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قاتل »حر« وضحايا بال تعويضات

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
جرائم بش�عة وانتهاكات متكررة ترتقي 
ألن تك�ون »جرائ�م ح�رب«، اُرتكب�ت يف 
الع�راق بع�د ع�ام 2003 دون حس�يب 
أو رقي�ب، وبعي�داً ع�ن س�لطة القانون 
س�واء أكان العراق�ي أم الدويل، حس�بما 
يرى مراقبون للش�أن الس�يايس وخرباء 

قانونيون.
وع�ى م�ا يب�دو ف�إن جرائ�م االحت�ال 
األمريك�ي بح�ق العراقيني التي أس�فرت 
عن إزه�اق أرواح اآلالف منهم، لم ُتحرّك 
ساكناً لدى املجتمع الدويل ومنظمة األمم 
املتح�دة الت�ي تتبنى خط�اب الدفاع عن 
ضحايا الحروب، عى الرغم من االعرتاف 
الرصي�ح وألكث�ر م�ن م�رة  األمريك�ي 
بسقوط شهداء عراقيني، جراء هجمات 
جوية وأخرى صاروخية نفذتها يف الباد 

املثقلة بالحروب واألزمات.
وال يقت�رص األم�ر عى الوالي�ات املتحدة 
فحسب، بل يتعداه إىل دول أخرى لم تجد 
ردعاً قانوني�اً حقيقياً، لوقف االنتهاكات 
وجرائم الحرب الت�ي يتعرض لها العراق 

منذ 2003.
وفق ذلك اعرتف وزي�ر الدفاع الربيطاني 
بن والس، بارتكاب الجن�ود الربيطانيني 

جرائ�م ح�رب  يف الع�راق لكنه اس�تثنى 
جريمة العراقي س�عيد شربم معتربا أنها 

لم تكن جريمة حرب.
ووفقاً لصحيفة »التلغراف« الربيطانية، 
ف�إن وزير الدفاع الربيطاني اش�تبك مع 
املحكم�ة الجنائية الدولي�ة ألنها اتهمت 
أح�د كبار الضب�اط يف الجي�ش بارتكاب 
الجريم�ة »لكونه حاصل عى أوس�مة«، 

بحسب تعبريه.
ويف خطوة غ�ري اعتيادية كتب واالس إىل 
املدعي العام للمحكم�ة طالًبا منه إعادة 
كتاب�ة و«تصحيح« تقرير منش�ور جاء 
في�ه أن ش�ابا عراقيا تم إغراق�ه يف قناة 
مائي�ة م�ن قب�ل الق�وات الربيطانية يف 
الع�راق ع�ام 2003 بأن م�ن املحتمل أن 

يكون ضحية ارتكاب جريمة حرب.
الدف�اع  وزي�ر  أرس�لها  الت�ي  الرس�الة 
بريطاني�ا يف مس�ار  الربيطان�ي تض�ع 
تصادم�ي مع املحكم�ة الجنائية الدولية 
الت�ي تق�وم بتمويلها حيث تم�ت تربئة 
ثاثة جن�ود قاموا بارت�كاب الجريمة يف 
العراق من قبل قايض محكمة االستئناف 
الربيطانية الس�ابق بعد تحقيق اس�تمر 
ث�اث س�نوات، ولك�ن بعد ثاثة أش�هر 
م�ن تربئ�ة املتهمني م�ن قب�ل املحكمة 

الربيطاني�ة أعلن�ت املحكم�ة الجنائي�ة 
الدولي�ة أنها تعتقد أن موته كان جريمة 
ح�رب وه�و واحد م�ن س�بعة عراقيني 

عى االقل قتلوا بش�كل غري قانوني أثناء 
وجوده�م يف مركز االعتقال الربيطاني يف 

البرصة.

ويف رس�الته إىل املدعية العامة للمحكمة 
الجنائي�ة الدولي�ة فاتو بنس�ودة ، كتب 
واالس: “أش�عر بخيب�ة أمل كب�رية ألنه 

ع�ى الرغ�م م�ن النتائ�ج الت�ي توصلت 
إليه�ا البارون�ة هالي�ت ق�ايض محكمة 
االس�تئناف، فإن التقرير يتضمن حادثة 
ش�ط العرب بني أولئ�ك الذي�ن يعتربون 
أنه يوف�ر أساًس�ا معقوالً الس�تنتاج أن 
الربيطاني�ني ارتكبوا جريمة حرب تتمثل 
يف القت�ل العم�د، وهذا يربط بش�كل غري 
دقي�ق الرائ�د روب�رت كامب�ل بجريم�ة 
حرب، ولهذا الس�بب كتب محامو كامبل 
للتعبري ع�ن مخاوف الس�يد كامبل. ويف 
رأي�ي ، فإنه�م محقون تماًم�ا يف القيام 

بذلك، بحسب قوله.
وأردف واالس بالق�ول: “بينم�ا نع�رتف 
بارت�كاب جرائ�م حرب من قب�ل القوات 
الربيطاني�ة يف الع�راق، فإنن�ا واضحون 
أيًضا أن هذا ال يشمل وفاة سعيد شربم”.
ويفت�ح هذا االع�رتاف احتم�االت عديدة 
أم�ام العراقي�ني املترضرين م�ن جرائم 
الحرب األمريكي�ة والربيطانية بل وحتى 
الخليجي�ة الت�ي تمثل�ت بدع�م اإلرهاب 
طيل�ة األعوام املاضية، م�ن خال تدويل 
بتعويض�ات  واملطالب�ة  الجرائ�م  تل�ك 
مالي�ة ضخمة قد تعيد ع�ى األقل اعتبار 
أولئ�ك الذين ارتق�وا ش�هداء بفعل اآللة 
العس�كرية الغربية أو الجرائم اإلرهابية 

التي دعمتها الس�عودية واإلمارات ودول 
خليجية أخرى.

من جانبه يق�ول عضو لجن�ة العاقات 
الفاي�ز  عام�ر  النيابي�ة  الخارجي�ة 
ل�«املراق�ب العراق�ي«: »يج�ب أن يكون 
هن�اك ح�راك دبلوم�ايس مكث�ف نح�و 
حق�وق  الس�تحصال  ال�دويل  املجتم�ع 
العراقي�ني الذين س�قطوا ج�راء الحرب 
العملي�ات  أو  الع�راق  ع�ى  األمريكي�ة 
اإلرهابي�ة الت�ي دعمته�ا ومولته�ا دول 

معروفة يف املنطقة«.
يدف�ع  »الع�راق  أن  الفاي�ز  ويضي�ف 
تعويض�ات للكوي�ت ودول أخ�رى ع�ى 
يف  ورصاع�ات  ح�روب  يف  دخول�ه  إث�ر 
أن  ويج�ب  الس�ابق،  النظ�ام  حقب�ة 
يتعام�ل العراقي�ون باملث�ل م�ع أم�ريكا 
وال�دول املتهمة بصناع�ة ودعم وتمويل 

التنظيمات اإلرهابية«.
جدي�ر بالذك�ر أن التحال�ف ال�دويل الذي 
تق�وده الواليات املتح�دة يعلن بني الحني 
واآلخر عن اس�تهدافه مدني�ني عراقيني 
وسوريني، سقط املئات منهم بني شهيد 
وجريح، جراء غارات جوية ش�نها يف كا 
البلدين، فيما ي�ربر التحالف ذلك بعنوان 

»األخطاء الحربية«.

لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...
ما زالت الس�عودية تبح�ث عن بوابة للنفوذ 
حي�ث   ، العراق�ي  الداخ�ل  اىل  االقتص�ادي 
وق�ع امل�رصف العراق�ي للتج�ارة اتفاقي�ة 
خ�ط التمويل الس�ترياد الس�لع والخدمات 
الس�عودية مع الصندوق السعودي للتنمية 
يف الري�اض, وبتمويل مفت�وح , ما يناقض 
توجه�ات حكومة الكاظم�ي بدعم وحماية 
املنت�ج الوطن�ي , فه�ذه الخط�وة كش�فت 
العراقية وترصيحاتها  ازدواجية الحكوم�ة 
التي مألت وس�ائل االعام بأنها كسابقاتها 
س�تهمل القط�اع الصناع�ي العراقي لتعزز 

السمة االستهاكية القتصادنا . 
امل�رصف العراقي للتج�ارة أك�د ، أن توقيع 
ه�ذه االتفاقية مع الس�عودية ج�اء ضمن 
مجموع�ة اتفاقي�ات ومذك�رات تفاهم بني 
الجانبني يف مجاالت متع�ددة، منها اتفاقية 

التخطي�ط  مج�ال  يف  للتع�اون  مش�رتكة 
التنموي للتنويع االقتصادي وتنمية القطاع 
االزدواج  من�ع  اتفاقي�ة  وكذل�ك  الخ�اص، 
الرضيبي بني الجانبني العراقي والسعودي، 
الص�ادرات  تموي�ل  يف  تجاري�ة  واتفاقي�ة 

السعودية.
وأوضح املرصف العراقي للتجارة، أنه سيتم 
نرش آلية عمل ورشوط وضوابط االستفادة 
م�ن مناف�ع توقي�ع اتفاقية خ�ط التمويل 
الس�ترياد الس�لع والخدمات السعودية التي 
وقعها امل�رصف لدع�م ال�رشكات العراقية 

والسعودية قريباً.
وملعرف�ة مخاط�ر االنفت�اح الحكومي عى 
السعودية ، أوضح  الخبري االقتصادي لطيف 
العكي�ي, أن الكاظمي ُمس�ريرَّ وليس ُمخرّيا 
وه�و خاض�ع لتوجه�ات االدارة االمريكية 
ع�روض  وتقدي�م  الس�عودية  اىل  باللج�وء 

خيالي�ة الس�تثمارات رشكاته�ا يف الع�راق 
, وفت�ح االس�واق املحلي�ة أم�ام املنتج�ات 
السعودية والتي أثبتت مراكز صحية عراقية 
أن الكث�ري منه�ا مرسطن�ة وغ�ري صالح�ة 
لاس�تهاك البرشي , فالرياض تس�عى من 
وراء ذل�ك لتعزيز نفوذه�ا يف العراق وجعله 
بلدا تابعا لها س�واء عى الصعيد االقتصادي 

أو السيايس.
)املراق�ب  م�ع  اتص�ال  يف  العكي�ي  وق�ال 
العراق�ي(:إن  تأري�خ الس�عودية اإلرهابي 
التخ�دم  كاذب�ة  باس�تثمارات  الُيش�طب 
الع�راق وإنما اقتصاد الرياض عى حس�اب 
اقتصادن�ا , فهن�اك مؤام�رة إلبق�اء العراق 
دول�ة مس�توردة ليس له�ا عجل�ة انتاجية 
تدور , وحتى القطاع الزراعي اُهمل من قبل 
حكومة الكاظم�ي الذي وق�ع اتفاقات مع 
مرص واالردن السترياد محاصيلها وتهميش 

امل�زارع العراق�ي , فهذه الخطوات س�تدمر 
كل ماه�و مح�ي وتجعله ره�ني االقتصاد 
الس�عودي والخارس االول ه�م العراقيون , 
بينما الطبقة السياس�ية تقول شيئا وتفعل 

آخر يف الخفاء.
َ النائب عن تحالف  وع�ى صعيد متصل َب�نيرَّ
الفتح كريم عليوي ، أن الهدف من االستثمار 
الس�عودي يف العراق هو السيطرة عى الباد 

وجرها للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقال عليوي ، إن “االس�تثمار السعودي هو 
أكذوبة إعامي�ة لخلق رأي عام داعم لها إال 
أن الحقيقة هي السيطرة عى الباد وجرها 
نح�و التطبيع مع الكيان الصهيوني”، الفتا 
اىل أن “الس�عودية عمل�ت س�ابقا عى دعم 
االره�اب يف الع�راق وه�ي متورط�ة بال�دم 

العراقي وغري معنية بهموم املواطنني”.
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
قرار مجلس ال�وزراء الخاص بالتعاقد مع 
املحارضي�ن املجانيني، الذي ج�رى إقراره 
يف جلس�ة يوم أمس الثاثاء، ل�م ُينِه أزمة 
ه�ذه الرشيح�ة،  فوفق�ا ملا أفاد ب�ه بيان 
الحكوم�ة أن تطبيق هذا الق�رار منحرص 
بالتخصيصات املالي�ة، والجميع يعرف أن 
قانون املوازن�ة املصوت عليه يف الربملان لم 
يضع رقما ماليا خاصا بهؤالء املحارضين 
ال�ذي يجعل هذا الق�رار خاليا من االهمية 
س�يما أن املبال�غ املرص�ودة للمتعاقدي�ن 
تض�م رشائح متع�ددة ي�راد التعاقد معها 

خال السنة املالية الحالية.

ه�ذا وأكد الناطق باس�م الحكومة حس�ن 
ناظ�م يف املؤتم�ر الصحف�ي ال�ذي أعقب 
جلسة مجلس الوزراء أن املحارضين الذين 
سيتم التعاقد معهم سيتم شمولهم بقرار 
315 الخ�اص بالعق�ود وال�ذي يمنحه�م 

جميع حقوقهم الوظيفية والتقاعدية.
وبموج�ب وثيق�ة حكومي�ة ف�أن رات�ب 
املتعاق�د مع�ه م�ن املحارضي�ن ال يتعدى 
ال� 250 ألف دين�ار عراقي، يف وقت يعاني 
املواطنون من ارتفاع حاد يف أسعار السوق 

بسبب قرار رفع سعر الدوالر.
وتأتي تلك املتغريات بعد أس�بوع استثنائي 
ش�هدت في�ه العاصم�ة بغداد وع�دد من 

املحافظ�ات تظاه�رات حاش�دة م�ن قبل 
ع�ى  احتجاج�ا  باملج�ان،  املحارضي�ن 
ع�دم ش�مولهم بالتعاق�د وفقا لق�رارات 
املوازن�ة االتحادي�ة التي ج�رى التصويت 
عليه�ا مؤخ�را من قب�ل مجل�س النواب، 
والت�ي رافقتها عدة خاف�ات بني االطراف 
السياس�ية وم�ن جهة أخ�رى قابلها عدم 
حض�ور جلس�ة التصوي�ت لبع�ض الكتل 

السياسية.
ورفع املحتجون الفتات طالبت بش�مولهم 
بالتعاق�د م�ع وزارة الرتبي�ة، س�يما أنهم 
قدموا خدمات تربوية مجانية وبا مقابل 

طيلة السنوات الخمس املاضية. 

ونص قانون املوازنة الجديد عى تخصيص 
900 مليار دينار مللف العقود  دون االشارة 
اىل املحارضين، يقابله وجود أكثر من 100 
ال�ف موظ�ف متعاقد م�ع وزارة الكهرباء 
لم يتس�لموا رواتبهم م�ن الحكومة منذ 5 
أش�هر بس�بب التخصيصات املالية، وهذا 
االم�ر أث�ار مخ�اوف املحارضي�ن م�ن أن 
يخصص املبلغ املش�ار اليه لرشيحة عقود 
الكهرباء دون غريهم نظرا لعددهم الكبري.
 وتعقيباً عى القرار الحكومي الجديد فقد 
أثار ترصيح لجنة الرتبي�ة النيابية صدمة 
لدى االوساط الرتبوية سيما املحارضين...
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الحكومة تغتال »المنتج المحلي« 
وتستبدله بـ »البضائع« السعودية 

بعد  مديح التربية له..الكاظمي يحقن 
تظاهرات »المحاضرين« بـ»إبرة« مخدرة

المراقب العراقي/بغداد...
دع�ت كتل�ة صادق�ون النيابي�ة ، 
العراقية  الثاثاء، الحكوم�ة  امس 
إىل تحدي�د ج�دول زمن�ي لس�حب 

القوات األمريكية من العراق. 
وق�ال النائ�ب ع�ن الكتل�ة محمد 
صحف�ي  ترصي�ح  يف  البل�داوي 

إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
»الحكوم�ة العراقية ملزمة بتنفيذ 
قرار الربمل�ان بجدولة االنس�حاب 
األجنب�ي م�ن العراق وف�ق جدول 

زمني »
الوحي�دة  »الطريق�ة  أن  وأض�اف 
الس�تعادة الس�يادة الوطني�ة هي 

عرب إعان جدول النسحاب القوات 
األمريكية«. 

وأش�ار إىل أن  »الحكوم�ة عليه�ا 
االعتماد عى ق�درة القوات األمنية 
والحش�د الشعبي يف مسك باألرض 
ب�دال م�ن االعتم�اد ع�ى االحتال 

أمريكي«.

المراقب العراقي/بغداد...
توقع�ت خلية األزمة النيابية، امس الثاثاء، االبقاء عى 

اجراءات الحظر الحالية، طيلة ايام شهر رمضان.
وق�ال عض�و الخلية النائب س�لمان حس�ن يف ترصيح 
صحف�ي تابعته »املراقب العراق�ي« إن« توقعاته حيال 
القرارات املقبلة الجتماع اللجنة العليا للصحة والسامة 
تش�ري إىل االبقاء عى الحظرين الشامل والجزئي ضمن 
توقيتاتهم�ا الزمني�ة الراهنة عى مدار األس�بوع دون 
أي تغي�ري رغ�م أن مع�دالت اإلصاب�ة اليومي�ة الت�زال 
مرتفعة جدا وتثري القل�ق خاصة أن اإلصابات يف بعض 

املحافظات بدأت ترتفع ملستويات غري مسبوقة«.

 وأض�اف حس�ن، إن« تش�ديد اإلج�راءات أو تخفيفها 
يعتمد باألساس عى املوقف الوبائي وإذا كانت معدالت 
اإلصابة عالية وبلغت مس�تويات قياسية جداً سيكون 
هناك تغيري يف املوقف« مس�تبعدا رفع الحظر الش�امل 
املف�روض يومني باألس�بوع حاليا الن الوض�ع الوبائي 
يستلزم إجراءات وقائية ملنع تفيش الوباء بنسب أعى«.
وأش�ار اىل أن« زي�ادة اإلقبال عى اللقاح�ات بديل مهم 
لتفادي حدوث قفزة أكرب بعدد اإلصابات وسقوط املزيد 
م�ن الضحاي�ا« مؤك�داً أن »كل من تلق�وا اللقاحات لم 
تس�جل لديهم أي تأثريات جانبية خطرية وكل ما يقال 

عن تأثريات سلبية غري دقيق«.

المراقب العراقي/بغداد...
دعت النائبة ندى ش�اكر جودت ، امس الثاثاء، اىل تفعيل 
االم�ن االقتص�ادي ، وضب�ط ايقاع االس�عار ومحاس�بة 

املخالفني.
وقال�ت ج�ودت يف  ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب 
العراقي« ان” االس�عار يف االس�واق ملختلف املواد وخاصة 
الغذائي�ة غ�ري ثابتة وهي بارتفاع مس�تمر لع�دم وجود 
سياس�ة حكومي�ة تمن�ع ارتفاعه�ا بالوق�ت الراهن ما 
يس�تدعي تفعي�ل عاج�ل لام�ن االقتصادي م�ن ناحية 
الدخول بقوة لضبط ايقاع االسعار ومحاسبة املخالفني”.

واضافت جودت ،ان »هناك جملة من الحلول التي يمكنها 

اس�عاف الفقراء والبس�طاء م�ن حمى ارتفاع االس�عار 
م�ن خال لج�وء الحكومة اىل مبدأ اعادة احياء األس�واق 
التعاونية وضخ كميات كبرية من املواد االساسية لبيعها 
باس�عار منخفضة جدا باالضافة اىل تنظيم ملف البطاقة 
التمويني�ة وتنويع مفرداتها وايصاله�ا بتوقيتات زمنية 

محددة لكل الرشائح«.
واش�ارت اىل ان »ع�ى الحكوم�ة مهمة دع�م الفقراء يف 
مواجهة االرتفاع التي سيكون له رضر قاس جدا خاصة 
أن االرتفاع لم يتوقف وربما تس�تغل فرتة رمضان يف دفع 
االس�عار لاعى م�ا يزيد م�ن محنة رشائح واس�عة من 

العراقيني«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكد النائب عن تحالف الفتح مختار 
املوس�وي، ام�س الثاث�اء ، وج�ود 
حراك س�يايس الس�تضافة محافظ 
وق�ال  الربمل�ان.  يف  املرك�زي  البن�ك 
املوس�وي يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراقب العراقي« إن “هناك دعوات 

البنك  نيابي�ة الس�تضافة محاف�ظ 
املرك�زي مصطف�ى غالب يف مجلس 
النواب ملناقشة سعر رصف الدوالر”. 
الحكوم�ة  “إرصار  أن  وأض�اف 
والبن�ك املرك�زي ع�ى إبق�اء س�عر 
رصف الدوالر س�ينعكس س�لبا عى 
الفقراء”، مشريا إىل أن “االستضافة 

ق�د تتح�ول إىل اس�تجواب”. يش�ار 
اىل ان ارتف�اع اس�عار رصف الدوالر 
أحدث ازمة اقتصادية كبرية يف البلد، 
اث�رت عى حياة املواطن�ني، وافرزت 
ع�ددا م�ن االحتجاج�ات الش�عبية 
التي طالبت بإعادة سعر الرصف اىل 

سابق عهده.

دعوة برلمانية لتفعيل األمن االقتصادي

حراك سياسي الستضافة محافظ البنك المركزي في البرلمان

توقعات باإلبقاء على إجراءات الحظر طيلة أيام 
شهر رمضان المبارك

كتلة برلمانية تطالب بجدولة سحب القوات األميركية

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m

المراقب العراقي/بغداد...
أعل�ن مستش�ار رئيس ال�وزراء للش�ؤون املالية 
مظه�ر محمد صالح، ام�س الثاث�اء أن املوازنة 
تضمنت مبلغ ملي�اري دوالر، لتفعيل االتفاق مع 
الصني، فيما بني ان االتفاقية بني العراق والصني، 

دخلت حيز التنفيذ.
وق�ال محمد صال�ح يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »اتفاق إط�ار التعاون ب�ني العراق 
وجمهوري�ة الصني الش�عبية واملوقع�ة ماحقه 
الحس�ابية والنفطية بش�كل نهائ�ي بتاريخ 23 
ايل�ول 2019 يف بكني، الذي يمت�د لعرشين عاماً، 
يق�وم عى مب�دأ النف�ط مقابل اإلعم�ار يف البنى 

التحتية للعراق«.

وأك�د أن »االتفاق م�ا زال فاعاً وناف�ذ املفعول، 
ووضعت مبالغ تمويلي�ة بقرابة ملياري دوالر يف 
قانون املوازن�ة العامة االتحادي�ة 2021 الجانب 
االس�تثماري لغرض الس�ري باالتف�اق«، مبيناً أن 

»ذلك يعترب أنه دخل حيز التنفيذ«.
وتابع: »كذلك يف قطاع الطاقة وحس�ب ما تقرره 
حكوم�ة جمهوري�ة الع�راق يف دعوتها للرشكات 
الصينية الرصينة بغية التنفيذ وعى وفق أس�س 
تنافسية وباملواصفات العاملية املعتمدة«، الفتاً اىل 
أن »االتفاق يقوم عى إيداع مبالغ 100 ألف برميل 
من صادرات العراق اىل الصني يف حس�اب مرصيف 
آم�ن وتس�تخدم اموال�ه لإلنف�اق عى مش�اريع 

اإلعمار والبناء التي تتعلق بحياة الشعب«.

مستشار حكومي: الموازنة تضمنت ملياري 
دوالر لتفعيل االتفاق مع الصين

القانون الدولي يعصب عينيه عن »جرائم حرب« 
أزهقت أرواح ماليين العراقيين

في هذا العدد

4
5
6

طهران: لن يحضر أي 
ممثل الميركا في 

اجتماع اللجنة المشتركة 
لالتفاق النووي

التحّديات الحقيقية 
التي تواجه 

السعودية وولي 
عهدها

الوفد الخليجي
 يبدي إعجابه 

بملعب
 البصرة الدولي
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

ماذا لو سقطت الدولة..
وستسقط حتما؟!

أحيانا كثرية، وحينما يحني موعد كتابتي لهذا العمود، أبدو عاجزا 
ع�ن الكتابة، ليس لخلو الذه�ن مما يمكن أن أكتب�ه، بل الزدحام 

املواضيع فيما تبقى عندي من عقل!
 أقول فيما »تبقى« عندي من عقل، ألن الالمعقوالت والالمقبوالت، 
هن الس�ائدات يف وطننا الذي ينوء بحملهن، ويف مرسح الالمعقول 
العراق�ي، نح�اول أن نفهم السياس�ة، التي يطل�ق عليها كثري من 
الناس مفردة«بحر السياس�ة«..!لم يستقر الرتاث املعريف للبرشية 
عىل توصيف ناجع للسياس�ة، ولم نصل بعد إىل اس�تقرار يف عدها 
علما أو هي فن، فاألكاديميون الذين س�لكوا يف السياس�ة مناهج 
البحث العلمي، اس�تقروا عىل أن السياسة علم متكامل، له أسسه 
وقواع�ده وتأريخ�ه وتراثه، بينما املنخرطون يف الحقل الس�يايس، 
يتف�اوت فهمه�م لها؛ ب�ني أن تكون فن�ا أو ممارس�ة، وبني الفن 

املمارسة تقع مساحات خلط األوراق!
ل�دى املنخرط�ني يف الحقل الس�يايس؛ ال يوجد أصدق�اء دائميون، 
وبنفس الوق�ت ال يوجد أعداء دائميون، وتس�ود عقلي�ة التغالب، 
التي يصنف بموجبها الطيف السيايس إىل خصوم أو منافسني، وال 
يشء غري ذلك، حتى داخل الكيان الس�يايس الواحد، فإن الخصومة 

والتنافس هي التي تطبع الحياة السياسية الحزبية بطابعها.
يف ه�ذه األج�واء التغالبية، أن الس�ائد ه�و لعبة)خل�ط األوراق(، 
الت�ي تهدف إىل إرباك الخصم واملناف�س، وجعله يحار يف فهم نوايا 

خصمه أو عدوه، وهذا ما يكون يف سياسة الدولة الخارجية.
 أم�ا خل�ط األوراق كسياس�ة داخلي�ة؛ والتي يف�رتض أن تكون، 
سياس�ة ثابتة رصيح�ة واضحة معلنة، حس�ب برامج مس�بقة، 
يعلنها أي حزب أو فئة، ويطرحها ويروج لها ليكسب الرأي العام، 
وبالتايل الفوز باالنتخابات بهدف تس�لم الس�لطة، كما هي الحال 
يف معظ�م البلدان؛الت�ي تحرتم عق�ول جماهري ش�عبها وأمانيهم 

عندن�ا  الحاص�ل  لك�ن  وطموحاته�م، 
هن�ا يف الع�راق، فعال هو أن السياس�ة 
سلس�لة عمليات تضليل وكذب ونفاق، 
ورصاع�ات حزبي�ة تق�وم ع�ىل الغلبة 
لألدهى واألقوى، وليس فيها مساحات 

محرمة أو مثابات محرتمة..
االبت�ذال والش�تيمة والتهات�ر ص�ارت 
من ل�وازم العم�ل الس�يايس، فاملواقف 
السياس�ية  الق�وى  ب�ني  املتناقض�ة 

العراقية دون اس�تثناء أي منها؛ وصلت 
إىل أبع�د ح�دود التطرف بينهم�ا... عىل الرغم من ع�دم أحقية أي 
ط�رف عراقي يف تهمي�ش طرف عراقي آخر.عملي�ة خلط األوراق, 
برزت عىل أش�دها يف قصة إقرار موازنة 2021، فطيلة الوقت الذي 
اقتضت�ه عملية إقرارها، لم يك�ن للمواطن وهمومه وانش�غاالته 
واحتياجاته، أي قدر من الحضور يف أذهان القوى السياسية، التي 
تراوح�ت مواقفها ب�ني اللصوصي�ة املعلنة للق�وى الكردية، وبني 
االبتزاز الس�ني الفج، واالس�تخذاء املقزز املهني للقوى الش�يعية، 
وبني هذا وذاك، ولدت موازنة، بطعم الفس�اد، ولون النذالة، وشكل 
الخذالن!ال يمكن ألحد ما أن يعلن عداءه لدولة مؤسسات..أي دولة 
تضمن االستقاللية والفصل بني الس�لطات الترشيعية والتنفيذية 
والقضائي�ة، وتضم�ن الحري�ات وحق�وق اإلنس�ان، والحاج�ات 
والخدم�ات األساس�ية للمواطن: س�كن ، صح�ة ، تعلي�م ، أمن ، 
خبز...وقرب أيضا رشيطة أن ال يكون قربا اس�تثماريا..! لكن كيف 
يمك�ن أن نص�ل إىل هذه الدول�ة، باملوازنة التي تس�تحق أقذع مما 

ذكرناه، لصوصية..ابتزاز..خذالن؟ !..
يف املحصل�ة أن عقلي�ة التغال�ب تعم�ل حثيث�ا، ع�ىل ه�دم دول�ة 
املؤسس�ات ونق�ض قواعدها..بعضهم من داخله�ا، أي من داخل 
املؤسس�ة الحاكمة، وبعضهم من خارجه�ا، وإذا كان األخريين ال 
يخفون عداءهم للدولة الهدف، فما هو هدف الذين يف داخل الدولة 
واملؤسس�ة الحاكم�ة من تدمريها؟!.كالم قبل الس�الم: أَو ليس�ت 
إذا س�قطت الدولة ستسقط عىل رؤوس�هم هم قبل غريهم؟!.إذن 
الب�د أنهم مث�ل دمى لعب�ة القراقوز، مربوطون بخي�وط يحركهم 
العب يتم قصت�ه بهم عىل النظارة واملش�اهدين..ارتباط بأجندات 
خارجية هو الذي ينقض قواعد وأس�س بناء الدولة، ويبعدنا كلما 
م�ى الزمان بنا، ع�ن الوص�ول إىل هدفنا، يف عراق مس�تقر آمن 

تديره دولة املؤسسات.
سالم..

ألواح	طينية	..	

قاسم العجرش ..

تعليمات التنفيذ قد تفجر »الثورة« من جديد

مجلس الوزراء يرمي أزمة »المحاضرين« تحت 
»رحمـــة« التخصيصـات المــاليـة

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
قرار مجلس الوزراء الخاص بالتعاقد 
مع املحارضين املجانيني، الذي جرى 
إقراره يف جلس�ة يوم أم�س الثالثاء، 
ل�م ُينِه أزمة ه�ذه الرشيحة،  فوفقا 
ملا أفاد به بي�ان الحكومة أن تطبيق 
القرار منح�ر بالتخصيصات  هذا 
املالي�ة، والجمي�ع يع�رف أن قانون 
املوازن�ة املص�وت علي�ه يف الربمل�ان 
ل�م يضع رقم�ا ماليا خاص�ا بهؤالء 
املحارضي�ن الذي يجعل ه�ذا القرار 
خاليا م�ن االهمية س�يما أن املبالغ 
املرصودة للمتعاقدي�ن تضم رشائح 
متع�ددة ي�راد التعاق�د معه�ا خالل 

السنة املالية الحالية.
ه�ذا وأكد الناط�ق باس�م الحكومة 
حس�ن ناظ�م يف املؤتم�ر الصحف�ي 
الذي أعقب جلس�ة مجل�س الوزراء 
أن املحارضي�ن الذين س�يتم التعاقد 
معهم س�يتم ش�مولهم بق�رار 315 
الخ�اص بالعق�ود وال�ذي يمنحه�م 
الوظيفي�ة  حقوقه�م  جمي�ع 

والتقاعدية.
وبموج�ب وثيقة حكومية فأن راتب 
املحارضي�ن ال  املتعاق�د مع�ه م�ن 
يتعدى ال�� 250 ألف دين�ار عراقي، 
يف وق�ت يعاني املواطنون من ارتفاع 
حاد يف أس�عار الس�وق بس�بب قرار 

رفع سعر الدوالر.
وتأت�ي تل�ك املتغ�ريات بعد أس�بوع 

اس�تثنائي ش�هدت في�ه العاصم�ة 
بغداد وعدد من املحافظات تظاهرات 
حاشدة من قبل املحارضين باملجان، 
احتجاجا عىل عدم شمولهم بالتعاقد 
وفقا لقرارات املوازنة االتحادية التي 
ج�رى التصوي�ت عليه�ا مؤخرا من 
قب�ل مجلس الن�واب، والتي رافقتها 
عدة خالفات بني االطراف السياسية 
ومن جهة أخرى قابلها عدم حضور 
الكت�ل  لبع�ض  التصوي�ت  جلس�ة 

السياسية.
ورف�ع املحتج�ون الفت�ات طالب�ت 
بشمولهم بالتعاقد مع وزارة الرتبية، 
س�يما أنه�م قدموا خدم�ات تربوية 
مجانية وبال مقابل طيلة الس�نوات 

الخمس املاضية. 
ون�ص قان�ون املوازن�ة الجديد عىل 
تخصي�ص 900 ملي�ار دين�ار ملل�ف 
العقود  دون االشارة اىل املحارضين، 
يقابل�ه وج�ود أكث�ر م�ن 100 الف 
موظف متعاقد م�ع وزارة الكهرباء 
لم يتس�لموا رواتبهم م�ن الحكومة 
من�ذ 5 أش�هر بس�بب التخصيصات 
املالي�ة، وه�ذا االم�ر أث�ار مخ�اوف 
املحارضي�ن من أن يخص�ص املبلغ 
املش�ار اليه لرشيحة عقود الكهرباء 

دون غريهم نظرا لعددهم الكبري.
الحكوم�ي  الق�رار  ع�ىل  وتعقيب�اً   
الجدي�د فق�د أث�ار تري�ح لجن�ة 
الرتبية النيابية صدمة لدى االوساط 

الرتبوي�ة س�يما املحارضي�ن، حيث 
أك�دت اللجنة وعىل لس�ان رئيس�ها 
النائ�ب قيص الي�ارسي، أنه س�يتم 
اس�تبعاد املحارضين غ�ري الرتبويني 

من التعاقد.
وب�دوره، أكد املرشف الرتبوي عدنان 
العكييل، أن »املحارضين املتظاهرين 
قد س�ئموا العيش والوع�ود من قبل 
الكتل السياسية تارة ووزارة الرتبية 
تارة أخ�رى«، مبين�ا أن »العراق هو 
البلد الوحي�د الذي يمتلك محارضين 
باملج�ان، وه�ذه ظاهرة ل�م تحصل 

حتى يف أفقر دول العالم«.
ل��  تري�ح  يف  العكي�يل،  وق�ال 
»املراقب العراق�ي« إن »قرار مجلس 
الوزراء الجديد ل�م يحل االزمة بقدر 
م�ا س�يعقمها ألن هن�اك تعليم�ات 
جديدة س�تطبق بخص�وص تحويل 
املحارضي�ن اىل عق�ود منه�ا تتعلق 
باالختصاص�ات والحاج�ة الفعلي�ة 

لهم يف املدارس الحكومية«.
الجدي�دة  »الق�رارات  أن  وأض�اف، 
ستستبعد عددا كبريا من املحارضين 

وتحويلهم اىل املوازنة املقبلة«.
ولف�ت اىل  أن »اآلثار الس�لبية لقرار 
الحكومة س�تظهر يف الفرتة املقبلة، 
املحارضي�ن  قب�ل  م�ن  خصوص�ا 
واإلداريني الذين س�وف لن يشملهم 
الق�رار أو يؤجله�م اىل الس�نة املالية 

الجديدة«.

تغريدة

المحلل السياسي عباس العرداوي

    تاريخ زاخر!
مع الس���عودية مملكة الشر، 
منذ اول هجمة قبلية نجدية 
عام 1802 ال���ى اخر مؤامرة 
2003 وماتاله���ا من اعراس 
مفخخة  وعج���الت  انتحارية 
ومالع���ب رياضي���ة متفجرة  
»وعشرات األيام السود« التي 
م���أت العراقيي���ن رعبا الى 

يومنا هذا.
نعم انه زاخر بالدماء.

معاون رئيس اركان الحشد: قرار اخراج القوات 
االجنبية من االراضي العراقية ال رجعة فيه

املراقب العراقي/ بغداد...
اكد مع�اون رئيس اركان 
هيأة الحشد الشعبي نعمة 
الكويف، ام�س الثالثاء، ان 
والحش�د  االمنية  االجهزة 
الش�عبي قادري�ن تمام�ا 
ع�ىل ادارة امللفات االمنية 
دون الحاج�ة اىل اي قوات 
يف  الك�ويف،  اخرى.وق�ال 
»املراقب  تابعت�ه  تريح 
»االجه�زة  إن  العراق�ي« 
الشعبي  والحش�د  االمنية 
قادري�ن تماما ع�ىل ادارة 
امللف�ات االمني�ة وحف�ظ 
االم�ن يف االرايض العراقية 
دون الحاج�ة اىل اي قوات 

اجنبي�ة اخرى وه�ذا رأي 
االمنية  الصن�وف  جمي�ع 
الجي�ش  اركان  ورئي�س 
أن  اىل  العراق�ي«، مش�ريا 
الق�وات  اخ�راج  »ق�رار 
االرايض  م�ن  االجنبي�ة 
العراقي�ة ال رجعة فيه وال 
نقاش«.وب�ني الك�ويف، أن 
االجنبية  الق�وات  »موقف 
من الحش�د الش�عبي منذ 
ب�دأت الحرب ض�د داعش 
ل�م يك�ن مس�اند وكانت 
مس�تمرة  اعتداءاته���م 
وحت�ى الي�وم ضدنا وضد 
االمن�����ية  الق����وات 

ايضا«.

تحالف الفتح يطالب باشراك لجان البرلمان بجوالت الحوار االستراتيجي
املراقب العراقي/ بغداد...

طال�ب النائب عن تحالف الفتح عبد االمري املياحي، 
ام�س الثالثاء، بارشاك لج�ان برملان����ية بجوالت 
الح�وار االس�رتاتيجي م�ع الوالي�ات املتح�����دة 

االمريكية.

واش�ار املياح�ي، يف تص����ري�ح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« اىل »عدم وجود أي ممث�ل ملجلس النواب 
يف الح�����وار االس�رتاتيجي املق�رر م�ع الواليات 
املتح�دة«، مبين������ا أن »الربمل������ان لم يطلع 
الح������وار  ج����ولت�ي  مخرج�����ات  ع�ىل 

السابقتني«.
وش�دد املياح�ي ع�ىل ان »تك�ون ارادة الش�عب يف 
اغل�ب  وان  اس�رتاتيجي  ح������وار  اي  مقدم�ة 
املتصدي�ن للق������رار عوائله���م تس�ك�����ن 

خارج العراق«.

ولف�ت املياحي، اىل أن »الحش������د الش�عبي عىل 
الح�دود يقص�����ف باس�تمرار من قب�ل الطريان 
االمريك�ي«، مبين�����ا أن »الح���كوم�ة مطالبة 
الق������وات  انس�حاب  ج�����دول�ة  بتطبي�ق 

االجنبية«.

بعد تسجيل ارتفاع جديد.. الصحة تحذر العراقيين من موجة أكبر لكورونا
املراقب العراقي/ بغداد...

ح�ذرت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، العراقي�ني م�ن 
موجة وبائية أكرب لفريوس كورونا.

وق�ال عض�و الفري�ق الطب�ي يف الوزارة، وس�ام 
التميم�ي، »نعيش يف ذروة موج�ة كورونا الثانية 
الت�ي تس�جل أكث�ر م�ن 5 اآلف إصاب�ة يف معدل 

املوق�ف الوبائي« محذراً م�ن »الذهاب اىل موجة 
أكرب يف حال عدم اإلتزام باإلجراءات الوقائية«.

وبني، ان »الجرع�ة الثانية من اللقاحات املضادة 
لفريوس كورونا قد توفر مناعة ب� 80 % بالنسبة 

للمصابني«.
ونوه التميمي اىل، ان »فعالية لقاح اس�رتازينكيا 

ق�د تكون أكثر عند تأخري الجرع�ة الثانية اىل 12 
اسبوعاً وهذا ما فعلته عدة دول«.

يش�ار اىل ان العراق يتصدر الدول العربية يف عدد 
اإلصاب�ات بف�ريوس كورون�ا وس�جل حتى يوم 
أمس األثنني، أكثر من 879 الف إصابة من تفيش 

الجائحة يف آذار 2020، بينها 14502 وفيات.

املراقب العراقي/ االنبار...
اعلن مصدر امني يف قيادة حش�د محافظة االنبار، 
ام�س الثالثاء، عن اعتقال اثنني م�ن ابرز ارهابي 

داعش بكمني شمال غرب مدينة الرمادي.
وقال املص�در، إن »الق�وات االمني�ة نصبت كمني 
الثنني من ابرز من ابرز ارهابي داعش حال معرفة 
م�كان تواجدهما يف مناطق مختلف�ة من منطقة 
البو طيبان ش�مال غرب مدينة الرمادي، وتمكنت 

من اعتقالهما دون وقوع أي مقاومة تذكر«.
واض�اف املص�در، أن »املعتقل�ني يعدان م�ن ابرز 
املطلوب�ني للق�وات االمنية«، مبين�ا أن »معلومات 
اس�تخباراتية مكنت الق�وات االمنية م�ن اعتقال 
املس�تهدفني«.واوضح، أن »الق�وات االمني�ة رصد 
حركة املستهدفني وتمكنت من اعتقالهما بصورة 

مفاجئة«.

االطاحة	باثنين
	من	ابرز	عناصر	داعش	

يف	الرمادي
املراقب العراقي/ كركوك...

أعلن�ت وكال�ة االس�تخبارات، امس 
إحب������اط  ع�ن  الثالث�����اء، 
مخط���ط إرهابي الغتيال منتسبني 
ف���ي  الش�عبي  بالحش�����د 

ك����ركوك.
وقال�ت وكالة االس�تخبارات، يف بيان 
تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، 
إنه »بناًء عىل توجيهات املراجع العليا 
بمتابعة العن�ارص اإلرهابية، تمكنت 
االس�تخبارات  وك�����ال�ة  مف�ارز 
وزارة  يف  االتحادي�ة  والتحقيق�ات 
الداخلي�ة م�ن إلق�اء القب�ض ع�ىل 
إرهابيني اثنني وف�ق أحكام املادة )4 
إرهاب( النتمائهما لعصابات داعش 

اإلرهابية«.

وأضاف�ت، أن »اإلرهابيني اعرتفا من 
خ�الل التحقيق�ات األولي�ة معهم�ا 
بانتمائها لتل�ك العصابات اإلجرامية 
إح�دى  طري�ق  ع�ن   2020 الع�ام 
قي�ادات داع�ش اإلرهابي�ة ،وت���م 
تكليفهم�ا بمراقبة بعض منتس�بي 
الحش�د الش�عبي واألجه�زة األمنية 
لغ�رض اغتياله�م وتصفيته�م، كما 
بكس�����ب  بقيامهم�ا  اعرتف�ا 
وتجنيد الشباب األحداث داخل مدينة 

كركوك«.
وأش�ار البي�ان إىل أن�ه »ت�م تدوي�ن 
وقضائي�اً  ابتدائي������اً  أقوالهم�ا 
باالعرتاف ،وق����رر قايض التحقيق 
القانوني�ة  اإلج�����راءات  اتخ�اذ 

بحقهما«.

استخبارات	كركوك	تحبط	مخططا	إرهابيا	
الغتيال	منتسبين	يف	الحشد	الشعيب	

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

بالــوثيقـة

وزارة الدفاع تقرر وقف التنقالت بين 
وحدات الجيش وتبين السبب.
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االربعاء 7 نيسان  2021 العدد 2562 السنة الحادية عشرة

اك�د الخب�ر االقتص�ادي وس�ام التميم�ي، ع�دم حاج�ة الحكومة اىل 
االق�راض الخارج�ي، الفتا اىل ان ارتفاع اس�عار النفط اىل اكثر من 62 
دوالرا للربمي�ل س�يجنب العراق اللج�وء اىل االقراض.وق�ال التميمي ، 
ان “الحكوم�ة حققت ارباحا مضاعفة من خالل ارتفاع س�عر رصف 
الدوالر يف االس�واق املحلية، وكذلك تعايف اس�عار النفط وبلوغها حاجز 
ال�� 62 دوالرا للربميل”.واضاف ان “الحكوم�ة تعتزم اقراض 2 مليار 
دوالر م�ن الخارج، يف حني ان ه�ذا الرقم باالم�كان تحقيقه من فارق 
سعر الدوالر ومبيعات  النفط”.وبني ان “ العراق بامكانه زيادة الطاقة 
التصديري�ة عن الكمية املحددة م�ن خالل مطالبة اوبك بذلك، واالتفاق 
م�ع ال�دول املصدرة ع�ى زي�ادة الص�ادرات بكميات طفيف�ة، وكذلك 
االس�تفادة من مخزون النفط للتعاق�د مع كربى الرشكات العاملية من 

دون دفع اي مبالغ لها، واالعتماد كليا عى النفط كعملة عاملية”.

خبير اقتصادي: الحكومة التحتاج 
الى االقتراض الخارجي  

طال�ب القي�ادي يف جماعة الع�دل الكردس�تاني س�وران عمر ، 
الحكوم�ة االتحادية إليقاف التهريب يف منافذ اإلقليم، مش�را إىل 

وجود شخصيات متنفذة تدير منافذ اإلقليم.
وق�ال عم�ر ، إن “األس�عار ارتفعت بش�كل جنوني خ�الل األيام 
املاضية بالتزامن مع قدوم ش�هر رمض�ان، كما أن التهريب بات 
يؤثر ع�ى منتوج املزارع�ني املحللني”.وأض�اف أن “هناك منافذ 
التعلم بها الحكومة االتحادية تدار من قبل شخصيات متنفذة يف 
األح�زاب الحاكمة والتعود عائداتها ال إىل بغداد وال حتى لحكومة 
اإلقلي�م، والش�عب هو م�ن يدفع الضحية”.وأش�ار عم�ر إىل أن 
“املنافذ الرسمية يف اإلقليم هي 8 فقط، يف حني أن هناك أكثر من 

20 منفذا مع تركيا وإيران داخل إقليم كردستان”.

قيادي كردي : شخصيات متنفذة تدير 
االقت�صاديمنافذ اإلقليم .. على بغداد التدخل

الكاظمي يعطي الضوء األخضر للرياض بالتمدد االقتصادي والمنتج الوطني في خطر
السعودية تسعى إلغراق العراق ببضائع رديئة

حكوم�ة  توجه�ات  يناق�ض  م�ا   
الكاظم�ي بدع�م وحماي�ة املنت�ج 
الوطن�ي , فه�ذه الخطوة كش�فت 
العراقي�ة  الحكوم�ة  ازدواجي�ة 
وترصيحاته�ا الت�ي مألت وس�ائل 
االعالم بأنها كس�ابقاتها س�تهمل 
القط�اع الصناع�ي العراق�ي لتعزز 

السمة االستهالكية القتصادنا . 
أك�د  للتج�ارة  العراق�ي  امل�رصف 
االتفاقي�ة م�ع  توقي�ع ه�ذه  أن   ،
الس�عودية ج�اء ضم�ن مجموعة 
اتفاقي�ات ومذك�رات تفاه�م ب�ني 

متع�ددة،  مج�االت  يف  الجانب�ني 
منه�ا اتفاقية مش�ركة للتعاون يف 
مج�ال التخطيط التنم�وي للتنويع 
االقتصادي وتنمية القطاع الخاص، 
االزدواج  من�ع  اتفاقي�ة  وكذل�ك 
الرضيب�ي ب�ني الجانب�ني العراق�ي 
والس�عودي، واتفاقي�ة تجاري�ة يف 

تمويل الصادرات السعودية.
وأوضح امل�رصف العراقي للتجارة، 
أنه س�يتم نرش آلي�ة عمل ورشوط 
وضواب�ط االس�تفادة م�ن مناف�ع 
التموي�ل  خ�ط  اتفاقي�ة  توقي�ع 

والخدم�ات  الس�لع  الس�تراد 
الس�عودية الت�ي وقعه�ا امل�رصف 
لدعم الرشكات العراقية والسعودية 

قريباً.
وملعرفة مخاطر االنفتاح الحكومي 
ع�ى الس�عودية ، أوض�ح  الخب�ر 
أن  العكي�ي,  لطي�ف  االقتص�ادي 
ا وهو  الكاظمي ُمس�ررَّ وليس ُمخررّ
االمريكية  االدارة  لتوجهات  خاضع 
وتقدي�م  الس�عودية  اىل  باللج�وء 
الس�تثمارات  خيالي�ة  ع�روض 
رشكاتها يف العراق , وفتح االس�واق 
املحلي�ة أم�ام املنتجات الس�عودية 
والتي أثبتت مراك�ز صحية عراقية 
أن الكث�ر منه�ا مرسطن�ة وغ�ر 
 , الب�رشي  لالس�تهالك  صالح�ة 
فالري�اض تس�عى م�ن وراء ذل�ك 
لتعزي�ز نفوذه�ا يف الع�راق وجعله 
بل�دا تابعا لها س�واء ع�ى الصعيد 

االقتصادي أو السيايس.
وقال العكيي يف اتصال مع )املراقب 
الس�عودية  تأري�خ  العراق�ي(:إن  
باس�تثمارات  الُيش�طب  اإلرهاب�ي 

كاذبة التخدم العراق وإنما اقتصاد 
الري�اض ع�ى حس�اب اقتصادنا , 
فهن�اك مؤامرة إلبق�اء العراق دولة 
مس�توردة ليس لها عجلة انتاجية 

تدور , وحتى القطاع الزراعي اُهمل 
من قب�ل حكوم�ة الكاظم�ي الذي 
وق�ع اتفاق�ات مع م�رص واالردن 
وتهمي�ش  محاصيله�ا  الس�تراد 

امل�زارع العراقي , فه�ذه الخطوات 
س�تدمر كل ماه�و مح�ي وتجعله 
رهني االقتصاد السعودي والخارس 
االول هم العراقيون , بينما الطبقة 

السياسية تقول ش�يئا وتفعل آخر 
 َ يف الخفاء.وع�ى صعي�د متصل َبنيرَّ
النائ�ب ع�ن تحال�ف الفت�ح كريم 
علي�وي ، أن الهدف من االس�تثمار 
الس�عودي يف العراق هو الس�يطرة 
ع�ى الب�الد وجره�ا للتطبي�ع مع 

الكيان الصهيوني.
“االس�تثمار  إن   ، علي�وي  وق�ال 
إعالمي�ة  أكذوب�ة  ه�و  الس�عودي 
لخل�ق رأي ع�ام داع�م له�ا إال أن 
الحقيق�ة هي الس�يطرة عى البالد 
وجره�ا نح�و التطبيع م�ع الكيان 
الصهيوني”، الفتا اىل أن “السعودية 
عملت س�ابقا عى دع�م االرهاب يف 
العراق وهي متورطة بالدم العراقي 

وغر معنية بهموم املواطنني”.
وأضاف أن “االس�تثمار هو خديعة 
س�عودية جدي�دة وهنال�ك جه�ات 
سياسية داعمة لها لغايات سياسية 
ضيق�ة”، مبين�ا أن “املنطق�ة التي 
ستستثمر فيها السعودية قد تشهد 
إنشاء حواضن لداعش وتهدد األمن 

يف محافظات الوسط والجنوب”.

م�ن جهت�ه أك�د املختص بالش�أن 
أن  عب�اس  س�الم  االقتص�ادي 
مايجري هو مؤام�رة تنفذ بحرفية 
عالي�ة وحكومة الكاظم�ي تتحمل 
أوزاره�ا , فهي بدال م�ن مفاتحتها 
باس�تعادة ميناء نويب�ع الذي بني 
بأم�وال عراقية عى البح�ر االحمر 
لتصدي�ر النف�ط وتوس�يع قاع�دة 
التصدي�ر نجد الحكومة تنش�غل يف 
توطي�د نف�وذ الس�عودية يف العراق 

وبأوامر امريكية.
وقال عباس يف اتصال مع ) املراقب 
تح�اول  الس�عودية  إن  العراق�ي(: 
إغراء الكاظمي ب� 3 مليارات دوالر 
قيم�ة التعاق�دات الت�ي س�ينفذها 
القادمة  السعودية  البضائع  تمويل 
ستس�تعيدها  وبالت�ايل   , للع�راق 
أضعاف ذلك ، ألن الحكومة تناست 
الرفض الشعبي لكل منتج سعودية 
فع�ى م�دار االع�وام املاضي�ة ت�م 
تنظي�م حمالت مقاطع�ة للبضائع 
الس�عودية وم�ن املتوق�ع تكرارها 

شعبيا.

م���ا زال���ت الس���عودية تبحث ع���ن بواب���ة للنفوذ 
االقتص���ادي الى الداخ���ل العراق���ي ، حيث وقع 
المص���رف العراقي للتج���ارة اتفاقية خط التمويل 
الس���تيراد الس���لع والخدم���ات الس���ع��ودية م���ع 
الصن���دوق الس���عودي للتنمي���ة ف���ي الري���اض, 

وبتمويل مفتوح .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

رحب برنام�ج األمم املتحدة للمس�توطنات البرشية 
بمس�اهمة إضافية قدرها 3.5 مليون دوالر أمريكي 

من حكومة اليابان لدعم بناء السالم يف العراق.
وذكر بي�ان للبعثة االممية يف العراق ان : املس�اهمة 
الياباني�ة ته�دف العادة تأهيل أو إع�ادة بناء املنازل 

التي ترضرت أو دمرت بالكامل بسبب النزاع وإلعادة 
تأهي�ل مراف�ق املي�اه وال�رصف الصح�ي والنظافة 
وتوف�ر التدري�ب املهن�ي وف�رص العم�ل للش�باب 
العاطل�ني عن العمل من الرجال والنس�اء يف املناطق 
املترضرة من النزاع وتس�هيل توظيفهم وإعادة بناء 

س�بل عيش�������هم يف س�نج���ار بمح��افظ�ة 
نينوى.

وق�ال الس�فر الياباني س�وزوكي كوت�ارو : قدمت 
أكث�ر م�ن 500 ملي�ون دوالر مس�اعدات  الياب�ان 
إنس�انية لألش�خاص املترضرين من األزمة منذ عام 

2014. باإلضافة إىل ذلك، قررت اليابان تقديم حزمة 
مس�اعدات جديدة للعراق تص�ل إىل 50 مليون دوالر 
أمريكي، ويشمل هذا املش������روع املزمع تنفيذه 
من قب�ل برنام�ج األم�م املتح���دة للمس�توطنات 

البرشية.

واضاف :« آمل أن تساعد املنحة املقدمة من حكومة 
وش�عب الياب�ان يف إعادة بناء س�بل كس�ب العيش 
العائدين من خالل إعادة تأهيل او إعادة بناء املنازل 
وكذلك الخدمات األساس�ية يف املناطق املترضرة من 

النزاع«. 

ت���رحي��ب امم��ي بمس��اهم��ة الي��اب���ان الم��الي��ة ل��دع��م بن���اء الع���راق

أرقام واقتصاد

مليون دينار كحد اعلى 
مبلغ السلفة التي 

سيمنحها مصرف الرشيد 
للمحققين العدليين

 50

مليون دوالر تخصيصات 
الكمال ميناء الفاو في 
موازنة 2021 من قبل 

شركة دايو الكورية

 400

اوضحت اللجن�ة املالي�ة النيابية، مصر 
االقليم يف حال عدم التزامه ببنود املوازنة 
ونص�����وصه�ا، مؤكدة ان اي مخالفة 
س�تصدر من االقليم س�تواجه بردة فعل 

من قبل بغداد.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الشبكي 
يف ديث صحف����ي، ان “الفقرة املتعلقة 
الزم������ت  املوازن�ة  ضم�ن  باالقلي�م 
االقلي�م بتس�وية االم�ور املالي�������ة 
املتعلقة بديون م�رصف ال� “تي بي آي” 
وكذلك تس�ديد ايرادات املناف�ذ الحدودية 
املرتبة  وال���رس�وم  والكم�������ارك 
عليه، باالض����افة اىل تسليمها ايرادات 
اىل  نف���ط  برم���ي�ل  ال�����ف   250

بغداد”.
واض�اف ان “الحكوم�ة س�تكون ملزمة 
املوظف�ني”،  روات�ب  االقلي�م  بتس�ليم 
الفت����ا اىل ان “االقلي�م ويف ح������ال 
ع�دم التزامه ببنود املوازنة فأن الحكومة 

ل�ن تك������ون ملزم�ة بدف�ع الرواتب 
لكردس�تان وس�يت�����م الع���ودة اىل 
قان�ون االدارة املالية رق����م 27 لس�نة 

.”2017

المالية النيابية: إذا لم يلتزم اإلقليم بقانون 
الموازنة فسيواجه بردة فعل من بغداد

النفط ينتعش بفضل بيانات اقتصادية قوية
ارتفعت أسعار النفط ، إذ يتطلع 
صفق�ات  لتصي�د  املس�تثمرون 
عقب انخفاض يف اليوم الس�ابق 
بفع�ل ارتف�اع إنت�اج “أوبك+”، 
فيما تحسنت آفاق التعايف بفضل 

بيانات اقتصادية قوية.
و ارتفع�ت العق�ود اآلجل�ة لخام 
باملئ�ة   1.26 بنس�بة  “برن�ت” 
بع�د  للربمي�ل،  دوالر   62.93 إىل 
أن نزل�ت 4.2 باملئة.فيم�ا زادت 
“غ�رب  لخ�ام  اآلجل�ة  العق�ود 
األمريك�ي  الوس�يط”  تكس�اس 
 59.46 إىل  باملئ�ة   1.38 بنس�بة 
دوالر للربميل، بع�د أن نزلت 4.6 

باملئة أمس االثنني.
وتلقت املعنويات يف السوق دفعة 
من مسح معهد إدارة التوريدات، 
ال�ذي كش�ف أن نش�اط قط�اع 
الخدم�ات األمريك�ي بل�غ أع�ى 
مستوياته عى اإلطالق يف مارس 
املايض.وتأتي البيانات بعد تقرير 
للوظائ�ف ي�وم الجمع�ة املايض 

فاق التوقعات، بإضافة 916 ألف 
وظيف�ة إىل االقتص�اد األمريك�ي 
مارغريت  املايض.وقالت  الش�هر 

يانغ، اإلس�راتيجية ل�دى “ديي 
فيك�س” إن البيان�ات األمريكية 
“أكدت زخم النمو يف أكرب اقتصاد 

يف العال�م، مم�ا أدى إىل توقع�ات 
مرشقة للطلب عى الطاقة”.

وتدعم�ت املعنوي�ات اإليجابي�ة، 

إذ كش�ف مس�ح يجريه القطاع 
أن  الثالث�اء،  الي�وم  الخ�اص، 
نش�اط قطاع الخدم�ات الصيني 
تسارع يف مارس املايض، إذ عينت 
املوظفني  املزي�د م�ن  ال�رشكات 

وزاد تفاؤلها.
وس�اهم ذل�ك يف تبدي�د املخاوف 
بشأن اتفاق أبرم األسبوع املايض 
م�ن جان�ب مجموع�ة “أوبك+” 
إلعادة 350 ألف برميل يوميا من 
اإلمدادات يف ماي�و املقبل، و350 
ألف برمي�ل يوميا أخرى يف يونيو 
املقب�ل، و400 أل�ف برميل يوميا 
أخرى أو نحو ذلك يف يوليو املقبل.

تتخل�ص  أن  املق�رر  م�ن  كم�ا 
الس�عودية م�ن خف�ض إض�ايف 
طوع�ي بمليون برميل يوميا عى 
م�دى تل�ك األش�هر الثالث�ة. ويف 
الوقت ذاته، تعكف إيران، العضو 
يف منظم�ة “أوب�ك” املعف�اة من 
القي�ام بتخفيضات، ع�ى زيادة 

اإلمدادات.

ارتفاع طفيف بأسعار الدوالر 
في بغداد وانخفاضها في 

إقليم كردستان
ارتفع�ت أس�عار رصف الدوالر ، بش�كل طفيف 
يف البورصة الرئيس�ية يف بغ�داد فيما انخفض يف 

اقليم كوردستان.
وق�ال مص�در، إن بورص�ة الكف�اح املركزية يف 
بغداد سجلت 146900 دينار عراقي مقابل 100 

دوالر أمريكي.
فيم�ا س�ج������لت بورص�������ة الكف�اح 
املركزي�ة خ�الل افت���تاحه�ا 146800 دين�ار 

عراقي.
وأش�ار اىٕل أن اس�عار البيع والرشاء استقرت يف 
محال الصرفة باالٔس�واق املحلية يف بغداد حيث 
بلغ س�عر البي�ع 147500 دينار عراق�ي، بينما 
بلغت اس�عار ال�رشاء 146500 دين�ار لكل 100 

دوالر امريكي
أم�ا يف اربي�ل عاصم�ة اقلي�م كوردس�تان فقد 
شهدت اس�عار الدوالر انخفاضا حيث بلغ سعر 
البي�ع 147000 دينار لكل مائ�ة دوالر، والرشاء 
وبواق�ع 146500 دين�ار ل�كل مائ����ة دوالر 

أمريكي.

ايران تضخ النفط بخط 
انابيب لبحرعمان لتقليل 

االعتماد على مضيق هرمز
اعل�ن وزي�ر النف�ط االيران�ي بيج�ن زنكن�ة انه 
س�يتم ضخ النف�ط الول مرة بخ�ط أنابيب يصل 

لبحرعمان.
وق�ال زنكن�����ة يف مراس�م اب�رام عقود انتاج 
مصنع�ة  رشكات  م�ع  كهربائي�ا  ضاغط�ا   24
محلي�ة ، أن�ه س�يتم ض������خ الن�����ف�ط 
 – جن�وب(   ( غ�ورة  أناب��ي�ب  بخ������ط 
 3 غض�ون  يف  رشق(  جن�وب   ( جاس������ك 
أس�ابيع قادم�ة ،مش���������يدا بالخ�ط ألنه 
االول من ن�����وعه يتم انش�اؤه بنس������بة 

توطي����ن 100 باملئ������ة ».
وته�دف اي�ران بحس�ب اعالمها الرس�مي , عرب 
خ�ط انبوب غ�ورة – جاس�ك ، اىل تصدير النفط 
ع�رب خليج عم�ان لتقلي�ل االعتماد ع�ى مضيق 
هرمز. ولذل�ك تم البدء باملرشوع يف س�نة 2020 
عرب عمليات مد أنابيب بمس�افة تتجاوز /1000 
/ كلم عى اليابس�����ة، لضخ النفط اىل محطة 
»جاس�ك« قيد االنش�������اء واملطلة عى بحر 

عمان ».

نائب يكشف عن مؤامرة لضرب القطاع الزراعي والمنتج المحلي
كش�ف عضو لجن�ة الزراعة واملي�اه وااله�وار الربملانية عي 
البدي�ري ، ع�ن التفاف ع�ى القوانني ومحاولة لدس الس�م 
يف العس�ل يف س�بيل رضب القط�اع الزراع�ي واملنتج املحي 
م�ن قبل اللجن�ة االقتصادية الحكومية.وق�ال البديري ، انه 
»وبعد ارتفاع أس�عار محصول الطماطم باألسواق املحلية، 
ف�ان اللجن�ة االقتصادي�ة يف ق�رار مس�تغرب وينطوي عى 
ش�بهات عديدة فق�د رفعت مقرح ق�رار اىل مجلس الوزراء 

للتصويت عليه بجلس�ة الي�وم، يتضمن فت�ح جميع املنافذ 
الحدودية الس�تراد جميع املحاصيل الزراعية سواء التي لها 
مشابه محي او ال يوجد لها مشابه بذريعة حماية املستهلك 
وتغطية احتياج السوق«، مبينا انه »كان االجدر بحال رغبة 
اللجنة االقتصادية الحكومية تحقيق توازن الس�وق بش�كل 
فعي ان تقرح استراد كميات محددة من املنتج الذي يعاني 
نقص املعروض فقط وليس فتح األبواب لجميع املحاصيل«.

واض�اف البديري، ان »املنتج املح�ي يتعرض ملؤامرة خطرة 
تقودها مافيات متنف�ذة، تريد ابقاء العراق رهينة باجندات 
خارجية من خالل اس�تمرار تكبيل العراق باملستورد وانهاء 
اي محاوالت لتحقيق االكتفاء الذاتي من اي سلعة«، الفتا اىل 
ان »الفالح�ني واملزارعني بحال ع�دم الراجع عن هذا القرار 
والتصويت عليه، فس�تكون لهم تظاهرات ضخمة يف جميع 
املحافظات«.واكد انه »بحال استمرار هذا التأمر عى القطاع 
الزراعي فاننا سنذهب اىل تقديم طلب برملاني لتشكيل لجنة 
تحقيقي�ة م�ع جميع املعني�ني بملف االس�تراد للمحاصيل 
الزراعي�ة مهما كان مكانهم او الجه�ة الداعمة لهم«، داعيا 
مجل�س الوزراء، اىل »رف�ض هذا املق�رح وتعديله ليتضمن 
فقط الس�لع التي فيها نقص باملعروض وبكميات محددة ال 

ترض باملنتج املحي«.
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منذ ما يقارب العام ومحاكمة رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو تشغل الصهاينة، فهناك حالة ازدراء عامة لدى 
الصهاينة من هذه الشخصية السياسية الفاسدة التي كشفت زيف االسرائيليين وساستهم، ورغم فساده المستشري في ثالثة 

ملفات لم تستطع المحكمة حتى اللحظة ادانته، وفي األمس استأنفت المحكمة المركزية اإلسرائيلية، بالقدس الشرقية، 
محاكمة نتنياهو، بُتهم تتعلق بالفساد.

وبدأت المحاكمة باالستماع إلى الشهود في 3 ملفات يواجه فيها نتنياهو اتهامات بالرشوة واالحتيال وخيانة األمانة.

احتيال ورشوة وخيانة..

تهم خطيرة تالحق نتنياهو عشية إعادة محاكمته

المراقب العراقي/ متابعة
وأجل�ت محاكمته عدة مرات، بس�بب 
كورون�ا  بف�روس  املتعلق�ة  القي�ود 
أجري�ت  الت�ي  العام�ة  واالنتخاب�ات 
الشهر املايض، والتي كانت فيها قضية 

رئيسية.
محاكم�ة  جلس�ات  أوىل  وانعق�دت 
نتنياه�و بحضوره يف 24 أي�ار 2020، 
ش�باط  م�ن  الثام�ن  يف  واس�تؤنفت 
امل�ايض، ليت�م تحديد موعد اس�تئناف 

جلساتها الحقاً.
وقب�ل عام و4 أش�هر، قدم املستش�ار 
القانوني للحكومة اإلرسائيلية أفيخاي 
ماندلبلي�ت، الئحة اته�ام ضد نتنياهو 
تضمن�ت 3 اتهام�ات وه�ي الرش�وة 

واالحتيال وإساءة األمانة.
وتضمن�ت الئح�ة االته�ام 3 ملف�ات 
ب�«املل�ف  إعالمي�ا  تع�رف  أساس�ية 
و«املل�ف   »2000 و«املل�ف   »1000

.»4000
ويواجه نتنياهو، تهم االحتيال وخيانة 
األمانة يف امللف األول، تتمثل يف حصوله 
عىل منافع )رش�وة عىل ش�كل هدايا( 
م�ن رج�ل األعم�ال أرنون ميلتش�ن، 
الخدم�ات  بع�ض  تس�هيل  مقاب�ل 

والصفقات لألخر.
وبامللف الثان�ي، يواجه ته�م االحتيال 
وخيان�ة األمان�ة، تتعل�ق بمس�اومته 
نارش صحيف�ة »يديع�وت أحرونوت« 
أرنون موزي�س، للحصول عىل تغطية 
إعالمي�ة إيجابية له وألرست�ه، مقابل 
التضييق عىل صحيفة »إرسائيل اليوم« 

املنافسة.
الثال�ث،  املل�ف  يف  نتنياه�و  وُيته�م 
بالرش�وة وخيان�ة األمان�ة واالحتيال، 
ويتمح�ور ح�ول تقديم�ه تس�هيالت 
رضيبية لرشكة االتصاالت اإلرسائيلية 
دوالر  ملي�ون   370 بنح�و  »بي�زك«، 
مقاب�ل قيام موقع »وال�ال« اإلخباري، 
اململوك للمدير العام السابق ل�«بيزك«، 
ومالكه�ا ش�اؤول ألوفيت�ش، بتغطية 

إخبارية إيجابية له وأرسته.
م�رارا  نف�ى  أن  لنتنياه�و  وس�بق 
واعتربه�ا  إلي�ه  املوجه�ة  االتهام�ات 

مكيدة إلس�قاط حكوم�ة اليمن التي 
يرتأسها.

وال ُيل�زم القان�ون اإلرسائييل نتنياهو 
يف  إال  منصب�ه،  م�ن  باالس�تقالة 
ح�ال إدانته من قب�ل املحكم�ة العليا 
اإلرسائيلي�ة، وهي عملية قد تس�تمر 

أشهر طويلة.
وبالنسبة للتهم املوجهة له، فإن تهمة 
الرش�وة عقوبتها الس�جن مل�دة تصل 
إىل ع�رش س�نوات وغرام�ة أو إح�دى 
هاتن العقوبتن. أما االحتيال وخيانة 
األمان�ة فتهمت�ان تص�ل عقوب�ة كل 

منهما إىل السجن ثالث سنوات.
عام�ل  الفس�اد  قضي�ة  وكان�ت 
استقطاب لإلرسائيلين. وقد ظل آالف 
أس�بوع  كل  يتجمع�ون  املتظاهري�ن 
ويف  الرس�مي  إقامت�ه  مق�ر  خ�ارج 

أنحاء مختلفة م�ن إرسائيل للمطالبة 
باستقالته تحت شعار »كرايم منسرت« 
ومعناه�ا يف اللغ�ة االنجليزي�ة وزي�ر 
الجريم�ة بدال من »برايم منس�رت« أي 

رئيس الوزراء.
الرشط�ة  م�ن  ق�وات  وانت�رشت 
اإلرسائيلية يف محيط املحكمة املركزية 
يوم االثنن، حي�ث تظاهر يف محيطها 
وآخ�رون  ال�وزراء  لرئي�س  مؤي�دون 

معارضون لدعوته لالستقالة.
وكان نتنياهو عارض القدوم اىل قاعة 
املحكم�ة ولكن النياب�ة العامة ألزمته 

بالقدوم.
نتنياهو،  وللمفارق�ة ف�إن محاكم�ة 
انطلقت االثنن، تزامنا مع بدء الرئيس 
اإلرسائي�يل رؤوبن ريفلن، االس�تماع 
ح�ول  اإلرسائيلي�ة  األح�زاب  لق�ادة 

الش�خصية التي يوصون بها لتشكيل 
الحكومة الجديدة.

ويف 23 آذار املنرصم، ج�رت انتخابات 
عام�ة يف إرسائي�ل ه�ي الرابعة خالل 
عامن، لم يحصل خاللها أي حزب عىل 
األغلبي�ة الكافي�ة لتش�كيل الحكومة. 
وفش�لت االنتخاب�ات يف إنه�اء امل�أزق 
الذي عصفت به السياس�ة اإلرسائيلية 
خ�الل العامن املاضي�ن، بينما تفتقر 
الكتلة اليمينية التي يتزعمها نتنياهو 
واألح�زاب املعارضة ل�ه إىل األغلبية يف 

الربملان حاليا.
القان�ون اإلرسائي�يل رئي�س  ويمن�ح 
لتش�كيل  يوم�ا   28 املكل�ف  ال�وزراء 
الحكوم�ة، ويمك�ن تمديد ه�ذه املهلة 
ألس�بوعن إضافي�ن، وفق م�ا يرتئيه 

الرئيس.

ويف حال فشل املكلف، فإنه يتم تكليف 
ش�خصية أخرى، بتشكيل الحكومة يف 

غضون 28 يوما.
ويش�ر القان�ون اإلرسائي�يل إىل أنه يف 
ح�ال فش�ل املكل�ف الثاني، ف�إن عىل 
الكنيس�ت اإلرٍسائييل أن يح�دد مكلفا 
بتش�كيل حكوم�ة أو الع�ودة إىل خيار 

تنظيم انتخابات جديدة.
ويبلغ عدد األح�زاب والتحالفات، التي 
تمكن�ت م�ن تخط�ي نس�بة الحس�م 
ودخول الكنيس�ت اإلرسائييل 12 حزبا 
وتحالفا سياسيا، أكربها حزب الليكود 
ب�30 مقعدا، أما التشكيالت السياسية 
فأبرزه�ا القائمة العربية املوحدة ولها 

4 مقاعد.
ونظمت يف إرسائي�ل 23 آذار انتخابات 
ترشيعي�ة ه�ي الرابع�ة م�ن نوعها يف 

غضون عامن.
ويخ�ى خص�وم نتنياهو م�ن أنه إذا 
بقي يف منصب رئيس الوزراء، فس�وف 
يم�رر ترشيع�ات تمنح�ه حصانة من 
املالحقة القضائية أثناء توليه منصبه. 

وهو يرفض مثل هذا االدعاء.
وستش�هد مرحلة اإلثبات يف املحاكمة، 
ش�هوداً يدلون بش�هاداتهم أمام لجنة 
م�ن ثالثة قض�اة، بما يف ذل�ك عدد من 
املس�اعدين الس�ابقن لنتنياه�و، ملدة 

ثالثة أيام كل أسبوع.
ومن املتوقع أن يبدأ االدعاء باستدعاء 
الش�هود يف القضي�ة رق�م 4000 التي 
تعت�رب األكث�ر خط�ورة ألنه�ا تتعل�ق 

بتهمة الرشوة.
ذك�رت صحيف�ة جروزالي�م بوس�ت 
الرئي�س  س�يكون  األول  الش�اهد  أن 
التنفي�ذي الس�ابق لرشك�ة واال، إيالن 

يشوع.
وم�ن املق�رر أن ي�ديل رئي�س التحرير 
التنفي�ذي للموق�ع اإلخب�اري، أفرام 
إلعاد، ومدير األخبار الس�ابق ميش�ال 
كالين، والرئيس السابق ملكتب األخبار 
أميت إيشيل، باإلدالء بشهادته التالية، 
ل�وزارة  الس�ابق  الع�ام  املدي�ر  يلي�ه 

االتصاالت آيف برغر.
ويف ش�باط، واف�ق القض�اة عىل طلب 
نتنياهو لتأجيل مرحل�ة اإلثبات إىل ما 
بع�د االنتخاب�ات. وح�ذر م�ن أن عدم 
القي�ام بذل�ك يمث�ل »تدخ�ال فجا« يف 

االستطالع.
كم�ا أرص نتنياه�و ع�ىل أن القضاي�ا 
املرفوعة ضده »ليس�ت سوى افرتاءات 
غر مكتملة«، مضيف�ا إن »الكثر من 
األشياء مفقودة، حتى من وجهة نظر 

االدعاء«.
وتبدأ املحكمة، باالس�تماع إىل ش�هادة 
ايالن يش�وعا، الرئيس السابق ملجلس 

إدارة موقع »والال« اإلخباري.
وقال�ت صحيفة »جروزاليم بوس�ت«، 
االثن�ن، إن�ه م�ن املتوق�ع اس�تمرار 
محاكمة نتنياهو أسبوعيا أيام االثنن 
والثالثاء واألربعاء، مرجحًة أن تتواصل 
املحاكمة ما بن سنة إىل ثالثة سنوات.

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

تقرير: ارتفاع غير مسبوق بجرائم القتل في الواليات المتحدة

صحيفة أمريكية: أزمة األردن السياسية لها عالقة بالركود والفساد
 والميول القمعية للنظام

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�دت وزارة خارجية الجمهورية االس�المية االيراني�ة، ان أي ممثل 
للواليات املتحدة لن يحرض اجتماع اللجنة املش�رتكة لالتفاق النووي 
او اجتماع�ات الخرباء يف فيينا ولن تكون هناك محادثات مبارشة او 

غر مبارشة مع الجانب االمركي.
واش�ارت الخارجية االيرانية يف بيان أصدت�ه الثالثاء اىل عقد اجتماع 
اللجنة املشرتكة لالتفاق النووي يف العاصمة النمساوية عند الساعة 
الخامس�ة بعد الظهر حس�ب توقيت طهران )14:30 حس�ب توقيت 
فيين�ا(، واعلنت أنه لن يح�رض أي ممثل من الواليات املتحدة اجتماع 

اللجنة املشرتكة أو اجتماعات الخرباء ذات الصلة.
وأك�دت وزارة خارجي�ة الجمهورية االس�المية مج�ددا، انه ال توجد 
مفاوض�ات مبارشة أو غر مبارشة مع الوالي�ات املتحدة عىل جدول 
أعم�ال الوف�د اإليراني، وس�تكون املفاوضات فقط يف إط�ار االتفاق 

وبحضور ممثلن عن إيران ودول »1+4«.
وكان املساعد السيايس لوزير الخارجية االيراني عباس عراقجي، قد 
وصل مساء االثنن اىل فيينا لحضور اجتماع اللجنة املشرتكة لالتفاق 

النووي مع مجموعة »1+4«.
وقال عراقجي يف ترصي�ح بعد وصوله فيينا: ان ما نتابعه يف اجتماع 
اللجنة املش�رتكة مبني تماما ع�ىل املواقف الحاس�مة للبالد واملعلنة 

مرارا من قبل قائد الثورة االسالمية واملسؤولن.

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال نائب وزي�ر الخارجي�ة الرويس س�رغي ريابك�وف إن ممثلن عن 
روس�يا والوالي�ات املتح�دة بحثوا الوض�ع يف رشق أوكراني�ا، مضيفا أن 

موسكو حذرت واشنطن من عواقب سلوك كييف االستفزازي هناك.
وق�ال ريابك�وف يف ترصي�ح صحف�ي الثالث�اء: “توج�د اتص�االت م�ع 

األمريكين.. يتم ذلك عىل مستوى عال”.
وأض�اف: “لق�د أجرينا اتصاالت م�ع اإلدارة األمريكية بش�أن الوضع يف 

دونباس، وأوضحنا بشكل شامل للجانب األمريكي ما يحدث”.
وأش�ار ريابكوف أن الجانب األمريكي أعرب عن قلقه لروس�يا، مضيفا 
أنه ينبغي عىل الواليات املتحدة أن تعرب عن قلقها بشأن سلوك أوكرانيا، 

الذي وصفه بغر املقبول.
وق�ال نائب وزير الخارجية الرويس إن كييف لم تلتزم بتنفيذ اإلجراءات، 
التي تنص عليها اتفاقيات مينسك، و تتجاهل باستمرار هذه االتفاقيات.

روسيا تحذر أميركا من عواقب 
سلوك كييف »االستفزازي« 

شرق أوكرانيا

طهران: لن يحضر أي ممثل 
الميركا في اجتماع اللجنة 
المشتركة لالتفاق النووي

المراقب العراقي/ متابعة...
قال�ت وزي�رة الخارجي�ة الس�ودانية 
إن  الثالث�اء  امله�دي  الص�ادق  مري�م 
خط�وات إثيوبيا األحادي�ة بخصوص 
س�د النهض�ة انتهاك واض�ح للقانون 

الدويل.
يف  بالترصيح�ات  الوزي�رة  وأدل�ت 
كينشاسا بعد أن انتهت محادثات لحل 

األزمة، استمرت يومي األحد واالثنن، 
بن الس�ودان وم�رص وإثيوبي�ا دون 

تحقيق تقدم.
م�ن جهته�ا، قال�ت وزارة الخارجية 
املرصي�ة إن املفاوض�ات ل�م تحق�ق 
تقدم�ا ولم تفض التف�اق حول إعادة 
إط�الق املفاوض�ات، مؤك�دة ع�ىل أن 
إثيوبي�ا رفض�ت املق�رتح ال�ذي قدمه 

السودان وأيدته مرص بتشكيل رباعية 
دولي�ة تقوده�ا جمهوري�ة الكونغ�و 
الديمقراطي�ة، الت�ي ت�رأس االتح�اد 

اإلفريقي للتوسط بن الدول الثالث.
الخارجي�ة  قال�ت  ويف وق�ت س�ابق، 
الس�ودانية إن إثيوبي�ا رفض�ت أيضا 
طلبا بتأجيل موعد بدء املرحلة الثانية 
م�ن م�لء الس�د، واملق�ررة يف يولي�و 

املقب�ل، وتوقع�ت انته�اء املفاوضات 
أو  تفاهم�ات  أي  إىل  التوص�ل  دون 
اتفاق. وكانت وف�ود من الدول الثالث 
ق�د اجتمع�ت يف جمهوري�ة الكونغ�و 
الديمقراطي�ة، أم�ال يف ك�ر جم�ود 
امل�رشوع،  بخص�وص  املفاوض�ات 
ال�ذي تقول إثيوبيا إنه مه�م لتنميتها 

االقتصادية وتوليد الكهرباء.

المراقب العراقي/ متابعة...
توصل متخصصون صينيون إىل أن أكثر من 70 ٪ من سكان ووهان وضواحيها الذين 
أصيبوا بفروس كورونا منذ أكثر من عام، احتفظوا باألجس�ام املضادة ل�« س�ارس 
– كوف – 2«. وتلقي هذه النتيجة بظالل من الش�ك عىل النظرية القائلة بأن األجسام 
املض�ادة تختفي بعد بضعة أش�هر. ويف دراس�ة نرشت يف موق�ع » bioRxiv«، وكتب 
الباحثون: »يش�ر هذا إىل أن معظم املتربعن يحافظ�ون عىل مناعة طويلة األمد ضد 

فروس كورونا وأنهم محميون من اإلصابة مرة أخرى«. واليزال الجدل متواصال  منذ 
بداي�ة الوباء حول ما إذا كان جس�م اإلنس�ان ق�ادرا عىل تطوير مناع�ة طويلة األمد 
ض�د النوع الجديد من فروس كورونا. وتقول بعض الدراس�ات أن »س�ارس – كوف 
– 2« يتداخل مع تكوين الخاليا التي يمكن أن تنتج أجس�اما مضادة للفروس لفرتة 
طويلة. وبحس�ب دراسات أخرى، فإن األجس�ام املضادة ال تختفي يف كل املرىض، ويف 

بعض الحاالت يزداد عدد الخاليا التي يتم اكتسابها.

المراقب العراقي/ بغداد...
نرشت صحيفة “واشنطن بوست” افتتاحية 
تطرق�ت فيه�ا لألزم�ة يف األردن، والتي قالت 

إنها تشر للركود والنظام القمعي.
وقال�ت الصحيفة: “ليس م�ن الواضح تماما 
الحالي�ة يف األردن،  م�ن يق�ف وراء األزم�ة 
حيث ت�م اعتقال م�ا يقرب عن 20 ش�خصا 
نهاية األس�بوع، وتم وضع األخ غر الشقيق 
للمل�ك عبد الل�ه الثاني، لف�رتة قصرة تحت 
اإلقام�ة الجربي�ة. وتح�دث وزي�ر الخارجية 
بطريق�ة “غامضة” ع�ن “عصيان” وأملح إىل 
ص�الت أجنبية، وت�م توجيه بع�ض األصابع 
إىل اإلم�ارات وأخ�رى إىل الس�عودية. وما هو 

واض�ح أن األمر حم�زة بن الحس�ن وصف 
النظام األردني بالعقم والفس�اد املس�ترشي 
والديكتاتوري�ة وهو مصيب يف ذلك، بحس�ب 
الصحيفة. وأش�ارت “واش�نطن بوس�ت” ملا 
قال�ه األم�ر حم�زة يف فيديو س�جله: “حتى 
نق�د ملم�ح بس�يط من السياس�ة يق�ود إىل 
االعتقال واالنتهاك ع�ىل يد األجهزة األمنية”. 
وقال إن األم�ر “وصل نقطة أصبح من يقوم 
يشء  أي  يف  رأي  ع�ن  التعب�ر  أو  بالحدي�ث 
يتعرض للتحرش واالعتقال والتهديد”. وبعد 
وس�اطات من العائل�ة املالكة، تعه�د بالوالء 
األمر حم�زة للملك، لكن كلمات�ه لها صدى. 
وقال�ت الصحيفة األمريكي�ة إن هذا النقد قد 

يبدو غر مثر للجدل ألي مراقب لألردن، البلد 
ال�ذي يبلغ تعداد س�كانه 10 مالين نس�مة، 
والواق�ع ب�ن س�وريا والس�عودية والعراق. 
وبع�د 21 عام�ا من حكمه، أصب�ح امللك عبد 

الله الثاني ال يطيق النقد.
وخّف�ض تقري�ر “فري�دوم ه�اوس” األخر 
م�ن  ح�ر”  “غ�ر  درج�ة  إىل  األردن  وض�ع 
املرتب�ة الس�ابقة “ح�ر جزئي�ا”. وأش�ار إىل 
القي�ود الجدي�دة ع�ىل حرية التجم�ع وقمع 
نقاب�ة املعلمن بعد سلس�لة م�ن اإلرضابات 
واالحتجاج�ات وعوام�ل أخرى تض�م غياب 
التحضرات التي أثرت عىل كفاءة االنتخابات 
الربملانية التي عقدت وسط وباء كوفيد- 19.

المراقب العراقي/ متابعة
أن  أن  يس  لش�بكة  تقري�ر  كش�ف 
االمريكية، ان املدن االمريكية الكربى 
القت�ل  جرائ�م  يف  تصاع�دا  ش�هدت 
بش�كل غر مس�بوق وبلغت نس�بة 

الزيادة 33 باملائة.
وذك�ر التقري�ر ان ” 63 من اصل 66 
س�لطة قضائية يف الوالي�ات املتحدة 
ش�هدت زي�ادة يف فئ�ة واح�دة ع�ىل 

األقل من جرائم العنف تش�مل القتل 
واالعت�داء  والرق�ة  واالغتص�اب 

الشديد “.
م�ن  يك�ون  ي�كاد   ” ان�ه  واض�اف 
املس�تحيل ع�زو أي تغير س�نوي يف 
إحص�اءات جرائ�م العن�ف إىل عامل 
واح�د ، وتعترب جرائ�م القتل وإطالق 
النار ظاهرة محلية مكثفة يمكن أن 
ترتفع لعرشات األسباب. لكن الزيادة 

يف مع�دالت جرائ�م القت�ل يف جمي�ع 
أنحاء البالد تاريخي�ة وبعيدة املدى ، 
كم�ا كان الحال مع الوباء والحركات 
االجتماعية الت�ي طالت كل جزء من 

املجتمع العام املايض”.
وتابع أن ” الرشطة مازالت تحقق يف 
موقع حادث إطالق نار يف شيكاغو يف 
21 تموز من عام  2020 ثم  ارتفعت 
جرائ�م القتل م�رة اخ�رى  يف املدينة 

بنس�بة 33٪ يف األش�هر الثالثة األوىل 
م�ن هذا  الع�ام مقارنة بع�ام 2020 
، كم�ا ، ارتفعت ح�وادث إطالق النار 
بنس�بة 40٪ تقريًبا لنفس الفرتة من 

العام املايض”.
واوض�ح التقري�ر اىل أن ” هناك عدة 
عوام�ل س�اهمت يف ارتف�اع الجرائم 
منه�ا االنهي�ار االقتص�ادي ، والقلق 

االجتماعي بسبب الوباء .

المراقب العراقي/ متابعة...
اع�رتف وزير الدف�اع الربيطاني ب�ن والس، الثالثاء، 
بارت�كاب الجنود الربيطاني�ن جرائم حرب يف العراق 
لكنه اس�تثنى جريمة العراقي س�عيد ش�ربم معتربا 

بانها لم تكن جريمة حرب.
وذك�رت صحيف�ة التلغ�راف الربيطاني�ة أن ”وزي�ر 
الدف�اع الربيطان�ي اش�تبك م�ع املحكم�ة الجنائية 
الدولي�ة النها اتهمت اح�د كبار الضب�اط يف الجيش 
بارت�كاب الجريم�ة لكون�ه حاص�ل عىل اوس�مة”، 

بحسب تعبره. واضاف انه ”ويف خطوة غر اعتيادية 
كت�ب واالس إىل املدع�ي الع�ام للمحكم�ة طالًبا منه 
إعادة كتابة وتصحيح تقرير منش�ور زعم أن ش�اًبا  
عراقي�ا ت�م اغراق�ه يف قناة مائي�ة من قب�ل القوات 
الربيطاني�ة يف العراق ع�ام 2003 بان من املحتمل أن 

يكون ضحية ارتكاب جريمة حرب”.
الدف�اع  الت�ي ارس�لها وزي�ر  وتاب�ع أن ”الرس�الة 
الربيطان�ي تض�ع بريطاني�ا يف مس�ار تصادمي مع 
املحكمة الجنائية الدولي�ة التي تقوم بتمويلها حيث 

ت�م تربئ�ة ثالثة جن�ود قام�وا بارت�كاب الجريمة يف 
العراق من قبل قايض محكمة االستئناف الربيطانية 
السابق بعد تحقيق اس�تمر ثالث سنوات، ولكن بعد 
ثالث�ة أش�هر م�ن تربئة املتهم�ن من قب�ل املحكمة 
الربيطاني�ة أعلن�ت املحكم�ة الجنائي�ة الدولية أنها 
تعتق�د أن موت�ه كان جريم�ة حرب وه�و واحد من 
س�بعة عراقين ع�ىل االقل قتلوا بش�كل غر قانوني 
أثن�اء وجوده�م يف مرك�ز االعتق�ال الربيطان�ي يف 

البرصة”.

المراقب العراقي/ متابعة...
حس�ن  عم�ان  ع�ام  نائ�ب  ق�رر 
العبدال�الت حظ�ر الن�رش يف كل ما 
يتعل�ق بقضية األمر حمزة حفاظا 
عىل رسية التحقيقات التي تجريها 

األجهزة األمنية.

وقال العبدال�الت يف ترصيح لوكالة 
األنباء األردنية “ب�رتا”، الثالثاء، إن 
حظ�ر النرش س�يكون لحن صدور 
قرار بخالف ذلك، ويش�مل الحظر، 
وس�ائل اإلع�الم املرئي واملس�موع 
ومواقع التواصل االجتماعي، ونرش 

وتداول أي صور أو مقاطع مصورة 
“فيديوهات”، تتعلق بهذا املوضوع 

وتحت طائلة املسؤولية الجزائية.
وب�ن أن ه�ذا الق�رار ج�اء س�ندا 
قان�ون  م�ن   255 امل�ادة  ألح�كام 
العقوب�ات، و38 ج، د م�ن قان�ون 

املطبوعات والن�رش واملادة 39، من 
القان�ون ذاته، والتي تجي�ز للنيابة 
العام�ة حظر النرش يف كل ما يتعلق 
ب�أي مرحلة م�ن مراح�ل التحقيق 
ح�ول أي قضي�ة أو جريمة تقع يف 

اململكة.

بريطانيا تقر بارتكابها جرائم حرب في العراق

دراسة صينية تنسف الفكرة الشائعة عن اختفاء األجسام المضادة لكورونا

األردن تحظر النشر في قضية االنقالب المزعوم

السودان: خطوات إثيوبيا األحادية بخصوص السد انتهاك للقانون الدولي
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هذه حقيقة واضحة   يعترف  بها ويؤكدها الكثير من قادة وأهل الخبرة في الواليات المتحدة     ،،
رغم الحصار  الظالم والمدمر من قبل   أمريكا وإسرائيل وكالبهما وبقرهما آل سعود وآل نهيان  

وصدام  الذي بدأ منذ بدات الصحوة اإلسالمية وانتصارها في إيران وتأسيس الجمهورية  اإلسالمية

االربعاء 7 نيسان 2021 
العدد 2562 السنة الحادية عشرة

إيران اإلسالم تحقق نجاحات وانتصارات في كل 
المجاالت رغم العراقيل والعثرات

أوكرانيا بين »الناتو« وروسيا .. هل تقع المواجهة ؟

 

لماذا تتأخر الموازنات؟

بقلم/ واثق الجابري 

عقدة س�نوية ال يمكن حلها اإل بمرور أشهر من العام، أو ينتهي دون 
أن ُتحل ويبقى العراقيون ينتظرون أش�هرا، فبأيع  الش�اي والسكأير 
واملش�مولون بالرعاي�ة االٕجتماعي�ة واملوظف�ون، ومن يري�د التعيني 
ينتظرون إقرار املوازنة.. ومنهم من يبني آماال أو يتخوف أن ال تقر أو 

تأتي بتعليمات، أكثر إجحافاً تزيد من واقعه سوًء.
يب�دو أن أص�ل املش�كلة يع�ود لس�وء التفس�ر، للفق�رات القانونية 
والدس�تور، وعدم فه�م النظام الديمقراطي والفصل بني الس�لطات.. 
فهناك تجاوز يف الصالحيات، ومن مساحة سلطة عىل آخرى، وتغايض 
أح�د االٔطراف عىل تج�اوز االٓخر، س�واء كان ذلك ملصلح�ة حزبية، أو 

إتفاق سيايس بمقايضة مكسب مشابه.
 تب�دأ التفاوض�ات قبي�ل نهاي�ة الع�ام وال تنته�ي بإقراره�ا، وتبقى 
مالحظات املواطن وتقوالت الساس�ة، وكأن إقرارها مخالف الٔهدافها 
ودورها الذي جعلها رشيان حياة الدولة، ومحركة لقطاعاته التي تبدأ 
من املشاريع، وتسديد الديون للفالحني واملقاولني، لتنعكس عىل بقية 
القطاع�ات املتخادمة، لتعود باالٕيجابية ع�ىل االٕقتصاد الوطني، ولكن 
من يصدق  وتلك القوى التي  وافقت عىل إقرارها تش�كك بمضامينها، 
ودوام�ة النقاش ال تنتهي حت�ى باملزايدات وزج الش�ارع بتفاصيل ال 
يعرف م�ن طرفها املقرص؟ وهل م�ن يأخر املوازنة ه�ي الحكومة أم 

الربملان؟ الٔن الحكومة تقول الربملان وهو يقول الحكومة؟!
تح�دد واجب�ات الربملان بث�الث مهام رٔييس�ة هي؛ الترشي�ع والرقابة 
وإقرار املوازنة، فيما واجب الحكوم�ة التنفيذ وإقرتاح القوانني، ولكن 
الواق�ع  أن الربمل�ان يتدخل يف العمل التنفيذي، ومعظ�م أوقات النواب 
يف أروق�ة الس�لطات التنفيذي�ة؛ لي�س لغ�رض الرقابة وإنم�ا لرتويج 
املعام�الت والتوس�ط، والضغ�ط للحص�ول عىل مش�اريع ومقاوالت، 
فيما ُفرس ترشيع القوانني بأن تصدر من الحكومة، وللربملان الدراسة 
واالٕق�رار، ل�ذا إندرجت املوازن�ة ضمن هذا الس�ياق وتراخ�ى الربملان 
بإنتظ�ار الحكوم�ة، وأبتعدن�ا عن أص�ل الديمقراطية وحكم س�لطة 
الش�عب الذي خول من ينوبه، للترشي�ع والرقابة وإقرار املوازنة، وهو 
كفي�ل بما يتطلب م�ن قوانني ويراق�ب عمل الحكومة ويق�ر املوازنة  

ويلزم الحكومة بإعدادها.
موازن�ة 2021م  ال يختل�ف ع�ن ما س�بقه، فقد قدمته�ا الحكومة يف 
االٔس�بوع االٔخر من  الع�ام، وعند تدقيق االٔي�ام، إكملت يوم الخميس 
وه�ذا ال يكفي الٕس�تالمها وقرأيتها، وجاءت الجمعة والس�بت عطل، 
ودخل�ت الربملان يف اليوم الثالث من العام الحايل، وهذا يبدو كأنه عرف 
غر مس�تغرب ل�دى فواع�ل السياس�ة، واملوازنات يف بع�ض منها لم 
يصوت عليها لعام كامل، ولعل الخالفات تعزيها القوى السياسية، اىل 
ع�دم وجود توافق  عليها، وبحاجة اىل مزيد من الحوارات السياس�ية، 
ناهيك عن املزايدات واملطالبات التعجيزية يف الوقت الضأيع، بعيداً عن 
االٕش�كاليات الفنية والفلس�فية، التي من املفرتض ه�ي نقاط الجدل 

والحوار.
س�ألت أحد معدي ومقدمي الربامج؛ مل�اذا معظم ضيوف القنوات من 
إعض�اء الربمل�ان، فيم�ا ال نجد عضو كونغ�رس االٔمريك�ي أو مجلس 
العموم الربيطاني، أو مجلس الشورى االٕيراني أو الكنيست االرٕسأييل، 
ومل�اذا أعضاء الحكومة أيضاً م�ن رٔييس وزراء اىل مدير عام وما دون،  
واملفرتض أن تكون  االٕس�تضافة يف حال وجود جدل يف قانون، أو خلل 
يف عم�ل حكومي، فأجاب أن الربمل�ان دأيماً يف جدل والحكومة يف خلل، 
ومعظ�م القنوات حزبية أما تروج ملرشوعها بإس�تضافة أعضأيها أو 
الٕس�قاط غرها، أو قنوات صفراء تشغل الشارع باملتناقضني الٕشاعة 
الفوىض وإضعاف الدولة، وبذلك  ساد كالم السياسة عىل الفعل املكلف 
به الش�خص املس�ٔوول، ووقف الربمل�ان متفرج�اً يف كل دوره بإنتظار 
الحكوم�ة الٕرس�ال املوازنة، وحس�ابات املكاس�ب، وبالنتيجة ال يحل 
إق�رار املوازنة اإلّ بالتوافق، وبالتايل توافق لحس�ابات سياس�ية بعيدة 

عن واجبات الترشيع.

بقلم/ مهدي المولى
حي�ث بدأت بح�رب  مدمرة قاتلة اله�دف منها تدمر  
إيران وذبح الش�عب اإليراني والقضاء عىل الش�يعة يف 
كل م�كان حيث مولوا ودعموا الطاغية صدام وأمروه  
إن يعل�ن الح�رب عىل الصحوة اإلس�المية ع�ىل إيران 
اإلس�الم عىل الشيعة يف العراق أوال وإيران  ثانيا  ألنهم 
يعلم�ون علم اليقني ال يمكن القضاء عىل الش�يعة إال 

بالقضاء عىل شيعة العراق
حتى إن العوائل الفاسدة املحتلة للخليج والجزيرة ويف 
املقدمة  مهلكة آل سعود   منحت صدام عن كل شيعي 
عراقي يقتل يف الحرب التي أش�علها يف حربه املجنونة 
التي ش�نها ضد الشيعة  يف العراق  50 ألف دوالر  لهذا 
ق�ام ص�دام  بمنع غر الش�يعة يف  االش�رتاك  يف هذه 
الحرب العدوانية الطائفية وحرصها  يف  أبناء الشيعة    
واذا  س�مح لبع�ض العن�ارص الغ�ر ش�يعية   فكان  
مكانه�م  الصفوف الخلفية ومهمتهم  قتل الش�يعي 
ال�ذي يرتاج�ع او يظهر تذم�ره او جوع�ه او تعبه  او 
ح�ال عائلت�ه  أطفاله  وكان صدام يق�دم قوائم بعدد 
القتىل من الشيعة اىل أسياده آل سعود ويستلم مقابل 
ذلك ماليني الدوالرات  وكان آل س�عود  يدفعون له كل 
م�ا يريد رغم أنهم يعلمون  عل�م يقني انه يكذب وإن 
قوائمه التي يقدمها مزورة لكنهم يتجاهلون ذلك  بل 
كثر ما يمجدونه ويعظمونه ويطلقون عليه األلقاب 
مث�ل  القعقاع س�عد بن أب�ي وقاص  حام�ي البوابة 
الرشقية  بطل العرب س�يف اإلسالم وغرها  من أجل 
أن يندفع أكثر يف تدمر العراق وإيران وذبح الشيعة يف 
الع�راق وإيران وفع�ال  كان يتمادى يف غيه يف حماقته 
بحكم بداوته وحماقته حتى رفع ش�عار ال شيعة بعد 

اليوم   دامت هذه الحرب أكثر من 8 سنوات.
ومع ذلك انترصت إيران وخرجت من الحرب أكثر قوة 
وأكث�ر ثقة وتف�اؤل  وأكثر نج�اح يف كل املجاالت  ألن 
الشعب اإليراني شعب عقل وحضارة عىل خالف أعداء 
إيران  مثل آل سعود وصدام الذين ال يملكون عقل وال 
حض�ارة   فه�ؤالء أعداء للعقل والحض�ارة  وهذا  هو 
الس�بب يف عداء بدو الصحراء  آل سعود  صدام إليران 

للحضارة للعقل قديما وحديثا.
ال ش�ك ان الصحوة اإلس�المية  التي تنبأ بها الرسول 
خلق�ت مرحل�ة جدي�دة يف تاري�خ  الحياة واإلنس�ان  
أفزعت وأرعبت أعداء الحياة واإلنسان  ليس يف املنطقة 
بل يف العالم كله   وش�عر الجميع  إنهم يف خطر  داهم   

ال بد من مواجهته والتصدي له وذبحه يف مهده.

 فتجمعت كل أعداء الحياة  واإلنسان  كل دعاة و أنصار 
العنرصية والفاش�ية والنازية والصهيونية  والبدوية  
وشبكات الدعارة وتجار الحشيشة  ومتعاطي الرذيلة 
وعصاب�ات الرسق�ة واملنحرف�ني والش�اذين   والفئة 
الباغية ) آل سفيان وآل سعود ( ومن حولهم  وجعلوا 
م�ن آل س�عود بقر حل�وب وكالبه�م الوهابية  كالب 
حراسة تقاتل بالنيابة عنهم وأعلنوا الحرب عىل إيران 
وعىل الش�عوب الح�رة ومح�ور املقاومة اإلس�المية 

اإلنسانية  وذبح أي رصخة تؤيدها يف أي مكان.
وكان الش�عب اإليران�ي يبن�ي وطن�ه ويداف�ع ع�ن 
الجمهوري�ة اإلس�المية    والصحوة اإلس�المية التي 
بدأت تتس�ع وتمت�د   يف كل األرجاء وب�دأ نورها يبدد 
ظ�الم أعداء الحي�اة الفئ�ة الباغية ) آل س�فيان وآل 
سعود( التي تمثل العنرصية الفاشية النازية الفساد 

واإلرهاب وكل أعداء الحياة واإلنسان.
حتى أصبح�ت الجمهوري�ة اإلس�المية دولة عظمى 
وك�ربى يف كل املج�االت   رغ�م كل الصعوب�ات الت�ي 
واجهته�ا طيلة أكثر من أربع�ني عاما لم ولن ترتاجع 

قي�د أنملة عن أهدافه�ا الس�امية  فحققت نجاحات 
مذهل�ة ع�ىل الصعي�د الداخ�يل  وانتص�ارات باه�رة 
ع�ىل الصعي�د الخارجي كان�ت أق�رب اىل املعجزات اىل 

األساطر  منها اىل الواقع.
وهكذا تمكن الشعب اإليراني  صاحب العقل الحرة ان 
يصنع حضارة ويس�اهم يف قيادة العالم نحو الس�الم 
واملحبة وهذه الحقيقة تنبأ بها الرسول الكريم محمد 
عندم�ا قال لس�لمان الف�اريس ال تقلق  فاإلس�الم لم 
يمت س�ينهض  من جديد وس�تبدأ نهضته  من إيران  

وسيقود الحياة.
  لهذا حاول األحمق ترامب بكل ما يملك من قوة ومال 
وبتحري�ض م�ن الفئة الباغية آل س�عود ان  ينال من 
إرادة الش�عب اإليراني  لكنه فش�ل  حتى إنه لم يقدم 
ع�ىل أي خط�وة عس�كرية رغ�م إن آل س�عود قدموا 
أموالهم أنفس�هم نسائهم مقدس�ات املسلمني وقالوا 
نحن خدم البيتني األبيض والكنيست ووعدوه بتفجر 
الحرمني وهدمهما ومنع املس�لمني م�ن الحج اليهما  
مقابل القيام بشن حرب عىل إيران لكنه لم يفعل النه 

يدرك عواقبها عليه.
ومع ذل�ك وقف معرتفا بش�جاعة وحضارة الش�عب 

اإليراني وقدرته عىل بناء دولة مهمة وكبرة  
وه�ذه وجهة نظ�ر الكثر م�ن أهل الخ�ربة يف العالم 
وخاص�ة يف أمري�كا ب�أن سياس�ة التهدي�د والوعي�د 
الت�ي  تقوم بها الحكومات املعادية للحياة  واإلنس�ان  
وخاصة سياس�ة ترام�ب   زادت إيران ق�وة  وعزيمة   
وأصبحت أقوى دول�ة يف الرشق   وأن أمريكا أصبحت 
أضع�ف مما كانت عليه قبل 4س�نوات   مثال إن إيران 
يف ب�دء  اس�تالم  ترامب الحكم كان�ت  غر قادرة عىل 
إطالق النار عىل الق�وات االمريكية لكن اآلن إيران لها 
القدرة عىل الرد يف كل مكان  وأكد إن إيران اليوم أقوى 
ونح�ن أي أمريكا اليوم أضعف وإط�الق إيران قمرها 

الصناعي  هو دليل أضايف عىل ذلك.
 وهكذا  أصبح تقدم وتطور إيران  يف حالة مستمرة لم 
ولن تتوقف مهم�ا كانت التحديات والصعاب بل اثبت 
أنها ت�زداد قوة  وتقدم وتطور كلما واجهت  العراقيل 

والعثرات.

بقلم/ شارل ابي نادر
كان الفًتا التغير غر البس�يط يف موقف حلف 
ش�مال األطليس )النات�و( بعد تس�لم الرئيس 
األمريك�ي جو باي�دن واليت�ه، مقارنة مع ما 
كان علي�ه يف عه�د الرئي�س الس�ابق دونال�د 
ترام�ب. التغي�ر ل�م ينحرص فقط يف تحّس�ن 
عالقة دول الحل�ف املذكور بني بعضها بعًضا، 
والتي ع�ادت تقريًب�ا اىل س�ابق عهدها - مع 
بعض التحفظات الجدية تج�اه تركيا لناحية 
مواقفها غر املالئمة لسياس�ة الناتو بش�كل 
ع�ام -  فق�د ط�ال التغي�ر النقطة األس�اس 
يف أس�باب نش�أة الحلف، واملتعلق�ة بمواجهة 
االتحاد الس�وفياتي س�ابًقا )روس�يا اليوم(، 
لدرج�ة ظه�ر معه�ا موق�ف الحل�ف وبدفع 
وتوجي�ه وادارة مب�ارشة م�ن إدارة الرئي�س 
باي�دن، وكأن�ه يس�تعد جدًي�ا للمواجهة مع 
الروس، وتوقيت هذه املواجهة، فقط بانتظار 

الفرصة املناسبة املؤاتية.
يف الواق�ع، ه�ذا التغي�ر يف موق�ف وعالق�ات 
دول النات�و، لم يكن هدًفا أساس�ًيا من أهداف 
اس�رتاتيجية الرئيس بايدن الجدي�دة، بل كان 
وس�يلة لالنطالق يف أكثر نقاط اس�رتاتيجيته 
األساس�ية حساس�ية، وهي: اط�الق معركة 
منافس�ة الصني وروسيا بأعىل مستوى، حتى 
ل�و تطل�ب األم�ر مواجه�ة عس�كرية. ولكي 
يح�ّ� له�ذه املواجه�ة وتحدي�ًدا فيما خص 

مواجهة روسيا، اعتمد بايدن املناورة التالية:
أو  مقدم�ات  دون  رسي�ع  بش�كل  أواًل: 
تحض�رات، أع�اد الرئي�س باي�دن اللحمة اىل 
دول النات�و، وانطالًق�ا من من�اورة بحرية يف 
املتوس�ط، )دينامي�ك مانت�ا(، اجتمع خصوم 
املتوس�ط األرشس: تركي�ا وفرنس�ا، وتركي�ا 
واليون�ان، تحت ش�عار حماية س�واحل دول 
»الناتو« املتوسطية من الغواصات والصواريخ 
الروس�ية، والت�ي كان قد تطور انتش�ارها يف 
املتوس�ط مؤخرًا بش�كل الفت وغر مسبوق، 
وتم م�ن خالل هذه املناورة، بن�اء أول مدماك 
التعاض�د  الدفاعي�ة،  الحل�ف  مدامي�ك  م�ن 

بمواجهة الوحدات الروسية يف املتوسط.
ثانًي�ا: إطالق التحضرات الجدي�ة لتنفيذ أكرب 
من�اورة بحرية - جوية يف الش�مال، يف ش�هر 
أيار- ماي�و، بني بحر البلطيق وبحر الش�مال 
وع�ىل الس�واحل الش�مالية للق�ارة العج�وز، 
بني اس�تونيا، التفيا، ليتواني�ا، بولونيا، املانيا، 
فرنس�ا وبريطاني�ا، وبهدف ظاه�ري لتفعيل 
التنس�يق بني الدول األطلس�ية املذكورة، أفهم 

ال�روس ما يضم�ره لناحي�ة إكم�ال وتفعيل 
االنتشار اإلسرتاتيجي شمااًل بمواجهتهم.

ثالًثا: بطريقة الفتة وبما يش�به االنطالق عىل 
صف�ارة واح�دة، انهالت انتق�ادات التصويب 
األوروب�ي واألمرك�ي ض�د روس�يا يف مل�ف 
حق�وق اإلنس�ان، وتحديًدا فيما خ�ص اتهام 
روس�يا بمحاول�ة تس�ميم املع�ارض الرويس 
نافالني وتوقيف�ه الحًقا، ومن جهة أخرى، يف 
ملف سياس�ة واجراءات األخ�رة يف أوكرانيا، 
املرشوع�ة  غ�ر  س�يطرتها  يف  وبالتحدي�د 
)حس�ب ادعاء الناتو( عىل شبه جزيرة القرم، 
وموقفه�ا املتدخ�ل مبارشة لدع�م انفصاليي 
ذل�ك  وكل  أوكراني�ا،  رشق  دونب�اس  اقلي�م 
تحضرًا لفتح املواجهة األكثر حساس�ية ضد 
روس�يا، ويف املنطق�ة التي تش�كل خارصتها 

الرخوة: أوكرانيا.
يف الواقع، تم اختيار أوكرانيا من قبل »الناتو« 
كنقط�ة ارت�كاز ملواجهة ال�روس، وذلك لعدة 
أس�باب، فهي تش�كل واجهة روس�يا الغربية 
البح�ر األس�ود وبح�ر أزوف، وبالت�ايل  ع�ىل 
تشكل مدخل روس�يا الحيوي نحو البوسفور 
والدردنيل فاملتوس�ط، كم�ا وُتعت�رب أوكرانيا 
حالًيا، خط الدفاع االس�تباقي األخر بني دول 
الناتو وبني الرب الرويس، بعد أن كان هذا الخط 
خالل الح�رب الباردة مع االتحاد الس�وفياتي 
متقدًم�ا غربا إىل عم�ق أوروب�ا الرشقية، بني 

بولونيا وأملانيا الرشقية وهنغاريا ورومانيا.
من جهة أخرى، بعد املتابعة الروس�ية ملس�ار 
التطورات امليدانية والعسكرية األخرة يف إقليم 
دونباس )رشق اوكرانيا(، حيث ازدادت بحسب  
موسكو ضغوطات الس�لطات األوكرانية عىل 
مناطق اإلقليم االنفصايل، والقريب بتوجهاته 
السياس�ية واالجتماعي�ة م�ن ال�روس، وعىل 
خلفية تحض�ر النات�و قريًبا، ملن�اورة أخرى 
حساس�ة يف البحر األس�ود عىل تخوم الساحل 
الوحيد لروسيا نحو الجنوب والجنوب الغربي، 
رأت القيادة الروسية يف رفع مستوى االنتشار 
العس�كري يف مناطقه�ا الحدودي�ة مع رشق 
أوكراني�ا، حاجة ماس�ة من الناحي�ة امليدانية 
والعسكرية واألمنية والقومية، األمر الذي أثار 
حفيظة النات�و، واعترب ذلك من باب التحضر 
لعمل عس�كري رويس يف االقلي�م املذكور، بما 

يشبه ما حصل يف شبه جزيرة القرم.
حالًي�ا، ب�ني انتش�ار رويس غر بس�يط وعىل 
مرمى حجر من وسط اقليم دونباس االنفصايل 
رشق أوكرانيا، وبني اس�تنفار أوكراني واسع 
وبمس�توى غر مس�بوق، مدع�وم بتصاريح 
ومواق�ف حاس�مة، أمركي�ة وأوروبي�ة، ضد 
االنتش�ار الرويس املذكور، وبني حاجة روسيا 
الحيوي�ة لعدم خس�ارة تل�ك الواجهة األخرة 
عىل حدوده�ا، وبني قرار الناتو بعدم افس�اح 
املج�ال لروس�يا الس�تغالل تط�ورات الوضع 

والس�يطرة عىل االقليم واعالن اس�تقالله عن 
أوكراني�ا تحت عن�وان )القرم رق�م 2(، كيف 

يمكن أن تتطور املواجهة؟
يف ظ�ل اس�تحالة الص�دام العس�كري املبارش 
ب�ني النات�و وروس�يا، وه�و أم�ر ل�م يحصل 
سابًقا حتى يف أزمات أخطر من أزمة أوكرانيا 
الحالي�ة، وم�ع خط�ورة وتداعي�ات الص�دام 
املبارش الذي ل�ن يكون يف مصلحة أحد، يمكن 

أن تثبت املواجهة عىل الشكل التايل:
أواًل: إبق�اء التوت�ر مرتفًعا يف اقلي�م دونباس، 
األمني�ة  االخرتاق�ات  بع�ض  اس�تمرار  م�ع 

والعسكرية.
ثانًي�ا: إبق�اء االنتش�ار الرويس ع�ىل حاله يف 
األرايض الروس�ية وع�ىل الح�دود مبارشة مع 
رشق أوكراني�ا، بحي�ث يظهر وكأن�ه حماية 
بعي�دة وغر مب�ارشة النفصالي�ي الدونباس، 
وليك�ون يف الحقيقة نقطة ارت�كاز للمدافعة 

االستباقية بمواجهة الناتو.
ثالًث�ا: رفع منس�وب املن�اورات األطلس�ية يف 
املنطق�ة م�ع اقرتابه�ا أكث�ر م�ن الس�واحل 

الروسية عىل البحر األسود.
وأخ�ًرا: تثبي�ت نقطة رب�ط ن�زاع يف أوكرانيا 
ويف  روس�يا،  وب�ني  النات�و  ب�ني  ورشقه�ا، 
وض�ع يش�به أوضاع ما قب�ل انهي�ار االتحاد 
الس�وفياتي، إطالق ما يش�به الح�رب الباردة 
يف عم�ق رشق أوروب�ا وع�ىل الح�دود الغربية 

بقلم/محمود البازي
بعد تبّدد م�رشوع رؤية محمد بن 
سلمان للعام 2030، إثر انخفاض 
عائ�دات النفط وتوجه الس�عودية 
نحو مغامرات عس�كرية يف اليمن، 
يبدو أّن ويل العهد السعودي محمد 
بن س�لمان، يتحرك نحو مقاربات 
أخ�رى لتحس�ني س�معته املحلية 
والدولية، بعد جريمة قتل الصحايف 
أش�ار  الت�ي  خاش�قجي،  جم�ال 
تقرير وكالة االستخبارات املركزية 

األمركية إىل توّرطه فيها.
هذه املش�اريع، عىل س�بيل املثال، 
هي عملية تشجر واسعة النطاق، 

وه�ي ال تقت�رص ع�ىل زراع�ة 10 
ملي�ارات ش�جرة يف الس�عودية، إذ 
إن ويل العه�د يس�عى إىل ضم بلدان 
ال�رشق األوس�ط إلي�ه، لينت�ج من 
مخطط�ه تش�جر نح�و 50 مليار 
ش�جرة يف منطقة الرشق األوسط، 
به�دف خف�ض انبعاث�ات الكربون 
وتأمني مس�تقبل لألجي�ال القادمة 

وبيئة مستدامة ونظيفة.
من الناحي�ة النظريَّة، هذا املرشوع 
حيوي ومهم للغاي�ة، يف ظل الثورة 
التكنولوجية التي نعيشها، ووسط 
توقع�ات بفق�دان النف�ط أهميت�ه 
االسرتاتيجية خالل السنوات العرش 
العم�يل  الواق�ع  أن  إال  القادم�ة، 
يق�ف عائقاً أمام ه�ذه الرؤى، كما 
وق�ف حائالً أم�ام رؤي�ة 2030، إذ 
الس�عودية ال  امل�اء يف  إن مص�ادر 
تس�تطيع تلبي�ة احتياجاته�ا م�ن 
الزراعة واالستخدام الشخيص، كما 
أنه�ا تعتم�د يف تأم�ني مياهها عىل 
تحلية املياه بنس�بة 60%، بحس�ب 
تقري�ر لوكالة »دي دبليو«، وهو ما 
يكلّفها الكثر، ناهيك بعجز املوازنة 
نتيج�ة  النف�ط  عائ�دات  وتراج�ع 
جائحة كورونا والركود االقتصادي 

الذي تعانيه.
ل�م يكن ويل العه�د ليحت�اج إىل كّل 
ه�ذه املش�اريع املكلف�ة ل�و تمّتع 

األم�ر  وكذل�ك  الحكم�ة،  ببع�ض 
بالنسبة إىل مستشاريه، وكان حرياً 
بهم االمتناع عن قتل خاش�قجي يف 
القنصلية الس�عودية يف إسطنبول، 
إذ إن�ه، أوالً وقبل كل يشء، لم يعترب 
يوم�اً ممن يؤي�دون تغي�ر النظام 
الس�عودي، ولم يذكر ذلك أبداً، وهو 
من الصحافيني الداعني إىل اإلصالح، 
ولكن كل هذه الس�نوات والتجارب 
لم ُتكسب ويل العهد الحكمة الالزمة 
للتعامل مع قضايا مصرية ومهمة 

حتى بعد قتل خاشقجي. 
العه�د  ويل  مستش�ار  ه�و  ه�ا 
السعودي س�عود القحطاني، يعود 
مجدداً إىل الساحة، ويوجه تهديداته 
إىل أنيي�س كاالم�ار، مبعوث�ة األمم 
املتح�دة املس�ؤولة ع�ن مل�ف قتل 
�دت أنها تعرّضت  خاش�قجي، إذ أكَّ
للتهدي�د املب�ارش من قبل مس�ؤول 

رفيع املستوى يف السعودية مرتني.
وال يبدو أنَّ هذه القضّية س�تختفي 
يوماً، إذ رفعت منظمة »مراس�لون 
بال حدود« دع�وى قضائيَّة ضد ابن 
س�لمان أمام القض�اء األملاني عىل 
خلفيته�ا، وقال�ت إنه�ا »تقّدم�ت 
بش�كوى ضد ويل العهد الس�عودي 
أمام النائ�ب العام يف محكمة العدل 
الفيدرالي�ة يف مدين�ة كارلرسوهي 
القضائ�ي  األملاني�ة، الختصاصه�ا 
الدولي�ة  الجرائ�م  يف  النظ�ر  يف 

األساسية«.
 4 تش�مل  الدع�وى  أنَّ  وأوضح�ت 
مس�ؤولني آخري�ن، إضاف�ًة إىل ويل 
العهد، وهم مستش�اره الس�ابق يف 
الدي�وان امللكي س�عود القحطاني، 
ونائب رئيس االس�تخبارات السابق 
أحم�د عس�ري، والقنص�ل الع�ام 
السابق يف إسطنبول محمد العتيبي، 

وضابط املخابرات ماهر املطرب.
وبعي�داً من قضية قتل خاش�قجي، 
يبدو أّن ويل العهد الّس�عودي ال يقرأ 
املش�هد السيايس بش�كل جّيد هذه 
األيام. لعل آخر تحرّك لبايدن ش�كل 
صاعق�ة مهّمة قد تجعل مس�ؤويل 
اململك�ة يس�تفيقون من س�باتهم 
العمي�ق، إذ قام بس�حب مجموعة 
العس�كري  والعت�اد  الق�وات  م�ن 
م�ن الس�عودية ومنطق�ة ال�رشق 
األوس�ط، ناهيك باحتم�ال االتفاق 
بني الوالي�ات املتحدة األمركية عىل 
ع�ودة متزامنة إىل االتف�اق النووّي 

اإليرانّي.
أخراً، ال يبدو أنَّ ثم�ة نهاية قريبة 
لقضيَّة خاش�قجي، عىل الرغم من 
كّل الجه�ود التي يبذله�ا ويل العهد. 
ولع�لَّ األخر مطالب بتح�ّرك جدّي 
نحو عملية سالم حقيقّية يف اليمن، 
كم�ا أّن�ه مطال�ب بإيق�اف ذباب�ه 
اإللكرتوني الّذي شّوه سمعته أكثر 

مما حّسنها.

التحّديات الحقيقية التي تواجه 
السعودية وولي عهدها
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ق�رر الطاق�م التحكيم�ي لديرب�ي النف�ط يف 
دوري الص�االت ب�ن نف�ط الب�رة ونف�ط 
الوسط إلغاء املباراة التي كانت مقرر اقامتها 
يف قاع�ة نادي نفط البرة لحس�اب الجولة 

العرشين من دوري الصاالت املمتاز.

وق�رر الطاق�م التحكيم�ي إلغاء املب�اراة بعد 
أن دخ�ل الجمه�ور إىل القاع�ة ع�ى خ�اف 
توجيه�ات لجن�ة الصحة والس�امة والهيئة 
التطبيعي�ة. ورغم أن الحكم لم يطلق صافرة 
بإخ�راج  املب�اراة  م�رشف  وطال�ب  البداي�ة 

الجماه�ر وتطبي�ق رشوط الس�امة بمن�ع 
دخول الجماهر إال أن الجماهر امتنعت عن 

مغادرة القاعة.
وقرر الح�كام بعد انتظار ربع س�اعة إطاق 
صافرة النهاية وإلغ�اء املباراة، وأعلنت لجنة 

الص�االت عى موقعها الرس�مي أنه�ا تنتظر 
وص�ول تقري�ر املب�اراة من امل�رشف إلصدار 
الق�رار النهائ�ي. يش�ار إىل أن نفط الوس�ط 
يتصدر ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة فيما 
يحتل منافسه املركز الرابع برصيد 33 نقطة.

بسبب الجماهير.. إلغاء ديربي النفط بدوري الصاالت

الزوراء يالعب الوحدة اإلماراتي

اليوم .. التأهل لدوري االبطال يشعل مواجهة 
أتواج�د يف البرة برفقة وفد اتحادات الخلي�ج العربي لكرة القدم الجوية والوحدة السعودي 

الفنية التي تتوىلىّ تقييم املنش�آت الرياضية والس�ياحية والخدمية 
�ل اىل لجنة البطول�ة املركزية بغية  يف الب�رة وإعداد تقرير مفصىّ
اعتم�اد تقريره�ا النهائي بهذا الش�أن ومن ثم إس�ناد البطولة اىل 
البرة يف نس�ختها الخامس�ة والعرشين فيما لو حصلت القناعة 
تمام�اً بأحقية البرة والعراق عموماً ع�ى تضييف البطولة التي 

تكتسب مكانة كبرة يف نفوس الجماهر الخليجية.
وس�بق أن تواجدُت مع لجان أخرى زارت الع�راق والبرة تحديداً 
ولم نحصل منها عى قناعات راس�خة تمنحن�ا حق التنظيم برغم 
وج�ود ملعب املدينة الرياضية الكب�ر أو ملعب البرة الدويل الذي 

ينال أعجاب ودهشة كل من يتواجد فيه ويعده األكرب يف املنطقة.
لقد علىّمتن�ا التجارب وتحدي�داً ماكات وزارة الش�باب والحكومة 
املحلي�ة ملحافظة الب�رة واتحاد الك�رة أيض�اً أن املاعب وحدها 
ة  ال تكف�ي النجاح بطولة جماهري�ة بحجم بطول�ة الخليج، فثمىّ
أمور س�اندة أخ�رى يعلمها القايص والدان�ي ومفادها أن البطولة 
وتنظيمها يحتاجان اىل تس�ويق صحي�ح ومهارة يف العمل وتكامل 
يف الُبن�ى التحتي�ة للمدين�ة وبص�ورة خاص�ة الخدمي�ة والفندية 
والس�ياحية فضاً عن تقبىّل الجماهر والش�عب الب�ري الكريم 
بطبعه لتواجد آالف الزائرين وسيىّاح الرياضة، وإن كانت الفرضية 
األخرة تفنىّد نفسها بقبول رائع للجماهر كما رأينا وسمعنا وملسنا 
ذل�ك يف بط�والت الصداقة وغربي آس�يا واملباري�ات الودية األخرى 
الت�ي كان آخرها مع املنتخب الكويتي قبل نحو ش�هرين، هذا من 
جان�ب ومن الجان�ب اآلخر الذي البد لنا من أن نش�يد فيه ونذكره، 
دوه  هو االع�راف الريح ملعظم أعضاء اللجنة وقناعتهم بما تفقىّ
من ماعب رئيس�ة وس�اندة للتدريب وخدم�ات فندقية أنبثقت اىل 
الوجود حديثاً كما يف فنادق امللنيوم واملوفامبيك والهوريزون وشط 

العرب وغرها.
ل الص�ورة وأجعلها وردي�ة تمام�اً، ولكنىّها والحُق  ال أري�د أن أجمىّ
يق�ال مقبول�ة اىل حدود جيدة يضاف له�ا أن ملف خليجي البرة 
25 مدع�وم محلياً عى أعى املس�تويات التي تب�دأ بمجلس الوزراء 
ل وزيره�ا عدنان درجال عى  ووزارة الش�باب والرياض�ة التي تكفىّ
عاتق�ه أخذ زم�ام املب�ادرة يف إقناع االش�قاء الخليجي�ن بجدوى 
البطول�ة وما تعنيه للعراق بصورة عامة وصوالً اىل املحافظ أس�عد 
العيداني وتسخره إمكانات املحافظة لهذا الغرض أيضاً واجتهاده 
الكبر يف املجال االستثماري الذي أفىض اىل نهضة فندقية الُيستهان 

بها.
من الجانب اآلخر البد للمتابع أن يراقب بوضوح ما فعلته قطر من 
إيث�ار واضح وحرص عى دعم العراق عرب س�حب ملفها البديل أو 
ما أعلنت عنه رصاحة، والمس دعم الس�عودية والكويت والبحرين 
للملف العراقي بقوة، كل تلك األس�باب مجتمعة تدفعنا اىل االعتقاد 
بأن النس�خة الخليجي�ة رقم 25 وما ي�دور حولها ال ب�د أن تكون 

قريبة جداً من البرة هذه املرىّة حتى يف عيون أشد املتشائمن.
مع كل ذلك ال ينبغي أن نتوقف عند هذا القدر ونركن الجهود جانباً 
فهناك من املنش�آت الرئيس�ة ما ل�م يكتمل بعد مث�ل ملعب امليناء 
�ع القصور الرئاس�ية أو حتى  وفندق ش�ط الع�رب الكبر يف مجمىّ
ش�بكة الطرق الرسيعة م�ن املطار اىل املدين�ة الرياضية واىل داخل 
ة  ج به من عدم تمويل املش�اريع بحجىّ البرة أيضاً وما يتم التحجىّ
عدم إقرار املوازنة أصبح من س�الف األوان بع�د إقرارها واملطلوب 
الي�وم اإليف�اء بهذا االلتزام ال�روري لنريح جماهرن�ا من عناء 

ب املتعب. الرقىّ

قناعات مفتشي البصرة

محمد حمدي

يلتق�ي اليوم األربع�اء فريقا الوحدة 
الس�عودي والقوة الجوي�ة العراقي، 
ع�ى ملعب مدين�ة امللك عب�د العزيز 
الرياضي�ة بضاحي�ة الرشائع بمكة 
املكرم�ة، يف امللحق اآلس�يوي املؤهل 
ملجموعات دوري أبطال آسيا 2021. 
املجموع�ة  إىل  الفائ�ز  وس�ينضم 
الثانية إىل جانب الش�ارقة اإلماراتي، 
تراكت�ور  األوزبك�ي،  باختاك�ور 

اإليراني. 
وتق�ام مباري�ات ه�ذه املجموعة يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة. 
ويدي�ر املباراة طاق�م تحكيم عماني 

بقيادة الحكم عمر اليعقوبي.
يدخ�ل الق�وة الجوية مب�اراة اليوم، 
دور  لبل�وغ  كب�رة  بطموح�ات 
املجموع�ات، حي�ث يحت�ل ص�دارة 
ترتي�ب ال�دوري املمت�از برصيد 59 

نقطة من 18مباراة. 
ويبتع�د الق�وة الجوي�ة بف�ارق 10 
نق�اط ع�ن أق�رب ماحقي�ه، فريق 
الرشطة الوصيف برصيد 49 نقطة. 
بقاع�دة  الجوي�ة  الق�وة  ويتمت�ع 
جماهرية عريضة يف العراق، ويضم 
كوكب�ة م�ن النج�وم، تح�ت قي�ادة 

املدرب أيوب أوديشو. 
كما يلع�ب غالبية العبي�ه للمنتخب 
العراق�ي، وبالت�ايل يمث�ل فعليا أحد 

مراكز القوة يف الكرة العراقية. 
من جانب�ه ال يعكس مرك�ز الوحدة 
عى الئحة ترتيب الدوري السعودي، 
تكب�د  إذ  لاعبي�ه،  الفني�ة  القيم�ة 
الفري�ق ثمن�ا غاليا لراج�ع نتائجه 
يف الج�والت ال��6 األخ�رة بالدوري، 
فوص�ل للمرك�ز 14، برصيد 27 من 
25 مب�اراة، بعدم�ا كان ينافس عى 

املراكز األوىل يف بداية املسابقة. 
وتكم�ن ق�وة الفري�ق الوح�داوي يف 
مجموع�ة العبي�ه املتميزي�ن، ع�ى 
رأس�هم الربازييل أنس�يلمو مورايس 
بوتي�ا،  ألربت�و  اإلس�باني  واملداف�ع 
ويوسف نياكيتي بإالضافة لعدد من 

الاعبن املحلين. 
وستكون مباراة اليوم األوىل لليوناني 
جورج�وس دوني�س امل�درب الجديد 

للوح�دة، وه�و ثال�ث م�درب يتوىل 
املوس�م  يف  مك�ة  فرس�ان  تدري�ب 
الج�اري، بع�د الربتغايل إيف�و فيرا، 

واألردني محمود الحديد. 
وحش�د الوحداوي�ون كل إمكاناتهم 
آس�يوية  مش�اركة  أول  إلنج�اح 
للفري�ق، الضاربة ج�ذوره يف أعماق 

تاريخ الكرة السعودية. 
ولن تخضع املباراة إلجراءات االتحاد 

الخاص�ة  الق�دم،  لك�رة  الس�عودي 
بالس�ماح بحض�ور الجماه�ر وفق 
املس�ابقات  يف  مح�ددة،  ضواب�ط 
املحلي�ة، يف مقدمته�ا الحصول عى 
لقاح فروس كورونا، وحضور 40% 

من السعة الرسمية للملعب فقط.
الزوراء بالزي االسود

عقد امس الثاث�اء، يف دولة االمارات 
املتحدة املؤتم�ر الفني ملباراة الزوراء 

والوحدة االماراتي ضمن منافس�ات 
امللحق االسيوي.

األس�ود  ال�زي  ال�زوراء  وس�رتدي 
بينم�ا  باألبي�ض  املخط�ط  الكام�ل 
يرتدى الوحدة ال�زي األبيض الكامل 
املخط�ط بالعناب�ي وذل�ك يف مباراة 
منافس�ات  ضم�ن  األربع�اء  الي�وم 
ملحق دوري أبطال آسيا التي ستقام 
يف الساعة السادسة وأربعن دقيقة، 

وسيحتضنها ملعب ال نهيان.
وانه�ي ال�زوراء امس اخ�ر وحداته 
أكاديمي�ة  ملع�ب  ع�ى  التدريبي�ة 
الوحدة يف ابو ظبي تحضراً ملواجهة 
الوح�دة يف امللح�ق املؤه�ل ل�دوري 

املجموعات.
وكذل�ك عق�د يف الس�عودية املٔوتم�ر 
الفني ملب�اراة القوة الجوية والوحدة 
الس�عودي ضمن منافس�ات امللحق 

االسيوي وتمت مناقش�ة الية اجراء 
املب�اراة وتحدي�د التجهي�زات ووقت 
انطاق املباراة التي س�تقام يف ملعب 

الرشائع يف مكة.
وس�رتدي فريق القوة الجوية الزي 
االٔزرق الكامل، فيما سرتدي حارس 
املرم�ى القمي�ص االٔس�ود املوش�ح 
باالٔصفر، اما فريق الوحدة السعودي 

سرتدي الزي االٔحمر الكامل.

أج�رت ام�س الثاث�اء، لجنة املس�ابقات يف 
الش�باب  دوري  قرع�ة  التطبيعي�ة  الهي�أة 
للموسم )٢٠٢٠-٢٠٢١( يف مقر اتحاد الكرة، 
بحضور عضو التطبيعية الدكتور أسعد الزم 
واألم�ن العام محمد فرح�ان، ورئيس لجنة 
املس�ابقات الدكت�ور حي�در ع�ويف، وأعضاء 

اللجنة.
وق�اَل رئيُس اللجن�ة، الدكتور حي�در عويف: 
إن »دوري الش�باب س�ينطلق يف العارش من 
الش�هر الحايل بمش�اركة ٢٠ فريقا قس�مت 
ع�ى مجموعت�ن حس�ب القرع�ة، ضم�ت 

املجموع�ة األوىل )نف�ط الوس�ط والديوانية 
والك�رخ وزاخو وال�زوراء والطلب�ة والنفط 
ونفط الب�رة والقوة الجوية والس�ماوة(، 
وتألف�ت املجموعة الثانية من ف�رق )امليناء 
والح�دود  ميس�ان  ونف�ط  بغ�داد  وأمان�ة 
والقاس�م والصناعات الكهربائية والرشطة 

والنجف وأربيل والكهرباء(.
وأض�اَف: س�تقام مباريات دوري الش�باب 
بطريق�ة ال�دوري ملرحل�ة واح�دة، وتجرى 
املنافس�ات ع�ى املاع�ب النظامي�ة وبدون 
جمهور حس�ب ق�رار اللجن�ة العليا للصحة 

والسامة. 
وأش�اَر رئيُس لجنة املسابقات إىل: ان »الدور 
األول للمجموع�ة األوىل س�يلتقي في�ه نفط 
الوس�ط مع الديوانية والك�رخ ياعب زاخو 
وال�زوراء يواج�ه الطلب�ة والق�وة الجوي�ة 
ياعب السماوة والنفط ياقي نفط البرة، 
أم�ا املجموع�ة الثاني�ة فتنطل�ق مبارياتها 
بلق�اء يجمع املين�اء وبغداد ونفط ميس�ان 
م�ع الح�دود والقاس�م ياق�ي الصناع�ات 
الكهربائية والنجف يواج�ه أربيل والكهرباء 

ياعب الرشطة.

أك�َد رئيس فري�ق التفتيش بالوفد 
الخليجي املوجود يف البرة حاليا، 
الدكت�ور حميد الش�يباني، اعتماد 
ثاث�ة ماع�ب كروي�ة يف الب�رة 
بنس�ختها  البطول�ة  إق�رار  ح�ال 
الخامس�ة والعرشي�ن يف البرة.. 
جاء ذلك يف االجتماع الذي عقد مع 
وزي�ر الش�باب والرياض�ة، عدنان 
درج�ال،  ال�ذي زار البرة يرافقه 
رئيس الهيأة التطبيعية إياد بنيان، 
ومحافظ البرة أسعد العيداني يف 

املدينة الرياضية.
م�ن  كا  ان  الش�يباني:  وأوض�َح 
ملعب البرة الدويل س�عة 65 ألف 
متف�رج وملع�ب امليناء س�عة 30 
ألف متفرج هما امللعبان الرئيسان 
للبطول�ة، وس�يتم اعتم�اد امللعب 
الثانوي ع�رشة آالف متفرج ملعباً 
بدي�ًا، فضاً عن ماع�ب التدريب 

األخرى.
من جهٍة متصلة، عربىّ أعضاء الوفد 
الخليجي ع�ن ثقتهم التامة بقدرة 

الع�راق، والب�رة تحدي�داً، ع�ى 
تضيي�ف البطول�ة بأفض�ل صورة 
ممكنة، مش�يدين بالبن�ى التحتية 
الت�ي ش�اهدوها خ�ال تفقده�م 
ألكث�ر م�ن موقع خدم�ي وفندقي 
وا ع�ن إعجابهم  وصح�ي. كما عربىّ
بامللعب الرئيس يف املدينة الرياضية 
ومرافقات�ه املتنوعة، حيث احتفت 
وأرشط�ة  االلكروني�ة  اللوح�ات 

اإلعان بقدوم الوفد إىل امللعب، كما 
وزعت الزهور م�ن أطفال البرة 
بينهم يف مش�اهد احتفالية جميلة 
جرت عى األنوار الكاش�فة وس�ط 
لتغطي�ة  كثي�ف  إعام�ي  تواج�د 
الزي�ارة التفقدية، وم�ن املؤمل أن 
يس�تمر الوفد يف تجوال�ه بعدٍد آخر 
من املرافق الخدمية والس�ياحية يف 

البرة حتى الخميس املقبل.

رفض محرفو فريق كرة القدم بنادي امليناء السفر اىل 
بغداد ملواجهة الكرخ قبل استام مستحقاتهم املالية. 
وقال مصدر يف ادارة النادي ان »محريف امليناء، رفضوا 
الس�فر اىل بغداد ملواجهة الك�رخ ضمن الجولة 27 من 
دوري الكرة املمتاز قبل اس�تام مستحقاتهم املالية«.
واض�اف ان »العب�ي الفريق املحلين س�يتوجهون اىل 
رشكة املوانىء يطالبون بمس�تحقاتهم املالية ايضا«، 
مشراً اىل ان »عضو االدارة جهاد مدلول يرفض رصف 
مس�تحقات الاعبن املالية حتى يق�دم مدرب الفريق 

عادل نارص استقالته«.
يذك�ر ان العبي نادي امليناء، س�بق وان رفضوا اجراء 

التمرينات بسبب تأخر مستحقاتهم املالية.

القائمة االولية للمنتخب الوطني لتصفيات كاس العالم

محترفو الميناء يرفضون مواجهة الكرخ الوفد الخليجي يبدي إعجابه بملعب البصرة الدولي

لجنة المسابقات تجري قرعة دوري الشباب

يف  املس�ابقات  لجن�ة  نظم�ت، 
الهي�أة التطبيعي�ة قرعة تحديد 
ماع�ب دور الثماني�ة لبطول�ة 
الكأس للموسم )٢٠٢٠-٢٠٢١( 
التطبيعي�ة  عض�و  بحض�ور 
الدكتور أسعد الزم ورئيس لجنة 
املس�ابقات الدكتور حيدر عويف، 

وأعضاء اللجنة.
وق�اَل عض�و لجنة املس�ابقات، 
ع�يل عبي�س: إن القرعة أجريت 
املتأهلة  بحضور ممثيل األندي�ة 
ل�دور الثماني�ة، وأس�فرت ع�ن 
تحديد املاعب، فجاءت كما ييل: 
مباراة الزوراء والحدود يف ملعب 
الش�عب ال�دويل، ومب�اراة زاخو 
والقوة الجوية ستكون يف ملعب 
زاخو، ويحتضن ملعب الش�عب 

مباراة الرشطة وامليناء، والكرخ 
ونفط البرة يف ملعب الكرخ. 

وأض�اَف: ان املباريات س�تجرى 
بطريق�ة خ�روج املغل�وب م�ن 
مب�اراة واحدة، وس�تقام بدون 
جمه�ور م�ع االلت�زام بضوابط 
وتعليم�ات اللجنة العليا للصحة 
ته�دف  خط�وٍة  يف  والس�امة، 
للحف�اظ ع�ى س�امة الاعبن 

واملاكات التدريبية.

المسابقات تحدد مالعب دور 
الثمانية لبطولة الكأس



أمل�ح مدافع ري�ال مدريد ناتش�و إىل 
أنه س�ينتظر ملعرفة ما إذا كان قائد 
فريق�ه س�رخيو راموس س�يوقع 
عق�ًدا جديًدا مع الن�ادي امللكي، قبل 
أن يق�رر بدوره ما إذا كان س�يوافق 
أيًضا عىل تمديد إقامته يف سانتياغو 
برنابيو.وينته�ي عق�د راموس الذي 
حفر اسمه يف املرنغي نهاية املوسم، 
بينما لدى ناتش�و موس�ماً آخر مع 
ريال مدريد.ويبدو مس�تقبل ناتشو 
البال�غ من العم�ر 31 عام�اً، والذي 
أصبح العباً أساس�ياً مع زيدان، غر 
واض�ح ه�و اآلخر.وق�ال يف مؤتم�ر 
صحفي: »بالطبع، س�واء جدد ريال 

مدري�د لراموس، أو تعاق�د مع قلب 
دف�اع أو اثن�ن آخرين، ه�ي قرارات 
تؤث�ر عىل مس�تقبيل«.وأضاف: »إنه 
أم�ر طبيع�ي، كل يشء يؤث�ر ع�ىل 
وضعيتن�ا كالعبن، س�وف أنظر إىل 
األم�ر وأحلل�ه وأتح�دث م�ع النادي 
وعائلت�ي، وس�أتخذ الق�رار األفضل 
لنف�ي بع�د التحدث م�ع فريقي«.

ال��16  املواس�م  رام�وس  وأم�ى 
املاضية م�ع لوس بالنك�وس، لكنه 
ارتب�ط بق�وة بالخ�روج املجان�ي يف 
نهاية املوس�م، األمر ال�ذي ال يتقبله 
أغل�ب عش�اق ريال.وقال ناتش�و يف 
الس�ياق: »بصفتي زمياًل يف الفريق، 

وصديقاً ومدريديس�تا، ال يسعني إال 
أن أق�ول إن أفض�ل يشء للنادي هو 
بقائ�ه. س�رخيو يش�عر باإلحباط 
ألن�ه قائدنا ولن يكون حارضاً خالل 
فرتة حاس�مة من املوسم«.وش�ارك 
ناتش�و يف 21 مباراة مع ريال مدريد 
يف جميع املسابقات هذا املوسم، وبدأ 
مبارات�ي الذهاب واإلياب ضد أتاالنتا 
أبط�ال  دوري  م�ن  ال��16  دور  يف 

أوروبا.
وقال »قد تكون ه�ذه أفضل فرتة يف 
حياتي املهنية، لدي ثقة لم أشعر بها 
من قب�ل. هذا حلم وآمل أن تس�تمر 
الثقة، وهي ما يريده الالعب دائماً«.

أك�دت تقاري�ر إخباري�ة أن إدارة باي�رن ميونخ اتخذت 
قراًرا نهائًيا بشأن مستقبل الدويل األملاني السابق جروم 
بواتينج.وذكرت صحيفة »كيك�ر« الرياضية أن مجلس 
إدارة باي�رن ق�رر ع�دم تجديد عق�د املداف�ع البالغ من 
العم�ر 32 عاما، وتم إبالغ وكيل أعم�ال بواتنج بالقرار.

وتعاقد بايرن مع دايوت أوباميكانو يف شباط املايض، يف 

إطار إضفاء عنرص الش�باب للفري�ق، يف صفقة لم تكن 
يف صال�ح بواتن�ج.كان بواتينج، املتوج م�ع أملانيا بلقب 
موندي�ال الربازي�ل 2014، قد انضم للفري�ق البافاري يف 
2011 قادم�ا م�ن مانشس�رت س�يتي.وتوج الالعب مع 
بايرن ب�8 ألقاب للدوري و5 لكأس أملانيا ولقبن لدوري 

األبطال وكأس السوبر األوروبي.

حس�م االتح�اد األملان�ي لك�رة الق�دم، مص�ر مدرب 
املنتخ�ب األول يواخيم لوف، قبل املوعد املنتظر لرحيله 
ع�ن املنص�ب، بع�د الهزيم�ة الكارثي�ة أم�ام منتخب 
مقدوني�ا الش�مالية )1-2( يف التصفي�ات األوروبي�ة 
املؤهلة ملونديال 2022.وقال فريتز كيلر رئيس االتحاد 
األملان�ي يف ترصيحات نرشتها صحيفة »بيلد« األملانية: 
»املب�اراة املخيبة لألمال أمام مقدوني�ا لن تغر جدولنا 
الزمني.«وأض�اف: »أعلن�ا بوض�وح من�ذ البداي�ة أننا 
س�يكون لدين�ا م�درب جديد م�ع اس�تئناف تصفيات 
كأس العال�م يف أيلولول�ن نعل�ق عىل العملي�ة الجارية 
حالًي�ا«.كان لوف، أعلن يف آذار املايض أنه س�رحل عن 
تدري�ب املنتخ�ب األملاني عق�ب كأس األم�م األوروبية 

)ي�ورو 2020( التي تأجلت من الع�ام املايض إىل العام 
الجاري.ورغ�م الهزيمة املحرجة أمام منتخب مقدونيا 
الش�مالية، واصل أوليفر برهوف مدير االتحاد األملاني 
دعم�ه ليواخي�م لوف وق�ال: »ل�وف يتمت�ع بالكفاءة 
والخ�ربة لقيادة املنتخب بش�كل ناج�ح يف كأس األمم 
األوروبي�ة. يواخيم متحم�س للغاية لتحقي�ق النجاح 
يف آخ�ر بطولة له كم�درب للمنتخب.«ومنذ إعالن لوف 
ع�ن موعد رحيله ع�ن املنصب، بدأ بره�وف اتصاالته 
باملرشحن املحتملن لخالفته.وواصل: »ستكون هناك 
املزيد من املحادثات واالجتماعات يف األس�ابيع املقبلة. 
وأعتزم اقرتاح اسم املدرب الجديد عىل اللجنة التنفيذية 

لالتحاد عىل هامش البطولة األوروبية.«

يخض�ع س�تاد ويمب�يل الختبارين 
قبل نهاية نيسان الجاري بحضور 
أربعة آالف مشجع يف املربع الذهبي 
لكأس رابط�ة املحرتفن اإلنجليزية 
لك�رة القدم وحض�ور ثمانية آالف 

مشجع باملباراة النهائية.
وتش�هد املب�اراة النهائي�ة ل�كأس 
االتحاد اإلنجليزي يف 15 أيار املقبل 
حضور 21 آلف مش�جع يف الس�تاد 

الذي تبلغ سعته 90 آلف مشجع.
االتح�اد  كأس  نهائ�ي  ويأت�ي 
اإلنجلي�زي قبل أقل من ش�هر عىل 
انط�الق ي�ورو 2020 الت�ي تأجلت 
م�ن الصي�ف امل�ايض إىل الصي�ف 
املقبل بفعل جائح�ة كورونا.وقال 
مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي 
لالتح�اد اإلنجلي�زي لك�رة الق�دم 
»هي خط�وة أوىل مهمة نحو عودة 
الجماهر بهدف الوصول إىل السعة 

الكاملة للمدرجات«.
ويتحتم عىل املدن ال�12 املستضيفة 
تقدي�م   2020 ي�ورو  ملنافس�ات 
خططها فيم�ا يتعلق باس�تضافة 
املباري�ات إىل يويف�ا بحل�ول اليوم 
األوروبي  االتح�اد  األربعاء.وجه�ز 
لك�رة القدم )يويف�ا( أربعة نماذج 
محتمل�ة، ت�رتاوح ب�ن مباري�ات 
ب�دون جماهر وص�وال إىل حضور 

السعة الكاملة للمدرجات.
وأمل�ح ألكس�ندر س�فرين رئي�س 
يويفا يف وقت سابق إىل أن املدن التي 

بإمكانها ضمان حضور الجماهر 
اس�تضافة  يف  ستس�تمر  فق�ط 
روبرت  البطولة.وناش�د  فعالي�ات 
كوخ نائ�ب رئيس االتح�اد األملاني 
لك�رة القدم مجل�س مدينة ميونخ 
وحكوم�ة والي�ة بافاري�ا بإج�ازة 
»مفاهي�م قابلة للتطبيق« من أجل 
»الس�ماح بحض�ور الجماهر ولو 
بش�كل جزئ�ي ع�ىل أدن�ى تقدير« 
خ�الل مباري�ات ي�ورو 2020 التي 

تستضيفها ميونخ.
وم�ن املق�رر أن يخ�وض منتخ�ب 
دور  يف  الث�الث  مباريات�ه  أملاني�ا 
املجموع�ات م�ن البطول�ة القارية 
عىل ملعب أليانز أرينا معقل بايرن 
ميون�خ، يف مواجه�ة فرنس�ا بطلة 
أوروب�ا  بطل�ة  والربتغ�ال  العال�م 
واملجر أي�ام 15 و19 و23 حزيران 

املقبل.
أرين�ا  أليان�ز  ويس�تضيف ملع�ب 
مباراة يف دور الثمانية ليورو 2020 
يوم الثاني من تم�وز املقبل.ونظرا 
للموجة الثالث�ة لجائحة كورونا يف 
أملانيا، تف�ادى املنظمون يف ميونخ 
إص�دار أي تعه�دات بش�كل علني 
فيم�ا يتعل�ق بحض�ور الجماه�ر 
للمباريات، ع�ىل النقيض من مدن 
أخرى مثل كوبنهاجن وبوخارست 
وس�انت بطرس�ربج، الت�ي قررت 
املباري�ات بحض�ور جزئي  إقام�ة 
للجماه�ر ع�ىل األقل.وق�ال جوي 

موجنسن وزير الثقافة الدنماركي 
»يورو ح�دث اس�تثنائي وتاريخي 
العاصم�ة  الدنمارك«.وتحظ�ى  يف 
املجري�ة بودابس�ت بأفضلي�ة لدى 
يويف�ا بعدما نجحت يف اس�تضافة 
العديد من املباريات يف دوري أبطال 
األوروب�ي ه�ذا  وال�دوري  أوروب�ا 
املوسم نظرا لقيود السفر الخاصة 
ال�دول  م�ن  العدي�د  يف  بكورون�ا 
األوروبية.وبس�بب ه�ذه الخط�ط 
ف�إن إقام�ة البطول�ة بأكمله�ا يف 
دولة واح�دة مثل إنجلرتا، يبدو أمر 

مستبعد يف الوقت الراهن.
وذكر يويفا بش�كل دبلومايس بعد 
لس�يفرين  األخ�رة  الترصيح�ات 
أن�ه لن يت�م »اس�تبعاد« أي مدينة 
مضيفة بشكل تلقائي إذا تمسكت 
حض�ور  دون  املباري�ات  بإقام�ة 
الجماه�ر... لك�ن يويفا أش�ار إىل 
أنه سيدرس ما إذا كان من األفضل 

نقل املباريات إىل مدينة أخرى.
وأب�دى بوري�س جونس�ون رئيس 
ال�وزراء الربيطاني اس�تعداد بالده 
الس�تضافة عدد أكرب من املباريات 
علما بأن س�تاد ويمبيل يستضيف 

سبع مباريات.
وبحس�ب يويفا فإن القرار س�يتم 
اتخ�اذه »يف غض�ون نيس�ان حيث 
تنعقد الجمعي�ة العمومية لالتحاد 
الش�هر  م�ن   20 ي�وم  الق�اري 

الجاري«.

»تجربة ويمبلي« تحدد حضور الجماهير من عدمه في »يورو« 2021 

ألمانيا تتمسك 
بلوف بعد الهزيمة 

امام مقدونيا 
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أعل�ن نادي برش�لونة، نجاح العملية الجراحية الت�ي أجراها الربازييل فيليب 
كوتيني�و، الع�ب وس�ط الفريق.وق�ال برش�لونة، يف بي�ان رس�مي: »عانى 
كوتيني�و م�ن كيس غ�روف مفصيل يف ركبت�ه اليرسى، وخض�ع لجراحة 
ناجح�ة من قبل الدكتور رودريجو الس�مار، وتح�ت إرشاف فريق الخدمات 
الطبي�ة بالنادي«.وأضاف: »كوتينيو س�يغيب عن املباري�ات، وموعد عودته 
يتح�دد وفًق�ا لتطورات عملي�ة التعايف«.يذك�ر أن بعض التقاري�ر زعمت أن 
الالعب س�يغيب عن املالعب ملدة 4 أسابيع.وكان كوتينيو انتقل من ليفربول 
إىل برش�لونة يف كانون الثان�ي 2018، نظر 120 مليون ي�ورو، باإلضافة إىل 

متغرات قدرها 40 مليونا.

البايرن يقرر عدم تجديد عقد بواتينج

أبدى ديفيد مويس، مدرب وس�ت هام، س�عادته ألن فريقه نجح يف 
تجنب االنهيار بعد التقدم ب�3 أهداف، وخرج باالنتصار )3-2( عىل 

ولفرهامبتون يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وتعادل وس�ت هام )3-3( مع آرس�نال يف 21 آذار يف الجولة املاضية 
من املسابقة قبل التوقف الدويل، وبدا أن التاريخ سيعيد نفسه خالل 

مواجهة ولفرهامبتون.
وقال مويس لش�بكة »س�كاي س�بورتس«، بعدما عان�ى فريقه يف 
الدقائ�ق األخ�رة من املب�اراة »ش�عرت أن التاريخ يعيد نفس�ه. لم 
نتعام�ل مع األمر بش�كل مميز أيضا. كنا نحاول أن نس�جل الهدف 
الراب�ع بدال م�ن القبول ب�)3-0( م�ع الوصول لالس�رتاحة. بعض 

تحركاتنا يف الشوط األول كانت مذهلة. لينجارد كان رائًعا«.
وأض�اف لينج�ارد الذي س�جل هدفا وس�اهم يف هدف آخ�ر »كنت 
أعتقد أن ما حدث أمام آرس�نال س�يتكرر حيث اهتزت شباكنا قبل 
االسرتاحة، لكن الفريق حافظ عىل تركيزه. لعبنا بشكل أفضل قليال 

يف الشوط الثاني ويتعلق األمر بالقدرة عىل إدارة اللقاء«.
وتقدم وس�ت هام 3 مراكز ليصبح رابعا قبل 8 جوالت عىل النهاية، 
ويش�عر مويس بالثق�ة يف قدرة نادي�ه عىل مواصلة املنافس�ة عىل 

املراكز املؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
وقال مويس »يجب أن نحاول ونس�تغل األم�ر، ولم ال؟ يقول بعض 
النق�اد إن وس�ت هام يملك فرص�ة يف التأه�ل إىل دوري األبطال. لم 
يذكر أي ش�خص ذلك يف املوسم املايض. هل نستطيع أن نفعل ذلك؟ 

سنحاول وننافس مع الفرق الكبرة حتى النهاية«.

أك�د تقرير صحفي إيط�ايل، أن هناك حال�ة إصابة ثالثة 
بفروس كورونا يف صفوف يوفنتوس.

وب�ن الن�ادي أن الالعب املص�اب الذي التق�ط الفروس 
التاج�ي »لم تظهر علي�ه أي أعراض، ويتواج�د حاليا يف 

الحجر الصحي«.
وق�ال اليويف، يف بي�ان رس�مي: »يعلن الن�ادي أن نتيجة 
مس�حة فيدريكو برنارديس�كي ج�اءت إيجابية، خالل 
االختب�ارات الدوري�ة املنص�وص عليه�ا يف الربوتوك�ول 

الطبي«.
واختت�م: »يظل الن�ادي عىل اتصال بالس�لطات الصحية 
لتنفيذ الربوتوكوالت الالزمة، للس�ماح باس�تمرار إقامة 

الفريق ألنشطة التدريب وخوض املباريات«.
ويس�تعد يوفنت�وس ملواجهة ناب�ويل، الي�وم األربعاء، يف 

املباراة املؤجلة من الجولة الثالثة بالدوري اإليطايل.
يذك�ر أن يوفنت�وس يحتل املركز الراب�ع يف جدول ترتيب 

الدوري اإليطايل برصيد 56 نقطة.

لم يفقد كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون، 
األم�ل يف التأهل لبطولة أوروبية املوس�م 
املقب�ل، رغم التعادل املحب�ط )1-1( مع 
كريس�تال ب�االس يف ال�دوري اإلنجليزي 
املمتاز.وس�جل جيم�س رودريجي�ز، 
العب وسط إيفرتون بعد عودته عقب 
غياب 6 أسابيع بسبب اإلصابة، لكن 
باالس انتزع التعادل عن طريق هدف 

قرب النهاية من مييش باتشواي.

وترك التع�ادل إيفرتون ثامنا وله 47 
نقطة وبفارق 4 نقاط عن تش�يلي 
خام�س الرتتيب الذي خ�اض مباراة 
أنش�يلوتي  إضافية.وق�ال  واح�دة 
للصحفي�ن: »أعتقد أننا ال نزال نملك 
فرصة التأه�ل ألوروبا ألننا ال نزال يف 
السباق ولدينا مباراة واحدة مؤجلة«.
: »لكن يج�ب أن نلع�ب برتكيز  وب�ننّ
أك�رب، فعندما تس�تحق الف�وز يجب 

أن تف�وز. س�بب )التع�ادل( أنن�ا لم 
نتمكن من قت�ل املباراة عندما جاءت 
الفرص�ة. حصلن�ا ع�ىل الكث�ر من 
الفرص«.وأكد: »كنا نس�تحق الفوز، 
وخرسنا نقطتن بسبب أخطائنا. لم 
نك�ن محظوظن«.ويعان�ي إيفرتون 
بش�دة ع�ىل أرض�ه حي�ث ف�از مرة 
واح�دة يف آخ�ر 8 مباري�ات يف ملعب 

جوديسون بارك.

انشيلوتي: ايفرتون يملك فرصة التأهل لبطولة أوروبية

أعل�ن األرجنتين�ي ماوريس�يو بوكيتينو، 
مدرب باريس سان جريمان، قائمة فريقه 
ملباراة بايرن ميونخ املقررة اليوم األربعاء، 
يف ذهاب رب�ع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وش�هدت اختيارات بوكيتينو استبعاد كل 

من: فلورينزي، برينات، فرانيش، إيكاردي، 
كورزاوا، إدوارد ميشوت، باريديس، تشايف 
س�يمونز، ماركو فرياتي.وج�اءت قائمة 
س�ان جريم�ان للمب�اراة، كاآلتي:باكر - 
داجب�ا - دي ماري�ا - ديالو - دراكس�لر - 

إس�ماعيل غربي - جايا - هرييرا - كامارا 
- ك�ن - كريي�ر - كيمبيمب�ي - لوتيليه - 
ماركيني�وس - مبابي - نافاس - بيمبييل 
- ريكو - سارابيا - كيني - نيمار - دانيلو 

- رافينيا.

الغيابات تضرب قائمة  سان جيرمان أمام بايرن برشلونة يعلن نجاح عملية كوتينيو

ناتشو ينتظر قرار راموس 

يوفنتوس يؤكد اصابة 
برنارديسكي بكورونا

مويس: وست هام قادر
 على التأهل لدوري األبطال

أك�د تقرير صحف�ي إيطايل، اق�رتاب النجم الس�ويدي زالت�ان إبراهيموفيتش، 
مهاجم ميالن، من تجديد عقده مع الروسونري.

وينتهي عقد إبرا )39 عاًما( يف س�ان س�رو بنهاية املوس�م الجاري، مع وجود 
رغبة مشرتكة بن الطرفن يف توقيع عقٍد جديد.

وبحس�ب ش�بكة »س�كاي س�بورت إيطاليا«، فإن ميالن وإب�را توصال التفاق 
بالفعل حول توقيع عقٍد جديد بقيمة 6.5 مليون يورو، بنتهي يف صيف 2022.
وأض�اف التقري�ر، أن العقود تم إنهاؤه�ا بالفعل، ومن املتوق�ع توقيعها خالل 

األيام القليلة املقبلة.
وأش�ار التقرير، إىل أن راتب إبرا سيكون 6.5 مليون يورو، باإلضافة إىل مكافأة 

قدرها 500 ألف يورو، حال تأهل ميالن لدوري أبطال أوروبا.

إبراهيموفيتش يقترب
 من تجديد عقده مع ميالن 
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املتنبيالثقافـي

ال اِفِتخاٌر إاِلاّ لَِمن ال ُيضاُم
ُمدِرٍك أَو ُمحاِرٍب ال َيناُم

لَيَس َعزماً ما َمرََّض املَرُء فيِه
اً ما عاَق َعنُه الَظالُم لَيَس َهماّ

َواِحِتماُل األَذى َوُرؤَيُة جانيـِه 
ِغذاٌء َتضوى ِبِه األَجساُم

َذلَّ َمن َيغِبُط الَذليَل ِبَعيٍش
ُربَّ َعيٍش أََخفُّ ِمنُه الِحماُم

ُكلُّ ِحلٍم أَتى ِبَغرِي اِقِتداٍر
ٌة الِجٌئ إِلَيها اللِئاُم ُحجَّ

َمن َيُهن َيسُهِل الَهواُن َعلَيِه
ما لُِجرٍح ِبَميٍِّت إيالُم

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

 اإلمام الصادق )علية السالم(
سـتة ال تكون يف مؤمن العـر والنكد والحسـد واللجاجة 

والكذب والبغي.
تكونوا مؤمنني حتى تعدوا البالء نعمة والرخاء مصيبة.

زكاة النعـم والشـفاعة زكاة الجـاه والعلـل زكاة األبـدان 
والعفو زكاة الظفر وما أديت زكاته فهو مأمون السلب.

إن العبـد إذا كثرت ذنوبه ولـم يجد ما يكفرها به ابتاله الله 
عـز وجل بالحزن يف الدنيا ليكفرها به فإن فعل ذلك به وإال 
أسـقم بدنـه ليكفرها به فـإن فعل ذلك به وإال شـدد عليه 
عنـد موتـه ليكفرها به فإن فعل ذلك بـه وإال عذبه يف قربه 
ليلقى الله عز وجل يوم يلقاه وليس يشء يشهد عليه بيشء 

من ذنوبه.
ثـالث مـن لم تكن فيه فـال يرجى خريه أبـدا: من لم يخش 
الله يف الغيب، ولم يرعِو عند الشيب، ولم يستِح من العيب.

صدر للقـاص والشـاعر العـــــراقي 
» حميـد الزاميل » مجموعته القصصية 
والتـي تحمل العنوان » سـكاكني حرير 
» وهـي من القطـع املتوسـط وتقع يف 
108 صفحة ، والصادرة عن منشورات 
االتحـاد العام لألدباء والكتاب يف العراق 
ونجد عىل غالف املجموعة مربعا صغريا 
مكتوبـا عليه جائزة الشـاعر« حسـب 
الشـيخ جعفـر« للثقافـة واألدب مـع 
صورة تخطيطية له ُكتبت بخط صغري.

ويف رأي املتواضـع هـي خطـوة مهمة 
ينطلـق منهـا اتحادنـا الرائـع للتذكري 
باملبدعـني الكبـار مـن الذيـن رسـموا 

املشهد األدبي يف العراق . 
 « الـرد  يف  املشـتغل  ان  واضـاف: 
الحكـي » يتأمل األشـياء واألمكنة التي 
تحيـط به بـكل حذر كي يغـوص فيها 
وهو ُيظهـر براعته وقابليتـه التي هي 
إحـدى أدواتـه املعرفية يف هـذه العوالم 
املزمنـة التـي علقت يف ذاكـرة متفتحة 

ترويها الذكريـات والهواجس الواقعية 
واملتخيلة .« حارشا ًجسـده الضعيف يف 
زاوية قريبة ل » الكرفان » ص67 ،حتى 
تجد نفسك يف جولة سياحية يذكرك بها 
القاص » الزاميل » وهو يغوص يف عوالم 
هـذه األمكنة التي شـكلت له خرائط يف 
ذهنـه املتنـور واملتقـد ، والتـي إنطلق 
منهـا ليقول للقارئ هذه وريقاتي التي 
أكتبهـا كي أعـرب بها إىل آفـاق كثرية يف 
ظـل السـكون والخـوف الـذي ابتىل به 
الكثري من أبناء املعمورة ، وهي خالصة 
فلسفة ذاتية متشعبة بالحث عن الذات 
عرب قراءته املسـتمرة مسـتندا إىل عدة 
مبدعني مـروا بحياته .مرصحا لنا بكل 
مـا أوتي من قوة ، قائـاًل هذه وريقاتي 
والهواجـس  باملالحظـات  مملـوءة 

واألفكار. 
واشـار اىل ان الزاميل وكأنه يصارع كل 
من حوله بمفردات ذات نسـيم يتماىش 
مع قدراتـه اإلبداعية التـي هي تحريك 

ملخيلة من يقرأ قصصه التي استلهمها 
من واقعـه أو هواجسـه املليئـة بالهم 
والحب والتفاؤل ولهـذا يتمظهر البوح 
عنـده عىل شـكل أرتـال مـن املفاجآت 
املزمنة واملخزونة لحياة قادمة ال يعرف 

متى تأتي .
املجموعـة  بدايـة  يف  يقـول   : وتابـع 
واضـح  دليـل  التـي هـي  القصصيـة 
ملقتضيات هذا العرص الذي عاشـه » أن 
تكتب ، أو تقرأ ، أو نموت ، ثمة هاجس 

واحـد يقفز دائما ، القلـب أو ...أو هما 
معـاً » ك » و » ب » أنـا مديـن لكمـا 
بأحالمـي ، فقـد أدمنـت البـوح وأنتما 

معي » ص 5
واوضـح :والقـارئ للقصـة يجـد لهـا 
أثـرا كبريا حالها حـال األجناس األدبية 
، ملـا تقدمـه لنا مـن أفـكار ورصاعات 
يعيشـها األديب ملا يحطيـه من معاناة 
وألـم ، ونجاحها يعتمد عـىل مجموعة 
من املعطيات الفنية التي يؤسـس لها » 
الكاتب » مـن ضمنها الفكرة أو الصور 
الريعـة التي انطلق منهـا حتى تصل 
إىل املتلقـي بكل ير وسـهولة من آجل 
.وحتـى  معهـا  والتفاعـل  معايشـتها 
يفهـم القـاص دوره يف هـذا املجتمـع 
أو هـذا الكون الـذي يعيشـه فعليه أن 
يكتـب للقارئ وأقصـد القص » الحكي 
» الذي أراد ايصاله عرب اسـلوب مشوق 
وممتـع بعيدا عن الدوافـع مهما كانت 
.ولهـذا فهـم القاص املبـدع » الزاميل » 
هـذه اللعبة بـكل حذافريهـا ، فجاءت 
قصصه هي اسـتغاثات لـكل من حوله 
ليقـول للعالم أجمع عليكـم أن تعرفوا 
هذا الواقع .« األرض تساير اللعبة وأنتم 

توزعتم بني الحرب والحب »ص80
األوىل  للمـرة  فيهـا  احتميـت  وقـد   «
واألخـرية ذات نهار كبقية املحتمني من 
الغارة الجوية التي اسـتهدفت مدينتي 
الصغرية الغافية بجوار شـط الغراف » 

ص10

وبني ان القاص يجد أمكنته مغروسـة 
ل لها ما أراد  يف عقلـه وقلبه حتى هيـكاّ
طرحـه باعتبار » املـكان » هو العنرص 
الرئيـي يف أي عمل أدبي رسدي سـواء 
كان قصصيـا أو روائيـاً ، وهو ال يغفل 
يف قصصـه التي كتبها بهـذه املجموعة 
عنهـا  عـرب  التـي  األخـرى  العنـارص 
عنـارص العمـل كالزمن أو الشـخوص 
الرئيسـية والثانويـة وكذلـك األحـداث 
املهمـة يف حياتـه .ومن هـذه القصص 
التي أخذتني إىل عوالم فيها ما مررنا به 
خالل سـنوات حياتنا التي قضيناها يف 
بالدنا ، ليس هذا فقط ألن تقديم املكان 
من قبل القاص قـد خلق لنا أوارص بني 
الشخوص وسـريته الذاتية التي أراد أن 
يتحكـم بها ويسـتدل منها عـرب آليات 

عديـدة يف مجاله القصيص ، وكما يقال 
أن املكان ياّقَدم بصورتني فإما أن يكون 
حقيقيا بكافة تفاصيله ويجسد تجربة 
معاشـة ما يربط الـرد بالواقع طيلة 
أحـداث العمل القصيص ، وأما أن يكون 
متخيـال بالكامـل ما يمنـح حرية أكرب 
للكاتـب ويدفعه للتحرر مـن معطيات 
واقعيـة عديدة .« فيمـا التلفاز يعرض 
صورا عن تفجري إرهابي يف سوق الغزل 
الخـاص بالطيـور والـكالب وحيوانات 
أخرى ، بدا مكان الحادث محرتقا تماما 
، مرت رسيعا لقطة ملجموعة من الناس 
وهم يفتشون املكان بفوضوية واضحة 
» ص76  ولفت اىل ان هذه القصص هي 
أشـعلت فينا هـذا الهم اإلنسـاني التي 
عايشته يف سنوات التي قضيتها يف هذه 

البالد ، وهـو راصد دقيق ميلء بهمومه 
وهمـوم اآلخرين ،وهو يتحـرك بعينني 
مفتوحتني كل يرسـم مزايا كل األمكنة 
وحتـى األزمنة التي مر بهـا من املكان 
الحقيقـي واآلخـر املجـازي يف اعمالـه 
القصصيـة ومنهـا » الطائـرات ، دورة 
كالب ، الثقـوب ، دفرت صغـري ، الهجرة 
اىل بغداد » وغريها » لهذا جرفتني األيام 
بعيـدا وأخذتنـي عنوة صوب اسـتعادة 
أخبـار بغـداد » 83 ،وتلمس هـذا الكم 
من املعاناة عرب نسـيجه القصيص الذي 
أوجده يف هذه املجموعة التي أسس فيها 
الطريقة التي هو حددها وسـار عليها 
كي يختار نموذجه الذاتي عىل مستوى 
لغتـه القصصية وفلسـفته الخاصة يف 
بناء فضائه الكتابي وممارسـة القص 
ونظم الصوغ الردي مستندا عىل قول 
» بورخيـس » أنت تفخر بعـدد األوراق 
التي كتبتها وأنا أفخر بعدد األوراق التي 
قرأُتهـا » » تذكرت ، نذهـب إىل منطقة 

املشتل » ص31.
وختـم :بقي أن نذكر أنه سـبق للقاص 
والشـاعر الزامـيل أن صـدر لـه نزيـف 
النخيـل- شـعر ، مراثـي درب القمـر-

شعر ،عودة اللقلق _ مجموعة قصصية 
، قبـوط هلـرت - مجموعـة قصصيـة ، 
آخـر األخبار ، الهجـرة إىل مملكة الثلج 
نلتقـي  هنـا   ، قصصيـة  مجموعـة   -
 - ثنائيـات   ، قصصيـة  مجموعـة   -

مجموعة قصصية .

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
ي��رى الناق��د قاس��م م��ايض ان مجموعة »س��كاكني 
» حمي��د  العراق�����ي  والش��اع����ر  للق��اص  حري��ر« 
الزام��ي «وص��ف دقي��ق ع��ن األمكن��ة والن��اس يف 
زم��ن الحروب.وقال مايض يف ق��راءة نقدية خص بها 

)المراقب العراقي (:

»سكاكين حرير« قصص ذات وصف دقيق عن األمكنة والناس في زمن الحروب العراقية
كاتبها راصد مليء بهمومه وهموم اآلخرين

املراقب العراقي/ متابعة...
عن دار ابن رشد للتوزيع والنرش يف القاهرة، صدرت 
الطبعة الثانية من رواية »22 درجة مئوية« للكاتب 
والسيناريسـت املرصي محمد عبد الرحيم، يف 164 
صفحة من القطع املتوسـط. ُيذكر أن الطبعة األوىل 
قـد صدرت عـن دار )هامش( للنرش يف مرسـيليا ـ 
فرنسـا عـام 2007. وتأتي نصوص الروايـة تواتراً 
وصوالً إىل النص األسـاس، الذي يحمل عنوانها »22 
درجـة مئوية« حيـث يكثف الروائـي املرصي زمن 
روايته يف سـاعة واحدة أو أقل عرب شـخصية شاب 
يتأمل من عىل كورنيش النيل وسط القاهرة الحياة 
واملارة، مسـتعيداً عرب تقنية التداعـي الحراّ تجاربه 
الحياتية مع نسـاء مختلفات يف عالقة تكشـف عن 
طبيعـة مجتمعات الكبـت االجتماعي، حيث يجري 

بالر كل يشء بتواطؤ الجميع.
ومن أجواء الرواية

»كما أنني ال أسـتطيع الوثوق يف هؤالء الُدمى الذين 
يطالعوننـي، عـىل الرغم مـن موائد ُعـداّْت وأطباق 
ْت وشـوكات ومالعق، وِضَعْت وسـكاكني ُسناّْت  ُرصاّ
وأباريـق ُنِصباّْت وكئوس ُرِفَعـْت قد طاف بها ولْدان 
ليسـوا بُمَخلدين. فأنـا مثل كثريين ال أثـق بهؤالء، 
وبالرضورة عـيلاّ البحث عن تعويـض لنقيص، بأن 
أداّعـي الثقافة مثالً، وأن أكرَه رواد البواخر وأنعتهم 
بأنهـم أوالد كالب، وأن أتشـاغل بالتفكري يف أشـياء 
أخرى ليست بُمستحيلة أهم من أكل ورُشب وسيارة 
وعطور ُمَدواَّخة. وسـوف لن أنتظر طعاماً ُمختلفة 
ألوانـه وقد زهدُت الطعام، وسـوف لـن أنتظر ما ال 

عني رأت وقد أعماني تراب املئذنة املُرتخية، وسوف 
لـن أنتظر ما ال أُذن سـمعت وقـد خاصمني صوت 
إلهي.. وقد نمارس الجرأة لنداري وجوهاً كرهناها، 

وروائح أخنقتنا.

»22 درجة مئوية« في طبعة ثانية معرض تشكيلي عن الطبيعة العراقية 

نشاطات متنوعة في القصور والبيوت الثقافية 
املراقب العراقي/ متابعة...

أقامت القصور والبيوت الثقافية 
التابعـة لدائرة العالقات الثقافية 
العامة يف وزارة الثقافة والسياحة 
واالٓثـار، العديـد من النشـاطات 
التي  الثقافية والفنية والتوعوية 
تعكـس الوجـه الجميـل للثقافة 
ودورها  التنويري والجمايل املٔوثر 

يف املجتمع. 
 االٔنبار 

والفنـون  الثقافـة  قـرص  أقـام 
يف االٔنبـار بالتعـاون مـع منتدى 
لشـابات  والفنـون  الثقافـة 
املحافظـة، نـدوة حواريـة مـع 
والشـعر  للموسـيقى  عـرض 
بمناسبة اليوم العاملي للموسيقى 
خاللهـا   اسـتضاف  واملـرح،  
للحديث  الخاطـر  الكاتب حامـد 
الرأيـدة  الفنيـة  مسـريته  عـن 
والكتابـة  االٔكاديمـي  املجـال  يف 

للتلفزيون.  
بغداد الجديدة 

بغـداد  يف  الثقـايف  البيـت  قـدم 
بعنـوان  محـارضة  الجديـدة، 
السـلمي  التظاهـر  ثقافـة   (

أدارهـا  العراقـي(  املجتمـع  يف 
االٕعالمي عقيل العالق 

 كركوك 
أقـام البيـت الثقـايف يف كركـوك 
للفنـان  تكريميـة  أصبوحـة 
واملصـور الفوتوغرايف نـور الدين 

الخالدي .
الشعب

شـارك البيـت الثقايف يف الشـعب 
يف الرصيـف املعريف الذي شـهدته 
مدينــــة  الكاظمية املقدسـة، 
تشـكيلية  فنونـاً  وتضمنـت 
حرفيـة  وصناعـات  ومعرفيـة 

ويدوية. 
املحمودية 

الثقـايف يف  البيـت   اسـتضــاف 

املحموديـة املختـص يف الجانـب 
يف  جـودي  محمـود  التأريخـي 
)كيـف  بعنـوان  ثقافيـة  نـدوة 
نستشـف مـن التأريـخ دروسـاً 
يف  نزرعهـا  وتوعويـة،  ثقافيـة 
املجتمـع ونربي عليهـا االٔجيال؟ 
( وادارالنـدوة مدير البيت الثقايف 

ضمري عزيز .
الصويرة

أجـرى البيت الثقـايف يف الصويرة  
االٔكاديمـي   الباحـث  مـع  لقـاًء 
رضغـام العجيـيل متحدثـاً عـن 

املرح والتحوالت املجتمعية
الحسينية 

 إحتفى البيت الثقايف يف الحسينية 
بمديـر مٔوسسـة فويـس الثقايف 
املخرج املرحي الفنان مصطفى 
البهاديل متحدثاً عن بدايته الفنية 
التي كانت يف  مجال السينما، من 
خـالل مشـاركاته يف التمثيـل يف 
عـدد من االٔفـالم القصرية ومنها 
فيلـم بانتومايـم) كلنـا العراق( 
الذي يدعو للوحدة الوطنية، كما 
تحدث عن مشاركته يف 42 عرضاً 

مرحياً.

قاسم ماضيحميد الزاملي

»دون أشباهه«  قصص تناقش التناقضات البشرية
املراقب العراقي/ متابعة...

صدر حديثا عن دار نبوغ للنرش والتوزيع، 
مجموعة قصصيـة جديدة تحـت عنوان 
آيـة  الشـابة  للقاصـة  أشـباهه«  »دون 
ممـدوح، هـي تحتـوي عـىل 19 قصـة 
قصرية تلونت بالطابـع الواقعي، وتتنوع 

مجاالتها ما بني الخيايل واالجتماعي. 
ووفق كلمة النارش، فإن املجموعة تتناول 

قضايـا عدة تخص الشـباب ومشـكالت 
تمس العامة يف الوطن، تتواجد بها حياة، 
وأعمار، وعقائـد مختلفة متنوعة ما بني 
األسـلوب الجـاف يف الحديـث، والحـوار 

بمودة ودفء. 
وتتعرض »دون أشـباهه« لقضايا مهمة 
منها األمومة، الطفولة، النجاح، مبادرات 
الخري، املوت والتأمـل، وتألفت املجموعة 

مـن شـخصيات عديدة موجـودة بالفعل 
ىف الحيـاة وبعض القصص حدثت بالفعل 
ممـا أعطـى الطابـع الواقعـي وأضـاف 

املصداقية لطريقة التعبري والرد.
دون أشـباهه مجموعـة قصصيـة تمتاز 
بتنوع فريد يجعل من املتضادات جزئيات 
تكاملية تغوص ىف الباطـن وتمدح جمال 
تغفـل  وال  باملسـتقبل  تتنبـأ  املظاهـر، 
التاريخ السالف، ولعل أبرز ما ىف املجموعة 
هـو إظهار أجمـل ما يتشـابه فيه الكبري 
والصغـري يف انفعاالتهم، ويتشـابه الغنى 
والفقري ىف أحقادهم، تغوص القصص إىل 
باطن الرش والخري وتتساءل إذا كام الخري 
يسـتطيع أن يرفـض الرش ومـن ينترص 
اإلنسان الذي يحرص عىل الخري أم الذي ال 
يؤمن بالتفكـري املتضاد بني الخري والرش، 
الـرصاع الباطنـي موجود، فقـط يحتاج 
ان يجـذب القارئ حواسـه وإدراكه نحو 

السطور.
 وآيـة ممـدوح كاتبة وقاصة شـابة، من 
مواليد القاهرة، حاصلة عىل بكالوريوس 
تجارة، نرش العديد مـن املقاالت يف العديد 
مـن املواقع والصحـف العربية واملرصية، 
صـدر لها مـن قبـل مجموعـة قصصية 

بعنوان »شعر مستعار«.

املراقب العراقي / متابعة...
افتتحت دائرة الفنـون العامة معرٌضا 
ا، بعنوان )الطبيعـة أجمل يف  تشـكيليٌّ
بـالدي( عـىل قاعـات وزارة الثقافـة 
والسياحة واآلثار يتكون من 62 عمالً 
تشكيلياً من مختلف األعمار واألجيال. 
وقـال وكيـل الـوزارة عماد جاسـم يف 
حفـل االفتتاح :إنَّ هـذا املعرض  الذي 
أقامتـه دائـرة الفنـون العامة  أرصت 
فيه أن تضع بصمتها، وتتحدى جائحة 
كورونا، وتواصل عملها بشكل دؤوب، 
مشـرياً إىل أنَّ هذا املعـرض يتكون من 
62 عمالً تشـكيلياً من مختلف األعمار 
واألجيـال، وهـو دليـٌل عـىل أنَّ وزارة 
الثقافة مرصٌة عىل تواصلها مع عطاء 

املبدعني .
وتابـع :إنَّ الجمهور الحارض لم يغادر 
منطقـة الجمـال، وأنَّهـم يتواصلـون 
مـع مشـاريع وزارة الثقافـة، فنحن 
بالحقيقـة شـعرنا بالحرج واألسـف 
قيـام  لعـدم  املاضيـة؛  املـدة  طـوال 
أنشـطة والغياب عن قاعـات العرض 

والگالريات.
وأضـاف :  نسـعى اليـوم بخطـواٍت 
جـادٍة لتفعيـل الگالريات مـع القطاع 
الخـاص، ومنظمـات املجتمـع املدني 
مع السـفارات، مؤكداً أهمية النوعية 

أكثـر مما هو الكم والعـدد، وأنَّ دائرة 
الفنـون التشـكيلية مشـكورة بـدأت 
تتخـذ خطـواٍت حقيقيًة بهـذا اإلطار 
وهناك فتح آفاق بمشـاركة أكرب عدد 
املحافظـات وخاصـًة  الفنانـني  مـن 

األكاديميني .
وأوضـح : لقد بدأنـا بربوتوكول عمٍل 
مـع وزارة الشـباب والرياضة، فيجب 
بمشـاريعهم  الشـباب  يشـرتك  أن 
االبداعيـة، ونسـتثمر وجـود املراكـز 
الشـبابية، واألنديـة الرياضيـة لتقيم 
معارضها، وأن تكون ليسـت نخبوية، 
وإنَّمـا يسـهم كل الفنانـني باملشـهد 
الثقايف، ونحُن ال نحرص املشهد الثقايف 
داخـل الـوزارة وإنَّمـا ننطلـق لتكون 

واحات الجمال يف كل ميادين البلد.
وعربَّ املدير العام  لدائرة الفنون العامة 
الدكتور عيلاّ عويد عن سعادته بوجود 
هذا املعرض السـنوي لدائـرة الفنون 
العامـة الذي شـارك فيـه فنانون من 
كل املحافظات العراقية،وقد عكسـت 
لوحـات املعـرض الطبيعـة العراقيـة 
الحي،  بجمالهـا، وبمختلف مناخهـا 
مشـرياً إىل أنَّ املعـرض مهم، وحضور 
الجمهور واالعالم متميٌز ، ومرشوعنا 
بدائـرة  بنشـاطاته  مسـتمر  الفنـي 
الفنـون العامة الذي لـم يتوقف يوماً 
منذ جائحة كورونا ،سواء يف الواقعية 
أو األون اليـن، وهذا هـو واجبنا تجاه 

الفن العراقي وفنانيه .

تلبية

ُمْنُذ ِستاّنْيَ َربيًعا 
َوَرِبْيَعنْيِ،

َرأَْيُت النُّوَر يف ُعشٍّ 
َصغرٍي

َبْيَنما َنْيساُن َيْجتاُح 
الُحُقْوْل.

كاَنِت األْغصاُن ِبْيًضا
َكَعرْوٍس َترَْتدي َثْوَب 

ِزفاٍف،
َوُتلَباّي َدْعوََة األْرِض
إىل ُعرِْس الُفُصْوْل.

كاَنِت األْزهاُر َتْسَتَيِقُظ
مْن َنوٍْم َعِمْيٍق،

َوالَفراشاُت ُتَمناّي 
النَّْفَس يف َرْقٍص َرِشْيٍق،

َوالَعصاِفرْيُ ُتَغناّي
مْن عىل األْغصاِن

كي ُتْعلَِن َعناّي.
٭ ٭ ٭

ُمْنُذ ِستاّنْيَ َرِبْيًعا 
َوَرِبْيَعنْيِ،

، َتَحرَّْرُت مَن األرْسِ
َولَبَّْيُت ِنداَء الراّْيِح 
لِلتَّْحلِْيِق يف األْمداِء 

، َكالنَّْرِ

َفراَحْت ِتلُْكُم الراّْيُح،
عىل األياّاِم، َتْذُرْوِني،

َوُتْدِنْيِني، َوُتْقِصْيِني،
َوراَحْت أْنُجُم الزَّْرقاِء

ُتْغويني َوُتْغريني،
َوصاَر الُعْمُر

إْدناًء َوإْقصاًء،
َوإْغواًء َوإْغراًء،

َولَْم َيْتَعْب َجناحاَي
مَن التَّْحليِق لَِكْن

َتِعَب التَّْحليُق ِمناّي.
٭ ٭ ٭

ُمْنُذ ِستاّنْيَ َربيًعا 
َوَرِبْيَعنْيِ،

ْقُت مَن النَّْبِع َكَنْهٍر، َتَدفاّ
ْسُت َطريقي َوَتلَمَّ

َبنْيَ َنْبعي َوَمَصباّي 
ُمْفرَداً،

َحتاّى إذا ما اْشَتدَّ أَْزري،
ُرْحُت أَْجري حاِفراً

يف األْرِض َمْجراَي
عىل إيقاِع َقلْبي.

ِرْيُق/  وََغًدا ِحنْيَ الطَّ
النَّْهُر ُيْعِيْيني،

َوَيْدعوني ِنداُء الَبْحِر
كي أْرتاَح يف أْمداِئِه

َسْوَف أُلَباّي.

 سلمان زين الدين
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

إّياك ومصادقة األحمق فإّنه يريد أن ينفعك فيضّرك.
ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.

نور 9
على 
نور

نرشت تقارير صحفية عاملية ترسيبا لتقرير 
فريوس  أصل  حول  العاملية،  الصحة  منظمة 
 ،19 “كوفيد  ملرض  املسبب  املستجد  كورونا 

وإذا ما تم تصنيعه يف املخترب أم ال.
مقتطفات  برس”  “أسوشيتد  وكالة  ونرشت 
من التقرير الخاص بمنظمة الصحة العاملية، 
والذي يكشف أنه لم يتم تصنيع الفريوس يف 

املخترب بأي شكل من األشكال.
وأوضح التقرير املرسب الذي حصلت الوكالة 
الحيوانات هي  أن  منه  األمريكية عىل نسخة 

املصدر املرجح لفريوس كورونا املستجد.
وذكرت الدراسة املشرتكة بني منظمة الصحة 
تكون  ربما  الخفافيش،  أن  والصني،  العاملية 
حيث  املستجد،  كورونا  فريوس  أصل  هي 

انتقل منها إىل البرش، من خالل حيوان آخر.
أن سيناريو ترسب  إىل  املرسب  التقرير  ولفت 
“غري  املخترب  من  املستجد  كورونا  فريوس 

مرجح للغاية”.
حول  متعمقة  تفاصيل  التقرير  ويقدم 
الفريق  استنتاجات  وراء  الكامنة،  األسباب 
يف  البحث  من  مزيدا  الخرباء  واقرتح  العلمي، 
كل مجال حول أصل فريوس كورونا املستجد، 

باستثناء فرضية ترسبه من املخترب.
وتأجل إصدار التقرير مراًرا وتكراًرا ، مما أثار 
الصيني  الجانب  كان  إذا  ما  حول  تساؤالت 
توجيه  ملنع  االستنتاجات،  تحريف  يحاول 

اللوم عىل الصني بشأن الوباء.
وضع الباحثون 4 سيناريوهات حسب ترتيب 
احتمالية ظهور الفريوس املسمى بـ”كورونا 
األول  السيناريو  يشري  حيث  املستجد”، 
حيوان  خالل  من  العدوى  انتقال  الحتمالية 

آخر، وهو األمر الذي قالوا إنه مرجح للغاية.
من  املبارش  االنتشار  بتقييم  الخرباء  وقام 
األكثر  السيناريو  بأنه  البرش،  إىل  الخفافيش 

خالل  من  االنتشار  إن  وقالوا  ترجيحا، 
يعترب  املربدة”،  “السالسل  الغذائية  املنتجات 

أمرا ممكنا، ولكنه غري محتمال.
ومع ذلك، يقول التقرير إن “املسافة التطورية 
وفريوس  هذه  الخفافيش  فريوسات  بني 

كورونا املستجد تقدر بعدة عقود، مما يشري 
إىل وجود رابط مفقود يف هذا األمر”.

العثور أيضا  أنه تم  إىل  التقرير املرسب  ولفت 
حيوانات  يف  للغاية  متشابهة  فريوسات  عىل 
“البنغول”، و”املنك”، و”القطط”، ما يشري إىل 

أنها قد تكون ناقالت للفريوس.
ويستند التقرير إىل حد كبري عىل زيارة قام بها 
فريق من الخرباء الدوليني من منظمة الصحة 
تم  حيث  الصينية،  ووهان  مدينة  إىل  العاملية 
اكتشاف “كوفيد 19” ألول مرة، من منتصف 
فرباير/ منتصف  إىل  الثاني  يناير/كانون 

شباط.
هناك  كان  أنه  إىل  املرسب  التقرير  ويشري 

سوق  يف  الفريوس  تفيش  قبل  أخرى  حاالت 
هوانان للمأكوالت البحرية بمدينة ووهان، إىل 

أنه ربما بدأ يف مكان آخر.
املمكن  من  كان  أنه  إىل  يشري  التقرير  لكن 
يتم  لم  اعتدااًل  أكثر  حاالت  هناك  تكون  أن 

اكتشافها، ويمكن أن تكون رابًطا بني السوق 
والحاالت السابقة.

ويقول التقرير:
مؤكدة  نتيجة  استخالص  حاليًا  يمكن  “ال 
تفيش  منشأ  يف  هوانان  سوق  دور  بشأن 

املرض، أو كيفية إدخال العدوى إىل السوق”.
مع انتشار الوباء عىل مستوى العالم، وجدت 
عبوات  عىل  الفريوس  من  عينات  الصني 
األطعمة املجمدة القادمة إىل البالد، ويف بعض 

الحاالت، تتبعت تفيش املرض املوضعي لهم.
أن  يمكن  التربيد،  سلسلة  إن  التقرير  وقال 
ملسافات  الفريوس  النتشار  محرًكا  تكون 
طويلة، لكن من املشكوك فيه أن يكون سببًا 

لتفيش املرض.
يحدث  أقل مما  الخطر  أن  إىل  التقرير  ويشري 

من خالل عدوى الجهاز التنفيس بني البرش.
باسم  املتحدث  ليندماير،  كريستيان  وكانت 
إفادة  يف  قالت  قد  العاملية،  الصحة  منظمة 
خرباء  أعده  تقريرا  إن  سابقة،  صحفية 
مستقلون يف منظمة الصحة العاملية يزورون 
املستجد،  الصني حول أصول فريوس كورونا 

من املرجح أن يصدر األسبوع املقبل.
أعضاء  الفنيني،  الخرباء  “من  وأوضحت: 
أن  املرجح  من  التقرير  أن  سمعنا  البعثة، 

يظهر األسبوع املقبل”.
عن  أيضا  املتحدة،  الواليات  أعربت  كما 
مخاوف تتعلق باملنهجية التي اعتمدت عليها 
منظمة الصحة العاملية يف التوصل لنتائج من 
تحقيقها حول نشأة فريوس كورونا املستجد 

يف الصني.
وقال مستشار األمن القومي جيك سوليفان، 
يف بيان، “لدينا مخاوف عميقة حيال الطريقة 
األولية  النتائج  عن  اإلعالن  بها  يجرى  التي 
وتساؤالت  كوفيد-19،  مرض  حول  للتحقيق 
لتلك  للتوصل  نفذت  التي  العملية  حول 

النتائج”.
التقرير  يتمتع  أن  “يتحتم  أنه  البيان  وتابع 
باالستقاللية، وأن تكون النتائج التي يتوصل 
التحريف  أو  التدخل  عن  بعيدة  الخرباء  إليها 

من جانب الحكومة الصينية”.
ويذكر أنه يف 31 كانون األول/ديسمرب 2019، 
الصحة  منظمة  الصينية  السلطات  أبلغت 
التهاب رئوي غري معروف  العاملية عن تفيش 
البالد  يف مدينة ووهان، يف الجزء األوسط من 
منظمة  أعلنت  فيما  هوبي(.  )مقاطعة 
يف  جائحة  “كورونا”  فريوس  العاملية  الصحة 
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ارتفاعاً  املحلية،  العراقية  األسواق  تشهد 
الغذائية  املواد  أسعار  يف  ملحوظاً 
حلول  قرب  مع  والفواكه  والخرضوات 

شهر رمضان املبارك.
يف  التقلبات  هذه  فإن  مراقبني،  وبحسب 
رصف  سعر  رفع  نتيجة  جاءت  األسعار، 
بالتزامن   يأتي  ذلك  أن  إىل  إضافة  الدوالر، 

مع قرب حلول شهر رمضان املبارك.
للوقوف  املحلية  األسواق  يف  جولة  أجرينا 
عىل أسباب االرتفاع، عرب محاورة أصحاب 
إضافة  واملتبضعني،  التجارية  املحال 

الجهات  مع  هاتفية  اتصاالت  إجراء  إىل 
اإلجراءات  عن  لالستفسار  الرسمية، 

الحكومة املتخذة حول هذا املوضوع.
أبو  لنا  تحدث  االسعار  ارتفاع  بخصوص 
احد  يف  تجاري  محل  صاحب  وهو  أحمد 
الرقابة  »غياب  إن  قائال:  جميلة   اسواق 
ورفعها،  باألسعار  التجار  تالعب  اىل  أدى 
وخاصة املواد الغذائية األساسية«، مشريا 
اىل  وصل  الدجاج  أفخاذ  »كارتون  أن  اىل 
 19 سعرها  كان  بعدما  دينار  ألف   43
الغذائية  للمواد  الحال  وكذلك  دينار،  ألف 

االخرى«.
املحال  أحد  صاحب  محمد  عمر  عد  فيما 
غري  ارتفاع  من  يحدث  ما  التجارية 
الغذائية والبضائع  مسبوق باسعار املواد 
خفية  أياد  »وجود  مرجحا  »الجشع«،  بـ 
تتالعب بقوت املواطن، وأن ارتفاع اسعار 
سعر  بارتفاع  له  عالقة  ال  الغذائية  املواد 

رصف الدوالر«،
اتخاذ  اىل  املسؤولة  »الجهات  ودعا 
يف  التالعب  لهذا  حد  لوضع  اجراءات 

االسعار وانصاف املواطنني«.
أما فالح الحسن وهو صاحب أحد محال 
الجملة يف الشورجة، فقد قال، إن »إقبال 
وغريها  البقوليات  رشاء  عىل  املواطنني 
استعداد  بمثابة  األساسية، هو  املواد  من 
تقليدي الستقبال شهر رمضان املبارك«، 
الشهر  الستقبال  »االستعداد  أن  موضحا 
الكريم كان ضعيفا هذا العام مقارنة عما 
اسعار  ارتفاع  بسبب  سابقاً،  عليه  كان 
املواد الغذائية، خاصة للطبقات املتوسطة 

والفقرية«.
ويف الوقت الذي يطرح مواطنون تساؤالت 
اسعار  ارتفاع  باسباب  تتعلق  عديدة 
الطماطم والبطاطة والباقالء وغريها من 
الزراعية والحيوانية واالجراءات  املنتجات 
الحكومية بهذا الخصوص، لفت املتحدث 
باسم الوزارة اللواء خالد املحنا، أن »هناك 
شكاوى عديدة وردت من مواطنني بشأن 
الغذائية،  املواد  بعض  االسعار  زيادة 
مبيناً  والسكر«،  الزيت  مادتي  السيما 
مديرية  أجرته  الذي  التدقيق   »بعد  أنه 
ومديرية  االقتصادية  الجريمة  مكافحة 
أن  اتضح  املنظمة  الجريمة  مكافحة 
يتعلق  املادتني  هاتني  سعر  ارتفاع  سبب 
بارتفاع  البورصات العاملية بسبب جائحة 

كورونا«.
لهذه  املنتجة  الدول  »بعض  أن  وأضاف 
رغبة  تخص  مشاكل  من  عانت  املواد 
بعض الدول لتأمني أمنها الغذائي، وحصل 
قضية  إىل  إضافة  املواد،  هذه  عىل  اقبال 

التي يحدث فيها ارتفاع يف  النقل البحري 
االسعار  »زيادة  أن  إىل  مشرياً  االسعار«، 
البورصات  يف  العاملية  الزيادة  مع  تتوافق 
العاملية ، وأن لدى وزارة التجارة التسعرية 
الرسمية يف البورصات العاملية وتصل لها 

االرقام أوالً بأول«.
السوق  يف  املواد  »جميع  أن  املحنا  وتابع 
التجارة  وزارتي  قبل  من  مسعرة  غري 
الداخلية  »وزارة  أن  مبيناً  والزراعة«، 
وهو  القانوني،  الجانب  يف  فقط  تختص 
او  باالحتكار  البعض  بقيام  يتعلق  ما 
املضاربة يف السوق وغريها من هذه االمور 

التي تتناىف مع القانون«.
املاضية حدثت بعض  الفرتة  أنه »يف  وأكد 
جائحة  ظروف  ظل  يف  االحتكار  حاالت 
مواد  احتكار  البعض  حاول  اذ  كورونا، 
الجريمة  مكافحة  مديرية  أن  اال  غذائية، 
وتم  الحاالت  لهذه  تصدت  االقتصادية 

ضبط املواد يف االسواق املحلية«.
املحنا،  قال  واالسماك،  الدواجن  وبشأن 
الظروف  عليها  أثَّرت  املواد  »هذه  إن 
العاملية، حيث إن الكثري من املواد االولية 
استرياد  عملية  هي  والدواء  كالتغذية 

وهو ما تسبب بزيادة  اسعارها«.
بدوره قال املتحدث باسم وزارة الزراعة 
مع  مستمر  »التعاون  إن  النايف:  حميد 
االسعار  اجل ضبط  من  االمنية  الجهات 
أن  مؤكداً  العالوي«،  أسواق  ومراقبة 
املنتجات  توفري  عىل  ستعمل  »الوزارة 

الزراعية محلياً«.
محمد  الزراعة  »وزير  أن  وأضاف 
الخفاجي وجه برضورة توفري املنتجات 
والنباتي،  الحيواني  بشقيها  الزراعية 
خاصة  األسعار  ثبات  عىل  والحفاظ 
رمضان  شهر  عىل  مقبلون  ونحن 

املبارك«.
وأكد أن »الوزارة ماضية يف املعالجات من 
والدجاج  الطماطة  اسعار  خفض  اجل 
انتاج  هنالك  وسيكون  االيام،  قادم  يف 
إىل  املوطنني  داعياً  الدجاج«،  من  وفري 

عىل  ستحافظ  االسعار  وأن  االطمئنان، 
نفس املستوى، بالرغم من ارتفاع سعر 

رصف الدوالر«.
املحلية  الزراعية  »املنتجات  أن  إىل  وأشار 
وتباع  املحلية  االسواق  يف  موجودة 
بالدينار العراقي للمستهلكني«، مبيناً أن 
»هنالك 23 مادة زراعية متوفرة محلياً، 

نتيجة  االسواق  يف  احتكارها  تم  وقد 
الفوىض السعرية املوجودة«.«.

فقط  ليس  االسعار  »ارتفاع  أن  وأوضح 
يف املنتجات الزراعية، وإنما يشمل جميع 
ارباكا  هناك  وأن  والبضائع،  املنتجات 
اىل متابعته لضمان  يدعو  ما  السوق،  يف 

استقرار اسعار املواد الغذائية«.

المواطن يشكو والزراعة تعد

إن  قال:  السعيدي  جمعة  واإلعالمي  التاريخي  الباحث 
»مدينة النعمانية املعارصة عرفت عند تأسيسها الحديث 
العام 1923 باسم )البغيلة( نسبة اىل بساتينها الكبرية 
والكثرية » ،مشرياً اىل أنها »تحتوي عىل قرص النعمان بن 
املتنبي ،ورضيح محمد  الطيب  أبو  الشاعر  ،وقرب  املنذر 
بقرب محمد  العامة  بني  يعرف  الذي  الثقفي  القاسم  بن 

بن القاسم العلوي«.
ملك  اسم  إىل  ويعود  حديث  النعمانية  »اسم  أن  وأضاف 
الحرية النعمان بن املنذر الذي حكم يف سنة 600 م حيث 
اتخذ النعمان من النعمانية حصناً للمناذرة وشيد فيها 
مركز  عن  ،ويبعد  نعمان  بتل  حالياً  آثاره  تعرف  قرصاً 
»املصادر  أن  مبيناً  كيلومرتات«،  أربعة  بحدود  املدينة 
املدينة كانت حارضة وعامرة يف  أن  إىل  التاريخية تشري 

العهدين األموي والعبايس«.
ويتميز قضاء النعمانية بطبيعته الزراعية حيث تنترش 
يتميز  أنه  كما  دجلة  نهر  طول  عىل  والبساتني  املزارع 
بالثروة الحيوانية وتربية األسماك ،ما جعله يمثل سلة 

غذائية مهمة للمحافظة ولبقية املحافظات األخرى.
»املساحة  إن  محمد:  صبار  واسط  زراعة  مدير  وقال 
،أما  دونم  ألف   400 من  بأكثر  تقدر  للنعمانية  الكلية 
ألف   144 من  باكثر  فتقدر  للزراعة  الصالحة  املساحة 
دونم«، الفتاً اىل أن »90 ألف دونم تتم زراعتها بمحصويل 
من  واسعة  مساحات  اىل  باإلضافة  والشعري،  الحنطة 
البساتني عىل ضفاف نهر دجلة ،خاصة بساتني منطقة 

التمر  من  أنواع  بإنتاج  تشتهر  ،التي  الشهرية  الكرادة 
الخرض  أنواع  بزراعة  تشتهر  فيما  والتني  والربتقال 
والباذنجان  واللوبيا والخيار  الصيفية كالرقي والبطيخ 
الباقالء  الشتوية  املحاصيل  ومن  والطماطم  والباميا 

والبصل والثوم والخس وأنواع أخرى من الخرضاوات«.
الوصل  حلقة  بكونه  يتميز  النعمانية  »قضاء  أن  وتابع 
بني منطقتي الفرات األوسط والجنوب ،ويضم ساحتني 
الحنطة  من  األطنان  آالف  لخزن  تكفي  الحبوب  لخزن 
لعدد  التموينية  البطاقة  ضمن  الطحني  مفردة  لتغذية 

من محافظات الوسط والجنوب« .
العمل  انتباه فريق  النعمانية لفت  ويف مكان ما بقضاء 
قرباً يقع عىل مساحة كبرية، وعىل الرغم من أن القرب لم 
يجد ذاك االهتمام به ،إال أن البعض يعده هوية ثقافية 

للمدينة.
يعود  القرب  »هذا  إن  )مواطن(:  املياحي  محمد  يقول 
قتل هنا  الذي  املتنبي  الطيب  أبو  الكبري  العربي  للشاعر 
هذه  أهمية  عىل  شاهداً  يعد  والذي  هنا  يف  دفنه  وتم 
النقل  يف طريق  تاريخياً  االسرتاتيجي  املنطقة وموقعها 
الرابط بني بغداد والكوفة من جهة ،وخرسان من جهة 
أخرى«، موضحاً أن »هذا القرب لألسف يعاني من االهمال 

عىل الرغم من أن بناءه يحمل طرازاً أثرياً فريداً«.
املعلم  بهذا  االهتمام  اىل  الثقافة  »وزارة  املياحي  ودعا 
املثقفني  يستقطب  ثقايف  مركز  اىل  وتحويله  األثري 

والشعراء من كل مكان«.
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النعمانيةأصل فيروس كورونا
عروس النهر 

وسلة غذاء الجنوب



السالم عليكم/
 سبق وأن حصلت موافقة السيد وزير الدفاع     
املحرتم بالتعيني 
املدني عىل 
رة  وزا

اإلجراءات  كافة  استكملت  وبعدها  الدفاع 
وفحص  مقابلة  من  لذلك  الالزمة  القانونية 
أمانة  كتاب  وحسب  أمنية  ومعلومات  طبي 
بتاريخ  الوزير  موافقة  ان  علما  العام  الرس 
وننتظر  عوائل  اصحاب  نحن  و   2016/1/5
الخري ملاذا لم تصدر بنا اوامر باملبارش ؟ علماً 
انني صاحب عائلة كبرية ال تملك اي راتب من 
الدولة وال تملك قطعة ارض لنسكن عليها اي 
نملك فقط الجنسية العراقية ال سواها راجني 
املبارش  قول  بموضوع  االعتبار  بعني  النظر 
وانني  بموضوعنا  الدفاع  وزارة  ومفاتحة 
حكومة  طريق  عن  طلبي  مرات  عدة  ارسلت 

املواطن االلكرتونية.

                          * سعد صالح
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السالم عليكم
املاء  قطاع  تطوير  مراحل  اهم  من  ان 
االهتمام باملوظف ملاذا يطالب بالواجبات 
قد  والتي  لحقوقه  والتنظر  عليه  التي 
تكون معدومه جدا بحيث الدولة التنظر 
بموضوع  وخاصة  نهائيا  له  والتهتم 
الرواتب واملخصصات لدرجة ان مهندس 
سنوات   9 وبخدمة  املاء  مديريات  يف 
يستلم راتبا شهريا 700الف دينار بينما 
اخرى  دوائر  يف  الخدمة  وبنفس  اقرانه 
دينار  مليونني  يستلم  وغريها  النفط 
واالثنني يخضعون لقانون رواتب موحد 
ملاذا اين املشكلة ملاذا هذا يفضل عىل ذاك 
رغم ان قطاع املاء قطاع خدمي بتماس 

مبارش مع املواطن واحتياجاته
والنظر  قبلكم  من  لجنة  تشكل  اتمنى 

بهذا املوضوع الكارثي
ميسان  ماء  مديرية  يف  مهندس  انا 
ومستعد ملقابلة هذة اللجنة التي تشكل 

ومناقشتها بهذا الخصوص

                 * احمد الساعدي

السيد امني بغداد املحرتم  
املعظم  باب  منطقة  انظاركم  تحت 
بالتحديد  الكونكريتية  بالصبات  سجينه 
الخلفاء  ساحة  الهندسه  كلية  مجاور 
من  للمتجاوزين  امن  مالذ  اصبحت   ...
محالت  بناء  تم  وقد  املتجولني  الباعة 
من  املرور  الصعوبة  من  بحيث  كبرية 
السوقي  الكالم  شتى  ونسمع  هناك 
اصبحو  الذين  الباعة  قبل  والتحرش من 

باالتفاق  جدا  كبرية  محالت  اصحاب 
يف  والضباط  العسكرية  الدورية  مع 
املنطقة يساومون الباعة بغلق الفتحات 
مئات  مقابل  فتحها  او  بالصبات 
شكل  عىل  الباعة  من  تجبى  الدوالرات 
امن  عىل  القائمني  جيوب  وتدخل  رشوة 
املنطقة ... اي اصبحت مستنقع للفساد 
االخالقي  الفساد  وكذلك  والرشوة  املايل 
... نود رفع هذه الصبات وارجاع ساحة 

مقابل  املعظم  باب  منطقة  يف  الخلفاء 
جميلة  كانت  كما  الغربية  املتوسطة 
وازالة الجينكو واملسقفات والعشوائيات 
التي خلف الصبات ... السبب هو الصبات 
ان تحسن  بعد  .. خصوصا  الكونكريتية 
الوضع االمني بجهودكم الجبارة ... ارفع 

طلبي ومني لكم كل الشكر و التوفيق.

                        * د.زهرة عيل

شكوى ومناشدة اىل السيد محافظ بغداد املحرتم
نحن أهايل ش�ارع الرس�امني يف منطق�ة الكرادة 
داخل محلة 905 ز 7 تم افتتاح مول جديد املسمى 
)دايموند( وتم وضع املولدات الكهربائية الضخمة 
داخل الش�ارع الس�كني بني البيوت السكنية مما 
تس�بب يف فزع العوائل من شدة الصوت واالزعاج 
ت�م تقديم ش�كوى رس�مية بتواقي�ع كل البيوت 

وحسب القوانني النافذة لكن دون جدوى .

                                 * صادق امني

احتساب خدمة
السالم عليكم 

احتساب  بخصوص  االداري  القضاء  اىل  شكوى  قدمت 
وقد  املوظفني  خربة  لعدم  تضاف  ولم  سابقة  خدمة 
اجبتمونا بأجابة واضحة وقانونية ال تقبل التأويل وعند 
لهذا  اهمية  يعريون  ال  بأنهم  اجابوني  عليهم  عرضها 
الجواب فقط الوزارة هي مرجعنا هذا ما قالوه وقد ارسلوا 
استفسار اىل الوزارة قبل شهر دون جدوى فما العمل ان 
لم يستجيبوا وما معنى القضاء االداري فال طاقة لنا عىل 
الله ونرتك املوضوع ام ماذا  املحاكم فهل نسلم امرنا اىل 

وجزاكم الله خري الجزاء..

                                    * رياض السلطاني

منذ  معامالتهم  قدموا  الذين  الشهداء  ذوي  من  نحن   
صحيحة  قرارات  بحقهم  صدرت  .والذين   2012 سنة 
ومعامالت تنتظر قرارها بتوزيعهم عىل الوزرات وتعينهم 
..معامالت عمرها ثمان سنوات واىل االن لم تحسم من 
قبل االمانة العامة ملجلس الوزراء يف حني االف الدرجات 
 .  ... باستحقاقنا  متاجرين  لصالح  حسمت  الوظيفية 
حرضاتكم كنواب تريدون استحقاقات املوظف .املوظف 
املظلومة  الرشائح  لكن  االشكال  اي شكأل من  اليترضر 
الله  ..نناشد  احد  ينصفنا  لم  السيايس  الفصل  اصحاب 
وثم نناشدكم بان تلتفتوا اىل قضيتنا ..الننا سئمنا وكلنا 

اصحاب عوائل متعففة.... شكري وتقديري

                                       * نور احمد مرتىض

اىل السيد رئيس الوزراء املحرتم 
اإلعاقة  ذوي  رشيحة  بان  تعلمون  انتم 
الدستور يف مادتة /32 والتي تنص  كفلهم 
االحتياجات  وذوي  املعاقني  الدوله  )ترعى 
ذلك  ضوء  (وعىل  تأهيلهم  وتكفل  الخاصة 
وعرف   2013 لسنة   38 رقم  القانون  رشع 
اإلعاقة  ذوي  الثانية  الفقرة  االوىل  مادته  يف 
جزئيا«عىل  كليا«او  القدرة  فقد  من  كل 

وعرف  املجتمع.....  حياة  يف  املشاركة 
القانون يف مادته االوىل الفقرة ثالثا«الرعاية 
لذوي  تقدم  التي  الشاملة  الخدمات  هي 
االعاقة واالحتياجات الخاصة بهدف ضمان 
هذا  من  السادس  الفصل  حقوقهم..ويف 
القانون االمتيازات و اإلعفاءات يف املادة /18 
وبناءا«عىل  والرسوم  الرضائب  من  االعفاء 
دائرة  بان  اعالمكم  نود  اعاله  يف  جاء  ما 

العجز  درجة  املكلفةببيان  الطبية  اللجان 
لذوي االعاقة باستقطاع 15000 الف دينار 
القانون  وروح  يتناىف  وهذا  الفحص  رسوم 
القانون  هذا  لنصوص  رصيحة  ومخالفة 
املخالفات  هذه  لرفع  تدخلكم  واملطلوب 
عبئا«اقتصاديا  يشكلون  كونهم  القانونية 

ونفسيا«لذويهم

                                   * جميل االسدي

السيد رئيس الوزراء ...
السيد رئيس الربملان العراقي ...

السادة أعضاء الربملان ...
فلتكن أقوالكم أفعال ولو ملرة واحدة فقط ...

فقد قال الله تعاىل ...
كرب مقتا عند الله ان تقولوا ما ال تفعلون ... صدق الله العظيم

جودا  أكثر  وهم  والنفيس  الغايل  يف  ساهموا  األبطال  املحارضين  ابنائنا  ان  نجد 
من الجيش االبيض ) وعذرا لهم ( كونهم يعملون دون مقابل من خالل تحملهم 
الجود ومن اجل أنصاف هذه  بالنفس اعىل غاية  مخاطر جائحة كورونا والجود 
الرشيحة املعطاء من الكوادر الشبابية اسوًة بأقرانهم ونرفض اقصائهم بأي شكل 

من االٔشكال وذلك إكراما ملا قدموه للعملية الرتبوية والجهد املبذول من قبلهم .

                                                                        * امجد السعيدي

في الصميم

وتعمل  مدنها  بمداخل  تهتم  العالم  دول  كل 
يحيط  اخرض  حزام  ليكون  تشجريها  عىل 
باملدن اال مداخل بغداد من كل الجهات عبارة 
طريق  وخاصة  وتراب  وحفر  معرقالت  عن 
_ بغداد   (( يربط  الذي   )) ))بغداد_تاجي 
بسامراء_ تكريت _بيجي_املوصل(( قبل ايام 
.. فالطريق  الشارع وتورطنا  رسنا عىل هذا 
_و التوجد  واحد _محفر  ))سايد  عباره عن 

 ( سري  حادث  اخرى   و  فرتة  وبني   )) اناره 
جدا  مهم  طريق  هذا  ان  (وخاصة   مؤلم 
لذالك  العسكريني  االمامني  زوار  طريق  النه 
نتمنى عليكم ان تعملوا حمله كربى ملانشدة 
االمر..  بهذا  املعنية  الرسميه  الصفحات 
لنائب  مكتب  او  اعالمي  يعرف  مواطن  اي 
اقل  وهذا  مناشدة  له  يرسل  ان  منه  نلتمس 

واجب ومن موقعنا نقدمه لبلدنا .

اىل / السيد امني بغداد املحرتم 
السالم عليكم و رحمة الله و بركاته

بجانب معسكر   - الزهور  - خلف مجمع  النواب محلة 705  ارايض مجلس  اهايل منطقة  و  ) سكان  نحن 
القاسم / بغداد الجديدة (نناشد و نستغيث ملنطقتنا كونها ال تمتلك ابسط  الرشيد - مقابل رسيع محمد 
مقومات الحياة من خدمات من ) مدارس ، كهرباء ، شوارع مبلطة و خدمات البنى تحتية ، مجاري ، مركز 
صحي ( لكي نستطيع من مواصلة العيش فيها اسوًة بأهلنا ، علماً بأن منطقتنا طابو رصف رسمية سكنية 
رسمية تابعة ملديرية التسجيل العقاري يف الرصافة الثانية بالكرادة ، و تم دفع و استيفاء جميع الرسوم 
لصالح الدولة ، و لكن لغاية االن لسنا مشمولني بأي يشء من الخدمات و االعمار مما جعل من املنطقة غري 

قابلة للسكن ، نستحلفكي بالله ، يف اغاثة املنطقة ، وفقكم الله لعمل الخري و النجاح يف عملكم.

                                                                                 * مرتىض رايض

اعتنوا بمداخل العاصمة بغداد

ساحة باب المعظم مالذ للمتجاوزين و المشوهين لجمالية العاصمة

لماذا لم تصدر بنا اوامر بالمباشرة؟

والفواكه  الخرضوات  أسواق  شهدت 
ملحوظا  ارتفاعاً  البرصة  محافظة  يف 
باألسعار وخصوصاً ملحاصيل الطماطم 
آخر  وعدد  البارد  والفلفل  والباذنجان 
التاجر  املستوردة.وأرجع  الفواكه  من 
االرتفاع  سبب  حديثه  يف  غانم  صادق 
يف  الطماطم  زراعة  موسم  انتهاء  إىل 
مزارع الزبري وشحتها يف األسواق لتصل 
يف  للمواطن  دينار   1500 من  أكثر  إىل 
أسعار  تستمر  فيما  املحلية  األسواق 

الطماطم بالصعود.
وبني أن معالجة ارتفاع سعر الطماطم 
لغاية  االسترياد  فتح  طريق  عن  يكون 
محافظة  تبدأ  أن  إىل  آيار  شهر  مطلع 

الطماطم  محصول  بطرح  النجف 
انه  إىل  مشرياً  لألسواق،  بها  الخاص 
املستوردة  الطماطم  دخول  حال  يف 
لألسواق وخصوصاً من منافذ الجنوب 
إىل  يصل  قد  الواحد  الكيلو  سعر  فأن 
وذلك  للمواطنني  اقل  أو  دينار   500
دخولها  تمنع  املركزية  الحكومة  ألن 
إىل  أشار  الشمال.كما  منافذ  من 
إذ  الباذنجان  محصول  سعر  ارتفاع 
أكثر  إىل  الواحد  الكيلوغرام  سعر  وصل 
يتعلق  فيما  وكذلك  دينار   1000 من 
يتعلق  البارد.وفيما  الفلفل  بمحصول 
والفواكه  للخرضوات  األسعار  بارتفاع 
سببه  إن  التجار  أحد  يقول  املستوردة 

مؤكدا  الدوالر  رصف  سعر  ارتفاع  هو 
أنها متوفرة باألسواق بمختلف أنواعها 
إال انه ال يوجد أي طلب عليها من قبل 
املواطنني بسبب ارتفاع أسعارها حيث 
دينار   1250 إىل  الربتقال  سعر  وصل 
إىل 750  ذلك  للمواطن  بينما كان يصل 

دينار كحد أقىص.
ال  والفواكه  الخرضوات  إن  وقال 
مما  طويلة  لفرتات  التخزين  تتحمل 
إىل بيعها بأقل من قيمة  بالتجار  يدفع 
يتكبدهم  مما  تلفها  لتجنب  استريادها 

بخسارة مبالغ طائلة.
برضورة  العراقية  الحكومة  وطالب 
الحدودية  املنافذ  وفتح  التجار  دعم 

السوق  إلغراق  الجنوبية  املناطق  يف 
بالخرضوات والفواكه املطلوبة بأسعار 
اقل خصوصاً يف ظل التوقعات بارتفاع 

أكثر قبيل شهر رمضان حسب قوله.
عرب  املواطنني  من  عدد  شكا  ذلك  إىل 
حديثهم ارتفاع أسعار الخرضوات التي 
ذوي  مع  تتناسب  ال  بأنها  عنها  قالوا 
الدخل املحدود والذي ال يتجاوز دخلهم 
مطالبني  دينار  ألف   )25-  15( الـ 
أصحاب  إىل  بالعودة  املعنية  الجهات 
وتعليمات  قوانني  وضع  و  االختصاص 
وعدم  املواطنني  مدخول  مع  تتناسب 
ترض  التي  التجويع  سياسية  اعتماد 

بالجميع حسب تعبريهم.

نحن نعلم ونرى ان نهر دجلة والفرات هما  
رشيان الحياة يف العراق ولكن عندما ننظر 
لهذين  منقذ  من  هل  ونقول  نتألم  اليهم 
الرياضيه  البطوالت  يف  وحتى  النهرين 
الوطني بأسود  العالم عىل منتخبنا  يطلق 
حيث  بهما  يهتم  احًدا  نرى  ولم  الرافدين 
اصبحا مكبا لرمي النفايات واملياه الثقيلة 
ان  الكريم  املواطن  من  فنرجو  فيهما 
يتطوع تلقاء انفسه ليعيد الحياة اىل هذين 
النهرين العظيمني .. و ندعو الحكومة اىل 
العمل الجاد من اجل حماية الرافدين من 

عبث العابثني و العناية الجادة بهما.

                   * رحيم الرساي

شكاوى من ارتفاع أسعار الخضراوات المحلية وتكدس المستوردة في البصرة

مطالبة

رسوم الفحص تتنافى وروح قانون االعاقة الحقوق
 و الواجبات

ِ َأْن َتُقوُلوا َما ال َتْفَعُلوَن   َكُبَر َمْقًتا ِعْنَد اللهَّ

بسم الله الرحمن الرحيم 
نطالب  املختلط  القطاع  يف  العاملني  نحن 
الوزراء باحالة مرشوع قانون  امانة مجلس 
النواب  مجلس  اىل  االجتماعية  التامينات 
لغرض اقراره حيث ان هذا القانون سينصف 
آالف العمال مع عوائلهم من اضطهاد ارباب 
العاملة  الطبقة  رقاب  عىل  املتسلطني  العمل 
برواتب زهيدة اشبه بالصدقات وانني وباسم 
بالشكر  اتقدم  العراق  يف  العاملة  الطبقة  كل 
ساهم  من  لكل  الخالصة  والتحية  الجزيل 
باعداد هذا القانون املنصف وحسبنا الله بكل 

من له يد بتاخري اقراره والتصويت عليه.

                  * ممثلو الطبقة العاملة

اىل من يهمه االمر 
السالم عليكم و رحمة الله

من  تموت  سوف  العوائل  من  الكثري  أن  تعلم  هل 
الجوع حيث ان من بينهم من ياكل وجبة واحدة  
ياكله  يش  لقى  اذا  هذا  باليوم  فقط  وجبتني  أو 
اصال بسبب الغالء وصعود اسعار املواد والبطالة 
و انتحار الحصة التموينية بعد ان اصابها الهزال 
الشعارات  و  الوعود  لفرسان  .فهنيئا  الشديد 

الرنانة و التسويف .

                         * احمد العراقي

محلة 705  تناشد وتستغيث

السالم عليكم 
ــــــــــــــــــــــ

أن تجيبوني عليه  سؤال واحد ورجاء اخوي 
بأي جواب. .انا من النجف وصدر قرار برقم 
5691 يف 2016 لتعيني زوجتي من قبل لجنة 
خزينة  طريق  عن  السياسيني  املفصولني 
النجف ولحد اآلن لم يظهر اسمها يف القوائم. 
اجيبوني  ارجوكم  بالسؤال  عيل  الحت  .وقد 
لوالديكم.  موصولة  والرحمة  ولها  يل  رحمة 

.تحياتي. ..

                    * فاضل السباك

 تظلمقوائم التعيين

الحفاظ على سالمة االسرة ..
 حفاظ على سالمة المجتمع بأسره

انقذوا الرافدين 

هنيئا مريئا
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كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون يف جامعة كاليفورنيا األمريكية ونرشت مؤخرًا 
يف مجل�ة بيولوجي�ا النظم الجزيئي�ة األمريكية، عن أن الجينات مهمة للس�يطرة عىل 
كمية املواد الدهنية يف الكبد والتي تلعب دورا يف تطور مرض الكبد الدهني وتلف الكبد.

ولم يحدد الباحثون بعد كل العوامل التي تساهم يف التحول من تراكم الدهون يف الكبد 
إىل أرضار جس�يمة، لك�ن لديهم قدًرا كبريًا م�ن األدلة إلثبات أن الجين�ات تلعب دوًرا، 

حي�ث يعتقد الباحثون أيًضا أن بعض الدهون التي 
ل�م يتم تخزينها بش�كل صحيح يمكن أن تؤدي إىل 
تلف الكبد.وقال الدكت�ور نورهايم املؤلف الرئييس 
للدراسة »لقد فحصنا عدة مئات من املواد الدهنية 
يف أكباد مئات الس�االت املختلفة من الفرئان، وقد 
ت�م إجراء ه�ذا الجزء م�ن البحث عىل م�دار ثاث 

سنوات يف جامعة كاليفورنيا يف لوس أنجلوس«.
وأضاف، ثب�ت أن الجينات تلع�ب دورا فيما يتعلق 
بالسمنة وتخزين الدهون، املعروفة باسم الدهون 
الثاثية، خصوصا الجني املسمى Map2k6- كيناز 
كيناز الربوتني املنش�ط ذي الخصوصية املزدوجة، 

يف الدراس�ة التي تم إجراء اختباراتها عىل الفرئان.وأوضح: أظهرت الدراسات السابقة 
أن ت�وازن الدهون يف الجس�م مهم متابع�ا: »وتم تحديد الجينات املؤث�رة عىل إمكانية 
تراكم الدهون يف الكبد باس�تخدام ما يسمى بدراسات االرتباط عىل مستوى الجينوم، 
هذه دراس�ات تبح�ث يف تأثري املتغريات الجيني�ة عىل عدد كبري من الن�اس، أو يف هذه 

ح�ذر أخصائي�ون يف األمراض الجلدية، أن مش�اكل األظافر ال تكون دائًما 
جمالية، فقد تشري كل حالة عارشة تقريًبا إىل وجود مرض محتمل.

وتحدثا عن األمراض التي يمكن أن تكون املشاكل يف األظافر من أعراضا.
وق�ال االطب�اء، إن�ه »إذا الحظ�ت أي تغي�ريات يف األظافر، فف�ي 90٪ من 
الح�االت يك�ون األمر مج�رد تغي�ريات يف األظاف�ر. ال يشء آخ�ر. يف ٪10 
بالضب�ط - نف�س األعراض يمك�ن أن تدل عىل مرض ما«.وأش�اروا إىل أن 
بقعة سوداء قد تشري إىل الورم امليانيني، وهو ورم خبيث، غالًبا ما تكون 
هذه عامة عىل وجود ورم وعائي. أوىص مياس�نيكوف بدوره باستش�ارة 
الطبي�ب إذا ظهرت مثل هذه األعراض. ووفًقا لهم، فإن تلف األظافر ليس 
عاماً رضورًيا للمرض، لذلك ال ينبغي املبالغة يف املشكلة. ومع ذلك، يجب 

ح�ول ع�ىل املرء أيًض�ا أن يتذكر اإلش�ارات املحتملة  للجس�م 
التغريات يف الصحة.

ويف الوقت نفسه، نفى االطباء، العاقة 
بني البقع البيضاء عىل األظافر ونقص 

الزنك أو املغنيسيوم يف الجسم.
 ووفق�ا لاطب�اء انه يمكن 

البق�ع  ه�ذه  تفس�ري 
بدخ�ول   - ببس�اطة 
منطق�ة  إىل  اله�واء 

النمو.

تش�ري دراس�ة جديدة أعدها علماء من جامعة نوتنغهام الربيطانية، إىل أن البيئة 
التي يعيش فيه�ا الرجال قد تؤثر عىل صحته اإلنجابية.وتناول البحث آثار املوقع 
الجغ�رايف عىل امللوثات التي عثر عليها يف خيص الكاب، وبعضها معروف أنه يؤثر 
عىل الصحة اإلنجابية، بحس�ب ما ذكره موقع »س�اينس دي�ي«، نقاً عن دورية 
»س�اينتفيك ريبورتس«.ورك�ز البح�ث الفري�د من نوع�ه عىل ال�كاب بوصفها 

حيوانات أليف�ة ومحبوبة، تتقاس�م نفس بيئة 
اإلنس�ان وتتعرض بفاعلية لنف�س الكيماويات 
املنزلي�ة، غ�ري الغذائي�ة، مث�ل م�ن يملكونها.
وبح�ث الفري�ق أيضاً ع�ن أي عامات تكش�ف 
وجود تغيريات غري طبيعية يف الخيص. وأظهرت 
النتائ�ج اختاف الكيماويات وم�دى التغيريات، 
بحس�ب املكان ال�ذي تعيش في�ه الكاب.وحلل 
الباحث�ون خ�يص ال�كاب التي أزيلت ألس�باب 
طبي�ة روتينية، ملعرفة ن�وع الكيماويات امللوثة 
املوجودة يف األنس�جة. وجرى أخ�ذ العينات من 

مختلف أنحاء اململكة املتحدة، من إيست وويست ميدالندز وجنوب رشق إنجلرتا، 
وأيضا من الدنمارك وفنلندا.وقالت الطبيبة ريبيكا سمر، من كلية الطب البيطري 
والعل�وم يف الجامع�ة، واملرشف�ة عىل الدراس�ة: »للم�رة األوىل اكتش�فنا أن ملف 
امللوثات الكيماوية التي عثر عليها يف خيص الكاب يتوقف عىل املكان التي جاءت 

منه هذه الكاب. 

تقرير: البيئة التي يعيش فيها الرجل 
قد تؤثر على صحته اإلنجابية

كيف تلعب الجينات دورها في تحديد 
مستوى الدهون الضارة بالكبد؟
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الملح الصيني في األندومي.. خطر قاتل يهدد حياتنا في بيوتنا

دراسة جديدة: 3 فصائل دم العالقة لها باالصابة الشديدة لكورونا

جائحة جديدة أشد فتكا مرتبطة بكوفيد- 19 ستعصف بالعالم
إس�بانية،  دراسة  كش�فت 
عن جائحة ثانية قد تعصف 
بالعال�م، بع�د انته�اء وباء 
كورون�ا، ولكنها ق�د تكون 

أشد فتًكا من كوفيد-19.
معه�د  أعده�ا  الدراس�ة 
برش�لونة للصح�ة العاملية، 
مش�اكل  أن  أك�د  وال�ذي 
الناجمة  النفس�ية  الصح�ة 
كوفي�د-19  جائح�ة  ع�ن 

ستصبح الجائحة التالية.
وقال معدو التحقيق أثناء عرض 
التقري�ر: إن الصح�ة النفس�ية 
للناس تعرض�ت لانتهاك يف آن 
واحد من جانب آليات متعددة، 
وثمة حاجة إىل اتخاذ إجراءات 
أن  بش�أنها.وذكروا  عاجل�ة 
العاملية  االقتصادية  التكاليف 
الصح�ة  بمش�اكل  املرتبط�ة 
النفس�ية ارتفع�ت إىل تريلي�ون 
دوالر أمريكي سنويا، ولم يتمكن 85 

يف املائ�ة م�ن املصاب�ني باضطرابات 
نفس�ية من تلق�ي الع�اج يف البلدان 
الفقرية واملتوسطة الدخل، ما تسبب 
مس�بوقة«،  غ�ري  عاملي�ة  »أزم�ة  يف 
»ش�ينخوا«.وأوضحوا  لوكال�ة  وفقا 
أن »جائح�ة كوفي�د-19 أث�رت عىل 
صحة الن�اس، وأيضا ع�ىل أهدافهم 
أرسه�م  ودينامي�ات  الش�خصية 

واس�تقرارهم  العم�ل  يف  ودوره�م 
االقتصادي«.

 أم�ا العوام�ل األخ�رى الت�ي عمقت 
ه�ذه األزمة فتش�مل تعدي�ل األدوار 
األرسي�ة، والعن�ف األرسي، والعزلة، 
والوح�دة، والح�زن بس�بب فق�دان 
األرسة أو األصدق�اء، والقل�ق العام، 
واإلره�اق املهن�ي، وضغ�وط ما بعد 

الصدمة.
وأش�ارت الدراس�ة أيض�ا إىل أن م�ا 
ب�ني 30 و60 يف املائ�ة م�ن م�رىض 
كوفيد-19 يعانون من تأثر جهازهم 
العصب�ي املركزي والط�ريف، وهو ما 

يؤدي إىل مشاكل مختلفة.
املتازم�ات  أكث�ر  الهذي�ان  ويع�د 
العصبية النفس�ية حدة وتكرارا التي 
يعاني منها م�رىض كوفيد-19، تليه 
حالة م�ن االكتئاب والقلق، فيما يعد 
االكتئاب واإلرهاق م�ن االضطرابات 

التي تدوم طويا.
وحث معهد برشلونة للصحة العاملية 
ع�ىل وض�ع إس�رتاتيجيات خاص�ة 
ملكافح�ة  االجتماعي�ة  بالحماي�ة 
البطال�ة،  ع�ن  الناش�ئة  املش�كات 
والخس�ارة غ�ري املتوقع�ة لألحب�اء، 
ضم�ان  م�ع  والعزل�ة،  والوح�دة 
توف�ري الخدمات األساس�ية وتمويل 
الخدمات االجتماعية ملساعدة األرس 

املحتاجة.

كش�فت دراس�ة جدي�دة، ع�ن عاقة 
مذهلة بني امليش الرسي�ع والذاكرة، 
مؤكدة أن امليش ق�د يعالج الضعف 
اإلدراك�ي املعتدل وقد يحس�ن من 
صحة الدماغ والتفكري لدى كبار 
الس�ن، الذين يعانون من ضعف 

الذاكرة.
ووفقا للدراس�ة التي اس�تمرت 
عام�ا كام�ا، قام 70 مش�اركا 
من الرجال والنس�اء، يف منتصف 
العم�ر وكبار الس�ن ممن ظهرت 
لفق�دان  مبك�رة  عام�ات  عليه�م 
الذاكرة، بممارسة امليش الرسيع بشكل 
متكرر، ما أدى إىل رفع درجاتهم املعرفية.
جامع�ة  مرك�ز  يف  الباحث�ون  وطل�ب 
تكس�اس ساوثويس�رتن الطبي يف داالس 
ومؤسس�ات أخرى م�ن املش�اركني، بأن 
يب�دؤوا يف ممارس�ة مزي�د م�ن النش�اط 

البدني، بعد إج�راء فحوصات واختبارات 
الحالية  لوظائفه�م الصحي�ة واملعرفي�ة 

ولياقتهم البدنية.
وبع�د ذل�ك، ت�م فحصه�م م�رة أخ�رى 
الصوتي�ة  ف�وق  املوج�ات  باس�تخدام 
املتقدم�ة وتقنيات أخ�رى لقياس تصلب 
الرشيان الس�باتي، الذي ينقل الدم إىل املخ 

وكمية الدم املتدفقة إىل وعرب أدمغتهم.
ثم يف نهاية املطاف، تم تقس�يم املشاركني 
املتطوع�ني إىل مجموعتني، بدأت إحداهما 
برنامجاً لتدريبات التمدد الخفيف لتكون 
بمثاب�ة مجموع�ة تحك�م نش�طة، فيما 
بدأت املجموعة الثانية يف ممارسة رياضة 

امليش.
وطل�ب الباحثون من املش�اركني الحفاظ 
عىل نشاطهم، بحيث يرتفع معدل رضبات 
القل�ب والتنف�س بش�كل ملح�وظ، م�ع 
منحهم حرية ممارس�ة رياضة السباحة 

أو رك�وب الدراج�ات، إىل جان�ب رياض�ة 
امل�يش، فيما تمرن كل ف�رد يف املجموعتني 
ثاث مرات أسبوعيا ملدة نصف ساعة ملدة 
س�تة أش�هر، وبعدئذ أصب�ح بمقدورهم 
إكمال ح�وايل خمس حص�ص تدريبية يف 

معظم األسابيع حتى نهاية العام.
وتم فح�ص املش�اركني يف املخترب ملقارنة 
أن  كش�فت  الت�ي  الجدي�دة،  النتائ�ج 
املجموعة التي قامت بممارس�ة التمارين 
الرياضية أصبحت تعان�ي من صابة أقل 
بكث�ري يف الرشايني الس�باتية، ومن ثم زاد 

تدفق الدم إىل وعرب أدمغتهم.
ويف خت�ام التجري�ة، رج�ح الباحثون أنه 
عىل مدار فرتة زمنية أطول، سيؤدي امليش 
الرسيع إىل مكاس�ب معرفية أكرب وتراجع 
أقل لفق�دان الذاكرة مقارنة باملش�اركني 
يف املجموع�ة األوىل الت�ي تم�ارس فق�ط 

تمرينات التمدد الخفيفة.

الكشف عن عالقة المشي السريع والذاكرة

متى يكون حليب البقر مضرا ؟

6 أنواع من األطعمة والفيتامينات تكافح االكتئاب
يصنف االكتئاب ع�ىل أنه اضطراب مزاجي، 
يمكن وصفه بأنه ظهور مسترشي ملشاعر 
الحزن أو الخسارة أو الغضب التي تتعارض 
مع أنشطة الشخص اليومية، يعاني الناس 
من االكتئاب بطرق مختلفة، قد يتداخل مع 
عمل�ك اليومي، كما يمكن أن يؤثر أيضا عىل 
العاقات وبعض الحاالت الصحية املزمنة، 
ويف هذا التقري�ر نرصد 6 أنواع من األغذية 

قد تفيد املصابني باالكتئاب، حسبما نرش 
.healthline من موقع

األحماض الدهنية أو ميجا 3:
هي ده�ون أساس�ية، مم�ا يعني 

أن�ك بحاجة للحص�ول عليها من 
نظامك الغذائ�ي، وتظهر بعض 
الدراسات أن مكمات أوميجا 3 

قد تساعد يف عاج االكتئاب.
الزعفران:

ذات  التواب�ل  م�ن  الزعف�ران 
األل�وان الزاهية املليئة بمركبات 

يف  بم�ا  األكس�دة،  مض�ادات 
الزعف�ران  الكاروتين�ات،  ذل�ك 

أظهر نتائ�ج جيدة كع�اج طبيعي 
لاكتئاب.

فيتامني د:
فيتام�ني د عنرص غذائي مهم يلعب العديد 
م�ن األدوار األساس�ية يف جس�مك، لس�وء 

الحظ، ال يمتلك الكثري من الناس مستويات 
كافية من فيتامني د، بما يف ذلك األش�خاص 

املصابون باالكتئاب.
فيتامينات ب:

تلعب فيتامينات ب أدواًرا مهمة يف الوظيفة 
العصبية وتنظيم الحالة املزاجية، بما يف ذلك 
حمض الفوليك، B12، و B6، وهي رضورية 
إلنت�اج وتنظي�م الناق�ات العصبي�ة مث�ل 
الس�ريوتونني وحم�ض جام�ا أمينوبوتريك 
والدوبام�ني، ثب�ت أيض�ا أن املكم�ات التي 
تحت�وي ع�ىل فيتام�ني ب 12 تقل�ل م�ن 

أعراض االكتئاب.
الزنك:

الزن�ك مع�دن مه�م لصح�ة الدم�اغ 
وتنظيم مسارات الناقات العصبية، 
كم�ا أنه يحت�وي ع�ىل خصائص 
ومض�ادة  لألكس�دة  مض�ادة 

لالتهابات.
إس أدينوسيل - إل ميثيونني:

ع�ىل  يحت�وي  مرك�ب  ه�و 
الكربي�ت ويب�دو أن�ه واع�د يف 
ع�اج االكتئ�اب، يوجد بش�كل 
طبيعي يف جس�مك ويلعب أدواًرا 
مهم�ة يف عم�ل الدم�اغ، وجدت 
 8 ل��  العلمي�������ة  مراجع�ة 
دراس�������ات أن عند استخدامه 
املض�ادة  األدوي�ة  م�ع  أو  بمف�رده 
لاكتئاب، يحس�����ن أعراض االكتئاب 
املص�����ابني  األش�خ�������اص  ل�دى 

باملرض.

ترى خبرية التغذية ماريا ش�وبينا أنه إذا 
كان لدي�ك حساس�ية من بروت�ني حليب 
البق�ر، مع ع�وز الاكتاز أوع�دم تحمله 
يج�ب عليك التخ�ي عن تن�اول منتجات 
األلبان.وأش�ارت إىل أن حليب البقر ليس 
م�ن األطعم�ة الت�ي ال يمكن االس�تغناء 
عنها للبالغني ويمكن عدم إدراج منتجات 
األلب�ان يف النظ�ام الغذائ�ي، ولك�ن م�ن 

امله�م إضاف�ة مص�ادر أخ�رى 
للكالسيوم والربوتني.

الخبي��رة  وقال�ت 
الروس�ية  لقن�اة 
إذا كان لديك  إن�ه 
م���ن  حساسية 
حل��يب  بروت�ني 

البقر، يمكنك البحث عن بديل يف منتجات 
حلي�ب املاع�ز أو األغنام.وأوضح�ت أن�ه 
يف حال�ة ع�دم تحم�ل الاكت�وز، أو عوز 
الاكت�وز - وه�ي حال�ة ال ينت�ج فيه�ا 
بالكمي�ة  اإلنس�ان  جس�م  يف  الاكت�وز 
املناسبة، وهو إنزيم يكرس سكر الحليب، 

يمكنك أيًضا العثور عىل بديل.
وأضافت »يف نفس الوقت )مع عدم تحمل 
الاكت�وز( يش�عر الش�خص بع�د تناول 
منتجات األلب�ان بأحاس�يس مزعجة يف 
الجهاز الهضمي. يف مث�ل هذه الحاالت، 
يت�م أيًض�ا اس�تبعاد منتج�ات األلبان، 
بدًءا م�ن الحليب، يمكن�ك محاولة ترك 
منتجات األلبان، ألنها تحتوي عىل نس�بة 
أق�ل من الاكتوز، وغالًب�ا ما يتم تحملها 

ال  الش�خص  كان  إذا  طبيع�ي.  بش�كل 
يتحمل منتجات الحلي�ب املخمر، فيمكن 
تجرب�ة بديل عىل ش�كل حليب خ�اٍل من 
الاكت�وز أو تن�اول أدوي�ة تحت�وي عىل 

الاكتوز«.
إذا كان الش�خص يش�عر بأع�راض غ�ري 
س�ارة بعد تناول منتج�ات األلبان، يمكن 

ت�رك تل�ك األطعمة التي تس�بب 
هذه األعراض يف النظام الغذائي.

تحدي�د  يمك�ن  أن�ه  ونصح�ت 
األطعمة  قائمة 
به�ا  املس�موح 
ع����ن طري�ق 

بمفكرة  االحتفاظ 
طعام.

 B أو A خلصت دراس�ة جديدة إىل أن الزمر الدموية
أو AB أو O، ال عاق�ة له�ا بخط�ر اإلصابة بحاالت 

»كوفيد-19« الشديدة.
ويف وق�ت مبكر من الوباء، أش�ارت بعض التقارير 
إىل أن األش�خاص ذوي ال�دم م�ن فئ�ة A، كان�وا 
أكث�ر عرضة لإلصاب�ة ب�«كوفي�د-19«، يف حني أن 
أولئ�ك الذين لديهم دم من فئ�ة O كانوا أقل عرضة 

لإلصابة.
وق�ال الدكتور أميش أدالجا، الباحث البارز يف مركز 

جون�ز هوبكن�ز لألم�ن الصحي، إن�ه »من�ذ بداية 
ه�ذا الوب�اء، كانت هن�اك ارتباط�ات مفرتضة بني 
فصيلة ال�دم وقابلية اإلصاب�ة باألمراض«.وأضاف 
أدالج�ا، ال�ذي لم يكن ل�ه دور يف الدراس�ة أنه »من 
هذه الدراس�ة الكبرية، يبدو أنه ال يوجد ارتباط بني 
فصيلة ال�دم وقابلي�ة اإلصابة أو الخط�ورة، ومن 

املحتمل أن تكون هناك تفسريات أخرى«.
وأش�ار تقري�ر مبكر من الص�ني إىل أن فصيلة الدم 
ق�د تؤث�ر ع�ىل خط�ر اإلصاب�ة بف�ريوس كورونا. 

وقال الباحثون إن الدراس�ات الاحق�ة من إيطاليا 
وإس�بانيا تدع�م ذلك.وم�ع ذل�ك، قدمت دراس�ات 
أخ�رى م�ن الدنم�ارك والوالي�ات املتح�دة نتائ�ج 

مختلطة ومتضاربة.
ولتوضي�ح األم�ر، قام الباحث�ون بقي�ادة الدكتور 
بمرك�ز  القل�ب  أندرس�ون، م�ن معه�د  جيف�ري 
إنرتماونتني الطبي يف موراي، بيوتا، بتحليل البيانات 
 Intermountain من عرشات اآلالف م�ن املرىض يف
Healthcare، وه�و نظام صحي غ�ري ربحي يضم 

24 مستش�فى و215 عي�ادة يف والي�ة يوتا، أيداهو 
ونيفادا.ومن بني أولئك الذين شملهم التحليل، تبني 
أن م�ا يقارب 11500 مصابون بالفريوس التاجي، 

اختبارات البقية سلبية.بينم�ا جاءت 
وأف�اد الباحثون بأن 
فصيلة الدم لم تلعب 
دورا مهم�ا يف خطر 
إصاب�ة أي ش�خص 

ب�«كوفيد-19«.

حّذر أخصائيو تغذية من مخاطر صحية 
يس�ببها »االندومي« او ما يعرف ب�امللح 
الصين�ي املوجود فيه منه�ا تلف يف خايا 
امل�خ، إضافة إىل أم�راض وأعراض أخرى 
مثل رسط�ان الدم�اغ، وتراج�ع الذاكرة 
العقلي�ة،  الق�درات  وضعفه�ا وتده�ور 
وفت�ح  الرتكي�ز  ع�ىل  الق�درة  وفق�دان 
الش�هية، مم�ا يتس�بب يف زي�ادة الوزن 

بشكل مفرط.
واملخاط�ر الصحي�ة الت�ي يس�ببها م�ا 
يع�رف ب�جلوتم�ات أح�ادي الصودي�وم 
وتع�رف   ،Monosodium Glutamate
باالختص�ار MSG ومن مش�تقاته امللح 

الصيني أنه يسبب تلفاً يف خايا املخ.
وكش�ف خ�رباء التقني�ة أن ه�ذة امل�واد 
الخطرية التي تهدف لتحسني املذاق باتت 
تض�اف إىل كثري من املواد الغذائية املعلبة 

فضا عن استخدامها يف املطاعم.
وأوضحت استش�ارية التغذي�ة الدكتورة 
رويدة إدري�س أن امللح الصين�ي يتواجد 
يف منتجات الش�عريية رسيع�ة التحضري 
املستهلكة بش�كل كبري بني الناس، وهو 
عبارة عن س�م يرسي يف الجسد وبالذات 
رسيع�ة  الش�عريية  أن  مبين�ة  امل�خ،  يف 
 ،e621 م�ادة  ع�ىل  تحت�وي  التحض�ري 

وه�ي مكتوب�ة خلف كل كي�س من هذه 
املنتج�ات، وأيض�ا تعت�رب م�ادة خطرية 
تسبب تسمم املخ، ألنها تعترب من أخطر 

محسنات الطعم عىل اإلطاق.
وقال�ت إدري�س إن مخاطر ه�ذا امللح 

تكمن يف أنه يسبب تلفا يف خايا املخ غري 
القابلة للتجدد، وكذلك تراجعا يف الذاكرة 
وضعفه�ا وتده�ورا للق�درات العقلي�ة، 

وفقدان الرتكيز.
وأشارت أيضا إىل أن امللح الصيني يمكنه 
أن يتس�بب يف أم�راض عصبي�ة ناتج�ة 
عن تليف خايا املخ مثل الش�لل الرعاش 
والزهايم�ر والص�داع املزم�ن، ويف ح�ال 
استمر املستهلك يف تناولها فقد تؤدي به 
إىل اإلصابة ببعض أنواع الرسطانات مثل 

رسطاني الثدي والدم�اغ، باإلضافة 
إىل ارتف�اع الكولس�رتول وضغط 

ال�دم واألزمات القلبي�ة الحادة 
نتيج�ة البدان�ة املرضي�ة غري 

القابلة للعاج.
وتب�ني أن مادة MSG تس�بب 

تلفا لألعصاب والدماغ، وحسب 
العدي�د من الدراس�ات ف�إن لها 

دورا يف إدم�ان املس�تهلك عىل تناول 
منتج معني بس�بب امل�ذاق، كما أنها قد 

تسبب السمنة ومرض السكري والصداع 
والش�قيقة وفرط الحركة وقل�ة االنتباه 
ل�دى األطفال ومرض التوحد، وذلك وفقا 
لنتائ�ج ع�دد م�ن الدراس�ات التي 
رك�زت ع�ىل ه�ذه املادة 

بالتحديد.

اطباء جلدية: مشاكل األظافر ال 
تكون دائما جمالية
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 مواطن كربالئي يعيد ألف قطعة أثرية من حضارة وادي الرافدين

news

فر أكثر من 1800 سجني من سجن يف والية 
هجوم  إثر  نيجرييا،  رشق  جنوب  يف  إيمو 
سلطات  أعلنت  ما  بحسب  مسّلحون،  شنّه 
مصلحة  باسم  املتحّدث  السجون.وقال 
السجون فرنسيس إينوبور يف بيان إّن »سجن 
 2:15 الساعة  قرابة  لهجوم  تعّرض  أويري 
من فجر االثنني من قبل مسّلحني مجهولني 
أطلقوا بالقوة رساح 1844 سجيناً«.وأضاف 
إنّهم رأوا عدداً  أّن »شهود عيان قالوا  البيان 
كبرياً من الرجال املسّلحني عىل متن شاحنات 

حّراس  هاجموا  أن  لبثوا  ما  الذين  صغرية 
الرئيسية«. البّوابة  يفّجروا  أن  قبل  السجن 

يف  االتّصاالت  عن  املسؤول  أّكد  جهته،  من 
سجون والية إيمو، جيمس مادوغبا، تعرض 
السجن للهجوم، مشرياً إىل أّن »الوضع تحت 
»مواصلة  إىل  السكان  وداعياً  السيطرة« 
السلطات  فرضت  الهجوم  أعمالهم«.وإثر 
اعتباراً  تجول  حظر  املجاورة  أبيا  والية  يف 
السادسة  وحتى  ليالً  العارشة  الساعة  من 
يستهدف  هجوم  أضخم  صباحاً.وهذا 

الحديث.وسارع  البالد  تاريخ  يف  سجناً 
إدانة  إىل  بخاري  محمد  النيجريي  الرئيس 
»إرهابيون«  بأنّهم  منّفذيه  واصفاً  الهجوم، 
»السّكان  يّتهم  أن  دون  من  و«فوضويون«، 
األصليني لبيافرا«، الجماعة االنفصالية التي 
تقع  حيث  بيافرا  منطقة  باستقالل  تنادي 
املتحّدثة  باورفول  إيما  إيمو.وسارعت  والية 
نفي  إىل  لبيافرا«  األصليني  »السّكان  باسم 
عىل  بالهجوم  االنفصالية  للجماعة  صلة  أّي 

السجن.

فرار أكثر من 1800 سجين في نيجيريا

ازداد العام 2020 عدد رسقات 
األموال من حسابات املواطنني 
الروس بسبة 60%، حيث سحب 
الحس�ابات  م�ن  املجرم�ون 
املرصفية مبلغ�ا ماليا إجماليا 
يقدر ب�� 2.8 ملي�ار روبل، ما 
يعادل نحو 37.3 مليون دوالر.

»إزفيس�تيا«  وقال�ت صحيفة 
إن ثل�ث الجرائ�م الس�يربانية 
تت�وج بنج�اح املحتال�ني. ولم 
يرتف�ع عدد عملي�ات االحتيال 
يف فرتة انتش�ار وب�اء »كوفيد 
19« فحس�ب، ب�ل وبلغ�ت   –
ع�ددا ل�م يس�بق ل�ه مثي�ل يف 
تاريخ روسيا.جاء ذلك يف بيان 

الش�عبية  الجبهة  أصدره فرع 
الروس�ية املوحدة، الذي أسس 
صندوقا ماليا بعنوان »حقوق 
ف�إن  ذل�ك،  املقرتضني«.م�ع 
ال�ذي  املتوس�ط  امل�ايل  املبل�غ 
يرسق�ه املحتال�ون انخف�ض، 
الش�عبية  الجبه�ة  حس�ب 
ليص�ل   %8 بنس�بة  املوح�دة، 
14500 روب�ل، حي�ث أصب�ح 
مبل�غ 5 آالف روب�ل أصغ�ر ما 
يرسق�ه املجرم�ون إلكرتوني�ا 
ل�دى مواط�ن. أما أك�رب مبلغ 
روب�ل،  مالي�ني   5 إىل  فوص�ل 

بحسب »روسيا اليوم.
األخصائي�ون  ويوض�ح 

املتوس�ط  املبل�غ  انخف�اض 
املواطنني  مداخي�ل  بانخفاض 
يف فرتة انتش�ار وباء »كوفيد – 
19«. وي�رى العضو يف مجلس 
حماي�ة  بجمعي�ة  الخ�رباء 
املنافس�ة يف س�وق الخدم�ات 
املالي�ة، أندريه مويس�ييف، أن 
املجرمني ال يزالون يستهدفون 
املتقاعدي�ن أو م�ن يواجهون 

أوضاع مالية حرجة.
والذي�ن  املس�نني  إن  وق�ال 
اقرتب�وا م�ن عم�ر االنتقال إىل 
املعاش يتميزون بنسبة عالية 
م�ن العجز ع�ن التع�رف عىل 

االحتيال.

ال تك�ف الروب�وت صوفيا عن إع�داد مفاجآت 
م�ن العيار الثقي�ل والخطري، ل�ن يكون آخرها 
بالتأكي�د ب�دء مس�رية فني�ة ضم�ن م�روع 
»صوفيا بوب«.أشهر إبداعات رشكة »هانسون 
روبوتيكس« القادرة ع�ىل تقليد تعابري الوجه، 
والقي�ام بح�وارات، والتع�رف إىل األش�خاص، 
تمكن�ت يف الس�ياق الفني كذلك م�ن بيع لوحة 
فني�ة بقيم�ة 688.888 أل�ف دوالر ضمن مزاد 
علني، أخرياً، وتعاونت فيها مع الرسام اإليطايل 
أندريا بوناسيتو، وتم تحويل العمل إىل رمز غري 

قابل لالستبدال.
وأش�ار موق�ع »كي�ه ت�ي إل إي�ه« إىل تأكي�د 
يف  قدم�اً  س�تميض  صوفي�ا  ب�أن  »هانس�ن« 
مس�ريتها ضم�ن عال�م رس�م اللوح�ات إال أن 

الخطوة املقبلة يف مس�ريتها س�تتوقف يف عالم 
املوس�يقى. وتقوم صوفيا بالعمل عىل عدد من 
األعم�ال املوس�يقية ضم�ن م�روع »صوفيا 
بوب«، حي�ث تتعاون مع عدد من املوس�يقيني 

البر لتوليد موس�يقى وكلمات أغنيات.
وإذ أعرب هانس�ون عن شديد حماسته ملسرية 
صوفي�ا املهني�ة كفنان�ة، قال: »لق�د تصورت 
صوفي�ا كعمل فني إبداعي قائم بذاته يمكن له 

أن يبدع الفن«.
يذكر أن صوفي�ا متعددة املواهب، التي حصلت 
يف العام 2017 عىل الجنسية السعودية، لتكون 
أول مواطن روبوتي، ق�د أحدثت ضجة يف عالم 
الفن�ون حني تمكنت م�ن بيع عمله�ا الرقمي 

لشخص بقي مجهول الهوية.

مكونات تسّد مسام الشعر، وتسهم يف تهيج فروة الرأس وخسارة الشعر 
بالتايل، كلها موجودة يف الش�امبو الذي نس�تخدمه. ولطاملا حّذر الخرباء 
م�ن م�ادة الس�يليكون يف منتجات الش�امبو، الت�ي ترتك بقاي�ا، ويؤدي 

استعمالها املتكرر إىل تفاقم املشكلة.
وي�رح الدكتور أوري�ت ماركوفيتز اختصايص الجلد، ومؤس�س رشكة 
»أوبتي سكني« يف نيويورك، املسألة، وفقاً ملوقع »يش فايندس«، بالقول: 
»منتجات العناية بالش�عر التي تحتوي عىل السيليكون، ترتك بقايا داخل 
الش�عر وعىل فروة الرأس، فتثقلها، وتس�ّد املس�ام، وتسبب عىل األرجح 

فقدان الشعر«.
وإذ تبدي غريتش�ني فريز اختصاصية أمراض الشعر، موافقتها، تضيف 
أن�ه عادة ما يكون من الصعب التخلص م�ن الرتاكم الضار، وتقول: »إن 
أش�كال السيليكون غري املتحلل باملاء، قد تصعب إزالتها بالفعل بواسطة 
الغس�ل العادي، وقد تتطلب شامبو تنظيف خاصاً«. ويدخل ثنائي ميثيل 
السيلوكس�ان، ضمن أخطر املكونات، حيث يس�هم برتاكم البقايا، وترك 

الشعر دهنياً.

ن�رت إدارة الربي�د 
يف كندا أس�طوالً من 
ش�احناتها يضّم 37 
مركب�ة ملونة يف 28 
مدينة، للتخفيف من 
تتس�بب  التي  الكآبة 
به�ا الجائحة، وزرع 
القليل م�ن الفرح يف 

نفوس الناس.

لصوص يسحبون 2.8 مليار روبل من حسابات الروس الروبوت »صوفيا«
متعددة المواهب الفنية 

مكّون في »الشامبو« يسبب 
تساقط الشعر وتلفه

االربعاء   7 نيسان   2021   العدد  2562  السنة الحادية عشرة

العادة يف األنباء املتعلقة، بقطاع اآلثار والتحف  درجت 
كشف  عن  االعالن  يتم  أن  العالم،  حول  التاريخية 
أو  كانوا  أفرادا  وتجارها،  اآلثار  سارقي  وضبط 
ما حدث يف  لكن  تهريب منظمة،  مافيات، وشبكات 

مدينة كربالء اليوم، كان مغايرا ومعاكسا تماما.
فقد أعلنت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار العراقية، 
تسلمها طواعية ما يقرب من ألف قطعة أثرية، تعود 
وادي  حضارة  تاريخ  يف  ضاربة،  سحيقة  لعصور 

الرافدين العريقة.
ورصح مفتش آثار وتراث مدينة كربالء، أحمد حسن 

من  ونادرة،  نفيسة  أثرية  قطع  استالم  عن  جابر 
السومرية،  الحقبة  اىٕل  تاريخها  يعود  كربالئي  مواطن 
ولفرتات زمنية مختلفة، حيث يبلغ عديدها نحو  ألف 

قطعة متنوعة.
وتوثيق  جرد  تم  قد  أنه  العراقي  املسؤول  وأوضح 
وتصنيفها  رسمي،  بشكل  القطع  هذه  وتسجيل 
كربالء،  وتراث  آثار  مفتشية  يف  فنية  بصورة 
لالٓثار  العامة  الهيئة  إىل  تسليمها  ذلك  بعد  ليتم 
ألواح  عن  عبارة  االٔثرية  القطع  الرتاث.وهذه  و 
طينية وحجرية، بأشكال مختلفة إسطوانية وذات 
أشكال هندسية، وبعضها تحمل كتابات سومرية 
طينية،  أرقام  شكل  عىل  املسمارية،  بالحروف 
والبعض االٓخر منقوش عليها أشكال متنوعة، تعرب 
اختالف  عىل  والسياسية،  االٕجتماعية  الحياة  عن 

العصور.
يذكر أن املواطن العراقي الذي قام بتسليم هذه القطع 

والكنوز األثرية، التي ال تقدر بثمن هو من 
النادرة، وبعد اطالعه  هواة جمع املقتنيات 
أقدم  العراقي،  والرتاث  االٓثار  قانون  عىل 
اسهاما  األثرية،  التحف  هذه  تسليم  عىل 
بلده  تراث  عىل  الحفاظ  يف  قال  كما  منه 
تقرير  والتشتت.وكان  الضياع  من  العراق، 
قد  الربيطانية  اإلندبندنت  صحيفة  نرته 
نقل عن وفاء حسن عاملة اآلثار العراقية أن 
»اآلثار العراقية املفقودة موجودة يف أمريكا 
واإلمارات  ولبنان  وسويرسا  وبريطانيا 

وإسبانيا… وأن هناك سعيا الستعادتها«.
من  اآلالف  عرات  فإن  وفاء،  وحسب 
إىل  ونقلت  العراق  من  نُهبت  األثرية  القطع 

املتاحف األخرى واملجموعات الخاصة.
ولدت  الذي  املكان  الرافدين  بالد  وتمثّل 
وُكتبت  األوىل،  املدن  وبنيت  الحضارة،  فيه 

الكلمات األوىل.
التي  ويف ظّل الحرب وحالة عدم االستقرار 
استغّل  السابقة،  العقود  يف  العراق  عاشها 
اللصوص هذه الفرصة. ولطاملا نقل علماء 
بشكل  اكتشافاتهم  األوروبيون  اآلثار 
القرن  أوائل  يف  األصلية  بلدانهم  إىل  روتيني 

العرين.
القانوني  غري  الحفر  عمليات  كانت  كما 
الخليج  حرب  بعد  الطاغية  عهد  يف  شائعة 
لم  الفوىض  ولكن   ،)1991-1990( األوىل 
تبدأ فعال إال بعد الغزو الذي قادته الواليات 
العراق سنة 2003 ودخول قوات االحتالل  املتحدة عىل 
نيسان  من  العارش  يف  أنه  حيث  العراق   اىل  االمريكي 
بأكمله،  للنهب  العراقي  الوطني  املتحف  تعّرض   2003

ورُسقت منه أكثر من 15 ألف قطعة.
املتحف،  افتتاح  إلعادة  االستعداد  يجري  كان  وبينما 
سيطرت  حيث   ،2014 سنة  أخرى  كارثة  حدثت 
عصابات داعش االجرامية عىل اآلالف من املواقع األثرية 
التي ال تقدر بثمن  التماثيل  العديد من  واملتاحف ودمر 
مالية  مبالغ  عىل  للحصول  الباقي  وهّرب  املوصل،  يف 
أكثر  جمع  من  تمكنوا  الدواعش  أن  إىل  تقارير  وتشري 
مئة مليون دوالر سنويا من خالل بيع اآلثار املرسوقة 

يف السوق السوداء.

انتر فيديو ملربية نحل محرتفة يف تكساس عىل نطاق واسع عرب االنرتنت 
بعد أن ظهرت وهي تنقذ خلية نحل كانت عالقة تحت ألواح أرضية خشبية 

يف حديقة ألكثر من عامني.
تطبيق  عىل  أنجزتها  التي  اإلنقاذ  عملية  فيديو  تومسون  إيريكا  ونرت 
تيك توك يوم الجمعة املايض ، حيث شاهده 60 مليون مستخدم كما حقق 

الفيديو أكثر من 1.5 مليون مشاهدة عىل  تويرت وفق »إنديبندنت«.
أنها عندما رفعت األرضية وجدت خلية  الفيديو  إيريكا من خالل  وتوضح 
إىل  اضطرت  أنها  لدرجة  جًدا  كبرية  الخلية  كانت  بالنحل،  مليئة  ضخمة 
سحب قسم آخر من األرضية إلزالة الخلية، وقامت مبارشة بعدها بوضع 

النحل يف خلية جديدة آمنة.
الخلية  من  بيدها  النحل  بعض  بإزالة  قامت  عندما  أنها  إيريكا  وأوضحت 
األصلية ووضعها أمام الخلية الجديدة، ذهب النحل مبارشة داخلها، وتوجه 

بعدها سيل من النحل من تحت األرض إىل الخلية الجديدة.
مشبك  يف  إيريكا  فوضعتها  دقيقة،   15 حوايل  بعد  النحل  ملكة  وظهرت 

لألوراق لحملها بلطف إىل الخلية الجديدة. 
وبمجرد وصول امللكة إىل الخلية الجديدة. بدأ بعض النحل يف إرسال إشارات 

ملساعدة النحل اآلخر يف العثور عىل طريقه إىل الخلية الجديدة.

»ماكاك«  فصيلة  من  قرد  قام 
العريقة يف إحدى مناطق إندونيسيا، 
محرتف  مصور  عمل  بمحاكاة 
يلتقط  مشاهدته  بعد  وتقليده 

الصور باستخدام كامريا احرتافية.
»ماكاك«  قرد  الفيديو  يف  ويظهر 
صغري وقد أمسك بكامريا احرتافية 
الرؤية  النظر من خالل عدسة  وبدأ 
وكأنه  بالكامريا،  الخاصة  الصغرية 

يلتقط صورا ألصدقائه القرود.
إندونييس  ناشط  حساب  وشارك 
يحمل اسم ياشار عيل، تغريدة عىل 
املصور  »كان  فيها:  قال  »تويرت«، 
موغنز ترول يلتقط صورا يف محمية 
بإندونيسيا  الطبيعية  تانغكوكو 
إىل  وعاد  اسرتاحة  أخذ  عندما  لكنه 
األسود  »ماكاك«  قرد  فوجد  العمل 
ويقلده  كامريته  يستخدم  الربي 
»سبوتنيك«،  مهنته«.وبحسب  يف 
وحركها  الكامريا  القرد  التقط 
ونظر عدة مرات من خالل العدسة، 
زاوية  أفضل  عىل  الحصول  وحاول 

رؤية.

60 مليون مشاهد لفيديو
 امرأة تنقذ خلية نحل !

شاحنات بألوان زاهية للتخفيف من كآبة الجائحة

من  للتأكد  جودة  مراقبة  املختلفة  الصناعية  املنتجات  تتطلب 
املختلفة. واألبعاد  والوزن  الحجم  حيث  من  للمواصفات  مطابقتها 
الكمبيوتر  ألبحاث  فراونهوفر  بمعهد  الباحثني  من  فريق  وابتكر 
»ماركوس«  اسم  يحمل  حوسبياً  برنامجاً  أملانيا،  يف 
املختلفة  املكونات  مواصفات  ملراقبة 
موقع  الصناعة.وأفاد  عملية  أثناء 
الربنامج  بأن  إكسبلور«،  »تيك 
الذكاء  تقنيات  يطوع  الجديد 
املعزز  والواقع  االصطناعي 
مراقبة  بعمليات  للقيام 
أجل  من  برصية 
املنتج  بني  املقارنة 
واملواصفات  النهائي 
املسجلة  األصلية 
املنتج. لنفس 
الباحث  ويقول 
من  جراف،  هولجر 
فراونهوفر،  معهد 
»يتعرف  الربنامج  إن 
الجاري  املنتج  عىل 
أي  ويرصد  تصنيعه، 
أبعاده  بني  اختالفات 
واملواصفات  الفعلية 
املستهدفة«.ومن  األصلية 
خالل تقنيات التعلم العميق، 
عىل  الربنامج  تدريب  تم 
التعرف عىل املكونات واملنتجات 
أن  دون  املختلفة،  الصناعية 

يكون قد سجلها من قبل.

قرد يمتهن التصوير الفوتوغرافي المحترف

تقنيات الذكاء االصطناعي تراقب جودة المنتجات
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