دعوة نيابية لالهتمام بعوائل
شهداء الحشد والقوات األمنية
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المراقب العراقي /بغداد ...

دع�ا النائب فاض�ل جابر ،ام�س االثنين ،إىل رضورة االهتمام
بعوائل شهداء الحشد الشعبي والقوات االمنية تثمينا لتضحيات
أبنائهم.
وق�ال جابر يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه «املراق�ب العراقي» أن
«االهتمام برشيحة عوائل الش�هداء من الحشد والقوات االمنية
مكمل لالنتصار يف جبهات القتال ،مشيرا اىل ،أن مسؤولية هذه
الرعاية تقع عىل عاتق الجميع».
واض�اف ،ان «الوقوف م�ع املقاتلين والش�هداء والجرحى هو
واجب رشعي قبل أن يكون واجبا أخالقيا».
يش�ار اىل ان العراق كان قد خاض معركة دامت لثالث س�نوات
« ،»2017-2014ضد عصابات داعش االجرامية ،قدم فيها آالف
الشهداء من الجيش العراقي والرشطة االتحادية وقوات الحشد
الشعبي.
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ظريف :بايدن يسير على
خطى ترامب
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رئيس حكومة «صناعة األزمات» يمتص
غضب العراقيين بـ «خطاب رومانسي»
المراقب العراقي /المحرر السياسي...

أراضيه ،فيما رآه آخرون بأنه بمثابة
«طلب هدنة ومهلة للقوات املحتلة».
وقبل أيام أصدرت الهيأة التنس�يقية
لفصائل املقاومة العراقية بيانا ً قالت
في�ه إن «عملي�ات املقاوم�ة كان�ت
وستبقى ضد قوات االحتالل وقواعده
ولن تستهدف البعثات الدبلوماسية»،
مبينة «أننا أم�ام صفحة جديدة من
صفح�ات املقاوم�ة س�يطال فيه�ا
سلاح املقاوم�ة كل ق�وات االحتالل
وقواعده يف أي بقعة من أرض الوطن
وللمقاومة الح�ق الرشعي والوطني
والتأييد الشعبي لكل ذلك.
وذكر البي�ان أن «املقاوم�ة العراقية
قراره�ا عراق�ي وخياره�ا ه�و

خي�ار الش�عب العراق�ي وستس�تمر
به�ذا الخي�ار مهم�ا كان�ت الظروف
والتضحيات حت�ى تحرير العراق من
دنس االحتالل.
وأض�اف« :نعل�ن بكل وض�وح أن أي
جهة تقف عائقا ً ضد طريق املقاومة
وخياره�ا الثابت يف مواجه�ة املحتل
وط�رده فه�ي جه�ة خائن�ة عميل�ة
أو خاضع�ة خائف�ة ذليل�ة ومن حق
املقاومة بل من واجبها عدم االلتفات
إىل مث�ل ه�ذه الجه�ات ب�ل ومنعه�ا
بكافة الوس�ائل م�ن إعاقة رضباتها
ضد االحتالل».
وتاب�ع أن «املقاوم�ة ت�رى املواجهة
هي الخيار الوحيد الذي يضمن حرية

ه�ذه البلاد وكرامته�ا وعزته�ا بعد
اس�تنفاذ كاف�ة الوس�ائل التي راهن
عليه�ا اآلخ�رون م�ع ه�ذا االحتالل
ونحن جميعا ماضون يف هذا الطريق
متوكل�ون على الل�ه ن�ارص املؤمنني
واثق�ون بوعده ال�ذي وعد املجاهدين
يف سبيله وعليه توكلنا وهو نعم املوىل
ونعم النصري».
ويف أجواء سياسية مشحونة ،ووضع
أمن�ي محف�وف باملخاط�ر ،ل�م يكن
أم�ام مجل�س النواب س�وى الوقوف
م�ع العراقيين الغاضبين ،ج�راء
الجريم�ة الش�نيعة الت�ي ارتكبته�ا
الوالي�ات املتح�دة يف قل�ب العاصمة
بغ�داد ،عندم�ا اغتال�ت «ي�د الغدر»

أموال كردستان المنهوبة تفجر أزمة
خالفات حادة بين األحزاب
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي

ما زال حزب بارزاني يقف عائقا أمام تطبيع
العالق�ات االقتصادية بش�فافية مع حكومة
املرك�ز  ,فالتحاي�ل واالس�تحواذ على ثروات
االقليم واالس�تئثار بها وعدم توزيعها بشكل
ع�ادل أدى اىل تج�دد الخالف�ات والتهدي�دات
م�ن قبل حزب االتح�اد الوطني ال�ذي طالب
حكوم�ة اإلقليم بتنفي�ذ االتفاق م�ع بغداد،
أو تس�ليم املوظفين رواتبه�م كامل�ة يف ظل
االرتف�اع الكبير بأس�عار النف�ط وعبوره�ا
حاج�ز  70دوالرا ،واالمر ل�م يتوقف عند ذلك
فهن�اك تس�اؤالت مرشوعة للق�وى الكردية
بش�أن مصري  50ملي�ار دوالر قيمة مبيعات
النفط لألعوام املاضية  ,بعد أن رفض الحزب
الديمقراطي توزيع رواتب املوظفني يف االقليم
متحجج�ا باالزم�ة املالي�ة ومطالب�ة بغ�داد
بدفعها  ,يف ظل املماطلة التي يمارسها حزب
بارزاني يف عدم إرس�ال بيان�ات حقيقية عن
عوائد االقليم املالية.
مصدر س�يايس مطل�ع أكد تج�دد الخالفات
بني الحزبني الكرديني الرئيسيني الديمقراطي
الكردستاني واالتحاد الوطني.
وقال املصدر إنه “بعد تغريدة الرئيس املشرتك
لالتح�اد الوطني الهور ش�يخ جنك�ي والتي
طال�ب فيها رئي�س حكوم�ة اإلقليم مرسور
بارزان�ي بع�دم التدخ�ل بش�ؤون القض�اء
تعمقت الخالفات مجددا”.
وأش�ار املصدر إىل أن “االتحاد الوطني طالب

نظريه الديمقراطي بالتعامل بش�فافية تامة
بملف النفط ،وإال فإن السليمانية ستحتفظ
بإيراداتها وتقوم برصف موازنتها لوحدها
فضال عن  50مليار دوالر واردات النفط الذي
باعته حكومة إقليم كردستان حيث ال يعرف
عنها سكان اإلقليم أي يشء.
وملعرف�ة املزيد عما يحدث يف كردس�تان ,أكد
الخبري االقتصادي لطيف العكييل  ,أن حكومة
إقليم كردس�تان تعلن بني فترة وأخرى أنها
مَ دينة  27مليار دوالر ،وحني يتم االستفسار

ع�ن أصل هذه الديون ،ال يعطون أي جواب”،
مبينا ,أنه ال أحد يعلم من أي جهة اس�تدانت
حكوم�ة االقلي�م ه�ذه املبال�غ وبق�رار م�ن
ولصالح من وأين ذهبت تلك االموال ؟.
وق�ال العكيلي يف اتص�ال م�ع ( املراق�ب
العراقي) :إن حكومة إقليم كردس�تان لديها
نح�و  50مليار دوالر كعائدات النفط املصدر،
م�ن  2007اىل  ،2020والتي باعت خالل هذه
املدة أكثر من مليار و 200مليون برميل نفط.
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القائدين الش�هيدين قاسم سليماني
وأب�و مهدي املهن�دس يف مطلع العام
املايض.
وعىل إث�ر ذلك صوت مجل�س النواب
العراق�ي ،خلال جلس�ة اس�تثنائية
عقدها يف الخامس من كانون الثاني
 ،2020على ق�رار ُيل�زم الحكوم�ة
بالعم�ل على جدولة إخ�راج القوات
األجنبي�ة م�ن الع�راق ،ومنعه�ا من
اس�تخدام أرض البلاد وس�مائها
ومياهه�ا ،لتنفيذ أية أعم�ال عدائية
تجاه دول الجوار الجغرايف.
وحظ�ي الق�رار الربملان�ي الحاس�م،
بدعم ش�عبي كبري تمث�ل بتظاهرات
مليوني�ة غاضب�ة ،طالب�ت بـ”طرد

االحتالل” السيما بعد عملية االغتيال
الغادرة التي نفذته�ا طائرة أمريكية
مسيرة قرب مط�ار بغ�داد الدويل يف
كان�ون الثاني  ،2020وأس�فرت عن
استشهاد قادة النرص.
وف�ق ذل�ك يق�ول املحل�ل الس�يايس
صباح العكيلي لـ»املراقب العراقي»،
إن «ترصيح�ات رئي�س ال�وزراء
مصطفى الكاظمي بش�أن التفاوض
م�ع األمريكيين ،ال تعدو ع�ن كونها
تس�ويقا ً إعالمي�اً» ،الفت�ا ً إىل أن
«الحكوم�ة ل�و كانت ج�ا ّدة بإخراج
القوات األجنبية من األرايض العراقي،
لبادرت بجع�ل املفاوضات علنية كما
حدث يف حكومة عادل عبد املهدي».
ويضي�ف العكيلي أن «التس�ويق
للمفاوضات ،ه�و محاولة لاللتفاف
على ق�رار مجل�س الن�واب القايض
بإخ�راج الق�وات األجنبي�ة ،وإبع�اد
ضغوط الكتل باس�تجواب الكاظمي
ملعرف�ة وجه�ة نظ�ر حكومت�ه إزاء
خروج تلك القوات».
وي�رى العكيلي أن «مح�اوالت
الكاظمي ملس�ك العصا من املنتصف،
هي مناورة تهدف إلطالة أمد الوجود
العس�كري األمريك�ي يف الع�راق،
والهروب من االستجواب الربملاني».
ً
وخالف�ا إلرادة العراقيين الرافضين
للتواج�د العس�كري األجنب�ي ،تزعم
الحكوم�ة بين الحين واآلخ�ر ،أن
«حاجة» العراق لتل�ك القوات .ويرى
مراقبون أن حدي�ث الكاظمي يوحي
بأن�ه ال يعترف بالق�رار الربملان�ي
الخاص بإخراج القوات األجنبية ،كما
أنه ّ
يمثل تحديا ً إلرادة العراقيني الذين
يعتربون وجود تلك القوات «احتالال»ً
ألراضيهم.

المراقب العراقي/بغداد ...

اجاب�ت لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار يف الربمل�ان
العراقي ،امس اإلثنني ،عىل التس�اؤالت التي اثريت
حول مصري س�عر رصف الدوالر وبرميل النفط يف
موازنة «.»21
وقالت عضو اللجنة ندى ش�اكر جودت يف ترصيح
صحف�ي تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» إن «س�عر
برمي�ل النفط يف املوازنات دائما ما يكون بأقل عن
سعره يف األسواق العاملية ،إذ ال يمكن جعل السعر
مقارب للس�عر الحقيقي ،وثم ينخفض بأقل مما
مثبت يف املوازنة ألن هذا سيمهد لكارثة اقتصادية
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الفتح يرفض رهن تمرير قانون
المحكمة االتحادية بالموازنة
المراقب العراقي /بغداد...

رف�ض تحال�ف الفت�ح ،ام�س االثنني ،ره�ن تمري�ر قان�ون املحكمة
االتحادية باملوازنة  ،فيما وصف ذلك بانه ابتزاز سيايس.
وق�ال النائب ع�ن التحالف محمد البلداوي يف ترصي�ح صحفي تابعته
«املراقب العراقي» ان “مجلس النواب مرر  18فقرة من قانون املحكمة
االتحادي�ة و 4نقاط اخرى الخالف بش�أنها س�هل اال ان الخالف الزال
عىل نقطتني فقط وجاري الحوار بشأنهما”.
واض�اف ان “هن�اك بع�ض الجه�ات تعمل على الربط بين القانونني
لتمريرهم�ا يف الربمل�ان م�ن خلال املفاوض�ات الجاري�ة بين الكت�ل
السياسية».
واوض�ح ان “اي محاول�ة للربط بينهما تعد ابتزازا سياس�يا بحتا وان
قان�ون املوازنة ه�و حصة محافظات ومواطنني لع�ام كامل فيما يعد
قان�ون املحكمة هو قانون يسير بل�دا كامال للمس�تقبل وال يمكن ان
يربط باملساومات والتوافقات”.

الصحة :الوضع الوبائي غير مُ طمئِن

المراقب العراقي /بغداد...

اك�دت وزارة الصح�ة ،ام�س
االثنين ،ان الوض�ع الوبائ�ي يف
العراق غري مطمئن بعد ارتفاع
حالة االصابات.
وقال مدير دائرة الصحة العامة
بال�وزارة ري�اض عب�د األمير
يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه
«املراق�ب العراق�ي» إن «هن�اك
توقع�ات بارتفاع عدد اإلصابات
يف العراق ،بس�بب ع�دم االلتزام
الواضح من املواطنني».
واوض�ح ان «ال�وزارة لديه�ا
خش�ية م�ن خ�روج الوض�ع
ع�ن الس�يطرة ،وارتف�اع أعداد
الوفي�ات بس�بب ع�دم توف�ر
األرسة الخاصة بمرىض كورونا،

وعدم حصولهم عىل األوكسجني
الكايف».
وبين ان «ال�وزارة حت�ى اآلن،
مس�يطرة على الوض�ع م�ن
الناحي�ة العالجي�ة ،ولكنها غري
مطمئن�ة مم�ا س�يحدث خالل
االي�ام القادم�ة ،لذا ف�كل يشء
وارد بخص�وص ف�رض الحظر
الشامل أو اس�تمرار اإلجراءات
كما هي عليه اآلن».
واش�ار اىل انه «ال س�بيل سوى
االلت�زام بالكمام�ات والتباع�د
االجتماع�ي ،يف الخلاص م�ن
جائحة كورونا ،وهذا ما اوصت
به املنظم�ات يف العراق وتعاقب
عليه من يخالفه يف كربى بلدان
العالم وأكثرها تطوراً».

جموع مليونية تبدد مناداة «ذل االستخفاف»
«ع»
بشعارات «الوالء» وتحيط بضريح الكاظمين
المراقب العراقي /أحمد محمد...

وف�ق اس�تعدادات أمني�ة وصحي�ة وخدمي�ة
مش�ددة ،تقدمه�ا الجه�ات الحكومي�ة وغير
الحكومية ،تتوافد املاليني من الزائرين املتجهني
صوب مدينة الكاظمية املقدسة يف بغداد إلحياء
ذكرى استش�هاد االم�ام م�وىس الكاظم عليه
السلام والتي تص�ادف يوم االربع�اء الخامس
والعرشين من شهر رجب.
القوات االمني�ة فرضت طوقا أمنيا عىل املدينة
املقدس�ة لحماية الزائري�ن ،يف وقت حذرت فيه

وزارة الصح�ة م�ن ع�دم االلت�زام باإلجراءات
الوقائية الخاصة من وباء كورونا.
الحش�د الش�عبي ه�و اآلخ�ر ،اس�تنفر جميع
اس�تعداداته للقي�ام باملهام األمني�ة والخدمية
خدمة للزائرين املتوجهني صوب الكاظمية من
خلال العمل عىل تأمني عملي�ات نقل الزائرين
وحماية أسوار املدينة املقدسة.
وفرض�ت األجه�زة األمني�ة أطواق�ا متعددة يف
مداخ�ل العاصم�ة بغ�داد وطبق�ت إج�راءات
صحية وعمليات فحص ميداني للزائرين.

ما هو مصير سعر صرف الدوالر والبرميل في موازنة «»21؟
كبرية وخطرية».
واضافت أن «الربملان العراقي ال ينوي تغيري س�عر
برمي�ل النف�ط يف املوازنة لع�ام  ،2021إذ ال توجد
ثق�ة يف أس�عار النف�ط ،ألنه�ا غير ثابت�ة ،ولهذا
س�يبقى الس�عر كما هو رغم االرتفاع ،والفائض
سيذهب نحو املوازنة التكميلية».
وتابع�ت ج�ودت أن «ارتفاع س�عر النفط مؤخراً،
يغن�ي الحكوم�ة العراقي�ة عن رفع س�عر رصف
الدوالر أمام الدينار العراقي ،لذا عليها الرتاجع عن
هذه الخطوة  ،خصوصا ً ان رفع النفط سوف يقلل
بشكل كبري العجز املايل يف املوازنة».

شاكر محمود يشدد
على اهمية الفوز
بمواجهة نفط ميسان

األزمة التونسية تراوح مكانها ..
ماذا عن التدخالت الخارجية ؟

الكاظمي يطلب «مهلة» لألميركيين من فصائل المقاومة!

بع�د أن ح�وّل الع�راق إىل «معس�كر
كبير» ،تص�ول وتج�ول في�ه قوات
أجنبي�ة متع�ددة الجنس�يات ،التفت
رئيس الحكوم�ة مصطفى الكاظمي
أخيراً ،إىل التداعي�ات الخطيرة التي
تس�ببت بها إدارته للبالد طيلة الفرتة
املاضية ،عرب خطاب وصفه مراقبون
بأنه «رومانسي» يهدف إىل التخفيف
من وطأة الحنق الش�عبي والسيايس
ض�د حكومت�ه ،التي ل�م تحقق حتى
اآلن أي بن�د من الربنام�ج الحكومي
ال�ذي قدمته قبل التصوي�ت عليها يف
مجلس النواب.
ودعا الكاظمي خلال الخطاب الذي
وجه�ه للعراقيني يوم أم�س االثنني،
إىل حوار وطني عىل كافة املس�تويات
يضم�ن وح�دة البلاد ،مشيرا ً إىل أن
الع�راق أمام�ه «فرص�ة تأريخي�ة
الستعادة دوره يف املنطقة».
وادع�ى الكاظم�ي أن «الح�وار
االستراتيجي ال�ذي بدأت�ه الحكومة
ح�ول ترتيبات التع�اون مع التحالف
ال�دويل قائ�م يف األس�اس على إيجاد
البيئة والتوقيتات إلخراج ّ
كل القوات
املقاتل�ة م�ن أرض الع�راق ،ضم�ن
آلي�ات فني�ة زمنية متف�ق عليها مع
الحفاظ عىل أفضل العالقات مع دول
التحالف ،وبما يضمن س�يادة العراق
وأمنه».
وهو خط�اب فّس�رّ ه مراقب�ون بأنه
تهرّب من املس�ؤولية التي ّ
تحتم عىل
الحكومة ع�دم التس�ويف واملماطلة
يف ملف إخ�راج الق�وات األجنبية من
األرايض العراقي�ة ،الس�يما الق�وات
األمريكي�ة التي زعزعت أم�ن العراق
و»احتلّ�ت» أج�زا ًء شاس�عة م�ن

في هذا العدد

نائب  :االنقسام يخدم العدو األمريكي
المراقب العراقي/بغداد ...

دع�ا النائ�ب عن تحال�ف الفتح عدي الش�عالن،
ام�س االثنين ،االط�راف السياس�ية لتوحي�د
صفوفها وإنهاء االنقس�ام ،مبين�ا ً ان الخالف ال
يخدم إال العدو األمريكي وحلفاءه.
وقال الشعالن يف ترصيح صحفي تابعته «املراقب
العراق�ي» ان «الخيار الوحيد ملواجهة املش�اريع
التآمرية هو توحيد الصفوف وإنهاء االنقسام».

واش�ار اىل ان «اس�تمرار تخ�اذل البع�ض يخدم
املشاريع األمريكية الصهيونية».
وش�دد عىل أهمي�ة «حفظ س�يادة البالد وإعالن
مواجهة املشاريع التآمرية يف البلد».
يش�ار اىل ان وترية التدخالت االمريكية يف الجانب
الس�يايس ارتفع�ت ،الس�يما ما يص�در من قبل
السفارة االمريكية يف بغداد من ترصيحات تمثل
خرقا ً لسيادة البلد.

وشهدت االجراءات االمنية قطوعات يف شوارع
رئيس�ية ال تتص�ل بمسير الزائري�ن س�ببت
زحام�ات خانقة وفوىض مروري�ة نتيجة هذه
القطوعات غري املربرة.
ويف الس�ياق ذات�ه تنتشر رسادق الخدمة عىل
طول الطرق املؤدية اىل مرقد االمامني الكاظمني
عليهما السالم.
وأكدت اللجن�ة االمنية املعني�ة بحماية الزيارة
اس�تعداد الق�وات األمني�ة الحكومي�ة بجميع
تش�كيالتها ،لتأمني زيارة االمام الكاظم (عليه
السالم).
وذك�ر بي�ان للجن�ة أنه س�تكون هن�اك أعداد
مليوني�ة تحيي هذه الزي�ارة وأن قواتنا األمنية
تعمل ليالً ونهارأ من أجل تأمني وإنجاح الزيارة
من خلال تأمني الط�رق الخارجي�ة للقادمني
سيرا ً على األق�دام فضالً ع�ن تأمين املداخل
العاصمة بغداد.
وبدوره�ا أحبطت وكالة االس�تخبارات بوزارة
الداخلي�ة ،مخططا إرهابيا خطريا الس�تهداف
زائ�ري اإلم�ام الكاظ�م يف بغ�داد بعملي�ات
انتحارية ،واعتقال  3أشخاص “مهيئني” لذلك.
وقال�ت الوكال�ة ،إنه�ا تمكن�ت وب�إرشاف
ميدان�ي من قبل وكيل وزارة الداخلية لش�ؤون
االس�تخبارات م�ن القبض عىل خلي�ة إرهابية
مكون�ة م�ن ثالث�ة إرهابيين ت�م تجنيده�م
وتهيئته�م للقي�ام بعملي�ة إرهابي�ة انتحارية
الستهداف زائري اإلمام الكاظم عليه السالم.
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أمــام استعــدادات أمنية وصحية ..الكاظمية
تحتضـــن الـــزيــارة «الـــرجبيــة»
املراقب العراقي /أحمد محمد...
وفق اس�تعدادات أمني�ة وصحية وخدمية
مش�ددة ،تقدمها الجهات الحكومية وغري
الحكومي�ة ،تتواف�د املاليين م�ن الزائرين
املتجهني صوب مدينة الكاظمية املقدس�ة
يف بغ�داد إلحياء ذك�رى استش�هاد االمام
موىس الكاظم عليه السلام والتي تصادف
يوم االربعاء الخامس والعرشين من ش�هر
رجب.
الق�وات االمني�ة فرضت طوق�ا أمنيا عىل
املدينة املقدس�ة لحماي�ة الزائرين ،يف وقت
ح�ذرت فيه وزارة الصحة من عدم االلتزام
باإلج�راءات الوقائي�ة الخاص�ة م�ن وباء
كورونا.
الحش�د الش�عبي ه�و اآلخ�ر ،اس�تنفر
جميع اس�تعداداته للقي�ام باملهام األمنية
والخدمية خدمة للزائرين املتوجهني صوب
الكاظمي�ة م�ن خلال العم�ل على تأمني
عملي�ات نق�ل الزائري�ن وحماي�ة أس�وار
املدينة املقدسة.
وفرضت األجهزة األمنية أطواقا متعددة يف
مداخ�ل العاصمة بغ�داد وطبقت إجراءات
صحية وعمليات فحص ميداني للزائرين.
وش�هدت االج�راءات االمني�ة قطوعات يف
شوارع رئيس�ية ال تتصل بمسري الزائرين
س�ببت زحامات خانقة وف�وىض مرورية
نتيجة هذه القطوعات غري املربرة.
ويف الس�ياق ذات�ه تنتشر رسادق الخدمة
عىل ط�ول الطرق املؤدية اىل مرقد االمامني
الكاظمني عليهما السالم.

أصدقاء السيستاني
وأعداؤه ..

ش�هد اللقاء ال�ذي جمع َ
الحبر األعظم البابا فرنس�يس
مع املرجع األعىل الس�يد عيل السيستاني الكثري من ردود
األفعال التي اتصف األعم األغلب منها باإليجابية واإلشادة
والثن�اء على ما يمثله هذا اللقاء وما ص�در عنه من بيان
من مكتب السيد السيس�تاني وبابا الفاتيكان حيث أشاد
البابا برعاي�ة املرجعية للمس�يحيني يف أزمة داعش ودعا
للوحدة والسلام فيما أكد السيد السيستاني عىل رضورة
إنصاف الفقراء ونبذ الطائفية والوقوف بوجه ظلم الدول
الكربى للشعوب الفقرية وخصوصا ما يتعرض له الشعب
الفلس�طيني يف أراضي�ه املحتل�ة ودعا للوحدة والسلام .
أحد أقاربي من النجف بعث يل يقول إن بيان الس�يد يمثل
مطالب كل رشفاء العالم .
أم�ا ردود الفعل الس�لبية الت�ى ترى األم�ور بعني عوراء
وقل�ب مري�ض فتنطل�ق م�ن أزمته�ا النفس�ية وحق�د
يعتم�ر وجدانها العلي�ل فبعد أن كانوا ينكرون أن الس�يد
حي يرزق فيما نكر البعض منهم قدرته عىل
السيس�تاني ٌّ
النط�ق أو الكالم فجاءت زيارة باب�ا الفاتيكان لتلجم كل
مأزوم لئيم ومأسور سقيم كما سبقتها قبل شهور زيارة
ممثل�ة األم�م املتحدة وكل من زاره م�ن قبل من األقطاب
الدولية املهمة باستثناء السياسيني العراقيني الذين أوصد
الباب يف وجوههم لفسادهم منذ عرش سنني وحتى اآلن .
ال أري�د أن أتح�دث مع من ال يس�مع أو ال يعقل وال يبرص
لكن�ي أق�ول وللح�ق واإلنصاف وأن�ا الذي ترشف�ت يوما
قبل س�نتني بزي�ارة املرجع األعىل
وعش�ت مع�ه لحظ�ات روحاني�ة
حي�ث وج�دت نفسي يف نبراس
ن�ور الهداي�ة وطمأنين�ة القل�ب
وبح�ر الحكمة وأع�راف الضوابط
والس�ياقات الت�ي تحك�م ضيوف
املرج�ع األعلى بم�ا فيه�ا حظ�ر
التصوي�ر والتس�جيل وله�ذا األمر
منهل عبد األمري المرشدي  ..أس�بابه ومس�بباته بم�ا فيه�ا أن
حياته ه�دف وغاية كل أركان الرش
والحقد املحيل واإلقليمي والدويل .لكن مكتب السيد سمح
لوف�د البابا بتصوي�ر يشء من بداية الجلس�ة قبل الحوار
ولحظات الوداع واملغادرة ألنه يعرف كيف يبرص العميان
وكيف يسمع الطرشان .
لقد ترجمت بعض ردود الفعل الس�لبية عىل الزيارة مدى
الحق�د والغل والحس�د والل�ؤم الذي يعتمر تل�ك النفوس
املأزوم�ة والعق�ول املريضة فبعضهم يس�أل نفس�ه وال
يجيبه�ا ويس�تفرس منها وال ي�رد عليها ع�ن أي عظمة
وقداسة ورس عظيم يمتلك هذا الرجل الحكيم الذي يجعل
قادة العالم ورؤساءه يحجون لبيته الصغري يف ذلك الزقاق
القديم ليترشفون بلقائه .
أي هيب�ة تلك الت�ي تؤطره  ,أي وقار ذاك الذي يجلله  .أي
حكمة تلك التي ينطق بها بحس�اب وعلم ودراية  .أي تاج
هو يعتمر قم�ة الحوزة العلمية كم�ا يعتمر عرش قلوب
املس�لمني الرشفاء سنة وش�يعة يف العراق وإيران ولبنان
والبحري�ن والش�ام وأفغانس�تان وباكس�تان وأفريقي�ا
وأغلب املس�لمني من محب�ي آل البيت يف أوروب�ا وأمريكا
ش�اء من ش�اء وأبى من أبى  ,فه�ي إرادة الل�ه وحكمته
ومنت�ه ونعم�اؤه  .لم أس�تغرب م�ا قال�ه املأزومون من
أرباب الفك�ر الوهابي النتن لكني تأمل�ت كثريا وأنا أتلقى
آراء بعض األصدقاء ممن تبوأ بعضهم مواقع املس�ؤولية
يف الدول�ة وه�م يتحدثون بتن�در واس�تغراب وتنكيل عن
حيثيات اللقاء الذي جمع البابا بالسيد السيستاني أكدت
خاللها أن العقل والتعقل وحسن العاقبة هي نعمة ورزق
من الله عز وجل وليس سواه .

اللجنة العليا للصحة تمدد حظر التجوال الجزئي والكلي إلسبوعين جديدين
املراقب العراقي /بغداد...
ق�ررت اللجن�ة العليا للصح�ة والسلامة الوطنية ،امس
االثنين ،تمدي�د إج�راءات حظ�ر التجوال الش�امل أليام
الجمعة والسبت واألحد ،والجزئي من الثامنة مسا ًء حتى
الخامسة فجرا ً لبقية أيام األسبوع ،مبينة أن هذا االجراء

يستمر لغاية .2021/3/22
وقال�ت اللجن�ة ،يف بيان تلقت «املراقب العراقي» نس�خة
منه إنه «نظ�را ً للموقف الوبائي الح�ايل ،وما يرافقه من
مؤرشات تتنبأ بخطر زيادة اإلصابات والحاالت الش�ديدة
والحرجة» ،موضحة أن «البيانات الوبائية الحالية ملرض

(كوفيد –  )19تشير إىل زيادة يف أعداد اإلصابات وحاالت
دخول املستشفيات».
واضاف�ت اللجنة أن�ه «وللحفاظ عىل سلامة املواطنني،
واس�تنادا ً توصي�ات وزارة الصحة تق�رر تمديد إجراءات
حظ�ر التجوال الش�امل ألي�ام الجمعة والس�بت واألحد،

مواطنو سنجار في قلق بسبب صمت بغداد وكردستان
ازاء استمرار االنتهاكات التركية
املراقب العراقي /بغداد...
كش�ف النائب عن محافظ�ة نينوى
محم�د ابراهي�م ،ام�س االثنين ،ان
هن�اك قل�ق يف س�نجار م�ن صم�ت
الحكومتين ازاء اس�تمرار انته�اك
الس�يادة العراقي�ة من قب�ل الجانب
الرتكي ،مطالبا بالتوجه دوليا اللزام
تركيا باحرتام سيادة العراق وايقاف
هجماتها.
وق�ال ابراهي�م ،ان «الحكومتين يف
بغ�داد واربي�ل ل�م تتدخلان بش�أن
الهجم�ات الرتكية وانتهاك الس�يادة
والتهدي�دات الت�ي طالت س�نجار يف

االي�ام املاضية».واض�اف ان “ع�دم
قي�ام الحكومتين يف بغ�داد واربي�ل
باصدار بيان رس�مي بشأن القصف
الرتكي يف ش�مال البالد مدعاة للقلق،
وهناك تخوف يف س�نجار م�ن اقدام
الجانب الرتك�ي عىل خطوة متهورة،
وه�و مايدفع االهايل للمطالبة بعزيز
التواجد العسكري للقوات االمنية”.
وبين ان «العراق يفترض ان يتوجه
م�ن خلال وزارة الخارجي�ة نح�و
املجتم�ع ال�دويل والجامع�ة العربية
ومجلس االمن ل�ردع الجانب الرتكي
وايقاف هجماته عىل العراق».

املراقب العراقي /بغداد...
استبعد رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر،
ام�س االثنني ،تدخ�ل بعض ال�دول لألرشاف
على االنتخابات العراقية حتى لو طالبت هي
بذلك.
وق�ال ش�اكر ،يف ترصي�ح تابعت�ه «املراق�ب
العراقي» إنه «من املس�تبعد تدخل او ارشاف

بع�ض ال�دول يف االنتخاب�ات العراقي�ة حتى
ل�و طالب�ت هي بذل�ك» ،مشيرا اىل أن «االمم
املتح�دة هي فقط م�ن تمتلك حق االرشاف يف
االنتخابات وليس التدخل يف شؤونها».
وبني ش�اكر انه�م «يرفضون رفض�ا قاطعا
تدخ�ل أو أرشاف اي دول�ة ال تعترف
بالديمقراطية وال تعمل بنظام االنتخابات من

صالح الدين ..انطالق
المرحلة الثانية من
عمليات «ثأر الشهداء»
املراقب العراقي /صالح الدين...
انطلقت قوات الحشد الشعبي والقوات األمنية ،امس
االثنين ،بعمليات ثأر الش�هداء رشق محافظة صالح
الدين.
وق�ال بيان إلعالم الحش�د الش�عبي ،تلق�ت «املراقب
العراقي» نس�خة منه ،إن «األلوية التاس�ع و 22و88
يف الحشد ش�اركت بتنفيذ العملية ،فضال عن الجيش
وقوات سوات وباسناد من طريان الجيش ،بمحورين
يف جزيرة العيث رشق صالح».
وأض�اف البي�ان أن «العملي�ة ته�دف لتعزي�ز األم�ن
واالس�تقرار من خالل رضب أوكار اإلرهاب ومالحقة
فلول داعش».
وانته�ت املرحل�ة األوىل من العملي�ة يف الرابع من اذار
الحايل بتحقيق كافة أهدافها.

والجزئ�ي م�ن الثامن�ة مس�ا ًء حت�ى الخامس�ة فج�را ً
لبقية أي�ام األس�بوع اعتب�ارا ً م�ن  2021/3/9ولغاية
.»2021/3/22
واك�دت اللجنة ،أنه «عىل الفرق الصحية والقوات األمنية
بمتابعة اإلجراءات املأخوذة ومحاسبة املخالفني بشدة».

خلص���ت الزيارة (زي���ارة البابا)
وراح نرجع لحياتن���ا الطبيعية
اللي هي عبارة عن تساؤالت
#وين_اللقاح؟ لو راح تسكتون
الش���عب بكم الف جرعة؟ سعر
الص���رف راح يتح���دون النواب
حتى يرجع���وه للقديم لو هاي
بس س���والف تويت���ر؟ تبليط
الش���وارع اللي بلش���توا بي راح
تكملوه؟
ل���و تنتظرون ش���خصية مهمة
تزور البلد؟
هيبة الدولة رجعتوها لو ال؟

تغريدة

االعالمية سجد الجبوري

بدر تطالب بمنع «دول» التعترف بالديمقراطية
من اإلشراف على االنتخابات العراقية

الشريط األمين

إصبع عىل الجرح ..

وأك�دت اللجن�ة االمني�ة املعني�ة بحماي�ة
الزيارة اس�تعداد القوات األمنية الحكومية
بجمي�ع تش�كيالتها ،لتأمني زي�ارة االمام
الكاظم (عليه السالم).
وذكر بيان للجنة أنه س�تكون هناك أعداد
مليوني�ة تحي�ي ه�ذه الزي�ارة وأن قواتنا
ً
ليلا ونهارأ م�ن أجل تأمني
األمني�ة تعمل
وإنج�اح الزي�ارة من خالل تأمين الطرق
الخارجية للقادمني سريا ً عىل األقدام فضالً
عن تأمني املداخل العاصمة بغداد.
وبدوره�ا أحبط�ت وكال�ة االس�تخبارات
بوزارة الداخلية ،مخطط�ا إرهابيا خطريا
الس�تهداف زائري اإلم�ام الكاظم يف بغداد
بعملي�ات انتحارية ،واعتقال  3أش�خاص
“مهيئني” لذلك.
وقال�ت الوكال�ة ،إنه�ا تمكن�ت وبإرشاف
ميدان�ي م�ن قب�ل وكي�ل وزارة الداخلي�ة
لش�ؤون االس�تخبارات م�ن القب�ض عىل
خلي�ة إرهابية مكونة من ثالث�ة إرهابيني
ت�م تجنيده�م وتهيئته�م للقي�ام بعملية
إرهابية انتحارية الس�تهداف زائري اإلمام
الكاظ�م علي�ه السلام ،مبين�ة أن عملية
القب�ض عليه�م تم�ت يف جان�ب الرصافة
ببغداد.
كما اس�تنفر الحش�د الش�عبي ،إمكاناته
اللوجس�تية إلنجاح الزي�ارة «الرجبية» يف
بغداد.
ووفقا ً لبيان إعالم الحشد ،فأن قوات اللواء
 14بالحشد الشعبي انترشت بدءا من علوة
الرش�يد اىل مقرتبات السيدية باتجاه جرس

الجادري�ة يف العاصم�ة بغ�داد ،الفتا اىل أن
املهام تتضمن تأمني طريق سير العجالت
وتأمين طري�ق ال�زوار والوق�وف على
احتياجاته�م وخدمته�م وتأمين الحماية
لسور املعسكر الخارجي.
مخاوف صحية:
أما وزارة الصح�ة فهي تتخوف من تفيش
السلالة الجديدة لفيروس كورونا نتيجة
عدم االلتزام باإلج�راءات الوقائية من قبل
املواطنين وس�ط مع�دل إصاب�ات مرتفع
بالفيروس ،فيم�ا ش�ددت على الزائرين
برضورة ارتداء الكمامات الوقائية ،وكذلك
من�ع أي زائر م�ن دخ�ول الكاظمية دون
ارتداء الكمامة.
وق�ال وزي�ر الصح�ة حس�ن التميمي ،إن
«وزارت�ه الحظ�ت ع�دم الت�زام الزائري�ن
بالتعليم�ات الصحية ،مح�ذرا ً من املوقف
الوبائي الخطري يف العراق وتوقع تس�جيل
مزيد من اإلصابات بكورونا يف األيام املقبلة
األمر الذي سيؤدي ملش�اكل كبرية وضغط
عىل املؤسسات الصحية.
يش�ار اىل أن الخامس والعرشين من شهر
رجب من كل عام يشهد توافد مليونني من
محافظ�ات الع�راق وبغداد ،لزي�ارة مرقد
االمامين الكاظمين «عليهم�ا السلام»،
بمناس�بة استش�هاد االم�ام م�وىس ب�ن
جعفر الذي تم اغتياله من قبل الس�لطات
العباس�ية ()183هـ ،وتغييبه يف السجون
يف محاول�ة لطم�س الرس�الة املحمدي�ة
وإبعاد رجالها عن املشهد السيايس.

االساس بالتدخل او االرشاف عىل االنتخابات
يف الع�راق» ،مضيف�ا أن «الع�راق ل�ه كاف�ة
القدرات واالمكانيات عىل ادارة انتخاباته».
وطالب ش�اكر الحكومة ب�ـ «رضورة اتخاذ
اج�راءات رسيع�ة ومنظم�ة الع�ادة هيب�ة
الدولة وبس�ط االمن وتوفري ارضية مناس�بة
لالنتخابات املقبلة».

القبض عىل  6دواعش
يف  3محافظات
املراقب العراقي /بغداد...
أعل�ن الناطق باس�م القائ�د العام للقوات املس�لحة ،الل�واء يحيى
رس�ول ،امس االثنني ،القبض على  6إرهابيني من داعش ،يف بغداد
واألنبار والسليمانية.
وق�ال اللواء رس�ول ،يف بيان تلقت «املراقب العراقي» نس�خة منه،
إنه «بتوجيه من القائد العام للقوات املس�لحة ،ومن خالل املتابعة
امليداني�ة وتكثيف الجه�ود االس�تخبارية ،يواصل ُ
ش�جعان جهاز
مُ كافحة اإلرهاب سلسلة واجباتهم ملالحقة بقايا عصابات داعش
االرهابي�ة ،حي�ث تمكنوا م�ن إلقاء القب�ض على إرهابي يف حي
الريموك بمُ حافظة بغداد وإرهابيني اثنني يف مُ حافظة األنبار».
وأضاف أن «الجهاز تمكن من القاء القبض عىل ُعنرصين إرهابيني
م�ن املطلوبني لجه�از مُ كافح�ة اإلرهاب بالتنس�يق مع أس�ايش
مُ حافظة ُ
السليمانية».
وأوض�ح رس�ول ،أن «الجهاز اختتم ه�ذه الواجبات التي اتس�مت
باملهني�ة العالي�ة بتنفيذ واجب نوعي يف قضاء الفلوجة أس�فر عن
إلق�اء القبض عىل ُعنرص إرهابي م�ن عصابات داعـش اإلرهابية،
ليصل عدد اإلرهابيني الذين تم إلقاء القبض عليهم إىل  6عنارص».

بالــوثيقـة
 4تغييــــ����رات ف����ي منــــــاصب
ادارة مهمـــــ����ة بــــــــــــــ����وزارة
الداخلية.

اسعار الذهب

الطاقة النيابية:حكومة كردستان ال ترغب
بتسوية الخالفات السياسية مع المركز
اس�تبعدت عضو لجن�ة النفط والطاقة النيابي�ة زهرة البجاري ،
الوص�ول اىل توافق بني بغداد وأربيل بش�أن خالفات املوازنة خالل
أالي�ام القليلة.وقال�ت البجاري يف ترصيح صحف�ي ،إن “حكومة
كردس�تان ال ترغ�ب بتس�وية الخالفات السياس�ية م�ع املركز”،
مبينة أن “الخالف الدائر حاليا حول اإليرادات املالية النفطية وغري
النفطية “.وأضافت أن “حصة االقليم يف املوازنة  12.6لم تحس�م
لغاية االن “ ،مشيرة اىل أن “الربملان سيشهد إقرار مرشوع قانون
املوازن�ة رغم اس�تمرار الخالف�ات ألنها تأخرت كثريا”.وكش�فت
النائب�ة عن الحزب الديمقراطي الكردس�تاني اخالص الدليمي ،يف
وقت سابق  ،عن مقرتح إلدراج قانون املوازنة مع قانون املحكمة
االتحادية والتصويت عىل حل الربملان بسلة واحدة.

اسعار الذهب عيار  65 ,549 18دينار

اسعار الذهب عيار  76,474 21دينار
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اسعار الفضة

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي

اسعار النفط

برنت 71, 15

لليوم الخامس تواليا ..انخفاض مبيعات
البنك المركزي العراقي في مزاد العملة
انخفض�ت مبيعات البنك املركزي العراقي م�ن العملة الصعبة ،
بنسبة بلغت  58يف املئة لتصل اىل  45مليون دوالر.
وذك�ر مص�در ،أن البنك املركزي العراقي ش�هد خالل مزاده لبيع
ورشاء العمالت االجنبية اليوم انخفاضاً يف مبيعاته بنسبة 58.18
باملئة لتصل اىل  45مليوناً و 655الف دوالراً ،غطاها البنك بس�عر
رصف اساس بلغ  1460دينارا ً لكل دوالر ،مقارنة بيوم الخميس
املايض حيث بلغت املبيعات فيها  109مليوناً و 16ألف دوالر.
وذهبت جميع املشتريات البالغ�ة  45مليون�اً و 655الف دوالر،
لتعزيز االٔرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات ،فيما لم
تتقدم املصارف بأي رشاء للدوالر بش�كل نقدي.وأش�ار  ،ا ٕىل أن 8
مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج.

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

Almuraqeb Aliraqi Newspaper
ً
دوالرا للبرميل

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

ً
دوالرا
األمريكي 67.81

اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

سعر بيع الدوالر = 146.000

الثالثاء  9آذار  2021العدد  2541السنة الحادية عشرة
دينار

دينار

سعر شراء الدوالر = 145.000

االنفصال المالي أو االتفاق مع بغداد

تفجر الخالفات ً
مجددا بين األحزاب الكردية وتزمت الديمقراطي يفاقم األزمة
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي

ما زال حزب بارزاني يق���ف عائقا أمام تطبيع
العالق���ات االقتصادية بش���فافية مع حكومة
المرك���ز  ,فالتحايل واالس���تحواذ على ثروات
االقليم واالستئثار بها وعدم توزيعها بشكل
عادل أدى الى تجدد الخالفات والتهـــــديدات.
م�ن قب�ل ح�زب االتح�اد الوطني
ال�ذي طال�ب حكوم�ة اإلقلي�م
بتنفي�ذ االتف�اق م�ع بغ�داد ،أو
تس�ليم املوظفين رواتبه�م كاملة
يف ظ�ل االرتف�اع الكبير بأس�عار
النفط وعبورها حاج�ز  70دوالرا،
واالمر ل�م يتوقف عند ذل�ك فهناك
تس�اؤالت مرشوعة للقوى الكردية
بش�أن مصري  50مليار دوالر قيمة
مبيع�ات النفط لألع�وام املاضية ,
بعد أن رفض الح�زب الديمقراطي
توزي�ع رواتب املوظفين يف االقليم
متحججا باالزم�ة املالية ومطالبة

بغداد بدفعها  ,يف ظل املماطلة التي
يمارس�ها ح�زب بارزان�ي يف عدم
إرس�ال بيانات حقيقي�ة عن عوائد
االقليم املالية.
مص�در س�يايس مطل�ع أك�د
تج�دد الخالف�ات بين الحزبين
الكرديين الرئيس�يني الديمقراطي
الكردستاني واالتحاد الوطني.
وق�ال املص�در إن�ه “بع�د تغري�دة
الرئيس املشترك لالتح�اد الوطني
اله�ور ش�يخ جنكي والت�ي طالب
فيها رئيس حكومة اإلقليم مرسور
بارزان�ي بع�دم التدخ�ل بش�ؤون

القضاء تعمقت الخالفات مجددا”.
وأش�ار املص�در إىل أن “االتح�اد
الوطن�ي طالب نظريه الديمقراطي
بالتعام�ل بش�فافية تام�ة بمل�ف
النف�ط ،وإال ف�إن الس�ليمانية
ستحتفظ بإيراداتها وتقوم برصف
موازنتها لوحدها
فضال عن  50ملي�ار دوالر واردات
النفط ال�ذي باعته حكوم�ة إقليم
كردس�تان حي�ث ال يع�رف عنه�ا
سكان اإلقليم أي يشء.
وملعرف�ة املزي�د عم�ا يح�دث يف
كردس�تان ,أكد الخبري االقتصادي
لطي�ف العكيلي  ,أن حكومة إقليم
كردس�تان تعلن بني فترة وأخرى
أنها مَ دينة  27ملي�ار دوالر ،وحني
يت�م االستفس�ار ع�ن أص�ل ه�ذه
الدي�ون ،ال يعط�ون أي ج�واب”،
مبين�ا ,أنه ال أحد يعلم من أي جهة
اس�تدانت حكوم�ة االقلي�م ه�ذه
املبال�غ وبق�رار م�ن ولصال�ح من
وأين ذهبت تلك االموال ؟.
وق�ال العكيلي يف اتص�ال م�ع (
املراقب العراقي) :إن حكومة إقليم

كردس�تان لديه�ا نح�و  50ملي�ار
دوالر كعائ�دات النف�ط املص�در،
م�ن  2007اىل  ،2020والت�ي باعت

خلال ه�ذه امل�دة أكثر م�ن مليار
و 200مليون برميل نفط ,كما أنها
اس�تلمت مبالغ تقدر ب�ـ 11مليار

دوالر ،م�ن كل الشركات الت�ي تم
إبرام العقود معها”.
وأوضح ,أنه رغ�م كل هذه االرقام

واملبالغ ،لكن حكومة أربيل عجزت
عن دف�ع روات�ب املوظفين الكرد
منه�ا  ،وس�كان إقليم كردس�تان
يتس�اءلون ع�ن مصير االم�وال
الهائل�ة الت�ي جنته�ا حكوم�ة
االقلي�م م�ن بيعها النف�ط واىل أين
ذهب�ت وم�ن ال�ذي س�بب لهم كل
ه�ذه املعان�اة برغم امللي�ارات التي
عندهم”.
لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية
أك�دت ،ع�دم التوص�ل اىل اتف�اق
بين اإلقليم واملركز بش�أن املوازنة
لغاية اآلن  ,مبين�ة ان أغلب القوى
السياس�ية الكردي�ة تس�عى للحل
م�ن خلال موافقتها على توطني
روات�ب موظف�ي اإلقليم وتس�ليم
النفط والرضائ�ب وواردات املنافذ
بحسب الدس�تور باستثناء الحزب
الديمقراطي الكردستاني.
م�ن جهت�ه أك�د املختص بالش�أن
االقتصادي حسني عالوي  ,أن هناك
فضائ�ح التتكل�م عنه�ا الحكومة
املركزي�ة  ,فالعوائ�د املالية لـ 250
أل�ف برمي�ل الت�ي تس�عى بغ�داد

اقتصادي  :هذا ما حققه ارتفاع اسعار النفط من وفورات مالية عما رسمته مسودة الموازنة

الصين :التجارة الخارجية
ترتفع % 32
أظهرت بيان�ات رس�مية ،أن إجمايل واردات وصادرات الس�لع
الصينية ارتفع بنسبة % 2.32عىل أساس سنوي ليصل إىل 44.5
تريليون�ات يوان (ح�وايل  16.838ملي�ار دوالر أمريكي) يف أول
ش�هرين من عام ، 2021ما يعني املحافظة عىل قوة دفع النمو
التي تم تسجيلها يف الشهور السابقة.
وذك�رت الهيئ�ة العامة للجم�ارك أن الصادرات قفزت بنس�بة
% 1.50بينم�ا ارتفعت الواردات بنس�بة %، 5.14وذلك من حيث
القيم�ة باليوان .ويف فرباير وحده بلغ إجمايل التجارة الخارجية
للصين  42.2تريلي�ون ي�وان ،بزي�ادة % 57باملقارن�ة بالع�ام
امل�ايض ،وفقا مل�ا نقلته وكالة أنباء الصني الجديدة (ش�ينخوا)
ع�ن الهيئة .وظلت رابط�ة دول جنوب رشق آس�يا أكرب رشيك
تجاري للصني خالل الفرتة.
وارتفع حجم التجارة املجمع بنسبة % 9.32عىل أساس سنوي.
وش�هد الرشكاء التجاريون الرئيس�يون اآلخ�رون مثل االتحاد
األوروبي والوالي�ات املتحدة واليابان ارتفاع�ا يف حجم التجارة
مع الصني بنس�ب التوايل على27.4 %و69.6 %و39.8 %وبلغت
واردات وص�ادرات الرشكات الخاصة  57.2تريليون يوان خالل
نف�س الفرتة ،بزي�ادة % 5.49عىل أس�اس س�نوي ،وبما يمثل
% 2.47من اإلجمايل يف البالد.

اك�د الخبري يف الش�ان االقتصادي مالذ
االمين  ،ان ارتف�اع اس�عار النف�ط
عامليا حق�ق وفورات مالي�ة تزيد عن
5مليارات دوالر ش�هريا عما رس�مته
مس�ودة املوازن�ة العراقي�ة  ،داعي�ا
الحكوم�ة اىل االس�تفادة م�ن ه�ذه
الزيادة يف سد عجز املوازنة .
وق�ال االمين :تكلل�ت جه�ود دول /
اوبك / +بالنجاح خلال ازمة جائحة
كورون�ا وانخف�اض معدل اس�تهالك
الطاق�ة عاملي�ا ..فبع�د االتف�اق على
خف�ض االنت�اج وااللت�زام بالحصص
املق�ررة ارتفع س�عر الربمي�ل من 38
دوالرا يف الربع االخري من العام املايض
اىل 65دوالرا نهاي�ة ش�باط امل�ايض ،
وربم�ا يرتفع ليعرب حاج�ز  70دوالرا
خالل الشهر الجاري «.
واشار اىل  »:ان العراق ترضر اقتصاديا
كباقي دول العالم من الجائحة  ،لكون
اقتصاده يعتمد باالس�اس عىل تصدير

النف�ط  ،م�ا أجبر وزارة املالي�ة عىل
االقرتاض لس�د عجز ميزانيتها ودفع
رواتب املوظفني  ،اىل جانب رفع س�عر
رصف ال�دوالر مقابل الدينار بنس�بة

 ٪20لتتمك�ن الوزارة من س�د الديون
والقروض التي بذمتها».
واض�اف  « :يف الوق�ت ال�ذي ينتظ�ر
فيه العراقي�ون التصويت عىل املوازنة

لتس�ليمها لرشكة سومو ستذهب
لتسديد مستحقات رشكات النفط
العاملي�ة يف االقلي�م  ,وأم�ا روات�ب
موظفي االقليم وحصته الس�نوية
تكون من عوائد نفط البرصة .
وقال عالوي يف اتصال مع ( املراقب
العراق�ي) :إن حكومة الكاظمي ما
زال�ت تق�دم التن�ازالت اىل حكومة
أربي�ل رغم أنها اآلن يف أضعف فرتة
زمنية بس�بب االنقسامات وظهور
تكتلات نيابي�ة كردي�ة معارضة ,
لكن يبدو أن حكومة املركز تهمش
محافظات الجنوب لتعطي االموال
اىل االقلي�م وهو أمر خطري يدل عىل
ع�دم نزاه�ة الحكوم�ة الحالية يف
تعاملها مع العراقيني .
اىل ذل�ك اس�تبعدت لجن�ة النف�ط
والطاقة النيابية  ،الوصول اىل توافق
بين بغ�داد وأربيل بش�أن خالفات
املوازنة خلال االيام القليلة.وقالت
اللجن�ة ،إن “حكومة كردس�تان ال
ترغب بتسوية الخالفات السياسية
مع املركز وحصة اإلقليم يف املوازنة
 12.6لم تحسم لغاية اآلن.

ارتفع سعر برميل النفط عما مثبت يف
مس�ودة قانون املوازنة بفارق يتعدى
 20دوالرا للربمي�ل  ،م�ع توجه وزارة
النف�ط اىل انت�اج الخ�ام م�ن الحقول
االق�ل كلفة  ،ما يعني تحقيق وفورات
مالية تزيد عن 5مليارات دوالر شهريا
عما رسمته مس�ودة املوازنة» ،مشريا
اىل  »:ان ه�ذه األم�وال يجب أن تذهب
باتجاه تس�ديد الدي�ون وعجز املوازنة
وما يزيد منها يذهب إىل البنك املركزي
كاحتياط�ي نق�دي يع�زز م�ن قيمة
العملة الوطنية».
وش�دد على اهمي�ة اس�تفادة وزارة
املالي�ة والبن�ك املرك�زي م�ن ارتف�اع
أس�عار الخام وزي�ادة العائدات املالية
إلصالح بني�ة القطاع�ات االقتصادية
وتحجيم االس�ترياد ودعم املنتج املحيل
وجذب االس�تثمارات لتنفيذ املشاريع
السرتاتيجية لخدمة االقتصاد الوطني
وتوفري فرص عمل للعاطلني.

مصر ..التصديق على قانون
يفرض ضريبة جديدة
صدق الرئيس املرصي عبد الفتاح الس�ييس  ،عىل قانون
جدي�د يتضم�ن ف�رض رضيب�ة على بع�ض الخدمات
واملشرتيات.وحسبما جاء يف الجريدة الرسمية املرصية،
ف�إن الرضيب�ة الجدي�دة قيمته�ا  5جنيه�ات (أقل من
نصف دوالر) ،وس�تفرض عىل «الخدمات أو املس�تندات
الت�ي تقدمه�ا أو تصدره�ا الجه�ات العام�ة وهيئ�ات
القطاع العام ورشكات�ه ،ورشكات قطاع األعمال العام،
والرشكات اململوكة بالكامل للدولة ،أو التي تساهم فيها
بنسبة تزيد عىل  50باملئة».
كما تفرض رضيبة الجنيهات الخمسة عىل تذاكر حضور
املباري�ات الرياضية ،والحفالت واملهرجانات الغنائية إذا
كان�ت قيمة التذكرة  50جنيها فأكثر ،وطلبات االلتحاق
بالكليات واملعاهد العسكرية والرشطية.
وتض�اف الرضيب�ة أيض�ا إىل ثم�ن كراس�ات الشروط
للمناقصات واملزاي�دات ،وعقود املق�اوالت والتوريدات،
وطلب�ات حجز قطع�ة أرض أو وحدة س�كنية أو إدارية
م�ن األراىض أو الوح�دات التي تتيحه�ا الدولة ،وطلبات
االشتراك يف الن�وادى وتجديد العضوية الس�نوية فيها،
فضال عن تذاكر الرحالت الجوية.

انهيار الليرة اللبنانية واستعدادات لـ «يوم الغضب»
أثار االرتف�اع الجنوني للدوالر األمريكي مقاب�ل اللرية اللبنانية
موج�ات غض�ب ش�عبية عارم�ة يف لبن�ان ،حي�ث ق�ام آالف
األش�خاص بإشعال إطارات السيارات وقطع الطرق يف مختلف
املناطق وسط تحذيرات من ”يوم غضب“.
وال ي�زال ”جنون“ ارتفاع س�عر رصف الدوالر مس�تمرا بعد أن
انهارت اللرية اللبنانية إىل أدنى مستوى لها عىل اإلطالق ما أدى

إىل اس�تمرار الزيادات يف أسعار الس�لع االستهالكية ،فيما حذر
ناش�طون من ث�ورة جياع من ش�أنها أن توجه رضبة قاصمة
للبنان املرتنح بأسوأ أزمة مالية واقتصادية يف تاريخه الحديث.
و انزلق�ت اللرية إىل ما يق�ارب  11ألفا أمام الدوالر األمريكي يف
الس�وق السوداء التي تطغى عليها الفوىض مقابل سعر رصف
رس�مي يبلغ  ،1507قبل أن ترتفع قليال األحد إىل ما يقارب من

عالية نصيف :جهات تصر على التعاقد مع شركة
بريطانية خاسرة لتنفيذ مشروع ماء البصرة
كش�فت النائبة عالية نصيف ع�ن إرصار جهات
على التعاق�د مع رشك�ة بريطانية خ�ارسة عدد
موظفيه�ا  6أش�خاص وغير مؤهل�ة مالي�ا ً وال
فني�ا ً لتنفيذ مرشوع ماء البرصة بأكثر من أربعة
ملي�ارات دوالر ،مطالبة الجه�ات التي تفاوضت
م�ع ه�ذه الرشكة بع�رض األعم�ال املماثلة التي
نفذتها .
وقال�ت يف بي�ان أنه  »:على الرغم م�ن اعرتاض

وزارة االعمار واالسكان والبلديات ودائرة متابعة
املش�اريع يف مجلس محافظ�ة البرصة عىل إحالة
مرشوع معالجة ش�حة وملوحة املياه يف البرصة
ضمن الق�رض الربيطاني ،اىل رشك�ة  /بي ووتر
مالي�ا وال فنيا ً
ً
هولدنغ  /الخ�ارسة وغري املؤهلة
والت�ي اليتجاوز ع�دد موظفيها  6أش�خاص ،إال
أن بع�ض الجه�ات ترص على التعاق�د معها « ،
مشرية اىل « تورط شخصية بريطانية دبلوماسية
معروفة يف هذه الفضيحة املخجلة طمعا ً باملال».
وبين�ت انه�ا  »:س�تعلن يف بي�ان ق�ادم ع�ن هذا
الشخص الذي استغل منصبه استغالالً سيئاً ،كما
ستتابع نرش تفاصيل القضية معززة بالوثائق «.
وش�ددت نصي�ف على « رضورة تدخ�ل الجهات
الرقابية املعنية للكش�ف عن الجه�ات التي تقف
وراء ه�ذه الصفق�ة وفضحها مهم�ا كان حجم
منصبه�ا ،وإتاح�ة الفرص�ة للشركات العاملية
للتنافس عىل املشروع وتقديم أعماله�ا املماثلة
وضم�ان تنفيذه�ا له�ذا املشروع ال�ذي ينتظره
البرصيون منذ سنني طويلة «.

.10400لكن متعاملني اس�تبعدوا اس�تمرار االرتف�اع وتوقعوا
أن تع�اود اللرية انزالقها يف األي�ام املقبلة يف ظل غياب أية بوادر
بق�رب تش�كيل حكومة جدي�دة بعد اس�تقالة رئي�س الوزراء
حسان دياب يف شهر آب /أغسطس املايض.
وق�ال س�مري حات�م وه�و متعام�ل يف مدين�ة صي�دا
الجنوبية”الحقيق�ة أن اللرية ارتفع�ت قليال  ،لكن هذا االرتفاع

ال يعتبر مؤرشا عىل تعافيها ..ال أحد يعلم إىل أين تتجه ،وهناك
احتمال أن تعاود تراجعها ألن هناك أجواء تشاؤم يف كل لبنان“.
ويف تقاري�ر مصورة أفادت الصحف اللبنانية أن املحتجني نزلوا
إىل الشوارع الستكمال احتجاجهم عىل الوضع املعييش املرتدي
واالقتص�ادي املتأزم وقاموا بإح�راق اإلطارات وقطع الطرق يف
العاصمة بريوت ومعظم املناطق األخرى.

المالية النيابية :اعتماد سعر $ 45
لبرميل النفط بعيد عن الواقع

اعتبر مقرر اللجنة املالي�ة النيابية احمد الصفار,
ان اعتم�اد س�عر رصف  $ 45يف املوازن�ة بعيد كل
البعد ع�ن الواقع لكون كاف�ة املعطيات وتوقعات
خبراء النفط بان س�عر النفط س�وف يرتاوح بني
 61اىل  $ 69خالل عام  ،2021مبينا أنه كان االجدر
احتساب سعر برميل النفط عىل األقل بـ . $ 50
وقال الصفار  ,ان ” بناء املوازنة عىل س�عر برميل
النف�ط بـ  $ 45بعي�د كل البعد عن الواقع حيث ان
األش�هر األخرية من العام املايض بدا صعود س�عر
النفط بش�كل متس�ارع وف�ق معطي�ات متوقعة
منه�ا إيج�اد لقاحات لكورون�ا وانخفاض كبري يف
االحتياطي النفطي األمريكي ” .
وأض�اف ان ” اغلب أعض�اء اللجن�ة املالية طالبوا
الحكوم�ة اىل اعتم�اد س�عر  $ 50للربمي�ل وه�ذا
متحق�ق اال ان الحكومة رفض�ت ذلك ”  ,مبينا انه
” ل�و ت�م اعتم�اد  $50دوالر لتوفر لن�ا يف املوازنة
 20ترلي�ون دينار وهذا بالتأكيد س�وف يقلل عجز
املوازن�ة بش�كل كبير وتوفريدرج�ات وظيفيفية
وتنش�يط القط�اع الخ�اص والرتبي�ة والتعلي�م

وبعد هدوء دام ساعات ،بدأ املحتجون تحركاتهم مبكرا  ،حيث
عم�دوا إىل قط�ع مجموع�ة من الطرق�ات يف مختل�ف املناطق
اللبنانية.ونقل عن مصدر أمني قوله إن ”األيام املقبلة ستكون
صعبة عىل املستوى األمني ،وتحديدا يف ما يتعلق بعمليات قطع
الطرق�ات والتوترات األهلية وعمليات الكر والفر التي قد تؤدي
إىل إشكاالت متنقلة يف املناطق“.

أرقام واقتصاد

١٧٩٠

موظفا ومنتسبا بالداخلية
تم منحهم السلف من قبل
مصرف الرافدين وهناك
قوائم جديدة ستشمل قريبا

والصحة ” .
وأش�ار الصف�ار إىل ان “اللجنة قام�ت برفع حجم
املوازن�ة اىل  129ترلي�ون لدع�م قطاع�ات مهم�ة
مس�تندين عىل الوفرة املالية نتيجة ارتفاع أسعار
النف�ط  ,وربما س�وف نعم�ل عىل اج�راء موازنة
تكميلية بعد الش�هر السابع اذا ما استمرت أسعار
النفط بهذا املستوى ” .

% 50

من سكان العراق هم من
النساء  ,حسب احصائيات وزارة
التخطيط وارتفاع االعداد جاء
جراء الحروب التي مر بها البلد
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«عدو البشرية» يقسو على  117مليون إنسان حول العالم
المراقب العراقي /متابعة...

أظه�ر إحصاء لرويترز أن نحو  117مليون ش�خص
أُصيبوا بفريوس كورونا املستجد عىل مستوى العالم.
يف حين وص�ل إجم�ايل ع�دد الوفي�ات الناتج�ة ع�ن
الفريوس إىل مليونني و.721168
وتم تس�جيل إصابات بالفريوس يف أكثر من  210دول

ومناطق منذ اكتش�اف أوىل حاالت اإلصابة يف الصني يف
ديسمرب كانون األول .2019
وش�ددت إيطاليا القيود يف عدة مناطق بس�بب ارتفاع
أعداد اإلصابة بفريوس كورونا.
وج�رى إغالق العديد م�ن املدارس مرة أخ�رى اعتبارا
م�ن ،اإلثنين ،كما ل�م يعد ُيس�مح بفت�ح املطاعم يف

املناطق املترضرة الستقبال الزبائن.
وأصب�ح إقلي�م كامباني�ا ،منطقة العطلات يف جنوب
إيطالي�ا ،وال�ذي يضم نابويل وس�احل أمالف�ي ،ثالث
منطقة يف البالد ،البالغ عدد سكانها  60مليون نسمة،
منطقة حمراء بأشد اإلجراءات رصامة ،وفقا لألسلوب
الذي حددته وزارة الصحة يف روما يوم الجمعة.

العدوان «يتألم» من ضربات اليمنيين

أنصار اهلل يفتحون أبواب جهنم على آل سعود
المراقب العراقي /متابعة...

تصاعدت موجة الرضبات الجوية والصواريخ
اليمني�ة عىل مناطق مختلفة من الس�عودية،
بحي�ث اس�تهدفت يف األي�ام األخيرة مراك�ز
اقتصادي�ة وعس�كرية عميق�ة يف األرايض
الس�عودية بش�كل متك�رر بالصواري�خ
الباليستية والطائرات ّ
املسرية التابعة للجيش
واللجان الشعبية اليمنية «أنصار الله».
ولق�د اس�تهدف الجي�ش اليمن�ي واللج�ان
الشعبية مرة أخرى قاعدة امللك «خالد» الجوية
يف «خميس مش�يط» بالس�عودية ،صباح يوم
الس�بت امل�ايض بع�د هج�وم صاروخ�ي عىل
الرياض قبل عدة أس�ابيع فيما يعرف بعملية
الردع الخامسة.
وبحسب العميد «يحيى رسيع» املتحدث باسم
الجي�ش اليمني فإن الهج�وم نفذته طائرتان
بدون طيار من طراز «صماد  »3ولقد تمكنت
هذه الطائ�رات االنتحارية م�ن تدمري أهدافه
مهم�ة بنج�اح وي�وم الجمعة امل�ايض هاجم
أبط�ال الجي�ش واللج�ان الش�عبية اليمني�ة
«أنص�ار الله» ه�ذه القاعدة العس�كرية عدة
مرات ،وكذلك مطار «أبها».
ويف وقت س�ابق ي�وم الخميس امل�ايض ،أعلن
املتح�دث باس�م الجي�ش اليمن�ي ع�ن تنفيذ
هج�وم ناج�ح عىل منش�أة أرامك�و النفطية
الس�عودية يف جدة باس�تخدام صواريخ كروز
«قدس .»2
ولك�ن بينم�ا يحاول الس�عوديون الس�يطرة
والرقاب�ة على األخب�ار ملن�ع ترسي�ب مث�ل
ه�ذه املعلومات ح�ول األرضار التي س�ببتها
الهجمات اليمنية األخرية ،إال أنه وفقا ً لتقارير
إعالمي�ة ،فقد تم العديد م�ن الرحالت الجوية
من مط�ار امللك «خال�د» بعد الهج�وم األخري
وت�م نقل بعض الرحالت األخ�رى اىل مطارات
اخرى.
وأعلن�ت الق�وات اليمني�ة ،األح�د ،أنها نفذت
«عملية عسكرية واسعة» يف العمق السعودي.
وقال املتحدث باس�م الجي�ش اليمني ،العميد
يحيى رسيع ،عرب «تويرت»« :بيان مهم للقوات
املسلحة خالل الس�اعات القادمة لإلعالن عن
عملية عسكرية واسعة يف العمق السعودي».

ويأت�ي تتوي�ج هجمات صنعاء على القواعد
العس�كرية الس�عودية والبني�ة التحتي�ة
االقتصادي�ة ،الت�ي اس�تهدفت رف�ع تكلف�ة
اس�تمرار الح�رب على الس�عودية وإجب�ار
الرياض عىل عدم تبني نهج عدواني وإجرامي
تجاه الشعب اليمني املظلوم ،يف وقت تراجعت
فيه قيادة الس�عودية خالل العامني املاضيني
وبالتحدي�د عق�ب الهج�وم الصاروخ�ي عىل
أرامك�و يف س�بتمرب  ،2019ع�ن قبول رشوط
صنع�اء واضاع�ت العدي�د من الف�رص التي

عبرّ ت عن نوايا صنعاء الحس�نة باالمتناع عن
شن هجمات واس�عة النطاق يف عمق األرايض
الس�عودية وذلك يف مقاب�ل ايقاف الحرب عىل
أبناء الش�عب اليمني وفك الحصار ،إال أن هذا
النوايا الحس�نة التي أظهرته�ا صنعاء وحتى
الضغ�ط ال�دويل على الري�اض لم يجبر هذه
االخرية على إنهاء قتله�ا لليمنيني برضباتها
الجوي�ة ،ب�ل إن املس�ؤولون الس�عوديون ال
يزال�ون يواصل�ون إرصاره�م عىل اس�تمرار
الحرب.

ظريف :بايدن يسير على خطى ترامب
المراقب العراقي /متابعة...

أكد وزير الخارجية االيراني محمد
ج�واد ظريف ،االثنين ،أن الرئيس
االمريكي الجديد ج�و بايدن مازال
يسير على خط�ى س�لفه دونالد
ترامب يف فرض الضغوط وارتكاب
االخط�اء االقليمي�ة رغ�م اعرتافه
رس�ميا بفش�ل الضغوط القصوى
التي كان يتبعها سلفه.
وقال ظريف“ :يبدو ان بايدن ،رغم
اعرتاف�ه رس�ميا بفش�ل سياس�ة
الضغ�وط القص�وى الت�ي كان

ينتهجها ترامب ،مازال يواصل هذه
السياس�ة يف مجال ف�رض الحظر
وارت�كاب االخط�اء االقليمي�ة.
الخطوة الت�ي قاموا بها ضد وحدة
وس�يادة االرايض الس�ورية كانت
خطرية ج�دا وال نتيجة من ورائها
س�وى املزي�د من زعزع�ة االمن يف
املنطقة”.
واض�اف“ :انني اش�عر ان حكومة
بايدن مازالت لم تصل اىل استنتاج
نهائ�ي حول السياس�ة الخارجية.
بطبيعة الحال ال يمكننا ان نتجاهل

الضغوط التي تم�ارس عىل ادارته
من قبل مختلف املجموعات س�واء
املتطرفين يف اميركا و”ارسائيل”
وبعض دول املنطقة”.
وتاب�ع ظري�ف“ ،اعتق�د بانه�م
مازالوا لم يتمكنوا من اتخاذ القرار
بس�بب هذه الضغوط ولم يقتنعوا
ب�ان سياس�ة الضغ�وط القصوى
هي سياس�ة فاش�لة .بالطبع لقد
تحدثوا بهذا االمر لكنهم لم يقتنعوا
عملي�ا ب�ه وال يمكن توق�ع نتيجة
جيدة من السياسة الخاطئة”.

التعسف اإلماراتي يلفت أنظار مش ّرعين بريطانيين
ّ
المراقب العراقي /متابعة...

طال�ب نواب بريطانيون ،اإلمارات ،باإلفراج عن معتقلني
يت�م احتجازه�م بش�كل تعس�في رغ�م انته�اء فترة
محكوميتهم.
وحس�ب “امارات ليك�س” ،وقع  15نائب�ا بريطانيا عىل
العريض�ة التي تطالب حكومة اململك�ة املتحدة بالضغط
على اإلم�ارات لإلفراج ع�ن  14معتقلاً –بينه�م مواطن
بريطان�ي -م�ا تزال تحتجزهم يف س�جونها رغ�م انتهاء
محكومياته�م .وأب�رزت العريض�ة أن اس�تمرار اعتقال
ه�ؤالء بع�د انقض�اء محكومياته�م جزء من ممارس�ة
متج�ذرة يف البالد ،وانتهاك رصي�ح لاللتزامات القانونية
بموجب القانون الدويل .وأش�ارت العريضة إىل ّ
أن من بني
املعتقلني املواطن الربيطاني “مايكل براين س�ميث” (54

ً
مواطنا
عامً ا) ،إذ ما تزال السلطات تحتجزه إىل جانب 13
إمارات ًي�ا بموجب القانون رقم ( ،)7عىل الرغم من انتهاء
كامل مدة محكومياتهم.
ولفتت العريضة إىل ّ
أن الس�لطات تحتجز هؤالء املعتقلني
ّ
وتخصصها
يف س�جون تطلق عليه�ا “مراكز تناص�ح”،
الحتجاز السجناء بعد انتهاء عقوبتهم.
وهو ما يس�مح لإلم�ارات عمل ًيا باحتج�از مواطنيها إىل
أجل غري مس�مى ،وهو ما مارسته بالفعل ضد املدافعني
عن حقوق اإلنسان يف محاولة إلسكات أصواتهم الداعية
إىل اإلصالح والتغيري السيايس.
وسلّطت العريضة الضوء عىل قضية األمرية لطيفة ،ابنة
حاك�م دبي الت�ي تحتجز ضد إرادته�ا يف “فيال” منذ عام
 2018وتمنع من الوصول إىل العالم الخارجي.

منظومة «إسُ »400-ت ّ
صعد الخالف بين أنقرة وواشنطن
المراقب العراقي /متابعة...

حذرت أنقرة واشنطن من عواقب
اس�تمرار الضغط عليها لرشائها
منظوم�ة صواري�خ “إس”400-
الروس�ية للدفاع الجوي ،وحذرت
م�ن أن املوق�ف األمريكي هذا قد
يدفع تركيا إىل اتجاهات أخرى.
وق�ال املتح�دث باس�م الرئاس�ة
الرتكي�ة ،إبراهي�م قالين“ :إذا
أتت إلين�ا دولة أخ�رى (الواليات
املتحدة) بموقف متطرف وأعلنت
أن�ه إم�ا نتعامل برشوطن�ا أو ال
يشء آخ�ر ،فإن مث�ل هذا املوقف

يدفعنا يف اتجاهات أخرى”.
ووفقا لقالين فإنه يمكن لرتكيا
امتالك أنظم�ة “إس ”400-دون
انتهاك نظام الدفاع لحلف الناتو،
وأن حل هذه املش�كلة يكون من
خالل حوار بناء مع واشنطن.
وأش�ار املتحدث باس�م الرئاسة
الرتكية إىل أنه يتعني عىل الواليات
املتح�دة أن تأخ�ذ يف االعتب�ار
جدية موق�ف تركيا من منظومة
“إس ،″400-وأن تتفهم أن قرار
الحص�ول عليه�ا لم يت�م اتخاذه
“بني عشية وضحاها”.

وقد تس�بب رشاء تركيا ملنظومة
الدف�اع الج�وي الروس�ية “إس-
 ”400يف أزم�ة يف عالقاته�ا م�ع
الواليات املتحدة.
وطالبت واش�نطن أنقرة بالتخيل
ع�ن الصفق�ة ورشاء أنظم�ة
باتري�وت األمريكي�ة يف املقاب�ل،
مه�ددة بتأجيل ،أو حت�ى إلغاء،
بي�ع أح�دث مقاتلات “”35-F
ألنق�رة ،وكذلك بف�رض عقوبات
على أنق�رة وفق�ا لقان�ون
“( ”CAATSAمواجه�ة أع�داء
أمريكا).

لذل�ك ،فإن أبط�ال الجيش واللجان الش�عبية
اليمني�ة «أنص�ار الل�ه» ،الذي�ن يمتلك�ون
باإلضاف�ة إىل الق�درات العس�كرية املط�ورة
 ،معلوم�ات اس�تخبارية كامل�ة ع�ن املراكز
االقتصادي�ة والعس�كرية الس�عودية ونقاط
الضعف ،سوف يقومون خالل الفرتة القادمة
بع�دم التس�امح م�ع الس�عودية وه�ذا االمر
سوف يهدد الرياض بمواجهة واسعة النطاق.
وحول هذا السياق ،قال «محمد عيل الحوثي»،
عضو املجلس الس�يايس األعىل يف اليمن« ،بدلاً

م�ن مخاطبة رشكائكم يف الع�دوان األمريكي
واإلرسائييل واإلماراتي ،أوقفوا حصار الشعب
اليمن�ي وغاراتك�م الرببري�ة والوحش�ية عىل
البالد حت�ى نتمكن من ايق�اف مهاجمتكم».
وأض�اف« :الهزائم املتكررة تؤكد أنه ال جدوى
م�ن اس�تمرار الهج�وم والحصار على أبناء
الش�عب اليمن�ي ،وأن محاولة إحالل السلام
ووقف جرائمكم اإلرهابية أفضل من املناورات
اإلعالمية التي تزعم دعوتكم للسالم».
ويف غض�ون ذلك ،كش�ف جه�از املخابرات يف

صنع�اء ،ألول م�رة عن معلوم�ات عن تنظيم
«القاع�دة» يف م�أرب وأنش�طته وعن�ارصه
وهيكل�ه التنظيمي يف محافظة م�أرب .وقال
جه�از املخاب�رات يف صنع�اء يف تقري�ر إن�ه
تمّك�ن من كش�ف املخاب�ئ واملن�ازل واملزارع
التي يس�تخدمها عن�ارص الش�بكة والفنادق
التي يس�افرون إليها ومس�تودعات األسلحة
ومعس�كرات التدري�ب وم�ا يتص�ل به�ا من
تدريب وطرق التهريب وعالقات هذه العنارص
اإلرهابي�ة مع ق�وات «ه�ادي» وميليش�يات
ح�زب اإلصالح (اإلخ�وان املس�لمون اليمني)
وكذلك أماك�ن تواجدهم عىل جبهات الرصاع.
كما كش�فت العدي�د من التقاري�ر االخبارية،
أن تحال�ف الع�دوان الس�عودي جم�ع خالل
االي�ام املاضي�ة ع�ددا كبيرا م�ن العن�ارص
اإلرهابية التكفريية والسلفية من محافظات
امله�رة وحرضموت وش�بوة وقام�وا بنقلهم
إىل جبه�ة م�أرب .ولفتت تل�ك التقارير إىل أن
ه�ذه الق�وات اإلرهابية ق�د تدرب�ت يف قاعدة
عس�كرية تس�يطر عليها اإلم�ارات يف إريرتيا
لعدة أشهر وتم إرسالها عىل الفور إىل ساحات
القتال يف غرب مأرب ملنع س�قوط هذه املدينة
االستراتيجية وأكدت تل�ك التقارير أن بعض
العن�ارص اإلرهابي�ة رفع�وا أعلام تنظيم�ي
القاعدة وداعش اإلرهابيني يف ساحات القتال.
وق�د تعن�ي هزيمة م�أرب ،خس�ارة حكومة
«منصور ه�ادي» املس�تقيلة جمي�ع مناطق
اليمن الش�مالية .لذلك ،فإن االستيالء الوشيك
للجيش واللجان الش�عبية اليمنية عىل مأرب،
إىل جانب اس�تمرار الرضب�ات الجوية املكثفة
التي تشنها صنعاء يف عمق األرايض السعودية،
وضع الرياض يف موقف صعب عش�ية دخول
الس�نة الس�ابعة من الحرب عىل أبناء الشعب
اليمن�ي .ولق�د جع�ل املوق�ع االستراتيجي
امله�م ملحافظة م�أرب ومكانته�ا االقتصادية
واحتياطي�ات النف�ط والغ�از الت�ي تمتلكها،
منها محافظة استراتيجية ومهمة للغاية يف
الحرب بني صنعاء والحكومة املستقيلة ،حيث
يمر خ�ط أنابيب النفط اليمن�ي الرئييس عرب
مأرب إىل محط�ة نفط «رأس عيىس» يف البحر
األحمر.

طهران :رسائل السيد السيستاني خالل لقائه البابا مهمة ً
جدا
ويرسل رس�الة الحوار والسلام والصداقة
وكذل�ك التعاون بني الحض�ارات  ،ضد إرادة
أولئك الذين يسعون إىل العنف وسفك الدماء
“ ،واصف�ا زيارة البابا بانه�ا ” كانت جيدة
ومهمة جدا “.
واوضح أن ”الزيارة مهمة يف حد ذاتها ألنها
تشري إىل أنه بفضل شجاعة الشعب العراقي
وحكم�ة املرجعي�ة الدينية العلي�ا واألرواح
الت�ي تم التضحية به�ا يف مكافحة االرهاب
والتهدي�دات الخارجية ،أصب�ح العراق اآلن
ً
آمن�ا لدرجة أنه يمك�ن للمرء أن يحقق مثل
ه�ذا الخري والقيام برحلة بناءة اىل هذا البلد
العربي“.
واش�ار اىل أن “األم�ن والسلام واس�تعادة
اله�دوء يف العراق هي بالتأكيد رس�الة هذه
الرحلة والرحالت املماثلة إىل البالد”.

المراقب العراقي /متابعة...

قال املتحدث باسم الخارجية االيرانية سعيد
خطيب زاده ،االثنني ،إن املرجع الديني األعىل
آية الله العظمى السيد عيل السيستاني دعا
إىل رف�ع العقوبات املفروضة على الدول يف
اجتماعه األخري مع البابا يف النجف.
ونقل�ت صحيف�ة اي�ران فرون�ت بي�ج عن
خطيب زاده قوله إن “الرس�ائل التي أبرزها
آية الل�ه السيس�تاني يف لقائ�ه البابا كانت
مهمة للغاية ،بما يف ذل�ك االهتمام بالعدالة
ودور اإليم�ان يف تس�وية املش�اكل العاملية
اليوم ،واألس�اليب العادل�ة يف معاملة الدول
بما يف ذلك رفع العقوبات”.
واضاف انه ”وخالل اللقاء تم دعوة الزعماء
الدينيين يف العال�م ً
أيضا للمس�اعدة يف بناء
عالم أفضل” ،مبينا أن “الحقوق غري القابلة

للتصرف للش�عب الفلس�طيني كان�ت من
بني الرس�ائل األخرى التي ذكرتها املرجعية
الدينية العليا  ،وكلها كانت رسائل كبرية”.

وتابع أن ”اجتم�اع البابا مع املرجع الديني
األعىل يف العراق آية الله العظمى السيستاني
يعد مؤرشا عىل الحوار بني األديان والتقارب

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية
تقرير :اللوبي اإلسرائيلي يحاول تشويه المدافعين عن فلسطين
المراقب العراقي /متابعة...
كش�ف موق�ع “ذي إنرتس�يبت” ع�ن مح�اوالت اللوب�ي املؤي�د
إلرسائي�ل إس�كات الناش�طني املؤيدي�ن لفلس�طني يف الوالي�ات
املتحدة واتهامهم بمعاداة السامية.
وق�ال أليكس كين يف تقري�ره إن كاوالروب س�ينغ أنه�ت كلمة
له�ا يف مؤتم�ر طالبي ع�ن “العدالة لفلس�طني” عق�د يف جامعة
كاليفورنيا -لوس أنجليس عام  ،2018عندما تقدم منها صحايف
طالب وطلب منها مقابلة صحافية.
ووافق�ت س�ينغ وهي س�يخية -أمريكية كانت ت�درس القانون

يف ذل�ك الوقت بالجامع�ة للحديث عن مش�اركتها يف املؤتمر وما
قدمت�ه يف املؤتمر من عرض حول كفاح فلس�طني وكش�مري من
أج�ل العدالة والذي جمع عددا من الطالب الذين جاءوا من أنحاء
البالد والدفاع عن حقوق اإلنسان للفلسطينيني.
وقالت س�ينغ “لم أفكر وقل�ت لنفيس :لن تكون مش�كلة ،وهي
مجلة نس�وية صغيرة” .وبعد أيام من نرش املق�ال وجدت وهي
تبحث عن اس�مها يف محرك غوغل وبعدما تقدمت بطلب وظيفة
أن له�ا وصف�ا ش�خصيا يف موقع “كان�اري ميش�ن” واملختص
بوضع أس�ماء الناش�طني م�ن أجل فلس�طني يف قائمة س�وداء

ويصنفهم باملعادين للس�امية واإلرهاب .ويف الوصف الش�خيص
لها روابط لكل حس�اباتها عىل منص�ات التواصل االجتماعي بما
يف ذلك مش�اركتها بورش�ة العم�ل يف املؤتمر وال�ذي وصف بأنه
“احتف�ل بالعنف” .وهناك مخاوف من وضع  65ش�خصا قدموا
مداخلات وكلم�ات يف املؤتم�ر عىل نف�س القائم�ة ،وال يريدون
مواجه�ة التح�رش أو الحرمان م�ن وظائف أو املن�ع من دخول
فلس�طني .وعمل “كاناري ميشن” بات موثقا ويقول الطالب إن
املنظمة تس�ببت لهم بمش�اكل نفس�ية وعرقلت رغبتهم بالعمل
من أجل حركة الحقوق الفلسطينية ودعمها.

بلومبيرغ :كورونا يقيد طموحات تركيا في أفريقيا
المراقب العراقي /متابعة...
سلط موقع «بلومبريغ» الضوء عىل العالقات
الرتكي�ة يف ق�ارة أفريقي�ا ،والتي يب�دو أنها
تأث�رت كثيرا بتداعي�ات جائح�ة كورون�ا
االقتصادية.
وق�ال املوق�ع يف تقري�ر إن فيروس كورونا
قي�د طموحات تركي�ا يف تطوير عالقاتها مع
ال�دول األفريقي�ة ،رغ�م أن الرئي�س الرتكي

رجب طي�ب أردوغان عمل كثيرا إلقامة تلك
العالق�ات ،لدرج�ة أن�ه ومنذ توليه الس�لطة
عام  2003افتتحت تركيا  30س�فارة جديدة
يف الق�ارة ،وزار أردوغ�ان نفس�ه  28دول�ة
أفريقية .كم�ا أن حجم التجارة الرتكية ازداد
خالل العقد املايض إىل س�بعة أضعاف ووصل
إىل  10مليارات دوالر.
وأض�اف أن «ال�دول األفريقي�ة بحاج�ة

ملس�اعدات من أج�ل مواجهة وب�اء فريوس
كورون�ا واملش�اكل االقتصادي�ة الناجم�ة
عن�ه ،لكن الرئيس رجب طي�ب أردوغان غري
ق�ادر عىل تلبي�ة مطالبها ،رغ�م التأثري الذي
عم�ل عىل بنائه طوال العق�د املايض» .وتابع
«صحي�ح أن العالق�ات الرتكي�ة م�ع دول
أفريقي�ا تطورت بدرجة لم يع�د فيها زعماء
الدول األفريقية بحاجة الحتفاءات رس�مية،

لك�ن لقاء  30كانون الثان�ي والذي بدا هادئا
ولم يتج�اوز الترصيح�ات العادي�ة والصور
الجماعية لم يؤد لله�دف الذي جاء من أجله
الزعيمان األفريقيان ،ولم يكن لدى أردوغان
م�ا يقدم�ه لهما ،فعلى الرغ�م م�ن التأثري
الرتكي يف القارة والذي توسع خالل السنوات
املاضية إال أن فريوس كورونا قيد قدرة تركيا
عىل تقوية طموحاتها.
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العالقات األميركية ـ السعودية  ..تحجيم
ولي العهد أم تغييره ؟

بقلم/د .عيل العمار

التعويضات وكسر
ظهر العراق!..

يريد الرئيس األميركي الجديد جو بايدن التمايز عن سلفه دونالد ترامب في إدارة ملف عالقات الواليات المتحدة مع السعودية .وتلك
ً
والحقا يوم إعالنه إنهاء دعم بالده للتحالف الذي
رغبة من شأنها أن ُتترجم وعو ًدا أطلقها بايدن نفسه باكرًا في حملته االنتخابية،
تقوده المملكة في الحرب على اليمن ،حين أكد عزم إدارته على «إعادة تقييم عالقاتنا مع السعودية».
بقلم /سركيس ابوزيد

من هنا ،يصبح الحديث عن ضبط العالقات
وأساليب التواصل ش�كل ًيا أكثر منه عمل ًيا،
إال يف حال�ة كان باي�دن يفك�ر يف تجري�د
«األمري» الشاب من الغطاء األمريكي.
إش�ارتان حاسمتان صدرتا عن إدارة بايدن
يف اتجاه السعودية ويف غضون فرتة وجيزة:
 -1اإلش�ارة األوىل تتعل�ق بمل�ف اليم�ن.
فالصفحة الجدي�دة التي فتحت مع وصول
باي�دن إىل البيت األبيض ،ب�دأت عناوينها يف
ما يتصل باليمن تحدي ًدا ،بالتوايل ،مع إعالن
واش�نطن نيتها مراجعة ق�رار إدارة ترامب
إدراج «أنص�ار الل�ه» عىل الئح�ة اإلرهاب،
ومن ثم تعليقها صفقات السلاح لكل من
الرياض وأبو ظبي كخطوة عىل طريق إنهاء
الح�رب .هذه املؤرشات ،الت�ي َتوّجها تأكيد
باي�دن «س�نوقف الدعم األمريك�ي لألعمال
العدائية يف اليمن ،بم�ا يف ذلك صفقات بيع
األس�لحة ذات الصل�ة» ،تثير ـ بلا ريب ـ
ً
قلق�ا متصاع ًدا لدى الس�عودية ،التي تدرك
جي ًدا أن االستمرار يف الحرب من دون الدعم
األمريكي يبدو شبه مستحيل.
ظه�رت الس�عودية كأكث�ر املترضرين من
التوج�ه االمريكي الجدي�د القائم عىل وقف
الدع�م العس�كري والس�يايس الالمح�دود
للمملك�ة يف حربها على اليمن ،والعمل عىل
وق�ف الح�رب باالحت�واء والدبلوماس�ية،
وإحي�اء املس�ار الس�يايس م�ن خلال
املفاوض�ات .وم�ع إعلان واش�نطن وقف
دعمها للحرب الس�عودية على اليمن ،تجد
الري�اض نفس�ها وحيدة يف هذا املس�تنقع،
يف ظل ن�أي حلفائها بأنفس�هم عن تبعات
العدوان .موقف يفترض أن يدفع باململكة
ً
خصوص�ا يف ظ�ل
إىل إع�ادة حس�اباتها،
معلومات ع�ن نية الوالي�ات املتحدة العمل
مع اإلمارات عىل إقناع الس�عوديني بإغالق
مل�ف الح�رب ،وإيجاد مخرج س�يايس من
دوامتها.
 -2اإلش�ارة الثاني�ة «البليغ�ة» تتعل�ق
بمل�ف مقت�ل الصح�ايف جمال خاش�قجي

يف القنصلي�ة الس�عودية يف إس�طنبول عام
 ،2018بعد قرار واشنطن اإلفراج عن تقييم
االس�تخبارات األمريكية ملقتل خاش�قجي:
«توصلن�ا إىل اس�تنتاج مف�اده أن ويل عهد
اململكة الس�عودية محمد بن سلمان ،أجاز
عملية يف اس�طنبول ،يف تركي�ا ،العتقال أو
قتل الصحايف السعودي جمال خاشقجي».
وض�ع تقري�ر االس�تخبارات الوطني�ة
األمريكية هذه الخالصة على طاولة العالم
أجمع ،ليعي�د نبش قضية ما فتئت تحارص
ويل عهد اململكة .والتقرير الذي صدر ضمن
ترتيب�ات لـ»الح�د م�ن االرضار بالعالقات
األمريكي�ة ـ الس�عودية» ،ورفضت�ه قيادة
اململك�ة جمل�ة وتفصيًل�اً  ،بن�ى خالصاته
استنا ًدا إىل مكانة ابن سلمان يف عملية صنع
الق�رار يف بالده ،فضلاً ع�ن الضلوع املبارش
ملستشاره الرئييس سعود القحطاني وأفراد
م�ن فريق حمايته الخ�اص يف الجريمة ،إىل

جانب دعمه استخدام تدابري عنيفة إذا لزم
األمر إلسكات املعارضني يف الخارج ،ومنهم
خاشقجي.
وبخطوته�ا هذه فتح�ت إدارة بايدن الباب
أمام تحول سيطرأ عىل إدارة ملف العالقات
الخاضع�ة للتقيي�م م�ع اململك�ة ،وأغلقت
فصلاً كامًل�اً من فص�ول «الحلف األعمى»
الذي س�اد إبان عهد اإلدارة السابقة .وهي
خط�وة إذالل وري�ث الع�رش وإضعافه ،ال
معاقبته ،لِما لذلك من أثمان عالية ال تبتغي
الواليات املتح�دة تحملها .قد يكون يف األمر
ابتزاز الس�تحصال واش�نطن عىل ما تطال
يدها من تنازالت تع�زز التوجهات الجديدة
للبي�ت األبي�ض يف املنطق�ة ،وق�د يك�ون
ً
تأسيس�ا ملش�هد إقليمي  -ربم�ا  -ال يكون
األمري الش�اب ج�ز ًءا منه يف ح�ال كان قرار
الواليات املتحدة رفع الغطاء عنه والتخلص
من عبء يثقل كاهلها .وبالنتيجة إفهام ابن

ً
سيفا
س�لمان أن قضية خاشقجي ستبقى
ً
مصلتا ،طاملا رأت اإلدارة ذلك مناس ًبا .توجّ ه
عززته إش�ارة الناطقة باسم البيت األبيض
جين س�اكي إىل احتفاظ الوالي�ات املتحدة
بح�ق فرض عقوبات عىل األمري الس�عودي
«يف الوق�ت وامل�كان اللذي�ن نختارهم�ا».
وقال�ت ً
أيضا إن الرئي�س األمريكي «أوضح
ملس�اعديه أن عالقاتن�ا م�ع الس�عودية لن
تك�ون كما كان�ت أيام اإلدارة الس�ابقة ،إذ
س�تقوم عىل عدم الصمت ع�ن االنتهاكات،
ً
راهنا باستهداف الشبكة
يف موازاة االكتفاء
املس�ؤولة عن مقتل خاشقجي بالعقوبات،
باعتباره�ا أفضل وس�يلة ملنع تك�رار ذلك.
وملا تعذر اتخاذ واشنطن أي خطوة إضافية
ضد الري�اض ،أكد «البنتاغون» عىل لس�ان
ً
تعليقا عىل
الناطق باس�مه ج�ون كريب�ي،
تقري�ر خاش�قجي ،أن الس�عودية «حليف
اسرتاتيجي لنا ..وعالقاتنا العسكرية معها
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قوية وستبقى قوية».
رتب�ت واش�نطن سلس�لة م�ن الخط�وات
لتخفيف الصدمة ،إذ تح�دث بايدن إىل امللك
سلمان ،يف مكاملة قال الجانبان إنها جددت
التأكي�د على التحالف القائ�م منذ عرشات
السنني بينهما ،وتع ّهدا يف خاللها بالتعاون.
م�ن الواض�ح أن باي�دن ال يزال يتحس�س
خطاه .ورغم رغبته يف تحجيم بن س�لمان
وإضف�اء طابع رس�مي على العالقات بني
البلدين ،إال أنه ي�درك أن الواليات املتحدة ال
تس�تطيع تحمل قطيعة مع أقدم حلفائها
يف املنطق�ة ،وأن الرشاك�ة م�ع الس�عودية
تم�ر بعملية إعادة تعدي�ل وليس بقطيعة،
وم�ا يحدث هو إع�ادة نظ�ر يف العالقة مع
الس�عودية وليس ّ
تصدعا يف هذه العالقات.
ما نش�هده حت�ى اآلن ه�ي مح�اوالت من
ً
حفاظا عىل تحالف
أجل تصحيح األخط�اء
أعمى.

عىل هامش زيارة بابا الفاتيكان التاريخية للعراق ....
لن�ا ان نوضح له ولغريه عما اصابنا .........من حيف ظالم اليزال
مستمر .....
فمنذ ان غزا العراق الكويت يف مطلع التسعينيات من القرن املايض
والعراق اليزال يدفع من موازنته السنوية ومن حصص اجياله ،
وهو كذلك اليزال وعىل مدى  ٣٠سنة يدفع ويدفع تعويضات غزو
اليد لشعب مظلوم ناقه فيه او جمل ....غزو استمر لستة اشهر
وهو اليزال يغزو حياتنا كل يوم ....
ولكن حين يتعرض العراق وحضاراته ومس�تقبل أبناءه  ،ومنذ
تأري�خ تحري�ر الكوي�ت ولالن اىل حص�ار وقتل وتهجير وتهديد
مب�ارش وغري مبارش وما ال اليه االمر م�ن قتل املاليني من ابناءه
واختف�اء اجيال من األطفال والنس�اء والش�يوخ وتعرض بنيته
التحتية اىل التدمري ش�به الكامل وتعطل بنيته االنتاجية و تحوله
اىل بلد فاشل يف نواحي الحياة كافة ....
السؤال املطروح ...؟؟؟؟
الي�س املذن�ب وف�ق القوانين والترشيع�ات واالنظم�ة الديني�ة
والدنيوي�ة ان يع�وض القاتل ملن اصابه الضرر بفعله املبارش او
غير املبارش وبتعويض ملا اصاب فعله  ،هذا البلد ومافعلته ادوات
التدمير الت�ي ازالت ودمرت االخرض والياب�س وهي التزال باثار
الحرب املس�تمرة من قتل وتهجري وتدمري ماثل�ة للعيان وتتجدد
يوميا بل وبشتى الذرائع ....
املذنب يا س�ادة ...واضح كوضوح الشمس  ،كما هو العراق حني
اذنب و احتل الكويت !!!!...
الي�س امري�كا وحلفائه�ا م�ن الثالثني دول�ة ومايزي�د يف تجمع
التحرير بحرب  ١٩٩١هم مسؤولني وقاتلني للحياة ؟؟؟
ثم اليس امريكا ومجلس االمن الدويل  ...هم ممن رشعوا للقرارات
التعس�فية يف تس�عينيات القرن امل�ايض جراء ادع�اءات كاذبة يف
امتالك العراق اس�لحة الدمار الشامل وارصوا عىل استمرار ذلك ،
والتي كانت سببا يف قتل املاليني يف حصار ظالم ....
ث�م ....اليس الدول املجاورة للعراق س�وى أكانت العربية منها او
االجنبي�ة هم ممن س�اهموا بدعم االحتالل بع�د  ٢٠٠٣يف تدمري
جديد للعراق...؟؟؟؟؟
ث�م اليس ال�دول الت�ي س�اهمت بدعم واش�عال الح�رب االهلية
ع�ام  ٢٠٠٧وماتبعها يف عام  ٢٠١٤من خالل املس�اهمة بادخال
الدواعش وغريهم ودعمهم ماليا وعس�كريا وباعرتاف مس�ؤويل
دول الدعم العربي وغري العربي بذلك وهو امر موثق ؟؟؟؟
كل ه�ذه الحقائق الجاثم�ة عىل صدور املس�اكني ممن يلتحفون
الب�ؤس قي مدن اليباب لهم ح�ق املطالبة بالتعويضات ...اليس
لهم حق املطالبة ملا اصابهم من حيف دويل ظالم !!...
ثم اليس االجدى بالدبلوماس�ية العراقية ان توثق تلك االمور وهي
كثرية وبصور مؤملة شتى ان تس�اهم بتقديم التقارير املدمغه اىل
مجلس االمن ال�دويل والعالم املنصف اذا كان هناك من انصاف قد
تبقى ...والعمل العادة تعويض العراق ....
فكما يفعل العراق منذ ثالثني عاما لدفع ما اس�تحقته دولة جراء
احتالل لها استمر لنصف سنة....
وهو بلد يتحمل و يعيش يف دمار باضعاف ذلك .....واليزال ...
نحن بأم�س الحاجة اىل دبلوماس�ية فاعلة واش�خاص يجيدون
لع�ب ذل�ك ويجعلون م�ن هذا االمر امر مس�اومة وام�ر تفاوض
وعملا باملث�ل مع االخري�ن وان تك�ون قنصلياتها وس�فاراتها
تجاهد يف سبيل ذلك االمر رسميا ومجتمعيا ليس أكثر ...

األزمة التونسية تراوح مكانها  ..ماذا عن التدخالت الخارجية ؟
بقلم /روعة قاسم

مازال رئيس الجمهورية التونس�ية قيس سعيد
يرفض اس�تقبال الوزراء الجدد الذين س�ماهم
رئيس الحكومة هش�ام املشييش ألداء اليمني يف
القصر الرئايس بقرط�اج باعتب�ار وأن الوزراء
املعنيين ب�أداء األمان ت�م اختياره�م لتعويض
وزراء آخري�ن كانوا من اختيار س�اكن قرطاج.
فالرئي�س س�عيد لم يستس�غ عملية اس�تبعاد
وزرائ�ه وتعويضه�م بآخرين من قب�ل األحزاب
الداعمة لحكومة املش�ييش وهي حركة النهضة
وحزب قلب تونس وائتالف الكرامة.
ونتيج�ة له�ذا الرف�ض فإن ال�وزراء الج�دد لم

يمارس�وا مهامهم بعد وتعطل جراء ذلك العمل
الحكومي يف وقت يم ّر فيه البلد بأزمة إقتصادية
خانقة نتجت عنه�ا مصاعب إجتماعية ،ناهيك
عن األزم�ة الصحية التي تس�بب فيها انتش�ار
وب�اء كورونا .فتون�س اليوم مش�لولة بالكامل
وبحاج�ة إىل تن�ازالت م�ن ه�ذا الط�رف أو ذاك
مراعاة للمصلحة الوطنية وتغليبا ملنطق الحوار
عىل لغة العنف التي يمك�ن أن تؤدي بالخرضاء
إىل ماال يحمد عقباه.
والحقيق�ة أن املش�ييش ه�و رئي�س حكومة يف
نظ�ام ش�به برملان�ي فحت�ى وإن كلّف�ه رئيس
الجمهوري�ة ،هو مطال�ب بخلق ح�زام برملاني

داعم ل�ه والتقرب م�ن األحزاب الكبرى ومنها
حركة «النهضة» لنيل التزكي�ة لحكومته داخل
الربمل�ان وحت�ى يتمك�ن م�ن تمرير مش�اريع
القوانين .وبالت�ايل ف�إن اتهام البع�ض لرئيس
الحكوم�ة بأن�ه خان رئي�س الجمهوري�ة الذي
سماه وارتمى يف حضن حركة «النهضة» ال يبدو
اتهامً ا وجي ًه�ا باعتبار حاج�ة رئيس الحكومة
لألحزاب الكبرية.
ولع�ل م�ا زاد الطين بل�ة ه�و غي�اب املحكمة
الدس�تورية العلي�ا الت�ي عجز التونس�يون عن
تش�كيلها بفع�ل الخالف�ات السياس�ية ورغبة
كل ط�رف يف الهيمن�ة عليه�ا لتأويل الدس�تور

على ه�واه .وه�ذه املحكمة ه�ي املؤهل�ة دون
س�واها يف ّ
فض مث�ل هكذا خالف قد ينش�أ بني
رئييس الحكومة والجمهورية حول الصالحيات
التنفيذية يف نظام شبه برملاني يعطي صالحيات
لرئيس الجمهورية باعتباره منتخ ًبا مبارشة من
الش�عب ويلعب فيه رئيس الحكومة الدور األهم
عىل غرار األنظمة الربملانية.
ّ
وتحذر أطراف سياسية تونسية من مغبّة تدخل
ّ
أط�راف خارجية لف�ض اإلش�كال الحاصل بني
رئيس الجمهورية قيس سعيد من جهة ورئيس
الحكوم�ة مدعومً �ا م�ن حرك�ة «النهضة» من
جه�ة أخرى .فالتدخ�ل عىل غرار م�ا يحصل يف

بلدان عربية أخرى سيفتح الباب عىل مرصاعيه
لرضب الس�يادة الوطنية يف الصميم وس�يعطي
اإلنطباع بأن تونس دولة فاشلة وغري قادرة عىل
حل مشاكلها داخليا وبآليات محلية رصفة.
وقد س�بق من�ذ ثمان س�نوات أن وج�دت البالد
نفس�ها يف أزم�ة ش�بيهة وخرجت م�ن أزمتها
بحوار وطن�ي رعت�ه منظمات املجتم�ع املدني
الكبرى يف البلاد وه�ي اإلتحاد الع�ام التونيس
للش�غل واإلتحاد التونسي للصناع�ة والتجارة
والهيئة الوطنية للمحامني والرابطة التونس�ية
للدف�اع عن حقوق اإلنس�ان .ويرغب البعض يف
تكرار التجربة نفس�ها ،أي إج�راء حوار وطني

يت�م فيه اإلتف�اق على خارطة طري�ق وحزمة
من اإلجراءات مع التوس�ع يف املنظمات الراعية
للحوار لتشمل إتحاد الفالحني ومنظمات أخرى.
أما ما سوى ذلك فإن اإلحتقان هو الذي سيبقى
س�ائ ًدا وستواصل األطراف املتصارعة نزولها إىل
ً
اس�تعراضا لقوتها عىل امليدان وس�ط
الش�ارع
وض�ع إقتص�ادي واجتماعي مزري .فالش�ارع
يمكن تحريك�ه من قبل الخص�وم ضد بعضهم
البعض يف أي وقت ودون صعوبة لكنه قد ينفلت
ويس�تحيل ضبطه والس�يطرة عليه خاصة وأن
امل�ال الس�يايس الخارج�ي متوفر ُ
وتشترى به
الذمم لخدمة األجندات الخارجية.

اليابان معجزة ام ٌ
عمل بإخالص
بقلم /أمجد السراي

حاملا تذكر اليابان حتى يتسارع الحديث
عن كوك�ب او معجزة تقرتن باس�م تلك
الدول�ة
نتيج�ة للتط�ور والث�ورة الت�ي حققتها
الياب�ان فيما بعد الح�رب العاملية الثانية
 ١٩٤٥نق�ول ث�ورة مل�ا انطبق�ت علي�ه
حالة الياب�ان يف تلك الفترة وحتى اليوم
م�ن تغيير مس�تمر يف املج�االت كاف�ة
وه�ذه الصفة ه�ي ابرز صف�ات الثورة،
فالياب�ان ه�ي دول�ة طبيعي�ة كح�ال
الدول االخ�رى التي يتش�كل منها العالم
واالكثر م�ن ذلك ان الياب�ان قبل التطور
والنم�و عايل الرسع�ة الذي ش�هدته بعد
الح�رب العاملي�ة الثاني�ة كان�ت دول�ة
تعان�ي اقتصاديا وكانت س�مة العس�كر
تغلب عليها والفس�اد ينخر جسد الدولة
بش�كل قل نظريه حتى يف الدول املصنفة
كاكثر الدول فس�ادا ,فاملصال�ح الفئوية
والرشوة والتناحر الحزبي واالنقسامات
املجتمعية وتصني�ف املجتمع اىل طبقات
بعضه�ا مرفه وه�م قلة حاكم�ة بالقوة
وطبقات مسحوقة اشبه بالرقيق حالهم
منه اىل املواطنني.

ل�م يتب�ادر يوم�ا اىل العام�ة ال س�يما يف
اوطانن�ا العربية بان اليابان كانت تعيش
اسوء من احوالنا فما يعرفونه هو اليابان
الكوكب االخر يابان املعجزة.
هكذا ه�و املجتمع العرب�ي غالبا يصعب
على حال�ه كل تق�دم ويردم بفك�ره كل
قنوات االمل ويستحسن ويستحب العيش
يف مدح االخر املتقدم وابراز محاسنه دون
اإلف�ادة من تج�ارب االخرين ال بل يصور
انج�از االخري�ن بانه معج�زة وال تتكرر
وبالتايل يبقي نفسه يف الحرسات والتمني
دون العمل وااليمان بالقدرات والطاقات
املختلفة من شعب الخر .
ان الش�عوب العربية ميزته�ا ترى لكنها
تس�تصعب ما ت�رى وتحيط�ه بهالة من
املستحيالت..
لم تكن يابان اليوم سوى دولة فاسدة او
دولة فاشلة يف وصف نعومي تشومسكي
فالدول�ة كان�ت تعك�س س�لطة القل�ة
الجائرة املس�يطرة لكن ه�ذا الحال تغري
بعد الح�رب العاملية الثاني�ة عندما ادرك
الياباني�ون حكام�ا وش�عبا وجماع�ات
ورشكات ب�ان الدول�ة الت�ي ال تقه�ر
ق�د قهرت وتل�ك كان�ت خراف�ة البد من

تجاوزها.
بعد عام ١٩٤٥ش�هدت الياب�ان االحتالل
االمريك�ي وفرض�ت عليه�ا معاه�دة
فرساي بكل قيودها
هذه املعاه�دة ربما تكون الرش الذي كان
احد اس�باب بن�اء دول�ة املعج�زة بعقل
الدولة العرصية...
فبعد هذه املعاهدة لم يكن هناك عسكرة
للمجتم�ع وال موازنات ضخمة تخصص
لبن�اء الق�درات العس�كرية الت�ي كانت
محف�ز للياب�ان التوس�عية ،اذ تكفل�ت
الواليات والدول التي تدور يف فلكها انذاك
بامن الياب�ان ولفرتة من الزمن رغم انها
فترة لم تك�ن طويلة لك�ن كان لها وقع
حقيقي يف تغيري الرؤى التي تسير عليها
الدول�ة
كانت اليابان كح�ال اي دولة يتغري فيها
النظ�ام او تنكسر يف املع�ارك والحروب
يت�م مالحقة ش�خوص النظام الس�ابق
ب�كل الوس�ائل وااليداع بهم يف الس�جون
الس�يما اولئك الذين كان�وا يحملون فكر
الحرب ويدافعون عنه وما س�اعد يف ذلك
االجتثاث هو النقمة التي يحملها الشعب
ازاء الحكام قبل الحرب نتيجة التعس�ف

الذي مورس ضد الشعب والتجويع وعدم
توزي�ع الثروات بش�كل عادل بين افراد
الش�عب اليابان�ي ،هذا االجتث�اث ادى اىل
انقس�ام املجتم�ع الس�يايس الياباني اىل
مؤيد لالحتالل وسياسة االجتثاث وهدفه
التخل�ص من عس�كرة الدول�ة والرشوع
يف بن�اء دول�ة املؤسس�ات وط�رف اخ�ر
ين�دد به�ذه السياس�ة ويص�ف الذاهبني
باتجاهه�ا بالخن�وع والتنك�ر للموروث
الياباني.
اج�راء االجتث�اث قل تدريجي�ا مع الزمن
وم�ع تخلي رج�االت الدول�ة الس�ابقني
للح�رب عن فكرهم التوس�عي ودعوتهم
اىل بناء اليابان بالش�كل الذي ال يجعل ان
تكون هناك حالة من التنكر والفجوة بني
الجيل الناشئ وماضيه.
لذل�ك تم التخيل عن الكثري من سياس�ات
االجتثاث وتم دمج القوى القديمة يف دعم
بناء الدولة الجديدة.
كان الياب�ان منقس�م سياس�يا بين
االشتراكيني والليرباليني وهذا االنقس�ام
ينس�حب داخل الجهة الواح�دة فلم يكن
هن�اك ح�زب واح�د او تكتل واح�د رغم
وج�ود املشتركات الكثيرة حت�ى ع�ام

١٩٥٥وتأس�يس التكتل الياباني الذي قاد
يابان املعجزة(جمنتو).
كان هن�اك رصاع مس�تمر بين االحزاب
عىل الس�لطة ولم تكن الس�لطة تس�تمر
بيد حزب مدة طويل�ة لعدم وجود توافق
حقيقي يجم�ع تلك االح�زاب والفصائل
ول�م تكن هن�اك معارضة موح�دة ايضا
كل م�ا كان س�ائدا ه�و مانطل�ق عليه
باللا دولة والال مؤسس�ات ب�ل اكثر من
ذل�ك الف�وىض السياس�ية واالقتصادي�ة
واالجتماعية لخ..
لكن تصالح الش�عب مع نفسه وتصالح
القي�ادة م�ع نفس�ها واعتراف الجميع
بانهم يتحملون ما آل�ت اليه اليابان كان
البداية الحقيقية ليابان املعجزة...
فبداية بن�اء الدولة ب�دأ باالعتذار لجميع
الدول التي تس�ببت اليابان يف اذاها يوما
ما عندما كانت تحمل الفكر التوس�عي..
كذل�ك تصال�ح وتص�ارح بين الش�عب
والحاكم ول�د الثقة الت�ي كانت معدومة
بس�بب الفئوي�ة يف املصال�ح وااله�داف
وكأنما اصبحت اليابان امام تبدل وادراك
ملتطلب�ات املرحل�ة وتطور العصر فبدل
االختالف والتناحر ح�ول مصالح ضيقة

اصبح هناك مصالح علي�ا للدولة يتوحد
خلفه�ا الجمي�ع ويعم�ل على حمايتها
الجميع الكل يشعر ان تحقق تلك املصالح
هو مكس�ب له ويعود عليه بالنفع وهي
الحقيقة.
ح�ددت االه�داف بمع�زل ع�ن العواطف
واالندف�اع والق�رارات االرتجالي�ة وت�م
االستعانة بخربة الدولة وخزينها الكامن
وه�م الفنيين واالدارات املاهرة يف الدولة
لوض�ع الخط�ط لتحقي�ق تل�ك االهداف
فنتج عنه وحدة املصالح والجهود وسمو
االه�داف فق�د دعمت الشركات الكربى
تلك القرارات التي ش�عرت الرشكات انها
تص�ب يف صالحه�ا يف النهاية ه�ذا الدعم
كان مقابله ان يرد صانع القرار الياباني
ذلك الجميل بترشيعات تخدم اهداف تلك
الشركات التي ه�ي يف االس�اس اهداف
الدولة والتي تتمث�ل يف بناء اقتصاد قوي
يحق�ق رفاهية الش�عب الياباني كذلك يف
مقابل ذلك كانت الخبرات التي تمتلكها
الدولة عىل مس�توى املوظفين تنتقل اىل
الرشكات بعد التقاعد من خالل توفري تلك
الرشكات للوظائف له�ذه الفئة والبعض
االخر يدخل ضمن االحزاب وبالتايل يشغل

مقعدا يف (الدايت)مجلس النواب
هذا التكام�ل يف االدوار خلق فهما عميقا
للحالة اليابانية وانتج اقتصادا ديناميك ًيا
ق�ادرا على منافس�ة مثيالت�ه يف العالم
الغربي يف فرتة وجيزة جدا.
ه�ذا التكامل ناتج م�ن االدراك الحقيقي
للحاج�ة اىل اتب�اع السياس�ة الواقعية يف
التعامل س�وا ًء داخل ًي�ا او خارجيا ،ففي
الداخ�ل الس�عي وراء املشتركات كان
عامل الحس�م يف توحيد ال�رؤى والقضاء
عىل حالة التش�تت التي تعيشها االحزاب
السياس�ية والت�ي كان�ت تنعك�س على
املجتم�ع ،فجمنت�و كان حصيلة أجتماع
فصائ�ل واح�زاب سياس�ية تجمعه�ا
املشتركات ويوحده�ا ه�دف الوص�ول
للسلطة والحفاظ عليها.
ام�ا خارجيا فاصبح التعامل بالسياس�ة
الواقعية هو الهدف املنش�ود،اذ اصبحت
اليابان تدافع عن مب�ادئ القانون الدويل
وتح�ث على االلت�زام بالس�لم واالم�ن
الدوليني كأسلوب لرتس�يخ فكرة اليابان
املساملة لتمحي من س�جلها الدبلومايس
تل�ك النظرة الت�ي تولدت ل�دى الدول عن
اليابان التوسعية.

صباح :نفط الوسط يطمح لمواصلة النتائج اإليجابية
قال العب نفط الوسط نبيل صباح ،إن فريقه
ع�ازم عىل مواصل�ة النتائ�ج اإليجابي�ة ،بعد
الف�وز على نفط ميس�ان .وأض�اف «الفريق
واصل تدريباته اليومية بهمة عالية ،وعازمون
عىل أن تكون مواجهة الكرخ فرصة الستعادة
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موقعنا يف الئح�ة الرتتيب واالقرتاب من املربع
الذهب�ي» .وبني «الفريق مر بفرتة س�وء حظ
تس�ببت برتاجعنا ،لكننا اليوم بوضعية أفضل
ونطم�ح ملواصل�ة النتائ�ج الطيب�ة ،يف ظ�ل
اكتم�ال الصف�وف» .وأش�ار إىل الجهاز الفني

يع�رف جي�دا فريق الك�رخ وس�يضع طريقة
لعب مناس�بة للظفر بالنقاط الثالث .يشار إىل
أن نفط الوسط يستضيف اليوم الثالثاء فريق
الكرخ بملعب كربالء الدويل ،ضمن منافس�ات
الجولة  23من الدوري املمتاز.
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نفط ميسان يواجه السماوة بلقاء الجريحين
والطلبة يطمح لتصحيح المسار

تنطلق اليوم الثالثاء ،منافس�ات الجولة
 23م�ن عمر ال�دوري املمت�از ،بإقامة 4
مباريات.
وتتجدد طموح�ات عدد من األندية ،التي
تص�ارع م�ن أج�ل االبتعاد م�ن مناطق
الهبوط ،فيما تس�عى أندي�ة املقدمة من
اللحاق باملتصدر القوة الجوية.
النفط × زاخو
تع�د مواجهة النفط وزاخ�و ،مهمة عىل
مس�توى جدول الرتتيب ،نظرًا لتس�اوي
الفريقني يف الرصيد ( 31نقطة).

مباراة اليوم فرصة لكرس التس�اوي بني
الطرفين واالنف�راد باملرك�ز الس�ادس،
ل�ذا ي�رى الطرف�ان أن املب�اراة بنق�اط
مضاعفة.
زاخو يدخ�ل املباراة بث�وب الجريح ،بعد
خس�ارة مثرية للجدل أم�ام الرشطة ،أما
النفط قادم من تعادل مع أمانة بغداد.
السماوة × نفط ميسان
يس�تضيف ملع�ب الس�ماوة ،مواجه�ة
الس�ماوة م�ع نف�ط ميس�ان ،يف لق�اء
الجريحني.

وخسر الس�ماوة يف الثوان�ي األخيرة
أم�ام النجف ،وس�يكون مطال ًب�ا بالفوز
لتحسين ترتيب�ه ،حي�ث يتذي�ل الجدول
برصيد  18نقطة.
أما نفط ميس�ان مع مدربه الجديد عدي
إس�ماعيل ،يتطلع ملحو آثار الخس�ارة يف
الجولة املاضية أمام نفط الوس�ط ،علمًا
ب�أن الفريق يحتل املرك�ز الثامن برصيد
 29نقطة.
نفط الوسط × الكرخ
س�يعود نفط الوس�ط لخوض مبارياته

زاخو :ننتظر قرار االنضباط قبل اللجوء لمحكمة «كاس»
أوض�ح املرشف على زاخو ،طه زاخ�ويل ،أن نادي�ه ينتظر
نتائ�ج لجنة االنضب�اط ،بعد االعرتاض املق�دم ضد نظريه
الرشطة ،الذي خالف الالئحة.
ً
اعرتاضا رس�م ًيا بعد
وق�ال زاخ�ويل «إدارة زاخ�و قدم�ت
املخالف�ة الت�ي ارتكبها الرشط�ة ،بإجراء تبديلات عىل 4

فرتات مختلفة».
وأض�اف «تن�ص لوائ�ح املس�ابقات بأنه يح�ق ألي فريق،
إجراء  5تبديالت لكن برشط أن تكون عىل  3فرتات ،وبالتايل
هذا الخرق يجب البت فيه».
ون�وه «انتشرت أنب�اء ع�ن ع�دم وج�ود فق�رة يف لوائ�ح
املس�ابقة ،ين�درج تحتها ه�ذا البند ،وهنا على االتحاد أن
يعتم�د لوائ�ح الفيف�ا يف تقري�ر العقوب�ة وتجن�ب وجود
اجتهادات شخصية».
وأش�ار «ننتظر ق�رار لجنة االنضباط ،س�نلجأ إىل محكمة
التحكي�م الريايض (كاس) السترجاع حقن�ا إذا لم نحصل
عليه ،وقتها س�تكون الشكوى ضد اللجنة التطبيعية ألنها
لم تستند عىل اللوائح املعتمدة دول ًيا».
يش�ار إىل أن الرشطة فاز  1-2عىل زاخو ،يف مباراة شهدت
إجراء التغيريات عىل  4فرتات متفاوتة.

محترفا الديوانية يصالن الى بغداد
اعل�ن رئيس ن�ادي الديوانية حسين
العنك�ويش ،وصول العبين اوروبيني
اىل العاصمة بغ�داد تمهيدا ً لتمثيل
الفريق يف املوسم الحايل.
وق�ال العنك�ويش إن

«ادارة الديواني�ة ابرم�ت صفقتين
جديدتين لتعزيز صف�وف الفريق يف
منتصف املوسم الحايل».
واوضح أن «املهاجم البوس�ني
ني�دو وصان�ع االلع�اب

بوغدان وصال العاصمة بغداد من اجل
توقيع العقد واالنخراط بالتدريبات».
يذك�ر ان فترة االنتق�االت الش�توية
يف الع�راق قد انته�ت يف االول من اذار
الحايل.

أم�ام الكرخ ،على ملعب كربلاء الدويل،
بقرار من مجلس اإلدارة.
ويس�عى نفط الوسط الستعادة مكانته،
بعدم�ا تص�در املس�ابقة  13جول�ة ،أما
الك�رخ ال�ذي يق�وده ثائ�ر أحم�د ،يريد
تعزيز فوزه يف الجولة املاضية عىل نظريه
الديوانية.
نف�ط الوس�ط يحت�ل املرك�ز الخام�س
برصيد  35نقطة ،أما الكرخ يأتي تاس ًعا
برصيد  27نقطة.
الطلبة × أمانة بغداد

يتطلع الطلب�ة لتصحيح مس�ار نتائجه
أمام أمانة بغ�داد ،رغم الظروف التي مر
بها الفريق ،والتع�ادل يف الجولة املاضية
أمام الزوراء.
جماهري الطلبة تريد تأمني موقع الفريق
بعي� ًدا عن املناطق امله�ددة بالهبوط ،أما
أمانة بغداد يبحث عن فرصة االس�تقرار
بعد تذبذب نتائجه.
ويحتل أمانة بغداد ،املركز العارش برصيد
 27نقط�ة ،أما الطلب�ة يأتي يف املركز 18
برصيد  21نقطة.

عمار حسين :قيادة الحدود ال تخلو من المجازفة

أكد عمار حسين ،امل�درب الجديد
للح�دود ،أن مهمت�ه ال تخل�و من
املجازف�ة ورغم صعوبته�ا ،لكنها
ليست مستحيلة.
وق�ال حسين إن�ه يعت�ز ب�إدارة
الحدود التي وضعت ثقتها الكبرية
به رغم وجود كم هائل من املدربني
املميزين يف بغ�داد ،لكن هذه الثقة
وضعتن�ا أم�ام مس�ؤولية كبيرة

النتش�ال الفريق من شبح الهبوط
ونأمل أن نوفق بم�ا نملك من ثقة
ودعم اإلدارة وإرصار الالعبني.
واش�ار إىل أن الصعوب�ة تكم�ن يف
ظ�رف الفري�ق الح�ايل وتمرك�زه
باملرك�ز ال�ـ 19يف ظ�ل ضغ�ط
مباريات الدوري وعلينا أن نصحح
أثن�اء املنافس�ات وهن�ا تكم�ن
الصعوبة لكننا واثقون من اندفاع

الفريق لتحقيق نتائج طيبة.
وأوض�ح أنه س�يقود امل�ران األول
تحضيرا ملواجه�ة الصناع�ات
الكهربائي�ة واملب�اراة يف غاي�ة
األهمي�ة ألن الصناعات من الفرق
املنافس�ة لن�ا يف املواق�ع املتأخرة
وعلينا التفكري بالنقاط
الثالث.
يـــــذ ك�ر
ادارة
أن
ا لحــ�د ود
س�مــــت
عمار حسني
مــــد رب�ا
للفـــــريق
خلف�ا للمدرب
املس�تقيل مظفر
جبار.

ادارة النجف تنفي اصابة عبد الزهرة بكورونا
كش�فت ادارة نادي النجف الريايض ،حقيقة
اصاب�ة مداف�ع فريقها الك�روي محمد
عب�د الزه�رة «اب�و حالوب»
بفريوس كورون�ا .وقال
عضو الهيئ�ة اإلدارية
للنادي واملرشف عىل
فري�ق ك�رة القدم
فاض�ل
األول

محمد إن «ادارة النادي تابعت باس�تغراب ش�ديد
م�ا نشر ببعض املواقع ع�ن إصابة الع�ب نادينا
محمد عبد الزهرة بفريوس كورونا وهو خرب عار
عن الصحة وال يمت للحقيقة بيشء» .واوضح أنه
«اطمنئ الجماهري بسلامة جميع العبينا وجميع
ملاكات الفريق ألفني�ة واالدارية وهم يخضعون
للفحوصات الدورية املستمرة مع تطبيق اجراءات
السلامة والوقاية املتبعة يف ظ�ل جائحة كورونا

باإلضاف�ة اىل االلت�زام بالربتوك�ول الصحي قبل
الدخول للتدريبات واملباريات الرس�مية للفريق
وب�إرشاف مبارش م�ن املس�ؤول الطبي هيثم
الجاب�ري الذي يق�وم بكل االج�راءات الالزمة
لضم�ان حماية الالعبني م�ن االصابة» .يذكر
ان ال�دوري املمت�از بكرة الق�دم ،حصل عىل
اس�تثناء م�ن الحكومة العراقية كي يس�تمر
رغم اجراءات حظر التجوال الصحي.

قوانين تحت المزاج !
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رعد العراقي
استوقفتني ترصيحات صدرت عىل لسان قسم من رؤساء األندية
ورج�ال اإلعالم بش�أن رفضه�م لقان�ون األندية الجدي�د بذريعة
ّ
تش�كل خطرا ً (حس�ب اعتقادهم) عىل
وجود بعض الفقرات التي
اس�تقاللية األندي�ة حيث صبّ�ت أغلب االعرتاض�ات يف ثالث نقاط
أساسية األوىل بخصوص عدم السماح بازدواجية املنصب ،والثانية
تحديد م�دة العضوية يف الهيئة اإلداري�ة بدورتني متتاليتني فقط،
أما الثالثة فهي املادة الخاصة بتحويل األندية اىل رشكات.
ً
إداري�ا لحدود صالحياتهم
يف البداية ف�إن املعرتضني ارتكبوا خطأ
حني طرحوا رؤيتهم استنادا ً اىل إدعاء رفض أكثر من  200نا ٍد لذلك
القانون متخذي�ن تلك الذريعة عنوانا ً واس�عا ً يبيح لهم االعرتاض
بحج�ة أنهم املعنيون باألم�ر كأندية وأن أي ترشيع ال ب ّد أن يخرج
م�ن تح�ت عب�اءة وبمبارك�ة مقرتحاته�م وفلس�فة مرشوعهم
اإلداري متناسني أن القوانني الرياضية حني يتم ترشيعها إنما هي
تس�تهدف تنظيم كي�ان يخدم رشيحة الرياضيين وخاصة األكرب
ممّن هم خارج املسؤولية وتذهب نحو معالجة األخطاء والثغرات
وتصحيح مس�ار املنظوم�ة اإلدارية وبالتايل تحدي�ث وتطوير تلك
املنظومة.
إذن الهيئ�ات اإلداري�ة لألندي�ة ال يمك�ن أن تطرح نفس�ها ممثالً
ّ
تتحكم بأي تعديل وليس
قانونيا ً ملناقش�ة أي ترشيع وال يمكن أن
له�ا الحق يف اعتبار كل إجراء يعنيها أو يس�تهدفها كونها ال تملك
الوصاية عىل الحارض واملستقبل وال تمتلك سند توريث األندية وإن
رأيه�ا ال يخرج عن آراء كل الرياضيني ممّن هم خارج املس�ؤولية،
ب�ل الحق يف القول إن فش�ل أغل�ب إدارات تلك األندية وس�يطرتها
على كل املق ّدرات وتمس�كها باملناصب هي م�ن دفعت اىل التفكري
بترشيع قانون ينق�ذ الرياضة وينظم عمل األندية فكيف من كان
ّ
التحكم بصيغة الترشيع!
سببا ً أن يبيح لنفسه
األمر األكثر أهمية هو أسلوب ترشيع القوانني التي من املفرتض أن
تتخذ من املس�الك القانونية التي نظمها الدستور وسيلة إلقرارها
فهن�اك لجنة الش�باب والرياضة الربملانية الت�ي تأخذ عىل عاتقها
دراسة كل حيثيات القانون املقرتح بما يتالءم والغاية من ترشيعه
ّ
متخصصين يف الجوانب القانونية
وهي تس�تند بعمله�ا اىل خرباء
والعمل الري�ايض وصوالً اىل صياغة تخدم الهدف من دون التوقف
عن�د مزاجية وأه�واء البعض أو مدى الرضر ال�ذي قد يصيب فئة
ّ
منصات التواصل
معينة ،لذلك ف�إن محاولة فرض اإلرادة وجع�ل
االجتماع�ي أو بعض القنوات اإلعالمية منبرا ً للنقاش واالعرتاض
إلس�قاطه نص�ا ً وغاية م�ن خالل التش�كيك بمن صاغه وس�عى
إلقراره هو أمر خارج عن حدود املنطق واملسؤولية الوظيفية.
يمك�ن القبول ببعض املالحظات التي يمك�ن أن تع ّزز من صياغة
الفق�رات الواردة يف ن�ص القانون املقترح وتمنحها ق�وة الثبات
ّ
وتتجن�ب أي تأويل يف التفسير مس�تقبالً دون أن تؤثر عىل اإلطار
الع�ام أو تتنازل عن ه�دف الخالص من ظاه�رة احتكار املناصب
الت�ي يبدو أنه�ا ّ
تمثل الهاج�س األكرب للمعرتضني ،بينما مس�ألة
تحويل األندية اىل رشكات فإن هناك ضبابية يف تفسري املادة (!)25
باختص�ار ..القان�ون حين يتم ترشيعه يس�تهدف كيان�ا ً ُيراد له
ّ
يتمت�ع باالس�تقاللية املعنوية واملالي�ة ،وال يتوقف عند زمن أو
أن
ش�خوص معيّنين ،وعىل لجن�ة الش�باب والرياض�ة الربملانية أن
ّ
التمس�ك بإعادة عرضه
تتجاوز كل الطلبات املزاجية وتميض نحو
على الربملان للتصويت علي�ه بعد إجراء التعديلات التي تع ّزز من
قوّت�ه وصياغت�ه م�ن دون املس�اس بجوه�ر مضمون�ه ..فالكل
ماضون ورياضتنا باقية!

شاكر محمود يشدد
على اهمية الفوز
بمواجهة نفط ميسان
شدد مدرب السماوة شاكر محمود ،عىل رضورة استعادة التوازن،
والفوز اليوم عىل نفط ميسان ،يف الجولة  23من الدوري املمتاز.
وقال محمود «فريقنا اس�تنزف عدد من النق�اط املهمة يف املرحلة
الثاني�ة من الدوري ،وبالتايل هدفنا س�يكون الفوز ،بعد الخس�ارة
غري املس�تحقة يف الجولة املاضي�ة أمام النجف ،به�دف من ركلة
جزاء مثرية للجدل بالثواني األخرية».
وأش�ار إىل أن الس�ماوة يج�ب أن يس�تغل املباري�ات يف أرض�ه
لتحسين رصيده ،بعد أن تراج�ع الفريق يف ج�دول الرتتيب إىل
املركز األخري.
وبين «نراه�ن على تكام�ل صف�وف الفري�ق بع�د ع�ودة 3
موقوفين ،وهناك فرصة الس�تعادة العبني مصابني أيضا،
وبالتايل يجب أن نستثمر الفرصة لتحقيق
نتيجة الفوز».
يش�ار إىل أن الس�ماوة يقب�ع يف
املرك�ز األخير برصي�د 18
نقطة فيم�ا يحتل فريق
نفط ميس�ان املركز
الثام�ن برصيد
 29نقطة.

ليفربول يفكر بالتعاقد مع هاالند وفاتي
كش�ف تقرير صحف�ي بريطاني ،التح�ركات التي
يس�تعد ليفربول للقيام بها ،يف حال مغادرة الثالثي
الهجوم�ي املكون من محمد صالح ،س�اديو ماني،
روبرتو فريمينو.
وذكرت صحيفة «ميرور» الربيطانية ،أن ليفربول
يعاني يف الفرتة األخرية من انهيار املس�توى ،بعدما
تلق�ى الفريق هزيم�ة مؤملة أمام فوله�ام بنتيجة
( ،)0-1يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وأضاف�ت أن الهزيمة أمام فوله�ام ،منحت الريدز

الخسارة السادس�ة عىل التوايل عىل ملعبه بأنفيلد،
ليصبح ليفربول يف املركز الثامن بالربيمريلييج.
ونوهت بأن يورجن كل�وب ،املدير الفني لليفربول،
اعرتف بالفع�ل بأن فريقه يم�ر بمرحلة انخفاض
كبيرة ،موضح�ة أن مش�كلته األكرب ه�ي الثالثي
األمام�ي ،حي�ث ل�م يس�جل مان�ي أو فريمين�و يف
الدوري منذ الفوز عىل توتنهام يف  28كانون الثاني
املايض ،بينما س�جل صلاح ً
ً
واح�دا يف آخر 5
هدفا
مباريات.

الرياضية

ولفت�ت أن هن�اك توقع�ات يف الن�ادي مفادها بأن
ثالثي ليفربول الهجومي يضع نصب أعينه الرحيل
عن أنفيلد ،بعد الفوز بكل يشء مع الفريق.
وأتمت بأنه إذا تمكن الريدز من الحصول عىل أموال
طائلة م�ن وراء بيع هذا الثالثي ،ف�إن النادي حدد
قائمة مخترصة م�ن  4العبني ليحلوا محلهم ،وهم
إيرلين�ج هاالند ه�داف بوروس�يا دورتموند ،جاك
جريلي�ش قائد أس�تون فيال ،أنس�و فات�ي موهبة
برشلونة ،مايرون بوادو نجم ألكمار».

الثالثاء  9آذار 2021
العدد 2541
السنة
الحادية
عشرة

أجواء الريمونتادا تسيطر على مباريات إياب ثمن نهائي التشامبينزليغ
تخي�م أج�واء الريمونتادا على إياب ثمن
نهائ�ي دوري أبط�ال أوروب�ا ،مع إرصار
الفرق عىل التأهل إىل الدور ربع النهائي.
وش�هدت مواجه�ات الذه�اب هيمن�ة
واضح�ة للف�رق الزائ�رة ،والت�ي أنه�ت
دور املجموع�ات يف الص�دارة ويب�دو أن
الوضع غري املألوف بسبب الجائحة حيث
املدرج�ات الخاوي�ة ،وحرم�ان أصح�اب
األرض م�ن عام�ل الجمه�ور ال�ذي كان
يمنحها أفضلية.
ل�ذا ستس�عى الفرق التي خسرت ذهابا
عىل أرضها ،إىل اس�تغالل نف�س العوامل
حني تلع�ب إياب�ا يف عقر دار منافس�يها
ب�دون جمهورهم ،خاصة وأن الخس�ارة
ل�م تكن كبيرة يف حال�ة أتلتيك�و مدريد
وإش�بيلية وأتاالنتا ،والت�ي انهزمت نعم
لكن ليس بنتيجة حاسمة.
يف املقابل ،سيحاول تش�يليس وبوروسيا
دورتمون�د وريال مدري�د تأكيد أحقيتهم
بالتأه�ل ووأد أي محاوالت لقلب النتيجة
وتودي�ع البطول�ة م�ن مالعبه�م الت�ي
ستكون بال جمهور أيضا.
يوم�ا الثالث�اء
وتقام

واألربع�اء من هذا األس�بوع أربع لقاءات
ستكش�ف يف نهايته�ا ع�ن أول أربع�ة
متأهلني إىل ربع نهائي التشامبيونزليج.
فإضاف�ة إىل زيارة إش�بيلية إىل دورتموند
بع�د الهزيم�ة  3-2بملع�ب سانش�يز
بيثخ�وان ،يتواجه ليفربول م�ع اليبزيج
يف ملع�ب «بوش�كاش أرين�ا» املحاي�د يف
بودابست والذي اس�تضاف لقاء الذهاب
ال�ذي ف�از ب�ه الري�دز  ،2-0فيم�ا يحل
برشلونة ضيفا عىل باريس سان جريمان
يف حديق�ة األمراء بع�د هزيمت�ه الثقيلة
 4-1يف كامب نو.
وكان يوفنتوس هو الوحيد الذي خرس يف
مباراة الذهاب خارج ملعبه يف املواجهات
الثمان الت�ي أجريت يف ذهاب دور الـ.16
وبوغت العبو اليويف بهزيمة مفاجئة عىل
يد بورتو .1-2
لك�ن الهدف ال�ذي أحرزه فدريك�و كييزا
أثل�ج ص�در امل�درب أندريا بريل�و ومنح
(الس�يدة العجوز) آماال أكرب يف التعويض
أثناء مباراة اإلياب بتورينو.
فيما يبدو بوروس�يا دورتمون�د يف أزهى
حاالت�ه بع�د تألق نجم�ه الواع�د إرلينج
هاالن�د يف مواجه�ة إش�بيلية األوىل ،ل�ذا
س�يعمل عىل تأكيد جدارته بالتأهل لربع
النهائ�ي من ملع�ب س�يجنال إيدونا
ب�ارك الرهيب الذي س�يخلو كذلك
من الجمه�ور ،وهو األم�ر الذي
يعول عليه الفريق األندليس من
أج�ل تحقي�ق نتيج�ة إيجابية
يعوض بها خسارته عىل أرضه
ذهابا.
أم�ا برش�لونة فبص�دد مهم�ة
عصيبة بملعب حديقة األمراء حيث
يواجه الب�ي إس جي الذي عاد بفوز
كبري  4-1م�ن موقعة كامب نو ،إال
أن رونال�د كومان ورجال�ه يمرون
بحال�ة طيب�ة مؤخرا ل�ذا فال يشء
مستبعد.
كما أن البارسا يف حالة نشوة بوصوله
لنهائ�ي كأس ملك إس�بانيا واقرتابه
من صدارة الليجا.

على الناحي�ة املقابلة ،يع�ود األرجنتيني
أنخل دي ماريا والربازييل نيمار إىل صفوف
الفريق البارييس وينتظر أن يشاركا إىل
ج�وار كيليان مبابي يف مب�اراة اإلياب
بع�د أن غ�اب الثنائ�ي األرجنتين�ي
الربازيلي عن املب�اراة األوىل.وتختتم
مباري�ات التش�امبيونزليج ه�ذا
األسبوع بلقاء الليفر واليبزيج الذي

اإلصابة تحرم األسود الثالثة من سانشو
يواجه جادون سانشو ،نجم بوروسيا
دورتمون�د ،خط�ر الغياب ع�ن مباريات
منتخ�ب بلاده اإلنجلي�زي يف التصفي�ات
املؤهل�ة ملوندي�ال .2022ويس�تعد املنتخ�ب
اإلنجلي�زي لخ�وض  3مباري�ات بالتصفي�ات
خلال  6أي�ام بنهاية ش�هر آذار الجاري ،أمام
س�ان مارينو ،ألبانيا وبولندا.وذكرت صحيفة
«ذا ص�ن» ،أن سانش�و يواج�ه خط�ر الغياب
مل�دة ش�هر بس�بب إصاب�ة عضلي�ة ،وبالت�ايل
س�يخرج من قائم�ة منتخ�ب إنجلترا ملباريات
تصفيات كأس العالم.وأضافت أن سانش�و الذي
أصيب خالل مباراة فريقه بكأس أملانيا األس�بوع
امل�ايض ،قد ال يعود للعب حتى نيس�ان املقبل ،مما

يمنعه م�ن خوض مباريات مهمة س�واء لفريقه
أو منتخ�ب بالده.وأش�ارت إىل أن سانش�و
ل�ن يك�ون الوحيد ال�ذي س�يغيب عن
إنجلترا ،حي�ث يغيب ه�اريف بارنز
العب ليسرت ،الذي خضع لعملية
جراحي�ة يف الركب�ة األس�بوع
املايض ،بينما تحوم الشكوك
حول ماركوس راش�فورد
نج�م مانشستر يونايتد
الذي خ�رج وهو يعرج
م�ن مب�اراة الديرب�ي
أمام سيتي.

إبراهيموفيتش
يرغب بتجديد عقده مع الميالن
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ل�ن يق�ام يف
أنفيل�د بل
بملع�ب

بوش�كاش أرين�ا يف بودابس�ت م�ع
أفضلي�ة للـ(ريدز) الذي ف�از ذهابا 2-0
بع�د اس�تغالله أخط�اء كتيب�ة جولي�ان
ناجلسمان التي تحس�ن أداؤها وتنافس
اآلن على قم�ة البوندس�ليجا ،علاوة
على س�وء نتائ�ج ليفرب�ول ال�ذي خرس
آخ�ر خم�س ج�والت ل�ه على أرض�ه يف
الربيمريليج.

ستيفن جيرارد
يطالب العبي رينجرز
بالتفوق األوروبي
احتف�ل رينجرز بحصد لق�ب الدوري
االس�كتلندي املمتاز ،للم�رة األوىل منذ
 ،2011لك�ن املدرب س�تيفن جريارد،
ق�ال إن�ه ال ي�زال يتعني على الفريق
القي�ام بالكثير م�ن العمل خلال ما
تبق�ى م�ن املوس�م الحايل.وضم�ن
رينجرز ،الف�وز بلقب البطولة املحلية
للمرة  55بع�د أن جمع  85نقطة من
 32مباراة ،عقب تعادل املالحق املبارش
س�يلتيك م�ع دن�دي يونايتد.وتجاهل
مش�جعو رينجرز ،القي�ود االحرتازية
والوقائية املفروضة للحد من كورونا،
عندما تجمعوا خارج ستاد إيربوكس،
قب�ل وبع�د ف�وز فريقه�م  0-3على
س�انت مريين ،وأصبح عىل بعد نقطة
وحيدة من ضمان التتويج قبل تعادل
سيلتيك.ولم يخرس رينجرز يف الدوري
خالل املوس�م الح�ايل ،وبف�وزه حرم
سيلتيك من التتويج باللقب للمرة 10
عىل التوايل.وقال جريارد العب وس�ط
ليفربول ومنتخب إنجلرتا السابق عرب
موق�ع رينج�رز «أنا س�عيد للغاية ملا
وصلنا إليه خالل هذه الرحلة ،التي لم
تصل بعد لنهايتها».
وأضاف املدرب «ال يزال أمامنا الكثري.
وبالنس�بة يل ف�إن الخط�وة التالي�ة
بع�د الفوز هي دائما م�ا هو القادم».
وتاب�ع «ج�اء هذا نتيج�ة جهد وعمل
جماع�ي للفريق .هذا إنجاز هائل وأنا
فخور للغاية ألنني أرشفت عىل هذا».
وال ي�زال أمام رينج�رز 6 ،مباريات يف
املوسم املحيل ،وقال املدرب إن الفريق
سيركز من اآلن فصاع ًدا عىل مسريته
يف الدوري األوروبي.
وس�يلتقي رينجرز يف ذه�اب دور 16
مع سلافيا براج التش�يكي الخميس
املقب�ل يف جمهوري�ة التش�يك.وقال
جريارد عن ذلك «نحن يف آذار ،أريد من
الالعبني االستمرار يف هذا التميز حتى
نهاية املوسم».

البورتا :معا سنقنع ميسي بالبقاء
ً
متفوقا يف
أع�رب خ�وان البورت�ا ،عن س�عادته بف�وزه بمنص�ب رئيس ن�ادي برش�لونة،
االنتخاب�ات عىل فيكتور فونت وتوني فريس�كا.وقال البورت�ا ،يف أول خطاب له بعد
إعالن فوزه« :ش�كرًا لكم جمي ًعا ،هذه االنتخاب�ات تجعلنا أكثر من مجرد ناد،
وه�ي األهم يف التاريخ بس�بب الظروف التي أقيمت فيها نظ�رًا لهذا الوباء
ال�ذي غير حياتنا».وأض�اف« :ش�كرًا ملن ص�وت لنا ،ولكل من ش�ارك،
ول�كل من جعل هذه االنتخابات ممكنة ،والتي كانت احتفاال لجماهري
ً
ممكنا،
برش�لونة».وتابع« :هؤالء زمالئي لوال هذا الفريق ملا كان ذلك
وأطل�ب التصفي�ق ليوهان كرويف ال�ذي ألهمنا يف جمي�ع قراراتنا،
ً
وأيضا أولئك الذين لم يكونوا معنا ،والذين ساعدونا كث ً
ريا».وأردف:
«أش�كر كل العبين�ا ،الذين يس�تحقون كل يشء ،وحضروا اليوم
ً
وأيض�ا اإلعالم على تغطيته».
للمش�اركة يف ه�ذه االنتخاب�ات،
وأوض�ح« :يف مث�ل ه�ذا الي�وم قب�ل  20عاما ظه�ر مييس ألول
مرة كطف�ل يف برش�لونة ،واليوم ج�اء للتصويت ،وه�ذا يعني
أن�ه يحب برش�لونة ،وم ًعا س�نقنعه بالبقاء ،صفق�وا ملييس».
واس�تكمل« :نح�ن عائلة ،وبالتأكي�د إذا ذهبنا معا فس�نحقق
جميع التحديات التي وضعناها ألنفس�نا ،والهروب من الكوارث
بشجاعة ،وسنجعل برشلونة قو ًيا اقتصاد ًيا مرة أخرى ،وسيظل
أعضاء برشلونة هم أصحاب النادي».

أكد الس�ويدي زالت�ان إبراهيموفيتش ،مهاجم ميالن ،أنه مس�تعد للبقاء يف
الروس�ونريي ملوس�م آخر.وق�ال إبراهيموفيتش يف ترصيح�ات لقناة «راي
س�بورت»« :أنا زالتان ،أش�عر باملس�ؤولية وبأنن�ي قائد ،ه�ذا الفريق هو
الوحي�د الذي جعلني أش�عر بالس�عادة ،أري�د أن أتعلم وأن أكون مرش� ًدا».
وأض�اف «أردت أن أك�ون مع الفري�ق يف فريونا رغم اإلصابة ،ش�عرت بذلك
من داخيل ،عندما أقيض يومً ا بدونهم فهذا يش�به البقاء بدون أبنائي».وعن
بقائه يف ميالن ،علق إبراهيموفيتش« :ال أعرف ،فلنرى ما س�يحدث ،األمر يف
يد باولو مالديني ،إذا أراد ذلك فأنا مستعد».وزاد «املوسم ما زال طويالً ،وهناك
العديد من املباريات املتبقية ،نحن نلعب دائمً ا من أجل الفوز».

يوفنتوس يسعى لتجديد عقد موراتا
يس�تعد يوفنتوس لحس�م مس�تقبل العبه ألفارو
مورات�ا ،ال�ذي انضم للفري�ق يف الصيف املايض،
عىل سبيل اإلعارة ،من أتلتيكو مدريد.وبحسب
صحيف�ة «مون�دو ديبورتيف�و» ،ف�إن موراتا
استعاد أفضل مستوياته يف السيدة العجوز منذ
انضمام�ه يف الصيف املايض ،وأذه�ل الجميع
بم�ا يقدمه.وأضاف�ت أن يوفنت�وس مقتن�ع
برضورة بقاء املهاجم اإلسباني خالل الفرتة
املقبلة.وتمكن موراتا منذ بداية املوس�م ،من
ً
هدفا وقدم  10تمريرات حاسمة
تسجيل 14
يف  30مباراة ،ويعد من املفاتيح األساس�ية
للمدرب أندريا بريلو.وكان موراتا قد انضم
ليوفنت�وس يف الصي�ف امل�ايض قادمً ا من
أتلتيك�و ،ملدة موس�م عىل س�بيل اإلعارة

مقابل  10ماليني ي�ورو ،مع إمكانية
التجدي�د بنف�س املبل�غ يف نهاي�ة
املوسم.وأش�ارت الصحيفة إىل أن
هذا هو السيناريو املتوقع لبقاء
مورات�ا م�ع الس�يدة العجوز
ملوس�م آخر.ونوه�ت أن
الي�ويف يركز على تجديد
عق�د مورات�ا ،بع�د
ال�دور الذي لعبه مع
بريل�و حت�ى اآلن،
أن
موضح�ة
الالع�ب ً
أيض�ا
يري�د البق�اء
بأي ثمن.

ديوكوفيتش
يحقق حلمه ويتجاوز فيدرر
حقق الرصبي نوفاك ديوكوفيتش املصنف األول عامليا ،واحدا من
أه�م أهداف�ه ،عندما حطم الرقم القيايس العاملي املس�جل باس�م
منافس�ه الس�ويرسي املخرضم روجر فيدرر ،بعد ضمان استمراره
يف صدارة قائمة التصنيف الدويل ملحرتيف التنس ،لألسبوع .311
وصع�د النجم الرصب�ي ( 33عام�ا) إىل صدارة قائم�ة التصنيف للمرة
األوىل يف يولي�و  ،2011وظل ط�وال هذه املدة يحلم بتجاوز الرقم القيايس
للبقاء يف الصدارة وهو  310أسابيع ،الذي سبق أن سجله فيدرر.
وأصبح نوفاك أكثر الالعبني بقاء يف التصنيف األول بـ 311أس�بوعا ،محطما ً
الرقم القيايس السابق لفيدرر الذي احتل املركز األول ملدة  310أسابيع.
وكان في�درر قد س�جل رقم�ه التاريخي بع�د إزاحة األمريكي بيت س�امرباس
م�ن صدراة هذه القائم�ة يف  16تموز .2012وبهذه املناس�بة احتف�ل التلفزيون
الرس�مي لرابطة محرتيف التنس عرب إنس�تجرام ،بنرش ص�ورة لنوفاك ،علق عليها:
«ديوكوفيتش حطم الرقم القيايس لعدد األسابيع يف صدراة التصنيف متجاوزا فيدرر».

الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
االمام الكاظم «عليه السالم»
رحم الله عبدا تفقه ،عرف الناس وال يعرفونه.
ما قسم بني العباد أفضل من العقل ،نوم العاقل أفضل من سهر
الجاهل.
لكل يشء دليل ودليل العقل التفكر.
أذا مات املؤمن بكت عليه املالئكة وبقاع األرض.
املؤمن مثل كفتي امليزان كلما زيد يف أيمانه زيد يف بالئه.
رسعة امليش تذهب ببهاء املؤمن.
م�ن ل�م يك�ن له م�ن نفس�ه واع�ظ تمك�ن من�ه عدوه_يعني
الشيطان_.
ال يخلو املؤمن خمس�ة :سواك،ومشط،وسجادة،وس�بحة فيها
أربعة وثالثون حبة ،وخاتم عقيق.
من صدق لسانه زكى عمله ،ومن حسنت نيته زيد يف رزقه ،ومن
حسن بره بإخوانه وأهله مد يف عمره.
صالة النوافل قربان إىل الله لكل مؤمن.
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أبيات خالدة في الذاكرة
عنرتة
بإ َ
يا طا ِئرا ً َقد َ
لف ُه
بات َين ُد ُ ِ

ح ُ
وَ َي ُ
نوح وَه َو مُ و ََّل ٌه َ
ريان

ست مُ لوَّنا ً
نت مِ ثيل ما لَ ِب َ
لَو ُك َ
س ًنا وَال مالَت ِب َك األَغصانُ
َ
ح َ
أ َ َ َ ُّ َ
لب مِ مَّ ن َقل ُب ُه
ين الخليِ الق ِ
الجوى مَ ُ
مِ ن َ
نريان َ
آلن
ح ِّر
ِ
ِست ِعر َدمعي َّ
ناح َك وَا َ
ج َ
ِعرني َ
الذي
َ
َ
جرَيانُ
أفنى وَال َيفنى ل ُه َ
ح ّتى أَط َ
َ
ري مُ سا ِئالً َعن َعبلَ ٍة
مك ُن مِ ث َ َ
َ
الطيرَ انُ
إِن كان ُي ِ
ليِ
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شاعرة تعيش الذكريات الحافلة بالحذر من غربان الموت

فرح عراقي مفقود في أتون حرب مستمرة األوجاع
عن
البحث
فيك»
قصائدي
«واقشر
ٍ

املراقب العراقي /املحرر الثقايف...
يرى الشاعر والناقد وجدان عبدالعزيز ان
دي�وان «واقرش قصائدي فيك» للش�اعرة
رند الربيعي ،جاء محمال بالوجع والفقد،
فرح عراقي
يبحث يف مظان االش�ياء عن ٍ
مفقو ٍد يف اتون حرب مستمرة باوجاعها.
وق�ال عب�د العزيز يف ق�راءة نقدية خص
بها (املراقب العراقي ) :ان ديوان «واقرش
قصائ�دي في�ك» ج�اء محملا بالوج�ع
فرح
والفقد ،يبحث يف مظان االشياء عن ٍ
عراق�ي مفق�و ٍد يف اتون حرب مس�تمرة
باوجاعه�ا  ..حت�ى الطي�ور محلقة من
ً
بح�زن تليد من
مغ�ردة
حقول خضراء
ٍ
ازمان الحزن السومري ،وكانت الشاعرة
ً
غارق�ة يف س�يمفونية
رن�د الربيع�ي
الفقدان�ات املتع�ددة ،تلحن نش�يد الحلم
(يف آهات الش�جن/من غول الليايل) وعىل
جنح فراش�ة تبح�ث عن رحي�ق الخبز..
ويف ه�ذا الدي�وان ايضا ً اناخت الش�اعرة
راحلته�ا يف س�احات التع�ب النفسي،
والبحث عن األمل بجمالية الشعر ،فكان
الشعر صنو بحثها عنه ،ذلك االخر ،الذي
يشاركها محنة الوجع..تقول الربيعي:
رفوف الذكريات
(بني
ِ
ُ
ارسق القوس من قزح
لئال تبتلع ُه غربان املوتِ
ساعة فجر كاذب
ُ
تطرق االقدار جماجم االبرياء
الغياب
بني كل هذا
ِ
اراك جنديا ً
يبتهل يف محراب القتال
ال تندهش...
حني يرضجني الوجع

حزنك ُ
باب مزار
ووجعك ضريح
سوسن تركي

ّ
كخيط حريري
تنسل روحك
أن
ٍ
م�ن بين أصابع�ك وال تس�تطيع
إمساكه
أن تتهاوى األبراج التي كنت تبنيها
يف داخلك
ويسقطون أشخاصك املفضلني
أن ّ
يغطي وجهك الوحل
أن تغفو دون أن تغمض
لحظة واحدة
اثنت�ان ..وتب�دأ طع�ون خارصت�ك
املُحارصة
بالتداعي
ال يسندها غري حزنك ..والكثري من
الضماد

ٌ
شهيدة انا مثلك
مراجيل تغيل بي
وفوق خرصي هاالت مستديرة

لشجرة قديس ساعة ابتهال)
وأض�اف :لتكون يف قلب الهم االنس�اني،
تعي�ش الش�اعرة الذكري�ات الحافل�ة

املراقب العراقي /متابعة...
يف إطار تعاونها م�ع الجمعية ال ُعمانية
للكتاب واألدباء ،أص�درت اآلن نارشون
وموزعون األردنية “ترحال عرب قصص
مرتجمة” ،وهو العن�وان الفرعي لثالث
كت�ب ،للدكت�ور خال�د البل�ويش .ه�ذا
الرتح�ال يسير يف عوال�م قصصي�ة قد
تبدو متباعدة ،قادمة من آسيا وافريقيا
وأوروب�ا وامري�كا والبح�ر الكاريب�ي
ونيوزلن�دا .القاس�م املشترك بينه�ا
أنه�ا كتبت باللغ�ة اإلنجليزي�ة وجاءت
العناوي�ن الرئيس�ة له�ذه الكتب الثالث
كالت�ايل“:إىل م�ا قب�ل باب�ل” يف ()240
صفحة ،تضمن ( )12نصاً قصصياً،
“إىل م�ا بع�د باب�ل” ،يف ( )272صفحة،
تضمن أيضاً ( )12نصاً قصصياً
“تقوي�ض باب�ل” ،يف ( )128صفح�ة،
تضمن ثلاث فص�ول كق�راءة وتحليل
لنصوص الكتابني األولني.
ش�كلياً ،تراوح�ت ع�دد الصفح�ات
( )14X21له�ذه القصص ال�ـ (– )24

التي كان�ت حصة الكاتب�ات فيها أعىل
م�ن ّ
الكت�اب ( 14إىل  – )8ما بني الثالث
صفح�ات (حكاي�ة س�اعة ،للقاص�ة
والروائي�ة األمريكي�ة كيتي تش�وبني /
The Story of an Hour by Kate
 )Chopinيف الكت�اب األول ،واألربعين

قصص قصيرة جدا
بيان أسعد مصطفى

مزاج

الذي أستنزفت يف استهالكه مسبقا ً
وجه�ك ،وجع�ك ..س�فينة ن�وح،

سمكة

ّ
وهش�مت
خيبات�ك الت�ي أغرقت�ك
ألواح أحالمك
ُحلمك ،ناقة صالح ..التي عقروها
خوف�ك ،عص�ا ّ
الس�حرة و واقعك،
عصا موىس ..
أفع�ى تلته�م ّ
كل م�ا يم� ّر أمامها
وتختفي

س�مكة صغرية تس�بح وحده�ا يف حوض كبير ،انته�ى الطعام،
ماتت مربيتها ،حملقت الس�مكة بها ،وألصقت وجهها عىل زجاج
الحوض.

وردة

ال�وردة التي التقطته�ا الطفلة لتهديه�ا ألمها كان�ت أكثر الورود
صعوبة يف الوصول إليها من الطريق الوعر.
زحام
اختلط�ت بالزح�ام فضاع�ت الحقيب�ة ،وتبدل�ت رائح�ة عطرها
بالدخان ،واختلفت أفكارها.

قطة

حزنك ُ
باب مزار ووجعك رضيح..

القطة تتبختر يف الحديقة الكبرية وحدها ،تتجول يف أنحائها كلها
بحري�ة ،م�ع ّ
أن الحديقـــــة ليس�ت لها ،والطع�ام املبعثر عىل
ّ
بتع�ال رغم قذارتها وكثرة
إيل
تنظر
إنهــــا
ثم
لها،
األرض لي�س
ٍ
ألوانها.

تط�وف حول�ه الخيب�ة س�بعا ً وال

باب

كلّه أنت

تسرتيح

وجدان عبد العزيز

رند الربيعي

باش�تعال الح�رب واس�تمرارها ،بدالل�ة
حبيبه�ا املقاتل ،وقد تك�ون فقدته ،كما
يتب�دى من خلال قولها( :كون األش�ياء
اخرتاعا أحيانا/الش�اعر يخترع حبيبة
عىل ش�كل فراش�ة /يطري معها منتشيا
حق�ل األزهار/الش�اعرة تخترع حبيبا
على مق�اس صفعتها/ليس على هيئة
فاندام مثال /اليتيم يخرتع أبوّة صامتة/
وربم�ا) ،وهن�ا توح�ي كلمة(مق�اس
صفعته�ا) ،اي انه�ا تس�تدعي ذكريات
لقاءاتها معه يف الزمن املقتول هو االخر،
فهو اخرتاع ال غري ذلك..
(صريتني امرأة
تخيط قمصان الفصول
َ
ُ
أرضك
يبتهج فوق
ربيع
حتى لو كنت بعزل ِة أنبيا َء
تنفرط فصويل جلنارا ً َ
لك
ُ
تتوهج شمساً،
قمرا
أضواء ظلماء

َ
شاهدت من قبل أضواء ظلماء
هل
كل هذه الخطوط عىل ظهر قصيدتي
رسمتها َ
أنت
هو َ
انت)..
واستطرد:والظاهر ان الشاعرة الربيعي،
بقي�ت تعي�ش اج�واء القصي�دة يف ظ�ل
فق�دان االخ�ر ،دليلن�ا قوله�ا( :كل هذه
الخط�وط على ظه�ر قصيدت�ي) ،تجرت
ذكري�ات الحبي�ب الس�اكن بين حروف
قصيدتها ،وكأن هذا الحبيب املفقود ،هو
الذي يرس�م خطوط القصي�دة ،ثم تقول
ُ
ن�ورس ُيحلّ ُق
(ألوان
يف قصي�دة اخ�رى:
ٍ
بجن�اح مَ
َ
النهر/...
عش�ق
م
/رغ
كس�ور
ِ
ٍ
ِ
ٍ
أرقامُ ها أزرا ُر محطاتٍ /يالَبكا ِء النوايا!
ني ال ّزهر َ
َ
أن ُ
/هنالك/...يف
خل�ف الذكرياتِ
ِ
َ
ٌ
زاوي�ة الفقدِ/تطاولَ ْ
أمنيات)،
�ت
أقىص
ِ
فهي تعيش انني الزه�ر خلف الذكريات،
وهن�ا صدق�ت نبوءتن�ا يف ان الش�اعرة
الربيعي عاشت اوجاع الفقدانات واملوت
والغي�اب ،لكنه�ا رغم ه�ذا الوجع تفخر

ما قبل وبعد بابل – ترحال قصصي

م�زاج الصياد يختلف كل يوم ،يف يوم ما ،عندما ركب صديقه معه
عىل قاربه كان ينتحب حتى وصل صوته إىل منتصف البحر.

طوفانها

بالحذر من غربان املوت ،تخاطب االخر :
(التندهش ،)..فالوجع يرضجني شهيدة
مثل�ك ،لكن بوق�ف التنفي�ذ ،اي وانا عىل
قي�د الحياة ،الوذ بش�جرة قديس س�اعة
ابتهال ،لتعي�ش رصاع املوت بني اللحظة
واالخرى ،وتعمق رؤيتها من خالل قولها:
(يف قلوب مازالت احاديثها كركرات طفل
وخبزة فقري ...
عىل قارعة وطن ضيق اليتسع
للنوم
إياد تلوح باكية ،
قلوب رماد،
املوت ساللم من نور)
وكانت القرينة بني الخبز كأمتداد للحياة
والطفول�ة ،الربعم النامي ،وبني سلالم
امل�وت ،حيث تك�ون ح�ارضة..اذن رؤية
للش�اعرة الربيع�ي تجم�ع بين الحي�اة
واملوت ،لتعطي دفقات امل ،رغم انه بعيد
ج�دا ،كون الحرب تتناس�ل بني االصابع،
فـ(هك�ذا م�ن ِّ
كل يشء تول�د الح�رب)،
وتعيش لحظات اللقاء مع االخر ،لتقول:
(من بني اصابعك
َ
َ
احرتف
ش�عرك ال�ذي
م�ن بني خصلاتِ
الفجر
من تحت قميصك
من ازرار ِه السفىل
َ
عطرك
من فوىض
من شوق يول ُد راكضا ً
من حقيبتك التي أغا ُر منها)
وتاب�ع :فاللق�اء املق�رون بالذك�رى،
يجع�ل الش�اعرة تعي�ش ش�وقا راكضا،
بعل�ة غريته�ا م�ن حقيبت�ه ،كداللة عىل
س�فره املس�تمر ،وهذه العب�ارات توحي

الب�اب ال�ذي ال يغلق جي ًدا ظل يصفق مع تح�رك الهواء ،لم ينزعج
ّ
الس�فيل
من�ه أح�د ،فالبيت ف�ارغ والرجل الذي يس�كن يف الطابق
يعزف الساكسفون عىل وقع الصفق.

صفحة (أغاني سوجي الشجية للقاص
والروائي األمريكي جمي�س بالدوين /
)Sonny’s Blues by James Baldwin
يف الكتاب الثاني .كما أن الفرتة الزمنية
بين تاري�خ نرش أق�دم قص�ة منها إىل
تاري�خ نرش أحدثه�ا تمت�د إىل أكثر من

ق�رن؛ حيث نشرت أقدمه�ا ألول مرة،
وه�ي قص�ة ” ورق حائ�ط أصف�ر”
لألمريكية ش�ارلوت بركن جلمان(The
Yellow Wallpaper by Charlotte
 ،)Perkins Gilmanيف الع�ام ،1892
وأحدثه�ا قصة “جدار م�ن نار يرتقي”
إيدوج
للروائي�ة وكاتبة السيرة الذاتية ِ
دان ِتكات من هاييت�ي (A Wall of Fire
 )Rising by Edwidge Danticatنرشت
ألول مرة يف العام 2000؛ وكلتا القصتني
ضمهم�ا الكت�اب األول؛ ال�ذي وص�ف
محت�واه الدكتور البل�ويش بأنه “عوالم
مختلفة متع� ّددة” ،وأش�ار يف خاتمته:
ً
محتكا
“الالفت ّأننا لم نجد هذه العوال َم
بعضه�ا ببع�ض؛ فمع ّ
أن ثمّ�ة تجلّيات
للتفاع�ل بين أكثر من ثقاف�ة ّ
فإن هذا
التفاعل أق�رب إىل خلفيّة تاريخيّة منها
مك�ون ّ
جيل من ّ
ّ
توت�ر الحبكة” .هذه
إىل
القص�ص ال تختلف عن تل�ك يف الكتاب
الثاني يف أن ما يجمعها – حسب املرتجم
– بأنه .

انه�ا س�ليلة حض�ارة عميق�ة االغوار يف
التاريخ االنساني ،لذا تقول:
(ياس�يدي املبجّ �ل ه�ل كتبت قبلي َ
إليك
ٌ
إمرأة؟
وأخربتك إنها الحارضة والحضارةٌ
وإنه�ا مس�لّ ٌة ّ
ُ
زق ٌ
تأريخنا
ورة ،ب�ل إنه�ا
ٌ
عراقة ....
ُ
املوكب ومواكب العذارى
وشارع
ِ
ٌ
حضارة وفجرُها بغداد
ذي
حناؤها البرصة
ُ
إكليلها ذي قار
ربيعها نينوى
ُ
قنديلها شبعاد
حي�ث التن�اص م�ع مس�لة زق�ورة
ومواك�ب العذارى ،وكأني بها تخاطب
االخ�ر الس�اكن روحه�ا ،انه�ا ام�رأة
خال�دة ،مثلها مث�ل ش�بعاد ،فهي لم
تك�ن ام�رأة عادي�ة ،الن الل�ه خصها
بكتاب�ة ،أي انه�ا تعي�ش رغ�م املوت،
كم�ا هي العنقاء ،وانك ل�م تأت يف ليل
الضي�اع بقي�ت اصابعها تشير اليك،
حت�ى تركت ندوب�ا عىل جس�د االيام،
ُ
(رأيت
لكنه�ا تق�ول يف موض�ع اخ�ر:
صبي�ة يرتل�ون الوط�ن) ،ف�ـ( التقل
ياحريمة/كنت اش�مك بص�وت جدي
املبح�وح)( ،حت�ى قصائ�دي غادرتها
يف الطريق إليك) ،كي تعيش الش�اعرة
ذكري�ات حبيبه�ا الخال�د ،كخلوده�ا
م�ن خلال القصي�دة اوال ،ومن خالل
انها سليلة ش�بعاد ،وهي أحدى امللوك
التي حكم�ت وادي الرافدين العظيم يف
سومر (النارصية) جنوب العراق زمن
الحضارة السومرية.

«ما يقول البحر عن صمتي»مختارات
فرنسية وعربية لـعدنان الصائغ
املراقب العراقي /خاص...
ص�در حديث�ا ً ع�ن دار
وش�مة للنشر يف تون�س ،
مخت�ارات ش�عرية باللغ�ة
الفرنس�ية والعربي�ة تح�ت
ُ
يق�ول البح� ُر
عنوان“:م�ا
عن صمتي”للش�اعر عدنان
الصائ�غ ال�ذي يض�اف إىل
سلس�لة إصدارات�ه املتفردة
السابقة.
إىل
ترج�م املخت�ارات
املرتجم�ة
الفرنس�ية
والشاعرة فاطمة بن فضيلة
اما اللوح�ة وتصميم الغالف
فهو للفنان د .بالسم محمد
الكتاب ب�ـ  152صفحة من
الحج�م املتوس�ط ،وضم 39
قصيدة ومقطعاً.
ُّ
الدي�وان:أكل هذه
من أجواء

الثورات
ِ
التي قا َم بها البح ُر
ول ْم يعتقلْ ُه أحد
*

ً
كلَّما كتبَ
رسالة
الوطن
إىل
ِ
أعادها إليه ساعي الربيد
لخطأ ٍ يف العنوان

«سفر البوعزيزي» رحلة استشرافية إلى األفق
املراقب العراقي /متابعة...
وأنت�ج وه�ي وضعي�ة تض�م
زم�ان الق�ول ومكان�ه وهوي�ة
املتخاطبين،وكل م�ا يحت�اج إىل
معرفت�ه لفه�م الق�ول وحس�ن
تقديره.
يمثل هذا الديوان رحلة استرشافية
إىل األفق جمعت تحت ظالل العنوان
“س�فر البوعزي�زي” والعن�وان
ه�و نظ�ام س�يميائي تتضافر فيه
مجموع�ة من العالم�ات وهو يمثل
النص بأكمله وهو املفتاح الذي تلج
به إىل عالم النص.
ويش�كل العن�وان «مرتك�زا داللي�ا
يج�ب أن ينتب�ه عليه فع�ل التلقي
بوصف�ه أعىل س�لطة تل�ق ممكنة
ولتمي�زه بأعلى اقتص�اد لغ�وي
ممك�ن والكتنازه بعالق�ات إحالية
مقصدي�ة حرة إىل العالم وإىل النص
وإىل املرس�ل»( ،)12كما أن العنوان
يش�كل «نقط�ة مركزي�ة أو لحظة
تأس�يس بك�ر يتم به�ا العب�ور إىل
النص»()13
والعن�وان ال�ذي اخت�اره الش�اعر
س�امي نصر “س�فر البوعزي�زي
“يعترب مركز التأس�يس لعالم يريد
أن يسري به ع�ن طريق مش�اهد

منطلقن��ا يف دراس��ة دي��وان ش��عر س��فر البوعزيزي
للش��اعر س��امي ن�صر هو تجس��يد م��ن خ�لال المقام
ال��ذي نقص��د ب��ه «الوضعية الملموس��ة الت��ي أجري
فيها الخطاب .
مختلف�ة ،والعن�وان يف بنيت�ه
الرتكيبية هو جملة اسمية ،واالسم
ال يقترن بزم�ان ،وإنما ي�دل عىل

الثب�وت والس�فر هو بداي�ة الرحلة
نح�و الذك�رى ،الحل�م ،القصي�دة،
الوجع ،الرغبة.

وش�خصية البوعزي�زي املوظف�ة
كواق�ع وقناع وس�تار هي كش�ف
وج�ه آخ�ر للمعاناة ورفي�ق للذات
س�فرها ،كما تمثل كلمة “س�فر”
بالكسر ديوانا يصب فيه الش�اعر
كل الطموح�ات واآلم�ال واآله�ات
واالنكس�ارات الت�ي ول�دت يف رحم
املجتمع.
فالعنوان إذن يرتبط بداللة سياقية
تمثل�ت يف الكش�ف ع�ن الغم�وض
واإلبهام ،الس�فر هنا هو الترصيح
بما كان وما لم يكن وما س�يكون،
الس�فر هنا يمثل كل أشكال البوح
ونبذ املكبوت.
وقد ج�اء املق�ام هنا ب�أن العنوان
مس�تلهم م�ن ش�خصية وظفه�ا
الش�اعر كرمز وطني ثوري حارب
ه�ذا املكب�وت ،ورف�ض الواقع املر،
والبوعزي�زي يف ه�ذا الس�ياق ه�و
قن�اع وه�و يف الوقت نفس�ه يمثل
الكش�ف والتجيل ومحو كل أشكال
الغي�اب من عىل وج�ه األرض وعىل
ذلك تظهر لن�ا مقامات عدة تصور
ح�ال املخاط�ب والرس�الة وح�ال
الزم�ان واملكان من خلال الوصول
إىل الحقيق�ة وكش�ف النق�اب عن
املستور .
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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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في رحاب أهل البيت «عليهم السالم»

اإلمام موسى الكاظم « عليه السالم » شمس ال تغيب

قال رسول اهلل (صلى اهلل
عليه وآله)  :معرفة آل
محمد براءة من النار  ،وحب
آل محمد جواز على الصراط
المستقيم ،والوالية آلل محمد
أمان من النار .

أئمة آل البيت (عليهم السالم) هم
ورثة الكتاب  ،وحاملوا مشعل األسالم
 ،والشموس التي التنطفئ أبدا رغم كل
قوى الظالم والقتل والتكفري من الذين
أغراهم الشيطان وأصبحوا خنجرا
يف خارصة األسالم املحمدي الحنيف
الطاهر .وهم الذين قضوا أعمارهم
الرشيفة بأخذ تعاليم األسالم من جدهم
رسول الله (ص) وبذلوا أرواحهم األبية
الطاهرة يف الذود عن األسالم ضد الطغاة
واملستبدين ومحريف رشيعة رسول الله
(ص) السمحاء.
وطلبوا من املوايل لهم حقا الصدق
واألمانة والورع والتقوى وقول الحق
واألبتعاد عن كل مفاسد الحياة وأهواء
النفس واألبتعاد عن ارتكاب املحرمات
التي تجعل من األنسان عبدا ذليال لها
ليلهث راكضا وراءها وال يشبع منها
حتى آخر لحظة من حياته فيخرس
دنياه وآخرته معا.
واألمام األجل األكرم التقي النقي الزاهد
العابد (راهب آل محمد ) و( كاظم
الغيظ ) و(باب الحوائج ) سابع أئمة
آل البيت (ع) والعلم الجهادي الخالد
هو شمس من شموس األمة األسالمية
التي ستظل ترشق بقيمها وفضائلها
وتقواها عىل األرض مادامت الحياة
الدنيا  .ذلك األمام املجاهد الذي سار

عىل نهج جده املصطفى (ص) وضحى
من أجل ذلك النهج القويم املستقيم
بنفسه الوثابة النقية الطاهرة  :والجود
بالنفس أقىص غاية الجود.
لقد وقف األمام موىس الكاظم (ع)
كالطود الشامخ أمام جربوت املتجربين
 ،وظلم الظاملني من أتباع الشيطان
وطالب الكرايس وامللك أصنام الطغيان
الذين جعلوا من أئمة الهدى (عليهم
السالم) ستارا يتسرتون خلفه ويخفون
وراءه أبشع سبل الغدر والظلم بحق
آل محمد (ص) للوصول أىل غاياتهم
الدنيئة يف التحكم برقاب العباد عىل غري
سنة رسول الله (ص) من أمثال املنصور
الدوانيقي واملهدي والهادي وهارون من
عتاة بني العباس .
الذين جاءوا باسم الثأر ملظلومية آل
البيت (عليهم السالم) لكنهم قالوا
شيئا وفعلوا عكس ماقالوا فشنوا حربا
رضوسا الهوادة فيها عىل آل البيت
(عليهم السالم) وعىل من يواليهم ويتبع
أثرهم الطيب السليم الخايل من كل دنس
ورجس ورياء فتفوقوا عىل خلفاء بني
أمية يف األجرام والتنكيل والقتل وتنكروا
لكل مبادئ األسالم الحقة وجعلوا منه
ملكا عضوضا للوصول أىل أهدافهم
الرشيرة وغرقوا يف أهوائهم وملذاتهم
الدنيوية حتى الثمالة وملؤا قصورهم

بالجواري والغلمان والقيان ورشبوا
كؤوس الخمر يف لياليهم الحمراء
وانتهكوا الحرمات وعاثوا فسادا يف
األرض .
وقد شهد األمام موىس بن جعفر
الصادق (ع) تلك املوبقات واملحرمات
فلم يقف مكتوف األيدي وهو يرى
رشيعة جده رسول الله (ص) تنتهك
أنتهاكا صارخا يف وضح النهار من قبل
أولئك الحكام الذي نخر الفساد عقولهم
ورؤوسهم وعظامهم فكان يتصل بكل
املوالني لرشيعة الرسول األعظم ص
والناقمني عىل ذلك الطوفان من الفساد
والعهر التي غرق فيه من يسمي نفسه
خليفة للمسلمني ويوضح لهم واجبهم
الرشعي واألنساني للوقوف بوجه
منتهكي دين رسول الله ص ويوضح
لهم يف رسائله واتصاالته املستمرة
بأن من يدعي أنه خليفة رسول الله
(ص) البد أن يكون مثاال يف الصدق
والورع والتقوى والبذل والتضحية يف
سبيل الحق والعدل وأن اليكون فاسقا
ومنتهكا للحرمات ومخزنا للموبقات
ورأسا للظلم واألجرام وبعيدا عن آالم
رعيته وآمالها يف أقامة رشع الله يف

األرض .
وقد قال رسول الله (ص) (من أصبح
ولم يهتم بأمور املسلمني فليس منهم
ومن سمع رجال ينادي ياللمسلمني ولم
يجبه أحد فليس بمسلم  ) .فكيف ملن
يدعي أنه خليفة املسلمني وهو يرتكب
كل ماحرم الله ؟ .
ومن الطبيعي أن تصل دعوته (ع) أىل
ذلك الخليفة املاجن الذي يقمع كل
صوت طاهر يحتج عليه وعىل فساده
وأفساده بواسطة جواسيسه وعسسه
املنترشين يف كل أنحاء مملكته والذين
يحصون أنفاس الناس ليشوا بهم
أىل سيدهم وويل نعمتهم  .وهكذا
كان حيث سجن هارون العبايس
أمامنا الجليل التقي الزاهد موىس
بن جعفر ع وكبل يديه باألغالل يف
سجونه الرهيبة لعرشات األعوام لكي
يسكت الطاغية ذلك الصوت املحمدي
النقي الذي تحتاجه األمة لكي يكون
هاديا لها عىل طريق الحق والفضيلة
واألستقامة عىل عكس حكام الجور
والظلم والفساد الذين اليهمهم أمر
املسلمني بقدر ماتهمهم ملذاتهم
وأهوائهم وتسلطهم عىل شعوبهم

يــاقـبـة فــيـهـا األمــــام الـكـاظـم
رمــز الـعـال والـمـجد فـيها هـائم
وهي الشموخ أذا رأيت شموخها
وخــلـودهـا وكــالهـمـا مــتــالزم
هـــي قـبـة شـمـاء جــل وقـارهـا
عـشـاقـها يــوم الـلـقاء ضـراغـم
بــيـن الـقـبـاب تـــألألت أنـوارهـا
والـنفح مـن عـبق الـجنائن قـادم
مـوسـى بــن جـعـفر قـمـة أزلـية
تـزهو عـىل كـل الـعصور مـكارم
الــلـيـل فـيـهـا كـالـصـباح مــنـور
والـفـجر مــن نــور الـنبوة بـاسم
بـجـوارهـا هـــام الـحـمـام بـربـه
حــتـى انـتـىش وهـديـله مـتـناغم
تـسـبـيحه نــغـم يـهـز مـشـاعري
والـدمع مـن عـني الـمتيم سـاجم
الـقـرب فـي الـزوراء فـاح عـبريه
وتـهب مـن أنـدى الـطيوب نسائم

بالنار والحديد.
لقد أستشهد األمام موىس الكاظم ع
من أجل تلك املبادئ العظيمة وهي
أحياء رشيعة جده رسول الله بعدما
عانى ألوانا من الظلم واألضطهاد
والتنكيل والتعذيب النفيس والجسدي
عىل أيدي سجانيه لكنه لم يساوم ولم
يرضخ ألرادة الظاملني فاستشهد من
أجل الحق والعدل والحرية والكرامة
األنسانية وأثبت بمواقفه الجهادية
العظيمة بأنه املثل األروع يف الدفاع عن
الحق  ،والصرب عىل املحن  ،والثبات يف
سبيل املبدأ والعقيده.
وغاب جسده الرشيف وأدخله الله
جنات النعيم مع جده رسول الله
(ص) لكن مبادءه تحولت أىل منار
شامخ وعلم بهي وشمس التغيب
وذهب الطغاة أىل الجحيم غري مأسوف
املنحرفون
حرف
عليهم.مهما
وشوهوا من حوادث التأريخ التي
التخفى عىل كل مسلم تقي بعيد عن
أي هوى طائفي باحث عن الحقيقة
املجردة.وكأن لسان حال التأريخ
يقول لكاظميته املقدسة التي اقرتنت
باسمه الجليل األبهى يقول :

شـيدت عىل أرض العراق منارة
تـهـوى الـعـال والـخـلد فـيها قـائم

الحشود المليونية تجدد البيعة عند راهب آل محمد «عليهم السالم»
ان هذه الحشود املليونية املتجهة صوب األمام موىس
الكاظم لتبايعه عىل تلك املبادئ العظيمة التي نادى
بها وهي تتعرض يف مسريتها لقنابل الحقد الطائفي
األعمى من أحفاد أبي لهب والشمر وابن ملجم
وكل دهاقنة املوت والتكفري والتحريف والضاللة
والعدوان فترضج دمائهم الطاهرة جرس األئمة
من جديد الذي يختزن يف ذاكرته تلك املأساة
املروعة التي ذهب ضحيتها مايقارب األلف
شهيد تطالب الذين يحكمون العراق اليوم
ومن يأتي بعدهم أن يكونوا عىل مستوى
املسؤولية الوطنية واألخالقية وأن يهتدوا
بهدي هؤالء األئمة األطهار (عليهم السالم)
الأن يحولوا مبادءهم وكفاحهم وجهادهم
أىل شعارات يتمرتسون وراءها وال يقدمون
سوى الوعود الخاوية الرباقة التي التسمن وال
تغني من جوع .وهاهو العراق بعد أكثر من
تسع سنوات عجاف من سقوط الصنم يسري
من سيئ أىل أسوا نتيجة الفساد والظلم
املسترشي يف دوائر الدولة ومؤسساتها
ونتيجة الحرمان الذي تعاني منه
قطاعات واسعة من هذا
الشعب املضحي والصابر
والذي يتعرض أبناءه
لجرائم األرهابيني
الوحشية التي
كل
فاقت
تصور.
ن
أ

الوصول أىل الحكم هو مسؤولية وطنية وأنسانية وأخالقية
عظمى تقع عىل عواتق من يسعون أليه والبد أن يقرن القول
بالعمل ألنقاذ هذا الشعب هكذا علمنا أئمتنا يف حياتهم .
لقد قال األمام موىس الكاظم (ع)  ( :التواضع هو أن تسري
مع الناس بنفس السرية التي تحب أن يعاملوك بها  ) .وهو
القائل (ع)  ( :كل من عشق الدنيا فأن الخوف من اآلخرة
يغادر قلبه  ) .وقد مر (ع) عىل قرب وبعد أن ترحم عىل
صاحبه قال ( :أن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد يف أوله .
وأن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف من آخره ) .فأين حكامنا
الذين غرقوا يف رصاعاتهم من أجل منافعهم ومنافع أحزابهم
وكتلهم من هذه املبادئ العظيمة التي سار عليها األمام
موىس الكاظم (ع) ؟ ومحطاتهم الفضائية التي تدعي بأنها
موالية ألهل البيت (عليهم السالم) تجأر ليل نهار بخدمة
الفقراء واملحرومني وال تقدم أال الخواء .وقد أثبتت السنوات
التسع املنرصمة ذلك بكل وضوح وجالء ؟وقد قال الله يف
محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم  ﴿ :ياأيها الذين
آمنوا أتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد واتقوا الله أن الله
خبري بما تعملون ﴾ -۱۸الحرش .فكم من الجائعني واملرىض
واملحرومني يف بالد البرتول يتلوون من األلم والفقر والفاقة
وال يسمع أحد من الحكام أستغاثاتهم وكأن يف آذانهم وقرا
وال يشاهدون أال أنفسهم ومكاسبهم يف الوصول أىل كرايس
الحكم تاركني الشعب يعيش يف مأساة لها أول وليس لها آخر.
أهكذا قال األسالم ونبي األسالم وأئمة األسالم أيها
السياسيون الغارقون يف خالفاتكم وعقدكم وطالسمكم
من أجل شهوة الحكم ؟ أما آن األوان لكي تتوبوا أىل رشدكم
وتغريوا من مواقفكم املتصلبة من أجل املنافع الشخصية
واملكاسب الحزبية ؟والله لقد خيبتم آمال الشعب وأصبحتم
عبئا عليه بدل أن تكونوا عونا له عىل مصائبه التي يمر بها.
فسالم عليك أيها األمام التقي  ،ياحفيد رسول الله ص ياأمام
الحق والتقى والهدى  ..أيها األمام املعرب عن القرآن واملستمد
مبادءك من مبادئ رسول األنسانية محمد بن عبد الله (ص)
.سالم عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا
واللعنة الدائمة عىل قاتليك الذين سقطوا يف قعر الجحيم
وبقيت أنت شمسا تشع بأنوارها عىل الدنيا وال تغيب
أبدا والرحمة والرضوان للشهداء من محبيك ومواليك
الذين سقطوا رصعى برصاص الغادرين املجرمني
األرشار.
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مظلومية المهن الصحية
السالم عليكم
نحن مجموعة من املهن الصحية الدرجة الثالثة لم
نش�مل ال بزيادة الخطورة  %30ولم نشمل العالوة
وال ترفي�ع منذ 2008والس�بب عدم التصويت عىل
قان�ون رفع التس�كني علم�ا ان اقرانن�ا من املهن
الصحية الدرجة الرابعة يس�تلمون راتب أعىل منا
...ارج�و النظر بالطل�ب مع التقدي�ر علما أنا من
منتخبيكم وأفتخر مع التقدير

* عيل كامل

�صحيفة-يومية�-سيا�سية-عامة

Almuraqeb Aliraqi NewSpaper

تحويل «البدعة» إلى أنبوبية مرهون بتوفر األموال
ج�ددت وزارة امل�وارد املائي�ة ،تأكيدها عىل
أن تحويل قناة البدع�ة املفتوحة إىل أنبوبية
مرهون بتوفير التخصيصات املالية ،بهدف
إنهاء معاناة شحة املياه الواصلة للبرصة.
واس�تدرك وزي�ر امل�وارد مه�دي رش�يد
الحمدان�ي على هام�ش زيارت�ه البصرة،
إن�ه حال ل�م تتوف�ر التخصيص�ات الكاملة
للمرشوع (والذي تص�ل كلفته التخمينية 3
مليار دوالر) بش�كل كامل ،فسيتم التنسيق
مع الحكومة املحلي�ة يف البرصة لحل بعض
املشاكل التي تقف عائقا أمام إنجازه وجعل
املشروع ضم�ن أولوياته�ا يف التخصي�ص
املايل.
م�ن جانب�ه ق�ال محاف�ظ البصرة اس�عد

العيداني إنه حال حصول عجز يف تخصيص
األموال للمشروع يف املوازنة س�يتم تغطية
املرحل�ة الرابع�ة والتي تمث�ل  62كم خارج
مركز املحافظة ،مؤك�دة الحاجة للمرشوع
س�يما وان القن�اة تطل�ق  15متر مكع�ب
بالثاني�ة مم�ا يؤم�ن حاج�ة املحافظة ملاء
اإلسالة.
وح�ول تأمني املياه لقضاء ش�ط العرب قال
العيداني إن سيغطى من قناة الهدامة والتي
جهزت أنابيبها بالكامل والتي من س�تطلق
 2.5مرت مكعب بالثانية مبينا انه تم دراسة
املشروع ليغط�ي حاجة القض�اء واملناطق
األخرى يف حال التوس�ع السكاني لغاية عام
.2050

فيم�ا أوضح مع�اون مدير مشروع البدعة
حسين نعي�م ان�ه مشروع تحوي�ل القناة
س�ينفذ بطول  220ك�م وبواقع  5محطات،
محطة ض�خ واحدة رئيس�ية إضاف�ة إىل 4
محطات تقوية وان الترصيف سيكون بقدر
 20متر مكعب بالثانية  5منها إىل محافظة
ذي قار والـ  15الباقية ملحافظة البرصة.
وأض�اف أن خط�ة العم�ل أع�دت م�ن قبل
ال�وزارة باالتفاق مع استش�اريي محافظة
البرصة وسيتم التنفيذ من قبل كوادر وزارة
امل�وارد املائية وبعد إق�رار املوازنة االتحادية
لعام .2021
وفيم�ا يخص عملهم الحايل بين نعيم أنهم
يجرون معالجات للمناطق الحرجة.

ّ
فعلوا قانون رقم  67لسنة2017
نح�ن لفي�ف م�ن الطلب�ة
االوائل عىل االقس�ام نروم
تعيينن�ا يف دوائ�ر الدول�ة
اس�تنادا اىل قانون تشغيل
االوائل رقم  67لسنة2017
درج�ات
وتخصي�ص
وظيفية لن�ا ضمن موازنة

 2021باس�تحداث درجات
وظيفية جديدة او درجات
الحذف واالستحداث.
راجين م�ن معاليك�م
االس�تجابة لطلبنا املستند
اىل القان�ون وااليع�از اىل
اللج�ان املختصة املش�كلة

األسمدة الجنوبية تعلن
ارتفاع إنتاج اليوريا إلى  1100طن يوميا
رفعت الرشك�ة العامة لصناعة
األس�مدة الجنوبي�ة بموقعه�ا
يف خ�ور الزبير جن�وب غرب�ي
البصرة طاقته�ا اإلنتاجي�ة
إىل  1100ط�ن يومي�ا ،فيم�ا
أكدت على اس�تمرارها بتزويد
املستلزمات الزراعية بالكميات
املطلوبة من مادة سماد اليوريا
وبأكث�ر من  50أل�ف طن لغاية
ه�ذا اليوم وضمن عقد التجهيز
السنوي.
وق�ال مدير ع�ام الرشكة خالد
الحس�ن إن الرشكة استطاعت
إدخ�ال خط�وط إنتاجية للعمل
وتمكن�ت من تحقي�ق زيادة يف

الق�درة تج�اوزت  1100ط�ن
والت�ي تع�د إىل أعلى معدالته�ا
اإلنتاجي�ة من�ذ ع�دة س�نوات
بالرغ�م م�ن ظ�روف الحظ�ر
الوقائي بس�بب جائحة كورونا
والتحدي�ات الت�ي تواجهه�ا
الرشكة.
وأكد على تحوي�ل الرشكة من
خ�ارسة إىل رابح�ة وتحقي�ق
اكتف�اء ذات�ي للتجهي�زات
الزراعي�ة تعزي�زا لالقتص�اد
العراقي من خالل وقف استرياد
م�ادة س�ماد اليوري�ا وتحقيق
إنتاج بنوعية تضاهي املستورد
وحس�ب املواصف�ات العاملي�ة

مناشدة باسم اإلنسانية
الس�ادة والس�يدات اعضاء اللجن�ة املالية
املحرتمون ...
نناش�دكم باسم اإلنسانية وكل نائب غيور
ومنص�ف اال تمر املوازن�ة اال وقد انصفتم
خريجي االعدادية ومايعادلها فيها بادراج
م�ادة يف موازن�ة  ٢٠٢١تل�زم الحكوم�ة
بتعدي�ل البند ثالثا من قرار مجلس الوزراء
رق�م  ٩٤لس�نة  ٢٠١٠بم�ا يضمن وصول
خريج�ي االعدادي�ة ومايعادله�ا حت�ى
الدرج�ة الثانية لرف�ع غبن التس�كني عن
حملة الش�هادة االعدادية ومايعادلها وقد
وصل لجنتك�م املوقرة اكثر م�ن طلب من
الس�ادة والس�يدات أعضاء مجلس النواب

املحرتم�ون ومؤي�د بتوقيع الس�يد رئيس
مجلس النواب املحرتم رجاءا انصفونا فقد
مر عىل ه�ذه العقوبة الجماعية املفروضة
عىل خريجي االعدادية ومايعادلها  ١١سنة
هدرت م�ن خدماتنا الوظيفي�ة دون وجه
ح�ق جزاكم الله خريا ملس�اندتنا وبانتظار
ردكم رجاءا
اخوكم محمد عيل جاس�م الشمري رئيس
اللجن�ة املركزي�ة التنس�يقية لرف�ع غب�ن
التس�كني ع�ن حمل�ة الش�هادة االعدادية
ومايعادلها

احتجاجات على عدم تضمين الموازنة درجات وظيفية

أعلن�ت وزارة امل�وارد املائي�ة ع�ن فتح
الع�روض الخاص�ة بإنش�اء الهوي�س
املالح�ي عىل ش�ط العرب خلال األيام
القليل�ة املقبلة.وق�ال الوزي�ر مه�دي
رش�يد الحمداني يف ترصي�ح إن الوزارة
تعمل بالتنسيق مع الحكومة املحلية يف
البرصة عىل فت�ح العروض مع رشكات
عاملية متخصصة للبدء بعمل الدراس�ة
الخاص�ة بمشروع الس�د القاطع�ة
ودراس�ة الواق�ع امللح�ي يعتبر م�ن
أولويات عمل الوزارة ،عىل حد تعبريه.

مطالبات في الديوانية بزيادة األسمدة
طال�ب اتح�اد الجمعي�ات
الفالحي�ة يف الديواني�ة وزارة
الزراع�ة بزي�ادة األس�مدة
بنوعيه�ا اليوري�ا وال�داب
املرك�ب يف املناط�ق الش�لبية
اس�تعدادا للموس�م الزراعي
القادم.وق�ال رئي�س اتح�اد
الجمعي�ات الفالحي�ة يف
الديواني�ة محمد كش�اش إن

املس�احات الزراعي�ة تحتاج
إىل هذه األسمدة كونها تزرع
مرتين يف الس�نة الواح�دة
للمحاصيل الزراعية املهمة.
وأض�اف أن الزي�ادة يحب أن
تكون الجرعة الس�مادية من
 40كغ�م لليوريا إىل  60كغم،
باإلضاف�ة إىل جرع�ة س�ماد
الداب من  25إىل  40كغم.

الديمقراطي�ة» ،مشيرين إىل أن
الحكومات املركزية املتعاقبة تتحمل
مس�ؤولية الفق�ر والبطالة وس�وء
الخدمات الذي تعيشه املحافظة.
وأضاف�وا أنهم يقفون م�ع مطالب
املتظاهرين م�ع التأكيد على إبعاد
املندسني عن أي حركة احتجاجية.
هذا وشهدت محافظة املثنى موجة
جدي�دة م�ن التظاه�رات للمطالبة
باإلصلاح وتغيري الس�لطة املحلية،
فيم�ا ش�هد ي�وم الخمي�س املايض
تظاه�رة أم�ام مبن�ى املحافظ�ة
تط�ورت ألحداث عن�ف أدت إلصابة
 ١٠من القوات األمنية واملتظاهرين.

بأمر من معاليكم باعطاء
العطاءه�م
املوافق�ات
جزء م�ن درج�ات الحذف
واالستحداث.

ديون األنبار  450مليار دينار
أف�ادت الحكوم�ة
املحلي�ة يف محافظ�ة
األنبار بأنه�ا ال تعلم
حتى اآلن حجم املبالغ
الت�ي س�تخصص
للمحافظ�ة ضم�ن
موازن�ة العام ،2021
فيما أش�ارت إىل أنها
حتى اآلن لم تستطع
توفير التخصيصات
ملشاريع إعمار البنى
التحتي�ة التي دمرها
داع�ش اإلرهاب�ي يف
جميع أقضية األنبار
نتيج�ة ع�دم إق�رار
موازن�ة الع�ام املايض م�ا أدى إىل ترت�ب الكثري م�ن الديون
بذمتها للرشكات األهلية العاملة بتلك املشاريع.
وقال نائب محافظ األنبار جاسم العسل إن تلك الديون تقدر
ب�ـ  450مليار دين�ار وتتمثل باألعمال املنج�زة خالل عامي
 2019و  2020أو املش�اريع املحال�ة من�ذ ع�ام  2013ضمن
تخصيص�ات تنمي�ة األقاليم والت�ي توقفت بس�بب احتالل
داعش وما رافقه من عمليات عسكرية.

التالعب بقوائم
توزيع أالراضي

* شمس رحيم

مواطنون يتهمون تاجرا
بتزوير ملكية عقاراتهم

بسم الله الرحمن الرحيم
ــــــــــــــــــــ
السالم عليكم و رحمة الله
مناش�دة م�ن اخوانم املعتقلين السياس�يني الذين اوقفت
املنحة عنهم منذسبعة اشهر...
نطالب السادة النواب والنائب االول ملجلس النوب
نطالب لجنة الش�هداء والس�جناء كل م�ن النائب عبد االله
النائيل والنائب خلف عبد الصمد والنائب فالح الخزعيل
بل الضغط عىل االمانة العامة ملجلس الوزراء
ورئاس�ة ال�وزراء بأعط�اء االيع�از اىل وزارة املالي�ة وهيئة
التقاع�د بأطلاق املنحة للمعتقلين املظلومني منذ س�بعة
اش�هر هذه الرشيحة تمر بأصعب الظ�روف فكلنا ملتزمني
هن�اك املريض هن�اك من عنده�م ايجار هناك م�ن عندهم
اقس�اط وس�لفة وعندهم اوالد يف الكليات وامل�دارس فلذلك
نناش�د الغي�ارى بوض�ع الحل�ول الرسيعة واطلاق املنحة
للمعتقلني املظلومني.
وايض�ا وبالدرجة االوىل الدكتور حسين الس�لطاني رئيس
مؤسس�ة الس�جناء بل التوجه اىل رئيس ال�وزراء الكاظمي
بأطلاق املنحة له�م مثلما فع�ل ملحتجزي رفحاء الس�ادة
النواب واملس�ؤولني أملنا بالله ثم بكم فنحن فقراء امامكم
ونحن جزء من شعبكم املظلومني جزاكم الله خري الجزاء.

إته�م مواطن�ون يس�كنون عىل
أرض تع�ود للدول�ة يف منطق�ة
الخربطلية وحي االنتصار بمركز
البرصة منذ زمن النظام الس�ابق
احد تجار العقارات بتزوير ملكية
قطعة األرض التي بنوا مساكنهم
عليها وبيعه�ا إىل وزارة الكهرباء
بمس�اعدة مس�ؤولني حكوميني
وصفوه�م بالفاس�دين دون أن
يذكروهم بالتحديد.
ولف�ت أح�د املحتجين خلال
تظاه�رة نظموه�ا أم�ام مبن�ى
الحكومة املحلية إىل انتهاك حرمة
منازلهم وتهديده�م بإزالتها من
قب�ل أش�خاص يس�تقلون عرش
عجالت مختلف�ة األنواع ال تحمل
لوحات تس�جيل ،داعني الجهات
املعنية إىل إيق�اف عملية التزوير
الت�ي ق�ام الش�خص املذك�ور
وتمليك األرض لألهايل الس�اكنني
فيها.

اإلج�ازات املرتاكم�ه هي ذم�ة لديكم نرجو
درجها يف املادة ٣٢
حي�ث تم التصويت عليه�ا يف عام ٢٠١٨عىل
موازنة ٢٠١٩ولم ترصف لحد اآلن.
قتلنا العوز وملاذا همش الجيش السابق من
كل حقوقه.
نرجو م�ن جنابك�م املوقر ب�درج اإلجازات
املرتاكمه لنا يف هذه املوازنه كبادرة خري منك
كونك تشغل منصب رئيس اللجنه املاليه.

حذر مدير الرشط�ة املجتمعية العميد
غال�ب العطية املواطنين من التواصل
والتعام�ل م�ع الصفح�ات الوهمي�ة
الخاص�ة «بالروحانيني واملش�عوذين
عىل مواقع التواصل االجتماعي».
وقال العطي�ة يف بيان تلقىت ( املراقب
و الناس ) نسخة منه إن العرشات من
املناش�دات ترد إىل الرشطة املجتمعية
عبر خطها الس�اخن ( )497يش�كو
فيه�ا أصحابه�ا الذي�ن يف غالبيته�م
م�ن النس�اء والفتي�ات تعرضه�م إىل

* ابوحي�در ه�ادي

ارتفاع سعر برميل النفط
بحدود الـ 70دوالرا
هل يحسن وضع المواطن؟
اعتبر مستش�ار رئي�س ال�وزراء للش�ؤون
االقتصادي�ة مظهر محمد صالح ارتفاع س�عر
برمي�ل النف�ط الخام للبصرة بح�دود الـ$ 70
سيس�هم بس�د فجوة عج�ز املوازن�ة االتحادية
لع�ام  2021وق�د يغني العراق ع�ن اي اقرتاض
رشيطة االس�تمرار عىل ه�ذا املعدل من االرتفاع
حتى نهاية العام.
واض�اف صال�ح للمرب�د ان توجه�ات الس�وق
النفطي�ة العاملي�ة تسير نحو االنفراج�ة وذلك
بس�بب انتش�ار اللقاح�ات الخاص�ة بفريوس
كورونا.
ولف�ت اىل ان هن�اك تعديالت يف املوازن�ة باتجاه
خفض االنفاق ،مرجحا ً تمريرها خالل اسبوعني
وفيم�ا يتعلق بالس�وق النفطية بني صالح انه
كان هناك فائض بنس�بة  %10يف س�وق النفط
اال ان ه�ذا الفائض اختف�ى تقريبا ًمنوها اىل ان
منظم�ة اوبك تبح�ث حاليا مس�الة حث الدول
االعضاء عىل زيارة االنتاج.

َّ
تمكن�ت دائرة التحقيق�ات يف هيأة النزاه�ة ّ
االتحاديَّة من ضبط
املُدير الس�ابق لبلديَّة العمارة ،ومس�ؤول ش�عبة الحاسبة فيها؛
استنادا ً إىل أحكام املا َّدة  340من قانون العقوبات.
وقال�ت الهيأة يف بيان إن الدائرة ،ويف مع�رض حديثها عن عمليَّة
ُّ
الضبط التي ُن ِّف َذت بنا ًء عىل مُ َّ
بتمكن
ضبط قضائ َّي ٍة ،أفادت
ذكرة
ٍ
فري�ق عم ٍل من مكتب تحقيق الهيئة يف ميس�ان من ضبط مُ دير
بلديَّة العمارة السابق ومسؤول شعبة الحاسبة فيها؛ عىل خلفيَّة
القضي�ة املُتعلّق�ة وقائعه�ا بالتزوي�ر والتالعب بقوائم أس�ماء
املُس�تفيدين املُس�طرة يف ق�رار توزيع قط�ع األرايض الس�كنيَّة،
ؤك ً
مُ ّ
َّ
الخاصة بالعقارات.
دة ضبط الفريق األوليَّات و األضابري
ٍّ
ضبط أصويل بالعمليَّة ،وعرضه رفقة األوراق
وت َّم تنظيم محرض
ٍ
التحقيقيَّة واملُ َّتهمني عىل املحكمة املُ َّ
ختصة.

تحذير من مشعوذي التواصل !

اإلجازات المتراكمة

تظاهر العرشات من خريجي كليات اإلدارة واالقتصاد يف محافظة ذي قار وسط مدينة النارصية
احتجاج�ا عىل عدم تضمني املوازنة درجات وظيفية له�م ومطالبني الجهات الحكومية التدخل
يف هذا الجانب.وقال أحد املحتجني حسين الزيدي انه مىض عىل احتجاجاتهم عدو أش�هر دون
االستجابة لهم األمر الذي دعاهم إىل استمرار التظاهرات واالعتصامات لحني تحقيق مطالبهم.

وأض�اف أن ما يؤخر ذلك هو عدم إقرار
موازن�ة الع�ام امل�ايض وتأخير إق�رار
موازنة العام الحايل وهذا س�يؤثر س�لبا ً
عىل انجاز هذه املشاريع املهمة.
وأش�ار الحمدان�ي إىل أن ال�وزارة تأمل
أن تق�ر املوازن�ة ليتس�ن له�م املبارشة
باملش�اريع اإلستراتيجية الت�ي أقرتها
ال�وزارة وهي مرشوع الس�دة القاطعة
وتحوي�ل قن�اة البدع�ة إىل قن�اة أنبوبة
إلنه�اء معاناة البرصة م�ن ناحية مياه
الرشب.

دع�ا ش�يوخ ووجه�اء عش�ائر يف
املثن�ى ،إىل الحف�اظ على ممتلكات
الدول�ة والتظاه�ر الس�لمي وع�دم
تك�رار األح�داث الت�ي ش�هدتها
محافظ�ات أخرى م�ن عنف وحرق
وتعدي على القوات األمنية ،وذلك يف
اجتماع بمضيف آل عزاره يف منطقة
السوير.
وذك�ر املجتمع�ون يف بي�ان تل�وه
بحض�ور وس�ائل االعلام «إن
االجتماع يهدف إليصال صوت أبناء
املحافظة للحكومة املركزية بأن أي
تغيري على مس�توى اإلدارة املحلية
يج�ب أن يك�ون بالطرق الس�لمية

* حيدر العبياوي

* آسعد آل محمود املوسوي

إنشاء «الهويس» المالحي

المثنى  ..دعوات لحفظ
مؤسسات الدولة وااللتزام بالتظاهر السلمي

مناشدة

املطلوبة.
وتاب�ع إن مصان�ع الرشك�ة
تس�د الحاج�ة الفعلي�ة لرشكة
التجهي�زات الزراعي�ة بأس�عار
وج�ودة تنافس�ية عن الس�ماد
املستورد ملادة سماد اليوريا.
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ح�االت ابت�زاز ونصب واحتي�ال ،من
قب�ل أش�خاص يدع�ون معرفته�م
بالروحانيات وكشف الطالع وغريها،
عىل مواقع الفيس بوك واالنس�تغرام،
داعي�ا إىل املواطنين إىل التس�لح
بالثقاف�ة والوع�ي وع�دم االنجرار إىل
هكذا صفحات وأش�خاص ،والذين يف
غالبيته�م م�ن الدجالين والنصابني،
الذي�ن يس�تغلون جه�ل وحاج�ة
املواطنين الصطي�اد فرائس�هم بغية
ابتزازهم .وفقا للبيان.

اللجنة العليا للصحة :تمديد حظر التجوال لمدة اسبوعين بنفس التعليمات السابقة
ق�ررت اللجن�ة العلي�ا للصح�ة والسلامة
الوطني�ة تمدي�د حظ�ر التج�وال الجزئ�ي
وال�كيل مل�دة اس�بوعني بنف�س التعليمات
السابقة.
وقال�ت االمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء يف
بي�ان تلقى�ت (املراق�ب و الناس ) نس�خة
من�ه انه نظرا ً للموق�ف الوبائي الحايل ،وما

يرافق�ه م�ن م�ؤرشات تتنبأ بخط�ر زيادة
اإلصاب�ات والح�االت الش�ديدة والحرج�ة،
إذ تشير البيان�ات الوبائي�ة الحالية ملرض
(كوفيد –  )19إىل زي�ادة يف أعداد اإلصابات
وحاالت دخول املستشفيات ،وللحفاظ عىل
سلامة املواطنني ،واستنادا ً توصيات وزارة
الصحة تقرر تمديد إجراءات حظر التجوال

الش�امل ألي�ام الجمع�ة والس�بت واألحد،
والجزئي من الثامنة مس�ا ًء حتى الخامسة
فج�را ً لبقي�ة أي�ام األس�بوع اعتب�ارا ً م�ن
التاس�ع اذار ولغاية الثان�ي والعرشين من
ذات الشهر ،مع التأكيد عىل الفرق الصحية
والق�وات األمني�ة بمتابع�ة اإلج�راءات
املأخوذة ومحاسبة املخالفني بشدة.
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تركيبة عالجية من عقارين لتقليل وفيات سرطان الكلية

مــــاء األرز مهــــم
فــي نمــو الشعــر
كش�ف تقرير نرش يف موقع اكسبريس ،عن أهمية ماء األرز يف نمو الش�عر
والحصول عىل ش�عر قوى وصحي ،حيث استند التقرير اىل دراسات يابانية
سابقة أكدت عن فوائد ماء األرز لبصيالت الشعر.
وأكد التقرير ،أن الحصول عىل ش�عر طويل وسميك وصحي يمكن تحقيقه
من خالل اس�تخدام ماء األرز بش�كل يومي ،والتي تس�اعد عىل نمو الشعر
نظرا ألنها تحفزه عىل النمو ،مع رضورة اتباع تلك العادة مرتني باألس�بوع
يوميا.وأظهر التقرير أن اس�تخدام ماء األرز يجعل شعرك ينمو جيدا ويبدو
أكثر ملعانا وأقل تشابكا ،نظرا ألنه يحتوي عىل مادة اإلينوزيتول ،وهى عبارة
عن كربوهيدرات موجود يف األرز ،والتي تس�هم يف
اخرتاق خيوط الشعر وإصالحها.
ويمكن استخدام تلك العادة الصحية
من خالل إضافة مقدار من األرز
النظيف اىل وعاء محكم الغلق
مع إضاف�ة بعض م�ن املاء
البارد ومزجهم س�ويا ،مع
وضع الغطاء على الوعاء
واترك�ه ملدة ي�وم إىل ثالثة
أي�ام واس�كب املزي�ج يف
زجاج�ة رذاذ الس�تخدمه
يومي�ا ،م�ع إضاف�ة قشر
الليمون أو قشر الربتقال أو
الزي�وت األساس�ية لتحس�ينه
والضاف�ة املزي�د م�ن الفوائ�د
الصحية للشعر أيضا.
وأش�ار التقرير إىل أنه استخدام ماء األرز يف
ً
اتجاها جدي ًدا بل أنه قد اس�تخدامه منذ عام  1185يف اليابان،
ش�عرك ليس
عندما اس�تخدمته النس�اء اليابانيات ضم�ن االعتناء بجماله�ن وللحفاظ
على قوته وبالفعل ع�رف اليابانيات ق�وة وجمال الش�عر مقارنة بغريهن
من الش�عوب ،حيث يعمل ماء األرز عىل تحسين مظهر الش�عر التالف مع
حماية ش�عرك من التلف يف املس�تقبل.وأكد التقرير أيض�ا أن ماء األرز غني
باألحماض األمينية والفيتامينات  Bو  Eواملعادن ومضادات األكسدة ،والتي
تعمل م ًعا لتحسني حالة شعرك.

توص�ل الباحث�ون إىل تركيب�ة م�ن
عقاري�ن يمك�ن أن تقلل م�ن وفيات
م�رىض رسط�ان الكلي�ة وتضاع�ف
متوسط العمر املتوقع لهم.
ويمك�ن أن ينتشر رسط�ان الخاليا
ً
ش�يوعا
الكلوية ،وهو الش�كل األكثر
لرسط�ان ال�كىل ،برسع�ة يف جمي�ع
أنحاء الجس�م ،وإذا تم تش�خيصه يف
مرحل�ة متأخ�رة فلا يمك�ن عالجه
ً
عادة ما
بالجراحة .ويف هذه الحاالت،

تكون العالج�ات الدوائية هي الخيار
الوحي�د املتبقي إلطال�ة عمر املرىض،
وع�ادة م�ا يتوقع أن يعي�ش املريض
أقل من عام.
وأظه�رت دراس�ة جدي�دة أن مزيجا ً
م�ن اثنين م�ن أدوي�ة الرسط�ان
ش�ائعة االس�تخدامnivolumab and
 cabozantinibيمك�ن أن يطي�ل
عم�ر م�رىض رسط�ان الكلي�ة ،ويف
بعض الح�االت يخلصه�م تمامً ا من
الرسطان.
و ق�ال الدكت�ور ج�ون
اختص�ايص
ماكج�ران،
األورام يف مستشفيات رويال

يجهل الكثري من األش�خاص الفوائد العديدة التي تعود
عىل الجس�م عند االعتياد عىل تن�اول عصري الكرفس،
نظ�رًا الحتوائ�ه على العدي�د م�ن الفوائ�د والعنارص
الغذائية التي ُتفيد الجس�م ب�كل تأكيد وتمده بالطاقة،
فما ه�ي أبرز ه�ذه الفوائد؟ وكيف ُيمكن أن يس�تفيد
الجسم بها؟
م�ر و ة
وتق�ول

أفض�ل بيئة لتطور البكتريي�ا والكائنات الحي�ة الدقيقة .إذا قمت
بإضافة الحليب إىل القهوة ،فإن خطر نمو الكائنات الحية الدقيقة
فيه�ا يزداد عدة مرات .لذلك تحت�اج إىل رشب مثل هذا املرشوب يف
الس�اعة القادمة”.وأش�ارت الخبرية إىل أنه ،وفقا لقواعد التغذية
الطبي�ة ،يت�م تخزين الوجب�ات الجاهزة ملدة تصل إىل س�اعتني يف
درج�ة ح�رارة الغرفة بعد تحضريه�ا ،فإذا لم يت�م تناولها ،فأنت
بحاج�ة إىل وضعه�ا يف الثالجة ،وأنه يجب أن يؤخ�ذ يف االعتبار أن
طعم القه�وة يتغري أيضا بم�رور الوقت ،وتظهر
مرارتها وتختفي رائحتها.وحذرت ديانوفا
م�ن أن “القه�وة له�ا ً
أيض�ا تأثري نفيس
بس�بب رائحته�ا ومذاقه�ا إىل جان�ب
العن�ارص الغذائي�ة” .وبالطب�ع ،أضافت
الخبيرة“ ،لن يك�ون لقه�وة األمس مثل
ه�ذه الرائحة والطع�م ،فهي خالية
م�ن املكونات ول�ن يكون لها
مثل ه�ذا التأثير املثري”.
وذك�رت خبرية التغذية
بالقاعدة الذهبية التي
تقول“ :يجب تحضري
الطع�ام والشراب
بالق�در املطل�وب،
وعندها س�نتلقى أقىص
الفوائ�د والح�د األدنى من
املخاطر الصحية”.

“مولنوبريافري” الذي ُتطوّره بالرشاكة مع
“ريدجباك بايو” األمريكيّة.
ّ
متخصصني يف األمراض
وخالل اجتماع مع
املعدية ،أش�ار مطوّرو الدواء إىل ّ
أن العقار
قلّ�ل إىل ح ّد كبري من الحمولة الفريوس�يّ ة
لدى املرىض بعد خمسة أيام من العالج.
ويف ه�ذا الس�ياق قال�ت كبيرة مس�ؤويل
األدوية يف “ريدجباك بايو” ويندي بينرت ،يف
بيانّ ،
إن “هن�اك حاجة للعالجات املضا ّدة
لـ “سارس-كوف ″2-لم تت ّم تلبيتها .هذه

يحتف�ل العالم ب�ـ اليوم العامل�ي للمرأة،
كل عام ،بس�حب األي�ام العاملي�ة لألمم
املتح�دة وبي�ان اإلنج�ازات االجتماعية
واالقتصادي�ة والثقافي�ة للم�رأة ،كم�ا
يشير يوم امل�رأة إىل الحاج�ة إىل ترسيع
املس�اواة بني الجنسين ،ويف ه�ذا اليوم،
نق�دم لك قائم�ة باألطعم�ة املفيدة عىل
وج�ه التحدي�د لصح�ة جس�م األنث�ى
واستكش�اف س�بب فائدة هذه األطعمة
للنساء.
دعونا نلقي نظرة عىل األطعمة الخاصة
بالنساء ،وفقا ملا نرش بموقع .boldsky
الطماطم:
تعتبر الطماط�م م�ن أكث�ر األطعم�ة
الصحية لصحة املرأة ،تحتوي الطماطم
على مض�ادات األكس�دة الت�ي تس�مى
الليكوبني ،والتي تحمي الحمض النووي
لدين�ا من التلف ال�ذي يمكن أن يؤدي إىل
رسط�ان الثدي وبطان�ة الرح�م والرئة
واملعدة والربوستاتا.
الجوز:
يحتوي عىل مضادات األكسدة وأحماض
أو ميج�ا  3الدهنية ،وق�د وجد أن تناول
أوقي�ة فقط من الجوز يوم ًيا سيس�اعد

النتائج األولية ُتشجّ عنا”.
كم�ا تعمل “مريك” عىل عالج ُي ّ
س�مى “إم
كاي .”711-وقال�ت املجموع�ة نهاي�ة
كان�ون الثان�ي امل�ايض ّ
إن النتائ�ج األوىل
ً
انخفاض�ا
للتج�ارب الرسيريّ�ة ُتظه�ر
بأكث�ر م�ن  50باملائ�ة يف خط�ر الوفاة أو
فش�ل الجه�از التنفسي ل�دى امل�رىض يف
املستش�فيات املصابين بأش�كــــــال
ّ
متوس�طة إىل ش�ديدة من فريوس كورونا
املستجد كوفيد.19-

األقنعة متعددة الطبقات أكثر فعالية في الحماية من قطرات السعال
تق�ول دراس�ة جدي�دة أجراه�ا
باحثون من املعهد الهندي للعلوم
( )IIScبالتع�اون م�ع علماء من
جامعت�ي كاليفورني�ا وتورونتو،
إن األقنع�ة متعددة الطبقات هي
األكثر فاعلي�ة يف منع تولد الهباء
الجوي.
وفق�ا ً للعلم�اء ،عندم�ا يس�عل
ش�خص م�ا ،تضرب القط�رات
الكبرية الس�طح الداخلي للقناع
برسع�ة عالي�ة ،وتخرتق نس�يج
القن�اع وتتف�كك أو «تتحل�ل» إىل
قطرات أصغر ق�د تحمل فريوس
كورونا.
باستخدام كامريا عالية الرسعة،
تتب�ع الفري�ق عن كث�ب قطرات
فردي�ة تش�به الس�عال تصطدم
بأقنع�ة مف�ردة ومزدوج�ة
ومتع�ددة الطبق�ات ،والح�ظ
الباحثون توزيع حجم القطريات
الصغيرة املتول�دة بع�د اختراق
نسيج القناع.

وقال�ت الدراس�ة إن�ه بالنس�بة
لألقنعة املف�ردة واملزدوجة ،وُجد
أن معظم هذه القطرات الصغرية
أصغ�ر م�ن  100ميك�رون ،م�ع

احتم�ال أن تصبح ً
رذاذا يمكن أن
ً
معلقا يف الهواء لفرتة طويلة
يظل
وقد يتسبب يف اإلصابة بالعدوى.
يوضح ش�وبهام ش�ارما ،طالب

إم�ام خبيرة التغذي�ة :إن عصير الكرفس ه�و واحد من
العصائ�ر الحيوية الت�ي تحتوي عىل العدي�د من العنارص
الغذائية ،فكوب من عصري الكرفس يحتوي عىل:
  2جرام من الربوتني.  9.5جرام من الكربوهيدرات.  5جرام من السكر.  %8من القيمة اليومية املطلوبة من الكالسيوم.  %7من القيمة اليومية املطلوبة من املغنسيوم.  %5من القيمة اليومية املطلوبة من الفوسفور.  %14م�ن القيم�ة اليومي�ة املطلوب�ة م�نالبوتاسيوم.
كم�ا يحت�وي على العدي�د م�ن
الفيتامين�ات التي يحتاجها الجس�م
مثل:
 فيتامني A -فيتامني C

 فيتامني Kوتابع�ت خبيرة التغذية مروة إمام أنه قد يحصل الجس�م
على العدي�د م�ن الفوائ�د الصحية عن�د تن�اول مرشوب
الكرفس كجزء من النظام الغذائي.
وفيما ييل نرصد لكم أهم الفوائد التي يحتوي عليها عصري
الكرفس عىل البرشة ً
أيضا:
فوائد عصري الكرفس للبرشة:
إذا كن�تِ من م�ن ُيعانني من عدم حصول أجس�امهن عىل
القدر الكايف من الس�وائل يوميا ،لدرجة النس�يان يف تناول
املرشوبات الكافية أو املياه املطلوبة للجسم نود علمك بأن
عصير الكرفس يعد م�ن أفضل االختي�ارات املثالية ،نظرا
الحتوائه عىل نسبة كبرية من املاء والتي تعمل بدورها عىل
إبقاء الجسم رطبا ،فضال عن أنه يساعد بدوره يف الحفاظ
عىل صحة الكىل ،ووظائف املخ ،وإدارة ضغط الدم ،ودرجة
حرارة الجس�م ،ولذل�ك ُينصح بتناوله يومي�ا أو عيل األقل
مرة واحدة كل يومني.

في يومها العالمي ..أفضل األطعمة الصحية للمرأة

عالج ألماني جديد يفتح إمكانات واعدة للمصابين بفيروس كورونا
أعلنت رشك�ة األدوي�ة األملاني�ة العمالقة
“مريك” ومختبر أمريكي إح�راز تق ّدم يف
تطوير دواء مض�ا ّد لكوفيد 19-يؤخذ عن
طري�ق الف�م ،وقد أظه�ر العق�ار الذي ما
زال قي�د التجربة آث�ارا ً إيجابية يف تخفيف
الحمولة الفريوسيّة.
وكانت “مريك” أوقفت نهاية كانون الثاني
َ
لقاحني محتملني
املايض عملها عىل تطوير
لكوفي�دّ ،19-
لكنها ُتواص�ل أبحاثها حول
َ
عالجين آخرين للم�رض ،أحدهم�ا عقار

كورن�وال «الخرب الس�ار ه�و أن هذا
املزيج يضاعف متوسط العمر املتوقع
للم�رىض مقارن�ة باألدوي�ة الحالية
التي نس�تخدمها .ولكن بنفس القدر
م�ن األهمية ،هناك آث�ار جانبية أقل،
وهذا يعني أن املرىض الذين يخضعون
لهذا العالج يعيشون حياة أطول بألم
أقل وقلق أقل».
ويصع�ب ع�ادة عالج رسط�ان الكىل
ألنه عىل عكس الرسطانات الش�ائعة
األخرى ،ف�إن العلاج الكيميائي غري
فعال على نطاق واس�ع يف مكافحته
ألسباب ال تزال غري واضحة لألطباء.
وحتى اآلن ،كان أفضل رهان للمرىض

ه�و عقار يس�مى س�ونيتينيب ،فهو
يقلل م�ن إم�داد الخالي�ا الرسطانية
باألكس�جني واملواد املغذية إىل النقطة
الت�ي يتقل�ص فيها ال�ورم أو يتوقف
عن النمو.
لك�ن باحثا ً أمريكيا اقترح أن مزيجا ً
م�ن  nivolumabو cabozantinib
وهما دواءان يس�تخدمان لعالج عدة
أن�واع أخرى من الرسط�ان ،يمكن أن
يؤدي إىل نتائج أفضل.
ويعم�ل  Nivolumabم�ن خلال
مس�اعدة جه�از املناعة على تعقب
الخاليا الرسطانية وتدمريها ،يف حني
يعمل

 3فوائد صحية ال تتخيليها لعصير الكرفس

طبيبة تحذر من تناول القهوة باردة
تعتبر القهوة من املرشوبات األكثر ش�يوعا يف العالم ،خصوصا يف
أوقات العمل الطويلة التي يقضيها األشخاص خلف مكاتبهم وإىل
جانب أجهزة الحاسوب.يتسبب االنشغال بتنفيذ األعمال املطلوبة
بنس�يان الكثري من األش�خاص فنج�ان القه�وة إىل جانبهم ،أو يف
س�ياراتهم ،األمر الذي يجعلهم يتناولونها باردة.أشارت أخصائية
التغذي�ة وأم�راض الجه�از الهضم�ي الطبيب�ة الروس�ية ،نوريا
ديانوف�ا ،يف مقابل�ة أجرتها م�ع راديو “س�بوتينك” إىل أن القهوة
املحرضة قبل ساعات قد تكون ضارة بالصحة،
لكن ليس جميعها.
ونوه�ت الخبرية غلى أن أي مرشوب،
والقهوة ليس�ت اس�تثناء ،معرض
لخط�ر متزاي�د لظه�ور
العدي�د م�ن الكائن�ات
الحي�ة الدقيق�ة فيه�ا
نتيج�ة تركه�ا يف الهواء
الطلق.وبين�ت الخبيرة أنه
عند تناول القهوة الس�وداء،
ل�ن يحدث له�ا يشء خالل
أول س�اعتني .ولك�ن إذا
أضف الحلي�ب أو الكريمة
إىل القه�وة ،فأن�ت بحاجة
إىل تناول املشروب يف أرسع
وقت ممكن.
وقال�ت الخبيرة“ :الرطوب�ة ه�ي

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

الدكت�وراه يف قس�م الهندس�ة
امليكانيكي�ة واملؤل�ف األول
للدراس�ة« :يزي�د الضغ�ط م�ن
رسع�ة القط�رة ،وه�ذا يمكن أن
يولد قطرات يتراوح حجمها من
 200ميكرون إىل  1.2ملم بوصة.
ً
نابض�ا
اس�تخدم الفري�ق لي�زرًا
لقذف القطرات ،وكامريا وعدسة
تكبير اللتقاط الص�ور برسعات
عالية ( 20000إط�ار يف الثانية).
إضاف�ة إىل األقنع�ة الجراحي�ة،
ت�م ً
أيضا اختب�ار بع�ض األقنعة
القماشية من مصادر محلية.
ووج�د الباحث�ون أن األقنع�ة
أحادية الطبقة يمكنها منع ٪30
م�ن القط�رات .وكان�ت األقنع�ة
مزدوج�ة الطبق�ات أفضل حيث
تمكن�ت من منع ح�وايل  ٪91من
القط�رات .أم�ا األقنع�ة ثالثي�ة
الطبق�ات ،فمنع�ت القط�رات
بش�كل كام�ل ،وف�ق م�ا أوردت
صحيفة إنديان إكسربس.

عىل تحسين تدفق الدم م�ن وإىل القلب
يف غضون  8أسابيع فقط ،نفس الكمية
له�ا القدرة على إبطاء تط�ور رسطان
الثدي ً
أيض�ا ،تم تأكيد كف�اءة الجوز يف
الوقاي�ة من أمراض القل�ب التاجية من
خالل العديد من الدراسات.
املوز:
أش�ارت دراس�ات املوز إىل زي�ادة خطر
إصاب�ة النس�اء بالس�كتة الدماغي�ة
بع�د انقط�اع الطمث بس�بب انخفاض

مستويات هرمون االسرتوجني ،يحتوي
املوز عىل نس�بة عالية من البوتاس�يوم
ومنخف�ض يف الصودي�وم ،يمكنه�م
خف�ض ضغ�ط ال�دم والحماي�ة م�ن
النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
السبانخ:
إن تناول املزيد من األطعمة التي تحتوي
عىل الربيبايوتك مثل الس�بانخ سيساعد
عىل منع حدوث نوبات مثل الحساس�ية
وس�كري الحم�ل وااللتهاب�ات املهبلية

وزيادة الوزن الزائد ،يحتوي هذا الطعام
عىل مادة الس�لفوكينوفوز ،وهي مصدر
غذائ�ي لحرشات األمع�اء ،وبالتايل تمنع
نمو البكترييا السيئة يف الجسم.
الفلفل األحمر:
يعتبر من أفض�ل مص�ادر فيتامني يس
وهو مفيد لبرشت�ك ومناعتك ،يمكن أن
يس�اعد تناول املزيد م�ن الفلفل األحمر
يف تقليل تجع�د وجفاف الجلد ،تس�اعد
إضاف�ة كمية جيدة م�ن فيتامني يس إىل
نظامك الغذائي عىل حمايتك من اإلصابة
بالزكام أواألنفلونزا.
القرفة:
ً
متوارث�ا يف
إذا كان م�رض الزهايم�ر
عائلتك ،فيجب علي�ك االهتمام بنظامك
الغذائ�ي لتقلي�ل مخاط�رة ،م�ن أفضل
األش�ياء الت�ي يمكن�ك القي�ام به�ا هو
إضاف�ة القرف�ة إىل نظام�ك الغذائ�ي،
تحت�وي القرفة على الربوانثوس�يانني
وس�ينمالدهيد الت�ي تس�اعد على منع
تكوين الربوتني املسبب ملرض الزهايمر،
عالوة عىل ذل�ك ،فإنه يخف�ف ً
أيضا من
االرتف�اع املفاجئ يف مس�تويات الس�كر
يف الدم.

إطالق دليل الوقاية من إصابات الرياضات اإللكترونية
منذ انتش�ار فيروس كورونا وعملي�ات إلغالق،
ازده�رت الرياض�ات اإللكرتوني�ة ،حي�ث يق�وم
املحرتفون واله�واة الذين يتنافس�ون عىل الفوز
باللعب لساعات طويلة.
عندما كانت لينديس ميليور تبلغ من العمر س�ت
سنوات ،اشرتى لها جدها وحدة تحكم نيتندو 64
ونسخة من لعبة  .Ocarina of Timeكانت تحبها
كثيراً ،وبعد س�نوات ،عندما تخرج�ت من كلية
الط�ب ،كان�ت ال ت�زال تلعب مختل�ف الرياضات
اإللكرتوني�ة بانتظ�ام مع مجموعة م�ن األطباء
األصدق�اء .أثن�اء اتصالهم عرب اإلنرتن�ت للتغلب
عىل بعضه�م البعض يف مختل�ف األلعاب ،انتهى
بهم األمر بالحديث عن األلم التي بدأ العديد منهم
يف مالحظته�ا مرارًا وتك�رارًا :أل�م يف الخنرص أو

الرقبة أو الظهر.
ومنذ ح�وايل ثالث س�نوات ،كان�ت ميليور تضع
حقيبة الهوك�ي الخاصة بها يف صندوق س�يارة
أح�د األصدق�اء ،وش�عرت بصدم�ة مفاجئ�ة يف

مؤخرة معصمها ،أدركت أن ألعاب الفيديو تركت
أنسجتها الرخوة يف حالة مضطربة.
يف ذلك الوقت ،كانت تعمل يف مستش�فى .يف اليوم
الت�ايل ،خضعت لصور باملوجات ف�وق الصوتية.
وقال�ت ميلي�ور “كان�ت عليه�ا عالم�ات إصابة
مزمنة” .
وأطلق�ت رشكة «آب�ل» مؤخ�را ً أداة جديدة تتيح
للمس�تخدمني نق�ل الص�ور ومقاط�ع الفيدي�و
املوج�ودة يف خدم�ة «ص�ور آي كالود» (iCloud
 )Photosإىل حس�اباتهم يف خدمة «صور غوغل»
(.)Google Photos
واس�تطاعت ميليور أن ت�رى أن ألياف عضالتها،
والتي من املفرتض أن تسير يف خطوط متوازية،
كانت متموجة وغري منتظمة بشكل مقلق.

تقرير يوضح كيفية التحكم بإدارة السعرات الحرارية
كش�ف تقري�ر صادر عن قس�م العل�وم الطبي�ة الحيوية يف جامع�ة والية
ميسوري ،عن أن البد من اتباع نظام غذائي يعتمد عىل عدد سعرات حرارية
معينة حتى تتمكن يف الحفاظ عىل الوزن أو انقاصه أيضا ،طبقا ملا نرش يف
موقع انس�ايدر.وتبني من التقرير أن عدد السعرات الحرارية التي تتناولها
يوم ًيا يعتمد عىل مس�توى نشاطك البدني
وعم�رك وجنس�ك ،ف�إذا كن�ت ترغب يف
إنقاص ال�وزن ،فأنت بحاج�ة إىل تناول
سعرات حرارية أقل مما يحرقه جسمك،
بينم�ا إذا ترغ�ب يف زيادة ال�وزن ،فأنت
بحاج�ة إىل تناول س�عرات حرارية أكثر
مما يحرقه جسمك.
وأش�ار الخبراء ،إىل أن ع�دد الس�عرات
الحراري�ة الت�ي تحت�اج إىل تناولها تعتمد
عىل عاملني رئيس�يي هما النش�اط البدني
ومع�دل االس�تقالب األس�ايس ،حي�ث يت�م
تحديد مس�توى نش�اطك البدني بشكل عام يف
ثلاث مه�ام األوىل تعتمد على األنش�طة اليومية
التي تمارس�ها ،والثانى يعتمد عىل ممارس�ة بعض
التماري�ن البس�يطة مثل املشي مل�دة  30إىل  45دقيقة
يوم ًي�ا ملدة ثالثة إىل أربعة أيام يف األس�بوع ،واألخري يعتمد
عىل ممارسة التمارين ملدة ساعة أسبوعيا.

وأكد الخرباء ،أن معدل األيض االس�اىس من أكثر العوامل التي تحدد كيفية
إدارة الس�عرات الحراري�ة ،والذي يمث�ل  ٪60من الس�عرات الحرارية التي
تحرقه�ا وتتمثل يف عمليات التنفس أو ضخ ال�دم  .وأكد الباحثون أيضا أن
األش�خاص الراغبني يف إنقاص أوزانهم البد أن يتناولوا سعرات حرارية أقل
مما ه�و مطل�وب للحفاظ عىل
الوزن وتويص مراكز الس�يطرة
عىل األمراض ( )CDCبممارسة
النشاط البدني املعتدل ملدة 150
دقيقة عىل األقل أسبوع ًيا ،ولكن
قد تحتاج إىل مزيد من التمارين
أكث�ر م�ن ذل�ك إلح�داث عجز،
اعتم�ا ًدا على ع�دد الس�عرات
الحرارية التي تستهلكها.
وأكد التقرير أن البد أن سعراتك
الحراري�ة على أقل م�ن 1200
س�عرًا يف اليوم ،ألنه من الصعب
تلبي�ة متطلب�ات الفيتامين�ات
واملعادن .يمك�ن أن يؤدي ً
أيضا
إىل إبطاء عملية التمثيل الغذائي
وق�د ي�ؤدي إىل اس�تعادة الوزن
املفقود مرة أخرى.

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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«أمازون فريش» اخدم نفسك
بنفسك وغادِر دون دفع الحساب !
افتتحت رشكة «أمازون» ()Amazon
أول متجر للمنتجات الطازجة يف اململكة
املتحدة يف حي إيلينغ غرب لندن ،حيث
يمكن للمتسوقني اختيار بضائعهم
واملغادرة دون الحاجة إىل الوقوف يف
طوابري االنتظار لدفع الحساب.
«أمازون فريش» ( )Amazon Freshهو
متجر «ذكي» ،متاح ألي شخص لديه
حساب عىل تطبيق أمازون عىل هاتفه،
ويتعني عىل املتسوقني مسح رمز الهاتف
ضوئيا للدخول إىل املتجر وبداية تجربة
التبضع الجديدة.ويمكن للمتسوقني
اختيار البضائع التي يريدونها ،وبمجرد

إزالة البضاعة املختارة من عىل الرف
تقوم املستشعرات املوجودة يف أرجاء
املكان باحتسابها ضمن حسابك،
يف الوقت الذي تراقب فيه الكامريات
املنترشة يف كل مكان وغريها من التقنيات
املدعومة بالذكاء االصطناعي حركة
األفراد يف املتجر والسلع املختارة.وقالت
الرشكة إن «أدوات التعرف عىل الوجه
ليست جزءًا من الطريقة التي يتعقب بها
النظام املتسوقني داخل املتجر حتى اآلن».
وهي الطريقة املعتادة يف املتاجر لتتبع
املستهلكني أثناء التسوق ،والتي تستخدم
أحيانا ملنع الرسقة.

إعادة تركيب تمثال رمسيس الثاني
تنطلق هذا األسبوع بمعابد الكرنك الشهرية ،بمدينة األقرص التاريخية يف صعيد مرص،
أعمال موسم جديد من الحفائر والرتميمات األثرية ،التي يقوم بها فريق من اآلثاريني
واملرممني والعمال املرصيني والفرنسيني ،املنخرطني بالعمل يف املركز املرصي الفرنيس
بمعابد الكرنك.وقال الدكتور مصطفى وزيري ،األمني العام للمجلس األعىل لآلثار املرصية،
لوكالة ،إن فريقا ً من املرصيني والفرنسيني ،سيقومون بمرشوع لجمع وترميم وإعادة
تركيب تمثال للملك رمسيس الثاني أمام الرصح التاسع بالكرنك ،حيث توزعت أجزاء
التمثال عىل  200كتلة حجرية.وأضاف وزيري أن األعمال ستتضمن أيضا ً القيام بحفائر
أثرية حول منطقة معبد امللك طهرقا بالفناء املفتوح األول بمجموعة معابد الكرنك.
ربما تكون قد س�معت أصدق�اءك يتحدثون عن اليوم
العامل�ي للمرأة ،أو وس�ائل اإلعالم تتناق�ل أخبارا عن
هذا اليوم ،لك�ن أي يوم يصادف اليوم العاملي للمرأة؟
وهل هو مناس�بة لالحتفال أم لالحتجاج؟ وهل هناك
يوم عاملي للرجل؟ وباألس�اس ،مل�اذا هناك يوم عاملي
للمرأة؟ منذ أكثر من قرن ،والناس يف كل أنحاء العالم
يحتفل�ون بيوم الثامن م�ن آذار باعتباره يوما خاصا
باملرأة .ما أصل هذا اليوم؟ انبثق اليوم العاملي للمرأة
ع�ن حراك عمايل ،ث�م أصبح حدثا س�نويا اعرتفت به
األم�م املتح�دة .ففي ع�ام  ،1908خرج�ت 15,000
امرأة يف مسيرة احتجاجية بش�وارع مدينة نيويورك
األمريكية ،للمطالبة بتقليل س�اعات العمل وتحسني
األجور والحصول عىل حق التصويت يف االنتخابات.
واقرتح�ت امرأة تدع�ى كالرا زيتكن جعل ه�ذا اليوم

لي�س مجرد يوم وطن�ي بل عاملي ،وعرض�ت فكرتها
عام  1910يف مؤتمر دويل للمرأة العاملة عقد يف مدينة
كوبنهاغ�ن الدنماركي�ة .وكان يف ذل�ك املؤتم�ر 100
ام�رأة قدمن من  17دولة ،وكلهن وافقن عىل االقرتاح
باإلجم�اع .واحتف�ل بالي�وم العامل�ي ألول مرة عام
 ،1911يف كل من النمسا والدنمارك وأملانيا وسويرسا.
وج�اءت ذكراه املئوية ع�ام  - 2011لذا فنحن نحتفل
هذا العام باليوم العاملي للمرأة رقم .110
وأصب�ح األمر رس�ميا ع�ام  1975عندما ب�دأت األمم
املتحدة باالحتفال بهذا اليوم واختيار موضوع مختلف
ل�ه لكل ع�ام؛ وكان أول موضوع (ع�ام  )1976يدور
حول «االحتفاء باملايض ،والتخطيط للمستقبل».
وأصبح اليوم العاملي للمرأة موعدا لالحتفال بإنجازات
املرأة يف املجتمع ويف مجاالت السياس�ة واالقتصاد ،يف

تضاعفت ثروته خمسة أضعاف
و خسر لقب األغنى في العالم !
بعدما تضاعفت ثروته ألكثر من خمس�ة أضعاف يف ع�ام  ،2020خرس امللياردير
األمريكي إيلون موس�ك  27مليار دوالر منذ يوم االثنني املايض ،بعد تراجع أس�هم
رشكته «تسلا» يف عمليات بيع أسهم رشكات التكنولوجيا.وصنف موسك كأغنى
شخص يف العالم يف يناير من هذا العام ،ولكن يف  16فرباير املايض ،بدأ االنهيار بعد
تراجع أسهم رشكة «تسال» بنسبة  2.4يف املائة ،مما أدى إىل محو  4.6مليار دوالر
من ثروة رئيس�ها التنفيذي موس�ك ،ودفعه إىل أس�فل من املركز األول يف تصنيف
مؤرش «بلومبريغ» للمليارديرات.واستعاد جيف بيزوس ،الرئيس التنفيذي لرشكة
«أمازون» ،الذي احتفظ باللقب ألكثر من ثالث س�نوات حتى يناير  ،2020مركزه
األول بث�روة صافي�ة قدرها  191.2مليار دوالر.وأنهى هبوط موس�ك فرتة تربعه
حوايل ستة أسابيع عىل عرش أغنى رجل يف العالم ،وفق «روسيا اليوم».
وبعد االنخفاضات الكبرية يف أسهم رشكته إىل ما يقرب من  6.2مليار دوالر اعتبارا
من يوم األربعاء املايض ،تراجع موس�ك أكث�ر إىل املركز الثالث يف قائمة تصنيفات
«فوربس» للمليارديرات ،حيث أنه اآلن متأخر بنحو  20مليار دوالر عن بيزوس.

حني أن جذوره السياس�ية تقوم عىل فكرة اإلرضابات
واالحتجاجات املنظمة لنرش الوعي حول اس�تمرارية
عدم املساواة بني الرجال والنساء.
ما هي األلوان التي ترمز إىل يوم املرأة العاملي؟
يرم�ز ا الل�ون البنفس�جي املس�تخدم ضم�ن أل�وان
االحتفال بعيد املرأة إىل العدالة والكرامة
البنفس�جي واألخضر واألبيض هي ألوان ي�وم املرأة
العاملي.وتق�ول حمل�ة ي�وم امل�رأة العامل�ي« :الل�ون
البنفس�جي يرم�ز إىل العدالة والكرام�ة ،أما األخرض
فريم�ز إىل األم�ل ،ويمث�ل الل�ون األبيض النق�اء وإن
كان مفهوم�ا ً مثريا ً للج�دل.وكان االتحاد االجتماعي
والس�يايس للنس�اء يف اململك�ة املتح�دة ه�و أول من
استخدم رمز هذه األلوان يف عام .1908
كيف يحتفل العالم بيوم املرأة؟

يقتل أم أطفاله الثالثة
ألنها حجبته على واتساب !

ارتك�ب زوج يف الربازي�ل جريمة بش�عة
للغاية ،عندما قت�ل والدة أطفاله الثالثة
طعنا حت�ى املوت ،بع�د أن حظرته عىل
تطببيق «واتساب»
وقت�ل إدغاردي�ن دوس س�انتوس34( ،
عام�ا) ،زوجت�ه الس�ابقة بوحش�ية
ل�دى وصوله�ا إىل مقر عمله�ا يف مدينة
أوروكوي ،ش�مال رشقي الربازيل ،يف 19
فرباير املايض.
وأظه�رت لقط�ات س�جلتها كاميرات
املراقبة ،وصول زوج القتيلة الس�ابق إىل
مقر العمل يف السادسة صباحا.
وكان القاتل ينتظر ميندونكا ( 32عاما)
الت�ي تعمل خادمة يف مكان علمها لنحو

 40دقيقة.
ورص�دت الكامريات لحظات كان القاتل
يهاجم األم الش�ابة ،بينما كانت تكافح
من أجل التحرر من قبضته ،لكنه تمكن
منها وطرحها أرض�ا ،ورشع يف طعنها.
وبع�د أن ابتعد قليال عن جس�د القتيلة،
عاد وطعنها مرات أخرى ،وفق «س�كاي
نيوز عربية».
وذك�رت تقاري�ر محلي�ة أن الجريم�ة
جاءت بعد أن حجبت األم زوجها السابق
عىل تطبيق التواصل الفوري «واتساب».
وألق�ت الرشط�ة القب�ض على القات�ل
يف منزل�ه بع�د ح�وايل نصف س�اعة من
الجريمة ،حيث كان يستعد للفرار.

أثر لحيوان نجم البحر عمره  480مليون سنة !

عثر باحثون بريطانيون عىل أقدم أثر لحيوان
مائي يف العالم وكشفت الدراسة ،التي أجراها
الباحثون أن األثر املكتشف يف املغرب يعود
تاريخه إىل  480مليون سنة.وأوضح الباحثون

أن االكتشاف هو عبارة عن أثر لنجم البحر الذي
يُعَ ُّد حلقة مفقودة بني الكائنات الزهرية الحديثة
وجميع نجوم البحر الحية يف كوكب األرض.
وقال خرباء من جامعة كامربيدج الربيطانية إن

بلدة أثرية غارقة منذ  40عاما تظهر من تحت المياه
أظهرت لقطات جوية يف نينغبو
بمقاطعة جيجيانغ يف الصني،
بروز قرية صينية أثرية كانت
املياه قد غمرتها ملدة ال تقل عن 40
عاما.وكشفت لقطات من طائرة

مسرية حدود املستوطنة الغارقة يف
الطني يف خزان جياوكو املائي.
ومن غري الواضح يف أي قرن تم
بناؤها ،وفق «روسيا اليوم».
وأفادت األنباء املحلية بأن

الحادثة استقطبت العديد من
السياح بحيث سارعوا إىل املنطقة
الطبيعية الخالبة لالستمتاع برؤية
اآلثار ،وقد راود بعضهم رغبة
العثور عىل كنز دفني.

يع�د اليوم العاملي للمرأة يوم عطلة وطنية يف كثري من
الدول ،بما يف ذلك التي تتضاعف فيها مبيعات الزهور
يف األيام الثالثة أو األربعة التي تسبق  8آذار
ما موضوع االحتفال بعيد املرأة يف عام 2021؟
اختارت حمل�ة اليوم العاملي للمرأة لهذا العام ش�عار
 ChooseToChallenge#أي اختر أن تتح�دى ،ففكرة
التح�دي ه�ذه تمثل تنبيه�ا لنا عىل املس�توى الفردي
والعاملي بأننا جميعا ً مسؤولون عن أفكارنا وأفعالنا.
وتشير فكرة الحملة إىل أنه «يمكننا جميعا ً أن نختار
تح�دي وادان�ة وفضح التحي�زات املبنية عىل أس�اس
الجندر (النوع االجتماعي) وعدم املساواة»« .ويمكننا
جميعا ً اختيار البحث عن إنجازات املرأة واالحتفال بها
بش�كل جماعي ،واملس�اعدة يف خلق عالم أكثر شموال
للجميع».

الحفرية التي تم اكتشافها داخل الصخر الزيتي
يف سلسلة جبال األطلس الصغري ترجع إىل فرتة
ما يسمى بحدث «أوردوفييش للتنوع الحيوي»
عندما توسعت الحياة فجأة.
وأضافوا أن األحفورة السابقة ألقدم عينة من
نجم البحر كانت أصغر بـ 50مليون سنة.
وذكر الدكتور آرون هنرت ،قائد البحث ،أن عينة
الحفرية التي وجدت يف املغرب جُ معت ألول
مرة بداية سنة  2000من طرف فالحني أمازيغ
أصبحوا مُنقبني عن الحفريات يف الصحراء.
وقال آرون إنها «حفرية رَّ
حيتني سنوات عديدة،
ونقطة التحول جاءت عندما كنت أدرس عينات
حية من زنابق البحر ،وهي قريبة من نجم البحر،
تم جمعها من الساحل الشمايل لوالية واشنطن،
وتم وضعها يف متحف املدينة.
ولفت إىل أنه تبني له فيما بعد أن هذه الحفريات
تشبه بعض اليشء الحفرية املغربية ،ليدرك آنذاك
أنها أقدم حفرية لجميع الحيوانات التي تشبه
نجم البحر.
وفحص فريق العمل حفريات نجم البحر منذ
 480مليون سنة إىل  350مليون سنة ،واتضح
لهم أن هذه الحفرية كانت هي الحلقة املفقودة.

ً
تعويضا بـ  600مليون دوالر من مدونين
ماركة شهيرة تطلب
رفعت دار أزياء «دولتيش آند غابانا» يف
ميالنو ،دعوى تشهري يف محكمة إيطالية،
تطالب بتعويضات تزيد عىل  600مليون
دوالر ،وذلك من مدوني أزياء أمريكيني
أعادا نرش تعليقات معادية آلسيا منسوبة
ألحد مصممي العالمة ،وهو بحسبها
أمر أدى ملقاطعتها من قبل املستهلكني
اآلسيويني مكبدة إياها ماليني الدوالرات.
وبحسب وكالة «أسوشيتد برس» ،تم رفع
الدعوى يف محكمة ميالنو املدنية عام
 ،2019لكنها لم تُعلن إال هذا األسبوع
عندما نرش املدونان عنها عىل حسابهما
عرب «إنستغرام» ،وهو حساب يتم متابعة
محتواه عىل نطاق واسع لتخصصه
يف عالم املوضة والقضايا االجتماعية.

وقالت سوزان سكافيدي ،مديرة معهد
قانون املوضة يف كلية فوردهام للحقوق،
وهي مسؤولة بشكل ما عن الدفاع عن
املدونني« :هذه القضية برمتها محاولة
إلسكات كل من توني ليو ولينديس شويلر
بشكل شخيص» ،وهما مديرا املدونة.
وبالعودة القضية ذاتها ،فإنها تعود إىل
نوفمرب  2018عندما واجهت & Dolce
 Gabbanaمقاطعة يف آسيا ،بعد الغضب
من مقاطع فيديو وصفت بكونها غري
حساسة ثقافيا ً بعد الرتويج لعرض أزياء
رئييس كان من املقرر يف شنغهاي ،فضالً
عن بعض التعليقات يف الدردشة الخاصة
عىل موقع «إنستغرام» ،والتي تم اعتبارها
مهينة

وقتها ،تم إلغاء العرض كونه رد فعل
عنيفا ً ومستنكراً ،وشملت املقاطعة
سحب تجار التجزئة بضائع العالمة
التجارية الشهرية ،ناهيك عن تنصل كبار
الشخصيات اآلسيوية من العالمة.قال
املصممان دومينيكو دولتيش وستيفانو
غابانا يف البداية :إن حساب  Gabbanaقد
تم اخرتاقه ،وظهر االثنان الحقا ً يف مقطع
فيديو يعتذران فيه للشعب الصيني.وقالت
سكافيدي :إن دار األزياء تسعى للحصول
عىل تعويضات تزيد عىل نصف مليار
يورو ،إذ خرست العالمة الشهرية بسبب
القضية نحو  450مليون يورو من صورة
عالمتها التجارية منذ  ،2018وما يقرب
من  90مليون يورو من املبيعات يف آسيا.

غامر بحياته إلنقاذ قطط من عرض البحر !
لم يرتدد بحار يف تايالند يف مواجهة
األخطار لكي ينفذ قططا حارصتها النريان
يف سفينة.ووصفت صحيفة «الصن»
الربيطانية البحار التايلندي بـ»البطل»
بعد أن نجح يف تخليص القطط من املوت
املحقق.وبدأت القصة ،قبل أيام ،عندما
اشتعلت النريان يف سفينة كانت تبحر قرب
جزيرة كوه أدانغ جنوب تايالند.
وبعدما طلب طاقم السفينة املساعدة،

هبت البحرية التايالندية لتقديم يد العون،
وتمكنت من إخالء أفراد الطاقم الثمانية.
وبدا أن القصة أنت هنا ،لكن عندما عارة
البحارة التايالنديون إىل قرب السفينة
املحرتقة ،التي بدأت يف الغرق ،علموا أن
هناك قططا ال تزال موجودة عىل متن
السفينة.وغطس بحار يبلغ من العمر (23
عاما) يف مياه البحر وسبح باتجاه السفينة،
وتمكن من الصعود عليها ،ووضع ثالثا من

القطط يف كيس أرز قديم وحمل واحدا عىل
كتفه ،وعاد إىل البحر ،حيث سبح نحو
سفينة البحرية.وقال البحار ثاتسافون
ساي :عندما وصلنا ،كانت مهمتنا تأمني
الحطام والتأكد من ترسب الوقود».
وتابع« :الحظنا وجود القطط عىل متن
السفينة البحرية ،وفورا خلعت قمييص عىل
الفور وارتديت سرتة النجاة حتى أتمكن من
القفز يف البحر».

سفينة وزنها آالف الكيلوغرامات تطير في الهواء !
التقطت صور لسفينة
ضخمة تبدو وكأنها تطري
قبالة السواحل
الربيطانية حيث
تداول رواد مواقع
التواصل االجتماعي
مؤخرا اللقطات املثرية
هذه
للدهشة.والتقطت
الصور قرب ميناء فاملوث
يف مقاطعة كورنوال من قبل
املواطن ديفيد موريس ،الذي أعرب عن صدمته
برؤية ناقلة ثقيلة تحلق فوق سطح املاء وفق صحيفة أخبار
اليوم.وسبق أن تم تصوير سفينة «طائرة» أخرى قبالة سواحل
إسكتلندا أواخر فرباير املايض .وأوضح خبري األرصاد الجوية
ديفيد براين ،أن رس «السفن الطائرة» يعود إىل خداع برصي
يُعرف بـ»الرساب األعىل» ،وهو ناجم عن انحناء الضوء نتيجة
لظاهرة «االنقالب الحراري» ،إذ يوجد الجو البارد فوق سطح
البحر مبارشة ،وفوقه الجو الساخن .وأشار الخبري إىل أن هذا
الخداع البرصي يمكن رؤيته عادة يف منطقة القطب الشمايل،
لكنه يعد نادرا للغاية قبالة سواحل بريطانيا.

