في هذا العدد

متى يُمرَّر قانون سلم
الرواتب الجديد؟

4

المراقب العراقي/خاص

اك�دت عض�و مجلس الن�واب ،اقب�ال اللهيبي ،ام�س األربعاء ،ان
االنش�غال بالقوانين املهمة س�اهم بتأجي�ل تمرير قانون س�لم
الرواتب الجديد.
وقالت اللهيب�ي يف ترصيح صحفي تابعت�ه «املراقب العراقي» إن
«قانون سلم الرواتب طرح قبل اشهر داخل أروقة مجلس النواب،
لكن االنشغال بملف املوازنة وتداعياتها وقبلها قانون االنتخابات،
دفعنا اىل تأجيل النظر به مؤقتا».
وبينت أن «التوافق الربملاني عىل القانون ما يزال معقدا ،خاصة أن
القانون سيعيد النظر برواتب هيآت ومؤسسات كبرية يف الدولة».
واش�ارت اىل ان «التواف�ق النياب�ي م�ع دعم الحكومة س�يدفعان
القان�ون لل�والدة وس�يخلقان نقلة نوعية يف حل مش�كلة معقدة
ومزمنة منذ سنوات».

قائد الجيش اإليراني :حققنا منجزات
كبيرة ً
جدا رغم الحظر الظالم
فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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تبحث عن بقاء عسكري طويل األمد

ً
واشنطن تتراجع رسميا عن مخرجات
الحوار االستراتيجي
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زاخو يبرر انهاء عقد مدربه
بسوء النتائج

االقتصاد النيابية تدعو لتزويد
المواطن بحصة تموينية إضافية
المراقب العراقي/بغداد...

دعت لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية  ،امس األربع�اء ،اىل تزويد املواطن بحصة
تموينية اضافية بسبب غالء اسعار املواد الغذائية.
وقال عض�و اللجنة النائب مازن الفييل يف ترصيح صحفي تابعته «املراقب العراقي»
 »:يفرتض بالحكومة القيام بتوزيع حصة تموينية إضافية لتاليف غالء االسعار».
واضاف ان « الجهات الحكومية املعنية لم تتخذ أي إجراءات مسبقة ملعالجة الكساد
االقتصادي».
ولف�ت اىل أن «الحكوم�ة أثبت�ت عجزها عن اتخاذ أي إجراءات مس�بقة من ش�أنها
التخفيف عن كاهل الفقراء».
يش�ار اىل ان ارتفاع س�عر رصف الدوالر الهب اس�عار املواد الغذائية اىل الدرجة التي
تضاعفت فيها اسعار بعض املنتجات.

نائب ينتقد طعن الحكومة بقانون
موازنة «»21
المراقب العراقي/بغداد...

انتق�د النائ�ب رياض املس�عودي ،امس
األربع�اء الطع�ن الحكوم�ي يف قان�ون
موازنة س�نة  ،2021مبينا ً انه ليس من
صالحها.
وق�ال املس�عودي يف ترصي�ح صحف�ي
تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» إن «الجهة
التي تعد املوازنة هي الحكومة العراقية،
وملجل�س الن�واب صالحي�ة تخفي�ض
مجم�ل املوازن�ة أو املناقل�ة بين أبواب
الفص�ول ،ويف ح�ال وج�ود زي�ادة ،عىل
الربملان التشاور مع الحكومة».
وبّي�نّ  ،أن «الربمل�ان العراق�ي أدى دوره
يف تخفي�ض مجم�ل املوازن�ة ،وه�ذا
التخفيض كان كبريا ً جدا ً فتم التخفيض
من  165ترليون دين�ار اىل  129ترليون،
كما أن هناك فقرات تم تغيريها بش�كل
كام�ل من قبل الربمل�ان ،ولهذا الحكومة

العراقي�ة تري�د الطع�ن ببع�ض فقرات
املوازنة».
ً
قائلا« :نعتق�د أن�ه ليس من
وأض�اف
صال�ح الحكومة العراقي�ة تقديم طعن
يف فقرات موازنة سنة  ،2021فهذا األمر
س�وف يخلق نوعا ً من عدم التفاهم بني
السلطة التنفيذية والسلطة الترشيعية،
خصوص�ا ً أن املوازنة أُرس�لت للحكومة
قبل التصويت عليه�ا ،وهي لم تقدم أية
مالحظات حقيقية أو جوهرية عليها».

المراقب العراقي /المحرر السياسي...

يمض عىل إعالن مخرجات الحوار االستراتيجي
لم
ِ
بني الع�راق والوالي�ات املتح�دة مدة طويل�ة ،حتى
تراجعت واشنطن عن أبرز النتائج املفرتضة للحوار،
والتي ظلّ�ت حكومة مصطف�ى الكاظمي و»جوقة
مستشاريه» تطبل لها عىل مدى األيام املاضية.
وم�ع اللحظ�ات األوىل النطلاق الجول�ة الثالثة من
االستراتيجي بني الع�راق والواليات املتحدة،
الحوار
ّ
الذي كان يرج�و العراقيون منه ،تنفيذ قرار مجلس
الن�واب بإخ�راج القوات األجنبية م�ن أرايض البالد،
ص�دم وزي�ر الخارجي�ة فؤاد حسين ،ال�رأي العام
اس�تمرار
بترصيح أعرب من خالله عن «تطلعه» إىل
ِ
االسرتاتيجي بني البلدين يف جوالتٍ الحقة.
الحوار
ّ
وأص�درت الحكومت�ان العراقي�ة واألمريكي�ة ،بيانا ً
«مُ هل َهالً» كما وصفته فصائل املقاومة اإلسلامية،
يف خت�ام الجول�ة الثالثة م�ن الحوار االستراتيجي
بينهما ،التي جرت الشهر الحايل عرب تقنية االتصال
املرئي.
وجاء يف البيان املشترك ،أن «مهمة الواليات املتحدة
وقوات التحالف تحولت إىل مهمة تدريب ومش�ورة،
م�ا يتيح تاليا إعادة نرش أي ق�وة مقاتلة ما تزال يف
الع�راق ،على أن يحدد الج�دول الزمن�ي لذلك خالل
محادثات مقبلة».
إال أن مجري�ات الحوار ونتائجه ،تدعم فرضية بقاء
القواعد العس�كرية األمريكي�ة يف العراق ،عيل الرغم
من التس�ويق الحكوم�ي إىل «خدع�ة» تبديل صفة
القوات األمريكية ،وتغيري مهامها من عس�كرية إىل
«تدريبية واستشارية».
ويف خضم ذلك ،أعلن قائد القيادة املركزية االمريكية
املس�ؤولة ع�ن منطق�ة الشرق االوس�ط الجن�رال
كيني�ث ماكن�زي ،أن الق�وات االمريكية املنس�حبة
م�ن أفغانس�تان والبال�غ عدده�ا  3500عس�كري
س�يتم إعادة نرشها يف املنطقة حت�ى بعد خروجها
م�ن البالد ،فيما اعرتف بأنه ال يرى انس�حابا كامال
للقوات االمريكية من العراق يف املستقبل.
ونقل�ت صحيف�ة ذي ناش�يونال الربيطاني�ة ع�ن
ماكن�زي قول�ه ،إن�ه “ال ي�زال م�ن غير الواض�ح
بالضبط أين س�تعيد الوالي�ات املتحدة نرش جنودها
املق�رر انس�حابهم من أفغانس�تان يف الحادي عرش
م�ن أيل�ول املقبل ،فيما ق�ال ماكنزي يف ش�هادة له

أم�ام الكونغرس« :مازلنا بحاج�ة اىل القيام ببعض
االشياء هناك”.
وأضاف ماكن�زي أن ”إدارة الرئيس جو بايدن ليس
لديه�ا حال ًيا أي اتفاقيات مع ال�دول املجاورة لنرش
الق�وات األمريكية ،ما قد يعيق قدرة واش�نطن عىل
ش�ن رضبات جوية وعمليات مراقبة يف أفغانستان
بعد االنس�حاب ،ونحن يف الوق�ت الحايل منخرطون
يف جه�د كبري لتقييم املكان ال�ذي نريد أن نضع فيه
الق�وات يف أفض�ل م�كان لها م�ن حي�ث الجغرافيا
والزاوية الدبلوماسية ً
أيضا بينما نميض قدمً ا“.
وأوض�ح التقري�ر أن ”ماكن�زي ق�دم تقييم�ا أكثر
واقعي�ة ألعض�اء مجل�س الن�واب فيم�ا يتعل�ق
بالعملي�ات العس�كرية االمريكية يف الع�راق ،حيث
وجدت الق�وات األمريكية املش�اركة نفس�ها ً
هدفا
متكررًا إلطالق النار على أمل إخراجها من البالد”.

وق�ال ماكنزي «إنني ال أرى انس�حابنا بالكامل من
العراق يف املستقبل”.
وأش�ار ماكن�زي اىل أن  2500عس�كري أمريك�ي
متواج�دون يف الع�راق ويقدم�ون دورا استش�اريا
ولي�س قتاليا لق�وات االم�ن العراقية ،م�ا يبني أنه
م�ن غير املرجح أن ي�ؤدي االتف�اق ضم�ن الحوار
االسرتاتيجي إىل انسحاب كبري للقوات األمريكية من
البالد” ،بحسب زعمه.
وتعليق�ا ً على ترصيح�ات ماكينزي ،يق�ول عضو
لجنة األم�ن والدفاع النيابية مهدي آمريل لـ»املراقب
العراق�ي» ،إن «الحكوم�ة الحالي�ة فش�لت يف إدارة
ملف إخ�راج القوات األمريكية م�ن العراق» ،معتربا ً
أن «ما يحصل مس�تقبالً من خط�ر يهدد أمن البالد
وسيادتها تتحمله حكومة الكاظمي».
ويضي�ف آمريل أن «على الواليات املتح�دة الرضوخ

أرقام «خيالية» تضاهي الدول األوروبية
أسعار العقارات في بغداد تتصاعد !
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي...

أش�علت الق�روض الت�ي أطلقته�ا املص�ارف الحكومية
حسب مبادرة البنك املركزي  ،أسعار العقارات بعد جمود
األزمة االقتصادية وجائح�ة كورونا ،فقد وضع مرصفا
الرافدين والرشيد رشوطا ً لتسليم قروض لبناء املساكن،
ترتاوح قيمتها بني  30و 75مليون دينار ،لبناء مس�اكن
ترتاوح مس�احتها بني  100 -50مرت مربع ،عرب البطاقة

اإللكرتونية أو املاسرت كارد ،وضمان القرض رهن العقار
املراد ترميمه وتأهيله أو إضافة البناء إليه؛ رشيطة توفر
كفيلني وخفض مرصف الرافدين الفوائد اىل  %4فيما قرر
مرصف الرشيد تخفيضها اىل  %5بمهلة ابتدائية  3أشهر
للتس�ديد  ,أما املرصف العق�اري فهو اآلخر منح قروض
 100ملي�ون لرشاء وحدات س�كنية و 120مليون لرشاء
وحدات س�كنية يف املجمعات الت�ي اقرتضت منه إلكمال

األمن النيابية  :توجه حكومي لحل إشكالية
تشابه األسماء
المراقب العراقي/بغداد...

وعدت لجنة األمن والدفاع النيابية،
امس األربعاء ،بحل مشكلة تشابه
االس�ماء بني املواطنني واملطلوبني
بقضايا االرهاب ،فيما بينت وجود
توجه حكومي لحل هذه االشكالية.
وق�ال عض�و اللجن�ة النائ�ب بدر
الزي�ادي يف ترصيح صحفي تابعته
«املراق�ب العراق�ي» إن «تش�ابه
االس�ماء حالة موج�ودة والجهات
االمني�ة تلج�أ اىل اس�م األم يف حال

التش�ابه م�ع أس�ماء االرهابيين
واملطلوبني للقضاء العراقي» ،الفتا
اىل أن�ه «يف حال تم التدقيق ولم يتم
تسجيل أي مؤرشات امنية تتم إزالة
أي اشكال مع املتشابهة أسماؤهم
بعد عملية التدقيق والتأكيد».
وأض�اف ،أن «هنال�ك متابع�ة من
الق�وات األمني�ة له�ذا املل�ف وعىل
وجه الخصوص يف املحافظات التي
س�يطرت عليه�ا عصاب�ات داعش
االرهابية س�ابقا ،أما يف محافظات

الجنوب فإن قضية تشابه االسماء
تك�ون فيه�ا قليل�ة» ،كاش�فا عن
«وج�ود تنس�يق ع�ا ٍل وتوجي�ه
حكومي إلنهاء هذه االشكالية لدى
الكثري من املواطنني».
وأش�ار اىل أن «لجنة االمن والدفاع
النيابي�ة لديه�ا دور يف ه�ذا االمر،
م�ن خالل التواصل مع جهاز االمن
الوطن�ي» ،مبين�ا أن «اللجنة تتابع
مع جه�از األمن الوطني اإلرساع يف
إنهاء هذا امللف».

تلك املجمعات  ,فالعملية ربحية بحتة .
مدير عام املرصف العقاري أعلن  ،تجاوز أعداد املتقدمني
للحص�ول عىل قروض مبادرة البنك املركزي للعدد املحدد
ضمن حصة املرصف.
أم�ا صندوق اإلس�كان العراقي فأعل�ن منح قروض من
دون فائ�دة ،وذك�ر بي�ان ل�وزارة االعمار واالس�كان أن
ال�وزارة ُ
«تطل�ق االس�تمارة االلكرتوني�ة للتقدي�م عىل

لق�رار مجل�س الن�واب وإرادة الجماهير العراقية
بإخراج قواتها العسكرية من البالد».
ً
قائلا إن «اإلدارات األمريكي�ة املتعاقب�ة
وي�ردف
س�اهمت يف زعزعة الوضع األمني يف العراق ورضب
االس�تقرار عبر دع�م الجماع�ات اإلرهابي�ة الت�ي
تس�ببت بإزه�اق أرواح ماليين العراقيين بعد عام
.»2003
جدير بالذكر أن مجلس النواب صوت خالل جلس�ة
اس�تثنائية عقده�ا يف الخام�س من كان�ون الثاني
 ،2020عىل قرار ُيل�زم الحكومة بالعمل عىل جدولة
إخ�راج الق�وات األمريكية .وحظي الق�رار الربملاني
بتأييد ش�عبي واسع ،حيث ش�هدت العاصمة بغداد
آن�ذاك تظاه�رة مليونية حاش�دة ،ن�ددت بالوجود
العسكري األمريكي يف العراق ،وذلك يف أعقاب عملية
االغتيال الغادرة التي طالت القادة الشهداء.

قيادي بالحشد يحذر
الطيران التركي
المراقب العراقي/بغداد...

ق�روض صن�دوق االس�كان اعتب�ارا ً م�ن 2020/1/2
وبإم�كان املواطنين الراغبين بالحص�ول على ق�رض
االسكان يف بغداد واملحافظات ملء االستمارة والحصول
على رقم تسلسلي للمعاملة ومتابعة مراح�ل إنجازها,
وبني أن رشوط القروض «أن يكون املس�تفيد عراقيا قد
أتم الثامنة عرشة من عمره» ...

تفاصيل اوسع صفحة 3

ح�ذر القي�ادي يف الحش�د الش�عبي
محم�ود م�ريض ،ام�س االربع�اء،
الطريان الرتكي من املساس بقطعات
الحشد او القوات االمنية.
وق�ال م�ريض يف ترصي�ح صحف�ي
تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» ان «
الطيران الرتك�ي يف ح�ال تعرض اىل
القطعات االمنية س�يكون الرد عليه
قاسيا» .واضاف ان «»عىل الحكومة

أن تتخ�ذ موقف�ا ً صارم�ا ً تج�اه
الخروقات الرتكية وتضع حدا ً لها».
ولف�ت اىل ان «هذه التجاوزات تنتهك
س�يادة العراق وتؤثر سلبا عىل امنه
واستقراره».
يش�ار اىل ان العملي�ات العس�كرية
الرتكية متواصلة الستهداف عنارص
ح�زب العم�ال ،وتط�ال يف الكثير
م�ن االحيان بع�ض الق�رى الكردية
املتواجدة بعمق االرايض العراقية.

بعد دعوات تعديل قانونها  ..االنتخابات
تتارجح بين موعدين
المراقب العراقي /خاص...

ل�م َ
يتبق س�وى خمس�ة أش�هر وبضع�ة أيام،
تفصلنا عن موعد االنتخاب�ات املزمع انطالقها
يف الع�ارش من ترشين االول املقب�ل ،حيث حدد
ه�ذا التوقي�ت بعد لق�اء جمع مجل�س الوزراء
باملفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات ،بعد أن
كان من املق�رر إجراؤها يف العارش من حزيران
املقبل.
وفسر التأجي�ل آنذاك بأن�ه الس�باب فنية بعد

دراس�ة مقرتح قدمته مفوضية االنتخابات إىل
الحكومة« ،لضمان نزاهة االنتخابات وتساوي
الفرص أمام الجميع لخوض االنتخابات بحرية
وعدالة» ،بحسب ما جاء يف بيان مجلس الوزراء
بعد التأجيل.
ويف الوق�ت الذي تحث فيه مفوضية االنتخابات
الخط�ى ألج�ل إج�راء «االنتخاب�ات املبك�رة»
بموعدها املحدد ،طالبت كتل سياسية برضورة
تعدي�ل قان�ون االنتخاب�ات الذي ُس ِّ
�جلت عليه

الكثري من املالحظات إِب َ
ّان إقراره.
وخ�اض مجلس الن�واب رصاعا ً مري�را ً لتمرير
قان�ون االنتخابات بصيغ�ة «الدوائر املتعددة»،
ال�ذي ظل ي�راوح بين أروقة الربملان ألس�ابيع
طويل�ة ،حت�ى ت�م التصوي�ت علي�ه بالكام�ل
منتصف ترشين االول «.»2020
وبع�د تل�ك املراح�ل املعق�دة لعب�ور العراقي�ل
وإج�راء االنتخاب�ات املبك�رة ،ع�ادت دع�وات
تعديل القانون لتعطي إش�ارات بصعوبة إجراء

االنتخابات يف املوعد املح�دد ولربما إرجاؤها اىل
نيس�ان « »2022حيث املوع�د الطبيعي للدورة
الرابعة للربملان.
ن�واب يف الربملان اس�تبعدوا إمكاني�ة إجراء أي
تعدي�ل على قان�ون االنتخابات يف ظ�ل الوقت
القصير املتبقي عىل انطالقه�ا ،مؤكدين أن ما
مساع لتغيريها مجرد
يدور يف أروقة الربملان من
ٍ
«حديث» فقط ...
تفاصيل اوسع صفحة 2
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هل ُتر َّحل إلى ما بعد تشرين المقبل ؟
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ً
قانون االنتخابات يشعل جدال ً
سياسيا ..دعوات
«التعديل» تبعث إشارة التأجيل
املراقب العراقي /خاص...
َ
يتبق س�وى خمس�ة أش�هر وبضعة أيام،
لم
تفصلنا عن موعد االنتخابات املزمع انطالقها
يف الع�ارش من ترشين االول املقبل ،حيث حدد
ه�ذا التوقيت بعد لقاء جم�ع مجلس الوزراء
باملفوضية العليا املستقلة لالنتخابات ،بعد أن
كان من املقرر إجراؤها يف العارش من حزيران
املقبل.
وفرس التأجي�ل آنذاك بأنه الس�باب فنية بعد
دراس�ة مقرتح قدمته مفوضي�ة االنتخابات
إىل الحكوم�ة« ،لضم�ان نزاه�ة االنتخاب�ات
وتس�اوي الف�رص أم�ام الجمي�ع لخ�وض
االنتخابات بحرية وعدالة» ،بحسب ما جاء يف
بيان مجلس الوزراء بعد التأجيل.
ويف الوق�ت ال�ذي تح�ث في�ه مفوضي�ة
االنتخاب�ات الخطى ألجل إج�راء «االنتخابات
املبك�رة» بموعده�ا املح�دد ،طالب�ت كت�ل
سياس�ية برضورة تعديل قان�ون االنتخابات
�جلت عليه الكثري من املالحظات إِب َ
الذي ُس ِّ
ّان
إقراره.
ً
رصاع�ا مريرا ً لتمرير
وخاض مجلس النواب
قانون االنتخابات بصيغة «الدوائر املتعددة»،
الذي ظل ي�راوح بني أروقة الربملان ألس�ابيع
طويل�ة ،حتى ت�م التصوي�ت علي�ه بالكامل
منتصف ترشين االول «.»2020
وبع�د تلك املراح�ل املعق�دة لعب�ور العراقيل
وإج�راء االنتخاب�ات املبك�رة ،ع�ادت دعوات
تعدي�ل القان�ون لتعط�ي إش�ارات بصعوبة
إج�راء االنتخاب�ات يف املوع�د املح�دد ولربما

إضاءة على المفاوضات
النووية
ق�د يظ�ن البع�ض حت�ى م�ن املختصين يف الجان�ب
الس�يايس ،أن مفاوضــــات الجمهورية اإلسلامية
م�ع الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة بخص�وص املل�ف
النووي ،ه�ي نوع من تن�ازل الجمهورية اإلسلامية
ع�ن ثوابته�ا ومبادئها الثوري�ة  ،أو أنها ق�د أظهرت
براغماتيته�ا النفعية الذرائعي�ة الــــتي تنتهجها يف
سياس�اتها كافة متى اقتض�ت مصلحتها  ،حتى وإن
كان�ت فيه�ا مداهنـــــ�ة لعــــــدوها وخصمها
اللدود.
ِّ
ُ
ُ
ف�راح بعضهم يرشق واآلخر يغرِّب يف تقييمه للموقف
 .وإن كان�ت قريحة التأويل عند بعض السياس�يني ال
تنقدح والتنتفخ إال حينما تتخذ الجمهورية اإلسالمية
موقفا عصيا ً عىل فهمهم.
ولسان حالها كما قال املتنبي
جفو ِني ْ َ
(أَنامُ مِ ْل َء ُ
واردِها
عن ش ِ
وَيس َه ُر َ
ْ
الخلْ ُق َ
ْ
تصمُ )
جرَّاها
وَيخ ِ
والحقيق�ة الت�ي الينبغ�ي تجاهلها ه�ي أن إيران لم
تدخ�ل يف مفاوضات مب�ارشة مع أمري�كا ،وإنما مع
املجتم�ع ال�دويل متمثالً بال�دول دائم�ة العضـــوية
يف مجل�س األمن إضافة إىل أملانيا  ،وبحس�ب القانون
ال�دويل الذي ارتضته  195دول�ة تقريبا ً وتعاطت فيما
بينها عىل أساسه.
ول�ذا اليص�ح الق�ول ب�أن إي�ران
تفاوض�ت م�ع أمري�كا بم�ا ه�ي
أمريكا وإنمــــ�ا بوصفها جزءا ً
أساس�يا ً م�ن املنظـــــوم�ة
الدولية .
فال يمك�ن أن يكون موق�ف إيران
قانونيا ً مالم تجلس مع هذه الدول
واليمك�ن إلي�ران أن تثب�ت للعالم
ماجد الشوييل ..
أنها ليــــس�ت دول�ة مارقة دون
أن تحـــــاور العالم .
نع�م ال يمكنن�ا أن ننك�ر س�طوة الوالي�ات املتح�دة
ونفوذها يف القان�ون الــــدويل  ،ولكن أيضا الينبغي
أن نبخ�س إي�ران حقها ومنقبــــته�ا الكبرية حيث
اس�تطاعت برباع�ة تام�ة م�ن التوفي�ق بيـــــ�ن
التزاماته�ا كدولة عضو يف األمم املتحــــدة وبيـــن
تصديها للغطرس�ة األمريكية وعـــدم الرضــــوخ
إلمالءاتها.
وه�ي فعال براعة كبرية ودبلوماس�ية ق�ل نظريها يف
العالم.
األم�ر اآلخ�ر ه�ي أن إيـــــ�ران وم�ن خلال
مفاوضاته�ا يف املل�ف النـــــ�ووي تس�اهـــــم
بش�كل كبري بالحفـــــ�اظ عىل القوانين الدولية ،
وتـــــدافع وإن بش�كل غري مب�ارش _عن حقــوق
الش�عوب املس�تضعفة وحقها بامتلاك ناصية العلم
والتكنولوجيا.
فإثب�ات حقه�ا بامتلاك التقنيــــ�ة النووي�ة ه�و
تأكي�د عىل أحقي�ة كل الــــ�دول بالحصـــول عىل
ماحصلت علي�ه ولكن ليس بمق�دور كـــــل الدول
املطالب�ة بحقوقها كإي�ران  ،والكــــ�ل الـــــدول
قــــــ�ادرة عىل أن تنت�زع حقوقه�ا كالجمهورية
اإلسالمية.
فه�ي حينم�ا تجـــال�س األمريكـــــان أش�به ما
يكون بالذي يضع يده يف فم ُد ٍّ
ب دارش ليخرج مارسقه
منه.

مجلس النواب ينوي تمرير قانون جرائم المعلوماتية قبل حل نفسه
املراقب العراقي /بغداد
تعتزم لجنة االمن والدفاع النيابية تقديم طلب اىل رئاس�ة
الربمل�ان م�ن اج�ل ادراج قان�ون جرائ�م املعلوماتية عىل
ج�دول أعمال الربملان خالل الجلس�ات املقبل�ة ،مؤكدة ان

القانون س�يحد كثريا من حاالت االبتزاز االلكرتوني.وقال
عضو اللجنة سعران االعاجيبي يف ترصيح صحفي تابعته
«املراقب العراق�ي» ،إن أعضاء اللجنة مرصون عىل تمرير
القانون قبل انتهاء املهلة التي وضعها الربملان لحل نفسه

بصفته قانونا ً مهما ال يمك�ن ترحيلهوأضاف االعاجيبي،
أن الهدف من ترشي�ع القانون القضاء عىل حاالت االبتزاز
االلكرتوني التي تس�جل يوميا ارتفاعا ً يف اعدادها ونسبها
نتيجة ع�دم وج�ود قان�ون يحاس�ب الجناة.وأوضح ،أن

ثالثة مسؤولين حكوميين على قائمة استجواب نيابية
دع�ا النائب ع�ن كتلة النه�ج الوطني م�ازن الفييل،
األربع�اء ،هيئ�ة رئاس�ة مجل�س النواب الس�تكمال
إجراءات االستجوابات املطروحة من بينها استجواب
وزير املالية عيل عالوي.
وق�ال الفيلي يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه «املراقب
العراقي» ،إن “عىل هيئة رئاسة مجلس النواب تحديد
مواعيد االس�تجوابات لعدد من املسؤولني التنفيذيني
أبرزه�م وزراء املالي�ة والتج�ارة إضاف�ة إىل محافظ
البنك املركزي”.
واض�اف ان “أب�رز امللف�ات الت�ي تدف�ع املجل�س
الس�تجواب وزير املالية ومحاف�ظ البنك املركزي هي
صعود سعر الدوالر فضال عن التخبطات املستمرة “.
ولف�ت إىل أن “االس�تجوابات حالة صحي�ة يراد منها
تصحيح مسار األخطاء التنفيذية” ،مؤكدا أن “وزارة
املالية تسببت بارضار جسيمة لرشيحة الفقراء دون
ايجاد البديل املناسب».

“القان�ون س�يحد م�ن االبت�زاز االلكرتون�ي بالعقوب�ات
الصــــارم�ة الت�ي تضمنه�ا القانون فضال عن إنش�اء
محكمة خاصة ستش�كل لتطبيقه ،مؤك�دا ً ان “الـقانون
لن يمس الحريات مطلقا».

نائب شبكي ينتقد وزير المالية:
متخبط وال يمتلك رؤية
املراقب العراقي /بغداد
وصف ممثل الكوتا الش�بك يف مجلس النواب قيص الش�بكي،
األربع�اء ،أداء وزي�ر املالي�ة عيل علاوي بـ”املتخبط” بش�أن
األزمة املالية.
وقال الش�بكي يف ترصيح تابعته «املراقب العراقي» ،إن “وزير
املالي�ة ل�م يق�دم أي إصالحات مالي�ة منذ تس�لمه منصبه”،
مشيرا إىل أن “هن�اك تخبط�ات املالية تض�اف إىل التخبطات
السابقة”.
واض�اف ان “إلغاء الرضائب جاء نتيج�ة الضغط الجماهريي
ونواب الش�عب” ،الفتا إىل أن “وزير املالية ال يمتلك رؤية مالية
واقتصادية”.
جدي�ر بالذكر أن نوابا ً من كتل مختلفة ،وجهوا مؤخرا ً دعوات
إىل الربمل�ان إلقال�ة الحكومة ف�ورا لعدم قدرتها على إدارة او
السيطرة عىل سوق األوراق املالية التي انعكست نتائجها سلبا
عىل املواطن وقوته اليومي.

ً
خالفا للقانون أحدهما يقع على «أنبوب نفطي»
النزاهة تضبط عقارين مستأجرين
املراقب العراقي /بغداد
َّ
تمكن�ت هي�أة النزاه�ة االتحاديَّة من تنفي�ذ عمليَّتي
ضب�ط ألوليَّ�ات عقارين مس�تأجرين عائدي�ن لبلديَّة
ٍ
العمارة؛ لوجود مخالفاتٍ يف عقدي االستئجار.وذكرت
دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئة ،يف بي�ان ورد لـ»املراقب
العراق�ي» ،إن ”فريق عم ٍل من مكت�ب تحقيق الهيئة

يف محافظة ميس�ان تمكن من ضبط إضبارة وأوليَّات
عقار يقع عىل نهر دجلة قامت بلديَّة العمارة بتأجريه
ٍ
خالفا ً للقانون ،كما ت َّم ضب�ط عقد اإليجار و”أولياته
ومحتوياته”.وتابع�ت الدائ�رة أن ”مُ � َّدة العق�د ()15
س�نة ببدل إيجار سنوي قدره ( )12,100,000مليون
ً
الفت�ة إىل أن التحقيق�ات األولية الت�ي أجراها
دين�ار،

بالــوثيقـة

الفري�ق كش�فت أن مس�احة العق�ار بموج�ب العقد
(500م ،)2يف حين إن املس�احة الحقيقيَّ�ة التابعة إىل
ً
مشيرة إىل أن بقية املس�احة
البلديَّ�ة هي (385م،)2
ً
ُّ
دائ�رة أخ�رى ،وهي املخالف�ة الت�ي ارتكبتها
تخ�ص
مديريَّ�ة بلديَّة العم�ارة بتأجري مس�احة العقار كافة
ضبط ثاني ٍةَّ ،
تمكن
دون موافقاتٍ رسم َّي ٍة”.ويف عمليَّة
ٍ

القضاء يعلن توقيف 43
ً
شخصا بسبب إطالقهم
النار يف مجلس عزاء

ضوابط تنقل طلبة الثالث المتوسط
والسادس االعدادي للنصف الثاني من
العام الدراسي الحالي.

الشريط األمين

سياسة ..

إرجاؤه�ا اىل نيس�ان « »2022حي�ث املوع�د
الطبيعي للدورة الرابعة للربملان.
ن�واب يف الربملان اس�تبعدوا إمكانية إجراء أي
تعدي�ل عىل قان�ون االنتخاب�ات يف ظل الوقت
القصير املتبقي على انطالقه�ا ،مؤكدين أن
مس�اع لتغيريها
ما يدور يف أروقة الربملان من
ٍ
مجرد «حديث» فقط.
حي�ث ي�رى النائب محم�د كري�م ،أن «إجراء
تعديالت عىل قان�ون االنتخابات مازال مجرد
حديث الغري رغم أن عملية القبول بالتعديالت
من قب�ل اللجنة القانونية والكتل السياس�ية
صعبة جدا».
وبين أن «الوقت اليس�مح بإج�راء أي تعديل
ألن�ه س�يتبعه اختلاف ال�رؤى ناهي�ك ع�ن
صعوبة إجراء اآلليات اإلدارية والقانونية».
وأض�اف أن «دول�ة القان�ون رشع�ت بجمع
تواقي�ع لغرض إجراء عدد من التعديالت التي
تراه�ا مناس�بة إال أنه�ا س�تواجه رفضا من
قب�ل اللجن�ة القانونية وأغل�ب الكتل خاصة
بالتعديالت التي تتعلق بالدوائر االنتخابية».
من جان�ه يؤكد النائب عالء الربيعي  ،أنه «ال
وجود ألي نية من القوى السياسية إلجراء أي
تعديل عىل الدوائر االنتخابية املتعددة».
وأض�اف ،أن «هناك س�باقا نيابيا عىل إجراء
االنتخاب�ات يف موعدها املح�دد يف العارش من
ترشي�ن األول املقب�ل» ،مشيرا إىل أن «تعديل
قان�ون االنتخاب�ات الجدي�د مج�رد حدي�ث
إعالمي فقط يراد منه التأثري عىل الناخبني».
وح�ول ه�ذا املوضوع ي�رى املحلل الس�يايس

محم�ود الهاش�مي أن�ه «حتى ه�ذه اللحظة
ليس�ت هنال�ك عملية اس�تقرار على قانون
االنتخاب�ات الجدي�د ،فحتم�ا هن�اك جه�ات
متضررة وجه�ات منتفع�ة ،ولك�ن يف كل
االحوال أصبح القانون نافذا،وتمت املصادقة
عليه.ويضي�ف الهاش�مي يف حديث خص به
«املراق�ب العراقي «املش�كلة أن هناك جهتني
ترغبان بإع�ادة النظر بالقان�ون ،األوىل التي
ت�رى يف الرتش�يح الفردي خس�ارة كبرية بعد
أن كان رئي�س الكتلة ه�و املتحكم باألصوات
 ،والثاني�ة م�ن الذي�ن وافقوا عىل الرتش�يح
الفردي بحماس ثم أدركوا فيما بعد أنه يشكل
خس�ارة عليهم ل�ذا طالب اإلثن�ان باملراجعة
وكالهما يشكل رقما كبريا يف مجلس النواب».
ولف�ت اىل أن «االثنين أيض�ا اس�تفادا م�ن
تراخ�ي ضغ�ط الش�ارع ال�ذي كان س�ببا
يف إنت�اج القان�ون الجدي�د ،ويب�دو أن االم�ر
يتع�دى املطالب�ة (بتعدي�ل القان�ون ) والذي
نجه�ل النق�اط املطلوب تعديله�ا اىل املحاولة
لتأجي�ل االنتخابات املبكرة والذهاب اىل املوعد
الحقيقي لها».
وأش�ار الهاش�مي أن�ه «حت�ى ه�ذه اللحظة
أن الكت�ل السياس�ية بأجمعه�ا يف ح�ال من
القل�ق على مصريه�ا باالنتخاب�ات ،بع�د أن
ألق�ت الجماهير باللوم عليه�ا محملة إياها
مسؤولية فش�ل إدارة الدولة ،فيما أن (حراك
ترشين) م�ازال يتجزأ وفقا ملص�ادر التمويل
حت�ى تحول إىل كرات صغيرة ال ُترى لها من
قيمة».

املراقب العراقي /بغداد
اعل�ن مجل�س القض�اء االعلى االربعاء،
توقي�ف ع�دد م�ن االش�خاص لقيامه�م
باطالق الن�ار يف اله�واء يف محــــافظة
ميسان.
وأك�د بي�ان للمجل�س ورد لـ»املراق�ب
العراق�ي» ،ان محكم�ة تحقي�ق العمارة
ق�ررت توقي�ف ( )٤٣متهم�ا أثن�اء
مش�اركتهم بإطلاق العيــــــ�ارات
الناري�ة يف مجل�س ع�زاء وس�ط مدين�ة
العمارة.
وذك�ر البيـــــــ�ان أن املتهمني قاموا
بإطلاق العي�ارات النـــــارية يف الهواء
أثن�اء قيامه�م بتش�يع احـــ�د وجهاء
املدينة.
وأشار البيان إىل أن «املتهمني تم توقيفهم
وفقا ألحكام القرار رقم .« 570

فريق عم ٍل من مكت�ب تحقيق الهيئة يف املحافظة من
عقار يقع يف إحدى املقاطعات
ضب�ط إضبارة وأوليات
ٍ
التابعة لبلديَّ�ة العمارة ،لقيام مديريَّ�ة بلديَّة العمارة
بإحال�ة قطع�ة األرض؛ لغرض إنش�اء محط�ة وقود
عليها خالفا ً للقانون ،عىل الرغم من وقوعها عىل خط
أنبوب نفطي.

االستخبارات العسكرية تضبط
شحنة مخدرات بقيمة ملياري دينار

املراقب العراقي /بغداد
اعلن�ت مديــــري�ة االس�تخبارات
العس�كرية ،ام�س األربعـــ�اء ،عن
االس�تيالء عىل  130كغم من املخدرات
بقيم�ة أكث�ر م�ن  2ملي�ار دين�ار يف
الرطبة.وقال�ت املديري�ة يف بي�ان ورد
لـ»املراق�ب العراق�ي» ،إن”ق�وة منها
اس�تولت عىل  121كغم م�ن الحبوب
املخدرة و  9كغم من مادة الكريستال

يف قضاء الرطبة بمحافظة األنبار”.
واضاف�ت املديري�ة ان “قيمته�ا تقدر
بأكث�ر مـــــ�ن  2ملي�ار دين�ار”،
مشيرة اىل انه “تم القــــاء القبض
عىل التاجر”.
جدي�ر بالذك�ر أن تج�ارة املخ�درات
ش�هدت خلال اآلونـــ�ة األخيرة
ارتفاعا ً يف وتريتها ،السيما يف الخارصة
الغربية للعراق.

اسعار الذهب

الرافدين يعلن ايقاف العمل
بمنح السلف في الفرع الرئيسي
اعل�ن مصرف الرافدي�ن  ،ع�ن ايق�اف العمل بمن�ح الس�لف يف الفرع
الرئييس ،فيما وجه فروعه باس�تقبال طلبات ترويج السلف للموظفني
ومنتس�بي الداخلية.وق�ال املكتب االعالمي للمرصف يف بي�ان  ،انه “تم
تحديد عدد من الفروع يف بغداد واملحافظات للرتويج عن السلف” ،داعيا
املوظفين ومنتس�بي الداخلي�ة اىل “مراجعة الفروع الت�ي تم تحديدها
لرتوي�ج معاملات الحصول عىل الس�لفة بعد توف�ر التخصيص املال”.
واضاف انه “تم ايقاف العمل بمنح الس�لف يف الفرع الرئييس مع أتخاذ
االج�راءات الوقائي�ة وتم تعويض ذلك يف عدة ف�روع وهي – فرع الباب
الرشق�ي – فرع حي العامل – فرع الخنس�اء -ف�رع براثا -فرع القرص
االبيض -فرع املعرفة -فرع املشتل -فرع الخلفاء -فرع الخرضاء -فرع
املص�ايف – فرع الحي العرب�ي -فرع القدس -فرع س�بع قصور – فرع
االعظمية – فرع الشعب – فرع باب املعظم”.

أسعار الذهب عيار  56 ,58 18دينارا

أسعار الذهب عيار  63,04 21دينار
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اسعار الفضة

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

اسعار النفط

ً
دوالرا للبرميل
برنت 66.19

املراقب العراقي /مشتاق الحسناوي...
أش�علت الق�روض الت�ي أطلقته�ا املصارف
الحكومي�ة حس�ب مب�ادرة البن�ك املركزي ،
أسعار العقارات بعد جمود األزمة االقتصادية
وجائحة كورونا ،فقد وضع مرصفا الرافدين
والرش�يد رشوط�ا ً لتس�ليم ق�روض لبن�اء
املس�اكن ،ترتاوح قيمتها بني  30و 75مليون
دينار ،لبناء مس�اكن ترتاوح مس�احتها بني
 100 -50مرت مربع ،عرب البطاقة اإللكرتونية
أو املاسرت كارد ،وضمان القرض رهن العقار
امل�راد ترميمه وتأهيل�ه أو إضافة البناء إليه؛
رشيط�ة توف�ر كفيلين وخف�ض مصرف
الرافدي�ن الفوائ�د اىل  %4فيم�ا ق�رر مرصف
الرش�يد تخفيضه�ا اىل  %5بمهل�ة ابتدائية 3
أش�هر للتس�ديد  ,أما املصرف العقاري فهو
اآلخر منح قروض  100مليون لرشاء وحدات
س�كنية و 120مليون لرشاء وحدات سكنية
يف املجمع�ات التي اقرتضت من�ه إلكمال تلك
املجمعات  ,فالعملية ربحية بحتة .
مدير ع�ام املصرف العقاري أعل�ن  ،تجاوز
أعداد املتقدمني للحصول عىل قروض مبادرة
البن�ك املرك�زي للع�دد املح�دد ضم�ن حصة
املرصف.
أم�ا صندوق اإلس�كان العراق�ي فأعلن منح
ق�روض من دون فائ�دة ،وذكر بي�ان لوزارة
االعم�ار واالس�كان أن ال�وزارة ُ
«تطل�ق
االس�تمارة االلكرتوني�ة للتقديم عىل قروض
صن�دوق االس�كان اعتبارا ً م�ن 2020/1/2
وبإم�كان املواطنني الراغبين بالحصول عىل
ق�رض االس�كان يف بغ�داد واملحافظات ملء
االس�تمارة والحص�ول على رق�م تسلسلي

املركزي�ة خالل افتتاحها 147800
دينار عراقي.واش�ار ا ٕىل أن اسعار
البي�ع والشراء ارتفع�ت يف محال
الصريفة باالٔسواق املحلية يف بغداد
حيث بل�غ س�عر البي�ع 148750
دينارا عراقيا ،بينما بلغت اس�عار
الشراء  147750دين�ارا لكل 100
دوالر امريكي.

أرقام واقتصاد
380
مليار دينار من مستحقات محافظة
نينوى مجمدة لدى بغداد منذ
2014اضافة الى  71مليار دينار
كمستحقات المقاولين

للمعاملة ومتابع�ة مراحل إنجازها ,وبني أن
رشوط القروض «أن يكون املس�تفيد عراقيا
قد أتم الثامنة عرشة من عمره».
وأض�اف أن «يمتل�ك املس�تفيد قطع�ة أرض
سكنية عىل وجه االستقالل أو مشاعة تغطي
قيمتها مبلغ الق�رض املمنوح له رشط أن ال
تقل مس�احة األرض املش�اعة ع�ن  100مرت
مرب�ع {مائة مرت مربع} ،وبمس�احة بناء ال

تقل عن  65مرتا ً مربعاً».
وأس�همت ه�ذه الق�روض الت�ي ل�م تق�دم
ً
حلا جذري�ا ً ألزمة الس�كن ،بارتفاع أس�عار
العقارات حتى وص�ل أحدها اىل ثالثة ماليني
دوالر ،وهي أس�عار تف�وق حتى بعض الدول
األوروبية.
ويف ه�ذا الش�أن أك�د املختص بالش�أن املايل
س�امي س�لمان ,أن «االرتفاع الكبري يف سوق

العقارات هو وقت�ي  ,فبعد نفاذ العدد املتفق
عليه ملنح القروض من قبل مرصيف اإلس�كان
والعقاري  ,س�تعود االمور نوعا ما اىل سابق
عهده�ا  ,فالخل�ل الحاص�ل يعود س�ببه اىل
تب�ن مجمعات
الحكومات الس�ابقة التي لم
ِ
س�كنية ل�ذوي الدخ�ل املحدود  ,و ل�م توزع
االرايض الت�ي اتفق�ت عليه�ا للمواطنني  ,ما
أسهم يف ركود السوق العقاري» .

وزارة الزراعة تخلي مسؤوليتها من تسعيرة المواد الغذائية والمحاصيل
أعلن�ت وزارة الزراع�ة  ،أنه�ا غير مخولة
بإعطاء أي تس�عرية فيما يخص املحاصيل
الزراعية.وقال املتحدث باسم الوزارة حميد
الناي�ف  ،إن «وزارة الزراع�ة أصبح�ت بعد
ع�ام  2003وزارة ارش�ادية وخدمي�ة ،لذا
فانها غري مخولة بإعطاء أي تسعرية فيما
يخص املحاصيل الزراعية».
وأض�اف ،أن�ه «لو كان�ت املج�ازر وعالوي
الفواكه والخرضاوات تابعة لوزارة الزراعة
ألصب�ح باإلم�كان وضع تس�عرية من قبل
ال�وزارة ،اال انها تقع تحت س�يطرة وزارة
االعمار واإلسكان والبلديات وامانة بغداد»،
مبين�اً أن «جمي�ع العالوي واملج�ازر تابعة
للقطاع الخاص».
وأش�ار اىل أن «أسعار املواد الغذائية تخضع
للع�رض والطل�ب  ،وال توج�د تس�عرية
جمركي�ة عىل امل�واد التي تدخ�ل للبالد عن
طري�ق االس�ترياد ،وأن هناك م�واد غذائية

ت�م االكتف�اء منها محلي�اً وت� َّم وضعها يف
الرزنام�ة الزراعية لكنه�ا تدخل عن طريق
التهري�ب» ،موضح�اً أن «األس�عار كيفي�ة
بس�بب عدم وج�ود تعريف�ة جمركية عىل
املنتجات القادمة من خارج العراق».

وتاب�ع الناي�ف« ،ل�و كان�ت هن�اك تعرفة
جمركي�ة عىل امل�واد التي تدخ�ل اىل العراق
ل�كان باالم�كان رف�ع التعرف�ة الجمركية
ليصب�ح س�عر املنت�ج املس�تورد عالي�اً ،
وهو ما يش�جع املواطنين اىل اقتناء املنتج

املحلي» ،الفتاً اىل أن «ما يأت�ي من الخارج
حالياً يكون أقل سعرا ً ألن دول الجوار تدعم
منتجاتها من أجل توفري العملة الصعبة».
واس�تطرد ،ان�ه «حتى ل�و وضع�ت وزارة
الزراعة تس�عرية كما حص�ل ذلك مع بيض
املائ�دة الذي تمَّ�ت تس�عريته باالتفاق مع
أصح�اب الدواج�ن ،إلاَّ أن ه�ذه التس�عرية
ليس�ت الزامية بل تتم بالتفاهم ،ولو كانت
هناك عالوي تابعة للوزارة لفرضت الوزارة
تس�عرية يومية عىل املواد الغذائية» ،مؤكدا ً
أنه «لي�س بوس�ع األجه�زة األمنية فرض
رقاب�ة عىل جميع أس�واق الع�راق ألن هذه
مهمة صعبة وتحت�اج إىل قانون لتفعيلها،
وأن الط�رف املس�يطر حالياً ه�م أصحاب
املكات�ب الذي�ن يفرض�ون األس�عار على
البقالني».ودع�ا النايف اىل «إع�ادة املجازر
وعلاوي الخضراوات ل�وزارة الزراع�ة
ليتسنى لها مراقبة السوق».

ً
مزيدا من التوظيف
وزير التخطيط :العراق ال يتحمل
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االف دوالر في السنة
حصة الفرد العراقي وقد
ترتفع لسبعة االف مع
ارتفاع اسعار النفط

كش�ف وزي�ر التخطي�ط خال�د بت�ال النجم ،عن نس�بة
املوظفين يف العراق بني س�كانه ،فيما أش�ار إىل أن البالد
تش�هد نموا ً كبريا ً يف أعداد السكان يصل إىل مليون نسمة
س�نوياً.وقال النج�م  ،إن “ 10باملئ�ة من س�كان العراق
موظفون ،ووضع العراق ال يتحمل مزيدا ً من التوظيف”.
وأض�اف ،أن “الحكوم�ة ال يمكنها توفير الوظائف التي
تستوعب الزيادات السكانية” ،مبينا ً أن “مفهوم الوظيفة
يف الع�راق يختل�ف عن كل العالم”.وأش�ار النج�م ،إىل أن
“ثقاف�ة التوظيف يجب ان تتغري ،وراتب املوظف يجب أن
يكون عىل أساس الكفاءة واملهارة”.وتابع ،أن “ 350ألف

عام�ل تم ش�مولهم يف القطاع الخاص بقان�ون الضمان
االجتماع�ي” ،الفتا ً إىل أن “ملي�ون عامل أجنبي يف العراق
يعملون بصورة غري قانونية”.وأكمل وزير التخطيط ،أنه
“تم إدخ�ال لحد االن اكثر من مليونني و 300الف موظف
ضم�ن نظام الرق�م الوظيفي ملوظفي الدول�ة” ،مبينا ً أن
“نظ�ام الرق�م الوظيفي س�يعمل عىل الحد م�ن ظاهرة
الفضائيني”.وأكد أنه “س�يتم الب�دء بتطبيق نظام الرقم
الوظيف�ي الجديد على مديريات الرتبية ببغداد ،وكش�ف
الروات�ب املزدوجة اهم نقط�ة بنظام الرق�م الوظيفي”.
وقال النج�م ،إن “عدد الفضائيين يف الدولة ليس مهوال،

الكشف عن مقترح نيابي العتماد موازنة  2021لألعوام الثالثة المقبلة
كش�فت اللجنة املالية يف مجلس النواب  ،عن
مقرتح يقيض باعتماد موازنة  2021لالعوام
الثالث�ة املقبل�ة ،بينما وضع�ت وزارتا املالية
والتخطي�ط “خط�ة عم�ل” لترسي�ع تنفيذ
املوازنة ،وإدراج املشاريع ومتابعتها.
وقال عضو اللجنة محمد الشبكي  ،ان “اجراء
االنتخاب�ات الربملانية يف ترشي�ن االول املقبل
واملصادق�ة عىل نتائجها وتش�كيل الحكومة
ال�ذي قد يتأخ�ر اىل نيس�ان أو حزي�ران من
العام املقبل ،هذا األمر سيتسبب بتأخري اقرار
موازن�ة الع�ام املقبل وبالتايل س�يؤثر يف آلية
الصرف يف املحافظات وال�وزارات والتزامات

سعر بيع الدوالر = 148.750

دينار

سعر شراء الدوالر = 147.750

دينار

قروض المصارف تلهب أسعار العقارات في «بغداد»

ارتفاع أسعار الدوالر في بغداد وانخفاضها
بشكل طفيف في إقليم كردستان
ارتفع�ت أس�عار رصف ال�دوالر ،
يف البورص�ة الرئيس�ية ببغ�داد،
فيم�ا انخفضت بش�كل طفيف يف
اقليم كردس�تان.وقال مصدر ،ا ٕن
بورصة الكفاح والحارثية املركزية
يف بغ�داد س�جلت  148100دين�ار
عراقي مقابل  100دوالر أمريكي.
فيم�ا س�جلت بورص�ة الكف�اح

أك�د محاف�ظ كربالء نصيف الخطابي  ،موازنة ع�ام  2021خلت من فقرة
(الزائ�ر دوالر) وهو ما ش�كل خس�ارة كبرية للمحافظة.وق�ال الخطابي ،
مخصص�ات محافظ�ة كربالء اقل بكثير من اس�تحقاقها وظلمت يف هذه
املوازن�ة ويف املوازنات الس�ابقة” ،مبين�ا انها “تس�تقبل  50مليون زائر يف
السنة وهذا لم يكن له اثر يف االستحقاقات املالية.وأضاف أن “موازنة 2021
خلت من فقرة (الزائر دوالر) وهو ما ش�كل خسارة كبرية للمحافظة ،عىل
الرغ�م من توجي�ه رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي يف اجتم�اع الهيئة
التنس�يقية العليا بأن يكون صن�دوق الزائر دوالر موازيا للبرتودوالر ،ولكن
فوجئنا بعدم وجود اثر لذلك ،ما يمثل واحدة من االنتكاسات الواضحة بحق
محافظ�ة كربالء”.ولفت الخطاب�ي اىل ان “املوازنة لم تاخ�ذ بعني االعتبار
التخصيص�ات املالية للزي�ارات املليوني�ة للمحافظة ما يش�كل خلال كبريا
بتقديم الخدمات االساسية”.

بعضها وصل إلى ثالثة ماليين دوالر !!

هبوط في أسعار النفط
باألسواق العالمية

انخف�ض النفط ، ،وس�ط مخاوف م�ن أن يرض
تفشي الفريوس بالطل�ب يف بع�ض االقتصادات
 ،وبع�د أن أظه�رت البيان�ات زي�ادة طفيف�ة يف
املخزونات األمريكية.
وارتفع�ت قيمة النفط أكثر م�ن الربع هذا العام
مع طرح اللقاح�ات ،مما يمهد الطريق لتخفيف
عملي�ات اإلغلاق وزي�ادة النش�اط االقتص�ادي
وزي�ادة التنق�ل .يف ظ�ل ه�ذه الخلفي�ة ،تخطط
منظمة البل�دان املصدرة للبرتول وحلفاؤها للبدء
يف تخفيف التخفيضات العميقة لإلمدادات اعتبارًا
من ايار لكن التصعي�د الدراماتيكي يف الحاالت يف
الهند بدأ يف تقويض الرواية القائلة بأنه س�يكون
هناك انتعاش مستمر يف االستهالك العاملي.
انخفض خام غرب تكس�اس الوس�يط لتس�ليم
يونيو بنس�بة  ٪ 0.69إىل  62.25دوالرًا للربميل يف
بورصة نيويورك التجارية.
وانخف�ض خ�ام برن�ت لتس�وية يونيو بنس�بة
 ٪0.62إىل  66.19دوالرًا يف بورصة أوروبا للعقود
اآلجل�ة .ICEوأف�اد معه�د البترول األمريكي أن
مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار  436ألف
برميل األسبوع املايض  ،بينما انخفضت إمدادات
البنزين بأكثر من  1.6مليون برميل.
وال ت�زال هن�اك توقع�ات متفائلة م�ن مجموعة
فيتول  ،أكرب متداول للنفط املستقل  ،متوقعة أن
يع�ود الطلب بقوة مع خ�روج العالم من الوباء ،
ً
ارتفاعا إىل  70دوالرًا إىل  75دوالرًا للربميل
وتتوقع
يف الربع الثالث.

ً
دوالرا
األمريكي 62.25

كربالء تشكو من خسارة كبيرة
في موازنة 2021
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اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

املقاولني”.
واضاف الشبكي ان “هناك  3مقرتحات للسري
بآلية تنفيذ موازنة العام املقبل ،اولها اعتماد
بيان�ات وحس�ابات موازن�ة  2021ملوازن�ة
 ،2022بينم�ا تضمن املقترح الثاني اعتماد
موازنة هذا العام للسنوات الثالث املقبلة وهو
رأي مقدم من نواب وكتل سياسية”.
وتابع ،ان “املقرتح الثالث هو اعتماد آلية /1
ً
التزام�ا بتنفيذ قان�ون االدارة
 12يف الصرف
املالي�ة باالعتم�اد عىل موازن�ة  2021يف حال
تعذر ترشيع قانون املوازنة  2022ألي س�بب
كان”.

وقضي�ة املحارضي�ن ت�م حله�ا يف وزارة الرتبي�ة ،وكان
الع�راق عىل حاف�ة االنهي�ار االقتص�ادي يف آب املايض”.
وأوضح ،أن “متوس�ط دخ�ل الفرد الس�نوي يرتاوح بني
 6-5االف دوالر” ،مشريا ً إىل أن “العراق بلد متوسط الغنى
والنفط بال قيمة بدون استثماره”.
وبين ،أن “الصناع�ة العراقي�ة يجب ان تتح�رر والدولة
التمتل�ك ق�درات النه�وض بالصناع�ة ،ومعالج�ة ازمة
الكهرب�اء تتحق�ق بالخصخصة” ،داعي�ا ً إىل أن “رضورة
دم�ج وزارتي التج�ارة والصناعة ب�وزارة واحدة ،واعادة
ترتيب وزارتي التخطيط واملالية ،بوزارة االقتصاد”.

وقال سلمان يف اتصال مع ( املراقب العراقي)
 :إن «االرتف�اع الحاصل يف أس�عار العقارات
أس�هم يف زيادة الرك�ود التج�اري كونها لن
تب�اع جميع�ا بس�بب محدودية الق�روض ,
وستس�تمر االزمة عدة أش�هر ومن ثم تعود
االس�عار تدريجيا عىل أمل أن يحصل البعض
عىل قروض يف العام املقبل وهو أمر مستبعد
كثيرا  ,لكن االهم أن الق�روض الحالية ذات
فائ�دة كبرية ومن املتوقع أن يعجز عدد كبري
م�ن أصحاب الق�روض عىل إيفائها بس�بب
ارتفاع قيمة التس�ديد الش�هري  ,وما يحدث
اليوم هي موجة غالء اليمكن لها أن تس�تمر
بس�بب االوضاع املادية الصعبة التي يعيشها
العراقيون.
من جهت�ه أكد املختص بالش�أن االقتصادي
عبد الحسين الش�مري  ,أن «البن�ك املركزي
ق�ام بثلاث مب�ادرات لتش�جيع املص�ارف
االهلية عىل منح قروض س�كنية للمواطنني
وبفائدة قليل�ة إال أن معظم هذه املصارف ال
تلتزم بهذه املبادرة ،مبينا أن املصارف االهلية
هي مصارف تجارية تسعى لتحقيق االرباح
وبالتايل فإنها ال تمنح قروضا سكنية».
وق�ال الش�مري يف اتص�ال م�ع ( املراق�ب
العراق�ي) :إن «الق�روض ستس�هم يف خنق
املواطن املقرتض كونه اليستطيع اإليفاء بها
مع توفري مس�تلزمات البي�ت  ,ولكن البعض
من أصحاب العقارات استغل القروض لريفع
داع ألن عملية البيع اليوم ش�به
االس�عار بال ٍ
متوقف�ة ومحصورة عىل أصح�اب القروض
 ,م�ا أرض كثيرا بالقاع�دة العـــــام�ة
للعقارات».

الدوالر يرتفع قليال بعد هبوطه
ألدنى مستوى في  7أسابيع
اعترى الضعف ال�دوالر  ،ليحوم فوق أدنى مس�توى
يف سبعة أس�ابيع بقليل يف ظل تراجع عوائد السندات
األمريكية مما قلص اإلقبال عىل عائدات العملة.
وتلق�ت العملة األمريكية الت�ي ُتعترب مالذا ً آمناً بعض
الدع�م م�ن تراج�ع األس�هم العاملية عن مس�تويات
قياس�ية مرتفع�ة إذ أدى تصاع�د اإلصابات بفريوس
كورون�ا من الهند إىل كندا يف تده�ور التوقعات لتعاف
عاملي رسيع.
وتلقى الني أيضاً الدعم من اإلقبال عىل املالذات اآلمنة،
إذ ارتفع�ت العملة اليابانية إىل ذروة جديدة يف س�بعة
أسابيع عند  107.88للدوالر.
وبل�غ مؤرش الدوالر ،الذي يتتبع أداء العملة األمريكية
مقابل س�ت عمالت 91.254 ،يف آس�يا بعد أن نزل إىل
 90.856للم�رة األوىل من�ذ الثالث من م�ارس (آذار).
وهبط املؤرش  %2.1منذ بداية الشهر.
وجرى تداول العملة األوروبية املوحدة عند 1.20275
دوالر ،بعد أن المس�ت أعىل مس�توى يف سبعة أسابيع
عند  1.2079دوالر أثناء الليل.
ويصدر البنك املركزي األوروبي قراره بشأن السياسة
 ،ويلي�ه مجلس االحتياطي االتح�ادي األمريكي وبنك
اليابان املركزي األسبوع املقبل.
وعوائد س�ندات الخزانة القياسية ألجل عرش سنوات
عند نحو  ، %1.56قرب أدنى مستوياتها منذ منتصف
مارس (آذار) ،إذ تواصل التماس�ك عقب تراجعها عن
أعىل مستوى يف  14شهرا ً عند  %1.7760الذي بلغته يف
نهاية الشهر املايض.
واقتفت األس�هم اآلس�يوية أث�ر وول ستريت ،حيث
ضغطت أسهم السفر عىل املعنويات.
واعترى الضع�ف ال�دوالر األسترايل ،وه�و مقي�اس
لش�هية املخاط�رة ،لين�زل  % 0.2إىل  0.77057دوالر
أمريكي بعد أن تراجع .%0.4

مختص اقتصادي  :تدخل الحكومة في السياسة النقدية سابقة خطيرة
اك�د املخت�ص يف الش�ان االقتص�ادي رضغ�ام
محم�د علي ،ان تدخ�ل الحكوم�ة يف ادوات
السياس�ة النقدية سابقة خطرية تتعارض مع
مفهوم املؤسسات.
وق�ال علي ان» فرض س�عر رصف محدد من
وزارة املالي�ة عىل البنك املركزي وهو الس�لطة
صاحب�ة العالق�ة باس�عار الصرف كونه من
االدوات النقدي�ة يمث�ل تدميرا ملفه�وم دول�ة
املؤسسات وفصل السلطات «.
واشار اىل « ان السلوك الحكومي ادى اىل انفالت
سعري زاد نس�ب التضخم بشكل اصبح خارج
نطاق السيطرة

مبين�ا ان انع�دام الرؤي�ة والتخطي�ط ورضب
الخط�ة الخمس�ية ع�رض الحائ�ط واتخ�اذ
اصالح�ات ش�كلية مبني�ة على وصف�ات
غري،واقعية ارضت باقتصاد العراق وحطت من
قيمة عملته وزادت نس�ب التضخم ولم تحقق
اي هدف تنموي».
وتاب�ع  :ان» انع�دام الرؤي�ة والتخطي�ط
ورضب الخط�ة الخمس�ية ع�رض الحائ�ط
واتخاذ اصالحات ش�كلية مبني�ة عىل وصفات
غري،واقعي�ة ارضت اقتصاد العراق وحطت من
قيمة عملته وزادت نس�ب التضخم ولم تحقق
اي هدف تنموي».
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قائد الجيش اإليراني:
حققنا منجزات كبيرة ً
جدا رغم
الحظر الظالم

انتقادات الذعة ومقاطعة ثقافيّة واسعة

الخيانة اإلمارات ّية للقضية الفلسطينية تعود
إلى الواجهة مجدداً
المراقب العراقي /متابعة

المراقب العراقي /متابعة...

أك�د القائد الع�ام للجيش اإليراني الل�واء عبدالرحيم موس�وي ،أن
الجي�ش حقق نجاحات ومنجزات كبرية ج�دا ً رغم إجراءات الحظر
الظاملة االكثر قسوة من قبل االعداء.
ج�اء ذل�ك يف ترصيح ادىل ب�ه اللواء موس�وي االربعاء خلال زيارة
قام بها رئيس الس�لطة القضائية آية الل�ه ابراهيم رئييس لجامعة
القيادة واالركان التابعة للجيش االيراني.
واس�تعرض اللواء موس�وي اهم االج�راءات االستراتيجية لجيش
الجمهوري�ة االسلامية االيراني�ة خلال العق�ود االربع�ة املاضية
وقال :رغم اجراءات الحظر الظاملة االش�د قس�وة م�ن قبل االعداء،
فان�ه ويف ظل التوجيه�ات الس�ديدة للقائد العام للقوات املس�لحة
والهمم والجهود الدؤوبة املبذولة من قبل كوادر الجيش العقائديني
واملواکبة من ارسهم الكريمة والنبيلة ،فقد حقق جيش الجمهورية
االسلامية االيراني�ة نجاح�ات ومنج�زات كبرية جدا وحاس�مة يف
مختلف املجاالت الربية والجوية والبحرية والدفاع الجوي.
وخالل املراس�م قدم قادة القوات الربي�ة والجوية والبحرية والدفاع
الجوي للجيش عن طريق الفيديو كونفرانس جوانب من االنجازات
االستراتيجية والعمالني�ة والتدريبي�ة واالكتف�اء الذات�ي يف ه�ذه
املجاالت.
وتع�رف رئيس الس�لطة القضائية خالل الزيارة على اهم اجراءات
ومنج�زات الجي�ش يف مج�االت الطائ�رات املسيرة واالرشاف
االستخباري واالكتفاء الذاتي والجهوزية العمالنية والتواجد املقتدر
للجيش يف الحدود الربية والجوية والبحرية واملياه الدولية.

الكيان الصهيوني
ينتهك أجواء الجنوب
اللبناني  9مرات متتالية
المراقب العراقي /متابعة...

أعلنت قيادة الجيش اللبناني ،االربعاء ،عن تس�جيل  5خروق جوية
نفذته�ا طائرات اس�تطالع تابعة للعدو الصهيون�ي ،تخللها طريان
دائري فوق مناطق الجنوب.
ونقل�ت الوكالة الوطني�ة اللبنانية لإلعالم عن بي�ان للجيش ،قوله:
إن�ه ت�م أيضا ً «تس�جيل  4خ�روق جوية م�ن قبل طائ�رات حربية
تابع�ة للع�دو الصهيوني ،تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق
الجنوب».
وأكد البيان أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنس�يق مع قوات
األمم املتحدة املوقتة يف لبنان.
يذك�ر أن الكيان اإلرسائييل ينتهك بش�كل ش�به يوم�ي أجواء لبنان
ومياه�ه اإلقليمي�ة ،ويطال�ب لبن�ان األم�م املتح�دة بالضغط عىل
إرسائيل لوقف انتهاكاتها.

يف الوق�ت ال�ذي يس�تمر في�ه الكيان
الصهيون�ي الغاش�م بقم�ع الش�عب
ّ
الفلس�طيني واس�تعمار أرض�ه دون
ّ
رقي�ب أو عتي�د من�ذ مطل�ع الق�رن
املنصرم وحتى اليوم ،بس�بب فش�ل
الحكوم�ات العربيّ�ة والدوليّ�ة يف
محاسبته عىل جرائمه املتزايدة ،يف ظل
اس�تمرار بعض الرشكات واملؤسسات
العامليّ�ة بمس�اعدته يف انتهاكات�ه
للقان�ون الدويلّ وانج�رار بعض الدول
العربيّة نح�و التطبيع مع�ه ،أصدرت
الصهيوني
حرك�ة مقاطع�ة الكي�ان
ّ
( )BDSوس�حب االس�تثمارات من�ه
ً
بيان�ا ،قال�ت في�ه ”نحيّ�ي الحمل�ة
الفلس�طينية للمقاطع�ة األكاديميّ�ة
والثقافيّ�ة للكي�ان الصهيون�ي
( ،)PACBIاملثقفني واملبدعني واألدباء
واألديب�ات العرب الذين اتخذوا مواقف
مرشف�ة عدي�دة مناهض�ة للتطبي�ع
ورافض�ة لخيان�ة النظ�ام اإلمارات�ي
لقضي�ة فلس�طني وش�عوب املنطقة
العربية.
وشملت تلك املواقف التع ّهد بمقاطعة
كاف�ة األنش�طة والفعالي�ات الت�ي
ّ
االستبدادي أو
يموّلها النظام اإلماراتي
أي من مؤسس�اته الرس�ميّة ،وسحب
املش�اركات من جوائ�ز عديدة يرعاها
النظام ،منها الجائ�زة العامليّة للرواية
العربية ،وجائزة الشيخ زايد وغريها».
وتعتبر حرك�ة مقاطع�ة الكي�ان
الصهيوني ( )BDSتهديدا ً اسرتاتيجيّا ً
ّ
الرشع�ي يف
لوج�ود الصهاين�ة غير
ّ
فلس�طني ،حيث أقرّت تل أبيب بفشل
جهود وزارة الش�ؤون االسرتاتيجيّة يف
حكوم�ة االحتالل بالقضاء عىل حركة
املقاطع�ة العامليّ�ة ( )BDSاملناهض�ة
لكيانه�م الغاص�ب ،والي�وم ّ
تؤك�د
الحرك�ة ّأن�ه “فيم�ا تع� ّددت املواقف
الجذريّ�ة الت�ي س�تتذكرها الش�عوب
املناضلة ،فقد تع ّددت أس�بابها أيضاً،
ٌ
رف�ض التفاقية العار
فهي باألس�اس
اإلماراتي ونظام
والتطبيع بني النظام
ّ
االس�تعمار االس�تيطاني واألبارتهايد
ّ
اإلرسائيلي ،باإلضاف�ة إىل ّأنه�ا تعبري
ع�ن رف�ض قاط�ع لتوظي�ف الف�ن
والثقاف�ة واألدب واإلب�داع على كافة
أش�كاله يف تلميع ص�ورة تلك األنظمة
االس�تبدادية املتورط�ة يف انته�اكات
حق�وق اإلنس�ان املس�تمرة ،فاإلبداع
الذي ال يحمل قضايا الشعوب ويشتبك

م�ع مضطهديه�ا يتح�وّل ب�دوره إىل
أداة إلدام�ة و تحسين ص�ورة القمع
والظلم» ،بحسب البيان.
وأش�ار بي�ان الحرك�ة الفلس�طينيّة
املنش�أ والت�ي تأسس�ت ع�ام ،2005
وامت�دت لتصب�ح عامليّة بع�د ذلك ،إىل
ّأن�ه “يف أغس�طس /آب املايض ،وعىل
إث�ر توقي�ع االتف�اق بني نظ�ام دولة
الصهيون�ي ،أعل�ن
اإلم�ارات والع�د ّو
ّ
العديد من الفائزين السابقني ورؤساء
وأعض�اء لج�ان التحكي�م وأعض�اء
مجل�س أمن�اء س�ابقني يف الجائ�زة
العاملي�ة للرواي�ة العربي�ة “بوك�ر”،
والتي بادرت لها مجموعة من ّ
الكتاب
واملبدعين الع�رب لتك�ون معلما ً من
معال�م الثقاف�ة العربيّ�ة العامليّ�ة،
ع�ن مقاطع�ة تل�ك الجائزة على إثر
تمويله�ا من جهات رس�ميّة إماراتية
مث�ل دائ�رة الثقافة والس�ياحة يف أبو
ظب�ي ،ومع�رض أبو ظب�ي للكتاب”،
حيث تسعى الحركة ملقاومة االحتالل
الصهيوني وتوس�عاته االس�تيطانيّة،
ّ
م�ن أج�ل تحقي�ق الحري�ة والعدال�ة
واملس�اواة يف فلس�طني وصوالً إىل حق
الفلس�طيني
تقري�ر املصري للش�عب
ّ
داخ�ل البلاد وخارجه�ا ،وتح�اول
س�حب االس�تثمارات م�ن الكي�ان

متمردون في تشاد يهددون بالزحف نحو العاصمة بعد مقتل الرئيس
المراقب العراقي /متابعة...

تس�تعد ق�وات املتمردي�ن يف تش�اد للهج�وم عىل
العاصم�ة نجامين�ا األربع�اء بعدما لق�ي الرئيس
إدري�س ديبي حتف�ه عىل جبهة القت�ال مما يهدد
بوق�وع مزي�د م�ن االضطراب�ات يف دول�ة حيوية
للجه�ود الدولي�ة الرامي�ة لقت�ال املتش�ددين يف
أفريقيا.
وأف�اد ش�اهد من رويترز ب�أن امل�دارس وبعض
األعم�ال فتح�ت أبوابه�ا يف نجامين�ا الي�وم لكن
كثريي�ن اخت�اروا البقاء يف منازلهم وس�اد الهدوء
الش�وارع .وفرضت الس�لطات حظر تج�ول ليليا
وأغلق�ت الح�دود الربية والجوية بع�د إعالن وفاة

ديبي .وأُعلنت حالة حداد يف البالد ملدة  14يوما.
وقت�ل ديب�ي ( 68عام�ا) ي�وم االثنني على جبهة
القت�ال م�ع متمردي�ن متمركزي�ن يف ليبي�ا ،مما

أحدث صدمة يف تش�اد وأثار مخاوف بني حلفائها
الغربيني الذين يعتربونه�ا حليفا يف معركتهم ضد
الجماعات املتشددة.
وتويل ديبي الس�لطة ع�ام  1990وأُعلن فوزه قبل
أي�ام يف انتخابات رئاس�ية مما منح�ه فرتة والية
سادسة .وعني مجلس عسكري انتقايل ابنه محمد
إدريس ديبي رئيسا مؤقتا للبالد.
وكان ديب�ي ،ال�ذي اعت�اد االنضم�ام للجنود عىل
س�احات القتال بالزي العس�كري ،ي�زور القوات
بعدما غزت قوات جبه�ة التغيري والوفاق املتمردة
البالد من ليبيا وتقدمت مئات الكيلومرتات باتجاه
العاصمة.

ً
سريعا وبقسوة على «االستفزازات» األجنبية
بوتين :روسيا سترد
المراقب العراقي /متابعة...
قال الرئيس الرويس فالديمري بوتني األربعاء إن موسكو
سترد رسيعا وبقسوة عىل أي اس�تفزازات أجنبية بعد
الش�كوى من استمرار األعمال العدائية غري املربرة ضد
روس�يا .وقال بوتين يف خطاب حالة االتحاد الس�نوي
لكب�ار املس�ؤولني واملرشعين من مجلسي الربملان إن
موس�كو بذلت م�ا يف وس�عها من أجل عالق�ات طيبة
م�ع الدول األخ�رى وإنه يأمل أال تتج�اوز دولة أجنبية
«الخط�وط الحم�راء» الت�ي حددتها موس�كو .وأعلن
بوتين أن بلاده تتوخ�ى أقىص درجات ضب�ط النفس

أم�ام محاوالت املس�اس به�ا ،لكنها لن تتردد يف الرد
بشكل حاسم عىل أي خطوات عدائية تهدد مصالحها.
وأش�ار بوتني إىل أن الحمالت العدائية بحق موس�كو ال
تتوقف ،ولفت إىل أن بعض الدول «اعتادت عىل املساس
بروس�يا تحت أي حجة وغالب�ا دون أي حجة إطالقا»،
مضيف�ا إن «إلق�اء اللوم عىل روس�يا ه�و بمثابة نوع
جدي�د من الرياض�ة» .وتابع« :يف هذا الس�ياق نتوخى
أقصى درجات ضبط النفس ويمكن القول إننا نس�لك
س�لوكا متواضع�ا ،وكثريا م�ا ال نرد إطلاق ليس عىل
حمالت عدائية بل وعىل صفاقة صارخة».

ً
ً
إسرائيليا للصواريخ
مصنعا
انفجار شديد القوة يهز
المراقب العراقي /متابعة...
وق�ع انفج�ار ش�ديد الق�وة يف
مدينة الرملة يف وس�ط االرايض
الفلسطينية املحتلة ،وذلك خالل
تجارب يف مصنع “تومري” لصنع
مح�ركات صواري�خ ،حس�بما
ذكرت وس�ائل إعلام إرسائيلية
األربع�اء.
وقالت وس�ائل إعالم إرسائيلية،
إن االنفج�ار ل�م يس�فر ع�ن
إصابات.

وأف�اد مواطن�ون يقطن�ون
بالق�رب م�ن املصن�ع بأنه�م
شاهدوا تصاعد نريان عىل شكل
فطر كبري يف منطق�ة االنفجار،
وقام عدد منهم بتصويره.
ووفقا ملوقع صحيفة “هآرتس”
اإللكرتوني ،ف�إن التجربة كانت
عادية ،لك�ن االنفجار نجم عىل
األرجح من جراء خطأ املس�ؤول
ع�ن التجرب�ة يف تقدي�ر ق�وة
رضره.

الصهيوني وف�رض العقوب�ات عليه،
ّ
وتتناول مطال�ب وحقوق وطموحات
الفلس�طيني
كاف�ة مكونات الش�عب
ّ
التاريخيّة.
وأوض�ح البيان الصادرة ع�ن الحركة
الت�ي ُتصنف عىل ّأنه�ا حركة مقاومة
س�لميّة غير إقصائيّ�ة مناهض�ة
ل�كل أش�كال العنرصيّ�ة بم�ا يف ذل�ك
الصهيونيّ�ة ومع�اداة املجموع�ات
الدينيّ�ة والعرقيّ�ةّ ،
أن “إعالن مجلس
أمن�اء الجائ�زة ع�ن التزام�ه بالبحث
ع�ن مص�ادر تموي�ل مختلف�ة -غري
حكوميّ�ة -للجائ�زة وذل�ك حفاظ�ا ً
على اس�تقالليتها ومصداقيته�ا،
إنن�ا يف الحمل�ة إذ نحيّ�ي املقاطعني/
ات ،وندع�و األس�ماء املرش�حة على
القائم�ة القصرية للجائ�زة عىل إعالن
ّ
الفوري ،فإننا كذلك نحيّي
انس�حابها
كافة الجه�ود الرامية إىل الحفاظ عىل
استقاللية الجوائز العربية من هيمنة
الحكوم�ات املتهاوية واالس�تبدادية»،
وتحظ�ى الحرك�ة بدع�م م�ن قب�ل
اتحادات ونقابات وأحزاب ومؤسسات
املدن�ي ال�دويلّ باإلضاف�ة إىل
املجتم�ع
ّ
ح�ركات ش�عبيّة تمث�ل املاليين م�ن
األعض�اء ح�ول العال�م ،كم�ا تؤيدها
ّ
ال�رأي الع�ام
ش�خصيات مؤث�رة يف

العاملي.
ّ
وكان�ت الحمل�ة الفلس�طينية
للمقاطع�ة األكاديمي�ة والثقافي�ة
الصهيون�ي ( )PACBIجددت
للكي�ان
ّ
دعوتها كاف�ة املثقفني واألدباء العرب
املدن�ي ،الذي
لاللت�زام بن�داء املجتمع
ّ
ش�مل أحزا ًب�ا ونقابات وأط�ر عربيّة
وفلس�طينية ،والذي دع�ا إىل مقاطعة
كافة املحافل واألنش�طة التي يرعاها
اإلماراتي العمي�ل ،ومقاطعة
النظ�ام
ّ
الرشكات والبنوك اإلماراتيّة أو العربيّة
أو الدوليّ�ة التي يثبت تورطها يف تنفيذ
بن�ود اتفاق الع�ار بني أب�و ظبي وتل
أبيب.
وإىل حد م�ا ،نجحت حرك�ة مقاطعة
«إرسائي�ل» يف بداي�ة ع�زل الكي�ان
الصهيوني أكاديميّا ً وثقافيّا ً وسياسيّا ً
ّ
واقتصادي�اً ،حت�ى ب�ات الصهاين�ة
يعتربون هذه الحركة من أكرب األخطار
االستراتيجيّة املحدقة بهمّ ،
وإن تأثري
الحرك�ة يتصاع�د بش�كل ملم�وس
بفض�ل الحملات العامليّ�ة املمنهج�ة
واالستراتيجيّة بش�كل مب�ارش وغري
مبارش ،بالتزامن مع املساعي الحثيثة
والجه�ود الكبيرة التي يبذله�ا العدو
الصهيون�ي الباغي إلضف�اء الرشعية
ّ
عىل كيان�ه املُجرم ،رغم إدراك تل أبيب

وأعوانه�ا ّ
أن الرشعيّة الت�ي يحاولون
إضفائه�ا على كيانه�م ال�ذي يفصل
العربي ومغربه ،هي
بين رشق الوطن
ّ
رشعيّة زائفة ُتش�تتها الحقيقة يف كل
لحظ�ةّ ،
وإن دع�م املُطبعين واملبالغ
ُ
الخياليّة التي تنهب من أرض فلسطني
وتصرف لخل�ق الرشعيّ�ة للمحتل ال
يمك�ن أن تكون س�ببا ً يف ذلك ،فكلمة
الحق مسموعة ومرعبة مهما ارتفعت
أصوات الجنات واملجرمني.
ُيذك�ر ّ
أن دول�ة اإلم�ارات الت�ي تصف
نفس�ها بالعربيّ�ة بمج�رد ارتكابه�ا
جريم�ة التطبيع بحق الفلس�طينيني،
وما تالها من خطوات لتعزيز العالقات
الصهيون�ي يف كل املجاالت
مع الع�دو
ّ
الدبلوماس�يّة واالقتصاديّ�ة والعلميّة
ّ
والتكنولوجي�ة والطبيّ�ة ،أش�ارت
عىل لس�ان وزي�رة الثقافة والش�باب
اإلماراتيّ�ة ،ن�ورة الكعبي ،إىل تدشين
تع�اون ثق�ايفّ بين بالده�ا والكي�ان
الصهيون�ي بع�د توقي�ع «معاه�دة
ّ
االستسلام» التي تم التوصل إليها بني
أبو ظب�ي وتل أبيب برعاي�ة أمريكيّة،
وبيّن�ت الكعب�ي لصحيف�ة «ع�كاظ»
أن التعاون الثقايفّ
الس�عوديّة ،حينهاّ ،
يعد أحد املجاالت الرئيسيّة التي سيتم
التع�اون فيها مع العدو الغاصب فيما

بعد.
وم�ا ينبغ�ي ذك�رهّ ،
أن العدي�د م�ن
الفعالي�ات واملؤسس�ات الثقافيّ�ة يف
اإلمارات ومن ضمنها جائزة «الش�يخ
زاي�د للكت�اب» املعني�ة بالثقاف�ة
والتراث ،وجائ�زة «البوك�ر العربيّة»
العرب�ي ،ومس�ابقة
املعني�ة ب�األدب
ّ
«تح�دي الق�راءة العربي�ة» وغريه�ا،
شهدت انس�حابات متتالية من لجان
التحكي�م وم�ن بع�ض األدب�اء الّذين
أعلن�وا الرتاجع عن ترش�يح أعمالهم
أو مشاركتهم تنديدا ً بخيانة اإلمارات
ونرصة لفلسطني وشعبها.
ورغ�م تأكي�د املس�ؤولني اإلماراتيني،
ّ
أن إقام�ة عالق�ات اعتيادي�ة م�ع
الصهيون�ي «فرصة
كي�ان االحتلال
ّ
تاريخي ّّة» ،لم يتوقف األخري عن قضم
األرايض الفلسطينيّة وضمها لسلطته،
ما ّ
يؤكد ّ
أن م�ا قامت به اإلمارات يعد
يف الحقيق�ة «خس�ارة تاريخيّة» بكل
م�ا تعنيه كلمة خس�ارة م�ن معنى،
اإلماراتي الحثيث الختالق
السعي
رغم
ّ
ّ
إيجابيات لفعلتها النكراء ،التي ّ
مثلت
الفلس�طيني،
طعنة يف ظهر الش�عب
ّ
ً
وخيانة
وش�كلت تآمرا ً على نضال�ه،
ً
وتكريس�ا الحتالل أراضيه،
ملقاومته،
وفقا ً للقيادات الفلسطينيّة.

أخبار من
الصحف
والمجالت
واشنطن بوست :العدالة تحققت لجورج فلويد واإلدانة هي بداية
انصاف االمريكيين «السود»
المراقب العراقي /بغداد...

ق�ال املعل�ق يوجني روبنس�ون يف
صحيف�ة “واش�نطن بوس�ت” إن
ق�رار هيئ�ة محلفين يف مدين�ة
مينيابولي�س إدانة رج�ل الرشطة
ديريك شوفني بجريمة قتل الرجل
األسود جورج فلويد العام املايض،
كان يج�ب أال يك�ون انتص�ارا
ولكنه�ا يف الحقيق�ة انتصار .فما
كان يج�ب على األمريكيني حبس
أنفاس�هم انتظارا لق�رار املحكمة
بعدما قام ش�وفني بوض�ع ركبته

عىل رقبة فلويد لتسع دقائق حتى
مات مخنوقا.
وما فعله املحلفون هو أنهم وثقوا
بم�ا رأوا وس�معوا من ش�هادات.
ورأوا تس�جيل الفيديو الذي أظهر
كي�ف ُط�رح فلوي�د على رصيف
صلب واستمعوا ملناشداته مرة بعد
األخ�رى وأنه ال يس�تطيع التنفس
وق�رروا محاس�بة ش�وفني .ورأوا
جورج بريي فلويدـ وبشكل كامل
إنس�انا .فف�ي أكثر األحي�ان كان
طل�ب االعتراف باإلنس�انية بعيد

املنال .فرجال الرشطة الذين قتلوا
فيالن�دو كاس�يل وماي�كل براون
وإري�ك غارنر إما برّأته�م املحاكم
أو ل�م يحاكموا أصال .وكانت إدانة
ش�وفني مدع�اة للراح�ة الهائل�ة
“ويأمل الواحد أن تكون بداية”.
ولم تحاول هيئة املحلفني التأخري
أو التفكير عميق�ا ،ووج�دوا أن
شوفني مذنب يف كل التهم املوجهة
إليه بما فيه�ا جريمة القتل العمد
من الدرج�ة الثانية التي قد يقيض
عليه�ا  40عاما يف الس�جن .وبعد

أن ق�رأ الحك�م وس�أل املحلفين
عن قرارهم ،أم�ر القايض بيرت إي
كاهي�ل بحب�س ش�وفني مبارشة
بانتظ�ار الحك�م علي�ه بع�د 8
أسابيع.
وعل�ق روبنس�ون أن مج�رد رؤية
ش�وفني يف األغلال ه�ي لوح�ة
متناس�قة ع�ن العدال�ة .وأهم ما
يف املحاكم�ة ه�ي أن املحلفين لم
يلتفتوا إىل محاوالت دفاع ش�وفني
تربي�ر عمل�ه ومعاملت�ه لج�ورج
فلويد بسبب عرقه.

فايننشال تايمز :الدنمارك تضغط على الالجئين السوريين للعودة إلى دمشق
المراقب العراقي /بغداد...

نرشت صحيفة “فايننش�ال تايم�ز” تقريرا عن
املضايقات التي يعاني منها الالجئون السوريون
يف الدنمارك ومحاولة السلطات دفعهم للعودة إىل
بالدهم.
وج�اء يف التقري�ر ال�ذي أعدته كل�وي كورنيش
م�ن بيروت ،وريتش�ارد ميل�ن من أوس�لو ،أن
بلال تمام ،وبعد س�ت س�نوات على لجوئه إىل
الدنمارك من دمشق بات “مندمجا بنسبة %100

” يف الحي�اة الدنماركي�ة ويدير رشك�ة تخليص
ويستمتع أوالده باستقبال زمالئهم الدنماركيني
يف البيت .ولكن عائلة تمام قد تغادر قريبا ،حيث
تقول كوبنهاغن إن دمشق وما حولها باتت آمنة
لعودتهم.
ورغ�م تراجع القتال يف معظم أنحاء س�وريا ،إال
أن الناش�طني واملحللين الذي يقدم�ون النصح
للحكوم�ة الدنماركي�ة حول س�وريا حث�وا هذا
األس�بوع السلطات إعادة النظر يف قرارها والذي

قد يق�ود “لتوجه مثري للقلق يف سياس�ة أوروبا
املتعلق�ة بالالجئين” .ويخىش النق�اد من تقليد
الدول األوروبي�ة املثال الدنماركي وأن تطلب من
الالجئني املغادرة.
ويف تقرير نرشته منظمة هيومان رايتس ووتش
يف كانون الثاني /يناي�ر ،تحدثت فيه عن خطط
إصالح املدخل املتعل�ق بالهجرة واللجوء يف العام
امل�ايض وال�ذي “أكد على أهمية إغلاق الحدود
وزيادة معدالت العودة” لالجئني إىل بالدهم.

آراء
تركيا ومصر  ..ذكريات تاريخ ّية أو صراع على ال ّزعامة ؟
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باعتراف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ،تستع ّد مصر وتركيا لمباحثات مباشرة في القاهرة خالل األيام القليلة القادمة على
مستوى نواب وزراء الخارجية ،يليها لقاء على مستوى الوزيرين ،مع رهان بعض األوساط على لقاء مفاجئ بين الرئيسين رجب طيب
إردوغان وعبد الفتاح السيسي .القطيعة التركية مع القاهرة بدأت باالنقالب الذي قام به السيسي على الرئيس اإلخواني محمد مرسي ،حليف
ً
ً
ً
ً
آماال مصيرية على حكم اإلخوان في القاهرة
واستراتيجيا .وكان األخير قد عقد
سياسيا
عقائديا ،قبل أن يكون
الرئيس إردوغان االستراتيجي
وخصوصا بعد أن جاء هذا الحكم متم ً
ً
ّما لحكم «النهضة» اإلخواني في تونس.
بعد ما يُسمى بـ»الربيع العربي»،
بقلم/حسني محلي

وق�د ش�ن إردوغ�ان وإعالمه امل�وايل هجوما ً عنيف�ا ً جداً،
وبأقسى العب�ارات واألوص�اف ،على الرئيس الس�ييس،
«الديكتات�وري الظال�م وع�دو اإلسلام» ،لريف�ع بعد ذلك
ش�عار «رابعة» ،ويفتح أبواب تركيا عىل مرصاعيها أمام
قي�ادات اإلخ�وان املس�لمني وكوادره�م (ح�واىل  8آالف)
الذين اتخذوا من إس�طنبول ،عاصمة الخالفة اإلسالمية،
عاصم�ة جديدة له�م ،كما كانت يف العه�د العثماني ،فقد
دخل السلطان سليم س�وريا بعد معركة مرج دابق يف 24
آب/أغس�طس  ،1516ودخلها إردوغ�ان بعد  500عام يف
 24آب/أغس�طس  ،2016م�ن دون أن يتس�نى له دخول
القاه�رة كم�ا دخله�ا س�ليم يف  26كان�ون الثاني/يناير
 ،1517ليع�ود منه�ا خليفة عىل املس�لمني ،كم�ا فعل كل
السالطني الذين جاؤوا بعده.
وبحس�ب اتهامات املعارضة له ،سعى إردوغان ،وما زال،
ألسلمة األمة والدولة الرتكية والتخلص من إرث مصطفى
كمال أتاتورك ،الذي أس�س الجمهورية الرتكية العلمانية
على أنق�اض اإلمرباطوري�ة العثمانية التي انه�ارت بعد
الحرب العاملية األوىل.
لم يكن ذلك السبب الوحيد يف فكر اإلسالم السيايس الرتكي
املعادي ألتاتورك ،بل أيضا ً ألنه ألغى الس�لطنة يف األول من
كانون األول/ديسمرب  ،1920ثم الخالفة يف  3آذار/مارس
 .1924وقد جاء الرد من مرص ،إذ أعلن حسن البنا تشكيل
تنظيم حركة اإلخوان املس�لمني ،لتتحول بعدها الجغرافيا
اإلسالمية إىل ساحة للرصاع العقائدي والسيايس ،وأحيانا ً
املس�لح ،بين اإلسلاميني بجذوره�م اإلخواني�ة املرصية
والعلمانيني املتأثرين بفكر أتاتورك.
ويفرس ذلك اهتمام إردوغان الرتكي بمرص العربية ،سلبا ً
كان أو إيجاب�اً ،منذ اس�تالم «العدالة والتنمية» الس�لطة
يف نهاي�ة العام  ،2002فه�و يعي مدى أهميته�ا عقائديا ً
وتاريخيا ً واستراتيجيا ً بالنس�بة إليه وإىل فكره اإلسالمي
وحس�اباته االستراتيجية يف املنطق�ة ،باعتب�ار أن تركيا
ومصر متس�اويتان س�كانيا ً (ومعها إي�ران) ،وتتميزان
بأهمية جيوسياس�ية حساس�ة بس�بب قناة السويس يف
مصر ذات املوقع االستراتيجي يف أفريقي�ا ،واملضائق يف
تركي�ا ذات املوق�ع األكثر استراتيجية يف إيج�ة واألبيض
املتوسط واألسود والرشق األوسط والقوقاز.
وق�د دفع ذلك إردوغان إىل التفكري يف مس�اومات تكتيكيّة

لكس�ب املزيد من الوقت يف مس�اعيه للع�ودة إىل محيطه
العرب�ي الذي يعي�ش يف عزل�ة تامة فيه بس�بب تدخالته
العقائدية ،والحقا ً السياس�ية والعسكرية ،بدول املنطقة،
ً
والحق�ا يف كل دول املنطقة ،بما
أوالً يف س�وريا والع�راق،
فيها مرص وجارتها ليبيا.
وم�ع اس�تمرار املوق�ف املصري الراف�ض للمصالح�ة
االستراتيجية مع إردوغ�ان إال وف�ق رشوط أعلنت عنها
القاهرة أكثر من مرة ،تتوقع املعلومات للرئيس الس�ييس
ّ
يس�تغل نقاط الضعف الرتكية ليفرض رشوطه ويعلن
أن
«انتصاره» عىل الرئيس الرتكي ،وخصوصا ً بعد أن حملته

أحزاب املعارضة الرتكية مس�ؤولية تده�ور العالقات مع
دولة مهمة كمصر ،فاملصالحة مع القاهرة س�يفرسها
البع�ض بأنها تخيل إردوغ�ان عن حلفائه الس�ابقني من
اإلخوان املس�لمني يف معقلهم العقائدي والتاريخي مرص،
والحقا ً يف أماكن أخرى ،يف الوقت الذي يس�تبعد الكثريون
له أن يس�تمر يف مس�اره ه�ذا ،وأن يتخىل ع�ن حلفائه يف
س�وريا والعراق ودول املنطقة األخرى ،ملا لذلك من عالقة
مبارشة بمجمل سياس�اته الداخلية ،فهزيمته يف س�وريا
بعد انتكاسته يف مرص ،بانعكاسات ذلك عىل الدور الرتكي
املحتم�ل يف ليبي�ا ،ومن ثم العراق ،س�يكون له�ا تبعاتها

عىل الواقع الداخيل ومس�اعيه إلقام�ة الجمهورية الثانية
التي يطغ�ى عليها الطابع الدين�ي ،وإن لم تكن بذكريات
الخالفة والس�لطنة التي لم يعد يتحدث عنها أحد سوى يف
املسلسالت البطولية العثمانية.
ويف جميع الحاالت ،ومع انتظار إردوغان االتصال الهاتفي
من الرئيس بايدن ليحدد بعده مس�ار سياساته اإلقليمية
والدولي�ة ،م�ع صعوبة قرارات�ه املحتملة ،بس�بب األزمة
املستمرة يف أوكرانيا والتوتر مع اليونان وقربص ،سيكون
الره�ان هذه املرة على موقف الرئيس الس�ييس ،فإما أن
يضيء الض�وء األخضر لحس�ابات إردوغ�ان مع مرص،

مسؤوليات أنصار المقاومة في عصر «التراند»
بقلم/إيهاب شوقي

ال بد من االعرتاف بأن الوعي الجمعي للش�عوب
العربية واإلسلامية ال يش�كل املس�توى املالئم
لخطورة االس�تهداف ودق�ة اللحظات املصريية
الراهنة ،خاصة وأن الرأي العام العربي والحالة
الوجداني�ة الجامع�ة ،ش�كلت صم�ام األمان يف
الفترات الصعبة ،وه�ي التي حفظ�ت الثوابت
جن ًبا إىل جنب مع قوى املقاومة ومجاهديها.
وال ش�ك أن اس�تهداف ه�ذه الحال�ة الوجدانية
والثقافي�ة س�ار جن ًب�ا إىل جنب ه�و اآلخر مع
حص�ار املقاوم�ة واس�تهدافها بكاف�ة أن�واع
الحروب العسكرية والدعائية.
وهن�ا ال بد من محاولة لرصد املتغريات الثقافية
املرتبط�ة بطبيعة العرص والتي ش�اركت يف هذا
الخل�ل ال�ذي أص�اب قطاعات عدي�دة ،كخطوة
هام�ة القتراح خط�وات للمواجه�ة ،حي�ث
املعركة ممتدة ووجودية مع االس�تعمار وذيول
االستعمار يف الداخل.
املتغريات الثقافية:
هناك متغريات ثقافية بارزة تصدرت الصورة يف
العقد األخري يمكن رصد أهمها كما ييل:
 -1ثقافة «الرتاند»:

حي�ث يخضع الرأي العام ملناقش�ة حدث بعينه
واالهتم�ام به والج�دال حوله ،وه�و يف حقيقة
األم�ر مل�ف مجت�زأ وهام�ش ملتن رئيسي يتم
تجاهله عم ًدا من قبل صانعي «الرتاند».
والنتيجة ه�ي االنخراط يف القضايا الهامش�ية
بعي ًدا عن الجوهر الرئييس للقضايا ،واالنش�غال
بجانب من الصورة بعي� ًدا عن الصورة الكاملة،
وه�و ما يك�ون انح�راف الصراع الرئييس أحد
نتائجه والرأي العام الوازن أبرز ضحاياه!
 -2ف�وىض املناب�ر اإلعالمية:أتاح�ت الحري�ة
املنفلت�ة وغي�اب ضواب�ط املهنية ب�روز قنوات
فضائي�ة عدي�دة تم�ارس الدعاي�ة بعي�دا ع�ن
اإلعالم وضوابطه ،كما أتاحت وس�ائل التواصل
االجتماع�ي وموقع «يوتيوب» ومجانية إنش�اء
املنابر والقنوات ،سيال من املغالطات واألضاليل
بعضه�ا متعم�د وموج�ه وبعضه�ا انطباع�ي
ويغلب عليه الهوى عىل حس�اب الحقيقة ،وهو
ما أدى إىل تش�وش ال�رأي والبعد عن املوضوعية
واإلنصاف لدى قطاعات واسعة من الجماهري.
ُّ
االستس�هال:توف ُر املص�ادر
 -3الن�زوع نح�و
بش�كل منفل�ت لخبر أو ح�دث مع�ارص أو
تاريخ�ي ،دون العناية بدقة املص�در ورصانته،

يتي�ح الفرصة ألكثر املص�ادر جاذبية من حيث
الصورة أو املعالجة أو الصياغة لتصدر الصورة،
وهو ما يش�كل ظلمًا للواقع وللحقيقة ،بسبب
امليل لالستس�هال يف تلق�ي األخب�ار والتقارير،
بل والتاريخ ،فبدلاً من الع�ودة للكتب واملصادر
التاريخي�ة ومقارن�ة املصادر وتدقيقه�ا ،وبدلاً
من اإلعتم�اد على األخب�ار أو الترصيحات من
مصادره�ا الرئيس�ية ،يح�دث اإلعتم�اد على
كتاب�ات دعائي�ة تص�اغ على هيئ�ة ح�وادث
تاريخية ،واالعتماد عىل وجهات نظر تصاغ عىل
هيئة أخبار ،واالعتم�اد عىل فيديوهات مفربكة
أو مش�اهد مقتطع�ة م�ن س�ياقها ومصنوعة
بحرفية وجاذبية ،تكون نتيجتها تزييف الواقع
والتاريخ.
 -4تراج�ع دور الفنون:بع�د أن كان�ت الفن�ون
معربة عن وجدان الشعوب ومشاركة يف التعبئة
الجماهريي�ة نحو االس�تقالل الوطني والتوعية
واملقاومة ،أصبحت الس�مة الغالبة للفنون هي
التفاهة والتغريب الثقايف وقيادة الجماهري نحو
التفريط وإلهائها عن القضايا املصريية وشغلها
بقضاي�ا أخرى أو تفري�غ اهتمام الجماهري من
أي قضايا يف املجمل.

 -5غزو مواقع التواصل االجتماعي:رغم أهمية
ه�ذه املواق�ع وم�ا تحتويه م�ن ايجابي�ات ،إال
أن س�لبياتها الخطيرة نجح�ت يف التغطية عىل
ً
ميدانا
جوانبه�ا اإليجابية ،فبالرغم م�ن كونها
ً
وقياس�ا للرأي العام ومرآة
للحش�د الجماهريي
لوض�ع الش�عوب الوجدان�ي والثق�ايف ،إال أنه�ا
تحول�ت ملي�دان للتعص�ب والرصاع�ات ووفرت
املناب�ر املش�ار إليه�ا للتضلي�ل والتزيي�ف دون
ضوابط ،ناهيك عن كم الشائعات الخطرية التي
تبث بها ،إضافة إىل استغاللها من جانب أجهزة
االستخبارات يف تشكيل لجان الكرتونية تمارس
التضليل وحرف الحقائق وخلق الفتن.
ال ش�ك وأننا يف واق�ع ومناخ به ه�ذه املتغريات
الكبرى والتي أصبح�ت أمرًا واق ًع�ا ،ال نملك إال
القليل يف مواجهة هذا التي�ار ،وهذا القليل الذي
نمتلكه كجماهري للمقاومة يمكن أن يكون بالغ
التأثري ،ولكنه مرشوط بتنس�يق العمل بني هذه
الجماهير ،ومره�ون باس�تخدام ذات األدوات،
ً
متاحا ابت�كار أدوات جديدة مضافة
إن ل�م يكن
مرتوكة الجتهاد وإبداعات أنصار املقاومة.
إن املطروح على أنصار املقاوم�ة وكل الثابتني
عىل جم�ر الثواب�ت واالس�تقالل الوطن�ي ،هو

ع�دم ادخ�ار الجهد يف اس�تغالل املناب�ر املتاحة
لتفني�د األضاليل ونرش الحقائ�ق وبيان املناهج
الصحيح�ة لق�راءة التاريخ واس�تقبال األخبار
وتحليلها.
كم�ا أن املطروح هو تش�كيل جبه�ات مقاومة
وتنس�يق بين الجماهري وع�دم العم�ل يف جزر
منعزل�ة ،لتش�كيل تي�ار مواج�ه لتي�ار الزيف
والتضليل.
وكم�ا لجبهات القت�ال قواعد للتنس�يق ووحدة
مطلوبة ،فإن عىل أنصار املقاومة اعتبار ميدان
الثقاف�ة والوع�ي ومواق�ع التواص�ل ،جبه�ات
وأن عليه�م التحيل بروح الجندي�ة وتحمل هذه
املس�ؤولية والظهور بمظه�ر الجندي والحرص
عىل أخالقيات الفرس�ان ورصانتهم وجديتهم،
والعمل عىل التواصل والتنسيق مع رفاق امليدان.
لعل األحداث واملتغريات وصم�ود املقاومة ،أدت
إىل تراجع تيار الخيانة والتفريط وكشفت زيفه،
ولكن املطلوب من جمه�ور املقاومة وأنصارها
أن يشاركوا بنصيبهم وهو ما يفرق بينهم وبني
جمهور الكرة ،رغم أهمية التشجيع واملساندة،
إال أن املطلوب هو عمل أكثر إيجابية للمشاركة
يف املعركة وللسعادة بجني ثمار النرص.

«اليونيفل» وخلفيات الدور المستجد  ..هل يمر مشروع التجسس ؟
بقلم/شارل ابي نادر

يب�دو أن مرشوع تركي�ب الكاميرات جنوب
لبن�ان ّ
يمثل أولوي�ة يف عمل اليونيف�ل اليوم،
وكأن�ه اإلنج�از الكبير ال�ذي س�وف يذك�ره
التاري�خ من ضمن «إنج�ازات» وحدات حفظ
أو فرض السلام ،ليس يف لبنان فقط ،بل عرب
العال�م .وربم�ا يكون األم�ر مبررًا (طبعا يف
مفهوم املجتمع ال�دويل فقط) ،ألنهم يبحثون
عن نج�اح ما ،يع�وّض ً
بعضا من فش�لهم يف
ٍ
لعب دورهم وتنفيذ مهامهم بشكل عام ،كما
ه�و مفترض يف أهداف نش�أة األم�م املتحدة
ومؤسساتها.
يف الواق�ع ،ملفت ه�ذا الرتكيز الي�وم من قبل
وح�دات اليونيف�ل املنترشة يف جن�وب لبنان،
عىل تركيب سلس�لة مرتابطة من الحساسات
الحرارية والكامريات املس�تقلة أو املثبتة عىل
أب�راج مراقب�ة ،واملرتبط�ة جميعه�ا بغرف�ة
ّ
وتحك�م لدى غرف�ة عمليات
مراقب�ة ورص�د
قيادتها ،والتي طب ًعا س�تكون مرتبطة بغرف
املراقب�ة والتحك�م ل�دى الع�دو اإلرسائيلي،
واملعني�ة برص�د الجبه�ة الش�مالية ،األكث�ر

حساسية بالنس�بة لهم .ويحمل الرتكيز عىل
األمر أكثر من عالمة اس�تفهام ،يف التوقيت أو
يف املوضوع أو يف الهدف.
طب ًع�ا ،خلفي�ة ه�ذا املشروع ليس�ت كم�ا
ي ّدعون ،بأنها تندرج تحت عنوان التقنيات أو
اإلجراءات الفنية األساس�ية ،والتي يفرتضها
تنفي�ذ مهمته�م اس�تنا ًدا ملندرج�ات الق�رار
ً
صحيحا ،فلماذا انتظروا
 ،1701ولو كان األمر
أكثر من  15عامً ا إلكم�ال التقنيات املفرتضة
ً
تطبيق�ا للقرار املذكور ،وهم
لتنفيذ مهمتهم
الوحدات التابعة ألكثر الجيوش العاملية تطورًا
وخاصة األوروبي�ة منها واملعروف�ة بتميّزها
بالتجهيز بشكل واسع بمنظومات االتصاالت
واملراقبة اإللكرتونية والتصوير الحراري؟
مل�اذا يعتبر تركي�ب منظوم�ة الكاميرات
والحساس�ات يف الجن�وب ،حاجة اس�تج ّدت
اليوم ل�دى كل هؤالء :لليونيفل وملجلس األمن
وللع�دو االرسائييل؟ فامتلاك وحصول هؤالء
جمي ًعا على املعلومات الخاصة ببقعة عملهم
(لليونيف�ل) ،وببقع�ة اهتمامه�م وتركيزهم
(للع�دو االرسائيلي) ،من املفترض أن يكون

أساس ًيا ويف صلب التعليمات الدائمة ملنظومة
عملياته�م امليداني�ة واالس�تعالمية بش�كل
دائ�م وليس بش�كل طارىء ،وما ه�و الفارق
أو املس�تجد الي�وم ال�ذي تطلب ه�ذا التعديل
يف امتلاك تل�ك املعطي�ات وبالش�كل ال�ذي
م�ن املمك�ن أن تؤمنه له�م سلس�لة املراقبة
املقرتحة؟
الفارق بني اليوم واألمس يمكن وضعه ضمن
النقاط التالية:
أولاً  :التط�ور الكبريال�ذي ط�رأ على ق�درات
املقاوم�ة ،و»طرأ» ه�ي عبارة تخ�ص العدو
فقط ،ألن�ه بالنس�بة للمقاومة ه�ذا التطور
ل�م يط�رأ فج�أة ،ب�ل هو نت�اج عم�ل دؤوب
مخطط له ومنظم ودقي�ق ،كلّفها الكثري من
الصرب والش�هداء والسهر والرتكيز ويف أصعب
الظ�روف امليداني�ة والجغرافي�ة وما ش�ابه.
واس�تطاعت يف ذل�ك العم�ل ال�دؤوب ،تجاوز
وافش�ال استراتيجية الع�دو يف «معركة بني
الح�روب» ،والت�ي هدف�ت إىل تقويض قدرات
وأس�لحة املقاوم�ة النوعي�ة ،ومنعه�ا م�ن
زيادتها وم�ن تطويرها ،هي الي�وم تملك كل

ما يمكن ان يش�كل عنرصا من عنارص الردع
وتوازن القوة بمواجهة العدو ،بشكل تخطى،
وباعتراف الع�دو نفس�ه ،قدرت�ه عىل ضبط
أو معالج�ة أو تقيي�د وتخفي�ف تأثيرات تلك
القدرات النوعية عليه.
ثان ًي�ا :كما يبدو ،اعرتف الع�دو ،بطريقة غري
مبارشة طب ًعا ،بفش�له يف امتلاك ما يريد من
معطيات اس�تعالمية عن املقاومة وخاصة يف
جنوب لبن�ان أو عىل حدود فلس�طني املحتلة
الش�مالية مع لبنان ،عن حركتها وأس�لحتها
وع�ن مناورته�ا الدفاعي�ة أو الهجومي�ة
االس�تباقية ،وذلك بعد عجز وسائله املختلفة
يف املراقب�ة والرصد ع�ن تأمني هذه املعطيات،
من مراقبة جوية عرب الطائرات املسرية ،والتي
أصبحت حركتها مقيدة أكثر من الس�ابق ،أو
م�ن العمالء أو الجواس�يس ،والذين كما يبدو
أصبح�وا عاجزين عن الحركة املعتادة وتأمني
كل ما يريده العدو من معلومات.
ً
ثالث�ا :فش�لت وح�دات اليونيف�ل يف توجي�ه
َ
وح�رف مهمته�ا «العلني�ة الظاه�رة» تب ًع�ا
لق�رار مجل�س االم�ن  ،1701لتك�ون عمل ًي�ا

بهدف تقييد حرك�ة املقاومة العمالنية ،وذلك
من خالل محاوالت تغيري قواعد االش�تباك أو
محاوالت تغيري بروتوكول التدخل واالنتش�ار
ونظام عمل الدوريات ومس�الكها ومهماتها،
ولم تنج�ح يف أي م�ن تلك املحاوالت ،بس�بب
رفض الجيش اللبناني والس�لطات الرس�مية
لذلك ،وطب ًعا بس�بب موق�ف األهايل واملقاومة
الرافض ً
أيضا لذلك بشكل قطعي.
الي�وم تعم�ل قي�ادة اليونفي�ل ،وم�ن خلال
مرشوعه�ا املش�بوه املقترح لنشر منظومة
الكاميرات والحساس�ات يف جن�وب لبن�ان،
اىل محاول�ة تعوي�ض م�ا فاتها وف�ات العدو
االرسائيلي م�ن معطي�ات اس�تعالمية ع�ن
املقاومة وحركته�ا وقدراتها ومناورتها ،فهل
تنجح يف مرشوعها وتكون بذلك قد س�اهمت
وبش�كل رئيسي يف افقاد لبن�ان حزمة كبرية
م�ن نق�اط قوت�ه يف ال�ردع بمواجه�ة العدو
االرسائييل؟ أم أنها س�وف تفشل بذلك بعد أن
تتوحد بمواجهة مرشوعها املش�بوه وبرعاية
الحكوم�ة والس�لطات اللبناني�ة الرس�مية،
جميع القوى الفاعلة؟

وعربها املنطقة العربية ،وإما سيس�تمر يف تحالفه الحايل
م�ع الري�اض وأبو ظب�ي اللتني لن تس�تعجال يف اتخاذ أي
موقف إيجابي تجاه أنقرة ،عىل الرغم من مساعي الدوحة
املستميتة لتحقيق املصالحة الرتكية مع دول املنطقة التي
كانت ،وما زالت ،عىل عداء مستميت مع أنقرة.
يأت�ي ذل�ك م�ن دون أن يكون واضح�ا ً موق�ف القاهرة،
ومعه�ا أبو ظب�ي والرياض ،م�ن املصالح�ة النهائية مع
دمشق ،وإغالق ملفها عربياً ،ما سيضع الرئيس إردوغان
يف موق�ف حرج ج�دا ً داخليا ً وإقليميا ً ودولي�اً ،وخصوصا ً
بع�د الع�ودة إىل االتف�اق الن�ووي اإليراني ،وه�و ما يهم
أنقرة عن كثب ،ألنها س�تجد نفس�ها بني فكي الكماش�ة
الت�ي تمس�ك القاه�رة «العربي�ة» بطرفها ،فيما تمس�ك
إيران «الفارس�ية» بطرفها اآلخر ،فالطرف األول يس�اوم
إردوغ�ان عىل ورق�ة س�وريا وليبيا والع�راق ،بينما يقف
الطرف اآلخر مع س�وريا والعراق من�ذ بداية األزمة وضد
كل األطراف العربية والرتكية والغربية.
ويف جمي�ع الح�االت ،وأي�ا ً كان املوق�ف املصري ،ومع�ه
الس�عودي واإلماراتي ،والعربي عموما ً (باس�تثناء قطر)،
يف ما يتعلق برشوط عودة إردوغان إىل محيطه العربي كما
كان قب�ل  ،2011فق�د ب�ات واضحا ً أن األخير يف وضع ال
يحس�د عليه أب�داً ،وإال ملا تو ّدد إىل الرئيس الس�ييس ،الذي
يبدو أنه ليس مش�جعا ً على ذلك ،عىل األقل حتى اآلن ،مع
تجاهل اإلعالم املرصي إشارات الرئيس إردوغان.
يبقى موقف الرئيس األس�د هو القول الفاصل والحاس�م
يف مس�تقبل التوازن�ات الجديدة .وإذا نجح يف اس�تغاللها
واالس�تفادة منه�ا بعقلي�ة جدي�دة لن تتحم�ل أي خطأ،
فس�وف تجد األزمة طريقها نحو الحل الرسيع ،ويف إطار
عرب�ي -عرب�ي ،بعيدا ً من حس�ابات األط�راف اإلقليمية،
واملقصود بها الرئيس إردوغان .ومن دون تدخله املبارش،
أو كما تق�ول املعارضة« ،مغامراته العقائدية اإلخوانية»،
مل�ا وصلت األم�ور إىل ما وصلت إليه يف س�وريا .ومن دون
هذه املغامرات (بتش�جيع أنظمة عربي�ة) ،ملا كنا نتحدث
اآلن عم�ا نتحدث عنه منذ فرتة .ومن دون هذا التدخل ،ملا
كان�ت تركيا اآلن يف وضعها الحايل داخلياً ،وهي ال تحس�د
عليه أبداً ،واملستفيد الوحيد هو الرئيس إردوغان الذي قام
بتغيري الدس�تور وأصبح الحاكم املطلق للبالد ،وهو يعتقد
أن�ه يس�تطيع أن يفعل ما يش�اء يف الداخل ،بع�د أن أقنع
أنصاره وأتباعه بانتصاراته القومية يف الخارج.

بقلم /الشيخ محمد الربيعي

العراق االمانة الكبرى
️الحدي�ث ع�ن الع�راق  ،ليس بالس�هل النك عندم�ا تتحدث عن
الع�راق تجد من خالل االطالع العام و الخاص  ،س�واء باالطالع
الدين�ي و غير الدين�ي  ،انك تتح�دث عن املوقع القي�ادي  ،الن
الع�راق له موقعا قياديا س�واء عىل الصعي�د التاريخي املايض و
الح�ارض و املس�تقبل  ،و يكفي العراق رشفيا كم�ا هو ثابت يف
محل�ة من ناحية الرواي�ة الرشعية و املوقع الجغرايف س�يكون
عاصم�ةدول�ةالع�دلاإلله�ي.
محل الشاهد :هذه الرشفية تجعل العراق يف محل االمانة الكربى
 ،يف اعن�اق ش�عبة عىل نح�و الخصوص  ،و امانة لدى ش�عوب
العالم عىل النحو العموم .
ه�ذه االمانة تتمثل يف الحف�اظ عليه من ناحية و جوده و كيانة
و اسمه هذا جانب .
و الجان�ب االخر القي�ام بالتطور فيه من الناحي�ة العمرانية و
البرشية ليتمكن من ان يكون مستقبال للمستقبل املوعود لدولة
العاملية العادلة .
و هناك نقطة جدا مهمة  ،ان الناظر اىل لتلك الروايات الرشعية
و املتحدثة عن مس�تقبل العال�م ككل  ،و املوقع العظيم من ذلك
املس�تقبل الزاهر العادل املتمث�ل بالعراق  ،لن تنظر فقط للعراق
كموق�ع مكاني ضم�ن خارطة دول�ة العدل اإلله�ي  ،بل كانت
ناظ�رة ألهمية العراق كون فيه ش�عبا ابيا  ،خاض الصعاب من
التمحيص املش�دد  ،لكي يكون بذلك نال املرتبة الرشفية الكربى
كونه املنارص االول  ،لالنطالق بإعالن عن الدولة العادلة العاملية
و التي سيكون العراق العاصمة لها .
اذن هذه االهمية للوجود املكاني و البرشي للعراق  ،يجعله كما
اس�لفنا يف مح�ل االمان�ة الكربى يف عنق من يك�ون فيه يف محل
الحكم و املسؤولية  ،بان يحافظ عىل و جوده و عىل شعبه و ان
يتع�دى تكليف تلك االمانة فضال عن املحافظة عليه ان يطوره و
يجعله يف موضع الرقي و االزدهار ليتمكن من ان يكون عاصمة
لدولة العادلة العاملية .
ان اي تقصير م�ن اي ف�رد اتج�اه الع�راق س�واء كان يف محل
السلطة او املسؤولية او الوظيفية سيكون تقصريا اتجاه االمانة
الكربى  ،و بذلك س�يكون حسابه يف الدنيا و االخرة مشددا حيث
ان�ه اخفق يف املحافظ و التطوير و ازدهار و ارتقاء تلك االمانة .
فعىل الحكام و املسؤولني و املوظفني يف عراق االمانة الكربى
ان يكون�وا حذرين يف االخف�اق حيث املراقب عليه ليس�ت هيئة
تابعة لس�طة الحكم فتس�اعدهم ان كانوا من حزبها او كيانها
او قوميته�ا  ،حي�ث ان املراق�ب االول عنهم ( هيئ�ة العصمة )
 ،املنزهة ع�ن الرجس و املتمثلة برئيس�ها االمام روحي ملقدمه
الفداء الحجة بن الحسن املهدي ( ع ) .
فأي�ن تف�رون و اين تذهب�وا من تلك الهيئ�ة العادل�ة التي ال و
س�اطته يف التخلص من حكمها اال التق�وى  ،و العدالة يف تأدية
الوظيفة .
ان كل دولة العالم عليها ان تدعم العراق و شعبه بقاءا و تطورا
كونه اي العراق ،االمانة الكربى يف اعناقهم النه العاصمة عاملية
لدوولهم الداخلة ضمن خارطة دولة العدل اإللهي .
اللهم احفظ االسلام و اهله  .اللهم احفظ العراق و ش�عبه .
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درجال :نعد الجميع بنسخة استثنائية
لكأس الخليج في البصرة

يق�وم وزي�ر الش�باب والرياض�ة العراق�ي،
عدن�ان درجال ،ب�دءا م�ن الي�وم الخميس،
بجولة يف عدد من دول الخليج ،لحش�د الدعم
مللف البرصة الستضافة بطولة خليجي .25
وع�ن ذلك ،ق�ال درجال «االنطالقة س�تكون
من الكويت ،وسنعمل عىل إيضاح الكثري من
النقاط لألشقاء يف االتحادات الخليجية».
وتابع« :الوفد سيضم محافظ البرصة ،أسعد
العيدان�ي ،ورئي�س الهيئ�ة التطبيعي�ة ،إياد

بنيان ،وأمني رس التطبيعية ،محمد فرحان».
وواص�ل الوزي�ر« :الزي�ارة س�تتضمن كل
الدول الخليجي�ة ،باس�تثناء اململكة العربية
الس�عودية ،لك�ون الوق�ت ال�ذي خصصناه
للزي�ارة ،يتوافق مع س�فر األخ�وة باالتحاد
الس�عودي ،وبالت�ايل تع�ذر اللق�اء ..لكنن�ا
نتواصل معهم ،وهم من الداعمني بقوة مللف
البرصة».
وأردف« :دول كأس الخلي�ج أك�دت م�رارا

مدربان إنكليزي وإسباني إلدارة
المواهب الكروية
أعلن�ت الهيئ�ة التطبيعي�ة التحاد كرة
الق�دم العراق�ي ،اتفاقه�ا م�ع مدرب
إنكليزي لإلرشاف عىل املواهب الكروية
التابعة لالتحاد للمرحلة املقبلة.
وق�ال نائب رئي�س الهيئ�ة التطبيعية
ومدي�ر املراك�ز التخصصي�ة لك�رة
الق�دم ش�امل كام�ل إنه «ت�م االتفاق
مع املدرب والخبير املختص باملواهب
الكروية «جون وايتل» لتس�لم مهمته
يف اإلرشاف الفن�ي على مراكز املوهبة
التخصصية التابعة التحاد الكرة».
واضاف انه «ت�م االتفاق عىل ان يكون
حض�وره للع�راق لتس�لم املهم�ة بعد
انتهاء عيد الفطر».
ولف�ت كام�ل اىل ان «ادارة مراك�ز
املوهوبين التخصصي�ة الت�ي يديرها
(شامل كامل) بدعم من وزارة الشباب
والرياضة اتفقت مع املدرب االس�باني
مارس�يل للارشاف الفن�ي الع�ام عىل
املراك�ز التخصصي�ة الت�ي افتتحت يف

بغداد ومحافظات العراق مؤخراً».
وبين كام�ل ان «امل�درب االس�باني
عم�ل م�دة طويل�ة بقط�ر وتحديدا يف
اكاديمي�ة اس�باير والتي تع�د من بني
اهم االكاديميات عامليا».
واوضح انه «وافق عىل كل االمور اال ان
املبلغ الذي يطلبه املدرب االسباني كبري
ج�دا  ،مبينا اننا نام�ل للتوصل اىل حل
مقنع يريض الطرفني».

شباب الجوية يهزم الرصافة
بخماسية نظيفة

وتك�رارا دعمه�ا مللف البصرة ،ونح�ن نعد
الجميع بنسخة استثنائية وناجحة بامتياز،
تدعمها الحكومة العراقية بقوة».
وختم درج�ال« :ملتزم�ون بمواعي�د إكمال
جمي�ع املالحظ�ات ،الت�ي دونته�ا اللجن�ة
التفتيش�ية الت�ي زارت البصرة مؤخ�را،
ونتابع بش�كل شخيص تقدم العمل يف ملعب
املين�اء ..كما س�تكون هناك عملي�ة تطوير
مللعب الفيحاء ،ببناء مقصورة رئيس�ية وفق

املواصفات العاملية».
اىل ذل�ك تس�تضيف الكويت ،الوف�د العراقي
الي�وم الخميس ،ضمن رحل�ة خليجية لدعم
ملف استضافة البرصة لبطولة خليجي .25
وكش�ف مص�در مطل�ع أن الوف�د العراق�ي
س�يجتمع م�ع عب�د الرحمن املطيري وزير
اإلعلام ووزي�ر الدول�ة لش�ؤون الش�باب،
والش�يخ أحم�د اليوس�ف الصب�اح رئي�س
مجلس إدارة االتحاد الكويتي لكرة القدم.

وتأتي زي�ارة الوف�د العراق�ي للحصول عىل
الدع�م املطل�وب م�ن قب�ل الكوي�ت ،ملل�ف
استضافة العراق ملنافسات خليجي .25
وأع�د االتح�اد الكويت�ي بقي�ادة اليوس�ف،
برنام�ج اس�تقبال حاف�ل للوف�د العراق�ي،
الذي أحسن اس�تقبال منتخب الكويت خالل
املباراة الودية األخرية التي جمعت األزرق مع
أس�ود الرافدي�ن يف البرصة يف كان�ون الثاني
املايض.

خالفات تؤجل انهاء ملعب الناصرية األولمبي
كش�فت مديرية الشباب والرياضة يف محافظة
ذي ق�ار ،ان ملع�ب النارصي�ة األوملب�ي لن يتم
انج�ازه لوجود مش�كلة بني ال�وزارة والرشكة
املنفذة للمرشوع.
وق�ال مدي�ر ش�باب ورياض�ة ذي ق�ار ،مهند
السهالني إن «مرشوع ملعب النارصية األوملبي
وس�عته  30ألف متفرج ،لن يرى النور بس�بب
مش�اكل بني وزارة الشباب والرياضة والرشكة
املنفذة للملعب ،عىل الرغم من أن نسبة إنجازه
وصلت إىل .»75%
وبني ،أن «املشكلة يف رغبة الوزارة بإعادة ترميم

األجزاء املترضرة يف امللعب بس�بب توقف العمل
فيه ،فيما ت�رى الرشكة أن هذه األرضار ناتجة
عن توقف العمل ألس�باب هي ليس�ت مسؤولة
عنها وبالتايل فأنها أعمال إضافية ليست ضمن
العقد املربم بني الطرفني».
وأش�ار الس�هالني اىل ان «الحكوم�ة االتحادية
وافق�ت على اكم�ال  18مرشوع�ا رياضي�ا يف
املحافظة ضمن موازنة الـ 5%ملش�اريع تنمية
األقاليم لعام .»2019
واوض�ح أن «قيم�ة هذه املش�اريع تصل ألكثر
من س�تة ملي�ارات دينار ،وهي تتعلق بإنش�اء

ساحات رياضية وترميم مبان ومنشآت تابعة
لوزارة الشباب باملحافظة».

العبو الزوراء ينهون إضرابهم عن التدريب
أنهى العبو فريق نادي الزوراء لكرة
الق�دم ،إرضابه�م ع�ن التدريبات
وال�ذي نظموه احتجاج�ا ً عىل عدم
رصف مس�تحقاتهم املالي�ة ،فيما
تعهد وزير الشباب والرياضة بحل
هذا اإلشكال.
وق�ال عض�و إدارة الن�ادي ،كريم
رزاق ،إن «الالعبين س�يعودون إىل
الوح�دات التدريبية بعد انقطاعهم
عنها ملدة يومني.
وبني أن «وزير الش�باب والرياضة
عدن�ان درج�ال التق�ى بمجموعة
م�ن العبين�ا وبضمنه�م الكابت�ن
عالء عب�د الزه�رة ،وطمأنهم بأن
املبالغ املخصصة للنادي سترصف
قريبا جدا» ،مشيرا اىل ان «درجال
تربطه عالق�ة طيبة بوزي�ر النقل
وس�يتداول معه بهذا الش�أن لحل
االشكال املايل» ،لكون نادي الزوراء
يعود لوزارة النقل.

للن�ادي اس�وة باالندي�ة
املؤسساتية االخرى ،وقد
وع�د وزي�ر النق�ل بح�ل
االش�كال امل�ادي للن�ادي
قريب�اً» .وبدء العب�و نادي
ال�زوراء إرضاب�ا ً ع�ن الوحدات
التدريبية قبل يومني ،احتجاجا ً
على ع�دم رصف املتبق�ي
من مستحقاتهم
املالية.
واضاف رزاق ان «درجال عزا تأخر
رصف املستحقات املالية إىل تأخري
إق�رار املوازنة يف مجل�س النواب»،
مشيرا اىل ان درج�ال «ح�ث ادارة
النادي للعمل وفق نظام االستثمار
ليكون دعما اضافيا للنادي».
واوض�ح ان «الن�ادي ل�م يس�تلم
س�وى ملي�ار و 300ملي�ون دينار
قبل مدة ونفذت بعد ان تم تس�ديد

مس�تحقات الالعبين ،والنادي لم
يتسلم لحد االن امللياري دينار التي
اقرتها الدولة لالندية املؤسساتية».
واش�ار رزاق اىل ان «رئيس النادي
فلاح حس�ن وامني الرس ش�اكر
الجب�وري التقي�ا بوزي�ر النقل
لشرح الظ�روف الصعبة التي
يم�ر به�ا الن�ادي ،وطلبا منه
تخصي�ص ميزاني�ة ثابت�ة

زاخو يبرر انهاء عقد مدربه بسوء النتائج
حق�ق رديف فريق الق�وة الجوية فوزا
كبريا عىل رديف نادي الرصافة بخمسة
اه�داف دون رد يف اللق�اء ال�ذي جرت
احداثه على ملعب الرصافة لحس�اب
الجول�ة الثاني�ة م�ن دوري الردي�ف
املجموعة الثانية .وسجل اهداف اللقاء
كل من مقتدى مثنى وحسين جاس�م

س�وادي وعلي ماج�د ويوس�ف احمد
ورس�ول احم�د .يذك�ر ان رديف فريق
الق�وة الجوي�ة تغل�ب يف مباراته األوىل
عىل جرس دياىل بخمس�ة أهداف لواحد
ضم�ن املجموع�ة الثاني�ة الت�ي تضم
الرصاف�ة وجرس دياىل والحرية وبغداد
والنجدة وفريق الحسني.

اك�دت ادارة نادي زاخو ،انه�اء عقد مدرب
فريقها الكروي سامي بحت بالرتايض.
وق�ال ادري�س كوجر امين رس الن�ادي ان
«قرار فس�خ العقد مع املدرب س�امي بحت
لم يكن اداريا وال ماليا بل فنيا».
وأوض�ح كوج�ر ان «النتائ�ج االخرية كانت
غري مرضية للإدارة ،كما ان الفريق ش�هد
نزيف�ا بالنق�اط بع�د أن كن�ا نناف�س عىل
املراكز املتقدمة».

وأش�ار إىل أن «بحت مدرب كف�وء ،لكنه لم
يوف�ق مع فريق زاخو يف ع�دد من املباريات
السيما االخرية امام نفط البرصة».
وبين أمني رس الن�ادي أن «مصلحة الفريق
ف�وق كل اعتب�ار» ،الفت�ا اىل ان «االدارة
تعمل من اجل يك�ون النادي دائما بني فرق
املقدمة».
وتابع كوج�ر ان «االدارة وضع�ت عددا من
املدربني نصب اعينها الختيار احدهم لقيادة

ا لفر ي�ق
حل�ة
للمر
املقبلة».
وكـــان فريق
زاخــ�و خرس
مباراته االخرية يف
الجول�ة  28ام�ام نفط
البصـرة  2-1ويمتلك من الرصيد
 40نقطة ويقف باملركز السادس.

عقود الهيئات الريا�ضية
قوانيننا الرياضية وبرغم س�عي عدة أطراف لتطويرها وجعلها
ق�ادرة على مواكب�ة التغيير الحاص�ل يف ترشيع�ات الهيئ�ات
الرياضية ،أال أنها ال تزال تعاني من فراغ ترشيعي ينظم جوانب
عمله�ا اإلداري�ة واملالية والتنظيمي�ة ،ولعل ما أثير حول عقد
النقل التلفزيوني بني االتحاد العراقي مع رشكة األضواء يشكل
أحد األدلة الواضحة عىل هذا الفراغ مثلما اعرتض ديوان الرقابة
املالية يف تقريره الذي رفعه إىل مكتب نائب رئيس الربملان بسبب
مخالفة بعض بنود العقد للتعليمات.
م�ا ينظ�م التعاق�دات يف الع�راق ه�ي تعليم�ات تنفي�ذ العقود
الحكومي�ة لس�نة  2014الت�ي تح�دد م�ن تسري عليه�ا هذه
التعليم�ات م�ن الجهات الرس�مية ممثلة برئاس�ة الجمهورية
ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس القضاء األعىل واألمانة
العام�ة ملجلس الوزراء والوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة
واإلقلي�م واملحافظات غير املنتظمة يف إقلي�م أي أن التعليمات
املذك�ورة ال تل�زم الهيئات الرياضية مثل االوملبي�ة أو االتحادات
أو االندية.
أما داخليا ً فقد أكد النظام الداخيل لالتحاد لس�نة  2017يف املادة
 49الخاصة بلجنة التدقيق واالمتثال عىل إلزام االتحاد يف حينها
باص�دار تعليم�ات داخلي�ة لتنظيم عم�ل هذه اللجن�ة وتحديد
صالحياتها ومهامها وواجباتها لتكون قادرة عىل مراقبة جميع
تفاصيل العمل املايل لالتحاد ومنها العقود إال أن هذه التعليمات
لم تصدر.
وظ�ل اتحاد ك�رة القدم حال�ه حال جمي�ع اتحاداتن�ا وأنديتنا
وكذل�ك االوملبي�ة والبارملبي�ة يفتق�د اىل تعليم�ات مالي�ة تنظم
وتضبط وتضمن نزاهة عمله املايل سواء
كان�ت هذه التعليم�ات خارجية تضعها
ال�وزارة القطاعي�ة أو داخلي�ة تعد من
قب�ل مجال�س اإلدارة وتكتس�ب قوتها
الترشيعي�ة من خالل تصوي�ت الهيئات
العامة عليها.
وللمقارن�ة فقد أصدرت وزارة الش�باب
والرياضي�ة املرصي�ة قب�ل أي�ام ق�رارا ً
بالرقم  159لسنة  2021تضمن اعتماد
حسين جبار
الالئح�ة املالي�ة املكون�ة م�ن  99مادة
تنظ�م العمل امل�ايل للهيئ�ات الرياضية
متمثل�ة باالوملبي�ة ،بارملبي�ة ،اتح�ادات ،أندية ،لج�ان رياضية
وإلزامها بتطبيق قانون رقم  182لس�نة  2018الخاص بتنظيم
التعاقدات كونها من الجه�ات العامة مع إيجاد وحدة تنظيمية
إدارية مس�ؤولة عن هذا األمر وصفها القانون بالجهة اإلدارية
املختص�ة وه�ي تجرب�ة مش�ابهة لنظ�ام متابعة العم�ل املايل
الفرنسي للهيئات الرياضي�ة حيث توجد هن�اك دائرة مختصة
بتنظي�م العمل املايل والرقاب�ة املالية عىل األندية وتس�مى إدارة
الرقابة الوطنية اإلدارية  DNCGوالتي تسند اىل قانون الرياضة
الفرنيس الذي يفرض عقوب�ة غرامة مالية مقداره  7500يورو
والسجن ملدة عام كل من عطل عمل الوزير أو من يخوله بمهام
متابعة الهيئات الرياضية.
وعربي�ا ً ويف أقرب األمثلة جغرافيا إلين�ا فهناك التعليمات املالية
لالتحاد األردني لكرة القدم التي وصلت يف إصدارها األخري للعام
 2020اىل تحدي�د الس�قف األعلى لألنف�اق املايل ل�كل نادي عىل
تعاقدات�ه مع الالعبني واملدربني ش�امالً ب�دالت االنتقال وبدالت
اإلعارة ورواتب الالعبني واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية وأية
ب�دالت أخرى تتضمنها تلك العقود عن  300ألف دينار للموس�م
الح�ايل و 200أل�ف دين�ار للموس�م  2022مع إعط�اء صالحية
لألندي�ة يف رف�ع هذه الس�قوف يف ح�االت مح�ددة ذكرتها ذات
الالئح�ة علم�ا أن تعليمات االتح�اد األردني املالي�ة كانت وقبل
قراب�ة عرش س�نوات تقترص على تحديد س�قوف مبالغ عقود
الالعبني األردنيني واألجانب.
وما تقدم من أمثلة لتجارب دول أوروبية وعربية يثبت وبالدليل
القاط�ع أن إص�دار التعليم�ات املالية الت�ي تنظ�م العمل املايل
للهيئ�ات الرياضي�ة ال يتعارض مطلقا ً مع اس�تقاللية الهيئات
الرياضية التي يدعي البعض ولألسف عن عمد أو جهل انتهاكها
بل ه�و تطبيق ناجح للوائ�ح األخالق لالوملبي�ة الدولية وجميع
االتح�ادات الرياضي�ة الدولية الت�ي تؤكد على رضورة مراقبة
األداء امل�ايل لضمان نزاهة وش�فافية أعضائها وندعو الوطنيني
من أصحاب القرار لتبني توجه وطني بترشيع لوائح وتعليمات
مالي�ة س�واء كانت عام�ة أو عىل مس�توى كل هيئ�ة رياضية
تضم�ن أيجاد وحدات مالية احرتافية فيها تكون مس�ؤولة عن
تفاصيل العمل املايل.

كولومبيا :مباريات كوبا اميركا ستقام بغياب الجماهير
أعلن�ت وزارة الرياضة يف كولومبي�ا ،إن البالد تنوي
استضافة الجزء الخاص بها من بطولة كوبا أمريكا
يف حزي�ران املقب�ل رغ�م جائحة فيروس كورونا،
ولكنها ستقوم بذلك بدون حضور الجمهور.
وق�ال إيرنيس�تو لوس�ينا باري�رو وزي�ر الرياضة
الكولومب�ي عن البطول�ة املؤجلة من ع�ام ،2020
يف بي�ان« :إن كوب�ا أمريكا آمنة أكث�ر من أي وقت
مىض».

ولك�ن ل�ن يس�مح للجماهير بالحض�ور رغم أن
االتحاد القاري كونميبول يأمل أن تمتلئ  30يف املئة
من سعة االستادات.
وش�كك ألربت�و فرناندي�ز ،رئي�س األرجنتين التي
تش�ارك كولومبيا تنظيم البطولة ،مؤخرا يف جدوى
البطولة خالل فرتة الغلق وإغالق املدارس.
ويس�تضيف املنتخ�ب األرجنتين�ي نظريه التش�ييل
يف املب�اراة االفتتاحي�ة عىل ملع�ب «مونومنتال» يف

الرياضية

الخميس  22نيسان
 2021العدد 2573
السنة
الحادية
عشرة

بوينس آي�رس يوم  13حزيران املقب�ل ،بينما تقام
املب�اراة النهاي�ة ي�وم  10تم�وز املقب�ل يف ملع�ب
«مرتوبوليتانو» بمدينة بارانكويال الكولومبية.
ويلع�ب املنتخ�ب الربازيلي ،حام�ل اللق�ب ،يف
املجموع�ة التي تضم منتخبات كولومبيا وفنزويال،
واإلكوادور ،وبريو ،بينما يلعب املنتخب األرجنتيني
يف املجموع�ة الت�ي تض�م تش�ييل ،وأوروج�واي،
وباراجواي ،وبوليفيا.

اشادة أوروبية بقرار األندية اإلنكليزية االنسحاب من السوبر االوروبي

علن�ت
أ
األندية اإلنجليزية
الس�تة انس�حابها م�ن
دوري الس�وبر األوروب�ي

لكرة القدم ،مس�اء الثالثاء ،بعد  48ساعة
من إطلاق املس�ابقة االنفصالية ،ليصبح
املرشوع يف مهب الريح.
وقوب�ل قرار األندي�ة الس�تة باحتفاء كبري
داخ�ل املجتم�ع الكروي اإلنجلي�زي وكذلك
األوروب�ي.
ورحب ألكس�ندر سيفرين رئيس االتحاد

األوروبي لكرة القدم «يويفا» ،بالقرار،
ً
مرصحا« :لقد ع�ادوا إىل صفوفنا اآلن
وأن�ا أعل�م أن لديه�م الكثير لتقديمه
ليس فقط لبطوالتنا ولكن لكرة القدم
األوروبية بأكملها».
وأض�اف« :الشيء امله�م اآلن ه�و أن
نميض قدم�ا ونعيد بن�اء الوحدة التي

صفقة انتقال ديباي للدوري االسباني تتعثر
كشف تقرير صحفي إسباني،
ع�ن اقرتاب الهولن�دي ممفيس
ديب�اي ،مهاجم ليون ،من االنتقال
لربش�لونة يف املريكات�و الصيف�ي
املقب�ل .وينته�ي عق�د ديباي مع
لي�ون بنهاية املوس�م الجاري،
وبالت�ايل يف حالة انضمامه
لربش�لونة ،ل�ن يكلف
الن�ادي س�وى
ر ا تب�ه .

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية،
فإن برش�لونة بدأ مفاوضاته بالفعل مع مهاجم
ليون ،لكنه ل�م يتوصل التفاق حتى اآلن .وأضاف
التقرير ،أن االتصاالت بدأت منذ أسبوعني ،عندما
س�افر ممثل املهاجم الهولندي إىل برشلونة للقاء
ماتيو أليماني ،املدير الريايض للبلوجرانا.وأوضح
أن�ه تم ع�رض راتب أقل على ديباي مم�ا ُعرض
عليه يف ترشين األول املايض ،عندما كان الفرنيس
عثم�ان ديمبيل قري ًبا من الرحيل يف كانون الثاني.
ً
عروضا من
وأش�ار التقري�ر ،إىل أن ديب�اي يمل�ك
أندية يوفنتوس وإنتر وأتلتيكو مدريد ،الذين
قدم�وا رات ًب�ا أعلى م�ن برش�لونة ،لكن
الالع�ب يرغ�ب يف ارت�داء قميص
الربس�ا واللع�ب تح�ت قي�ادة
مواطنه رونالدو كومان.

ريال مدريد يقترب من ضم ديفيد االبا
ب�ات النمس�اوي ديفيد أالبا ،مداف�ع بايرن ميونخ ،عىل وش�ك االنتقال إىل عمالق
أوروبي ،يف صفقة انتقال حر بنهاية املوس�م الحايل.وأعلن الدويل النمس�اوي
منذ فرتة طويلة ،عزمه عىل الرحيل عن النادي البافاري بمجرد انتهاء عقده
الصيف املقب�ل ،لريتبط بعدة أندية أوروبية ،أبرزها ريال مدريد ،برش�لونة
ً
سيتي.ووفقا لشبكة «سكاي س�بورت أملانيا» ،فإن أالبا بات
ومانشستر
عىل مقربة من التوقيع لريال مدريد ،حتى صيف  2026خالل األس�ابيع
ً
موس�ما بقميص بايرن
القليلة املقبلة.وأمىض صاحب الـ 28عامً ا13 ،
ميونخ ،لكنه أراد خوض تجربة خارج أملانيا مع بداية املوس�م املقبل.
وفشلت إدارة العمالق األملاني يف التوصل التفاق مع املدافع املخرضم
بش�أن التجديد ،نظرًا الرتفاع مطالب�ه املادية ،التي ال تتماىش مع
الظروف االقتصادية بعد جائحة كورونا.

اربعة أسباب تقرب برشلونة من مغادرة السوبرليغ
يبحث برش�لونة االنس�حاب من دوري الس�وبر األوروبي ،بع�د ليلة درامية،
ش�هدت خروج األندي�ة اإلنجليزية الس�تة م�ن البطولة.وبحس�ب صحيفة
«سبورت» الكتالونية ،يدور نقاش داخل جدران البارسا ،يف الوقت الحايل ،قد
يدفع النادي لالنسحاب أيضا من السوبر ليج.وأوضحت الصحيفة أن الضغط
الحكومي ،ورفض الجماهري يف برشلونة ،وانسحاب األندية اإلنجليزية ،وعدم
االس�تقرار ،ه�ي العوامل التي من ش�أنها أن تدفع برش�لونة إىل قول «ال» يف
النهاية للمرشوع.
وكان خ�وان البورت�ا ،رئي�س برش�لونة ،ق�د أعل�ن أن الفريق لن يش�ارك يف
البطول�ة ،إال بموافق�ة جميع أعضاء النادي.ولم يتبق يف الس�وبر ليج حال ًيا،
سوى ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من إسبانيا ،وميالن وإنرت ميالن
ويوفنتوس من إيطاليا ،بعدما أعلن كل من مانشستر يونايتد ،ومانشستر
سيتي ،وآرسنال ،وليفربول ،وتوتنهام ،وتشيليس ،انسحابهم من البطولة.
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كانت تتمتع بها اللعبة قبل ذلك».
وعرب إيمريك البورت مدافع مانشسرت
س�يتي ،ع�ن س�عادته بعد انس�حاب
ناديه من البطولة الجديدة.
وقال« :ما زلت أعتق�د أن هناك الكثري
م�ن األش�ياء التي يج�ب تحس�ينها،
ولكن ه�ذه بالتأكيد ل�م تكن الطريقة
الصحيح�ة وأن�ا فخور ج�دا برؤية رد
فع�ل جماهير ك�رة الق�دم يف جميع
أنحاء العالم».
كم�ا أثنى رئي�س ال�وزراء الربيطاني،
بوريس جونس�ون ،عىل ق�رار األندية،
وقال« :أرحب بما أعلن الليلة املاضية..
هذه هي النتيجة الصحيحة لكرة القدم
والجماهري واألندية واملجتمعات ،يف كل
أنحاء البالد».وتابع جونس�ون« :علينا
مواصل�ة حماي�ة رياضتن�ا الوطني�ة
العزيزة».
وأكد ج�اري نيفيل مدافع مانشستر
يونايت�د الس�ابق ومحل�ل س�كاي
سبورتس ،ش�عوره باالرتياح ،بعد هذا
ً
مشيرا إىل أن ك�رة القدم كانت
القرار،
عىل شفا الفوىض.
وق�ال نيفي�ل« :ق�د يكون ل�دى برييز
غرام�ة قدره�ا  100ملي�ون جني�ه
استرليني (ضد ملاك أندي�ة الدوري
املمت�از الس�تة) وآمل أن يك�ون برييز
أجربه�م على دف�ع غرام�ة كبيرة
لالنس�حاب ،آمل أن ينته�ي بهم األمر
يأكلون بعضهم بعضا».
ورصح ج�اري لينيكر مهاجم منتخب
إنجلترا الس�ابق واملق�دم التلفزيوني
حاليا ،قائال «لقد استعدنا كرة القدم».
فيما وجه سيس�ك فابريج�اس العب
أرس�نال الس�ابق ،رس�الة إىل جماهري
األندية ،قائال« :أحس�نتم يا مش�جعي
كرة الق�دم .هذه الرياض�ة الجميلة ال
يشء بدونكم».وق�ال كين�ي دالجليش
أس�طورة ليفربول« :كان املش�جعون
دائم�ا وس�يظلون ج�زءا ال يتجزأ من
نادي ليفربول .أش�عر باالرتياح عندما
علمت بأن النادي استمع إليهم».
ورغم عدم انسحاب ناديه من البطولة،
رصح جيرار بيكيه مدافع برش�لونة،
بأن «كرة الق�دم ملك الجماهري .اليوم
أكثر من أي وقت مىض».
وكت�ب إي�ان راي�ت مهاج�م أرس�نال
السابق« :تذكروا من أنتم وما تمثلونه!

توتنهام :يجب ان نشارك
بتطوير كرة القدم

أوض�ح نادي توتنهام هوتس�بري ،س�بب انس�حابه
بشكل رسمي من دوري السوبر األوروبي.
وتش�هد الكرة األوروبية ،حالة من االنقسام ،بعدما
أعل�ن  12ناد ًي�ا م�ن النخب�ة يف إنجلترا وإس�بانيا
وإيطالي�ا ،عزمها بدء بطول�ة جديدة مكونة من 20
ً
ً
فريق�ا ً
ثابتا باإلضافة إىل 5
فريق�ا ،حيث يتواجد 15
فرق متغرية كل موسم.
وق�ال توتنه�ام يف بيان�ه «يمكننا التأكي�د عىل البدء
رس�م ًيا يف إجراءات االنس�حاب م�ن املجموعة التي
تضع مقرتح دوري السوبر األوروبي».
وأض�اف البي�ان ،عىل لس�ان رئي�س الن�ادي دانييل
ليفي «نتأسف عىل القلق واالنزعاج الذي تسبب فيه
مقرتح دوري السوبر األوروبي».
وش�دد «شعرنا بأنه من املهم للس�بريز ،املشاركة يف
تطوير محتم�ل لهيكل جديد يس�عى لضمان اللعب
املايل النظيف واالس�تدامة املالية بش�كل أفضل ،مع
تقديم دعم متزايد بش�كل أكرب لهرم كرة القدم عىل
نطاق أوسع».
وتابع «نش�عر بأننا ال يجب أن نقف مكتويف األيدي،
الرياضة يج�ب أن تراجع بطوالتها بش�كل منتظم،
لضمان اس�تمرار تطور اللعبة الت�ي نحبها وتطوير
حماس املشجعني يف جميع أنحاء العالم».
وأت�م «نتوجه بالش�كر لكل املش�جعني الذين قدموا
أفكارهم املدروسة».
يذكر أن هناك حالة غضب وإدانة يف العديد من الدول
األوروبية لقرار األندية الـ  12بإنش�اء بطولة قارية
جديدة.

االنتر وميالن يقتربان من االنسحاب من دوري السوبر
قال�ت تقارير صحفية ،إن انس�حابات أخرى يف الطريق،
من جان�ب أندي�ة دوري الس�وبر األوروبي.وكانت أندية
آرس�نال ،وتوتنه�ام ،ومانشستر س�يتي ،وليفرب�ول،
ومانشسرت يونايتد ،وتشيليس ،قد انسحبت من مرشوع
السوبر ليج.
وذل�ك بعد ضغ�وط قوية ،من قبل الجماهير والحكومة
الربيطانية واالتحادين األوروبي والدويل ،باإلضافة لرفض
ً
البطولة.ووفقا لوكالة
العديد من العبي هذه الفرق فكرة
األنب�اء اإليطالية «أنس�ا» ،ف�إن مرشوع دوري الس�وبر
األوروب�ي ،لم يعد محل اهتمام إنرت ميالن ،الذي يس�تعد
للحاق باألندية اإلنجليزية ومغادرة البطولة املنهارة.
كما ذكرت صحيفة «أتليتي�ك» اإلنجليزية ،أن ميالن عىل
وشك االنسحاب أيضا.ولم يتبق يف السوبر ليج ،حتى اآلن،
س�وى أندية إنرت ميالن وميالن ويوفنت�وس من إيطاليا،
وريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من إسبانيا.

الجماهير تهزم الستة الكبار بصحف إنجلترا
أب�رزت الصحف اإلنجليزية ،انس�حاب أندية الربيمريليج
من مرشوع دوري الس�وبر األوروب�ي ،بعد حالة الغضب
الش�ديد التي انتابت الجماهري إزاء هذه الفكرة.وعنونت
صحيفة «دييل س�تار»« :خطة دوري الس�وبر األوروبي
ممزق�ة ..الجماهير تحق�ق انتص�ارا هائال عىل الس�تة
الكب�ار».ويف الجان�ب كتب�ت« :ب�وك يدعم ماس�ون» ،يف
إش�ارة إىل دع�م ماوريس�يو بوكيتين�و ،م�درب باريس
س�ان جريمان ،لرايان ماس�ون ،املدرب املؤقت لتوتنهام
هوتس�بري.أما صحيف�ة «ديلي إكسبريس» فعنون�ت:
«انتص�ار لق�وة الجماهير ..مؤام�رة دوري الس�وبر
يف انهي�ار بانس�حاب تش�يليس والس�يتي م�ع الغض�ب
الش�عبي».وكتبت «ديلي تليجراف»« :دوري الس�وبر يف
الحطام ،مع إنهاء تش�يليس والسيتي ألمسية من الدراما
العالية».وأضاف�ت« :وودوارد يرحل عن اليونايتد ،بعدما
تم�زق مرشوع جلي�زر األوروبي بس�بب االنس�حابات..
العبو ليفربول يضعون الضغط عىل النادي ،مع استعداد
الف�رق اإلس�بانية لالنس�حاب أيضا».وقال�ت «مريور»:
«انتصار للجماهير ،انتصار لكرة الق�دم ..رحيل دوري
الس�وبر األوروبي».وتابع�ت« :إنه استسلام عظيم ،مع
رحيل وودوارد املدير التنفيذي لليونايتد ..تش�يليس ومان
س�يتي يق�ودان انس�حابا ضخما م�ن ال�دوري املكروه
بس�بب الجش�ع».وعنونت «مترو»« :لعب�ة الجماهري..
دوري الس�وبر األوروبي يبدو محكوما عليه بالفشل مع
انسحاب األندية ..الجماهري والالعبون واملدربون والفرق
املنافس�ة تس�اعد عىل الرتاجع».وكتبت يف األس�فل عىل
لس�ان بيب جوارديوال ،مدرب مانشستر س�يتي« :إنها
ليست رياضة عندما يكون النجاح مضمونا».

الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
باولو كويلو
إننا نحاول دوما ً تفسير األم�ور وفق ما نريد ،ال وفق
ما هي عليه .ال يس�تطيع اإلنس�ان مطلقا ً أن يتوقف
ع�ن الحلم .الحل�م غذاء الروح كم�ا أن االطعمة غذاء
الجس�م .نرى غالب�ا ً خلال وجودنا أحالمن�ا تخيب،
ورغباتن�ا تحب�ط ،لكن يجب االس�تمرار يف الحلم اّ
وإل
ماتت ال�روح فينا .قد تقرص الحي�اة وقد تطول فكل
يشء مره�ون بالطريقة التي نحياها بها .عندما تقع
كنوز كبرية أمام عيوننا ّ
فإننا ال نتبينها أوتعلم ملاذا؟..
ألن الن�اس ال يؤمن�ون بوجودها .نح�ن البرش نعاني
مشكلتني كربيني :األوىل أن نعرف متى نبدأ والثانية أن
نعرف متى نتوقف.
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أحداثها ممتدة منذ الثمانينيات إلى االحتالل األمريكي

«الليل في نعمائه» رواية عن هروب زوجة شهيد أعدمه الطاغية من بطش سلطة البعث
المراقب العراقي /المحرر الثقايف...
ي��رى الباحث جمع��ة عبد اهلل ان أح��داث رواية»الليل
يف نعمائ��ه» لزي��د الش��هيد تتح��دث عن ه��روب زوجة
ش��هيد أعدمه الطاغية من بطش سلطة البعث ،مبني
ان أحداثه��ا ممت��دة من��ذ الثمانيني��ات إىل االحت�لال
األمريك��ي وق��ال عب��د اهلل يف ق��راءة نقدي��ة خ��ص بها
(المراقب العراقي):
يضعن�ا االدي�ب زي�د الش�هيد (الروائي
والش�اعر) أم�ام ن�ص روائي ل�م يلتزم
بالقواعد الكالس�يكية يف الف�ن الروائي،
فه�و يحم�ل اس�لوبية متف�ردة يف املتن
الروائ�ي وتقنيات�ه املتنوع�ة .يف صياغة
اللغة .يف خلق الفكرة الروائية ،يف تجسيد
الرؤية الفكرية يف املعنى الدال من خالل
الح�دثالروائ�ي.
وأض�اف :يف اللغة ينتهج اس�لوبية املزج
بني الرسد النثري والش�عري ،يمزجهما
ويصبهم�ا يف وع�اء واحد ،ويس�كبهما
يف املنظ�ور الروائ�ي ،يف غاي�ة الفخامة
والتشويق ،يف ان يمتلك الرسد لغة صافية
يف رش�اقتها يف الث�راء اللغ�وي ،حت�ى
تكون مغناطيس�ا لجذب القارئ بالشد
واالهتم�ام ومتابع�ة بش�غف تبعي�ات
رسدي�ات االحداث الجارية يف النص ،هذا
يدل عىل الق�درة املتمكنة بعل�م اللغة يف
وتوظيفه�ا يف الحبك�ة الفني�ة بمهارة،
أضاف�ة اىل براعت�ه يف توظي�ف تقني�ات

متعددة قد تكون غري مألوفة ،منها مزج
االسترجاع الزمني (فالش باك) وجعله
يف زم�ن واح�د .اضاف�ة اىل ف�ن الوصف
والتصوي�ر يف املش�هد السردي ،واالهم
ه�و خلق ح�دث داخ�ل ح�دث يف النص
الروائ�ي ،وباألح�رى حدث يخل�ق حدثا ً
آخر من رحمه أو من صلبه ،يربطهما يف
نس�ق هرموني واحد عىل عتبات النص،
ليضع القارئ يف حال�ة اندهاش ان يقرأ
حدثني يف حدث واح�د .وتابع :يف الحدث
الرسدي االول يتطرق اىل مرحلة مختلفة
عن مرحلة الحدث الثاني ،الفرق الزمني
بينهم�ا خمس�ة عرش عام�اً ،يف الجانب
الس�يايس وهو املحرك االس�ايس للحدث
السردي ،بتن�اول الفترات السياس�ية
املظلم�ة التي م�رت عىل تاري�خ العراق،
قديم�ا ً وحديث�اً ،يجمعهم�ا مشتركات
واح�دة ،ال ف�رق بين االثنين ،يف الظلم
والحرمان والحيف ،يجمعهما مشرتكات
واح�دة وجوه�ر واح�د ،لكن بأس�اليب

جمعة عبد الله

مختلف�ة ،فف�ي
زم�ن الطاغي�ة ينته�ج نه�ج االره�اب
املنفل�ت يف البط�ش والتنكي�ل ،ويف عهد
االحتلال االمريك�ي  ،تمثل�ت باألم�ن
املنفلت بالفوىض السلاح املنفلت .حتى
يف الكثير من االحي�ان ،يلعلع الرصاص
بينه�م عىل حص�ص املغان�م والفرهود
والس�لطة والنف�وذ .ه�ذا التعام�ل مع
الش�عب واح�د لكليهم�ا ،لكنهـــــما
يختلفــــ�ان يف القش�ــور فق�ط.

وأوضـــ�ح :
إن هــــ�ذه
الروايــ�ة هي
الجــ�زء االول
م�ن رباعي�ات
اللي�ل (الليل يف
نعمائ�ه .الليل
يف عليائه .الليل يف بهائه .الليل يف نقائه)
حكاي�ات الحزن الع�راق بالوجع وااللم
الجاث�م بثقل�ه عىل ص�دور العراقيني يف
اش�جانه املس�تعرة بالن�ار امللتهب�ة ،أو
ان الرباعي�ات تمث�ل تراجيدي�ة الحزن
العراق�ي ،قديم�ا ً وحديث�اً .كم�ا نج�د
ايضا ً يف الحدث الرسدي مشتركات بني
ابط�ال الرواية أو الش�خوص املحورية،
فف�ي الح�دث االول يجمع بين (مريم)

معرض افتراضي عن األمثال الرافدينية في ضوء األدب العراقي القديم
املراقب العراقي /متابعة...
أعلن مدير قس�م الع�رض املتحفي
يف املتحف العراق�ي جنيد عامر عن
ّ
افترايض يس�لط
مع�رض
إقام�ة
ٍ
الضوء عىل أهم األمث�ال التي ُيعنى
به�ا يف األدب الرافدين�ي القديم من
خالل توظيف األمث�ال لنرش الوعي
الحض�اري تحت ش�عار ( ه�ذا ما
دوّن عىل الطني بالقصب ).
وق�ال جنيد عامر تع�د :األمثال من
أه�م القط�ع األدبية الت�ي تدخل يف
باب الحكمة ،وقد خلف أدباء العراق
ً
القديم نصوصا ً
أدبي�ة يف هذا الباب
تضاه�ي مس�تواها األدب الفن�ي
وآراءها ،واملسائل التي عالجتها ما
أنتجته اآلداب العاملية املشهورة من
هذا النوع من النتاج الفكري.
وأش�ار إىل َّ
أن املع�رض االفترايض
في�ه الكثير م�ن األمث�ال والحكم
والوصايا ،وغريها م�ن أدب العراق
القدي�م .يف كلتا اللغتني الس�ومرية
والبابلي�ة ،وج�اءت بع�ض األمثال
مزدوجة اللغة  .ومما يقال عن هذه
األمثال بوج�ه عام َّ
أنها مثل األمثال
األخ�رى يف آداب الش�عوب ،يصعب

فه�م الكثري منها؛ ألنها مثل س�ائر
األمث�ال ،جم�ل قصيرة مقتضبة،
ومركزة املعنى.
وأضاف َّ :
إن األمثال التي طرحت يف
املعرض االفرتايض رّ
تعب عن تجارب

وح�االت خاصة يف حي�اة املجتمع،
كما َّ
أن الكثري منها نش�أ من وقائع
أو حوادث قيلت فيه�ا تلك األمثال،
على نحو ما هو مأل�وف يف األمثال
العربية وغريها.

جنود مجهولون

محمد علي بالل

على أوت�ار الخل�ود ت�دق،
تل�ك القام�ات مــــاهان�ت
عليه�ا الهوان ،ركب�ت أمواج
التنح�ي ،غاصــــ�ت يف لج
املخــــاطر ،لخاطر قلـــم
كتب عن اآله.

ِعناد

اكرم ياور رمضان

م�رة تش�اجرت القص�ة مع
عقيل ،وأرادت أن تدخل رأيس
ُ
وجئ�ت إىل
بق�وة ،تركته�ا
القصي�دة ،فتبعتن�ي وأغلقت
الط�رق بوجه�ي ،وس�لبت
مني كلمات�ي ،فتقربت منها
فغازلته�ا ،أحبتني واحببتها،
وه�ي اآلن تجل�س منتعش�ة
داخل رأيس.

توبة

حسن هادي الجنابي

بعد ان نش�ــــرت غس�يلها
أم�ام أعين املارةبألوان�ه

الصاخبة..راجع�ت نفس�ها
بن�دم ش�ديد..طرقوا الب�اب
عليها أوالد الس�بيل كالعادة..

والش�اعر (ولي�د) ح�ب االدب والش�عر
والتش�وق الطاغي اليه ،كما ايضا ً نفس
املشرتك بني (حمامة) والشاعر (حزين)
يف التشوق اىل االدب والشعر.
وأستطرد :يأخذنا املتن الروائي (الليل يف
نعمائه) بكل شغف اىل حكاية (حمامة)
الفت�اة الجميل�ة والش�اعر (حزي�ن) يف
مجيئه�ا من مدين�ة البصرة اىل مدينة
(السماوة) لتنزل يف نفس الزقاق ونفس
البيت الذي س�كنته (مريم) قبل خمسة
عرش عاماً ،واطلق أس�م الزقاق باسمها
زق�اق العم�ة ،وال أح�د اعترض على
التس�مية (الزقاق الذي اطلقوا عليه قبل
خمس�ة عرش عاما ً (زقاق بي�ت العمة)
وظل مقرونا ً باالس�م ،ال أحد من املدينة
تنكر له يف استبداله) ص.9

وأكم�ل :يع�ود الحدث السردي (فالش
ب�اك) اىل خمس�ة عرش عام�ا ً اىل الوراء،
عندما جاءت (مريم) ام�رأة ذات ثالثني
عاما ً جاءت من البرصة اىل هنا لتس�كن
هذا البيت املنزوي بصحبة مختار املحلة
وه�و يس�لمها مفاتي�ح ال�دار ويطمنئ
هواجسها .بأن الناس يف املحلة والزقاق
يملك�ون الطيب�ة والتواض�ع واملحب�ة
والشرف والش�هامة والنخ�وة والتآلف
االجتماع�ي .ووج�دت (مري�م) عمال يف
معمل الخياطة النسوية ،وحني تعود من
عملها تك�ون محملة بالحلوى وتوزعها
عىل أطفال الزقاق يف فرح وابتهاج ،حتى
نالت احرتام الناس ومحبتهم ،واصبحت
واح�دة منهم .لذلك لم يتجرأ أحدا ً ملعرفة
س�بب مجيئها اىل هن�ا ،أو ما تحمل من

«فلترجموها بوردة» البحث عن لحظة صدق وحقيقة واضحة
عبدالله السمطي
تتأل�ق القصيدة حين تتبدى يف ث�وب جديد،
وتتزي�ا بجلد م�ن الزهو التعبيري ال يكتفي
بالس�طح الخارجي فحس�ب ،وإنما يتعم ُّق
أكثر ليمس جوهر الكلمات ،ويفجّ ر طاقتها
القصوى يف السمو نحو املعنى املغاير ،سواء
ظه�ر ه�ذا التفجري بلغ�ة طيعة مبس�طة ،
لكنها تصنع اس�تيهاما ما يف التخييل املكثف
الراك�ض بتلقائي�ة صوب ابت�كار الداللة ،أو
بلغة مرتاكبة من مستويات وطبقات داللية
يتس�نى للقارئ الوصول إليها مع املعايش�ة
والتأمل الشفيف.
إن الش�اعرة أمان�ي غي�ث تقف�و بن�ا يف
حساس�يات خاص�ة يف كتابته�ا الش�عرية
الت�ي تطل بها علين�ا عرب فض�اء ديوانها »:
فلرتجموه�ا بوردة» ال�ذي تقف فيه هناك يف
الجان�ب الض�دي الباحث ع�ن لحظة صدق،
والباحث ع�ن حقيقة واضحة غير مواربة،
تطل من بين الكلمات وعالقاته�ا املتجاورة
التي ّ
تنض ُد رؤية مختلفة تزجيها الشاعرة يف
نصوصها املتنوعة.
يف البدء يمكن أن نصف اإلطار العام للديوان،
فهن�اك خمس�ة مح�اور يضمه�ا الدي�وان
الص�ادر ع�ن ( دار ناريمان للنشر  ،بريوت،
الطبع�ة األوىل  ، ) 2021يتضم�ن كل محور

مجموع�ة م�ن النصوص الش�عرية تتفاوت
قصرً ا وط�وال كم�ا تتف�اوت رؤي�ة وداللة.
الش�اعرة آثرت أن تس�مي كل محور بعنوان
يكثف اإلطار العام لهذه النصوص ،ويس�مي
دالالته�ا وهواجس�ها.واحتوت املح�اور
الخمس�ة العناوين التالية ( :إنس�ان إنسان
إنس�ان)  ( ،الوط�ن)  ( ،أفلت الفراش�ات)،
(هريويني املعنى) ( ،طالسم القلب) .
وتحت�وي هذه املح�اور الخمس�ة عىل( )44
ًّ
نصا شعريًّا.
م�ن الجلي مبدئي�ا هن�ا أن الش�اعرة به�ذا
التقس�يم املح�وري ال�ذي تأتل�ف داخل�ه

النص�وص تصب�و إىل تقدي�م رؤية ش�عرية
محددة ،وتسعى إىل تقديم تجربة خاصة بها،
إذن لن َر ماذا قدمت الش�اعرة؟ وماذا انطوت
عليه ه�ذه املحاور والنص�وص من رؤى؟يف
املش�هد الع�ام ال�ذي يؤط�ر للدي�وان دالليًّا
نجد الش�اعرة ترك� ُز عىل املختل�ف ،وتيضء
جوان�ب نصوصه�ا بم�ا هو ض�دي مخالف
ومف�ارق معا ،إنه�ا تقاوم ه�ذه االعتيادية،
وهذه املؤانس�ة والتقليد يف العالقات بني األنا
ُ
تنتق�د يف ظواهر كلماتها وبواطنها،
واآلخر،
ظواه�ر الواق�ع ومالمحه ،تنتق�د أيضا هذا
التوان�ي يف مقاوم�ة القه�ر ،وتنتق�د غياب

«أمطرني بالضوء فأنا أخجل من َعت َمتِي» جديد عباس السالمي

قصص قصيرة جدا
خرج�ت ..لكنه�ا محجب�ة..
أستغربوا..قالت معذرة ..كنت
مش�غولة ..ومع من..؟؟ ردت

زيد الشهيد

مأس�اة يف داخله�ا ،وكذل�ك يف رفضه�ا
الزواج من الذين تكاثروا يف الرغبة بطلب
يدها ،لكن الحزن واللوعة لم تفارقها يف
ش�دها اىل املايض واىل مدينته�ا .فكانت
تحم�ل قص�ة ح�ب وعش�ق مأس�اوية
غارق�ة بالح�زن واملعان�اة ،فق�د أحبت
ً
بالعش�ق
الش�اعر (ولي�د) هام�ت ب�ه
والهي�ام ،وه�و بادله�ا نفس الش�عور
باله�وى والهي�ام حت�ى تكل�ل الح�ب
بالزواج ،ورأت الس�ماء تفتح أساريرها
لهذا العش�ق النق�ي والص�ايف ،ولكن لم
يمض عىل زواجهما ش�هرين فقط حتى
ِ
اغت�ال النظ�ام زوجه�ا الش�اعر (وليد)
ألنه كان مناوئ للنظام ورفضه الشديد
إلش�عال الح�رب ضد ايران واس�تهجان
ممارس�اته االرهابية ضد الناس ،فكان
عقابه باالغتيال الوحيش .وبعدها ش�ن
النظ�ام حمل�ة اعتق�االت ض�د اصدقاء
ولي�د واقاربه ،وحتى ش�قيقه هرب من
االعتق�ال ،وزوجت�ه (مري�م) هربت من
بطش النظام خوفا ً من سجنها وقتلها،
لذلك جاءت اىل السماوة هاربة من رعب
وبط�ش النظام ،وس�كنت يف هذا الزقاق
ال�ذي اطلق عليه اس�مها ،ويف هذا البيت
املنزوي تداوي جراحها الحزينة يف عتمة
الليل .وحني اشتد عليها املرض وانهكها
تمام�اً ،حت�ى اصبح لي�س يف مقدورها
ان تطع�م نفس�ها ،فتط�وع الجريان يف
عنايتها واطعامه�ا والرعاية بها ،لكنها
ش�عرت ب�أن أن اجلها املحت�وم اقرتبت
س�اعته ،فرصح�ت للجيران برغبتها،

بأنها تري�د ان تم�وت يف مدينتها وقرب
قبر (وليد) وس�كان املحل�ة ال يعرفون
من هذا (وليد) الذي تعلقت به اش�تياقا ً
وتردد اسمه عىل الدوام يف غيبوبتها ،ولم
يسألها أحدا ً بما تحمل من قصة حزينة
ومأساوية ،فكانت تردد (أريد العودة اىل
وليد .وليد من يش�فيني ،ولم نكن نعرف
من ه�و ولي�د ،وال هي افش�ت برسها)
ص 92و فحملوه�ا اىل كراج الس�يارات
وهناك انطلقت بها الس�يارة اىل البرصة.
هذه الرتاجيدية املأساوية سببها النظام
الطاغي بالبطش واالرهاب.
وخت�م  :ان الش�اعر حزي�ن اتف�ق م�ع
(حمامة) بعد ذلك عىل طبع ونرش قصة
الح�ب الحزين�ة ليطل�ع الن�اس عليها،
وعلى بطش النظام الس�اقط بأن (وليد
لم يم�ت .بل ل�ن يموت .ولي�د يعيش يف
ذاكرة االجيال.
يع�ود اىل جي�ل جديد يتخذ م�ن كلماته
هداي�ة ليومهم ومسيرتهم ،ي�رون فيه
الرج�ل ال�ذي ل�م يه�ادن عىل املب�ادئ،
َّ
يتخ�ل يوما ً ع�ن البصرة والعراق
ول�م
ويس�تذكرون قول�ه  :اإلق�دام صفة من
صف�ات الش�جعان ،رشط أن يتحل�وا
برجاح�ة العق�ل ،وإال كان�وا حمق�ى.
كان ولي�د راجح العقل قوي الش�كيمة)
ص .119ه�ؤالء الش�جعان هم ش�هداء
الع�راق ونجوم�ه املضيئ�ة ،والحي�اة
تؤك�د بديهي�ة ناصعة البي�اض وبيقني
الحقيق�ة ،أن البطش لن يدوم ،والطغاة
مصريهم مزبلة التاريخ.

الصدق  ،وتفتش عن الحقيقة.
إن هذا املش�هد العام هو ما يشكل الهاجس
التعبيري األول ل�دى أمان�ي غي�ث كما تبني
نص�وص املح�ور األول  »:إنس�ان إنس�ان
إنسان»  .يف هذا املحور
يف بداية تصدير الديوان نشعر بهذا االختالف
ال�ذي تقدم�ه الش�اعرة ،حي�ث تق�ول يف
َ
ُ
يبدأن
لس�ت من الكاتبات اللواتي
التصدير»:
ّ
كتبهن ب» إىل رج ٍل ما»
قدمي
أنا أه�دي كل ما أكتب إىل الش�قوق يف
ّ
أمي « هي بداية مختلفة ال شك .هذا االختيار
املؤلم اختيار له داللته يتجىل يف أن الش�اعرة
تبحث عن الصدق التعبريي والوصف املبارش
م�ن دون أي تزيني أو تنميق .هنا نحن حيال
شاعرة تعي ما تقول وما ترى.
وه�و م�ا يتب�دى أوال يف املح�ور األول ال�ذي
اإلنساني ،عن الجوهر
تذهب فيه للتعبري عن
ّ
يف جمل�ة من النصوص  ،ففي نص املس�تهل
ومنذ البدء تس�عى للبحث عن تطور ما يف ما
ه�و إنس�اني ال يف ما هو تقن�ي ،النص جاء
بعن�وان »:تطور حقيق�ي» ( ص.ص 10 -9
) وه�و يخالف توقعنا الق�ارئ ليذهب إىل ما
هو إنس�اني ،كأن العالقات اإلنسانية يحدث
فيها ابتكار وتطوير أيضا لكن عىل املس�توى
القلبي.
ّ

شهر الصيام ...

عليهـــــم..كان�ت الصلاة
على املــــــؤمنين كتاب�ا
موقوتا..

صراع

حسن ابراهيمي

بمفترق الطــ�رق أغ�رد
للدجـــ�ى  ,أعصــــعص
عصف�ورا أنهك�ه الظلام ,
أمللم نبض�ات قلبي  ,أطوف
خل�ف م�أزق يس�كنه األمل
 ,لعلي أنت�زع بوصلـــــة
 ,أس�ــــــــرج الطري�ق
 ,بمفـــت�اح أزم�م رفض�ا
أقترب من�ه وه�و يالح�ق
خط�ى ش�يطان  ,الختبر
رحيـــق فجر ,وأقدمه نتئا
ألطفال يــــرضعون املوت
وهم نيام .

العنقاء

فوزية الكوراني

وفر أنجبت عرشة...
كر
ٍ
بني ٍ
عندم�ا اس�تأصلوا رحمها يف
الح�ادي عشر؛ جلس�ت إىل
جانب أختها هريوشيما.

محسن محمد الرجب
شهر الصيام صيام الروح و الجسد
عن الطعام وعن إيذاء معتقد
املراقب العراقي /املحرر الثقايف...
ص�در للش�اعر عب�اس السلامي
وصلتن�ي مجموعت�ه الش�عرية
الجدي�دة والت�ي تحم�ل عن�وان
«أمطرن�ي بالضوء فأن�ا أخجل من
ظلمت�ي» وه�ي ص�ادرة ع�ن دار
النخب�ة يف مصر للنشر والتوزيع
وهي قصائد كتبت يف مراحل زمنية
مختلفة موزعة يف اتجاهات عديدة
لها ارتباط جذري بالواقع اإلنساني
الحياتي وبين االهتمامات الوطنية
واالنسانية.
وق�ال السلامي يف ترصي�ح خص

ب�ه (املراق�ب العراق�ي) :وصلتن�ي
مجموعت�ي الش�عرية الجدي�دة
الص�ادرة ع�ن دار النخبة يف مرص.
وصلت ولكن بنس�خ قليلة عىل أمل
اس�تالم ما تبقى منه�ا من معرض
النجف للكتاب الذي ستش�ارك فيه
الدار .يف شهر ايار القادم
وأض�اف  :ان الش�عر مه�م يف بناء
املجتم�ع ألنه فن من فن�ون االبداع
الت�ي تش�كل حض�ارة أي بل�د كما
تحدث ع�ن أهمية الش�عر يف طرح
معان�اة الوطن وهموم املواطن وان
مجموعتي الجدي�دة كانت تصب يف

هذا االتجاه.
وأش�ار اىل ان القصائ�د موزع�ة يف
اتجاهات عديدة لها ارتباط جذري
بالواق�ع اإلنس�اني الحيات�ي وبني
االهتمام�ات الوطني�ة واالنس�انية
وم�ن خلال تصف�ح املجموع�ة
ظه�رت قصائ�د يف ط�ور آخ�ر
يختلف ع�ن القصائد التي جاءت يف
مجموعات س�ابقة وهذه القصائد
كتبت يف مراحل زمنية مختلفة وتم
اختياره�م يف هذه املجموعة لتكون
عند مس�توى ذائقة املتلقي واملهتم
بالشعر العراقي.

فيه النجاة وفيه الربّ مكتمل
و العفو فيه من الرحمن فالتح ِد
ّ
جل الذي فرض اإليمان .ينجدنا
يوم ستاتي عني مُ ّتقد
من نار ٍ
فلنغنم الليل من ور ٍد عىل امل
يعفو الله ذنب الغيب والحس ِد
إن
ِ
لله أحم ُد ما فاضت نسائمه
يف شهر نور كثري الخري واملدد

أوراق
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نور
على
نور

من اقوال االمام علي ( عليه السالم )
والظلم فإ ّنه أكبر المعاصي ،وإنّ ّ
إيّاك ّ
الظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.
إيّاك ومصادقة األحمق فإ ّنه يريد أن ينفعك فيضرّك.
ً
صديقا حتى يحفظ أخاه في ثالث :في نكبته وغيبته ووفاته.
ال يكون الصّ ديق

حصيفة-يومية-سياسية-عامة
Almuraqeb
A l m Aliraqi
u r a q e Newspaper
�صحيفة-يومية�-سيا�سية-عامةb A l i r a q i N e
wpaper

سواحل وجزر
بال سياحة

البصرة المدينة الوحيدة المطلة
ً
سياحيا
على الخليج التي لم تستفد
والسواحل العراقيةكلها جرداء
تخلو من أي مشاريع

من املفارقة أن معظم العراقيني لم يرتادوا سواحل بلدهم املطلة عىل الخليج ،ولم
يستمتعوا بنزهات بحرية يف املياه اإلقليمية ،فالعراق هو البلد الوحيد يف املنطقة الذي
لم يستغ ّل سواحله وجزره يف مشاريع سياحية وترفيهية ،وال تلوح يف األفق بوادر
تنفيذ مشاريع من هذا النوع.

سواحل مقفرة

يمت ّد الرشيط الساحيل للعراق إىل عرشات الكيلو مرتات ،وهي مساحات شبه مقفرة،
كما يحظر عىل املواطنني القيام بنزهات بحرية ،واملنع يعود إىل أسباب أمنية تتعلق
بمكافحة التسلل والتهريب وحماية املنشآت النفطية ،حيث توجد مستودعات
وشبكات أنابيب نفطية يف مناطق ساحلية ،كما يصدّر العراق أكثر إنتاجه النفطي عرب
منصات تقع ضمن مياهه اإلقليمية يف شمال الخليج.
كاظم فنجان الحمامي وهو نائب حايل ووزير نقل سابق أمىض أكثر من  30عاما ً
يف العمل كمرشد مالحي للبواخر ،قال إن «السواحل العراقية كلها جرداء تخلو من
أي مشاريع باستثناء مملحة قديمة تقع مقابل جزيرة وربة الكويتية ،وهو مرشو ٌع
مهجور منذ أعوام كثرية» ،مضيفا ً «من يمر ليالً يف زورق بمحاذاة السواحل العراقية
َ
التفت باتجاه السواحل الكويتية أو
سيجدها موحشة غارقة يف الظالم ،لكن إذا
اإليرانية سريى من بعيد األضواء ومالمح مجمعات سكنية ومنشآت صناعية وتجارية
وترفيهية».

جزر مهملة

يتكوّن شط العرب من التقاء نه َري دجلة والفرات ،ويقطع محافظة البرصة من
شمالها إىل أقىص جنوبها قبل أن يصب يف الخليج ،وعىل امتداده يوجد العديد من الجزر
الصغرية ،منها جزيرة الطويلة البالغة مساحتها  608دونمات ،وجزيرة الشمشومية
البالغة مساحتها  113دونماً ،وجزيرة أم الرصاص التي كان اسمها قديما ً «أم
الخصاصيف» ،و»أم الحبابي» التي كان يمتلكها خالل القرن الـ  19متس ّلم البرصة
عزيز أغا ،وجزيرة الكطعة املقابلة لجزيرة صلبوخ اإليرانية ،وجزيرة البحرية التي
تعاقبت بعض األرس البرصية الثرية عىل امتالكها خالل العهد العثماني ،ومعظم هذه
الجزر مهملة يف الحارض ،وأكثرها غري مأهولة بالسكان.
وبحسب الحمامي فإن «جزر ش ّ
ط العرب ليست أفضل حاال ً من السواحل العراقية،
فهي منسية أيضاً ،ولم تبدر محاوالت جدية لالستفادة منها يف مشاريع استثمارية
سياحية أو ترفيهية عىل الرغم من الطبيعة الجميلة املحيطة بها ،وسهولة الوصول
إليها بزوارق نهرية» ،معتربا ً أن «تعقيدات إدارية وقانونية واقتصادية تحول دون
االستفادة سياحيا ً من جزر ش ّ
ط العرب».

جزيرة السندباد

جزيرة السندباد هي أشهر جزيرة يف شط العرب ،وقديما ً كان اسمها املحمودية ،ثم
أطلقوا عليها أم الفحم ألن القوات الربيطانية استخدمتها خالل الحرب العاملية األوىل يف
تجميع الفحم وتخزينه لتصديره إىل روسيا .وخالل الستينيات اكتسبت اسمها الحايل،
وصارت جزيرة سياحية جذبت ماليني السياح من داخل العراق ودول الخليج ،وكانت
َ
حدائق ونواديَ ترفيهية ومطاع َم ومنتجعا ً سياحياً.
تض ّم
خالل حرب الخليج األوىل ( )1988-1980أصبحت الجزيرة منطقة عسكرية لقربها
من جبهات القتال ،ثم َ
لف َ
ظها اإلهمال الحكومي خالل التسعينيات ،وبعد العام 2003
اجتاحها السكن العشوائي ،فتحولت منشآتها السياحية اىل أطالل ،وفقدت كل يشء
جميل يتعلق بها باستثناء اسمها.

جزر غري ثابتة

كأحوال العراق لم تستق ّر جزر ش ّ
ط العرب عىل حال ،فهي تخضع لتغيريات مستمرة
مع مرور الزمن ألسباب طبيعية ،ويتّضح األثر الرتاكمي ملثل تغريات كهذه عند النظر
إىل جزيرة بوبيان الكويتية القريبة من السواحل العراقية ،إذ نشأت الجزيرة من تراكم
الطني الذي تحمله األمواج والتيارات املائية أثناء ظاهرة املد والجزر عرب مجرى شط
العرب الذي كان يسمى قديما ً دجلة العوراء ،وهكذا ظهرت إىل الوجود أكرب جزيرة
كويتية ،وثاني أكرب جزيرة يف الخليج.
املقيم الربيطاني املفوّض يف الخليج جون غوردن لوريمر ذكر مطلع القرن املايض
يف القسم الجغرايف من «دليل الخليج وعمان ووسط الجزيرة العربية» أن «جزر شط
العرب غري ثابتة إىل حد ما ،بمعنى آخر املجرى الرئيس للشط غري ثابت ،ففي العام
 1836كانت جزيرة العجرياوية تضم جزءا ً من جزيرة الطويلة ،ولم تكن بقية جزيرة
الطويلة قد تكونت بعد ،كما لم تكن جزيرة الشمشومية قد ظهرت إىل حيّز الوجود،
وكانت جزيرة أم الخصاصيف أصغر حجما ً مما هي عليه اآلن».
أما أكثر الجزر أو أشباه الجزر غرابة يف شط العرب فهي تلك التي ظهرت خالل العقدين
املاضيني بفعل ترسبات الطني فوق هياكل سفن غارقة من جراء الحروب والحوادث
املالحية ،وهي غري مثبتة جغرافيا ً كجزر لصغر مساحتها وعدم استقرارها ،كما ال
تحمل أسماء رسمية ،وأكثرها تختفي تحت املياه يف حالة املدّ ،وتعاود الظهور حني
تنحرس املياه عند الجزر.
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عمتنا النخلة ..

تنام نومة اللحود تسف من ترابها و تشرب المطر
اشتهرت محافظة البرصة ومنذ القدم بزراعة
النخيل حتى عرفت فيما بعد بأنها (أرض
النخيل) حيث تم زرع (أول نخلة عىل أرضها)
عىل يد (أرسة آل أبي بكرة) الذي سكنوا البرصة
يف القرن االول الهجري حيث شجعهم عىل ذلك
وجود (نهر املعقل) وهو من أول أنهار البرصة
واهمها ،بعد ذلك أدرك العرب حينها أن ارض
البرصة تصلح لزراعة النخيل إضافة اىل هوائها
الرطب والذي يتغري بني يوم وليلة عدة مرات
وكما يعرف (البارح) وهو الهواء الذي يهب من
جهة الشمال واملعروف برسعته فيحمل الغبار
واألتربة عن نخيل البرصة ويستمر ( 40يوما
وهو نافع جدا لنخيل البرصة) كما أيقن العرب
حينها أن (مكروب الكولريا يموت بعد  48ساعة
من وجوده يف التمر) لذلك كان هناك اهتمام كبري
لتشجيع زراعة النخيل يف مدينة البرصة .
أرسة آل أبي بكرة بدأت بشق األنهار والجداول
اليصال املياه من شط العرب اىل البساتني ..وهذه
األرسة كانت األوىل يف محافظة البرصة التي
طورت زراعة النخيل سيما وأنها أول أرسة يولد
فيها ولد عىل أرض البرصة وهو (عبد الرحمن
بن آل أبي بكرة) والذي كان له فيما بعد ايضا
ومع أرسته دور بارز يف تطوير بساتني النخيل،
وحسب التقديرات فإن عدد النخيل يف محافظة
البرصة بلغ يف العام  50( 1956مليون نخلة)
يف منطقة شط العرب إال أن الحروب املدمرة
التي عصفت عىل أرض البرصة وقطع النخيل
والتجريف وشح املياه جعلت أعداد النخيل يف
تراجع سلبي كبري حيث وصلت اىل اربعة ماليني
نخلة تقريبا يف الوقت الحايل.
معاون محافظ البرصة لشؤون األقضية
والنواحي سيد عرب الجزائري قال لوكالة األنباء
العراقية (واع) :لدى املحافظة خطة مدروسة
ومهيأة لتطوير زراعة النخيل يف البرصة
والنهوض بواقع الزراعة وبساتني النخيل
وتشجيع املنتج املحيل من حيث إنتاج التمور
وتصديرها وتسويقها إال أن التخصيصات املالية
وعدم منح السيولة الكافية تقف حائال امام

التنفيذ» ،مؤكدا أنه «يف حال وصول التخصيصات
املالية سيتم إنعاش بساتني النخيل وتطوير
زراعتها فالتمور باإلضافة اىل أنها مادة غذائية
مهمة هي أيضا مادة لها مردود اقتصادي
وإيجابي كبري».
مسؤول مصنع التمور يف قضاء أبي الخصيب
يف البرصة وهو املصنع األقدم واألكثر إنتاجا
وتصديرا للتمور عىل مر السنني عبد الرضا
عبدالله املوسوي أشار اىل أن «موسم تصدير
التمور يبدأ من شهر ترشين األول من كل عام
وينتهي يف شهر آب من العام اآلخر وهكذا حيث
يبدأ املوسم الجديد للتصدير يف شهر ترشين
األول من كل عام ويتم التصدير بصورة عامة
عن طريق املوانئ إال نادرا ما يكون التصدير عن
طريق الرب وذلك عندما يصدر اىل تركيا».
وأضاف ،أن «البرصة تصدر كميات كبرية
وحسب الطلب اىل املحافظات العراقية ،وأيضا
يتم تزويد مركز املحافظة «السناتر» بكميات
كبرية منه نتيجة الطلب املتزايد عليه يف املحافظة
ملا للتمور من فائدة صحية كربى».
وعن أنواع التمور املصدرة قال املوسوي ،إنه «يتم
تصدير تمور (الساير ،الحالوي ،الخرضاوي،
الزهدي ،الربحي) اما أكثر التمور املصدرة فهي
(الزهدي ومن ثم الساير)».
وتابع مسؤول املعمل ،أن «إدارة املعمل أجرت
تحديثات عىل الخطوط االنتاجية عام 2014
حيث تم الغاء العمل اليدوي لتحل املكائن بدال
عنها بعد استرياد أجهزة من إيطاليا لغسل
وتنظيف التمور إضافة اىل أجهزة الكبس
والتعبئة والتغليف وال نزال بصدد الحصول عىل
أجهزة جديدة ومتطورة لتحسني االنتاج وبطرق
تغليف راقية».
ويالحظ أن هناك تفاوتا يف كميات التمور
املصدرة والتي تعتمد عىل نوع التمور وحسب
طلب الجهة التي يتم التصدير اليها وعىل العموم
فإن كميات التمور املصدرة يف محافظة البرصة
قد تراجعت بشكل كبري جدا فباتت الكميات
املصدرة قليلة جدا إذا ما قورنت يف السابق بسبب

معوقات كثرية.
يحدد املوسوي معوقات تصدير تمورنا قائال:
إن أول املعوقات وأهمها والتي حالت دون زيادة
تصدير التمور يف محافظة البرصة هو وجود
تمور أجنبية بسعر أقل ومدعومة من حكومات
الدول املصدرة ،مثال (تمور سعودية) أرخص
بكثري من التمور العراقية بالرغم من عدم
جدارتها إذا ما قورنت بجدارة التمور العراقية
كذلك فإن رشكات التمور السعودية لديها دعم
من قبل دولتهم فيصدرون بأي مبلغ كان وإن
كانت هناك خسارة فالدولة تعوضهم ،كذلك
فإن التمور يف إيران تباع بأي سعر كان بسبب
انخفاض العملة ،وهذا االمر يؤثر عىل السوق
املحلية يف البرصة إضافة اىل عدم وجود دعم
مادي ومعنوي او تعويض من قبل الحكومة
لتصدير التمور.
وبني ،أنه «من ضمن املعوقات األخرى التي أدت
اىل تراجع نسبة تصدير التمور ،تأثر بساتني
النخيل بصورة كبرية باملد امللحي والذي بقي
سنينا طويلة ولم يعالج كذلك تجريف النخيل
وغريها من األرايض الزراعية لغرض بناء
مشاريع تجارية وعدم تعويض النخيل يف مكان
آخر مما قلل من اعدادها ،وايضا السبب املهم
الذي أثر عىل نسبة اإلنتاج هو عدم وجود متابعة
من قبل الدولة والجهات املختصة بالزراعة
وعدم وجود اية إرشادات فعىل سبيل املثال فإن
(حرشة الدوباس) تؤثر بصورة كبرية جدا عىل
اإلنتاج وعىل منتجي التمور حيث إنها تنتقل من
بستان اىل آخر وإن تمت مكافحتها يف بستان
ولم تكافح يف آخر فإنها ستنتقل وتعود مرة
أخرى وتؤثر عىل املنتج ،فقبل عرشات السنني
كانت وزارة الزراعة تتوىل مكافحة الحرشات
منذ بداية اإلنتاج إىل نهايته أما اآلن لم نلمس اية
متابعة ،لذلك نأمل أن يكون هناك اهتمام كبري
بالتمور وزراعة النخيل وتطويرها فالتمور لم
تعد مادة غذائية واقتصادية فقط وإنما لها دور
كبري يف صناعة مواد غذائية مهمة أخرى كالخل
والدبس» .

سفراء المطبخ العراقي
عندما تميش يف احد شوارع القاهرة،
تجد اسماء ملطاعم مثل (الفلوجة،
وزرزور ،وابو حسني العراقي ،وفالفل
فالح ابو العمبة) ،فتشعر انك تعيش يف
شوارع بغداد ،خاصة الشبه الشديد بني
االجواء ،فالقاهرة يشطرها نهر النيل
وارضها منبسطة ،وبغداد يشطرها نهر
دجلة ونتمتع باجواء الجانبني الكرخ
والرصافة وشارع ابي نواس ،واالمر
نفسه يف القاهرة حيث يوجد كورنيش
النيل واملطاعم والكازينوهات املنترشة
عىل ضفافه.
ويف منطقة املهندسني وبالقرب من
القنصلية العراقية هناك مطعم كبري
اسمه زرزور وآخر اسمه الفلوجة الذي
اتجهنا اليه ،ووجدنا اجواء عراقية 100
 ، %اذ اللوحات البغدادية وشكل املطعم
من الداخل ورائحة االكل الشهية كلها
تشعرك انك يف العراق ،واستقبلنا صاحب
املطعم ابو عبد الله ( محمد كامل)
بالرتحاب الكبري وقدم لنا املقبالت قبل أن
نطلب اي يشء.
سألناه عن فكرة افتتاح مطعم عراقي
يف القاهرة قائالً« :انا يف االصل صاحب
مطعم الفلوجة يف بغداد وناحية ابو
غريب ومدينة الفلوجة ،وورثت املطعم
من ابي ،وابني كذلك يعمل معي ،اذ
توارثنا املهنة من
وجاءت فكرة افتتاح مطعم يف منطقة
املهندسني لكوني قد فتحت مطعم
الفلوجة اول مرة يف منطقة  6اكتوبر
املكتظة بالجالية العراقية ،واستمرينا
ملدة  ٨سنوات ونقلته اىل وسط القاهرة
الن اغلب الطالب العراقيني هنا
ويراجعون القنصلية ،فيوجد تقريبا 16
الف طالب يف جميع املراحل وهم يفضلون
االكل العراقي بنكهاته الجميلة».
وعن نوعية االكالت التي يقدمها ،بني
كامل «نحن هنا يف املطعم نحاول أن
نوفر االكالت العراقية من حيث الطعم
والنكهة مثل (الكباب ،والكفتة ،والدوملة،
والسمك املسقوف ،والدجاج املشوي ....
الخ) مع انواع السلطات العراقية ولدينا
تنور عراقي للخبز».
وعن زمن الوباء اوضح «لقد قمت
باغالق املطعم يف وقت كورونا لفرتة،

الني كنت انقل املطعم من  6اكتوبر اىل
املهندسني ،لكن جميع املطاعم العراقية
اعتمدت عىل «السفري» الذي كان بديال
مناسبا للمطاعم ،وقد فتحت املطعم بعد
 8شهور وانا اعمل اليوم بـ»السفري»،
وايضا هناك زبائن يحرضون اىل
املطعم».
واضاف «الرشطة املرصية متعاونة وال
توجد اي مضايقات ،بل بالعكس هناك
تعاون مع العراقي وتسامح كبري ،اذ
يتعامل معك الرشطي كأنك مرصي او
اكثر من ابن بلده ،فبمجرد أن يعرف انك
عراقي يتغاىض عن بعض االمور ،ولكن
نحن البد من أن نعكس صورة بلدنا
الجميل ونحرتم البلد الذي نعيش فيه،
ونطبق جميع التعليمات التي تبلغنا بها
الجهات املرصية».
واضاف كامل «نحن نحرص عىل بث
االغاني العراقية التي تحمل الشجن
والحزن ،وهناك ارس عراقية عندما
تسمع االغاني تحزن جدا وتبكي عىل
العراق وذكرياتها ،لذلك بدلتها باالغاني
العاطفية كما ان هناك موقفا مر بي،
وهو اننا باملطعم نقدم السلطات والخبز
مجانا ويف مرص ال يوجد هذا االمر
فيأتي املرصي ويأكل السلطات ونحن
ال نحاسبه عليها ويذهب فتكون حالة
غريبة بالنسبة له ،لذلك هم يتغنون
بكرم العراق والعراقيني وهذه الحالة
تتكرر كل يوم تقريبا».
لم يكن املواطن العادي هو الوحيد الذي
يرتاد هذه املطاعم ،بل اهتم بها ،ملا
توفره من طعام شهي الفنانون ايضا ،اذ
بني كامل «ان من زبائنه الدائمني الفنان
احمد راتب رحمه الله ،وكذلك الفنانة
عفاف شعيب ورندا البحريي ،فضال عن
زيارة سعدون جابر باستمرار اىل املطعم،
وكذلك اغلب الوزراء واملسؤولني الذين
يحرضون اىل مرص».
وكانت هناك ارس عدة تأكل يف املطعم
وقت الظهرية ،فطالب الدكتوراه يف
جامعة عني شمس تحسني محمد
يصطحب مجموعة من اصدقائه العرب
ويصف لهم االكالت العراقية ونكهتها
الخاصة ،وسألناه عن سبب استمراره
باملجيء هنا فقال« :نحن الطلبة لدينا

مراجعات كثرية يف القنصلية العراقية
واملطعم قريب منها ،لذلك ادعو اصدقائي
ونأتي هنا من اجل االكالت العراقية
الشهية.
ومن املفارقات ان اصدقائي املرصيني
اصبحوا زبائن يف املطعم ويجلبون معهم
ارسهم ،وانا سعيد بوجود اكالت عراقية
يف مرص ،اذ كنا نعاني ونضطر للذهاب
اىل املطاعم اليمنية القريبة بعض اليشء
من اكالتنا».
الطالبة وسن محمد هي ايضا اخذت
ركنا مميزا يف املطعم ومعها عدد من
الصديقات العرب وهي مفتخرة باالكالت
العراقية الشهية ،وتتحدث عن النقص يف
االكل وهو السمك املسقوف الذي تمنت
أن تطعم اصدقاءها منه ،وترشح لهم
الطريقة وهي سعيدة جدا.
تجولنا يف مدينة  6اكتوبر حيث تتجمع
العديد من االرس العراقية ،ووجدنا هناك
مجمعا كامال يدعى االردنية ،اذ تجد

فيه الصمون والتكة والكباب والفالفل
العراقية مع بعض املقاهي املرصية،
واتجهنا اىل مطعم كباب ابو حسني
الذي التقيناه فقال لنا« :لقد اخرتت هذا
املكان ،النه يرتكز فيه اغلب العراقيني
وبعض الجاليات االخرى ،ومنها
السورية وهم يفضلون االكل العراقي
وخاصة (التكة والكباب) اللذين يتميز
بهما املطعم العراقي وان وجود افران
الصمون شجعنا عىل فتح املطعم».
وبشأن ما يميز اكلتي (التكة والكباب
العراقي) عن (الكفتة والكباب) يف مرص
بني ابو حسني «اهم ما يميزهما هو
طعم اللحم يف العراق الذي يختلف تماما،
خاصة الخروف ونحن هنا مضطرون
الستخدام اللحم املوجود ،ونتغلب عىل
الطعم بالتوابل التي نجلب خلطتها من
العراق ،وبالنسبة يل اقوم باختيار اللحم
بنفيس ،كي يكون طازجا ويقرتب من
الطعم العراقي».
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اغيثوا ( كرارة ) المنكوبة
اىل رئيس مجلس الوزراء املحرتم ..اىل رئيس مجلس النواب املحرتم ..اىل امانة بغداد..
اىل محافظة بغداد ..م /مطالبة
نح�ن اهايل منطقة كرارة املنكوبة التي تقع يف قلب العاصمة بغداد وبعد االهمال والدمار الذي اصاب املنطقة
من قبل امانة بغداد خالل  ٢٠سنة املاضية دون اي انجاز يذكر والتي جعلتنا ننظر اىل أنفسنا باننا مواطنون
درجة ثانية ولسنا مواطنون عراقيون يتمتعون بكافة الحقوق نطالب امني بغداد بتسليم املنطقة اىل محافظة
بغداد التي وعدتنا بتوفري كامل الخدمات حال استالم ملف منطقة كرارة حالها حال مناطق اطراف بغداد .
ونطالب االمانة ارجاع املبالغ املستقطعة كرسوم خدمات خالل ال ٢٠سنة املاضية دون اي انجاز والتي بلغت
املليارات وال نعلم اين ذهبت علما ان املنطقة ال توجد بها خدمات نهائيا .

* اهايل منطقة كرارة محلة ٨٦٤
#محلّة__٨٦٤گرارة_منكوبة_خدميّاً

�صحيفة-يومية�-سيا�سية-عامة

Almuraqeb Aliraqi NewSpaper

ذي قار  ..قروض لمشاريع
متعددة بقيمة  396مليار دينار
أعلنت الحكومة املحلية يف ذي قار
عن إطالق قروض صناعية وتجارية
وإسكانية وزراعية بقيمة  396مليار
دينار ،ضمن مبادرة البنك املركزي
العراقي ولجميع الراغبني باالستثمار
والعمل ضمن حدود املحافظة.
وقال بيان ملكتب املحافظ احمد
الخفاجي تلقت ( املراقب و الناس
) نسخة منه انه وعىل هامش لقاء
املحافظ مع رئيس هيئة املستشارين
يف رئاسة الوزراء عبد الكريم الفيصل
فأن املحافظة حصلت عىل قروض
واسعة ومنها صناعية وخدمية
وترفيهية بقيمة  241مليار دينار
عراقي للمستثمرين من أبناء املحافظة
والراغبني بتنفيذ مشاريع صناعية
أو خدمية أو استثمارية وبفائدة
منخفضة مع مدة إعفاء تصل إىل ثالثة
أعوام وبفرتة سداد تصل إىل خمسة
عرش عاماً.
وأضاف البيان أنه تم تخصيص 138

أراض سكنية للمستحقين من موظفي الموانئ
ٍ
حصلت الرشكة العامة ملوانئ العراق عىل
موافقة حكومة البرصة املحلية لتخصيص
أراض سكنية توزع عىل املستحقني من موظفي
ٍ
الرشكة..
وقال مدير الرشكة فرحان الفرطويس يف بيان انه
تم االتفاق مع الحكومة لتخصيص  200دونم
قرب املستشفى الرتكي مقاطعة ()6/3/2393
لتخصيصها ملوظفي الرشكة من املستحقني.
وأضاف أن االتفاق تضمن أيضا عىل تغيري
استعمال أرايض البيبان يف قضاء شط العرب
أراض توزع عىل املوظفني
من مجمع سكني إىل
ٍ
وتطرح كفرصتني استثماريتني إضافة إىل تغيري
استعمال قطعة البيبان واملقدرة مساحتها
بأكثر من ( )500دونم من مجمع سكني
أراض سكنية ،منوها ً أن املحافظ
عمودي إىل
ٍ
سيفاتح إحدى الرشكات اإلماراتية إلكمال
تنفيذ الفرص االستثمارية بعد إكمال إجراءاتها
األصولية لذات الشأن.

مليار دينار أخرى كقروض إسكانية
ضمن مبادرة البنك املركزي من
خالل تمويل صندوق اإلسكان يف ذي
قار بواقع  79مليار دينار ترصف
للمواطنني الراغبني بإنشاء وحدات
سكنية وبواقع  75مليون دينار
للقرض الواحد وبمدة تسديد تصل
إىل  20عاما ً مع إعفاء من الفوائد
فيما تم تخصيص  59مليار دينار
لفرع املرصف العقاري من اجل
إقراض الراغبني بإنشاء وحدات
إسكانية بمبلغ  100مليون دينار
دون فوائد وكذلك للراغبني برشاء
وحدات سكنية من املجمعات
السكنية بقرض قيمته  125مليون
دينار عراقي بدون فائدة بينما تم
تخصيص قروض زراعية بقيمة 17
مليار دينار عراقي أطلقت لفالحي
ومزارعي املحافظة وبإمكانهم
أن يتقدموا للحصول عليها من
املصارف ذات العالقة.

حاميها حراميها

موظف محكمة
يسرق خزانتها

ألقت األجهزة األمنية يف محافظة ذي قار القبض
عىل متهم اعرتف برسقة مبلغ  3مليون و 350
ألف دينار من قاصة حسابات محكمة بداءة
قضاء سوق الشيوخ.وقال بيان لقيادة الرشطة
تلقت (املراقب و الناس ) نسخة منه إن املتهم
(يبلغ من العمر  52عاما) عمل موظف خدمة
يف املحكمة وقد اعرتف انه خالل وقت التنظيف
وبعد انتهاء الدوام الرسمي ارتكب الجريمة املسندة إليه ،مؤكدا أن القاصة لم تكن مقفلة وقد تم
ضبط بحوزته مبلغ قدره مليون و  732ألف دينار داخل مركبته مشريا إىل تصديق أقواله باالعرتاف
قضائيا وقرر قايض التحقيق توقيفه وفق املادة  ١١/٤٤٤من قانون العقوبات العراقي.

التجارة  :حققنا االكتفاء الذاتي من محصول الحنطة
أعلنت الرشكة العامة لتجارة الحبوب أحدى
رشكات وزارة التجارة ،تحقيق االكتفاء الذاتي
من محصول الحنطة ،فيما أشارت إىل وضع
خطة لتسويق  5ماليني ونصف مليون طن.
وقال مدير عام الرشكة عبد الرحمن عجي
طوفان يف ترصيح صحفي إن «الوزارة
وضعت خطة للتنسيق مع وزارة الزراعة
لتسويق بحدود  5ماليني ونصف مليون طن
من مادة الحنطة ،فضال عن التنسيق مع
وزارة املالية من خالل توفري التخصيصات
املالية الالزمة» ،مبينا أن «العراق لم يصل إىل
مرحلة تصدير الحنطة ،وإنما حققنا مرحلة
االكتفاء الذاتي».
وتابع طوفان أنه «تم تسويق  261ألف
طن من مادة الشلب الذي يعطي ما يعادل
بحدود  160ألف طن من مادة الرز» ،مشريا
إىل أنه «تمت املبارشة بتوزيع الرز املحيل عىل
املواطنني ضمن حصة شهر رمضان املبارك».

انتشال  12غارقا يعيق
مسار عمل تطوير كورنيش شط العرب
أعلنت الرشكة املنفذة ملرشوع إعادة تأهيل
كورنيش شط العرب يف البرصة ،انتشالها
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 12غارقا من أصل أكثر من  20غارقا يعيق
مسار عمل الرشكة يف أعمال التطوير.
وذكر مدير الرشكة رحيم البزوني يف
ترصيح إن الرشكة بارشت منذ يوم أمس
بانتشال الغوارق الواقعة عىل ضفاف
الكورنيش والتي ستكون ضمن أعمال
توسعة الكورنيش ،وأنهت أعمال انتشال
ذلك العدد من الغوارق املوجودة منذ عرشات
السنني يف مياه شط العرب ،مبينا إن العقد
املربم مع الحكومة املحلية لم يتضمن
انتشال تلك الغوارق إال أن وجودها يعيق
أعمال التوسعة التي وضعتها الرشكة
وبدأت بتنفيذها منذ أيام.
وكان قسم التخطيط يف ديوان محافظة
البرصة قد أعلن السبت املايض أن من
ضمن األعمال التي تقع عىل عاتق الحكومة
املحلية يف مرشوع إعادة تأهيل كورنيش
البرصة هو إزالة كافة التجاوزات واملشيدات
الواقعة عىل ضفاف شط العرب.
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كشف «مسلم نارص» توليه إدارة رشكة
الحديد والصلب غرب البرصة وكالة ،إثر
سحب يد املدير الس�ابق «عباس حيال»
لغاي�ة إكم�ال إج�راءات التحقي�ق معه
(دون أن يتطرق إىل أسباب ذلك السحب
أو الجهة التي تحقق معه).
وق�ال ن�ارص إن ال�وزارة أعطت�ه
الصالحي�ات م�ن خلال كتاب رس�مي
لك�ون الرشك�ة من الشركات املهمة يف
وزارة الصناعية ولديها مش�اريع والتي
يجب أن تستمر.
وأض�اف انه وم�ن املؤمل وخلال فرتة
أش�هر تشغيل مصنع األنابيب الحديدية
يف أم قصر ،وأيض�ا من املؤم�ل افتتاح
مصن�ع خلال الفترة القريب�ة خاص
باألنابيب الطولية االستثماري.

تسويق  475ألف
طن من الطماطم للموسم
الزراعي الشتوي

واسط تؤكد عدم تمكنها من السيطرة على االسعار
ارجعت الحكومة املحلية يف واسط سبب
عدم السيطرة عىل ارتفاع أسعار املواد
الغذائية والسلعية يف األسواق املحلية
إىل انعدام وجود قوائم محددة باالسعار

مدير جديد بالوكالة
للحديد والصلب نتيجة
سحب يد السابق

يمكن اعتمادها كمحددات ملحاسبة
املتجاوزين عليها.
وقال املحافظ محمد املياحي ان عملية
رفع سعر رصف الدوالر يف العراق كان

مناطقنا تعاني
انعدام الخدمات
شكا عدد من اهايل مناطق (الجزر االربعة) الواقعة
بعد جرس االمام عيل (جرس خالد) الرابط بني الجرس
ومفرق الكبايس من اهمال الشارع وانعدام البنى
التحتية فيه وكذلك عدم شموله بأي مرشوع خدمي
منذ عام  1980اىل اليوم.وقال عدد من االهايل ان
منطقة (باب الهوى) تعاني من انعدام الخدمات
واإلهمال وعدم ادخال اي مشاريع لها خصوصا ً
الشارع الرابط بني جرس االمام عيل (جرس خالد)
ومفرق الكبايس اذ يعاني اهايل املنطقة من زخم
شديد يف اوقات الذروة بسبب رداءة الشارع وانعدام
خدمات البنى التحتية فيه حسب قولهم.وذكروا
ان الشارع يفتقر لوجود اي انابيب ملياه الرصف
الصحي لترصيف مياه املجاري او مياه االمطار او
مسارات صحيحة لحركة السيارات.
واشاروا اىل ان الشارع موضوع ضمن التصميم
االساس كشارع دويل ولكن لم يتم التعامل معه عىل
هذا االساس وبقي مهمل طوال السنوات املاضية
دون احالة اي مرشوع اسايس للمنطقة.وأضافوا ان
الجهات الحكومية شملتهم بمرشوع يتضمن تبليط
عدد من شوارع قضاء شط العرب بينما الرشكة
املنفذة لم تقم بتنفيذ اي اعمال بهذا الشارع بسبب
احتياجها ألموال اضافية ومتطلبات عمل اخرى
لم تدرج ضمن بنود العقد.فيما طالبوا محافظ
البرصة اسعد العيداني بزيارة املنطقة واالطالع عىل
معاناتهم.

من املفرتض أن تتم بشكل تدريجي ،بما
ال يرض بمصلحة املواطن االقتصادية،
مضيفا أن نسبة ترضر املواطنني من
ذوي الدخل املحدود بهذه االسعار بلغت
أكثر من  ،%15من دون أن يتم رفدهم
بمفردات للبطاقة التموينية بشكل
حقيقي.
ولفت املياحي إىل انه ال يمكن اعتبار
رفع سعر الرصف قرار خاطئ ألنه
يسهم يف التقليل من الفساد يف مزاد بيع
العملة ،إال أن هذا األمر أرض باملواطنني
كثريا.
يذكر أن عدد من مواطني محافظة
واسط شكوا يف وقت سابق من عدم
تأثر اسعار املواد الغذائية بالتزامن
مع توزيع عدد من مفردات البطاقة
التموينية ،فيما رجح أصحاب املحال
التجارية إمكانية تحقق االنخفاض
يف السعر يف حالة االستمرار يف توزيع
البطاقة التموينية ألكثر من  3اشهر
متتالية.

أعلنت شعبة زراعة الزبري غرب البرصة
تسويق  475ألف طن من محصول
الطماطم عرب مركز التسويق املوحد يف
الزبري للموسم الزراعي الشتوي.
وقال مدير الشعبة صالح حسن إن
الطاقة التسويقية ملحصول إنتاج
الطماطم للموسم الشتوي وصلت إىل
كمية  475ألف طن واقل من معدل
التسويق للعام املايض.فيما أوضح
حسن إن تدني األسعار الناجمة من
دخول املستورد عرب املنافذ الحدودية
وإتالف أكثر من  250مزرعة جراء
سيول األمطار وموجة الربد «الحالوب»
تسببت يف انخفاض اإلنتاج بمعدالته
عن العام املايض.وتابع أن عملية
تسويق املحصول بدأت من منتصف
شهر ترشين األول لعام  2020من
مزارع الرافضية والرفيع والربجسية
واللحيس والزبري ومزارع سفوان إىل
ا ملر كز ي
مركز التسويق
املوحد (العلوة)
منطقة
يف
الربجسية.

تسجيل  1318من حوادث
حرائق المنازل منذ بدء العام الجاري
اعلنت مديرية الدفاع املدني عن
تسجيل  1318من حوادث حرائق
املنازل منذ بدء العام الجاري فيما
حذرت من زيادة نسبة الحرائق
يف الدور السكنية عازيا أسباب
تلك الحرائق اىل األهمال الكبري من
قبل املواطنني يف التعاطي وتطبيق
الوصايا واإلرشادات فضالً عن عدم
توفري متطلبات السالمة بضمنها
مطفأة الحريق.
وقالت املديرية يف بيان ان هذا
العدد من الحوادث سجل يف عموم
املحافظات سجل لغاية يوم 18
نيسان الجاري عدا اقليم كردستان
وخلفت نتائجها عدد من الوفيات
واإلصابات بني املواطنني.
كما اشارت اىل تصدر سبب التماس
الكهربائي النسبة األكرب يف تلك
الحوادث نتيجة االستخدام اليسء
ملصادر الطاقة الكهربائية وأقتناء
نقاط الكهرباء رديئة املنشئ أو
تحميلها أكثر من الحد املقرر مع
رداءة التسليك والتذبذب والتسليك
والتداخل املزدوج بني خطوط

الطاقة.ودعت اىل املواطنني االلتزام
بكل ما يصدر عن املديرية من وصايا
وإرشادات لغرض الحفاظ عىل
االنفس واالموال العامة والخاصة
واالقتصاد الوطني ،ال سيما بالتزامن
مع حلول فصل الصيف وارتفاع كبري
يف درجات الحرارة وما تسبب من

زيادة بشكل
اضطرادي كما هو
الحال يف مواسم الصيف السابقة
كونها عامل مساعد عىل زيادة عدد
حوادث الحرائق أن لم يتبع الجميع
كافة وصايا وإرشادات الدفاع
املدني.

11

علوم

الخميس  22نيسان  2021العدد  2573السنة الحادية عشرة

Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper

هــل يسمــح لمـرضى القلـب بصيــام رمضــان ؟

تسريب جديد لبيانات أكثر من
نصف مليار حساب فيسبوك!
ذك�ر تقري�ر جدي�د أن البيانات الش�خصية ألكثر م�ن نصف مليار مس�تخدم
ملوقع فيس�بوك تعرضت للترسي�ب ،بما فيها أرقام الهوات�ف .وحذر خرباء من
اس�تخدام القراصن�ة البيانات املرسبة الرت�كاب عمليات احتي�ال ،فكيف ردت
الرشك�ة؟ تعرضت حس�ابات أكثر من  533مليون مس�تخدم ملوقع فيس�بوك
لترسيب أرقام هواتف وبيانات شخصية ،حسبما أفاد موقع «بيزنس إنسايدر»
وذكر التقرير أنه تم نرش البيانات ،بما يف ذلك أرقام الهواتف واألس�ماء الكاملة
واملوق�ع وعن�وان الربيد اإللكرتوني ومعلومات السيرة الذاتي�ة عرب اإلنرتنت يف
منت�دى قرصن�ة منخف�ض املس�توى.وجاء يف
تقرير «بيزن�س إنس�ايدر» أن البيانات
الت�ي ت�م عرضه�ا ه�ي معلومات
شخصية ألكثر من  533مليون
مس�تخدم عىل فيسبوك من
 106دول ،بم�ا يف ذلك أكثر
من  32مليون مس�تخدم
يف الوالي�ات املتح�دة ،و
 11ملي�ون يف اململك�ة
املتح�دة ،و 6ماليين يف
الهند.ونق�ل املوق�ع عن
باحثني أمنيين أنه وعىل
الرغم من أن هذه البيانات
«عمره�ا بض�ع س�نوات»،
إال أن�ه يمك�ن للقراصن�ة
اس�تخدامها النتح�ال ش�خصية
الناس وارت�كاب عملي�ات احتيال.لكن
باسم فيسبوك ،لييل شيربد ،قالت يف تغريدة عرب
ا ملتحد ثة
تويرت« :هذه بيانات قديمة تم اإلبالغ عنها سابقا ً يف عام  .2019لقد وجدنا هذه
املشكلة وقمنا بإصالحها يف آب/أغسطس .»2019وعندما يتم تداول املعلومات
الش�خصية مثل الربيد اإللكرتوني وأرق�ام الهواتف ،فإن الخطر يزيد من وقوع
األش�خاص ضحية رس�ائل الربي�د اإللكرتون�ي املزيفة ألنه يمك�ن جعلها أكثر
موثوقية .وتقول رشكة فيس�بوك إن لديها حاليا ً  2,8مليار مس�تخدم ينش�ط
حس�ابهم مرة واحدة عىل األقل كل ش�هر.وهذه ليس�ت املرة األوىل التي ترضب
ح�وادث ترسيبات أو اس�تغالل بيانات أكرب منصات التواص�ل االجتماعي التي
تضم نحو ملياري مستخدم.

تع�د أمراض القل�ب من أكث�ر األمراض انتش�ارا
وخط�را ،إذ تشير إحصائي�ات منظم�ة الصحة
العاملي�ة ،إىل أن تلك األمراض تقف وراء  16يف املئة
من مجموع الوفيات حول العالم.
وعلى الرغم من متاعبه�م الصحية يحرص كثري
م�ن الذين يعانون من أمراض القلب ،عىل الصيام
خالل ش�هر رمضان ..فما النصائ�ح التي ينبغي
أن يتبعوه�ا ليكون صومه�م آمنا عىل صحتهم؟.
بحسب أخصائي أمراض القلب واألوعية الدموية
الدكت�ور ط�ارق عبدالعلي�م ،فإن�ه يج�ب أوال

يضم�ن هرم�ون الش�بع «اللبتني» ش�عورنا
بعدم الج�وع وبالتايل عدم الحاج�ة إىل األكل.
لكن ه�ل من املفيد ً
حقا تناول مس�تحرضات
الهرمونات؟ نوضح ل�ك هنا تأثريات املكمالت
الصناعي�ة مقارنة بالربوتين الطبيعي ومدى
فعاليته يف خفض الوزن.
عرف هرمون «اللبتني» لسنوات طويلة بتأثريه
عىل األيض ودوره يف مكافحة الس�منة وزيادة
ال�وزن .واللبتين ه�و هرم�ون بروتين�ي يتم
إنتاجه بشكل أسايس بواسطة الخاليا الدهنية
يف الجس�م (الخاليا الش�حمية) .ويتكون من
أكث�ر من  100من األحماض األمينية املختلفة
ويعمل كمادة «رسول» يف الجسم.
ويتميز هورمون اللبتني بأنه يرس�ل إش�ارات
كيميائي�ة لها دور مهم يف الح�د من الرغبة يف
الطعام واس�تهالك الطاقة املخزنة يف الجس�م
عىل ش�كل ده�ون .وتتم ه�ذه اآللية بش�كل
مث�ايل ل�دى النحف�اء ،لكنها تخف�ق يف القيام
بنفس التأثري بالنسبة ملن يعانون من السمنة
أو ال�وزن الزائ�د .وينتج اللبتين يف العضالت

وق�ال مدير وكالة الفضاء الروس�ية
(روسكوسموس) ديميرتي روغوزين
عبر تطبي�ق «تلغ�رام»« ،أول وحدة
أساسية للمحطة الفضائية الجديدة
هي قيد البناء».
ونقل�ت وكال�ة الصحافة الفرنس�ية
ع�ن روغوزين «اله�دف هو إطالقها
اىل امل�دار يف .»2025ويأت�ي هذا
اإلعلان بعـ�د ترصيح�ات
متناقض�ة صـــ�درت ع�ن
الس�لطات الروسية حول
برامجها الفضائية.
وكان نائـــــ�ب رئيس
الحكومة الروسية يوري
بو ر يس�و ف
أمل�ح يف وقت
س�ـــا بق
األح�د ،إىل
أن بــالده
ستنسحب
م�ن املحط�ة
ا لفضا ئي�ة
ا لد وليــــ�ة
اعتبـــارا من

وبطان�ة املع�دة ونخ�اع العظ�ام وخاليا جلد
الص�در والدماغ.يصل الهرم�ون الربوتيني إىل
الدماغ عرب مجرى الدم ويشري إىل عدم الحاجة
إىل املزي�د من الطع�ام .عندما تمتل�ئ الخاليا
الدهني�ة ،يت�م تحري�ر اللبتني .لهذا الس�بب،
كانت هذه امل�ادة موضوع البحث العلمي منذ
عام  ،1994بحس�ب ما نشر موقع «غيزوند
فيت» املختص باألمور الصحية والغذاء.
واعتبر تن�اول مكملات صناعي�ة تح�وي
ً
عالجا للس�منة .ومن
اللبتني لفرتة من الوقت
الواض�ح اآلن أن االفرتاض خاط�ئ .إذ لم يتم
توضي�ح م�دى تأثير الهرمون على زيادة
ال�وزن أو فقدانه وكيفي�ة تنظيم تناول
الطعام بش�كل قاط�ع .لك�ن بعد فرتة
أثبت�ت األبح�اث ع�دم فاعلي�ة اللبتني
مع األش�خاص البدن�اء .فيما خلصت
دراس�ة حديث�ة إىل أن الرياض�ة م�ن
ش�أنها تحفيز اللبتني عىل القيام بهذا
الدور ومكافحة الدهون بش�كل فعال
حتى مع من يعانون من السمنة.

 2025للرتكي�ز على بن�اء محطته�ا
الخاصة.
وتق�ول موس�كو إن وض�ع املحط�ة
الفضائية الدولية تشوبه عيوب ،وإن
بعض وحداتها «استنفدت».
وكان مدي�ر الرحلات الروس�ية اىل
املحط�ة الفضائية الدولي�ة فالديمري
س�ولوفييف رأى يف مطل�ع أبريل أنه
يمك�ن تمديد عمر املختبر الفضائي
حت�ى  ،2025متوقع�ا «س�يال م�ن
اإلخفاقات» اعتبارا من .2025
لك�ن بوريس�وف اعتبر أن تق�ادم
املحط�ة الفضائي�ة الدولي�ة ينذر بـ
“كارثة» .وقال «ال يمكننا أن نعرّض
حياة رواد الفضاء للخطر».
و ُيعتبــــر استخدام محطة الفضاء
الدولي�ة أحد آخ�ر مج�االت التعاون
بني روس�يا والواليات املتح�دة اللتني
تش�هد عالقاتهم�ا توت�را متصاع�دا
منذ  .2014وانس�حــــبت روس�يا
م�ن مشروع يتعل�ق باستكش�اف
القمر كانت تش�ارك فيه مع الواليات
املتح�دة ،وتس�عى اىل تطوير آخر مع
الصني.

وتحم�ل النس�خة الثاني�ة م�ن الهات�ف اس�م
«ليغ�ون فون دول  ،»2وما يميز هذه النس�خة
احتواؤها على ميزات جديدة تجعل ممارس�ة
ألع�اب الفيدي�و أكث�ر متعة.وتبل�غ مس�احة
الشاش�ة  6.9إن�ش ،وه�ي مس�احة تزيد عن
تلك املوجودة يف النس�خة األوىل ،وتغطي واجهة

يف إطار سعيها للحد من خطاب
الكراهي�ة واإلس�اءات أعلن�ت
رشك�ة إنس�تغرام اس�تحداث
خاصية جدي�دة ملنع الرس�ائل
الت�ي تتضمن كلم�ات أو رموز
تعبريي�ة تنط�وي عىل إس�اءة.
فكي�ف تعم�ل ه�ذه الخاصي�ة
الجديدة؟ وما هو دور مستخدم
التطبيق فيها؟
وقال�ت رشك�ة إنس�تغرام
التابع�ة لرشكة فيس�بوك إنها
ستس�تحدث خاصي�ة ملن�ع
املس�تخدمني من االطلاع عىل
الرس�ائل الت�ي ربم�ا تتضم�ن
إس�اءات وذل�ك م�ن خلال
مرش�حات الكتش�اف الكلمات
والعب�ارات والرم�وز التعبريية
الت�ي تنط�وي على إس�اءات
عنرصي�ة أو ش�خصية أو عىل
خط�اب الكراهية على تطبيق
تبادل الصور الشهري.
وبخالف هذا املرشح االختياري
للرسائل املبارشة املسيئة قالت
الرشك�ة إنه�ا س�تزيد صعوبة

الحاس�وب.وينفرد الجه�از الجدي�د بوج�ود
بطاريتني عىل جانبي خلفية الهاتف ،مع وجود
منفذي�ن مخصصين ل�ـ ( ،)USBومدخلين
آخرين للش�حن ،لطمنئ البع�ض الذي قد يقلق
من وج�ود بطاريتين ،ويمكنه إعادة الش�حن
 %100خالل  30دقيقة فقط.

معضلة أخالقية تواجه زرع أجنة قرود بخاليا جذعية بشرية
ط�رح إنت�اج أجنة ق�رود زرعت
فيه�ا خالي�ا جذعي�ة برشية من
قب�ل فريق عم�ل أمريكي صيني
أسئلة أخالقية بني العلماء :متى
يمك�ن اعتبار هذه األجنة برشية
وهل لها حق الحياة؟
تمكن فريق من الواليات املتحدة
األمريكية والصني من إنتاج أجنة
قرود تحتوي عىل خاليا برشية.
أين هي ح�دود العلم واألخالق يف
التعامل مع أجنة قردة مخلوطة
بخاليا جذعية برشية؟
تمكن فريق من الواليات املتحدة
األمريكي�ة والصين م�ن إنت�اج
أجن�ة ق�رود تحتوي على خاليا
برشية .وتم حق�ن خاليا جذعية
برشية داخ�ل أجنة ق�رد املكاك.
ق�اد فري�ق العم�ل م�ن الجانب
األمريك�ي الربوفيس�ور خ�وان
كارل�وس إيزبيس�وا بيلمونت�ي،
م�ن معه�د س�الك يف الوالي�ات
املتحدة .فيماقاد الفريق الصيني
فايهيزي جي يف جامعة كونمنغ
للعلوم والتكنولوجيا يف يونان.
وق�ال العالم بيلمونت�ي إن عمل
الفري�ق يمكن أن يمه�د الطريق
ملعالجةالنقص الحاد يف األعضاء

البرشي�ة القابلة لل�زرع ،وكذلك
يف املس�اعدة يف فه�م املزي�د عن
التط�ور البرشي املبك�ر وتطور
أمراض معينة مثل الشيخوخة.
الدراسة تمت عىل أجنة قد بلغت
م�ن العمر  20يوما ،لكن ماذا إذا

اكتملت هذه األجن�ة؟ هل يجوز
قتلها أو التخلص منها خصوصا
وأنه�ا تحمل خاليا ق�ردة وخاليا
لجولي�ان
برشية؟بالنس�بة
سافوليس�كو ،مدي�ر مرك�ز
أكس�فورد أوهيرو لألخالقيات
العملي�ة بجامع�ة أكس�فورد،

اكتملت هذه األجن�ة؟ هل يجوز
قتلها أو التخلص منها خصوصا
وأنه�ا تحمل خاليا ق�ردة وخاليا
برشية؟
الدراسة تمت عىل أجنة قد بلغت
م�ن العمر  20يوما ،لكن ماذا إذا

يش�كل هذا النوع م�ن التجارب
تحدي�ا أخالقي�ا« :يفت�ح ه�ذا
البحث بابا ملشاكل لم تعرف من
قب�ل تتعل�ق بمخلوق�ات برشية
وغير برشية» .ويتس�اءل حول
ن�وع املخلوق�ات التي س�تكون

وأج�رى باحث�ون يف جامع�ة فلوريدا دراس�ة
على الفئران ،إذ قاموا بتقس�يم الفئران إىل
مجموعتين :واح�دة ألصحاب ال�وزن املعتدل
واألخرى ألصحاب الوزن الزائد .وجرى تقسيم
كل مجموع�ة إىل ثلاث مجموع�ات فرعي�ة،
أولهم�ا خضع�ت لربنام�ج حرك�ة والثاني�ة
اللبتين
حصلت على مادة

والثالث�ة جمع�ت بين األمري�ن ،وت�م توحيد
الطع�ام للمجموعات كله�ا وكان يحتوي عىل
س�عرات حرارية عالي�ة ،وفق�ا لتفاصيل
الدراس�ة الت�ي نرشته�ا
مجل�ة «فوك�وس»
األملانية.

بخاصية جديدة ..إنستغرام تعلن الحرب على خطاب الكراهية واإلساءات

«ليغون دول» هاتف جديد مخصص أللعاب الفيديو
أطلق�ت رشكة لينوفو الصيني�ة الهاتف الثاني
من طراز « ليغون دول» ،الذي سيكون مكرسا
أللعاب الفيديو.
وكان�ت الرشك�ة لينوف�و ،ومقرها بكين ،قد
أطلق�ت الع�ام امل�ايض النس�خة األوىل من هذا
الهاتف تحت اسم «ليغون فون دول .»1

استشارة طبيب مختص لتقييم الحالة.
ويضيف يف حديثه ملوقع «سكاي نيوز عربية» ،أن
«إجراء فحص طبي مهم قبل اإلقدام عىل الصيام،
ومن ثم االلتزام بنصائح الطبيب ومواعيد العالج
س�واء س�مح له بالصيام أم ال ،وفق ما تستدعي
حالته الصحية».
وش�دد عبدالعليم عىل رضورة اإلكث�ار من تناول
الس�وائل ،لتجن�ب الجف�اف وانخف�اض ضغ�ط
الدم ،األم�ر الذي يزيد من أع�راض مرض القلب،
ونص�ح بأال تق�ل حصة امل�اء عن ثماني�ة أكواب

يوميا م�ا بين اإلفطار والس�حور ،م�ع االبتعاد
عن تن�اول املرشوبات الغني�ة بالكافيني ومدرات
الب�ول مثل القهوة والش�اي واملرشوبات الغازية.
ونصح مرىض القلب بتقس�يم وجب�ة اإلفطار إىل
ثلاث حت�ى ال تمتلئ املعدة مرة واح�دة ،ومن ثم
يحدث إجهاد لعضلة القلب بسبب عملية الهضم.
كما نص�ح برضورة ممارس�ة تماري�ن رياضية
بس�يطة تناسب مرىض القلب ،خاصة امليش ،بعد
اإلفطار بساعة عىل األقل لتحفيز الدورة الدموية
يف الجسد واملحافظة عىل الوزن الصحي.

التخلص من الوزن الزائد عبر تحفيز هرمون الشبع

روسيا تعتزم بناء محطة فضائية خاصة
تعتزم روسيا بناء أول محطة فضائية
له�ا ،وذلك بع�د أن أملح�ت الحكومة
إىل احتم�ال تركه�ا مغادرتها
محط�ة الفضاء
ا لد و لي�ة .

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

عليها هذه الكائنات وإىل أي مدى
يمك�ن أن تفكر أو تش�عر؟ وهل
م�ن املقب�ول أخذ أعض�اء منها،
الت�ي نم�ت ألغ�راض زرعه�ا يف
جسد برشي؟
ويط�رح س�ؤاال ع�ن الوض�ع
األخالق�ي له�ذه الكائن�ات
الجدي�دة؟ ويرى أن�ه «يجب قبل
إج�راء أي تجارب على مثل هذه
الكائن�ات الحي�ة أو اس�تخراج
أعضائه�ا لغ�رض االس�تفادة
منه�ا ،يج�ب تقيي�م قدراته�ا
العقلية وحياتها».
من جانبها ذهبت آنا سماغدور،
أس�تاذة الفلس�فة العملي�ة يف
جامع�ة أوس�لو ،إىل أبع�د م�ن
ذل�ك وقالت «ه�ذا االخرتاق يعزز
حقيق�ة ال مف�ر منه�ا وه�ي:
أن الفئ�ات البيولوجي�ة ليس�ت
جام�دة وإنما مرن�ة» .وأضافت
س�ماغدور« :يق�ول العلم�اء
القائم�ون عىل ه�ذه التجارب إن
هذا النوع من التجارب عىل أجنة
مخلط�ة يوفر فرص�ا لتجارب ال
يمكن إجراؤها على البرش .لكن
الس�ؤال يبقى مفتوحا ،فيما إذا
كانت هذه األجنة برشية أم ال؟».

تحاي�ل أصح�اب الحس�ابات
املحظ�ورة على املس�تخدمني
واالتص�ال به�م عرب حس�ابات

الكراهي�ة واإلس�اءات عبر
اإلنرتن�ت على منصته�ا
األكث�ر ش�عبية م�ن تطبي�ق

جديدة.
وعم�دت إنس�تغرام إىل تعزي�ز
جهوده�ا ملعالج�ة خط�اب

فيس�بوك الرئيسي بيــــ�ن
املراهقين والش�باب .ويمك�ن
للمس�تخدمني تش�غيل املرشح

من خالل إعدادات الخصوصية
يف التطبي�ق وبإمكانه�م أيض�ا ً
إدخ�ال كلم�ات أو عب�ارات أو
رم�وز تعبريي�ة خاص�ة به�م
يري�دون من�ع ظهوره�ا على
حساباتهم أو تجنب استقبالها
يف طلب�ات الرس�ائل الخاص�ة
بهم.
وقال�ت رشك�ة إنس�تغرام
إنه�ا س�ترتك للمس�تخدمني
حري�ة اإلبلاغ ع�ن الرس�ائل
الت�ي س�يتم تحويله�ا إىل ملف
رسي للطلب�ات أو مس�حها أو
فتحها .وأضاف�ت أن الخاصية
الجديدة الت�ي ترسي فقط عىل
طلب�ات الرس�ائل املب�ارشة ال
عىل صن�دوق الرس�ائل الواردة
نفس�ه ،وس�تظهر يف بع�ض
البلدان يف األسابيع القادمة.
وخالل بضعة أس�ابيع س�يتاح
ل�كل املس�تخدمني من�ع م�ن
يريدون من أصحاب الحسابات
املحظورة من االتصال بهم عرب
إنستغرام بعد حظر حساباتهم.

دعوى تطالب «جونسون آند جونسون» وشركات أدوية بـ 50مليار دوالر
أعلن�ت محامي�ة ،تمثل ع�دة مقاطع�ات بوالية
كاليفورني�ا األمريكي�ة ،ايف بداي�ة نظ�ر دع�وى
قضائية إن  4رشكات أدوية أس�همت يف انتش�ار
وب�اء امل�واد األفيوني�ة يف الوالي�ات املتح�دة ،عن
طريق التس�ويق املضل�ل ألدويته�ا والتقليل من
مخاطر إدم�ان عقاقريها.وتتهم تلك املقاطعات
رشك�ة «جونس�ون آن�د جونس�ون» و»تيف�ا»
للصناعات الدوائية و»إندو إنرتناشونال» ووحدة
«ألريج�ان» أزمة مخدرات أس�فرت ع�ن وفاة ما
يقرب من  500ألف ش�خص بجرع�ات زائدة من

املركبات األفيونية عىل مدى عقدين ،بحس�ب ما
نقلت «رويرتز».وتطالب مقاطعات س�انتا كالرا
ولوس أنجلوس وأورانج ومدينة أوكالند رشكات
األدوي�ة بدفع أكثر من  50ملي�ار دوالر للحد من
الضرر العام ال�ذي أحدثت�ه ،باإلضافة إىل فرض
عقوب�ات عليه�ا يف ح�ال إدانتها.وقال�ت فيدمل�ا
فيتس�باتريك محامي�ة املدعني لق�ايض املحكمة
العلي�ا بمقاطع�ة أوران�ج إن القضي�ة تتعل�ق
«ب�اإلرث املميث» ال�ذي تركته الشركات نتيجة
تروي�ج املس�كنات األفيونية لعلاج األلم املزمن،

مما أدى إىل «جبل» من الحبوب املس�ببة لإلدمان
الت�ي أغرقت الوالي�ة والبالد.وأضافت «س�تظهر
الدالئل أن كال من هذه الرشكات ،كلها ،كان يعلم
ما س�يحدث :أن ّ
مركباتها األفيونية ستتسبب يف
عبء اإلدم�ان الس�احق ،وتناول جرع�ات زائدة
واملوت الذي ش�هدته كاليفورنيا وش�عبها».ورد
محامو الدفاع بأن عقاقري هذه الرشكات لم تكن
إال جزءا صغريا من س�وق املواد األفيونية ،وبأنه
ت�م تحذير األطباء من مخاطره�ا وبأنه ال يمكن
إثبات أنها وراء األزمة الصحية.

عالقة خطرة بين النوم لساعات قليلة والخرف
كش�فت دراس�ة حديث�ة وج�ود
عالقة محددة بني النوم لس�اعات
قليل�ة وبين اإلصاب�ة بالخ�رف.
نّ
وتبي أن للنوم س�ت س�اعات أو
أقل يف الليلة بني س�ن الخمسين
والس�بعني صل�ة بزي�ادة خط�ر
اإلصاب�ة بالخرف ،وفق الدراس�ة
الت�ي تابع�ت نح�و ثماني�ة آالف
بال�غ بريطان�ي ألكث�ر م�ن 25
عاماً.وأظه�رت الدراس�ة الت�ي
ُنشرت الثالثاء يف مجل�ة «نيترش
خط�ر
كومونيكيش�نز» أن
اإلصاب�ة بالخ�رف يك�ون أعلى
بنس�بة  20إىل  40يف املئ�ة ل�دى
األش�خاص الذين ينامون

لفرتة قصيرة ،والذين تكون مدة
نومهم تس�اوي ست س�اعات يف
الليلة أو أقل عند س�ن الخمسين
أو الس�تني ،مم�ا هو ل�دى أولئك
الذين يمض�ون لي�ايل «عادية» ال
يقل فيها النوم عن سبع ساعات.
واستنتجت هذه الدراسة الصادرة
ع�ن املعه�د الوطن�ي الفرنسي
للصحة والبحوث الطبية وجامعة
باري�س بالتع�اون م�ع جامع�ة
«يونيفرس�يتي كوليدج» يف لندن،
أن ثم�ة صل�ة بين م�دة الن�وم
وخط�ر اإلصابة بالخ�رف ،لكنها

لم تتوصل إىل تأكيد عالقة السبب
بالنتيجة.والحظ�ت الباحث�ة
س�يفريين س�ابيا وزمالؤه�ا أن
خط�ر اإلصاب�ة بالخ�رف أعلى
بنسبة  30يف املئة لدى األشخاص
الذي�ن تتراوح أعماره�م بني 50
و 70عاما ً والذين ينامون بش�كل
منهج�ي مل�دة قصيرة ،بغ�ض
النظ�ر ع�ن مش�اكلهم الصحية
القلبي�ة الوعائي�ة املحتمل�ة أو
التمثي�ل الغذائي
أو االكتئ�اب،
وهي عوامل
ا لخط�ر

للخرف.وأج�رى املش�اركون يف
الدراس�ة تقويما ً ذاتيا ً ملدة نومهم
 6مرات بني عامي  1985و.2015
ويف الع�ام  ،2012وض�ع نح�و
 3900منهم أيضا ً ساعة مقياس
التسارع التي تلتقط الحركة أثناء
الن�وم ً
ليلا من أج�ل التحقق من
دقة تقديراتهم ،مم�ا أكد النتائج
املتعلقة بخط�ر اإلصابة بالخرف
على مدى فرتة امت�دت إىل مارس
.2019

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

( نور عىل نور )
قال رسول اهلل(صىل اهلل عليه وآله وسلم)« :أال أدلكم عىل
ّ
ويدر أرزاقكم؟ قالوا :بىل،
سالح ينجيكم من أعدائكم،
قال :تدعون ربكم بالليل والنهار ،فإن سالح المؤمن الدعاء»
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«الحمض النووي» يجمع
كوريا بعد ً 36
ً
عاما من الفراق

أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم هذا العام

اجتمع�ت األختان الت�وأم املولودتان يف كوري�ا الجنوبية ،للم�رة األوىل ،يف عيد ميالدهما
ال�ـ ،36أخيراً ،بعد أن تم فصلهم�ا كطفلتني وتبنيهما من قبل أرستين أمريكيتني عىل
بع�د آالف األميال.ووفق�ا ً لصحيفة «دييل ميل» الربيطانية ،ل�م تكن أي من األختني عىل
عل�م بوج�ود األخرى وبأنهما توأم ،أو حتى مدركتين بخلفيتهما إىل أن بارش كل منهما
عىل حدا يف كش�ف أرسار املايض عن طريق اختبار الحمض النووي.اآلن بعمر  36عاماً،
احتف�ت الفتاتان ،مويل س�ينرت وإمييل بوش�نيل ،معا ً بعيد ميالدهم�ا يف لقاء جمعهما
وجها ً لوجه للمرة األوىل منذ والدتهما.وليس معروفا ً سبب فصلهما وهما طفلتان ،لكن
كالهم�ا تمك�ن من الوصول اىل الوالي�ات املتحدة يف غضون بضعة أش�هر من والدتهما.
الفتات�ان ت�م تبنيهما من قبل عائلتين تنتمي�ان اىل الديانة اليهودية ،س�ينرت تقيم يف
فلوري�دا وبوش�نيل يف بنس�لفانيا.ولم تكن أي منهم�ا عىل علم بوج�ود األخرى .لكن يف
اآلون�ة األخيرة ازدادت رغبة ابنة بوش�نيل البالغة  11عاما ً يف معرف�ة املزيد عن خلفية
والدته�ا من خالل علم الوراثة.قالت االبنة واس�مها إيزابي�ل لـ»غوود مورنينغ أمريكا»
إنه�ا ارادت أج�راء اختب�ار الحمض النووي ،ومعرف�ة ما إذا كان لديه�ا املزيد من أفراد
االرسة اىل جانبه�ا .وفيم�ا لم ترغب والدته�ا يف اجراء الفحص بنفس�ها ،دعتها للقيام
بذلك .يف غضون ذلك ،كانت س�ينرت قد اخذت فحص الحمض النووي أيضاً ،وقد جاءت
النتائج يف الوقت نفسه الشهر املايض.

يطلق زوجته  3مرات في  37يوما..

االجتماعية.
وتختلف س�اعات الصيام خالل ش�هر رمضان من
بل ٍد آلخر حس�ب املوق�ع الجغرايف ،حي�ث أن الدول
القريب�ة م�ن ش�مال الك�رة األرضية تط�ول فيها
س�اعات الصيام بينما تنخفض كلما توجهنا نحو
القطب الجنوبي.
وتص�ل عدد س�اعات الصي�ام يف فنلندا ه�ذا العام
إىل  23س�اعة وخمس دقائق ،وبذل�ك تحتل مرتبة

حل علينا ش�هر رمضان املب�ارك وللعام الثاني عىل
التوايل تح�ت ظروف اس�تثنائية فرضته�ا جائحة
فريوس كورونا.
وتختل�ف اإلج�راءات االحرتازية املعتم�دة للحد من
تفشي فيروس كورون�ا يف كثير م�ن دول العالم
فبعض ال�دول اتخذت قرار اإلغلاق الجزئي ومنع
إقام�ة صلاة الرتاوي�ح والبع�ض اآلخ�ر تش�ديد
اإلجراءات يف منع التجمعات والزيارات والفعاليات

نافورة شوكوالتة ارتفاعها  9أمتار
كشف صانع الشوكوالتة السويرسي “لينت أند شربونغيل” عن نافورة من الشوكوالتة
يبلغ ارتفاعها تس�عة أمتار يف مركزه الجديد بالقرب من زيورخ ،يف خطوة من شأنها
تلميع صورة املجموعة ومس�اعدتها عىل مجابه�ة التحديات االقتصادية الناجمة عن
جائحة كورونا.وترتبّع هذه النافورة الضخمة ،وهي كناية عن أداة خفق ّ
تتدفق منها
الش�وكوالتة ،وسط املجمّع الجديد الذي تأمل الرشكة السويرسية أن يزوره نحو 350
ّ
السنة.وش�غل الوجه اإلعالني للماركة بطل كرة املضرب روجيه فيدرير
أل�ف زائر يف
النافورة إىل جانب رئيس املجموعة إرنس�ت تانر ووزير املالية يف هذا املق ّر الجديد الذي
يش� ّكل املتحف ومصنع الش�وكوالتة أبرز أقس�امه.وقال تانر إن الناف�ورة مَع َلم “لن
ينس�اه من يزور املركز” ،مش�دّدا عىل أن الهدف هو “ابتكار تصميم فريد من نوعه”
يمثّل جوانب املاركة كافة.ومن ش�أن دار الش�وكوالتة هذه الواقعة يف كيلكبريغ ،عىل
ضفاف بحرية زيورخ ،والتي اس�تُثمر فيها قرابة  100ألف فرنك سويرسي ،أن تش ّكل
قطبا لجذب الس�ياح يف سويرسا الذين سيتس�نّى لهم أن يعدّوا فيها ألواحهم الخاصة
م�ن الش�وكوالتة.وتبلغ حصة “لينت”  5.3يف املئة من س�وق الش�وكوالتة ،بحس�ب
تقديرات رشكة األبحاث “يورومونيتور إنرتناشونال” للعام  .2020وهي تحتّل املرتبة
السادس�ة عامليا يف صناعة الش�وكوالتة ،بعد األمريكيتني “مارس إن�ك” و”موندليز”
واإليطايل “فرييرو” والسويرسي “نستله”.

أطول ساعات صيام عامليا ً وداخل القارة األوروبية
ويتش�ارك معها ذلك الدول االس�كندنافية األخرى
مثل النرويج والسويد.
ويف أستراليا تص�ل ع�دد س�اعات الصي�ام إىل 11
س�اعة و 59دقيقة.أم�ا يف ال�دول العربي�ة فتأت�ي
الجزائر يف أعىل القائمة حيث تصل ساعات الصيام
إىل  14س�اعة و 39دقيقة يف أول يوم رمضان ،و15
ساعة و 50دقيقة يف آخر يوم ،وكذلك تونس.

صاحب�ة املطع�م قوله�ا« :الته�م
التمس�اح أكثر من كل�ب ،ولكن ظلت
بعض اللوحات املعدنية يف معدته رغم
م�رور س�نوات ،وكانت أرق�ام هاتف
ظاهرة عليها».
وأضافت« :كان عمر التمس�اح كبريا،
واس�تطعنا تمييز األرقام عىل اللوحة،
وتواصلن�ا م�ع ش�خص أكد أن�ه فقد
أكثر من كلب قبل  24عاما عندما كان
يصط�اد ب�ذات املوق�ع الذي قت�ل فيه
التمساح البالغ وزنه  200كيلوغراما».
وتدي�ر كلودي�ا مطع�م «ك�وردراي»،
ال�ذي يق�دم وجب�ات طعام م�ن لحم
التماس�يح ،كما أنه يعمل عىل تحويل
التماس�يح إىل نقان�ق ،أو تحنيطه�ا
للراغبني بذلك.

الظاهرة بهواتفهم املحمولة.
ويظهر الفيديو ،تسونامي الجليد عىل
نهر كاما ،حيث تنجرف كتل الجليد عىل
الشاطئ.

«أم عبده» خدعت الجميع وجمعت نصف مليار جنيه
كش�فت الرشط�ة املرصي�ة تفاصيل
القب�ض على «أم عب�ده» ،املعروف�ة
إعالميا باس�م «مستريحة املنوفية»،
واملتهمة باالس�تيالء عىل  500مليون
جنيه م�ن أه�ايل الج�ور يف محافظة
املنوفية بدلتا النيل.وأشارت التحريات
إىل أن املتهم�ة قدم�ت إىل قنا (جنوبي
مصر) قبل  3أس�ابيع ،واس�تأجرت
شقة يف أحد عقارات منطقة الشؤون
رشق قنا ،وبرفقتها أرستها ،هربا من
املواطنين الذين خدعتهم ،واس�تولت
عىل أموالهم ،بحجة توظيفها بمقابل
أرباح شهرية طائلة.
وبع�د ورود بلاغ م�ن أه�ايل منطقة
الش�ئون يف قن�ا ،بوقوع مش�اجرة يف
مس�كن املتهم�ة ،انتقلت ق�وة أمنية

إىل مق�ر البلاغ ،وكان�ت املفاجأة أن
املش�اجرة وقعت بين دكتور جامعي
ومهندس من املنوفية ،مع «أم عبده»
وابنتيه�ا ،بس�بب مطالبتها برد مبلغ
 10ماليين جني�ه ،اس�تولت عليه�ا
منهما بحجة توظيفها.
وبع�د اس�تجواب الدكت�ور الجامعي
واملهن�دس ،تبين أنهم�ا قدم�ا م�ن
محافظة املنوفية إىل مس�كن املتهمة
بعد إبالغهما من أحد األش�خاص أنها
هرب�ت إىل قن�ا ،وعندم�ا وصلا إليها
وج�دا ابنته�ا معه�ا وتش�اجرا معها
وتعدي�ا عليها ،مما أس�فر عن إصابة
املتهم�ة وابنتيها.وت�م إلق�اء القبض
عىل جميع أفراد املجموعة التي كانت
متواجدة يف الش�قة ،واصطحابهم إىل

قس�م بندر قنا ،ليعرضوا عىل النيابة،
حس�بما ذك�رت صحيف�ة «الوط�ن»
املرصية.وكان�ت األجه�زة األمني�ة يف
قس�م بن�در قن�ا ،تمكنت م�ن ضبط
«مستريحة املنوفية» ،بتهمة النصب
على عدد من املواطنين وجمع مبالغ
مالية كبرية ،بعدما أوهمت ضحاياها
بقدرتها عىل توظيف أموالهم ،مقابل
أرب�اح هائل�ة وكبيرة ج�دا ،يف قرية
الباجور بمحافظة املنوفية.
وجاء اختفاء املتهمة ،ليتداول البعض
الكثري من الحكايات عنها ،يف ضوء ما
يرتدد عن قيامه�ا بجمع مبالغ مالية
بلغت نحو  500مليون جنيه ،تمكنت
م�ن االس�تيالء عليها م�ن ضحاياها،
قبل اختفائها.

طاهية تنقل أجواء المطاعم إلى منازل زبائنها

صورة وتعليق

شهدت مدينة ييالبوغا يف الكيان الفدرايل
الرويس تتارستان «ظاهرة طبيعة» غري
مسبوقة.
وقام سكان املدينة برصد وتوثيق هذه

ويف ج�زر القمر ،أقرص س�اعات الصي�ام يف العالم
العربي ،حيث ستكون ساعات الصيام يف العاصمة
مورون�ي ح�وايل  13س�اعة و 12دقيق�ة يف أول
ي�وم رمض�ان ،و 12س�اعة و 59دقيق�ة يف آخ�ر
ي�وم رمض�ان.ويف مكة املكرم�ة باململك�ة العربية
الس�عوية ستكون ساعات الصيام  13ساعة و 51
دقيق�ة يف أول ي�وم ،و  14س�اعة و 7دقائق يف آخر
يوم من رمضان.

بطن تمساح عمالق يفك لغزا عمره  24عاما
ساعد صيد تمساح ،مؤخرا ،رجال من
اكتش�اف مصري كالب�ه الت�ي كان قد
فقدها قبل  24عاما ،وذلك عن طريقة
املصادفة.
وبع�د اصطياده تمس�احا كبريا بطول
 12قدما ،ق�رر نيد ماكنلي ،أن يحوّل
صي�ده إىل نقان�ق ،وذل�ك م�ن خلال
مطعم متخصص بمثل هذه األعمال يف
كارولينا الجنوبية.
وعندم�ا رشع العامل�ون يف تقطي�ع
التمس�اح اكتش�فوا وج�ود لوح�ات
معدنية كالتي توضع عىل رقبة الكالب،
وتتضمن معلومات املالك ،لالتصال به
يف حال ضياع تلك الحيوانات.
ونقل�ت صحيف�ة «ديلي س�تار»
الربيطاني�ة ع�ن كلودي�ا ك�وردراي،

يف حادث�ة غريب�ة ،أق�دم رج�ل يف
تايوان عىل الزواج م�ن امرأة أربع
م�رات ،وطلقه�ا ثلاث م�رات ،يف
غض�ون  37يوم�ا ،وذل�ك به�دف
خبي�ث جدا ..ويعم�ل الرجل ،الذي
لم يكشف عن اسمه ،موظفا بأحد
البنوك يف تايبيه بتايوان ،حس�بما
ذك�ر موقع «تايمز ناو نيوز» ،وقد
أق�دم عىل تلك الفعل�ة الغريبة من
أج�ل الحصول عىل إج�ازة طويلة
مدفوع�ة األجر.فبحس�ب قان�ون
العمل يف تايوان ،يحصل املوظفون
م�ن الجنسين على إج�ازة زواج
مدفوع�ة األجر بشرط أال تتعدى
 8أي�ام ،عند الزواج.ويف الس�ادس
من أبريل  ،2020تزوج الرجل أول
مرة ،لكن�ه طلق امرأته بعد انتهاء
أوىل إجازات�ه ،ليك�رر ذات الفع�ل
أربع مرات ،وليحصل عىل  32يوما
كإجازة مدفوعة األجر.

وتتشكل هذه الظاهرة الطبيعية ،بسبب
التغريات املفاجئة يف درجة الحرارة .ويمكن
مالحظة معجزة الطبيعة هذه يف تتارستان
يف حاالت نادرة جدا ،بحسب «سبوتنيك».

يمك�ن للباريس�يني املش�تاقني ألج�واء املطاع�م
الراقي�ة ،الت�ي حرمته�م منه�ا إج�راءات الع�زل
الع�ام ملكافح�ة جائح�ة فاي�روس كورون�ا ،أن
يحظ�وا بطباخني محرتفني يقدم�ون لهم الطعام
يف منازلهم.وتس�تقبل فتيح�ة الق�داوي الطاهية
املدربة عرب صفحتها عىل إنس�تغرام وتحت شعار
“املطع�م الذي يأت�ي إليك” حج�وزات خاصة من
أفراد ،وتأتي باملكونات املطلوبة معها إىل منازلهم
وتس�تعمل أدواتهم لتحضري أطباق بذات مستوى
املطاعم الراقية.
وكانت القداوي ،املولودة يف بروتاني (شمال غرب
فرنس�ا) وهي من أصول مغربية تعمل كثريا قبل
الجائحة ،لك�ن اآلن تقول إنه�ا تضطر لرفض ما
يصل إىل  30حجزا يف الشهر لعدم توفر املواعيد.
وأضاف�ت أن “هن�اك طلب�ا كبريا للغاي�ة ،ويرجع
س�بب هذا الطلب املتزايد إىل أن الناس اعتادوا عىل
الذه�اب إىل املطاعم مرة أو مرتني أو ثالث مرات يف
األسبوع أو حتى أكثر”.
وأغلقت املطاعم يف فرنس�ا أبوابه�ا بنهاية أكتوبر
املايض جراء الوباء.
وتلقت القداوي حجزا الجمعة املاضية من فالريي
الكروا ( 35عام�ا) لتحرض له�ا ولوالدتها الغداء.
ويف مطب�خ الك�روا ،وقفت الطاهية الفرنس�ية –
املغربية تحضر الطبق الرئييس واملقبالت بحرص
ودقة.وقالت الكروا “بالطبع نريد الخروج ورؤية
أصدقائن�ا وعائالتن�ا وقض�اء وقت معه�م لكننا
ال نس�تطيع ،م�ا نفعل�ه هو إع�ادة تش�كيل تلك
اللحظات ولكن يف املنزل”.
ولج�أت املطاع�م والطه�اة املحرتف�ون فيه�ا
ح�ول العال�م إىل س�بل مبتك�رة للقي�ام بعمله�م
خلال جائح�ة كورونا الت�ي ألحق�ت رضرا بالغا
بنش�اطهم ،إذ عم�د البع�ض إىل توصي�ل وجبات
فاخ�رة للمنازل بينما رتب آخرون دروس�ا لتعليم
الطهي عرب وسائل التواصل االجتماعي.

وأك�دت الق�داوي أنه�ا تعم�ل يف إط�ار القواع�د
املفروضة ملكافح�ة الجائحة ،إذ ال تحرض الطعام
لتجم�ع يضم أكثر من س�تة أف�راد وال تعمل بعد
أوقات حظر التجول الذي يبدأ يف الس�ابعة مس�اء

بالتوقيت املحيل.
لكن خدمتها ليس�ت ضمن ما يستطيع الكثري من
البارس�يني تحمل ثمنها ،إذ يتكلف الغداء لفردين
 170يورو ( 205.16دوالر).

