الخارجية النيابية:
ضعف السيادة سمح
بتواجد القوات األجنبية

نائب :وجود خالف حول
آليات التصويت على
قانون المحكمة االتحادية

المراقب العراقي/بغداد...

اكدت لجن�ة العالقات الخارجي�ة النيابية ،امس
االحد ،ان ضعف الس�يادة هو من تسبب بتواجد
القوات االجنبية.
وق�ال عض�و اللجن�ة عام�ر الفاي�ز يف ترصي�ح
صحف�ي تابعته «املراق�ب العراق�ي» ان “بعض
القوات متواجدة يف العراق ،هي ليس�ت بموافقة
رس�مية وهذا نتيجة لنقص الس�يادة والسيطرة
يف البالد».
ولفت اىل ان «قوات تركية وكذلك اعداد هائلة من
القوات االمريكية هي ليست بموافقة العراق».
يش�ار اىل ان العديد من الق�وات االجنبية تتواجد
يف الع�راق ،منه�ا الق�وات االمريكية الت�ي يقدر
تعداده�ا باكثر م�ن عرشة االف مقات�ل ،وكذلك
الق�وات الرتكي�ة الت�ي تتوغ�ل بعم�ق االرايض
الشمالية.
يذك�ر ان الربملان العراقي كان قد صوت يف مطلع
« »2020امل�ايض عىل قرار يقيض باخراج القوات
االجنبية من البلد او جدولة انسحابها.

المراقب العراقي/بغداد...

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
االمام الحسين «عليه السالم»

www.almuraqeb-aliraqi.com

Almuraqeb Aliraqi Newspaper
الحرس الثوري:
اإلمام
الخامنئي
أرغم العدو
على التراجع

4

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

قانون
االحزاب
المسمار االخير
في نعش
الفساد!..

االثنين 15اذار  2021العدد  2545السنة الحادية عشرة

راضي شنيشل:
الزوراء
سيعود
ألجواء
التنافس

5

6

اكد النائب ع�ن اللجنة القانونية حسين العقابي،
امس االحد ،وجود خالف حول آليات التصويت عىل
قانون املحكمة االتحادية.
وق�ال العقابي يف ترصيح صحف�ي تابعته «املراقب
العراقي» ان “قان�ون املحكمة االتحادية مرر بأهم
فقرات�ه وما تبق�ى من فقرات هي بس�يطة يمكن
تمريرها باي وقت”.
واض�اف ان “اعتراض الق�وى الكردي�ة يتلخ�ص
باليات التصويت داخل املحكمة حيث ترص االحزاب
الكردي�ة عىل التصوي�ت وفقا لألغلبي�ة يف حني ان
املنط�ق القانون�ي يشير اىل التصوي�ت وف�ق ثلثي
االعضاء”.
واوض�ح العقاب�ي ان “عم�ل الفقه�اء ه�و اصيل
وال يمكن تحويله اىل استش�اري حي�ث تنص املواد
الدس�تورية على ع�دم امكانية ترشي�ع أي قانون
مخالف للرشيعة االسالمية”.
وكان جدول اعمال جلس�ة اليوم االثنني قد تضمن
ادراج استكمال قراءة قانون املحكمة االتحادية.

سنجار تحت طائلة «التآمر»

«المارد العثماني» يستجيب لطموح القادة الكرد
في «قضم» األراضي العراقية
المراقب العراقي /المحرر السياسي...

غرب�ي مدين�ة
يف بل�دة صغيرة تق�ع
َّ
املوصل يف محافظة نينوى ،عىل مقربة
من الح�دود الس�ورية ،ثمّ�ة مخاوف
ّ
جيل ،جراء
بدأت تتصاعد حدتها بشكل
ّ
السكان من «استحواذ مرتقب»
خشية
يحيق بأراضيهم ،التي استعادوها بعد
ّ
مش�قة فرضت عليهم ،نتيجة احتالل
«داع�ش» ملدينته�م ،قبل أن تس�تعيد
الق�وات العراقي�ة وفصائ�ل املقاوم�ة
اإلسلامية الس�يطرة عليه�اُ ،
وترجع
ّ
سكانها ليستنشقوا الحرية مجدداً.
هك�ذا هو الح�ال يف س�نجار« ،املدينة
املنكوب�ة الت�ي ج�ار الزم�ن عليه�ا»،
حس�بما يق�ول جم�ع من س�اكنيها،
فبع�د فجيعة كبرى حلّ�ت بهم خالل
فترة احتلال «داع�ش» ألراضيه�م،
وتهجريه�م وقت�ل العدي�د منه�م،
فضالً عن استرقاق نس�ائهم ،لم يكد
ه�ؤالء أن يتنفس�وا الصع�داء ،حت�ى
ابتل�وا بـ»احتالل جديد» يس�تهدفهم،
بالتعاون مع أطراف محلية.

ووفقا ً ملراقبني للش�أن الس�يايس فإن
«العوائل الحاكمة يف إقليم كردستان»،
والحكومة الرتكية بزعامة «الس�لطان
العثماني الحالم» رجب طيب أردوغان،
تسعيان للس�يطرة عىل س�نجار وفق
صفق�ة تقيض بجع�ل القض�اء تحت
السيطرة الكردية وباملقابل إنهاء ملف
حزب العمال الكردستاني».
وعلمت «املراقب العراقي» من مصادر
واس�عة االطلاع ،ب�أن «تح�ركات
سياس�ية حثيث�ة ج�رت خلال األيام
القليلة املاضية ،إلحداث تغيريات أمنية
يف س�نجار ،تنفيذا ً ملخطط تقف خلفه
صفق�ات بني أطراف حكومية يف بغداد
مع إقليم كردستان».
وتشير املصادر إىل أن «الكرد يس�عون
بش�تى الطرق للس�يطرة عىل سنجار
وضمه�ا إداري�ا ألرايض االقلي�م
لالس�تفادة منها انتخابيا وكذلك زيادة
حصتهم يف املوازنة».
ولطاملا ّ
ظ�ل مصطف�ى الكاظمي منذ
تولي�ه رئاس�ة الحكوم�ة ،منهمكا يف

التحضير سياس�يا ً ملرحل�ة جدي�دة
ينوي خاللها تص ّدر املش�هد السيايس،
عبر تكتلات حزبي�ة ت ّدع�ي تمثي�ل

رياح الخالفات تقتلع «قانون الموازنة»
من «جدول» أعمال جلسة اإلثنين

دعوة برلمانية لمحاربة
التجار الجشعين
المراقب العراقي/بغداد...

دع�ا عضو مجل�س النواب عن محافظة نينوى احم�د مدلول الجربا ،امس
االح�د ،اىل معاقب�ة التجار الجش�عني بس�بب تالعبهم باس�عار الس�لع يف
الظروف الراهنة.
ووج�ه الجربا يف ترصيح صحفي تابعت�ه «املراقب العراقي» حديثه لرئيس
ً
قائلا  »:بما انكم عاجزون والتس�تطيعون التعرض لهؤالء التجار
الوزراء
الجش�عني ألن اغلبه�م رشكاء لقي�ادات البلد ،فما أمامن�ا اال ان نطلب من
جنابك�م الكريم اإليع�از إىل وزير املالي�ة ومحافظ البنك املرك�زي من اجل
تثبيت س�عر الدوالر مابين( 1250و )1275دينار العادة اس�عار املواد عىل
ماكانت عليه» .يش�ار اىل ان اسعار الس�لع ارتفعت بشكل كبري بعد القرار
ال�ذي اصدره البن�ك املركزي يف تخفيض قيم�ة الدينار ورفع س�عر الدوالر
بف�ارق « .»%20يذك�ر ان حراك برملاني يجري الج�ل تخفيض قيمة الدوالر
واعادته اىل س�عره القديم ،او تثبيته عند س�عر متوسط بني السعر القديم
والجديد يصل اىل « »1350دينار للدوالر الواحد.

التظاه�رات ،يديره�ا مستش�ارون
ُي ّ
شكلون الحلقة الضيقة املقربة منه.
وم�ن ه�ذا املنطل�ق ،يمك�ن ترجم�ة

ترصف�ات الكاظم�ي وس�لوكياته ،يف
التعاط�ي م�ع امللف�ات الت�ي جعل�ت
العراق على صفيح س�اخن ،وأفقدته

المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي...

م�ا زال قانون املوازن�ة االتحادية لس�نة  ،2021يراوح
بين خالفات الكتل السياس�ية وع�دم اتفاقها عىل عدة
بن�ود فيه عىل الرغم من ميض ما يقارب الثالثة أش�هر
عىل وصول�ه إىل مجلس النواب من الحكومة ،فالقانون
لن ي�رى الن�ور يف الجلس�ة الربملاني�ة املرتقبة بس�بب
اتف�اق الرئاس�ات الثلاث على إعط�اء االقلي�م حصة
س�نوية  ,حتى ل�و يتم عقد اتفاق ما بين بغداد وأربيل
 ,فالرئاس�ات تجامل حزب بارزاني عىل حساب معاناة

العراقيين الذي�ن ما زال�ت رشائح عدي�دة منهم تنتظر
إقرارها للحصول عىل مستحقاتها املالية سواء موظفو
العق�ود واالج�ور اليومي�ة أو مس�تحقات املقاولين ،
لك�ن الجميع اتف�ق عىل ع�دم تمرير املوازن�ة من أجل
إجب�ار اللجان الربملانية على إدراج حصة االقليم  ,رغم
االعرتاض الشعبي والربملاني.
اللجنة املالية النيابية كش�فت ،عن أس�باب تأخر إقرار
املوازنة ،فيما استبعدت تمريرها يف جلسة اليوم االثنني،
وقال�ت اللجن�ة  ,إن بع�ض الكت�ل السياس�ية ربط�ت

لقاحات بـ«اآلجل» تصل إلى العراق
وكورونا تفتك بمواطنيه

المراقب العراقي /أحمد محمد...

أخط�اء فادحة وقعت فيه�ا وزارة الصحة
والحكومة العراقي�ة تتعلق بملف فريوس
كورون�ا ،خصوص�ا يف مس�ألة التعاق�د
مع الشركات االجنبية املنتج�ة للقاحات
الوقائي�ة ،ل�م تكش�ف عنه�ا ال�وزارة يف
حينه�ا ،وم�ن بين تل�ك الثغ�رات قب�ول
الجانب العراقي بإيصال اللقاحات يف وقت
متأخر!.
وتحذر أوس�اط نيابية ممتعضة من تأخر
وصول اللق�اح اىل البلد ،من تدخل رشكات
أجنبي�ة وس�يطة لوصول تل�ك اللقاحات،
معتربين أن هذا االجراء سيتس�بب بفساد
يف تجهيز وإيصال اللقاح اىل العراق.
وش�هدت ع�دد كبير م�ن دول العال�م،
رشوعه�ا بتطعيم مواطنيه�ا من لقاحات
كورونا التي جرت عليها املصادقة من قبل

املقومات الحقيقية لسيادة الدولة عىل
أراضيها ،حسبما يرى مراقبون للشأن
السيايس.
َّ
ولع�ل من أب�رز امللفات الت�ي تص ّدرت
املش�هد يف اآلون�ة األخيرة ،ومازال�ت
تداعياتها تهدد وحدة األرايض العراقية
و”م�ا تبق�ى” من س�يادة البلاد ،هو
مل�ف االنته�اكات العس�كرية الرتكية
املتك�ررة ،حي�ث أج�رت أنق�رة ع�ددا
م�ن العمليات العس�كرية ض�د حزب
العمال الكردستاني (الرتكي) يف شمال
الع�راق ،يف ظل صمت حكومي مطبق،
باس�تثناء بعض الترصيح�ات التي لم
ترت�ق ملس�توى الخرق الكبري لس�يادة
ِ
البالد.
من جانبه يق�ول النائب عن محافظة
نين�وى مخت�ار املوس�وي لـ»املراق�ب
العراق�ي» ،إن «هن�اك م�ن يح�اول
زرع الفتن�ة يف س�نجار ،عبر جعله�ا
منطق�ة دائمة الصراع» ،عازي�ا ً ذلك
إىل «احتوائه�ا عىل مس�تودعات هائلة
للنفط» .ويضيف املوس�وي أن «هناك

اتفاقات بني حكومة إقليم كردس�تان
والحكوم�ة الرتكية بش�أن االعتداءات
املتك�ررة على س�نجار» ،الفت�ا ً إىل أن
«اإلقليم يتحمل مسؤولية الجزء األكرب
من تلك االعتداءات».
ويرى املوسوي أن «الحكومة االتحادية
خضعت لرغبات كردس�تان ،خصوصا
بعد االتف�اق املوقع مع اإلقليم بش�أن
س�نجار» ،مبينا ً أن «هذا االتفاق يرض
بمصالح العراق بش�كل عام ويفس�ح
املجال بشكل كبري أمام الكرد للسيطرة
عىل سنجار».
ويف الوق�ت ال�ذي ص�وت في�ه مجلس
النواب ،خالل جلسة استثنائية عقدها
يف الخام�س من كان�ون الثاني ،2020
على ق�رار ُيل�زم الحكوم�ة بإخ�راج
القوات األجنبية من األرايض العراقية.
توغلت قوات الجيش الرتكي حتى وقت
قريب ،يف عمق يصل إىل أكثر من 25كم
داخل األرايض العراقية ،وبأعداد كبرية
على غ�رار االنته�اكات الت�ي يرتكبها
رجب طيب أردوغان يف سوريا.

منظمة الصحة العاملي�ة ،وهذه اللقاحات
جميعه�ا منتج�ة م�ن قبل ال�دول الكربى
أو م�ن املناش�ئ العاملية املعروف�ة بإنتاج
العقاقري الطبية والتي ش�كلت ما أس�مته
بتحال�ف اللقاح�ات العامل�ي الذي اشترك
الع�راق يف عضويته مع ب�دء أزمة كورونا،
حي�ث يضم�ن االشتراك يف ه�ذا التحالف
االس�بقية للدول املشاركة يف الحصول عىل
اللقاحات املنتجة.
إال أنه وبشكل مستغرب وألسباب غامضة
ال زال الع�راق متأخ�را ج�دا يف ه�ذا امللف،
خصوصا مع ميض أكثر من  4أش�هر عىل
اعتماد عدد كبير من اللقاحات املطروحة
يف سوق االدوية.
فعىل الرغم من ترصيح�ات وزارة الصحة
خلال الفترة املاضي�ة ع�ن اس�تعدادها
لتوفري اللقاحات بع�د املصادقة عليها من

قبل منظمة الصحة العاملية ،إال أن العراق
ل�م يحص�ل عىل أي لقاح بش�كل رس�مي
س�وى  50ألف جرعة م�ن اللقاح الصيني
(سينوفارم) عىل ش�كل هدية مقدمة من
الصني .ومن االمور املثرية لالس�تغراب أن

التصوي�ت عىل قان�ون املوازنة بالتصوي�ت عىل قانون
املحكمة االتحادية من أجل إجراء انتخابات مبكرة.
وأوضح�ت أن قان�ون املوازنة لن يمرر يف جلس�ة اليوم
االثنني ،وقد نش�هد يوما ً صعبا ً بس�بب قانوني املوازنة
واملحكم�ة االتحادي�ة ،إذ إن هن�اك خالف�ات بني أغلب
الكتل حولها.
وتاب�ع ،أن «املكون�ات غري راضية عن قان�ون املحكمة
االتحادي�ة ،واألم�ر ينطب�ق كذل�ك بالنس�بة ملشروع
املوازنة ،لذلك ستكون هناك صعوبة يف تمريرها.

ويف هذا الش�أن أكد الخبري االقتص�ادي لطيف العكييل،
أن قضي�ة تمرير موازن�ة العام الحايل تخض�ع لعملية
ابتزاز من قبل الكتل السياس�ية الت�ي تباينت ازدواجية
ترصيحاته�ا بعملها  ,فهي ترف�ض إدراج موازنة العام
الحايل يف جلسة اليوم وتطالب بربطها بقانون املحكمة
االتحادي�ة من أج�ل الضغ�ط لتمرير حص�ة االقليم يف
املوازن�ة ألجل مصالحها وتحالفاتها مع حزبي بارزاني
وطالباني ....
تفاصيل اوسع صفحة 3

ماهو مصير رواتب شهر آذار ؟
المراقب العراقي/بغداد...

هن�اك دول فقرية التمل�ك الثروات الطائلة
واالموال التي تتيح لها رشاء كميات كبرية
م�ن اللقاح�ات ،على العكس م�ن العراق
الذي يملك املال والثروات!.

تفاصيل اوسع صفحة 2

اجابت اللجنة املالية النيابية ،امس
األحد ،عن مصير رواتب املوظفني
لش�هر آذار الج�اري ،يف حال تاخر
اقرار قانون املوازنة االتحادي لعام
.2021
وقال عضو اللجنة جمال كوجر يف
ترصي�ح صحفي تابعت�ه «املراقب
العراقي» إن «تأخري اقرار مرشوع
قانون املوازنة لسنة  2021لن يؤثر
عىل موع�د رصف رواتب املوظفني

على اإلطالق ،وأكرب األدلة عىل ذلك
توزيع رواتب الشهرين املاضيني يف
موعدهما املحدد».

واض�اف أن «الحكوم�ة لديه�ا
صالحي�ة توزيع روات�ب املوظفني
حت�ى نهاية الع�ام الج�اري حتى
إن ل�م يت�م التصويت على قانون
املوازنة من قبل مجلس النواب».
يش�ار اىل ان قان�ون املوازن�ة
ً
عالق�ا يف رف�وف
االتحادي�ة الزال
الربمل�ان بس�بب التزم�ت الكردي
بموقف�ه بم�ا يتعل�ق بتس�ليم
صادرات النفط واحتس�اب نسبة
االقليم.

األمن النيابية تدعو إلى مناقشة الخروقات األمنية وتحديد مواطن الخلل
المراقب العراقي/بغداد...

دعت لجنة األمن والدفاع النيابية ،امس
األحد ،اىل مناقش�ة الخروق�ات االمنية،
واعادة النظر بالخطط العس�كرية عىل
خلفي�ةجريم�ةالب�ودور.
وقال عض�و اللجنة النائب س�عد مايع
يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه «املراق�ب

العراق�ي» «لقد هزت الجريمة البش�عة
الت�ي ارتكبها ش�ذاذ اآلف�اق يف منطقة
الب�و دور بمحافظ�ة صلاح الدي�ن
ضمائر أبناء الش�عب بمختلف أعراقهم
وانتماءاته�م وأع�ادت للذه�ن الجرائم
الدموي�ة التي ارتكبتها تل�ك العصابات
اإلرهابية بحق األبرياء».

وأض�اف ،أن «تك�رار الخروقات األمنية
وتنوعه�ا بين التفجيرات االنتحاري�ة
والتعرض للقطعات العسكرية بالقنص
واألسلحة املتوسطة والخفيفة والتسلل
ب�زي الق�وات األمني�ة وقت�ل املواطنني
اآلمنني ب�دم بارد ي�ؤرش إىل وجود خلل
خطري يستدعي موقف فوري وحازم».

ولفت إىل ان «عقد اجتماع عاجل يف مقر
لجنة األمن والدف�اع النيابية وعىل أعىل
املستويات بحضور القائد العام للقوات
املسلحة والقادة األمنيني لتحديد الخلل
بدق�ة وتحديث الخط�ط املتبعة والعمل
عىل إعادة انتش�ار القطعات العسكرية
ً
رسيع�ا لس�د الثغ�رات ومن�ع تك�رار

حمامات الدم».
وكان�ت عصاب�ات داع�ش االجرامي�ة
ق�د نف�ذت جريم�ة يف قري�ة الب�و دور
بمحافظ�ة صلاح الدي�ن ض�د اح�دى
العوائ�ل م�ا اس�فر ع�ن استش�هاد 7
افراد منه�ا بعد مداهمته�م ليالً بالزي
العس�كري.

من احلدث
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«الشــركــات األجنبية الوسيطة» ..بوابات فساد
تعرقل وصول لقاحات كورونا إلى العراق
املراقب العراقي /أحمد محمد...
أخط�اء فادحة وقعت فيها وزارة الصحة والحكومة
العراقي�ة تتعل�ق بملف فيروس كورون�ا ،خصوصا
يف مس�ألة التعاق�د مع الشركات االجنبي�ة املنتجة
للقاحات الوقائية ،لم تكشف عنها الوزارة يف حينها،
ومن بني تلك الثغرات قبول الجانب العراقي بإيصال
اللقاحات يف وقت متأخر!.
وتحذر أوس�اط نيابي�ة ممتعضة م�ن تأخر وصول
اللق�اح اىل البلد ،من تدخل رشكات أجنبية وس�يطة
لوص�ول تل�ك اللقاح�ات ،معتربي�ن أن ه�ذا االجراء
سيتسبب بفساد يف تجهيز وإيصال اللقاح اىل العراق.
وش�هدت عدد كبري من دول العالم ،رشوعها بتطعيم
مواطنيه�ا م�ن لقاحات كورون�ا التي ج�رت عليها
املصادقة م�ن قبل منظم�ة الصحة العاملي�ة ،وهذه
اللقاحات جميعها منتجة م�ن قبل الدول الكربى أو
من املناشئ العاملية املعروفة بإنتاج العقاقري الطبية
والتي ش�كلت ما أس�مته بتحالف اللقاحات العاملي
الذي اشرتك العراق يف عضويته مع بدء أزمة كورونا،
حي�ث يضمن االشتراك يف ه�ذا التحالف االس�بقية
للدول املشاركة يف الحصول عىل اللقاحات املنتجة.
إال أنه وبش�كل مس�تغرب وألس�باب غامضة ال زال
الع�راق متأخرا جدا يف هذا امللف ،خصوصا مع ميض
أكثر من  4أشهر عىل اعتماد عدد كبري من اللقاحات
املطروحة يف سوق االدوية.
فعلى الرغ�م م�ن ترصيح�ات وزارة الصح�ة خالل
الفرتة املاضية عن اس�تعدادها لتوفري اللقاحات بعد
املصادق�ة عليها من قب�ل منظمة الصح�ة العاملية،
إال أن العراق لم يحصل عىل أي لقاح بش�كل رس�مي
سوى  50ألف جرعة من اللقاح الصيني (سينوفارم)
عىل شكل هدية مقدمة من الصني.

ألواح طينية ..

يف املفهوم الداليل الش�ائع ملفردتي الدولة والوطن ،أن الحدود الفاصلة
بينهم�ا مفاهيمي�ا؛ تبدو متداخل�ة إىل حد بعيد ،ب�ل ويصعب التفريق
بينهما لدى جمهرة كبيرة من املثقفني ،فما بالك باملنخرطني بالحقل
السيايس ،الذين يعدون الدولة هي الوطن والوطن هو الدولة..
على صعيد عامة الش�عب ،وخصوص�ا يف مجتمعاتن�ا الرشقية ،التي
تعتق�د أن الحكومة «والد» يجب طاعته ،ف�إن الوطن يعني الحكومة،
بيد أن األمر يكون له منظور آخر لدى الشعوب العربية ،التي ما عرفت
منذ فجر الخليقة لغاية الس�اعة ،وربما إىل قيام الس�اعة ،غري الحكام
املس�تبدين ،فإن الوطن لديها هو الحاكم املستبد..وإذا قال صدام قال
العراق!..
اللغوي ملفردتي الوطن والدولة ،أن الدولة من الفعل َد َ
يف الجذر ُ
ال ،وهو
لالنتق�ال والتداول ،الدولة للغلب�ة كما أن األي�ام ُدول ،توحي بالتغيري
والحرك�ة والتبدل ،فيما الوطن م�ن الفعل و ََط َن و ََّط َن :طبَّعه ألّفه عىل
وطن نفسَ ه عىل األمر،أي َّ
بيئة جديدةَّ ،
وطن نفسَ ه لألمر َ
وحمَلها عليه
ووطن َّ
وهيَّأها لفعلهَّ ،
�خص بالبلد؛ أي ّاتخذه مَ حالًّ
ً
ُ
وس�كنا يُقيم
الش
في�ه ،وهكذا فإن الدولة والوطن ضدان باملفهوم ،الوطن ثابت والدولة
متغري ،وإن توحد املدلول أحياناً..الوطن يشء والدولة يشء آخر تماما.
قبل الحرب العاملية األوىل؛ التي اشتعلت وانتهت يف بداية القرن املايض،
كانت معان�ي وخرائط «الدول» غير تلك التي نعرفه�ا اليوم ،ويرجع
ذل�ك إىل الطريق�ة العش�وائية ،التي أعيد بها رس�م الح�دود بني الدول
بعد الحرب ،وإىل الكيفية التي قس�مت بها القوى االس�تعمارية بعض
املناطق ،قبل انسحابها من آسيا وإفريقيا.
آنذاك ،ويف أرض اس�مها العراق ،لم تكن ثمة «دولة عراقية» ،ولم يكن
للدولة هذا املفهوم واملعنى والجس�م املتعارف عليه ،وكان الرشطي أو
الجندرمة هو الدولة ،إذ كنا جز ًءا من اإلمرباطورية العثمانية لخمس�ة
ق�رون ،وكن�ا «نرط�ن» باللغ�ة الرتكية ،ولح�د اآلن أن أكث�ر من ثلثي
الش�عب العراق�ي ،يحملون وثائق جنس�ية تثب�ت أن «رعوية» آبائهم
للدولة العثمانية ،وما تزال مؤسس�ات دولة العراق الحالية ،تعامل من
ال يمتلكون مثل الوثائق ،عىل أنهم ليس�وا عراقيني أقحاح ،مع أن الذي
تب�دل هو الدول�ة ،فيما الوطن ل�م يتحرك
ولن يتحرك من مكانه أبدا!
لكي تتم صياغة توفيقية ملا يخدم الدولة،
ج�رى دم�ج مفردت�ي الدول�ة والوط�ن
بطريق�ة تلفيقي�ة ،تحت مس�مى الدولة
الوطنية ،أو «الوط�ن» بمفهومه الجديد،
الوط�ن تح�ول إىل «إل�ه» معب�ود ،يخ�دم
األنظم�ة االس�تبدادية ،وأخذت الش�عوب
تردد»نم�وت ويحي�ا الوط�ن» ،واملقصود
قاسم العجرش ..
بالحقيق�ة «نم�وت ويحي�ا الحاك�م»،
الذي يعلن نفس�ه حاكما باس�م الله والشعب
والتأري�خ ،ثم ال يرىض م�ن املواطنني بأقل من ال�والء املطلق ،والتأييد
الت�ام ،والهت�اف الدائ�م باس�مه ،بعد أن يحيط نفس�ه ب�كل مظاهر
الجربوت والطغيان..
يس�تفرد املستبد الحاكم ،الذي بات هو الدولة وهو الوطن ،بكل أدوات
الدولة ومقدرات الوطن ،ومن أجل ديمومة طغيانه وجربوته ،حوربت
العقائد واألديان ،وتش�كلت فكرة العلمانية..وما لقيرص لقيرص ،وما
لله لله ،وأعادوا الله بقوة العس�كر ،وجحافل الرفاق ورجال األمن ،إىل
املس�جد وحجروه بني الباب واملحراب ،وظهر دين جديد اسمه الوطن،
الذي ذاب بالدولة أو ذابت فيه ،ال فرق!..
من أجل الوطن ـ الدولة ،أو الدولة ـ الوطن ،تسلب الحريات ،فالحرية
للدول�ة التي ال يعلو عليها يشء ،حتى الخالق جل يف عالهُ ،
وش�نت عىل
العقائد حروب التش�ويه والتقبيح ،ألن الدولة ـ الوطن؛ ال تريد أن ترى
طاعة لغريها حتى لله تبارك وتعاىل ،ومن يخرج عن طاعة الحاكم ،أو
يعارض توجهاته ،فإنه يكون قد خرج عن طاعة الله ،ألن الحاكم هو
الدولة وهو الوطن اإلله!..
يف «الدول�ة اإلله» وتحت مس�مى «حب الوطن» ،علين�ا أن نقبل العفن
السيايس ،ونتعايش مع الفش�ل االقتصادي ،وتردي الخدمات وفقدان
األمن ،وس�وء اإلدارة ،ونصفق بحرارة للفس�اد والفاسدين ونحرتمهم
ونبجلهم..تاج تاج عىل الراس..
ث�م تتم برمجة العقول ،عىل أن كل هذا الوس�خ ه�و الوطن ،وأن حب
الدول�ة والحاك�م من حب الوط�ن ،وبالت�ايل يكون املس�اس بالحاكم
والحديث عنه نوعا من «التعريض» بالوطن!
كالم قبل السلام :الوط�ن مقدس ،ألنه طاهر وحل�و ،جميل ،مرشق،
وض�اء ،مثل ما هو؛ ركام وبيوت مهدمة وخرائب وعش�وائيات وجوع
وفقر ،ووس�اخة وفوىض وفش�ل ،وكل مظاهر التعاسة والسوء..ألنه
بات إِلهاً!..
سالم

جودت لوفد االقليم :مماطالتكم ستدفعنا لألغلبية في التصويت على الموازنة
املراقب العراقي /بغداد...
حذرت عض�و مجلس الن�واب ندى ش�اكر جودت,
ام�س االح�د ،حكوم�ة اإلقلي�م م�ن اس�تمرارها
باملماطل�ة وعدم التنازل ع�ن رشوطها لكونها غري
ق�ادرة على مواجه�ة األغلبي�ة النيابي�ة  ,محملة

أثناء احت�ل�ال داعش للموصل
وغيره���ا كان دور #ذراع_
داعش_االعالم���ي ه���و إيجاد
ذرائع للقبول بد١عش كذريعة
تهميش الس���نة ،وله���ذا قام
بع���ض الساس���ة واإلعالميين
الس���نة بتسمية وحوش داعش
بث���وار العش���ائر .وبعد النصر
على د١ع���ش بدأ ه���ذا الذراع
اإلعالم���ي بمهاجم���ة الطرف
األساسي الذي حقق هذا النصر
وهو الحشد الشعبي.

حكوم�ة اإلقلي�م مس�ؤولية تأخير التصويت عىل
املوازنة دون غـــريه.
وقالت جودت ،يف ترصيح تابعته «املراقب العراقي»
إن «الوف�د الك�ردي يج�ب ان ينه�ي اتفاهماته مع
األط�راف الحكومي�ة خلال الي�وم الن اس�تمراره

تغريدة

االعالمي احمد عبد السادة

باملماطلة س�وف لن يجدي نفعا وس�يرض باالقليم
أوال» ،مطالبة «وف�د اإلقليم اىل التنازل عن رشوطه
السابقة والتحيل بالشفافية».
وأضاف�ت ،أن «الربملان اصب�ح يف موقف حرج امام
الش�عب والب�د من ان يتخ�ذ الخطوات الدس�تورية

املراقب العراقي /بغداد...
ح�دد نواب محافظة ذي قار ،امس األحد ،معايري
اختي�ار املحافظ خلال اجتماعه�م املرتقب مع
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وق�ال النائ�ب ع�ن ذي ق�ار س�تار الجاب�ري ،يف
ترصي�ح تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» إن «الكتل

بالتصوي�ت عىل قان�ون املوازن�ة باألغلبية ,خاصة
وان األغلبية بات�ت متوفرة وما عىل حكومة اإلقليم
اال اإلذع�ان بالتفاه�م وحس�م الخلاف» ،مؤك�دة
ان «مجل�س النواب س�يدرج التصوي�ت عىل قانون
املوازنة يف جدول اعمال جلسة اليوم».

التربية :االسبوع المقبل سيتم حسم موعد امتحانات نصف السنة
املراقب العراقي /بغداد...
ح�ددت وزارة الرتبي�ة ،ام�س األحد،
موعد إعلان موعد إج�راء امتحانات
نصف الس�نة ونهاية الكورس األول،
فيم�ا اش�ارت اىل حرصه�ا على أداء
االمتحان�ات حضورياً.وقال املتحدث
باس�م الوزارة حيدر ف�اروق ،يف بيان
تلق�ت «املراق�ب العراق�ي» نس�خة
من�ه إن «ال�وزارة ال يمكنه�ا وض�ع
ج�دول امتحان�ي يف يوم�ي الس�بت
واألح�د ،إضاف�ة إىل املوق�ف الوبائي
لديه س�لطة يف اتخاذ القرار» ،مؤكدا ً
أن «وزارة الرتبي�ة س�تعلن عن موعد
االمتحان�ات خالل االس�بوع الحايل».
وتابع ،أنه «بعد اس�تحصال املوافقة
م�ن األمانة العام�ة ملجل�س الوزراء
على أداء امتحان�ات نص�ف الس�نة،
س�تقوم الوزارة باتخ�اذ القرارات يف

نــواب ذي قـــار يحــددون معــايير المحــافظ الجــديــد
السياس�ية ون�واب محافظ�ة ذي قار اشترطوا
معايير محددة الختي�ار ش�خصيـــة املحافظ
الجدي�دة» ،الفت�ا ً إىل أن املعايري هي االس�تقاللية
والنزاهة واملهنية».
وأض�اف أن «جمي�ع األس�ماء املطروح�ة لت�ويل
منص�ب محاف�ظ ذي ق�ار ه�ي مح�ل اعت�زاز

العمليات المشرتكة تحبط محاولة تسلل
مجموعة داعشية من سوريا اىل العراق
الشريط األمين

َث َّم َة إل ٌه ُ
اسم ُه الوطن!..

ومن االم�ور املثرية لالس�تغراب أن هناك دول فقرية
التمل�ك الثروات الطائلة واالموال التي تتيح لها رشاء
كمي�ات كبرية من اللقاحات ،عىل العكس من العراق
الذي يملك املال والثروات!.
وأث�ار هذا التلكؤ الواضح م�ن قبل الجهات الصحية
موج�ة غض�ب ش�عبية وسياس�ية ،حي�ث اته�م
مواطن�ون الحكوم�ة وبع�ض االح�زاب السياس�ية
بالتعم�د بتأخري وصول لقاح كورونا بغية إطالة أمد
االزمة االقتصادي�ة التي رافقت تفيش الوباء التاجي
منذ العام املايض.
ويف الوق�ت ذات�ه ،وم�ع حدي�ث وزارة الصح�ة عن
ترقبها لوصول ماليني م�ن جرعات اللقاحات والتي
أبرزه�ا (استرازينيكا) ،ف�إن هن�اك ع�ددا من دول
العالم ق�د أوقفت تطعيم مواطنيها م�ن هذا اللقاح
بس�بب وجود آث�ار جانبي�ة تعرض له�ا املواطنون
الذين تم تطعيمهم.
وبدوره�ا هاجم�ت كتل�ة ائتلاف دول�ة القان�ون
الحكومة بس�بب تأخ�ر وصول لقاح�ات كورونا إىل
الع�راق ،معتبرة أن ذل�ك أمر غري مقب�ول خصوصا
أن فيروس كورونا تفىش بالبلد حس�ب ترصيحات
وزارة الصحة.وق�ال عضو الكتل�ة منصور البعيجي
إن االج�راءات الت�ي تقوم بها الحكوم�ة غري مجدية
وإن الحظ�ر الجزئ�ي للتج�وال ق�د أرض رشيح�ة
كبرية من أبناء الش�عب العراق�ي ،والفائدة تذكر من
الحظ�ر وكان االجدر بالحكومة توفير اللقاح البناء
الش�عب أفض�ل من قطع أرزاق الش�عب ،مس�تغربا
من الترصيح�ات الرنانة فقط عن هذا امللف من قبل
الجه�ات الصحي�ة ،يف حني ل�م يصل الق�اح اىل البلد
س�وى  50ال�ف جرعة الت�ي تم إرس�الها من الصني
كهدية البناء الش�عب العراقي ،متسائال «أين اللقاح

وأين تعاقداتكم عليه التي صدعت رؤوسنا بها».
وبدوره ،أكد النائب عب�اس الزاميل ،أن «العقود التي
أبرمته�ا وزارة الصح�ة م�ع الشركات العاملية من
املؤم�ل أن يتم تلبيتها خالل االيام املقبلة من الش�هر
الحايل» ،مبينا أن « من تلك الرشكات هي «س�بوتنيك
الروسية و اسرتازينكا الربيطانية».
وق�ال الزاميل ،يف ترصي�ح لـ «املراق�ب العراقي» إن
«البل�دان املصنع�ة للقاح�ات أعط�ت االولوي�ة له�ا
ولل�دول االوروبي�ة أوال وللبلدان القريب�ة منها وهذا
االمر تسبب بتأخر وصول اللقاحات اىل العراق».
وأض�اف ،أن «الخط�أ ال�ذي وقع�ت في�ه الحكوم�ة
العراقي�ة هو قبولها بوص�ول اللقاحات اىل العراق يف
آذار الج�اري وه�و موع�د بعيد جدا مقارن�ة بالدول
العربي�ة وغري العربية التي ب�ارشت بتطعيم أفرادها
وسكانها منذ وقت مبكر».
ولف�ت اىل أن «هناك بادرة خطرية تلوح يف االفق وهو
لجوء الحكومة العراقية اىل رشكات أجنبية وس�يطة
لجلب اللقاح اىل العراق ،وهذا االمر سيسبب فسادا يف
التجهيز ويف التسليم اىل الحكومة العراقية».
وتاب�ع« ،التوجد أي مزاعم ألزمة مالية تواجه وزارة
الصح�ة ،ألن قرار الربملان ومجلس الوزراء هو وضع
االموال الكافية لرشاء اللقاحات».
وع�ن قضية اآلث�ار الجانبي�ة للقاحات الت�ي تعاقد
الع�راق للحص�ول عليه�ا و «استرازينيكا» منه�ا،
أوضح الزاملي ،أن «قان�ون مكافح�ة كورونا الذي
ص�وت عليه الربملان مؤخرا ،فيه بنود كفيلة بحماية
املواطنين م�ن تلك اآلثار حيث س�يتم تش�كيل فرق
طبية مختصة لفحص تلك اللقاحات وكذلك دراس�ة
ما إذا كانت لها آثار عكسية عىل صحة املواطنني من
عدمها».

املراقب العراقي /بغداد...
أعلنت قيادة العمليات املشتركة ،امس االحد ،عن احباط محاولة تس�لل قام بها
مجموع�ة من عنارص جماعات «داع�ش» االجرامية لغرض العب�ور من الجانب
الس�وري بإتج�اه االرايض العراقي�ة ،مؤكدة أن الق�وات األمنية اش�تبكت معهم
واجربتهم عىل الرجوع.
وقالت القيادة ،يف بيان تلقت «املراقب العراقي» نس�خة منه ،إن «قوة من الفوج
الثالث اللواء السادس يف قيادة حدود املنطقة السادسة تصدت ،اىل محاولة تسلل
م�ن قبل مجموعة ارهابية لغ�رض العبور من الجانب الس�وري بإتجاه االرايض
العراقي�ة يف «منطق�ة الدوكجي الحدودية غ�رب جبل س�نجار» ويف الوقت ذاته،
اشتبكت قواتنا البطلة مع مجموعة ارهابية اخرى من داخل االرايض العراقية يف
جبل س�نجار بعد ان قامت بفتح النار باتجاه الفوج ذاته واس�تمر االشتباك مدة
نصف ساعة تم خالله ايقاف عمليه التسلسل وهروب املجموعة االرهابية باتجاه
االرايض السورية”.
وأض�اف البيان أن «ق�وة اخرى من قطاع�ات الحدود قام�ت بمالحقة العنارص
املوجودة عىل جبل سنجار ومعالجتهم بمختلف االسلحة ،وقد الذت هذه العنارص
االرهابي�ة بالف�رار ،حيث ادى الحادث اىل استش�هاد احد منتس�بي الفوج الثالث
اللواء السادس».

واحترام» ،مبين�ا ً أن «ع�دد الش�خصيات غير
مع�روف حت�ى اآلن وهنال�ك اس�ماء بعضه�ا
معروف».كلــــ�ف رئي�س مجل�س ال�وزراء
مصطفى الكاظمي ،رئي�س جهاز األمن الوطني
عب�د الغني االس�دي بمنص�ب محاف�ظ ذي قار
بشكل مؤقت.

األمن الربلمانية تعزتم
استضافة قادة أمنيين
املراقب العراقي /بغداد...
اعل�ن عضو لجنة األمن والدفاع س�عران االعاجيبي،
ام�س األح�د ،أن املجل�س يس�تعد الس�تضافة قادة
أمنيني وبدء جولة ثانية للتصويت عىل قانون جرائم
املعلوماتية.
وقال االعاجيبي ،يف ترصيح تابعته «املراقب العراقي»
إن «اللجنة ناقشت يف وقت سابق رضوة إعادة طرح
قان�ون الجرائم املعلوماتية للتصوي�ت خالل الفصل
الترشيع�ي الثان�ي للربملان ،فضال ع�ن تعديل قانون
وزارة الداخلي�ة والذي طرح للتصويت س�ابقا لكنه
ل�م يم�رر ،وخلال الجلس�ات املقبلة س�يتم عرضه
للتصويت مرة اخرى».
وأض�اف ،أن�ه «س�تتم اس�تضافة رؤس�اء االجهزة
االمنية من االس�تخبارات واالمن الوطني واملخابرات
واس�تخبارات وزارة الدف�اع ملناقش�ة الوضع األمني
للعاصم�ة بغ�داد ،فضلا ع�ن االس�تعدادات االمنية
لالنتخابات».

الظرف االس�تثنائي وغير الطبيعي،
ووض�ع آلي�ة جدي�دة تتناس�ب م�ع
معطي�ات الواق�ع وم�ع معطي�ات
املوق�ف الوبائي».وأش�ار إىل أن
«التكهن بش�ان إنه�اء العام الدرايس
بع�د امتحانات نصف الس�نة يعطي
فرص�ة للطلب�ة والتالمي�ذ للتكاس�ل
عن أداء دراس�تهم واتمام مهامهم».
ولف�ت إىل أن «املس�ؤول الوحي�د عن
هذه القرارات هي وزارة الرتبية ،التي
ل�م تعل�ن إىل اآلن عن موع�د امتحان
نص�ف الس�نة لكنه�ا قريب�ة ج�دا،
ستعلن اآلليات ومواعيد االختبارات».
وأك�د أن «ال�وزارة حريص�ة على أن
ي�ؤدي الطال�ب االمتح�ان حضوري�ا ً
داخل الصف ،خصوص�ا انها وضعت
تكثيفا ً للمنهج بما ال يؤثر يف القيمة
املعلوماتية للطالب».

بالــوثيقـة
الصحة تعلن اسماء ومواقع مختبرات
فحص كورونا الخاصة بالمسافرين.

أسعار الذهب

تحركات برلمانية لتعويض
المتضررين من حظر التجوال

أسعار الذهب عيار  71,80 18دينارا

أسعار الذهب عيار  83,77 21دينارا
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كش�فت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية وفاء حسني
الش�مري  ،عن جمع تواقي�ع برملانية لتعويض املواطنني
املترضرين من جراء فرض حظر التجوال.وقالت الشمري
 ،إنه “تم ادراج تواقيع أكثر من  55نائبا لعرض املوضوع
وإصدار قرار بش�أن تعوي�ض املترضرين من جراء حظر
التجوال الذي فرضته الحكومة”.وأضافت ان “االجراءات
األخرية أفقدت من ذوي الدخ�ل املحدود قوتهم اليومي”،
مشرية إىل أن “املوضوع تمت إحالته إىل اللجنة القانونية”.
ولفتت الشمري إىل أن “الجلسات القادمة سيشهد إصدار
قرار برملاني يلزم الحكومة تعويض املترضرين من جراء
الحظر من فريوس كورونا”.

أسعار الفضة

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

اسعار النفط

ً
دوالرا للبرميل
برنت 69.18

مع تواصل اغالق بورصة
بغداد ..ارتفاع اسعار صرف
الدوالر في اقليم كردستان

ارتفعت أس�عار رصف الدوالر يف البورصة
الرئيسية يف اقليم كوردستان .
وقال مصدر ،ا ٕن أس�عار الدوالر يف بورصة
أربي�ل ش�هدت ارتفاع�ا مقارن�ة بي�وم
الخمي�س امل�ايض حيث بل�غ س�عر البيع
 145800دين�ار لكل مائ�ة دوالر ،والرشاء
بواق�ع  145500دين�ار ل�كل مائ�ة دوالر
أمريكي.
ٔ
واش�ار اىل ان اس�واق البورصة الرييسية
يف بغ�داد ال تزال مقفلة لليوم الثاني نتيجة
الحظر الشامل الذي سينتهي اليوم االثنني.

املراقب العراقي /مشتاق الحسناوي ...
ما زال قانون املوازنة االتحادية لسنة ،2021
ي�راوح بني خالف�ات الكتل السياس�ية وعدم
اتفاقه�ا على عدة بن�ود فيه على الرغم من
ميض م�ا يقارب الثالثة أش�هر على وصوله
إىل مجل�س الن�واب من الحكوم�ة ،فالقانون
ل�ن يرى النور يف الجلس�ة الربملاني�ة املرتقبة
بس�بب اتفاق الرئاس�ات الثالث على إعطاء
االقلي�م حص�ة س�نوية  ,حت�ى لو يت�م عقد
اتف�اق م�ا بني بغ�داد وأربي�ل  ,فالرئاس�ات
تجامل ح�زب بارزان�ي عىل حس�اب معاناة
العراقيين الذين ما زالت رشائح عديدة منهم
تنتظ�ر إقراره�ا للحصول عىل مس�تحقاتها
املالية سواء موظفو العقود واالجور اليومية
أو مس�تحقات املقاولين  ،لكن الجميع اتفق
عىل عدم تمرير املوازنة من أجل إجبار اللجان
الربملاني�ة على إدراج حص�ة االقلي�م  ,رغ�م
االعرتاض الشعبي والربملاني.
اللجن�ة املالية النيابية كش�فت ،عن أس�باب
تأخر إقرار املوازنة ،فيما اس�تبعدت تمريرها
يف جلس�ة اليوم االثنين ،وقال�ت اللجنة  ,إن
بع�ض الكت�ل السياس�ية ربط�ت التصويت
عىل قان�ون املوازن�ة بالتصويت على قانون
املحكمة االتحادية من أج�ل إجراء انتخابات
مبكرة.
وأوضح�ت أن قان�ون املوازن�ة ل�ن يم�رر يف
جلس�ة اليوم االثنني ،وقد نش�هد يوما ً صعبا ً
بس�بب قانوني املوازنة واملحكمة االتحادية،
إذ إن هناك خالفات بني أغلب الكتل حولها.
وتاب�ع ،أن «املكونات غير راضية عن قانون
املحكم�ة االتحادي�ة ،واألم�ر ينطب�ق كذل�ك
بالنسبة ملرشوع املوازنة ،لذلك ستكون هناك

لهؤالء التج�ار الجش�عني ألن اغلبهم
رشكاء لقي�ادات البلد فم�ا أمامنا اال
ان نطل�ب من جنابك�م الكريم اإليعاز
إىل وزي�ر املالي�ة ومحاف�ظ البن�ك
املرك�زي من اجل تثبيت س�عر الدوالر
ما بين( 1250و )1275دينار عراقي
وذلك إلعادة اسعار املواد عىل ما كانت
عليه».

أرقام واقتصاد
2580
ً
يوميا انتاج
مقمقا
وزارة النفط من الغاز
المصاحب في شهر
كانون الثاني
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مشروعا تم افتتاحه في قضاء
البعاج غرب الموصل ضمن
خطة دعم االستقرار في
محافظة نينوى

صعوبة يف تمريرها.
ويف هذا الش�أن أكد الخبري االقتصادي لطيف
العكييل ،أن قضية تمرير موازنة العام الحايل
تخضع لعملية ابتزاز من قبل الكتل السياسية
التي تباين�ت ازدواجي�ة ترصيحاتها بعملها
 ,فه�ي ترف�ض إدراج موازن�ة الع�ام الحايل
يف جلس�ة الي�وم وتطال�ب بربطه�ا بقانون

املحكم�ة االتحادية من أج�ل الضغط لتمرير
حص�ة االقلي�م يف املوازن�ة ألج�ل مصالحها
وتحالفاته�ا مع حزب�ي بارزان�ي وطالباني
 ,رغ�م أن الحزبين يف أضع�ف مواقفهم�ا
السياس�ية بس�بب االنش�قاقات النيابية من
كتلهما  ,لكن يبدو أن هناك ضغوطا ً خارجية
وراء ذلك .

وقال العكييل يف اتصال مع (املراقب العراقي):
إن خيب�ة االمل اتضح�ت عندما أعلن مجلس
النواب برنامج جلس�ة الي�وم والتي خلت من
املوازن�ة ،وترصيحات النائ�ب الثاني لرئيس
مجلس الن�واب بشير الح�داد يف أربيل،الذي
أك�د فيه�ا صعوب�ة تمري�ر املوازن�ة املالية
يف جلس�ة الي�وم االثنني  ،بس�بب ع�دم إقرار

وزير النفط :مشروع نبراس يحتاج الى قرار مركزي وسيرى النور خالل األسابيع المقبلة
اكد وزير النفط احس�ان عب�د الجبار  ،أن
مشروع نرباس يحت�اج اىل ق�رار مركزي،
مبينا انه سريى النور خالل األسابيع املقبلة.
وق�ال عب�د الجب�ار ؛ ان «برتوكيمياوي�ات
البصرة مشروع قدي�م» ،مبين�ا ان «هذا
املشروع والذي يس�مى بمشروع نرباس
حاليا يتم مناقش�ة التقنيات املوجودة فيه
مع رشكة ش�ل من�ذ أكثر من  5س�نوات».
وأضاف وزير النفط؛ ان اخر «ما تم االتفاق
علي�ه؛ ان اللجن�ة املركزي�ة املعني�ة به�ذا
املرشوع س�تقدم رويتها النهائية للمجلس
ال�وزاري للطاقة خلال االس�ابيع املقبلة،
وتحدي�د العق�دة االساس�ية يف اقتصاديات
املرشوع وهو س�عر امل�ادة الخ�ام الداخلة
للمرشوع وكيفية احتس�ابها مع املعطيات
الحالي�ة التي تتمثل بأهمية أن يبيع العراق
هذا املادة الخام الداخلة بس�عر يختلف عن
س�عر هذه امل�ادة يف الس�وق الحالية وهذه
العقدة جعل�ت وزارة الصناعة ال تقرر ملدة

خمس سنوات» .
وأش�ار وزي�ر النفط اىل انه «س�يتم عرض
املوض�وع عىل مجلس ال�وزراء وزير املالية

إليج�اد الحل�ول املناس�بة خالل االس�ابيع
املقبل�ة» ،متوقع�ا ان «بق�اء ه�ذه العقدة
س�وف ال ي�رى املشروع الن�ور إال بق�رار

مركزي».
واكد ان «القرار س�يكون اما باالتجاه نحو
بن�اء مرشوع نرباس او الطلب من رشكائنا
التي هي رشكة شل تغيري سعر هذه املادة».
ووقعت وزارة الصناع�ة واملعادن ،اتفاقية
مبدئية مع رشكة «شل» الدولية لالستثمار
يف عام  ،2012لتطوير مجمع عاملي مرتقب
للبرتوكيماويات يف محافظة البرصة ،والذي
سيحمل اسم «نرباس».
ودار ج�دل طوي�ل يف حكوم�ة البصرة
املحلي�ة يف م�ا يتعل�ق بمشروع «نرباس»
للبرتوكيماوي�ات ،إذ دع�ت لجن�ة النف�ط
والغ�از يف مجلس املحافظ�ة حينذاك وزارة
النف�ط ،اىل تبن�ي ه�ذا املشروع ب�دالً عن
وزارة الصناع�ة ،فيما ت�رى لجنة الصناعة
يف املجلس ،أن مقوم�ات النجاح تعتمد عىل
سياس�ة التموي�ل ،وإن املس�تثمر ه�و من
يتكف�ل بتموي�ل املرشوع ،حي�ث أن رشكة
شل هي املساهم األكرب فيه.

تركيا تعلن دخول مذكرة التفاهم مع العراق بشأن المياه حيز التنفيذ قريبا
أعل�ن الس�فري الرتكي ل�دى بغداد فات�ح يل�دز أن مذكرة
التفاه�م املربمة بني بالده والعراق بش�أن املياه ،س�تدخل
حي�ز التنفيذ قريبا.وقال يل�دز  ،إن «تركيا تنظر بإيجابية
للتع�اون مع الع�راق بخصوص املياه ..تركي�ا قدمت عام
 2019خطة عمل بش�أن مشكلة املياه إىل الجانب العراقي
حينه�ا ،تضمن�ت خطط�ا ومش�اريع يف مناط�ق محددة
حس�ب حاجته�ا إىل املياه».وأضاف« :التباي�ن يف وجهات
النظ�ر بني أنقرة وبغ�داد يف موضوع املياه ،ينبع من نظرة

الع�راق إىل القضي�ة على أنه�ا مش�كلة تقاس�م للمياه..
للمش�كلة خطوط أبعد من حص�ص املياه ،وتكمن يف عدم
اس�تخدام العراق للمياه بالش�كل األمثل».وتابع« :القحط
ع�ام  ،2018والس�يول ع�ام  ،2019أظه�را أن الع�راق ال
يس�تغل موارده املائية بش�كل صحيح» ،مؤكدا اس�تعداد
بلاده لتقاس�م خرباتها م�ع العراق ،س�واء م�ن الناحية
التقني�ة أو من حي�ث املوارد البرشية.وج�اءت ترصيحات
الس�فري الرتكي عىل هام�ش مؤتمر املياه ال�دويل األول يف

المباشرة باغالق المشاريع الصناعية المخالفة لقوانين العمل
أعلنت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية ،االحد،
عن مبارشتها باغالق املشاريع الصناعية املخالفة
لقوانين العمل ،مؤكدة تكثيف جهودها لرصد تلك
التي تستخدم عمالة االطفال.
وق�ال مدي�ر عام دائ�رة العم�ل والتدري�ب املهني
بال�وزارة رائ�د جبار باه�ض  ،ان “ال�وزارة تعمل
من خالل رصد املخالفات ،عىل تحقيق الش�فافية
يف عم�ل املش�اريع الصناعي�ة ،فضال عن الس�عي
لش�مول عاميل القطاع الخ�اص ،بقانوني العمل
والضمان االجتماعي ضمانا لحقوقهم” .
وأض�اف باه�ض“ ،الدائ�رة تكث�ف جهوده�ا من
اجل رصد املش�اريع املخالفة يف م�ا يخص عمالة

سعر بيع الدوالر = 145.800

دينار

سعر شراء الدوالر = 145.500

دينار

قانون «الموازنة» يراوح بين خالفات الكتل ومماطلة الكرد

نائب عن نينوى يطالب
بـ «إعدام التجار الجشعين»
طال�ب النائ�ب عن محافظ�ة نينوى،
أحمد الجربا  ،بإعدام التجار الجشعني
أو س�جنهم بسبب تالعبهم باألسعار.
وق�ال الجرب�ا يف بي�ان  ،خاط�ب فيه
رئيس ال�وزراء أن «التجار الجش�عني
يس�تحقون االع�دام أو الس�جن
لتالعبه�م باالس�عار ،لك�ن بم�ا انكم
عاج�زون والتس�تطيعون التع�رض

أك�د القي�ادي يف حرك�ة التغيري محمود ش�يخ وه�اب  ،أن
ذه�اب الوفد الك�ردي مجددا اىل العاصمة بغداد لن يحس�م
الخالف الدائر بخصوص قانون املوازنة.
وقال ش�يخ وه�اب يف ترصيح صحف�ي ،إن “الخالف أعمق
وه�و نتيجة تراكم�ات لس�نوات وهناك أش�ياء هي خارج
ق�درة حكومة اإلقليم ،مثل عقود النفط املربمة مع رشكات
أجنبي�ة والتي اليس�تطيع اإلقليم التالعب به�ا من الناحية
القانونية”.وأضاف أن�ه “اليتوقع حصول اتفاق بخصوص
قان�ون املوازنة ،آلن اإلقليم اليمكنه تس�ليم كامل اإليرادات
النفطي�ة أوتس�ويقها عبر رشكة س�ومو ،آلن ه�ذا األمر
س�يوقعه بمش�اكل قانونية ،ومن الوارد جدا التصويت عىل
املوازنة بغياب الكرد”.

جدول أعمال جلسة اليوم اليتضمنه

نصيف تدعو لتوظيف فائض
الموازنة في تمويل ميناء الفاو
دعت النائبة عالية نصيف  ،السلطة التنفيذية
إىل اغتن�ام فرص�ة ارتف�اع أس�عار النف�ط
لتوظي�ف الفائ�ض م�ن املوازن�ة يف تموي�ل
مرشوع ميناء الف�او الكبري.وقالت نصيف يف
بي�ان  ،أن «الس�عر الحايل لربمي�ل النفط وما
ش�هده من ارتفاع يف األس�واق العاملية مؤخرا ً
يشير إىل عدم وج�ود عجز فعلي يف املوازنة،
س�واء تم تعديل س�عر الربميل املخطط او لم
يع�دل ،وبالتايل يجب دفع تكل�ف ميناء الفاو
الكبري والبالغة ستة مليارات دوالر».
وأضاف�ت ،أن «توظيف الفائض م�ن املوازنة
يف ه�ذا املرشوع الحيوي العمالق سيرفع عن
كاه�ل الدول�ة عبء تس�ديد املبلغ مس�تقبالً
ويجع�ل الرشك�ة املنف�ذة ملزم�ة بإنج�از
ً
علم�ا ب�أن العائدات
املشروع بأرسع م�دة،
س�تأتي لخزين�ة الدول�ة عندم�ا يت�م افتتاح
املرحلة األوىل من امليناء».

ً
دوالرا
األمريكي 65.57

حركة التغيير:الوفد الكردي لن
يحسم الخالف حول الموازنة
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اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

االطفال ،اذ قامت ش�عبة عمال�ة االطفال فيها بـ
 15زيارة ميدانية خالل املدة املاضية ،وسجلت 36
حدثا عامال ،الذين سيتم إدخالهم بدورات تدريبية
وصفوف التعليم املرسع بحسب رغبتهم” .
واش�ار اىل “وج�ود تنس�يق م�ع الشركات
االس�تثمارية لتزويد اللجان التفتيش�ية بأس�ماء
ومعلوم�ات جمي�ع الشركات الثانوي�ة املتعاقدة
مع الرشك�ة االم ،ليتم ش�مولهم بقانوني التقاعد
والضمان االجتماعي ،اضافة اىل تش�غيل  50باملئة
من العاملين املحليين امتثاال للقوانين الصادرة
بشأن ذلك” ،مؤكدا “احالة املخالفني لتعليماتها اىل
املحاكم املختصة”.

بغداد ،الذي يش�ارك فيه وزير املوارد املائية العراقي مهدي
رش�يد ومبعوث الرئاسة الرتكية إىل العراق فيصل أر أوغلو
عرب اتصال مرئي ،باإلضافة إىل ممثلني عن سوريا واألردن
وهولندا.ووق�ع البل�دان يف ديس�مرب ع�ام  2014مذك�رة
تفاهم يف مجال املياه تتضمن  12مادة ،أبرزها التأكيد عىل
أهمي�ة التعاون يف مجال إدارة امل�وارد املائية لنهري دجلة
والفرات ،وتحديد الحصة املائية لكل دولة يف مياه النهرين،
والتأكيد عىل أهمية تقييم املوارد املائية.

قانون املحكمة االتحادية حتى اآلن ,فاالكراد
يريدون ابتزاز الكتل االخرى  ,ومع االسف أن
تل�ك الكتل خاضعة لرغبات ح�زب بارزاني ,
وبذلك تس�تمر معاناة العراقيني بسبب عدم
تمرير املوازنة السنوية.
اىل ذل�ك ع�دت اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة ،
محاولة قــوى سياس�ية ربط تمرير قانون
املوازن�ة املالي�ة للع�ام الحايل داخ�ل الربملان
بالتصوي�ت عىل قان�ون املحكم�ة االتحادية
بأنه أسلوب غري أخالقي وال دستوري.
من جهت�ه أكد املختص بالش�أن االقتصادي
س�الم عب�اس ،أن الجمي�ع اتفق على عدم
تمري�ر املوازن�ة يف جلس�ة الي�وم ،تاركين
املواطن يعيش حالة مادية صعبة  ,فاملوازنة
تحول�ت م�ن اقتصادية اىل قضية سياس�ية
تتضمن عمليات ابتزاز وفساد ورسقة للمال
العام  ,فمن يتفحص موادها يش�اهد حجم
اله�در املايل ال�ذي أعد بطريق�ة واضحة من
قب�ل الحكومة .وقال عب�اس يف اتصال مع (
املراقب العراقي) :ال نستغرب هذه املجامالت
يف الوس�ط الس�يايس ،ألننا تعودن�ا عىل هذه
األس�اليب البعي�دة ع�ن مصال�ح الش�عب
والحس الوطني».
ولف�ت إىل أن ربط املوازن�ة بقانون املحكمة
االتحادية هو بحد ذاته اخرتاع من قبل الكتل
السياسية إليجاد تربير إلعطاء االقليم حصته
السنوية دون االلتزام بتهديداته ،وكما فعلت
الحكوم�ة يف العام املايض ،فقد أرس�لت أكثر
من تريليون دين�ار كرواتب ملوظفي اإلقليم ,
ُ
اس�تخدمت لتسديد ديون
ولم ُتس�لم لهم بل
حكوم�ة بارزاني وبعل�م واتفاق مع حكومة
الكاظمي.

سائرون يطالب بتوزيع
الرواتب في موعدها المحدد

طال�ب النائ�ب عن تحال�ف س�ائرون  ،برهان
املعم�وري  ،وزارة املالي�ة بتوزي�ع الروات�ب
بموعدها املحدد.
وق�ال املعموري يف بيان  ،انه «يرتقب املوظفون
والعس�كريون واملتقاعدون ومس�تحقو رواتب
ش�بكة الحماي�ة االجتماعي�ة توزي�ع رواتبهم
بموعده�ا املق�ررً ،
الفتا إىل ان هنال�ك التزامات
مالية مرتتب�ة بذمتهم تجعلهم يرتقبون الراتب
الشهري بفارغ الصرب».
وأضاف املعم�وري ،ان «املتابع لتوزيع الرواتب
ً
ً
واضح�ا يف رصفه�ا
تلك�ؤا
يالح�ظ أن هنال�ك
ً
مشيرا إىل إن التلكؤ الحاصل
بموعدها املعتاد ،
يعود ألس�باب عدم توف�ر الس�يولة املالية كما
حدث خلال العام امل�ايض أو ألس�باب فنية أو
إدارية».
وطال�ب املعم�وري ،وزارة املالي�ة «بتوزي�ع
الرواتب عىل الفئات املستحقة بموعدها املحدد
وال�ذي اعت�ادت ال�وزارة رصفه خلال األعوام
الس�ابقة ،مؤك ًدا عىل رضورة معالجة إي خلل
ق�د يؤدي إىل تكرار تأخر إطالق الرواتب لش�هر
آذار الحايل واألشهر املقبلة».

مسؤول ايراني :تصدير أكثر من  68الف طن من البضائع ذات الجودة العالية إلى العراق
اعلن املدير العام لدائ�رة املواصفات النوعية
بمحافظ�ة ايالم غ�رب ايران مهن�از همتي
 ،ان�ه تم من�ذ بداية العام االيران�ي الجاري (
ينته�ي يف  20اذار )  ،تصــــــدير  68الفا
و 641طنا م�ن البضائع ذات الجودة العالية
اىل العــــ�راق عبر منفـــــــ�ذ مهران
الدويل.
وق�ال همت�ي بحس�ب وكال�ة أنب�اء (إرنا)
 ،إن م�ن أه�م العوام�ل يف الص�ادرات ه�و
االلت�زام باملعايير ومؤش�ــرات الج�ودة،
ويمك�ن أن ت�ؤدي ه�ذه القضي�ة إىل فرصة
االهتمـــــــ�ام بج�ودة اإلنت�اج وبالت�ايل

خل�ق فـــ�رص عمـــــــ�ل  ,مبين�ا ان
االهتمام باملواصفات هي إحدى أدوات زيادة
الطاق�ة التصديرية عىل حدود مهران ،و عىل
التجار وكذلك املديــرية العامة للمواصفات
النوعي�ة ،االهتمــــــــام به�ذا املوضوع
املهم «.
واشار اىل تصدير  158ألف طن من البضائع
ذات الج�ودة العالية عبر منفذ مهران خالل
الع�ام املايض ,مبين�ا ان البضائع الرئيس�ية
املصدرة ش�ملت أحجار البن�اء وخام الحديد
والبالط وحديد التس�ليح وامل�واد الكيماوية
وقطع غيار السيارات «.
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الحرس الثوري :اإلمام الخامنئي
أرغم العدو على التراجع

المراقب العراقي /متابعة...

أكد القائد العام للحرس الثوري االسالمي اللواء حسني سالمي ،أن
إيران بلغت حافة الحرب مرارا اال ان قائد الثورة اإلسلامية اإلمام
عيل الخامنئي ،أرغم العدو عىل الرتاجع.
وقال اللواء سلامي يف كلمة ألقاها خالل ملتقى اس�اتذة الشبكة
الرتبوية للتعبئة« :لق�د بلغنا حافة الحرب مرارا اال ان قائد الثورة
ارغم العدو عىل الرتاجع».
واضاف« :ليس من املس�موح لنا ان نقول يف اي مكان هرب العدو
وكيف تراجع وملاذا هو مكبل االيدي».
واعتبر القائد الع�ام للحرس الثوري ان «الع�دو ال يحظى بصورة
ً
الفت�ا إىل أن «العدو له ق�وة ظاهرية لكنها
امرباطورية نش�طة»،
خاوية من الداخل.
وتاب�ع اللواء سلامي« :كيف حصل اس�تنزاف ق�درة العدو بحيث
ل�م يحصد س�وى الهزيمة والفش�ل يف اي مجال وم�كان؟ ويل امر
املس�لمني ونائ�ب ام�ام الزمان (ع�ج) اوقف العدو ووس�ع رقعة
االسلام الحربية وبث روح الجهاد لدى الشباب واحيا امل االسالم
واصبحت االرض س�احة للجه�اد مما اضطر الع�دو للرتاجع وتم
بناء البالد ولم يلحق الرضر بها».
وبين أن «البلاد تعرض�ت للحصار لكنه�ا لم تتضرر ،وأن العدو
فش�ل يف الح�رب االقتصادية ايضا» ،مؤكدا ً أن «ش�عبنا صرب بنبل
ولم يصبح صدى لصوت العدو ومنحنا الس�معة وبث لدينا الروح
املعنوية».

ابنة شقيق ترامب تفصح عن
«أسوأ أمرين» واجها عمّها خالل
فترته الرئاسية
المراقب العراقي /متابعة...

قالت ابنة ش�قيق الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب ،ماري،
إن حجب حس�اب عمها عىل «تويرت» كان أس�وأ ما حصل له خالل
السنوات األربع املاضية ،وليس خسارته أمام جو بايدن.
وقال�ت ماري يف ترصيح�ات ملجلة «بيزنيس إنس�ايدر» «أعتقد أن
حظ�ر تويرت ورفض جمعية الالعبني املحرتفني األمريكيني للغولف
« »PGAإقامة بطولة يف ملعبه ،ربما كانا أسوأ أمرين حدثا له منذ
 4سنوات».
وتابع�ت« :كي�ف يدير األمور ب�دون تويرت؟ إنه ي�درك أن الناس ال
ينتبهون إليه حقا بنفس الطريقة».
كالم ماري ،كانت كررته يف وقت س�ابق ماغي هابرمان ،مراس�لة
صحيفة «نيويورك تايمز» يف شباط املايض ،حينما قالت إن ترامب
كان أكثر تعاسة عندما اكتش�ف أنه فقد امتياز استضافة بطولة
« »PGAيف بيدمينستر أكثر مما كان بش�أن إجراءات العزل ضده،
والتي كانت جارية بالتزامن.
ومن�ع ترام�ب نهائيا من دخ�ول «تويرت» يف كان�ون الثاني بعد أن
قال�ت منص�ة التواص�ل االجتماعي إن�ه يخاط�ر بالتحريض عىل
العنف يف أعقاب تمرد عىل الكابيتول يف السادس من كانون الثاني.

ً
خالفا
«مكب النفايات» يشعل
ً
سياسيا في «إسرائيل»!
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المستوطنون يستبيحون األقصى
المراقب العراقي /متابعة...
اقتح�م ع�دد كبري م�ن املس�توطنني
األح�د ،باحات املس�جد األقىص تحت
حماي�ة مش�ددة م�ن ق�وات الع�دو
الصهيوني.
وأفادت وكالة “فلسطني اليوم” ،بأن

مجموع�ات كبيرة من املس�توطنني
بقي�ادة الحاخ�ام الصهيوني “إيهودا
غلي�ك” اقتحم�ت باح�ات املس�جد
األقىص املبارك وأدت طقوسا ً وشعائر
تلمودي�ة اس�تفزازية وس�ط دعوات
صهيونية جديدة لتكثيف االقتحامات

خالل اليوم.
ويواصل املستوطنون اقتحام املسجد
األقصى بش�كل يوم�ي ،يف مش�اهد
اس�تفزازية للمس�لمني واملقدسين
الذين يتعرض�ون النتهاكات مواصلة
من قبل قوات االحتالل.

«كابوس» يؤ ّرق العدوان ويحرج األميركان

اليمن يدخل عالم تصنيع الصواريخ
والطائرات دون طيار
المراقب العراقي /متابعة...

مع تش�ديد حصار ق�وات املقاومة
اليمني�ة لق�وات تحال�ف الع�دوان
الس�عودي واملرتزق�ة اليمنيين يف
محافظ�ة مأرب ،كش�فت حكومة
صنعاء النقاب عن أحدث إنجازاتها
يف مجال األسلحة ،والسيما يف مجال
الطائ�رات دون طي�ار والصواريخ
الباليستية محلية ُ
الصنع بالكامل.
وأصب�ح الكش�ف ع�ن اإلنج�ازات
العسكرية الجديدة لحكومة صنعاء
ً
ً
كبيرا لق�ادة تحالف
كابوس�ا
اآلن
العدوان السعودي ،ويمكن أن تلعب
هذه اإلنج�ازات دورًا مهمًا يف تغيري
مي�زان القوى يف الحرب اليمنية مع
اقرتاب السنة السادسة من الحرب
من نهايتها.
ولق�د أصبحت الي�د العلي�ا يف هذه
الح�رب ألبط�ال الجي�ش واللج�ان
الش�عبية اليمني�ة «أنص�ار الل�ه»
الت�ي تمكنت خالل الفترة املاضية
من تحقيق الكثير من االنتصارات
عىل س�احات القتال وتمكنت أيضا
م�ن تنفي�ذ العدي�د م�ن الهجمات
الصاروخي�ة وبالطائرات املسيرة
عىل أه�داف حيوي�ة داخ�ل العمق
السعودي.
وخلال العامين أو الثالث�ة أعوام
املاضي�ة ،ت�م تنفيذ ع�دد كبري من
الهجمات الفعالة والدقيقة يف أجزاء
مختلفة من الس�عودية باستخدام
الصواري�خ الباليس�تية وصواريخ
«كروز» جن ًبا إىل جنب مع الطائرات
االنتحارية دون طيار.
وعىل الرغم من العقوبات والحصار
الذي دام س�ت س�نوات على قوات
الجيش واللجان الش�عبية والشعب
اليمن�ي من قب�ل تحال�ف العدوان
الس�عودي اإلمارات�ي الغ�ازي ،إال
أن حكوم�ة صنع�اء تمكنت خالل
الس�نوات املاضي�ة م�ن تحقي�ق
مكاسب عسكرية كبرية ،معتمدين
بش�كل كبري عىل املراف�ق واألدوات
املحلية.
ويف بداي�ة هج�وم ق�وات التحالف
الذي تق�وده الس�عودية عىل اليمن

يف ع�ام  ،2015كان يب�دو للجميع
أن ق�وات «أنص�ار الل�ه» وحكومة
ُ
س�تهزمان برسع�ة على
صنع�اء
جبه�ات القت�ال املختلف�ة بس�بب
الحصار والقيود العس�كرية ،ولكن
ً
خالف�ا لالفرتاض�ات األولي�ة ،فإن
ق�وات الجي�ش واللجان الش�عبية
اليمني�ة «أنصار الل�ه» تمكنت من
صد الغ�زاة وخالل الفترة املاضية
اس�تطاعت املضي قدم�ا يف تنفيذ
عملي�ات ال�ردع والت�وازن داخ�ل
العم�ق الس�عودي ولق�د حقق�ت
حكوم�ة صنع�اء خلال الفترة
املاضي�ة أيضا مس�توى كبيرا ً من
إنتاج التكنولوجي�ا الدفاعية فاجأ

املجتمع الدويل.
وإضاف�ة إىل الرضب�ات الجوي�ة
بالطائرات دون طي�ار والصواريخ
الباليس�تية ،فق�د ه�زت الق�درات
البحرية لحكومة صنعاء يف السياق
الح�ايل تحالف العدوان الس�عودي.
وعلى م�دى الس�نوات املاضي�ة،
كش�فت العدي�د م�ن التقاري�ر
االخباري�ة عن قي�ام أبطال الجيش
واللجان الشعبية اليمنية بمهاجمة
الس�فن الحربي�ة وناقلات النفط
والق�وارب الس�عودية ،وخالل تلك
الفترة أعلن�ت حكوم�ة صنع�اء
مس�ؤوليتها ع�ن تل�ك الهجم�ات
البحرية الناجحة.

ويف آخ�ر تط�ورات ،أعلن�ت ق�وات
«أنص�ار الله» ع�ن تطوي�ر زوارق
انتحاري�ة وأن�واع مختلف�ة م�ن
األلغام البحرية ،قد تكون كابوس�ا
لتحال�ف الع�دوان الس�عودي يف
البحر األحم�ر ومضيق باب املندب.
وما ال ش�ك في�ه أن اإلنتاج البحري
الجديد لليمن يمكن أن يؤثر بشكل
أكرب يف الس�فن الحربي�ة والناقالت
الس�عودية واإلماراتي�ة ،وه�و م�ا
يعني تغيري ميزان القوى يف الحرب
اليمنية ملصلحة حكومة صنعاء.
وبش�كل ع�ام ،يمك�ن الق�ول إن
صياغ�ة اإلستراتيجية الجدي�دة
لحكوم�ة صنع�اء على أس�اس

أعمال شغب على الساحل الغربي األميركي
في ذكرى مقتل شابة سوداء

إيرلندا تعلق استخدام لقاح «أسترازينيكا»
المراقب العراقي /متابعة...

انضم�ت إيرلن�دا إىل مجموع�ة ال�دول األوروبي�ة التي
ق�ررت تعليق اس�تخدام لق�اح رشكة «أسترازينيكا»
ضد فريوس كورونا املس�تجد ،على خلفية تقارير عن
تس�ببه يف مضاعفات خطرية .وأوصت لجنة التحصني
االستشارية الوطنية يف إيرلندا بتعليق استخدام اللقاح
ال�ذي طورت�ه رشك�ة األدوي�ة الربيطانية الس�ويدية
بالتعاون مع جامعة أكسفورد بشكل مؤقت.
ولفت�ت اللجن�ة يف بيان لها إىل أن هذا الق�رار يأتي بعد
مش�اورات مع الهيئ�ة التنظيمي�ة املعني�ة باملنتجات

الصحي�ة يف إيرلن�دا ،يف ظ�ل تقدي�م وكال�ة األدوي�ة
النرويجي�ة مس�اء الس�بت تقري�را ع�ن أرب�ع حاالت
جديدة لظه�ور جلطات خطرية يف دم أش�خاص تلقوا
جرع�ات من لقاح «أسترازينيكا» .وأش�ار نائب كبري
املس�ؤولني الصحيين يف إيرلن�دا ،رون�ان غلين ،إىل أن
اإلج�راء يحمل طابعا احرتازيا ،الفتا إىل عدم اكتش�اف
أي صلة حت�ى اآلن بني اللقاح والجلط�ات .وعلق عدد
م�ن ال�دول األوروبية اس�تخدام لقاح «أسترازينيكا»
بشكل احرتازي عىل خلفية تقارير عن جلطات تسببت
يف وفيات عدد من الذين خضعوا للتطعيم به.

إدراك نق�اط الضعف للع�دو تعترب
ورق�ة رابح�ة كبيرة ل�دى ق�وات
«أنصار الل�ه» ،فمن جهة ،أدى هذا
االتجاه إىل إضع�اف الروح املعنوية
لق�وات تحالف العدوان الس�عودي
العسكرية ،ومن جهة أخرى ،زادت
هذه اإلنجازات العس�كرية الجديدة
من مخ�اوف الس�عودية واإلمارات
والكي�ان الصهيون�ي م�ن املقاومة
اليمني�ة وع�ززت ثق�ة صنع�اء يف
حرب مأرب.
وكل ه�ذه االنتص�ارات التي تمّكن
أبط�ال الجي�ش واللجان الش�عبية
اليمني�ة م�ن تحقيقه�ا يف عدد من
املجاالت الصناعي�ة والدفاعية تدل

عىل أن اليمنيني وصلوا إىل مس�توى
من الق�وة لدرجة أنهم ليس�وا عىل
اس�تعداد لتقدي�م ع�ن أي تنازالت
للع�دو إلنه�اء الح�رب ،مؤكدين يف
الوق�ت نفس�ه على الحف�اظ عىل
سيادة واستقالل البالد.
ويف الوق�ت الح�ارض ،أصبح�ت
الظ�روف س�انحة لس�يطرة قوات
«أنص�ار الل�ه» على مأرب بش�كل
كام�ل ،األمر الذي س�يغري بالتأكيد
مع�ادالت الحرب ملصلح�ة حكومة
صنع�اء ،وله�ذا يس�عى اليمني�ون
إىل تحري�ر هذه املحافظ�ة بالكامل
بقوة السالح قبل الرشوع بالحلول
السياسية.

المراقب العراقي /متابعة...

ش�هدت عدة م�دن يف الس�احل الغربي
للوالي�ات املتحدة احتجاج�ات تخللتها
أعمال ش�غب بمناس�بة مرور عام عىل
مقتل الش�ابة الس�وداء بريون�ا تايلور
عىل يد عنارص األمن يف والية كنتاكي.
وبثت قن�اة «فوكس ني�وز» األمريكية
لقطات من مدن لوس أنجلوس وسياتل
وبورتالند التي ش�هدت اشتباكات بني

املحتجين والرشط�ة ،م�ع اعتق�االت
عديدة يف صفوف املتظاهرين.
ويف ل�وس أنجل�وس خ�رج مئ�ات من
النش�طاء إىل ش�وارع املدين�ة ،حي�ث
قامت مجموعة من املحتجني بتحطيم
س�يارة تابع�ة للرشطة ،ما أس�فر عن
اصطدامه�ا برجلني اثنين .فيما حطم
بعض املتظاهري�ن نوافذ متاجر وألقوا
الحجارة عىل ضباط الرشطة.

ويف مدين�ة س�ياتل أظه�رت مقاط�ع
فيدي�و انترشت على مواق�ع التواصل
االجتماع�ي عن�ارص الرشط�ة وه�م
يتقدم�ون بش�كل عدوان�ي ض�د
املتظاهرين.
وقتلت تايل�ور يف مدينة لويزفيل بوالية
كنتاك�ي أثن�اء مداهم�ة ق�وات األمن
ش�قتها لالش�تباه بضلوع صديقها يف
حيازة مخدرات.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية
المراقب العراقي /متابعة...

أث�ار رئيس ح�زب “إرسائي�ل بيتنا” أفيغ�دور ليربم�ان زوبعة يف
الس�احة السياسية بعدما دعا إىل إلقاء اليهود املتشددين دينيا مع
رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو “يف مكب النفايات”.
وق�ال ليربمان إنه “يجب وضع نتنياهو واليهود املتش�ددين دينيا
عىل عربة ورميهم يف مكب النفايات”.
ورد رئيس حزب “يهدوت هتوراة” الديني موشيه غافني عىل هذه
الترصيح�ات قائال ،إن يأس وكره ليربمان لرئي�س الوزراء يدفعه
إىل إطلاق مثل ه�ذه التفوهات .ودعا س�لطات إنف�اذ القانون إىل
التصدي لترصيح�ات ليربمان “التحريضية واملعادية للس�امية”،
على حد زعمه .وأض�اف “نحن عاملناه منذ فترة طويلة عىل أنه
مش�وش فكريا وربم�ا يعرف مك�ب النفايات عن كث�ب ،ويطرح
ذلك على الخطاب العام” .ب�دوره ،وصف وزير اإلس�كان يعقوب
ليتس�مان ترصيحات ليربمان بالتحريض الخطري املثري للش�فقة،
ودع�ا املستش�ار القانون�ي للحكومة لفحص “ه�ذه الترصيحات
املشينة والتي تتعارض مع القانون واإلجراءات االنتخابية”.
ودع�ا بعض أعضاء الكنيس�ت إىل تعديل القان�ون ملنع التحريض،
ليعاقب من يحرض عىل اليهود املتشددين دينيا أيضا.

واشنطن بوست :أجندة بايدن تهدد
حزبه في انتخابات 2022
المراقب العراقي /متابعة...
قالت صحيفة واشنطن بوست ،إنه عىل
الرغم من أن الطموحات الكبرية للرئيس
األمريك�ي جو بايدن تس�عد الليرباليني،
إال أنها تفرض مخاطر سياسية لحزبه
الديمقراط�ي يف االنتخابات النصفية يف
عام  ،2022السيما الجناح املعتدل.
وأوضح�ت الصحيف�ة أن باي�دن ل�و
مضى يف خططه ،س�يكون الحد األدنى
لألج�ر عىل املس�توى الوطني األمريكي
 15دوالرا يف الس�اعة ،وس�يحصل
املهاج�رون غري القانونيين عىل طريق
إىل املواطنة خالل  8س�نوات ،وسيصبح
رشاء األس�لحة الناري�ة أكث�ر صعوبة،
واإلدالء باألص�وات يف االنتخاب�ات أكثر

س�هولة ،وس�يتجه األمريكيون للعمل
يف  10ماليين وظيفة يف مج�ال الطاقة
النظيفة.
وتوض�ح الصحيفة أن أجن�دة الرئيس
أس�عدت أعض�اء الجن�اح التقدم�ي
بالح�زب الديمقراط�ى الذي�ن كان�وا
متش�ككني يف أن باي�دن ،عضو مجلس
الش�يوخ الس�ابق املؤي�د للمؤسس�ة
واملع�روف باعتدال�ه ،س�يميض يف
سياس�ات ته�دف إىل إح�داث تحول يف
البلاد .وج�اء أول انتصارات األس�بوع
امل�ايض بتمرير الكونغرس حزمة إغاثة
اقتصادي�ة بقيم�ة  1.9تريلي�ون دوالر
تش�مل مب�ادرات طامل�ا س�عى إليه�ا
الليرباليون.

صاندي تايمز :اسكتلندا تحقق باختالسات مالية من ليبيا
بقيمة  5مليارات دوالر
المراقب العراقي /متابعة...

نرشت صحيف�ة “صان�دي تايم�ز” تقريرا
أعده س�امر األطرش ومارك ماكاسكل ،قاال
في�ه إن وثائق مرسبة تكش�ف ع�ن ارتباط
رشكات اس�كتلندية بعملي�ة غ�ش يف ليبي�ا
بقيمة  5مليارات جنيه إسرتليني.
وج�اء يف التقري�ر أن تحقي�ق الرشط�ة
االس�كتلندية كش�ف عملية غش بخمس�ة
ملي�ارات دوالر مرتبط�ة بمس�ؤولني ليبيني
بما فيها ش�بكة من الرشكات االس�كتلندية
و 90حس�ابا يف بنكي�اً .وقدم�ت الرشط�ة
االس�كتلندية تفاصيل تحقيقه�ا للحكومة
الليبي�ة عام  ،2018وكش�فت ع�ن حصول
رشكة اس�كتلندية على عق�ود بقيمة 150
ملي�ون جني�ه إسترليني م�ن مؤسس�ات

الحكوم�ة الليبية بما فيه�ا منظمة تطوير
املراك�ز اإلداري�ة املوكل�ة لها مهم�ة تطوير
البن�ى التحتي�ة .وت�رأس املنظم�ة يف الفرتة
ما بين  2011- 1989عيل دبيبة ،املس�ؤول

الحكومي يف عهد الق�ذايف ،واملتهم بتضخيم
كلف�ة مش�اريع البن�اء ومن�ح العط�اءات
للشركات الت�ي كان مرتبطا به�ا .ويف فرتة
رئاس�ته للمنظم�ة ،ج�رت املصداق�ة على
 3000عقد وصلت قيمتها إىل  25مليار جنيه
إسرتليني .وكان ابن عمه عبد الحميد دبيبة،
ق�د ُ
انتخب الش�هر املايض رئيس�ا لحكومة
الوحدة الوطنية الجديدة يف ليبيا.
ويف عام  2014اس�تعان املسؤولون الليبيون
بمكت�ب املدعي الع�ام االس�كتلندي ملتابعة
األموال التي اختلس�ها دبيبة وش�خص آخر
متواط�ئ معه .وطامل�ا نفى دبيب�ة ارتكاب
أخط�اء .ويفك�ر املدع�ون االس�كتلنديون
بالنظ�ر يف النتائ�ج ،وهناك ش�ائعات تدور
حول قرار قريب بشأنها.
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سوريا نزفت بما يكفي بين عشرية سوداء
وكلفة اقتصادية للحرب
ً
تاريخيا التي تبرز كيف تتورط عدة دول في صراع ال تعرف نهايته...
ربما يكون الصراع الذي شهدته سوريا ،وما تزال ،من الحاالت القليلة
ماذا يريدون منها؟ لماذا هذا الصراع؟ أسئلة كثيرة طرحها السوريون ،وشاركهم فيها الكثير من شعوب العالم الذين تابعوا ما حصل في
ً
ً
أحيانا أخرى ،بحسب خلفية المجيب ومنطلقاته.
أحيانا ،ومتناقضة
البالد خالل السنوات العشر الماضية .األجوبة كانت متقاربة

بقلم/محمد عبد الرحمن عريفم

بعد عشر س�نوات من الح�رب ،يواج�ه أطفال
س�وريا تهدي�دات اجتماعي�ة وصحيّة ،بحس�ب
تقري�ر ملنظمة «الرؤيا العاملية» .وقد جاء فيه أن
جائحة كورونا جاءت لتزيد الوضع سوءاً.
على األرض ،نج�د الخس�ائر املادي�ة والبرشي�ة
بوضوح ،ويمكننا حرص جيل كامل من السوريني
يف دائ�رة الفقر والعنف ما لم ينت� ِه الرصاع .وقد
أش�ار التقرير إىل مقتل حواىل  600ألف ش�خص،
م�ن بينهم  55ألف طف�ل ،ولفت إىل أن ما يقارب
 12ملي�ون ش�خص ،أي نصف الس�كان ،أجربوا
عىل ت�رك منازله�م ،أو نزح�وا داخ�ل بالدهم أو
عرب حدودها ،وهم يعيش�ون خوف�اً دائماً بفعل
العنف الذي يهدده�م باملوت أو االعتداء الجنيس،
وخصوصاً النساء والفتيات.
لقد تعرضت  1435مدرسة ومستشفى للهجوم،
م�ا من�ع األطف�ال م�ن الحص�ول على أبس�ط
حق�وق الرعاي�ة الصحية والتعلي�م ،فالهجمات
االستراتيجية والواس�عة النط�اق على التعليم
أضح�ت س�مة من س�مات الصراع الس�وري،
إذ اس�تهدفت بش�كل منهج�ي البني�ة التحتي�ة
التعليمي�ة ،عىل الرغم من أن امل�دارس ينبغي أن
تكون أماكن آمنة ورضورية لتنمية األطفال.
نتيج�ة لذل�ك ،ب�ات أكثر م�ن  2.4ملي�ون طفل
خارج املدرس�ة داخل سوريا %40 ،منهم فتيات،
وأكثر من  %75من األطف�ال الذين تحدثت إليهم
املنظم�ة ل�م يذهب�وا حالي�اً إىل املدرس�ة أو أي
مؤسسة تعليمية أخرى ،وتمت اإلشارة إىل نقص
امل�ال ،باعتباره الس�بب الرئييس إلبق�اء األطفال
والش�باب خ�ارج امل�دارس ،يليه إغلاق املدارس
بسبب جائحة كورونا.
وبسبب انتشار فريوس كورونا ،أشارت املنظمة
إىل أن ما يقارب  %30م�ن األطفال الذين تحدثت
إليه�م تركوا املدرس�ة تمام�اً ،وما يق�ارب %20
اضط�روا إىل العم�ل ،بينم�ا اضطر اآلخ�رون إىل
رعاية األرسة أو األشقاء.
يس�جل الالجئ�ون يف لبن�ان أق�ل نس�بة حضور
يف امل�دارس ،فيم�ا يس�جل األطف�ال والش�باب
الس�وريون الالجئون يف األردن أعىل مستوى من

الحضور يف املدارس بنس�بة  ،%41يليهم األطفال
النازحون يف شمال غرب سوريا بنسبة  .%32وقد
جاء األطفال الالجئون يف لبنان يف املرتبة األخرية،
م�ع مس�توى حض�ور منخفض بش�كل صادم
( %16فق�ط) .وبش�كل ع�ام ،تراج�ع االلتحاق
بامل�دارس االبتدائي�ة والثانوية بنس�بة  21و28
نقط�ة مئوية عىل التوايل .بع�د عقد من الرصاع،
ُحرم أكث�ر من نصف األطفال داخل س�وريا من
التعليم األسايس.
ويف ش�مال غرب س�وريا ،يموت ح�واىل  %46من
الس�وريني بس�بب ضعف النظ�ام الصحي .وقد
عانى األطفال وأرسهم بش�كل ممنهج ،وحرموا
من املساعدات اإلنسانية ،ما أدى إىل قطع رشيان

الحياة عنهم ،وهم يفتقدون أبس�ط املساعدات،
ويفتق�رون إىل الدع�م النفسي واالجتماع�ي
والتعلي�م والغ�ذاء وامل�أوى والرعاي�ة الصحي�ة
واملياه النظيفة والحماية.
وبحس�ب التقارير ،وُ لِد  4.8مليون طفل سوري
قب�ل  10س�نوات ،ولكنهم لم يعرف�وا يف حياتهم
سوى الحرب .كما أدى النزاع إىل خفض متوسط
العم�ر املتوق�ع لألطفال الس�وريني بمق�دار 13
عاماً ،وفق املنظمة.
لقد كلّفت الح�رب الس�ورية  1.2تريليون دوالر
أمريك�ي ،وهو ما يعادل تقريب�اً ميزانية االتحاد
األوروب�ي على مدى عق�د من الزم�ان .ويف حال
توقف�ت الح�رب الي�وم ،تشير التقاري�ر إىل أن

الكلف�ة االقتصادية املرتاكمة سترتفع لتصل إىل
 1.4تريلي�ون دوالر أمريك�ي حتى الع�ام .2035
وبحلول هذا العام ،ستؤدي اآلثار السلبية للحرب
وتداعياتها عىل صحة األطفال وتعليمهم إىل رفع
الكلفة اإلجمالية إىل  1.7تريليون دوالر أمريكي.
يف عامها العارش ،تش�هد سوريا دموية وتوحشاً
يصب�غ أزمتها .لم يقترص األم�ر عىل طرف دون
آخ�ر ،بل ش�مل الجميع ،ومعهم ال�دول الداعمة
لهذا الط�رف أو ذلك ،وتحول الصراع من رصاع
س�وري داخيل إىل رصاع إقليمي ،لينتهي الوضع
إىل ما هو عليه اآلن.
لق�د ص�ارت البلاد س�احة مُ باحة ومس�تباحة
للصراع ال�دويل ،إضاف�ة إىل الرصاعين الداخيل

واإلقليمي .هك�ذا ،تحول الرصاع إىل رصاع محيل
إقليمي دويل مُ ر ََّكبْ يش�مل الجيوش واملليشيات،
ول�م تع�د املش�كلة اآلن إنهاء الرصاع يف س�وريا
فحس�ب ،ولكن الق�درة عىل حصره أيضاً داخل
حدودها الدولية ومنع انتشاره أو امتداد آثاره إىل
األقطار املجاورة.
يبق�ى أن نشير يف الخاتم�ة إىل أن املس�اعدات
اإلنس�انية املرتاكم�ة عىل مدى الس�نوات العرش
املاضي�ة كان�ت مج�رد جزء م�ن كلف�ة الحرب،
وبلغ�ت  19.4ملي�ار دوالر ،أي  %1.6فق�ط م�ن
 1.2تريليون دوالر .ومن الواضح أن املس�اعدات
الهادف�ة إىل إنق�اذ حي�اة الس�وريني ال يمكن أن
تكون وحدها الحل لبلد نزف بما يكفي.

من يصلح الملح إذا الملح
فسد ؟!
زيد الحسن

الطرگاعه نس�مع اليوم الكثري من يقول { طرگاعه سوده
وگع�ت على راس�ك } أو{ طرگاع�ه وگعت عىل روس�نا }
ونفه�م من ذلك أنها مصيبة  ،وطرگاعه لفظة ش�ائعة يف
وقتنا الحارض باللهجة العامية تقال عندما يقوم شخص
م�ا بالدعاء عىل ش�خص آخر يمقته  ،وق�د يحصل الفعل
بالصدفة أو ال يحصل  ،وملعرفة أصل معنى كلمة طرگاعة
الت�ي ورثناها عن األج�داد واآلباء والش�ائعة لح�د وقتنا
الحارض ورد ما يلي الطرگاعة  :هي الصاعقة املصحوبة
بربق مع صوت قوي جدا مع غيوم س�وداء ممطرة مطرا ً
غزيرا ً ترافقها عواصف ش�ديدة تقلع األش�جار وسقوف
البيوت الطينية  ،وعادة ما تكون غيومها س�وداء تحجب
الش�مس  ،الطرگاعة  :ممك�ن أن تكون هي طرگاعه عىل
أس�اس أخذت تس�ميتها من وقوع الصاعقة من السماء
عىل األرض وتسمى ( طراگيع ) بالجمع .
بعد ان مأل اليأس باحة صدري  ،واعتىل القنوط جبيني  ،و
لوى يل الحاجب تعجبا ً  ،اصبحت ال انتظر خربا ً يرسني من
الحكومة و رغم ذلك مازلت مستمرا ً عىل تتبع االخبار وما
يحص�ل للبلد مقهورا ً مزموما ً للش�فاه  ،مفرقعا ً لالصابع
حنق�ا ً و فق�دا ً لالمل  ،لكن صك مس�معي خبرا ً حكوميا ً
رس�ميا ً اطلقت�ه وزارة التجارة عىل لس�ان الوزي�ر  ،فيه
الخالص لكل موجوع  ،وفيه تش�خيص للعلة  ،وفيه الحل
االمثل لعذابات االنسان العراقي  ،الخرب سيخرس االلسنة
التي تتكلم عن ملفات الفس�اد  ،وس�وف تطوى صفحات
تدمري العراق  ،وتش�فى كل الجراحات  ،نعم انها البرشى
الكبيرة التي لم ينتب�ه لها الكثري من الن�اس  ،وقد تكون
الحادث الجلل الذي سيهز عروش العالم الطامع بالعراق .
اعت�ذر انني اطلت عليك�م و التمس منكم العذر  ،فأن هذا
الخبر مفرح لدرجة انني فق�دت صوابي وغري مصدق ملا
سمعت  ،ايها االحبة لقد قررت وزارة التجارة توزيع مادة
( امللح ) ضمن مفردات البطاقة التموينية لشهر رمضان
املب�ارك  ،وهذا امللح س�يكون عىل مائدة افط�ار كل فقري
بدون اس�تثناء  ،وسيكتب هذا اليوم بماء الذهب  ،فمبارك
لنا هذه املكرمة من قادتنا مع شكرنا الكبري لهم .
عجي�ب امر ساس�تنا اله�ذه الدرجة يس�تخفون بجوعنا
وبعقولنا ؟ الش�عب يتضور جوعا ً وهم يعيش�ون يف عالم
اخر عال�م وردي  ،ام انهم اصبحوا يصدقون كذبهم علينا
؟ لقد احرتت يف وصفهم  ،قرارات متخبطة يف فرض حظرا ً
للتج�وال لنصف االس�بوع وكانه قرار اع�دام ملا تبقى من
همة ال�كادح لنيل قوته اليوم�ي  ،وجعل االحباط مصريه
 ،غل�ق تام ل�كل مصادر الرزق لالنس�ان البس�يط نتيجة
ارتفاع رصف س�عر ال�دوالر ال�ذي هو لديهم  ،والش�عب
يكاب�د ويالت ارتفاعه  ،ال محاس�بة لربملان عىل قرار  ،وال
ذمة ملرشع هذا القرار .
االن س�اجد محمالً حسنا ً لقرار حكومة امللح  ،انها تعتقد
ايه�ا الس�ادة ان املل�ح زاد الفق�راء االتقي�اء  ،الورع�ون
الزاه�دون ع�ن ملذات الدني�ا  ،امللح هو املطه�ر للجراح ،
الحافظ لالطعمة من الفساد  ،لكن برشط ان اليكون امللح
( فاسد ) .
فيا رجال السياسة يا ملح البلد
من يصلح امللح اذا امللح فسد  (،عمي طرگاعتنا چبريه ).

قانون االحزاب المسمار االخير في نعش الفساد!..
بقلم /عمر ناصر

تم�ر التح�والت الديموقراطي�ة وتثبي�ت اس�س
العدال�ة االنتقالي�ة بفترة مخاض عسير حتى
تتمك�ن الحكوم�ات م�ن مس�ك االرض وتحقيق
االس�تقرار الس�يايس والس�يادي بالكام�ل ،فلا
ب�د من توفر مقومات االس�تقرار قب�ل البدأ بتلك
التح�والت التي يكمن رسها بوضع استراتيجية
ناجعة ومالئمة للجميع واالخذ بنظر االعتبار مع
ماتطمح اىل تحقيق�ة االرادات الدولية واالقليمية
لضم�ان عدم تكرار نظام حك�م الولد العاق واملر
امل�ذاق لتحقق بذل�ك أمرين االول تحري�ك الداخل
يف ح�ال ع�دم ال�رىض عىل نظ�ام الحك�م الجديد
بإستخدام طريقة التداول السلمي للسلطه وثانيا ً
لك�ي لتجن�ب التدخالت العس�كريه وقلب انظمة

الحكم بخس�ائر جس�يمه كما حدث مع سقوط
النظام يف العراق عام .٢٠٠٣
بعد ان ش�هد العراق اكرب عمليه تحول سياس�ية
منذ الحرب العامليه الثانية دخلت اليه ايدلوجيات
متنوع�ة مرافقة لعملي�ة التح�ول الديموقراطي
واصبح االنفتاح عىل العالم الخارجي يأخذ وجها
اخر من اوجه الحياة املدنيه وبدأت مفاصل الحياة
السياس�ية واالجتماعيه تأخذ ش�كالً مطابقا ً اىل
حد ما الش�كال الديموقراطي�ة الغربية بأختالف
كبري بين التطبيق والتغيري ،فالحريه السياس�ية
تعني املسؤوليه باتخاذ بالقرار وال تعني االنفالت
واملساهمة بانتش�ار الفساد والتلويح بأستخدام
السلاح وتعدد مصادر القرار ال�ذي يتبع طبيعة
االجواء والتوترات والوالءات السياسيه.

م�ن ابجدي�ات تحقي�ق العدال�ة االجتماعي�ة
والديموقراطي�ة هو ايج�اد استراتيجيات ذكية
يف تنظي�م الحي�اة السياس�ية ووضعه�ا داخ�ل
اط�ار ال يمك�ن الخ�روج من�ه اذا كان�ت هنالك
ني�ة حقيقي�ة وج�ادة يف تحقي�ق االمن والس�لم
املجتمع�ي واالرتقاء بالنظام الجديد اىل مس�توى
انظم�ة العالم املتحرض املؤمنة بأحقية ش�عوبها
باالزه�ار والرفاهية ،فتنظيم عم�ل االحزاب هو
اح�دى مواصف�ات االنظم�ة املتقدمة ال�ذي يتم
ذلك من خالل س�ن قوانين وترشيعات تحدد من
انشطتها السياس�ية واالقتصادية والتجارية كي
اليك�ون هنالك تنامي لنف�وذ الدولة العميقة عىل
حس�اب الدول�ة املنتخبة وايمانا ً برضورة بس�ط
هيبة الدولة امام الجميع بدون استثناء.

ان حرص السلاح بيد الدول�ة واعالن الذمم املالية
هم�ا قطعا ً من ضم�ن ابجديات قان�ون االحزاب
وهما يعدان حجر الزاوية التي تستند عليه اركان
الديموقراطية التي وصلت اليوم ملنعطف ومنزلق
خطير وقريبا ً س�يصالن لنقطة الالع�ودة اذا ما
اس�تمر الرشكاء بخالفاتهم السياسية وموضوع
تحقيق هذا اله�دف رضورة حتمية يف ظل تنامي
الس�خط الجماهيري والش�عبي تج�اه الطبقة
الحاكمة يف البالد  ،يف ظل غياب االحس�اس العايل
باملس�ؤوليه م�ن قبل اغل�ب االح�زاب والتيارات
السياس�ية اذا اراد السياس�يون بالفع�ل اكم�ال
عملي�ة التغيير التي كافح�وا من اج�ل الوصول
اليها من اج�ل رفعة االوطان واعادة اعمار خربه
الغربان.

بعد أستانة وسوتشي ..لماذا الدوحة ؟
بقلم/حسني محلي

بع�د أربع س�نوات م�ن مباحثات أس�تانة التي
انطلق�ت يف كان�ون الثاني/يناي�ر  2017وبع�د
ميض ثالثني ش�هرا ً عىل اتفاق سوتيش يف أيلول/
سبتمرب وجدت موسكو نفسها مضطرة للبحث
عن آلية جديدة تساعدها عىل معالجة ما فشلت
يف تحقيقه خالل السنوات املاضية.
خالل جول�ة وزير الخارجية ال�رويس الخليجية
األخرية ،والتي ش�ملت أبو ظبي والرياض اللتني
أطلقتا ترصيحات «إيجابية» حول سوريا ،التقى
سيرغي الف�روف يف الدوح�ة نظريي�ه القطري
محم�د عبدالرحم�ن آل ثان�ي ،والرتك�ي مولود
جاويش أوغلو .الوزي�ران أكدا يف مؤتمر صحايف
مشرتك «عىل رضورة الحل السيايس يف سوريا»،
األمر الذي سمعناه من كل األطراف أكثر من مرة
خالل الس�نوات العرش املاضية م�ن تاريخ هذه
األزم�ة ،وكانت قط�ر وتركيا العبان أساس�يان
فيه�ا .هذا ما اعرتف به رئي�س الوزراء القطري
الس�ابق حمد بن جاس�م يف  27ترشي�ن األول/
أكتوبر ع�ام  2017عندما تح�دث إىل التلفزيون
القطري قائالً إن الدوحة «أمسكت بملف األزمة
الس�ورية بتفويض رسمي من الس�عودية وإن
الدعم العس�كري الذي قدمته بلاده للجماعات
املس�لحة كان يذه�ب إىل تركي�ا بالتنس�يق مع
الواليات املتحدة وإن كل يشء أُرس�ل إىل س�وريا

كان يت�م توزيعه ع�ن طريق الق�وات األمريكية
إضافة إىل األتراك والسعوديني».
كم�ا كان حم�د بن جاس�م الالعب األس�ايس يف
الق�رار ال�ذي اتخذت�ه الجامع�ة العربي�ة يف 12
ترشي�ن الثاني/نوفمبر ع�ام  2011واملتعل�ق
بتعلي�ق عضوي�ة س�وريا يف الجامع�ة ،وحرض
االجتماع آن�ذاك وزي�ر الخارجي�ة الرتكي أحمد
َداوُد أوغلو.
الوزي�ر القط�ري عبدالرحمن آل ثان�ي لم ينس
الخميس امل�ايض التذكري به�ذا املوضوع حينما
ق�ال «إن أس�باب تعلي�ق عضوي�ة س�وريا يف
الجامع�ة العربي�ة ما زال�ت قائمة» ،يف إش�ارة
منه إىل اس�تمرار التنسيق والتعاون مع تركيا يف
س�وريا كم�ا كان عليه األمر من�ذ البداية .وكان
األمير القطري حم�د آل ثان�ي الزعي�م العربي
الوحيد الذي شارك يف حفل إعالن دمشق عاصمة
الثقافة العربية يف  19كانون الثاني/يناير 2008
وجل�س إىل جانبه الرئيس الرتك�ي آنذاك عبدالله
غول ،الزعيم األوروبي الوحيد الذي حرض الحفل
ً
متجاهلا تهدي�دات الرئيس األمريكي الس�ابق
جورج بوش.
ويفسر ذل�ك أيضا ً ال�دور الذي لعبت�ه قطر مع
تركي�ا خلال القم�ة العربي�ة الت�ي انعقدت يف
الدوح�ة يف  27آذار/م�ارس  2013حي�ث جلس
أحمد معاذ الخطيب الرئيس املستقيل ملا يسمى

بـ»االئتلاف الس�وري لقوى الث�ورة واملعارضة
السورية» يف املقعد املخصص للرئيس األسد.
وس�بق ذل�ك ،ال�دور ال�ذي لعبت�ه قط�ر وتركيا
مع�ا ً خالل اجتم�اع الدوحة بتاري�خ  11ترشين
الثاني/نوفمبر  ،2012يف إقن�اع الفصائ�ل
املسلحة وأطرافها السياس�ية لتوحيد صفوفها
يف كيان جديد س�مي بـ»االئتالف الوطني لقوى
الثورة واملعارضة السورية» وترأسه أحمد معاذ
الخطي�ب املقرب من إردوغ�ان .كما لعبت أنقرة
والدوح�ة دورا ً أساس�يا ً يف إقن�اع خالد مش�عل
بإغلاق مكات�ب ومخيم�ات حماس يف س�وريا
والقتال ضد الدولة السورية التي لوالها ملا كانت
حماس موجودة أساساً.
وق�د رفض إردوغان ،وم�ا زال يرفض ،أي تدخل
س�وري ورويس يف إدلب عىل الرغ�م من تعهداته
للرئي�س بوتين يف اتفاق س�وتيش وبع�د ذلك يف
اتف�اق موس�كو بتاري�خ  5آذار/م�ارس الع�ام
املايض بالتخلص من جبهة النرصة.
وكان ه�ذا الرف�ض الرتكي املدع�وم من الدوحة
س�ببا ً كافيا ً لتأزم الوضع يف الش�مال الس�وري،
غ�رب الف�رات ورشقه ،وه�و ما دف�ع أنقرة إىل
إرس�ال ما ال يقل عن  10آالف مقاتل من قواتها
إىل الش�مال الس�وري بكامل معداته�م القتالية
ب�را ً وجواً .ترافق ذلك مع اس�تمرار تمويل أنقرة
ودعمه�ا م�ع الدوح�ة مل�ا يس�مى بـ»الجي�ش

الوطن�ي الس�وري» املع�ارض ال�ذي يقاتل ضد
الدولة الس�ورية ،رغم تأكيد لقاء الدوحة األخري
«عىل سيادتها املطلقة عىل كامل ترابها».
ويعرف الجمي�ع ِبما فيهم الرئيس بوتني أن هذا
التأكيد كان وسيبقى حربا ً عىل ورق مع استمرار
املوقف الرتكي والقطري الذي كان مربرا ً للوجود
العس�كري األمريك�ي يف رشق الف�رات .وه�ذا
الوجود يمثل الخطر األكرب الذي يهدد اس�تقالل
وس�يادة ووحدة س�وريا أرض�ا ً وش�عبا ً ودولة،
وم�ن دون أن تفكر أنق�رة يف تحقيق أي خطوة
عملية من أجل مواجهة هذا الخطر الذي يهددها
ربما أكثر من سوريا ،باعتبار أن وحدات حماية
الش�عب الكردية السورية تش�كل امتدادا ً لحزب
العمال الكردستاني الرتكي.
والسؤال اآلخر هو :ملاذا تجاهلت موسكو إيران؟
حتى لو كان ذلك بناء عىل طلب من تركيا وقطر
وه�ي تع�رف جي�دا ً أن هاتين الدولتين ال ولن
تساهما يف الحل النهائي لألزمة السورية إال وفق
حس�ابات إردوغان العقائدية ،حتى لو تخىل عن
ورقة اإلخوان املسلمني تكتيكيا ً خالل مصالحته
مع ع�دوه الل�دود الرئيس عبدالفتاح الس�ييس.
ً
متحمس�ا حت�ى اآلن ملثل
ويب�دو أن األخري ليس
ه�ذه املصالحة الت�ي قال عنها بي�ان الخارجية
املرصية إنه�ا «يجب أن تراعي األط�ر القانونية
والدبلوماس�ية التي تحكم العالق�ات بني الدول

عىل أس�اس احرتام مب�دأ الس�يادة ومقتضيات
األم�ن القومي العربي ،كما على أنقرة أن تلتزم
بقواعد القانون الدويل ومبادئ حسن الجوار وأن
تكف عن محاوالت التدخل يف الش�ؤون الداخلية
لدول املنطقة».
والسؤال الثالث :ماذا ستفعل الرياض وأبو ظبي
حيال هذا التحرك الرتكي -القطري التقليدي مع
استمرار التواجد العسكري الرتكي يف قطر جنبا ً
إىل جنب م�ع القواعد األمريكية االستراتيجية؟
يبق�ى الس�ؤال مطروح�ا ً حت�ى بع�د املصالحة
الس�عودية -القطرية -اإلماراتي�ة «والتضامن»
الرتكي م�ع الرياض ضد جماع�ة «أنصار الله»
الحوثية.
وأيا ً كانت حس�ابات إردوغان ،ورشيكه الصغري
األمري تميم ،عربيا ً وإقليميا ً ودولياً ،يبدو واضحا ً
أن ه�ذه الحس�ابات وف�ق املعطي�ات الس�ابقة
ق�د تك�ون ملواجهة «ال�دور اإليران�ي املحتمل يف
املنطق�ة» بع�د االتف�اق الن�ووي مع واش�نطن
والعواصم الغربية.
وليس واضحا ً إن كانت موس�كو التي س�محت
للجيش الرتكي بدخول س�وريا يف آب/أغسطس
 2016س�تواجه مث�ل ه�ذا االحتم�ال إن وج�د
وكيف؟ وهل هي مس�تعدة إلغالق ملفي أستانة
وس�وتيش عىل حس�اب إي�ران وس�وريا؟ أم أن
كل م�ا ن�راه اآلن ال ين�درج إال يف إط�ار التح�رك

الرويس املصلح�ي ملواجهة الحمل�ة أو الحمالت
األمريكي�ة املتوقعة يف املنطق�ة؟ هذا إذا تجاهلنا
احتماالت التنسيق الرويس -األمريكي يف كل هذه
السيناريوهات.
فاملصالحة مع األسد ستعني بالنسبة إلردوغان
العودة إىل ما قبل ع�ام  2011والقبول بالهزيمة
وط�ي صفح�ة الخالف�ة والس�لطنة العثمانية
إقليميا ً ودولياً ،وهو م�ا يعني التخيل عن النهج
العقائ�دي اإلخوان�ي املدعوم م�ن دون أي مربر
منطقي من «الدولة الصغرية» قطر.
خالصة الكالم أن مصالحة إردوغان مع كل هذه
األطراف س�يحتاج إىل أكثر م�ن معجزة ألن ذلك
سيعني أن يعود إردوغان «ديمقراطيا ً وعلمانياً»
ويتخىل عن كل املكاسب الشخصية التي حققها
بعد أن س�يطر على جميع مؤسس�ات ومرافق
وأجهزة الدولة الرتكية ،ليس�اعده ذلك يف تحقيق
هدفه األكرب وهو أس�لمة الدولة واألمة الرتكيني
مع ضمان حكمه إىل األبد.
ويرى الكثريون ممن يعرفون شخصية إردوغان
أن مثل هذا االحتمال من املس�تحيالت الس�بعة،
هذا بالطبع إن لم يكن كل ما رأيناه كابوسا ً دفع
ثمنه الش�عب السوري غاليا ً بدمائه ودمار بالده
إش�باعا ً لغرائ�ز اآلخري�ن من اإلخوة واألش�قاء
واألصدقاء ،والرئيس بوتني يعرفهم جميعا ً أكثر
من اآلخرين!

لجنة االنضباط تطالب بدفع الغرامات
طالبت لجنة االنضباط يف الهيئة التطبيعية،
بدف�ع الغرامات التي ت�م اصدارها يف وقت
س�ابق .وقال رئي�س لجن�ة االنضباط عيل
وايل محم�د ان «اللجن�ة س�بق أن أص�درت
مجموعة م�ن القرارات الت�ي فرضت فيها

االثنين  15اذار 2021
العدد  2545السنة الحادية عشرة

غرام�ات مالي�ة بح�ق األندي�ة واملدربين
واإلداريني والالعبني».
َ
وأضاف انه «اس�تنادا ً للمادة  14من الئحة
االنضب�اط ،ومل�رور أكثر من خمس�ة عرش
يوم�ا ً على إص�دار العقوب�ة ،ولع�دم دفع

الغرام�ة م�ن قب�ل املخالفين ،ل�ذا توجب
على جميع م�ن ص�درت بحق� ِه عقوبات
مالي�ة اإلرساع إىل دفعه�ا اىل خزين�ة اتحاد
الكرة خالل م�دة أقصاها  7أيام من تاريخ
نشره يف موقع اتحاد كرة القدم الرس�مي،

وبعكسه سوف تضاعف الغرامة املالية عند
انتهاء املدة أعاله».
وكانت اللجن�ة قد ارصت غرامة  10ماليني
دين�ار بحق رئي�س نادي الديوانية حسين
العنكويش ،اال ان االخري تخلف عن الدفع.
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اليوم الشرطة يضيف الديوانية والميناء
يواجه نفط البصرة

كالسيكو الخصوم
ودرس النشامى !
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إياد الصالحي

تس�تكمل الي�وم االثنين مباري�ات الجوي�ة الرابع�ة
والعرشين من الدوري املمتاز .باقامة اربع مباريات يف
مالعب بغداد واملحافظات
فف�ي الس�اعة الثاني�ة ظهرا يضي�ف ملع�ب التاجي
مباراة فريق نادي النفط وضيفه فريق نادي القاسم،
ويف نف�س الوقت يلتقي فريق نادي امانة بغداد ضيفه
فريق نادي القوة الجوية عىل ملعب األول.
أما عند الس�اعة الرابعة وخمسة عرش دقيقة؛ يلتقي
فريق نادي الرشطة عىل ملعب الش�عب

ال�دويل ضيف�ه فري�ق ن�ادي الديواني�ة ،وعلى ملعب
الفيح�اء يف البرصة تق�ام مباراة ديرب�ي الجنوب بني
فري�ق نادي امليناء وفريق ن�ادي نفط البرصة يف تمام
الساعة السادسة والنصف.
ويفتق�د نفط البصرة 3 ،العبين يف مب�اراة الديربي
أمام املين�اء ،املقرر إقامتها الي�وم اإلثنني ،عىل ملعب
الفيحاء ،ضمن الجولة الـ 24من الدوري العراقي.
وق�ال علاء نيروز ،املدي�ر اإلداري للفري�ق« :الفريق
س�يفتقد لخدمات  3العبني مهمني يف مواجهة امليناء،

وهم صادق زامل للحرمان بعد تعرضه للطرد يف املباراة
املاضية ،ووائل عبد الحسني ،وحسني جواد لإلصابة».
وأض�اف «مب�اراة الي�وم س�تكون بظروف مش�ابهة
تمامً ا ملب�اراة الذه�اب؛ حيث إن الفريقني متس�اوين
يف عدد النقاط واملباراة مهم�ة للفريقني لفك الرشاكة
واالبتعاد عن املنافس يف الئحة الرتتيب».
وأوض�ح «نفط البرصة يدرك أهمي�ة املباراة ونقاطها
وبالت�ايل دخلن�ا مرحل�ة التحضير لها عق�ب الجولة
املاضي�ة مب�ارشة ،والالعب�ون يدرك�ون أن املباريات

الت�ي تقام يف البرصة يجب أال نفرط يف نقاطها لتأمني
وضعن�ا يف الئح�ة الرتتي�ب ألن فريقنا م�ازال يف دائرة
الخطر ومهددين بالهبوط».
يذك�ر أن امليناء ونفط البصرة رصيدهما من النقاط
 26نقط�ة ،وف�ارق األه�داف وض�ع املين�اء يف املركز
الـ ،11ومن بعده نفط البرصة.
ويتصدر فريق الق�وة الجوية ترتيب الفرق برصيد 50
نقط�ة يليه الرشط�ة برصيد  43نقط�ة والنجف ثالثا
برصيد  43نقطة والزوراء رابعا برصيد  41نقطة.

شنيشل :الزوراء سيعود ألجواء التنافس
اكد م�درب فريق ال�زوراء رايض شنيش�ل ،أن
فريق ال�زوراء قادر عىل الع�ودة بارسع وقت
ألجواء املنافسة.
وقال رايض شنيش�ل «اننا نعمل عىل معالجة
الجان�ب النفيس ك�ي ال تؤثر خس�ارتنا امام
القوة الجوية عىل معنوي�ات الالعبني» ،مبينا
«أن كبار الفرق خرست مبارياتها يف مناسبات
مهمة وهذا امر طبيعي يحدث مع اغلب الفرق
املعروفة».
واوض�ح ان «الزوراء س�يعود وينه�ض من جديد

ولن تؤثر عليه الكبوة التي تعرض لها امام القوة الجوية
يف مباراته االخرية بعد الخس�ارة بهدفين دون رد ضمن
الجولة «.23
وابدى شنيشل «اس�تغرابه من الذين يقولون ان الدوري
حس�م من اآلن لحس�اب فريق معني» ،الفتا ً إىل أن «الذي
يق�ول ذل�ك ال يفهم بك�رة الق�دم يشء فأن املنافس�ات
مس�تمرة وهنالك خمس�ة عشر دور ربما تح�دث فيها
مفاجأت بالنتائج ومتغريات يف املراكز».
يذك�ر ان فريق ال�زوراء يحت�ل املركز الراب�ع برصيد 41
نقطة.

حمد يؤكد غياب ثالثة العبين
عن مواجهة الجوية
أكد عصام حمد ،م�درب أمانة بغداد،
أن�ه يس�عى للحف�اظ على النتائج
املمي�زة يف مواجه�ة الف�رق
املنافس�ة عىل الدوري العراقي
املمت�از ،بتحقي�ق نتيج�ة
طيبة عندما يلتقي اليوم
اإلثنني ،املتصدر فريق
القوة الجوية.
وق�ال حم�د إن
«الف�وز على
فري�ق الق�وة
يف
الجوي�ة
املرحل�ة األوىل
كان ل�ه ظروف
ع�ن
مختلف�ة

مواجهة املرحلة الثاني�ة» .وأضاف «القوة الجوية
اآلن متص�در وبف�ارق كبير م�ن النق�اط ونح�ن
ال ننظ�ر لنتيج�ة مب�اراة الذه�اب ،ب�ل نركز عىل
مبارياتن�ا يف املرحل�ة الثانية لحص�د أكرب عدد من
النق�اط» .وأش�ار حم�د إىل أن «هدفنا م�ن املباراة
ه�و الحفاظ عىل س�جل نتائجنا يف املوس�م الحايل
م�ع الفرق الكبرية املنافس�ة عىل اللق�ب ،لذا بدأنا
بالتحضري للمباراة ونس�عى لالس�تفادة من عامل
األرض ك�ون املباراة س�تقام يف ملعبن�ا» .وأوضح
«هناك  3العبني سيغيبون عن مباراة القوة الجوية
وهم املحترف العاج�ي أولفريا بعد تلقي�ه بطاقة
حمراء باملباراة املاضية أمام الطلبة وإصابة سجاد
حسين وميالد فالح» .يذك�ر أن أمانة بغداد فاز يف
مب�اراة الذهاب عىل القوة الجوية بهدف دون رد يف
املباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدويل.

بق�در م�ا يس�تقطب رصاع ال ِقمم يف جمي�ع دوريات كرة الق�دم بالدول
ّ
بتفنن نجومه
املتق ّدمة اهتمام انصارهم من مختلف القارات لالستمتاع
ّ
وترقب ٌطرق تس�جيل األهداف الس�احرة ،فأنه يضع
الكب�ار مع الك�رة
ُ
لزم احرتامه من الجميع،
ي
و
التنافس،
نظافة
عىل
ظ
ف
حا
اعتبارا ً أخالقيا ً ُي ِ
ِ
ألنهم أمثولة نموذجية لهواة ومحرتيف اللعبة سواء كالعبني أم مدربني.
مضى  46عاما ً على لق�اءات الكالس�يكو بني فريق�ي ال�زوراء والقوة
ّ
وش�تان م�ا بني أول لق�اء احتضنه ملعب الش�عب ال�دويل يوم
الجوي�ة،
الخمي�س الحادي عرش من أيل�ول  1975وبني اللق�اء الثمانني يف امللعب
ذاته ي�وم الخميس الحادي عرش من آذار ،2021كل يشء تغيرّ يف س�لوك
وأداء الالعبين اىل الدرج�ة التي فقد الكالس�يكو التاريخ�ي بريق اإلثارة
تكتيكيا ً بعدما سرَ قت املُش�احنات كل األضواء ،فلم َ
تبق للرصاع أية قيمة
فني�ة تصلح للتحليل واس�تخالص النقاط الفنية لالس�تدراك واملعالجة،
وأنهمك حتى اإلعالم يف ش�جون املُخاصمة واش�عال الحرائق لكس�ب و ّد
أح�د الطرفني ،م�ن دون أن ننتبه لخس�ارة اللعبة الفادحة قيم فلس�فة
اللع�ب ومردود عط�اء الفريقني والتحضري املتناس�ب كم�ا يفرتض مع
أهمية اللقاء.
ل�م يترك ّ
أي م�ن الفريقني ملح�ات إيجابية ُتضف�ي عىل القمّ�ة الكبرية
رتيب ال َين ُّم عن اس�تعداد
بعرض
أنصارهما
خ�ذال
فقد
اإلبهار،
أوص�اف
ٍ
ٍ
الصدام�ات الثنائي�ة اىل درجة انعدام
وراء
الالعبين
انجرار
بق�در
ج� ّدي
ِ
التوازن يف حاالت مؤسفة َحسنا ً فعل الحكم الدويل محمد سلمان التعامل
معها بإش�هار الكارت األحمر بوجه الالع�ب إبراهيم بايش ثاني العب يف
القوة الجوية يتعرّض للطرد (د )78.يف كالس�يكو املوسم ،بعد كرار نبيل
ال�ذي ُطرد (د )83.يف لقاء الذهاب يوم األثنين  23ترشين الثاني ،2020
مع أن تفاعل إبراهيم س�لبيا ً لحظة تسجيله هدفه بإشارة (ذبح الرقبة)
ل�م يكن لها أي م ّ
ربر ،ويتوجّ ب عىل الهيئ�ة التطبيعية التأكيد عىل جميع
الف�رق املش�اركة بتثقيف العبيها ع�ن طرق الئقة لالحتف�ال تحظر تلك
اإلشارة وغريها.
َ
يدخ�ل مدربا ً مثل أيوب أوديش�و يف مُ ماحكة
اصابتن�ا الدهش�ة حقاً ،أن
عنيف�ة م�ع الحك�م (د )80.كان فريقه متق ّدم�ا ً بهدفين يف الدقيقتني
(46و )75فق�د إثرها مكان�ه يف املنطقة الفنية بعدما ت�م طرده ،فخربة
كنا ّ
أوديشو ليست قليلة بوجوب احرتام قرار الحكم ،ورصاحة ّ
نتوقع أن
حراجة الوقت ربّما تدفع املدرب رايض شنيشل لالنفعال تعبريا ً عن خيبة
أمل�ه يف العبيهّ ،
لكنه كان مسترخيا ً وبسَّ �اما ً ليس استسلاما ً للنتيجة،
ب�ل إليمانه بصعوبة اللعب تحت الضغ�ط مع غريم تق ّدم مرّتني دون أية
محاولة للرد عليه حتى لو كانت خجولة!
َ
رصاع كالسيكو النجوم وليس
هناك مؤشرّ ات مُ لفتة إيجابياً ،برغم تر ُّق ِبنا
الخصوم ،فاملرّة األوىل منذ يّ
تفش جائحة كورونا نشعر بقيمة قرار الفيفا
والهيئ�ة التطبيعي�ة بمنع حضور الجماهري ،وإال لس�جّ ل اللقاء خرقا ً يف
املدرّجات ال ُيحمد عقباه يف ّ
ظل رشاس�ة بعض الالعبني يف املُدافعة وسوء
الترصّ ف الس�تخالص الكرة وحالتي الط�رد ،دون أن نبخس حق مرشف
ّ
املتخصص بضبط تح ّدي�ات األندية الكبرية يف
املب�اراة حازم محمد علي
الدوري بإرشاداته وتنسيقاته وفرضه اإلجراءات الضبطية يف كل ُجنبات
امللعب ُ
وحسن تناغمه اإلداري بتطبيق اللوائح لتعزيز استقرار أداء طاقم
التحكيم.
املكس�ب الفن�ي يف املباراة هو انس�جام الالع�ب الدويل األردني إحس�ان
ح�داد (27عام�اً) مع العبي الق�وة الجوي�ة ،ومُ باغتته ش�باك النوارس
بهدف وال أروع ق ّدم من خالله ش�هادة احرتاف�ه الناجح كصفقة مهمّة
للصق�ور قادما ً من فريق الفيصيل الذي ش�هدت مباراته مع الوحدات يف
نص�ف نهائي درع االتحاد األردني  2021يوم الثالثاء  9آذار الجاري لفتة
انس�انية ودرسا ً بليغا ً يس�مو بالروح الرياضية للنشامى وأرسة الكرة يف
العالم ،حيث أش�ارت الزميلة (الغد) اىل دخول أثنني من العبيه ُهما سالم
عجالني وأحمد العرس�ان غرفة تبديل مالب�س فريق الوحدات بعد انتهاء
املباراة ملصافحة العبه أحمد سمري ،واعتذرا له عمّا بدر من احتكاك معه
ْ
وحظيت مبادرتهما بعاصفة من التصفيق ،وتناىس الجميع
أثناء اللعب،
رصاع القمّ�ة وتعانق�وا فيم�ا بينهم ُ
كالفرس�ان ،مُ لتزم�ون بأخالقيات
التنافس الريايض وتوعية األجيال الناشئة.

قاسم :حظوظ المنتخب جيدة
في التصفيات المشتركة
أكد املدرب باس�م قاس�م ،أن حظوظ املنتخب العراق�ي ،كبرية من أجل
حج�ز تذك�رة التأهل للمرحل�ة النهائية م�ن التصفيات املشتركة
املؤهل�ة ملوندي�ال  2022وكأس آس�يا  .2023وق�ال قاس�م
«منتخ�ب العراق اس�تفاد من تأجي�ل املباري�ات إىل حزيران
املقبل» .وأضاف «هناك فرصة جيدة إلعداد الفريق بش�كل
مث�ايل ،يف مناخ وبيئة مماثلة ألج�واء البحرين ،باإلضافة
إىل إقامة وديتني أو أكثر خالل األيام املقبلة» .وأوضح أن
املدرب السلوفيني رسيتشكو كاتانيتش ،بات عىل دراية
تام�ة بمس�توى الالعبني ،بعد اس�تقراره م�ع الفريق
مل�دة تج�اوزت عامني .وأوض�ح أن امل�درب يحتاج إىل
االستقرار عىل التشكيلة والالعبني الذين سيخوضون
التصفيات ،باإلضافة إىل اللجوء لالستشارة الفنية،
من خلال اختي�ار مدربين مخرضمني ملناقش�ة
كاتانيتش ،من أجل بلوغ نهائيات كأس العالم.

علوان :هدف النفط االقتراب من المربع الذهبي
أك�د مدرب النفط الدكت�ور يحيى علوان جاهزية
فريقه ملواجهة القاس�م اليوم ضمن منافس�ات
الجول�ة  24م�ن ال�دوري املمتاز والتي س�تقام
يف ملع�ب التاجي .وق�ال عل�وان «الفريق جاهز
ملواجه�ة القاس�م رغ�م أن الالعبين املصابين
مازالوا خارج الخدم�ة ،ونأمل يف عودتهم خالل
األسبوع املقبل باس�تثناء الالعب موىس عدنان

حيث ب�دأ مرانه الجماع�ي مع الفريق ومش�اركته يف
املباراة صعبة لعدم اكتم�ال جاهزيته البدنية» .وبني:
«القاس�م من الفرق املحرتمة التي تلعب كرة جماعية
وأح�رج فرقا كبيرة وبالت�ايل نحرتم طم�وح الفريق
الس�اعي لتأمين موقع�ه يف الئح�ة الرتتي�ب وبالتايل
وجهن�ا الالعبني بضرورة احرتام املناف�س كونه من
الفرق الطموحة» .وأش�ار إىل أن النفط بات قريبا من

املراك�ز األربعة األوىل وأن هدفه�م يف مواجهة
القاس�م النق�اط الثلاث ألنها س�تقربهم من
املرك�ز الخام�س وبعده�ا يتطلع�ون لدخول
املرب�ع الذهب�ي .يذكر أن فري�ق النفط يحتل
املرك�ز الس�ادس برصي�د  34نقط�ة فيم�ا
يحتل القاس�م املرك�ز الثامن عرش برصيد
 21نقطة.

كلوب يستبعد مشاركة فان دايك وجوميز باليورو
قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه ال يتوقع مشاركة مدافعيه
فريجي�ل فان داي�ك وجو جومي�ز يف بطول�ة أوروبا لك�رة القدم
املقرر إقامتها يف حزيران وتموز بس�بب ع�دم الجاهزية.وأصيب
ف�ان دايك مدافع هولن�دا يف ركبته بعد خطأ عني�ف من جوردان
بيكف�ورد ح�ارس إيفرت�ون يف ترشين األول واحت�اج إىل جراحة،
بينما خضع جوميز لجراحة بعد إصابته خالل املران مع منتخب
إنجلرتا.وق�ال كل�وب إن حامل لق�ب الدوري اإلنجلي�زي يأمل يف
عودة هذا الثنائي بش�كل كامل إىل املران خالل فرتة اإلعداد ملوسم
 2022-2021لكن�ه ال يتوق�ع جاهزي�ة الالعبين للمش�اركة يف

الرياضية

بطولة أوروب�ا املقرر إقامتها خالل الفرتة  11حزيران 11-تموز.
وق�ال كلوب للصحفيني «هذا ليس قراري لكن املعلومات املتوفرة
ل�دي يف الوقت الح�ايل تقول إنه م�ن غري املرجح مش�اركتهما».
وأض�اف «نأم�ل أن يكون بوس�عهما ب�دء فرتة اإلعداد للموس�م
الجديد».وعانى ليفربول بس�بب إصابة العدي�د من العبي الدفاع
هذا املوس�م ،حي�ث يغيب أيضا جويل ماتيب حتى نهاية املوس�م
بس�بب إصابة يف الكاحل.وقال كل�وب إن حالة جوميز وفان دايك
تب�دو أفضل من ماتيب.ويلعب ليفربول ،ثامن الرتتيب برصيد 43
نقطة ،يف ضيافة ولفرهامبتون واندرارز اليوم اإلثنني.

االثنين  15آذار 2021
العدد 2545
السنة
الحادية
عشرة

غوارديوال سعيد باقتراب السيتي من تحقيق لقب البريميرليغ

تحدث بيب جوارديوال ،مدرب مانشستر سيتي ،عن
اقرتاب فريقه من التتوي�ج بلقب الدوري اإلنجليزي،
وذل�ك بعد تغلب�ه عىل فولهام بثالثي�ة نظيفة ،ضمن
لقاءات الجولة رقم  28من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وق�ال جواردي�وال عق�ب املب�اراة لش�بكة «ب�ي ت�ي
س�بورت»« :قدمنا مستوى عظيما أمام فريق يتمتع

بالق�وة البدني�ة ولدي�ه أف�كار جي�دة ،كان انتصارا
مهمًا بالنس�بة لنا ،يتبقى  8مباريات وأصبحنا أقرب
(للتتويج باللقب)».
وأض�اف« :كان من الرائع ضغطن�ا يف الهدفني الثاني
والثالث ،كانت مباراة صعبة ولكننا قدمنا لقاء جيدا،
بالطبع مسيرة املوس�م جيدة ،لم تس�تقبل ش�باكنا

ً
أهدافا وهذا أمر مرض ،واآلن لدينا مباراتني نهائيتني
يف دوري أبطال أوروبا وكأس االتحاد اإلنجليزي».
وتاب�ع« :كان م�ن املهم لسيرجيو أجويرو تس�جيل
الهدف ،فتسجيل األهداف يمثل كل يشء له ولجابرييل
جيسوس ً
أيضا ،وبشكل عام الفريق ككل كان رائ ًعا».
وأتم« :االنتصار يس�اعد عىل الفوز باملب�اراة التالية،
نعم هي مس�ابقة مختلفة ،ولكن ال يوجد خيارا ثانيا
يف املواجه�ة املقبلة (أمام جالدب�اخ بدوري األبطال)،
سنس�تعد بأفض�ل ص�ورة لدين�ا وس�نحاول تقديم
مستوى جيد للتأهل للدور التايل».
م�ن جانبه أعرب جون س�تونز ،مدافع مانشستر
سيتي ،عن س�عادته باالنتصار الذي حققه فريقه
على فولهام بثالثية نظيفة ،ضم�ن الجولة  28من
الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وق�ال س�تونز يف ترصيح�ات عقب املباراة لش�بكة
«سكاي س�بورتس»« :كانت مباراة صعبة ،ويجب
اإلش�ادة كث ً
ريا بفولهام ،والطريقة التي يلعبون بها
كرة القدم ال تعكس مركزهم يف جدول الرتتيب».
وأضاف مدافع مانشسرت سيتي« :كان من الصعب
إيج�اد املس�احة خلف خ�ط دفاعهم ،ويف الش�وط
الثاني صححنا بعض األمور ،ومن العظيم الخروج
بالنقاط الثالث وبشباك نظيفة».
وتاب�ع« :لعبن�ا كلن�ا مباري�ات كثرية ويت�م تدوير
التش�كيل بس�بب جدول املباريات ،وكل من ش�ارك
يس�تحق اإلشادة عىل ما قدمه ،تحلينا بالصرب وهو
أمر صعب يف الوقت الحايل».
وع�ن اله�دف الذي س�جله ،عل�ق س�تونز« :نعرف
بأنهم يدافعون بخطوط متقدمة يف الكرات الثابتة،
وبالتايل حاولت ضبط توقيت ركيض بأفضل صورة
ممكنة ،وكانت النتيجة جيدة».
وتط�رق إىل إمكاني�ة ضم�ه للمنتخ�ب اإلنجليزي:
«بالطب�ع أفكر يف األم�ر ،هذا رشف كبري بالنس�بة
يل خاصة أن ابتعادي ع�ن القوائم األخرية كان أمرًا
صع ًبا بالنسبة يل».
وأتم جون س�تونز صاحب ال�ـ 26عامً ا« :هذا يمثل
حافز يل وأعم�ل بقوة للع�ودة للمنتخب والحصول
على االس�تدعاء ،وإذا أتى فس�يكون نتيجة العمل
الذي قدمته مع السيتي».

ليفاندوفسكي:
فخور بمعادلة رقم فيشر

كش�ف تقري�ر صحفي إيطايل ،ع�ن موعد ع�ودة األرجنتيني باولو
ديباال ،نجم يوفنتوس ،عقب تعافيه من اإلصابة.
كان ديب�اال أصيب يف الركبة ي�وم  10كانون الثاني ،خالل الفوز عىل
ساسولو ( ،)1-3ومنذ ذلك الوقت لم يشارك يف أي مباراة.
ً
ووفقا ملوقع «كالتش�يو مريكاتو» اإليط�ايل ،فإن ديباال تعاىف من
اإلصابة ،وجاهز للعودة إىل املباريات ضد بينيفينتو ،األس�بوع
املقبل ،لك�ن أندريا بريلو ،مدرب الي�ويف ،أجَّ ل عودته عقب
نهاية فرتة التوقف الدويل املقبلة.
وستكون أول مباراة لديباال عقب التعايف هي ديربي
تورينو يوم  3نيسان املقبل.
وأش�ار املوق�ع اإليط�ايل إىل أن عملية تعايف
ديباال كان من املفرتض أن تس�تمر من
 15إىل  20يومً �ا فقط ،لكن الالعب
غاب مل�ا يقرب من  3أش�هر،
ما يعني أنه حدث خطأ
أثن�اء علاج النجم
األرجنتيني.

يوفنتوس يسعى لصفقة

تبادلية مع برشلونة

أك�د تقري�ر صحفي إيط�ايل ،أن يوفنت�وس يفكر يف
إب�رام صفق�ة تبادلية جدي�دة مع برش�لونة ،خالل
الصيف املقبل.
وكان النادي�ان أبرم�ا صفقة تبادلي�ة خالل الصيف
املايض ،بانتقال آرثر ميلو إىل يوفنتوس ،نظري توقيع
مرياليم بيانيتش مع برشلونة.
ً
ووفق�ا لصحيف�ة «كوري�ري ديللو س�بورت» ،فإن
يوفنتوس يس�عى للتخل�ص من النج�م األرجنتيني
باول�و ديباال ،ويرح�ب بمبادلته بالفرنسي أنطوان
جريزمان ،مهاجم برشلونة.
ً
هدفا قديمًا
وأش�ارت إىل أن أنط�وان جريزمان يع�د
للس�يدة العجوز ،وس�يحاول األخري مج�د ًدا نقله إىل
بطل إيطاليا.
وأوضح�ت الصحيف�ة اإليطالي�ة أن يوفنت�وس ال
يبحث ع�ن صفقة تبادلي�ة مع برش�لونة فقط ،بل
يفكر ً
أيضا يف عرض باولو ديباال ،عىل باريس س�ان
جريمان ،مقابل املهاجم األرجنتيني ماورو إيكاردي.

اليونايتد يسعى لتجديد عقد سولسكاير
تلق�ى النرويجي أويل جونار
سولس�كاير ،املدي�ر الفن�ي
ملانشسرت يونايتد ،مكافأة
م�ن إدارة الش�ياطني
الحم�ر على عمل�ه يف
الفرتة األخرية.
ً
ووفق�ا لصحيف�ة
«مريور» الربيطانية،
فإن إدارة مانشستر
جه�زت عق� ًدا جدي� ًدا
لسولس�كاير ،مع رفع
راتبه من  7إىل  9ماليني
يورو سنو ًيا.
وم�ن املق�رر أن ينتهي
العقد الحايل لسولسكاير

م�ع مانشستر يونايت�د يف صيف
.2022وأش�ارت إىل إد وودوارد ،املدير
التنفي�ذي ملانشستر يونايت�د ،أش�اد
بسولسكاير وما يقدمه للفريق ،حتى
قبل االنتصار يف الديربي عىل مانشسرت
س�يتي بنتيج�ة .0-2وأوضح�ت إد
وودوارد يعتق�د أن سولس�كاير أع�اد
الحم�ض الن�ووي للن�ادي ،والذي تم
فقدان�ه م�ع مدربين س�ابقني مث�ل
جوزي�ه موريني�و ولويس ف�ان جال.
ورغ�م أن مانشستر يونايت�د لم يفز
ب�أي بطول�ة حت�ى اآلن تح�ت قيادة
سولس�كاير ،لك�ن وودوارد وامللاك
األمريكيين رأوا م�ا يكف�ي للتأكد أن
الفريق يسري عىل الطريق الصحيح.

نوير يحقق
رق ًما تاريخيًا في
البوندسليغا

حقق األملان�ي مانويل نوير ،حارس
مرم�ى باي�رن ميون�خ ،إنج�ا ًزا
تاريخ ًي�ا ،بعدما ق�اد فريقه للفوز
عىل فريدر بريمني.
وتغل�ب بايرن ميون�خ عىل مضيفه
فيردر بريمين ،بنتيج�ة (-3
 ،)1ضم�ن مباري�ات الجول�ة 25
للبوندسليجا.
«أوبت�ا»
ش�بكة
وبحس�ب
لإلحصائي�ات ،فق�د حق�ق مانويل
نوير انتصاره رق�م  21عىل بريمني
يف الدوري األملاني.
وأش�ارت الش�بكة ،إىل أن نوير بات
صاح�ب أعىل ع�دد انتص�ارات عىل
فريق واحد يف تاريخ البوندسليجا.

فليك يتمسك بموقفه
من خالفة لوف

أعرب الهداف البولندي ،روبرت ليفاندوفس�كي ،عن س�عادته باقتس�ام املركز
الثان�ي ،يف قائم�ة الهدافني التاريخيني للدوري األملاني.وس�جل ليفاندوفس�كي
اله�دف الثال�ث ،خلال فوز فريق�ه باي�رن ميونخ على مضيفه فيردر بريمن
( ،)1/3لريف�ع رصيده من األهداف عىل مدار مش�اركاته يف البوندس�ليجا،
إىل  268هدفا.وكتب ليفاندوفسكي ،عرب حسابه عىل «تويرت»« :فخور
بالوص�ول إىل  268هدف�ا يف البوندس�ليجا ،مثل األس�طورة كالوس
فيرش».وأضاف «دائما أردت أن تساعدني أهدايف ،يف الفوز باأللقاب
مع بايرن ميونخ».

تحديد موعد عودة
ديباال الى المالعب
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كرر األملاني هانز فليك ،املدير الفني لبايرن ميونخ ،ما قاله بش�أن إمكانية خالفة يواكيم
ل�وف ،يف تدري�ب منتخ�ب أملانيا.وأعلن االتحاد األملان�ي منذ أيام قليل�ة ،رحيل لوف عقب
نهائي�ات كأس األمم األوروبية يف الصيف املقبل ،ليس�دل الس�تار عىل مسيرة امتدت 15
ً
عام�ا .وحقق بايرن ميونخ فو ًزا مه ًما عىل حس�اب مضيفه فيردر بريمن ،بثالثة أهداف
مقابل هدف ،ضمن مباريات الجولة  25للدوري األملاني.وقال فليك يف ترصيحات لش�بكة
«سكاي سبورت أملانيا» عقب املباراة« :نحن سعداء بهذا الفوز الغايل والحصول عىل الثالث
نقاط».وأضاف« :قدمنا مباراة جيدة ،وصنعنا العديد من الفرص ،الجميع ظهر بمستوى
ممي�ز ،وكان يمكن الخروج بنتيجة أكرب».وعن غي�اب ديفيد أالبا ،قال فليك« :إرشاك أالبا
كان سيش�كل خط�ورة عليه ،لقد عانى من آالم يف العضالت خلال األيام املاضية ،ونفس
األمر بالنسبة لنيكوالس سويل ،لذلك لم نرغب يف املخاطرة ،ولهذا السبب لعب بافارد».
وعن خالفة يواكيم لوف يف تدريب منتخب أملانيا ،قال« :لقد أخربتكم يف املؤتمر الصحفي،
لدي عقد س�ار حتى عام  ،2023ولس�ت بحاجة لقول أي يشء آخ�ر ،لكني أعرف أنه من
الطبيعي أن تثار الكثري من األسئلة».

ثالثة أندية تتنافس للتعاقد مع رونالدو
كش�ف تقرير إعالم�ي إيطايل ،عن تط�ور جديد
بش�أن مس�تقبل الربتغايل كريس�تيانو رونالدو،
نجم يوفنتوس.
وينته�ي عق�د رونال�دو مع يوفنت�وس يف صيف
 ،2022لك�ن زعم�ت العدي�د م�ن التقاري�ر ،أن
الالعب قد يرحل خالل الصيف املقبل.
وقالت تقارير إس�بانية إن خورخي مينديز وكيل
رونال�دو ،تحدث مؤخ�رًا مع ري�ال مدريد ،حول
إمكانية عودة كريستيانو إىل النادي امللكي.
ً
ووفقا لصحيفة «توتو س�بورت» اإليطالية ،فإن
رونال�دو ليس عىل طاولة ريال مدريد فقط ،لكن
املرينجي يحظى بمنافسة من مانشسرت يونايتد
وباريس سان جريمان وس�بورتنج لشبونة عىل
الصفقة.
وج�اء ذل�ك بع�د أن ودع يوفنت�وس ،منافس�ات
دوري أبط�ال أوروب�ا أمام بورت�و ،يف الدور ثمن

الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
اإلمام الصادق «عليه السالم»
إذا كان يوم القيامة نظر رضوان خازن الجنة إىل قوم لم
يم�روا به فيقول من أنتم و من أين دخلتم قال يقولون
إياك عنا فإنا قوم عبدنا الله رسا فأدخلنا الله رسا.
م�ا من حس�نة إال و لها ثواب مبين يف القرآن إال صالة
اللي�ل ف�إن الل�ه عز اس�مه ل�م يبين ثوابــه�ا لعظم
خطـــرها.
إذا كان ي�وم القيام�ة نشر الله تبارك و تع�اىل رحمته
حتى يطمع إبليس يف رحمته.
يؤت�ى باملرأة الحس�ناء يوم القيامة الت�ي قد افتتنت يف
حس�نها فتق�ول يا رب حس�نت خلقي حت�ى لقيت ما
لقي�ت فيج�اء بمريم ع فيق�ال أنت أحس�ن أو هذه قد
حسناها فلم تفتتن.

أبيات خالدة في الذاكرة
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عبد الله الربدوني
السي َ
ض ِه َ
ما أ َ ْ
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ِ
ب ُ
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يض َّ
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ِ
ِ
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..ن ْ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
سوَى فه ِم ك ْم باعوا وَك ْم كسبُـوا
فه ٍمِ .
الج ْهـ ِل ِعلْـ ٌم َي ْط َم ِئ ُّ
أ َ ْد َهى مِ َن َ
ـن إِلَـى
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ـم وَاغت َ
أ ْن َ
صبُـوا
ص ِ
ـاف ن ٍ
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َ
ً
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َ
ُ
ْ
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َ
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َ
ْ
َ
َع ْفوَا ً َ
سـأَر ِْوي  ..وَال ت ْسأل  ..وَمَ ا َّ
الس َب ُب
الس َ
ـؤ ُ
ال َح َيـا ًء ِح َ
َيدْمَ ـى ُّ
يـن َن ْسأ َ ُل ُـه
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َ
َ
ُ
احْ
كيْف تفت ِبال ِعدى «حيْفا» أ ِو «النقـب»
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تكشف إجرام اإلرهابيين ضد المدنيين السوريين

اللعبي يقطف جائزة
«روجر كوالسكي» للشعر

«الوجه اآلخر للضباب» االقتالع القسري من
الجذور وعدم االندماج في الوطن البديل
املراقب العراقي /املحرر الثقايف...
ي�رى الناقد عبد عيل حس�ن ان رواية
«الوج�ه اآلخ�ر للضب�اب» للروائ�ي
كري�م صب�ح تمثل االقتلاع القرسي
من الجذور وع�دم االندماج يف الوطن
البدي�ل ،...مبين�ا ان الرواية تكش�ف
إج�رام اإلرهابيين ض�د املدنيين
الس�وريني م�ن العلويين والش�يعة
وحتى املسيحيني وامللل األخرى.
وقال حسن يف قراءة نقدية خص بها
(املراق�ب العراق�ي):إن ه�ذا االقتالع
القسري بفعل انتهاء مهم�ة والدها
ليع�ود إىل وطن�ه س�وريا  ،س�يكون
س�بباً م�ن عوام�ل ع�دم تمكنها من
االندم�اج يف بيئ�ة الوط�ن البدي�ل،
وبالتايل س�يكون س�بباً يف تمسّ �كها
لفواعل هويتها األوىل وس�يكون سبباً
ّ
تصرف اآلخرين العنيف الذي
ثالثاً يف
ً
ً
اتخذ أش�كاال متعددة ازاءها بدءا من
زوجة األب وإخوانها من أبيها وحتى
األشخاص اآلخرين  ،كما حصل حني
تم تتوي�ج روزالني (ملك�ة جمال) يف
املدرسة ّ ،
فجن جنون العائلة من األب
وزوج�ة األب وأخوتها من أبيها ( جنّ
جن�ون اب�ي وأخوتي  ،فق�دت زوجة
أبي أعصابها  ،يومها اشترك اخوتي
األوس�ط واألكبر يف رضب�ي  ،وبع�د
عودتي إىل البي�ت  ،اخي االكرب حافظ
أس�معني عباراته العنرصية …؛ أنتِ

مس�يحية قبيحة ،انت صف�راء ،انت
بش�عة ،ل�ن أس�مح ل�ك بالع�ودة إىل
املدرسة ….النص ص  ، )112ويتبدى
يف النص السالف الخطاب الدوغماتي
يف املس�تويني ُ
األرسي املحتك�م إىل
موجهات وثوابت املجتمع البطريركي
 /الذك�وري واألب�وي  ،والدين�ي الذي
يحتكم إىل الراس�خ يف موقف اإلسلام
من الديانات األخرى  ،ففي املس�توى
االول تماه�ت زوج�ة األب مع املوقف
ّ
فاصطف�ت مع موقف األب
الذكوري
واألبناء م�ن ظهور «روزالني» كملكة
جم�ال يف املدرس�ة وانه�ا س�تكون
عرض�ة لرؤي�ة اآلخري�ن بالش�كل
املن�ايف لألخلاق اإلسلامية واألعراف
االجتماعي�ة يف املجتم�ع الس�وري/
العربي.واض�اف :ويمك�ن ع ّد موقف
زوجة األب هذا من قبيل الحقد الدفني
لروزالين باعتباره�ا ابن�ة الزوج�ة
الثاني�ة  ،وانها تتحني الفرص لإليقاع
به�ذه االبن�ة وإظه�ار امتعاضه�م
وحقدها عليه�ا  ،إلاّ أن صوت املؤلف
يظه�ر على نح�و تقري�ري يف النص
اآلت�ي (بل بلغ�ت بهم قس�اوتهم وال
مرؤتهم _ عىل تش�ددهم الظاهري يف
الدين اإلسلامي ال�ذي يفرتض به أنه
دي�ن س�ماحة وصلة رح�م …النص
ص )126على الرغم م�ن أن ترصف
عائلة زوج االم اآلنف الذكر يكش�ف _

عبد علي حسن
كما أش�ار النص اىل التظاهر بالتشدد
الدين�ي  ،وعلى مس�توى دوغماتي�ة
الخلاف الطائفي ف�إن الرواية وعرب
مذكرات (روزالين) تدخل اىل منطقة
الح�رب الدائ�رة يف س�وريا لتكش�ف
عن حجم االنته�اكات التي تقوم بها
الجماع�ات اإلرهابية املس�لحة بحق
املدنيني من العلويني والش�يعة وحتى
املسيحيني وامللل األخرى.
وتاب�ع :ويعتم�د الن�ص على بعض
الوقائ�ع والفواك�ه الت�ي حصل�ت يف

كريم صبح
ريف الالذقية وأس�اليب القتل والذبح
الوحيش ال�ذي طال الرجال والنس�اء
الحوام�ل والش�يوخ  ،وتخل�ص
(روزالين) يف مذكراته�ا إىل نتيج�ة
أو كش�ف للموق�ف الس�يايس عبر
هذا النص ( يس�وء بعضه�م قويل أن
ُّ
ويحل دم أخيه
العربي خائن  ،مرتزق
 ،رأيي الش�خيص هذا ماكن�ت ُألثبته
هنا لو لم يكن خالصة مراقبة دقيقة
وع�ن كثب ملجري�ات الحرب  ،لس�ت
هنا اتح�دث بصفت�ي روزالني نصف

الروس�ية ونصف الس�ورية ..أتحدث
هنا بصفتي الس�ورية مئ�ة باملئة …
النص .ص .)177
وأستطرد :لقد حاول النص الروائي (
الوجه اآلخر الضب�اب) طرح مقارنة
أو كش�فاً الثقافتني مختلفتني تماما
 ،األوىل هي مكون�ات الهوية الثقافية
لبطلة الرواية التي كوّنتها الس�نوات
العشر التي قضته�ا من�ذ والدتها يف
ّ
ش�كلت الهوية الدينية
روس�يا والتي
مرك�زا ً انبثق�ت عن�ه جمي�ع مواقف

«من أيّ شيء» الصيحة التي تقو ُد ّ
الشاعر إلى ترويض اللغة
املراقب العراقي /متابعة...
ُ
منش�ورات ب�اب الحكم�ة يف
ضم�ن
ِ
تطوان ،ص َدر ّ
للش�اعر املغربي رش�يد
ٌ
ديوان جدي�د تحت عنوان
املومن�ي
«من ّ
أي يشء».
يتش�كل الديوان من ثالث�ة أنفاس
ش�عرية ،هي على الت�وايل :من أي
يشء ،قم�ر بال ليل ،وفلك س�اجون
بيرس الضيّق�ة .ويمت� ّد على مئة
ُ
يح�رص فيه�ا
وثمانين صفح�ة،
ّ
الش�اعر على مواصل�ة مُ غامرت�ه
ّ
ّ
ش�كلت ،عىل ال ّدوام،
الش�عرية ،التي
مُ لتق�ى عب�ور والتقا ٍء بني ّ
الش�عري
ٍ
ٌ
والفكري ،بدون ْ
طرف لآلخر
أن يتنازل
ّ
ُ
وخصوصيته.
يشكـل هويته
عمّ ا
تتش�ك ُ
ّ
«م�ن ّ
ـل الصيح�ة،
أي يشء»
ّ
الش�اعر إىل امتط�اء
الت�ي تق�و ُد
الح�رف وتـرويض اللغة ،واس�تثمار
فض�اء الصفحة لتجع�ل عملية الدن ّو
واالقتراب من ه�ذا العمل الش�عري،

تس�تلزمُ العناية بكل الدوال املش�كلة
ُ
ش�عريّة
له ،ما
يس�مح باالنفتاح عىل ِ
اللغة وعىل ممكنات

مُ تخيّل جديدة ،خاصة البرصي منها،
هو الذي زاوج بني الش�عر والتشكيل،
واعتن�ى بتنضي�د قصائ�ده بحربيات
م�ن أنام�ل الضوء.جدي� ٌر بالذك�ر ّ
أن
الش�اعر رش�يد املومني أورق جس ُده
ش�عْرا يف بداية السبعينيات من القرن
ِ
املنرصم ( ،)1973ومنذئ ٍذ وهو يتق ّدم
نحو «نهر الش�عر» ( .)1979صدرت
له ،كذلك« ،مهود السلالة» (،)2002
«هكذا س�دى» (« ،)2007ثلج مريب
على جبه�ة الحط�اب» (،)2008
«بأنام�ل الض�وء» (« ،)2013ني�ازك
باألبيضين» (« ،)2014أقترب وال
أدنو» (.)2015
علاوة على ذلك ،ص�درت للش�اعر
رش�يد املومن�ي دراس�ات نظري�ة
ومقارب�ات فكري�ة ح�ول الش�عر
واإلبداع ،ومنه�ا «إيقاعات الكائن»
( ،)2016و«كيمي�اء االس�تحالة»
(.)2018

البطل�ة وكذلك الش�خصيات األخرى
ّ
تصرح ( انبثق وعي�ي الديني
 ،فهي
بوالدت�ي وس�ط أرسة مس�يحية
ارثذوكس�ية تحترم األديان  ،ليس�ت
لديها عقدة تج�اه دين منها …النص
ص  .)167والثقاف�ة الثاني�ة ه�ي
ثقاف�ة مض�ادة ّ
تمثل�ت يف اإلقص�اء
والدوغماتي�ة إزاء األدي�ان والطوائف
والسلطة الذكورية التي ّ
مثلتها عائلة
(ثروت) والد روزالني وزوجته وأوالده
والجماعات اإلسالمية السلفية.
وأوض�ح :ويف الوقت الذي تمكنت فيه
الرواي�ة من طرح وجه�ة نظرها كما
أكدته�ا قراءتن�ا لدوغماتي�ة الخالف
يف مس�توياتها اآلنف�ة الذك�ر ،وف�ق
اإلحاط�ة الدقيق�ة بحيثي�ات تكوين
املجتم�ع ال�رويس والس�وري  ،ف�إن
الن�ص ق�د اعتم�د آلي�ات وتقني�ات
روائي�ة أس�همت يف توفير عام�ل
التش�ويق ملتابع�ة األح�داث الت�ي
امت�دت على قس�مي الرواي�ة الت�ي
اهت�م قس�مها األول بتكوي�ن خلفية
الوضع االجتماعي للشخصيات ،عرب
اس�تخدام ضمري الغائ�ب  /هو الذي
ّ
تكف�ل برسد تل�ك الخلفي�ة املتضمنة
ظ�روف لق�اء (ث�روت) بالروس�ية
(كرستينا) ونشوء عالقة حب تكللت
بال�زواج الثان�ي لـ (ث�روت) دون أن
يذكر لها زواجه االول مع وجود ثالثة

يف كتابه «إحراق الكتب ..تاريخ الهجوم عىل المعرفة»
الص��ادر حديث��ا بنس��خته العربي��ة ع��ن ال��دار العربيةللعل��وم ن��ارشون -ي��روي ريتش��ارد أوفن��دن -مدي��ر
مكتبات البودليان الش��هرية يف أكس��فورد والمس��ؤول
ال��ـ 25الذي يش��غل المنصب التنفي��ذي األول يف مكتبة
جامعة أكس��فورد منذ عام 1987م -تاريخ إحراق الكتب
والمكتبات والمخطوطات والهجوم عىل المعرفة،
املراقب العراقي /متابعة...
متنقلا يف أزمن�ة وم�دن مختلفة
بينه�ا األندلس وبغداد وواش�نطن
وغريها.
عمل أوفندن يف عدد من األرشيفات
واملكتب�ات املهم�ة ،بم�ا يف ذل�ك
مكتبة مجل�س اللوردات ،واملكتبة
الوطنية يف إسكتلندا (بصفته أمينا
للمكتبة) ،ويف جامعة إدنربة حيث
كان مدي�را ملجموع�ات تؤرش�ف
تاريخ تدمري املعرفة املس�جلة عىل
مدار  3آالف سنة املاضية.
يقول املؤلف إن الحفاظ عىل شعلة
املعرفة كان أمرا معقدا ،ويشري إىل
أن س�جالت بلاد ما بين النهرين
اُحتفظ بها يف املعابد ،وبحلول عام
1254م خ ّزن�ت الس�جالت يف عهد
مل�ك فرنس�ا فيليب أغس�طس يف
مجموعة غرف مبنية لهذا الغرض

يف موق�ع مصلى س�ان ش�ابيل
بباري�س ،ويف املقابل اس�تخدمت
الوسائط الرقمية لحفظ الرتاث يف
العرص الحديث.
ويق�ول أغناطي�وس فريان�دو
فروت�و املس�تعرب اإلس�باني
واألكاديم�ي بجامع�ة ق�ادس
للجزيرة نتَّ -«إن بعض وس�ائل
التواص�ل االجتماع�ي أس�همت يف
نرش الكت�ب واملخطوطات وأوعية
الثقاف�ة األخرى وحف�ظ املعرفة،
حيث هن�اك العديد م�ن املنتديات
واملدون�ات املتوف�رة عىل الش�بكة
العاملي�ة ت�دور مواضيعه�ا ح�ول
الكتب واملخطوطات وما إىل ذلك».
ي�درس ريتش�ارد أوفن�دن
املكتبات األس�طورية بع�د مكتبة
اإلس�كندرية ،الت�ي يق�ول إنه�ا
ال ي�زال ُينظ�ر إليه�ا -باملُخيل�ة

املراقب العراقي /متابعة
فاز الش�اعر املغربي عبد اللطيف اللعبي
( )1942بالجائ�زة الفرنس�ية الكبرى
للشعر «روجر كوالس�كي» بمدينة ليون
الفرنس�ية ع�ن عمله الش�عري»ال يشء
تقريب�ا» الص�ادر ضمن منش�ورات»لو
كاس�تور أسترال».وبهذه املناسبة ،عاد
الحديث مجددا حول مكانة هذا الش�اعر
داخل الثقاف�ة العربية املعارصة ،يف وقت
تعددت فيه إصدارات اللعبي ،بني الش�عر
والرواي�ة والنقد ،ثم التش�كيل يف مرحلة
الحقة من عمره.ويعد اللعبي القادم من
فاس م�ن أكثر الش�عراء املغارب�ة الذين
يكتب�ون بالفرنس�ية ،إيمان�ا بضرورة
«تحدي�ث األدب املغربي الغارق يف تمجيد
الذات وتقليديتها» بما تمثله هذه املدينة
آنذاك من تقليدية واس�تقرار أعيان البلد
فيها ،لم تكن تشكل إال استمرارا تاريخيا
ماضويا ،ينفي معه كل فعل حداثي.
عىل هذا األس�اس ،ش�كلت الرب�اط التي
انتق�ل إليه�ا اللعبي للدراس�ة بجامعتها
(محم�د الخام�س) بمثاب�ة متنفس أو
والدة جديدة للش�اعر الذي سيجد نفسه
أمام حي�اة جديدة ،تب�دو مالمحها أكثر
وعي�ا بالتط�ورات التقني�ة والسياس�ية
والثقافي�ة الت�ي طال�ت املدين�ة بع�د
االستقالل.

«في مسجدي» األكثر مبيعا على أمازون
املراقب العراقي /متابعة...
عق�ب الهج�وم الدموي عىل مس�جدين
يف نيوزيلن�دا ع�ام  2019ألف�ت من�ور
أولغ�ون يوكس�ل -وهي تركي�ة مقيمة
بالوالي�ات املتح�دة -مع الرس�ام األكثر
مبيع�ا يف نيويورك تايمز حاتم عيل كتابا
لألطفال باإلنجليزية للتعريف باملس�اجد
بهدف مكافحة اإلسالموفوبيا ،وقد دخل
الكت�اب قائم�ة األكثر مبيع�ا عىل متجر
أمازون اإللكرتوني.
وأش�ارت يوكس�ل إىل أنها أدركت مبكرا
املشاكل التي يواجهها األطفال املسلمون
الذي�ن ينش�ؤون يف الوالي�ات املتح�دة
بخصوص الدين والثقافة.
وقال�ت «بع�د أن أصبح�ت أما ب�دأت يف
ق�راءة كتب ألطف�ايل ،ورأيت أنه ليس�ت
هناك كت�ب كثرية لألطفال عن اإلسلام
وعن عاداتنا وتقاليدنا».
وكشفت يوكسل عن أن الشعب األمريكي

ليست لديه معلومات كافية عن اإلسالم
بس�بب قل�ة ع�دد املس�لمني يف الواليات
املتح�دة ،وقال�ت إن اإلعلام يتس�بب يف

«إحراق الكتب تاريخ الهجوم على المعرفة»
الغربي�ة -عىل أنها أعظم مكتبة يف
الحضارات القديمة.
ويق�ول الكات�ب لق�د خ ّزن�ت بها
معرف�ة العال�م كامل�ة لتض�م
 500أل�ف مخطوط�ة ،موضح�ا
كي�ف ق�ام اإلمرباط�ور الروماني
يولي�وس قيصر بإش�عال حريق
بأسطول بحري يف البحر املتوسط
إىل أن وصل�ت النيران إىل مكتب�ة

ش�كلوا فيما بعد قلق�اً هوياتياً
ّ
أبناء
البنته�ا (روزالين) بع�د اصطحابها
م�ن قبل أبيه�ا إىل س�وريا إث�ر وفاة
أمِّ ها يف روسيا.وختم:يف الرواية هناك
رج�وع بالزمن (الفالش ب�اك) لبيان
تكوي�ن ارسة روزالتين  ،فالج�د من
قري�ة يف مدين�ة بطرسبرج والج�دة
من املانيا قصتهم�ا تمتزج مع قصة
االتح�اد الس�وفيتي حت�ى االنهي�ار
نتيج�ة اصالح�ات غورباتش�وف
وفترة البريوسترويكا  ،ويمت�د هذا
املح�ور -وه�و االجم�ل م�ن وجهتي
نظ�ري من باقي املح�اور يف الرواية-
يمت�د بعناوين (الل�واء ،نخب اتحادنا
الس�وفيتي ،ش�غف ،إع�ادة وص�ل
،روزالني ،طفولة ،شتات ،فقد ،صالة،
اكتش�اف متأخر ،اندريه املش�اكس)
من ص 19اىل ص ، 104بدت الرسدية
متماسكة وتسري باملتلقي بانسيابية
تاريخي�ة توح�ي بق�درة ومعرف�ة
الروائ�ي باملجتم�ع الس�وفيتي الذي
تح�ول اىل املجتمع الرويس وتأثري هذا
االنقلاب او التغيير عىل ش�خصيات
الرواي�ة يف املح�ور الرويس ،وس�وف
يتوق�ف املتلق�ي عند جم�ل وعبارات
تدعو اىل التأمل والتأويل  ،فهذا الجزء
هو ال�ذي يمث�ل روح الرواي�ة  ،وهو
جوه�ر الرواي�ة حينم�ا تلب�س ثوب
التاريخ.

اإلس�كندرية الكربى وت ّم تدمريها
ُ
وس�ويت ب�األرض تمام�ا ج�راء
الحريق عام  48م.
وتق�ول األكاديمي�ة والباحث�ة
العراقية خديجة حس�ن جاس�م -
«ارتبط�ت ظاه�رة إح�راق الكتب
واملكتب�ات يف أغل�ب األحيان وعرب
التاري�خ اإلنس�اني بالح�روب
الت�ي قام�ت بين ال�دول ،واعترب
ذل�ك اإلج�راء م�ن األس�لحة التي
اس�تخدمت يف الح�رب لطم�س
الهوية الثقافية للشعوب ورسالة
تحذيري�ة لألع�داء واس�تعراض
للقوة أمام العالم».
ويق�ول امل�ؤرخ العراق�ي الدكتور
عب�د الرحم�ن الحج�ي (-1935
2021م) إنه بعد س�قوط األندلس
أمرت السلطات اإلسبانية الجديدة
عبر التهدي�د والوعي�د ومحاكمالتفتي�ش -الس�كان املس�لمني
بتس�ليم م�ا لديه�م م�ن الكت�ب
واملخطوطات.
ويضي�ف أن عملي�ة جم�ع الكتب
اس�تمرت  7س�نوات ،وبع�د ذل�ك
أُحرقت الكت�ب واملخطوطات التي
ت�م جمعها يف غرناط�ة يف منطقة
ب�اب الرمل�ةَ ،
وق�در كثير م�ن
الدارسين الغربيني ما ّ
ت�م إحراقه
ذلك اليوم بمليون مخطوطة.

تأجيج اإلسالموفوبيا عن طريق األخبار
السلبية التي ينرشها عن اإلسالم
وأوضح�ت أن االعت�داء الدم�وي على

املسجدين يف نيوزيلندا عام  2019دفعها
إىل تأليف الكت�اب ،ليتعرف األطفال غري
املسلمني يف الواليات املتحدة عىل ما يقوم
به املسلمون يف املساجد.
وقالت يوكس�ل إنها أوضح�ت يف الكتاب
العب�ادات واألنش�طة الت�ي تق�ام داخل
املس�جد ،وإنه�ا وضعت فيه رس�ومات
ألشخاص من شعوب مختلفة ،ومساجد
من بالد وثقافات مختلفة ،مثل مس�جد
الس�لطان أحمد يف تركيا ومس�جد بيبي
هان�م يف أوزبكس�تان ،إلظه�ار التن�وع
الثقايف باإلسالم.
وأوضحت أن الكتاب س�يطبع ويوزع يف
الواليات املتحدة يف  23مآذار الجاري ،ويف
إنجلرتا يف  1نيسان املقبل.
وقال�ت إن الكتاب دخ�ل يف قائمة األعىل
مبيع�ا عىل متج�ر أم�ازون يف فئة كتب
األطفال عىل الرغم من أن توزيعه ورقيا
لم يبدأ بعد.

نصوص
رجب الشيخ

بصيص..

وردة ليل على خد

ذاكرة ..

قررنا  ،ان نغلق نافذة تأتي منها الريح ،

فراغ شاسع  ،عصافري قلقة

آذار ..

نفتح نقطة ضوء يف كتاب مهجور  ...يف

َ
صفصافة
أحالم

أيقونة للعاشقني ..

قصيدة عطر كتبها

رؤية كسولة

غادروا ذلك املرفئ الحزين

شاعر ومات  ،حلم شارد يفتش عن أمراة

كلمات مؤدلجة

عىل آريكة

تختفي خلف جدار العزلة  ،بصيص امل

مكفهرة كوجوه

خالية من دفء قصيدة .

بعد عناء ...اه ايتها اآلمال الضائعة بني

غادرت الفرح

أجساد تتأوه بحذر .

وجد و نزوة قلم ،بعض قصاصات من

تثاؤب حرف يف جدران شجرة يابسة

شفرة قصية

آزمنة غابرة  ،كتب عليها ...الترحل

شمس مائلة يف آفاق سوداء

زاويا تخلو من عذرية

فاملسافة نائية حد الرغبة القلقة

جفاف يشبه وجه قمح أصفر

املبتغى

نبضاتها الالئي

ال ملعان يذكر ،

أحالم الصبية بني اللوعة

ْ
توارثن القصائد يف الصدى

والهيبة لقلوب راجفة

واللوعة

وأطياف ذكريات غادرت اوراقها عند اخر

هكذا حني يالمسني

يرتجون اناشيد فرح مؤجل

وصية كتبها عاشق يف قراطيس املنفى

فراق محتوم.

ظالل يشع عند منحدر أخرس

أوراق
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من اقوال االمام علي ( عليه السالم )

نور
على
نور

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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بعض فضائل شهر شعبان
روي عن اإلمام الصادق عليه
السالم قال  :حدثني أبي عن
أبيه عن جده عليه السالم قال:
«قال رسول اللهصلی الله عليه
وآله وسلم« :شعبان شهري
وشهر رمضان شهر الله فمن
صام يوما ً من شهري كنت
شفيعه يوم القيامة ،ومن
صام يومني من شهري غفر
الله له ما تقدم من ذنبه وما
تأخر ،ومن صام ثالثة أيام من
شهري قيل له استأنف العمل،
ومن صام شهر رمضان
يحفظ فرجه ولسانه وكف
أذاه عن الناس غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر وأعتقه من النار وأحله
دار القرار وقبل شفاعته يف عدد رمل عالج من مذنبي أهل التوحيد» [.]2
وعنهعليه السالم قال« :سمعت أبي قال :كان أبي زين العابدينعليه السالم إذا هل
شعبان جمع أصحابه فقال« :معارش أصحابي أتدرون أي شهر هذا؟ هذا شهر
شعبان ،وكان رسول اللهصلی الله عليه وآله وسلم يقول( :شعبان شهري) ،أال
فصوموا فيه محبة لنبيكم وتق ُّربا ً إىل ربكم ،فو الذي نفس عيل بن الحسني بيده
ُ
لسمعت أبي الحسني بن عيل يقول( :سمعت أمري املؤمنينعليه السالم يقول( :من
ً
صام شعبان محبة لنبي الله صلی الله عليه وآله وسلم وتق ّربا إىل الله (عز وجل)
أحبّه الله (ع َّز وج َّل) وق ّربه من كرامته يوم القيامة وأوجب له الجنة) « » [.]3
وروى إبراهيم بن ميمون عن اإلمام الرضاعليه السالم أنّه قال «:صوم شعبان
كفارة الذنوب العظام حتى لو أن رجالً بيل بدم حرام فصام من هذا الشهر أياما ً
ومات رجوت له املغفرة.
قال :قلت :فما أفضل الدعاء يف هذا الشهر؟
فقال :االستغفار ،إن من استغفر يف شعبان كل يوم سبعني مرة كان كمن استغفر
يف غريه سبعني ألف مرة.
قال :فكيف أقول؟
قال :قل :أستغفر الله وأسأله التوبة » [.]4
أعمال شهر شعبان
هناك أعمال ورد يف مفاتيح الجنان لشهر شعبان منها:
أعمال شهر شعبان
األعمال املشرتكة
الصوم  ..الصلوات  ...الصدقة
قراءة املناجاة الشعبانية
«أستَ ْغ ِف ُر الله وَأ َ ْ
ْ
سأَلُهُ التَّوْ ب ََة»
أن يقول يف كل يوم سبعني مرة
«أستَ ْغ ِف ُر الله ا َّلذِي ال إِلهَ إِال ّ ُ
هوَ
ْ
أن يقول يف كل يوم سبعني مرة
ي َ
ال َّرحْ ُ
القيُّو ُ
م وَأَتُوبُ إ ِ َليْهِ »
من ال َّرحِ ي ُم الحَ ُّ
ْ
َ
ّ
ّ
ِصنيَ
لهَ
أن يقول يف كل يوم سبعني مرة «ال إ ِ إِال الله وَال نعْ بُ ُد إِال إِيَّا ُه مُ خل ِ
ه ا ُملشرْ ِ ُ
ك َ
ِّين وَ َلوْ َ
َلهُ الد َ
ك ِر َ
ون»
أن يصيل يف كل خميس من شعبان ركعتني يقرأ يف كل ركعة بعد
فاتحة الكتاب سورة التوحيد مائة مرة فإذا سلم صىل عىل النبي وآله
مائة مرة
قراءة الصلوات الشعبانية عند كل الزوال وهو دعاء مروي عن اإلمام
وَآل مُ حَ مَّ دٍ َ
ص ِّل عَ ىل مُ حَ مَّ دٍ
السجاد (ع)« :ال ّلهُ َّم َ
شجَ َرةِ النُّبُوَّةِ »
ِ
ادعاء «اللهُ َّم ْ
ْ
َ
ْ
َ
اق ِس ْم َلنَا ِمن خشيَتِك»:
ُ
َ
َ
َ
ِّ
َ
دعاء «اللهُ َّم ِبحَ ق ليْل ِتنا وَ مَ وْ لودِها»:
دعاء «أَن ْ َ
م ا ْلعَ ليِ ُّ ا ْلعَ ِ
ي ا ْل َقيُّو ُ
ظيمُ»:
ت ا ْلحَ ُّ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
دعاء «إ ِ َل ِهي تعَ َّرض لك فيِ هذا اللي ِْل المُ تعَ ِّرضون»:
ثالثة أيام األخرية
الصوم
ن َ
ِن َل ْم تَ ُ
ك ْ
اإلكثار من قراءة هذا الدعاء يف األيام األخرية« :اللهُ َّم إ ْ
غ َف ْر َ
ت
َان َف ْ
ن َ
َلنَا ِفيمَ ا مَ ىَ
شعْ ب َ
ض ِم ْ
ي ِمنْهُ ».
اغ ِف ْر َلنَا ِفيمَ ا ب َِق َ
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ً
سريعا في نينوى..
جرائم االتجار بالبشر تنمو
سماسرة يغرون عاطلين ومعوزين لبيع أعضائهم
رشّ ع العراق قانون مكافحة االتجار بالبرش
رقم ( )28لسنة  2012بهدف مكافحة جرائم
االتجار بالبرش والحد من انتشارها ومعالجة
آثارها ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل الخطري
الذي يهني الكرامة اإلنسانية وسعيا ً لوضع
اآلليات التي تكفل مساعدة ضحايا تلك
الجرائم.
فنطاق هذا النوع من الجرائم اتسع ليشمل
االتجار باألعضاء البرشية إضافة إىل تجارة
الجسد وتلك آفة خطرية ترسبت إىل جسد
مجتمع محافظة نينوى الذي ال يزال
يعاني من آثار االحتالل الداعيش وتراكمات
تحريره منه.للحديث عن هذه اآلفة الخطرية
وتداعياتها كانت وقفتنا االوىل مع قايض
محكمة تحقيق املوصل /االيرس املختص
بالنظر يف قضايا االتجار بالبرش السيد
مجيد حميد اللهيبي الذي تحدث عن قانون
مكافحة االتجار بالبرش رقم ( )28لسنة
 ،2012الفتا إىل أنه «عالج مثل تلك الجرائم
وبني يف مادته االوىل املقصود باالتجار بالبرش
عىل وجه دقيق ورصد يف املادةالخامسة منه
العقاب بالسجن املؤقت والغرامة التي ال تقل
عن خمسة ماليني وال تزيد عنعرشة ماليني
دينار لكل من يرتكب تلك الجريمة ،أي أن
املشرّ ع اعتربها جناية كما انه رفع العقوبة
باملادة السادسة من القانون إىل مدة ال تزيد
عن ( 15سنة) وغرامة ال تزيد عن ()10
ماليني لخطورة هذا النوع من الجرائم».
وأضاف القايض أن «جرائم االتجار باألعضاء
البرشية تعد من الجرائم الحديثة عىل مدينة
املوصل حيث شهدت معدالتها تزايدا ً بشكل
ملحوظ بسبب انتشار ظاهرة البطالة
وتفيش الفقر االمر الذي ادى اىل تحول تلك
الجريمة من الطابع الفردي اىل الجماعي
املنظم ،اذ اشرتكمرتكبوها بعصابات تمتهن
املتاجرة باألعضاء البرشية ألجل تحقيق
مكاسب مادية».
وأشار القايض اىل ان «املتاجرين باألعضاء
البرشية يقدمون العروض املادية املغرية
للضحية او الوعد بإيجاد عمل مستمر
مربح ،كما ان وجود املستشفيات املتطورة
يف اقليم كردستان العراق والتي يتم فيها
فصل االعضاء البرشية كانت عامال مساعدا ً
المتهان الكثريمن االشخاص مهنة السمرسة
يف تجارة االعضاء البرشية .اضافة اىل وجود
املقاهيوالكافيهات التي بدورها سهلت بيع
النساء او االطفال للعمل بتلك األماكن».
اما عما يعرف بتجارة الجسد فبني القايض
ان «هذا النوع من الجرائم شكل ازديادا أثناء
سيطرة التنظيمات االرهابية عىل مدينة
املوصل عام  2014وإشاعتهم السبي وبيع
النساء ولكن هذهالفكرة الهمجية اضمحلت
بعد تحرير املدينة من تلك العصابات
اإلجرامية».

نضع نسبة مئوية النتشار جرائم االتجار
بالبرش يف مدينة املوصل سواء يف عام 2020
او قبله وبعده الن ما تم اكتشافه من هذا
النوع من الجرائم قليل جدا قياسا بحجم
انتشارها كوناغلبها يسودها الكتمان خوفا ً
من العقاب».
ويف احصائية سنوية لسنة  2020سجلت
من قبل شعبة اإلحصاء يف رئاسة محكمة
استئناف نينوى االتحادية وجود ()28
دعوى متعلقة بهذا الجانب )23( .منها
خاصة بالذكور و()5لإلناث.

أسعار صادمة!!

واطلعت «القضاء» عىل بعض القصص التي
وصلت املحاكم ،مسجلة اعرتافات بعض
املتهمني أمام قايض التحقيق.
أحد املتهمني ممن اعرتفوا أمام قايض
التحقيق قال« :قمت ببيع كليتي بمبلغ
قدره ( )12مليون دينار بعد اتفاقي مع
شخص مختص بسمرسة بيع االعضاء
البرشية واصطحبني اىل املستشفى واجريت
الفحوصات الطبية واستحصلت املوافقات
االمنية وتمت العملية واستلمت املبلغ».
أما املتهم (ق) فقد اعرتف قائال:
»قمت ببيع كليتي بمبلغ ( )7ماليني دينار
بعد تعريف إىل مرشد أوصلني اىل مكان بيع
الكليات والتقيت هناك بشخص آخر اخربني
عن الطريقة واإلجراءات املطلوبة لتحقيق
مطلبهوتم ذلك!

اتساع الجريمة

ويبدو أن جريمة االتجار بالبرش تتسع أحيانا
لرتتبط بها جرائم اخرى كجريمة التزوير
والنصب واالحتيال وجريمة التهديد تمهيدا
الرتكابها ..فقد ذكرت إفادة ألحد املتهمني
الذييروي اعرتافه أمام قايض التحقيق:
»قبل حوايل عرشين يوما ً من القبض عيل
التقيت بأحد األشخاص وقد أقنعني ببيع
إحصائية الجريمة
ويف اجابته عىل سؤالنا املتعلق بنسب الجرائم كليتي لقاء مبلغ ( )9ماليني دينار وكوني
أوضح القايض انه «بواقع الحال ال يمكن ان أعاني من البطالة والفقر وافقت فورا

واخربني عن اإلجراءات املتبعة التمام ذلك،
وكان من بني تلك االجراءات تقديم تعهد
خطي من ويل األمر يف حني أنوالدي متوفيان
األمر الذي دفعني اىل االتفاق مع امرأة تدعى
(ف) للقيام بدور والدتي مقابل مبلغ من
املال مقداره ( )750الف دينار حيث قمت
بتزوير هويتي ونسبت اسم (ف) بحقلاسم
االم يف هوية األحوال املدنية التابعة يل وتمت
العملية واستلمت املبلغ».

النصب واالحتيال

من جانبه ،يعرتف متهم آخر للقضاء
بارتكابه جريمته قائال« :انني اقوم مع
متهم ثان بالتواجد يف كازينو تقع يف الجانب
االيمن من مدينة املوصل نقوم هناك بإقناع
الناس واالحتيال عليهم واستدراجهم لبيع
اعضائهم البرشية ،حيث قمنا بأخذ مبالغ
نقدية منهم تقدر بـ( )100الفدينار وكافة
مصاريفنا من شاي واركيلة ورصيد لهواتفنا
عن كل مكاملة نجريها معهم .وبعدها لذنا
بالفرار واقفلنا هواتفنا وبعد فرتة ال تتجاوز
الشهرين عدنا لتكرار الفعل مرة ثانية يف
املكان نفسه».
وبدورها ،تقف املشتكية (غ) امام القايض
لرتوي شكواها قائلة« :قبل حوايل سنة
فاتحني زوجي بموضوع بيع كليتي واننا
بحاجة اىل املال وهذا االمر سوف يساعدنا
لجلب اجهزةحديثة للمنزل».
ولكنني رفضت ذلك االمر –تقول املشتكية-
وقام بتهديدي بإيقاع الطالق وإرسايل اىل بيت
اهيل ،وبعد أشهر من عودتي اىل دار الزوجية
علمت انه باع كليته لقاء مبلغ مقداره ()10
آالف دوالر امريكي قام بإنفاقها عىل رشب
الكحول وتعاطي املواد املخدرة ..واسرتسلت
املشتكية يف الحديث بغصة الم تعرتي صوتها
قائلة:
ان «زوجي قام بتشويه سمعتي ورضبي
رضبا ً مربحا ً كوني رفضت للمرة الثانية
عرضه يل ببيع كليتي وعىل اثر ذلك اوقع

الطالق عيل».
وتواصل «بعد مدة تم الصلح واصطحبني
اىل املستشفى مكرهة إلجراء الفحوصات
املختربية املطلوبة لبيع كليتي اال انها جاءت
سلبية ولم تسمح يل بالقيام بهذا العمل
والتضحية بأحدأعضائي ارضا ًء إلدمانه»!

امتهان املتاجرة

 املتهم (س) يفصح عن خيوط جريمته للقضاء
قائال:
تعرفت عىل رشيكي (ج) اثناء ترددي اىل السوق
وتطورت عالقتنا لتصبح بيننا صداقة حيث اخربني
انه يعمل دالل (سمسار) يف بيع ورشاء الكىل البرشية
وطلب مني العمل معه الن هذه املهنة سهلة وتدر
املال الكثري حسب قوله ،ثم رشح يل طبيعة عميل
القادم معه يف حال مشاركتي واياه وهو القيام
بجلب الشباب اليه ممن يرغبون ببيع كالهم مقابل
اعطائي مبلغ مقداره ( )500الف دينار عن كل
شخص فوافقت عىل عرضه وبارشت عميل هذا
مستخدما اسلوب االقناع تجاه الضحايا ،وفعال
استطعت احضار املدعو (ص) اىل رشيكي يف الجريمة
(السمسار) وحصل االتفاق معه واستلمت حصتي
من تلك الصفقة والتي كانت مبلغا ً مقداره ()400
الف دينار.
 يروي املتهم (م) للقضاء تفاصيل احداث جريمته
قائال:
انني بأحد أيام ربيع عام  2019كانت يل رغبة يف
رشاء سيارة ولم يكن لدي املال الكايف فراودتني
فكرة بيع كليتي وذهبت مرسعا اتصفح مواقع
التواصل االجتماعي باحثا عن صفحات مختصة
ببيع الكىل اىل ان وجدت ظالتي بإحداها ،حيث
شاهدت صفحة قدمها القائمون عليها بأنها
متخصصة باملتاجرة بالكىل وفيها رقم هاتف قمت
باالتصال به واالتفاق مع من تحدث معي عىل
صفقة بيع الكلية ومبلغها ،وتم وتحديد موعد
الجراء الفحوصات الطبية الالزمة واجريت
العملية واستلمت مبلغ مقداره ()12
مليون دينار لقاء ذلك !!

مندلي ..حسناء تزهو بين الورود و ترانيم البالبل
تعاني ناحية منديل الواقعة جنوب رشقي
محافظة دياىل ،من تردي الواقع الخدمي،
ومنذ ثمانينيات القرن املايض تشهد هذه
ً
جماعية خالل الحرب
الناحية هجر ًة
العراقية اإليرانية ،لوقوعها قرب الرشيط
الحدودي بني البلدين ،فيما أكدت عضو
مجلس محافظة دياىل ،أمل عمران ،أن
«من أسباب استمرار تردي الواقع الخدمي
شمو ُل الناحية يف املادة  140الخاصة

باملناطق املتنازع عليها ،مما يجعلها
ضحية الرصاعات السياسية.
ً
مصنفة كثاني أكرب أقضية
منذ أن كانت
العراق ،ومن ثم تحويلها إىل ناحية
بسبب الهجرة الجماعية التي طالتها يف
ثمانينيات القرن املايض ،تعاني ناحية
منديل التابعة لقضاء بلدروز جنوب
رشقي محافظة دياىل من اإلهمال
وانعدام مقومات الحياة.
وتحدث أحد أهايل الناحية ،عيل مجيد،
لشبكة رووداو اإلعالمية بالقول« :أوال ً
نطالب باعتبار منديل قضا ًء كما كان عليه
يف السابق ،ألن منديل ثاني أقدم قضاء يف
العراق ،وكان قبله قضا ُء الكوفة ،وثانيا ً
نحن نشكو من املياه غري الصالحة للرشب،
فهي ملوثة وغري مُ صفاة».
أما املواطن ،عمر عادل ،فأكد أنه «ال توجد
خدمات وال مستشفى ،والشوارع أيضا ً
غري صالحة لالستعمال ،وبسبب املنفذ
الحدودي تهالك الطريق كثرياً ،وقد تسبب
بالكثري من الحوادث املرورية».
فيما أوضح ،أبو محمد ،من ُ
سكان
الناحية ،أن «األهايل هاجروا من املدينة ولم
َ
يبق أحد ،وحتى البساتني أصبحت مُ دمر ًة
بالكامل».
خضوع الناحية للمادة  140وشمولها
َ
ضحية
يف املناطق املتنازع عليها ،جعلها
الرصاعات السياسية ،التي أدت إىل انعدام
أبسط مقومات الحياة يف الناحية ،فضال ً
عن عجز الحكومة عن م ِّد ي ِد العون لها
بسبب التقشف الحكومي.
ويف هذا السياق قالت عضو مجلس
محافظة دياىل عن التحالف الكوردستاني،

أمل عمران ،لشبكة رووداو اإلعالمية ،إن
«الجميع يعلم مدى تردي الواقع الخدمي
يف ناحية منديل ،والسبب يعود إىل الرصاع
حول تحديد املوقف لكون هذه املنطقة
مشمولة يف املادة  140التي تحول دون
تقديم املشاريع من قبل حكومة إقليم
كوردستان ،وكذلك حكومة دياىل ،وبالتايل
فإن املترضر الوحيد هو املواطن ،حيث أن
جميع الخدمات معدومة يف هذه املنطقة،
وحكومة دياىل عاجزة عن تقديم الخدمات
بسبب حالة التقشف التي تمر بها البالد».
تقديم الخدمات لهذه الناحية رضورة

ملحة لكي تستعيد عافيتها وتنفض عنها
غبار الحروب ،حيث أنها تمتلك كافة
املقومات ،فهي منطقة سياحية جميلة،
ومركز تجاري حيوي ،باإلضافة إىل وجود
املنافذ الحدودية ،لكنها تعاني من اإلهمال،
ويبقى األمل معقودا ً يف استغالل مواردها
للنهوض بالناحية عىل أقل تقدير .و اىل
ذلك فقد اطلقت مديرية ناحية منديل
حملة مجتمعية توعوية للوقاية من خطر
االلغام واملخلفات الحربية التي خلفتها
حرب الثمانينات  .وقال مدير الناحية
ان منظمات املجتمع املدني واملؤسسات

الدينية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية
اطلقت حملة توعوية للوقاية من مخاطر
املخلفات الحربية التي خلفتها الحرب
عىل الرشيط الحدودي رشق دياىل واطالق
تحذيرات للمزارعني واالهايل من االقرتاب
من االماكن القريبة من حقول االلغام .
ودعا املنظمات الدولية واالنسانية اىل
اطالق حمالت توعوية شاملة الهايل قرى
منديل الحدودية لتجنب خطر االلغام
وكيفية الوقاية منها وتحذير الرشائح
االجتماعية بعدم االقرتاب من االماكن
املحرمة .
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مبادرة لتوزيع وجبات طعام
على القوات االمنية المنفذة لخطة الحظر

االستخفاف بحياة الطلبة
ملاذا هذا االستخفاف بسالمة الطالب ....
جميع الدول املتفيش بها الوباء جعلت االمتحانات إلكرتونية ...
الدراسة بدئت بشكل إلكرتوني منذُ انطالق العام الدرايس بتاريخ
 ٦/١٢/٢٠٢٠ومازال التعليم اإللكرتوني مستمر معنا لحد هذه اللحظة
:القرارات املتأخرة املتخبطة تُسبب إرباك للطلبة
ال نُريد ان يكون هناك تفاوت يف الوقت وتقديم وتأخري يف االمتحانات
جميع االمتحانات يجب ان يتم اداءها إلكرتونيا ً بشكل متسلسل وفق
الجدول املحدد من العام السابق والذي ينص عىل ان تكون امتحانات
نهاية الفصل األول بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢١
نرفض رفضا ً تام لقرار وزارة التعليم الذي ينص عىل تجزئة األمتحانات
النهائية وفصلها اىل قسمني قسم إلكرتوني بنسبة  ٪٤٠وقسم
حضوري بنسبة .٪٦٠

* لفيف من طلبة العراق

انصفونا
سنوات نعاني من تهميش والظلم لم تنصفنا الحكومات السابقة وال
الحكومات الحالية اعطونا حقنا بالتعيني تعبنا نريد نعيش بكرامة
ارحمونا وطالبوا بحقوقنا

* حملة شهادة الدبلوم

التخبّط في اصدار القرارات

دخول مشروع ماء محيلة
للعمل خالل الصيف القادم

أوضحت مديرية زراعة ميسان ،أن
ما أصاب بعض النخيل يف املحافظة
هي حرشة تسمى «حفار النخيل»
والتي نشطت يف السنوات الخمسة
املاضية وأثرت سلبا عىل إنتاج التمور
باملحافظة ،مستدركة وجود إجراءات
ملكافحتها.
وقال رئيس قسم وقاية املزروعات يف
زراعة ميسان عيل حسني البهاديل للمربد
إننا نراقب نشاط اآلفة ويوجد لدينا
أكثر من  40مصيدة ضوئية ملكافحة
الحفارات تعمل بالطاقة الشمسية وقد
وزعت عىل الشعب التي تشهد كثافة
يف زراعة النخيل ،مردفا إن القسم نفذ
قبل سنوات تجربة قال إنها «ريادية» يف
مكافحة الحفارات بواسطة الحقن،
حسب قوله.
وكان عدد من املزارعني
أصحاب بساتني النخيل يف
ميسان ،قد شكوا عرب املربد
من وجود حرشات غريبة
تهاجم النخيل وتتسبب
بشطر النخلة إىل نصفني
وموتها كما باتت تلك الحرشة
تتناقل من نخلة إىل أخرى.

أعلن محافظ البرصة عن دخول
مرشوع ماء محيلة للعمل خالل
الصيف القادم باعتباره أهم مرشوع
متعلق بتوفري املياه الصالحة للرشب
ألهايل قضاء يف أبو الخصيب.وقال
يف ترصيح إن مرشوع ماء محيلة
فريد من نوعه عىل مستوى العالم
دون مبالغة وذلك لسببني األول إن
املرشوع يعمل بمستويني األول املياه
النهرية التي تبدأ عند TDS 3000
وتنتهي باملياه البحرية التي تصل
ملوحتها إىل  35إلف جزء من املليون.
مبينا ً أن مستوى العمل هذا غري
موجود عىل مستوى الخليج وتعمل
بهذه الطاقة.وأضاف أن هذا
املرشوع من شأنه أن يغذي اغلب أو

وجه أهايل الحي العسكري يف قضاء ابي
الخصيب ،رسالة قالوا انها تعترب آخر
رسالة اىل حكومة البرصة املحلية إلنهاء
معاناتهم واكمال مرشوع البنى التحتية
ملنطقتهم من خالل التحرك بشكل جدي.
وجاء يف مناشدة ألهايل املنطقة« ،نحن اهايل
الحي العسكري يف قضاء ابي الخصيب
منذ اكثر من  10سنوات ونحن نعيش يف
ظل رشكات قد دمرت املنطقة وحطمتها
بدل ان تقوم بانشاء شبكة مجاريها وها
نحن طيلة تلك السنوات نعيش وسط املياه
األسنة واالوساخ واالمراض والوحل والطني
وبيوتنا تطفو فوق املجاري الطافحة حتى
كادت تطمر واصبحنا ال نستطيع الخروج
من بيوتنا وال يستطيع احد ان يدخل اىل
منطقتنا» ،وفقا ً للمناشدة.
وتابع اهايل املنطقة« ،ولم يبق بابا إال
وطرقناه وال مسؤوال اال ووسطناه ولكن
وعود بال تنفيذ ورشكات بال «ضمري»
وحكومة «ال تحرك ساكن»« ،ونحن اليوم
وبتاريخ  2021/3/13مضطرون ان نبعث
بآخر رسالة تحذير اىل الحكومة فإذا لم
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جميع مناطق أبو الخصيب وامليزة
الثانية للمرشوع هو ممكن أن
تصل طاقته إىل  3000مرت مكعب يف
الساعة عندما يكون اللسان امللحي
متجاوز الـ  15ألف جزء باملليون.
موضحا ً أن الوضع الحايل ملستوى
االرتفاع امللحي يف مياه شط العرب
لم يتجاوز الـ 1500بسبب املياه
الواصلة من نهر الكارون وكذلك
ضخ  90مرت مكعب من ناظم قلعة
الصالح وإذا استمر الوضع عىل ما
هو عليه فأن مرشوع ماء محيلة
سيوفر  70طن يومياً.
وأضاف املحافظ أن هناك بعض
املناطق مازال يصل إليها املاء املالح
أو ما يعرف (باملج) يف بعض املناطق

أهالي ابو الخصيب يوجهون رسالة للحكومة إلنهاء معاناتهم

كون أن املشكلة الحقيقية هي
األنهر الفرعية ملياه الشط وكذلك
التجاوزات السكنية والتجارية
باإلضافة إىل رمي جزء من املياه
الثقيلة يف تلك األنهر.
مضيفا ً أن هذه املشكلة ممكن أن
تنتهي تماما ً نهاية العام الحايل بعد
اكتمال مرشوع خطوط األنابيب
الناقلة األربعة للمجاري التي تنفذ
يف عدد من مناطق املحافظة.
أما فيما يخص مرشوع ماء
محيلة يف قضاء أبو الخصيب بني
إنه سيدخل إىل الخدمة خالل شهر
حزيران من العام الحايل وإن ما أخر
اكتماله هو عدم إقرار موازنة عام
.2020

مناشدة
السالم عليكم مناشده اىل معايل
رئيس الوزراء املحرتم انا الجريح
رئيس عرفاء عماد هادي مهدي
مناشده
املحمداوي
حسني
بخصوص ابنتي املريضه بمرض
يف االعصاب و اتمنى مقابله السيد
رئيس الوزراء املحرتم العرض ابنتي
عىل لجان مختصه وانا حالتي

املاديه سيئه جدا من جراء اصابتي
فاتمنى الرد من معاليكم و لله ثم
لكم االمر املنسوب اىل فوج املشاه
الثاني لواء املشاه الرابع والسبعون
فرقه املشاه الخامسه رئيس عرفاء
عماد .

* عماد املحمداوي

اصرار على الخطأ
تستجب لنا فسوف نقوم بقطع الطريق
العام الرابط بني البرصة والفاو بنصب
الخيم والرسادق اىل حني وضع حد ملأساتنا
وانهاء معاناتنا والتحرك بشكل جدي لحل
مشكلتنا» ،وفقا ملا جاء بنص املناشدة.
هذا وكان أهايل الحي العسكري قد
ناشدوا نهاية العام املايض بحل ملف

سوء الخدمات يف الحي ،فيما توعدوا
بالتصعيد لحل هذا امللف والذي أدى حسب
قولهم إىل وفاة احد األطفال اثر سقوطه
بالقناة اإلروائية الواصلة إىل قضاء الفاو
عرب املنطقة ،بعدها قاموا بقطع الطريق
الخارجي للقضاء عدة مرات باالطارات
املحرتقة احتجاجا ً عىل ذلك.

نرفض_تأجيل_اإلمتحانات ويجب ان تكون اإلمتحانات إلكرتونية
بالكامل طاملا تم التدريس بشكل إلكرتوني اسوة بدول العالم
وكذلك بسبب استمرار اإلصابات بفايروس كورونا إىل الضعف
اما اذا قررتم ان تكون اإلمتحانات حضورية فيجب ان يكون
التدريس بشكل حضوري وتعاد جميع املحارضات السابقة
بشكل حضوري اما غري ذلك فإن طلبة الجامعات عىل اتم
اإلستعداد ملقاطعة التعليم اإللكرتوني وكذلك املنصات التعليمية
األخرى والخروج بمظاهرات إلقالة وزير التعليم .

* عيل كاظم

انتقاد إلجراءات الحظر في الديوانية دون وضع حلول ألصحاب الدخل المحدود

مناشدة تم تعليق و تأجيل االمتحانات من الصحه والسالمه عندما
كانت االصابات  1200واالن االصابات وصلت لحدود  5000ومايزيد
حيث الصحه والسالمه الوطنيه استأنفت االمتحانات حضوريآ
والعالمات بترصيحات الصحه والسالمه تشري االتجاه نحو تزايد
وتفاقم الوباء فنرجوا تدخلكم الكريم بنظر بأن تكون االمتحانات
بصورة اليكرتونيه او تأجيلها لحني السيطره ونزول االصابات مع
الشكر لجنابكم الكريم.

وجه عدد من مواطني الديوانية انتقادات حول إجراءات
خلية األزمة يف فرض حظر التجوال دون إيجاد حلول
ألصحاب الدخل املحدود والطبقة العاملة.وقال عدد
منهم إن «عدم االلتزام بإجراءات فرض حظر التجوال
من قبل أألهايل هو نتيجة الضعف االقتصادي ألصحاب
الدخل املحدود ما اضطر البعض منهم لكرس الحظر
إليجاد فرص عمل لهم لتوفري قوت يومهم وإىل عوائلهم
يف ظل ارتفاع أسعار املواد الغذائية وغالء املعيشة».

* بالل سعيد

عسى ان تنفع الذكرى
السالم عليكم و رحمة الله
السيد رئيس الوزراء
موقفكم من الوحدات االدارية التابعة
ملحافظة نينوى والتي لم تستكمل القوات
االتحادية خطة فرض القانون وإعادة
اإلنتشار فيها والتي تحاول احزاب االقليم
السيطره عليها وضمها لألقليم وهي ضمن
حدود محافظه نينوى وتسكنها اقليات
مسيحية وازيديه وهي :
 .1قضاء الشيخان
 .2ناحية القوش
 .3ناحية فايدة
 .4ناحية زليكان
 .5ناحية الگوير
 .6ناحية القرا
 .7ناحية ديبگة
 .8قرى منطقة الخازر وهي ( )13ثالثة عرش
 -1 :منگوبة  -2جماكور  -3حسن شام -4
سيف دينان  -5حصار  -6زهرة خاتون -7
ووردك  -8مجيدية -9 .وزنكل  -10تركماز
 -11درن  -12كويالن  -13مفتية.
 .9القرى شمال ناحيتي زمار وربيعة
وتشمل ( )17سبعة عرش قرية هي :
 -1سحيلة  -2حمداغا  -3شلكية -4
ﭼخري  -5الوليد  -6كلهي  -7املحمودية
 -8السعودية  -9جدرية  -10عمر خالد
 -11املاسكة  -12شيبانة  -13الشيخان
 -14أصفية  -15القاهرة  -16جم باهيف

كش�ف مجلس النواب انه سيستكمل اليوم االثنني التصويت عىل
مشروع قانون املحكمة االتحادية وفق بي�ان له اطلعت عليه (
املراقب و الناس )لم يتطرق اىل إدراج مرشوع قانون موازنة العام
الجاري بجدول اعمال الجلسة).
ويف وقت سابق كشفت اللجنة املالية النيابية ،عدم إدراج مرشوع
قانون موازنة  2021عىل جدول أعمال جلس�ة االثنني.بينما كان
من املقرر تقديم نسخ من مرشوع موازنة العام الجاري املرفوعة
إىل رئاسة املجلس لالطالع عليها قبل جلسة التصويت يوم االثنني،
حسب ترصيح الربملانية عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي.
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«حفار النخيل» يؤثر
سلبا علىانتاج التمور

بادر عدد من املواطنني يف ميسان بتوزيع وجبات الطعام
عىل القوات االمنية املنفذة لخطة فرض حظر التجوال
الوقائي املفروض.
هذا و ان املبادرة تأتي دعما لتلك القوات يف اداء واجبها
وان وجبات الغذاء اعدها بعض املواطنني امليسورين و تم
توزيعها عىل املفارز االمنية املنترشة باملحافظة

و  ..يستمر التأجيل ...

فوقاني  -17جم باهيف تحتاني.
 .10قرى جبل مقلوب وهي ( )8ثمانية
قرى تشمل  -1 :سيكاني  -2دوبردان -3
كليـﭽـة  -4جيربان  -5اسقف  -6كاني
كاوان  -7دير متي  -8شيخ عيل
 .11قرى ناحية وانة وتشمل  -1تلسني
 -2تل عدس  -3كفروك  -4ديره ستون -5
حتارة  -6املنارة.

* تحسني فيصل

اللسان الملحي خنجر مسموم
في خاصرة المياه و الزراعة العراقية
أكد املشاركون يف مؤتمر املياه املنعقد يف
العاصمة بغداد ،عىل اهمية تأمني املياه
للعراق واالحواض املشرتكة مع دول الجوار
وعدم وقوع الرضر عىل دول املصب ،ومن
املقرر ان تصدر توصياته بعد طرح العديد
من البحوث والدراسات من جهات متعددة

اجنبية وعربية شاركت يف فعاليات اليوم
االول منه.
وقال مستشار وزارة املوارد املائية عون
ذياب ان الهدف من املؤتمر هو الرتكيز
عىل اهمية املياه وهناك توجه ورغبة
لحل مشاكل املياه عن طريق العالقات
الدبلوماسية وان ثمراتها ال تتضح حاليا
وانما تباعا.
واشار اىل انه عادة ما تالم الوزارة بشأن
ملف املياه ،غري انه من املهم ان يعرف
الجميع ان امللف عاملي واليخص العراق
فقط ،موضحا أنه شخصيا ً ركز عىل مياه
الجنوب ألنه يعتقد اذا حلت املشاكل املياه
يف شط العرب واهوار الجنوب فان جميع
املشاكل سوف تنحل ،بينما اليقع العراق
بأي مشكلة اذا حدث أمرا باملناطق العليا
من البالد
كما تطرق اىل أن وضع مياه شط العرب
وللسنة الثالثة مستقر وهناك مقاومة ملنع
املد امللحي عىل مياه شط العرب وفق قوله.
هذا وافتتح وزير التخطيط ،خالد بتال
النجم ،نيابة عن رئاسة الحكومة االتحادية
اعمال مؤتمر املياه الذي نظمته وزارة
املوارد املائية ويستمر ملدة يومني.

واسط تطالب الكهرباء بتجهيز المحافظة
بمحوالت ضمن تخصيصات تنمية االقاليم
طالبت حكومة واسط وزارة الكهرباء بتجهيز املحافظة
باملحوالت الكهربائية عن طريق تخصيصات مشاريع تنمية
االقاليم.وقال املحافظ محمد املياحي يف بيان ان هناك بعض
املشاريع باملحافظة تحتاج اىل مصادقات من مجلس الطاقة
واقرارها من وزارة التخطيط.
وطالب ايضا بزيادة حصة املحافظة من الطاقة الكهربائية
وخصوصا ً الطوارئ ومتابعة الشبكة الكهربائية ملدينتي
العزيزية والكوت ،الفتا إىل حاجة الكوت ملتنقالت وامكانية قطع
خطي الرفاعي والعمارة فضال ً عن مناقشة مرشوعات الطاقة
الشمسية لبدرة وجصان.
مضيفا إىل إمكانية استغالل منطقة الشهابي من خالل نصب
محطات توليدية تعمل عىل طاقة الرياح لتكون رديفا ً للمحطات
التوليدية برفد املنظومة الوطنية بالطاقة الكهربائية كون هذه
املنطقة ستكون منفذ حدودي يف املحافظة

11

صحة

االثنين  15آذار  2021العدد  2545السنة الحادية عشرة

في مصر ..والدة طفلة بخصلة شعر
أبيض بسبب اضطراب وراثي نادر
كش�ف مركز طب�ي خ�اص بمدينة األقصر املرصية ،ع�ن والدة
طفلة داخل املركز بش�عر أبي�ض ،يف واقعة هي األوىل من نوعها يف
املحافظة.
وأفاد حامد س�يد ،مدير املركز ال�ذي أرشف عىل والدة هذه الحالة،
بأن «الوالدة القيرصية تمت لسيدة يف العقد الرابع من العمر ،سبق
لها الوالدة مرتني».وأش�ار س�يد إىل أن «والدة الطفلة بهذا الشكل،
وتحديدا بخصل ش�عر أبيض ،يرجع لعوام�ل وراثية أهمها وجود
صلة قراب�ة بني والدي الطفل�ة» ،موضح�ا أن مختصا يطلق عىل
هذه الحالة متالزمة «واردينبريغ»،
وهو اضط�راب وراث�ي نادر
يتمي�ز يف معظم األحيان
مع درج�ات متفاوتة
مــــ�ن الصــمم،
والعيوب الطفيفة
فــي الهيـــاكل
الناش�ئة عـــن
القم�ة العصبية،
واضطراب�ات يف
تك�ون العض�ل،
واضطراب�ات يف
الس�مـــع والجلد
والعينيــ�ن بش�كل
أس�ايس ،وق�د يصي�ب
القولــــ�ون أو األطراف
العلوية خاص�ة اليدين ،إال أنه
بالكش�ف عىل الطفلة لم يكن هناك أي
أع�راض مرضية أخرى ،إذ خرجت الطفلة برفقة والدتها وأرستها
بعد ساعات من العملية ،وفقا ملوقع «الوطن» املرصي.
وش�هدت األقرص خالل األش�هر املاضية ،عدة حاالت والدة غريبة،
م�ن بينها والدة طفل بعني واحدة ،ووالدة  5توائم ،وأخريا الواقعة
الش�هرية التي ش�غلت الرأي العام يف مرص وه�ى اختفاء جنني يف
بطن أمه بالشهر السابع.

Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper

كاد أن يفقد بصره ..اطباء عراقيون ينقذون شابا عشرينيا جراء اصابته بمسمار حديدي
نجح اطباء عراقيون يف مستشفى ابن
الهيث�م التعليمي للعي�ون يف العاصمة
بغداد من انقاذ شاب عرشيني بعملية
جراحي�ة طارئ�ة كان مه�دد بفقدان
برصه ج�راء اصابته بش�دة خارجية
بعد دخول «مسمار» اىل عينه اليرسى.
واش�ار مدي�ر املستش�فى الدكت�ور
االستشاري عمار فؤاد عيىس الىنجاح
فري�ق طب�ي متخص�ص م�ن اج�راء
عملي�ة جراحي�ة طارئ�ة و دقيق�ة
ملري�ض يف منتصف العق�د الثاني من
العم�ر راج�ع ط�وارى املستش�فى يف
س�اعة متاخرة جراء تعرضه لحادث
ع�ريض ادى الصابته بجس�م معدني
(مسمار) كاد ان يفقده برصه بشكل
ت�ام» ،مؤك�دا ان «مالكاتن�ا الطبي�ة

اعل�ن أفراد عائلة يف بريطانيا عن
اس�تمرار معاناتهم م�ن أعراض
صحي�ة معينة ،وذل�ك بعد مرور
ع�ام على إصابته�م بفيروس
كورونا املستجد.

والس�اندة لها بذلت جهود استثنائية
مضاعفة عىل وجه الرسعة اس�فرت
ع�ن املحافظ�ة على سلامة العين

تحدث الطبي�ب الرويس فالديمري زايتس�يف،
أخصائ�ي أمراض األنف واألذن والحنجرة عن
املخاط�ر التي تهدد صحة األش�خاص نتيجة
استخدامهم س�ماعات األذن لفرتات طويلة،
وكيفية تجنبها.
وأشار زايتسيف إىل أنه «يمكن أن تؤدي عادة
ارتداء س�ماعات األذن الداخلية طوال الوقت
إىل اإلصابة بأمراض األنف واألذن والحنجرة».
وق�ال :إن «األش�خاص الذي�ن يس�تخدمون
س�ماعات األذن لفترات طويلة خلال اليوم
أو أثن�اء عملهم ،عىل س�بيل املث�ال ،العاملني
يف مراك�ز االتصال ،معرضون للخطر بش�كل
خاص».
كم�ا أوض�ح زايتس�يف «حقيق�ة أن القيام

األعراض.
ونقل�ت ش�بكة «س�كاي ني�وز»
الربيطاني�ة عن الزوجة تش�اريل
قوله�ا ،إن قائم�ة األع�راض
طويلة ،وتش�مل الص�داع ونزيف
األنف ،ومشاكل يف العينني وطفح
جل�دي ،وآالم يف البط�ن واملع�دة،
وإحس�اس بالخمول والتحسس،
وتقشير اليدي�ن ،وتقرح�ات يف
الفم والقدمني.
وم�ن جانبه ق�ال إيمي�ت البالغ
م�ن العمر  8س�نوات ،إنه يواجه
صعوب�ة يف التنف�س ،وخصوصا
أثناء النوم.
وب�دوره أش�ار بي�ك البال�غ م�ن
العمر  12عاما ،إىل معاناته ضيقا
يف التنف�س يف حال ممارس�ة أي
مجه�ود بدن�ي ،ه�ذا إىل جان�ب
الصداع وحكة يف الساقني.
والجدير بالذكر أن العائلة تتلقى
الدعم من مجموعة “لونغ كوفيد
كيدز” ،والتي ترشف عىل األطفال
الذين يعانون م�ن اآلثار الطويلة
لفريوس كورونا املستجد.

بس�د األذن لفرتة طويلة جدا ،يؤدي إىل تطور
الته�اب األذن الوس�طى الفط�ري (فط�ار
األذن)».
وحذر الطبيب زايتسيف من أن «انسداد األذن
بالس�ماعة لفرتة طويلة ي�ؤدي إىل دفع املادة
الش�معية املوج�ودة يف األذن وبالتايل تضغط
عليها ،ما يس�بب التصاقها بطلبة األذن ومع
مرور الوقت يؤدي إىل التهاب األذن الوس�طى
وضعف السمع».
ونوه الطبيب زايتس�يف إىل أنه «كلما تم دفع
س�ماعة األذن بعمق أكرب يجعلها تقرتب من
طبلة األذن ،مما يؤدي إىل مش�اكل يف السمع،
خاصة عند االس�تماع إىل املوسيقى الصاخبة
وبش�كل مطوّل».وأكد زايتسيف عىل أنه «من

تنمو بشكل أفضل إذا قمت بتحفيزها كهربائياً ،ووجدنا
أن اس�تجابة الخاليا بسبب الكهرباء يمكن أن تكون لها
نتائج إيجابية لعملها يف التئام الجروح».
بحس�ب م�ا نق�ل موق�ع «إنرتس�تنغ إنجنرين�غ» ،فإن
األوعية الدموية تنمو يف موقع اإلصابة من تلقاء نفسها
كجزء من عملية الش�فاء ،حيث بحث العلماء عن إجابة
حول كيفية جعل هذه العملية أفضل وأرسع.
ففي االختبارات املعملية التي أجريت باستخدام الخاليا

أل�م ع�رق النس�ا م�ن اآلالم الش�ديدة التي
ً
مستيقظا طوال الليل ،لكن
يمكن أن تبقيك
هن�اك طرق فعالة لتخفيف األلم وتحسين
الن�وم ً
ليلا ،بحس�ب م�ا قال�ت أخصائية
العلاج الطبيع�ي بمستش�في كليفيالن�د
كلينيك األمريكية ،كارا س�يربث ،ونتعرف يف
السطور التالية عىل أبرز هذه الطرق ،وفقاً
ملوقع «كليفيالند كلينيك».
نصائح لعالج ألم عرق النسا وتحسني النوم
ليالً:
الخطوة األوىل :اكتشف س�بب إصابتك بألم
عرق النسا
ح�اول معرف�ة الس�بب ث�م يمكن�ك اتخاذ
خط�وات ملعالجت�ه ،ق�د يتطل�ب ذل�ك
زيارة طبيبك وبعض جلس�ات العالج
الطبيعي.
تشمل أسباب عرق النسا ما ييل:
 انزالق غرضويف.عصب مضغوط أو متهيج.عضلات مش�دودة يف الظه�ر أوالوركني.
فق�رات (عظ�ام العم�ود الفقري)خارج املحاذاة.
-تضيق العمود الفقري.

البرشية ،اكتش�ف الباحث�ون أن تحفيز األوعية الدموية
بالكهرب�اء أظه�ر زي�ادة ملحوظ�ة يف نفاذي�ة األوعية
الدموية.
وأضاف جون س�ونغ ،وهو مؤلف مش�ارك يف الدراس�ة
وأس�تاذ يف الهندس�ة امليكانيكية والفضائية يف الجامعة
ذاته�ا ،أن «الفري�ق اآلن لديه فهم أفض�ل لكيفية تأثري
التحفي�ز الكهربائ�ي على تغيير النفاذية عبر جدران
األوعية الدموية والخاليا الناقلة».

خبراء اعصاب :القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد يؤثر على الدماغ
أك�د خبراء عل�م النف�س العصبي أن
تع�دد امله�ام أو إجراء أكث�ر من مهمة
يف وق�ت واحد ق�د يجعلنا أق�ل كفاءة
وأكثر عرضة لألخطاء.وبحسب موقع
«كليفيالن�د كلينيك» قالت
الدكتورة س�ينثيا كوبو،
عامل�ة النف�س العصبي
بمستشفيات كليفيالند
كليني�ك ،أن أدمغتن�ا
مؤهل�ة ألن تقوم
بمهمة واحدة
أو يمكنــه�ا
ا لرت كي�ز
فقط عىل
مهم�ة
واح�دة يف
كل مرة.
وأضاف�ت انه «عندما
نعتق�د أنن�ا نق�وم
بمهام متعددة ،فإننا
يف أغل�ب األحي�ان ال
نق�وم بأمري�ن يف
وقت واح�د ،ولكن
بدالً من ذلك ،نقوم

بإج�راءات
فرد يــــ�ة
يف تتاب�ع رسيع،
أو تبدي�ل املهام».ووج�دت
إحدى الدراس�ات أن «٪2.5
فق�ط م�ن األش�خاص
قادرون عىل القيام بمهام
متعددة بفعالية بالنسبة
لبقيتنا ،ف�إن محاوالتنا
للقيام بأنشطة متعددة
يف وق�ت واحد ليس�ت
كذل�ك يف الواقــــ�ع.

يمك�ن أن ي�ؤدي تعدد امله�ام إىل إعاقة
أدائك:وتشير الدراس�ات إىل أنه عندما
ً
خاص�ة عندما تكون
يق�وم دماغن�ا -
ه�ذه املهام معق�دة وتتطل�ب انتباهنا
النش�ط  -نصب�ح أق�ل كف�اءة وأكث�ر
عرضة الرتكاب خطأ.
ً
واضحا أو مؤثرًا عندما
قد ال يكون هذا
نق�وم بمه�ام بس�يطة وروتينية ،مثل
االس�تماع إىل املوس�يقى أثناء امليش ،أو
طي املالبس أثناء مش�اهدة التلفزيون،
ولكن عندما تكون املخاطر أكرب وتكون
املهام أكثر تعقي ًدا ،فإن محاولة القيام

األفض�ل ع�دم اس�تخدام س�ماعات األذن يف
وسائل النقل العام ،ويجب تقليل استخدامها
إىل مرتين يف الي�وم بمع�دل نصف س�اعة
وتح�ت مس�توى  % 50م�ن الدرجة
الصوتية».
كما أشار إىل ميزة سماعات
األذن الت�ي تغطي األذن
خارجيا (الرأس�ية)،
والتــــ�ي تتي�ح
ل�ك العزل�ة ع�ن
الضوضاء املحيطة
وس�مــاع كل يشء
بشكل جيد دون مالمسة
األذن.

ً
طرقا فعالة لنوم أفضل مع ألم عرق النسا
اطباء يقدمون

كيف تس ّرع الكهرباء من التئام الجروح؟
كش�فت دراس�ة جديدة أجرتها جامعة والية «أوهايو»
األمريكي�ة أن الكهرباء قد تس�اعد يف التئام الجروح عن
طريق زي�ادة نفاذي�ة األوعي�ة الدموية ،مم�ا يؤدي إىل
زيادة قدرتها عىل حمل خاليا الدم البيضاء واألكس�جني
إىل مناطق الجرح.
وقالت شوريا براكاش ،كبرية مؤلفي الدراسة واألستاذة
املساعدة يف الهندسة امليكانيكية والفضائية بالجامعة:
«كان�ت هن�اك تكهنات ب�أن األوعية الدموي�ة يمكن أن

ومستوى النظر لدية».
ويف الس�ياق ذاته لفت الدكتور حسني
الرشيف�ي املشرف على العملي�ة ان

املريض راجع طوارى املستشفى وهو
يعان�ي من اصابة بليغة اس�فرت عن
دخول مس�مار معدني متصدا استقر
يف عين�ه اليرسى نتجه عنه الم ش�ديد
اثر بش�كل كبير عىل مس�توى النظر
لدي�ه ،وق�د اخض�ع املري�ض الج�راء
بعض الفحوص�ات الطبية والرسيرية
ادخ�ل بعده�ا ص�االت العملي�ات
الجراحية عىل وجه الرسعة تم
خاللها اس�تخراج الجس�م
الغري�ب وترميم املنطقة
املصاب�ة» ،الفت�ا أن
«العملية اس�تغرقت
زه�اء الس�ـــاعة
الواحــ�دة تح�ت
التخديــ�ر العام

تكللت بالنجاح التام بمس�اعدة فريق
طب�ي ض�م اىل جانب�ه كادر التخدي�ر
والتمريض املتمي�ز يف صالة العمليات
الجراحي�ة ،حيث ينع�م املريض حاليا
بصح�ة عيني�ة جي�دة وق�د تحس�ن
مستوى الرؤية لديها بشكل كبري».

استخدام سماعات األذن لفترات طويلة تهديد صحي مباشر

أسرة بريطانية تعاني من آثار كورونا لمدة عام كامل
وأصيب�ت العائل�ة املكوّن�ة م�ن
الزوجين زيد وتش�اريل إىل جانب
خمس�ة أطف�ال ،بكوفي�د19-
يف اذار  ،2020إال أنه�م ال زال�وا
يعان�ون م�ن قائم�ة طويلة من

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

بمهام متعددة يمكن أن تؤثر سل ًبا عىل
حياتنا  -أو حتى تكون خطرية.
يش�تت انتباهنا ما يسمى بتعدد املهام
إن�ه يجعل م�ن الصعب علين�ا أن نويل
اهتمامنا الكامل ليشء واحد عىل سبيل
املثال ،يف الدراسات ،أدت محاولة إكمال
مهام إضافية أثناء محاكاة القيادة إىل
أداء أقل للقيادة.
وتشري دراسات أخرى إىل أن األشخاص
الذي�ن «يقوم�ون بمه�ام متع�ددة
يف الوس�ائط» بش�كل متك�رر (مث�ل
االس�تماع إىل املوس�يقى أثناء التحقق
من الربي�د اإللكرتون�ي أو التمرير عرب
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي أثن�اء
ً
تش�تتا
مش�اهدة فيل�م) يكونون أكثر
وأقل ق�درة عىل تركي�ز انتباههم حتى
عندما يؤدون مهمة واحدة فقط.
وقالت كوبو «كلما تعددت املهام ،قلت
إنجازاتن�ا بالفع�ل ،ألنن�ا نفق�د ببطء
قدرتنا على الرتكيز بما يكف�ي للتعلم
إذا كنا نحاول باس�تمرار القيام بمهام
متع�ددة  ،فإنن�ا ال نت�درب عىل ضبط
بقي�ة ال�كالم للمش�اركة يف معالج�ة
وتعلم أعمق».

إصاب�ة العص�ب الوركي من الس�قوط أوالحوادث.
ورم أو نم�و بالقرب م�ن العصب الوركي(يف حاالت نادرة).
وقالت س�يربث« :يؤثر سبب اإلصابة بعرق
النسا عىل املواقف أو األنشطة التي تزعجك،
س�يحدد هذا ً
أيضا كيفي�ة النوم بطريقة ال
تس�بب الضغط وألم عرق النسا ،عىل سبيل
املث�ال  ،قد يجد الش�خص املصاب باالنزالق
الغضرويف أن النوم عىل الظه�ر هو أفضل
طريقة له ،بينما قد يفضل الشخص املصاب
بتضي�ق

العمود الفقري النوم عىل جانبه «.
ال يوج�د وض�ع مث�ايل للن�وم أو مرتب�ة أو
وس�ادة تعمل دائمًا مع ألم عرق النسا لكن
هذا ال يعني أن عليك أن تعاني ليلة بعد ليلة.
ابدأ بمحاذاة العمود الفقري الجيدة:
تحق�ق مم�ا إذا كان النوم بظهر مس�تقيم
ً
مريحا لك ويج�د الكثري من الناس أن وضع
عمودهم الفقري يف وضع محايد أمر مفيد.
عندم�ا تن�ام ،تأكد م�ن أن رأس�ك وكتفيك
ووركيك يف خط مستقيم.
ضع وس�ادة صغيرة تحت رقبتك ورأس�ك
ولك�ن ليس تحت كتفي�ك ،يف بعض األحيان
يك�ون من الضروري وضع وس�ادة تحت
ركبتيك ملنع ظهرك من

التقوس أكثر من الالزم.
ــ النوم عىل الجانب
يج�د بعض الناس أن الن�وم الجانبي مريح
يمك�ن أن تزيل بعض الضغ�ط عن العصب
ً
خاصة إذا كن�ت تنام عىل الجانب
الوركي ،
املقابل ملكان األلم.
وضع وس�ادة بني ركبتيك يمكن أن يجعلالن�وم الجانب�ي أكث�ر راح�ة إن�ه يح�اذي
الوركني ويخفف الضغط عن الحوض.
خيار آخ�ر هو وضع وس�ادة خلف ظهرك
للحصول على الدعم هذا أيض�ا يمنعك من
التدحرج عىل ظهرك».
ــ النوم منحنياً إىل األمام:
إذا كان تضي�ق العم�ود الفقري يس�بب لك
ً
قليلا لألمام قد
عرق النس�ا ،ف�إن االنحناء
يمنح�ك بع�ض الراحة يس�اعد وضع
االنحناء إىل األمام عىل فتح املساحات
الضيقة يف العمود الفقري.
يمكن�ك تقليد ه�ذا يف الليل والحصول
عىل قسط من النوم الجيد من خالل:
الن�وم على ك�ريس بظه�ر مائل أورسير قابل للتعديل مع رفع الرأس.
الن�وم يف وضع الجنين (عىل جانبكمع ثني الركبتني).

دراسة :السعال أكثر خطورة على العاملين
الطبيين أثناء رعاية مرضى كوفيد 19 -

كش�فت ش�بكة  CNNاألمريكي�ة ،ع�ن
أن الس�عال أكث�ر خط�ورة على العاملني
الطبيني أثناء رعاية مرىض كورونا.
وأوضحت الشبكة أنه كان ُيعتقد أن املهمة
األكثر رع ًبا يف مجال الرعاية الصحية هي
عندما يض�ع الطبي�ب أنبو ًب�ا للتنفس يف
القصبة الهوائية ملريض مصاب بفريوس
كورونا.
وتوصلت الدراسات الحديثة إىل أن السعال
ينت�ج حوايل  20مرة من الجس�يمات أكثر
من األنبوب.
وأوضح�ت الدراس�ة ،أن امل�رىض الذي�ن
يعان�ون م�ن كورونا عندم�ا يتحدثون أو
يتنفس�ون ،حتى يف غرف�ة جيدة التهوية،
يمك�ن أن يجعلوا العمال يف مجال الرعاية
الصحي�ة مرىض حتى مع ارت�داء األقنعة
الجراحي�ة املعتم�دة من مركز الس�يطرة
عىل األمراض.
وتشير الدراس�ة إىل أن أعلى خط�ر عام
لإلصاب�ة بالع�دوى كان بين العاملني يف
الخط�وط األمامية ،الذي�ن أمضوا معظم
الوق�ت م�ع امل�رىض يف وق�ت مبك�ر من
مرضهم ويف مالبس واقية دون املستوى.

مجموع�ة أخرى م�ن الدراس�ات املتزايدة
الت�ي ُتظه�ر انتش�ار الهب�اء الج�وي لـ
كورون�ا أثن�اء ع�زف املوس�يقى ،جذبت
انتب�اه الجمه�ور وأدت إىل اهتمام واس�ع
النطاق بأقنعة وتهوية أفضل.
مث�ل هذه الش�كوك حول التع�رض العام
للهباء الجوي داخل بيئة الرعاية الصحية
دفع�ت بإرش�ادات مراك�ز مكافح�ة
األم�راض والوقاية منه�ا ( ، )CDCبدعم
م�ن جمعي�ات املستش�فيات الوطني�ة
وكاليفورنيا.وال تزال اإلرش�ادات تقول إن
ً
«معرض�ا» بكورونا بعد
العام�ل لن يعترب

رعاية مري�ض مصاب بفيروس كورونا
أثن�اء ارتداء قن�اع جراح�ي ،ووجد بحث
جديد أجراه علماء هارفارد أن األشخاص
الذي�ن يميل�ون إىل أن يكون�وا نارشي�ن
فائقين لفيروس كورون�ا ،يميل�ون إىل
املعاناة من السمنة أو أكرب ً
سنا.
وتوضح الدراس�ة املخاطر الجسيمة التي
يواجهها العاملون يف دور رعاية املس�نني،
والذي�ن أصي�ب أكثر م�ن  546000منهم
بفيروس كورون�ا ،وت�ويف ً ، 1590
وفق�ا
للتقاري�ر املقدم�ة إىل دور رعاية املس�نني
إىل مراكز الرعاية الطبية والرعاية الطبية
منذ منتصف مايو بأمريكا.
ويشير البح�ث إىل أن التع�رض يف مكان
العمل للرعاية الصحية كان «أكرب بكثري»
مم�ا حدده مركز الس�يطرة عىل األمراض
لحما ي�ة
عندما أعطى األولوية
الفئ�ات الطبي�ة التي
تتعام�ل م�ع امل�رىض
املصابني.

روسيا تبدأ تجربة لقاح «سبوتنيك  »Vعلى مرضى السرطان
بدأت روس�يا بالفعل يف التجارب الرسيرية
عىل لقاح «س�بوتنيك  »Vضد كورونا ،عىل
مرىض بالرسطان ،حس�بما أعلن ألكسندر
جينتسربغ ،مدير مركز «جماليا».
وقال جينتسبرغ يف ترصيحات للتلفزيون
ال�رويس «بش�كل منفصل ،ب�دأت األبحاث
عىل م�رىض األورام» ،مربزا ً أن�ه «يف الوقت
الح�ايل ال يوج�د أي م�رض أورام يمك�ن
أن يتعارض م�ع ه�ذا اللقاح».وأوضح أن
«االستثناء الوحيد ينطبق عىل الحاالت التي

يخض�ع فيها املريض للعلاج الكيميائي
ويتن�اول عقاقري تمن�ع تكاثر الخاليا»،
مشيرا ً إىل أن�ه يف ه�ذه الح�االت «ل�ن
يتس�بب اللق�اح يف رضر لكن يف نفس
الوق�ت لن يت�م الحصول على التأثري
(املطل�وب) للتطعيم».يش�ار إىل أن
مرك�ز «جمالي�ا» يتعاون يف دراس�ة
تأثري اللقاح عىل مرىض الرسطان مع
طبيب األورام الرئييس بوزارة الصحة
الروسية ،أندري كابرين.

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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عىل امتداد  20ألف مرت مربع يف حقول ليليستاد يف هولندا لوحة ضوئية ضخمة
تجمع بني العلم والفن من توقيع الفنان واملصمم الهولندي دان روسغارس.
ففي النهار ،تبدو حقول الكراث كسواها من بساتني املحاصيل ،إال أنه مع مغيب
الشمس ،تحول األضواء الزرقاء والحمراء املمزوجة باألشعة ما فوق البنفسجية
املنظر إىل مشهدية متعددة األلوان .وذكر موقع «غارديان» بأن أضواء الليد تلك
ليست منظرا ً جميالً وحسب ،بل إنها تبعث عرب أربع وحدات من األلواح الشمسية
طيفا ً ضوئيا ً مصمما ً خصيصا ً إلنارة لوحة األوراق الخرضاء.وقد تعاون دان مع
علماء نبات عىل مرشوع «غرو» إلنجاز «وصفة ضوئية» تساعد عىل نمو املحاصيل
بشكل أكثر فاعلية إلطالة فرتة تسليط أشعة الشمس ،حيث إن الضوء وفقا ً لدان
«يتمحور بكليته حول االتصاالت والنباتات شديدة الحساسية عليه».

طار ً 80
ميال لشراء ساندويش !
يخضع طيار مروحية لالستجواب بعد أن ظهر مقطع فيديو له مؤخرا ً
يقوم برحلة دائرية ملسافة  80ميالً للحصول عىل ساندويش اللحم املشوي
أثناء فرتة اإلقفال الشامل.وذكر موقع «مريور» الربيطاني أن الفيديو الذي
انترش عرب اإلنرتنت يظهر الطيار يتسلم الساندويش من املروحية خارج
متجر مزرعة «تشيبينغ فارم» يف وادي ريبل يف مقاطعة النكرش الربيطانية.
وانتقد أحد السكان املحليني الواقعة االستثنائية مشريا ً إىل أن الرحلة شكلت
«استغالال ً سافراً» للقيود املفروضة أثناء اإلغالق.

الخ�اص ويتحدث ع�ن تجربت�ه باعتب�اره مواظبا عىل
التنق�ل يف الكيا يوميا من�ذ ما يقارب  20عاما ،ويصفها
باملنت�دى الش�عبي املتنقل الحام�ل لتوجه�ات متنوعة
ومس�تقلة ،متمنيا أن يكون هناك تفعي�ل حقيقي ملثل
هذه املنتديات على أرض الواقع ،بحيث يمكن للمواطن
أن يمارس فيها حرية التعبري والفكر.
ويج�ري أبو أس�امة مقارن�ة عملي�ة بني برمل�ان الكيا

يستعيد هدية والده
المفقودة بعد ً 29
عاما !
تمك�ن رجل م�ن والية كنتاك�ي األمريكية ،من اس�تعادة خاتم فقده
قبل  29عاماً ،بعدما عثر عليه ش�خص ،وأعاده إليه بمساعدة مواقع
التواص�ل االجتماعي.وعثر ريكس مورمان م�ن مقاطعة بريكنريدج
عىل خاتم تخرج خاص بمدرس�ة بوليت الثانوية املركزية لعام 1987
عىل جانب طريق ،منذ ما يقرب من ثالثة عقود ،عندما تعطلت دراجته
النارية.وعىل الرغم من نقش اس�م غوردون يل سميث عىل الخاتم ،لم
يتمك�ن ريكس من إيجاد مالكه.وحاول ريكس االتصال باملدرس�ة يف
لويزفي�ل والبحث عن غ�وردون يف دليل الهاتف ،لكن�ه لم يتمكن من
العثور على مالك الخاتم الذي ظ ّل لس�نوات محفوظا ً يف درج خاص.
ومؤخرا ً فكر ريكس باالنضمام إىل «فيس�بوك» لالس�تعانة به للبحث
عن غوردون ،حيث نجحت خطته يف النهاية وتوصل لصاحب الخاتم،
وتواصل الرجالن.وبحس�ب غوردون الذي اس�تعاد الخاتم ،فإنه كان
هدية من والده ،وقد أبقى مسألة ضياعه يف عام  1992رساً.

نمو قياسي بوالدات التوائم !
سجل معدل املواليد التوائم حول
العالم ارتفاعا ً بنحو الثلث منذ
حقبة الثمانينيات ،إذ شهدت
السنوات األخرية تزايدا ً يف أعداد
املواليد من التوائم حول العالم
بمعدل أعىل من أي وقت مىض،
من  9,1إىل  12لكل ألف والدة،
لكن باحثني يرون أن األمر ربما
بلغ ذروته.
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«وصفة ضوئية» تساعد
على نمو المحاصيل

ظاهرة اجتماعية

التحليالت السياس�ية والقضايا االجتماعية واملش�كالت
االقتصادي�ة واملناس�بات الديني�ة تع�د م�ادة صباحية
دس�مة ملن يس�تقل الب�اص العمومي األش�هر يف بغداد
واملعروف بـ «الكيا» ،ملا له من خصوصية عند العراقيني
لكونه أداة النقل األكثر استخداما.
ولي�س مصادفة إطالق مصطلح «برمل�ان الكيا» عىل ما
يدور يف هذه الس�يارة من جلس�ات صباحية ومس�ائية
ش�به يومية ،جامعة بني رشائ�ح املجتمع ،تناقش فيها
القضاي�ا املختلف�ة وتط�رح اآلراء ،وقد تص�ل إىل حلول
ومعالجات حقيقية ال يستطيع الربملان نفسه تحقيقها.
محسن هو صاحب إحدى سيارات النقل العام ولديه باع
طوي�ل يف العمل بهذا املجال منذ أكث�ر من عرشة أعوام،
يتحدث عن تجربته يف نقل الركاب كل يوم ،وكيف تتعاىل
الصيحات والنقاش�ات يف الصف�وف األمامية ومداخالت
من املقاعد الخلفية «بأعصاب محرتقة» ،من نقمة عىل
الوضع العام وانتقاد للظواهر السلبية.
وما إن تحركت الس�يارة حتى استهل النقاش اثنان من
الركاب الكبار ،وهما يتحدثان بحرقة عن الوضع العام،
لتتحول السيارة إىل برملان صغري.
وتت�واىل سلس�لة الحديث تباع�ا لتبدأ رحل�ة طويلة من
االنفع�االت وإف�راغ الش�حنات العصبية على األوضاع
املأس�اوية ،وما آل�ت إليه أم�ور البالد من ت�رد وفوىض
أحرقت األخرض واليابس.
ويبدي محس�ن تفاؤل�ه الكبري ملا يحمل�ه عقل املواطن
العراقي م�ن طريقة تفكري ودراي�ة حقيقية باألحداث،
فعندما يتحدث أحدهم يبدو كأنه اخترص ما ال يستطيع
السيايس أن يقوله منذ سنوات ،معربا عن اندهاشه من
املعلوم�ات التي يمتلكها ال�ركاب يف هذه الرحلة وبينهم
عمال بسطاء.
ويضي�ف أن م�ن بين ه�ؤالء ال�ركاب أيضا م�ن حملة
الش�هادات الذي�ن ل�م يحصل�وا على ف�رص يف العم�ل
والتعيين ،وغيب�وا وهمش�وا ول�م تمنحه�م حكومات
األحزاب واملحاصصة السياسية أبسط حقوقهم.
أبو أس�امة أحد أبطال ه�ذه الحكاية ،يعم�ل يف القطاع
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ويشهد العالم سنويا ً والدة نحو
 1.6مليون توأم ،أي بمعدل توأم
بني كل  42والدة .وأدّت عوامل
مثل ّ
تأخر الحمل ،وتقدّم التقنيات
الطبية كالتلقيح املجهري ،إىل
زيادة معدّل املواليد التوائم بنحو
الثلث منذ حقبة الثمانينيات.
بنسب
األخرية حول العالم،
ٍ
تراوحت بني  %32يف آسيا ،و%71
يف أمريكا الشمالية.

ومجل�س النواب العراقي ،فهنا تجد حرصا كبريا وخوفا
ومحبة عميق�ة واهتماما وقلقا وترقب�ا ،عىل عكس ما
يدور داخل أروقة الربمل�ان الكبري من صفقات ورسقات
ونقاشات طائفية ضيقة واهتمام باملصالح واالمتيازات
الشخصية عىل حساب املصالح العامة ،وفق تعبريه.
لكنه يس�تدرك قائال إنه قد تحص�ل خالفات وتقاطعات
بع�ض األحيان بني ال�ركاب ،لكن م�ا يجمعهم هو حب

يهدي ابنته سيارة أحالمها
من مدخرات أموال التدخين !
أهدى مواطن تركي بوالية دوزجة (شمال) ابنته سيارة أحالمها من أموال
ادخرها بعد إقالعه عن التدخني قبل  14عاما.تانجو أجار ( 53عاما) الذي
كان مدخنا رشها يف املايض ،اتخذ قرار اإلقالع عن التدخني بعدما أصابت
سيجارته يد ابنته «ثناء» عن طريق الخطأ يف أحد األيام قبل  14عاما عندما
كانت طفلة يف عمر  9سنوات.و قال أجار إنه كان يلحق األذى بعائلته
واألشخاص يف محيطه يف املايض دون أن يعلم بذلك ،بسبب تدخينه برشاهة
كبرية.وأضاف أنه قرر اإلقالع عن التدخني قبل  14عاما عندما حرق يد ابنته
بسيجارته بالخطأ يوما ما ،ولم يتناولها مجددا منذ ذلك اليوم.وأضاف أنه
اشرتى أول سيارة البنته عندما حصلت عىل شهادة القيادة وبدأت مرحلة
الدراسة الجامعية بعد  10سنوات من تركه التدخني ،حيث كان قد أدخر مبلغ
 45ألف لرية تركية حينها.وأردف أنه استمر يف ادخار املال بعد ذلك اليوم،
حيث باع السيارة القديمة واشرتى البنته سيارة أحالمها بعدما تخرجت
من الجامعة وأصبحت معلمة.وأوضح أن ابنته تحذر طالبها باستمرار من
التدخني وأرضاره الكثرية ،حيث تحكي قصتها كمثال عن ذلك.

البلاد وش�عبها،
ومن املستحيل أن تتحول خالفاتهم اىل عمليات انتقامية
تس�تهدف أرواح األبرياء م�ن أجل الضغط عىل الخصوم
لتحقيق مآربهم.
ويف برمل�ان الكي�ا ه�ذا ثم�ة ركاب طالب�وا السياس�يني
بالن�زول إىل قل�ب املدينة من خالل تجرب�ة صعود باص
عمومي واالس�تماع إىل مش�اكل الناس عن كثب ،لعلها
تكون حافزا للتغيري والعمل.

شاب روسي يموت  10مرات في ليلة واحدة!
يف حادثة نادرة وغريبة ،تعرض شاب رويس
لعرش حاالت وفاة رسيرية يف ليلة واحدة ،وذلك
وفقا ً للمتحدث باسم مستشفى «القديس
غيورغي» يف مدينة بطرسبورغ الروسية.
وأوضح املصدر أن الشاب أنطون ديموف «30
عاما « ،تعرض لعرش حاالت وفاة رسيرية يف
ليلة واحدة .بعد االستحمام باملاء الساخن،
الذي أدى إىل انفصال تجلط دموي يف جسمه
انتقل الحقا إىل الرشيان الرئوي .بعد ذلك
شعر بضيق تنفس .وتحولت شفتاه إىل اللون
األزرق ،وأصبح لون ساقيه أبيض ،وبعد ذلك
تم طلب سيارة إسعاف نقلته إىل املستشفى،
وفقا ً ملوقع «روسيا اليوم».
وذكر الشاب أن كل ذلك جرى برسعة كبرية
جدا .يف قسم العناية املشددة باملستشفى،
تم ربطه بجهاز التنفس الصناعي .لكن عىل

الرغم من بدء العالج املكثف ،توقفت الدورة
الدموية .وبدأ األطباء عىل الفور يف إجراءات
اإلنعاش ،ومع ذلك ،خالل الـ 12ساعة التالية،
توقف قلب الرجل أكثر من عرش مرات.
وقال املصدر« :ويف كل مرة تمكن األطباء من
دفع القلب للعمل مجددا ،وخضع املريض
خالل ذلك لعملية إعادة نشاط الدورة
الدموية».
وبعد استقرار حالته ،تم إدخال ديموف يف
حالة غيبوبة مفتعلة ،قىض فيها ثالثة أيام.
وقال ديموف« :عندما استيقظت ،أخرجوا
األنبوبة ،تمكنت أخريا من النطق والكالم.
سمعت صوتي ،وشعرت بارتياح كبري».
يعاني أنطون ديموف من التخثر الوراثي
الخلقي ،وهو ما يشكل لديه االستعداد
لتكوين جلطات الدم.

 395سنة عقوبة
سجن مالك صيدليات !
ألقت قوات األمن املرصية ،ممثلة يف
وحدة مباحث قس�م رشطة النزهة
بمديرية أم�ن القاهرة ،القبض عىل
مدير ع�ام إلحدى الشركات ومالك
لع�دد من الصيدلي�ات ،مُقيم بدائرة
القس�م ،محك�وم علي�ه يف ()133
قضي�ة بإجم�ايل م�دد حب�س 395
سنة.
وبمواجهة املتهم باألحكام الصادرة
ضده ،أقر بها ،وعىل الفور تم اتخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة.
جاء ذل�ك يف إط�ار مواصل�ة جهود
أجه�زة وزارة الداخلي�ة املصري
ملالحقة وضب�ط العنارص اإلجرامية
املطل�وب ضبطه�م وإحضاره�م يف
قضايا واملحكوم عليهم الهاربني .

ً
عمودا من الرماد بارتفاع  8500متر !
بركان يطلق
قطعة نقود قيمتها  15مليون دوالر !
تُطرح قطعة نقود ذهبية أمريكية تقدر قيمتها بني  10و 15مليون دوالر للبيع
يف  8يونيو املقبل يف مزاد تنظمه دار «سوذبيز» التي ستعرض للبيع أيضا ً طابعا ً
يقدر ثمنه ضمن املروحة نفسها.وهذه القطعة التي تنتمي إىل آخر سلسلة
من العمالت الذهبية سكتها الواليات املتحدة يف العام  ،1933وتطلق عليها
تسمية «دابل إيغل» («النرس املزدوج») ،قد تصبح تاليا ً أغىل عملة معدنية
يف العالم ،متقدمة عىل الدوالر الفيض «فلوينغ هري» («الشعر املتدفق») الذي
سكته السلطات النقدية األمريكية يف العام  )1794وبي َع
يف مقابل عرشة ماليني دوالر يف العام .2013
ولم توضع هذه العملة الذهبية يف التداول
إطالقاُ ،إذ أن الرئيس األمريكي يف ذلك
الوقت فرانكلني روزفلت بدأ حينها
عملية إنهاء قابلية تحويل
العملة األمريكية الذهبية.إال
أن بعض القطع منها ظهرت
يف سوق هواة جمع العمالت،
قبل أن تصادرها االستخبارات
األمريكية ،باستثناء قطعة من
عملة «النرس املزدوج» كانت
موجودة ضمن مجموعة النقود
الخاصة بملك مرص فاروق.ويف
العام  1995اشرتى بريطاني
من هواة جمع النقود هذه
القطعة املعدنية املطلية ذهبا،
وبعد معركة قانونية دامت خمس
سنوات ،سُ مح له ببيعها قانونيا ً
العام  2002إىل مالكها الحايل املصمم
األمريكي ستيوارت وايتسمان
بمقابل  7,9ماليني دوالر.

ثار بركان سانجاي يف وسط اإلكوادور مطلقا أعمدة من الرماد يصل ارتفاعها إىل
 8500مرت يف السماء.وقالت خدمة الطوارئ يف اإلكوادور إن خمسة تقسيمات إدارية
(كانتونات) أبلغت عن سقوط كميات كبرية من الرماد وقررت السلطات تعليق األنشطة
العامة والخاصة يف مقاطعة تشيمبورازو يف جبال األنديز.وذكرت تقارير إعالمية أن
سحابة من الرماد غطت السماء حتى مدينة ريومبابا عاصمة اإلقليم ،التي تبعد حوايل
 50كيلومرتا عن الربكان.ودعت السلطات السكان إىل ارتداء أغطية واقية لحماية أعينهم
وأفواههم وأنوفهم والبقاء يف املنزل قدر اإلمكان.وتم فرض حد أقىص لرسعة املركبات
يف ريومبابا بحيث ال تزيد عن  30كيلومرتا يف الساعة لتجنب إثارة الرماد املستقر عىل
الطرقات.وقال معهد األبحاث الجيوفيزيائية (آي جي إي بي إن) إن سانجاي ،الذي يقع
عىل بعد حوايل  280كيلومرتًا جنوب العاصمة كيتو ،يعترب يف حالة نشاط منذ عام ،1628
وأن فرتة الثوران الحالية منذ مايو .2019

صيد السجاد القديم مهنة تتأرجح بين المغامرة والخطر
يتحدّى شاري اللهقل العواصف الثلجية عىل القمم العالية
يف بحثه املحموم عن آخر السجادات القديمة يف أفغانستان،
ويتعرض صائد السجّ اد أحيانا ً للرضب من قبل قطاع
الطرق ،أو يتعلم تفادي عنارص حركة طالبان.
يجوب شاري األرايض الصخرية والشديدة االنحدار يف
شمال أفغانستان عىل ظهر حصانه ،ويستعني بالبغال
لتحميل ما يشرتيه من قبائل الرحّ ل من سجادات ثمينة
مصنوعة يدوياً .ويروي شاري الذي يضطر إىل تمضية
«الليايل يف الغابات أو الصحاري» ويعتمد عىل كلبه القوي
لحمايته أثناء نومه أن «الطرق خطرة وتعجّ بالذئاب
واألعداء».
عىل مدى أسابيع أو أشهر ،يسلك الباحثون عن السجاد
املسارات التي كانت تتبعها القوافل يف املايض ،ويجوبون
كل قرية للعثور عىل قطع قديمة نادرة يشرتونها باملال أو
يبادلونها بسلع استهالكية حديثة.
وبعد ذلك ،يبيعونها يف األسواق لهواة جمع السجاد.
وتتوقف نوعية السجادة عىل عمرها وحالتها وحجمها،
فإذا كانت عالية الجودة ،قد يصل سعرها يف القرى إىل 100
أو  200دوالر ،ويكسبون منها بالقدر نفسه عند بيعها.

