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لماذا تقلق »اإلقطاعيات الكردية الحاكمة« 
من وجود الحشد في سنجار؟

اتفاق »سيِّىء الصيت« ُيمّهد لغليان شعبي

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ما تيزال البليدة العراقيية الصغيرة الواقعة عىل 
مقربة من الحدود السورية، تعيش مخاوف جّمة 
جراء خشيية السيّكان من »اسيتحواذ« كردي أو 
تركي مرتقب يحيق بأراضيهم، التي اسيتعادوها 
بشيق األنفيس مين قبضية تنظييم “داعيش” 
العراقيية  القيوات  أن تسيتعيد  اإلرهابيي، قبيل 
وفصائل املقاومة اإلسالمية السيطرة عليها، بعد 

معارك ضارية.
وتخّيم أجواء من الرتقب الحذر عىل مدينة سنجار 
»املنكوبة«، كميا يصفها سيّكانها، فبعد فجيعة 

كيرى حلّت بهيم خالل فيرتة احتيالل “داعش” 
منهيم،  العدييد  وقتيل  وتهجرهيم  ألراضيهيم، 
فضياًل عن اسيرتقاق نسيائهم، لم يكيد هؤالء أن 
يتنفسيوا الصعداء، حتى ابتلوا بي”احتالل جديد” 

يستهدفهم، بالتعاون مع أطراف محلية.
وتعلو أصوات سياسية بني الحني واآلخر للضغط 
عيىل الحكومية مين أجيل سيحب قوات الحشيد 
الشيعبي من سينجار، بخالف الرغبية الجامحة 

لألهايل الذين يرون يف الحشد »املنقذ واملخلّص«.
ويف خضم ذلك، يسعى القادة السياسيون يف أربيل، 
وبتنسييق مع السيلطات الرتكيية، إىل »الهيمنة« 
عىل سينجار وفيق صفقة تقيض بجعيل القضاء 

تحيت السييطرة الكرديية وباملقابل إنهياء ملف 
حزب العمال الكردستاني، وفقاً ملصادر سياسية 
أطلعت »املراقب العراقي« عىل مجريات األحداث.

الديمقراطيي  »الحيزب  إن  املصيادر  وتقيول 
الحكومية  رئييس  يتواصيل ميع  الكردسيتاني، 
مصطفى الكاظمي بشيكل مستمر لتنفيذ اتفاق 
سينجار، اليذي أبرم بيني بغيداد وأربييل يف وقت 
سيابق، وفق صفقة سياسيية يسيعى الكاظمي 
مين خاللها للحصيول عىل دعم الكيرد يف تكليفه 
برئاسية اليوزراء لواليية ثانيية، مقابيل إخضاع 

كركوك وسنجار لسلطة اإلقليم«.
ولطاملا ظّل الكاظمي منذ توليه رئاسة الحكومة، 

منهمكا يف التحضر سياسياً ملرحلة جديدة ينوي 
خاللها تصّدر املشهد السيايس، عر تكتالت حزبية 
تّدعي تمثييل التظاهيرات، يديرها مستشيارون 

ُيشّكلون الحلقة الضيقة املقربة منه.
ومين هيذا املنطليق، يمكين ترجمية ترصفيات 
الكاظميي وسيلوكياته، يف التعاطي ميع امللفات 
التيي جعلت العراق عىل صفيح سياخن، وأفقدته 
املقومات الحقيقية لسييادة الدولة عىل أراضيها، 

حسبما يرى مراقبون للشأن السيايس.
وفيق ذليك يقيول املحليل السييايس مؤييد العيل 
لي«املراقب العراقي«، إن »مساعي تحويل سنجار 
إىل منطقة دائمة الرصاع عر زرع الفتنة، والدعوة 
إىل سيحب قيوات الحشيد الشيعبي بطريقية أو 

بأخرى، ستكون لها عواقب وخيمة«.
ويضيف العيل أن »االتفاقيات املرمة بني حكومة 
مصطفيى الكاظميي والعوائل الحاكمية يف إقليم 
كردسيتان، من شأنها تعقيد املشيهد يف سنجار، 
وهو أمر قد يتسيبب بعود نشاط اإلرهاب يف حال 
انسيحب الحشيد من املناطيق التي يرابيط فيها 

داخل القضاء«.
ويؤكيد أن »عيىل العراقيني رفض اتفاق سينجار 
ألنه سييىء الصيت ويريد إعادتنيا للمربع األول، 
واملطالبية ببقاء الحشيد ألنه الضامن األسيايس 

الستقرار وأمن سنجار ضد أي اعتداء إرهابي«.
جديير بالذكر أن مليف االنتهياك الرتكي لألرايض 
العراقيية، مازاليت تداعياتيه تهدد وحيدة أرايض 
البيالد و”ميا تبقى” من سييادتها، حييث أجرت 
أنقيرة عددا مين العمليات العسيكرية ضد حزب 
العمال الكردسيتاني )الرتكي( يف شيمال العراق، 
يف ظيل صمت حكوميي مطبق، باسيتثناء بعض 
الترصيحات التي لم ترتِق ملسيتوى الخرق الكبر 

لسيادة البالد.
ويف الوقت الذي صوت فييه مجلس النواب، خالل 
جلسية اسيتثنائية عقدها يف الخامس من كانون 
الثانيي 2020، عىل قيرار ُيليزم الحكومة بإخراج 
القيوات األجنبية مين األرايض العراقيية. توغلت 
قوات الجييش الرتكي حتى وقيت قريب، يف عمق 
يصيل إىل أكثر من 25كم داخيل األرايض العراقية، 
وبأعيداد كبرة عىل غرار االنتهاكات التي يرتكبها 

رجب طيب أردوغان يف سوريا.

المراقب العراقي/بغداد...
دعت لجنة الصحية النيابية، امس 
األربعاء، اىل تطبيق الحظر الصحي 
ال  االمنيي، لتقليل حياالت االصابة 

بفايروس كورونا.
وقال عضو اللجنة النائب سيلمان 
حسين، يف ترصيح صحفي تابعته 
»هنياك  إن  العراقيي«   »املراقيب 
اختالفيًا كبيراً بني الحظير األمني 
والصحي، وأن األخر هو املفروض 
تطبيقيه ودفع املواطنيني لاللتزام 
بيه، مين أجل تفيادي تفيي وباء 

كورونا«.
وأشيار إىل أنه »من الصعوبة فرض 

الحظير الوقائي من خيالل القوات 
األمنية، ألنه قد يحصل يف الشوارع 
الرئيسة، لكن يبقى الوضع مختلفاً 
الشيعبية يف  يف األحيياء واملناطيق 
ظيل انعيدام أطير التباعيد وارتداء 
الكمامات، وبالتايل سييبقى مسار 

اإلصابات مرتفعاً جداً«.
الحظير  »تطبييق  أن  وأضياف، 
إىل  سييؤدي  بمفرداتيه  الصحيي 
معيدالت  يف  جوهريية  تغييرات 
اإلصابية، خاصة أنه يعطيه مرونة 
ميع  املواطنيني  لنشياط  عاليية 
التزامهيم بالضوابط ومنها التباعد 

وارتداء الكمامات«.

وتوقيع حسين، أن »يشيهد العراق 
معيدل  يف  واضحياً  انخفاضياً 
اإلصابيات خيالل شيهر رمضيان 
الكرييم، لسيببني رئيسييني، األول 
قلة الحركية يرافقها فرض الحظر 
بعد 8 مسياًء، إضافة إىل عامل آخر 
إيجابي، وهو تنامي اإلقبال بشكل 
كبير عيىل أخيذ اللقاحيات خالل 
الساعات املاضية، خاصة مع تنوع 
املتوفرة ووجيود عامل  اللقاحيات 
اطمئنيان من قبيل املواطنيني بعد 
أسابيع عىل تطعيم اآلالف يف جميع 
املحافظيات عر منافذ املؤسسيات 

الصحية«.

الصحة النيابية تدعو لتطبيق الحظر الصحي ال األمني

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
مع انتهياء امليدة املخصصة لتحدييث بطاقات 
الناخبيني والتي سيتكون الييوم الخميس، ويف 
ظيل التقاريير والبيانيات السيابقة الصيادرة 
عن مفوضيية االنتخابيات التي تفييد بتفاوت 
نسيب اإلقبيال عيىل مراكيز التحدييث، سيواء 
أكانيوا سييدلون بأصواتهيم يف ييوم االنتخاب 
أم أنهيم قاميوا بإجيراء التحدييث لكونه صار 
قيرارا إلزاميا مين قبل الحكومية، يداهم خطر 

زييادة نسيبة العزوف عين االنتخابيات املقبلة 
االوساط السياسية وعىل وجه الخصوص الكتل 
السياسيية التي تشيارك ألول مرة أو ما تسمي 
نفسيها بي »الكتل الترشينية« أي أنها من رحم 

تظاهرات ترشين عام 2019 .
فيإىل ذلك يؤكد مراقبون للشيأن السييايس، أن 
املال السيايس سيلعب دوره يف تزوير االنتخابات 
ورشاء أصوات الناخبيني رغم قلتهم، الفتني اىل 
أن حظوط الكتل الجديدة غر موجودة باألصل.

وتنتهيي الييوم الخميس، امليدة التيي حددتها 
مفوضية االنتخابات والخاصة بإتاحة الفرصة 
أمام املواطنيني لتحديث سيجالتهم االنتخابية 
اسيتعدادا لالنتخابات املبكرة املؤمل إجراؤها يف 
ترشين االول من العام الجاري، وسيط توقعات 
بتأجيلها مجددا بسبب الوضع السيايس املتأزم 
بيني الكتل السياسيية مين جهة ومع الشيارع 

العراقي من جهة أخرى.
واضطيرت املفوضية اىل تمدييد موعد التحديث 

3 مرات بسيبب تدني نسب املراجعني اىل مراكز 
التحديث.

وحذرت كتل سياسيية من أن تتسبب الهفوات 
التيي ارتكبتها حكومية مصطفيى الكاظمي، 
إضافية اىل قيرار الرمليان القايض برفع سيعر 
اليدوالر وتهديده املبيارش ملعيشية املواطن، أن 
تتسيبب بعيزوف قوي مين قبيل املواطنني عن 

االنتخابات.
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مؤشرات على ضعف المشاركة باالنتخابات
الكتل الفتية تخشى والكبيرة تستعد

المراقب العراقي/ المحرر االقتصادي...
تأتيي اعرتافيات رئيس اليوزراء يف اجتماعه االخر مع 
مجلس الوزراء بشأن زيادة أسعار السلع وعدم سيطرة 
االجهزة الرقابية عىل االسواق والحد من جشع التجار، 
لتكشف تخبطات الحكومة واالزمة التي افتعلتها برفع 
سعر رصف الدوالر والذي أدى اىل ارتفاع معدالت الفقر 

وفقدان املوظف لي30% من قيمة راتبه.

ولم يلمس املواطن أي حراك حكومي عىل االسيواق، إذ 
لم تسيجل منظمات حقوق االنسان ذلك , بل ما يحدث 
يف هيذا الشيهر الفضيل مين ارتفاع االسيعار يدل عىل 
أن الحكومية يف واد والشيعب يف واد آخر، وهو ما يهدد 
باحتجاجات شيعبية قد تكون األشيد مقارنة باألعوام  

املاضية.
النائيب عدي حاتم شيعالن أبيو الجون أكيد أن ارتفاع 

االسيعار طيال سيلعا غذائية أساسيية، أبرزهيا زيت 
الطعيام”، محميال وزارة التجيارة “مسيؤولية غيياب 
مفردات البطاقة التموينية لألشهر السابقة وتخبطها 
يف التعاميل ميع املليف الغذائيي، والتي كانت سيببا يف 
هيمنة التجار عىل االسيواق، بالتزامن مع ارتفاع سعر 

رصف الدوالر”.
وألقيى بالالئمية عىل “االٔجهيزة الحكوميية لتغاضيها 

عن مراقبة أسيعار السوق، تحت تسمية السوق الحرة 
وأنها ال تٔودي دورها بمنع زيادة أسعار السلع من قبل 
التجار”، مطالبا الجهات الحكومية بي”تشديد الرقابة 
عيىل االسيواق املحليية، ومسياءلة التجيار املتورطني 
باالحتكار، كون التاجر حينما يكون بعيدا عن املساءلة 
والعقاب، فأنه يرفع ويخفض االسعار وفقا لرغباته”. 
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ارتفاع األسعار يسرق »دخل« المواطن 
والحكومة تراقب األسواق بعين واحدة !

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/خاص
أكد النائيب بدر الزييادي، امس االربعياء، وجود ضغوط 

خارجية تسعى لتعطيل  انجاز ميناء الفاو الكبر.
وقال الزيادي يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« 
ان »الحكومية مطالبية بابعاد التدخالت السياسيية عن 

انجاز املشاريع االسرتاتيجية سيما ميناء الفاو«.
واضياف ان »قوى خارجية ترغيب يف تعطيل ميناء الفاو 
وقيد دفعيت باتجياه الغياء املرشوع بياي طرييق البقاء 

احتكار املوانئ املستخدمة يف املنطقة«.
وبيني ان »مينياء الفياو سييغر اىل االبيد وجيه البرصة 
وسييحولها اىل وجهة اقتصادية ال يمكن االستهانة فيها 

باملنطقة«.

ضغوط خارجية تسعى 
لتعطيل ميناء الفاو

روحاني: التخصيب بنسبة 60% يأتي 
ردا على خبث األعداء

متى نعزز الثقة بصناعتنا الوطنية ؟!
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في هذا العدد
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المراقب العراقي/بغداد...
نفت خلية األزمة النيابية، امس االربعاء، 
وجود قرار يقيض بإجبار املواطنني عىل 
اخذ اللقاحات املضادة لفروس كورونا.

ريياض  النائيب  الخليية  عضيو  وقيال 
املسيعودي يف ترصييح صحفيي تابعته 
»املراقيب العراقيي«  إن »الذهياب نحو 
اللقياح اإلجباري إجيراء حكومي يمكن 
تطبيقيه فعليياً، لكنيه يحتياج إىل توفر 
العراقييني،  ملالييني  الالزمية  الكمييات 
والجمييع يعليم أن ما وصيل إىل العراق 

لغاية اآلن كميات محدودة«.
الجهيات  املسيعودي،  النائيب  وطاليب 
املعنيية، بي«اإلجابة عين تضمني قانون 
رشع داخيل مجليس النيواب، يذكر فيه 
بأن الرشكات املجهزة غر مسيؤولة عن 

تبعات اللقاحات التي تنتجها«. 

وأضاف: »كما أن رشكة فايزر، خاطبت 
الحكومة بكتاب رسيمي، جياء فيه بان 

اللقاح تم إعداده يف ظروف طارئة«.
وتابع: »نأمل أن ال تسر األمور الصحية 

يف العراق باتجاه التلقيح اإلجباري«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكيدت كتلية صادقون النيابية، امس االربعاء، ان اقليم كردسيتان اصبيح مالذاً آمناً 

للموساد االرسائييل والتجسس.
وقيال النائب عن الكتلة حسين سيالم يف ترصيح صحفي تابعتيه »املراقب العراقي« 
ان«حكومية االقلييم خائنة وعميلية اليوائها مراكز للموسياد االرسائييل للتجسيس 

واالغتياالت والتفخيخ يف اربيل«.
وطاليب »الحكومة االتحادية بمحاكمة االقليم بتهمية الخيانة العظمى لتعاونه مع 
الكييان الصهيوني وتنفييذ مهام التجسيس واالغتياالت ناهيك عين تصدير كميات 

كبرة من النفط اىل الكيان الصهيوني«.
وحذر من«السيكوت واملجاملية يف هذا املوضوع الخطر الذي أزهقت بسيببه اآلالف 
من ارواح العراقيني وعىل الحكومة ان تقوم بتطهر شمال العراق من اجهزة املوساد 

االرسائييل بشن عمليات عسكرية واسعة الزالة براثن الكيان الصهيوني«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكيدت النائبية عين تحاليف الفتيح 
سيناء املوسيوي،  امس األربعاء،  ان 
واشنطن تماطل  يف سحب قواتها من 

العراق.
وقالت املوسيوي يف ترصيح صحفي 
ان   العراقيي«  »املراقيب  تابعتيه 
»واشنطن تتبنى مواقف متناقضة يف 
محادثاتها مع العراق بشان انسحاب 

قواتها من القواعد العسكرية.«

وأضافيت، أن »أمرييكا لييس لديهيا 
قواعدهيا  بإخيالء  الجديية  الرغبية 
الراهين«،  الوقيت  يف  العسيكرية 
ولفتت إىل أن »األيام املقبلة سيتكون 
كفيلة بكشيف مصداقية االنسحاب 

األمريكي من عدمه«.
يشيار اىل ان القيوات االمركية كانت 
قيد اعيادت تواجدهيا العسيكري يف 
بذريعية   2014 عيام  بعيد  العيراق 

املشاركة يف حرب داعش.

نائبة: واشنطن تماطل بسحب 
قواتها من العراق

كتلة سياسية: اإلقليم مالذ آمٌن 
للموساد والتجسس 

األزمة النيابية: لقاح كورونا
 ليس إجباريًا

6
االسيوي يختار ابراهيم بايش

 ضمن قائمة االفضل 
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

نحو ديمقراطية بال قيح بعثي..!
مهم�ا يق�ال م�ن اعرتاضات ع�ى العملي�ة السياس�ية، التي م�ا تزال 
عجلته�ا تدور يف الع�راق منذ ثمانية عرش عاما، إال أن النتيجة تقول إن 
الديمقراطي�ة يعاد بناؤها كل مرة، وهذا هو ديدنه�ا دائما وأبدا، فهي 
تترصف كأفعى تغري جلدها كل سنة، وما يصلح أمس ال يصلح لليوم، 

وما تعودناه اليوم سنرفضه غدا..تلك هي لعبة الديمقراطية..
التغري املس�تمر الدائم يف متبنيات الديمقراطية، ويف وش�ائلها وأدواتها 
وقوانينها وأنظمتها، هو األوكس�جني الجديد الذي سيخرجنا من غرفة 
، متعافني من الجراح املربحة للديمقراطية، ومن قال  َ اإلنعاش ُمعاَف�نينْ
إن الديمقراطية س�من عى عس�ل، بل هي طريق ش�اق مملوء باآلالم 

واآلثام.
إن م�ن آثام الديمقراطية التي تخل�ف فينا جراحا عميقة، هي النماذج 
التي رضعت من قيح البعث حتى ارتوت، ومع ذلك وعرب قوانني العدالة 
االنتقالية واستثناءاتها، علينا أن نقبلهم ونتعاطى معهم بأريحية، عى 

الرغم من أنهم لم يتوقفوا عن نفث سمومهم..
ثمة نماذج ما فتئت ترش امللح عى جراحنا، يستغلون مساحة الحرية 
الواسعة، التي أتاحتها القوانني التي صممناها لينة رخوة، ليعربوا عن 

طائفيتهم وخستهم ودناءتم..
هم كتاب ومحللون سياس�يون، وبرملانيون أيضا، نعرفهم بسيمائهم، 
نعرفه�م بأقوالهم وأفعالهم، تابعناهم بدق�ة، كل ما قالوه أو يقولونه 
مثبت لدينا، »لدينا« نحن الش�عب أعني، الش�عب ال�ذي دفنوا نصفه يف 
املقابر الجماعية، وبانتظار أن يفور التنور، فإن سجالت الخطيئة هي 
األكثر فاعلية من س�جالت املحاس�ن، مع القطع أن القوم ليس لديهم 
محاسن. من املؤكد أن يف هذا الوطن رجاال شجعانا، أبناَء آبائهم اآلتني 
م�ن فراش الطهر، ال من س�اعات العه�ر، هؤالء  الرشف�اء اآلتون من 

وَن مضاجع حثاالت البعث. صلب الحق والحقيقة، سُيِقضُّ
ه�ؤالء الذين عملوا بال هوادة، عى إقالق املس�تقبل وه�دم بنيانه، عرب 
إث�ارة غبار االعتصامات واالحتجاج�ات، والتي أريد منها االلتفاف عى 
إرادة العراقيني بوسائل موبوءة بالشكوك، وبتحالف زنيم مع سمارسة 

األصوات ومدمني الش�مولية، هم أنفس�هم 
دعاة الصهيو أمريكي سعو خليجي، تحت 
راي�ة أصحاب اللحى التي لم يمس�ها ماء 
الوضوء، ومص�ايص دم املواطن، يعملون 
ب�ال كلل عى إعادة س�رية التأري�خ، إىل ما 

قبل التغيري النيساني يف 2003 .
 املواطن العراقي املحمل بقوة حب الوطن، 
س�يجرب كل عت�ل زنيم م�ن ه�ذه الهلمة 
املترسبل�ني  أو  بالطائفي�ة،  املترشنق�ة 
بالعمالة للس�فارة، عى الرتاجع مكرهني، 

ألن الزمن وببساطة ليس زمنهم. 
وتتذك�رون أن�ه وطيلة الس�نوات الثماني عرشة، كان�ت هناك أصوات 
لسياس�يني من هذا النوع القذر، تهدد بالعنف وتهتف بمفرداته كخيار 
لتحقي�ق األه�داف السياس�ية، بعض هؤالء الساس�ة رؤس�اء لقوائم 
انتخابية، وبعضهم رؤس�اء كتل سياسية، بل إن واحدا منهم عى األقل 
يحتل موقعا س�ياديا...ال نريد تقديم ج�رد بما قيل، كما ال نريد البحث 
يف املضم�ر بالدواخ�ل، فهؤالء لم يبقوا ش�يئا مضمرا، فق�د ترجموا ما 
قال�وه وما هددوا به ع�ى أرض الواقع، هنا يف بغداد والرمادي واملوصل 
وكرك�وك وباق�ي مدن الع�راق الحبيبة...ما فاه به نائ�ب الغفلة ظافر 
العان�ي يف تجمع برملاني عربي، مس�تعديا العرب ع�ى الدولة العراقية 
التي يأكل من لحم أكتافها، يأتي يف ظل الوضع الذي يس�بق بدء ماكنة 
االنتخاب�ات، وهو م�ا يجعلن�ا نتمس�ك ِبرِهاِننا عى جماهري ش�عبنا، 
واثقني من أنهم س�يصنعون الفجر الق�ادم الجديد، متكئني عى تأريخ 
ش�عبنا البطويل وتجربته الجهادية، وواثقني أن هذا الش�عب قادر عى 
اسرتجاع الثقة التي كادت أن ترمى بعيدا بسياسة التدليس والتيئيس، 
التي أصبحت وس�يلة للساس�ة، لتمرير ما يروم�ون من مخططات، ال 
تخ�دم إال ذواته�م بمتطلباتها الرخيصة، فتصوروا أن الش�مس ترشق 
لهم، مع األس�ف الش�ديد من املغرب، عوض أن ترشق من الرشق ضدا 
عى ناموس الله.. الق�ادم الجديد هو املرشوع العراقي، بقيادة الرجال 
الذي�ن هزم�وا داحس والغ�رباء، وهو الرشاك�ة السياس�ية الكاملة، ال 
املشاركة املهزوزة، رشاكة اإلخوة األحبة ال بندية املتخاصمني.. رشاكة 
ال مكان فيها للحاقدين والطائفيني..كالم قبل السالم: »اليل تاكله العنز 
يطلعه الدّباغ« ويروى يف قصة هذا املثل »أن راعيا للمعز ش�اهد إحداها 
ت�أكل قرش ش�جرة الَعَفص العائ�د لصاحب املعز، فنق�ل الراعي الخرب 
لصاحبها. فقال له هذا القول فذهب مثال ومعنى ذلك، أن قرش العفص 
يستعمل لدباغة الجلود، وأن املعز متى ُذبحت، أُخذ جلدها للدباغ لدبغه 

بهذه القرشة، ولذا سُتجازى بنوع ما اقرتفت من جرم..!.
سالم

ألواح	طينية	..	

قاسم العجرش ..

اليوم ..مراكز التحديث »تغلق« أبوابها 

فيروس »العزوف« عن االنتخابات يالحق الكتل 
النيابية وتحذيرات من التزوير والمال السياسي 

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
م�ع انته�اء امل�دة املخصص�ة لتحدي�ث 
بطاق�ات الناخبني والتي س�تكون اليوم 
الخمي�س، ويف ظ�ل التقاري�ر والبيانات 
مفوضي�ة  ع�ن  الص�ادرة  الس�ابقة 
االنتخاب�ات الت�ي تفي�د بتفاوت نس�ب 
اإلقبال عى مراكز التحديث، سواء أكانوا 
س�يدلون بأصواته�م يف ي�وم االنتخ�اب 
أم أنه�م قام�وا بإج�راء التحديث لكونه 
صار ق�رارا إلزامي�ا من قب�ل الحكومة، 
يداه�م خطر زي�ادة نس�بة العزوف عن 
االنتخابات املقبلة االوس�اط السياس�ية 
وعى وجه الخصوص الكتل السياس�ية 
الت�ي تش�ارك ألول م�رة أو م�ا تس�مي 
نفس�ها ب� »الكت�ل الترشيني�ة« أي أنها 

من رحم تظاهرات ترشين عام 2019 .
فإىل ذلك يؤكد مراقبون للشأن السيايس، 
أن املال الس�يايس سيلعب دوره يف تزوير 
الناخب�ني  أص�وات  ورشاء  االنتخاب�ات 
رغم قلتهم، الفت�ني اىل أن حظوط الكتل 

الجديدة غري موجودة باألصل.
وتنته�ي الي�وم الخمي�س، امل�دة الت�ي 
حددتها مفوضي�ة االنتخابات والخاصة 
املواطن�ني  أم�ام  الفرص�ة  بإتاح�ة 
لتحديث س�جالتهم االنتخابية استعدادا 
لالنتخاب�ات املبك�رة املؤم�ل إجراؤها يف 
ترشي�ن االول من العام الجاري، وس�ط 
توقعات بتأجيلها مجددا بس�بب الوضع 
الس�يايس املت�أزم بني الكتل السياس�ية 

من جهة ومع الشارع العراقي من جهة 
أخرى.

واضط�رت املفوضي�ة اىل تمدي�د موع�د 
التحدي�ث 3 م�رات بس�بب تدني نس�ب 

املراجعني اىل مراكز التحديث.
وح�ذرت كتل سياس�ية من أن تتس�بب 
حكوم�ة  ارتكبته�ا  الت�ي  الهف�وات 
مصطف�ى الكاظم�ي، إضاف�ة اىل ق�رار 
الربمل�ان الق�ايض برف�ع س�عر ال�دوالر 
وتهدي�ده املب�ارش ملعيش�ة املواط�ن، أن 
تتس�بب بعزوف قوي من قبل املواطنني 

عن االنتخابات.
ع�ن  بالع�زوف  التهدي�د  يتوق�ف  ول�م 
واملحافظ�ات  بغ�داد  يف  االنتخاب�ات 
الجنوبية والوس�طى فحسب، فإن إقليم 
كردس�تان والكتل الكردي�ة هي االخرية 
مهددة بالخسارة خصوصا بعد االزمات 
التي شهدها االقليم وحركة االحتجاجات 
التي سادته خالل الفرتة السابقة بسبب 
أزمة الرواتب والوض�ع املعييش وارتفاع 

نسبة الفقر بني املواطنني االكراد.
وب�دوره ي�رى املحل�ل الس�يايس س�عد 
بع�د  العراق�ي  »الواق�ع  أن  الزبي�دي، 
الهفوات الكبرية واالنعكاس�ات السلبية 
عى حياة املواطنني والناجمة عن قرارات 
الحكوم�ة والربمل�ان س�يما قضية رفع 
الدوالر واالزمات املس�تمرة وااللتفافات 
الواضح�ة عى حق�وق املواطن�ني أنتج 
فقدان الثقة بني املواطنني والسياس�يني 

يف  املش�اركة  ع�ى  ب�دوره  وس�يؤثر 
االنتخابات«.

وق�ال الزبي�دي، يف ترصيح ل�� »املراقب 
العراق�ي« إن�ه »فض�ال ع�ن ذل�ك ف�أن 
هناك اعتق�ادا عاما ل�دى العراقيني بأن 
االنتخابات يش�وبها الكث�ري من التزوير 
والتالع�ب، يقابلها املتغ�ريات أعاله، كله 
هذا س�يؤثر بشكل س�لبي عى مجريات 

البلد السياسية واالنتخابية«.
أن ه�ذه  الوق�ت نفس�ه  وأض�اف »ويف 
العوام�ل والع�زوف االنتخابي س�تفتح 
الباب أمام كتل سياس�ية للتزوير بشكل 

توافقي«.
وأش�ار اىل أن »تدني النس�بة االنتخابية 
وف�ق املعطي�ات املوج�ودة حالي�ا أم�ر 
س�يؤثر عى النظرة الدولية عى العملية 
أن  مس�تبعدا  الع�راق«،  يف  السياس�ية 
»يك�ون هن�اك اختالف بني س�ابقتها يف 

.»2018
وبخص�وص الكت�ل الفتية التي تس�تعد 
لخ�وض االنتخابات الجدي�دة ألول مرة، 
رأى الزبيدي، أن »املال السيايس سيلعب 
دوره وبالت�ايل أن االح�زاب الت�ي تمتلك 
خربة يف مجال االنتخابات س�تعتمد عى 
هذا املبدأ، وتس�خر ماكناته�ا اإلعالمية 

للظفر بأصوات املواطنني«.
وأوض�ح، أن »حظ�وظ الكت�ل الجدي�دة 
قليل�ة ج�دا، خصوصا يف ظ�ل وجود كل 

هذه العوامل«.

تغريدة

النائب احمد االسدي

   م���ن ال يفرق بين الحش���د 
ود١عش وبين حرب التحرير 
التي ق���دم العراقيون فيها 
فل���ذات أكباده���م من أجل 
واس���تقاللهم  كرامته���م 
وحرب اإلب���ادة التي قادتها 
زم���ر التكفي���ر ل���ن يك���ون 
حريص���ا عل���ى وطن���ه ولقد 
كان ولم يزل وسيبقى ظافر 
الكراهية  م���ن  كتلة  العاني 
والحق���د البع�����ث���ي فيم���ا 
جسورا  الحش���ديون  سيبقى 

للحرية.

بتهمة العودة الى المربع الطائفي.. جمع تواقيع 
لطرد العاني من مجلس النواب

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن رئيس كتلة ب�در النيابية 
حس�ن ش�اكر الكعب�ي، امس 
األربع�اء، ع�ن جم�ع تواقي�ع 
نيابي�ة من اج�ل ط�رد النائب 
مجل�س  م�ن  العان�ي  ظاف�ر 
ترصيحات�ه  بع�د  الن�واب 
الطائفي�ة األخ�رية يف الربمل�ان 
العربي، مح�ذرة من ان العاني 
يحاول إعادة الع�راق إىل املربع 

الطائفي.
ترصي�ح  يف  الكعب�ي،  وق�ال 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»حديث ظافر العاني يعرب عما 
بداخل�ه وال يمثل اال نفس�ه«، 

مؤك�دا أن »الكلم�ات الخبيث�ة 
للعاني ل�م تنطل ع�ى الربملان 
»ستكون  أنه  العربي«.وأضاف 
هن�اك إج�راءات حاس�مة ضد 
تواقي�ع  جم�ع  وق�د  العان�ي 
لطرده من الربملان«، مشريا إىل 
»اننا تجاوزنا املربعات القديمة 
والعان�ي يحاول إع�ادة العراق 

إىل املربع الطائفي«.
وتاب�ع الكعب�ي، »نعت�ب ع�ى 
رئاس�ة الربمل�ان يف تش�خيص 
مثل ه�ؤالء”، مؤك�دا أنه »البد 
ان ال نس�كت عن أي شخصية 
س�معة  اىل  اإلس�اءة  تح�اول 

العراق«.

ترزي: هناك مؤامرات تحاك ضد اجراء االنتخابات و »التركمان« سيشتركون بكتلة واحدة
املراقب العراقي/ بغداد...

كش�ف النائ�ب الس�ابق ع�ن املك�ون الرتكمان�ي ف�وزي اكرم 
ت�رزي، امس االربعاء، ان اجتماع موس�ع عقدته كافة االحزاب 
الرتكماني�ة تحت مظلة الجبه�ة الرتكمانية العراقية يف كركوك 

لخوض االنتخابات املبكرة بقوة.

وق�ال ترزي، يف ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي« إن »اجتماع 
موس�ع عقدته كافة االح�زاب الرتكمانية تح�ت مظلة الجبهة 
الرتكمانية العراقية يف كركوك لخوض االنتخابات املبكرة بقوة، 
كون ان هناك مؤامرة اقليمية دولية عربية عاملية الفش�ال هذه 
الثورة البنفس�جية«، مش�ريا اىل ان »زمن االنقالبات العسكرية 

ق�د انتهى«، فيما لف�ت اىل انهم »يؤمنون بالثورة البنفس�جية 
وصناديق االقرتاع«.

واوض�ح ت�رزي ان »اي�ة تغي�ريات جوهري�ة نس�عى اليه�ا يف 
ال�وزارات واملؤسس�ات والهيئ�ات وغريها تنبثق م�ن صناديق 
االق�رتاع ومن قان�ون االنتخاب�ات«، مضيف�ا ان »هناك بعض 

االطراف كان�وا يراهنون عى عدم اجراء االنتخابات يف موعدها 
املح�دد، لكن هناك صمود وثبات وارادة عراقية قوية نابعة من 
قل�ب العاصمة العراقية بغداد من دار الس�الم وبتكاتف الكثري 
م�ن االحزاب املتواجدة يف الس�احة السياس�ية العراقية الجراء 

االنتخابات يف املوعد الذي حدد لها«.

عضو سابق فيها: مجالس المحافظات دستورية ونعول على مهنية القضاء بعودتها
املراقب العراقي/ بغداد...

اك�د رئيس لجن�ة البيئة يف مجلس 
محافظ�ة واس�ط الس�ابق خال�د 
حس�ني، ام�����س االربع�اء، ان 
مجالس املحافظ�ات هي مجالس 
له�ا  دس�ت������ورية ك���ان�ت 
الحاج������ة القص�وى وطبقت 
املتحض�������ر  الع��ال�م  كل  يف 

واملتقدم.
وق�ال حس�ني، يف ترصي�ح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »مجال�س 
املحافظات هي مجالس دستورية 
كانت لها الحاجة القصوى وطبقت 
يف كل العالم املتحرض واملتقدم وان 
وجوده�ا رضورة لي�س الصحاب 
الس�لطة وانما خدمة للمحافظات 

العراقي�ة واملواط�ن«، مبين�����ا 
أن »اج�����راء االنتخابات وعودة 
املجالس والس�ري به�ذا النظام هو 
العراق�ي  ملصلح�ة الش������عب 

اوال«.
واش�ار حس�ني اىل انه�م »لديه�م 
ثق�ة كبرية بالقضاء العراقي وهذا 
امللف هو يف خانته حاليا ويعملون 

بشفافية من اجله«، مضيفا انهم 
»ال يس�تبعدون ان تك�ون هن�اك 
ضغ������وط سياس�ية لكن نثق 
بالقضاء بانه س�يتعامل مع امللف 
وقانوني�ة  عال�����ي�ة  بمهني�ة 
م�ن  في�ه  القض�اة  وان  س�يما 
االشخاص ذوي خربة كبرية وعمل 

مرشف«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعل�ن الناطق باس�م القائد الع�ام للقوات املس�لحة اللواء 
يحيى رس�ول، امس االربعاء، احباط مخطط الس�تهداف 

املواطنني يف شهر رمضان املبارك.
وق�ال رس�ول، يف بي��������ان تلقت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة من�ه، إنه »من خ�الل املتابع�ة امليداني�ة وتكثيف 
الجهود االستخبارية، احبط ج�����هاز ُمكافحة اإلرهاب 
ُمخطط إرهاب�ي لعص������ابات داع�ش التكفريية كان 
يس�تهدف من خ�����الله املواطن���ني الذين يتبضعون 
لش�هر رمض�ان املب�ارك يف إح�����دى أس�واق ُمحافظة 

دياىل«.
واض�اف، انه«تم القب�ض عى ارهاب�ي كان يحاول تنفيذ 
عملي�ة إجرامي�ة ، وبحوزته م�واد متفج�رة لتنفيذ هذه 

العملية اإلرهابية«.

احباط	مخطط	إرهايب	
الستهداف	المدنيين	يف	رمضان

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

بالــوثيقـة

التعليم تقرر اضاف���ة ١0 درجات لمعالجة 
نتائج حاالت طلبة الدراسات العليا.

عمليات	نينوى	تعرث	عىل	
حزام	ناسف	واعتدة	

املراقب العراقي/ نينوى...
أعلن�ت خلي�ة اإلع�الم األمن�ي، 
ام�س األربع�اء، ضب�ط ح�زام 

ناس�ف واعت�دة يف منطقة كرن 
الشيطان يف نينوى.

وقال�ت الخلي�ة، يف بي�ان تلقت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه، 
إن »ق�وة م�ن قي�ادة عملي�ات 
نين�وى ترشع بواجب تفتيش يف 

منطقة كرن الشيطان«.
عث�رت  »الق�وة  أن  وأضاف�ت، 
ع�ى ح�زام ناس�ف جاه����ز 
يدوي���ة  ورمانت�ني  للتفج�ري 
ودرع عس�كري ض�د الرصاص 
وقداحتني تفجري وعتاد رشاشة 
وت�م  اطالق�ه   250 ع�دد   bkc

املعالجة ميدانيا«.



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط سعر شراء الدوالر = 148.750     دينارسعر بيع الدوالر = 149.750      ديناراألمريكي  60.92      دوالرًابرنت  64.47      دوالرًا للبرميل

غرام الفضة عيار 95،8     544،46غرام الفضة عيار99،9     567،76اسعار الذهب عيار 18   61,405   دينارااسعار الذهب عيار 21     71,640  دينارا اسعار الفضة
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الخميس 15 نيسان  2021 العدد 2568 السنة الحادية عشرة

أكدت النائبة عن كتلة بدر النيابية س�هام املوس�وي ، أن قرار تغيري 
سعر رصف الدوالر مقابل الدينار العراقي كان سلبيا بل خطريا عىل 

الفقراء، مؤكدة أن جهتني تتحمالن مسؤولية ذلك القرار.
وقال�ت املوس�وي ، إن “تغيري س�عر الرصف ق�رار حكومي خاطئ 

يتحمله وزير املالية ومحافظ البنك املركزي”.
وأضافت أن “رشيحة الفقراء هم املترضر الوحيد من ارتفاع س�عر 
رصف الدوالر”، مش�رية إىل أن “ق�رار تخفيض الدينار العراقي أمام 

الدوالر آثار مشاكل كبرية يف األسواق املحلية”.
وكان النائ�ب عن تحالف الفتح مختار املوس�وي أعلن ، عن توجهه 
لجم�ع تواقي�ع خ�الل الجلس�ة املقبلة الس�تجواب محاف�ظ البنك 
املركزي وتنزيل س�عر ال�دوالر ليرتاوح م�ن 145 اىل 119 الف دينار 

لل100 دوالر.

نائبة: تغيير سعر صرف الدوالر 
قرار خاطئ تتحمله جهتان   

اتهم�ت النائب�ة عن محافظة الب�رصة زهرة البج�اري ، وزارتي النفط 
والعم�ل بالتقاعس عن أداء واجبها بش�ان تدقيق العمالة األجنبية غري 
القانونية .وقالت البجاري ، إن “هناك بطالة مقنعة يف محافظة البرصة 
بس�بب توافد العمالة األجنبية غري القانونية”، مبينا أن “السيطرة عىل 
مل�ف العمالة غ�ري القانونية م�ن اختصاص وزارتي النف�ط والعمل”.

وأضاف�ت، أن “عقود جوالت الرتاخيص يف البرصة تنص عىل ان ٨0 من 
العمالة هم عراقيون”، مش�رية إىل أن “االف العمال�ة االجنبية يعملون 
يف ال�ركات النفطي�ة وغ�ري النفطية يف ح�ني ابناء محافظ�ة البرصة 
عاطلني ع�ن العمل “،وكان عض�و لجنة العمل والش�ؤون االجتماعية 
فاضل الفتالوي كش�ف ، عن وجود أكثر من مليون عامل اجنبي ضمن 
ال�ركات النفطي�ة ، مبينا أن ٨0% من حج�م العمالة ضمن الركات 

النفطية هي للعمالة األجنبية و 20 منها فقط للخرباء العراقيني.

البجاري: النفط والعمل متقاعستان 
االقت�صاديعن تدقيق العمالة غير القانونية

للمرة األلف الحكومة تدعي مراقبة األسواق واألسعار تواصل التصاعد
تصريحات متواصلة لتبرير فشلها 

ول�م يلم�س املواط�ن أي حراك 
إذ  االس�واق،  ع�ىل  حكوم�ي 
ل�م تس�جل منظم�ات حق�وق 
االنس�ان ذلك , بل م�ا يحدث يف 
هذا الش�هر الفضيل من ارتفاع 
االس�عار يدل ع�ىل أن الحكومة 
يف واد والشعب يف واد آخر، وهو 
ما يهدد باحتجاجات شعبية قد 
تكون األش�د مقارن�ة باألعوام  

املاضية.
النائ�ب عدي حاتم ش�عالن أبو 
الج�ون أكد أن ارتفاع االس�عار 

ط�ال س�لعا غذائية أساس�ية، 
أبرزه�ا زيت الطع�ام”، محمال 
وزارة التجارة “مسؤولية غياب 
التمويني�ة  البطاق�ة  مف�ردات 
وتخبطه�ا  الس�ابقة  لألش�هر 
يف التعام�ل مع املل�ف الغذائي، 
والت�ي كان�ت س�ببا يف هيمن�ة 
بالتزامن  التجار عىل االس�واق، 
مع ارتفاع سعر رصف الدوالر”.
وألق�ى بالالئمة ع�ىل “االٔجهزة 
ع�ن  لتغاضيه�ا  الحكومي�ة 
مراقب�ة أس�عار الس�وق، تحت 

تس�مية الس�وق الحرة وأنها ال 
تؤدي دورها بمنع زيادة أسعار 
السلع من قبل التجار”، مطالبا 
الجه�ات الحكومية ب�”تش�ديد 
املحلية،  الرقابة ع�ىل االس�واق 
املتورط�ني  التج�ار  ومس�اءلة 
باالحتكار، ك�ون التاجر حينما 
املس�اءلة  ع�ن  بعي�دا  يك�ون 
والعقاب، فأن�ه يرفع ويخفض 

االسعار وفقا لرغباته”. 
ويف ه�ذا الش�أن ع�رب املختص 
بالش�أن املايل س�امي س�لمان, 
بترصيح�ات  »تفاج�ؤه  ع�ن 
رئيس ال�وزراء«، مبيناً أن »تلك 
الدعاي�ات مخصص�ة للخ�ارج 
لتحس�ني صورت�ه يف محيط�ه 

اإلقليمي«.
وق�ال س�لمان يف اتص�ال مع ) 
املراق�ب العراق�ي(:  إن »ه�ذه 
الحكوم�ة حكومة أزم�ات منذ 
, فأس�باب  مجيئه�ا لح�د اآلن 
االرتف�اع يف االس�عار تتحمله�ا 
الحكومة وحده�ا , فهي رفعت 

ع�ن  لتغط�ي  ال�دوالر  قيم�ة 
هدرها املايل من خالل القروض 

الت�ي أرس�لتها اىل اإلقلي�م ومن 
احتياطي البنك املركزي«.

وأضاف  أن »رفع سعر الرصف 
م�ن قب�ل الحكوم�ة العراقي�ة 

الصناع�ة  مس�اعدة  بحج�ة 
املحلية , وعدم سيطرة الحكومة 
عىل االسواق، دفع بعض التجار 

للتالعب باألسعار«.
وب�ني أن »عدم توف�ري مفردات 
فاق�م  التمويني�ة  البطاق�ة 
االزم�ة، واملضح�ك ترصيحاتها 
 , االس�واق  مراقب�ة  بش�أن 
فه�ذه كذب�ة حقيقي�ة , فنحن 
ل�م ن�َر م�ن يحاس�ب التاج�ر 
املس�تورد والسبب هو قربه من 
السياسيني املتنفذين وهم وراء 

رفع االسعار«.
من جهته أكد املختص بالش�أن 
االقتصادي جاس�م العكييل ,أن 
»رفع س�عر رصف ال�دوالر من 
أج�ل حماي�ة املنت�ج املحيل هو 
كذب�ة ، ألنن�ا ببس�اطة النمتلك 
صناع�ة والجميع يعل�م بذلك , 
وأم�ا املنت�ج املح�يل فهو بعض 
ال  الت�ي  الزراعي�ة  املحاصي�ل 
تكف�ي لس�د الحاج�ة املحلي�ة 
بس�بب إهم�ال الحكوم�ة لهذا 

القط�اع »، مبين�اً أن »ما حصل 
بش�أن ال�دوالر فالجمي�ع يعلم 
أمريكي�ة ومن  تعليم�ات  أنه�ا 
صندوق النقد من أجل الس�ماح 

للعراق باالقرتاض من جديد«.
الحالية  »الحكوم�ة  أن  وأضاف 
تس�عى لالق�رتاض م�ن جدي�د 
وتكبيل العراق بروط مجحفة 
يتحملها املواط�ن العراقي , أما 
ارتف�اع االس�عار الح�ايل فه�و 
نتيجة السياس�ية غري الرصينة 
للحكوم�ة والت�ي تبح�ث ع�ن 
مصالحه�ا بعيدا ع�ن مصلحة 
تري�د  فه������ي  العراق�ي, 
تعوي�ض االموال التي أرس�لتها 
لل�راق يف ش�مال العراق  وعىل 
حس�اب معان�اة العراقيني من 
خالل رفع سعر الرصف لزيادة 
الحكوم�ة  وكأن  االحتياط�ي 
أنج�زت إنجازا كبريا , والس�وق 
املحلية تشهد ارتفاعا متصاعدا 
ومس�تمرا وه�ذا يه�دد بث�ورة 

الجياع«.

تأت����ي اعتراف����ات رئيس ال����وزراء في اجتماع����ه االخير مع 
مجلس الوزراء بش����أن زيادة أس����عار الس����لع وعدم سيطرة 
االجه����زة الرقابية على االس����واق والحد من جش����ع التجار، 
لتكش����ف تخبطات الحكومة واالزمة الت����ي افتعلتها برفع 
س����عر صرف الدوالر والذي أدى الى ارتفاع معدالت الفقر 

وفقدان الموظف ل�%30 من قيمة راتبه.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

تضغ�ط واردات الص�ني غ�ري املس�بوقة يف الش�هور 
األخرية م�ن الخام اإليراني عىل اإلم�داد من منتجني 
منافس�ني؛ م�ا يدف�ع بائع�ني للنفط م�ن دول مثل 
الربازيل، وأنجوال، وروسيا، لخفض األسعار وتحويل 

شحنات إىل الهند وأوروبا.

وفاجأت القفزة يف الش�حنات اإليرانية السوق وأثرت 
عىل أس�عار النفط العاملية، رغم أنه كان من املتوقع 
أن تس�تأنف إدارة الرئي�س األمريك�ي ج�و باي�دن 

محادثات مع طهران إلحياء االتفاق النووي.
وب�دأ النف�ط اإليراني الت�رب إىل الصني م�ن أواخر 

2019 بالرغ�م من عقوب�ات أمريكية قاس�ية، لكن 
الكمي�ات ل�م تب�دأ يف االرتف�اع إال منذ أواخ�ر العام 
املايض، بعد أن انتعش النفط واخرتق س�عره حاجز 
الس�تني دوالرا، وتش�جع املش�رتون بفعل احتماالت 

رفع الواليات املتحدة العقوبات يف عهد بايدن.

وتفي�د رفينيتيف أويل ريس�ريش ب�أن الصني تلقت 
557 ألف برميل يوميا يف املتوسط من الخام اإليراني 
بني تري�ن الثاني/ نوفم�رب وآذار/مارس، وهو ما 
يعادل تقريب�ا 5% من إجمايل واردات أكرب مس�تورد 
يف العال�م، وذل�ك يف عودة إىل مس�تويات ما قبل قرار 

الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب إعادة فرض 
العقوبات عىل إيران يف 2019.

وانتهى املطاف بأغلب هذا النفط يف إقليم ش�اندونغ 
الرقي، وهو نقطة تجمع رشكات التكرير املستقلة 

يف الصني.

الصين تفاجئ السوق بشراء غير مسبوق للنفط اإليراني

أرقام واقتصاد

ألف موظف كردي  
يتسلمون رواتب الدرجات 
الخاصة في اإلقليم بشكل 

غير قانوني

 12

طنٍّ من مادة الحنطة تم 
هدرها من قبل فاحصين في 

مجمع بيجي بعد كشفهم 
من قبل هيأة النزاهة 

3,000

الطاقة النيابية: موازنة 2021 فرضت على وزارة المالية إنشاء صناديق خاصة ل� »البترودوالر«

ال��دوالر يواص���ل األرتف���اع في بغ���داد و إقلي��م ك���ردست��ان

أن  النيابي�ة،  والطاق�ة  النف�ط  لجن�ة  اك�دت 
موازنة 2021 اعتمدت آلية جديدة بشأن فقرة 
الب�رتودوالر تتضمن فتح صناديق وحس�ابات 
للمحافظات املنتجة للنفط ووضع حصتها من 

األموال بعيداً عن وزارة املالية.
وق�ال عض�و اللجن�ة ص�ادق الس�ليطي ، إن 
»موضوع )البرتودوالر( يف جميع املوازنات كان 
يذكر أن هناك مستحقات للمحافظات املنتجة 
للنف�ط، وكذل�ك املحافظات الت�ي تحتوي عىل 
مصاف كجزء من مخصص�ات “البرتودوالر”، 
ع�رب مبال�غ له�ذه املحافظ�ات ضم�ن الخطة 

االستثمارية الخاصة بها«.
وأضاف، أن«ما جرى خالل الس�نوات املاضية، 

أن هذا املوضوع كان يكتب ضمن املوازنات ولكن ال يطبق، 
ألن وزارة املالية كانت تتحجج بقلة اإليرادات املالية ويبقى 

العجز يف تمويل مشاريع “البرتودوالر”«
واوضح الس�ليطي أن »مديونية وزارة املالية للمحافظات 
الجنوبي�ة بلغ�ت أكثر م�ن 25 تريليون دين�ار وفق فقرة 
“البرتودوالر” ولم يتم تس�ديد هذا املبلغ إىل اآلن«، وبني أن 
»موازنة 2021 وضعت آلية جديدة تختلف عن س�ابقتها، 
وه�ذه اآللي�ة فرض�ت ع�ىل وزارة املالية إنش�اء صناديق 
خاصة ل�”البرتودوالر”، عرب فتح حسابات بشكل شهري 
من إيرادات النفط تس�تقطع من “الب�رتودوالر” لكي يتم 
تنظيم تلك املش�اريع من قبل املحافظات املنتجة وبحسب 
حصصه�ا يف اإلنتاج، ويبقى املبلغ بعيداً عن ترصف وزارة 

املالية«.

ارتفعت أسعار رصف الدوالر ، يف البورصة الرئيسية يف بغداد 
و اقليم كردستان.وقال مصدر، إن بورصة الكفاح والحارثية 
املركزية يف بغداد س�جلت 149200 دينار عراقي مقابل 100 
دوالر أمريكي.فيم�ا س�جلت بورصة الكف�اح املركزية خالل 

افتتاحها 147٨00 دينار عراقي.وأش�ار اىٕل أن اس�عار البيع 
والراء ارتفعت يف محال الصريفة باالٔسواق املحلية يف بغداد 
حي�ث بلغ س�عر البي�ع 149750 دينارا عراقي�ا، بينما بلغت 

اسعار الراء 14٨750 دينارا لكل 100 دوالر امريكي.

أم�ا يف اربي�ل عاصمة اقليم كردس�تان فقد ش�هدت اس�عار 
ال�دوالر ارتفاعا ايضا حيث بلغ س�عر البي�ع 149200 دينار 
ل�كل مائ�ة دوالر، والراء وبواق�ع 149000 دينار لكل مائة 

دوالر أمريكي.

كتلة التغيير تطالب بتشكيل 
تحالف دولي إلعادة االموال 
العراقية المهربة الى الخارج

طالب�ت كتلة التغيري النيابية، بتش�كيل تحالف دويل 
ملحاربة الفس�اد واع�ادة االم�وال العراقي�ة املهربة 
اىل الخ�ارج، فيم�ا ح�دد آليت�ني الس�تعادتها.وقال 
رئي�س الكتلة يوس�ف محمد يف بي�ان ، إنه “بموازاة 
الخط�وات االصالحي�ة يف املج�ال امل�ايل واالقتصادي 
ودع�م القطاع�ات االخ�رى غ�ري النفطي�ة التي تم 
اقراراه�ا يف قانون املوازنة له�ذا العام وخاصة دعم 
القط�اع الزراع�ي والصناع�ي يف الع�راق، يج�ب ان 
تك�ون هنال�ك خط�وات عملي�ة يف مج�ال مكافحة 
الفس�اد قضائيا ومن خ�الل املؤسس�ات املوجودة، 
وتفعي�ل آليات اع�ادة االموال املهرب�ة واملنهوبة من 
خالل وضع ملس�ات وآليات معينة فيم�ا يتعلق بهذا 
املجال”.وأض�اف أن “إع�ادة تلك االم�وال تحتاج اىل 
آليات سياسية تتمثل بإدامة الضغط عىل مؤسسات 
الدولة للقيام بمهامها يف هذا املجال، وتفعيل رشاكة 
وتحالف دويل ملحاربة الفس�اد ودعم العراق يف اعادة 
االموال املهربة جراء الكسب غري املروع او الفساد 
او االم�وال العراقي�ة التي ت�م الس�يطرة عليها أبان 

النظام السابق”.

األعلى بين نفوط أوبك.. 
ارتفاع خامي البصرة 

الخفيف والثقيل
ارتفع سعر نفط خامي البرصة الخفيف والثقيل 
، فيم�ا س�جلت جمي�ع خام�ات منظم�ة اوب�ك 

ارتفاعا أيضا.
وارتفع نف�ط البرصة الخفيف املصدر آلس�يا إىل 
63.49 دوالرا للربميل بمقدار 0.53 دوالر وبنسبة 
0.34% ، فيما سجلت اسعار خام البرصة الثقيل 
60.٨3 دوالرا للربميل بارتفاع  بلغ نسبته %1.57.

وس�جل نفط البرصة الخفيف أعىل سعر مقارنة 
بالنفوط األخرى لدول منظمة اوبك التي ارتفعت 
ه�ي ايض�ا حي�ث س�جل س�عر النف�ط العربي 
الخفيف السعودي 62.9٨ دوالرا للربميل، وسجل 
مزي�ج مرب�ان اإلمارات�ي 62.17 دوالرا للربميل، 
وس�جل مزيج س�هران الجزائ�ري 62.21 دوالرا 
للربميل، ، فيما س�جل بون�ي الخفيف النيجريي 
62.56 دوالرا، وجرياسول االنغويل 62.74 دوالرا.

وكان�ت أس�ع����ار النف������ط العاملي�ة ق�د 
ارتفع�ت م ليصل خ�ام برن������ت عىل 64.47 
دوالرا، وخام غرب تكساس االمريكي عىل 60.92 

دوالرا.

راى الخب�ري االقتص�ادي احس�ان الكناني، ان 
س�عر رصف الدوالر يف االسواق املحلية سيصل 
اىل 1600 دين�ار، الفت�ا اىل ان صم�ت الحكومة 
وعدم اتخاذها اي اجراءات لتخفيض السعر او 

الحفاظ عليه سيقود اىل نتائج كارثية.
وقال الكناني ، ان “الحكومة ليست بحاجة اىل 
ارتفاع س�عر رصف الدوالر، خاصة انها تمتلك 
مبالغ كب�رية من العملة االجنبي�ة كونها تبيع 
النف�ط بال�دوالر ومعظم مدخوالته�ا من هذه 

العملة”.
واضاف ان “الحكومة ونوابها قد خانوا الشعب 
بصمته�م وعدم اتخ�اذ اي قرارات من ش�أنها 
اعادة س�عر رصف ال�دوالر اىل س�ابقه او اكثر 
منه بقليل، حيث س�يصل سعر الرصف للدوالر 

الواحد اىل 1600 دينار”.
وب�ني ان “الوضع االقتصادي سيش�هد كوارث 
لم يحس�ب لها حس�اب مس�بقا، يف ظل صمت 
الحكومة وعدم تخفيضها لسعر رصف الدوالر، 

وسط جش�ع التجار واستغاللهم لهذا االرتفاع 
الذي س�يقود اىل زي�ادة معدالت الفق�ر اىل 40 

باملئة بعد ان كانت النسبة 30 باملئة”.

خبير اقتصادي: سعر صرف الدوالر سيصل 
الى 1600 دينار بسبب صمت الحكومة

العراق يتبوأ المرتبة األولى باستيراد 
معجون الطماطم من تركيا

أعلن�ت رابطة مصدري بحر ايج�ة ، أن العراق 
جاء باملرتبة االوىل باسترياد معجون الطماطم 
من تركيا .وقالت الرابط�ة يف تقرير ان »تركيا 
صدرت معج�ون الطماط�م اىل 90 دولة خالل 

الف�رتة من كان�ون الثاني اىل نهاية ش�هر آذار 
ع�ام 2021«، مبينة ان »الص�ادرات بلغت 40 

مليون دوالر«.
واضاف�ت ان »الع�راق احت�ل املرتب�ة األوىل يف 
اس�ترياد معجون الطماطم الرتكية بقيمة 25 
ملي�ون و 613 أل�ف دوالر، يلي�ه أملاني�ا ب�2.5 
ملي�ون دوالر ، والياب�ان ب�� 1.9 مليون دوالر، 
مبين�ة ان إيطاليا رفعت صادراتها من 95 ألف 

دوالر إىل مليون و 664 ألف دوالر. 
وق�ال عضو مجل�س إدارة معج�ون الطماطم 
واملجم�دة واملعلب�ات )SALKONDER( ري�زا 
س�يار إن« تركيا م�ن الدول املهم�ة يف تصدير 
معج�ون الطماط�م«، مبينا ان »تركي�ا تتميز 

بالجودة العالية يف معجون الطماطم«.
وأوض�ح س�يار أن »تركي�ا انتجت ه�ذا العام 
م�ا يقرب م�ن 3 مالي�ني و ٨00 أل�ف طن من 
الطماط�م الصناعية، 2 مليون و 900 ألف طن 
م�ن هذه الكمية ج�اءت إىل الصناعة ، والباقي 

استهلك يف الداخل«.
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التايمز: كيف دخلت العائلة المالكة باألردن في حرب مع نفسها؟

صحيفة عبرية: نتنياهو أصيب بالجنون وفقد الكابح األخير

أخبار من 
الصحف 

والمجالت
المراقب العراقي/ متابعة...

عرب مكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان عن 
عميق أس�فه الستش�هاد املعتقل عب�اس مال الله 

بسجن جو يوم الثالثاء 6 نيسان.
ودعا املكتب الس�لطات يف البحرين إىل فتح تحقيق 

“ محايد ومستقل” يف الروف التي أدت إىل وفاته.
كم�ا ش�دد املكتب ع�ى “ إع�ادة تقيي�م األوضاع 
ه�ذه  مث�ل  تك�رار  ملن�ع  الس�جون  يف  الصحي�ة 

الحوادث”.
ومع انتش�ار وباء كورونا يف س�جن جو، وتدهور 
املنظوم�ة الصحي�ة يف الس�جن، وإلغ�اء املواعي�د 
الطبية وتعطيل العالج، حثت املفوضية الس�امية 
سلطات آل خليفة إىل “إطالق رساح جميع سجناء 

الرأي”.
وخصت املفوضي�ة يف تغريدتها عى تويرت أولئك “ 
املعرضني لخطر كبري من جراء وباء كوفيد-19“.

وارتفع�ت اإلصاب�ات يف صف�وف الس�جناء إىل ما 

يق�ارب 90 إصابة مؤكدة، فيما ال تزال الس�لطات 
تتكتم عى عدد اإلصابات وحاالت املصابني.

يف ذات الس�ياق قام�ت إدارة س�جن ج�و بحرمان 
املئ�ات من الس�جناء من االتصال بذويهم بس�بب 

نقلهم لألهايل عن أوضاع السجن.
وتش�هد البحرين احتجاجات واسعة منذ أكثر منذ 
أسبوعني، حيث خرجت عرشات التظاهرات تطالب 
بإط�الق رساح الس�جناء دون قي�د أو رشط. ومع 
اتس�اع االحتجاجات اضطرت السلطات إىل إطالق 
عرشات الس�جناء ممن أوشكت محكوميتهم عى 
االنته�اء، لكن ذل�ك لم يعترب خطوة ج�ادة يف رفع 
الخط�ر حي�ث يغص س�جن ج�و لوح�ده بمئات 

السجناء الذين يفوق عددهم 2000 سجني.

األمم المتحدة قلقة من »كارثة السجون« في البحرين

المراقب العراقي/ بغداد...
ح�ذرت صحيفة عربية، من الوض�ع الذي وصل 
إلي�ه رئي�س الحكوم�ة املتهم بالفس�اد بنيامني 
نتنياه�و، الذي ي�درك خطورة وضعه الس�يايس 

والشخيص.
وأوضح�ت صحيف�ة »هآرت�س« يف مق�ال كتبه 
يويس فريتر، أن »نتنياهو اعترب رئيس حكومة ال 
يكون س�عيدا بالذهاب إىل الحرب، وهو من حذر 
من اس�تخدام الق�وة، وعندما تف�رض املواجهة 
يس�عى برسع�ة إىل إنهائه�ا ب�دون توس�يعها، 
وهكذا ترصف يف ال�12 س�نة من سنوات حكمه 

املتواصلة«.

وتابع�ت: »اآلن ويف ه�ذه اللحظة األكثر حس�ما 
بالنسبة ملستقبله الس�يايس والشخيص، ترتاكم 
دالئ�ل تق�وض النظري�ة املذك�ورة أع�اله، هذه 

الدالئل يجب أن تقل�ق أي إرسائييل، وكبار رجال 
األم�ن يدركون جيدا ما يحدث، ويجدون صعوبة 

يف النوم«.
ولفتت إىل أن�ه »ال يوجد من يفهم جيدا أكثر من 
نتنياهو خطورة وضعه، فاأليام األربعة األوىل من 
شهادة إيالن يش�وعا رسخت االتهامات ضد من 
أعطى الرش�وة املزعومة يف ملف 4000، شاؤول 
ألوفيت�ش، وش�هود امللك نري حيفتس وش�لومو 
فلرب، سيستكملون لوحة الفسيفساء يف األشهر 
القادمة، وبعد أن يقول�وا ما لديهم فإن الصورة 
س�تزداد وضوحا، ومن املش�كوك فيه أن تصفو 

السماء فوق املتهم رقم واحد )نتنياهو(«.

المراقب العراقي/ بغداد...
نرشت صحيفة “التايمز” الربيطانية 
س�بنرس  ريتش�ارد  أع�ده  تقري�را 
وجس�ار الطاهات عن أحداث األردن 
وبعنوان “كيف دخلت العائلة املالكة 

يف حرب مع نفسها”.
وق�اال فيه إن ي�ارس املج�ايل، العقيد 
املتقاع�د والس�كرتري الش�خيص ألخ 
امللك وابن عش�رية معروف�ة، كان يف 
داخ�ل املؤسس�ة ب�األردن أكث�ر من 
غ�ريه، لك�ن ه�ذا ل�م ينفع�ه عندما 
ط�رق األم�ن ع�ى الب�اب. ويق�ول 

أخ�وه عب�د الله “وصل�ت عرشين أو 
ثالثني س�يارة وفيها عدد من الرجال 
املقنع�ني واملس�لحني” و”دق�وا عى 
الب�اب وس�ألوا عنه”. وج�رت حول 
العاصمة املعروف�ة بهدوئها مقارنة 
اعتق�االت  األخ�رى  العواص�م  م�ع 
مماثل�ة، وبحل�ول غس�ق 3 نيس�ان 
اعتقل 16 ش�خصا بارزا ووضع األخ 
غري الش�قيق للملك عبد الل�ه الثاني 

تحت اإلقامة الجربية.
وقال مس�اعدو امللك إن التحرك جاء 
بن�اء عى مؤام�رة غري مح�ددة ضد 

الدول�ة. وبع�د ع�رشة أيام ل�م تقدم 
الدولة وال أي دليل عن املؤامرة وباتت 
عائ�الت ومحام�ي املعتقلني يقولون 
إنهم “ضحايا” انقالب. وقال عاصم 
العم�ري، املحام�ي ال�ذي اتصلت به 
س�ت عائالت م�ن املعتقل�ني، وكلهم 
رج�ال أعم�ال ومس�ؤولون وزعماء 
عش�ائر “نتعام�ل م�ع هذا ع�ى أنه 
تغييب قرسي”. وق�ال املحامي زياد 
املج�ايل “حت�ى اآلن ليس لدين�ا أدلة 
واضح�ة أو بيانات ع�ن مكان وجود 
الرج�ال ومن ه�و الجهاز الرس�مي 

ومعظ�م  التحقيق�ات.  ت�وىل  ال�ذي 
املعتقل�ني ه�م م�ن ضب�اط الجيش 
الس�ابقني ول�م نس�تطع معرفة أي 

يشء عن إجراءات التحقيق”.
وتعل�ق الصحيف�ة أن ق�وة العائل�ة 
املالك�ة وميوله�ا الغربي�ة إىل جانب 
الديمقراطي�ة  ش�به  املؤسس�ات 
يجعلها املفضلة لدى الواليات املتحدة 
وبريطاني�ا والدول األوروبية. وخالل 
مئ�ة عام عى وجودها لم تش�هد وال 
ثورة، حيث احتفلت بمرور قرن عى 

والدتها يف هذا األسبوع.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد الرئيس االيراني حس�ن روحاني، األربعاء، ان التخصيب بنسبة 
60% ج�اء ردا ع�ى خب�ث األعداء، مؤكدا اننا س�نرد ع�ى مؤامرات 

الصهاينة ضدنا وهذا يمثل الخطوة االوىل من جانبنا.
وقال روحاني الجلس�ة الحكومية، ان “اكثر من ثالث سنوات ونحن 
نواج�ه الضغوط بينم�ا نحن نملك الق�وة ويجب أال نعترب انفس�نا 

ضعفاء بسبب ان امريكا هي التي تقف امامنا”.
وتس�اءل روحان�ي، “من ه�ي امري�كا؟ انن�ا نملك الق�وة ونجري 
مفاوض�ات مع امريكا واجرينا مفاوضات معها خالل خطة العمل 

املشرتك الشاملة وفرضنا انفسنا امامها”.
واضاف “اننا اجرينا مفاوضات مع نظام صدام الظالم الذي ارتكب 
جرائم كبرية يف ايران لذلك نجري مفاوضات مع اي من كان وليست 

لدينا مشكلة يف ذلك إال اننا نجريها وفقا ملنطقنا”. 

المراقب العراقي/ متابعة...
اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني، األربعاء، عدًدا من الفلسطينيني 

يف مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس املحتلتني.
وذكرت وكالة “فلس�طني الي�وم” أن قوات العدو اعتقلت 3 ش�بان 
من باب العمود يف مدينة القدس. وكانت قد منعت قوات االحتالل يف 
وقت س�ابق من مساء أمس الشبان الفلسطينيني من الجلوس عى 

مدرج باب العمود، اندلع عى إثرها مواجهات يف املكان.
كما تم احتجاز شابني عى باب األسباط ومنعهم من اإلفطار داخل 
باح�ات املس�جد األق�ى. ويف رام الله، أغلقت ق�وات العدو، حاجز 
قلنديا شمال القدس املحتلة، ومنعت املواطنني واملركبات من املرور 

عرب الحاجز بحجة العثور عى جسم مشبوه.
واعتقل�ت قوات العدو ش�ابا، أثناء تواجده عى مف�رق بيت عينون 
شمال الخليل. ويف نابلس، اعتدت مجموعات من املستوطنني، الليلة 

املاضية عى مركبات املواطنني جنوب املدينة.
وأوضحت مصادر محلية أن مستوطنني قاموا برشق الحجارة تجاه 
مركبات املواطنني املارة عرب طريقي حوارة و”يتسهار”، وتم إغالق 

حاجز حوارة لفرتة من الوقت.

روحاني: التخصيب بنسبة 60% 
يأتي ردا على خبث األعداء

االحتالل الصهيوني يشن 
حملة اعتقاالت ومداهمات 

بالضفة والقدس

لبنان يفرض نفسه العبًا قويًا في لعبة المصالح 
والصراعات اإلقليمية

المراقب العراقي/ متابعة
بمع�زل ع�ن التجاذب�ات السياس�ية 
املس�ار  ورافق�ت  س�بقت  الت�ي 
اإلداري - القانون�ي ملرس�وم تعدي�ل 
الح�دود البحرية اللبناني�ة )6433(، 
الدس�توري  طريق�ه  يس�لك  وال�ذي 
ه�و  )كم�ا  ايًض�ا  والديبلوم�ايس 
مف�رتض قريًبا( نحو األم�م املتحدة، 
الدول�ة   - لبن�ان  إن  الق�ول  يمك�ن 
واملؤسس�ات - وم�ن خ�الل ق�راره 
الحساس والحاس�م لتعديل املرسوم 
املذكور، قد فرض نفسه العًبا قوًيا يف 
لعبة املصالح والرصاع�ات اإلقليمية 

والدولية.
وق�د تك�ون عب�ارة أن لبن�ان فرض 
نفس�ه العًبا قوًي�ا يف لعب�ة املصالح 
والرصاع�ات الدولية يف غ�ري موقعها 
أو غري مناسبة اذا ما قارّناها بوضع 
لبن�ان امل�أزوم الي�وم، وم�ا يش�هده  
امل�ايل  االنهي�ار  يش�به  م�ا  لناحي�ة 
واالقتص�ادي واالجتماعي، إضافة اىل 
ما يش�هده من ترشذم وع�دم توازن 
س�يايس، ولكن يف الواق�ع، ورغم كل 
تل�ك املآيس التي تمر ع�ى لبنان، فقد 
حم�ل موقفه هذا أعى مس�توى من 
التحدي للكثري من الالعبني اإلقليميني 

والدوليني.
بداية، ميدان لعبة املصالح التي أوجد 
لبنان نفس�ه داخلها من خالل تعديل 
مرس�وم تحدي�د مياه�ه االقتصادية 

الخالصة، ه�و تقريًبا كام�ل منطقة 
كم�ا  ج�ًدا  الغني�ة  املتوس�ط،  رشق 
يب�دو بالغ�از والنف�ط، وذل�ك ما بني 
س�وريا وتركي�ا رشًق�ا وش�مااًل، وما 
ب�ني فلس�طني املحتلة وم�رص جنوًبا 
وجن�وب غرب، وما بني قربص وتركيا 
واليون�ان غرًبا. نتكل�م هنا عن ميدان 
بح�ري، يش�هد حالًيا نزاًعا حساًس�ا 
وخط�رًا ع�ى تقس�يم وتحدي�د املياه 
املذكورة،  للدول  الخالصة  االقتصادية 
غ�ري بعي�د ع�ن احتمالي�ة تدحرج�ه 
نحو مواجهة عس�كرية، كالتي كادت 
تح�دث بني اليون�ان وتركيا أو قربص 

وتركيا.
من جهة أخ�رى، يف الوقت الذي ُتعترب 
فيه »ارسائيل« الخصم األرشس للبنان 
يف ه�ذا النزاع الح�دودي البحري معه، 
و نظ�را لحاجته�ا املاس�ة الس�تغالل 
الثروة الضخمة من سواحل فلسطني 
املحتل�ة، ولتس�ارع وتق�دم رشاكتها 
املتوس�ط  رشق  دول  منت�دى  م�ع 

)م�رص وقربص واليون�ان(، والقائمة 
عى البدء باس�تخراج الغ�از وتوريده، 
ونظ�رًا النتهائها م�ن اكمال وتحضري 
البنية اإلدارية والفنية والقانونية لبدء 
التنقيب يف حقل كاريش الحدودي مع 
لبنان، والذي أصاب�ه التعديل اللبناني 
املذك�ور يف أكثر من نصف مس�احته، 
فإنها س�وف تعت�رب املوق�ف اللبناني 
لناحية تعديل حقوقه البحرية جنوًبا، 
بمثابة إعالن ح�رب عليها، األمر الذي 
س�وف يس�تدعي منه�ا ردة فعل غري 
بس�يطة، لن تكون فق�ط كما هددت، 
بوق�ف املفاوض�ات غري املب�ارشة مع 

لبنان.
من هن�ا، ويف الوقت ال�ذي يعيش فيه 
لبن�ان ه�ذا االنهيار ش�به الكامل عى 
كاف�ة األصعدة، وحيث تس�اهم أغلب 
األط�راف الخارجي�ة املعني�ة بالن�زاع 
م�ن  االنهي�ار  تعمي�ق  يف  باملل�ف،  أو 
خالل ممارس�ة الكثري م�ن  الضغوط 
االضافي�ة ع�ى لبن�ان، إلجب�اره عى 

التن�ازل أو الخضوع  يف مل�ف الحدود 
البحري�ة أو يف غريه، وحيث تعترب هذه 
األط�راف أنه م�ن املف�رتض أن يكون 
املوق�ف اللبناني متس�اهاًل ومس�هاًل 
وبمعن�ى آخ�ر متغاضًي�ا ع�ن كام�ل 
م�ا يرى أنه�ا حقوقه، لكي يس�تطيع 
الت�ي يحتاجها  االس�تفادة الرسيع�ة 
قبل انهياره الحتم�ي، يقف لبنان هذا 

املوقف القوي.
وعلي�ه، يبقى الس�ؤال األس�ايس: عى 
ماذا يس�تند لبن�ان يف موقف�ه القوي 
ه�ذا؟ وم�ا ه�ي عن�ارص الق�وة التي 
يملكها يف لعبة التحدي الحساسة التي 

أدخل نفسه فيها؟
طبًع�ا، كان للموق�ف الثاب�ت لرئيس 
الجمهورية كمعني رس�مي أسايس يف 
توجيه عملية التفاوض، دور أس�ايسٌّ 
يف تعدي�ل املرس�وم وتثبي�ت الحق�وق 
اللبناني�ة البحري�ة، وذل�ك م�ن خالل 
دعم�ه وتبني�ه بالكام�ل وجه�ة نظر 
خرباء الجي�ش اللبناني واختصاصيي 

ترس�يم  عملي�ة  يف  املف�اوض  الوف�د 
بطريق�ة  أض�اءت  والت�ي  الح�دود، 
علمي�ة قانونية عى الح�دود البحرية 
الصحيح�ة، والتي يجب أن تكون أواًل: 
مس�تنًدا صالًح�ا لإلي�داع ل�دى األم�م 
املتح�دة ومؤسس�ات املجتم�ع الدويل 
املعنية، وثانًيا: منطلًقا للتفاوض غري 
املب�ارش مع الع�دو ولرتس�يم الحدود 

وتحديدها بدقة باالستناد إليها.
م�ن جه�ة أخرى، ف�إن وجه�ة النظر 
طرحه�ا  الت�ي  والتقني�ة  القانوني�ة 
وأثبتها الجي�ش اللبنان�ي بالتفاصيل 
العلمي�ة، والت�ي كان موقف�ه واضًحا 
وحاسًما منها، لناحية رضورة إكمال 
املفاوضات غري املبارشة مع العدو عى 
أساسها، ولناحية عدم جدوى إكمالها 
م�ن دونها، تثبت وبما ال يدعو للش�ك 
بتاًتا أن املؤسسة العسكرية ومن باب 
الوطنية والواجب، ستكون  املسؤولية 
طرًفا أساسًيا يف تثبيت وحماية ودعم 
ق�رار التعدي�ل، م�ع كل م�ا يمكن أن 

ينتج عنه م�ن تداعي�ات أو أخطار أو 
مضاعفات عسكرية أو أمنية.  

أيًضا، ال يمكن بتاًتا تجاوز الدور املهم 
الذي نتج ع�ن املوقف اللبناني الداخيل 
املوحد ح�ول التعديل، وال�ذي أظهرته 
املعني�ة،  األط�راف  جمي�ع  بالنهاي�ة 
الرسمية والحزبية والسياسية، ورغم 
بع�ض التحفظات بداي�ة والتي كانت 
ع�ن حس�ن نية به�دف عدم خس�ارة 
فرصة الرتسيم وبدء االستفادة بأرسع 
وقت من الثروات، للحاجة املاسة اليها 
اليوم، كان ه�ذا املوقف املوحد لناحية 
أساس�ًيا  االنقس�ام،  التماس�ك وعدم 
يف تثبي�ت الق�رار اللبنان�ي بالتعدي�ل 

بمواجهة جميع األطراف الخارجية.
يبق�ى  الفاص�ل  ال�دور  وبالنهاي�ة، 
للمقاوم�ة، بم�ا تملك�ه م�ن ق�درات 
الع�دو  ردع وت�وازن ق�وة بمواجه�ة 
االرسائييل، وهي الدعامة األساسية يف 
تثبيت وحماية املوقف اللبناني الدقيق 
والحس�اس والجريء، لناحية التعديل 

حساس�يته  ولناحي�ة  ع�ام،  بش�كل 
يف إصاب�ة وس�ط حقل كاري�ش الذي 
تعت�ربه »ارسائي�ل« تحت س�يطرتها 
يف  تحتله�ا  الت�ي  املناط�ق  ضم�ن   (
املياه الفلس�طينية(، والت�ي كانت قد 
أنه�ت كامل اإلجراءات املناس�بة لبدء 
التنقيب فيه واستغالل ثرواته، مع ما 
يمك�ن أن يرتتب عى ذلك من تداعيات 
وتطورات، س�تنتج حكًما كون العدو 
س�يعترب التعدي�ل اللبنان�ي الرس�مي 
للمرس�وم بمثابة حرب أو اس�تهداف 
مل�ا يّدعي أنها حقوق ل�ه. وكما تقول 
الدول�ة  وراء  أنه�ا  املقاوم�ة  دائًم�ا 
اللبناني�ة يف دع�م وحماية م�ا تحدده 
األخ�رية لناحية الحق�وق الوطنية أو 
الح�دود الربي�ة أو البحري�ة أو حدود 
الس�يادة اللبناني�ة، فه�ي )املقاومة( 
ستبقى، بما تملكه من قدرات نوعية، 
صمام األمان األقوى واالكثر صالبة يف 
حماي�ة وصيانة وتثبيت هذه الحقوق 

الوطنية.

بمعزل عن التجاذبات السياسية..

المراقب العراقي/ متابعة...
اس�تدعي الس�فري األمريك�ي لدى 
األربعاء،  روسيا جون س�وليفان، 
إىل مكتب مس�اعد الرئيس الرويس 
يوري أوشاكوف، وأبلغته بأن الرد 
س�يكون حاس�ما يف ح�ال فرض 

عقوبات جديدة عى موسكو.
وق�ال مص�در يف وزارة الخارجية 
الروس�ية، إنه “تمت دعوة السفري 

وت�م  أوش�اكوف…  إىل  األمريك�ي 
إبالغ�ه خالل املحادثة أن�ه إذا قام 
الجان�ب األمريك�ي بترصفات غري 
ودية جدي�دة عى ش�كل عقوبات 
ع�ى خلفية كالم ج�و بايدن حول 
نيته تحس�ني العالقات مع روسيا 
ف�إن الجانب الرويس س�ريد بأكثر 

الطرق حسماً”.
الروس�ية  العالق�ات  وتش�هد 

األمريكي�ة توت�راً متصاع�داً حيث 
الخارجي�ة  اس�تدعت  أن  س�بق 
الروس�ية س�فريها ل�دى الواليات 
املتحدة أنات�ويل أنطونوف وأعادته 
اذار  م�ن  ال��20  يف  موس�كو  إىل 
خلفي�ة  ع�ى  للتش�اور  امل�ايض 
الترصيح�ات التي أدىل بها الرئيس 
الرئي�س  ض�د  باي�دن  األمريك�ي 

الرويس فالديمري بوتني. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن املتح�دث باس�م إدارة الغذاء 
والدواء اإليرانية كيانوش جهانبور، 
األربع�اء، ع�ن تق�دم خم�س دول 
بينه�ا دولت�ان أوروبيت�ان الطل�ب 
بش�ان الحصول عى لق�اح كورونا 

اإليراني.
توي�رت:  ع�ى  تغري�دة  يف  وكت�ب 
دول  خم�س  االن  حت�ى  “تقدم�ت 
بينه�ا دولت�ان أوروبيت�ان الطل�ب 
للحصول عى لقاح كورونا اإليراني 

م�ع زي�ادة كف�اءات اإلنت�اج قائال 
اقرتب اإلنتاج 20 مليون جرعة من 

اللقاح شهريا”.
واعلنت وزارة الصحة اإليرانية بأنها 
تعم�ل أكثر م�ن 12 رشكة مختلفة 
عى انت�اج لق�اح كورون�ا يف إيران 
وتتق�دم خمس من ه�ذه الرشكات 
عى البقية و هناك مش�اريع إلنتاج 
لق�اح مش�رتك م�ع كوب�ا يف معهد 
باس�تور والذي م�ن املحتمل أن يتم 

إنتاجه قبل انتهاء الربيع.

موسكو تتوعد واشنطن بـ »رد حاسم«

اللقاح اإليراني يحظى باهتمام أوروبي
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بقلم/جعفر الجعفري
 م�ع حل�ول منتصف الع�ام 2018، تداعى ثالث�ة من كبار 
القي�ادات املدني�ة يف البنتاغ�ون إىل الكونغرس، يف جلس�ة 
مش�ركة ش�ارك فيها وزير س�الح الق�وات الربي�ة مارك 
أس�رب، ووزير س�الح البحرية ريتش�ارد سبس�نر، ووزيرة 
سالح القوات الجوية هذر ويلسون، وأعلنوا العمل املشرك 
لتطوير »أس�لحة فائقة الرسعة وق�ادرة عىل اخراق أكثر 
نظ�م الدفاع الج�وي العاملية تط�وراً« )نرشة »س�تارز آند 

سرايبس«، 25 تموز/يوليو 2018(.
ال�رّد األمريكي ع�ىل صواريخ الخص�وم »الفائقة الرسعة« 
يتمركز حول حّث الخطى إلنتاج سالح مماثل، رغم الفجوة 
التقنية بن الجانب�ن، واتخاذ خطوات آنية تتمثل يف »نرش 
طبق�ة من أجهزة االستش�عار يف الفض�اء لرصد صواريخ 
العدو« تؤيدها اإلدارة الراهنة، ما يتيح الفرصة لواش�نطن 
»للتصدي لألجس�ام العدوة يف الدقائ�ق األوىل من تحليقها، 
والتي م�ا تزال املح�ركات فيها تتغذى باالح�راق« )نرشة 

»ميليتاري تايمز«، 24 كانون األول/ديسمرب 2019(.
تلق�ى البنتاغون نكس�ة قبل أي�ام معدودة يف 6 نيس�ان/
أبريل الجاري، بإعالن سالح الجو عن فشل تجربته الثانية 
إلطالق ص�اروخ أرسع من الصوت، محم�ول عىل القاذفة 
الضخم�ة من طراز »بي-52« فوق أج�واء املحيط الهادئ، 
للتيق�ن من »ق�درة الصاروخ ع�ىل الوص�ول إىل الرسعات 
التش�غيلية وجمع البيانات املهمة األخرى«، بحس�ب بيان 
س�الح الجو، ومن ثم ع�ودة القاذفة بحمولته�ا إىل قاعدة 
»إدواردز« الجوي�ة يف والي�ة كاليفورني�ا. وأق�ر ع�دد م�ن 
الخرباء العس�كرين بأنَّ الجهود املبذولة للتوصل إىل نتائج 
رسيعة قفزت عن املعايري املطلوبة يف إجراء تجارب مكثفة 

عىل كل مراحل التطوير قبل االنطالق.
كما أعلن البنتاغون يف مرحلة سابقة عن خططه الطموحة 
إلجراء »نح�و 40 تجربة« عىل صواري�خ فائقة الرسعة يف 
الس�نوات الخمس القادمة، مع علمه بعدم توفر ما يكفي 
م�ن بنى تحتي�ة مهيأة لذل�ك يف الوقت الراه�ن، مثل توفر 
»أنف�اق رياح لقياس رسع�ات أعىل من رسع�ة الصوت«، 

وتقصريه املتعمد ملديات التجارب امليدانية.
اهت�زَّت أركان نظرية التفوق العس�كري وقائماتها، ليس 
لدخول صاروخ »أفانغارد« الرويس فحسب، بل أضيف إليه 
أيضاً ص�اروخ »زيركون« املجنح املضاد للس�فن واألرسع 
من الصوت ب� 8 مرات )ترشين األول/أكتوبر 2020(، الذي 

ص�ادف اإلعالن عن نجاح تجربته بالتزامن مع »عيد ميالد 
الرئي�س بوتن ال�68«. يطلق حل�ف الناتو عىل »زيركون« 

تسمية »أس أس – أن - 33«.
تناولت الدورية العلمي�ة األمريكية »بوبيوالر ميكانيكس« 
مزاي�ا هذا الصاروخ عندما كان يف مرحلة التطوير، وقالت 
مح�ذرة: »لو اس�تطاعت س�فينة أمريكية رص�د تحليقه 
من مس�افة بعيدة تبلغ 100 ميل، فلن يتوفر لديها س�وى 
دقيقة واحدة للترصف حياله« )26 نيسان/إبريل 2016(.

وأضاف�ت أن درة الدفاع الجوي األمريكي، ممثلة بمنظومة 
»إيجيس«، تتطلّب من »8 إىل 10 ثواٍن التخاذ قرار اعراض 

األجس�ام املهاجم�ة. يف تلك الثواني الحساس�ة، س�يكون 
الص�اروخ ال�رويس »زيرك�ون« قط�ع مس�افة 20 كل�م، 

والصواريخ املعرضة ال تحلق برسعة كافية للحاق به«.
وأضاف�ت الن�رشة العس�كرية األمريكية »ميليت�اري دوت 
ك�وم« أن »زيرك�ون 3 أم 22 الرويس يط�ري برسعة عالية 
جداً بفعل وقود متطور، 6 ماخ، يف مسار صاروخي هوائي 
متدٍن، يش�كل الضغ�ط الهوائ�ي الناتج أمام�ه غيمة من 
البالزما قادرة عىل امتصاص املوج�ات الهوائية، ما يحيله 
إىل جس�م غري مرئي عىل شاش�ات نظم الرادار« التقليدية 
املضادة للصواريخ )مقال بعنوان »ملاذا ال يس�تطيع الرادار 

اكتشاف صواريخ روسيا الفرط صوتية؟«، 2021(.
 ل�و عاد املرء بضعة عق�ود إىل الوراء، لتوّص�ل يقيناً إىل أّن 
التقني�ة الصاروخي�ة املذكورة لم تكن ولي�دة العقد الثاني 
م�ن الق�رن العرشي�ن، بل ب�دأ العمل به�ا خ�الل الحقبة 
النازي�ة يف الحرب العاملي�ة الثانية. وتوص�ل العالم األملاني 
يوج�ن س�انغر إىل تصمي�م مركب�ة تنزلق برسع�ة تفوق 
رسعة الصوت، أطلق عليها اسم »سيلربفوغل« أو »الطائر 
الف�ي«، يف مدار األرض، باس�تطاعتها قص�ف أهداف يف 
الوالي�ات املتح�دة انطالق�ًا من أوروب�ا، وتتمي�ز باالنزالق 
الرسيع م�ن املدار الخارجي والعودة إلي�ه مرة أخرى أثناء 

التحليق، برسعة قص�وى تفوق رسعة الصوت ب�17 مرة، 
17 ماخ.

 تص�ّور التصمي�م األويل لس�انغر تحلي�ق املركبة عىل مدى 
19،000 إىل 24،000 كل�م، ومكوثها ف�وق الهدف وقصفه 
بقنبل�ة ت�زن 8،800 رطل، والع�ودة إىل قواع�د آمنة لدول 
الحل�ف يف الياب�ان، اس�تناداً إىل قانون الطاقة النس�بية يف 
الفيزي�اء: الطاق�ة = رضب الكتلة يف مرب�ع رسعة الضوء. 
وم�ا حال دون تحقيق س�انغر رؤيته هو التط�ور البدائي 
للعل�وم الطبيعية، وخصوصاً الفيزياء، يف ذلك الزمن الغابر 
)ن�رشة »إيروسوس�ايتي دوت ك�وم«، 22 ترشي�ن األول/

أكتوبر 2019(.
لألقم�ار  وّف�ر  الحديث�ة  والعل�وم  التقني�ات  تط�ّور  إنَّ 
االصطناعية فرصة استش�عار الهواء الس�اخن الناتج من 
ان�زالق مركبة برسعة تفوق رسع�ة الصوت عدة أضعاف. 
وتمتل�ك كل من الواليات املتحدة وروس�يا نظم إنذار مبكر 
ع�ىل مت�ن األقم�ار االصطناعي�ة، تس�تطيع رص�د القوة 
الحراري�ة الهائل�ة الناجم�ة ع�ن مرحلتي اح�راق وتزلج 
املركب�ة الحاملة للصاروخ خالل خ�ط تحليقها يف الفضاء 
الخارجي، لك�ن تقنية الرصد ال يواكبها توفر نظم دفاعية 
مض�ادة للصواري�خ للتعام�ل مع تل�ك األجس�ام الطائرة 

برسعات فائقة.
يف العرص الراهن، تنحرص جه�ود الواليات املتحدة يف إنتاج 
س�الح تقليدي أرسع من الصوت، وهي يف س�باق متسارع 
م�ع الصن وروس�يا إلنتاج نموذج صال�ح لدخول الخدمة 
العسكرية يف أقرب فرصة زمنية ممكنة. يف املقابل، أدخلت 
روس�يا صواريخ فائقة الرسعة ألغراض اسراتيجية، من 
مث�ل »أفانغ�ارد« و«كينج�ال«، م�ن ش�أنها أن تحل محل 

الصواريخ الباليس�تية بتقنيتها الراهنة. 
أم�ا الص�ن، بحس�ب البيانات العس�كرية املتوف�رة، فهي 
تعك�ف ع�ىل إنت�اج صواري�خ أرسع 5 مرات م�ن الصوت، 
م�اخ-5، وبكلفة أق�ل، أطلقت عليها اس�م جيل »أس أف-
17«. ونظ�راً إىل تدني كلفة اإلنتاج مقارنة بالتقنية األعىل، 
تس�تطيع الصن إطالق س�يل كبري منها يف حالة الهجوم، 
بش�كل يربك نظم الدفاع الجوية األمريكية، وخصوصاً تلك 

املتموضعة عىل السفن الحربية الحديثة.
 تس�ري بريطانيا وفرنس�ا بالتوازي إلنتاج صواريخ فائقة 
الرسعة، الس�تبدال نظم »هاربون« و«اكسوس�يت« تباعاً، 

ويتوقع دخولها الخدمة يف العام 2030.

واشنطن قلقة من الصواريخ فائقة السرعة .. تأخرنا كثيرًا

الخميس 15 نيسان 2021 
العدد 2568 السنة الحادية عشرة

منذ األشهر األولى لتسلم الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب مهامه، سرى قلق جدي في البنتاغون، وعلى أعلى مستويات 
القيادات الهرمية، منبعه تبلور القوة العسكرية الصاروخية لكل من الصين وروسيا بمعدالت سبقت فيها الواليات المتحدة، وذلك 

بإقرار مدير مختبرات البحث والتطوير في البنتاغون ستيفن ووكر، معلنًا أن الصين تخطت خصمها األميركي »بنسبة مرتين أو ثالث 
مرات«، ومطمئنًا قادة الكونغرس، وخصوصًا صقور الحرب، إلى أنَّ الجهود األميركية الحثيثة ستفضي إلى إجراء أول تجربة »على 

صاروخ أسرع من سرعة الصوت قبل حلول العام 2020«.

بقلم/علي الجوراني  
تعت�رب الصناع�ة يف اي بلد مقوم�ا لوجوده 
ودعام�ة صلب�ة ترس�خ اس�تقراره وبقاءه 
وس�بب رخأي�ه ورف�اه ابنأي�ه وه�ذا م�ن 

املسلمات الثابتة لدى التفكري البرشي .
غ�ري انن�ا يف بلدن�ا الع�راق نج�د مجانب�ة 
للحقيقة فالبل�د يغض الطرف عن منتجاته 
ويتجه للمس�تورد مع رداءة نوعيته وتدني 
مستوياته ويف كثري من االحيان عدم مالءمته 
لالجواء او االس�تهالك املحيل ال ليشء سوى 
العتبارات شخصية تعود بالنفع عىل اللجان 

املحلية التي تقوم عىل مثل تلك التعاقدات.
فم�ا احوجنا اليوم لدع�م صناعتنا الوطنية 
من خالل مٔوسس�ات الدولة قب�ل املواطنن 
باعتبار ان جميع الدول ملتزمة بهذا العرف 
املتمث�ل بتجهي�ز دوأيرها ومٔوسس�اتها من 
منتج�ات الدولة نفس�ها كونه�ا تكون ذات 

قوة رشأيية عالية وبكميات كبرية .

نع�م ان لج�وء الدول�ة اىل س�د حاجتها من 
االعتم�اد عىل صناعتنا لهو الس�بب االول يف 
نج�اح ه�ذه الصناعات وتحفيزه�ا وبالتايل 
يعود خريها عىل البلد اجمع حكومة وشعبا 
بدل ان تذهب هذه االموال وبالعملة الصعبة 

اىل الخارج فأهل البلد اوىل بها من غريهم.
فجمي�ع وزارات الدول�ة مدع�وة اليوم لهذه 
الوقف�ة الوطني�ة الغيورة ع�ىل بلدها ورفد 
اقتصاده ونق�ول لها ان كنت�م تبحثون عن 
الحداث�ة فمصانعن�ا كله�ا محدث�ة وتض�م 
خطوط�ا انتاجي�ة متط�ورة , ام�ا ان كنت 
تبحث�ون ع�ن املتان�ة ف�كل واحد من�ا يعلم 
اصال�ة امل�واد االولية التي تزخ�ر بها ارضنا 
والت�ي يعتم�د عليه�ا يف تش�غل مصانعن�ا 
وبالتايل يشهد القايص والداني بقوة ومتانة 
املحلي�ة وب�كل  الع�راق  وج�ودة منتج�ات 

انواعها.
وتبقى الغاية من كل ذلك تعريف املستهلكن 

بمس�توى الج�ودة العالي�ة الت�ي حققته�ا 
الصناع�ات الوطني�ة عىل الصعي�د الوطني 
والعاملي، وكذلك تعزيز ثقة املستهلك باملنتج 

املحيل مع الركيز عىل أهمية دعم الصناعات 
الوطني�ة، وان مث�ل ه�ذا الدعم م�ن قبلكم 
ب�رشاء منتجات صناعتن�ا ال يعني مقاطعة 

الس�لع املستوردة أو إغالق أس�واقنا أمامها 
ب�ل يه�دف اىٕل تغي�ري الثقافة االس�تهالكية 
ل�دى املواطن  وتعزيز ثقت�ه باملنتج الوطني 

وجودته”
ان حملة )صنع يف العراق( عملت عىل توعية 
الصناعي�ن الستش�عار أهمية ال�دور الذي 
ينتظ�ر أن يقوم�وا ب�ه لالرتق�اء بمنتجهم 
وتحسن جودته يف ظل املنافسة الحادة التي 

تواجهها هذه الصناعات يف السوق املحيل.
وم�ن هنا فاننا رصخ�ة نطلقها بل نجددها 
النن�ا قد صدحنا به�ا مرارا وتك�رارا ونقول 
ياوزاراتن�ا املوقرة متمثلة بالدفاع والداخلية 
والتعلي�م  والربي�ة  واالس�كان  والصح�ة 
وغريه�ا ان صناعتنا تيم�م عيونها صوبكم 
وتتمنى منكم ان تلتفتوا لها وتنتشلوها من 
املٔوام�رة التي تح�اك ضدها من قب�ل الدول 
الت�ي تربص بنا رشا يف س�بيل ضمان تدفق 

بضأيعها الفاسدة اىل اسواقنا.

بقلم/ محمد الحسيني
اس�تبقت الس�فرية األمريكية دوروثي ش�يا زيارة مس�اعد 
وزير الخارجية األمريكية للش�ؤون السياس�ية ديفيد هيل، 
املقّررة إىل بريوت، فحّددت س�قف الرشوط التي سيفرضها 
»الضيف الثقيل« عىل املسؤولن اللبنانين بالتهديد بأنه »يف 
حال أقّر لبنان تعديل مرسوم الحدود البحرية واعتماد الخط 
29، فإن إرسائيل ستنس�حب بش�كل كام�ل من مفاوضات 
ترس�يم الحدود البحرية مع لبنان، وستبدأ بأعمال التنقيب 
يف املنطق�ة املتن�ازع عليه�ا«، وأبلغت ش�يا موق�ف إدارتها 
»الحازم« للس�لطات اللبنانية لتمّهد الطريق أمام هيل الذي 
س�ينتظر تلّقي اإلجابات الجاهزة من الرؤساء الثالثة الذين 

سيلتقيهم، فضالً عن لقائه رؤساء األحزاب اللبنانية.
»ديفيد هيل وترسيم الحدود البحرية«

سيأتي هيل بأجندة قديمة - جديدة ال تختلف عن سابقتها 
عندم�ا زار بريوت العام املايض بعد أي�ام عىل انفجار املرفأ، 
وانطلق�ت آن�ذاك تحليالت وتمنّيات بأن تس�تغّل واش�نطن 
الش�حنة السياس�ية التي أس�فرت ع�ن اإلنفج�ار املرّوع، 
وما تمّخض ع�ن زيارة الرئيس الفرنيس فرنس�وا ماكرون 
وتقريعه السياسين اللبنانين، لتفرض واقعاً تدويلياً تحت 
مظلة تس�وية تحمل معها الحّل لألزمة اللبنانية املتش�ّعبة 
أولوي�ة أجندت�ه األساس�ية ترك�زّت  واملتش�ابكة، ولك�ن 
ع�ىل ترس�يم الح�دود البحرية، بم�ا يضمن ترجي�ح الكّفة 
اإلرسائيلية يف املفاوض�ات الجارية مع الجانب اللبناني. وال 

ينفص�ل هذا االتج�اه عما جاء به قائد القيادة الوس�طى يف 
الجيش األمريكي الجنرال كينيث ماكينزي الذي زار منطقة 
البقاع الغربي منتصف آذار املايض، فماكينزي، الذي لم يلتِق 
أّياً من املس�ؤولن الرس�مين اللبنانين آن�ذاك، كان يجري 
زي�ارة ميدانية عس�كرية - أمني�ة، تندرج يف إط�ار مهامه 
بعد تعيينه مس�ؤوالً عن املل�ف اإلرسائييل يف منطقة الرشق 

األوسط.
»حكومة السيادين«

وال يمكن فصل الس�عي األمريكي لتقوية املوقف اإلرسائييل 
يف ملف الرس�يم عن الضغوطات التي تمارس�ها واش�نطن 
بش�أن امللف�ات الداخلي�ة يف لبن�ان، وس�يحاول هيل فرض 
معادلة رشطية عىل ش�كل مس�اومة، تؤّمن فيها حالة من 
االس�تقرار اله�ّش للوض�ع اللبنان�ي مقابل حس�م معركة 
الرس�يم لصال�ح »إرسائيل«، أم�ا »الس�يادّيون« فيؤملّون 
أنفس�هم بأن تكون نتائج زيارة هيل حاس�مة لجهة رس�م 
خارط�ة الطري�ق الجديدة أمام تش�كيل حكوم�ة ال يكون 
فيها للعهد موقع قوّة تمّكنه من املي يف سياس�ة اإلصالح 
ورضب الفساد تحت مظلة التدقيق الجنائي، عىل أن تنشغل 
الحكومة هذه يف تحديد أطر املراحل التالية وتنفيذ الخطوات 
املتعلّقة برميم الوضع املايل واإلقتصادي عىل ضوء القروض 
الدولية املوع�ودة للبنان، والبّت بمناقص�ات تلزيم مرشوع 
إع�ادة بناء مرف�أ بريوت، وص�والً إىل نهاية العه�د الرئايس 
الحايل وحلول موعد إجراء اإلنتخابات النيابية يف أيار 2022.

»لبنان يف حقبة »السالم«
وهك�ذا يكف�ل األمريكي�ون إش�غال لبنان برتيب س�احته 
الداخلي�ة وانهماكه يف مللمة أش�الء نظام أرهقته املش�اكل 
تتح�رّك  فيم�ا  واالجتماعي�ة،  واالقتصادي�ة  السياس�ية 
»إرسائي�ل« عملي�اً لتكري�س رسقته�ا للم�وارد النفطي�ة 
اللبناني�ة، أم�ا ع�ىل مس�توى الداخ�ل فتنش�ط »مجموعة 
البدائ�ل« بالرويج إلنش�اء نظام س�يايس جدي�د بديل عن 
الركيب�ة الحالية، كما »برّش« ماك�رون بذلك يف لقاء »قرص 
الصنوبر« الشهري، وبطبيعة الحال فإن هذا النظام سيوّظف 
طبق�ة »الناش�طن والث�ّوار« وممثيل ما يس�ّمى »املجتمع 
املدني« الذين يتبّنون شعارات وأهداف ما يسّمى »انتفاضة 
17 ترشين«، ولكن العقبة الكأداء أمام تحقيق ذلك تتمّثل يف 
اإلتيان بمجلس نيابي يملك فيها هؤالء األكثرية التي تسمح 
له�م باالنتق�ال بلبن�ان إىل حقبة »الس�الم« الذي س�ار بها 
معظ�م العرب م�ع »إرسائيل«، ومن الطبيع�ي أن يتّخذ هذا 
املجلس قرارات ويس�ّن ترشيعات تتناسب مع هذا السياق، 
فض�اًل عن انتخ�اب رئيس جديد وحكومة جديدة يس�لكان 

هذا املنحى.
»واشنطن وباريس: ال للتمديد للمجلس النيابي«

يف ه�ذا اإلط�ار، كش�فت مص�ادر مّطلع�ة ع�ن أن الحديث 
املس�تجّد عن اقراح تش�كيل حكوم�ة انتقالي�ة بمهامات 
مح�ّددة وأم�د مح�ّدد، تصّب يف خان�ة تنفيذ األه�داف التي 
ت�م ذكرها، وأضافت املصادر أن ش�يا ونظريتها الفرنس�ية 

آن غري�و، اللتن هرعتا إىل زيارة الق�رص الجمهوري ولقاء 
الرئيس ميش�ال عون، ش�ّددتا خالل اللقاء عىل رضورة أن 
تجري االنتخاب�ات النيابية املقبل�ة يف موعدها املقّرر، وعىل 
رفضهم�ا القاط�ع ألي اتج�اه للتمدي�د للمجل�س النياب�ي 
الحايل، باعتبار أن هذا املجلس يعطي بشكل وبآخر الصبغة 
امليثاقي�ة للعهد الح�ايل بما يمّثله من غلب�ة لقوى املمانعة، 
ول�ن يس�مح التمدي�د ل�ه بإدخ�ال »العن�ارص الثورية« إىل 
صفوفه، والتي ترى واش�نطن وباريس أنها تشّكل الدعامة 

األوىل ملرشوعهما يف لبنان.
»انعدام الثقة يمنع تشكيل الحكومة«

وتختم املصادر نفسها أنه عىل الرغم من أن تشكيل حكومة 
يف لبنان يش�ّكل مطلباً ش�به جامع لألطياف السياس�ية يف 
لبن�ان، ولكن املش�كلة تكم�ن يف االتفاق ع�ىل برنامج هذه 
الحكومة واملهام املطلوبة منها، مش�رية إىل أن انعدام الثقة 
يحك�م أداء األط�راف املعنية يف التش�كيل بما يعّقد الس�بل 
أمام التأليف، وأعربت املصادر عن اعتقادها بأن واش�نطن 
ال تزال تضع املل�ف اللبناني يف ذيل اهتماماتها الراهنة أمام 
التحّدي�ات الداخلية والدولية التي تواجهها إدارة جو بايدن، 
ولن تكون متحّمس�ة كثرياً لتقديم تنازالت يف هذا الس�ياق، 
وبالت�ايل ف�إن املماح�كات الداخلي�ة ستس�تمر لف�رة غري 
قص�رية قد تصل إىل نهاية العه�د الرئايس الحايل، أو حصول 
حدث اس�تثنائي يخرق حالة املراوحة، ويضع الجميع أمام 

اإلستحقاق املصريي تالفياً لسقوط لبنان برّمته.

متى نعزز الثقة بصناعتنا الوطنية ؟!

بين الترسيم البحري وتشكيل نظام جديد .. هذا ما يريده 
األمريكيون في لبنان

 

ل�كل معضل�ة َح�ل و لكل مش�كلة ح�ل يقابلها و عن�د التمعن 
تظه�ر حل�ول ال َحل واحد ، منذ بدايات تأس�يس بغ�داد يف عهد 
العباس�ين َش�هدت هذه املَدينة املهمة تطورات كثرية بل كانت 
عجل�ة التط�ورات فيها رسيعة عىل مختلف األصع�دة، و أبرزها 
الثقافة الَعربية و اإلس�المية، و منذ َسنة 1940 و إىل يومنا هذا 
يف 2021 ُبني يف بغداد 13 جرساً َفقط، و كانت جس�ور مهمة، و 
أبرزها جرس الشهداء الذي بناه اإلنجليز و افتتح يف سنة 1940م 
، و ل�م يش�هد يف عرصنا الَحدي�ث و عىل تعاق�ب الحكومات اي 
تطوير أو حتى َترميم َبسيط كما هو الثابت و السائد و الواجب 
يف ىف رضورة صيان�ة و إدام�ة و ترمي�م الط�رق و الجس�ور و 
تأهيلها لألس�تخدام، و بالتأكيد أن أعداد س�كان بغداد يف ازدياد 
كما يقابلها زيادة يف املركبات أيضاً، حيث كشف الجهاز املركزي 
لألحص�اء عن اع�داد الس�يارات املوجودة يف الع�راق الذي بلغ 6 
مالين و 609 الف و 724 س�يارة مس�جلة لغاية س�نة 2018 ، 
و أض�اف أن مع�دل عدد الس�يارات بلغ لكل 1000 نس�مة 167 

سيارة .
ه�ذه األعداد الضخم�ة َيجب أن يقابلها طرق و جس�ور مؤهلة 
تتس�ع لها و ملواكبة عجل�ة الَتطور الحاصل، حي�ث أن تصميم 
و خرائ�ط الطرق و الجس�ور يف بغ�داد لم ُيقام ألس�تيعاب مثل 
هكذا إعداد من املركبات،و تش�هد اليوم العاصمة بغداد اختناقاً 
ش�ديداً يف االزدحامات و قطع طرق رئيس�ة و فرعية كثرية، اما 
آن للَطبي�ب أن يق�وم بعمل�ه و يداوي الجروح، يس�تغرق اليوم 
املواط�ن العراقي س�اعات يف االزدحام ليصل عمل�ه أو مقصده 
يف ح�ن أن دوالً تنرش اعتذار َرس�مي يف الصح�ف من مواطنيها 
بس�بب تأخ�ر امل�رو بض�ع دقائق، يج�ب أن يك�ون هنالك حل 
عاج�ل حتى ل�و كان رسيع أو غري ج�ذري، و الحلول واضحة و 
كث�رية و ال تحت�اج حتى ملخت�ص و خرباء ليفتو به�ا، لو ارادت 
الحكومة استيعاب األمر و تداركه عىل األقل اوالً إعادة محطات 
النق�ل الحكومي للعمل و التي تش�هد اليوم هج�ران و إغالق و 
هي متوزعة يف بغداد و أغلب املحافظات، و لو اس�توعبت عربة 
نق�ل حكومي ع�دد 20 مواط�ن لنقلهم لعملهم صباحاً س�يقل 
ولو بمقدار بس�يط اس�تخدام املركبات الخاصة بنس�بة 2 إىل 4 
مركبة و بش�كل تدريجي ، و يمكن أيضاً تأهيل سكك القطارات 
أو إنش�اء خرائط مل�رو نقل حكومي داخيل، أو إعالن مش�اريع 
جس�ور لألس�تثمار كما تقوم ب�ه الدول و تف�رض رضيبة عىل 
كل مركب�ة تس�تخدمه، و بالتايل ال يقل فقط اختناق الش�وارع 
و االزدحامات بل س�تقوم جملة هذه املش�اريع بتشغيل األيدي 
العاملة و تس�اهم يف خفض البطالة و توف�ر فرص عمل أكثر ، 
و يمكن أن تكون هذه املش�اريع عىل بس�اطتها هي دواء مخدر 
أو معالج�ة بس�يطة أو تدارك لألمر، للب�دء بمراحل أخرى يجب 
القيام بها و هي إعادة تأسيس خرائط طرق جديدة و العمل بها 
حس�ب إحصائيات اعداد السيارات املوجودة عىل األرض و األخذ 

بعن االعتبار نسبة الزيادة السنوية.
 كل ما مر هو كالم من املمكن أن نسمعه من أي مواطن بسيط 
يف الش�ارع أو حت�ى يف مركبات النقل الخاص�ة يومياً ›الكيات‹ ، 
ه�ل من املمكن قد يكون مر عىل بال اي فرٍد من أفراد الحكومة، 

و يكون باله مزدحم بالتفكري كما ش�وارع بغداد ..!؟

اختناق الشوارع ..!

بقلم/عيل العقايب  



اليوم.. الشرطة يواجه الدحيل بافتتاح 
مبارياته في دوري االبطال 

ال يمك�ن لعجل�ة التنمي�ة ومواكبة التط�ّور املُتس�ارع أن تدور 
بانس�يابية وتحّقق نتائج ملموسة عىل أرض الواقع يف أي قّطاع 
سواء كان صناعياً أم استثمارياً أم رياضياً، من دون وجود حالة 
من االس�تقرار الشامل، واألهم وجود أناس مؤّهلني قادرين عىل 
القيادة واإلدارة، ومّيزنا ُهنا بني القيادة واإلدارة، ألن لكلِّ منُهما 
ِسمات وممّيزات، نسعى ونتمّنى ونطمح ملَن يتولّون إدارة أمور 

الرياضة ومفاصلها أن يمتلكوا جزءاً منها.
وم�ن ِس�مات اإلدارة والقي�ادة الرياضية الناجحة ه�ي القدرة 
ات وتوظيفه�ا لخدمة الهيئ�ة الرياضية  عىل اس�تيعاب املتغ��ّ
التي يقودها، س�واء كانت أوملبية أم باراملبي�ة أم اتحاد أم نادي 
ري�ايض، حتى وإن كانت ه�ذه املتغّ�ات قد ج�اءت نتاج ظرف 
اس�تثنائي طارئ, وأعتقد جازماً أن أكثر الظروف االس�تثنائية 
التي مّرت بها اإلنس�انية هي أزمة جائحة كورونا )كوفيد19-( 
وتداعياته�ا، والت�ي أّث�رْت يف القطاع الري�ايض, وولّدت الحاجة 
العتم�اد الهيئ�ات الرياضي�ة إىل آلي�ات جدي�دة يف التواصل مع 

أعضائها ومنها )االجتماع األلكرتوني(.
ه�ذا الحق قد ضّمنه امليثاق األوملبي الذي ُيعترب دس�تور الحركة 
الرياضي�ة يف العالم، حيث ورد يف لوائح املادة 19 الفقرة 9 منها 
الن�ص اآلتي )يج�وز للمجلس التنفيذي للجن�ة األوملبية الدولية 
عق�د اجتماعاته عن طري�ق مؤتمرات فيديوي�ة( وكذلك الفيفا 
يف نظامه األس�اس، وكما هو حال األوملبية الدولية ُيعطي الحق 
ملجلسه يف اتخاذ القرار عن طريق االجتماع األلكرتوني، وهاتان 
الهيئت�ان الرياضيت�ان األكرب دولياً تس�تندان يف تأسيس�هما إىل 
القانون املدني السويرسي وتحديداً املادة 60 وما يلها منه، وهو 

الذي يوّف�ر الغطاء القانوني الس�تخدام 
ح�ق االجتماع ع�رب التلفون أو وس�ائل 
اتصال أخرى, يف مختلف الحاالت، ومنها 
التعاقد بني طرفني، والتي تعترب من أعىل 

حاالت االلتزام بني األطراف املتعاقدة.
وم�ع اس�تمرار جائح�ة كورون�ا، عقد 
الفيفا مؤتمره الس�نوي يف ش�هر أيلول 
م�ن الع�ام 2020، وتم في�ه التصويت 
ع�ىل تعديل م�واد وفقرات م�ن نظامه 
األس�اس لتضم�ن رشعي�ة )االجتم�اع 
األلكرتون�ي( للهيئ�ة العام�ة من خالل 

تعديل املادتني )25 و26( وهذه التعديالت أعطت الحق للمؤتمر 
بعق�د اجتماعاته عرب وس�ائل االتص�ال األلكرتونية كما جاء يف 
تعدي�الت امل�ادة 25 أما حق التصوي�ت ورشعيته فق�د تضّمنه 

تعديل املادة 26.
هنا نتساءل: أين موقع االتحاد العراقي واتحادات العالم ال�210 
األخ�رى، وكذلك االتحادات القارية الس�تة من ه�ذه التغي�ات، 
وأّيها سيستوعب بش�كل أرسع قيمة وجدوى هذا التغّ� لُيعّدل 

أنظمته األساسية استناداً اليها.
فم�ن خ�الل اطالعنا ع�ىل عديد األنظم�ة األساس�ية التحادات 
العرب�ي  العال�م، ومنه�ا محيطن�ا  دول  رياضي�ة يف مختل�ف 
واإلقليم�ي ل�م نجد أية إش�ارة لح�قِّ االجتم�اع األلكرتوني مع 
تأش��نا حالتني إيجابيتني يف النظام األس�اس لالتحاد العراقي 
لكرة القدم الذي تّم التصويت عليه مؤّخراً، ويف مس�وّدة النظام 
األساس لالتحاد املرصي للعبة، فكال النظامني قد أعطيا ملجلس 
االتح�اد حق االجتماع األلكرتوني، وذل�ك ليس بغريب عىل ورثة 

أعمق حضارتني يف العالم أجمع.
طموحن�ا أن يّتِس�ع هذا الحّق ليش�مل اجتماع الهيئ�ة العامة، 
ويضم�ن رشعي�ة قراراتها يف الح�االت الطارئة التي تس�توِجب 
ذل�ك، وبالتايل س�يمكن للهيئ�ات الرياضية التعامل بانس�يابية 
يف ظ�ّل أي ظ�روف طارئة، وكذلك يجعلها قادرة عىل اس�تيعاب 
واس�تثمار التطّور املتس�ارع يف جمي�ع جوانب حياتن�ا، ومنها 
تقنيات االتصال التي باتت توف�ر الخيار البديل والوقت والجهد 
واملال ملن يس�تخدمها بحرفية وإتقان، واألهم أنَّ َمْن يدعو لهذا 
التوّجه وينّفذه س�يكون فعالً مؤّهالً للقي�ادة ألنه أمتلك الرؤية 
املس�تقبلية، ومن يج�د غرابة يف هذا التوّج�ه فليتذّكر أننا وقبل 
عقدين من الزمان كّنا نعترب الحديث املُبارش بالصوت والصورة 

عرب هاتف نّقال )رضب من الخيال(!

الإدارة الإلكرتونية للريا�ضة

حسين جبار
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يفتتح نادي الرشطة مبارياته يف املجموعة 
الثالثة بدوري ابطال اسيا بمواجهة الدحيل 
القط�ري والتي س�تقام بنظ�ام التجمع يف 
مدين�ة جدة الس�عودية ويتس�لح الرشطة 
امل�درب  عليه�ا  يراه�ن  قوي�ة،  بأس�ماء 
الرصب�ي، ألكس�ندر إيليت�ش، مث�ل العبي 
أس�ود الرافدين، سعد ناطق ومازن فياض، 
إىل جانب عالء مهاوي وأمجد عطوان وسعد 
عب�د األم� ومحمد قاس�م، كما يوجد أيضا 
املحرتف�ان املمي�زان، ريف�اس ورافائيل دا 

سيلفا.
من جانبه يعول الدحيل عىل الجودة العالية 
لالعبي�ه، وكذلك التوازن الذي يحدثه مدربه 
الفرن�ي، ص�ربي مل�ويش، م�ا ب�ني الدفاع 

والهجوم.
ويراه�ن مل�ويش ع�ىل قائم�ة قوي�ة م�ن 
األجانب، يف وجود املغربي مهدي بن عطية، 
صاحب الخربة الكب�ة يف املالعب األوروبية، 
باإلضافة اىل ال�دويل الكيني وهداف الدوري 
الياباني سابقا، مايكل أولونجا، والصاروخ 

الربازييل إدميلسون.
وعىل صعيد املحلي�ني، يمتلك الدحيل العديد 
م�ن النج�وم يف كل الخط�وط، مث�ل ع�يل 
م�ال الله وبس�ام الراوي وكري�م بوضياف 
وإس�ماعيل محم�د واملع�ز ع�يل ومحم�د 

مونتاري.
وبصف�ة عامة، يراه�ن الدحيل ع�ىل قوته 
الهجومية، والرشطة عىل جماعيته يف األداء، 
وُيتوق�ع أن س�يكون الرصاع ب�ني املدربني 

حاسما، يف هذه املواجهة االفتتاحية.

م�ن جهت�ه أك�د مح�رتف فري�ق الرشطة 
الالعب الس�وري فهد اليوس�ف، أن الفريق 
يطم�ح لعب�ور الدحيل القط�ري، يف افتتاح 

مبارياته يف دوري أبطال آسيا.
يواص�ل  »الرشط�ة  إن  اليوس�ف،  وق�ال 
تحض�ات�ه يف اململك�ة العربية الس�عودية، 
مؤكدا أن هناك اندفاع من الالعبني لتحقيق 
نتيجة جي�دة يف افتتاح البطول�ة بمواجهة 
الدحي�ل القطري وخطف النقاط الثالث، ما 

سيمنح الرشطة انطالقة جيدة.

وأض�اف: »الرشط�ة يدخ�ل البطولة ممثال 
للكرة العراقية، والجميع عازم عىل تحقيق 
نتائج تليق بالكرة العراقية، كما أن الالعبني 
يف أت�م الجاهزية وهناك رغب�ة من الجميع 
للدخ�ول إىل البطول�ة بقوة وخط�ف نقاط 

املواجهة«.
وأش�ار إىل أن الدحي�ل فري�ق جي�د ويدخل 
باملقاب�ل  كب��ة،  بطموح�ات  للبطول�ة 
الرشطة أيضا فريق مميز وطموحه تحقيق 

نتائج كب�ة.

باسم قاسم: اإلصابات وراء تراجع نتائج النفط

الطلبة يسعى لفسخ عقده مع شركة األضواء

أوضح باس�م قاس�م م�درب النف�ط، أن اإلصابات 
الكث�ة التي لحقت بالعبيه كانت وراء تراجع نتائج 

الفريق يف الجولتني املاضيتني، رغم األداء املميز.
وقال قاس�م، إن غي�اب 5 العب�ني يف كل مباراة عن 
الفري�ق، أثر بش�كل كب� عىل دكة الب�دالء وهذا ما 
ظه�ر جلي�ا يف مبارات�ي الس�ماوة ونفط الوس�ط، 

خاص�ة يف ظل األزم�ة املالية التي يعيش�ها النادي، 
والتي تسببت يف تعاقدات محدودة.

وأضاف: »عودة الالعبني بيار أبو بكر وبسام شاكر 
ومحمد معن وموىس عدنان من اإلصابة، سيمنحنا 
دفعة معنوية جيدة مع أن هناك 3 العبني سيغيبون 
بس�بب اإلصاب�ة وهم أحمد عبد األم�� وعيل رحيم 

وصهي�ب رع�د، لك�ن ع�ودة ع�دد من 
الالعبني سيمنحنا بعض الخيارات عىل 

دكة البدالء«.
يش�ار إىل أن النفط تعادل مع السماوة 

وخرس من نفط الوس�ط يف آخر جولتني 
من الدوري.

املؤقت�ة  اإلدارة  تبح�ث 
لن�ادي الطلب�ة العراق�ي، 
لفس�خ  القانونية  الطرق 
العق�د املربم، ب�ني اإلدارة 
السابقة ورشكة األضواء.

وق�ال مص�در مطل�ع إن 
»اإلدارة املؤقت�ة عىل بنود 
العقد مع رشك�ة األضواء، 
الذي يمتد ل�15 عاما، بأجور 
ملي�ون   300 بلغ�ت  متدني�ة 

سنويا«.
وأضاف: »املبلغ ال يت�وازى مع حجم 
الطلبة وتاريخه، ناهيك عن الرشوط 

التعجيزية التي تضمنها العقد«.
درس�ت  املؤقت�ة  »اإلدارة  وأردف: 
الرشك�ة  أن  ووج�دت  العق�د، 

تفرض س�طوتها بش�كل كب� عىل النادي، 
وهن�اك رشوط جزائي�ة ع�ىل كل بند، وكأن 
النادي مل�ك الرشكة أو تحت ترصفها، وفق 

مبلغ رعاية زهيد جدا«.

الظه�ور  يف  »التحك�م  املص�در:  وواص�ل 
اإلعالمي لألجهزة الفنية واإلدارية والالعبني، 
وزي الفريق، وتفاصيل أخرى، تشعرك كأن 

النادي بات أس�ا للرشكة«.

واس�تكمل: »ل�ذا ال ب�د م�ن 
التعاقد،  إيجاد منفذ لفس�خ 
خصوصا أن اإلدارة السابقة 
الرج�وع  دون  أبرمت�ه، 

الع�ايل  التعلي�م  ل�وزارة 
الجهة  العلم�ي،  والبحث 

الراعي�ة، والت�ي لديه�ا 
قس�م قانوني متمكن، 
وبالت�ايل إب�رام العق�د 
يع�د خرق�ا، يج�ب أن 

ُيحل بطريقة مثالية«.
يش�ار إىل أن عقد الطلبة 

مع رشكة األضواء لإلعالم 
واإلنت�اج التلفزيون�ي، أبرمه 

الرئي�س الس�ابق للن�ادي، عالء 
كاظم.

وض�ع االتح�اد اآلس�يوي لك�رة القدم، 
الالع�ب العراق�ي ابراهي�م بايش، ضمن 
النجوم الشباب الذين يستحقون املتابعة 

يف البطولة االسيوية.
واصدر االتحاد االس�يوي قائمة تس�لط 
الض�وء عىل ع�دد م�ن النجوم الش�باب 

ي�ن  ملميز لذي ا ا
ن  يس�تحقو
خ�الل  املتابع�ة 
دور  منافسات 
املجموع�ات يف 
ابط�ال  دوري 

آسيا 2021.
ش�ملت  و

الع�ب  القائم�ة 
العراقي  املنتخ�ب 
الق�وة  ون�ادي 

لجوي�ة  ا

إبراهي�م بايش، ملا قام ب�ه من دور كب� 
يف تأهل القوة الجوية إىل دور املجموعات 
للمرة األوىل منذ عام 2008، بعدما أرسل 
تمريرة عرضية خالل الوقت بدل الضائع 
من الشوط الثاني، استغلها أيمن حسني 
وس�جل هدف التعادل يف مرم�ى الوحدة 
الس�عودي، قبل أن يفوز الفريق العراقي 

بفارق ركالت الرتجيح.
وكان باي�ش ضم�ن تش�كيلة الق�وة 
كأس  بلق�ب  ت�وج  ال�ذي  الجوي�ة 
االتح�اد اآلس�يوي ع�ام 2017، وقد 
س�جل يف نهائي تل�ك البطولة الهدف 
الثان�ي للفري�ق بمرمى التني عس�� 

الرتكماني.
وحالياً يبلغ بايش م�ن العمر 21 عاماً، 
وقد فرض حضوره عىل املس�توى الدويل 
م�ع منتخ�ب العراق منذ ع�ام 2019 
تحت قيادة املدرب رسيشكو 

كاتانيتش.

االسيوي يختار ابراهيم بايش ضمن 
قائمة االفضل 

اعل�ن االتح�اد العراق�ي بكرة 
الس�لة، معاقب�ة م�درب نادي 
ط�الل  الري�ايض  الصلي�خ 
لخم�س  بالحرم�ان  كاط�ع، 
مباريات بس�بب تج�اوزه عىل 
حكم مب�اراة فريقه مع القوة 
الجوية. وق�ال أمني رس اتحاد 
الس�لة خالد نج�م إن »االتحاد 
الس�لة، ق�رر  العراق�ي لك�رة 
حرم�ان املدرب ط�الل كاظع، 
م�ن مرافق�ة نادي�ه لخم�س 
مباري�ات من مباري�ات دوري 
الدرجة األوىل مع فرض غرامه 

مالي�ة قدرها خمس�مائة ألف 
دين�ار«. واوض�ح أن »الق�رار 

جاء نظراً لإلساءة الكب�ة التي 
صدرت من املدرب خالل بطولة 

ألندي�ة  بغ�داد  منطق�ة 
خ�الل  األوىل  الدرج�ة 
املباراة م�ع نادي القوة 
املرحل�ة  يف  الجوي�ة 
واس�تعمال  االوىل 
الس�باب ضد الحكام 
وانطلق  واالتح�اد«. 
دوري الدرجة االوىل 
يف اتحاد الس�لة يف 
بغداد  العاصم�ة 

الف�رق  ملعرف�ة 
املتأهل�ة اىل الدوري 

املمتاز.

اتحاد السلة يعاقب مدرب نادي الصليخ



أبدى النجم األملان�ي مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، 
حزنه بع�د توديع فريقه ل�دوري أبطال أوروب�ا، أمام باريس 
س�ان جريمان م�ن رب�ع النهائي.وخرس العم�اق البافاري 
ذهابا ع�ى أرضه )3-2(، قبل أن يف�وز يف باريس )0-1(، 
وهو ما لم يكن كافيا لبلوغ نصف النهائي.وعن ذلك قال 
نوير، خال ترصيحات للموقع الرسمي لبايرن: »توديع 
البطول�ة ل�م يح�دث يف اإلي�اب، ب�ل يف مب�اراة الذهاب 
الت�ي خرسناها ع�ى ملعبنا«.وأض�اف: »حققنا فوًزا 
مستحًق�ا يف باريس، لكن نتيجة األس�بوع املايض لم 
تكن جيدة.. إنه أمر محزن، خاصة عندما تنظر إىل 

كم الفرص املهدرة يف مباراة الذهاب«.
وبسؤال�ه، ه�ل افتق�د بايرن جه�ود مهاجمه 
روب�رت ليفاندوفسكي؟ أج�اب: »افتقدنا كل 
الاعبن الغائب�ن، من الصعب أن تلعب ضد 
فري�ق كب�ري مثل س�ان جريم�ان بغيابات 
مؤثرة.. لك�ن ال زال لدينا فريق كبري، قدم 

كل يشء عى أرض امللعب«.

أكد فابريزيو رومانو، خبري سوق االنتقاالت يف أوروبا، أن مانشسرت 
س�يتي بات قريًبا جًدا من ضم الربازييل الش�اب كايكي دا س�يلفا 
تشاجا، العب فلومينينيس، وامللقب بنيمار الجديد.وكشف رومانو 
عرب حسابه الرس�مي ع�ى »تويرت« أن االتفاق تم ب�ن النادين، يف 

انتظ�ار توقي�ع الاعب عى العق�ود، قبل االنتق�ال للسيتي يف صيف 
2022.وأوض�ح رومان�و، أن فلومينين�يس س�يحصل ع�ى 10 ماي�ن 

يورو نظري بيع تش�اجا )17 عاًما(، باإلضافة لنسبة من بيعه مستقبًا.وس�يكون تش�اجا بذلك 
رابع العب برازييل يف تش�كيلة بي�ب جوارديوال، إىل جانب كًا من إيدرس�ون وجابرييل جيسوس 
وفرناندينيو، لكن األخري س�ينتهي عقده بنهاية املوس�م الحايل، واألقرب أنه س�ريحل.وقد أش�اد 

توريس، مدرب فلومينينيس تحت 17 عاًما، باعب مانشسرت سيتي جيلهريم�ي 
املستقبيل، وقال: »تشاجا يتميز كثريًا بجودته الفنية، 
خاصة م�ن الناحية الفردية، وكذل�ك جودته أمام 

املرمى«.

كش�ف تقري�ر صحف�ي إس�باني،  عن 
دخول منافس جديد يف السباق الرشس 
للتعاق�د مع ل�وكاس فاس�كيز، نجم 

ريال مدريد، يف الصيف املقبل.
وينته�ي عق�د فاس�يكز م�ع الريال 
بنهاية هذا املوس�م، ولم يوافق عى 
عرض التجديد الذي قدمه املرينجي 
بالتوقيع لثاث مواسم بخصم %10 

من راتبه الحايل.
وربم�ا تكون مس�رية فاس�كيز مع 
الري�ال قد انته�ت فعلًي�ا، بعد تعرض 
الرب�اط  يف  بالت�واء  إلصاب�ة  الاع�ب 
وصعوب�ة  للركب�ة،  الخلف�ي  الصليب�ي 

لحاقه بما تبقى من املوسم.
ديبورتيف�و«  »مون�دو  صحيف�ة  وبحس�ب 
اإلس�بانية، ف�إن باري�س س�ان جريم�ان هو 
آخر املنضمن لسباق ضم فاس�كيز يف الصيف 

املقبل.
وأضاف�ت الصحيف�ة، أن انضم�ام فاس�كيز 
بشكل مجاني أمر يستقطب الباريسين، كما 

استقطب العديد من الفرق األخرى.
ويرى ماوريسيو بوكيتينو، املدير الفني لسان 
جريمان، أن انضمام فاسكيز سيكون صفقة 
مربحة لفريقه، يف ظل قدرة الاعب عى اللعب 

كظهري وجناح.
ولكن، س�يلقى سان جريمان صعوبة كبرية يف 
ضم فاس�كيز، يف ظل رغبة أندية بايرن ميونخ 
وميان وإنرت يف ضمه، مع ميل الاعب لانتقال 

إىل النادي البافاري.

يعلم برش�لونة أفضل طريق، للظفر بصفقة املهاجم 
النرويج�ي لبوروس�يا دورتمون�د، إيرلين�ج هاالن�د، 

بحسب تقرير صحفي كتالوني.
فبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو«، يعرف البارسا 
من أين تؤكل الكتف يف الصفقة، ويدرك جيدا أن القرار 
يف ي�د مينو راي�وال، وكيل الاع�ب، باإلضاف�ة لوالده، 
اللذين يريدان الحص�ول عى 20 مليون يورو كعمولة 

لكل منهما.
ورغ�م نفي رايوال صح�ة هذه األنباء، ع�رب حساباته 

الشخصية عى مواقع التواصل، إال أن برشلونة يعرف 
أن ه�ذا رشط الوكيل إلتم�ام التعاقد، حيث س�بق أن 
حدث األمر نفسه، يف صفقة املدافع الهولندي ماتياس 
دي ليخ�ت، عندما طلب رايوال 15 مليون يورو إلنجاز 

األمر، يف صيف 2019.
وأفادت الصحيفة بأن برشلونة، قد يلجأ إلغراء رايوال 
به�ذا املبلغ، من أجل حس�م الصفقة لصالحه يف أقرب 
وق�ت ممك�ن، خاص�ًة أن املهاجم الرصيح م�ن أكثر 

املراكز التي تحتاج للدعم، يف الفريق الكتالوني.

ويرغ�ب البلوجران�ا يف ضم هاالند، الصي�ف املقبل، أو 
خال الصيف التايل عى أقىص تقدير، عندما يتم تفعيل 

الرشط الجزائي يف عقده، البالغ 75 مليون يورو.
واش�رتط دورتموند الحصول ع�ى 150 مليون يورو، 
من أجل بيع هاالند بعد نهاية املوسم الجاري، بحسب 

تقارير صحفية.
وه�و رقم ضخ�م للغاي�ة، لك�ن برش�لونة ينتظر أن 
يخف�ض النادي األملان�ي مطالبه، يف ح�ال عدم تأهله 

لدوري أبطال أوروبا.

اقرتب مانشسرت يونايتد من التأهل لنصف 
نهائي الدوري األوروبي، رغم أنه سيضطر 
لحسم وصول�ه إىل املرحلة قبل األخرية من 

النهائي.
ول�م يحس�م أي يشء بع�د يف يوروب�ا ليج 
رغ�م أن اليونايت�د ضم�ن تقريب�ا التأهل 
بف�وزه ع�ى غرناط�ة يف عق�ر داره 2-0 
ويحت�اج الفريق اإلس�باني ملب�اراة مثالية 
يف أول�د تراف�ورد ك�ي يواص�ل مسريت�ه.

وتلق�ى غرناط�ة رضبة مؤمل�ة بالسقوط 
يف ملعب�ه، لك�ن العبي امل�درب أويل جونار 
س�ولسكاير تفوقوا بفض�ل الخربة. إال أن 
امل�درب النرويج�ي فض�ل التحف�ظ حتى 
بع�د النتيجة املثالية.ويعد ه�ذا هو اللقاء 
الوحي�د ال�ذي حسم�ت نتيجت�ه نوعا ما 
مقارن�ة باملواجه�ات األخ�رى الت�ي ل�م 
تش�هد تفوق�ا مؤك�دا، ويح�اول فياريال 

وروما اس�تكمال الطري�ق نحو نصف 

النهائ�ي، إال أن الوض�ع الح�ايل وغي�اب 
الجمهور واملاع�ب الخاوية تدفع للتكهن 
بنتائ�ج غ�ري متوقع�ة وربم�ا مفاج�آت 
ع�ى  زغ�رب  يف  فياري�ال  مدهش�ة.وفاز 
دينامو 1-0، ويتمتع بأفضلية نسبية عى 
الفري�ق الكرواتي الذي أقىص توتنهام، لذا 
س�يحاول االس�تفادة من هذا التفوق كي 
يواص�ل مسريت�ه يف البطول�ة خاصة مع 
وجود أوناي إيمري املدرب املخرضم 

اإلس�باني  الفري�ق  يوروباليج.ويب�دو  يف 
أق�رب للتأهل رغم حقيق�ة إقصاء دينامو 
زغ�رب لرج�ال امل�درب الربتغ�ايل جوزي�ه 
موريني�و يف ال�دور السابق.م�ن جانب�ه، 
ف�رض روم�ا كلمت�ه ع�ى جنب�ات ملعب 
يوه�ان كرويف أرين�ا رغم تق�دم أياكس 
يف البداي�ة كي يحي�ي آماله يف االس�تمرار 
داخل دائرة املنافسة، ويخوض لقاء اإلياب 
متسلح�ا بأنه لم يهزم عى امللعب األوملبي.

كما يستطيع س�افيا بلوغ نصف النهائي 
بع�د تعادل�ه يف لن�دن م�ع آرس�نال 1-1، 
حيث اع�رتف امل�درب التش�يكي يندريش 
تربيسوفسكي »هناك فرصة إلنهاء املهمة 
بملعبن�ا«، رغ�م أن مايكل أرتيت�ا والعبيه 
يدرك�ون أن يوروباليج هي فرصة للعودة 
إىل دوري األبط�ال، حي�ث كش�ف امل�درب 
اإلس�باني »الفك�رة ه�ي الف�وز باملباراة. 
هذه هي العقلية. يجب أن نسجل«.اىل ذلك 
تلقى آرسنال أنباء سارة قبل موقعته أمام 
سافيا براج مساء اليوم الخميس، يف إياب 

ربع نهائي مسابقة الدوري األوروبي.
وذك�رت صحيف�ة دي�يل مي�ل، أن الثنائي 
بوكايو ساكا وجابرييل مارتينييل، أصبحا 
جاهزي�ن للموقع�ة املرتقب�ة، بعدما تبن 
أنهما ال يعانيان من اإلصابة. وخرج ساكا 
م�ن امللعب يف مباراة آرس�نال األخرية أمام 
ش�يفيلد يونايت�د، وتبن الحق�ا أنه يعاني 
من إجهاد يف الساق، دون وجود أي إصابة 
عضلية. أما مارتينييل الذي اس�تبدل أيضا، 
فإن�ه الئ�ق للمش�اركة، بعدم�ا تب�ن أنه 
تعرض لكدمة فق�ط يف الكاحل، لن تبعده 
عن املاع�ب. ويأمل آرس�نال يف التأهل إىل 
نص�ف نهائ�ي ال�دوري األوروب�ي، بعدما 
س�قط يف ف�خ التع�ادل 1-1 ع�ى ملعب�ه 
أمام س�افيا ب�راج. ويعاني آرس�نال من 
غي�اب بع�ض العبيه أم�ام س�افيا براج، 
مثل املداف�ع الربازييل دافيد لويز، والظهري 
األس�كتلندي ك�ريان تريني ال�ذي قد يغيب 
لنهاي�ة املوس�م، إىل جانب الش�كوك حول 
إمكانية مشاركة الثنائي مارتن أوديجارد 

وإميل سميث رو.

اليونايتد أقرب المرشحين لبلوغ نصف نهائي الدوري االوروبي
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أكد تقرير صحف�ي إيطايل، اقرتاب ماوريسيو 
س�اري، املدير الفني الساب�ق ليوفنتوس، من 

العودة للتدريب يف الكالتشيو.
ول�م يتول س�اري قيادة أي فري�ق منذ رحيله 
عن يوفنتوس يف الصي�ف املايض، حيث ارتبط 

اسمه بتدريب نابويل ومارسيليا.
وبحسب موقع »فوتب�ول إيطاليا«، فإن روما 
غري واث�ق من بقاء مدربه باولو فونسيكا بعد 
نهاية عقده هذا املوس�م، لذل�ك بدأ البحث عن 

خيارات أخرى.
وأضاف التقرير، أن روما اس�تقر عى س�اري 
كبدي�ل لفونسي�كا ح�ال رحيل�ه يف نهاية هذا 

املوسم.
وأش�ار التقرير أيًض�ا، إىل أن هناك اجتماعات 
أخرى ستجمع بن مسؤويل روما وساري هذا 

األسبوع، لاتفاق عى تفاصيل التعاقد.
ويستعد روما حالًيا ملباراة اإلياب أمام أياكس 
يف رب�ع نهائ�ي ال�دوري األوروب�ي، علًما بأن 
الذئاب فازوا يف الذهاب بهولندا بهدفن لهدف.

نوير: ودعنا دوري األبطال 
من مباراة الذهاب

برشلونة يعرف خطة التعاقد مع هاالند

ساري يقترب
 من تدريب روما

كشف تقرير صحفي إيطايل، عن الوجهة األقرب للربتغايل كريستيانو 
رونال�دو، نجم يوفنتوس، يف حال رحيله عن البيانكونريي، الصيف 

املقبل.
وترددت أنباء خال الساعات القليلة املاضية، عن اتخاذ رونالدو 
ق�راًرا بمغ�ادرة يوفنتوس، إذا ل�م يتأهل الفريق ل�دوري أبطال 

أوروبا، يف املوسم القادم.
وبحسب موقع »فوتبول إيطاليا«، فإن باريس س�ان جريمان 

وري�ال مدري�د هم�ا األق�رب لض�م »ال�دون«، إذا رح�ل عن 
يوفنتوس.وأض�اف املوق�ع أن الن�ادي الباري�يس س�يكون 
الطرف األفضل ليوفنتوس، ألن البيانكونريي يرغب يف ضم 

الثنائي، ماورو إيكاردي ومويس كن، من بي إس جي.
ول�ن يقب�ل يوفنت�وس بأق�ل م�ن 25 ملي�ون ي�ورو لبيع 
رونال�دو، لع�دم تكبد أي خسائ�ر، لكن األزم�ة الحقيقية 

تتمثل يف وجود ناٍد، يقبل بدفع راتب رونالدو املرتفع.

سان جيرمان ينضم لسباق التعاقد مع فاسكيز

توخي�ل  توم�اس  ق�ال 
إن  تش�يليس،  م�درب 
ماتي�و  الوس�ط  الع�ب 
س�يغيب  كوفاس�يتش، 
كأس  نهائ�ي  قب�ل  ع�ن 
لك�رة  اإلنجلي�زي  االتح�اد 
الق�دم أم�ام مانش�سرت 
سيتي، يف ويمبيل يوم 
بسب�ب  السب�ت، 
م�ن  معانات�ه 

الفخ�ذ  عض�ات  يف  إصاب�ة 
الخلفية.وغ�اب كوفاس�يتش 
انته�ى  لق�اء  ع�ن  بالفع�ل 
أمام  بالخس�ارة )1-صف�ر(، 
بورت�و يف إي�اب دور الثمانية 
ل�دوري أبط�ال أوروب�ا، لكن 
تش�يليس تأه�ل بالتفوق )2-
املبارات�ن،  مجم�وع  يف   )1
أو  مدري�د  ري�ال  وس�ينتظر 
ليفربول يف الدور قبل النهائي.
وق�ال توخي�ل عق�ب املب�اراة 

»تعرض ماتي�و إلصابة خال 
الفخ�ذ  عض�ات  يف  امل�ران 
الخلفية بع�د مرور 20 دقيقة 
تقريبا دون سبب. إنه سيغيب 
بكل تأكيد عن مواجهة سيتي 

أيضا وهذه خسارة كبرية«.
وأرشك توخي�ل العب�ه نجولو 
كانتي بدال من كوفاس�يتش، 
الفرن�يس  الاع�ب  وخ�اض 
املباراة بأكملها بعد العودة من 

إصابة عضلية.

»نجول�و  توخي�ل:  وأض�اف 
مذهل. خاطرن�ا بعض اليشء 
بإرشاك نجولو لكن هذه كانت 
إلرشاك�ه  املناس�بة  اللحظ�ة 
وتمن�ي امتاكه طاق�ة اللعب 
مل�دة 90 دقيقة«.وتاب�ع »لقد 
م�ن  العدي�د  ع�ى  اس�تحوذ 
إن�ه يمن�ح الجميع  الك�رات، 
الثق�ة. لق�د أدى بش�كل رائع 
للتع�ايف  الوق�ت  ح�ان  واآلن 

بشكل مناسب«.

توخيل يؤكد غياب  كوفاسيتش عن مواجهة السيتي

السيتي يحسم صفقة دا سيلفا تشاجاديميرال

التعاقد مع إيكاردي وكين 
يهدد عودة رونالدو للريال
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زهري ابن ابي سلمىالثقافـي

ِم رَّاِج َفاملَُتَثلّـَ ِم               ِبَحـْوَماَنِة الـدُّ أَِمْن أُمِّ أَْوَف ِدْمَنـٌة لَْم َتَكلّـَ

وَداٌر لََهـا ِبالرَّْقَمَتْيـِن َكأَنََّهـا        َمرَاِجْيُع َوْشٍم ِف َنوَاِشِ ِمْعَصـِم

ِبَها الِعنْيُ َواألَْرآُم َيْمِشنَي ِخلَْفـًة      َوأَْطالُؤَها َيْنَهْضَن ِمْن ُكلِّ َمْجَثِم

ـِم ًة       َفـألَياً َعرَْفُت الدَّاَر َبْعَد َتوَهُّ يَن ِحجَّ َوَقْفُت ِبَها ِمْن َبْعِد ِعْشِ

ِم أََثـاِفَ ُسْفعاً ِف ُمَعرَِّس ِمرَْجـِل       َوُنـْؤياً َكِجْذِم الَحْوِض لَْم َيَتَثلّـَ

َها الرَّْبُع َواْسلَـِم ا َعرَْفُت الدَّاَر ُقلُْت لِرَْبِعَهـا   أاَلَ أَْنِعْم َصَباحاً أَيُّ َفلَـمَّ

لْـَن ِبالَْعلَْياِء ِمْن َفْوِق ُجرُْثـِم ْ َخلِْيِل َهْل َترَى ِمْن َظَعاِئـٍن       َتَحمَّ َتَبصَّ

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

عل بن أبي طالب »عليه السالم«
 أكـرم ضيفك وإن كان حقرياً، وُقم عىل مجلسـك ألبيك 
ومعلمـك وإن كنـت أمـرياً. رحم اللـه امرءاً أحيـا حّقاً 
وأمات باطـاًل ودحض الجور وأقام العدل. إذا أحّب الله 
عبداً ألهمه حسـن العبادة. فقد البـص أهون من فقد 
البصـرية. أحسـن الكالم مـا ال تمّجـه األذان وال ُيتعب 
فهمـه األفهام. احـذر كّل قـول وفعل يؤّدي إىل فسـاد 
اآلخـرة والّدين. ثالث يوجبن املحّبـة: الّدين، والّتواضع، 
والّسـخاء. سـوء الجوار واإلسـاءة إىل األبرار من أعظم 
اللّؤم. ينّبئ عن عقل كل امرٍء لسـانه، ويدّل عىل فضله 
بيانه. لـن يحصل األجر حتى يتجـّرع الّصرب. بالعافية 
توجد لـّذة الحياة. ذهـاب الّنظر خري مـن الّنظر إىل ما 

ُيوجب الفتنة.

 آية  ضياء 

جمعية التشكيليين تقيم معرضها السنوي بمشاركة130 فنانًا 
املراقب العراقي / متابعة...

التشـكيليني  الفنانني  أفتتحت جمعية 
الـذي  السـنوي  معرضـا  العراقيـني 
حمل عنـوان التحـدي الفنـي واالبداع 
املتجددوتضمن املعرض الذي  اقيم عىل 
قاعة الجمعية الكربى الرئيسـية عددا 
مـن االعمال الفنية ف مجاالت الرسـم 
والخـزف والنحـت جسـدها اكثر من 
130 فنانـة وفنانا ابدعـو ف اعمالهم 
التـي طـرزت جـدران القاعـة والقت 
استحسـان واعجـاب الجمهـور الذي 
اقبل عىل املعرض الذي سيستمر لغاية 

14 ايار املقبل .
عـىل  سـبتي  قاسـم  الفنـان  واشف 
املعرض مـع اللجان متعددة ،اذ ضمت 
لجنة الرسم ستار لقمان وفاخر محمد 
وحسـن ابراهيم وجواد الزيدي وسمري 
مرزة ، وضمت لجنة النحت طه وهيب 

وهـادي عباس،وضمت لجنـة الخزف 
ماهر السـامرائي وقاسـم نايف ،فيما 
نظـم املعرض جمعـه شـمران ومراد 
ابراهيم وحسـني مطش .وقال رئيس 
الجمعية الفنان قاسـم سـبتي : تؤدي 

التشـكيليني دورها  الفنانـني  جمعية 
الفنـي والثقـاف ضمـن دائـرة االبداع 
العراق داخل وخارج الوطن وعىل مدى 
اعـوام تحـرص الجمعية بانشـطتها 
الفنيـة عـىل تقديم النـوع ال الكم ذلك 

الن االمـر متعلق بسـمعة وقيمة الفن 
التشـكيل العراقي وعىل الرغم من كل 
التحديات من انحسـار قاعات العرض 
اىل مختلـف االزمات منهـا االقتصادية 
واملثابـرة  التحـدي  وروح  والصحيـة 
بعـرض  الخطـى  نحـث  ان  جعلتنـا 
النموذج الفني املتميز لنصل بالرسالة 
االنسـانية وهذا املعرض الذي نحرص 
عىل اقامته كل عام هو بمثابة تحديث 
للرؤيـا والتطلـع ومعرضنـا هـذا هو 
امتـداد لسلسـلة املعارض التـي دابت 
الجمعية عـىل اقامتها الظهـار الوجه 
املـشق للفنـون( .وتم خـالل افتتاح 
املعـرض قـراءة سـورة الفاتحـة عىل 
روح الفنانني الراحلني بالسم محمد و 
ماهود أحمد اللذين افتقدهما الوسـط 
الفني والثقاف العراقي  بعدما وافتهما 

املنية قبيل افتتاح املعرض.

الفكر داُء والهموم ثقيلة 

أو ما لهذا الداِء من ترياِق ؟

ما كلُّ قلٍب قد أحبَّ وإنَّما

بعُض القلوِب حبيسُة األوراِق

والعمر يميض مثقاًل بمواجعي 

والليل مصحوب مع األشواِق

والصبُح مبتهٌج يراقُب بسمتي

والشمُس يحمُل ُضوؤها إشفاِقي

تميض السنون وقد سئمت كآبتي 

فمتى سُيمحى الحزُن من أعماِقي؟ 

ومتى أُدثر ما ألمَّ بخاطري  

و الكوُن ُيشق  من سنا إشاِقي؟

ويعود يومي بالرسوِر ُمحمال

بعد العناِء وبعد طوِل  فراِق

أدُعوَك رِبي راجًيا ُمترضًعا 

لتشدَّ أزري أو تحلَّ وثاقي

سنا إشراقي 

»مثلث المـوت« روايـة عـن إجــرام أزالم البـعث 
اإلرهابيين المتسترين بأقنعة المقاومة 

أرشفت أعوام القتل على الهوية 

جّسدوا بلوحاتهم معاني التحدي واإلبداع 

املراقب العراقي/ املحرر الثقاف...
يرى الناقد حمـودي الكناني ان رواية »مثلث املوت« 
هـي حكايـة عـن إجـرام أزالم البعـث اإلرهابيـني 
املتسـرين بأقنعة املقاومة ف مناطـق جنوب بغداد 
التي شهدت حاالت القتل عىل الهوية خالل املدة التي 
أعقبت سقوط حكم الطاغية صدام حيث ان احداثها 

تدور ف العام 2005 .
وقـال الكنانـي ف قـراءة نقدية خص بهـا )املراقب 
العراقـي(:ان »مثلـث املـوت« هي رواية عـن إجرام 
أزالم البعـث اإلرهابيني املتسـرين بأقنعـة املقاومة 
املسـلحة وقد أرشـفت أعـوام القتل عـىل الهوية ف 
مناطـق جنوب بغداد وبذكاء ماكر رمى املؤلف ُطعم 
التشـويق ف – شـمول- املقدمـة ، فالـذي عثر عىل 
الوثائـق اسـتخبارات النظام السـابق صحفيٌّ وأحد 
أبطال الرواية، وبعد املقدمة أخذ املتُن مباشة يتدفق 
روائياً عن شـخصيتني رئيسـتني وهما صحفيان – 
منتظر وسـالم – مما يزيد التصـاق القارئ ف بحثه 
عن متابعة القراءة، بالـذكاء ذاته أيضاً جعل املؤلّف 
احـد الصحفيـنِي يعمـل مراسـال ألحدى الـوكاالت 
اإلعالمية  األجنبية، والثاني يعمل لدى وكالة عراقية 
ليتشـكل السـؤال التايل َمـن منهما حصـل عىل تلك 
الوثائق ويزاد السـؤال عمقاً عندما تظهر شخصيتا 
زميليهمـا ف سـطح املتـن، لتتوافـر فرصـة البحث 
ف البنـاء الروائـي املرتكـن عىل حدث يدفـع ويحرك 
الشـخصيات بغمـوض تتطلبه الرواية والسـيما أن 
شـخصياتها الرئيسـة تعمل ف دائرة بحث املعلومة 
ونشهـا وف دائـرة الخطـر اإلرهابـي وعـدم رضا 
السلطة مما يوفر دافعاً فنياً للروائي عل لفته سعيد 

ف ارتكان روايته عىل الحدث.
وأضـاف :إن اإلعالمي والكاتب الذي وهبه الله ملكة 
الكتابة والقـدرة عىل تنمية هذه امللكة واالسـتمرار 
عليها ليس كاإلنسـان العادي الذي يمر عىل اإلحداث 
مـرور الكـرام مـن غـري ان يتفاعـل معهـا تفاعال 
عميقـا ، فالناس العاديـون ممكن لهـم ان يقوموا 
ببعـض األمور مثـل فـض النزاعـات والخصومات 

بني املتنازعني واملتخاصمـني وممكن ايضا يتابعون 
األحـداث من غـري توثيقها عـدا نقلها عـرب روايات 
تختلـف فيهـا التعابـري واملضامني عكس مـا يقوم 
بـه الكاتب تمامـا  فالكاتب يرصد العيـون ويتابع 
حركاتهـا ويدقق ف تعابري الوجوه ليتبني ما يعريها 
مـن خوف او قلق او غضب ويرصد حركات الجسـد 
واالنفعاالت بـكل دقة ويتابع التقارير والتصيحات 
واإلخبـار حتـى تسـاعده ف تصميـم و بنـاء عمله 

الكتابي. 
وأشـار اىل : إن الكاتـب ال يـرك التفاصيل حتى وان 
كانـت شـتماً وسـبابأ أو ُجبنـاً وتخـاذالً أو جربوت 

حاكٍم جائر أو أي حدٍث يعرب عما يدور ف الواقع لهذا 
نـراه يركب كل مركب صعب غـري مكرث او متهيب 
مـن األهوال او شـدة املصاعب وخاصـة فيما يتعلق 
باألحداث التي تنجم عن االضطرابات السياسية وما 
تخلقه مـن تخندقات ورصاعـات اجتماعية خطرية 
جدا وهنا يتحتم عىل الكاتب الفطن واملخلص لعمله 
أالّ ترسقـه العواطـف و ينحـاز اىل طـرف ضد طرف 
مستعينا بخياله الذي يبعده عن الواقع وانما يستمد 
مادَتـه ممـا يجري فعـال وينقله للمتلقـي بكل دقة 
وأمانة كما يراها ويعيشها ويحسها من غري تحريف 
او تهويـل وهذا مـا وجدت عليه عل لفتة سـعيد ف 

روايتـه مثلث املـوت ، فاألحـداث املتشـابكة جعلته 
يصـف الخـوف والصرب والتحمـل والعـزم واالرتباك 
والتوجـس من اجل نقل الحقيقة بكل تفاصيلها من 
غـري تحريف او تزييف  او تهويـل او إبهام  فالواقع 
املعـاش يجب ان ُيوصف بكل أمانة وهذا ما يجب ان 

يكون عليه من ينربي إىل توثيق ووصف اإلحداث . 
وتابع :قدم لنا عل لفتة سـعيد ف مثلث املوت صورة 
كاملة غري مشـوهة ملا تبلور ف ذهنـه من معطيات 
حقيقيـة بنـى عليهـا مشوعـه ف مثلث املـوت بدأ 
مـن وثيقة االسـتخبارات التـي اربكـت كل الثوابت 
ومـن خالل زاوية عينه التي مـن خاللها كان يراقب 
الشارع الرئييس والفرعي وحركة السيارات الذاهبة 
نحـو البسـاتني وتفاصيـل الوجوه ونـربات أصوات 
االرهابيني الذي يسـمون انفسـهم باملقاومني الذين 
كانـوا يقتلون الناس عـىل الهوية وهيأة جلوسـهم  
وأزيـز الرصاص وارتال الهمرات واملسـافة التي عىل 
السـائقني عدم تجاوزهـا والرعب الـذي كان يخيم 
عىل املكان بدأ من توجس صاحب الكشـك وما رافق 
مـن سـاعات شـديدة الوقع عـىل الـراوي ف حجرة 

االرهابيني.
وأوضح :لقد نجح عل لفتة سـعيد بـرسده الجميل 
املشوق ف تسـجيل حقبة زمنية  كثرت فيها أسباب 
املـوت لدوافـع شـتى نتيجة  تعـدد أشـكال الصاع 
بمـكان أطلق عليـه مثلث املوت وهـو أول من أطلق 
هذه التسمية عليه . فرواية مثلث املوت كانت سجال 
حقيقيا ألحداث وقعت ف زمان معلوم ومكان معلوم 
عاشـها الكاتـب فعليـا ونقلها لنا بكل صـدق أمانة 

بأسلوبه املشوق الجميل .

املراقب العراقي/ متابعة...
تلـك  عـن  بعيـدة  جديـدة  قـراءة 
املغالطات التي ُنسـبت إليه، وأيًضا 
يأتـي كمحاولة للـرد ـ بطريق غري 
مباش ـ ملن أسـاءوا إىل شخصيته، 
باعتباره بوًقا غربيًّـا يرّدد ما ُيمليه 
عليـه الغـرب ـ مـن أسـاتذة تتلمذ 
إثبـات  إىل  يسـعى  كمـا  ـ  عليهـم 
ريادات طه حسني الفكرية، ف اتباع 
املناهج العلمية الحديثة، واعتبارها 
آلية منهجة يتبعها الدارس ف تناول 

الظواهر األدبية.
ويشري املؤلف ف مقدمة كتابه التي 
إىل  املسـتنري«  بـ«الشـيخ  عنونهـا 
أن  طـه حسـني  يمّثل حالـة فريدة 
واإلبـداع  الفكـر  ف  وخاّصـة جـّدا 
العربينْي، فهـو حالة فريدة وخالدة 
وأدبّيـة  فكرّيـة  وعبقريـة  أيضـا، 
معـارصة بـال جـدال، كمـا وصفه  
محمد الدسـوقي؛ ملا أثارته كتاباته 

عـىل تعّددهـا ـ وتحديـدا النقدّيـة 
والفكرّيـة – مـن أفـكار كان لهـا 
الّسـبق والريـادة ف تنـاول قضايا 
ـ عـىل املسـتوى النقـدي والفكري 
– إشـكالّية لـم يكن من الّسـهل – 
مجـرد – االقـراب منهـا، أو حتى 
بتقويضهـا  ال  بالسـؤال  إثارتهـا 
وتفكيكهـا كمـا فعـل، هـذا مـن 
جانب، ومـن جانب ثاٍن ملـا خلفته 
ـ هذه األفـكار – من هزات للثوابت 
بدعوتهـا إىل العقالنية، وعـــــدم 
الركـون إىل املـوروث واملسـّلم بـه. 
فأثـار الكثري من الجدل سـواء عىل 
مستوى شخصيته، أو عىل مستوى 
كتاباتـه، التي كـــــانـت تثويرا 
وخرقا للسـائد، وكرسا للجـــمود 

والتحّجر.
يتبنـى هـذا الكتـاب منـذ أن كان 
مشوعا تأّسـس مـع مقالة »طه 
حسني وفتح آفاق املعرفة العلمية« 

وجهـة نظر، ربما يرى البعض فيها 
مبالغـة ـ نوًعـا مـا ـ تتمّثـل ف أن 
فكـر طه حسـني وشـخصيته كانا 

ُمْسـَتَباَحنْي عـىل الـدوام، ومـن ثّم 
َسـَعى هـذا الكتاب – ضمـن ُجملة 
أهدافـه املعلنة تارة واملضمرة طوًرا 
– إىل اسرداد الشيخ املستنري، الذي 
تكالب الجميـع – املنارصون 
اختطافـه؛  – عـىل  واألعـداء 
فاملنـارصون – إال قليـاًل-  لم 
يفعلوا سوى أن رددوا مكرور 
الكالم الذي قيل ف كل مناسبة 
عنيـت بطـه حسـني، بـدون 
أن يسـعوا إىل قـراءة متمهلة 
لراثـه، والنظـر إليـه بنظـرة 
يدعـو ف  عقالنّيـة كمـا كان 
كتاباتـه، بعيًدا عـن القراءات 
العجـىل، التـي لـم تضـف لـه 
شـيئا، أو حتى تستكشـف ما 
تـوارى بني السـطور، من آراء 
وأفكار لها جاهـــزيتها اآلن.

لذا، فالكتاب أشـبه باسـرداد 
لطه حسـني من براثن األيادي 
الرجـل  بـراث  عبثـت  التـي 
القيمة  وأفـكاره، دفاعـا عـن 
ال دفاعـا عـن الشـخــــص، 
وبناء عىل هذا يأتي هذا الكتاب 
ف ثالثـة أقسـام؛ القسـم األول 
عـن  »دفاعـا  عنـوان  يحمـل 

العميد«. 

»استرداد طه حسين« دفاع عن العميد وأفكاره
صدر مؤخ��ًرا عن دار نرش خط��وط وظالل يف عمان 
فّراج  ممدوح  المرصي  للناق��د  كت��اب  – األردن، 
النايب، بعنوان »اس��رداد طه حسني« والكتاب 

يسعى إىل قراءة الفكر النقدي لطه حسني، 

إسالم العيوطي 

»أيام إيمانويل كانط األخيرة« الموت بمنظور الحياة
املراقب العراقي/متابعة...

يتنـاول دي كوينـيس ف كتابـه »أيـام إيمانويـل كانـط 
األخرية« ترجمـة عبداملنعم املحجوب دار ميسـكيلياني، 
سؤاال رئيسيا وهو كيف كان يعيش كانط أيامه األخرية؟ 

السيما أن معيار األيام األخرية وسيلة شديدة اإلحكام 
والتجـرد، ملشـاهدة موجـز رحلة كانـط، وهو كتاب 
اعتمد دي كوينيس ف إخراجه عىل السـجالت األصلية 
ألصدقاء كانط وتالميذه، السـتخالص نبذة عن حياته 

وعاداته الشـخصية. وعىل الرغم مـن أن نهاية الكتاب 
تـودي بالقـارئ إىل أن املوت يحسـم النهايـة لصالحه 
ف العـادة، عىل الرغـم من ذلك، فتأمل األيـام األخرية ف 
حيـاة كانط وعاداتـه اليومية، ربما يهب القارئ شـيئا 

من اليقني بتقدير قيمة الحياة واملوت معا، وهو ما يبدو 
جليا ف تلـك العادات اليوميـة املفعمة بالحيـاة، ورؤيته 
للمـوت من منظور عام للحيـاة، وتقبله له بصدر رحب، 
وهي بنية ربما تعطي اإلنسـان وسيلة للحفاظ عليه من 
االنزالق إىل مناطق العبث والالجدوى. فشتان بني أن تنظر 
للحيـاة بمنظور املوت، وأن تنظر للموت بمنظور الحياة.

يوشـك املنهج الذي اتبعه دي كوينيس ف تتبع هذه األيام، 
أن يكـون نوعا من التجربة وضعـت حياة كانط وعاداته 
اليومية ف مرسحني مختلفني، مرسح املمارسـة اليومية 

املعتادة املمتلئة بالحياة، ومرسح األيام األخرية، ملشاهدة 
التحول للعادات الشـخصية نفسها ف سياقني مختلفني 
لرؤية النتائج. وهو يـؤدي ف النهاية إىل أن األيام األخرية 

هـى  مـا 

سـوى لحظات املفارقـة التدريجية ملا عاشـه اإلنسـان 
واعتـاده واندمج فيه بروحه، إىل نوع من فقدان شـهية 
عام للحياة وفك تدريجي لوشـائجها ويتشـكل ذلك عرب 
ثالثة مسـتويات، األول نبذة عن نشأته وتطوره، والثاني 
عاداته اليومية، والثالث األيـام األخرية من حياته، فريى 
الكاتب أن السري الذاتية التي تناولت حياة كانط أجمعت 
عىل أننا أمام شـخصية قويـة، ظلت منتصه حتى آخر 
لحظـة عىل كل الصعاب من امللكات الذهنية املضمحلة، 
أو اآلالم الجسـدية واالكئتـاب، رغم تفاقمهـا ف أيامه 
األخرية.منـذ نشـأته ذاق كانط شـظف العيش، وعانى 
بنفسـه العـوز والحاجـه ف شـبابه، لكنـه لـم يضطر 
لالقـراض مـن أحد، وعمـل مربيا خاصـا ألبناء بعض 
العائـالت، وكان محـارضا لفـن إقامـة التحصينـات 
الجيـش ف  العسـكرية، وكان جمهـوره مـن رجـال 
كونيغسـربغ، وتم تعيينه وهـو ف عمر 45 ف الجامعة 
ليتـوىل كـريس الرياضيات، لكنـه اسـتبدله بعد فرة 
وجيـزة بكـريس املنطـق وامليتافيزيقا، ونـش كتابه 
األهـم نقـد العقـل املحض، وهـو ف عمـر 57 عاما، 
واملالحظ سـيجد سـرية شـخصية أمـام اختبارات 
صعبة تجاوزتها بشـغف السـؤال واكتناه الحقائق 

والحيطة بالعلم واالمتالء بالحياة.

نصوص

نزهُة السقف

ِمالَءٌة هذي الحياة

ال ُتغطي أقدامنا املمتدِة نحو الغد

أّي غد

ال يهمنا فيه يشء

سوٰى أن ال نضطّر للوقوِف

كشوكٍة ف حلِق اليوم

كساعٍة ميتٍة ف جثة اليوم

كشمٍس ال معنٰى لها آخر اليوم

أو كيوٍم ُمعلٍَّق بكاملِه عىٰل الحائط

ال يقوٰى عىٰل طرِد ذبابة!

نرسُم أوراقاً خرضاء

عىٰل أذيال اليوم املتدلية إىٰل أسفل

كذبٌة نصدقها نحُن أوالً

نوهمُه فيها أن الحياَة هنا تتنفس

مثل مالءٍة منسيٍة

ف أحالِم الفقراء،

أربٌع وعشوَن ساعًة من التكرار

إعادٌة باردٌة ال غري

للوجوه

ملا ُيقال

لطننِي األذن املحشّوة بأحاديَث

زائدٍة عن حاجة السمع

لألشياء التي نخطط لنسيانها

وال ننساها !

لشيط األيام التي بقيت ف األمس

ملحمود درويش الذي يسكُن رأيس

لألغنيات املوغلِة فينا 

التي نرمي بوجهها مشاعرنا

كفضيلـٍة ُتثقـُل كاهـل خطايانا 

الهّش،

بميزاٍن يحمُل كّفَتني

َنِزُن ما ينقصنا كل يوم

ميزان ال يفكُر بالرجحان

ال يميُل إىٰل نهايٍة أو بداية

كفٌة ليسْت بأيدينا

ُمبلـٌل  هـواٌء  يملؤهـا  وأخـرٰى 

باألمنيات

ال يهتزُّ له عدٌل أو زيف

كُحٍب أغمَض عينيِه

لريٰى املعنٰى عارياً عن كلِّ يشٍء

إاّل عن الُحِب

ف غٍد لن ُيشبَه ُفتات اليوم.

حمودي الكنانيعلي لفتة سعيد
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أجريت دراسة بدعم من معهد بنك 
االستثمار األوروبي، واألكاديميات 
والعل�وم،  للفن�ون  الس�ويرسية 
 kENUP( كين�وب  ومؤسس�ة 
FoUNdatioN(، وتناولت املتشككني 

يف لقاحات “كوفيد19-” يف أملانيا.
وأوردت الدراس�ة دوافع للش�ك يف 

اللقاحات، مثل:
-الخوف م�ن الرضر طوي�ل األمد 

نتيجة تلقي اللقاح.
-عملي�ة املوافق�ة الرسيع�ة التي 

تمت عىل اللقاحات.
لف�روس  إن�كار  حال�ة  -وج�ود 
كورونا، أي أن يكون الشخص من 
املش�ككني بوجود الفروس أو أنه 

أصاب املاليني يف العالم.
التقليدي�ة  اإلخباري�ة  -القن�وات 
بم�ا يف ذل�ك التلفزي�ون واملحتوى 
املوث�وق عىل اإلنرتن�ت، ال يصل إىل 
مجموعة مناهيض التطعيم، حيث 
يهيم�ن يوتويب وفي�س بوك عىل 

استهالكها اإلعالمي.
وأظه�رت دراس�ة أخ�رى أجريت 
يف أمركا ح�ول موق�ف الجمهور 

أجراه�ا  كورون�ا،  لقاح�ات  م�ن 
باحثون بقي�ادة تيموثي كاالهان، 
األس�تاذ املس�اعد يف كلية الصحة 
العام�ة بجامع�ة تكس�اس “إي�ه 
السياس�ة  أن   ،)a&M( إم”  آن�د 
تلع�ب دورا، ف�كل زي�ادة بمقدار 
نقطة واح�دة يف النزعة املحافظة 
تزي�د من احتماالت رف�ض اللقاح 
الذي�ن  فأولئ�ك   ،18% بنس�بة 
قال�وا إنه�م يعتزم�ون التصويت 
لصال�ح الرئي�س دونال�د ترام�ب 
يف االنتخاب�ات الرئاس�ية -أج�ري 
االستطالع يف منتصف عام -2020 
كان�وا أكثر احتماال بنس�بة 29% 

لرفض التطعيم.
الدراس�ة ع�ن س�ببني  وكش�فت 
اللق�اح، وهما  رئيس�يني لرف�ض 
املخ�اوف بش�أن الس�المة ومدى 

الفعالية.

ماذا يقول العلم؟
قال خب�ر اللقاحات واألس�تاذ يف 
جامعة ميش�يغان عيل فطوم -يف 
لقاء م�ع برنامج بال ح�دود حول 
لقاح�ات كورون�ا- إن اللقاح�ات 

أفضل م�ا أنتجه العقل اإلنس�اني 
منذ أكثر من 100 عام.

اللقاح�ات  إن  الدكت�ور  وق�ال 
م�رت بجمي�ع بمراحل الس�المة، 
وإن هن�اك بع�ض الن�اس -الذين 
ه�م  اللقاح�ات-  يف  يش�ككون 
جاهل�ون بص�ورة معين�ة، وه�م 
مش�اركون بعملية غ�ر أخالقية، 
ألنهم عرب طرحهم يمنعون الناس 
من أخ�ذ اللقاح�ات. وق�ال إن ما 
يطرح حول التشكيك يف اللقاحات 

هو ناجم عن نقص املعرفة.
باملقاب�ل، يج�ب العم�ل عىل نرش 
املعرف�ة حتى يص�ل جميع الناس 
للوص�ول للقناع�ة ب�أن الخطورة 
هي قليلة ج�دا مقارنة بما نجنيه 

من اللقاحات.
وق�ال إن قضي�ة التوعية، بإيصال 
الرس�الة للناس والوصول لجميع 
اإلرش�ادات،  وإعطائه�م  الن�اس 

مهمة.

تنقذ األرواح
وعىل سبيل املثال أفاد تحليل أجرته 
هيئة الصحة العامة يف إنكلرتا بأن 

برنامج التطعيم ضد “كوفيد19-” 
أنقذ أكثر من 6 آالف شخص.

وق�ارن التحليل الوفي�ات املتوقعة 
مع “كوفيد19-” مع الوفيات التي 
لوحظت بني 4 ماليني شخص فوق 
السبعينيات أعطوا الجرعات األوىل 
بحلول نهاية كانون الثاني املايض، 
بافرتاض أن األمر سيس�تغرق 31 
للتأث�رات  يك�ون  أن  قب�ل  يوم�ا 
الوقائي�ة للق�اح تأث�ر كب�ر عىل 

معدالت الوفيات.
وأشارت التقديرات إىل أنه تم إنقاذ 
5900 م�ن ب�ني  6100 ش�خص: 
الذين تزيد أعمارهم عىل 80 عاما، 
و200 ب�ني الناس يف الس�بعينيات 

من العمر.
ووفقا لترصيحات سابقة للدكتور 
الخ�ويل، استش�اري األوبئة  أمجد 
العاملي�ة،  الصح�ة  منظم�ة  يف 
م�ن  التخ�وف  ح�ول  مقابل�ة  يف 
اللقاح،  لتلقي  الجانبي�ة  األعراض 
ق�ال الدكت�ور “يف الحقيق�ة ه�ذا 
تخ�وف مفه�وم ومقب�ول، ولكن 
ال ب�د من الق�ول إن ه�ذا التخوف 

ولق�اح  لق�اح.  كل  م�ع  ظه�ر 
كوفيد19- ليس ه�و اللقاح األول 
يف تاريخ البرشية، فهناك كم كبر، 
وعرشات اللقاحات ظهرت وأثبتت 
فعاليته�ا بالرغم من خوف الناس 

يف البداية”.
وأض�اف “التخوف ال�ذي نواجهه 
اليوم تم إظهاره من قبل يف اللقاح 
الخاص بش�لل األطفال والدفتريا 
والحصب�ة وغره�ا. ه�ذا تخ�وف 
إنس�اني مقب�ول، ولك�ن ال يمكن 
اعتم�اد لق�اح م�ن قب�ل منظمة 
الصحة العاملية أو الجهات العلمية 
املعت�ربة دون التأكد بش�كل كامل 

من مأمونيته”.
وتابع الخ�ويل “إذا تم اعتماده من 
قبل هذه الهيئات، فأؤكد للس�ائل 
يمك�ن  ف�ال  تمام�ا،  االطمئن�ان 
التهاون يف مسألة مأمونية اللقاح 
أو فعاليت�ه، نح�ن نواج�ه طفرة 
برشي�ة وعلمية كربى اس�تطاعت 
أن تنج�ز هذا اللقاح يف فرتة زمنية 
بس�يطة، ولك�ن ل�ن يك�ون ع�ىل 
حساب فعالية ومأمونية اللقاح”.
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

إّياك ومصادقة األحمق فإّنه يريد أن ينفعك فيضّرك.
ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.
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ع�دم التجان�س يف العدي�د م�ن مناط�ق الت�الل 
االثرية جعالنا نس�تدل أن هن�اك تدمراً، قد طال 
ه�ذه املس�توطنات م�ن خ�الل الكت�ل الحجرية 
واالبني�ة، فقلعة اربيل التي اعلن عن اثريتها عام 
1937 مث�ال ع�ىل ذلك، اذ ب�دأت البعث�ة اآلثارية 
الجيكية برئاس�ة كارل نوفيجك باجراء عمليات 
التنقيب لغاية عام 2006، وذلك من خالل مس�ح 
جيوفيزيائ�ي  جعله�ا تتوصل اىل أن تل�ك التالل 
كانت مأهولة بالس�كان منذ أق�دم العصور وقد 

تعاقبت عليها حضارات وامرباطوريات عديدة.
ت�الل  ع�ىل  طبق�ات  تش�كلت  الق�دم  فمن�ذ 
ومستوطنات س�كنية قديمة، تم التعاقب عليها 
ع�رصاً بعد آخر وهي تختلف يف م�ا بينها من تل 
اىل آخر حس�ب االرتفاع وعدد الطبقات وتعود اىل 
حقب وعصور تاريخية ضاربة يف عمق التاريخ.

 )جي بي اس(
نرم�ني  الدكت�ورة  املواق�ع  ه�ذه  ع�ن  تحدثن�ا 
ع�يل اس�تاذ مس�اعد يف جامع�ة ص�الح الدين، 
ومتخصص�ة بالتاريخ،تقول: »توجد لدينا مئات 

املواق�ع يف اربي�ل وتمتد لعصور ما قب�ل التاريخ 
حت�ى العصور املتأخ�رة اي الق�رن الثامن عرش 
والتاسع عرش والفرتات العثمانية وتوجد مواقع 
غني�ة ج�داً، اذ تم اج�راء العديد من املس�وحات 
العلمي�ة و تس�جيل وتحدي�د احداثي�ات املواقع 
االثرية عن طريق ال�� )جي بي اس(، وقد عملنا 
م�ع البعث�ات العلمي�ة باس�تخدام املنظوم�ات 
الحديث�ة وعن طري�ق االقمار الصناعي�ة، اذ يتم 
تحدي�د املوقع االثري عن طري�ق الصور الجوية 
امللتقطة من االقمار الصناعية، اذ ان هذه الصور 
تس�اعدنا عىل رؤية هذه املواق�ع وتحديد البقايا 
االثرية، واننا نستفاد من املسح امليداني وبعدها 
نحدد احداثي�ات املوقع االثري، فس�ابقا يف دليل 
املواقع االثرية لم تكن هنالك منظومات حديثة يف 
تسجيل املواقع بالرغم من وجود اطلس للمواقع 

االثرية يف ستينيات القرن املنرصم«.
ول�م تح�دد س�ابقا احداثي�ات املواق�ع االثرية، 
اىل جان�ب أن هن�اك كثرا من املواقع لم تس�جل 
س�ابقاً، والبعثات العلمية كالبعثات الفرنس�ية 

وبعثة جامعة هارفرد، قامت باكتش�اف اش�ياء 
جدي�دة غ�ر معروف�ة ول�م تكتش�ف س�ابقاً«، 
بالتنقيب�ات  نق�وم  »عندم�ا  نرم�ني  واضاف�ت 
نكتشف اشياء جديدة، فالتالل تعترب بقايا مدن، 
بعض منه�ا كانت مس�توطنة واخ�رى مرتوكة 
ومنطق�ة اربيل ه�ي منطقة س�رتاتيجية مهمة 
تقع بني الزاب االعىل والزاب االسفل، ونالحظ ان 
التالل ترتكز يف جنوب غرب وجنوب رشق املدينة، 
وان ه�ذه املنطقة تقع بم�وازاة نهر دجلة وفيها 
كم كبر م�ن املواقع االثرية، وخاص�ة التالل، اذ 
نجدها بشكل مكثف، ولدينا منطقة نطلق عليها 
»دشتي شمامك« او سهل شمامك وتضم العديد 
من التالل، ونعمل مع البعثة الفرنس�ية منذ عام 
2011 يف ه�ذا املوقع ونحن مس�تمرون يف العمل 
باملوقع، فهذا املوقع نطلق عليه املثلث اآلشوري، 
و ترتكز في�ه التالل االثرية الكب�رة وتعترب هذه 
املنطقة من املناطق الس�رتاتيجية، اذ انها كانت 
تمول آش�ور بالقمح والش�عر واملوايش، ولدينا 
كتاب�ات ونص�وص مس�مارية مدون�ة، وقمن�ا 
باكتش�اف نصوص جديدة وبقايا ابنية وقصور 
تاريخي�ة، وايضا هناك تركي�ز عىل التالل االثرية 
يف الطري�ق الرابط ب�ني اربيل وكرك�وك، اذ تضم 
هذه املنطقة العديد من التالل الكبرة التي كانت 
مدنا ومستوطنات قديمة مسكونة واغلب التالل 
االثري�ة املوجودة يف اربيل تع�ود لفرتات وعصور 
م�ا قبل التاريخ والعصور الساس�انية والعصور 

االسالمية والفرتات العثمانية«.
واكدت الدكتورة نرمني عيل »ان هذه التالل تعترب 
جزءا م�ن الطبيعة التاريخي�ة للمدينة واملنطقة 
الت�ي توج�د فيه�ا، فهذه الت�الل تعت�رب منطقة 
سابقة واصبح فيها توقف لالستيطان، لهذا نجد 
ان هذه التالل ه�ي عبارة عن تراكمات وطبقات 
اثرية، تتش�كل لتكون عبارة عن تل، وتكون قمة 
التل بشكل مسطح وكل هذه التالل تعترب شواهد 
تاريخي�ة واثري�ة ودلي�ال عىل وجود االنس�ان يف 
فرتات وعص�ور ضاربة يف عم�ق التاريخ ودائما 
نسعى للمحافظة عىل هذا االرث التاريخي، ففي 
بعض من هذه املواقع االثرية وبسبب تقلب املناخ 
او غزارة االمطار تخرج العديد من القطع االثرية 

م�ن التالل، فهي ق�د تكون غر مهمة بالنس�بة 
للن�اس، ام�ا بالنس�بة لنا فه�ي تعترب ش�واهد 
تاريخي�ة لفرتات وعصور ضارب�ة يف القدم ومن 
املمكن اجراء الزيارات من قبل املدارس واملهتمني 
لالط�الع عىل ه�ذه املواقع االثري�ة والتعرف عىل 
تاريخ هذه املواقع، فمن املمكن أن تستغل بعض 
املواقع الجراء زيارة ثقافية او علمية لالستفادة 
والتعري�ف بتاري�خ املنطق�ة وارش�اد الناس اىل 
اهمي�ة هذه الجذور التاريخي�ة وكيفية الحفاظ 
عليها، فهي تعترب جزءا من تاريخ الناس وبالتايل  
ه�ي جزء م�ن تاري�خ املنطقة وعمل�ت البعثات 
ع�ىل اكتش�اف حقائق علمي�ة جدي�دة، كالبعثة 
الفرنس�ية وكذلك االس�بانية واالمركية وبعثات 
من جامعة هارفرد، فكل هذه البعثات اكتش�فت 

امورا جديدة لم تكن مكتشفة«.
اس�تاذ  وه�و  الهمون�دي  ج�الل  ارام  الدكت�ور 
متخص�ص بعل�م اآلثار والدراس�ات املس�مارية 
تح�دث  الدي�ن،  ص�الح  جامع�ة  يف  القديم�ة 
ل�«الصب�اح« قائ�اًل: » اكتش�فت يف مدينة اربيل 
التاريخي�ة  واملس�وحات  الدراس�ات  وبحس�ب 
القديم�ة مجموع�ة كب�رة م�ن الت�الل االثري�ة 
القديمة، ويف اواسط القرن العرشين زار املنطقة 
العديد من العلماء اآلثاريني واكتشفوا العديد من 
التالل واملواقع االثرية املهمة، ولكن لم يلتفتوا اىل 
مجموعة كبرة اخرى من التالل االثرية وحسب 
املس�وحات االثرية التي قمن�ا بها نحن كآثاريني 
مع البعث�ات الدولي�ة وبالتعاون م�ع دائرة آثار 
اربي�ل، فعدد الت�الل االثرية يف اربي�ل ليس قليال، 
اذ يص�ل اىل اآلالف يف ضواح�ي اربي�ل وبعضه�ا 
اصبح�ت ضم�ن املناط�ق الس�كنية، والبع�ض 
منه�ا يع�ود تاريخها اىل االل�ف الرابع والخامس 
قبل املي�الد وبعضها اىل العصور اآلش�ورية، واىل 
فرتات عديدة اخرى ومن حس�ن الحظ ان غالبية 
الت�الل االثري�ة لم يت�م التعرض لها، س�واء من 
س�كان املنطقة او حتى من رساق اآلثار، فبقيت 
كما هي، ولذلك واثن�اء التنقيبات نجد الطبقات 
االثري�ة مضبوطة بش�كل كامل وتب�دأ اغلبيتها 
من الفرتات اآلش�ورية، وتص�ل اىل عرص الوركاء 

وعرص عبيد وغرها.

تالل الحضارات 
مستوطنات و بقايا مدن وقرى آشورية

لماذا يرفض بعض 
األشخاص تلقي اللقاح 

المضاد لفيروس 
كورونا المستجد 

“كوفيد19″-، 
وما المبررات التي 

يقدمونها، وما موقف 
العلم منها؟

لماذا يرفض البعض تلقي لقاح كورونا ؟ 
تختل�ف العادات والتقاليد من بلد آلخر يف ش�هر رمضان ،وحت�ى من مدينة ألخرى 
،وكل مدين�ة حس�ب تقاليدها.مدينة النجف األرشف لها خصوصية يف هذا الش�هر 
الفضي�ل من حيث العادات والتقاليد والطق�وس واألجواء الروحانية التي تمتاز بها 
نظراً لوجود العتبات املقدس�ة فيها، لكن عادات جديدة تمارس�ها العائالت النجفية 
مع حلول الش�هر الفضيل ،فمع التطور التكنولوجي تس�عى القتن�اء أدوات تراثية 
قديم�ة تضفي نكهة عىل تلك األج�واء كالفوانيس وش�خصيات كرتونية ظهرت يف 
برام�ج رمض�ان التلفزيوني�ة ،وطبعت ع�ىل األوان�ي وأباريق الش�اي واملالعق مع 
رسومات لهالل شهر رمضان ،فضالً عن النرشات الضوئية الرتاثية.ويقول املواطن 
غس�ان العكاييش وهو صاحب محل لبيع املس�تلزمات املنزلي�ة يف حديث: إن »هذه 
العادات بدأت تمارسها العائالت النجفية من سنوات قليلة مضت إىل جانب العادات 
السابقة، لذا تزايد اإلقبال عليها يف السنوات األخرة، ولكن يف العام املايض قل اإلقبال 
بس�بب جائحة كورونا وااللت�زام باإلج�راءات الصحية من قبل املواطنني«.وأش�ار 
إىل أن »إقب�ال  املواطنني زاد كث�راً عن العام املايض ،ليس ألنن�ا ال نكرتث للجائحة، 
وإنم�ا تعاملن�ا معها بات أكث�ر وعياً والتزام�اً بالتباعد الصحي، لذل�ك كان اإلقبال 
عىل اقتناء تلك املس�تلزمات أكث�ر من العام املايض«. وأوض�ح املواطن مهند حيدر، 
أن »االس�تعدادات الرمضانية عادة ما تسبق الش�هر الفضيل قبل أيام عدة للتبضع 

بالحاجات االساسية التي تحتاجها املائدة الرمضانية«.
وأض�اف أن »هنال�ك توجهاً لرشاء مس�تلزمات وديك�ورات تراثي�ة ابتهاجاً بحلول 

الشهر الفضيل، لذلك ترى جميع العائالت تقصد املحال التجارية لرشائها«. 
فيما يرى املواطن أبو رقية، أن »املناسبات الدينية باتت تسبقها تحضرات وطقوس 
يف أغلب مجتمعاتنا املس�لمة، سواء كانت مناسبات فرح أو حزن أو حتى مناسبات 
ذات طاب�ع روحان�ي، ترى األزقة تتش�ح بالراي�ات والنرشات وحتى بالبوس�رتات، 
إيذان�اً ببدء املناس�بة أو بقرب حدوثها«.وتابع: »لذلك نش�اهد كل العائالت تس�تعد 
إلحياء املناس�بات ،الس�يما ش�هر رمضان الكريم، ملا له من خصوصية لدينا ،فرتى 
الديكورات والس�جاد والن�رشات والفوانيس كلها ممارس�ات ترحيبية بقرب حلول 

الشهر الفضيل«.

طقوس رمضانية متوارثة 
في النجف األشرف

 تع�د مش�كلة الطاقة الكهربائية يف الع�راق واحدة من أزمات الق�رن، فالبالد تعاني 
من نقص حاد بالطاقة وقد تفاقم هذا األمر بعد العام 2003 بس�بب تهالك محطات 
التولي�د القديمة ومش�اكل أخرى منها سياس�ية ومنه�ا امنية.املخت�رص املفيد.. يف 

االخبار الهامة تجده يف قناة الفرات نيوز عىل التلكرام  .. لالشرتاك اضغط هنا
وازداد إثر ذلك س�اعات انقطاع التيار الكهربائي عن املواطنني من )14-20( س�اعة 
يومياً؛ وه�و ما دفع بهم اىل االعتماد عىل مولدات الطاقة األهلية، أو املولدات املنزلية 
الصغ�رة وكلتاهم�ا تضيف أعب�اء مادية كبرة ع�ىل األهايل. اضاف�ة اىل االثر البيئي 

السلبي الذي ينتج عن تشغيل هذه املولدات بالوقود السائل.
وحسب تقرير للجنة الربملانية التي ترأسها حسن الكعبي نائب رئيس مجلس الربملان، 
فأن »العراق قد رصف قرابة 60 مليار دوالر خالل السبعة عرش عاماً املاضية ويعترب 
هذا املبلغ قياسياً وهناك دول رصفت اقل من ربع هذا املبلغ وتمكنت من تأمني طاقة 

كهربائية تتجاوز ثالثني الف ميغاواط ومنها عىل سبيل املثل، مرص واملغرب«.
 وي�زداد حج�م الطلب عىل الكهرباء بنس�بة 5 يف املئة س�نوياً، نظ�راً إىل ارتفاع عدد 
الس�كان، والذي س�يؤدي ب�دوره اىل زيادة الحاج�ة إلنتاج الطاقة س�واء عن طريق 

املحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
ويف خطواتها نحو تحسني وضع الطاقة الكهربائية، نجحت وزارة الكهرباء العراقية 
يف الف�رتة األخرة يف الوصول اىل 19 الف ميكاواط من انت�اج الطاقة الكهربائية، بما 
يف ذلك ما تس�تورده من ايران ضمن س�عيها للوصول باإلنت�اج اىل 22 الف ميكاواط 
حي�ث تعتمد ال�وزارة يف ذلك عىل واحدة م�ن اهم الحلول التي يمك�ن اللجوء اليها يف 
ح�ل ازمة الكهرب�اء وهو الغاز الطبيعي  وتق�وم الحكومة العراقية باس�تراد الغاز 
الطبيعي بمعدل 50 مقمق مما يؤكد عىل رضورة االعتماد عىل املصادر الداخلية للبلد 
لتفادي الوقوع تحت رحمة الطرف االخر.ويرى مراقبون أن ما يحتاجه العراق حالياً 
ه�و تطوير موارده الداخلية لضمان اس�تمرارية التوريد وتخفيض الكلف بأكثر من 
80 باملئة مما س�يؤدي حتماً اىل رفد ميزانية الدولة بمبالغ كبرة تساعدها يف تجاوز 

ازماتها الحالية وكذلك املستقبلية.
 ويمل�ك العراق ع�دداً من البدائل التي من املمكن لها ان توف�ر اكثر من 75 باملئة من 
حاج�ة العراق للغ�از ومنها الغاز املصاحب ال�ذي يتم اهدار اكثر م�ن 60 باملئة منه 
بالحرق منذ عرشات السنوات، وكذلك حقول الغاز الحر والتي تتواجد بشكل اسايس 
يف دي�اىل وغ�رب االنبار. وأعلنت وزارة الكهرباء، قبل أش�هر، إعداد خطة من ش�أنها 
إنه�اء أزمة تجهي�ز الطاقة يف البالد، مؤك�دة أن هذه الخطة تس�تلزم مبلغا يصل إىل 

149 مليار دينار.

ازمة متجذرة بدون حلول



Almuraqeb Aliraqi NewSpaper �سحيفة-يومية-�سيا�سية-عامة

10 

والش�ؤون  العم�ل  وزارة  أوضح�ت 
برات�ب  الزي�ادة  أن  االجتماعي�ة 
الحماي�ة  ش�بكة  م�ن  املستفيدي�ن 
الجدي�دة  املوازن�ة  ع�ى  االجتماعي�ة 

ستكون 25 ألف دينار للفرد الواحد.
وقال مدير املرك�ز اإلعالمي يف الوزارة 
نجم العقابي إن حصة األرسة املتكونة 
م�ن 4 أش�خاص س�تكون 100 أل�ف 
دين�ار بمعن�ى أن كل فرد ل�ه 25 ألف 

دينار شهريا.
وأض�اف أن الزي�ادة تخ�ص العوائ�ل 
الذي�ن  م�ن  املستفي�دة  املش�مولة 

يستلمون الرواتب حاليا.
والش�ؤون  العم�ل  وزارة  وكان�ت 
االجتماعية ق�د أعلنت من خالل مدير 
مركزها اإلعالم�ي، أن التقديم الجديد 
عى راتب الرعاية االجتماعية الذي من 
املؤمل إطالقه خ�الل األيام املقبلة بعد 
وص�ول تخصيصات الوزارة س�يكون 
عرب االس�تمارة االلكرتونية، وبإمكان 
املواط�ن التقديم عليها م�ن أي مكان 

حتى من جهاز الهاتف املحمول. 

وقال مدير املرك�ز اإلعالمي يف الوزارة 
نجم العقاب�ي إن هناك لج�ان فرعية 
س�تقوم بمساع�دة العوائ�ل الت�ي ال 
يمكنه�ا اس�تخدام االنرتن�ت بسب�ب 
ضع�ف الحال�ة املادي�ة خصوص�ا يف 
مناط�ق األري�اف، أو تلك الت�ي تجهل 
وم�لء  االنرتن�ت  اس�تخدام  كيفي�ة 
ال�وزارة  االس�تمارة، حي�ث وضع�ت 

العوائل املتعففة بنظر االعتبار.
ودع�ا العقاب�ي املتقدم�ن خصوص�ا 
األرس غ�ر املحتاج�ة إىل فت�ح املجال 
اس�تحقاقا  األكث�ر  األرس  أم�ام 
وع�دم مزاحمته�ا ع�ى رات�ب اإلعانة 

االجتماعية.
األي�ام  يف  س�تقوم  وزارت�ه  أن  وب�ن 
املقبلة بتنزيل توضيحات أكثر عن آلية 
الشمول عرب صفحات الوزارة واملوقع 
االلكرتون�ي ح�ول كل فئ�ة وم�ا ه�و 
مطل�وب منها، كما دع�ا املواطنن إىل 
تقديم األوراق واملستمسكات الثبوتية 
الرس�مية غ�ر امل�زورة به�دف ع�دم 

تعرضهم للمسائلة القانونية.

استثناء خريجي المهن الطبية
طالبت حكومة واس�ط رئاس�ة ال�وزراء باس�تثناء خريجي امله�ن الطبية 
والكلي�ات الطبية م�ن تعليمات وضواب�ط مجلس الخدم�ة االتحادي وذلك 
بإص�دار أوامر مبارشتهم بالوظائف بالرسعة املمكنة.وقال املحافظ محمد 
املياحي يف وثيقة رس�مية إن مبارشة هذه الكوادر تسهم يف رفد املؤس�سات 
الصحي�ة يف املحافظ�ة بعنارص جديدة تسه�م يف تعزيز اإلج�راءات الالزمة 
ملواجه�ة فاي�روس كورونا.يذك�ر أن محافظة واس�ط ش�هدت ي�وم أمس 
تظاه�رة لخريج�ي املجموعة الطبي�ة للمطالبة بإصدار أوام�ر مبارشتهم، 
أغلق�وا خالله�ا مبن�ى دائ�رة الصح�ة ،ملوح�ن باالعتصام يف ح�ال عدم 

االستجابة ملطالبهم إىل يوم الخميس املقبل.

ب�ارشت الرشكة املح�ال إليه�ا مرشوع 
إع�ادة تأهي�ل كورني�ش الب�رة امس  
األربع�اء أعمالها بع�د أن واجهت بعض 
املعوق�ات اإلدارية والفني�ة والتي أخرت 
املب�ارشة بتنفيذ األعمال فيم�ا بينت أن 
املب�ارشة الفعلي�ة ودخ�ول اآللي�ات إىل 

العمل س�تكون يوم السبت املقبل.
وق�ال مدير الرشك�ة رحي�م البزوني إن 
قيمة املرشوع تبلغ 11 مليار ومدة تنفيذ 
ه�ي 540 ي�وم ولك�ن محاف�ظ البرة 
طلب من إدارة الرشكة أثناء تواجد لجنة 
خليج�ي 25 يف الب�رة أن يت�م إنج�از 
العم�ل قبل انط�الق البطول�ة والرشكة 
وعدت املحافظ بذلك ولكن برشط تعاون 
جميع األط�راف معها وخصوص�اً فيما 
يتعلق بإزالة التجاوزات من عى ضفاف 

شط العرب.

وأضاف البزوني أن املطاعم العائمة تعد 
م�ن ضمن التجاوزات وق�رار إزالتها من 
عدم�ه يبقى بملع�ب الحكوم�ة املحلية 
وهي من س�تقرر مصره�ا خالل األيام 

املقبلة عى حد تعبره.
ونوه إىل أن م�رشوع إعادة تأهيل كورنيش 
شط العرب يبدأ من بوابة القصور الرئاسية 
ويش�مل إزالة كافة التج�اوزات ومقرنص 

األرصف�ة والتبلي�ط والعم�ل بمواصف�ات 
عاملية وضعت من قبل الرشكة االستشارية 
والت�ي قامت بوضع مناش�ئ ونوعية املواد 

التي ستستخدم يف تنفيذ املرشوع.
كم�ا بن أن كافة األكش�اك التي س�توضع 
بعد إنتهاء أعمال التأهيل ستكون متحركة 
وغر ثابتة يف مكان واحد كي ال تعيق حركة 
املواطنن وس�يكون مقسم إىل ثالثة أقسام 
ممىش خ�اص باملواطنن وآخ�ر للدراجات 
الهوائي�ة والج�زء الثالث س�يكون ملنطقة 

انتظار املواطنن.
وكان برنام�ج املتابع ال�ذي يبث عرب إذاعة 
االلكرتوني�ة ق�د س�لط  املرب�د  ومنص�ات 
الضوء يف إحدى حلقات�ه املاضية عى واقع 
الكورني�ش يف محافظ�ة الب�رة ووعدت 
الجه�ات املعنية آن�ذاك بحلحل�ة املوضوع 

خالل الفرتة القليلة املقبلة.

مباشرة الشركة المحال إليها إعادة تأهيل كورنيش البصرة بأعمالها

نناش�د رئي�س ال�وزراء باس�م االنسانية 
واالب�وة ان ترح�م اطفالن�ا الصغ�ار م�ن 
الدوام الحضوري نحلفك باسم هذا الشهر 
الفضي�ل اطفالنا فل�ذات اكبادن�ا والوباء 
االصاباب�ات متزايدة  مست�رشي واع�داد 
وه�ؤالء اطفال صغار اليمك�ن ان يلتزموا 

ب�اي وس�يلة للوقاية لذا نرج�وك ان تلغي 
ق�رار وزارة الرتبية بجعل الدوام حضوري 
للصفوف االولية لذا نرجوا من س�يادتكم 
وعطفك�م االبوي بان ترحم�وا اوالدنا من 

هذا الوباء

                    * ارساء سالم

الس�الم عليكم نحن لفيف م�ن املتعاقدين الذين تم�ت مبارشتهم بعد 2 
/10 لسن�ة 201٩ وصدر بحقنا كت�اب بتحويلنا اىل عق�ود وزاريه قرار 
٣15 وبقين�ا مستمري�ن بال�دوام والي�وم وزارة التعليم الع�ايل تفاجئنا 

وتصدر كتاب الغاء العقد وهذا ظلم بحقنا..
لكوننا خدمنا الجامعات لسنتن دون تخصيص مايل اين موقف س�يادة 
رئي�س ال�وزراء والنواب من هذا الظل�م تجاهنا ملاذا ه�ذا التخبط وعدم 

الثبوت بالقرار

                                                                       * مصطفى رتاج

السيد رئيس مجلس الوزراء املحرتم

السيد وزير الداخلية املحرتم

السيد قائد قوات الرشطة االتحادية املحرتم

م/مناشدة
�����������������������������

نحن ابنائكم من منتسبي اللواء 14 رشطة اتحادية يرجى
التفضل باملوافقة عى ش�مولنا بمخصصات الخطورة أسوًة 
بأقراننا من بقية التشكيالت مع العرض ان جنابكم عى علم 
بخط�ورة القاطع الذي تم تكليفن�ا بحمايته، راجن عطفكم 
األب�وي يف املوافقة عى ش�مولنا بها علم�ا إن اغلب منتسبي 
لواءنا هم من س�كنة املحافظات البعيدة، هذا ولكم االمر بما 

تنسبوه سيدي.
                                                          ابنائكم منتسبي

                                              اللواء الرابع عرش رشطة اتحادية

                                                 * عبدالعظيم اليارسي
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رشط�ة  قي�ادة  نف�ذت 
واس�ط يف وق�ت متأخ�ر 
حمل�ة لتنظي�ف مدين�ة 

الكوت.
أن  يف  القي�ادة  وقال�ت 
ه�ذه الحملة تأتي ضمن 
نفذتها  حمالت  س�لسلة 
القي�ادة بالتنسي�ق م�ع 
الحكومة املحلية الحتواء 
النفايات  مش�كلة تراكم 
بسب�ب إرضاب اإلج�راء 
البلدي�ة  يف  العامل�ن 
ملطالبته�م بتحويلهم إىل 

عق�ود وزارية حس�ب قرار ٣15.يذك�ر أن الحكومة املحلية يف واس�ط بينت يف وقت 
سابق مفاتحة الجهات املختصة بمطالب هذه الرشيحة، فيما حذرت من سياسة يل 

األذرع التي يتبعها اإلجراء يف اإلرضاب عن العمل.

أعل�ن النائ�ب ع�ن واس�ط عب�اس العط�ايف عن 
رصد التخصيص املايل للمش�اريع اإلس�رتاتيجية 
الت�ي توقفت بسبب ق�رار 474 يف عهد الحكومة 
السابقة كاملستش�فى الرتكي وطريق بدرة وماء 

الكوت الكبر وتوسعة طريق بغداد.
 1٣٣ إضاف�ة  إىل  تري�ح   يف  العط�ايف  وأش�ار 
م�رشوع جدي�د إىل املحافظ�ة ضم�ن املش�اريع 
املحلي�ة )تنمي�ة األقاليم(.ولف�ت إىل أن الظروف 

التي مرت به�ا املحافظة نهاية عام 201٩ حالت 
دون االس�تفادة م�ن موازن�ة ذل�ك الع�ام، إال أن 
تدوير املبالغ إىل موازنة 2021 س�يسهم يف إعادة 
العم�ل بها مرة أخرى.كما ن�وه إىل أن نجاح هذه 
الخطوة مرهون بمدى جدي�ة الجهات التنفيذية 
يف املحافظة بإعالن وإحالة وتنفيذ تلك املشاريع.

يذكر أن الحكومة املحلية يف واسط أعلنت يف وقت 
سابق عن تخصيص 200 مليار دينار.

شرطة واسط تنفذ حملة لتنظيف مدينة الكوت

وزع�ت الحكومة املحلي�ة يف املثنى، 
الوجب�ة الثاني�ة من قط�ع األرايض 
ع�ى الك�وادر الصحي�ة بواقع 800 
قطع�ة يف مناطق الخرض والسماوة 
أحم�د  املحاف�ظ  والرميثة.وق�ال 
منفي إن قس�م األمالك يف مديريات 
البلدي�ات أكمل�ت كاف�ة اإلجراءات 

الالزمة لتوزيع تلك القطع.
وأض�اف أن الفرتة املقبلة ستش�هد 
اس�تكمال توزيع قطع األرايض عى 
الكوادر الصحية فيما ستبدأ الدوائر 
البلدية بإستمالك مساحات جديدة 
لفرزه�ا وتوزيعه�ا ع�ى مختل�ف 

الرشائح.

مناش�دة اىل السيد امن بغداد املحرتم 
نحن سكان منطقتي الرشطه الرابعة 
 855 محل�ة  املواص�الت  ومنطق�ة 
ومحلة 857 مدخ�ل املنطقه من جهة 
فلكة الش�هداء باتجاه سوق الرشطه 
الرابعةيف حالة س�يئه جدا جدا بحاجة 
اىل ادام�ه تبلي�ط وتنضي�ف وانش�اء 
ارصف�ه مقرنصة نتمنى ان يتم النظر 
يف هذا املوضوع لكونه خدمة عامة اىل 

اهايل املنطقة.

          * ابو شجاع الحسناوي

#املهندس�ن_املعتصمن... ب�ل يف واقع االمر املهمش�ن لحقوقهم طيلة 
ه�ذة السنوات .. املقمعن البسط مطالبهم املرشوعة عانت ماعانت هذة 
الفئة الهندسية من ظلم وتسويف وبطالة صارمة جالت يف ارجاء العراق 
ش�ماال وجنوبا..اصبح اليوم العراق اليكرتث لهذة الكفاءات الهندس�ية 
والطاق�ات النرة جعلها تفرتش االرايض صيفا وش�تاء تجلس الطرقات 
تستج�دي عط�ف الح�كام والن�واب ألس�رتداد حقوقه�م املسلوبة..بلد 
الخرات والرغيف للمهندسن فية .. بلد الحضارة والعلم واليقدس لعلوم 
الهندس�ة .. املهندس هو س�اس التطور واالعمار يف ه�ذة البالد ..التقدم 
والحضارة تبنى من دون خرائطهم وخوذهم البيضاء... من اليريد الخر 

لهم اليريد الخر للعراق وشعبة اآلبي.

                                                * آمنة محمد عيل

توزيع 800 قطعة أرض على الكوادر الصحية

توصيا ت صحية

توصيا ت صحية

الزيادة على راتب الرعاية االجتماعية

ضم اه�وار الع�راق وبع�ض املواق�ع االثري�ة اىل الرتاث 
هدف ألكثرية العراقي�ن اال وهو وحدة العراق الن هكذا احداث العاملي أهم 

ومواقف تجعل العراقي يش�عر بالفخر بعراقيته وتاريخه ويجب علينا ان نركز دائما 
عى املش�رتكات بن ابناء الوطن ومن اهمها تاريخ العراق الذي يعترب تاريخ كل فرد 
ونش�عل تلك الجذوة يف حب الوطن واملواطنة يف هذه املش�رتكات م�ن تاريخ ونهرين 
خالدي�ن ولغ�ة وع�ادات وتقاليد ووقفات بطولية مش�رتكة.. لك�ي نرضب املرشوع 
العدوان�ي للع�راق من بع�ض دول العالم يف تقسي�م العراق وجعل�ه دويالت ضعيفة 

ومتناحرة ال بسط االسباب ارجو االنتباه اىل هذه النقطة ....                                                                

                                            *  شاكر غدير

اإلصاب�ات  حصيل�ة  ارتفع�ت 
املسجل�ة اليوم الثالث�اء بفروس 
كورون�ا لتص�ل إىل 817٩ حالة و 
٣٩ حال�ة وف�اة وذلك خ�الل آخر 
إحصائية مسجلة لل� 24 س�اعة 

املاضية.
وقال�ت ال�وزارة خ�الل بي�ان لها 
عن املوق�ف الوبائي اليومي إطلع 
علي�ه املرب�د إن ح�االت الش�فاء 
بلغ�ت 57٩1 يف عموم محافظات 
الع�راق، فيما بلغ ع�دد من تلقوا 

اللقاح اليوم 14265 مواطناً.

رقم قياسي جديد

تخصيص مالي للمشاريع االستراتيجية المتوقفة

انتقدت الحكومة املحلية يف الديوانية، غياب الرقابية املركزية عى ارتفاع أس�عار املواد الغذائية األساس�ية 
يف املحافظ�ة م�ع حلول ش�هر رمضان.وقال محاف�ظ الديوانية زهر الش�عالن إن املحافظ�ة تعاني من 
ع�دم وجود ق�رارات مركزية صحيحة توازي حالة نقص املواد الغذائية من خالل االس�تراد، منوها إىل أن 
القرارات املتخذة هي إغالق االستراد وعدم تجهيز املواد الغذائية األساسية ما يسبب بارتفاع بأسعارها.

وأش�ار إىل القيام بحمالت من قبل الجهات املعنية حول األس�واق واملحال التجارية للحد من عملية ارتفاع 
األسعار فيها.

مع األس�ف الش�ديد بغداد) حبيبتن�ا الجميلة ( يحل به�ا هذا الخراب 
والدمار.

حكوَمة نائمة بالخرضاء خلف الجدران. ومدراء دوائر خلف املناضد.. 
وش�وارع بغداد ) بائسة (محفرة ومظلمة ليال.. و الحواجز الحديدية 
للخط الرسيع من زمن االحتالل األمريكي عبارة عن سكراب.. والغبار 

والرتاب املرتاكم يمأل الشوارع..
اال تستح�ون ياحكوم�ة مت�ى تخجل�ون وانت�م تجوب�ون الش�وارع 

وتشاهدون خراب العاصمة.
ولك�ن انت�م عندما تسلك�ون الطري�ق بسياراتكم الفاره�ة وآملضلله 
تغلقون عيونكم وتنش�غلون بالحديث مع م�ن بحانبكم. او االتصال 

بالهاتف.لذلك نقول اتقوا الله وارحمو ا بغداد..
ارحمو بغداد الله ال يرحمكم.

                                               * ابو احمد  الحميد

ارحموا بغداد ) ال رحمكم اهلل ( ايها الفاسدون

 المهمشونمناشدة

السيد رئيس الوزراء املحرتم ......
نطلب م�ن س�يادتكم العطف االب�وي والرحمه 
بالسجن�اء بااط�الق رساحه�م يف ه�اذا الش�هر 
املب�ارك وترد لهف�ة االباء واالمهات ولم الش�مل 
عى س�فرة االفطار وهم يدعولك بالخر والسرت 
والعم�ر الطوي�ل لسيادت�ك ..ربي يوفق�ك وانت 
تعرف اكثر السجناء مظلومن وانت ترفع الظلم 
عنه�م .. ف�رح عوائله�م واطفاله�م وزوجاتهم 
وه�ذا العيد قري�ب اجعلهم س�عداء به�ذا العيد 

املبارك اعاده الله عليكم باالصحة والعافية .
وانت ابو واخو العراقن ونرتقب ونظن بك الخر 
س�يدي ربي يبارك بك وبمسعاك ويبارك بعمرك 
من�ك  والفرح�ة  الب�رشى  وعائلتك......ننتظ�ر 

يابطل ..
                           * رفيف رشيد الالمي

الرحمة 
فوق العدل

ارحموا ابناءنا من هذا الوباء اللواء الوحيد 
الذي لم يشمل بالخطورة

ظلم

نفخر بعراقيتنا و تأريخنا

عدم وجود قرارات مركزية صحيحة
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دراسة تحدد عاماًل في زيادة خطر 
الكشف عن اآلثار الجانبية جراء تناول جرعة زائدة من الباراسيتامولالوفاة بكورونا

ُيعرف الباراسيتامول بأنه مسكن 
شلائع يسلتخدم لعلاج األوجاع 
واأللم. وعىل الرغلم من أن تناول 
الجرعلة امللوىص بها آملن ملعظم 
النلاس، إال أن الجرعلات الزائلدة 
يمكن أن تسبب ردود فعل سلبية.
لتسلكني  يسلتخدم  ملا  وعلادة 
املتوسلطة،  أو  الخفيفلة  اآلالم 
أو  األسلنان  أو  الصلداع،  مثلل 
التلي  االلتلواء، وتقليلل الحملى 
نلزالت  مثلل  األملراض  تسلببها 
للل  ووفقلا  واإلنفلونلزا.  اللرد 
املعتلادة  الجرعلة  فلإن   ،NHS
من الباراسليتامول هلي حبة أو 
قرصلان عيلار 500 مللغ يف املرة 

الواحدة.
وينطوي تجلاوز الجرعة املوىص 
بهلا علىل مخاطلر تنلاول جرعة 
زائلدة، والتلي يمكلن أن تكلون 

مهددة للحياة.
وكشلفت إدارة الصحلة الوطنية 
الغثيلان  أن   ،NHS الريطانيلة 
والقليء من األعراض »الشلائعة 
ملن  زائلدة  لجرعلة  للغايلة« 

الباراسيتامول.
يف  األعلراض  هلذه  تحلدث  وقلد 
غضون سلاعات قليلة من تناول 
وُتعلرف  للكبلد.  سلامة  جرعلة 
السلمية الكبدية بأنها اإلصابة أو 
تللف الكبلد الناجم علن التعرض 

للعقاقري.
وملع ذلك، كما توضلح NHS، إذا 
كنلت تعاني ملن النعلاس يف أول 
يوم إىل يومني بعد جرعة زائدة من 

الباراسليتامول، فمن غري املرجح 
أن يكون ذلك بسلبب فشل الكبد، 
لذللك ضلع يف اعتبارك األسلباب 

األخرى.
الجانبيلة األخرى  وتشلمل اآلثار 

للجرعات الزائدة ما ييل:
• ألم البطن العلوي األيمن.

• الريقان.
ويوضلح مقلال ُنلر يف املجللة 
الطبيلة الريطانية )BMJ( مزيدا 
من التفاصيل حول آثار الجرعات 

الزائدة.
ووفقا للل BMJ، غالبلا ما يكون 
امللرىض دون أعلراض أو لديهلم 

الجهلاز  يف  معتدللة  أعلراض 
الهضمي يف العرض األويل.

وتحذر مقالة BMJ من أنه »نادرا 
ملا تظهر جرعلة زائلدة كبرية يف 
البدايلة ملع غيبوبلة وحملاض 

استقابي شديد«.
كيف أعرف أن الجرعة زائدة؟

تحدد خدملة معلومات السلموم 
اململكلة  يف   )NPIS( الوطنيلة 
مختلفلة  أنواعلا  املتحلدة، 
ملن  الزائلدة  الجرعلات  ملن 

الباراسيتامول عىل النحو التايل:
• الجرعلة الزائدة الحلادة: تناول 
كميات زائدة من الباراسليتامول 

خال فرتة تقل عن ساعة واحدة؛ 
عادة يف سياق إيذاء النفس.

• جرعلة زائلدة متداخللة: تناول 
كميات زائدة من الباراسليتامول 
ملدة تزيد عن سلاعة واحدة؛ عادة 

يف سياق إيذاء النفس.
ووفقا ملقال BMJ، فإن الجرعات 
التي تقل باسلتمرار عن 75 مغ/
كلغ يف أي فلرتة 24 سلاعة، ملن 
غري املرجح أن تكون سلامة، عىل 
الرغلم ملن أن املخاطر قلد تزداد 
إذا تم تناول هذه الجرعة بشلكل 
متكرر علىل ملللللدار يومني أو 

أكثر.

طلور العلماء كبسلولة رائلدة تطلق 
ترتفلع  عندملا  تلقائًيلا  األنسلولني 
مسلللللتويات السكر يف الدم بشكل 

كبري.
ويمكن أن تحللللل هذه الكبسلولة 
محل الحقلن التقليدية ملللن يعانون 
ملن النوع األول من السلكري، والتي 
قد يكون ملن الصعب إعطاؤها ذاتًيا 
وتؤدي إىل تفويلت املرىض للجرعات. 
وستسلاعد التكنلللللولوجيلا، التي 
طورها باحثون من جامعة نيويورك 
أبوظبلي، يف معلللللالجلة امللرض، 
اللذي يعلد السلبب الرئييس السلابع 

للوفاة يف جميع أنحاء العالم.
بمسلتويات  السلكري  داء  ويتميلز 
غري متسلقة من هرمون األنسولني، 
ولكن تطوير عاج عىل شلكل حبوب 
كان صعًبا ألن األنسلولني هش، ويتم 
تكسريه بواسطة إنزيمات املعدة قبل 

أن يصل إىل مجرى الدم.
وكان التحدي هو إيجاد طريقة لتعبئة 
األنسلولني حتلى يتمكن ملن النجاة 
من الرحللة عر املعدة، ويعتقلللللد 
الباحثون يف جامعة نيويورك أبوظبي 
أنهلم تمكنوا ملللللن حل املشلكلة 
من خال إنشلاء إطار من الجزيئات 
التلللي  الدقيقلة  العضلللللويلة 
يمكن أن تقاوم جهلللللود الجسلم 

لهضمها.
املثلري للدهشلة أن هذه الكبسلوالت 
تحمي األنسولني يف الواقع من البيئة 
القاسلية للمعلدة لنقلله بأملان إىل 
مجلرى اللدم، وبمجرد دخلول الدم، 
يمكلن للجسليمات أن تراقب تلقائًيا 
مستويات األنسولني لدى املريض وال 
تطللق اللدواء إال عنللللللد الحاجة 

إليه.
ويف االختبلارات التلي أجريلت علىل 
السلكري،  بداء  الفرئان املصللللابة 
أظهر فريق البحث أن الحبوب أعادت 
إىل  اللدم  يف  الجلوكلوز  مسلتويات 
وضعها الطبيعي يف غضون سلاعتني 
ملن ابتاعلللللهلا، وال يلزال هناك 
حاجلة إىل املزيلد مللللللن العملل 
والبحلث لتطبيلق هلذه الطريقلة يف 

العاج عىل البر.

علماء يطورون »كبسولة« 
تغني مرضى السكري 

عن الحقن اليومية

كشلفت دراسلة جديلدة، 
رسا جديلدا وراء الشلعور 

بالجوع طوال الوقت.
التلي  الدراسلة،  وبينلت 
نرتهلا صحيفلة »ديليل 
نقلا  الريطانيلة،  ميلل« 
»نيتشلور  دوريلة  علن 
أن  ميتابوليلزم«، 
»األشلخاص الذين يعانون 
من انخفاض يف مستويات 
بعلد  اللدم  يف  السلكر 

ل  و م تنلا لطعا ا

ينتهي بهم األمر بالشلعور 
وبالتلايل  بالجلللللللوع، 
مئلللللات  يأكللللللون 

أكثر  الحراريلة  السلعرات 
من غريهم«.

باحثون من كينغز  وجمع 
كوليدج لنلدن، بيانات عن 
مسلتويات السلكر يف الدم 
امللؤرشات  ملن  وغريهلا 
الصحية من 1070 شخصا 
إفطلار  وجبلة  يتناوللون 

عادية ووجبات أخرى.
الباحثون، إىل  وتوصللللل 
االنخفاض  أن 
يف مسلتويات 
لسلكللللر  ا
بعلد  اللدم  يف 

تنلاول الطعلام هو سلبب 
معانلاة بعض األشلخاص 
ملشلكات يف وزن الجسلم، 
حتى يف ظلل اتباع األنظمة 
الغذائيلة التلي تتحكلم يف 

السعرات الحرارية.
وأشلارت نتائلج الدراسلة 
الذيلن  األشلخاص،  أن  إىل 
عانلوا من انخفلاض كبري 
يف  السلكر  مسلتويات  يف 
اللدم، كانلوا أكثر شلعورا 
بالجوع بنسلبة 9% وقاموا 
التاليلة  وجبتهلم  بتنلاول 
قبلل اآلخرين بحوايل نصف 

ساعة.
ويقول الباحثون، إن الفهم 
التمثيلل  لعمليلة  األعملق 
الغذائي بشلكل منفرد لكل 
شلخص عىل حدة هو أمر 
عندملا  بخاصلة  رضوري 
يتعللق األملر بالتخطيلط 
يهلدف  غذائلي  لنظلام 

لتحسني الحالة الصحية.

سر جديد وراء الشعور بالجوع طوال الوقت
سلوران  العراقلي  الدكتلور  كشلف 
اختصلايص  طبيلب  زنكنلة  حسلن 
باطنيلة واألمللللللراض القلبيلللة 
و الصدريلة والجهاز الهضمي والغدد 
عن الحاالت ايل يجب عىل مللللللللن 
يتعلرض لهلا بكلر صلللللللومه 

فورا.
وقلال زنكنلة، أنله اذا كان للدى اي 
شلخص ملرض سلكري و قلرر أن 
يصوم بعد استشلللللللارة طبيبك، 
يف الحلاالت التاليلة يجلب ان يكلر 
صومله فوراً النلللله يف االرصار عىل 
الصيام مع تلك الظروف، فقد يعرض 
صحتله أو يف بعلض األحيلان حياتك 

للخطر:
لل اذا كان قياس السكري أقل من 70 
يجلب ان يفطر، أما إذا كان بني ال70 
وال 90 انتظلر و قام باعادة الفحص 

بعد ساعة.
للل اذا كان قيلاس السلكري فوق ال 

.٣00
لل حدوث مرض حاد - فجأة

لل وجلود أعراض هبوط السلكر، أو 
ارتفاع السكر أو الجفاف

بعض أعراض هبوط السكر:

للل االعيلاء، علدم انتظلام رضبلات 
القللب، الرجفلة، تعلرق، الجلوع، 

شلحوب، قللق، هيجلان، خدر 
أو تنميل باللسلان الشلفتني 

أو الخلدود، ترصفلات غري 
بالنظر  تغيريات  طبيعية، 
النظلر،  غلواش  مثلل 
نوبلة  الوعلي،  فقلدان 

شمرة، نوبة رصع.
ارتفلاع  أعلراض  املا 
يف  السلكر  مسلتوى 
صداع،  الدم:العطش، 

النظلللر،  غلواش 
املتكرر  التبلول 

واالعياء. 

ابرزها ارتفاع السكري.. ظروف صحية يجب عندها ترك الصيام بشكل فوري

قاللت الرابطلة األملانيلة ألطبلاء األعصاب إن 
االعتلال العصبي املتعدد هلو مرض يمكن أن 
يصيب جميع األعصاب خارج الجهاز العصبي 

املركزي.
وأوضحلت الرابطة أنه بسللللللبب االعتال 
تتوقف األعصلاب عللللن توصيل اإلشلارات 
العصبيلة، ملن ثم يشلعر املريلض بتخدير أو 
تنميلل يف الجسلم، ال سليللللما يف األقلدام 

واأليدي.
وإذا أُصيب الجهلاز العصبي الذاتي باالعتال، 
فقلد يظهر ذلك يف صلورة اإلصابة بتغريات يف 
البرة واألظافللللللر ويف تزايد نسبة العرق 
أو تراجعهلا وكذللك يف اإلصابلة باضطرابات 

نظم القلب.
ويرجلع االعتلال العصبلي املتعلدد إىل العديد 
من األسلباب مثل اإلصابة بالسكري واإلفراط 

الشلديد يف تناول الكحول وكذلك اإلصابة بداء 
البورليلللللات وغلريه من األملراض املعدية 
االسلتلللللقابية  باألملراض  واإلصابللللة 
أيضا والتسلمم عن طريلق املذيبات أو املعادن 

الثقيلة.
وعىل أيلة حال يجلب استشلارة الطبيب فور 
ماحظلة األعلراض سلالفة الذكلر للخضوع 

للعاج يف الوقت املناسب.

أعراض تنذر باإلصابة باالعتالل العصبي

يف تطلور مبللهلر يفتلللللللح اآلملللللال اىل اآلالف حللللللول 
العاللم مملن يعانلللللون ملن عجز الجهلاز التنفليس، اجريت يف 
اليابلان عملية فريدة ملن نوعهللللللا، اذ تلم زرع اجزاء من الرئة 
اىل مللللللريضلة أصيللللبلت بتللف شلبلللللله كاملل بالرئلة 
بسلبب الوباء وسلتقللللوم تلك األجللللزاء بمهلللللام الرئلللة 

التلللللالفة.
وبحسلب تقرير انه »قلد تم أخذ األجزاء من رئتلي الزوج واالبن بعد 

تطابق األنسجة و هم احياء وبصحة جيدة«. 
واشلار التقرير اىل أن »املبللللللهلر يف االمر انها تتم الول مرة حيث 
كانلت زراعللللللة الرئلللللة تتمللل باخللللللذ الرئة كاملة من 
شلخص فللللارق الحيلاة مما تكللللللون فلرص توفرها صعبة 

جدا«. 
واكد التقرير ان العملية التي اسلتمرت 12 سلاعة، نجاحها سيبعث 

االمل.

اليابان تنجز تطورا مبهرا وتجري 
عملية جراحية تبعث األمل

طبيب عراقي يكشف عن مرضى السرطان 
الذين يحق لهم اخذ لقاح كوفيد - 19

اطباء يحسمون الجدل بشأن التصاق 
»العلكة« بالمعدة بعد دخولها للفم

رد اطبلاء عن االحاديث التي تشلري اىل التصاق العلكلة يف املعدة عند 
بعد دخولها اىل الفم، مؤكدين عدم صحة ذلك.

وقلال االطبلاء، إن هذه العلكة سلتعر 
خلال يلوم او اثنلني و تختللط مع 

الخلروج و تخرج خارج الجسلم، 
النله اليوجلد يف جسلم االنسلان 
انزيملات هاضمله للملواد التلي 
تحتلوي عليهلا العلكلة، وبالتايل 

يستحيل هضمها. واشار االطباء، 
اىل ان مخاطلر تنلاول العلكة أخطر 

من بلعها، لكونها مصنوعة من السكر 
وملن املمكن جدا أن تسلبب تلف لاسلنان 

و التسلوس«.اضافة اىل ذللك فأن فيها خطر آخلر باألخص األطفال 
الصغار انه ممكن »يشهق« بها و تتسبب باغاق املجرى التنفيس. 

ولفتوا اىل أن هناك حاالت مثبتة انها تتسبب بانسداد امعاء يف 
حاالت البلع املتكرر للعلكة او يف حال اخذ الطفل كمية 

كبرية و بلعها. 

حلدد طبيلب السلللللرطان العراقي 
الدكتلور فللللللرات يحيى محسلن 
مرىض السللللرطان الذين يحللللق 
لقللللاح  مللللللن  التطعيلم  لهلم 

كورونا. 
وقال محسن، إن من هؤالء املرىض هم 
الذيلن انهوا العلاج الكيمياوي وكذلك 
هرمونلي  عللللاج  يتلقلون  الذيلن 

يكدرون.
واضلاف، أن امللرىض الذيلن لهم عاج 
بايلوجي يسلتطيللللعون ان يأخذوا 
اللقلاح وايضلا امللرىض الللللللذين 
مسلتمرين بأخلذ العلاج الكيمياوي، 

مبينا.
 أن هلذا العاج اليتسلبب بنزول قوي 

باملناعة. 

راقلب أطبلاء أمريكيون تطور عدوى فريوس كورونا للدى أكثر من 48 ألف مريض 
وتوصللوا إىل اسلتنتاج مفلاده أن انخفاض النشلاط البدني ضاعف ملن احتمالية 

دخولهم املستشفى ومن خطر وفاتهم بثاثة أضعاف.
وقالت نتائج هذه الدراسلة التي نلرت املجلة الريطانية للطب الريايض: »أظهرت 
ماحظاتنا أن النشاط البدني املنخفض كان أحد أخطر عوامل خطر اإلصابة بعدوى 
»سلارس-كوف – 2«، بما يف ذلك باملقارنة مع التدخني والسلمنة ومرض السلكري 
وارتفاع ضغط الدم. يجب عىل سلطات الصحة العامة يف جميع أنحاء العالم أن تأخذ 
هذا األمر يف عني االعتبار يف عملها مع السكان، وهو أمر مهم بشكل خاص بالنظر إىل 
ملدى صعوبة الحفاظ عىل لياقتهم يف رشوط العزلة«.وحدد األطباء وعلماء األحياء 
عىل مدار العام املايض، العديد من عوامل الخطر التي تساهم يف تطور أشكال حادة 
ملن عدوى فريوس كورونا وتزيد بشلكل كبلري من خطر الدخلول إىل غرف العناية 

 ، ملركلزة وتزيلد عىل وجله الخصوص أمراض القللب واألوعية ا
الدمويلة من احتمالية وفاة املرىض بأكثر من 
أربع مرات، وملن املرجح أن ينتهي األمر 
الزائلدة  وملرض  بأصحلاب األوزان 
يف  الطلوارئ  أقسلام  يف  السلكري 
املستشفيات باحتمالية تزيد ثاث 
إىل خمس مرات.ولفتت مجموعة 
من األطبلاء األمريكيني برئاسلة 
روبرت سوليس، الباحث يف مركز 
الطبلي   »Kaiser Permanente«
يف مدينلة فونتانلا األمريكية، إىل أن 
العديلد من هلذه املشلكات الصحية 
انخفلاض  أو تلزداد سلوءا ملع  تنشلأ 
مستويات النشلاط البدني. واسرتشادا بهذه 
الفكلرة، تتبلع العلملاء كيف أثلر االسلتعداد البدني 
للمرىض عىل مسلار اإلصابة بالفريوس التاجي.ويف املحصللة، حلل األطباء التاريخ 
الطبي ودرسلوا بشلكل شلامل الحالة الصحية واللياقلة البدنية للدى أكثر من 48 
أللف من سلكان جنلوب كاليفورنيلا الذيلن أصيبوا بفلريوس كورونا بلني مارس 
وأكتوبر 2020.وتبني أن قسلما صغريا فقط منهم، حلوايل 9%، انتهى به املطاف إىل 
املستشلفيات، أو لم يسلتطع مقاومة املرض، ما سمح للعلماء بتقييم تأثري عوامل 
الخطر املختلفة عىل مسار املرض بأكر قدر ممكن من الدقة.كما اتضح أن مستوى 
االسلتعداد البدني كان أحلد أهم عوامل الخطر لإلصابة بفريوس »سلارس – كوف 
– 2«، وكان سلكان كاليفورنيلا الذيلن يعانون من قلة اللياقلة البدنية أكثر عرضة 
بمرتلني للدخلول إىل املستشلفى وحلوايل ثاثة مرات أكثلر احتماال للوفلاة مقارنة 

بعشاق اللياقة البدنية والتمارين الرياضية.



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

مواقيت ال�صالة

قال رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: »أال أدلكم عىل 
سالح ينجيكم من أعدائكم، ويدّر أرزاقكم؟ قالوا: بىل،
قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سالح المؤمن الدعاء«
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) نور عىل نور (

عّج سوق »الشورجة« الشعبي الشهري وسط العاصمة العراقية بغداد بالراغبني يف رشاء مستلزمات شهر رمضان 
املبارك.ورغم استمرار جائحة فايروس كورونا إال أن االستعداد الستقبال رمضان يف العراق يعد من العادات املوغلة 
يف القدم، إذ تتجه العائالت العراقية للتبضع يف أماكن معتادة بينها سوق “الشورجة” ُقبيل حلول الشهر الفضيل.
ويف ظل اإلقبال الكثيف عىل السوق رصد إهمال واضح لتدابري الوقاية من الوباء، إذ حرصت قلة قليلة من 
ال  من  بحق  مالية  غرامة  تفرض  السلطات  أن  رغم  الفايروس،  من  الواقية  الكمامات  ارتداء  عىل  الناس 
أيام  يف  خصوصا  للتبضع،  البغداديني  أغلب  عليها  ويقبل  وشعبية  تراثية  سوق  يرتديها.و”الشورجة” 
رمضان واملناسبات واألعياد، حيث تكثر الشموع والتوابل بأنواعها ومستلزمات األعراس واألفراح كافة.

ويعد هذا السوق األقدم يف بغداد حيث يعود تاريخه إىل العرص العبايس، كما أنه يعترب األضيق إذ ال يتعدى 
عرض شارعه الرئييس أربعة أمتار، ما يضطر زوار “الشورجة” إىل إفساح املجال ملرور الحمالني.ويزداد 
يف هذه األيام اإلقبال بصورة خاصة عىل متاجر بيع النرشات الضوئية ومواد الزينة والفوانيس التي تحمل 
عبارات رمضان والرتحيب به، إضافة إىل املواد الغذائية إلعداد األكالت واملرشوبات الخاصة برمضان.ويحل 
شهر الصيام هذا العام يف ظل ارتفاع يف األسعار باألسواق العراقية جراء خفض قيمة العملة املحلية مقابل 
األخرية  األسابيع  خالل  العراق  يف  بالفايروس  اإلصابات  وترية  كورونا.وتزايدت  تداعيات  عن  فضال  الدوالر، 

لتسجل أرقاما قياسية بمعدل يومي لإلصابات يتجاوز 6 آالف إصابة.

news

عراقيون ال يبالون بكورونا في زحمة التسوق لرمضان

األسمر  محمد  السوري  الطفل  يمتلك 
الذهني  الحساب  يف  متميزة  موهبة 
إضافة  الحسابية،  والعمليات  الرسيع 
اإلنجليزية  باللغة  التحدث  عىل  قدرته  إىل 
ظروف  بذلك  متحديا  جيد،  بمستوى 
عقدها  أنهت  التي  سوريا  يف  الحرب 

العارش.
الرسام عزيز األسمر والد محمد يقول إنه 

كان عمره  اكتشف موهبة محمد عندما 
باألرقام  متعلقا  كان  حيث  سنوات،   4
قدراته  تنمية  إىل  دفعهم  مما  والحساب 
ابنه كان يمتلك  أن  إىل  وتشجيعه، مشريا 

اجتهادا ذاتيا لتطوير نفسه.
عاما(   13( البالغ  الطفل  هذا  وينمي 
من  اإلنجليزية  باللغة  بالتحدث  قدرته 
خالل دروس يف أحد املعاهد بإدلب شمايل 

دورية  بزيارات  يقوم  أنه  كما  سوريا، 
النازحني  مخيمات  يف  األطفال  ألقرانه 

لتدريبهم عىل الحساب واللغة.
إدلب  من  فيديو  يف  ظهر  األسمر  وكان 
األطفال  مأساة  عن  باإلنجليزية  متحدثا 
حصولهم  وعدم  املخيمات  يف  السوريني 
الفيديو تفاعال كبريا  التعليم، والقى  عىل 

عىل مواقع التواصل.

عرضت رشكة يف معرض سول الفني، فكرة إزالة بقع طالء شوَّهت لوحة من األكريليك 
نحو 10 ماليني وون  اللوحة سيتكلف  ترميم  إن  دوالر، حيث  ألف   400 قيمتها  تبلغ 

)8900 دوالر(.

طفل سوري يعلم الحساب واللغات لألطفال النازحين 

 نج�ت آث�ار مدين�ة قورين�ا القديمة 
من العن�ف الذي رافق الث�ورة الليبية 
والرصاع�ات الت�ي تلته�ا والفوىض، 
لكنه�ا تواج�ه اليوم تهدي�دا من نوع 
آخ�ر يتمث�ل بالعب�ث به�ا وتخريبها 

وجرف أراضيها.
وتتوس�ط املدين�ة األثري�ة املعروف�ة 
أيضا باس�م ش�حات رشق ليبيا، وقد 
أس�سها اإلغري�ق يف الق�رن السادس 
قب�ل امليالد، وهي واح�دة من خمسة 
منظم�ة  أدرجته�ا  ليبي�ا  يف  مواق�ع 
اليونسكو ضمن قائمة الرتاث العاملي 

قبل عقود.
هن�ا تتوس�د قورين�ا منطق�ة الجبل 
األخرض الخالبة الت�ي تتميّز بالتنوع 
النبات�ي وبح�زام من األش�جار يمتد 

لعرشات الكيلومرتات حولها، وال تزال 
أعمدته�ا وجدرانها التاريخية قائمة، 
يف تش�كيل هنديس إبداعي، كأنه بني 
يف األمس القريب. كذلك ال تزال ترتفع 
تماثي�ل وجدران وأعمدة مش�يدة من 
صخ�ور ضخم�ة باللون�ني األبي�ض 

واألصفر.
ويتج�ّول يف امل�كان عدد مح�دود من 
السياح تحت ش�مس الربي�ع الدافئة 
ي�زورون معبد أبول�و أو معبد زيوس 
األوس�ع مساح�ة من آث�ار بارثنيون 

عىل هضبة أكروبوليس يف أثينا.
لك�ن مص�ري كل هذه اآلث�ار الضاربة 
يف الق�دم مه�دد اليوم بفع�ل تعديات 
عملي�ات  م�ن  مختلف�ة،  برشي�ة 
تخريب عرب البناء والحفر العش�وائي 

والرسقة.
ويقول املسؤول املراقب آلثار ش�حات 
عادل أبو فج�رة اان«املش�كلة األكرب 
تتمث�ل يف تعدي�ات املواط�ن، إذ يقوم 
بع�ض  بج�رف  كث�ريون  أش�خاص 
املواقع الت�ي تضّم آث�ارا، وتقسيمها 
وبيعه�ا، ويت�م بن�اء منازل س�كنية 
فوق هذه املواقع التي ال تقدر بثمن«.
ويش�ري اىل أن�ه م�ن الصع�ب تحديد 
الت�ي  »فاملواق�ع  التعدي�ات،  حج�م 
تتع�رض العت�داءات ليس�ت ضم�ن 
تح�ت  الواقع�ة  املسيج�ة  املنطق�ة 
حمايتن�ا )...(، بع�ض الن�اس دخلوا 
اىل أراضيهم التي كانت بحوزة الدولة 
وبن�اء  بتقسيمه�ا وبيعه�ا  وقام�وا 

مساكن فوقها«.

ق�ال املتحدث باس�م األم�م املتح�دة، س�تيفان دوجاريك إن 
جميع س�كان جزيرة س�انت فنسنت الكاريبية تُركوا بدون 
مياه نظيفة وكهرباء بعد ثوران بركان ال س�وفرير األسبوع 
املايض.ونق�ل دوجاري�ك ع�ن تقاري�ر ملكت�ب األم�م املتحدة 
لتنسيق الش�ؤون اإلنسانية أنه عالوة ع�ىل ذلك، هناك حوايل 
20 ألف ش�خص ت�م إجالؤهم يف الجزيرة مازال�وا بحاجة إىل 
مأوى. وثار الربكان الواقع يف ش�مال الجزي�رة، يوم الجمعة 

املايض وقذف بعمود من الدخان بارتفاع 10 كيلومرتات.
وقال دوجاري�ك يف إفادة صحافية إن “الث�وران الربكاني أثر 
عىل معظم س�بل العيش يف الجزء الش�مايل من الجزيرة ، بما 
يف ذل�ك زراع�ة املوز ، حي�ث عرقلت تدفقات الرم�اد والحمم 

الربكانية حركة األشخاص والبضائع”.
ويبلغ عدد س�كان س�انت فنسنت ، وهي الجزيرة الرئيسية 

يف دولة سانت فنسنت والجرينادين، حوايل 100 ألف نسمة.

تعرض دار “س�وذبيز” زوج�ا من أول حذاء 
ري�ايض من ط�راز “نايك�ي يي�زي” انتعله  
كانييه ويست عىل خش�بة املرسح مع توّقع 
الدار أن يباع الحذاء بأكثر من مليون دوالر.

وطرح حذاء “نايكي إي�ر ييزي 1” الريايض 
يأتي يف إطار عملية بيع خاصة، ما يعني أنه 
لن يعلن السعر النهائي أو هوية املشرتي إال 

إذا أراد األخري ذلك.
وكان الحذاء الريايض األسود هو األول الذي 
تطلقه عالمة “ييزي” التجارية التي يملكها 
ويس�ت، وق�د أث�ار ضج�ة يف عال�م املوضة 
عندم�ا انتعله خالل ع�رض “غرامي” للعام 
2008.يف السابق، تعاون�ت نايكي فقط مع 
رياضي�ني، وكان حذاء ويس�ت بمثابة خرق 
كبري للعالم�ة التجاري�ة األمريكية. انطلقت 
مجموع�ة “إي�ر يي�زي 1” بإص�دار محدود 

الع�ام 2009، وتلتها “إير يي�زي 2” يف العام 
.2012

ويف الع�ام الت�ايل، أنهى ويس�ت رشاكته مع 
“نايك�ي”، معت�ربا أن نصيبه م�ن اإليرادات 
غ�ري كاف، وواص�ل التعامل م�ع “أديداس” 
الع�ام 2014. وحققت تل�ك الرشاكة نجاحا 
تجاري�ا هائال، محقق�ة ما يق�رب من 1.7 
الع�ام 2020،  العائ�دات  ملي�ار دوالر م�ن 
وفقا ملذك�رة داخلية مل�رصف “يو.بي.أس” 

استشهدت بها وكالة “بلومربغ”.
وس�يعرض الح�ذاء الري�ايض ال�ذي يبيع�ه 
جام�ع األحذية راين تش�انغ يف هونغ كونغ 
اعتب�ارا من 16 أبريل. يف أغسطس من العام 
امل�ايض، بي�ع زوج م�ن ح�ذاء “نايك�ي إير 
ج�وردن 1” يف مقابل 615 ألف دوالرن خالل 

مزاد نظمته دار “كريستيز”.

مليون دوالر لحذاء رياضي مستعمل !
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إن تعلي�م األطفال صياَم ش�هر رمضان 
من األمور التي تَشغل عقوَل اآلباء، وهو 
ة التي ينبغي أن يتحىل  من األمور الش�اقَّ
األهل فيها بالصرب؛ لكي يبلغوا بها املراَد 
املبتغى من هذا الش�هر؛ فلذلك س�نقوم 
بتوجي�ه اآلباء إىل كيفي�ة تعليم األطفال 
الصي�ام والعبادة يف هذا الش�هر الكريم، 

من خالل توجيهات رسيعة لآلباء.
أوالً: استقبال شهر رمضان:

يجب عىل األهل اسِتقبال الشهر باالبتهاج 
والفرحة، والتحدُّث مع أطفالهم عن هذا 
الش�هِر؛ ليُش�ِعروا أطفاَلهم بعظمة هذا 
الشهر، وأننا نَنتِظر هذا الشهر كلَّ عام؛ 
ملا فيه من خريات، وُمضاَعفة الحسنات، 
وم�ا يف لياليه ِمن خ�ري، فبذلك نربِّي عند 

الطفل م�ا فعله بعض املسلم�ون كانوا 
يْدعون الله س�تة أشهر أن يبلِّغهم شهر 
رمضان، ثم يْدعون الله س�تة أش�هر أن 
يتقبَّل�ه منه�م(، وهكذا يرتبَّ�ى يف نفس 

الطفل ما فعله املسلمون االوائل.
ثانيًا - الصيام:

والسنُّ الت�ي يبدأ اآلب�اء بتعليم أوالدهم 
الصياَم فيها هي س�نُّ اإلطاقة للصيام، 
وهي تختل�ف باختالف ِبنيَة الطفل، وقد 
حدَّده بعض العلماء بسنِّ العارشة«وإذا 
كان للغالم عرْش س�نني، وأطاق الصيام، 
أُِخذَ ب�ه«.و«إذا أط�اق صوم ثالث�ة أيام 
َل  تباًع�ا ال يَخور فيه�ن وال يَضُعف، ُحمِّ
ص�وَم ش�هر رمض�ان«وإذا بل�غ أِثنتي 

عرشة أحبُّ أن يُكلَّ�ف الص�وم للع�ادة«.

واعتباره بالع�رش أَوىل؛ ألن النبي - صىل 
الل�ه علي�ه وس�لم - أمر بال�رضب عىل 
الصالة عنده�ا، واعتبار الصوم بالصالة 
أحس�ن؛ لق�رب إحداهم�ا م�ن األخرى، 
واجتماعهما يف أنهم�ا عبادتان بدنيتان 
؛  من أركان اإلس�الم، إال أن الصوم أش�قُّ
فاعت�ربت ل�ه الطاق�ة؛ ألن�ه ق�د يُطيق 
الص�الة م�ن ال يطيقه« .اه��. »املغني« 

.)412 :4(
وكان هْدي الصحاب�ة - ريض الله عنهم 
- م�ع أوالدهم، أنهم يأم�رون َمن يُطيق 
بالصيام، فإذا بك�ى أحدهم من الجوع، 
ى به�ا، وال يجوز  ُدف�ع إليه اللع�ب يتلهَّ
هم أو  اإلرصار ع�ىل الصيام إذا كان يرضُّ

يُسبِّب ضعًفا لهم.

هن�اك كلمة يقولها بع�ض اآلباء: »ابني 
ل�م يَكرَب بعُد«، »ما زالت س�نُّه صغريًة«.
إن مث�ل هؤالء من اآلب�اء ممن تقاعسوا 
ع�ن تعلي�م أبنائه�م الصي�اَم وغريه من 
العب�ادات بدافع الطفولة وِصَغر السنِّ - 
قد فوَّتوا ع�ىل أبنائهم فرًصا ثمينًة وهم 
ال يش�عرون، أتْعَل�م ملاذا؟! ألن من ش�بَّ 

عىل يشء، شاَب عليه.
فقد أثبتت التجِربة أن الطفل الذي يَعتاد 
أم�ًرا ما من س�نٍّ َصغ�رية، تَنغِرس هذه 
الع�ادة يف ش�خصيته ط�وال عم�ره وال 
تُفارق�ه أب�ًدا، ول�و ح�اول أن يرتكها ما 
استطاع ذلك، ويف هذا قال الشاعر:ويَنشأ 
ناش�ئُ الِفتي�ان فينا عىل م�ا كان عوَّده 

أبوُه .

»قورينا«مدينة أثرية ليبية مهددة بالتخريب والتجريف ! جزيرة سانت فنسنت 
بدون مياه نظيفة بعد ثوران بركاني

يمخر قارب صغري املياه الجليدية ألرخبيل غريبستاد، 
لوتا  ترّكز  متنه  وعىل  للسويد،  الغربي  الساحل  عىل 
الضباب  لّفها  التي  الصخور  عىل  أنظارها  كليمينغ 
بحثا عن مصدر رزقها، وهو املحار الربي املرغوب فيه 
جدا والعايل القيمة.وتخلت الشابة الثالثينية قبل ست 
سنوات عن مهنتها يف مجال املالبس الجاهزة لتصبح 
املرأة الوحيدة يف السويد العاملة يف هذه املهنة الصعبة 
منها  سعياً  فيها،  نشأت  التي  الساحلية  املنطقة  يف 
الشابة  “تنشأ  كليمينغ  الطبيعة.وقالت  إىل  للعودة 
دائما  ولديها  املسبقة  األحكام  فيه  تكثر  وسط عالم 
عليها  الحكم  بأن  إيلّ،  بالنسبة  األقل  عىل  انطباع، 
يكون عىل أساس مظهرها”.وأضافت السويدية ذات 
أحد  ال  الصحيح،  هو  العكس  “هنا،  الداكن  الشعر 
وهو  والدها،  كما  لوتا  مظهري”.وترتدي  عىل  يحكم 
أيضا غواص، بزة غطس وتضع قناعا وتحمل عبوات 
األكسجني استعدادا للغوص يف املياه البالغة حرارتها 
أن  إىل  البارد.ويشار  الشتاء  يف  الصفر  تحت  درجتني 
سالال  حاملني  يغطسون  الذين  هم  قلة  السويد  يف 
منه  الواحد  يباع  الذي  الثمني  الربي  املحار  عن  بحثا 
بنحو ثمانية دوالرات يف أفخر مطاعم ستوكهولم أو 

غوتنربغ.
وأوضحت كليمينغ أن “نكهته قوية جدا”، معتربة أنه 

“ال يصلح للمبتدئني”.
وتجري لوتا ووالدها عىل متن قاربهما قبالة الساحل 

قبل  األكسجني  ألسطوانات  أخريا  فحصا  الصخري 
الغوص. وبعد 45 دقيقة يمضيانها يف جمع الرخويات 
القارب  إىل  الثنائي  يعود  واملتجمدة  الضحلة  املياه  يف 

حامال عددا من السالل.
وعندما تعود لوتا إىل بلدتها تفرغ مأكوالتها البحرية 
حيث  قريب،  شاطئ  إىل  يدوية  عربة  يف  وتنقلها 
املطاعم  إىل  تغليفها وإرسالها  بالسكني قبل  تنظفها 

السويدية.

جمع المحار يغري سويدية بالغطس في المياه الباردة

 تعليم األطفال على صيام  شهر رمضان 

يف  مينغشا  جبل  يف  الصحراء  وسط  يف  مرور  إشارة  تثبيت  تم 
دونهوانغ، قانسو بالصني، مؤخرا، من أجل توجيه رعاة الجمال يف 
االتجاهات املختلفة بشكل منظم وفًقا لألرصفة وممرات السيارات 
وتقاطع الطرق، وهي هو أول إشارة مرور حرصية لإلبل يف العالم.

اإلشارة  عن  الطريق  وتقطع  الحمراء،  اإلشارة  عند  اإلبل  »تتوقف 

الخرضاء«.
هذا اإلعداد املبدع إلشارة املرور ال يحسن املرور وتسهيله فحسب، 
املنطقة،  يف  السياحية  العنارص  من  جديدا  عنرصا  أيًضا  يخلق  بل 
السري،  لقوانني  اإلبل  احرتام  كيفية  اكتشاف  للسياح  يمكن  حيث 

بحسب صحيفة »الشعب« الصينية.

أول إشارة مرور في العالم خاصة باإلبل !

صورة وتعليق

ه  فكرة إزالة بقع طالء تشوَّ
لوحة بقيمة 400 ألف دوالر

ريونيون  جزيرة  سكان  تحّد 
املشددة  اإلجراءات  الفرنسية 
انتشار  من  للحد  املتبعة 
تعترب  والتي  كورونا،  فريوس 
أقاليم ما وراء  أكثر  واحداً من 
تأثًرا  لفرنسا  التابعة  البحار 

بالوباء.
سكان  من  العرشات  وخرج 
بركان  ملشاهدة  الجزيرة 
الذي  فورنيز«  ال  دي  »بيتون 
هذا  خالل  األوىل  للمرة  انفجر 

العام، بحسب »يورونيوز«.
بنصب  منهم  البعض  وقام 
مكان  من  مقربة  عىل  الخيم 
لالستمتاع  االنفجار  وقوع 
بمشاهد النوافري العمالقة من 
تندفع  وهي  الربكانية،  الحمم 

نحو السماء ليال.

يتحّدون كورونا 
لمشاهدة بركان

 بيتون دي ال فورنيز

من الواجبات على الوالدين


