمع
املس�يحي يف الع�راق وتعزي�ز الح�وار بني
األديان».
وقوبلت مراس�م اس�تقبال الباب�ا يف مطار
بغ�داد ،بموج�ة س�خرية عارم�ة إزاء
«األخط�اء الدبلوماس�ية والربوتوكولية»،
الت�ي وقع�ت فيه�ا حكوم�ة مصطف�ى
الكاظم�ي .إذ وجّ ه مدونون نق�دا ً الذعا ً ملا
وصف�وه بـ»الحفل الراقص» ال�ذي ق ّدمه
رئيس الحكومة وفريق مستشاريه ،عندما
اس�تقبلوا الباب�ا بـ»عراض�ة س�عودية»
َّ
نظمها أشخاص يحملون سيوفاً!
ويف الي�وم التايل لوصول�ه إىل العراق ،أجرى
الباب�ا فرنس�يس صب�اح الس�بت ،زي�ارة
إىل الس�يد السيس�تاني بمنزل�ه الصغري يف
النج�ف األرشف ،ال�ذي يق�ع على مقربة
م�ن مرقد اإلمام عيل بن أب�ي طالب (عليه
السالم).
ورافقت زي�ارة البابا إىل الع�راق ،مخاوف
جمّة لدى املجتمع اإلسالمي املحافظ ،الذي
ُي ّ
مثل أغلبية طاغية يف املجتمع ،وتحذيرات

مدرب زاخو:
االخطاء التحكيمية
ضيعت جهد الفريق

بع�د الشرارة االوىل والثانية اللتني تس�ببتا
بإش�عال الخالف�ات داخل البيت الس�ني يف
ترشين الثاني وش�باط املاضيني ،والتي عىل
إثره�ا ش�هدت انش�قاق  35نائب�ا من ذات
املكون ،وكذلك انس�حاب قي�ادات من حزب
الحلبويس الذين وصفوا تكتلهم الس�ابق بـ
«املركب الربتقايل».
وحمل�ت التش�كيالت السياس�ية الس�ابقة
هدفا مشرتكا وهو اإلطاحة برئيس مجلس
الن�واب محم�د الحلبويس ،حي�ث عربوا عن

امتعاضهم من سياس�ته إزاء البيت الس�ني
واملحافظات السنية.
فف�ي ترشي�ن االول املايض ،أعل�ن  35نائبا
س�نيا عن تش�كيل تحالف جديد هدفه وفق
ماجاء يف البي�ان التعريف�ي «تغيري معادلة
العمل السيايس داخل أروقة كتل املحافظات
الغربي�ة» فيم�ا تبن�ى التحال�ف جملة من
امللف�ات أبرزها إقالة رئي�س مجلس النواب
محمد الحلبويس.
مراقبون للش�أن السيايس ،أكدوا أن الوضع
الس�يايس يف االنتخاب�ات املقبل�ة ،لن يكون

كما عليه يف االنتخاب�ات املاضية ،خصوصا
يف ظل تض�ارب املصالح الحاصل يف العملية
السياسية ،السيما البيت السني.
وأعضاء التكتل هم قاسم الفهداوي وأحمد
عب�د الجب�وري وأس�امة النجيف�ي وكريم
عفت�ان ومحم�د إقب�ال وقتيب�ة الجب�وري
وعمار يوس�ف وعائشة املس�اري وشمائل
العبي�دي وحس�ن عل�و ومحم�د الفرم�ان
ومضر الك�روي وعب�د الخال�ق الع�زاوي
ومق�دام الجمييل وجاس�م الجب�ارة وأحمد
الجب�وري وأحم�د الجربا ومحم�د الخالدي

وخال�دة ج�ار الله وناه�دة الداين�ي وأحمد
املش�هداني وكفاء فرحان ورش�يد العزاوي
وطالل الزوبعي وعبد الرحيم الشمري.
أما يف ش�باط املايض فقد اش�تعلت الرشارة
الثاني�ة للصراع الس�ني والتي أعل�ن فيها
النائب محمد الكربويل ،انش�قاقه من حزب
تق�دم ال�ذي يتزعمه رئيس مجل�س النواب
محمد الحلبويس والذي وصف فيها التحالف
ب�ـ «املرك�ب الربتقايل» ،عازيا ذل�ك اىل تفرد
الحلبويس يف إدارة الحزب بحسب قوله...
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الحلبوسي خارج الحسابات ..تكتل سني ثالث خالل
 6أشهر استعدادا لدخول االنتخابات
املراقب العراقي /أحمد محمد...
بع�د الشرارة االوىل والثانية اللتني تس�ببتا
بإش�عال الخالف�ات داخل البيت الس�ني يف
ترشين الثاني وشباط املاضيني ،والتي عىل
إثرها ش�هدت انش�قاق  35نائب�ا من ذات
املكون ،وكذلك انس�حاب قيادات من حزب
الحلبويس الذين وصفوا تكتلهم الس�ابق بـ
«املركب الربتقايل».
وحملت التش�كيالت السياس�ية الس�ابقة
هدفا مشرتكا وهو اإلطاحة برئيس مجلس
الن�واب محمد الحلبويس ،حي�ث عربوا عن
امتعاضهم من سياس�ته إزاء البيت السني
واملحافظات السنية.
ففي ترشي�ن االول املايض ،أعل�ن  35نائبا
سنيا عن تش�كيل تحالف جديد هدفه وفق
ماج�اء يف البيان التعريف�ي «تغيري معادلة
العمل السيايس داخل أروقة كتل املحافظات
الغربي�ة» فيم�ا تبن�ى التحال�ف جملة من
امللفات أبرزها إقال�ة رئيس مجلس النواب
محمد الحلبويس.
مراقبون للشأن السيايس ،أكدوا أن الوضع
الس�يايس يف االنتخابات املقبل�ة ،لن يكون
كما علي�ه يف االنتخابات املاضية ،خصوصا
يف ظ�ل تضارب املصالح الحاصل يف العملية
السياسية ،السيما البيت السني.
وأعضاء التكتل هم قاسم الفهداوي وأحمد
عب�د الجب�وري وأس�امة النجيف�ي وكريم
عفت�ان ومحم�د إقب�ال وقتيب�ة الجبوري
وعمار يوس�ف وعائشة املس�اري وشمائل

الغالبة وزيارة البابا
تأت�ي زي�ارة الباب�ا فرنس�يس (الحبر األعظ�م و باب�ا
الفاتي�كان و رئي�س الكنيس�ة الكاثوليكي�ة يف العال�م
ورئي�س دولة الفاتيكان يف روما) إىل العراق لتمثل عالمة
فارق�ة يف ذاكرة املواطن العــــراق�ي التي تعيش حالة
االس�تفزاز واالش�مئزاز واالبتــــزاز واالهت�زاز إزاء ما
يعيش ومع من يعــــيش كحكومة وبرملان ورئاس�ات
ودول�ة الالدولــــة منــــ�ذ أكثـــــر م�ن عقد من
الزمان .
البابا ويف حديث له اس�تبق به الزيارة قال إنه ال يريد أن
يخذل الش�عب العراقي فقد كان مق�ررا لهذه الزيارة أن
تتم منذ العام  2000أو . 2003
علين�ا أن نع�رف ابتدا ًء أن فح�وى الزي�ارة ومداها وكل
م�ا فيه�ا وما يأت�ي منها يق�ع ضمن اإلط�ار االعتباري
واملعن�وي ،فالبابا ال يملك س�لطة تنفيذي�ة عىل الجانب
األمم�ي أو ال�دويل أو اإلقليمي ناهيك ع�ن الجانب املحيل
املتمث�ل بالحكوم�ة والرئاس�ات والربملان فه�ؤالء ليس
ألحد يف الكون سطوة عليهــــــم بعدما فلتوا وانفلتوا
ّ
وكذبوا وتكاذبوا ونافق�وا وتنافقوا
وفس�دوا وتفاس�دوا
وغم�زوا وتغامزوا وتهامس�وا وتالصص�وا وتحاصصوا
وطمطم�وا وضمضــــموا ورقص�وا وتراقصوا ونزلوا
وتنازلـــــ�وا وال حــــل له�م وال رادع إال طريا أبابيل
ِّ
س�جيل .آمني رب
ترميهـــــ�م بحجــــــ�ارة م�ن
العاملني .
نعود لزيارة البابا الذي ُن ِك ُّن له كل احرتام رغم ما نعرفه
ع�ن تأري�خ املواق�ف الرس�مية
للكنيس�ة م�ن قضي�ة فلس�طني
والعالق�ة الحميمي�ة بين الباب�ا
ونتنياهوا وجميع رؤساء إرسائيل
وصمت الكنيس�ة عن ترصيحات
بعض املطاري�ن (مفردة مطران)
يف العال�م ضد اإلسلام ونبــــي
املس�لمني ،لكننا نرح�ب بالزيارة
منهل عبد األمري المرشدي  ..وأهلا بالضي�ف ال�ذي أدرك ما ال
يدركه الساس�ة وأش�باه الساس�ة
وع�رف واعترف بم�ا يجهل�ه ويتجاهله علم�اء بعض
الش�يعة وعلماء أهل السنـــــة يف قداسة مركز القرار
وقطب الرحى ونرباس الحل وصوت الحكمة الس�اكن يف
ذل�ك الزقاق الضيّق القديم هناك يف النجف األرشف فكان
اللقاء بسماحة السيد عيل السيستاني عىل رأس برنامج
الزيارة .
يأت هذا االختيار وهذا الطل�ب اعتباطا أو عن طريق
ل�م ِ
الصدف�ة بني قطبي الديانتني اإلسلامية واملس�يحية يف
العالم فمن يعرف بحر الس�يد السيستاني وفضاء علمه
ومدى حكمته وس�مو روحه وزكاة نفس�ه ي�درك جيدا
ويفه�م جيدا ويعل�م جيدا أنـــــه س�يلتقي يف حرضة
رجـــــ�ل بأخــــلاق نبــــ�ي وفك�ر إم�ام وروح
حكي�م ونفس جللهــــا الل�ه بالعـقل والتعقل والرضا
والرضوان .
املش�كلة أن ( ربعنا ) السياس�يني ش�لع قلع لم يدركوا
ذل�ك ولم يفهموه أو يس�تثمروه ،وأنا على يقني أنهم لم
يفهموه ولن يفهموا فانش�غلوا وتشاغلوا بتبليط شارع
هن�ا وش�ارع هنا وصب�غ رصيف هن�ا ورصي�ف هناك
حيثم�ا يم�ر موكب الباب�ا ورفعــــوا بع�ض النفايات
من بلد تحكمه النفايات ونس�ــــوا وتناسوا أن الرجل
س�ينزل إىل الش�ارع يف النجـــــف األرشف والنارصية
واملوصل وأربيل فمــــاذا يفعلون لو شاء الله وانتفض
أح�د املواطنين ( الغالبــــــ�ة ) ليصـــ�رخ يف وجه
الباب�ا ويصيح (بداعة عيس�ـــــى ومحمد خلصنا من
الحرامية).

نائب :استمرار الخالف مع الكرد سيدفعنا الى تمرير الموازنة باألغلبية
املراقب العراقي /بغداد...
اك�د النائب يف الربملان طه الدفاعي ،امس الس�بت،
أن مجلس النواب س�يكون مضطرا لتمرير املوازنة
باالغلبية ،سيما مع استمرار الخالف بشأن حصة
كردستان.

وق�ال الدفاع�ي ،يف ترصي�ح تابعت�ه «املراق�ب
العراقــــ�ي» إنــــ�ه «ما زال الخالف مس�تمرا
بش�ان حصة اقليــــم كردس�تان يف مــــوازنة
 2021م�ا يجعــــ�ل الربمل�ان مضطــــ�ر
لتمريــــــــــ�ر املوازنــــ�ة وفــق االغلبية

السياسية».
وأض�اف أن «اغل�ب الكت�ل السياس�ية لديه�ا
اعرتاض�ات عىل تس�ليم  250ال�ف برميل من نفط
كردس�تان فقط إىل بغــــداد» ،مبــينا أن «هناك
مطال�ب بزيـــــ�ادة الكمي�ة ،فضال ع�ن اليات

تجمع تركماني :صمت الحكومة عن استهداف الحشد امر مستغرب
املراقب العراقي /بغداد...
أع�رب رئي�س التجم�ع
الوطن�ي الرتكماني مختار
املوس�وي ،ام�س الس�بت،
ع�ن أس�فه إزاء صم�ت
الخارجي�ة العراقي�ة تجاه
الرضب�ة األمريكي�ة الت�ي
طال�ت الحش�د الش�عبي
مؤخرا ،مشريا إىل أن أمريكا
كرشت عن انيابها وكشفت
عن حقيقتها الوحشية.
وقال املوس�وي ،يف ترصيح
تابعت�ه «املراق�ب العراقي»
إنه «ل�وال وجود وتضحيات

آالف الش�هداء م�ن ابن�اء
الحش�د والق�وات االمني�ة
الصب�ح العراق مس�تعمرة
بيد داعش».
وأض�اف «أنن�ا نس�تغرب
صمت الخارجي�ة العراقية
ازاء خرق السيادة العراقية
وع�دم اتخ�اذ االج�راءات
الالزم�ة بحق واش�نطن»،
مشيرا إىل أن «مش�اركة
الحش�د يف تامين الح�دود
العراقي�ة س�اهم بافش�ال
مخططات الواليات املتحدة
األمريكية الخبيثة».

تسليم النفط».
وأش�ار الدفاعي إىل أن «املوازن�ة جاهزة للتصويت
وه�ي يف حــــوزة رئاس�ة مجل�س النواب ونحن
بانتظـــــ�ار موعد تح�دده الرئاس�ة للتصويت
عليها».

 زقاق بس���يط يحاك���ي ازقة
الفق���راء لكن���ه ي���ؤدي الى
مرجعية بهذا الحجم الكبير..
المرج���ع األعلى السيس���تاني
يستقبل البابا_فرنسيس في
النجف ويؤك���د على ضرورة
التعاي���ش واالحت���كام ال���ى
لغة العقل وتجن���ب الحروب
والصراعات.

تغريدة

االعالمي الدكتور عالء مصطفى

االوقاف النيابية تطالب الحكومة بتسهيل عودة المسيحيين الى العراق
املراقب العراقي /بغداد...
طالب�ت لجنة االوقاف والش�ؤون الديني�ة النيابية،
الجه�ات الحكومية بتش�جيع والعمل عىل تس�هيل
عودة املسيحيني اىل العراق.
وق�ال رئي�س اللجنة حسين اليس�اري ،يف ترصيح
تابعته «املراقب العراقي» إن «زيارة البابا فرنسيس

اىل الع�راق ت�دل عىل اهمي�ة العراق دولي�ا واقليميا
نظ�را ملا يمتلك�ه من مقوم�ات عظيم�ة تاريخية
وجغرافية واقتصادية».
واش�اد بـ «ارصار قداس�ة البابا عىل زي�ارة العراق
ولق�اء املرج�ع الدين�ي الس�يد عيل السيس�تاني يف
النج�ف ورغب�ة البابا يف صالة موح�دة تضم جميع

ترصيح إذاعي

مسؤول يف الصحة :توصيتنا بشأن
الحظر الشامل مازالت قيد الدراسة
كش�فت وزارة الصحة ،امس الس�بت ،مصري
توصيته�ا بش�أن ف�رض الحظ�ر الش�امل
للتجوال.وق�ال مدي�ر الصح�ة العامة رياض
الحلف�ي ،يف ترصيح لراديو «الفرات» وتابعته
«املراقب العراق�ي» إن «توصية فرض الحظر
الشامل للتجوال بسبب تفيش فايروس
كورون�ا ،ال ت�زال قي�د الدراس�ة يف
اللجن�ة االستش�ارية العلي�ا».
وكانت الصح�ة اكدت يف وقت
س�ابق رفعه�ا توصي�ات
بفرض حظرا للتج�وال ملدة
 14يوما.

االدي�ان واملكون�ات العراقية تحت راي�ة ابو االنبياء
واملرسلني النبي إبراهيم عليه السالم».
ومن جانبه ،اوضح اليساري انه «سيعمل مع بقية
اعضاء لجنة االوقاف والشؤون الدينية عىل ترشيع
جمي�ع القوانين الت�ي من ش�أنها حماي�ة حقوق
جمي�ع اتباع األديان واملكونات وضمان املس�اواة يف

االستخبارات العسكرية
تعرث عىل كدس للعبوات
الناسفة يف االنبار
الشريط األمين

إصبع عىل الجرح ..

العبي�دي وحس�ن عل�و ومحم�د الفرم�ان
ومضر الك�روي وعب�د الخال�ق الع�زاوي
ومقدام الجمييل وجاس�م الجب�ارة وأحمد
الجبوري وأحم�د الجربا ومحم�د الخالدي
وخال�دة جار الل�ه وناهدة الداين�ي وأحمد
املش�هداني وكفاء فرحان ورشيد العزاوي
وطالل الزوبعي وعبد الرحيم الشمري.
أما يف ش�باط املايض فقد اش�تعلت الرشارة
الثاني�ة للصراع الس�ني والتي أعل�ن فيها
النائ�ب محم�د الكرب�ويل ،انش�قاقه م�ن
حزب تق�دم ال�ذي يتزعمه رئي�س مجلس
الن�واب محمد الحلبويس والذي وصف فيها
التحال�ف بـ «املركب الربتق�ايل» ،عازيا ذلك
اىل تفرد الحلبويس يف إدارة الحزب بحس�ب
قوله.
حي�ث تأتي تغريدة الكرب�ويل ،بالتزامن مع
وج�ود حديث من داخل البيت الس�ني يفيد
بوج�ود نواي�ا للق�وى السياس�ية الس�نية
بتش�كيل كتلة سياس�ية مناهض�ة لتوجه
رئي�س مجل�س الن�واب محم�د الحلبويس
بدع�م تركي قطري ،مشيرة يف الوقت ذاته
اىل أن الهدف من التكتل الجديد هو لس�حب
البساط من الحلبويس.
أم�ا الذي ج َّد يف ه�ذا امللف ،فه�و ما أفادت
به مصادر سياس�ية مقرب�ة من أمني عام
املشروع العرب�ي خمي�س الخنج�ر حول
قيام�ه بإجراء تفاهمات متقدمة مع زعيم
حزب الحل جمال الكربويل ،ورئيس الربملان
الس�ابق س�ليم الجب�وري ،إلعلان تحالف

انتخابي تحت مسمى «الهوية العراقية».
وأضاف�ت املص�ادر أن التحال�ف يس�عى
إىل اس�تقطاب العدي�د م�ن الش�خصيات
َ
فض�ل تش�كيل
السياس�ية ،ألن بعضه�ا
تحالف�ات صغيرة ودخ�ول االنتخاب�ات
وحده�ا ،مثل تحالف الصق�ور يف محافظة
صلاح الدي�ن ،وكذل�ك ح�زب الجماهير
الوطنية يف املحافظة ذاتها.
وب�دوره ،أك�د أس�تاذ العل�وم السياس�ية
الدكتور محمد الخفاجي ،أن «الكتل السنية
وغير الس�نية جميعه�ا الي�وم تعي�ش يف
رصاع�ات حول ملف الدخول اىل االنتخابات
من جهة ،وكذلك تش�كيل التحالفات ملا بعد
االنتخابات من جهة أخرى».
وق�ال الخفاج�ي ،يف ترصي�ح ل�ـ «املراقب
العراق�ي» إن «م�ا يحص�ل من انش�قاق يف
البيت السني هو عبارة عن تضارب مصالح
تراض داخل الكتل الس�نية نتيجة
وعملي�ة
ٍ
لالختلاف على املناص�ب س�يما الدرجات
الخاص�ة املتمثلة بوكالء ال�وزراء واملديرين
العموميني .
وأش�ار اىل أن�ه «ال يمك�ن الق�ول إن تل�ك
الخالفات حول قضايا وطنية ،لكون سببها
يأتي ملصالح شخصية وحزبية ضيقة».
وأك�د أن «ش�عبية الحلب�ويس داخ�ل الكتل
الس�نية مه�زوزة للغاي�ة ،خصوص�ا بع�د
التلميح�ات التي تأتي من هنا وهناك والتي
أفادت بدخوله «التحالف الطويل» الذي أعلن
عنه رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم».

املراقب العراقي /االنبار...
اعلن�ت مديرية االس�تخبارات العس�كرية ،امس
الس�بت ،العثور على كدس للعبوات الناس�فة يف
محافظة االنبار.
وقالت الوكالة ،يف بيان تلق�ت «املراقب العراقي»
نس�خة من�ه إنه «اس�تنهاضا ملهامه�ا يف البحث
والتفتي�ش ع�ن مخاب�ئ اس�لحه وعت�اد داعش
االرهابي وبالتنس�يق مع قسم استخبارات قيادة
عمليات االنبار تمكنت مفارز شعبة االستخبارات
العس�كرية يف الفرقة العارشة وفوج استخبارات
الفرقة ووف�ق معلومات اس�تخبارية دقيقة من
الوص�ول اىل كدس يحتوي عىل  ١٥عبوة ناس�فة
على ش�كل صفيح�ة يف منطق�ة الش�هابــي
بالكرمة».
واض�اف البيان ان «الكدس م�ن مخلفات داعش
االرهابي».
واش�ار اىل ان�ه «تم�ت معالجتها م�ن قبل رسية
هندسة الفرقة وتفجريها موقعيا».

التعامل معهم دون تمييز او تهميش».
ودع�ا اليس�اري «الرئاس�ات الثلاث والقي�ادات
السياس�ية اىل اس�تثمار هذه الزيارة لتحقيق املزيد
من الدع�م الدويل ملواجه�ة االزمات الت�ي تواجهها
البالد والعبور بها نحو ش�اطئ األمان واالس�تقرار
والتقدم».

لتأمين طريق الزائرين..
إغالق طرق رئيسة يف بغداد

املراقب العراقي /بغداد...
أفاد مصدر أمني ،امس السبت ،بإغالق عدد من الطرقات الرئيسية وسط
ورشقي العاصمة بغداد استعدادا لزيارة اإلمام موىس الكاظم (ع).
وق�ال املص�در ،إنه «تم إغلاق الطريق القادم من مول النخيل إىل س�احة
املوال يف منطقة ش�ارع فلس�طني بس�بب نصب رسادق املواكب ولتأمني
زيارة ذكرى استشهاد االمام موىس الكاظم (عليه السالم)».
واضاف انه «تم اغالق الش�ارع القادم من القناة بأتجاهه مجرس ساحة
بريوت ،يف حني يبقى الطريق املعاكس للذهاب واالياب».

اسعار الذهب

الدوالر يستقر مع توقف البورصة
عن التداول بسبب حظر التجوال
توقف�ت البورص�ة الرئيس�ية ع�ن الت�دوال يف س�وقي الكفاح
والحارثي�ة بالعاصمة العراقي�ة بغداد ،نتيجة الحظر الش�امل
ال�ذي ت�م تطبيقه ابتداء من ي�وم الجمعة والذي يس�تمر لغاية
الي�وم االحد.وق�ال  ،إن البورص�ة الرئيس�ية يف س�وق الكفاح
والحارثي�ة ببغ�داد توقفت عن الت�داول نتيج�ة تطبيق الحظر
الش�امل.وأضاف أن أس�عار البي�ع والرشاء اس�تقرت يف محال
الصريفة باالٔس�واق املحلية التي فتح�ت البعض منها ابوابها يف
بغداد ،حيث بلغ سعر البيع  145.750دينارا عراقيا ،بينما بلغت
اسعار الرشاء  144.750دينارا لكل  100دوالر امريكي.
واش�ار اىل ان البورص�ة يف اربي�ل عاصمة اقليم كوردس�تان لم
تشهد اليوم تداوال لوجود عطلة رسمية فيها.

اسعار الذهب عيار  71,80 18دينار

اسعار الذهب عيار  83,77 21دينار
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اسعار الفضة

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

اسعار النفط

برنت 69.54

املراقب العراقي /مشتاق الحسناوي...
محس�ن فاضل (موظ�ف) تشير مالمحه اىل
الحيرة والقلق وه�و يتجول يف أس�واق بغداد
الجديدة لرشاء املستلزمات الرضورية ملنزله ,
وخالل الحديث املشرتك مع أحد الباعة للمواد
الغذائي�ة ارتفع�ت االصوات  ,ليس مش�اجرة
وإنما دعوات مظلوم ض�د إجراءات الحكومة
الظامل�ة  ,حس�ب تعبيره  ,والس�بب عن�د
االس�تعالم منه تبين أن راتب�ه اليكفي لرشاء
م�واد غذائي�ة مل�دة أس�بوعني بس�بب ارتفاع
االس�عار نتيج�ة االج�راءات الحكومي�ة التي
ت�راع يف حس�اباتها الفق�راء وذوي الدخل
لم
ِ
املح�دود  ,وه�ذه الظاهرة أصبحت متفش�ية
يف االسواق بس�بب عدم توفري بدائل لتخفيض
قيمة الدينار للمواطن.
وتشري كل اإلحصائيات والتوقعات بأن االزمة
املالي�ة التي رضبت العراق ق�د انتهت بارتفاع
أس�عار النف�ط ليالم�س ال�ـ  70دوالرا ً للخام
الخفي�ف ،وارتفع الثقيل بش�كل كبري عما تم
إق�راره بموازنة العام الحايل الت�ي لم ت َر النور
لح�د اآلن  ,وبه�ذه األرق�ام املرتفعة س�قطت
تربي�رات حكومة الكاظمي برفع قيمة الدوالر
أم�ام الدين�ار  ,ما صاحب ذل�ك ارتفاع حاد يف
االس�عار املس�توردة واملحلي�ة بس�بب تهاون
االجهزة االمنية من مراقبة االسواق ،ما جعلت
املواطن البسيط يواجه ظروفا ً معيشية صعبة
جدا يف ظل ارتفاع معدالت الفقر والبطالة .
اللجنة االقتصادية النيابية اعتربت ،أن مربرات
حكومة الكاظمي يف رفع سعر الدوالر انتهت.
وقال عدد من أعضائها يف ترصيحات صحفية
إن “الحكوم�ة رفعت س�عر ال�دوالر اىل 1450
بن�اء عىل مبررات منه�ا أنه�ا أرادت تحقيق

األساس�ية.هذا وق�د بلغ س�عر الدوالر
األمريك�ي حاليا  1.89ملي�ون بوليفار.
ووفقا لألمم املتحدة ،غادر البالد بسبب
تردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية
حوايل  4.5مليون شخص ،ما يقرب من
 %80منه�م إىل الدول املجاورة.وارتفعت
نس�بة التضخم يف فنزويال بنهاية العام
املايض إىل نحو .%3000

أرقام واقتصاد
300
الف موظف فضائي في
اقليم كردستان  ,حسب
وثائق حصل عليها
مجلس النواب
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الف برميل نفط كمية صادرات
العراق المريكا خالل االسبوع
الماضي بعد توقف نتيجة
سوء االحوال الجوية

فارق م�ايل يف املوازن�ة يعوض انهيار أس�عار
النفط لكن االخري بدأ يرتفع بنس�ب ملموسة
يف االس�ابيع املاضية أي أن املربر زال بتحس�ن
أسعار بيع النفط”.
وأضاف�وا ،أن “الحكوم�ة تتح�دث ع�ن دع�م
املنت�وج الوطن�ي ويف نف�س الوق�ت تمن�ح
 344م�ادة قادمة م�ن االردن م�ن اإلعفاءات

الكمركي�ة” ،الفتين اىل أن “الغالبية العظمى
م�ن العراقيين ض�د أس�عار رصف ال�دوالر
الجدي�دة الت�ي أث�رت على االس�واق وامل�واد
الغذائية”.
ويف هذا الش�أن ي�رى الخبري االقتص�ادي إياد
املالكي  ,أن «ارتفاع أس�عار النفط حقق وفرة
مالية لشهر واحد بمبلغ يتجاوز الـ  5مليارات

دوالر ،وما زالت االسعار تحقق ارتفاعا جديدا
 ,فأن الفائض املايل سريتفع جدا وبذلك اليوجد
مبرر لرفع قيمة الدوالر ال�ذي يهدف لتحقيق
وف�رة مالي�ة لس�د عج�ز املوازن�ة  ,فاالموال
املتحقق�ة م�ن ارتفاع أس�عار نف�ط البرصة
الثقي�ل والخفيف كفيلة بع�ودة االوضاع كما
كانت يف السابق».

شركة المعارض تؤكد على اهمية شهادة المطابقة للسيارات المستوردة غير المستخدمة
عق�دت الرشك�ة العام�ة للمع�ارض
والخدم�ات التجارية العراقية والجهاز
املركزي للتقييس والس�يطرة النوعية،
الجمعة ،اجتماعا مشتركا لبحث عدة
ملفات.
وذك�ر بي�ان للرشك�ة، ،أن «رسمد طه
س�عيد مدي�ر ع�ام رشك�ة املع�ارض
العراقي�ة التق�ى ممثلي م�ن الجه�از
املرك�زي للتقييس والس�يطرة النوعية
كل من االس�تاذ وس�ام س�عيد عايص
مدي�ر ع�ام دائ�رة الس�يطرة النوعية
وفيص�ل عب�ود فيص�ل مدي�ر القس�م
القانوني يف الجهاز».
وأض�اف البي�ان ،أن «االجتم�اع جرى
خالل�ه مناقش�ة موض�وع ش�هادة
املطابقة املتعلقة بالسيارات املستوردة
غري املس�تخدمة حيث اتف�ق الجانبني
عىل التعاون به�ذا الخصوص واعتماد
ش�هادة املطابق�ة الصادرة م�ن دائرة

الس�يطرة النوعي�ة وفق�ا ملتطلب�ات
تطبيق املواصف�ة القياس�ية العراقية
 ٥٠٧٢الخاص�ة ( مركب�ات الطري�ق

 تقيي�م املطابقة /ش�هادة املطابقة) بعد قي�ام رشكة املع�ارض العراقية
باالعلان للمس�توردين ع�ن االلي�ة

الجديدة» .وتابع« :وقد خلص االجتماع
اىل تحقيق نتائج ايجابية ومثمرة تخدم
الصال�ح الع�ام وتذلل كاف�ة املعوقات
والتقاطع�ات بين رشك�ة املع�ارض
العراقي�ة والجه�از املرك�زي للتقييس
والس�يطرة النوعية بما يحقق التفاهم
املشرتك يف مجال االس�ترياد  ،وال يوجد
أي تع�ارض او تداخل بني عمل الجهاز
املرك�زي للتقييس والس�يطرة النوعية
والرشكة العام�ة للمع�ارض العراقية
وان عمل كل منهم�ا يصب يف املصلحة
العام�ة م�ن خلال تب�ادل البيان�ات
واملعلومات بني الطرفني».
م�ن جانب�ه ،أش�اد مدير ع�ام رشكة
املع�ارض العراقية بـ»ال�دور االيجابي
والتع�اون ال�ذي ابداه مدير ع�ام دائرة
الس�يطرة النوعي�ة يف تق�ارب وجهات
النظ�ر يف معالج�ة املالحظ�ات ووضع
املعالجات الالزمة».

الرافدين يستعد للتعاقد معها ..البنك المركزي يمنح شركة إجازة «خارج الضوابط»
كش�ف مصدر مطل�ع  ،عن منح البن�ك املركزي العراقي
إحدى الرشكات إجازة ممارس�ة العمل خارج الضوابط،
فيما لفت إىل أن مرصف الرافدين يستعد لتوقيع عقد مع
هذه الرشكة.
وق�ال املصدر  ،إن «البنك منح يف  29ترشين الثاني 2020
إجازة ملمارس�ة العمل لرشكة (بوابة عش�تار) املختصة
بخدم�ات الدف�ع املس�بق ،خ�ارج الضواب�ط والقوانني،
بالرغم من وجود كتاب للبنك نفس�ه يشري فيه إىل توقف

من�ح اإلج�ازة ألي رشكة قبل ه�ذه الفترة ،وكتاب آخر
يشري اىل تمديد التوقف».
ويف الس�ياق ،أوض�ح كت�اب ص�ادر م�ن النائ�ب جمال
املحم�داوي ،وموجه إىل البنك املركزي يطالب األخري فيه،
باالجاب�ة عىل استفس�اره حول كيفية من�ح إجازة لهذه
الرشك�ة بالرغم من إيقاف ترويج من�ح الرخص يف هذه
الفرتة.
وعاد املصدر ليؤكد أن «مرصف الرافدين يس�تعد لتوقيع

مصدر :دوافع سياسية تحول دون اعادة اعمار وتأهيل معامل االنبار
اقر مص�در رفيع املس�توى يف حكومة االنبار
املحلي�ة  ،بوجود دوافع سياس�ية تحول دون
اع�ادة اعم�ار وتأهي�ل املعام�ل الصناعي�ة
الحكومية املتوقفة منذ اكثر من  17عام رغم
اس�تقرار االوض�اع االمني�ة يف عموــ�م مدن
االنبار .
وقال املصدر ان ” جهات سياس�ية متنفذة يف
الحكومة املركزية واالنبار تعمل بالخفاء ضد
اي مشروع يه�دف اىل اعادة اعم�ار وتأهيل
وتش�غيل املصان�ع الحكومية يف عم�وم مدن
االنب�ار املتوقف�ة من�ذ اكثر م�ن  17عام عىل
الرغم من ان رشكات اس�تثمارية عاملية ابدت

سعر بيع الدوالر =  145.750دينار

سعر شراء الدوالر =  144.750دينار

صعود أسعار النفط ينهي مبررات الحكومة برفع سعر الدوالر

فنزويال تطرح ورقة نقدية بستة
أصفار قيمتها أقل من دوالر
أعلن البنك املركزي الفنزوييل أنه س�يتم
تداول ثالث أوراق نقدية جديدة يف البالد
اعتبارام�ن  8اذار الجاري ،من فئة 200
أل�ف ،و 500أل�ف ،وملي�ون بوليف�ار.
وتعي�ش فنزويلا يف الس�نوات األخرية
أزم�ة اجتماعي�ة واقتصادي�ة ح�ادة،
باإلضاف�ة إىل تضخم كبير ،وانخفاض
قيمة العملة الوطنية ،ونقص يف الس�لع

اك�د الخبري يف الش�أن االقتص�ادي رعد تويج  ،ان زي�ارة البابا للعراق
ولقاءه املرجع الس�يد السيستاني  ،س�يكون لها اثر اقتصادي كبري ،
مباعتب�ار الباب�ا يمثل  % 60من البرش واملرجع السيس�تاني يعرب عن
 200ملي�ون مس�لم وعلي�ه س�يتضاعف حجم التواصل عبر تعاظم
السياحة الدينية.
وق�ال توي�ج »:ان زي�ارة البابا س�تكون بوابة لعهد جدي�د يف تعميق
مشتركات االدي�ان وامليض باالنس�انية اىل افاق اوس�ع يف الدفاع عن
املظلومني واملستضعفني يف العالم  ،مما سيزيد من التواصل االنساني
والروحي وانعكاسات ذلك يف تنوع السياحة والسياحة الدينية العاملية
واملزيد من الثمار االقتصادية وتعميق القيم االجتماعية «.
واض�اف  :ان «الزيارة ستس�هم بجذب اغلب الرشكات االس�تثمارية
التي كانت متخوفة من القدوم للعراق «.

مواطنون عاجزون عن مواجهة ارتفاعه

بنك غولدمان  :اسعار برنت
سترتفع الى  75دوالرا للبرميل
في الربع الثاني من العام الحالي
رفع بنك غولدمان س�اكس كوموديتيز ريسريش
،توقعه لس�عر خام برنت للربعني الثاني والثالث
 5،دوالرات للربميل ،بعد أن أبقت أوبك وحلفاؤها
اتفاقهم لخفض اإلمدادات دون تغيري .
وق�ال إن «انضباط منتجي النفط الصخري» عىل
األرجح وراء زيادة إنتاج املجموعة بوترية أبطأ.
وق�ال البن�ك يف مذك�رة إن�ه يتوق�ع اآلن أن تبلغ
أس�عار برن�ت  75دوالرا للربمي�ل يف الربع الثاني
و 80دوالرا للربميل يف الربع الثالث من .2021
وتفاع�ل منتج�و النف�ط الصخ�ري يف الوالي�ات
املتح�دة رسيع�ا م�ع مكاس�ب أس�عار النفط يف
الس�نوات األخيرة ،ليف�وزوا بحصة س�وقية يف
الوق�ت الذي خفض�ت فيه الس�عودية ومنتجون
آخرون كبار اإلنتاج ،بيد أنهم أحجموا عن تعزيز
اإلنت�اج منذ تدمر الطلب بفع�ل الجائحة يف العام
املايض.
واتفق�ت منظمة البلدان املص�درة للنفط (أوبك)
وحلفاؤه�ا أم�س الخمي�س على تمدي�د معظم
تخفيض�ات إنت�اج الخام حت�ى نيس�ان ،بعد أن
قرروا أن تعايف الطلب من جائحة فريوس كورونا
ال زال هشا.
وقال غولدمان «اسرتاتيجية إمدادات أوبك ناجعة
بسبب عدم توقعها وفجائيتها».
خفض البنك توقعه إلنتاج  /اوبك 0.9 /+مليون
برمي�ل يومي�ا عىل مدى األش�هر الس�تة املقبلة،
وقال إن اإلم�دادات من النف�ط الصخري وإيران
وخارج أوبك س�تظل غري مرنة بشدة عىل األرجح
تجاه األس�عار حت�ى النصف الثاني م�ن ،2021
مما يس�مح ألوبك +بإعادة موازنة س�وق النفط
رسيعا.وبني البنك  »:ان املسألة الرئيسة ستكون
رد الفع�ل املحتمل لإلم�دادات الصخري�ة ،بيد أن
أحدث موس�م لألرباح يشري إىل أن املستثمرين ما
زالوا بعيدين عن تعويض النمو».

ً
دوالرا للبرميل

األمريكي 66.29

ً
دوالرا

خبير اقتصادي  :زيارة البابا ستنعكس
ايجابا على الوضع االقتصادي العراقي
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اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

اس�تعداداها لتش�غيل هذه املصانع العمالقة
التي تعد من اه�م املصانع االنتاجية يف االنبار
والعراق “.
واض�اف املص�در ،ان “ه�ذه الجه�ات تق�ف
وراء عرقل�ة جهود تش�غيل املصانع واملعامل
الحكومي�ة لدواعي مالية فضلا عىل ان هذه
الجه�ات مس�تفادة م�ن عملي�ات اس�ترياد
املواد وتش�غيل هذه املصان�ع يطيح بوضعهم
املادي”.
وأشار إىل ان “تشغيل كافة املصانع الحكومية
يسهم يف معالجة البطالة ويفتح الطريق امام
انتعاش الواقع االقتصادي للبلد واملحافظة”.

عقد مع رشكة (بوابة عش�تار) لتح�ل محل رشكة (كي
كارد) للدفع اإللكرتوني على الرغم من أن رشكة (بوابة
عشتار) غري مستوفية للرشوط والقوانني الخاصة».
وأش�ار إىل أن «اتفاقا جرى بني مصرف الرافدين وبوابة
عش�تار عىل بنود العقد» ،داعيا «الجهات الرقابية وهيئة
النزاهة اىل التحقيق يف هذا املوضوع».
الرافدي�ن يس�تعد للتعاقد معه�ا ..البنك املرك�زي يمنح
رشكة إجازة «خارج الضوابط.

وقال املالكي يف اتصال مع ( املراقب العراقي):
عىل الحكومة إعادة النظر بإجراءاتها االخرية
 ,لك�ن يب�دو أن هن�اك إرصارا حكومي�ا عىل
تجوي�ع العراقيين  ,تنفيذا لشروط صندوق
النقد ال�دويل من أج�ل إقراض الع�راق أمواال
إضافية وهو ليس بحاجة لها  ,وهناك إرصار
عىل إعادة سيناريو  2014الخاص باالقرتاض
وإن كان�ت هن�اك بعض التربي�رات يف حينها
 ,لك�ن الي�وم التوج�د تربي�رات  ,فاالقرتاض
س�يدمر االقتص�اد العراقي ويجع�ل االجيال
القادمة تدفع ديونا ذهبت لجيوب الفاسدين.
وملعرف�ة املزيد عن الوضع امل�ايل الحايل للبالد
أكد املختص باالقتصاد سالم عباس  ,أن قوة
االقتصاد العراقي من قوة الدينار وأي قرارات
تصدر بش�كل غري مدروس سيكون لها رضر
بالغ عىل ماليني العراقني ,وهو ما يحصل اآلن
 ,فخزينة البالد تعتمد عىل إيرادات النفط لكن
يف املقاب�ل هناك إي�رادات غير نفطية يمكن
م�ن خاللها تقديم معالجات حقيقية تس�هم
يف تدف�ق أموال طائلة تعالج االزمة املالية وقد
أهملتها حكومة الكاظمي .
وأض�اف عب�اس يف اتص�ال م�ع ( املراق�ب
العراقي) :أن ارتفاع االحتياطي النقدي للبنك
املرك�زي لي�س بس�بب إصالح�ات الحكومة
الوهمية وإنما بس�بب ارتفاع أس�عار النفط
وقل�ة مبيع�ات البن�ك املرك�زي  ,وإزاء ه�ذا
التحسن يف االيرادات تنتهي كل التربيرات برفع
أسعار الدوالر والسياس�ة التقشفية  ,وهناك
توقع�ات ب�أن تس�تمر الحكومة بسياس�تها
املالية الخاطئة من أجل التغطية عىل الفس�اد
يف مؤسساتها واألخطر يف موازنتها الذي يضم
هدرا ماليا كبريا.

صندوق النقد الدولي يدعو
الحكومات للنظر بعين االعتبار
للنساء عند اعداد ميزانياتها
دعا صندوق النقد الدويل  ،الحكومات حول
العال�م للنظ�ر بعين االعتبار للنس�اء عند
إعداد ميزانياتها.
وق�ال صن�دوق النقد ،يف تقري�ر نرشه عىل
موقع�ه اإللكرتون�ي  ،أن «حكومات عديدة
تعك�ف حاليا على إع�داد ميزانياتها للعام
املايل املقب�ل ،وهي فرص�ة ذهبية للتصدي
لهذا الوضع املجحف للنساء».
وأضاف أنه «س�يقدم للحكومات مجموعة
أدوات للبدء يف إعداد امليزانية املراعية للنوع
االجتماع�ي من أجل مس�اعدة البلدان عىل
تركيز مواردها لدعم النساء وضمان إعداد
ميزانيات املس�تقبل بصورة أفضل لهن من
امليزانيات السابقة».
وأش�ار إىل «وج�ود أمثلة وفيرة لألثر غري
املتكاف�ئ ال�ذي تتحمله النس�اء والفتيات
بس�بب سياس�ــــات اإلغلاق الع�ام»،
موضح�ا ان «مليون ام�رأة يابانية غادرت
س�وق العمــــ�ل عندم�ا وقع�ت جائحة
كورون�ا ،بينم�ا كان التغير أق�ل بكثري يف
نس�بة مش�ـــاركة الـــرج�ال يف س�وق
العمل».
وبني انه يف تش�ييل ،أش�ارت التقارير إىل أن
« %76من النس�اء رصح�ن بأنهن يمضني
وقتا أطول يف القي�ام باألعمال املنزلية منذ
ب�دأت الجائح�ة ،أم�ا يف املكس�يك فحدثت
زي�ادة بنس�بة  %53يف مكامل�ات الط�وارئ
املتعلق�ة باإلبلاغ ع�ن وقائ�ع عن�ف ضد
املرأة».

الخدمات النيابية تعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق بالهدر المالي في المحافظات الجنوبية
كش�فت لجنة الخدمات واإلعمار النيابية  ،عن تشكيل
لجن�ة برملاني�ة للتحقيق بمش�اريع الخدم�ات يف ذي
قار واملحافظ�ات الجنوبية.وقال رئي�س اللجنة ،وليد
الس�هالني  ،إن “الربملان شكل لجنة تحقيق بمشاريع
الخدمات بش�كل عام يف محافظة ذي قار واملحافظات
الجنوبية باعتبار أن هناك مش�اكل يف قطاع الخدمات
واملج�اري ومش�اريع البلدي�ات ،الت�ي أحيل�ت خالل
الش�هرين املاضيين ،الت�ي فيه�ا عالمات اس�تفهام
معين�ة” ،الفت�اً اىل أن “مش�كلة النارصي�ة ليس�ت
ولي�دة الي�وم ،بل هي مش�كلة منذ أكثر م�ن  17عاماً
بس�بب قلة التخصيصات املالية”.وأض�اف ،أن “لجنة
الخدم�ات تأمل بتحسين واق�ع املحافظ�ة من خالل

زي�ادة التخصيصات املالية ،فضالً ع�ن محاولة إبقاء
صندوق اإلعمار ،الذي س�يحقق مشاريع اسرتاتيجية
وخدمية”.وأوض�ح ،أن “األيام املقبلة ستش�هد تحركاً
نوعي�اً للمش�اريع ،منها مشروع ماء اإلصلاح الذي
وصل التنفيذ فيه ملستوى جيد ،وكذلك مرشوع تقاطع
اإلس�كان ال�ذي من املؤم�ل أن ينجز يف وق�ت محدد”.
وتاب�ع ،أن “م�ن املش�اريع املهم�ة يف املحافظ�ة ه�و
مرشوع الجسر الحديدي ،وهو متاب�ع من قبل لجنة
الخدمات م�ن خالل الزيارات امليداني�ة ومن املؤمل أن
يفتح الجرس هذه الس�نة ،وأيضا مرشوع املستش�فى
الرتك�ي ،الذي وعد رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي
بافتتاحه منتصف الشهر املقبل”.
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كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟

قضية خاشقجي ُتسقط واشنطن في بئر نفاقها

اندالع مواجهات بين قوات
االحتالل وشبان فلسطينيين
في الضفة الغربية

ّ
ّ
السعودي المعروف ،جمال
الصحافي
السري لالستخبارات األمريكية بشأن اغتيال
بعد أيام قليلة من اإلفراج عن التقرير
ّ
خاشقجي ،في قنصلية بالده بإسطنبول عام  ،2018وقيام واشنطن بنشر تقرير خلص إلى أنّ ولي العهد السعودي ،محمد
بن سلمان ،أجاز عملية االغتيال ،حثت الخارجية األمريكية األربعاء الماضي ،مملكة آل سعود على اتخاذ المزيد من اإلجراءات
التي تضمن عدم المساس بالشخصيات المعارضة وتفكيك قوات التدخل السريع التابعة لولي العهد شخصي ًّا.
المراقب العراقي /متابعة...

المراقب العراقي /متابعة

األمريك�ي بتفكي�ك
وج�اء املطل�ب
ّ
قوات التدخل الرسيع عقب فشل ابن
سلمان يف التنصل من جريمة تقطيع
الصحايفّ
ّ
الس�عودي وإثب�ات عالقته
بجريم�ة القت�ل الش�نيعة ،خج�والً
للغاية بالنس�بة لجريم�ة تحولت إىل
عاملي ،عدا عن كونها
قضية رأي عام
ّ
قضية شغلت كل دول العالم تقريباً،
وأماط�ت اللثام عن حقيق�ة النظام
الحاكم يف بالد الحرمني ،بعد أن أثبت
األمريكي ّ
أن ابن س�لمان أي
التقرير
ّ
ّ
الفعلي يف الس�عودية ،أجاز
الحاك�م
العملي�ة يف تركي�ا ،العتق�ال أو قت�ل
ّ
السعودي الشهري.
املعارض
ورغم تحميل ابن س�لمان املسؤولية
ع�ن مقت�ل جم�ال خاش�قجي ،ل�م

تق�م اإلدارة األمريكيّ�ة بف�رض ّ
أي
عقوبات علي�ه ،مثلما م�ا تم فرضه
عىل الس�عوديني اآلخري�ن املتورطني
يف تلك الجريمة ،لكن املتحدث باس�م
الخارجي�ة األمريكي�ة ،ني�د برايس،
طالب الس�عودية بتفكي�ك املجموعة
وتبني إصالحات مؤسسيّة ونظاميّة
ووضع ضوابط تضم�ن توقفا ً كامالً
لألنشطة والعمليات ضد املعارضني.
وبعد فشل ابن سلمان يف التنصل من
تلك الجريم�ة وإثب�ات عالقته بذلك،
اعتربت واش�نطن ّ
أن قتل خاشقجي
بطريق�ة وحش�يّة من�ذ  28ش�هرا ً
يظل يف نظرها س�لوكا ً غير مقبول،
يف ترصي�ح مثري للس�خريّة ال يوازي
حج�م الجريم�ة الت�ي ارتكبه�ا ابن
ّ
الس�عودي وويل عه�ده ،يف ظل
املل�ك
االنتق�ادات الالذع�ة الت�ي تواجهها

إدارة باي�دن بس�بب ع�دم فرضه�ا
عقوبات مبارشة عىل املس�ؤول األول
واألبرز عن تلك الجريمة.
ويف ه�ذا الص�دد ،أوض�ح براي�س ّ
أن
ف�رض عقوب�ات مب�ارشة على ابن
سلمان قد يقوض النفوذ الذي تتمتع
ب�ه الوالي�ات املتح�دة على حليفتها
املهمة يف منطقة الرشق األوس�ط ،ما
ينفي االدعاءات الكاذبة التي يقولها
املس�ؤولون األمريكيون بشكل عام،
وبال�ذات التي ص�درت ع�ن الرئيس
األمريك�ي ج�و باي�دن خلال فترة
ّ
االنتخابات.
دلي�ل آخ�ر على نف�اق واش�نطن
واتجاهه�ا نح�و الحلق�ة األضع�ف
لتربي�ر خطاياه�ا الكارثيّ�ة بح�ق
اإلنسانيّة وهو ما قاله املتحدث باسم
الخارجية األمريكيّ�ة ،حول ّ
أن هناك

عقوبات مبارشة فرضتها واش�نطن
على معاون�ي ويل العه�د الس�عودي
ووح�دة األم�ن الخاضعة له ،وأش�ار
إىل ّأنه لن يس�تعرض أس�ماء من يتم
منعهم من دخول البالد يف املس�تقبل،
قائالً« :ال أعل�م بوجود خطط لقدوم
محمد بن سلمان إىل الواليات املتحدة
يف القريب العاجل».
وم�ن الجدي�ر بالذك�رّ ،
أن الرئي�س
األمريك�ي ،ج�و باي�دن ،ادع�ى يف
ّ
وق�ت س�ابقّ ،
أن إدارت�ه تس�عى إىل
مراجعة موقفها بش�أن التحالف مع
السعودية املستمر منذ عقود طويلة،
زاعم�ا ً ّ
أن الوالي�ات املتح�دة س�وف
توقف دعم عملياتها العدائيّة يف إطار
الح�رب الس�عودية التي تش�نها عىل
اليمن.
وبينّ تقرير االس�تخبارات األمريكية

محكمة جرائم الحرب ّ
تتأهب لالقتصاص من الجنود
البريطانيين في العراق
المراقب العراقي /متابعة...

تلقى وزير الدفاع الربيطاني بن واالس ،الس�بت،
رس�الة م�ن املدعية العام�ة للمحكم�ة الجنائية
الدولية لجرائم الحرب فاتو بس�نودة حذرت فيها
من ان الجن�ود الربيطانيني الذي خدموا يف العراق
قد يواجهون محكم�ة جرائم الحرب يف الهاي اذا
تم تمرير مرشوع قانون الخدمة الخارجية .
وذك�رت صحيف�ة الديلي مي�ل الربيطاني�ة أن
”مشروع القان�ون ال�ذي قدم�ه وزي�ر الدف�اع
الربيطان�ي ح�دد مهل�ة خم�س س�نوات على
الدع�اوى املرفوع�ة ضد الجن�ود الربيطانيني من
قبل املدنيين العراقيني الذين تعرضوا لالنتهاكات
تس�قط بعدها الدعاوى ضدهم وقالت بس�نودة
يف رس�التها إن ”مهلة السنوات الخمس ستسمح
بتقدي�م القضايا امام املحكم�ة الجنائية الدولية

لجرائ�م الح�رب ،حيث يمك�ن محاكم�ة قدامى
املحاربين الربيطانيين الذي�ن قاتل�وا يف الع�راق
بتهم�ة ارت�كاب جرائم ح�رب إذا أصبح مرشوع
القانون يهدف إىل حماي�ة القوات الربيطانية من
املالحقات القانونية املستمرة “.
واضاف�ت ان�ه ”اذا ت�م افتراض ب�راءة الجن�ود

ً
ً
محتمال النتهاء كورونا
موعدا
الصحة العالمية تحدد
المراقب العراقي /متابعة

توقع�ت منظم�ة الصح�ة العاملي�ة ،انته�اء
جائح�ة «كوفي�د –  »19مطل�ع ع�ام ،2022
إذ أعل�ن رئي�س املكت�ب اإلقليم�ي األوروب�ي
للمنظم�ة ،هانز كلوج ،أن «أس�وأ س�يناريو
أصب�ح وراءنا ،بع�د أن أصبحنا نع�رف املزيد
عن الفريوس مقارن�ة بعام  ،2020عندما بدأ
الوباء يف االنتشار».
وقال كل�وج ،إن عدد اإلصابات انخفض حول
العالم بنسبة  16يف املائة ،مؤكدا ً أن الفريوس
سيبقى بني الناس إىل نهاية العام الحايل ،لكن
من املتوقع أن تقل القيود االحرتازية مع بداية
الع�ام الق�ادم ،خصوص�ا ً إذا س�ارت حمالت
التطعيم بالشكل الصحيح.
وش�دد كلوج عىل أن هذا مجرد توقع ،ألنه «ال
يمكن ألحد أن يعرف بالضبط كيف س�يتطور
الوض�ع» ،وم�ا إذا كانت التح�ورات الجديدة
ستغري املعادلة.
وش�ددت املنظمة عىل أن األزم�ة الصحية لم
تنت�ه بعد ،لذل�ك ال بد م�ن مواصل�ة االلتزام

بعد خمس س�نوات فذل�ك يجعله�ا مقبولة امام
املحكمة الجنائية الدولية ومن واجبي التاكيد عىل
هذا االمر لوزير الدف�اع الربيطاني” ،لكن مصدرا
عس�كريا بريطانيا نفى تهدي�دات املدعية العامة
قائلا إن ” املحكمة الجنائي�ة الدولية مخصصة
ألمراء الحرب واألشخاص الذين أداروا معسكرات
االعتق�ال النازي�ة” ،مبين�ا أن ”اي عس�كري
بريطان�ي ل�ن يذه�ب اىل اله�اي النن�ا نحاس�ب
االشخاص الذين ارتكبوا االخطاء” بحسب زعمه.
واش�ار التقرير اىل أنه ”تم اس�قاط  3500دعوى
قضائية ضد الجنود الربيطانيني من قبل املحاكم
هن�اك حي�ث يأم�ل ال�وزراء أن ي�ؤدي مشروع
القان�ون إىل إنه�اء التحقيق�ات القانونية التي ال
هوادة فيه�ا والتي واجهها الجنود ألكثر من عقد
بعد خدمتهم يف العراق وأفغانستان”.

ح�ول اغتي�ال الصح�ايفّ
ّ
الس�عودي
املع�روف ،جم�ال خاش�قجي ،يف
قنصلية باله بإسطنبول عام ،2018
والذي أمر بايدن بالكش�ف عنه ،بعد
تصنيف�ه «تقريرا ً رسيّ�اً» أثناء فرتة
والية الرئيس السابق ،دونالد ترامب،
ال�ذي من�ع نشره لس�نوات ،أن ويل
ّ
الس�عودي ،محمد بن س�لمان
العهد
وافق عىل قتل خاش�قجي ،الصحايفّ
ال�ذي كان يعم�ل م�ع صحيف�ة
«واش�نطن بوست» األمريكيّة ،عقب
اس�تدراجه إىل القنصلية الس�عودية
يف إس�طنبول يف تركي�ا حي�ث ُخن�ق
وقطع�ت جثته ولم يتم العثور عليها
حتى اللحظة.
ويف هذا الش�أن ،فض�ح التقرير ّ
أن 7
من إجمايل  15ش�خصا ً ه�م أعضاء
فري�ق االغتي�ال ال�ذي نف�ذ عملي�ة

«العنف السياسي» يُهيمن على
المشهد في المكسيك قبيل االنتخابات
المراقب العراقي /متابعة...

اغتيل مرشحان لرئاسة بلدية يف يوم واحد يف املكسيك التي تشهد موجة
من أعمال العنف السيايس تقول الحكومة إنها تريد القضاء عليها قبل
االنتخابات املقرر إجراؤها يف حزيران املقبل.
وق�ال أليخاندرو دومينغيز عض�و الحزب الثوري املؤسسي (بري) إن
يوريي�ل غونزاليس ال�ذي كان يطمح إىل ترؤس بلدية نويفو كاس�اس
غرانديز يف والية ش�يواوا قتل مساء الخميس .وطالب السلطات بإجراء
تحقيق رسيع للعثور عىل منفذي عملية االغتيال.
وج�اء ذلك بعد س�اعات من مقتل مرش�ح آخر للح�زب ملنصب رئيس
بلدية هو خوس�يه ميلكويادس فاسكويز بالرصاص يف والية فرياكروز
املعروفة بأعمال عنف بني العصابات املتنافسة.
واغتي�ل العشرات من السياس�يني خلال األش�هر الس�تة املاضية يف
املكس�يك قبل االنتخابات الربملانية واإلقليمية يف يونيو .وتس�بق أعمال
عنف س�يايس عادة أي اقرتاع يف املكسيك خصوصا عىل املستوى املحيل
وتقوم بها عصابات لتهريب املخدرات يف املنطقة.
وأك�دت وزيرة األمن روزا أيس�يالندا رودريغيز الخمي�س أن «الجريمة
املنظم�ة تح�اول التأثري عىل مس�ار ه�ذه االنتخاب�ات» .وتحدثت عن
 73حال�ة عنف س�يايس بما يف ذل�ك  64جريمة قت�ل يف واليات غيهريو
وواخ�اكا (جن�وب) وفرياك�روز (رشق) ،وباخا كاليفورنيا (ش�مال)
وخاليسكو (غرب) وغواناخواتو وموريلوس (وسط).
وقال�ت وزيرة األمن خالل املؤتمر الصح�ايف الصباحي للرئيس أندريس
مانويل لوبيز أوبرادور الذي يقود حزب مورينا اليس�اري« :نس�عى إىل
وق�ف هذه الجرائ�م التي ترتكبها ه�ذه املنظمات اإلجرامية الس�اعية
لزيادة نفوذها السيايس».
ويتخ�ذ العنف ضد السياس�يني يف أغلب األحيان ش�كل القتل والخطف
والتهديد ضد أفراد األرسة وإحراق املنازل واالبتزاز.

المخابرات اليمنية تكشف عن الهيكل التنظيمي للقاعدة في مأرب
المراقب العراقي /متابعة...

كش�ف جهاز األمن واملخابرات اليمنية،
السبت ،الهيكل التنظيمي لـ”القاعدة”
يف مأرب ،بقيادة ما يس�مى “أمري والية
م�أرب” املدع�و س�مري ري�ان واملكنى
بمعتز الحرضمي ،واملسؤول العسكري
أك�رم حسين حس�ن القليسي ،املكنى
بأوي�س الصنعاني.وذك�ر الجه�از،
يف تقري�ر اس�تخباراتي ،معلوم�ات
وعنرص
قي�ادي
وأس�ماء أكثر من 100
ٍ
ٍ
مما يس�مى “والية م�ارب” يف القاعدة
وعرض املهام املوكلة إليهم ،ومعلومات
عن  20قياديا وعنرصا من “القاعدة” يف
مأرب من الذين فروا من البيضاء خالل
الفرتة املاضية.
وأك�د التقرير أن  8قياديين من تنظيم
“القاعدة” يقاتل�ون يف مأرب إىل جانب

املرتزقة ،وهم من الذين فروا سابقا من
محافظة الجوف .وأشار إىل أن محافظة
م�أرب تمثل الرشي�ان الرئييس لتنظيم
“القاعدة” والذين تواجدوا يف محافظة
ً
وخصوص�ا منطق�ة قيف�ة
البيض�اء
قب�ل تطهريها م�ن الجي�ش واللجان،

كاش�فا ع�ن أس�ماء بع�ض العاملين
يف مصلح�ة الج�وازات يف م�أرب الذين
يقوم�ون بتس�هيل املعاملات لعنارص
“القاع�دة” بقط�ع ج�وازات وهوي�ات
م�زورة له�م .وق�ال التقري�ر “تمتل�ك
“والي�ة م�ارب” ع�ددا من املعس�كرات

وتتنوع بين معس�كرات دعوية فقط،
أو عس�كرية ودعوية إذا كانت يف مكان
يعد حاضنة ش�عبية للتنظيم مثل قرية
الخثلة الفق�راء ،مضيفا أن “معس�كر
ش�عب عيل” يتواجد يف جبهة جبل مراد
ويقوم هذا املعس�كر باستقبال عنارص
“القاع�دة” الت�ي س�تقاتل م�ع قوات
املرتزقة يف جبهتي العبدية وجبل مراد”.
ولف�ت إىل أن معس�كر منطقة حريب”
يس�تخدمه التنظي�م إلقام�ة ال�دورات
الدعوية لعنارص “القاعدة” ،مشيرا إىل
أن “القاعدة” تمتلك  5مخازن أس�لحة
يف مناط�ق :الخثل�ة الفق�راء ،مزرع�ة
القيادي رائد بن معييل بمنطقة العرق،
من�زل القي�ادي “مع�اذ الصنعاني” يف
الح�دد ،منزل “خال�د الع�رادة” يف كرا،
ومنزل القيادي “أبو عمار الجهمي”.

أخبار من الصحف والمجالت
نيويورك تايمز :جدل حول الحرب الثقافية
في فرنسا والتأثيرات األمريكية عليها
المراقب العراقي /متابعة ...

بالقي�ود الصحي�ة وحملات التلقي�ح ،رغ�م
االنخفاض امللحوظ يف اإلصابات والوفيات.
يش�ار إىل أن فريوس «كورونا» أصاب ما يزيد
عىل  115مليون شخص عىل مستوى العالم،
فيم�ا وص�ل إجم�ايل الوفي�ات إىل  2.6مليون
حالة .وسجلت إصابات يف أكثر من  210دول
ومناطق منذ اكتشاف أول إصابة يف الصني يف
كانون األول .2019

تقطيع خاشقجي ،ينتمون إىل وحدة
«التدخ�ل الرسي�ع» املخابراتيّة التي
تعمل بأوامر مب�ارشة من ويل العهد،
فيما فرضت واشنطن منذ أيام قليلة
عقوبات على تلك الق�وات ،تضمنت
منع  76س�عوديا ً من دخ�ول أرايض
الواليات املتحدة وتجريم ّ
أي تعامالت
أمريكيّة معهم ،وذلك يف إطار سياسة
أمريكي�ة تس�تهدف املس�ؤولني غري
املبارشي�ن الذي�ن يضيق�ون الخناق
على املعارض�ة وف�ق م�ا تدع�ي ،يف
الوقت الذي لم تش�مل فيه العقوبات
املس�ؤول األول ع�ن قتل خاش�قجي
(محمد بن سلمان) ،وفق الترسيبات
األمريكيّة.
واملثير يف األمرّ ،
أن الوالي�ات املتحدة
الت�ي أثقب�ت مس�امعنا بالحري�ات
وحقوق اإلنسان ،فضحت سياساتها
الخبيثة والقذرة من خالل ترصيحات
مسؤوليها ،ولدى سؤال مدير املكتب
اإلعالم�ي يف البيت األبي�ض ،جينيفر
ّ
بساكي ،عن سبب عدم فرض اإلدارة
األمريكي�ة عقوب�ات مب�ارشة على
ب�ن س�لمان ،زعمت ّ
أن واش�نطن ال
تفرض عقوبات على زعماء أجانب،
رغ�م ّ
أن ه�ذه الدولة م�ن أكثر الدول
الت�ي اتخ�ذت إج�راءات وعقوب�ات
ضد كبار املس�ؤولني يف دول تعتربها
معادية ،ويف أكثر من مناسبة.
واملضح�ك يف السياس�ة األمريكيّ�ة،
ّأنه�ا أصبحت تتبع األس�اليب البالية
لبع�ض الدول العربيّ�ة يف الكذب عىل
ش�عوبها ،حيث نوهت واشنطن بأن
ّ
الس�عودي أو م�ا يع�رف
ويل العه�د
عربيّا ً وعامليّا ً بـ «قاتل خاش�قجي»،
ق�د ال يفل�ت م�ن العق�اب إىل األب�د،
ّ
وكأنه�ا تقول« :س�وف ُنطبق عدالة
القان�ون عندم�ا تحترق ورق�ة ابن
س�لمان وتنته�ي مصالحن�ا مع�ه»،
والدلي�ل األكرب م�ا أضافته بس�اكي
ح�ول ّ
أن الوالي�ات املتح�دة تحتفظ
لنفس�ها بالح�ق يف اتخ�اذ ّ
أي إجراء
ّ
يف ّ
وبأي طريق�ة تختارها،
أي وق�ت
تاركة باب التهديد مرشعا ً الستنزاف
الس�عودية إىل الحد األقصى ،وتمرير
سياس�اتها مع ضمان كامل ملوافقة
مسبقة من الرياض.

اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل الصهيوني ،الس�بت ،خالل حملة
دهم واعتقال يف مناطق متفرقة بالضفة الغربية املحتلة.
وأفادت مصادر فلس�طينية أن قوات االحتالل اعتقلت ش�ابني من رام
الله ،فيما اعتقلت فتى من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
واندلع�ت مواجهات بني عرشات الش�بان وقوات الع�دو التي اقتحمت
مخيم الدهيشة.
كم�ا اندلع�ت مواجهات بني ق�وات الع�دو وعرشات الش�بان يف مدينة
الدوحة.
وقالت مصادر محلية إن الش�بان ألقوا زجاج�ات حارقة باتجاه قوات
العدو التي أطلقت النار وقنابل الغاز السام خالل اقتحامها املدينة.
ويف الخليل ،اندلعت مواجهات م�ع قوات العدو خالل اقتحامها محيط
مثلث خرسا يف مدينة دورا جنوب الخليل.
وتش�هد مناط�ق متفرق�ة بالضف�ة الغربي�ة والق�دس املحتل�ة يوميا
اقتحام�ات ليلي�ة متفرق�ة ،يتخلله�ا ده�م وتفتيش من�ازل وتخريب
محتوياتها ،وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء واألطفال.

تس�اءل كريس�توفر كالدوي�ل ع�ن الحي�اة
الثقافية يف فرنس�ا بعد توق�ف املجلة املؤثرة
“ديبا” (نقاش�ات) التي اس�تمرت بالصدور
مرتين يف الش�هر وعلى م�دى أربعين عاما
ولكنها هزمت أم�ام النقاش الثقايف الفرنيس
األيديولوجي واملركز عىل الهوية واملستقرض
من الواليات املتحدة.
ويف مقال�ه ال�ذي نرشته صحيف�ة “نيويورك
تايم�ز” ق�ال كالدوي�ل “يف نهاي�ة الصي�ف
أرفقت ديبا املجلة الثقافية املرموقة يف فرنسا
عددها الذي خصصته ملرور أربعني عاما عىل
صدوره�ا بإعالن غري متوقع :س�تتوقف عن
الص�دور بعد ذل�ك” .وظلت املجل�ة وثالثة أو

أربع�ة آالف من املوالين لها ملتزم�ة بالوالء
لليس�ار الس�يايس ومنذ الحرب الباردة ،لكن
معنى “اليسار” كان يتغري.
ورسق املنافس�ون املصطل�ح ،وبخاص�ة
الح�ركات االجتماعية التي ظه�رت يف العقد
الثام�ن م�ن الق�رن العرشي�ن بفرنس�ا من
أج�ل الدف�اع ع�ن سياس�ة الهوي�ة والعدالة
االجتماعية .وبعد معركة استمرت عقدا ضد
هذه الحركات خرست ديبا املعركة.
ويناقش املثقفون من كل األطياف ماذا تعني
ه�ذه الهزيمة لفرنس�ا وس�ارعوا إىل نتيجة:
أصبح�ت الحي�اة الثقافية يف فرنس�ا عرضة
لتأثير نم�وذج أيديولوجي يرك�ز عىل الهوية
وتم استرياده من الواليات املتحدة.

فورين بوليسي :بايدن يستعين بـ «محاربين قدامى»
إلدارة سياسته للشرق األوسط
المراقب العراقي /متابعة...

ذكر موقع مجلة “فورين بولييس” يف تقرير له أن الرئيس
األمريك�ي ،جو بايدن ،يس�تعني بـ”محاربين قدامى” يف
وزارة الخارجي�ة األمريكية وأنه يجل�ب هؤالء الخرباء إىل
البي�ت األبي�ض للتعامل م�ع التقلبات املتج�ددة بالرشق
األوسط ،حتى يف الوقت الذي تتطلع فيه إدارته إىل تحويل
تركي�ز واش�نطن الرئيس إىل الصني ،وإخ�راج أمريكا من
الحروب املستمرة املكلفة التي هيمنت لعقدين عىل أمنها.
وأك�د التقرير أن املس�ؤولني الجدد س�يديرون السياس�ة
األمريكي�ة يف بع�ض أصع�ب األزم�ات حول العال�م ،لكن
من املرجح أن يس�تمر الرشق األوس�ط يف االستحواذ عىل
اهتم�ام الفري�ق ،خاص�ة أنه يس�عى إىل إع�ادة إيران إىل
طاولة املفاوضات النووية الجديدة ،ويحاول التوس�ط يف

السالم يف اليمن الذي مزقته الحرب.
ونقل موق�ع املجلة األمريكية عن مص�ادر مطلعة قولها
إن  7مس�ؤولني ج�ددا انضموا إىل فريق الرشق األوس�ط
التابع ملجل�س األمن القومي ،وس�يقدمون تقاريرهم إىل
بريت ماكغورك ،منس�ق املجلس للرشق األوسط وشمال
أفريقيا.
وس�ينضم إىل مجلس األمن القومي “املحاربون القدامى”
يف وزارة الخارجي�ة :س�ام بارك�ر مدي�را لش�ؤون إيران،
وزهرا بيل مديرة للعراق وسوريا ،وماكس مارتن يف لبنان
واألردن ،كم�ا ينض�م ج�وش هاريس ،املس�ؤول يف وزارة
الخارجية الذي شغل منصب نائب رئيس البعثة يف سفارة
الواليات املتحدة لدى ليبيا ،إىل املجلس للتعامل مع قضايا
شمال أفريقيا.

دم الشهداء لن يذهب سدى  ..البيت االبيض يقرر مصير ولي العهد السعودي ً
قريبا
بقلم/د.رعد جبارة

يبدو أن ش�هر العس�ل االمريكي الس�عودي ق�د انقضت
أيام�ه و بانت إرهاصات مرحلة جدي�دة تتميز بتغيريات
كبرية يف العالقات بني البيت االبيض والرياض.
ومن أب�رز التط�ورات التي طرأت عىل صفح�ة العالقات
الثنائي�ة هو ق�رار البي�ت االبيض بنشر التقرير الرسي
للمخاب�رات االمريكي�ة املتعلق بمقت�ل الصحفي عدنان
خاش�قجي ذبح�ا ً وتقطيعا ً باملنش�ار يف مق�ر القنصلية
الس�عودية يف إس�طنبول ،وال�ذي حصل بأوام�ر مبارشة
من ويل العهد محمد بن س�لمان وتنفيذ كبار أزالمه الذين
وصلوا اىل مطار إسطنبول بطائرتني صغريتني مملوكتني

5

ألبي منشار ،شخصياً.
فضلا عن ذلك؛ف�إن إجبار الرياض على إنهاء حصارها
عىل دولة قطر ودعوة أمريها تميم بن حمد آل ثاني لقمة
العلا ،هو اآلخر قرار اضط�رت الرياض للقيام به بعد أن
ملس�ت أن البيت األبيض س�يقع بيد بايدن وهو عازم عىل
كف رش محمد بن سلمان عن جريانه.
ويف ه�ذا الس�ياق؛اتخذت اإلدارة األمريكية ق�رارا ً صارما ً
بوقف دعم الحرب الظاملة الس�عودية ضد الشعب اليمني
ومن�ع تصدير االس�لحة الهجومية للس�عودية إلجبارها
على وقف الح�رب و إنهاء محن�ة الش�عب اليمني و فك
ّ
لس�ت س�نوات
الحص�ار عن�ه بعد أن صمد هذا الش�عب

،صمودا ً مدهش�ا ً واسطوريا ً ،و ّ
جس�د بطوالت كربى ،و
ّ
نفذ رضب�ات صاروخية وجوية عىل املطارات واملنش�آت
ً
الحيوي�ة النفطية يف الجزي�رة العربي�ة ،ردا عىل الغارات
العدواني�ة اإلجرامي�ة لتحالف الرش و الع�دوان عىل املدن
و املناطق الس�كنية اليمنية سقط من جرّائها قرابة ربع
مليون شهيد وشهيدة من املدنيني اليمنيني.
وال يغي�ب ع�ن أذهانن�ا القرار ال�ذي اتخذته الس�لطات
القضائي�ة وإدارة الس�جون الس�عودية بإطلاق رساح
الناشطة لجني الهذلول بينما اليزال مصري الشيخ فرحان
املالكي وكثري من سجناء الرأي مجهوالً.
والحلقة الجديدة [و ليست األخرية] يف مسلسل التطورات

املتس�ارعة هو ماذكرته وسائــل اإلعالم األمـريكيّة من
أن محامي عائلات ضحايا هجمات  11س�بتمرب 2001
يطالبون الرئيس بايدن يف رس�الة مشرتكة برفع الرسية
ع�ن نتائج تحقيق مكت�ب التحقيقات االتحادي يف الدور
الس�عودي يف الهجمات اإلرهابية التي نفذها س�عوديون
من جماعة التاجر الس�عودي اإلرهابي املتش�يخ أس�امة
بن الدن على َ
برجي التج�ارة العاملية ومبن�ى البنتاغون
بعد خطف عدة طائرات مدنية والتس�بب بمرصع ركابها
وموظفي الربجني.
وبع�د اتصال باي�دن هاتفي�ا ً بامللك الس�عودي وتجاهله
ملحم�د ابن�ه ثم ق�رار واش�نطن بتفكي�ك ق�وّات التدخل

الرسيع الس�عوديّة التي يقودها محمد بن س�لمان  ،فان
امللك س�لمان طفق يفكر يف ش�خص بديل يشغل منصب
ويل عه�ده بدالً عن محم�د الذي فقد مقبوليت�ه داخليا ً و
خارجي�ا ً و ل�م يعد يحظى بتل�ك الهالة الت�ي وهبها له (
جزافا ً ) األرعن طرمبة الخارس الفاشل.
البع�ض علّ�ق على ذلك بالق�ول:إن دم�اء الش�هيد باقر
النم�ر،و ش�هداء «الرشقي�ة» اآلخرين،و دم�اء الضحايا
املظلومني العراقيني و الس�وريني و اللبنانيني و اليمنيني
األبرياء ،ودم خاشقجي ،لم ولن تذهب سدى ،و ستطيح
بع�رش ويل العهد ث�م أبيه عما قري�ب؛ *{و يومئذ يفرح
املؤمنون}.
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ُ
إرتفاع األسعار تجويع أم تطبيع؟

لقاء الحضارات
عليه السالم
يف باب عيل

«الشعوب التي تفشل في تشخيص أمراضها ,تموت بشجاعة نتيجة تناول الدواء الخطأ» الصادق النيهوم /مفكر ليبي.
يعيش العراقيون بصورة العامة ,وأرباب المهن والموظفين ,حالة من القلق الشديد ,وسط تصاعد األسعار ,وفقدان مواد
البطاقة التموينية ,بعد أن تم تقليص موادها ,لتقتصر على الرز والطحين والسكر والزيت.
تباينت اآلراء في الشارع حول موضوع سعر الدوالر األمريكي مقابل الدينار ,فمن السعر السائد سابقا ,وهو  120دينار
مقابل دوالر ,إلى  145دينار مقابل الدوالر ,وهو سعر لم يعهده العراق ,منذ بداية الحصار في تسعينات القرن الماضي.

علي هادي الركابي

بقلم /سالم محمد العامري

وزي�ر املالي�ة العراق�ي ,يظه�ر يف لق�اء
تلفزيون�ي مرصحاً ,أن ارتفاع أس�عار املواد
الغذائية ,لن يؤثر س�لبا ً عىل املواطن الفقري,
وإن تأثري ذلك على التجار والدرجات العليا,
كون إيج�ار الس�كن ال يتعامل ب�ه بالعملة
الصعبة ,بل بالدينار العراقي! ..متناسيا ً وال
نقول غري ذل�ك ,أن مالكي الدور الس�كنية,
سيرفعون األس�عار ,لتأثره�م برفع س�عر
الرصف للدوالر.
ُع َ
رف عن إدارة الحكومات العرقية ,ضعفها
وفشلها بالتصدي لألزمات ,وهو أم ٌر مفروغ
منه ,العرتاف كافة الساس�ة ,الذين ترأس�وا
َّ
وكأن
الحكوم�ات ,من�ذ 2003لح�د اآلن,
الع�راق قد فرغ م�ن القام�ات االقتصادية
الت�ي بإمكانه�ا ,ول�و إعط�اء املش�ورة
للحكومة ,ولج�ان األزمات مقع�دة ,وكأننا
يف حك�م دكتاتوري ,يس�تمع فق�ط ,لبعض
ال�رؤوس الت�ي تتس�م الفارغ�ة فكريا ,وال
تحس باملواطن وما يعانيه ,من فقر وبطالة
وقلة خدمات ,وما إىل ذلك من أزمات.
قب�ل أيام قالئ�ل ,نرش مق�ال ,يف أحد املواقع
االليكرتوني�ة ,لخالد إبراهيم ,يع�زو ارتفاع
ُ
ح�اك ضد الع�راق ,منذ فرتة
ألمر ُي
ال�دوالرٍ ,
ليس�ت بالقليلة ,حيث يق�ول يف مقاله» عام
 ،1995زمن الحصار االقتصادي عىل العراق،
ظهر عىل شاشة ,تلفزيون العراق الرسمي,
قي�ادي يف النظام الس�ابق ,بمعية ش�خص
أجنبي قائالً ,بأن هذا الش�خص جاء مبعوثا ً
من الفاتيكان ,و إنه يحمل رسالة تقول ,إذا
اعرتفتم بإرسائيل ,فكل مش�اكلكم ستحل»
ً
قائلا بع�د رسد حدث تغيير العلم
وي�ردف
العراقي ,الذي كان شبيها بالعلم اإلرسائييل,
واملرور بالحرب الطائفية ,كمحاولة لرتكيع
العراق للقبول بالتطبيع» و عندما لم ينجح
ذلك أيض�ا ً لجأت إىل تجويع الش�عب لغرض
تركيع�ه عن طري�ق تخفيض قيم�ة الدينار
العراق�ي أمام الدوالر .فهل يا ترى س�ينجح
تخفي�ض قيم�ة الدين�ار ,إلجب�ار الش�عب
العراقي ,عىل االعرتاف بإرسائيل ،أم سيخرج
الشعب العراقي منترصا ً كعادته؟!

بع�د التطبي�ع بين بع�ض ال�دول العربي�ة
وإرسائي�ل؛ ال�ذي أعل�ن عنه خالل األش�هر
ً
صادم�ا بل متوقعا ً اإلعالن
املاضية ,لم يكن
ً
ً
عنه؛ يف أي لحظة فقد كان تطبيعا رسيا ,تم
التأهي�ل إلعالنه ,من خالل تركيع الش�عوب
العربية ,وما يسمى بالربيع العربي ,ودخول

داع�ش على الخ�ط ,يف س�وريا والع�راق,
والتهدي�د باجتياح الخلي�ج ,جعل من حكام
الخلي�ج ,أول املبادرين للتطبي�ع ,ولم يبقى
م�ن دول املنطق�ة ,س�وى الع�راق العقب�ة
الوحي�دة ,يف طري�ق إنه�اء الصراع العربي
الصهيون�ي .نق�ول ملع�ايل لوزي�ر املالية ,إن

الزيادة س�عر ال�دوالر ,ه�و  ٢٥دينار فقط,
بينم�ا ازداد س�عر بعض امل�واد الغذائية ,إىل
الضع�ف ليعوض التاجر فرق الس�عر ,فمن
أين يعوض أصحاب الدخ�ل املحدود ,ارتفاع
تلك األس�عار ,يف ظ�ل وباء كورون�ا ,واتخاذ
إجراء الحظر الصحي؟

«ألفقر هو صنو الجهل وصنو املرض ,ومتى
اجتمع الثالثة َك َف َر الشعب بالدولة ,ومات يف
النفوس كل ش�عور وطني  ».أدولف هتلر/
حاكم أملانيا ,فهل س�يموت الحس الوطني,
ل�دى الش�عب العراق�ي ,ليبقى الفاش�لون
والفاسدون يف الحكم؟

لس�ت متاكدا مما س�اكتبه الحق�ا ؛وس�يخالفني الكثري يف
ال�راي ؛ لكن اليش الوحيد الذي س�يتفق عليه الجميع ؛ هو
ان الزيارة البابوية للعراق والول مرة يف التاريخ ؛ هي رسالة
الهي�ة غيبية كبرية تحمل اكث�ر من معنى وداللة ؛ حدثت يف
زمن االمام السيس�تاني ؛ مرجع الشيعة املسلمني االعىل يف
العالم ؛ ويف باب عيل ابن ابي طالب ع ؛ والتي ربما س�تكون
الحق�ا نقطة التح�ول الرئيسي يف تاريخ الع�راق الحديث.
الب�د للعالم يف القرن الواحد والعرشي�ن من حوار حضارات
؛ وادي�ان ؛ وح�وار حقيق�ي يبن�ى على التعايش الس�لمي
واالخالق�ي بني االمم واالديان  .جاء الباب�ا اىل العراق يحمل
رسالة كبرية وعظيمة سيناقشها مع حرب املسلمني االعظم
االمام السيس�تاني ؛ الذي وجدت فيه الفاتيكان وقديس�ها
؛الصدر االكرب واالذن الصاغية لس�ماع الراي والراي االخر ؛
وخري ممثل لالمام عيل ع يف زمن الغيبه .
لق�د اثبت االمام السيس�تاني للعالم ان رس�الة محمد ص
وعيل ع هي نفس�ها رس�الة الس�يد املس�يح وكذلك رسالة
االنبياء جميعا ؛ جس�دها يف اكثر من حدث مهم تمعن فيعه
العالم جميعا ابرزها ؛ فتوى الجهاد الكفائي ؛ وفتوى السنه
انفس�نا ؛ وايواء النازحني؛ الدعم املطلق لاليزيدين والش�بك
؛ اقرار الدس�تور والديمقراطي�ة يف العراق وكان دائما طيلة
فترة الثالثني عاما من زعامته االسلامية؛ صاحب مواقف
كبرية وقف لها العالم اجالال واكبارا .
كل ذل�ك قرره الفاتيكان وحربها االكرب الذي يتبعه اكثر من
اربع�ة مليارات مس�يحي يف العالم وهم االكثري�ة يف العالم
؛ ان الح�وار هو الطري�ق االخري يف هذه املرحل�ة املهمة من
تاري�خ العالم ؛ حيث ان الحوار واللقاء التاريخي مع االمام
السيستاني يمثل انعطافة مهمة جدا ستاتي ثمارها الحقا
؛ حي�ث ان ه�ذه الس�اعة من اللق�اء تمثل خارط�ة طريق
التعاي�ش والعالق�ات الديني�ة بني الش�عوب وعلى الجميع
تقبل االخر مهما كان فالحوار اس�اس حل جميع املعضالت
 ،والتحدي�ات الكبرية التي تواجه االنس�انية يف هذا العرص ؛
مثل الظلم والقهر والفقر واالضطهادالديني والفكري .
ح�دث الحوار واللق�اء التاريخي على بعد امت�ار قليلة من
مرقد س�يد الحوار واالنسانية والتعايش عيل ابن ابي طالب
ع والذي كرس حياته لخدمة الناس والتعايش بينهم ورسم
الخارط�ة االخالقية والتعاون والسلام بين االديان جميعا
تلك هي خصال عيل فكيف يكون تلميذه االمام السيس�تاني
؛ فعلا س�يكون س�ائرا يف نف�س الطريق ونف�س االهداف
االنس�انية الس�امية  .كلمتان احدهما لالمام السيس�تاني
العظي�م ؛ لق�د ا ّدخرك الل�ه واجتباك ؛ وحفظ�ك من بطش
ص�دام امللع�ون طيل�ة حكمه؛ لتك�ون رجل العال�م يف هذه
املرحل�ة تسوس�ه بحكمتك وحنكت�ك  ،وتس�وده بتواضعك
وترابيتك واخالقك .
ولقداس�ة البابا فرنسيس ؛ نرحب بك يف نجف امري املؤمنني
 ،نجف العلم والعلماء ؛ وهنيئا لك وانت تعبق بنس�يم الجبل
األش�م املرج�ع االعلى الس�يد علي السس�تاني يف لحظات
س�تتذكرها ما حيي�ت وس�يتذكرها التاريخ ايض�ا ما بقي
الدهر ابدا ؛ انها عظمة االسلام وعاملية التش�يع ؛ ورسالة
االنس�انية قبل كل ذلك ؛ مفادها عندما يلتقي االسلام كله
باملسيح كله ينتج السالم الذي خلق الله البرش من اجله ...

خلط األوراق وإعادة ترتيبها  ..سياسة أميركية عقيمة
بقلم /عادل الجبوري

فرضيتان ال ثالث لهما فيما يتعلق بخلفيات
وظ�روف الرضبة الجوي�ة األمريكية األخرية
لق�وات «الحش�د الش�عبي» املتمرك�زة عىل
الحدود العراقية  -السورية.
واشنطن ادعت أن الرضبة تمت وفق تنسيق
مس�بق م�ع الجه�ات الرس�مية العراقي�ة،
ووزارة الدف�اع العراقي�ة م�ن جانبه�ا نفت
تل�ك االدع�اءات جملة وتفصيًل�اً  ،مؤكدة أن
التنس�يق م�ع ق�وات م�ا يس�مى بالتحالف
الدويل تقترص عىل القضاي�ا املتعلقة باملهام
التدريبي�ة ولي�س القتالي�ة .ونف�س اليشء
ص�در عن وزارة الداخلية ،التي قالت يف بيان
له�ا بالنص «إن آلي�ات التعاون مع التحالف
ال�دويل تنحصر يف تطوير ق�درات ومهارات
الق�وات األمنية يف مجال العم�ل الرشطوي،
وبما يع�زز قابليات قوات ال�وزارة يف تعزيز
األمن الداخلي ومحاربة الجريم�ة وتحقيق
السلم املجتمعي».
يف حال صدق�ت واش�نطن بادعاءاتها هذه،
فحين�ذاك يتحتم على القائد الع�ام للقوات
املس�لحة ورئيس مجل�س ال�وزراء العراقي
مصطف�ى الكاظم�ي أن يق�دم توضيح�ات
مقنع�ة مل�ا حص�ل ،مثلم�ا دع�ا ع�دد م�ن
الشخصيات والزعامات السياسية وقيادات
ً
صحيحا،
الحش�د الش�عبي ،ألن ذلك لو كان
فإن�ه ينط�وي على أم�ور خطيرة للغاي�ة

ويس�تدعي اتخ�اذ خط�وات معين�ة .أما يف
حال كانت واش�نطن تكذب وتلفق ،من أجل
خل�ط األوراق وإثارة الفتنة بني املؤسس�ات
واألجه�زة األمني�ة العراقي�ة ،فه�ذا اآلخ�ر
يتطلب اتخاذ خطوات م�ن نوع آخر ،وتبني
موق�ف حاس�م وح�ازم ،وهن�ا املس�ؤولية
الرئيسية تقع عىل عاتق القائد العام للقوات
املسلحة.
يف ذات الوق�ت الذي تصاع�دت فيه األصوات
املطالب�ة بالكش�ف ع�ن تفاصيل م�ا دار يف
االتص�ال الهاتفي األخري بين رئيس مجلس
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي والرئي�س
األمريك�ي الجدي�د ج�و باي�دن ،ألن تزام�ن
االتص�ال مع القصف األمريكي يثري أكثر من
عالم�ة اس�تفهام ،ال بد من تقدي�م إجابات
مقنعة عنها من قبل أصحاب الشأن والقرار.
هذا جانب م�ن صورة الحدث ،وهناك جانب
آخ�ر ،تمث�ل يف أن الرضبة الجوي�ة وقعت يف
داخ�ل األرايض العراقي�ة ،ولي�س كما ادعى
البعض أنها وقعت داخل األرايض الس�ورية،
وأنه�ا اس�تهدفت مق�ر الل�واء الس�ادس
واألربعني للحشد الشعبي ..وهذا يعني يف ما
ً
انتهاكا س�افرًا آخر للسيادة الوطنية،
يعنيه
كم�ا حصل مرات عدي�دة كان آخرها مطلع
الع�ام امل�ايض ،قبيل جريمة اغتي�ال كل من
نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو
مهدي املهن�دس ،وضيف العراق رئيس فيلق

القدس االيراني الشهيد قاسم سليماني.
هيئة الحش�د الش�عبي تريثت قليلاً يف تبيان
موقفه�ا من االعتداء الذي تعرضت له إحدى
قطعاتها حتى تتبني لها الحقائق واملعطيات
بشكل كامل .ولعل بيانها الصادر بعد حوايل
اثنني وس�بعني س�اعة من حصول القصف
الج�وي األمريكي ،أش�ار اىل ذلك ،حينما جاء
فيه «انتظرت هيئة الحشد الشعبي مدة من
الزمن حتى اكتمال الرواية الكاملة حول هذا
االعت�داء والتحق�ق م�ن ان مقاتلينا لم يكن
متواجدين يف عمق االرايض الس�ورية عكس
ما قالت�ه رواية القوات االمريكي�ة املعتدية،
وان ابطالن�ا كانوا ضم�ن الرشيط الحدودي
بين البلدي�ن لحماي�ة االرض العراقي�ة من
اإلره�اب .وبعد ه�ذا التأكد نعلن رس�ميا ان
قواتن�ا كان�ت ضمن خ�ط الدف�اع العراقي،
وان هذا االعتداء ينبئ بتطورات مس�تقبلية
خطيرة ال ب�د م�ن الوق�وف دون حصولها،
وعلى الجه�ات املختص�ة واملعني�ة القي�ام
بواجبها اتجاه ابناء الحشد الذين ضحوا وما
يزالون يف سبيل امن العراق».
ورغ�م أن واش�نطن أرصّ ت على االدعاء أن
رضباتها كان�ت يف داخل األرايض الس�ورية
ولي�س العراقية ،إال أنها تحدثت بكل وضوح
ورصاحة بأن تلك الرضبات كانت عبارة عن
رس�ائل موجه�ة اىل طه�ران .ولعل ترصيح
املتحدثة جني س�اكي يس�تبطن هذا املعنى،

حينم�ا قال�ت ّ
«إن الرئيس ج�و بايدن يبعث
رس�الة ال لبس فيها بأنه س�يتحرك لحماية
األمريكيين ،وعندما يتم توجي�ه التهديدات
يك�ون ل�ه الح�ق يف اتخ�اذ إج�راء يف الوقت
والطريقة اللذين يختارهما».
وبعي� ًدا ع�ن الترصيح�ات الرس�مية ،فإن
اصح�اب رأي يف مراك�ز دراس�ات وبح�وث
أمريكي�ة قريبة م�ن مراكز الق�رار ،تحدثوا
بوضوح أكبر ،فهذه داري�ن خليفة الباحثة

يف مجموع�ة األزم�ات الدولي�ة ،تق�ول «إن
واش�نطن تبدو كمن يرس�ل إش�ارة أنها لن
تتساهل مع أنش�طة إيران اإلقليمية لصالح
املحادث�ات النووية» ،يف حين يذهب الباحث
يف معهد دراس�ات الحرب نيكوالس هرياس،
اىل «ان ادارة بايدن ،توجه رس�ائل إىل خصوم
سياس�ته تجاه إيران يف الداخ�ل ،مفادها أن
الواليات املتحدة قادرة أن تكون قاسية تجاه
إيران ،وأخ�رى إىل «إرسائيل» بأن واش�نطن

ق�ادرة أيضا ً عىل رضب املجموع�ات التابعة
إليران».
بعب�ارة أخ�رى ،يمك�ن الق�ول إن االعت�داء
األمريكي األخري يعد رسالة واضحة مفادها
أن واش�نطن لم تتغري ولن تتغير رغم تغري
الرئي�س ،والرد عليها يك�ون بإنهاء التواجد
األجنبي واستعادة السيادة الوطنية الكاملة
ج�وًا وبرًا وبح�رًا ،وهذا ما قال�ه بطريقة أو
بأخ�رى عدد من الش�خصيات والسياس�ية

والعس�كرية واألمني�ة يف تحال�ف الفت�ح يف
الحشد الشعبي.
وقد ال تكون زي�ارة وزير الخارجية العراقي
فؤاد حسين إليران للم�رة الثانية خالل أقل
من ش�هر بعي�دة ع�ن تفاعلات وتداعيات
املحاوالت األمريكية املتواصلة لخلط األوراق
وتأزيم األمور.
وم�ن الطبيعي ج� ًدا أن تحرص بغ�داد كث ً
ريا
عىل خف�ض ح�دة التصعي�د ،يف ذات الوقت
ال�ذي يفرتض فيه الرتكيز عىل إنهاء التواجد
األجنبي من أرايض البالد كما دعت املرجعية
الديني�ة وال�رأي الع�ام وكم�ا ق�رر الربملان،
بيد أن وقائع املش�هد االقليم�ي العام توحي
بأن القضايا متش�ابكة وامللف�ات متداخلة،
وواش�نطن تتحرك بذات اآلليات والسياقات
الس�ابقة ،يف حين تأم�ل التوص�ل اىل نتائج
مغاي�رة ،رغ�م إدراكه�ا أن مع�ادالت القوة
ليس�ت يف صالحه�ا بالكامل ،أو أنها ليس�ت
يف صالحه�ا بمقدار كبري ،فقصفها الحش�د
الش�عبي ،والقص�ف اإلرسائيلي لس�وريا،
وتح�ركات أخ�رى من ه�ذا القبي�ل ،يمكن
أن تقاب�ل ب�رد فع�ل ق�وي ومرب�ك ومقلق
بالنس�بة لها ولـ»ت�ل ابي�ب» ،وربما تكون
املسّي�رّ ات اليمنية( )Dronesالتي وصلت اىل
العم�ق الس�عودي من جديد ،وم�ا أثري حول
إحراق الس�فينة اإلرسائيلية يف عرض البحر،
إشارات ورسائل أولية وليست نهائية!
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لجنة الحكام تقر بخطأ التبديالت وزاخو
يقدم اعتراضا للتطبيعية
اك�دت لجنة الحكام يف الهيئة التطبيعية
لالتح�اد العراق�ي بك�رة الق�دم ،ان
التغييرات االربعة لالعبين التي اجراها
فريق الرشطة خالل مباراته امام زاخو،
كان�ت خاطئة كونها جرت بأربع فرتات
ولي�س بثلاث كما ه�و معل�ن يف لوائح
اللجنة.
وق�ال عض�و اللجن�ة نج�م عب�ود ،انه
«املف�روض ان تج�ري التغييرات خالل
ثلاث فترات ولي�س أربع فترات ،وان
اعتراض زاخو على ذلك صحي�ح لكن
العقوبة س�تكون ادارية ولي�س اعتبار
فريق الرشطة خارسا بحسب اللوائح».
واض�اف ان «لجن�ة الح�كام يف الهيئ�ة
التطبيعي�ة س�وف تناق�ش املوضوع يف
اجتماعه�ا املقب�ل وس�توجه العقوبات
االدارية بحق املقرصين».
واوض�ح عبود ان «القانون بش�كل عام
يس�مح للفرق بإج�راء ثالث�ة تغيريات
فقط خلال املب�اراة وقد ح�ددت لجنة
الحكام التغيريات بخمس�ة العبني بدالء
رشط ان تكون عىل ثالث فرتات» ،مشريا
اىل انه «يجوز تغيري العب يف الفرتة االوىل
والعبين اثنني يف الفترة الثانية والعبني
اثنني يف الفرتة الثالثة ويجوز العكس».
وكان فري�ق الرشطة قد ف�از عىل زاخو
بهدفين له�دف يف مب�اراة ج�رت على
ملع�ب الش�عب الدويل ،وش�هدت الكثري
االعرتاض�ات واملش�اكل واالخط�اء
التحكيمية.
م�ن جهت�ه اك�دت ادارة ن�ادي زاخ�و
الريايض انه�ا قدمت ش�كوى يف الهيئة
التطبيعي�ة ض�د م�ا اس�مته الخ�رق
الواض�ح عىل ن�ادي الرشط�ة يف املباراة
ضم�ن منافس�ات الجول�ة  22ل�دوري

الكرة املمتاز.
وقال شيفان عبدي االمني املايل ومرشف
فري�ق كرة زاخو إن فريق نادي الرشطة
تج�اوز القوانني واج�رى أربعة تبديالت
خالل مب�اراة واحدة وه�ذا يعد خرقا يف
عدد تبديالت الالعبني.
وأك�د أن التبديالت خالل مب�اراة واحدة
ه�ي ثالثة فق�ط ،مبينا ان ه�ذا الخرق
كفي�ل باعتب�ار الرشط�ة خ�ارسا امام
زاخو . 0-3
واض�اف ان التغييرات موثق�ة لدين�ا
بفيديوه�ات للنق�ل التلفزيون�ي ،مبينا
أن التغيريات ش�ملت اربعة العبني خالل
سير اللقاء ،وهم :مروان حسني ،وعيل
حصني ،وكرار عامر ،وعيل مهدي.
وأش�ار إىل أن الخ�رق واض�ح وال نعتقد
تج�ن وافتراء والقانون اليحمي
هنالك
ٍ
املغفلين وال مف�ر من اعتب�ار الرشطة
خارسا يف اللقاء.
واب�دى عب�دي اس�فه للترصف�ات غري
املقبول�ة تجاه وفد زاخو ،قائال إن الوفد
«عان�ي كثيرا خلال تواج�ده يف بغداد
ب�دأ ً م�ن تعطيلنا وحجزنا بالس�يطرات
املؤدي�ة للملع�ب وإقالق الوف�د وصوال
لرف�ع العقوب�ة ع�ن علاء مه�اوي
والس�ماح ل�ه بمش�اركة فريق�ه بع�د
رف�ع عقوبت�ه دون حق وكذل�ك تراجع
الحكم م�ن الغاء الهدف غير الصحيح
للرشطة بعد ان تراج�ع بقراره باعتبار
الهدف تس�لل واش�هار الحكم زيد ثامر
البطاق�ة الحمراء بوجه�ي وبوجه احد
العبي زاخو واخريا عدم الس�ماح ملمثل
نادي زاخو احمد امري بالدخول للملعب
رغم ابراز املستمس�كات والباج الخاص
بالنادي المن املالعب».

الديوانية يطالب بطاقم تحكيم
اجنبي لمباراة الشرطة
طالب رئيس نادي الديوانية
حسين العنك�ويش ،بطاقم
تحكي�م اجنب�ي ملب�اراة
الديوانية والرشطة يف دوري
الكرة املمتاز.
وق�ال العنك�ويش ان
والرشط�ة
«الديواني�ة
اخوة ،لك�ن نطال�ب الهيئة
التطبيعي�ة بطاق�م تحكيم
اجنب�ي ملب�اراة الديواني�ة
والرشطة».
واض�اف ان «ه�ذا الطل�ب
يأت�ي ألنن�ا متأك�دون م�ن
الظل�م التحكيم�ي وتك�رار
احداث مباراة زاخو املؤسفة
وصوت املحافظات س�يبقى
قوياً».
يذكر ان ح�رب الترصيحات
اش�تعلت بين العنك�ويش
وجمه�ور الرشط�ة من�ذ
مباراة الفريقين يف املرحلة
االوىل من ممتاز الكرة.

نفط ميسان يوافق
على استقالة رزاق فرحان

عقدت الهيئ�ة االدارية لن�ادي نفط
ميسان ،اجتماعاً مطوالً حول وضع
الفريق الكروي والنتائج املتذبذبة.
ووافق�ت اإلدارة خلال االجتم�اع
عىل «اس�تقالة م�درب الفريق رزاق
فرح�ان ومس�اعده جب�ار هاش�م
وتقدي�م الش�كر لهما مل�ا قدماه من
جهد كبري مع الفريق».
وق�ررت اإلدارة أيض�ا «خصم 20%
م�ن قيم�ة الدفع�ة االخيرة لعقود
الالعبني» .كما أعلنت اإلدارة «تسمية
الكابتن عدي اسماعيل مدرباً جديدا ً

صالح يشيد بالعبي اربيل بعد الفوز على القاسم

ش�دد مدرب أربي�ل ،لؤي صلاح ،عىل أهمية
الف�وز الذي تحقق عىل حس�اب القاس�م ،يف
الجولة  22من الدوري العراقي املمتاز.
ً
موفق�ا يف املب�اراة،
وق�ال ل�ؤي «أربي�ل كان
الالعبون طبقوا الواجبات بش�كل دقيق،
وبالت�ايل اس�تثمرنا الف�رص التي
سنحت لنا بشكل مثايل».

وأضاف «س�جلنا  5أهداف يف شباك القاسم،
الفوز عزز موقعنا يف سلم الرتتيب».
ون�وه «القاس�م خص�م جي�د ،لك�ن فريقنا
اس�تغل الف�رص بش�كل جي�د ،على خالف
املباري�ات املاضية التي ش�هدت إضاعة عدد
من الفرص».
وأش�ار إىل أن الفريق بارش تحضرياته للجولة

 23أمام الديوانية.
وأت�م «يجب علينا أن نع�زز انتصارنا بنتيجة
إيجابي�ة ،طموحنا تأمني وضعي�ة الفريق يف
منتصف الئحة الرتتيب».
يش�ار إىل أن أربيل يحتل املركز الثالث عرش يف
جدول ترتي�ب الدوري العراقي املمتاز برصيد
 24نقطة.

لفرس�ان اململكة لقي�ادة الفريق يف
الفرتة املقبل�ة ،وتجديد الثقة باملالك
التدريب�ي املس�اعد الكابت�ن مزه�ر
رحيم والكابتن س�لمان عبد الحسن
والكابتن احمد عب�د الرضا عصميل
مدربا للحراس».
وقررت «تشكيل لجنة فنية مختصة
تمتل�ك الخبرة الكبيرة تتأل�ف من
(عباس عبد عيىس رئيساً ٫وعضوية
كل من حامد كريم ،مثنى ليث حاتم،
عباس س�عدون كاطع ،ضياء سالم
حافظ والكابتن صالح سلطان)».

برشلونة واالنقالب
التكتيكي

يونس جلوب

الش�ك ان امله�ارة هي م�ن توصل الالع�ب اىل مايتمن�اه املدرب
الراغب بتش�كيل فريق متكامل مهاري�ا وخططيا ومن املعروف
ان االندية الكربى تبحث عن الالعب املنتج والذي يستطيع اللعب
يف ع�دد من املراكز لذلك اصبح املدرب الناجح هو من يس�تطيع
ايكال واجبات اضافية اىل الالعب ان وجد يف ذلك خدمة للفريق .
م�ن املع�روف ان برش�لونة فريق هجوم�ي بحت لذل�ك تتعاقد
ادارته مع العبني ذوي نزعة هجومية وال يستثنى من ذلك حتى
املدافعين وه�ذا االمر تحول اىل وبال على الفريق واصبح الخط
الدفاع�ي نقطة ضع�ف الفريق لهبوط مس�توى بعض الالعبني
الكبار بحيث تلقى خسارات امام فرق كانت تتلقى اهدافا كثرية
يف املواجهات السابقة.
الخس�ارة الكارثية ام�ام باريس س�ان جرمان كان�ت فائدتها
اكبر مم�ا يتص�ور املهتمون بك�رة الق�دم فقد جعل�ت املدرب
يفك�ر يف االتج�اه اىل ايج�اد مخ�رج تكتيكي مناس�ب للخروج
من ازمة الخس�ارة وحس�نا فعل كومان عندما عمل عىل تغيري
اس�لوب الفريق يف مباراتني متتاليتني امام اشبيلية من ٤/٣/٣
اىل ٥/٤/١م�رةو  ٥/٣/٢م�رة اخرى مع تغيير املراكز برسعة
وعمل الضغط عىل الخصم يف ملعبه مع وجود التغطية الدفاعية
يف ملع�ب برش�لونة وهاتني املباراتني هما االفض�ل تكتيكيا منذ
س�نوات والس�بب هو التزام الالعبني بما يوكل لهم من واجبات
فردي�ة وجماعي�ة يس�تطيعون تنفيذه�ا داخ�ل امللع�ب وبذلك
تمكنوا من تقطيع اوصال املنافس الذي تفوق عليهم يف الدوري
والكأس وجعلوه فريس�ة س�هلة لهم عندما هزم�وه يف الدوري
بهدفين مقاب�ل اليشء ويف ال�كأس بثالثية «ريمونتادا» تش�به
املعج�زة كون اله�دف الثاني جاء يف الثواني االخيرة من الوقت
بدل الضائع عن طريق بيكيه الذي اس�تعاد يف هذه املباراة بعضا
من بريقه املفق�ود خالل املدة املاضية ومن ثم س�جل براتوايث
الهدف الثالث يف الوقت االضايف ٠
ختاما اقول :من يظن ان فوز برشلونة عىل باريس سان جرمان
يف ملع�ب حديق�ة االمراء البارييس مس�تحيال فه�و اليعلم ماذا
حدث لربش�لونة من انقالب تكتيكي ايجابي س�يكون هو فرس
الره�ان الذي س�يعني الفريق عىل تحقيق الفوز كون برش�لونة
مع�روف ل�دى الجمي�ع بانه فري�ق الريمونتادا الت�ي حققها يف
ملع�ب الكامب ن�و قبل اربعة مواس�م وعلى الفري�ق ذاته مع
اختلاف الظروف التي هي يف صالح الفري�ق البارييس يف الوقت
الحارض لكن كرة القدم التعرف املس�تحيل واىل ذلك الحني يبقى
كل يشء مجهوال وان غدا لناظره قريب.

لجنة االنضباط تبرر رفع العقوبة عن مهاوي
أكدت لجن�ة االنضب�اط يف الهيئة التطبيعي�ة لالتحاد
العراقي لكرة الق�دم ،ان رفع العقوبة عن العب فريق
الرشط�ة لكرة القدم عالء مهاوي ،منفصل عن القرار
األول ال�ذي نص عىل حرمان�ه لثالث مباريات مع دفع
مليوني دينار.
غرامة مالية مقدارها
ّ
وذكرت اللجنة يف بيان حصلت /املراقب العراقي /عىل
نس�خة منه أن «امل�ادة ( )133من قان�ون االتحادات
الرياضي�ة ،تن�ص عىل انه م�ن حق لجن�ة االنضباط
مراجع�ة الق�رارات ،كما يحق لها أيض�ا إيقاف تنفيذ
العقوبات بحس�ب املادة ( ،)34والسيما العقوبة التي
تقل عن خمس مباريات».
واضاف�ت ان «امل�ادة القانوني�ة اشترطت أن يوضع
الالعب تح�ت املراقبة من قبل اللج�ان القضائية ،ويف
ح�ال تك�رار املخالف�ة ُتس�تأنف العقوبة م�ع فرض
عقوبات أخرى بحسب املخالفة».
وأوضح�ت اللجن�ة ،أن «العقوبات الخاص�ة يف الئحة
االنضب�اط هي قرارات خاص�ة ،وال عالقة لها بقانون
أص�ول املحاكمات الجزائي�ة ،ولكون ه�ذه العقوبات
تقويمي�ة لالعبني واألندية املخالفة ،وليس�ت تنكيلية
أو انتقامية».
وتابع�ت «ناهي�ك ع�ن الت�زام الالع�ب بق�رار اللجنة
األول واحرتام�ه للقرار ،فضال عن تس�ديده مبلغ
الغرام�ة ،وتقديم�ه لاللتم�اس ،فمن حق
لجنة االنضباط مراجعة قرارها وإصدار
قرار بإيقاف تنفيذ العقوبة».
وق�رار اللجن�ة بش�أن علاء مهاوي،

مدرب زاخو :االخطاء التحكيمية
ضيعت جهد الفريق
انتقد س�امي بحت ،املدي�ر الفني لزاخو ،الحكم زيد ثامر الذي احتس�ب هدف
الرشط�ة بمرمى فريقه ،رغم أن الحكم املس�اعد أش�ار له بعدم رشعية
اله�دف .وخط�ف فريق الرشط�ة النق�اط الثالث م�ن زاخو،
بهدف أثار الجدل وتس�بب يف إيق�اف املباراة التي أقيمت
عىل ملعب الش�عب ال�دويل ،لحس�اب الجولة  22من
ال�دوري العراقي املمتاز .وقال بح�ت «فريقنا قدم
مب�اراة كبرية وكان الط�رف األفضل ،لكن الحكم
زيد ثامر احتس�ب هدفا جاء من تس�لل واضح
بتدخل العب الرشطة يف الحالة ،ما دفع الحكم
املس�اعد للتدخل ورفع رايته لكن الحكم أرص
عىل احتساب الهدف بطريقة عجيبة».
وبني أن الوسط الريايض واملحللني جميعهم
أك�دوا ع�دم رشعية الهدف ،وبس�بب هذا
الق�رار الظال�م مشرف الفري�ق ق�رر
س�حب الفري�ق م�ن املب�اراة ،لكنن�ا
وبعد مناقش�تنا لتداعيات االنسحاب
واحرتام�ا لل�دوري العراق�ي ،قررن�ا
الع�ودة واس�تكمال املب�اراة رغم أن
فريقنا تعرض للظلم.
وأتم« :األخط�اء التحكيمية تكررت معنا
حيث حرمنا م�ن هدف صحيح يف املباراة
املاضي�ة أم�ام أربيل ،ألغي بداعي التس�لل
وتأكد بعدها ب�أن الهدف صحيح وحرمنا من
الف�وز ،وأمام الرشط�ة حرمنا عىل األق�ل من نقطة
التعادل وبالتايل األخطاء التحكيمية تضيع جهد الفريق».

ليس األول من نوعه خالل هذا املوسم ،ففي  19كانون
الثان�ي  2021ت�م إيق�اف تنفي�ذ عقوبة أح�د مدربي
دوري الدرجة األوىل.
وكان�ت إدارة ن�ادي زاخ�و ،قد هددت أم�س الجمعة،
باللجوء إىل املحاكم الداخلية والخارجية ،يف حال
إرشاك العب الرشطة عالء مهاوي يف املباراة
الت�ي جمعت بينهم�ا ،ضمن منافس�ات
الجولة  22لدوري الكرة املمتاز.

هازارد يتعرض النتكاسة جديدة
تع�رض البلجيك�ي إيدين ه�ازارد ،نجم
ري�ال مدري�د ،النتكاس�ة جدي�دة تعطل
عملي�ة التع�ايف والع�ودة إىل املباري�ات.
ً
ووفقا لصحيفة «ماركا» اإلسبانية ،فإن
هازارد عانى من انتكاس�ة ،بعد أن شعر
بألم طفيف يف منطقة أصيب خاللها من
قبل.وذكرت أن ه�ازارد كان غائ ًبا خالل
الفترة املاضية بس�بب إصاب�ة عضلية،
رغ�م أنه حق�ق تقدمً ا جي� ًدا ،بالنظر إىل

أن مدة الغياب األويل بلغت  6-4أس�ابيع،
لكنه عاد للتدريب�ات يف فالديبيباس يوم
 21ش�باط.ومع اقتراب عودة ه�ازارد
حدث�ت االنتكاس�ة يف األس�بوع الح�ايل،
حي�ث ل�م يك�ن ق�ادرًا على التدريب يف
معظم األيام.وأش�ارت إىل أن ريال مدريد
ب�ات مج ً
ربا اآلن عىل تأجيل عودة هازارد
للمش�اركة يف املباريات.وأوضحت أنه ال
ي�زال ُينظر إىل مباراة اإلي�اب ضد أتاالنتا

الرياضية

يف دوري أبط�ال أوروب�ا على أنها موعد
محتمل لع�ودة هازارد.وقالت الصحيفة
إن زي�ن الدين زيدان ،مدرب ريال مدريد،
ل�ن يخت�ار ه�ازارد للمباراة م�ا لم يكن
متأك ًدا م�ن تعافيه بنس�بة .%100ومن
املتوق�ع أن يواص�ل ه�ازارد العم�ل مع
ري�ال مدريد ،ع�ن طريق تقس�يم وقته
بني التدريب يف صال�ة األلعاب الرياضية
والتمارين يف امللعب.
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سواريز يطمح لكسر صيامه عن التهديف في ديربي مدريد

رودجرز يشيد
بمستوى فاردي
بع�د االنتق�ادات الت�ي تلقاها خالل
املش�اركة يف أول ديربي له أمام ريال
مدريد ،وال�ذي كان بمثابة انطالقته
م�ع أتلتيك�و مدريد ،س�يعود لويس
س�واريز ملواجهة الفري�ق امللكي من
ا لي�و م
جد ي�د ،
األح�د،
على

ملع�ب ألفري�دو دي س�تيفانو ،بعد
ً
هدف�ا خلال  13جولة
تس�جيله 11
من�ذ ذلك الحني.ويمر س�واريز حال ًيا
بأس�وأ فرتاته من�ذ انضمامه للفريق
بعد فش�له يف التس�جيل لـ  4جوالت
متتالي�ة أم�ام غرناط�ة وفياري�ال
ومواجهت�ي ليفانت�ي ،وباحتس�اب
مواجه�ة تش�يليس ب�دوري أبط�ال
أوروبا ،س�يكون اإلجمايل  5مباريات
دون تس�جيل.وخالل تل�ك املباريات
الخمس ،س�دد س�واريز  14تسديدة

لك�ن ب�دون النج�اح ال�ذي حقق�ه
م�ن قبل هذا املوس�م ،وب�دون القوة
ً
وأيضا بدون
املعهودة طوال مسريته،
الحسم والثبات الذين تميز بهما بعد
ً
هدف�ا خلال  9مباريات،
إح�راز 11
وذلك قبل السلسلة السلبية الحالية.
ً
هدفا
وس�جل الالعب هذا املوسم 16
خلال  21مب�اراة خاضه�ا ،لكنه لم
ينج�ح يف ه�ز ش�باك الخص�م يف 10
منها ،بما فيها األربع لقاءات األخرية.
وقال س�واريز يف ترصيحات للقنوات

الرس�مية لليجا «طبيعت�ي دائمً ا هي
أن أك�ون تنافس� ًيا ،دائمً ا م�ا أحاول
التف�وق على نفسي وتخط�ي أي�ة
عقب�ات يف طريق�ي .دائمً �ا م�ا كنت
هكذا وأنا شخص صعب املراس».
ون�وه «أن�ا يف فري�ق يعتق�د الكثير
م�ن الن�اس ،أن تس�جيل الكثري من
األه�داف معه أم�ر صع�ب ،ولكن يف
ظل جودة الالعبين حولك يكون هذا
األم�ر سهلاً ».وس�يخوض س�واريز،
خط هجوم األتلتي أمام امللكي وسط

كثري م�ن الش�كوك والتكهنات حول
من سريافقه يف هذا الخط ،وستكون
املفاضل�ة بين مارك�وس يورنت�ي
وج�واو فيليك�س وآنخي�ل كوري�ا،
ال�ذي من املمكن أن يش�ارك يف مركز
الجناح األيمن ،ولكن مما ال شك فيه
أن س�واريز هو ال�ذي س�يبدأ اللقاء
كأس�ايس .يذك�ر أن س�واريز واج�ه
ري�ال مدريد يف  17مناس�بة من قبل،
 16منه�ا وهو يف صفوف برش�لونة،
ً
هدفا.
وأحرز يف شباكه 11

ديوكوفيتش يؤكد مشاركته في بطولة ميامي
ق�ال نوف�اك ديوكوفيت�ش املصن�ف األول
عاملي�ا ،إنه س�يعود إىل املالع�ب يف بطولة
ميام�ي املفتوح�ة للتن�س الش�هر
الحايل ،بعد تعافيه من تمزق
عضلي خلال ف�وزه
بلقب أستراليا
املفتوحة.

واصيب الالعب الرصبي البالغ عمره  33عاما
يف ال�دور الثالث يف ملب�ورن بارك ،لكن ذلك لم
يمنعه من تمديد رقمه القيايس بحصد اللقب
التاسع ،ورقم  18يف البطوالت األربع الكربى.
وسينفرد نوفاك ديوكوفيتش بالرقم القيايس
يف صدارة التصنيف العاملي ملدة  311أسبوعا،
ليكرس رقم روجر فيدرر.

ووفقا لجدول البطوالت التي سيش�ارك فيها
على موقع�ه ،س�يكون ديوكوفيتش حارضا
يف بطول�ة ميامي املقامة م�ن  22آذار وحتى
نيسان.
وبع�د ميام�ي ،التي ن�ال لقبها س�ت مرات،
س�يعود إىل أوروب�ا النطلاق موس�م املالعب
الرملية ،قبل بداية فرنس�ا املفتوحة يف نهاية

مايو.
وسيش�ارك ديوكوفيت�ش يف مون�ت كارل�و
لألس�اتذة يف موناكو ما بني  11و 18نيس�ان،
ثم يعود إىل بلجراد للمشاركة يف بطولة رصبيا
املفتوحة.وتع�ود بط�والت اتح�اد الالعبين
املحرتفين إىل بلج�راد ألول م�رة من�ذ ،2012
وتقام املنافسات يف الفرتة  25-19نيسان.

يوفيتش يفتح الباب أمام مغادرة ريال مدريد
فت�ح الرصبي ل�وكا يوفيت�ش ،مهاجم ريال مدري�د ،املعار إىل
آينرتاخت فرانكفورت ،الباب أمام رحليه نهائ ًيا عن املرينجي.
وانتقل يوفيتش إىل ريال مدريد نظري  60مليون يورو يف صيف
 ،2019لكن�ه عانى م�ن التهميش م�ع الن�ادي امللكي.وقال
يوفيتش يف ترصيحات لصحيفة بيلد «مس�تقبيل؟ س�أفكر
يف ه�ذا األم�ر بنهاي�ة
املوس�م».وأضاف «يف
الوق�ت الح�ايل ،أفك�ر
فق�ط يف آينرتاخ�ت
فرانكف�ورت ،وأعم�ل عىل
تقدي�م أفضل م�ا لدي يف املباري�ات املقبلة».
وتاب�ع «البقاء مع آينرتاخ�ت فرانكفورت؟
كل يشء ممك�ن ،ألن�ك ال تع�رف أب� ًدا م�ا
س�يحدث يف كرة القدم».وواص�ل «العودة

ً
صحيحا ،ألنه توجد هنا الكثري من األش�ياء املناس�بة
هنا عىل س�بيل اإلعارة كان قرارًا
يل».وأكم�ل «األم�ر األهم هو نجاح الفري�ق .إذا كان الفريق يعمل بش�كل جيد فهذا أمر
إيجاب�ي يل ،حي�ث أن كل فوز خطوة لألمام بالنس�بة يل ،وبالطبع أريد اللعب ومس�اعدة
فرانكفورت».وأردف «رغم البداية الجيدة ملاذا ال تشارك ملدة  90دقيقة؟ لم ألعب كث ً
ريا يف
آخ�ر عامني ،لذا أحتاج إىل العمل ألك�ون يف كامل لياقتي أوالً».ونوه «أتدرب دائمًا بأفضل
ما ل�دي .صحيح أنني لم أصل بعد إىل املس�توى الذي
اعتدت علي�ه ،وال يمكنني اللعب ملدة  90دقيقة ،لكن
أحاول تغيري هذا الوضع».وأتم «أش�عر بتحس�ن كل
ي�وم ،أعتقد أنني أس�تطيع حجز مقعد يف تش�كيلة
الفريق .ال يزال هن�اك العديد من املباريات
املتبقية قب�ل نهاية املوس�م ،لكن
لدي أسباب للشعور بالرضا
يف الوق�ت الح�ايل ع�ن
اإلعارة».

االيونايتد يطارد إيايكس موريبا
يسعى مانشسرت يونايتد للتعاقد
م�ع أح�د الالعبين الش�باب
البارزي�ن يف برش�لونة خلال
ً
املقبل.ووفقا لصحيفة
الصيف
«ذا ص�ن» الربيطاني�ة ،ف�إن
ً
عرضا
مانشستر يونايتد ق�دم
لربشلونة ،من أجل الحصول عىل

خدم�ات الالعب الش�اب إيايكس موريبا.
وأش�ارت إىل أن يونايت�د ل�م يك�ن الوحيد
ال�ذي أراد التوقيع مع موريبا ،لكن األخري
حص�ل ً
أيض�ا على ع�رض م�ن اليبزيج.
وأوضحت الصحيفة الربيطانية أن األندية
تح�اول اس�تغالل أن عق�د موريب�ا م�ع
برش�لونة ينتهي يف الع�ام املقبل.وذكرت

أن الرشط الجزائ�ي يف عقد موريبا
م�ع برش�لونة يبل�غ  89ملي�ون
جني�ه إسترليني.ويعمل موريب�ا
مع الوكيل جوناث�ان بارنيت ،الذي
اش�تهر بتمثيل العدي�د من الالعبني
أبرزهم جاريث بيل نجم ريال مدريد
املعار إىل توتنهام.

ليفربول مهتم بالتعاقد مع كوليبالي
ع�اد ليفربول ملط�اردة أحد الالعبين ،الذين كانوا
على طاول�ة الري�دز يف املريكاتو ،خالل الس�نوات
األخرية.ويعان�ي ليفرب�ول م�ن إصاب�ات عدي�دة يف
الدفاع ،رضبت كل من فريجيل فان دايك وجويل ماتيب
ً
جوميز.ووفق�ا لصحيف�ة «بيلد» ،ف�إن ليفربول
وج�و
ع�اد لالهتمام بالحص�ول عىل توقيع الس�نغايل كاليدو
كوليب�ايل ،مدافع ناب�ويل ،يف فرتة االنتق�االت الصيفية
املقبلة.جاء ذلك مع اس�تمرار مخاوف ليفربول بشأن

الدفاع ال�ذي رضبته العديد من اإلصابات هذا املوس�م ،لذا طلب
يورج�ن كلوب مدرب الريدز ،ض�م مدافع آخر من الفئة األوىل
عىل ش�اكلة فان دايك.وأش�ارت إىل نابويل قد يضطر إىل بيع
أح�د نجوم�ه يف الصي�ف املقبل ،بس�بب األزم�ة املالية التي
رضبت النادي عقب وباء كورونا.وأوضحت أن كوليبايل لديه
جميع الصف�ات التي يبحث عنها ليفرب�ول ،حيث أنه مميز
يف التحك�م بالكرة ،وقوي يف الرصاعات الهوائية ،باإلضافة إىل
امتالكه لرسعة بالغة.

قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي ،إن مهاجمه جيمي
ف�اردي الع�ب اس�تثنائي ب�كل املقايي�س ،وإنه س�يعمل عىل
تخفي�ف العبء عن كاهل هداف الفري�ق بتعزيز خط الهجوم
خالل فرتة االنتق�االت الصيفية املقبلة.وينفرد فاردي بصدارة
هدايف ليستر س�يتي برصيد  14هدفا يف جميع املنافسات هذا
املوس�م لكنه هز الش�باك م�رة واحدة فقط يف آخ�ر 13مباراة
ش�ارك فيها.ولعب فاردي ( 34عاما) العب املنتخب اإلنجليزي
الس�ابق أيض�ا دورا ب�ارزا يف ف�وز ليستر غري املتوق�ع بلقب
الدوري اإلنجليزي املمتاز يف موس�م  2016-2015عندما أحرز
 24هدفا.وقال رودجرز «بالنس�بة يل فهو العب اس�تثنائي .ال
يوج�د له بديل .إنه متميز يف مسيرته ويف صفاته وفيما قدمه
لليسرت».
وأش�ار رودج�رز إىل أنه ال يزال يتوقع الكثير من فاردي خالل
املوس�م الحايل واملواس�م القليلة املقبلة بعد أن أحرز حتى اآلن
أكثر من  100هدف لليسرت يف الدوري اإلنجليزي.
رودج�رز «نفك�ر
و أ ض�ا ف
تعزي�ز صف�وف
يف
الفري�ق خالل
الصيف».

الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
اإلمام الصادق «علية السالم»
من صدق لسانه ،زكا عمله .ومن حسنت نيته ،زيد
يف رزقه .ومن حس�ن بره بأه�ل بيته ،زيد يف عمره.
اإلسلام درجة واإليمان عىل اإلسالم درجة واليقني
على اإليمان درجة وما أوتي الناس أقل من اليقني.
اإليم�ان يف القلب واليقين خطرات.الرغبة يف الدنيا
ت�ورث الغم والح�زن والزهد يف الدني�ا راحة القلب
والبدن.
التواصل بني اإلخوان يف الحضر التزاور والتواصل
يف الس�فر املكاتبة.س�وء الخلق نكد.حس�ن الخلق
م�ن الدين وهو يزيد يف الرزق.يا أهل اإليمان ومحل
الكتمان تفكروا وتذكروا عند غفلة الساهني.
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جاهشنا ال ُبكا َء وَلَم ُن ِطق
َ
ً
َ
َ
َ
واكيا
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ع
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موضوعها يشابه شروط البنك الدولي الستمالك الدول وثرواتها

هوس الطبع ..
ُ

«طبيبـة في بيـت البـرزنجي» روايــة عــن جــذور
العــولمـة الـرأسماليــة الستعباد اآلخرين
املراقب العراقي /املحرر الثقايف...
ي�رى الروائ�ي والق�اص عب�د االمري
املج�ر ان « طبيبة يف بي�ت الربزنجي»
رواي�ة تتح�دث ع�ن ج�ذور العومل�ة
الرأس�مالية يف عقول الدهاة املاكرين
الذين يجيدون لعبة استعباد اآلخرين
 ،وفيما اشار اىل الرواية تشيكية تدور
أحداثها يف العراق يف نهاية عرشينيات
املايض ،اوضح ان موضوعها يش�ابه
رشوط البن�ك ال�دويل وصن�دوق
النق�د ال�دويل على ال�دول و وكيفية
استمالكهما للدول وثرواتها.
وقال املجر يف ق�راءة نقدية خص بها
(املراق�ب العراقي) :قرأت قبل س�نني
ً
روائي�ا بعن�وان “طبيبة يف بيت
عمال
الربزنجي” ملؤلفته “ايلونا بورس�كا”
وه�ي كاتب�ة تش�يكية متخصص�ة
يف عل�م االجتم�اع ومارس�ت مهن�ة
الصحاف�ة ،وله�ا اعم�ال روائية عدة
الق�ت نجاحاً كبريا يف بلدها وخارجه،
وبحك�م خربتها بأح�وال املجتمعات،
ص�ارت كتاباته�ا الروائي�ة سيريّة،
وتحدي�دا ً سير الن�اس البس�طاء
واملجهولني الذين اهتم�ت بهم ،فهي
تق�ول؛ ان كل حياة انس�انية تش�كل
موضوعاً لرواية! .
وأض�اف  :ان الرواي�ة الت�ي نح�ن
بصددها ،تتحدث عن طبيبة اس�مها
“فالس�تاكا لوف�ا” أت�ت بغ�داد يف

عبد االمير المجر
العرشينيات والثالثيني�ات من القرن
املنرصم واس�تأجرت بي�ت الربزنجي
يف “ح�ي املي�دان” يف الب�اب املعظ�م
والذي س�يكون الحقاً “مس�توصفاً”
“تشيكوس�لوفاكياً” يف بغ�داد ،وم�ن
اس�م البي�ت ج�اء عن�وان الرواي�ة
“التس�جيلية” التي نط�ل من خاللها
على رحل�ة فت�اة اخت�ارت املغام�رة
طريقاً لإلكتش�اف والبحث عن عمق
االش�ياء ،وبعد ان تعكس�ها الروائية
“بورسكا” بطريقة بارعة ،استحقت
ان يعاد بس�ببها طب�ع الرواية للمرة
السادس�ة ،وان الت�ي بين ايدينا هي
الطبع�ة العربي�ة التي ج�اءت بأكثر

م�ن( )460صفحة من القطع الكبري
وبحرف صغري نسبياً.
وتاب�ع :لق�د لف�ت انتباه�ي من بني
املش�اهد واملواق�ف العدي�دة ،ماروته
البطل�ة يف الصفح�ة ( )203حي�ث
تك�ون يف كرك�وك ،وتذك�ر ان علماء
آث�ار امريكي�ون اكتش�فوا ق�رب
املدين�ة يف نهاي�ة العرشيني�ات بقايا
املدين�ة اآلش�ورية “ن�وزي” حي�ث
قصر الح�كام املش�يد قب�ل ثالث�ة
آالف وخمس�مائة س�نة ،برس�ومه
الجميل�ة وجدران�ه املش�يدة بعناي�ة
ومن ضمن ما اكتش�فوه ايضاً الواحاً
طينية (قانوني�ة) مكتوبة بالحروف

املسمارية ،ولعل ما مكتوب عليها هو
ما دعانا لكتابة هذه السطور.
وأس�تطرد :رج�ل داهي�ة اس�مه
“تيهيبتلي” وامرأة ال تق�ل دها ًء عنه
اس�مها “تولبنيه” م�ن يقرأ قصتهما
املكتوب�ة يف هذه االل�واح ،او الفقرات
“القانوني�ة” الت�ي فرضاها عىل أهل
زمانهم�ا ،س�يتأكد م�ن ان للعومل�ة
الرسمالية جذورا ً تلتقي عندها عقول
الده�اة املاكرين الذي�ن يجيدون لعبة
اس�تعباد اآلخرين بأس�اليب مختلفة
متج�ددة ،وخالصة حكاي�ة تيهيبتيل
وتولبنيه التي التخلو من طرافة ،وكما
تق�ول االلواح ،ان بي�ع ورشاء االرض
وقت�ذاك كان محرماً ،اذ بعد ان يموت
األب الذي يمتلك ارضاً يتم تقس�يمها
بني ابنائه بالتساوي ،لكن “تيهيبتيل”
توصل اىل فكرة ستجعله يسيطر عىل
معظ�م االرايض حي�ث ع�رض على
الفالحين مبلغاً من امل�ال ،غري كبري،
لقاء امر واحد ،هو ان يقوموا بتبنيه،
اي اعتباره ابن�اً لهم ،ويف النهاية كان
له اكثر من مائة م�ن اآلباء بالتبني!!
وعندم�ا مات ه�ؤالء كان ل�ه نصيب
م�ن األرض يع�ادل نصي�ب كل اب�ن
م�ن أبنائه�م ،األم�ر األده�ى هو إن
أوالد ه�ذا الرج�ل الداهي�ة ،وبع�د أن
تمك�ن والده�م من إحكام س�يطرته
عىل الن�اس به�ذه الطريق�ة واصلوا

األسلوب نفسه لتوس�يع ممتلكاتهم
ول�م تص�ل املحاكم�ات الت�ي أقامها
األبن�اء الرشعي�ون ض�د “تيهيبتيل”
يف حين�ه إىل نتيج�ة ،الن أوالد وأحفاد

جزء ثالث من «فنارات في الثقافة العراقية» بطبعة دولية
املراقب العراقي  /خاص...
ص�در للكاتب صباح محس�ن
كاظ�م الج�زء الثال�ث م�ن
موس�وعة فن�ارات يف الثقافة
العراقي�ة والعربي�ة دراس�ات
نقدي�ة  ،بطبع�ة دولي�ة ثانية
مُ زيدة عن دار سلمى للطباعة
والنرش يف املغرب.
وق�ال كاظ�م يف ترصي�ح
لـ(املراق�ب العراقي) :صدر يل
بفضل من الل�ه ونعمته الجزء
الثال�ث من موس�وعة فنارات
يف الثقاف�ة العراقي�ة والعربية
دراس�ات نقدية بطبعة دولية
ثانية مُ زيدة باملغرب الش�قيق
ع�ن دار س�لمى فش�كرا ً م�ن
القل�ب لألس�تاذ عب�د اله�ادي
يس�ف صاح�ب دار س�لمى
بتطوان،واملصمم�ة كريم�ة
السويس  ..و براء الوراكيل.

واضاف  :لقد ص�درت الطبعة
األوىل يف بغداد عن دار الورش�ة
الثقافي�ة للروائ�ي كاظ�م
الش�وييل ب  ٣١٧صفح�ة
خلال العام املايض وقد أضيف
للطبع�ة الجدي�دة باملغ�رب

ماكت�ب خلال ش�هرين ع�ن
الطبع�ة األوىل ..م�ن الناق�د
د.عمار ابراهيم عزت والقاص
والروائي أياد خضري الش�مري
والروائي ش�وقي كريم حس�ن
والكاتب عو

ني حامد حسني .
وتاب�ع  :كما ت�م اضافة حوار
أجراه مع�ي الكاتب املرسحي
والش�اعر عيل حسين الخباز
ً
..فضلا ع�ن مقدم�ة الطبعة
األوىل د .حس�ن البص�ام ..
والناق�د واملرتج�م عبد الكريم
عيسى وق�د تضم�ن الج�زء
الثال�ث دراس�ات بالتاري�خ
 ا لقصة  -ا لروا ية  -ا لش�عر -املرسح-التشكيل-الفلس�فة
الح�وارات ونرش بحث مؤتمرً
كاملا
النق�د العرب�ي بعم�ان
للدكت�ور املومن�ي والدكتورة
مريم عفانه ،الدراسات النقدية
شملت مختلف املبدعني العرب
من كافة األقط�ار  ..وقد دخل
الج�زء الثال�ث ب ٤دراس�ات
للدكت�وراه واملاجس�تري ب٣
أشهر .

«كوابيس الرجل الفراشة» قصص ذات رؤية نقدية ال تجامل أح ًدا
يقدم رشيد اغبارية يف مجموعته القصصية
“كوابي��س الرج��ل الفراش��ة” مجموع��ة من
القصص التي ت�تراوح مواضيعها بني ما هو
حينا،
حينا وإنساين ً
حينا ووطني ً
شخيص ً
املراقب العراقي /متابعة...
وتجمعه�ا يف الح�االت جميعه�ا
رؤي�ة نقدية تق�دم الحقيقة دون
مجاملة أو تزويق.
وج�اءت املجموع�ة الص�ادرة عن
“اآلن ن�ارشون وموزع�ون” يف
عمّ �ان يف ثالث�ة وتس�عني صفحة
م�ن القط�ع املتوس�ط ،واختريت
لغالفه�ا لوحة من أعم�ال الفنانة
الفلس�طينية منال ديب ،وأهداها
اغبارية إىل زوجته ومسقط رأسه،
يف إش�ارة قد تكون ذات داللة عىل
اجتم�اع امل�رأة والوط�ن يف معنى
واحد.
وخلال مراح�ل السرد يج�وس
اغباري�ة بقارئ�ه خلال تل�ك
املس�احات الرخوة الت�ي ال تجعله
يش�عر باالرتياح لكنها تمكنه من
إدراك واقعه دون رتوش ..يقول يف
إحدى قصصه:
«هو أمر مفروغ منه أننا بالنتيجة

نخب�ئ خل�ف أقنع�ة الحض�ارة
حيوانات رشس�ة ،تلهث
البرشي�ة
ٍ
خلف ش�بقها َ
وقرَمِ ه�ا فتنتج من
أجلهم�ا الكثير م�ن املس�ميّات
الفارغة والعوائق والطقوس ملجرد
أن نصدق كذبتن�ا أننا نمارس تلك
ّ
بش�كل مختل�ف ،ليصبح
األم�ور
اختالفن�ا تش�وي ًها ألكث�ر األم�ور
ْ
ولك�ن من املف�روغ منه
بس�اطة.
ً
أيض�ا أنن�ا نمل�ك ق�درة إضافي�ة
تجعل قدرتنا س�واء على البناء أو
اله�دم خرافية ،فن�راوح تارة بني
تعمير الكواك�ب األخ�رى وتدمري
ً
وفق�ا ملزاج «ذك�ور ألفا»
كوكبن�ا
التي بيننا».
ُ
والحقيق�ة الت�ي ال يري ُدها رش�يد
ْ
أن تجامل أح ًدا هي دائمً ا صادمة؛
ٌ
ٌ
ّ
مكربة تكشف جوانبَ
عدسة
ألنها
الضع�ف فينا ،هذا ما يظه ُر يف غري
صة داخل املجموعة ،بي َد َّ
ِق َّ
أن هذه
َ
الحقيق�ة تنري يف الوقت نفس�ه ما

يمك�ن ْ
أن يع َّد أمًل�اً قادمً ا ينتظرنا
يف مكان ما من هذا الوجود.
ويقول يف قصة أخرى محاولاً فهم
ً
ومازجا بني العام والخاص
واقعه،
ّ
تجس�د جذور املعاناة
يف لغة حا ّدة
وه�ذا النقد ال�ذي جس�دته اللغة

الح�ادة هو نق�د قادم م�ن داخل
املعان�اة؛ فه�و غير متع�ال على
الواقع ،ب�ل إن الحياة الش�خصية
للكاتب بوصفه فلس�طينيًّا يعيش
داخ�ل األرض املحتل�ة ويعاي�ش
الواق�ع اليومي هن�اك هي الباعث
عىل جملة الرؤى وااللتقاطات التي
تظه�ر يف مجموعة م�ن قصصه.
ي�وازي ذلك قصص أخرى يف تناول
الواقع العربي يف مجمله ،وقصص
تشير إىل قضايا اجتماعية يومية
عادي�ة؛ فف�ي كل الح�االت ه�و
اب�ن الواق�ع ،ينقل�ه للق�ارئ عن
كث�ب ،لكنه يفجر ه�ذا الواقع من
داخله ،ويعري مساوئه ،ويكشف
املسكوت عنه فيه.
ولعل املصارحة والرغبة يف وضوح
األش�ياء ه�ي الس�بب ال�ذي دع�ا
اغباري�ة إىل الح�دة يف غير مكان،
يخف تدفق مشاعره
غري أن ذلك لم
ِ
م�ن وراء الكلم�ات ،ووعيه بواقع
يخص�ه ،ويف�رض نفس�ه علي�ه
بسماته الشخصية والجماعية..
ورش�يد أغباري�ة ش�اعر وكات�ب
من فلس�طني .صدر ل�ه قبل هذه
املجموع�ة“ :الغري�ب يف ش�ارع
صهي�ون” قص�ص ،و”حل�م ليلة
خوف” شعر

ه�ذا املاك�ر احتفظ�وا باألل�واح التي
تتضمن التسجيل الرس�مي لعمليات
تبني “املرحوم” واستمرت محفوظة
حتى عرصنا هذا!  ...حكاية “السيدة

الغنية تولبنيه” ال تقل غرابة ،اذ كانت
هذه امل�رأة “الفاضلة” واملحبة للخري!
تتبنى عرشات الفتيات الفقريات بناتاً
له�ا ،لكن بشرط واحد ه�و إن يحق
له�ا عقد قرانهن عىل من تش�اء لقاء
رس�م مايل معني وحين يموت الرجل
األول للبن�ت يحق له�ا تزويج األرملة
بالطريقة نفس�ها حتى املرة الحادية
عرشة بعدها تخرج األرملة “بحرية”!
من دار الس�يدة ولم تذك�ر األلواح ان
فت�اة واحدة خرجت (ح�رة) من بيت
(األم الطيبة)! هذه.
وختم :ان موضوع الرواية س�يحلينا
اىل موض�وع موض�وع س�يايس
واقتصادي نعيش�ه ونعايش�ه يوميا
يف الوق�ت الراه�ن فالش�ك إن ال�ذي
يق�رأ رشوط البن�ك ال�دويل وصندوق
النق�د الدويل وكيفية اس�تمالك الدول
وثرواتها عرب الق�روض التي تمنحها
لل�دول بفوائد كبرية ،وكيفية تبنيهما
“الزعم�اء” الذي�ن يتوزع�ون بق�اع
األرض م�ن اجل رعاية مصالح الدول
االس�تعمارية الكبرى ،وم�ن يق�رأ
ه�ذه الحكاي�ة س�يقول حتم�ا ..م�ا
أش�به الليلة ،بثالثة آالف وخمسمائة
عام خل�ت!! ان هذا الن�وع من االدب
يس�تجيل س�طور التاري�خ ويعي�د
قراءته�ا بطريقة عذبة توصلها ألكرب
عدد من القراء.

قصص قصيرة جدا
حيدر الهاشمي

رفعة علم

االنفجار!؟

أبن�ة الش�هيد ذات الخمس�ة
أعوام
ل�م تش�اهد وج�ه أبيه�ا  ,كان
الصندوق خاليا ً ملفوفا ً بالعلم .
يف عامها الدرايس األول
عندم�ا ق�رأوا النش�يد و رفعوا
العلم
أش�ارت إليه وقالت له�م  :هذا
أبي !؟

درس

زقاق

أخرج م�ن املنزل  ,ث�م أعود ثم
أخرج مرة أخرى !
يتكرر ذلك املشهد عدة مرات يف
الليل�ة الواحدة  .أش�عر و كأني
أحمل عىل ظهري ,
أكياس س�وداء ,يف داخلها بكاء
األطف�ال
ودموع األمهات !؟

بريد

أح�د التالمي�ذ  ,حين كتب عىل
الورقة أس�م أبي�ه  ,كتبه حرفا ً
بعد آخر .
قالت له معلمة املادة  :أخطأت
 ,أجمع االسم كامالً
ق�ال  :هك�ذا ش�اهدته يف

من�ذ عزلت�ه و ه�و يرس�ل
إليه�ا القصائ�د ،م�ع الطي�ور
و العصافير .عندم�ا أختف�ى،
عث�روا على ري�ش يف امل�كان،
قالت الناس :تحولت روحه إىل
حمامة.

وليد حسين
يا لقلبي ق ِد انزوى و اسرتاحا
لم يز ْد خريا ً بينكم فأشاحا
ُ
ُ
ساعة وص ٍل
الظالم
هطول
و
ِ
ً
ْ
ُ
إن جرى الوقت غفلة قد أباحا
عدمتك صوتاً
ُ
بني جيلني ما

مال ّ
عني كال ِن ِّد حني استباحا
فالكليل الذي تلب َّد شكالً
ُ
ً
هل ّ
فكرة و َ
صالحا
تبنا ُه

يزل مسرتيباً
هوس الطبع لم ْ
ُ
ِ
َ
ّ
شاقني أني قد أراك اجتياحا
خسّ ُة البعض أن تكون صغريا ً
ِ
ُ
يسيل انسفاحا
بيديك املدى
سطوع
وأنا أميض ما لنا من
ٍ
َ
القلبَ
إذ أردت انزياحا
يغم ُر
َ
طيف
ري
غ
أكن
ال و عيني ِك لم
ٍ

جار لو جفا و أزاحا
واملدى ٍ
َ
ُ
غرام
الليل من شحيح
يمنح
ٍ
َ
َ
َّ
وجهها املعتل حسبك ف َ
احا
لم تكن طافحاً بيوم ورو ٍد
ِّ
وخل الكفاحا
فاستز ْد باملنى
َ
فوج
غرابة
أين كانوا  ..؟ فيا
ٍ
ً
ّ
َ
خرسوا حسما واستحلوا امل ِزاحا
ما استقاموا ّ ..
كأننا منذ جي ٍل

نهتدي رشقاً نستزي ُد انبطاحا
أحل الدما َء َ
إذ َّ
ذاك وعي ٌد
ً
قد غدا غازيا لنا مُ ستباحا

َ
خضوع
بغري
أطال الردى
ما
ِ
ٍ
َ
اتساع أتاحا
و انثياالت يف
ٍ
برهط
الصرب مُ ذ تجلّ ْت
قم ُّة
ٍ
ِ
َ
َّ
َ
فاستحق الوشاحا
الحبس
أجهض
ُّ
كل يوم يم ُّر ُ ..
حيث وجو ٌد
ٍ
وحضو ٌر  ..ملعت ٍد قد أطاحا
يستاف َ
ُ
هو نرصٌ
ألف شهي ٍد

ُ
يعانق األرواحا
يف صمو ٍد
ُ
َ
َّ
عتق
ولعل العويل لحظة ٍ
لخافق َ
است َناحا
وانحدار
ٍ
ٍ
شاهق ُّ
ينئ احتضارا ً
ٌ
ما سعى
ُ
خرست في ِه النجاحا
و كأني
طريق
نحو
عيون تمت ُّد
و
ٍ
ٍ
و األماني قد أثخنوها جراحا
ُ
انتبهت تلك وعو ٌد
ليتني ما
ً
َ
ْ
سلبت مهجة تراك مُ تاحا

وعظ
سوف تهفو  ..لنا مناب ُر
ٍ
َ
شاحباتٍ سكبن دمعا مُ باحا
ري املُج ُّد أسل َم طوعاً
فاملص ُ

َ
و َ
املوت الذي ما اسرتاحا
أباح
هل توانى عمّا يري ُد انسكابا
لو َبدا حافالً يو ُّد انرشاحا

«كفن للموت» مجموعة قصصية تتنبأ بنهاية الدواعش
املراقب العراقي /متابعة...
أص�در الكات�ب الجزائ�ري عبدال�رازق بوكبة،
مجموعة قصصية بعنوان “كفن للموت” يتنبأ
يف بعضها بنهاية عصابات داعش االجرامية.
ويعتبر بوكب�ة أن امل�وت ،بمعاني�ه املادي�ة
واملعنوي�ة ،ه�و املوضوع املتك�رر يف القصص
ال�ـ ،15الت�ي تك�رر نف�س الش�خوص يف كل
النصوص ،وتتعدد زوايا تن�اول املوضوع ،عند
اإلنسان واملكان نفسيهما.
يف قصة “الرصاصة” يتحدث بوكبة عن صداقة
عميق�ة بني بطل القصة الزبري بن نجمة وفتى
آخر يس�مى سعيد ،أهدى هذا األخري ،يف جلسة
حميمية ،لصديقه الزبير رصاصة ،وأخذ منه
وع ًدا بأال ُيضيّعها ،وأن يعيدها إليه.
ثم التحق الزبري بالخدمة العسكرية اإلجبارية،
بع�د أن أوىص صديق�ه خريا بخطيبته س�ارة،
وبقي س�عيد وحيدا ،قبل أن يس�تقطبه شباب
الرايات الس�وداء ،يف إشارة إىل عصابات داعش
االجرامي�ة ،ف�كان أن هجم س�عيد عىل القرية
واختط�ف خطيب�ة صديق�ه ،يع�ود الزبري من
الثكنة فيقصد مكان اإلرهابيني الذين يقودهم
صديقه س�عيد ،ويعيد إلي�ه الرصاصة ،تماما
كم�ا وعده ،ولكن من مسدس�ه بعد أن يخلص
خطيبته من السبي.
ويتحدث بوكبة “كفن املوت” فيقول “تطهرت
بكتابة هذه التجرب�ة القصصية دفعة واحدة،
من إحس�ايس باملوت ،واكتس�بت وعيا إضافيا
بخط�ورة ما بات يحدث لن�ا ،عىل يد تنظيمات
تذبحن�ا باس�م مصدر سلامنا الروح�ي ،وما

س�يحدث س�يكون أبش�ع ،إن ل�م تتح�رك
املنظومات املختلفة ،ومنها املنظومة الثقافية،
يف كش�ف األغطية وإزالة األقنعة”.واملجموعة

القصصية الت�ي صدرت يف القاهرة ،س�تكون
ح�ارضة يف معريض الجزائر والش�ارقة مطلع
شهر نوفمرب القادم.

أوراق
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من اقوال االمام علي ( عليه السالم )
والظلم فإ ّنه أكبر المعاصي ،وإنّ ّ
إيّاك ّ
الظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.
إيّاك ومصادقة األحمق فإ ّنه يريد أن ينفعك فيضرّك.
ً
صديقا حتى يحفظ أخاه في ثالث :في نكبته وغيبته ووفاته.
ال يكون الصّ ديق
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الحكومة ( بتخبطها المعهود) تشعل اسعار العقارات وتحرم المواطن من فرصة سكن
اش�علت القروض التي اطلقتها املصارف الحكومية
للموظفني ومنتس�بي األجه�زة األمنية من {الداخلية
والدف�اع واالمن الوطني والحش�د الش�عبي} املوطنة
رواتبهم ،وبينها صندوق اإلس�كان العراقي واملرصف
العقاري أس�عار العقارات يف العاصم�ة بغداد وبقية
املحافظات بعد انخفاض أس�عارها بش�كل ملحوظ
نتيج�ة النخف�اض أس�عار النف�ط وتفشي فريوس
كورونا.
وعلى امت�داد ح�وايل  435أل�ف كيلومتر مربع هي
مس�احة الع�راق ،ما زال أكثر م�ن مليوني مواطن ال
يج�دون مأوى له�م أو ألرسه�م ،بعضه�م رشدتهم
نريان الحرب ،والبعض اآلخر بس�بب الفقر والحاجة،
يف مشكلة مزمنة يعانيها العراق منذ سنوات عدة.
ووضع�ت بع�ض ه�ذه املص�ارف رشوط�ا ً لتس�ليم
الق�روض لبن�اء املس�اكن ،تتراوح ما بين  30و75
مليون دينار (م�ن  20ألفا ً إىل  51ألف دوالر)
لبناء مس�اكن تراوح مساحتها
بين  50و 100متر
مرب�ع،

أبرزه�ا ان يكون عرب البطاقة اإللكرتونية او املاستر
كارد وضم�ان الق�رض رهن العق�ار امل�راد ترميمه
وتأهيله او اضافة البناء اليه لصالح املرصف رشيطة
توفر كفيلين ،كما أعلن مصرف الرافدين تخفيض
الفوائد اىل  4%فيما قرر مرصف الرشيد تخفيضه اىل
 5%بمهلة  3أشهر للتسديد.
ام�ا املرصف العقاري فقد أطلق ق�رض مبادرة البنك
املرك�زي العراقي لرشاء وحدات س�كنية عىل نوعني،
بمبل�غ  100ملي�ون دين�ار ،ورشاء وح�دات ضم�ن
املجمعات الس�كنية االس�تثمارية بمبلغ  125مليون
دينار ،بمدة سداد ال تزيد عن  20عاماً.
لكن الكثريين يش�تكون من أن معظم املترضرين من
أزمة الس�كن لن يكونوا مش�مولني بهذا القرض ،بل
سيس�تفيد منه موظفو الدولة من الطبقة املتوسطة
وعرب «وس�اطات قوي�ة» وربما رش�اوى أيضا ،وفق
اتهاماتهم.ويعترب مواطن�ون الرشوط التي وضعتها
املصارف الحكومية «مجحفة وصعبة» ،ولن يستفيد
منه�ا ذوو الدخول املح�دودة ،خاصة وأنها تشترط
وجود كفيل للش�خص املتقدم للقرض ،باإلضافة إىل
الحجز عىل املنزل أو قطعة األرض حتى تسديد املبلغ
كامال.ويعتبر محلل�ون اقتصادي�ون،
أن الضمان�ات الت�ي تطلبها
ا ملص�ا ر ف

الحكومي�ة عالي�ة ،من بينه�ا أال يقل رات�ب املوظف
عن تس�عمئة ألف أو مليون دين�ار ،وهو ما يعني أن
الفقراء لن يكونوا مشمولني به.
باإلضافة إىل أن رشط وجود موظف كفيل أو موظفني
اثنين يصع�ب تحقيقه ،ألن معظمهم مشتركون يف
كفاالت س�ابقة تس�تمر لس�نوات ع�دة ،مع رشوط
«تعجيزي�ة» أخ�رى مثل وج�ود عقار آخ�ر للضمان
وتأمني عىل الحياة ،وفقا للمحللون.
ونتيج�ة الرتف�اع أس�عار العق�ارات س�لطنا الضوء
على موق�ف اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة على عملي�ة
إطلاق الق�روض والتي بدوره�ا أخلت مس�ؤوليتها
من املوض�وع دون التعلي�ق على أصله!.وقال عضو
اللجنة جمال كوجر ان «موضوع القروض املرصفية
وفوائده�ا ال تخض�ع ملجل�س الن�واب ،وليس�ت من
صالحي�ات املجل�س او اللجنة املالية».واك�د ان «هذا
االم�ر قضية مالية بحتة وال دخل للمجلس فيه!».اما
اللجنة االقتصادية النيابية فقد حولت االمر برمته اىل
إقرار املوازنة االتحادية للعام  2021الذي س�يخفض
م�ن الحرك�ة الواس�عة حالي�ا ً يف الس�وق العقاري�ة
خصوص�ا ً يف العاصم�ة بغداد.وه�ذا م�ا أك�ده عضو
اللجنة ،سالم الطفييل بالقول ،إن «ارتفاع سعر رصف
الدوالر يف األس�واق املحلية دف�ع املواطنني اىل االتجاه
لشراء العق�ارات كنوع م�ن الضمان» ،معتبرا ً أن»
إقرار املوازنة وعدد من اإلجراءات الحكومية س�تقلل
م�ن الطلب املتزايد عىل العقارات».وأش�ار اىل» عدم
ثقة يف املصارف العراقية ،ما جعل كثريا ً
م�ن املواطنني الذين يملكون
أمواالً يتجهون إىل
رش ا ء

العقارات كنوع من االس�تثمار» ،الفتا إىل» وجود عدد
من الفقرات يف املوازنة ستعمل عىل التقليل من اآلثار
الس�لبية للوضع االقتصادي الذي يعيشه املواطن ،ما
يوّل�د نوعا ً م�ن الطمأنينة ل�دى املواطن».لكن خرباء
االقتصاد العراقي كان لهم رأي آخر يف مس�الة إطالق
القروض لحل ازمة الس�كن يف الع�راق ،وعده البعض
تفاقما ً للمشكالت يف ارتفاع األسعار وزيادة التضخم.
وأوض�ح الخبير االقتص�ادي ،صال�ح الهاش�مي،
ان» قط�اع الس�كن يعان�ي من مش�كلة ع�دم وجود
تخطي�ط صحيح م�ن قبل الدول�ة ،والحكومة تعتقد
ان حل مشكلة االسكان يكمن باملزيد من القروض».
وبين ان» الع�راق يواج�ه مش�كلتني االوىل عدم منح
اج�ازات للمص�ارف العقارية من قب�ل البنك املركزي
وانع�دام وجود س�وق للعقارات طبيعي» ،مشيرا اىل
ان» اي حرك�ة م�ن الحكوم�ة ملن�ح الق�روض تؤدي
اىل ارتفاع اس�عار العقارات بش�كل كبري لعدم وجود
بدائ�ل وملحدودية الوحدات الس�كنية».وأوضح «كما
تلعب مس�الة الع�رض والطلب دورا كبيرا يف ارتفاع
وانخفاض االس�عار ايضاً ،فالع�رض دائما ما يكون
ثابت والطلب متزايد بالنس�بة للعقارات فهناك زيادة
س�كانية تصل اىل مليون نسمة سنويا ً تقابلها ضعف
الوحدات السكنية» .وأشار الهاشمي اىل ان «القروض
ال تعطي حال جذريا ً لبناء الوحدات السكنية بل تفاقم
املش�كالت يف ارتفاع االسعار التي س�تؤثر بالتايل عىل
مدخول املواطنين خاصة وان مدخول الفرد العراقي
يف تراج�ع مس�تمر نتيجة تغيري س�عر رصف الدوالر
ام�ام الدينار باإلضاف�ة اىل الرضائب التي س�تفرض
ضم�ن املوازنة االتحادي�ة لع�ام .»2021واكد الخبري
االقتصادي ان «التضخم سيزداد بصورة كبرية والحل
يكمن يف توس�عة البلديات لبناء وحدات سكنية من
قبل الحكومة وبيعها او من خالل التعاقد
مع رشكات متخصصة».
وأعل�ن الجه�از
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املركزي لإلحصاء التابع ل�وزارة التخطيط يف تقريره
االخري ارتفاعا ً يف مؤرشات التضخم لشهر كانون األول
املايض بنس�بة  3.3%مقارنة مع شهر ترشين الثاني
الذي س�بقه ،فيما س�جل مع�دل التضخم األس�اس
الس�نوي ارتفاع�ا بنس�بة  4.2%مقارن�ة مع نفس
الشهر من عام .2019وارتفع معدل التضخم السنوي
باملقارنة مع شهر كانون األول  2019بنسبة 3.2%؛
متأث�را بتغيير س�عر رصف الدوالر.وي�رى محللون
اقتصادي�ون أن عدم توزيع الحكومة أرايض س�كنية
منذ س�نوات أدى النتش�ار أزمة الس�كن العش�وائي،
التي باتت تتغول على األرايض الحكومية والزراعية.
كما أدى ارتفاع أس�عار الوحدات الس�كنية اىل انعاش
مكات�ب العق�ارات يف بغداد واملحافظ�ات ايضا ً والتي
بدروها اكدت عىل تفاوت األسعار بني منطقة وأخرى
بحس�ب تقيي�م خدماته�ا وموقعها.ويق�ول ،احمد
الطائي ،صاحب مكتب خدمات عقارية يف بغداد ،ان»
الطلبات ب�دأت تتزايد منذ إطالق الس�لف الحكومية
واملرصفية للموظفني واملواطنني عىل رشاء العقارات
خاص�ة يف املناطق املحكومة خدمياً؛ لكن س�عر املرت
املرب�ع يختلف من منطق�ة ألخرى».ونوه اىل» وجود
طل�ب متزايد على البيوت ذات املس�احات الصغرية؛
لذا ارتفع س�عر الع�رض لها».ويعان�ي العراق أزمة
س�كنية خانقة ورغم أن العديد من املدن تشهد بناء
مجمعات س�كنية كبرية ،فإن ذلك لم يساعد يف عالج
األزمة ،خاصة لذوي الدخ�ل املحدود الذين يعجزون
ع�ن دفع األقس�اط.ويف خط�وة حكومي�ة للحد من
تفاق�م األزم�ة ومعالج�ة ج�زء منه�ا أعلن�ت هيأة
االس�تثمار الوطنية {مؤسس�ة حكومية} ،يف الثاني
من شباط الجاري رغبتها بتأسيس الرشكة الوطنية
للتطوير العقاري لحل أزمة السكن يف العراق.وقالت
الهيئ�ة يف بي�ان أن «هذه اللجنة س�تعمل عىل وضع
الدراس�ات الخاص�ة بتأس�يس الرشك�ة والخطوات
القانوني�ة واملالية التي س�تنفذها تمهي�دا النطالق
عملها »،مشيرة إىل أن «الرشكة س�تكون مساهمة
مختلطة موزعة بنسبة  50%للقطاع العام و25%
للقطاع الخاص والنسبة املتبقية ستباع
كأسهم للمواطنني».

توقعات فلكية لموعد الشهر الفضيل
اليزال يراوح في منتصف القرن العشرين

متى يدخل العراق
رسميا عصر ثورة المعلومات والتكنولوجيا
دخلنا عصر ثورة املعلوم�ات والتكنولوجي�ا ،وبالرغم من ذلك
لم نس�تطع أن نميز حجم االختالف بني مس�تويات فهمنا لهذه
الوس�ائل والدول التي استطاعت تس�خري هذه االدوات لتسهيل
مهامه�ا ،فقد بدأت الحكومات قبل ذلك باس�تخدامها لتس�يري
وتيسير اعمالها خدمة ملواطنيها ،وقد فل�ح العديد منها بذلك،
اال انن�ا م�ا زلنا نعان�ي من ع�دم تطبيق هذه االنظم�ة بصورة
صحيح�ة ،ما يجعلنا اس�فل ه�رم التط�ور التكنولوجي يف هذا
الجانب.
إن تقديم خدمات الش�بكة للمستفيدين بشكل صحيح من قبل
الحكومة ،ه�و الهدف االول لتحصيل الفائ�دة العامة بصورتها
املثالية ،فاالتمتة كنظام تلقائي ال بد من تحقيق فائدته الكاملة
لالف�راد واملؤسس�ات بش�كل ع�ام ،وها نح�ن اليوم ن�رى اننا
بعي�دون كل البع�د عن النجاح بهذا املشروع ،فضال عن اعطاء
صورة سلبية عن هذا النظام بسبب سوء استخدامه او باالحرى
استخدام جزء بسيط منه ال نستطيع أن نقول عنه انه ذو فائدة
للمواطنني.
يعتق�د الكثيرون أن توفري اجه�زة الكرتونية حديث�ة مرتبطة
بنظام ما ،هو تحقيق االتمتة الصحيحة والحقيقية لالس�تفادة
القصوى من هذه الوس�ائل ،فمنذ دخ�ول اجهزة الهاتف الذكية
من�ذ ع�ام  2004للبل�د ،اضاف�ة اىل انتظ�ار دام لثالث س�نوات
بعدها لدخول الش�بكة العنكبوتية ،وكبلد متأخر يف هذه الثورة
املعلوماتية وانظمته�ا التكنولوجية ،كان البد من ايجاد طريقة
لتحسني اداء شؤون املوظفني يف الحكومة وبالتايل تقديم خدمة
جيدة ملواطنيها عن طريق اتمتة انظمتها.
الخبري التقني تحسين الش�مري اكد بان تجربته خارج البالد،
اعطته صورة كاملة لفوائد االتمتة ،ما جعله يصفها بـ(رشيان
املنظمات) ملا تقدمه من تس�هيالت للمواط�ن ،واضاف «ترتبط

املؤسس�ات الحكومي�ة ارتباطاً مب�ارشا ً باملواط�ن ،وكل ما تم
تقلي�ل املس�افة بينهما صارت الحياة اس�هل ،وذلك س�يتحقق
عندم�ا يك�ون تقدي�م جميع الخدم�ات بكفاءة وج�ودة ويرس
وفعالية.
الش�مري بني أنه مع ظهور الوس�ائل الحديثة واملتطورة يف ظل
العومل�ة والتج�ارة واالدارات االلكرتوني�ة ،كان ال بد من التوجه
نحو اس�اليب يكون االنت�اج فيه مرافقاً ملعطي�ات تختلف عما
كان قبل ظهور هذه االدوات ،فاصبح من السهولة عىل املواطن
أن يقلص زيارات�ه لدوائر الدولة من خالل هذه االنظمة ،منوهاً
بأن كل يشء حالياً موجود عرب الهاتف الذكي الذي يحوي خدمة
االنرتنت ،فضال ع�ن الربامج الخدمية التي توفرها املؤسس�ات
للمواطنني عىل مدار  24ساعة يف اليوم لخدمتهم بصورة كاملة.
ويتحسر الش�مري كم�ا الكثري م�ن العراقيني عىل ع�دم توفر
هذه الوس�ائل ،واذا توفرت فهي ال تعمل كما يجب ،ان االنظمة
االلكرتونية وادواتها وس�ائل تخترص للمواط�ن ما يواجهه من
صعوبات يف اكمال معامالته الحكومية.
ل�م يتوقف االم�ر عند توفير بيئ�ة الكرتونية حقيقي�ة هدفها
تس�هيل املهام ،ب�ل اتجهت العدي�د من الحكومات اىل اس�تبدال
النظ�ام التقليدي املعتمد على االوراق واملوظفني بنظام تلقائي
الكرتون�ي يربط املواطن بالخدمات الت�ي توفرها الحكومة له،
نمير عيل (44عاماً) يؤك�د أن العمل بنظ�ام اتمتة صحيح هو
اختص�ار لوقت الطرفني ،فضال عن رسع�ة االجابة والدقة التي
ترافقه�ا ،وع�دم الحاج�ة اىل املراجع�ة من اجل ع�رض الطلب
وانتظار االجوبة.
واضاف علي أن نظام الدوائر اآلن بات س�يئاً جدا ً باملقارنة مع
االي�ام الس�ابقة ،لهذا يج�ب اس�تثمار التكنولوجي�ا بصورتها
املتكاملة من خالل السري عىل خطى الدول املتقدمة ،واذا نجحنا

بذلك فه�ذا يوصلنا اىل الكثري من جوان�ب االقتصاد واالختصار،
منها ايصال املراسلات التقليدية اىل حدها االدنى خارج وداخل
الدائرة ،وبالتايل ايجادها بسهولة من خالل ارشفتها الكرتونياً،
وه�ذا يؤدي بالتايل اىل االقتصاد بأماك�ن الخزن ،واالهم من ذلك
هو توحيد املعامالت بسهولة ويرس وجودة.
يح�اول نمير عيل أن يعطي س�ياقاً مرن�اً للوص�ول اىل الفائدة
العظيم�ة من نظام االتمت�ة الذي تعمل به الدول منذ س�نوات،
اذ م�ا أن تدخ�ل لدولة اجنبية اال وتجد املزاي�ا التي ترافق حملك
لجه�از الهات�ف املحم�ول وتطبيقات�ه الخدمي�ة املتنوعة ،رعد
ن�ارص( 36عاماً) هو االخر قد ملس هذه الفائدة عندما وصل اىل
احد املطارات وقد وجد حقيبة السفر قد اتلفت ،حينها استعمل
خربته كمسافر مستمر ،ففتح متصفح هاتفه ليبحث عن اقرب
م�كان لبي�ع الحقائب ،وقد نال م�راده بذلك برسعة وس�هولة،
يق�ول ن�ارص «ماذا ل�و اس�تثمرت الحكومة ه�ذه الخاصية يف
دوائره�ا الخدمية ،كأن تكون وزارة الكهرباء ،فموقع الكرتوني
رصني يجعلها تتخلص من كمية املعامالت التي تنجزها كل يوم
يدوياً ،او حتى مس�ألة الش�كاوى او الجباية وغريها من االمور
الت�ي س�تخترصها لهم هذه الوس�ائل ،وكل ذل�ك فقط بموقع
الكرتوني رصني وعامل يجيد استخدامه وتحديثه».
ً
فضلا عن ه�ذه املواقع التي ال ب�د لكل دائ�رة حكومية العمل
به�ا ،كان ال ب�د من التوجيه الدعائي لهذه الربامج التي س�تحل
مح�ل االوراق وزخم املواطنين والطوابري اليومي�ة التي تعاني
منها املؤسس�ات الحكومية ،فنارص ق�د عانى اكثر من مرة من
ع�دم معرفته ملكان دف�ع جباية الطاقة الكهربائي�ة ،لذلك فإن
ه�ذه املواقع والربامج هي الوحيدة القادرة عىل تس�هيل مهمته
واملواطنني وبالتايل تسهيل عمل املؤسسات.

أنظمة املعالجة
وبينم�ا تثير النظ�م التقليدية للحكوم�ة ودوائره�ا العديد من
املش�كالت ،اسست العديد من الدول وسائل تكنولوجية مهمتها
وضع حلول ومعالجات فورية اذا واجهتها مشكلة ،ان التخلص
م�ن العقب�ات هنا يكون بش�كل رسيع ودقيق ،فمن استرجاع
امللفات والوثائق املهمة عن طريق هذه االنظمة اىل ارش�فة هذه
الوثائق الكرتونيا ،وحتى عرض البيانات الرقمية واالحصائيات
بصورة رسيعة وفورية.
س�لوان ع�ادل املوظف يف اح�دى دوائر الدولة وال�ذي يعاني من
عمله الش�اق يومياً ،بسبب بحثه املس�تمر عن الوثائق وامللفات
التي تتكدس يف غرف االرش�يف ،يبني انه « ال بد من وجود بديل
حقيقي ملعاناتي اليومية التي تحدث بس�بب اس�لوب االرش�فة
التقلي�دي ،اذ ان بذل�ك س�يتم تقلي�ل توقفات العمل النس�ياب
البيانات الكرتونيا وبصورة سهلة.
وما زالت العديد من الدوائ�ر تطلق الحجج واالعذار لعدم العمل
بنظ�ام االتمتة ،فبعضه�ا تقول ان تكلفة االجه�زة االلكرتونية
الباهظة هي السبب بعدم استخدامنا لها والتزام العمل بادواتها
املتع�ددة ،والبع�ض اآلخر يعزو س�بب عدم االس�تخدام اىل عدم
وجود وعي للمس�ؤولني بنظام اتمتة املكاتب ودورها يف تنظيم
وتطوير مهامها واعمالها ،اما بشكل عام فسوء خدمة االنرتنت
وتكلفة االشرتاك به هما السببان اللذان اعتاد الكثريون التمسك
بهما.حي�در وايل ( 32عام�اً) هو االخر قد وضع االس�باب التي
تمنعن�ا م�ن العمل بهذه االنظم�ة وقال« :ان توق�ف االتصاالت
ه�و الخطر الكبير الذي يهدد اعمالنا م�ا ان اعتمدنا عىل نظام
االتمتة فيها ،فضال عن س�وء خدمات الطاق�ة الكهربائية التي
هي االساس بعمل هذه اآلالت».
وايل خائف جدا ً من احالل التكنولوجيا وانظمتها محل وظائفهم

وبالتايل
االستغناء عنهم
يف املستقبل القريب.
اما املواطن عمر العزاوي ( 44عاماً) فيبني
ان الس�بب الرئيس يف عدم تطبيق هذه الوسائل
الت�ي هدفها تس�هيل مهام املواطنين يف دوائر الدولة
هو اهمالهم لهذه االنظمة ووسائلها املتعددة ،ويؤكد
« ان�ك م�ا ان تدخل اىل موقع رس�مي اال وتجد ان هذا
املوقع غري رصني ،ويفتقد اىل املتابعة من قبل الدائرة،
فاالهم�ال واض�ح يف هذه املواق�ع التي م�ن مهامها
تس�هيل امور املواطنني ،اال ان ما ال تعرفه املؤسسات
ان هذه املواقع لها اهميتها يف توفري وانجاز واجباتها
نحو املواطن».
الع�زاوي اش�ار اىل أن ه�ذه املواقع يج�ب أن تحتوي
على موقع الدائ�رة وفروعها ،اضاف�ة اىل توفري نظام
ش�كاوى الكرتوني ،واالخبار يج�ب تحديثها برسعة،
وربطها عن طريق الربيد االلكرتوني الخاص باملواطن
وبهذا تتحقق االهداف لكال الطرفني بصورة صحيحة
ورسيع�ة.ان اعتم�اد العديد م�ن االفراد على مواقع
التواص�ل االجتماع�ي هو خطأ جس�يم ،اذ م�ا اردنا
مواكب�ة الدول املتطورة التي تس�تخدم هذه االنظمة،
فضال عن االمي�ة االلكرتونية التي ل�م تعالج اىل االن،
والتي كان من املمكن أن نستفيد منها يف زمن االوبئة
الذي يحتم علينا العمل بوس�ائل تغنين�ا عن التقارب
االجتماع�ي ،لذلك ال بد من التوج�ه نحو هذه االدوات
واستخدامها باقىص وافضل صورة.
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الداخلية تشدد على تطبيق
مقررات حظر التجوال الوقائي الجزئي والكلي

نش�كر اعض�اء مجل�س الن�واب املحرتمين ممثلي الش�عب عىل
وقوفهم مع االف من منتس�بي وزارتي الدفاع والداخلية من حملة
الش�هادات النصافهم بعد تعرضهم للظلم والتسويف نطالب بعدم
تس�ويف املادة كالس�نني الس�ابقة ومتابعة موضوع تنفيذها مع
ايجاد الصيغة االلزامية املناس�بة لتحوي�ل الراغبني بالتحويل من
املالك العسكري اىل املالك املدني
داخل الوزارة او نقلهم اىل الوزارات املدنية االخرى
س�نقف معكم مثلما وقفتم معنا كنتم خري ممثيل لرشيحة مهمه
من ابناء الوطن
##رابطة املراتب الخريجني وزارتي الدفاع والداخل

نواب ش�عب بحق التصوتوا على املوازنه اال
بإنصاف هذه الرشيحه املس�لوب حقها مع
عوائلها..
الش�كر ل�كل نائ�ب يفك�ر بخدم�ه ش�عبه
واهله..

* عيل عادل

القرار املجحف بحقنا اذ نحن جزء من هذا
الش�عب ومن مختلف املحافظات وكان لنا
ص�وت يف االنتخابات الس�ابقه وس�يكون
لن�ا صوت يف الالحقه ايض�ا ..وان الربملاني
الذي يساند فئه عىل حساب فئه اخرى من
الشعب مظلومه بحقوقها يدل عىل الرؤيه
الق�ارصه او املصلح�ه الخاص�ه بالتعامل
م�ع قضي�ا وحقوق الش�عب لي�س ممثال
لكل الش�عب كما يدع�ي ويتحدث...وهذه
املواق�ف تجعلنا نفك�ر جي�د باالنتخابات
االتيه واعطاء صوتنا ملن يس�تحق تمثيلنا
عىل قدر مواقفه املعط�اة لقضيتنا واعالم

جماهير القضيه بمواق�ف كل نائب معنا
ان كان س�لبي او ايجاب�ي حت�ى تك�ون
املواقف متبادله وياخذ كل نائب مس�تقبال
اس�تحقاقه عىل قدر عطائ�ه مع جماهري
قضيتنا ...مع ش�كرنا وتقديرن�ا وامتنانا
للن�واب االفاض�ل الذي�ن س�اندو قضيتنا
واثبتو حسهم االنساني والوطني معنا.
اللجنه التنسيقيه املركزيه لرفع الغبن عن
االعداديه وما يعادلها

* غسان الحيدري

نطالبكم بعدم التصويت على أخطر فقره في موازنة 2021
م�ن الدول املجاوره أو رشاء من املصايف االهليه التابعة ألحزاب الس�لطه
أو بي�ع هذه الرشكات للمتنفيذين للتخلص من خس�ائرها املاليه ..نحن
موظف�ي قط�اع التصفي�ه يف املص�ايف العراقي�ه نطالب مجل�س النواب
الخريين أن يسجلوا موقفا وطنيا من خالل عدم التصويت عىل قرار رفع
أس�عار النفط املجهز إىل املصايف العراقيه وإيجاد الحلول األخرى لتعظيم
اإليرادات

وجه بان تق�وم كل مركبة تابعة لتلك
الشركات بإصدار باج تعريفي خاص
بها وباس�م املشروع واس�م الرشكة
لتعري�ف الجه�ات االمني�ة بتفاصيل
تنفيذ املش�اريع لغرض االستثناء من
الحظر.
م�ن جانب�ه اوض�ح قائ�د عملي�ات
البرصة اللواء اكرم صدام ان االستثناء
س�يكون فقط للشركات التي تتوجه
كوادره�ا م�ن موقع العم�ل اىل موقع
املشروع ليت�م االس�تمرار يف تنفي�ذ
املشاريع الخاصة باملحافظة.

مىض عىل تعاقدنا س�نوات طوال خرجنا
مطالبني بابسط حقوقنا وحقوق عوائلنا
اال وه�و التثبيت عىل املالك الدائم لضمان
حقوقنا وحقوق اطفالنا وقد تم مخاطبة
رئاس�ة املجلس اىل الس�يد وزير الداخليه
وقد وافق وزي�ر الداخليه عىل تثبيتنا وتم
تحوي�ل الكت�اب إىل اللجن�ة املالية نرجوا

ايديكم بعدما صدرت #موافقة_رئيس_
الوزراء وما بقى امامكم سوى ان تدرج
فقرتنا بشكل رصيح وواضح يف املوازنة
العامة لعام  ٢٠٢١ونحن نتوس�م خريآ
بك�م لكونك�م ق�د عملتم على انصاف
جمي�ع العق�ود واملحارضي�ن واالجراء

تحية طيبة .....

نلق ّ
أي أهتمام
ولكن لألس�ف الش�ديد لم ِ
يف قضيتن�ا م�ن الجه�ات املعني�ه نح�ن
رشيح�ة مثقف�ه نس�تطيع ان نحاف�ظ
على صحتن�ا جيدا ً وف�وق كل ذل�ك عادة
الحي�اة اىل طبيعته�ا م�ن كل جوانبه�ا
فق�ط التعليم لم يعد واضافة لذلك ضعف
خدم�ات االنرتني�ت يف الع�راق تمنعنا من
م�ن املوافقه عىل التعليم االلكرتوني نحن
نطالب بعودةالدوام ليس فقط لالقس�ام
العلميه بل لالقس�ام العلميه واالنس�انيه
اضاف�ه لذل�ك االقس�ام العلميه ل�م يكن
الدوام بواقع يوم واحد يكفي ألس�تيعاب
املواد العمليه فجميع االقس�ام تحتاج اىل
الحظ�ور يف القاعات ألكث�ر من يوم لفهم
امل�اده اضاف�ة لذلك لكي ال يفق�د الطالب
الجانب الحواري بينه وبني االساتذه
ه�ل كورون�ا فق�ط يف الجامع�ات أم ان ُه
هدف ألفساد التعليم يف العراق
نرجو من شخصكم الكريم أيصال صوتنا
اىل الجهات املعنية .وشكرا

* حامد السعدي

احتساب الترفيع
اىل من يهمه االمر
بالنظر الحتس�اب الرتفيع م�ن تأريخ االس�تحقاق للموظف ...يرج�ى اصدار قرار
م�ن االمانة العامة ملجل�س الوزراء يلزم الدوائر بأعادة احتس�اب الدرجة الوظيفية
للموظف الذي لديه تأخري بالرتفيع بدون ذنب منه
وللمتعينني منذ عام  2003وال يشرتط احتساب اثر مايل لذلك
هذا هو الحل واالنصاف
مع التقدير

* ثائر مطر

إىل رئي�س اللجن�ة املالي�ة وإىل جمي�ع
أعض�اء لجنة األمن والدفاع النيابية وإىل
جمي�ع النواب نح�ن أبنائكم الفاحصني
على وزارة الداخلي�ة 2018_2017
نناش�دكم بعين االعتب�ار النضر يف
قضيتنا وأضافتنا يف موازنة  2021نرضا
للضروف العصيبة التي نم�ر بها ومنذ
أربع س�نوات ولم يتم أضافة قضيتنا يف
أي موازنة من السنوات السابقة ونرضا
للفقر وضيق املعيشة.

لالسف  ..عدم احترام القانون
بالنسبة لبائع االغنام  ..الذي يعمل اثناء فرتة الحظر
وبنص املنطقة وعىل شارعها العام وامام مركز رشطة
حي العدل وخلفه دائرة الكهرباء وبوجود موظفيكم .
حبي�ت اعرف ماه�و اجراءكم بخص�وص هذه الحالة
بمعن�ي اذا لم تكن لكم الش�جاعة ملنعه�م وفروا لهم
مكان مخصص ال يكون عىل الشارع العام.
لالس�ف وصلنه له�ذه املرحل�ة من عدم وج�ود الدولة

وعدم احرتام القانون.

* أبراهيم آل دليم

*

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد ..رئيس الوزراء املحرتم ا...
نحن لفيف من طلبة الدراسات العليا يف العراق حيث انهينا الفصل
الدرايس االول وكان من املزعم اجراء االمتحانات حضوريا يوم
 2\14ولتزايد حاالت اإلصابة قد تم تأجيلها ليوم  3\7ومن ثم ليوم
 3 /15عىل ان تجرى حضوريا ً واليخفى عليكم الوضع الصحي الذي
يمر به البلد يف الوقت الراهن ولتزايد حاالت اإلصابات يف الوقت الحايل
حيث تجاوزت عتبة ال 5000يف حني تم تأجيلها عندما كانت الحاالت
مادون ال 2000وهناك طلبة من املحافظات ولصعوبة التنقل يف
الوقت الحايل نطلب من جنابكم الكريم التدخل حفاظا عىل سالمتنا
ورفع الحيف عنا.

* حسني البرصاوي

مخصصات الكوادر االدارية لوزارة الصحة ملاذا حذفتوها
والل�ه حرام عليكم هاي ارزاق عوائ�ل الن االداري ماعنده
الراتب فقط اما الدكت�ور وبقية الكوادر الصحية يعملون
بع�د ال�دوام واذكرك�م الفاي�روس مايميز ولكنك�م انتم
تميزون بني ابناء الوزارة الواحدة.

* ابو عيل العراقي

بسم الله الرحمن الرحيم
ـــــــــــــــــــــــ
مناشدة

ول�م يتبق�ى س�وى عق�ود مفوضي�ة
االنتخاب�ات الذين ينتظ�رون منكم هذا
القرار الذي سينصف  ٦٠٠٠متعاقد مر
عىل عملهم اثنا عرش عام.

مخصصات الكوادر االدارية

م�ن س�يادتكم ان تنظروا لن�ا نظرة االب
البنه وتضمني حقوقن�ا بالتثبيت واعادة
اخواننا املفسوخه عقودهم ولكم منا كل
الحب واالحرتام

مناشدة من الفاحصين
في وزارة الداخلية

نناشدكم بامتحان الكتروني للدراسات العليا

مناشدة من طلبة الجامعات
بسم الله الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
مناشده
نحن مجموعه كبرية من طالب الجامعات
يف الع�راق نطل�ب م�ن حرضتك�م تناول
قضيتنا بعيد االهتمام ..
قضيتن�ا هي ع�ودة ال�دوام اىل الجامعات
بش�كل كام�ل م�ع ألتزامن�ا بالوقاي�ة
الصحيه ورفضنا الكبري والش�ديد للتعليم
َ
أنهك
األلكرتون�ي الفاش�ل واملدمج ال�ذي
حقنا يف التعليم الجيد واملطلوب
فق�د ت�م أفتت�اح كل يشء م�ن م�والت
،كوفيات،مطاعم ،ووووووو ،هل كل هذ ِه
التجمعات مس�موح بها فقط دوام طلبة
الجامعات غري مسموح به
مل�اذا نحن فق�ط ت�م منعنا م�ن حقنا يف
التعليم الحضوري يف الجامعات
حملتن�ا يف طلب عودة الدوام الرس�مي اىل
الجامع�ات قائم�ة منذ فترة طويلة عىل
جميع مواقع التواصل األجتماعي

عقود_مفوضية_االنتخاب�ات عانين�ا
من الظلم واألجحاف لس�نوات ورسقت
حقوقن�ا وأنتم عىل اطالع تام بمعاناتنا
التي خضعت ملزاجية الكتل السياس�ية
الت�ي حرمتنا من ابس�ط حقوقنا وهو
التثبي�ت ع املالك والي�وم #القرار_بني_

* تراث العطواني

استثناء من قرار حظر التجوال
وجه محافظ البرصة اس�عد العيداني
باس�تثناء الرشكات الخاص�ة بالبنى
التحتي�ة يف املحافظة من ق�رار حظر
التجوال الصحي لغرض االس�تمرار يف
تنفي�ذ اعمالها يف املناطق التي تحتوي
عىل املش�اريع  ،جاء ذل�ك خالل لقائه
قائ�د عملي�ات البصرة الل�واء اك�رم
صدام.
من جهته اوضح مدير قس�م ش�ؤون
املواطنين يف دي�وان البصرة حكي�م
املياح�ي يف بي�ان تلق�ت ( املراق�ب و
الن�اس ) نس�خة من�ه ان املحاف�ظ

مناشدة من عقود مفوضية االنتخابات

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس الوزراء املحرتم
نحن ابنائكم واخوتك�م حمايات اعضاء
مجل�س الن�واب املحرتمين نح�ن عقود
عىل مجلس الن�واب وقدمنا خدماتنا من
اجلكم ويف سبيلكم وكنا العيون الساهره
م�ن اج�ل سلامتكم وسلامة عوائلكم

مطالبة بتعديل الفقره  3من قرار مجلس الوزراء  94في 2010

مطالبنا
نح�ن موظفي املصايف العراقي�ه نطالب اعضاء مجل�س النواب الخريين
بع�دم التصويت على أخطر فق�ره يف موازنة  2021اال وهي رفع س�عر
برمي�ل النف�ط م�ن  3دوالر إىل 17دوالر ألن ه�ذا العمل ي�ؤدي إىل إفالس
ه�ذه الشركات وجعلها خ�ارسه وبالت�ايل بم�رور الزمن لن تس�تطيع
ه�ذه الشركات تطوي�ر معدته�ا وكوادره�ا فتتهال�ك تباع�ا كرشكات
البرتوكيماوي�ات ورشكات التصني�ع و  ....وبالت�ايل تظط�ر الدول�ة إىل
االسترياد.

* حجي عباس عمران الشيخ

انصفوا حمايات اعضاء مجلس النواب

امام انظار السادة النواب

السيد وزير الرتبية املحرتم
ــــــــــــــــــــــــ
س�يادة الوزير..يرج�ى اطالعك�م ان
قضيتن�ا خريج�ي االعداديه وم�ا يعادلها
تطال�ب بتعدي�ل او الغ�اء الفق�ره  3م�ن
ق�رار مجلس ال�وزراء املرق�م  94يف 2010
املس�كن لدرجاتن�ا الوظيفي�ه واملخال�ف
لقان�ون رواتب الدوله املرق�م  20يف 2008
ال�ذي يس�مح بالت�درج الوظيف�ي وان
قضيتن�ا قضي�ه وطني�ه عراقي�ه تش�مل
جمي�ع املحافظات وم�ن يتجاهل قضيتنا
يتجاهلنا وعوائلنا التي مسها الرضر بهذا
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مناشدة عاجلة

شدد وزير الداخلية عثمان الغانمي عىل تطبيق مقررات وتعليمات خلية األزمة واللجنة
العلي�ا للصح�ة والسلامة الوطنية فيما يخص حظ�ر التج�وال الوقائي الجزئي
والكيل.
واكد الغانمي يف نداء صوتي ملديريات الرشطة والقطعات االمنية عىل اهمية
االلت�زام بتعليمات املتعلقة بالحظر حرصا عىل سلامة املواطنني من هذا
وباء كورونا.
كم�ا أكد وزي�ر الداخلية على ان يكون ال�دوام الرس�مي يف الدوائر
التابع�ة لل�وزارة ذات الخدم�ة املدنية بنس�بة  50%م�ن دون أي
اجته�ادات ويف الحظ�ر الت�ام تس�تمر الدوائر الخدمي�ة بدوامها
االعتيادي واس�تثمارها بتنظيم وترتيب العمل املكتبي ،موجها ً
مديريات املرور باس�تثمار الوقت يف إكمال معامالت املواطنني
ودوائر األحوال املدنية بالعمل عىل إنجاز املعامالت خالل فرتة
تطبيق اإلجراءات الصحية.
وش�دد وزي�ر الداخلية عىل تفعي�ل مذك�رات القبض بدقة
متناهي�ة واالخبار الف�وري لعمليات ال�وزارة ألي حدث يف
جمي�ع قواطع املس�ؤولية ودع�م وتفعيل مفاص�ل وزارة
الداخلي�ة املتمثلة بالرشطة املجتمعية وش�ؤون العش�ائر
إلهميتها يف املرحلة الراهنة».

مطالبن�ا بس�يطه ونش�كر كل نائ�ب يفكر
بإنص�اف رشيحه العقود الت�ي تعطي قوت
الالف العوائل البس�يطه مطلبنا تطبيق قرار
 ٣١٥وه�و اقل ما نس�تحقه والعمل بجدول
اسرتاتيجي للتثبيت حسب القدم شنو ذنبنا
 ١١س�نه خدمه وال ناخذ حقوقن�ا ان كنتم

ارجع اتحاد الجمعيات الفالحية يف ميس�ان أس�باب شح
املي�اه على االرايض الزراعي�ة يف منطق�ة الفك�ة اىل عدم
تنظيم املراشنة بني املزارعني.
وق�ال امين رس االتحاد بدر محس�ن ان هناك قس�م من
الفالحين يعان�ون من نصب مضخ�ات م�اء يف املناطق
املرتفعة يف الفكة الواقعة عىل الرشيط الحدودي وهم غري
مرخصني عىل عكس الفالحني املرخصني والذين يدفعون
اج�ور نص�ب املضخات.واض�اف انه تم مخاطب�ة ادارة
ناحي�ة املشرح التخاذ االج�راء املناس�ب و وضع جدول
للمراشنة.

تخفيض اجور الدراسات العليا  /النفقة الخاصة
السيد وزير التعليم العايل املحرتم
السيد ر ٔييس لجنة التعليم النيابية
املحرتم
السيد الدكتور غسان املحرتم
موضوع تخفيض اجور الدراسات
العليا  /النفقة الخاصة هو واجب وحق
للطلبة يف ذمتكم وامانة يف اعناقكم ،،،
فمع ارتفاع االسعار نتيجة رفع سعر
رصف الدوالر وتاثر دخل الفرد بها
صدرت عن مختلف م ٔوسسات الدولة
عدة قرارات ملعالجة هذا املوضوع
ومن بينها تخفيض نسب الفوا ٔيد عن

القروض اىل النصف من قبل املصارف
وتخفيض اقساط الوحدات السكنية
وتعويض املقاولني املترضرين نتيجة
هذا االرتفاع فجميعكم اصحاب عوا ٔيل
وتستشعرون بحجم التضخم يف السوق
وزايدة االسعار التي اثقلت كاهلنا
 ،،،لذلك نطالبكم بشمول الجميع
بتخفيض االجور الدراسية بنسبة ٪٥٠
كوننا جميعا نعاني من هذا الظرف
االقتصادي اليسء .
#تخفيض_اجور_الدراسات_العليا

* رزان محمد

اين التبليط ؟
اي�ن التبلي�ط ؟ اليوج�د من�ذ 3
اش�هر م�ن املناش�دات الريموك
محله  612زقاق .8

* احمد اديب

* احمد الصويف

المصادقـة على قرار حبس مدير عام أسبق بوزارة الصناعة والمعادن
كش�فت هيئ�ة النزاه�ة
االتحاديَّ�ة ع�ن مصادق�ة
الهيئ�ة التمييزيَّة يف رئاس�ة
محكم�ة اس�تئناف باب�ل
االتحاديَّـة عىل ق�رار الحكم
مدير
الصادر بالحب�س بحق
ٍ
عامٍّ أسبق يف وزارة الصناعة
واملعادن.
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان ان
دائرة التحقيقات ويف معرض
حديثها عن تفاصيل القضيَّة،
التي َّ
حققت فيها وأحالتها إىل
القضاء ،أش�ارت إىل أن املُدان
ال�ذي كان يش�غل منص�ب
املدي�ر العام للرشك�ة العامَّ ة
لصناعة الس�يَّارات واملُع َّدات
يف وزارة الصناع�ة ،أ ُ ِدي َ
ْ�ن؛
آلي�ة واضحةً
ً
لع�دم وضع�ه
ً
للبيع باآلجل ،إضافة إىل عدم

ُّ
التأك�د م�ن ضمان�ات العقد
املُبرم بين الرشك�ة العامَّ ة
لصناعة السيَّارات واملُع َّدات،
واملُس�تفيد م�ن العق�د.
وأضاف�ت الدائ�رة َّ
إن الهيئة
التمييزيَّة يف رئاس�ة محكمة
اس�تئناف باب�ل االتحاديَّ�ة،
الت�ي نظ�رت القضيَّ�ة ،بعد
ع�دم قناع�ة وكي�ل املُ�دان
وطعنه تميي�زا ً بالقرار الذي
أصدرته محكمة جنح الحلة
املُ
َّ
ختص�ة بقضاي�ا النزاهة،
وجدت بعد التدقيق واملُداولة
أن الق�رار كان صحيحا ً َّ
َّ
وأن
العقوب�ة املفروض�ة بحق�ه
منس�جمة وأحكام القانون،
فق�رَّرت تصدي�ق الق�رارات
كافة الصادرة بالدعوى ،ور َّد
الالئح�ة التمييزيَّـ�ة املُق َّدمة

بشأنها.
وكانت محكم�ة جنح الحلة
املُ
َّ
ختص�ة بقضاي�ا النزاه�ة
أصدرت يف ()2020/11/25

حكم�ا ً حضوري�ا ً بالحب�س
البس�يط عىل املُدان؛ استنادا ً
ألح�كام امل�ا َّدة ( )341م�ن
قانون العقوبات.
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هل الجرجير يعالج السعال؟

لقد ثبت أن جليكوس�يدات الكربيت املوجودة يف الجرجري
تعدل إفرازات الش�عب الهوائية ،والتي يمكن استخدامها
لعالج العديد من أشكال التهاب الشعب الهوائية املزمن.
غن�ي بالعن�ارص الغذائية املهم�ة والرضورية
الجرجير
ّ
اليومي ،إىل جان�ب لونه األخرض
الغذائ�ي
إلث�راء نظامنا
ّ
ّ
املنعش ،الذي يمنح أطباقنا املع ّدة مظهرا ً ملفتا ً وساحراً.
إن تناول الجرجري بانتظام يساعد عىل الحفاظ عىل فروة
ال�رأس رطبة؛ مما يمنع جفافها وتش�كل القرشة ،ثم أن
احتوائه عىل الزنك والكربيت يحمي من العدوى البكتريية
التي قد تصيب فروة الرأس ،كما يساهم يف حل العديد من
مشاكل الشعر.
ويمتلك الجرجري دورا ً ممي�زا ً يف تخفيف الوزن ،الحتوائه
على كمي�ات عالية م�ن األلياف ،الت�ي تؤمن إحساس�ا ً
بالشبع واالمتالء لفرتات طويلة بعد تناولها.
يحت�وي الجرجير على نس�بة عالي�ة م�ن
العنارص املعدنية كالحديد والزنك والفسفور
والكالسيوم واليود ،هذا إىل جانب عدد من الفيتامنيات.
ومن فوائد الجرجري األخرى:
الجرجير يق�ي م�ن اإلصاب�ة بالرسط�ان؛ الحتوائه عىل
مضادات األكسدة
الجرجير يحافظ على صحة الجل�د ،ويمنح�ه النضارة
والحيوي�ة
الجرجري ُيقوّي عضلة القلب؛ الحتوائه عىل الكربيت الّذي
يقي الرشيان التاجي
يقي الجرجري من اإلصابة بنزالت الربد ،ويش�في أعراض
الرشح والزكام
الجرجير يع�زز عم�ل جه�از املناع�ة ،ويعم�ل كمضاد
للع�دوات الفريوس�ية ،والبكتريي�ة مفيد لصح�ة العظام
واألسنان
الجرجري يحافظ عىل صحة العيون والجفون
يس�اعد الجرجير يف عملي�ة الهضم؛ الحتوائ�ه عىل مادة
الكلورفيل.

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة
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الصيـــن تعلـــن تفشي حمــى الخنازير األفريقية
يف حافل�ة كان�ت تنق�ل خنازير
بص�ورة غير مرشوع�ة م�ن
إقلي�م آخر.والصين أكرب منتج
ومس�تهلك للح�وم الخنازير يف
العال�م ،وقضى تف�ش مل�رض
حم�ى الخنازي�ر األفريقية عىل
نح�و نص�ف ث�روة البلاد م�ن
الخنازير عام .2019
وكان�ت الصني ق�د أعلنت أيضا ً
ع�ن تف�ش آخ�ر للم�رض يف
األس�بوع املايض بإقلي�م يونان
بجنوب غرب البالد.

أك�دت الصين ،امس الس�بت،
تفيش حمى الخنازير األفريقية
يف إقليم�ي سيش�وان وخب�ي
الرئيس�يني املنتجين للح�وم
الخنازير يف البالد.
وقالت وزارة الزراعة والشؤون
الريفي�ة يف بي�ان إن «التفشي
قىض على  38خنزيرا ً يف مزرعة
بإقلي�م سيش�وان أكبر منت�ج
للحوم الخنازير يف الصني ،وفقا ً
لوكالة «رويرتز».
ويف إقليم خب�ي تم رصد املرض

نـــوع مـــن االدويـــة يتسبــب بتســاقـط الشعـر وفقــدان الشهية
ق�ال باحث�ون م�ن جامع�ة كولومبي�ا
الربيطاني�ة ىف كندا إن تس�اقط الش�عر
ق�د يك�ون أح�د األرضار الت�ى تس�ببها
أدوي�ة مض�ادات االكتئاب ،حيث يشير
الباحث�ون إىل أن هن�اك بع�ض األدوي�ة
وليس�ت جميعها التى يك�ون لها أرضار
عىل الش�عر وتؤدي إىل تساقطهً ،
وفقا ملا
ذكره موقع «.»express
وتعترب مثبطات استرداد السيروتونني
االنتقائي�ة هى فئ�ة من املركب�ات التى
تس�تخدم ع�ادة كمض�ادات لالكتئ�اب،
حيث ترتك مادة السريوتونني فيها تأث ً
ريا
طويل األمد عىل الدماغ والجسم ،ويعترب
السيروتونني هو هرم�ون رئيىس يعمل
عىل اس�تقرار الحالة املزاجية ومش�اعر
الرفاهي�ة والس�عادة والن�وم والش�هية
والهضم.
وتق�ول هيئ�ة الخدم�ات الصحي�ة
الربيطانية ( )NHSإن تس�اقط الش�عر
ليس مؤك ًدا ضمن اآلثار الجانبية لجميع
أدوية مض�ادات االكتئ�اب ،ولكنه يعترب
أحد اآلث�ار الجانبي�ة الش�ائعة ملثبطات

اسرتداد السريوتونني االنتقائية.
بينم�ا كانت أدوي�ة مض�ادات االكتئاب
األخرى خاصة الت�ى تحتوى عىل مركب
ً
تأثيرا على الش�عر،
باروكس�تني أق�ل
حيث تس�تخدم هذه األدوية ً
أيضا لعالج
أع�راض اضط�راب الوس�واس القهرى
ونوبات الهل�ع والقلق أو اإلجهاد الالحق
للصدمة.
 األرضار الش�ائعة الناتج�ة ع�ن تناولأدوية مضادات االكتئاب:
ـ�ـ الش�عور باالضط�راب أو االهتزاز أو
القلق
ــ عسر الهض�م وآالم ىف
املعدة
ـ�ـ اإلس�هال أو
اإلمساك
ــ فقدان الشهية
ــ الشعور بالدوخة
ــ األرق وع�دم النوم
جي� ًدا ،أو العك�س
الش�عور بالنع�اس
الشديد

ــ الصداع
 -8الضعف الجنيس
 -9زيادة يف الوزن
من جانبه�ا ،أوضحت هيئة
الخدمات الصحية الربيطانية
أن اآلثار الجانبية املرتتبة عىل
تناول أدوية مض�ادات االكتئاب
قد تختف�ى ىف غضون أس�ابيع
قليل�ة ،ولكن البع�ض منها قد
يس�تمر لفترة أط�ول يف بعض
األحي�ان ،لذلك إذا كن�ت تعتقد
بأن تس�اقط الش�عر هو ناتج
ع�ن تناول أدوية االكتئاب فالبد
من التحدث إىل الطبيب للبحث
عن بدائل.

باحثون يكتشفون طريقة جديدة لوقف االلتهاب المفرط
اكتش�ف باحثون يف الكلية امللكي�ة للجراحني يف إيرلندا
«» RCSIطريقة جديدة لكب�ح جماح االلتهاب املفرط
من خلال تنظيم نوع معين من خاليا ال�دم البيضاء،
وهو أمر بالغ األهمية لجهاز املناعة الخاص بنا.
حي�ث أن ه�ذا االكتش�اف لدي�ه الق�درة على حماي�ة
الجس�م من األرضار غري املراقبة التي تسببها األمراض
االلتهابية املختلفة.
وعندما تتعرض الخاليا املناعي�ة (خاليا الدم البيضاء)

يف أجسامنا إىل عوامل معدية قوية ،يتم إنتاج بروتينات
التهابي�ة قوي�ة تع�رف باس�م الس�يتوكينات ملحاربة
الع�دوى الغازية ،وم�ع ذلك ،إذا ما خرجت مس�تويات
الس�يتوكينات عن الس�يطرة ،فقد يح�دث تلف كبري يف
األنسجة الداخلية للجسم.
ووجد الباحثون أن بروتينا يس�مى  2-Arginaseيعمل
من خالل مصدر الطاقة الذي يغذي خاليا الدم البيضاء،
املعروف باسم امليتوكوندريا ،ليحد من االلتهاب.

وعىل وجه التحديد ،أظهر الباحثني ألول مرة أن بروتني
 2-Arginaseمهم لتقليل تأثري وقوة بروتني السيتوكني
االلتهابي القوي املسمى .1-IL
وتجدر اإلش�ارة إىل أن هذا االكتش�اف يمكن أن يسمح
للباحثين بتطوي�ر عالج�ات جديدة تس�تهدف بروتني
 ،2-Arginaseوتحم�ي الجس�م م�ن األرضار غير
املكشوفة التي تسببها األمراض االلتهابية.
وقال�ت املؤلف�ة الرئيس�ية للدراس�ة ،الدكت�ورة كلير

امريكا ..ظهور نسخة جديدة من «كوفيد 19 -المتحوّر» أقل تأثرا باللقاحات
اكتش�ف علماء يف والية أوريجون
األمريكي�ة نس�خة محلي�ة م�ن
السلالة الربيطاني�ة لفيروس
كورون�ا ،تتضم�ن طف�رة ق�د
تجعلها «أقل تأثرا ً باللقاحات».
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز»
األمريكي�ة ،إن الباحثني لم يجدوا
حتى اآلن سوى حالة واحدة فقط
مصابة به�ذه النس�خة الجديدة،
والتي وصفتها بـ»املزيج الهائل».
وق�ال عال�م الوراث�ة يف جامع�ة
أوريج�ون للصح�ة والعل�وم،
والذي ق�اد البحث ،برايان أوروك:
«لم نس�تورد ه�ذه النس�خة من
أي م�كان آخر يف العال�م ،ولكنها
حدثت بشكل تلقائي».
وأشارت الصحيفة إىل أن الساللة
التي تم العث�ور عليها يف األصل يف
بريطانيا ،واملسماة بـ ()1.1.7.B
قد باتت تنتشر برسعة يف جميع
أنحاء الواليات املتحدة ،إذ أصابت

ما ال يقل ع�ن  2500حالة يف 46
والية.
وأكدت أن الساللة الربيطانية تعد
أكثر ع�دوى وفتكا ً من النس�خة
األصلي�ة ،وأن�ه م�ن املتوق�ع أن
تك�ون مس�ؤولة ع�ن معظ�م
اإلصاب�ات يف أمري�كا يف غض�ون
أسابيع قليلة.

وأضاف�ت« :النس�خة الجدي�دة
الت�ي ظه�رت يف والي�ة أوريجون
له�ا نف�س الخ�واص األساس�ية
للسلالة الربيطاني�ة ،ولكنه�ا
تتضمن أيض�ا ً الطفرة ()E484K
والتي وُجدت يف السالالت املنترشة
بجنوب أفريقيا والربازيل ومدينة
نيويورك».

أقنعة كورونا يجب أن تحتوي على طبقتين أو ثالث
كش�فت مس�ؤولة صح�ة ب�ارزة يف
اململكة املتح�دة أن اقنعة الوجه التي
تحت�وي على ما ال يقل ع�ن طبقتني
أو ثلاث فعال�ة يف الح�د من انتش�ار
كورونا.ورصح�ت الدكتورة س�وزان
هوبكن�ز أمس يف مؤتم�ر صحفي يف
«داونينغ ستريت» أن زيادة طبقات
القناع تزيد من فعاليته ،قائلة« :كلما
كانت الطبقات أكثر كان أفضل».
ووفق�ا لصحيف�ة «ديلي مي�ل»
الربيطانية ،أتى تعلي�ق الدكتورة ردا
عىل سؤال حول فعالية ارتداء قناعني
مع�ا ،وه�ي تقني�ة باتت ش�عبية يف
العدي�د من الدول والوالي�ات املتحدة،
حيث يستخدمها الرئيس جو بايدن،
وكبري املس�ؤولني الطبيني يف الواليات
املتحدة الدكتور أنتوني فاوتيش.إال أن
الدكت�ورة هوبكنز قال�ت إن التوجيه
الح�ايل يف اململكة املتحدة ه�و ارتداء
قناع واحد ذا طبقتني أو ثالث طبقات
عىل األقل.ورشح�ت« :نويص بارتداء
طبقتين على األق�ل ،أو ثلاث ،فهذا

مهم حقا للح�د من انتقال الفريوس
سواء منك لآلخرين والعكس».
وتابعت« :لدينا مجموعة استشارية
ح�ول أقنعة وأغطي�ة الوجه تجتمع
بانتظ�ام وتنظ�ر يف األدل�ة الجديدة
والناش�ئة ،كم�ا اطلع�ت الوالي�ات
املتحدة عىل بعض ه�ذه األدلة أيضاً،
ونح�ن اآلن نناقش الخط�وة التالية،
ولكننا نعتقد أن ارت�داء قناعاً واحدا ً
يحت�وي على أكث�ر م�ن طبقتين
سيكون فعاال حالياً بالنسبة للغالبية
العظمى من السكان».
ومن املتوقع أن ت�ؤدي التعليقات إىل
تش�كيك العديد من الن�اس يف فعالية
اقنع�ة الوج�ه الت�ي يس�تخدمونها
حالي�ا ،إال أن العدي�د م�ن الناس
يرتدون بالفع�ل اقنعة مكونة
من ع�دة طبق�ات دون إدراك
ذل�ك ،حي�ث تس�تخدم العديد
من األقنعة القماش�ية املتاحة
تجاري�ا طبقتني أو  3طبقات،
يف حين تتك�ون األقنع�ة

الجراحية من ثلاث طبقات
من النسيج غري املنسوجة.
ويذك�ر أن الدراس�ة الت�ي
أجرته�ا جامع�ة ني�و
س�اوث ويلز يف س�يدني،
وش�مل اختبار  3أنواع من
األقنعة ،وج�دت أن ارتداء
قناع ذا طبقة واحدة أفضل
يف منع انتش�ار الفيروس من
ع�دم ارت�داء أي يشء ،يف حين
كان�ت األقنع�ة ذات الطبقتين
أفضل وذات الثلاث طبقات
األمثل.

وتشير الدراس�ات املعملي�ة
والتج�ارب الرسيري�ة يف جن�وب
أفريقي�ا إىل أن هذه الطفرة تجعل
اللقاحات الحالية أقل فعالية عن
طريق تثبيط االس�تجابة املناعية
للجس�م.ووجد الدكت�ور أوروك
وزمالؤه هذه النسخة بني عينات
الفريوس التاجي التي تم جمعها
بواس�طة مخترب الصح�ة العامة
بوالية أوريج�ون يف جميع أنحاء
الوالية ،بما يف ذلك بعض العينات
من أماك�ن الرعاية الصحية التي
تشهد تفشيا ً للمرض.
ورأت الصحيف�ة أن اكتش�اف
أوريج�ون يع�زز حاج�ة الن�اس
ملواصل�ة اتخ�اذ اإلج�راءات
االحرتازية ،مثل ارتداء الكمامات،
وذلك حت�ى يتم تطعيم جزء كبري
من السكان.

ماك�وي ،املح�ارضة األوىل يف عل�م املناع�ة يف الكلي�ة
امللكي�ة للجراحين يف إيرلندا« :إن االلته�اب املفرط هو
س�مة بارزة للعديد من األمراض مثل التصلب العصبي
املتعدد والتهاب املفاص�ل الروماتيدي وأمراض األمعاء
االلتهابي�ة .وم�ن خلال اكتش�افنا ه�ذا ،ق�د نتمكن
م�ن تطوير عالجات جدي�دة لعالج مثل تل�ك األمراض
االلتهابية وتحسين نوعية الحياة لألشخاص املصابني
بهذه األمراض يف نهاية املطاف».

اخصائيون يحددون
«ستراتيجيات للنوم» ويتحدون
عن معلومات هامة
ح�دد اطب�اء ومتخص�ون ،مجموع�ة من
الستراتيجيات الخاص�ة بالن�وم ،والت�ي
ت�ؤدي بدوره�ا اىل الوقــــاي�ة من الكثري
من املش�اكل الصحيــــة املرتبطة بنقص
النوم.
وقال املختصون ،إنه يجب االلتزام بمواعيد
ثابت�ة للخلــــ�ود إىل الن�وم م�ن خلال
الحف�اظ على ثب�ات مـــــواعي�د وق�ت
النوم ،ووقـــت االس�تيقاظ ،م�ن يوم إىل
آخ�ر ،بما يف ذل�ك عطــــــلات نهــاية
األسبوع.
واضاف االطب�اء أن الحفاظ عىل النش�اط
يساعد النشاط املنتظم عىل تعزيز نوم جيد
يف اللي�ل ،فيما ش�ددوا عىل أهمي�ة جدولة
تمري�ن عىل األق�ل قبل بضع س�اعات من
وق�ت الن�وم ،وتجنب تحفيز النش�اط قبل
وق�ت الن�وم ،باالضـــــافة اى�ل التحقق
من األدوية الخاصة بك إذا كنت تأخذ أدوية
بانتظــــ�ام ،فاس�ترش طبيب�ك للتحقق
مما إذا كــــــانت هذه األدويـــة تسبب
األرق.
وش�ددوا عىل تجنب أخذ قيلول ٍة ،أو قلّل من
أوقاتها حيث أ ،اإلغفاءات القصرية يف أثناء
النهار ،قد تجعل النوم صعبا ً ليالً.
وإذا تعذر عليك االستمرار دونها ،فاسع إىل
تقليصها ،بحيث ال تزيد عىل  30دقيقة ،وال
ُ
تغف بعد الساعة  3مسا ًء».
واضاف�ة اىل ذل�ك فيج�ب تجن�ب تن�اول
الكافيين والكحولي�ات أو ح�د منه�ا ،مع
االبتع�اد ع�ن النيكوتني ،كل ه�ذا يمكن أن
يجع�ل من الصعب علي�ك النوم ،ويمكن أن
تستمر التأثريات لعدة ساعات.
وح�ذروا من تناول وجبات كبرية أو اإلكثار
م�ن املرشوب�ات قبل الن�وم .تن�اول وجبة
خفيفة يكون جيداً ،وربما يساعد يف تجنب
حرقة املعدة.
ارشب كمي�ة أقل من الس�وائل قب�ل النوم،
حتى ال تضطر إىل التبول كثرياً.
واكدوا عىل أهمية جعل غرفة النوم مريحة،
أب�ق عليها مظلمة
باعثة عىل االسترخاءِ .
وهادئة ،يف درجة حرارة مريحة.
قم بإخفاء جميع الساعات يف غرفة نومك،
بم�ا يف ذلك س�اعة اليد والهات�ف الخلوي،
حتى ال تقلق بشأن الوقت.
واخربا البد تجنب اإلكثار من محاولة النوم
دون جدوى.
كلم�ا زادت صعوبة املحاول�ة للنوم ،زادت
يقظتك.
اق�رأ يف غـــرف�ة أخ�رى ،حت�ى تش�عر
بالنع�اس الش�ديد ،ث�م اذه�ب إىل فراش�ك
لتنام .ال تذهب للنوم مبكراً ،قبل أن تش�عر
بالنعاس.

أصحاب فصيلة الدم  Oأقل عرضة لخطر الجلطات الناتج عن اإلصابة بالوباء التاجي
كشفت دراسة بحثية ملعهد أبحاث Inserm
الفرنيس عن أن أصحاب فصيلة الدم  Oأقل
عرضة لإلصابة بعدوى كورونا وأقل عرضة
لإلصاب�ة بمضاعف�ات كورون�ا الخطيرة
أبرزه�ا الجلط�ات ،حي�ث يقترح الخرباء
أن أن�واع فصائ�ل ال�دم املختلفة له�ا تأثري
مختلف على نظام ال�دورة الدموي�ة لدينا
ً
وفقا
وتغري طريقة تجلط الدم يف الجس�م،
لتقرير ملوقع .times of india
ً
ووفقا ملدير األبحاث يف  ،Insermوهي هيئة
أبحاث طبية فرنس�ية جاك ل�و بيندو ،فإن

األفراد الذين لديه�م فصيلة الدم  Oهم أقل
عرضة لإلصاب�ة بالجلطات ،والتي تميل إىل
أن يكون لها تأثري خطري عىل مستوى شدة
لفريوس كورونا ومخاطره.
ومن�ذ تفشي فيروس كورون�ا الجدي�د،
ت�م رب�ط العدي�د م�ن العوامل بم�ا يف ذلك
ً
مس�بقا والسمنة
الحاالت الطبية املوجودة
والش�يخوخة بمخاط�ر عالي�ة لإلصاب�ة
ً
وفق�ا للدراس�ة
بع�دوى كورون�ا ،ولك�ن
ً
الحديث�ة ،يمك�ن أن تحدد أن�واع الدم أيضا
مخاط�ر تقل�ص فيروس كورون�ا ،وم�ع

ذلك ،يواص�ل العديد من العلم�اء واملهنيني
الطبيني دراس�ة الصلة بني فريوس كورونا
ومجموعات ال�دم املختلفة وهم يف محاولة
لفهم األمر نفسه.
وزعمت دراس�ة ُنشرت يف ترشي�ن الثاني
 2020يف املجل�ة الطبي�ة نيتشر أن فصيلة
ال�دم يمك�ن أن تؤث�ر على خط�ر اإلصابة
بفيروس كورون�ا قيمت الدراس�ة  14ألف
ف�رد يف نظام مستش�فى نيويورك ووجدت
أن األش�خاص بخالف فصيلة الدم املوجبة
 Oكانوا أكثر عرضة لإلصابة بالفريوس.

عقار «مضاد لالكتئاب» عالج محتمل لكورونا
أج�رى أطباء تجرب�ة رسيرية
عش�ـوائية فــــ�ي الواليات
املتح�دة وكن�دا على عق�ار
«فلوفوكسامني» كعالج جديد
محتمل ملرىض «كوفيد.»19-
وقال�ت قن�اة «يس ب�ي إس»
األمريكي�ة ،يف تقري�ر نرشت�ه
على موقعه�ا اإللكرتوني ،إن
هناك أدلة عىل أن هذا العقار،
الذي يس�تخدم منذ  40سنة
كمضاد لالكتئ�اب ،قد يمنع
تل�ف الرئ�ة الش�ديد ل�دى
مرىض فريوس كورونا.
وكانت البداية عن�د الطبيبة
النفس�ية بجامعة واشنطن،
الدكت�ورة أنجيلا ريرس�ن،
بعدمــ�ا تذك�رت دراس�ة
أجري�ت على الفئران وعقار
«فلوفوكس�امني» ،اس�تطاع
فيه�ا وق�ف تعف�ن ال�دم يف
الفئران ،وه�و رد فع�ل
من الجه�از املناعي
يس�بب

ً
التهابا ً
رسيع�ا يرض باألعضاء
ويمك�ن أن يك�ون مميت�اً،
ً
تفاعلا مش�ابها ً
و ُيعتق�د أن
ق�د يح�دث ل�دى م�رىض
«كوفيد ،»19-وفقا ً للقناة.
وأضافت «تواصلت ريرسن مع
طبيب نفيس آخر يدعى الدكتور
إري�ك لين�ز ،وه�و متخصص
يف إيج�اد اس�تخدامات جديدة
لألدوي�ة املعتم�دة بالفعل من
قب�ل هيئ�ة الغ�ذاء وال�دواء

األمريكية ،وقد وجد لينز سببا ً
منطقيا ً عىل الفور يف استخدام
فلوفوكسامني ملرىض كورونا».
ونقل�ت القناة عن لين�ز قوله:
«قدم�ت أنجيال فرضية مقنعة
للغاي�ة ومبتكرة له�ذا الدواء»،
مشيرة إىل أن�ه ق�د تمكن من
الحص�ول على تموي�ل إلجراء
تجرب�ة رسيري�ة عش�وائية
صغيرة بمس�اعدة جامع�ة
واش�نطن ،ورج�ل األعم�ال

األمريكي ستيف كريش.
وش�ملت الدراس�ة 152
مريض�اً 80 ،منهم حصلوا عىل
«فلوفوكس�امني» ،وقال لينز:
«كان�ت النتائ�ج مذهل�ة حقاً،
حي�ث أنه من بني  80ش�خصا ً
تلق�وا العق�ار ،ل�م تتدهور أي
حالة منهم».
وبعد الدراس�ة ،وصف الطبيب
األمريك�ي ديفي�د س�يفتيل،
عقار «فلوفوكس�امني» ملرىض
كورونا املشخصني حديثاً.
وق�ال 65« :مريض�ا ً اخت�اروا
تن�اول العق�ار ،بينم�ا رف�ض
 ،48ولك�ن  %12.5م�ن الذي�ن
رفضوا انتهى بهم األمر بدخول
املستش�فى باإلضاف�ة إىل وفاة
أحده�م ،أم�ا املجموع�ة التي
تناولته فلم يت�م نقل أي منهم
إىل املستشفى».
ولفتت القناة إىل أنه عىل الرغم
م�ن حص�ول تجرب�ة لينز عىل
إش�ادة مجلة الجمعية الطبية
األمريكي�ة ،والت�ي نشرت
النتائ�ج ،إال أنه�ا ل�م ت�وص
باس�تخدام العقار على نطاق
واس�ع ،إذ أرادت الحصول عىل
تأكي�دات من خلال اختبارات
أوسع.

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

مطاعم أألكالت العراقية
يف معظ�م الدول التي هاجر اليها العراقيون وال س�يما
لبن�ان اصبح�ت املطاع�م العراقي�ة تناف�س مثيالتها
الت�ي س�بقتها مث�ل املرصي�ة والس�ورية واملغربي�ة
وحت�ى اليمنية كونه تتمتع بم�ذاق لذيذ ومختلف عن
م�ا يقدم من اطعم�ة قد تكون مقاربة لها يف الش�كل
لكنها تختلف يف املضمون حيث تجد العراقيني يقبلون
عىل تناول م�ا تعودوا ان يأكل�وه يف بلدهم العراق قبل
مجيئهم اىل بريوت وبقية املدن اللبنانية.
قب�ل م�دة وانا يف لبن�ان وصلتن�ي هدية م�ن الرطب
العراق�ي من اخي املهندس عب�د الجواد وقد فرحت به
فرح�ا ً غامرا ً وعبرت عن ذلك يف موض�وع نرشته عىل
الفيس�بوك ف�كان لزام�ا علي ان اكت�ب موضوعا عن
االكالت العراقية واملطاعم يف انحاء العالم حيث يعيش
املهاج�رون العراقيون بعيدا عن وطنهم وعاداتهم وما
يحبونه م�ن اكالت اصبحت موجودة خالل الس�نوات
املاضية يف الكثري من دول العالم.
يف لبن�ان توج�د يف بيروت وبعض املدن مث�ل (جبيل)
مطاعم تق�دم الباجه والكباب ويف مدن اخرى مطاعم
عراقية يديرها عراقيون مثل املطعم البغدادي ومطعم
الرافدين وغريهما.
يق�ول إبراهيم نوري صاحب مطع�م (عراق الخري) يف
محلة الحم�را ببريوت أن العراقيني (ال يمكنهم التخيل
عن أكلهم) .يعزو ذلك إىل وطنية وانتماء قومي .إذ هم،
كله�م ،يف خروجهم من بلدهم ال يتخلون عن التزامهم
بأكلهم املحيل.
افتتح نوري ،منذ أربع سنوات ،مطعمه (عراق الخري)
يف محل�ة الحمرا ببريوت .كان ،يف البداية ،مقهى .لكنه
ط�وّره بعدها .بعد إلحاح الزبائن .صاروا يطلبون منه
طبخا ً عراقياً.وكانوا ،يف أكثر األحيان ،عراقيني .يأتون،
يف الغال�ب ،إىل لبن�ان للعلاج يف مستش�فى (الجامعة
األمريكي�ة) .وه�م (ال يق�درون) على أن ال يأكل�وا
(ق�وزي) .أش�هر أكالت العراقيين ،طبع�اً .وه�ذه ،يف
متنها الرئييس ،أرز .يُضاف إليه لحم أو دجاج .وهذا ما
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ب�اع بابل�و رودريغيز فريري مقط�ع فيديو مدته  10ث�وان مقابل  6.6ماليني
دوالر كان اشتراه يف ش�هر أكتوب�ر من الع�ام املايض بما يق�رب من  67ألف
دوالر كان يمك�ن أن يش�اهده مجانً�ا على اإلنرتنت.وتم�ت مصادقة مقطع
الفيدي�و للفنان الرقمي  ،Beepleواس�مه الحقيقي (ماي�ك وينكلمان) Mike
 ،Winkelmannبواس�طة تقنية البلوك شني ،وهي بمثابة توقيع رقمي إلثبات
من يملكه وأن�ه العمل األصيل.ويعرف هذا النوع الجدي�د من األصول الرقمية
باس�م الرمز غري القابل لالستبدال  ،NFTالذي انترش بشكل كبري خالل جائحة
كورونا حيث يتدافع املتحمس�ون واملس�تثمرون إلنفاق مبالغ هائلة من املال
عىل العنارص املوجودة عرب اإلنرتنت فقط.وتتيح تقنية البلوك شين املصادقة
علنًا عىل العن�ارص باعتبارها فريدة من نوعها ،عىل عكس الكائنات التقليدية
عبر اإلنرتنت التي يمكن إع�ادة إنتاجها إىل ما ال نهاية.وق�ال فريري :يمكنك
الذه�اب إىل متحف اللوفر والتقاط صورة للمونالي�زا ويمكنك الحصول عليها
هناك ،لكن ليس لها أي قيمة ألنها ال تحتوي عىل أصل أو تاريخ العمل.وتشري
كلمة غري قابلة لالستبدال إىل العنارص التي ال يمكن استبدالها عىل أساس املثل
باملث�ل ،حيث أن كل عنرص فريد ،وذلك عىل عكس األصول القابلة لالس�تبدال،
مثل :الدوالرات أو األسهم أو سبائك الذهب.

مضيف طيران مصري يعزم
ركاب طائرة كاملة على حسابه

ال يُس�تطيَّب من دون (الخب�ز والطريش).تتكرر رواية
م�رىض (األمريكية) يف (مطعم البغ�دادي) .هم الكتلة
العراقية يف بريوت األبرز .يوجد سياح ومقيمون طبعاً.
ال يبع�د موق�ع (بغدادي) عن س�ابقه ،غير خطوتني
تقريباً .افتتح منذ س�نة ونصف تقريباً .يتش�ارك فيه
لبنان�ي وعراقي .يقول احدهما إن العراقيني معتادون
عىل األكل البيتي( .واللبنانيون يتميزون يف الس�لطات
واملقبلات .لكنهم ضعاف يف الطب�خ) .ال يحتمل ذوق

الجئ يخصص ً
منزال
أواه لمساعدة المهاجرين
لم يجف الطالء بعد ،لكن س�وكديب س�ينغ صاح�ب املنزل بدأ يتخيل
عائالت الالجئني تعيش يف هذا املنزل السابق يف مدينة بادن النمساوية،
حيث أمىض هو نفس�ه س�نوات حياته األوىل يف أوروبا .هذا هو املكان
الذي عاش فيه بعدما غادر إقليم البنجاب يف الهند عندما كان مراهقا ً
لبدء حياة جديدة يف أوروبا.وعندما أعلنت املنظمة غري الحكومية التي
كانت تدير املكان يف الس�ابق كملجأ لألوالد املهاجرين غري املصحوبني
بذويهم ،أنها لن تتمكن من االس�تمرار يف إدارته ،تدخل سينغ إلنقاذه
من أيدي املطورين العقاريني .ويقول س�ينغ وه�و ألب لثالثة أطفال
صغ�ار «لم أرغب يف أن يشتري العقار أي ش�خص ال عالقة له به أو
بتاريخه».ب�دأت قص�ة س�ينغ برحلته الش�اقة عرب روس�يا وأوروبا
الرشقية قبل وصوله إىل النمسا وإىل منزل لورا غاتنر ،وهو ملجأ يضم
حوايل  50شابا ً غري مصحوبني بذويهم .ويروي سينغ «برصاحة ،كان
انطباعي األول مروعاً».

وفاة أكبر معمّر في كرواتيا
عن عمر يناهز  109أعوام
تويف جوسيب كرسول أكرب معمر يف كرواتيا وأحد
املحاربني القدامي يف الحرب العاملية الثانية عن عمر
يناهز  109أعوام.
وتويف الجندي السابق خالل الليل يف مسقط رأسه يف بلدة
سيلتيش الساحلية عىل البحر األدرياتيكي ( 40كيلومرتا)
جنوب رشق رييكا ،حسبما ذكرت بوابة األخبار
«انديكس دوت اتش ار» .وكان كرسول بحارا قبل الحرب
العاملية الثانية ،وعندما دخلت الواليات املتحدة الحرب،
تطوع للخدمة يف القوات األمريكية.
وبصفته أحد أفراد مشاة البحرية ،فقد نجا من معركة
جزيرة «إيو جيما» يف املحيط الهادئ بني الفرتة من 19
وحتى  26مارس .1945
وبعد الحرب حصل عىل الجنسية األمريكية وعاش يف
سان فرانسيسكو حيث عمل مهندس اتصاالت ،وقبل
عرش سنوات ،عاد إىل وطنه كرواتيا.

ولكن ( على سطح المريخ)

يع�رف أه�ل محافظة الرشقي�ة املرصية بالكرم الش�ديد وتجلت ه�ذا الصفة
يف مضي�ف طائرة تكفل بضيافة ركاب طائرة كاملة عىل حس�ابه الش�خيص
ألنه من مسقط رأس�ه.وقد انترشت األيام القليلة املاضية عىل موقع التواصل
االجتماع�ي فيس�بوك صورة تجمع أح�د مضيفي الطريان م�ع مجموعة من
ال�ركاب الذي اتضح له بعد اقلاع الطائرة أنهم جميعا ً «بلدياته» من محافظة
الرشقي�ة ،وكت�ب عن كواليس الص�ورة أنه حني عرف بذلك ق�رر أن يقدم لهم
مرشوب�ات وأطعمة وكل ما يطلبونه عىل نفقت�ه الخاصة إكرامًا لهم ،فكانت
النتيج�ة أن�ه «ع�زم الطائ�رة كاملة».وقال محم�د عكر البالغ م�ن العمر 26
عام�ا ويعمل مضيفا ً جويا ً بإحدى الشركات العاملية إنه يمتهن الضيافة منذ
س�نوات ،وإنه بش�كل طبيعي ً
وفقا ألصول العمل الرتحيب واالهتمام بالركاب
خاصة من كبار الس�ن واألطف�ال ،إال أنه فوجئ يومه�ا أن جميع الركاب من
مسقط رأسه ،محافظة الرشقية ،وهو ما جعل هذه الرحلة بالنسبة له واحدة
من أغ�رب رحالت الطريان.وتاب�ع أن زمالءه من محافظة اإلس�كندرية كانوا
يمزحون معه دائماً ،بش�أن ما عرف عن كرم أهل الرشقية ،لذا خطر بباله أن
يعرفه�م مدى كرم أه�ل الرشقية يف هذه الرحلة ،وأض�اف أن األمر بدأ بمزحة
ث�م انتهى بصورة مبهجة له مع ال�ركاب والذين اعتربهم كأهله وأكثر ،وتابع
أن ه�ذه الرحلة تعترب م�ن ألطف املواقف التي تعرض له�ا خالل رحالته حول
العالم.

العراقيين ه�ذه الخفة .وه�ي ال تق�اس بثقل طبخة
ترشيب لحم غنم ،مثالً.
وم�ن الطريف ان االقبال عىل هذه املطاعم واالفران لم
يقترص عىل ابناء الجالية العراقية يف لبنان وانما شمل
رشيحة واس�عة من اللبنانيني والعرب املقيمني عموما
الذي�ن تذوقوا الطب�خ العراقي واعجبوا ب�ه بل ونقلوه
اىل منازلهم الس�يما االكلة العراقية بامتياز ” الدوملة ”
التي ال تجد لها رديفا او شبيها يف لبنان.

اختبار قيادة (صعب) لمسافة  6.5أمتار
قالت وكالة الفضاء األمريكية (ناسا) أمس
الجمعة إن املركبة الفضائية «بريسفريانس»
التابعة للوكالة قامت بأول رحلة لها عىل
الكوكب األحمر (املريخ) ،حيث تحركت 6.5
أمتار يف  33دقيقة.وكانت الرحلة القصرية
يوم الخميس بمثابة اختبار للتنقل حيث
يتم إجراء اختبارات ألنظمة املسبار.وتهدف
ناسا إىل جعل «بريسفريانس» يقوم برحالت
تصل إىل  200مرت أو أكثر بمجرد أن تبدأ
استكشافها العلمي.
وتحرك املسبار لألمام مسافة  4أمتار ،ثم
استدار يف مكانه جهة اليسار ،ثم تراجع
ملسافة 5ر 2مرت للتوقف بشكل مؤقت.وقال
املهندس أنيس ظريفيان ،مهندس ناسا:
«استجاب نظام الدفع السدايس للمسبار
بشكل رائع».وأضاف« :نحن اآلن عىل ثقة من
أن نظام القيادة جاهز للعمل وقادر عىل نقلنا
إىل أي مكان يقودنا إليه العلم خالل العامني
املقبلني».
وهبطت املركبة ،التي تزن حوايل 1000
كيلوغرام ويف حجم سيارة صغرية ،عىل سطح
املريخ يف مناورة هبوط محفوفة باملخاطر يف
 18فرباير بعد رحلة بلغت حوايل  480مليون
كيلومرت عرب الفضاء.ومن املتوقع أن يدرس
«بريسفريانس» سطح املريخ ملدة عامني عىل
األقل حيث يقوم بفحص املناخ والجيولوجيا
وتجميع عينات من الصخور والرتبة.

صالة الظهر
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بيع فيديو مدته  10ثوان بـ
 6.6ماليين دوالر !

تغزو المدن اللبنانية

محسن حسين

صالة الصبح

5 :02

سر معالجة الزكام بصورة صحيحة
كشف الدكتور فالديمري زايتسوف،
أخصائي أمراض األنف واألذن والحنجرة،
عن الطريقة الصحيحة لعالج الزكام.
ويتساءل األخصائي يف حديث هل من
الرضوري عالج الزكام وكيف نعمل ذلك
بطريقة صحيحة؟
ووفقا ً له ،توجد مجموعة إجراءات معينة
عند عالج الزكام (سيالن األنف ،الرشح) أو
التهاب األنف الحاد ،ذاتياً .وينصح بعدم
استخدام قطرات تضييق األوعية الدموية
املسببة لإلدمان .فإذا كان األنف محتقنا ً
جداً ،يمكن استخدام القطرات الخاصة
باألطفال ،ألنها تعطي نتيجة مماثلة،
مع أن تركيز الدواء فيها نصف تركيزه يف
القطرات األخرى .واألفضل استخدام أدوية
كورتيكوستريويد.

ويقول ،موضحا ً «هذه أدوية هرمونية،
يخاف منها الكثريون ،العتقادهم أنها
تسبب اإلدمان ،أو تسبب السمنة .ولكن
يف الواقع هذا غري صحيح .هذه األدوية
ال تعمل فوراً ،بل بعد ساعات فقط
يبدأ الغشاء املخاطي بالتقلص ،ويزول
االحتقان ،ويبدأ املخاط يتدفق من تجويف
األنف .وهذه األدوية ال تسبب اإلدمان.
لذلك ال تظهر رغبة يف استخدامها دائماً».
ويضيف موضحاً ،إذا كان املخاط شديد
اللزوجة ،فيمكن استخدام بخاخات
وقطرات تساعد عىل تخفيف اللزوجة،
ومن ثم االنتقال إىل الخطوة الثانية من
العالج -غسل تجويف األنف بمحلول
ملحي ،وبعده رش مطهر أساسه مائي يف
األنف.

عامل نظافة يصبح ً
نجما
بعدما سئم من إلقاء الناس القمامة يف شوارع باريس ،لجأ عامل
النظافة لودوفيك فرنسيسشت إىل تطبيق تيك توك لنرش رسالته:
«ضع�وا نفايتك�م يف صندوق قمامة».اش�تهر الرج�ل البالغ من
العمر  45عاما يف فرنس�ا بمقاط�ع فيديو وهو يجمع أكواما من
القمامة ويرقص ويطلق مناشدات من أعماق القلب تدعو الناس
للحفاظ عىل الكوكب نظيفا.ويتابع حسابه عىل تيك توك  59ألف
ف�رد ،وجم�ع  608آالف «إعج�اب» ،وبلغ عدد مش�اهدات بعض
مقاطعه املصورة مئات اآلالف.وخالل عمله يف حي (لِيال) بوسط
باري�س أمس الخميس توقف ش�اب عن تن�اول وجبته الرسيعة
ليس�أله «هل أنت رجل التيك توك؟».قال عام�ل النظافة إنه كان
يجمع أعقاب السجائر من حديقة األرسة والحقائب الورقية من
الشارع منذ كان يف السابعة.عمل فرنسيسشت من قبل يف رعاية
مرىض الرسطان والتوحد ،لكنه يقول إن رس�الته الحقيقية هي
جم�ع القمامة .وق�ال لرويرتز «حلمي بس�يط ..كوكب نظيف».
وأضاف أنه يعمل س�بع س�اعات يوميا ويحص�ل عىل راتب قدره
نحو  1500يورو ( 1789دوالرا) شهريا بعد استقطاع الرضائب.

التكنولوجيا الحديثة تعيد شارلي شابلن للحياة
بعد مئة عام عىل فيلم (ذا كيد) «الطفل» ،أول
فيلم روائي طويل أخرجه وقام بدور البطولة
فيه شاريل شابلن ،تستخدم رشكة فرنسية
التكنولوجيا الحديثة لتحسني جودة الصور
يف بعض من أشهر أفالم الكوميديا الصامتة
بهدف عرضها يف دور السينما بجميع أنحاء
العالم.وقالت رشكة األفالم الفرنسية (إم.كيه
 )2ورشكة التوزيع العاملية (بيس اوف ماجيك)
يف بيان إنهما تعاونتا إلحياء الذكرى املئوية.

وتشمل أعمال الرتميم التي تنفذها الرشكة
ومقرها باريس تحسني جودة الصورة
باستخدام تقنية ( 2كيه) و( 4كيه) يف
األعمال الكالسيكية (ذا جولدن راش) «حمى
الذهب» و(سيتي اليتس) «أضواء املدينة»
و(ذا سريكس) «السريك» و(مودرن تايمز)
«العصور الحديثة» و(ذا جريت ديكتاتور)
«الديكتاتور العظيم».
وستدشن رشكة (إم.كيه  )2عملية تحسني

ليلة هروب التماسيح !
تواصل الرشطة يف جنوب إفريقيا بحثها عن تماسيح
صغرية هربت من مزرعة يف جنوب البالد بعدما نجحت يف
اسرتجاع عدد منها ،عىل ما أفادت السلطات املحلية.
وقد أفضت عمليات البحث حتى الساعة إىل اإلمساك بـ34
من هذه الحيوانات من فصيلة تماسيح النيل والتي هربت
من حفرة يف سياج مزرعة عىل بعد أكثر من  150كيلومرتا
رشق كيب تاون ،عىل ما أعلنت ناطق باسم الهيئة البيئية
يف مقاطعة كيب تاون (كايب نيترش) الجمعة.وأقرت
السلطات بأنها ال تعرف العدد املحدد للحيوانات الهاربة،
غري أن الناطقة باسم الهيئة برتو فان رين قالت لوكالة
فرانس برس إن املزرعة التي هربت منها الحيوانات كانت
تضم أكثر من خمسة آالف تمساح ،غري أن عدد الحيوانات
الهاربة «أقل بكثري».وأضافت «ال نظام تعقب لهذه
الحيوانات ومن الصعب التكهن بالعدد».وكانت الرشطة
املحلية أنشأت «فريقا خاصا» للعثور عىل التماسيح التي
ويراوح طولها بني  1,2مرت و 1,5مرت.وأوضح الناطق
باسم وزارة البيئة املحلية جيمس برنت ستيان لوكالة
فرانس برس أن املزارع يف املوقع تنبه األربعاء إىل وجود
«فجوة يف السياج هرب منها عدد غري محدد بعد من
التماسيح».ولفت إىل أن أعمال بحث تجري حاليا بمشاركة
رشطيني وناشطني بيئيني وأصحاب أرض ومزارعني.

جودة الصور بتقنية التصوير ( 4كيه) لفيلم
«الطفل» بفرنسا يف الخريف بينما ستعمل
(بيس اوف ماجيك) مع شبكة موزعي أعمالها
عىل عرض الفيلم وغريه يف حوايل  50منطقة
عالوة عىل التعاون مع رشكاء توزيع أفالم
(إم.كيه .)2وقال ناثانيال كرميتس الرئيس
التنفيذي لرشكة (إم.كيه  )2يف بيان «يف
عام  ،1921أكد فيلم الطفل نجومية شابلن
ومهاراته الخارقة يف فن السينما».

