في هذا العدد

برلماني يطالب بفرض سيادة
الحكومة على كردستان
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المراقب العراقي/بغداد...

طالب النائب حسين العقابي ،امس الس�بت ،بفرض
سيادة الحكومة االتحادية عىل اقليم كردستان.
وق�ال العقاب�ي يف ترصيح صحف�ي تابعت�ه «املراقب
العراق�ي» ان�ه «يج�ب ف�رض س�يادة الحكومة عىل
اقلي�م كردس�تان الع�راق والس�يطرة على املناف�ذ
الحدودية يف االقليم» ،مبينا ان «تمرير املوازنة س�اهم
بإنطفاء التعاقدات غري االصولية وغري الدس�تورية يف
كردستان».
واضاف « ان «قوى سياس�ية شاركت يف تمرير املوازنة
من أجل استغاللها يف االنتخابات املقبلة وتمرير بعض
البن�ود لصالح قوى سياس�ية أخرى م�ن أجل ضمان
التحالف معها يف االنتخابات املقبلة».

ً
ً
ومنجزا
مشروعا
إيران تدشن 133
في مجال الصناعة النووية
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أهداف خطيرة في مضمون «البيان المهلهل»

الصحة النيابية تحذر من خطورة
الوضع الصحي

«الثعبان» األميركي يستبدل «جلده»
في العراق عبر «مناورة» سياسية

المراقب العراقي/بغداد...

أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية ،امس السبت ،أن الحالة الوبائية
يف العراق خطرية  ،محذرة من زيادة ملحوظة بعدد اإلصابات.
وق�ال عض�و اللجن�ة ج�واد املوس�وي يف ترصيح صحف�ي تابعته
«املراق�ب العراقي» أن «الحالة الوبائي�ة يف البالد بالغة الخطورة» ،
داعيا «الجهات املعنية إىل تش�ديد االجراءات االحرتازية ملنع انتشار
الفريوس».
وأض�اف «هناك زي�ادة ملحوظة يف إصابات كورون�ا بالبالد بعد ان
تعدت حاجز  ٧آالف إصابة يوميا».
وأش�ار إىل أن «دخول الساللة الجديدة والتطور الرسيع يف االنتشار
يصدر عنه رسعة يف اإلصابات باإلضافة إىل مزيد من الوفيات».
يذكر اىل ان العراق اتخذ جملة من االجراءات الصحية بعد تس�جيل
اصاب�ات يف صف�وف املواطنني بفاي�روس كورونا املتح�ور ،حيث
اعلن عن حظر شامل للتجوال عدل فيما بعد اىل جزئي بعد الساعة
التاسعة مع شمول الجمعة والسبت باجراءات الحظر الشامل.

المراقب العراقي /المحرر السياسي...

بي�ان «مهلهل» كما وصفته فصائل املقاومة اإلسلامية،
ذلك الذي أعلنت�ه الحكومتان العراقية واألمريكية يف ختام
الجولة الثالثة من الحوار االسرتاتيجي بينهما ،التي جرت
األسبوع املايض عرب تقنية االتصال املرئي.
وجاء يف البيان املشرتك ،أن «مهمة الواليات املتحدة وقوات
التحالف تحولت إىل مهمة تدريب ومشورة ،ما يتيح الحقا ً
إعادة نرش أي قوة مقاتلة ما تزال يف العراق ،عىل أن يحدد
الجدول الزمني لذلك خالل محادثات مقبلة».
إال أن مجري�ات الح�وار ونتائج�ه ،تدع�م فرضي�ة بق�اء
القواعد العس�كرية األمريكي�ة يف العراق ،على الرغم من
التس�ويق الحكوم�ي إىل «خدع�ة» تبدي�ل صف�ة القوات
األمريكي�ة ،وتغيير مهامه�ا م�ن عس�كرية إىل «تدريبية
واستشارية».
وي�رى مراقب�ون للش�أن الس�يايس وخرباء عس�كريون،
أن القان�ون ال�دويل وبموج�ب تبديل صفة الق�واتُ ،يلزم
واش�نطن بتسليم القواعد العس�كرية إىل القوات العراقية
ومغادرته�ا ،مقاب�ل أن توف�ر حكومة بغداد معس�كرات
تدري�ب وحماية وتنهي وج�ود القواع�د األمريكية ،إال أن
البيان الختامي لم يتطرق لذلك.
كم�ا «تجاهل» البي�ان تحديد حركة وعدد وتنقل وسلاح
الجيش األمريكي خارج العراق ،ضمن اتفاق بإرشاف األمم
املتحدة ك�ون القوات االمريكية تحول�ت إىل قوات تدريب،
كم�ا لم يتطرق كذل�ك إىل اإلرشاف التام ال�ذي يفرتض أن
يقوم ب�ه الجيش العراقي عىل الق�وات االمريكية الباقية،
عرب تقديم الواليات املتحدة قائمة بأسماء املدربني.
ويف الوق�ت ال�ذي ما ت�زال في�ه الواليات املتح�دة تفرض
ً
خالف�ا لطبيعة الحوار
س�يطرتها عىل األج�واء العراقية،
االسرتاتيجي واالتفاقيات الدولية ،لم تشهد الجولة الثالثة
من الحوار اتفاقا نصيا ً عىل بقاء املدربني األمريكيني بمدد
محددة ،عالوة عىل نوع التدريب وعدد املشمولني به.
وفق ذلك يقول املحلل السيايس صباح العكييل لـ»املراقب
العراق�ي»« :كن�ا ننتظر نجاح الوف�د العراقي املفاوض يف
الجولة الثالثة من الحوار االستراتيجي ،وأن تفيض نتائج
الحوار إىل إنهاء الوجود العس�كري األمريكي عىل األرايض
العراقية».
ويضي�ف العكيلي أن «اإلعالن عن انته�اء مهمة التحالف
وتح�ول الق�وات إيل مدربني ،لم يكن صادق�ا ً ألننا فوجئنا
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لجنة برلمانية :الملف النفطي يُدار
من قبل أشخاص غير كفوئين
المراقب العراقي/بغداد...

بع�د ذلك بترصيحات صادرة من البيت األبيضُ ،تشير إىل
استمرار بقاء قوات االحتالل».
وي�رى العكيلي أن «الوالي�ات املتح�دة تم�ارس أس�لوب
التضليل ،والحوار االستراتيجي ال يعدو عن كونه مناورة
وهروبا ً إىل األمام» ،مبينا ً أن «واشنطن أكدت خالل الجولة
بأنها ال ترغب بالخروج من العراق».
وم�ع اللحظ�ات األوىل النطالق الجولة الثالث�ة من الحوار
االستراتيجي بني الع�راق والواليات املتح�دة ،الذي يرجو
العراقي�ون من�ه ،تنفي�ذ ق�رار مجل�س الن�واب بإخراج
الق�وات األجنبية من أرايض البلاد ،صدم وزير الخارجية
فؤاد حسين ،ال�رأي العام بترصيح أع�رب من خالله عن
االسرتاتيجي بني البلدين يف
اس�تمرار الحوار
«تطلعه» إىل
ّ
ِ
جوالت الحقة.
وج�اء ذل�ك بعدما أص�درت الهي�أة التنس�يقية لفصائل

البرلمان يشرعن «ازدواج الرواتب»
فقرات «ملغمة» تنفجر بعد إقرار الموازنة

نائب :انهيار النظام المقبور بذكرى
اغتيال الصدر يمثل عدالة السماء
المراقب العراقي/بغداد...

أكد النائب فاضل الفتالوي ،امس السبت ،ان انهيار النظام املقبور بذكرى
اغتيال الشهيد محمد باقر الصدر تمثل عدالة السماء.
وق�ال الفتالوي يف ترصيح صحفي تابعت�ه «املراقب العراقي» ان «عملية
اغتيال محمد باقر الصدر “قدس” تمثل جريمة العرص».
واضاف ،ان «س�قوط نظ�ام املقبور ص�دام اقرتن بموعد اعدام الش�هيد
الصدر واخته بنت الهدى وهذه هي عدالة السماء».
ولفت الفتالوي ،ان «الش�هيد الصدر تصدى علنا ً للنظام البعثي املجرم»،
مبينا ً ان «الدماء الطاهرة لرموز العراق اصبحت مالذا ً لكل الثائرين بوجه
الطاغية املجرم».
يذكر ان النظام الصدامي املقبور اقدم يف التاس�ع من نيس�ان عام 1979
عىل اغتيال املفكر االسلامي الش�هيد محمد باقر الصدر بس�بب مواقفه
الرافضة للظلم واالستبداد.

ً
بيان�ا علّق�ت في�ه على الح�وار
املقاوم�ة اإلسلامية
ً
االستراتيجي قائلة« :نرفض مقدما البيان املهلهل املزمع
إص�داره عن ه�ذه اللجنة ،ونطال�ب مرة أخيرة ونهائية
بإعادة تش�كيل لجنة الحوار من الشخصيات املشهود لها
بالكفاءة والنزاه�ة والوطنية والخلفي�ة األكاديمية ،وأن
يكون اختيارهم بطريقة ش�فافة بالتش�اور مع األطراف
السياسية والوطنية املختلفة».
وأك�دت الهي�أة رضورة «أن ال تضم اللجنة -التي س�وف
تشكل -بني أعضائها شخصيات تحمل الجنسية األمريكية
أو الربيطاني�ة ،فلي�س م�ن املعق�ول أن يحاور ش�خص
بل�ده الذي يحمل جنس�يته ويعد مواطنا ً م�ن مواطنيه»،
داعية إىل تش�كيل «لجنة موازية من الشخصيات العلمية
واألكاديمية والسياس�ية وتك�ون وظيفتها وضع خارطة
الطري�ق للجنة الح�وار ومتابعة عمله�ا والنتائج املرتتبة

عىل الحوار الذي تجريه بصورة متواصلة».
وش�ددت عىل أهمية «أن يكون عىل رأس خارطة الطريق
وباك�ورة أعماله�ا تنفيذ قرار الش�عب ومجل�س النواب
العراق�ي بإخ�راج الق�وات األجنبية جميعه�ا من األرض
العراقي�ة ،عىل أن يتضمن ذلك األجواء العراقية وحمايتها
بالكامل ومنع أي طريان أجنبي من انتهاكها».
جدي�ر بالذك�ر أن مجل�س الن�واب ص�وت خالل جلس�ة
اس�تثنائية عقدها يف الخامس من كان�ون الثاني ،2020
عىل قرار ُيلزم الحكومة بالعمل عىل جدولة إخراج القوات
األمريكية .وحظي القرار الربملاني بتأييد ش�عبي واس�ع،
حي�ث ش�هدت العاصم�ة بغداد آن�ذاك تظاه�رة مليونية
حاش�دة ،نددت بالوجود العس�كري األمريك�ي يف العراق،
وذل�ك يف أعقاب عملية االغتيال الغادرة التي طالت القادة
الشهداء.

اك�دت لجن�ة النف�ط والطاق�ة
الربملانية ،امس الس�بت ،ان امللف
النفطي ي�دار من قبل اش�خاص
غير كفوئني ،فيما بينت أن هناك
عددا من شبهات فساد يف الوزارة.
وقال عضو اللجن�ة النائب همام
التميم�ي يف ترصي�ح صحف�ي
تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» إن
«السياس�ة النقدي�ة يف الع�راق
لألس�ف ه�ي سياس�ة فاش�لة،
واملل�ف النفط�ي يت�م إدارته من
قب�ل أش�خاص غير قادرين عىل
تغيري الواقع اىل االفضل واستثمار
الث�روات الطبيعي�ة بم�ا يعظ�م
امل�وارد للبل�د» ،مبين�ا ان «هنالك
العدي�د م�ن ش�بهات الفس�اد يف
وزارة النف�ط ويف الكثير م�ن
الحقول واملكامن النفطية اضافة
اىل توق�ف العدي�د م�ن الحق�ول
نتيجة ألعذار واهية».
واض�اف التميم�ي ،ان «بع�ض
الكتل السياس�ية تعي�ق عمليات
اس�تجواب الوزراء او املس�ؤولني
التنفيذيين الفاس�دين ،وكل
ط�رف س�يايس يتبن�ى أح�د

ال�وزراء ويدافع عن�ه ويعرقل اي
إجراءات الستجوابه» ،الفتا اىل ان
«املحاصصة وغري املهنية ووضع
األش�خاص غير املناس�بني يف
مناصب ال تعنيه�م بوزارة النفط
جعل�ت الواج�ب الحقيق�ي لهذه
ال�وزارة يت�م قتله وت�م قتل دور
الخبراء واملختصني يف ادارة امللف
النفطي يف البلد».
واك�د ان «ج�والت الرتاخي�ص
والعق�ود املربم�ة م�ع الشركات
االجنبي�ة وم�ا تضمنته�ا م�ن
التزام�ات قانوني�ة ومالي�ة ،من
الصع�ب تغيريها دون مفاوضات
وح�وارات معمق�ة تس�توجب
موافق�ة الطرفين وال نس�تطيع
إل�زام الط�رف الثان�ي بشيء
خارج إط�ار العقود الت�ي نعتقد
ان البع�ض منه�ا يحت�وي على
ضمانات س�يادية» ،مش�ددا عىل
«اهمي�ة اع�ادة النظ�ر بش�كل
جذري بإدارة امللف النفطي ابتداء
م�ن الش�خصيات الت�ي تتصدى
للمناصب العليا يف الوزارة وصوال
اىل الخطط والربامج املعدة يف هذا
املجال».

المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي...

ا ِته�م عدد من الن�واب ،القوى السياس�ية
بتمرير املوازن�ة ألغراض انتخابية ،مبينني
أن نتائجه�ا انعكس�ت على التحالف�ات
السياس�ية املقبلة ،الفتين إىل أن تمريرها
إجرام بحق الش�عب العراق�ي الذي يعاني
من أزمة مستمرة بسبب رفع سعر الدوالر
وعدم إعادته اىل السعر القديم .
واش�تملت املوازنة عىل العديد من الثغرات
وجاءت يف مقدمتها ،قضية ازدواج الرواتب

وتجاوز املحارضين والكرد الفيلية وغريها
 ,ويبدو أن هذه االعرتاضات والطعون هي
ألغ�راض النتخابية ،ألن قضي�ة مزدوجي
الروات�ب مُ � ِّررَت متج�اوزة يف ذل�ك االزمة
املالية.
اللجنة املالية كش�فت عن وجود  150ألف
موظف م�ن مزدوجي الروات�ب ،مبينة أن
معالجة ه�ذا املوض�وع س�توفر أكثر من
ترليون دينار شهريا.
رئيس اللجنة املالية النيابية هيثم الجبوري

ق�ال يف اجتماع�ه م�ع اللجن�ة إن هن�اك
عرشات اآلالف من االش�خاص يس�تلمون
راتبني م�ن الدول�ة ،كموظف العق�د الذي
يس�تلم راتب رعاية اجتماعي�ة أو متقاعد
وموظ�ف بعق�د يف نفس الوق�ت وهذا غري
مسموح به وفق القانون”.
ويف هذا الش�أن أكد املختص بالش�أن املايل
س�امي سلمان  ,أن املوازنة اُعدت ألغراض
سياس�ية انتخابية بموافق�ة جميع الكتل
 ,والي�وم ومن أجل كس�ب تعاط�ف فئات

معين�ة من املترضرين من قان�ون املوازنة
مع ق�رب االنتخابات الربملاني�ة تصاعدت
االص�وات املطالب�ة بالطعن فيه�ا ألنها لم
تل�ب مطالب فئ�ات ش�عبية  ,بينما أكدت
ِ
اللج�ان املختصة أن جمي�ع الكتل وافقت
عىل رفع س�عر رصف ال�دوالر وعدم إدراج
املحارضي�ن وغريه�م  ,والي�وم يتباك�ون
عليهم .
وق�ال س�لمان يف اتص�ال م�ع ( املراق�ب
العراق�ي) :إن املش�كلة الرئيس�ية ه�ي

تعدد الروات�ب لفئات معين�ة وخاصة من
السياس�يني وق�د ت�م إق�رار ه�ذه الفقرة
بموافق�ة جميع الكتل ،رغ�م االزمة املالية
التي تتعلل بها الحكومة  ,خاصة لو علمنا
أن املس�تفيدين منها هم رشائح استفادت
عىل مدار أكثر من خمس�ة عرش عاما وما
زال�ت تصر على امتيازاتها رغ�م ارتفاع
معدالت الفق�ر يف املجتم�ع  ,وقد تضمنت
املوازنة فقرة تعدد الرواتب ...
تفاصيل اوسع صفحة 3

تنازالت ما قبل االنتخابات تفتح للكاظمي باب التحالف مع الكرد
المراقب العراقي /خاص ...

تن�ازالت جدي�دة إلقليم كردس�تان وحزبيه
الرئيسيني اللذين يسعيان مبكرا اىل التقارب
اىل بع�ض الكت�ل السياس�ية التي س�اعدت
الك�رد عىل تحقي�ق حصة املوازن�ة االخرية
م�ن دون تقدي�م تعه�دات كافي�ة لاللتزام
باالتفاقات النفطية ،هذه هي أبرز املخاوف
الت�ي اُثريت ل�دى بع�ض الكتل السياس�ية
س�يما بعد اللقاء الذي عق�ده الكاظمي مع
وف�د إقلي�م كردس�تان برئاس�ة نيجريفان
بارزاني.
وح�ذر مختصون يف الش�أن الس�يايس من

سلس�لة تن�ازالت الت�ي س�تطال ملف�ات
حساس�ة للغاي�ة تخ�ص الطرفين بغ�داد
واملركز.
ووصل يوم أمس السبت ،وفد كردي برئاسة
نيجريف�ان بارزان�ي رئي�س حكوم�ة إقليم
كردس�تان ،والتقى خالله�ا برئيس الوزراء
مصطف�ى الكاظم�ي ورئي�س الجمهورية
بره�م صال�ح ،وهذه ه�ي أول زي�ارة لوفد
كردي اىل العاصمة بغداد تأتي بعد التصويت
على قانون املوازن�ة التي اس�تطاعت فيها
كردس�تان وكتله�ا النيابي�ة م�ن تحقي�ق
أهدافها ،سيما أنها قد أغوت عددا ً من الكتل

السياس�ية القريبة م�ن الكاظمي بتحقيق
تحالفات انتخابية خالل الفرتة املقبلة التي
ستشهد حلول املوس�م االنتخابي ،وأن هذه
الزي�ارة ه�ي ليس�ت االخرية فحس�ب فقد
أعلن املستش�ار األقدم للسياسة الخارجية
لرئيس اإلقلي�م فالح مصطفى ع�ن القيام
بتنظيم زيارة اىل العاصمة بغداد خالل األيام
املقبل�ة إلجراء اجتماعات مع املس�ؤولني يف
الحكوم�ة االتحادي�ة اله�دف منه�ا تطوير
وتعزي�ز العالق�ات بين الطرفين وتكوين
رؤية مشرتكة وفهم مشرتك للتحديات التي
تواجه العراق واملنطقة بشكل عام.

وتأت�ي زيارة وفد كردس�تان بعد جملة من
الزيارات التي جاءت لغرض مناقشة حصة
اإلقلي�م يف قان�ون املوازنة االتحادية لس�نة
 2021والت�ي ج�رى التصوي�ت عليه�ا قبل
غض�ون  10أي�ام بع�د صفقات سياس�ية
اس�تطاعت كردس�تان تمريره�ا م�ع كتل
سياس�ية من بغداد لتمرير املوازنة وضمان
حصتها دون وضع ضمانات عىل كردستان
تؤك�د التزامها باالتف�اق النفطي مع املركز
وال�ذي يحتم عليها تس�ليم إي�رادات النفط
بشكل يومي اىل بغداد.

تفاصيل اوسع صفحة 2

الفتح :الشعب عانى من إجرام االنتحاريين السعوديين
المراقب العراقي/بغداد...

اكد تحالف الفتح ،امس الس�بت ،ان الش�عب عانى
من اجرام االنتحاريني الس�عوديني ،مبينا ً ان عودة
العالقات مرشوطة بعدة نقاط.
وق�ال النائب عن التحالف فاض�ل جابر يف ترصيح
صحف�ي تابعته «املراق�ب العراقي» ان ” الش�عب
العراقي عان�ى من اجرام االنتحاريني الس�عوديني
وال يمك�ن ان ننسى ذلك وف�ق مبدأ عف�ا الله عما
سلف ” .

وأض�اف ان ” إع�ادة العالق�ات الطبيعي�ة م�ع
الس�عودية تحتم عىل الرياض القي�ام بثالث نقاط
وه�ي تعوي�ض الش�هداء والجرح�ى إضاف�ة اىل
تعويض كل ما تم تهديمة من منازل وبنى تحتية”.
وتابع  :ان ” املطلب الثاني تقديم االعتذار للش�عب
العراق�ي وايقاف فت�اوى التكفري”  ,مشيرا اىل ان
” الش�عب العراق�ي لن يعارض ع�ودة العالقات اذا
كان�ت عىل أس�اس بن�اء مصالح مشتركة وعدم
التدخل يف الشؤون الداخلية».

من احلدث

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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كردستان تتطلع إلى ورقة «تنازالت» جديدة
في أول زيارة بعد تمرير الموازنة
املراقب العراقي /أحمد محمد...
تن�ازالت جديدة إلقليم كردس�تان وحزبيه
الرئيس�يني اللذي�ن يس�عيان مبك�را اىل
التق�ارب اىل بع�ض الكتل السياس�ية التي
س�اعدت الكرد عىل تحقي�ق حصة املوازنة
االخيرة م�ن دون تقدي�م تعه�دات كافية
لاللت�زام باالتفاق�ات النفطي�ة ،ه�ذه هي
أبرز املخاوف الت�ي اُثريت لدى بعض الكتل
السياس�ية س�يما بع�د اللقاء ال�ذي عقده
الكاظمي مع وفد إقليم كردس�تان برئاسة
نيجريفان بارزاني.
وح�ذر مختصون يف الش�أن الس�يايس من
سلس�لة تن�ازالت الت�ي س�تطال ملف�ات
حساس�ة للغاي�ة تخ�ص الطرفين بغداد
واملركز.ووص�ل ي�وم أم�س الس�بت ،وفد
ك�ردي برئاس�ة نيجريف�ان بارزاني رئيس
حكومة إقلي�م كردس�تان ،والتقى خاللها
برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس
الجمهوري�ة برهم صالح ،وه�ذه هي أول
زيارة لوفد ك�ردي اىل العاصمة بغداد تأتي
بع�د التصوي�ت عىل قان�ون املوازن�ة التي
اس�تطاعت فيها كردستان وكتلها النيابية
م�ن تحقيق أهدافها ،س�يما أنها قد أغوت
ع�ددا ً م�ن الكت�ل السياس�ية القريبة من
الكاظم�ي بتحقي�ق تحالف�ات انتخابي�ة
خلال الفترة املقبلة التي ستش�هد حلول
املوس�م االنتخاب�ي ،وأن ه�ذه الزيارة هي
ليست االخرية فحسب فقد أعلن املستشار
األقدم للسياس�ة الخارجية لرئيس اإلقليم

فالح مصطفى عن القيام بتنظيم زيارة اىل
العاصمة بغداد خلال األيام املقبلة إلجراء
اجتماع�ات م�ع املس�ؤولني يف الحكوم�ة
االتحادي�ة اله�دف منه�ا تطوي�ر وتعزيز
العالق�ات بين الطرفين وتكوي�ن رؤي�ة
مشتركة وفه�م مشترك للتحدي�ات التي
تواجه العراق واملنطقة بشكل عام.
وتأت�ي زي�ارة وفد كردس�تان بع�د جملة
م�ن الزيارات التي جاءت لغرض مناقش�ة
حص�ة اإلقليم يف قان�ون املوازنة االتحادية
لس�نة  2021والتي ج�رى التصويت عليها
قبل غضون  10أيام بعد صفقات سياسية
اس�تطاعت كردس�تان تمريره�ا مع كتل
سياسية من بغداد لتمرير املوازنة وضمان
حصتها دون وضع ضمانات عىل كردستان
تؤكد التزامه�ا باالتفاق النفطي مع املركز
والذي يحتم عليها تس�ليم إي�رادات النفط
بشكل يومي اىل بغداد.
وكان�ت كتلة دولة القان�ون قد حذرت من
تأثري سلبي عىل املشهد السيايس واملواطن
العراق�ي بع�د إق�رار املوازن�ة ،معتبرة أن
جمي�ع املباحث�ات بين بغداد وكردس�تان
حول املوازنة كان أساسها عقد التحالفات
السياس�ية قبيل حلول موس�م االنتخابات
النيابية.وللحديث أكثر حول هذا املوضوع،
رأى املحل�ل الس�يايس حسين الكناني ،أن
«الوفود الكردية الت�ي وصلت خالل الفرتة
الس�ابقة اىل بغداد ،وس�تعيد زياراتها مرة
أخرى س�يما بعد إق�رار املوازنة ،هي تأتي

كلها للتأكيد على تحقيق التفافات جديدة
عىل الدس�تور وبالتعاون مع كتل سياسية
أخرى».
وق�ال الكنان�ي ،يف ترصي�ح ل�ـ «املراق�ب
العراق�ي» إن «من املؤس�ف أن نجد تقاربا
بين الكتل الت�ي تمث�ل الجنوب والوس�ط
وبغداد عىل حساب املواطنني الذين يعانون
م�ن النق�ص الفظي�ع يف أبس�ط الحقوق
ومقومات العي�ش الكريم يف محافظاتهم،
وه�ذا التق�ارب يضم�ن مكتس�بات غير
دس�تورية لكردس�تان وحده�ا ،بغي�ة
االطاحة بكتل سياسية أخرى! ،عىل الرغم
م�ن أن هناك ش�به تأكي�د لدى االوس�اط
السياسية من أن كردستان سوف لن تلتزم
بأي من الرشوط الدستورية والقانونية».
وأض�اف ،أن «نواي�ا اإلقلي�م غير ج�ادة
بتحقي�ق مصال�ح مشتركة م�ع بغ�داد،
واألنانية هي التي تتس�يد املشهد» ،محذرا
م�ن «تمرير رشوط جديدة «تحت العباءة»
بغي�ة عق�د تحالف�ات سياس�ية جدي�دة
وتقاس�م مبكر للمناصب بني بعض الكتل
عىل حساب األخرى».
وأش�ار اىل أن «الحزبني الكرديني يتعامالن
م�ع مل�ف التحالف�ات بفت�ور ت�ام كونها
مبنية على رشوط مجحفة ،على العكس
من الكتل السياس�ية يف املرك�ز التي تلمح
بني الحين واآلخ�ر اىل تحالفها م�ع الكرد
وتتباه�ى يف الوقت نفس�ه بأنها س�تطيح
بهذه الكتلة أو تلك».

صادقون :االداء الحكومي ازاء التجاوزات األمريكية ال يرتقي للمسؤولية
املراقب العراقي /بغداد...
اك�د النائب ع�ن كتلة الصادق�ون النيابي�ة ،محمد
البل�داوي ،ان الترصيح�ات الحكومي�ة تج�اه
التج�اوزات االمريكية ضعيفة وال ترتقي ملس�توى
العراق.

 بنهاية حي���اة االب الروحي
لإلسالم السياسي في العراق
الس���يد محمد باق���ر الصدر،
انته���ت آخ���ر اوراق ذل���ك
المش���روع ،وما بدأ في 2003
لم يكن تحوالً سياس���ياً في
س���يرة الدعاة ،وانم���ا كانت
الفص���ول األخي���رة لح���زب
جمعته المعارض���ة وفرقته
السلطة ،وضاعت دماء اجياله
حول منصب رئاسة الوزراء.

وقال البلداوي ،إن «االداء الحكومي تجاه التجاوزات
الت�ي تق�وم به�ا الق�وات االمريكية على االرايض
العراقية س�واء كانت عسكرية او التمركز فقط لم
يرتقي ملس�توى العراق ولم يكن باملس�توى املتوقع
منه�ا كحكوم�ة اتحادي�ة مؤتمنة عىل س�ـــيادة

محلل سياسي يرد على الكاظمي ..السعودية واالمارات
لهما الدور الرئيسي في تمويل اإلرهاب بالعراق

تغريدة

املراقب العراقي /بغداد...
أكد الباحث يف الشأن السيايس
نبيل العزاوي ،اليوم الس�بت،
ان الس�عودية واالم�ارات ل�م
تس�اندا الع�راق طيل�ة الـ17
س�نة املاضية ،بل عىل العكس
هم�ا من س�اعدا على ظهور
اإلرهاب فيه.
وق�ال الع�زاوي ،يف ترصي�ح
تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي»
«حسب ما وصلنا ،فالكاظمي
س�يتعرض للمس�ائلة ام�ام
الربملان بسبب زيارته الخاطئة
للسعودية واالمارات».
واضـــ�اف ،ان «الس�عودية

الصحفي اشرف كريم

صدور مرسوم جمهوري بتعيين األعضاء
الجدد في المحكمة اإلتحادية العليا.

واالمارات قاما بتمويل داعش
وحت�ى التظاه�رات ،حي�ث
كن�ا نس�مع ان تل�ك الخيم�ة
س�عودية وتلك اماراتية وهذا
كان واضحا للجميع».
وتابع انه «كان عىل الكاظمي
ان يذه�ب إىل ال�دول الت�ي
لها ثقله�ا يف العالم كروس�يا
والصين ولي�س االنفتاح عىل
السعودية واالمارات».
وبين الع�زاوي ان�ه «لي�س
م�ن ح�ق الكاظم�ي ان يعقد
اتفاق�ات م�ع ه�ذه ال�دول
كون�ه جاء يف مرحل�ة محددة
ومعينة».

لجنة نيابية تكشف عن اسباب «سياسية» تحول دون تعويض المتضررين في سنجار
املراقب العراقي /بغداد...
كشفت عضو لجنة حقوق االنسان
النيابية يرسى رجب ،امس السبت،
ع�ن وج�ود ام�و سياس�ية تح�ول
دون تعوي�ض املترضري�ن يف قضاء
سنجار.
وقال�ت رج�ب ،يف ترصي�ح تابعت�ه
«املراق�ب العراق�ي» إن�ه «رغ�م

اق�رار قانون تعوي�ض املترضرين،
اال ان اه�ايل س�نجار ل�م يعوض�وا
لغاي�ة اآلن» ،مشيرة اىل «وج�ود
امو سياس�ية تح�ول دون تعويض
املترضرين يف سنجار».
ودعت الحكومتني املحلية واملركزية
اىل «تحمل مس�ؤولياتهم وتعويض
هؤالء املترضرين».

نجدة بغداد تقبض عىل
االعالم االمين يعلن تنفيذ ضربة
جوية غرب سلسلة جبال حمرين شخصين اطلقا العيارات النارية
الشريط األمين

بالــوثيقـة

البالد».
واضاف ،ان «ترصيح�ات الحكومة اخذت اتجاهني
اما ضعيفة وال ترتقي ملس�توى املطلوب واما تكون
سيئة جدا وتيسء للمنظومة االمنية والسياسية وال
تعرب عن قدرات العراق وحجمه».

واش�ار النائ�ب ع�ن الصادق�ون اىل أن «الس�يادة
العراقية هي هوية الدولة وبالتايل البد من الحكومة
ان تق�وم ب�رد فعــــــ�ل يعرب عن هوي�ة الدولة
وحجمها وعــــدم الس�كوت عىل االنتهاك املتكرر
لها».

املراقب العراقي /بغداد...
أف�ادت خلية اإلعلام األمني،
اليوم الس�بت ،ب�أن طائرات
 16_Fالعراقي�ة نفذت رضبة
جوي�ة غ�رب سلس�لة جبال
حمرين ضمن قاطع عمليات
دياىل.
وقال�ت الخلية ،يف بيان تلقت
«املراق�ب العراق�ي» نس�خة
منه ،أن�ه «بتوجيه من قيادة
العملي�ات املشتركة ،ووفقا ً
ملعلومات استخبارية دقيقة،
نفذ طريان القوة الجوية من
خالل طائرات  16_Fالعراقية

 ،رضبة جوية غرب سلس�لة
جب�ال حمرين ضم�ن قاطع
عمليات دياىل».
وأضافـــــت ،أن «الرضبة
أس�فرت ع�ن تدمير وك�ر
لإلرهابيين وقتل ع�دد منهم
داخ�ل ه�ذا الوك�ر» ،مردفة
أن «األبطال يف طيران القوة
الجوي�ة ش�اهدوا عن�ارص
م�ن عصاب�ات داع�ش
اإلرهابي�ة وه�م يحــــاول
التخـــــف�ي داخـــــ�ل
هـــــــ�ذا الوك�ر قب�ل
هــــذه الضــــــربة».

املراقب العراقي /بغداد...
أف�ادت مديرية نج�دة بغداد،
ام�س الس�بت ،بإلقـــــ�اء
القب�ض على ش�خصني قاما
بإطلاق العي�ارات الناري�ة يف
اله�واء ممــــــــ�ا أدى
إىل تروي�ع املواطنين ضم�ن
منطقة الغزالية ش�مال غربي
بغداد.
وقال�ت املديرية ،يف بيان تلقت
«املراقب العراقي» نسخة منه
إنه «حيث تمت العمليــــــة
خلال تج�وال دوري�ة النجدة

وس�ماع صوت إطالق نار ليتم
اش�عار الس�يطرة املركزي�ة
والتوجه الــى مصــــــدر
االطـــــلاق والقب�ض عىل
شخصني يستقالن عجلة بعد
مطــــــــــاردتهمـــــا
ضمــــــــن ش�ـــــارع
البدالة».
واضافـــــت ان�ه «ضبطت
بحوزتهمـــــــ�ا سلاحان
ن�وع بندقيـــــــــــــ�ة
كالش�نكوف ومس�دس غير
مرخص».

ألواح طينية ..

ال أبو الفيدرالية ال أبو الجابهة..
نظ�را ملق�دار الحي�ف الذي لح�ق باملجتمع ال�ذي أنتمي إلي�ه ،فقد كانت
أطروحة الفيدرالية تبدو يل كأنها هبة سماوية ،ألهمها الباري عز وجل ملن
طرحه�ا ،لتكون حبل اإلنقاذ والخالص مما كان يعانيه مجتمعي ،يف زمن
جمهوري�ة الحزب الواحد ،واملدينة الواحدة ،والقرية الواحدة ،والعشيرة
الواح�دة ،والعائلة الواح�دة ،والب�اب الواحد ،والش�خص الوحيد الواحد
األوحد!..تحمّسْ ُ�ت يف بداي�ات التغيير إىل الفيدرالي�ة ،وروَّجْ ُ�ت لها كحل
ملش�كالت بالدي ،وتصورت أن م�ن األفضل لنا ،هو أن مَ ْ�ن يأكل من إناء
يخصه ،يحرص عليه وينظفه ويديمه ،ليكون قيد االستخدام يف كل وقت.
من املؤكد أني لس�ت وحدي ،من يتوفر عىل هكذا مقدار من الحماسة ،إذ
إن من املؤكد أن كثريين يش�اركونني إياها ،وهم بازدياد مضطرد ،ويبدو
أنه�م أكثر من الرافضني للفيدرالية ،بدلي�ل األعداد الغفرية من املواطنني،
الذي�ن صوتوا بنعم عىل دس�تور  2005جملة وتفصيلا ،وطبعا بضمنه
الفقرات التي تتعلق بالفيدرالية ،متصورين أن س�وق الش�يوخ س�تكون
فيدرالية ،وستحظى بواقع مزدهر!.كنت وسواي نرى يف الفيدرالية ،نوعا
م�ن العدالة يف ف�رص التعليم والصحة ،ويف الخدم�ات والنمو االقتصادي
وتوزيع الثروات ،وكنا نأمل أن ترتجم فقرات الدستور ،إىل وظائف وفرص
عمل يف مصانع ومزارعُ ،تبنى وتنش�أ يف «ديرتنا».انتظرنا التطبيق ،وهو
أم�ر لم يحصل ولي�س من املأم�ول أن يحصل ،ال يف األم�د القريب ،وال يف
األمدي�ن املتوس�ط والبعيد..لي�س ألن ذوي الش�أن غير مَ يّالين لتطبيق
الفيدرالي�ة ،بل وكما بات يقينا ،ألن الدس�تور يحم�ل بني جنباته ،ألغاما
عىل ش�كل فقرات ،إ ِ ْن تفجرت ال ُتبقي عىل يشء اس�مه «عراق» يمكن أن
يتف�درل!! تعال�وا معي نقرأ ً
بعض�ا من تفاصيل املادة  125من الدس�تور
العراق�ي الناف�ذ ،فهي تضم�ن الحقوق اإلداري�ة والسياس�ية والثقافية
والتعليمية للقوميات املختلفة كالرتكمان ،والكلدان واآلش�وريني ،وسائر
املكون�ات األخ�رىُ .جرُّوا خ�ط تح�ت (اإلداري�ة والسياس�ية والثقافية
والتعليمية)..جا اشبقيتوا للعراق الواحد املوحد مناعيل السلفة!
تن�ص الفق�رة األوىل أو اللغم األول من املادة؛ أن لس�لطات األقاليم ،الحق
يف ممارس�ة الس�لطات الترشيعية والتنفيذية والقضائي�ة ،وفقاً ألحكام
هذا الدس�تور ،باس�تثناء ما ورد فيه من اختصاصات حرصية للسلطات
االتحادي�ةُ ،ج�رُّوا خ�ط تح�ت (الترشيعية
والتنفيذي�ة والقضائي�ة)..ال ي�ا ناقصين
عل�ه عالفقرة!..هن�ا يحق يل أن أس�أل؛ إذا
كان ه�ذا الحق يمارس؛ على طريقة إقليم
كردس�تان ،فمعن�ى ذل�ك أن�ه لي�س ثم�ة
صالحيات حرصي�ة للس�لطات االتحادية،
ب�ل إن الحقيقة الصادمة الت�ي باتت واقعا
مُ عاش�ا ،ه�ي أن�ه لي�س هنال�ك س�لطات
اتحادية على اإلقليم باملرة؟! الفقرة الثانية
بأن» يحق لس�لطة قاسم العجرش ..
أو اللغ�م الثاني :ما ورد ْ
اإلقلي�م ،تعدي�ل تطبي�ق القان�ون االتحادي يف
اإلقليم ،يف حالة وجود تناق�ض أو تعارض بني القانون االتحادي وقانون
اإلقليم ،بخصوص مس�ألة ال تدخل يف االختصاصات الحرصية للسلطات
االتحادي�ة .ه�ذا يعن�ي أن األولوية؛ تكون لقان�ون اإلقليم على القانون
االتح�ادي يف حالة التعارض ،أي أن دس�تور وقانون اإلقليم؛ مقدمان عىل
الدستور االتحادي ،بمعنى أنه ليس ثمة داع لوجود دستور اتحادي! ُجرُّوا
خط تحت (األولوية) وس�تفهمون أن بارزاني ،يترصف ضمن الحق الذي
منحه له الدس�تورُ ،جرُّوا خط تحت مف�ردة ( الحق)!..أما الفقرة الثالثة
أو اللغ�م الثالث :فهي « تخصيص حصة عادلة لألقاليم واملحافظات ،من
اإلي�رادات املحصل�ة اتحادياً ،تكفي للقي�ام بأعبائها ومس�ؤولياتها ،مع
األخذ بعني االعتبار مواردها وحاجاتها ،ونسبة السكان فيها.
يعن�ي أن اإلقلي�م يمكن�ه أن ي�أكل على الفكين ،أو يف أق�ل التص�ورات
ينطبق املث�ل العراقي :يكد أبو جزمة وياكل أب�و كالش !..الفقرة الرابعة
أو اللغ�م الثال�ث؛ ه�ي» أن ُت َّ
ؤس�س مكات�ب لألقالي�م واملحافظ�ات يف
الس�فارات والبعثات الدبلوماسية ،ملتابعة الشؤون الثقافية واالجتماعية
واإلنمائية..ج ُّ�روا خط تحت مفردة ُ
ُ
(ت ّ
ؤس�س)..يعني س�فارات يف داخل
الس�فارات! الفقرة الخامس�ة أو اللغم الخامس؛ وهي الرضبة القاصمة
ليشء اس�مه عراق؛ فه�ي «تختص حكومة اإلقليم بكل م�ا تتطلبه إدارة
اإلقلي�م ،وبوج�ه خ�اص إنش�اء وتنظيم ق�وى األم�ن الداخلي لإلقليم،
كالرشط�ة واألم�ن وحرس اإلقلي�مُ ..جرُّوا جواه�ا خط كله�ا وأنعل أبو
العازمكم!..يعن�ي رشط�ة وجي�ش وأم�ن ومخاب�رات وكلشي وكاليش.
إذن م�اذا بقي من متطلب�ات الدولة ،التي يحتاجها اإلقليم ليعلن نفس�ه
دولة مستقلة؟س�تقولون ال َعلم! ونجيبكم بأن هذا موجود وأكرب من علم
العراق ،فضال عن أن العلم ال يعني شيئا وال قيمة له ،بدليل أن علم صدام؛
مازال�ت الدولة العراقية تس�تخدمه ولو بتحوير قليل ،ث�م ما قيمة العلم
وكل عش�ائرنا وأفخاذنا وأحزابن�ا لديها أعالم؟! كالم قبل السلام :ا ِّتباع
ماليني الهنود للبقرة هذا ال يعني أن البقرة عىل حق!...
سالم

اسعار الذهب

الزراعة تكشف عن إجراءات جديدة لضمان
توفر المحاصيل والمنتجات بأسعار مناسبة
كش�فت وزارة الزراعة  ،عن إجراءات جدي�دة لضمان توفر كامل
املحاصي�ل واملنتج�ات بأس�عار مناس�بة م�ع قرب حلول ش�هر
رمضان املبارك ،بعد ارتفاع أس�عار العديد من الس�لع يف األس�واق
املحلية.وقال املتحدث باس�م الوزارة ،حمي�د النايف ان “اجتماعاً
جم�ع وزير الزراعة مع مستش�ار االمن الوطن�ي ووزير التجارة،
واثم�ر عن اتف�اق مهم ،بأن يت�م اتخاذ الخط�وات كافة ،لضمان
توفر جميع املنتجات للمستهلكني بأسعار مناسبة”.
وأضاف النايف انه تم “تشكيل لجان أمنية وباالشرتاك مع الوزارة
ملتابعة األس�عار والتهريب وزيادة الوفرة وضمان عدم وجود شح
ألي محصول ،السيما اننا عىل أبواب شهر رمضان املبارك ،وبالتايل
نريد تأمني استقرارية االسعار لجميع املواطنني”.

أسعار الذهب عيار  64,583 18دينارا

أسعار الذهب عيار  75,346 21دينارا
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اسعار الفضة

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

اسعار النفط

برنت 63.01

ً
دوالرا للبرميل

األمريكي 59.34

ً
دوالرا

نائب:صفقة «انتخابية»
وراء تمرير الموازنة
اته�م النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي  ،قوى سياس�ية
بتمري�ر املوازن�ة الغراض انتخابي�ة ،مبينا ان صفقة تمرير س�تعكس
نتائجه�ا على التحالفات السياس�ية املقبلة.وق�ال العقابي يف ترصيح
صحف�ي :ان “ق�وى سياس�ية ش�اركت يف تمري�ر املوازن�ة م�ن اج�ل
اس�تغاللها يف االنتخاب�ات املقبل�ة وتمري�ر بعض البن�ود لصالح قوى
سياس�ية اخرى من اجل ضمان التحال�ف معها يف االنتخابات املقبلة”.
واض�اف ان “الصفقات يف املوازنة س�تكون حارضة خلال االنتخابات
املبكرة وما بعدها من خالل التحالفات السياسية التي تشكل الحكومة
املقبلة”.واش�ار العقاب�ي وهو عض�و اللجنة القانوني�ة النيابية اىل ان
“املوازنة مش�وها وتمريرها اجرام بحق الشعب العراقي الذي سيعاني
من ازمة مس�تمرة بس�بب رفع س�عر الدوالر وعدم اعادته اىل الس�عر
القديم رغم توفر التخصيصات املالية وارتفاع اسعار النفط العاملية”.
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اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

سعر بيع الدوالر = 147.500

دينار

سعر شراء الدوالر = 146.500

َتسب ََّب بهدر  20تريليون دينار سنويا

دايو تباشر أعمالها
بميناء الفاو

َّ
َ
َ
تعدد الرواتب في الموازنة ..أق ّره البرلمان وتنك َر له السياسيون
املراقب العراقي /مشتاق الحسناوي...
ا ِتهم عدد من النواب ،القوى السياسية بتمرير
املوازنة ألغ�راض انتخابية ،مبينني أن نتائجها
انعكس�ت على التحالفات السياس�ية املقبلة،
الفتين إىل أن تمريره�ا إج�رام بحق الش�عب
العراقي الذي يعاني من أزمة مس�تمرة بسبب
رف�ع س�عر ال�دوالر وع�دم إعادته اىل الس�عر
القديم .
واش�تملت املوازن�ة على العديد م�ن الثغرات
وج�اءت يف مقدمته�ا ،قضي�ة ازدواج الرواتب
وتج�اوز املحارضي�ن والكرد الفيلي�ة وغريها
 ,ويب�دو أن ه�ذه االعرتاض�ات والطع�ون هي
ألغ�راض النتخابي�ة ،ألن قضي�ة مزدوج�ي
الرواتب مُ ِّررَت متجاوزة يف ذلك االزمة املالية.
اللجن�ة املالي�ة كش�فت ع�ن وج�ود  150ألف
موظ�ف م�ن مزدوج�ي الروات�ب ،مبين�ة أن
معالجة هذا املوضوع ستوفر أكثر من ترليون
دينار شهريا.
رئي�س اللجن�ة املالية النيابية هيث�م الجبوري
ق�ال يف اجتماعه مع اللجن�ة إن هناك عرشات
اآلالف م�ن االش�خاص يس�تلمون راتبني من
الدولة ،كموظف العقد الذي يستلم راتب رعاية
اجتماعي�ة أو متقاعد وموظ�ف بعقد يف نفس
الوقت وهذا غري مسموح به وفق القانون”.
ويف هذا الشأن أكد املختص بالشأن املايل سامي
س�لمان  ,أن املوازنة اُعدت ألغراض سياس�ية
انتخابي�ة بموافقة جمي�ع الكتل  ,واليوم ومن
أجل كسب تعاطف فئات معينة من املترضرين
م�ن قان�ون املوازن�ة م�ع ق�رب االنتخاب�ات
الربملانية تصاعدت االص�وات املطالبة بالطعن

تلب مطالب فئات شعبية  ,بينما
فيها ألنها لم ِ
أك�دت اللجان املختصة أن جميع الكتل وافقت
على رف�ع س�عر رصف ال�دوالر وع�دم إدراج
املحارضين وغريهم  ,واليوم يتباكون عليهم .
وقال سلمان يف اتصال مع ( املراقب العراقي):

إن املش�كلة الرئيسية هي تعدد الرواتب لفئات
معينة وخاصة من السياس�يني وق�د تم إقرار
هذه الفقرة بموافقة جميع الكتل ،رغم االزمة
املالي�ة التي تتعل�ل بها الحكوم�ة  ,خاصة لو
علمنا أن املستفيدين منها هم رشائح استفادت

عىل مدار أكثر من خمسة عرش عاما وما زالت
ترص عىل امتيازاتها رغم ارتفاع معدالت الفقر
يف املجتم�ع  ,وقد تضمن�ت املوازنة فقرة تعدد
الروات�ب ،واآلن تنصل الجميع منها يف محاولة
إليهام الشعب بأنهم لم يدرجوها يف القانون.

وزير النقل يفتتح مدخل طريق ميناءي ام قصر الشمالي والجنوبي
افتت�ح وزير النقل نارص حسين بندر الش�بيل
طري�ق الدخ�ول امل�ؤدي اىل مين�اءي ام قصر
الش�مايل والجنوب�ي بحض�ور كل م�ن وكي�ل
الوزارة الفني طالب بايش ومديري التشكيالت
.وقال الش�بيل يف ترصيح صحف�ي  »:تم انجاز
ه�ذا الطري�ق و كاف�ة اعم�ال البن�ى التحتية
الكهربائي�ة واالتص�االت الضوئي�ة وغريه�ا ،
ويحت�وي عىل اكثر من عرشة مس�ارب لدخول
وخروج الش�احنات بعد ان كان هناك مرسبان
فقط « .
وبين  »:ان اله�دف م�ن املرشوع هو تس�هيل

بتسجيل  61ألف دوالر..
بتكوين تقترب من
أعلى مستوى لها
قف�زت العمل�ة املش�فرة بتكوين ،
بنحو  %4.5لتصل إىل  61ألف دوالر.
وسجلت العملة املشفرة أعىل سعر
له�ا يف  13اذار املاضــــ�ي ،عن�د
 61.7أل�ف دوالر ،وارتفع�ت بنحو
 %110من�ذ بداية ع�ام  2021حتى
اآلن.
ويب�دو أن بيان�ات طلب�ات اإلعانة
األمريكية التي ظهرت أكدت صحة
رؤية الفدرايل األمريكي والتي تصب
يف صالـــــ�ح ض�خ مزي�د م�ن
التيسير وخف�ض الفائــــــ�دة
وتق�ود تل�ك األس�بــــــاب إىل
توقع�ات بارتف�اع معــــ�دالت
التضخم.
وبالتزامن مع ذلك ،اس�تمر مؤرش
الدوالر يف الن�زول بعدما فقد الدعم
من ارتفاع العـــــائد عىل سندات
الخزان�ة األمـــــريكية ألجـــل
 10س�نوات بع�د نزوله�ا عن قمة
عام.
وتشير نتائج طلبات اإلعانة إىل أن
الف�درايل سيس�تمر يف برامج رشاء
السندات ،وخفض معدالت الفائدة
قرب الصفر.
وي�رى الف�درايل ب�أن هن�اك تعايف
غير متس�اوي األركان يف مناح�ي
االقتص�اد األمريك�ي م�ا يدعو إىل
عدم اإلفراط يف التفاؤل بس�ــرعة
التعايف.

حركة الش�احنات والبضائ�ع و تقليل اكتظاظ
الش�احنات مما يزي�د ويرسّ ع حركة الش�حن
والتفري�غ يف موانىء ام قصر ويؤدي اىل زيادة
االيرادات املالية للموانىء «.
من جانبه قال مدير عام الرشكة العامة لتنفيذ
املشاريع زيد خليل االسدي « :تم انجاز الطريق
وفق اح�دث املواصفات الفني�ة  ،و تم تجهيزه
باحدث اجه�زة املراقبة االلكرتوني�ة واملرتبطة
بالبواب�ة الرئيس�ة االلكرتوني�ة والس�ونارات
االمني�ة «.و يبلغ طول الطري�ق  4كيلومرتات،
وهو مجهز بنحو  70كامريا .

وعلى صعي�د متص�ل أك�د النائ�ب ع�ن تيار
الحكمة عيل العبودي ،أن تعدد الرواتب تسبب
بضغ�ط جماهريي كبير ،داعي�ا ً إىل مراجعة
القانون املذكور بعيدا ً عن «االنفعالية».
وقال العبودي« :هنالك انزعاج جماهريي من
املبال�غ املالية التي تس�لمها املس�تفيدون من
قان�ون رفحاء أو الس�جناء السياس�يني ،كما
أن هنال�ك تحفظات لش�مول عوائ�ل بأكملها
بالقان�ون املذكور ،حتى لو كان ع�دد العائلة
 10أش�خاص,مطالبا ً بـدراس�ة هذا املوضوع
بحيث ال تكون هنالك قرارات انفعالية.
م�ن جهته أك�د املختص بالش�أن االقتصادي
عبد الحسني الشمري  ,أن هناك تناقضا كبريا
يف ترصيحات الكتل السياسية والحكومة التي
تتح�دث عن وجود عجز مايل دفعها اىل خفض
قيم�ة الدينار مقابل الدوالر ،يف الوقت نفس�ه
س�مح الربملان بإعادة “تع�دد الرواتب” ضمن
مرشوع قانون املوازنة االتحادية لعام .2021
وقال الشمري يف اتصال مع ( املراقب العراقي):
إن هذا التناقض الحكوم�ي والربملاني ،تبينت
مالمحه أكثر ،بعد نرش النس�خة النهائية من
املوازن�ة حيث ج�اءت يف مادتها ال�ـ  20التي
نصت ،عىل إلغاء القوانني التي تسمح بالجمع
بين راتبين للمديرين العامني فم�ا فوق ،بما
س�مح ملعاوني املديرين العامني ومن تحتهم،
الجم�ع بين راتبني ،وه�ذا ما سيس�بب هدرا
مالي�ا كبريا،واألغ�رب من ذلك ه�ي مطالبات
الكتل بالحد من الهدر املايل واإلنفاق الحكومي
ويف نف�س الوقت توافق على هدر  20تريليون
دينار.

اكدت وزارة الكهرباء  ،س�عيها
لتحسين واقـــــ�ع التجهيز
باملحافظـــ�ات كاف�ة خلال
فص�ل الصي�ف ،كاش�فة ع�ن
رف�د محافظ�ة الديواني�ة ب�ـ
 200مول�دة جدي�دة ومحطات
تحويلي�ة وزي�ادة س�اعات
تجهيزها بالتيار.
وق�ال الوزي�ر ماج�د مه�دي
حنت�وش ،إن وزارت�ه “تس�عى
لتحسين واق�ع تجهي�ز التيار
لبغ�داد واملحافظ�ات من خالل
تنفيذ مش�اريع جديدة وإطالق
حمالت الصيانة لتقليل األعطال
وفك االختناقات”.
وأشار إىل ،عزم وزارته “تجهيز
الديوانية بـ  200مولدة جديدة
ومحط�ات تحويلي�ة متنقل�ة،
اضاف�ة اىل زي�ادة س�اعات
تجهيزه�ا بالتي�ار” ،مؤك�دا
“ميض ال�وزارة بتنفيذ خطتها
للتغل�ب على املش�كالت الت�ي

تطرا عىل التي�ار خالل الصيف،
وزي�ادة الحاجة املواطنني لرفع
ساعات التجهيز”.
وتحت�اج محافظ�ة الديواني�ة

اك�د الخبير يف الش�ان االقتص�ادي ملاذ االمني ،ان
القضاء على ازمة الس�كن يتطلب تضاف�ر الجهود
اليج�اد املس�احات املالئم�ة لبن�اء امل�دن الس�كنية
العمودية .
وق�ال االمين  « :حس�ب الدراس�ات الت�ي نرشته�ا
وزارة التخطي�ط عام ، 2017ف�ان العراق بحاجة اىل
اكث�ر من  3ماليني وحدة س�كنية بحلول عام 2022
 ،و ان الحكومة وهيئة االس�تثمار ووزارة االس�كان
واملصارف والبنك املركزي جميعها بذلت جهودا كبريا
لتحقيق هذا الهدف وهو بناء  3ماليني وحدة سكنية
خلال الس�نوات الخمس املش�ار اليه�ا  ،اال ان هذه
الجه�ات جميعها واجهت مش�اكل وعقبات خارجة

ذل�ك هاجس�هم االول يف فصل
الصي�ف ط�وال م�ا يق�رب من
عقدين دون حلول تذكر.
بدوره ،اعل�ن محافظ الديوانية

زهير علي الش�عالن “حاج�ة
املحافظ�ة لع�دد من املش�اريع
الكهربائي�ة ،ورضورة زي�ادة
س�اعات التجهي�ز واس�تبدال
املح�والت القديم�ة وإصلاح
املعطل�ة قب�ل اش�تداد درجات
الح�رارة” ،منوه�ا اىل “رضورة
مراع�اة الطاب�ع الزراع�ي
للديواني�ة وحاجته�ا لرف�ع
حصتها من الكهرباء لتش�غيل
املضخات والس�ايلوات ومراكز
التسويق”.
ام�ا مدير اعلام دائ�رة كهرباء
الديواني�ة قاس�م علي ،فبين
ان “الوزي�ر وخلال زيارت�ه اىل
محط�ات التولي�د ،ش�دد على
رضورة اضافة وحدات إنتاجية
للمحط�ات لزي�ادة التولي�د
الكهرباء” ،كاشفا عن “اصالح
مف�ارز الصيان�ة لنح�و180
محولة تضررت نتيجة امطار
الشتاء املايض”.

العراق يسعى إلنشاء أكبر معمل النتاج معجون الطماطم في الشرق األوسط
كش�فت وزارة الزراعة  ،عن مس�اع إلنش�اء أكرب
معمل النتاج معجون الطماطم يف الرشق االوسط،
يف محافظة الديوانية.وذكر بيان للوزارة ، ،أنه تم
زي�ارة اىل مزارع محاصي�ل «الطماطم ،البطاطا،
الفلفل» ،يف منطقة اليوسفية يف العاصمة بغداد».

بدأت رشكة دايو الكورية املبارشة  ،بعملية
املسح امليداني للمشاريع الخمسة يف ميناء
الفاو الكبري.
وقال النائ�ب مرض االزيرج�او َّ
إن “العمل
يف الف�او ابتدأ من قبل رشكة متخصصة يف
كس�ح األلغام للطريـــــق الدويل الرابط،
وإج�راء املس�ح لقاع قناة خ�ور الزبري من
أجل التهيؤ لتنفيذ أعمال القناة املغمورة”،
مبين�ا ً أن “الش�ـــــركة قام�ت أيض�ا ً
بإج�راء مس�وحات أعم�اق للقــــــناة
املالحيَّة وترسيع وترية العمل يف املش�اريع
الثالثة القديمة”.
م�ن جانبه أكد مس�ؤول العالقات واإلعالم
يف املوانئ بهاء اس�ماعيلَّ ،
أن “هناك خرباء
سيصلون إىل البرصة ومرشوع ميناء الفاو،
بعد ْ
أن قدمــــــت الرشكة أسماءهم إىل
الوزارة وعددهـــــ�م  200خبري ،إضافة
إىل وج�ود اتفــــــاق بجلب أكرب مطرقة
أعمدة خرسانيَّة التـــــي سيشهد املوقع
قدومه�ا بعــــد أقــــ�ل مــــــن 40
يوماً”.

اقتصادي  :القضاء على ازمة السكن يتطلب ايجاد المساحات المالئمة للبناء العمودي

الكهرباء تتحدث عن إجراءاتها استعدادا للصيف
بش�كل عاج�ل اس�وة بغالبي�ة
محافظ�ات البالد ،اىل مش�اريع
تسهم بتحسين واقع التجهيز
الكهرباء للمواطنني ،الذين بات

دينار

وأض�اف البي�ان ،أن «الوزي�ر التق�ى ،بع�د ٍد من
ّ
وش�د عىل أيديه�م ،مؤكدا
الفالحين واملزارعني،
اهتمام ال�وزارة وس�عيها لتذليل كاف�ة العقبات
ومتابعتها ،مش�ددا عىل توفري كافة احتياجاتهم
ضمن االمكانيات املتاحة للوزارة».

وأك�د الخفاج�ي ،بحس�ب البي�ان ،أن «العم�ل
قدم وس�اق إلنش�اء أكبر معمل النتاج
ٍ
جار عىل ٍ
معجون الطماطم يف الرشق االوسط ،يف محافظة
الديواني�ة ،فضال عن مقرتح�ات اليجاد صناعات
تحويلة تختص بالبطاطا».

ع�ن ارادتها ،منه�ا جائحة كورونا وم�ا رافقها من
ازم�ة مالية واقتصادية م�ع احجام بعض الرشكات
العاملي�ة ع�ن العمل يف الع�راق اضاف�ة اىل عدم توفر
االرايض الواسعة املناسبة لفرزها كمجمعات سكنية
عمودية اىل جانب عقبات اخرى».
واك�د االمني  :ان» القضاء عىل ازمة الس�كن يتطلب
تضافر الجهود اليجاد املس�احات املالئمة لبناء املدن
الس�كنية العمودي�ة النموذجي�ة ،كونها اق�ل كلفة
وال تتطل�ب مس�احات واس�عة مثل الس�كن االفقي
 ،اضاف�ة اىل س�هولة تقديم الخدمات لها وللس�كان
فيه�ا اىل جانب تناغمها مع امل�دن الحديثة يف العالم
املتقدم».

انخفاض خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل
انخفض س�عر نفط خام البرصة الخفيف  ،بينما ارتفع س�عر نفط خام البرصة
الثقيل  ،قبل إغالقه.وانخفض نفط البرصة الخفيف املصدر آلسيا إىل  62.78دوالرا
للربميل بمقدار  0.48دوالر وبنسبة  %0.76عن يوم الخميس املايض ،فيما سجلت
اسعار خام البرصة الثقيل  60.38دوالرا للربميل بإرتفاع بلغ نسبته .%0.37
وسجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي  62.58دوالرا للربميل ،وسجل مزيج
مرب�ان اإلماراتي  61.37دوالرا للربميل ،وس�جل مزيج س�هران الجزائري 61.63
دوالرا للربمي�ل ، ،فيما س�جل بوني الخفيف النيجريي  61.55دوالرا ،وجرياس�ول
االنغويل  62.43دوالرا.وكانت أس�عار النفط العاملية قد انخفضت ليغلق خام برنت
عىل  63.01دوالرا ،وخام غرب تكساس االمريكي عىل  59.34دوالرا.

أرقام واقتصاد
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سلطات آل خليفة تعتقل
أقارب سجناء سياسيين
تظاهروا لإلفراج عن ذويهم

العدوان يدخل عامه السابع

اليمن  ..وصمة العار على جبين اإلنسانية
دخل العدوان على اليمن عامه السابع ،مسج اًّل صمت المجتمع الدولي أمام المجازر
واالنتهاكات المهولة المرتكبة بحق الشعب اليمني طيلة  6سنوات من القتل،
والتدمير ،والتجويع والحصار.
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وتعمّ�دت دول تحال�ف الع�دوان وبش�كل
مبارش تدمري البني�ة التحتية ،ومن بينها آالف
املُستش�فيات ،املدارس ،الجامع�ات ،محطات
ُ
والجسور،
توليد الطاقة الكهربائيّة ،الطرقات
ش�بكات االتصاالت ومُ نش�آت توفير الوقود،
إضاف�ة إىل تدمير مصان�ع الغ�ذاء ومُ نش�آت
ومخ�ازن األغذي�ة ووس�ائل نقلها واملُنش�آت
ّ
الخاص�ة بمياه الرشب وأعم�ال الرّي ،وغريها
م�ن املراف�ق واألعي�ان املدنيّ�ة الت�ي تق� ّدمُ
ْ
الخدماتِ األساس�يّ ة ُّ
حظرت
للس�كان والت�ي
َ
االنساني الدويلّ
ُ
استهدافها.
نصوص القانون
ّ
وس�عت ُ
ْ
دوان�ي إىل تجوي�ع
دول التحال�ف ال ُع
ّ
واهالك السّ �كان م�ن خالل اس�تهداف العديد
م�ن األعيان وامل�وارد التي ال غن�ى عنها لبقا ِء
السّ كان املدنيني عىل قيد الحياة .ويرب ُز الحصا ُر
ُ
ُ
املف�روض على جميع مناف�ذ اليمن
الش�امل
الربيّة وموانئها البحريّة والجويّة ،كمُ
مارس�ة
ٍ
ال انساني ٍة مُ س�تم ّر ٍة بالنظر إىل ما ترتب عليها
من حالة انعدام احتياجات املدنيني األساس�يّ ة
ُ
خصوصا ً الغذا ُء والدواء.
ً
وفرض�ت قوى الع�دوان قي�ودا مُ تزايدة لحظر
دخ�ول السّ �لع وال�واردات األساس�يّة الالزمة
ْ
وكثفت من عمليّات اس�تهداف
إلنقاذ األرواح،
مين�اء الحدي�دة؛ به�دف إخراج�ه ع�ن خدمة
املالحة البحريّ�ة ،وأغلقت مط�ار صنعاء كليّا ً
زت َّ
وع ّز ْ
كل تلك االجراءات الالإنس�انيّة بالدفع
اليمني
املرك�زي
البن�ك
بنقل
ق�رار
اص�دار
إىل
ّ
من العاصم�ة صنعاء إىل مُ حافظ�ة عدن التي
تحتله�ا ُ
دول تحالف ال ُعدوان وتس�يط ُر عليها
ُ
الجماعات املُس�لحة املُوالية لها .القرار األخري
ُ
قط�ع رصف مُ رتبات مُ وظفي الدولة
نتج عنه
ّ
اليمني.
املركزي
البنك
فيه
نقل
شهر
منذ أول
ّ
وانتش�ار املجاعة وانعدام األم�ن الغذائي كان
أحد آثار وتبعاتِ الهجماتِ العسكريّة والحصار
على مُ ختل�ف امل�وا ّد الغذائي�ة كاملحاصي�ل
الزراعيّ�ة ،ومخ�ازن وناقالت الغ�ذاء ،والثروة
ّ
الخاصة بمياه
الحيوانيّة واملُنشآت واإلمدادات
ُ
يمكن االس�تغنا ُء
الّش�رّ ب وأعمال الرّي التي ال
عنه�ا ،إضافة إىل تلوي�ث آبار وخزان�ات مياه
وال�ري باملوا ّد الكيماويّ�ة وموا ّد أخرى
الرشب ّ
ض�ارةٍ ،و ُيحظ ُر اس�تخدامُ ها؛ كونه�ا مُ حرَّمة
لكثري م�ن األرايض واملحاصيل
دوليّاً ،وتدمريه
ٍ
الزراعيّ�ة من خالل اس�تخدام أن�واع مُ ختلف ٍة
م�ن القنابل والذخائر املحظ�ورة دوليّاً ،ومنها
القناب�ل ُ
ُ
الفس�فوريّة امل ّ ّ
خصب�ة واليوراني�وم
ُ
املُ ّ
خص�ب والقناب�ل ال ُعنقوديّ�ة الت�ي أ ّد ْت إىل
إتلاف مس�احاتٍ زراعي ٍة شاس�ع ٍة لس�نواتٍ

كش�ف معهد البحرين للحقوق والديمقراطي�ة ومنظمة أمريكيون من
أجل الديمقراطية وحقوق اإلنس�ان يف البحرين ،عن اعتقال الس�لطات
البحرينية ألفراد عائالت سجناء سياسيني بارزين بسبب مشاركتهم يف
مظاهرة سلمية تطالب باإلفراج عن ذويهم.
وأوضحت املصادر أن الس�لطات استدعت “جعفر رمضان” و”رمضان
عيىس” لالس�تجواب يوم  6نيس�ان الحايل بعد تنظي�م احتجاج صغري
للمطالب�ة باإلفراج عن “محمد رمضان” .وبعد إطالق رساحهما مؤقتا
يف ذل�ك الي�وم ،تم اس�تدعاء الرجلين إىل مركز رشطة “س�ماهيج” يف
الساعات األوىل من أمس الجمعة بتهم تتعلق بتجمع غري قانوني.
وذك�ر البي�ان أن التجمعات غير املرخصة ألكثر من  5أش�خاص غري
قانوني�ة بموجب القانون البحريني ،واعترب ذلك انتهاكا للمادة  22من
العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.
وقال�ت النياب�ة العام�ة البحريني�ة مؤخرا إن�ه تم رفع الح�د األقىص
للعقوب�ة على التجمعات غري املرخصة إىل الس�جن  3س�نوات وغرامة
تبل�غ  5آالف دينار بحريني (أكث�ر من  13ألف دوالر) ،ضمن اإلجراءات
املتخذة ملواجهة جائحة كوفيد.19-

إعدام ثالثة جنود سعوديين
بتهمة «الخيانة العظمى»
ْ
وأسفرت عن كوارث إنسانيّة ،ضحاياها
ع ّدةٍ،
ُ
األطفال والنس�ا ُء وكبا ُر السّ �ن يف تلك املناطق
عىل املدى القريب والبعيد.
واليم�ن خلال ال ُع�دوان والحص�ار ،واج�ه
أزم كبيرة يف توفير األم�ن الغذائ�ي بس�بب
االج�راءات الالقانونيّة التي اس�تخدمتها ُ
دول
ّ
ُ
االقتصادي
الرتاجع
تحالف ال ُع�دوان وأ ّد ْت إىل
َ
ّ
للجمهوريّة اليمنيّة والذي يعد أحد أبرز عوامل
ُّ
التضخم
انعدام األمن الغذائي الحا ّد ،إضافة إىل
مع تراجع العملة املحليّة وارتفاع أسعار املوادّ
األجنبي
الغذائيّ�ة ،ونض�وب احتياطات النق�د
ّ
ّ
اليمني م�ن أمانة
املرك�زي
ج�رّا َء نقل البن�ك
ّ
العاصمة إىل مُ حافظة عدن.
َ
ٌ
تحلي�ل إىل ّ
وق�د ّ
األطف�ال يف اليم�ن
أن
توص�ل
ً
ُّ
ُ
ه� ُم الفئ�ة األكث� ُر تضررا ،حي�ث يتعرّضون
ّ
خاص لخط�ر اإلصابة ُ
بس�وء التغذية
بش�ك ٍل
الح�ا ّد ،وه�م بحاج� ٍة ّ
ماس� ٍة لتوفير الغ�ذاء
وال�دواء إلنقاذ حياتهمُ ،
وق ْ
درت نس�بة انعدام
الغذائ�ي ه�ذا الع�ام بح�وايل  %77من
األم�ن
ّ
عدد السّ �كان ( 13.3مليون نس�مة) ،وبنسب ِة
ْ
بلغ�ت  % 21.4مُ قارن�ة بع�ام 2017م،
زي�اد ٍة
فح�وايل  %22.7من إجمايل السّ �كان ُيصنفون

تفجير انتحاري يُخلّف قتلى
وجرحى في الصومال
المراقب العراقي /متابعة...

أك�دت الس�لطات الصومالي�ة أن
أربع�ة مدنيين على األق�ل قتل�وا
السبت جراء تفجري انتحاري دوى
يف مدين�ة بي�دوا ،مرك�ز محافظة
باي جنوب البالد.
وذك�ر املتح�دث باس�م الحكوم�ة
الصومالية محم�د ابراهيم معلمو
على حس�ابه يف “تويرت” أن س�تة
مدنيني آخري�ن أصيبوا أيضا جراء
م�ا وصف�ه “الهج�وم الجب�ان”،
موضحا أن املهاجم فجر نفس�ه يف
مطعم صباح السبت.
ونقل موقع  Garoweاإلخباري عن
الرشطة املحلية إعالنها أن الهجوم

نفذ بهدف اغتيال محافظ باي عيل
وردري داي�وو ،مؤك�دة نجاة هذا
املسؤول.
ولم تتبن أي جهة الهجوم بش�كل
مب�ارش ،لك�ن التقاري�ر املحلي�ة
ترج�ح وق�وف حركة “الش�باب”
املتطرفة وراءه.

يف املرحل�ة الرّابع�ة «الط�وارئ» م�ن مراح�ل
اإلنس�اني ،بينما ُي ُ
صنف %25.6
تدهور الوضع
ّ
من إجم�ايل السّ �كان يف املرحل�ة الثالثة .ومع
ً
اس�تمرار ال ُعدوان ّ
كبيرة من عد ِد
فإن نس�بة
ُّ
الس�كان س�يعانون من انعدام األم�ن الغذائي
الحا ّد يف نهاية هذا العام ،و ُيصنفون يف املرحلة
الخامسة (مرحلة املجاعة)ُ ،
ْ
زادت نسبة
حيث
َ
خلال عام�ي -2018
انع�دام األم�ن الغذائي
2019م بنسبة (  )% 21.4من السّ كان.
ّ
ف�إن النس�اء واألطفال هم
وبطبيع�ة الح�ال
أكثر الفئ�ات ترضرا ً م�ن ال ُع�دوان والحصار،
ّ
أمراض مُ عين ٍةُ ،
كس�وء التغذية وفقر
خاصة يف
ٍ
ال�دم عوضا ً عن الحالة ّ
الصحيّ�ة لألم والجنني
أو للمول�ود خالل الفئتين ال ُعمريتني (0يوم –
ّ
ُ
وتوضح لنا
و(أقل من  5س�نوات).
 28يوم�اً)
ُ
ّ
اإلحصائي�ات إىل أي م�دى وصل�ت مس�تويات
س�وء التغذي�ة لدى األطفال والنس�اء بس�بب
العدوان وحصاره .فأكثر من  2.6مليون طفل
دون سن الخامسة من العمر يعانون من سوء
التغذي�ة ،بينه�م  500ألف طفل يعانون س�وء
التغذية الح�اد الوخيم ،وأكثر م�ن  1.8مليون
أمراة حامل ومرضعة تعاني من حاالت س�وء
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أعلنت وزارة الدفاع الس�عودية ،الس�بت ،عن تنفي�ذ حكم اإلعدام بحق
ثالثة جنود من منسوبيها بتهمة ارتكابهم جريمة الخيانة العظمى.
وذك�رت الوزارة يف بيان أصدرته أن التحقي�ق مع هؤالء الجنود املدعني
محمد بن أحمد بن يحيى عكام ،وش�اهر بن عيىس بن قاس�م حقوي،
وحم�ود ب�ن إبراهيم بن علي حازمي ،أس�فر عن إدانته�م بـ”ارتكاب
جريم�ة الخيانة العظم�ى بالتعاون مع العدو بما يخ�ل بكيان اململكة
ومصالحها العسكرية”.
وش�ددت الوزارة عىل أن هؤالء العسكريني أحيلوا إىل املحكمة املختصة
مع توفري كافة الضمانات القضائية املكفولة لهم ،حيث “ثبت ما نسب
إليه�م مما جعلهم يف حل من هذه األمان�ة العظيمة املوكلة لهم قبل أن
يتعدى رضر فعلهم إىل كيان الوطن وأمنه”.
وأكدت الوزارة أن حكم القتل الذي صدر عىل العس�كريني الثالثة نفذ يف
قيادة املنطقة الجنوبية ،بعد استيفاء إجراءات تدقيق الحكم واملصادقة
عليه وصدور األمر امللكي بإنفاذ ما تقرر بحق هؤالء.

ً
ً
ومنجزا في مجال الصناعة النووية
مشروعا
إيران تدشن 133
المراقب العراقي /متابعة...

ش�هدت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية،
الس�بت ،افتتاح وتدشين  133مرشوعا
ومنج�زا وطني�ا يف مج�ال الصناع�ة
النووي�ة يف الذكرى الـ  15لليوم الوطني
للتكنولوجيا النووية.
وت�م تدشين ه�ذه املش�اريع يف مج�ال
الصناع�ة النووي�ة م�ن قب�ل منظم�ة
الطاق�ة الذري�ة اإليراني�ة يف محافظات
مرك�زي (خن�داب يف اراك) ،أصفه�ان
(نطنز) ،الربز (هش�تكرد) ق�م (فردو)
وطهران.
وتحققت ه�ذه املنج�زات بفضل جهود
الكوادر املتخصصة يف الصناعة النووية
بالبلاد ،حيث ت�م انج�از  133مرشوعا
جدي�دا يف مختل�ف مج�االت الصناع�ة
النووي�ة ،بم�ا يف ذلك التخصي�ب واملياه

مسؤولون صحيون :البلدان الفقيرة بحاجة
للقاحات المرفوضة في بعض الدول
قال مس�ؤولو صح�ة دولي�ون إن اللقاحات التي
رفضته�ا بعض الدول يف إطار جهودها لتحسين
حمالتها للتطعيم ،س�يتم توجيهها بقدر اإلمكان
إىل ال�دول الفقيرة ملواجه�ة االختلال يف عملية
توزيع اللقاحات.
وكانت السلطات يف أسرتاليا واليونان بني الجهات
الت�ي رش�حت بدائ�ل عن لق�اح «أسترازينيكا»
لصغ�ار الس�ن ،بع�د مخ�اوف م�ن جلط�ات دم
محتمل�ة ،يف حين أخ�رت ه�ون كون�غ تس�لم
طلبياتها من اللقاح.
ومن ش�أن تطعيم صغار الس�ن بلقاحات بديلة
أن يؤخر حمالت التطعيم بنحو ش�هر يف أسرتاليا
وفرنس�ا وبريطاني�ا ،طبق�ا لبيان�ات وتحليالت
رشكة «إيرفينيتي».
وج�رى التطعي�م بماليين الجرع�ات م�ن لقاح
«أسترا زينيكا» بش�كل آمن حول العال�م ،إال أن

التغذية.
كم�ا حدث تراجع ح�اد يف نس�بة تغطية مياه
الشرب النقيةُ ،
حيث انخف�ض مُ ع ّد ُل التغطية
ّ
م�ن ( %10اىل  ،)%66بعد ترضر خدمات قطاع
والّص�ف ّ
املي�اه رّ
ح�ي؛ نظ�را ً لقي�ام دول
الص ّ
تحالف ال ُعدوان باس�تهداف عرشاتِ الخزانات
وآبار املياه والغيول ومضخات رفع املياه والتي
تعمل بالطاقة الشمس�يّة ،اضاف�ة إىل انقطاع
الكهرب�ي وانع�دام الوق�ود ،وارتف�اع
التي�ار
ّ
مُ توس�ط تكلفة الوحدة املُنتجة وارتفاع كلفة
ّ
الصيان�ة بنس�بة ( ،)% 95وع�دم الق�درة عىل
الوفاء بااللتزام�ات املالية للعاملني يف القطاع.
كما ّ
ُ
ْ
ُ
مشاريع
وتوقفت
املرافق املائية،
ترضرتِ
ُ
املي�اه يف القط�اع الع�ام واملختل�ط والخ�اص
(توقف أنشطة العديد من املُ ّ
ؤسسات املحليّة)،
ُ
البيئي يف املدن واملناطق
وتزايد تدهور الوض�ع
ّ
الحرضيّة نظرا ً لرتاكم املُخلفات ّ
الصلبة وتراكم
القمامة واألوس�اخ .و ُيقد ُر من ال يستطيعون
َ
الوص�ول إىل مي�ا ٍه نظيف� ٍة ب�ـ ( )20.5مليون
يمني بحاج ٍة إىل املياه.
إنسان
ّ
ٍ
ووفق�ا ً لبيانات مؤشرّ أس�عار املُس�تهلك التي
ُّ
املرك�زي لإلحص�اء ،فق�د
يصدرُه�ا الجه�ا ُز

ُ
تكاليف املعيش�ة أخريا ً إىل أكثر من 80
ارتفعت
ْ
كانت علي�ه قبل ال ُعدوان على اليمن،
 ،%عمّ�ا
ُ
ّ
تحصل عىل املال
وتش�كل نس�بة األرس التي لم
ُ
للحصول على االحتياجات األساس�يّ ة
ال�كايف
نتيج�ة لل ُع�دوان عىل اليمن بنس�بة (% )92.2
عىل املُستوى االجمايل من حجم األرس.
واس�تخدمت ُ
ْ
دول تحال�ف ال ُع�دوان أس�لحة
ً
مُ حرّمة دوليّا يف الكثري م�ن هجماتها .وأكدت
تقاري� ُر طبيّ�ة ّ
أن األس�لحة والذخائ� َر الت�ي
كانت س�ببا ً
تس�تخدمُ ها ُ
ْ
دول تحالف ال ُعدوان
األجن�ة واملواليد خصوصا ً
مُ بارشا ً
ّ
ّ
لتش�وهات
تلك الذخائ ُر واألس�لحة التي ت ّم استخدامُ ها يف
مُ حافظ�اتِ صع�دة والحديدة وصنع�اء وتعز،
ُ
وهي ُ
القوات
ذات األس�لحة التي اس�تخدمتها
ُ
األمريكي�ة يف عدوانه�ا على الع�راق يف الع�ام
ّ
وخاص�ة يف منطق�ة الفلوج�ة والت�ي
2004م
ّ
ْ
واألجنة،
أسفرت آثارُها عن تشوه مئاتِ املواليد
كما ّ
أن تلك األس�لحة  -التي ح�ذرتِ املُنظماتُ
اإلنسانية من اس�تخدامها يف اليمن  -هي ذاتُ
ُ
الكيان ّ
هيوني
الص
األس�لحة التي اس�تخدمها
ّ
يف قص�ف قطاع غ�زة ع�ام  ،2009ونتج منها
ّ
واألجنة.
تشوه العرشات من املواليد

بع�ض الحكوم�ات قرصت اس�تخدامه عىل كبار
الس�ن كإجراء احرتازي لحني حس�م الجدل حول
ح�االت اإلصاب�ة بجلط�ات دموي�ة ل�دى بعض
متلقيه.
وقالت منظم�ة الصحة العاملية إن معظم البلدان
ل�م تحصل عىل ما يكفي من الجرعات من أي من
اللقاح�ات لتغطي�ة احتياج العاملين يف القطاع
الصح�ي وغريه�م مم�ن ه�م معرض�ون لخطر
اإلصاب�ة بالفريوس ال�ذي أودى بحياة نحو ثالثة
ماليني شخص حول العالم.
وذكر املدير العام ملنظمة الصحة العاملية تيدروس
أدهان�وم غيربيس�وس أن ال�دول ذات الدخ�ول
املرتفعة قامت يف املتوس�ط بتطعيم واحد من كل
أربع�ة أفراد ،يف حين يصل ذلك املع�دل يف البلدان
منخفضة الدخل إىل واحد من بني أكثر من .500
وقال يف إفادة صحفية يوم الجمعة «ال يزال هناك
اختالل صادم يف توازن عملية توزيع اللقاحات».

الثقيل�ة واملركب�ات الدوائي�ة واألدوي�ة
املشعة والليزر وغريها من املشاريع.
وم�ن اهم املش�اريع التي تم تدش�ينها:
تصميم وانش�اء وتدشني املرحلة الثانية
لالنتاج الصناعي لرتكيب�ات الديوتريوم
يف مجم�ع خنداب للم�اء الثقيل يف اراك،
افتتاح وتدشين االس�عاف االش�عاعي
يف اراك ،تدشين  6مش�اريع تكنولوجية
نووي�ة يف مج�ال التخصي�ب يف نطن�ز،
تصميم وتصنيع وتدشني ليزر االقراص
 5كيل�وواط وليزر االلياف  10كيلوواط،
افتت�اح املرك�ز الوطن�ي لتكنولوجي�ا
الكوانت�وم االيران�ي يف طه�ران ،افتتاح
املركز الوطني لفصل وتطوير استخدام
النظائ�ر املس�تقرة يف مجم�ع ف�ردو يف
ق�م ،تصمي�م وتصنيع وتدشين اجهزة
الطرد املرك�زي التي تحتاجه�ا منظمة

نقل الدم االيرانية ،كسب املعرفة وانتاج
 110جزيء حيوي نظائري تستخدم يف
معدات فحص االطف�ال حديثي الوالدة،

االنتاج ش�به الصناعي لجه�از القياس
اآلني لس�ادس فلوريد اليورانيوم ،انتاج
 4ادوية مش�عة عالجية وتش�خيصية،

تصنيع وتجميع النم�وذج االول الجهزة
الط�رد املرك�زي  IR9Sو  .IB-IR9ومن
املشاريع االخرى التي تم تدشينها ايضا:
ض�خ الغاز يف سلس�لة كاملة تضم 164
جه�ازا للط�رد املركزي ش�به الصناعي
 ، IR6ضخ الغ�از يف املرحلة االوىل لـ 30
جه�ازا للط�رد املركزي «ش�اهد» IR6S
مع امكاني�ة الفصل ،تصمي�م وتصنيع
وتدشين محطة تصفي�ة امل�ادة الخام
لس�ادس فلوري�د اليوراني�وم يف مجمع
نطن�ز للتخصي�ب ،تجهي�ز وتدشين
اجهزة الطرد املركزي الجديدة يف مجمع
«الش�هيد احم�دي روش�ن (نطن�ز)»،
ب�دء االختبار امليكانيك�ي الجهزة الطرد
املرك�زي  IR9مع امكاني�ة الفصل .كما
تم تدشين مركز تجميع اجه�زة الطرد
املركزي من الجيل الجديد.

أخبار من الصحف والمجالت
ً
«عصفورا»
واشنطن بوست :زعيم داعش كان
ً
واشيا لصالح أميركا
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كش�فت صحيف�ة «واش�نطن بوس�ت»
األمريكي�ة ،ع�ن معلوم�ات صادم�ة بش�أن
زعيم تنظي�م «داعش» أب�و إبراهيم القريش،
موضح�ة أن وثائ�ق تؤك�د أن�ه عمل واش�يا
ومخربا لألمريكيني عندما ُسجن يف العراق.
وأك�دت الصحيفة ،أن�ه كان متعاونا بش�كل
وثيق مع الس�لطات األمريكية ،ال س�يما ضد
منافس�يه داخل التنظي�م ،الذين قتل بعضهم
بغ�ارات أمريكي�ة بس�بب معلوم�ات قدمها
لألمريكيني ضدهم.
وق�ال مع�د التقرير ج�ون واري�ك؛ إن وثائق
رسي�ة أفرج�ت عنه�ا الس�لطات األمريكي�ة
فتح�ت نافذة ن�ادرة هذا األس�بوع ع�ن أيام

القريش يف السجن.
وم�ع أن وزارة الدف�اع أص�درت يف امل�ايض
وثائق عن أيام القريش يف الس�جن األمريكي،
وصورت زعي�م التنظيم املس�تقبيل بالعميل،
إال أن الرزمة األخرية من الوثائق تقدم صورة
أكثر تفصيال عن الزعيم الحايل للتنظيم.
ويف الوثائ�ق ،تظه�ر ص�ورة للق�ريش ال�ذي
وصفت�ه بأن�ه مخبر مس�تعد للتع�اون مع
األمريكيني م�ن أجل محارب�ة التنظيم ،الذي
ترأسه الحقا.
وق ّدم القريش يف جلس�ات تحقيق عام ،2008
معلوم�ات دقيق�ة عن كيفي�ة تحديد مقرات
للتنظي�م ،بما يف ذلك لون الب�اب األمامي لها،
والوقت الذي تكون فيه مشغولة.

تقرير أميركي :بايدن يطلب ميزانية للبنتاغون
تتجاوز قيمتها  753مليار دوالر
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كش�ف تقرير لصحيفة «ذي هي�ل» االمريكية،
الس�بت ،ان الرئيس جو بايدن طلب  753مليار
دوالر ميزاني�ة ل�وزارة الدف�اع يف زي�ادة على
ميزانية الدفاع السابقة والتي بلغت  715مليار
دوالر .
وذكر التقرير انه ”ال يوجد الكثري من التفاصيل
يف الوقت الحايل حول ما س�توجه إليه األموال ،
لكن الوثيقة الصادرة عن البيت األبيض تسلط
الض�وء على األولوي�ات بم�ا يف ذل�ك التنافس
مع الصني  ،واالس�تثمار يف أس�طول البحرية ،
ومواصلة التحديث النووي  ،والتخفيف من آثار
تغري املناخ عىل الدفاع.
واض�اف ان�ه ”ويف بي�ان مشترك ق�ال زعي�م

األغلبية يف مجلس الش�يوخ الجمهوري ميتش
مكوني�ل وكب�ار الجمهوريني يف لج�ان القوات
املسلحة واالستخبارات وامليزانية واملخصصات
يف مجلس الش�يوخ إن امليزانية املقرتحة ترسل
“إش�ارة مروعة ليس فق�ط لخصومنا يف بكني
وموس�كو  ،ولكن ً
أيضا لحلفائن�ا ورشكائنا“،
بحسب قوله.
م�ن جانب آخ�ر قال رئي�س لجن�ة امليزانية يف
مجلس الش�يوخ الس�يناتور بريني س�اندرز ”
يف الوقت الذي ال�ذي تنفق فيه الواليات املتحدة
بالفعل عىل الجيش أكث�ر مما تنفقه الدول الـ
 12التالي�ة مجتمع�ة ،فقد ح�ان الوقت إللقاء
نظرة جادة عىل التجاوزات الهائلة يف التكاليف،
والهدر واالحتيال املوجود حال ًيا يف البنتاغون”.

ماعالقة «الحوار االستراتيجي» بتوفير «الحماية للمتظاهرين والنشطاء»؟
بقلم/محمود الهاشمي

ان كل ماورد يف الحوار (االسرتاتيجي) بني
العراق والوالي�ات املتحدة ،يمك�ن اعتباره
واقعا (مقبوال) سواء كان الطرف العراقي
(ضعيف�ا) او (قوي�ا) ،فذلك ام�ر تحكمه
معادلة القوة بني الطرفني .
ماه�و غري�ب ذل�ك ال�ذي يق�ول (ناق�ش
الوفدان السبل التي يمكن للواليات املتحدة
ان تدع�م من خالله�ا الحكوم�ة العراقية
فيما يخ�ص توفري الحماي�ة للمتظاهرين
السلميني ونشطاء املجتمع املدني وتحقيق
املساءلة القانونية )!
الس�ؤال االول ؛-مل�اذا يناق�ش الوف�دان
موضوعا داخلي�ا ،العالقة للواليات املتحدة
في�ه الم�ن بعي�د او قري�ب ،وكيف س�مح
الط�رف العراقي لالمريكي مناقش�ة هكذا

5

موضوع داخيل ؟
السؤال الثاني ؛-من هم هؤالء (املتظاهرون
الس�لميون)؟ ومن هم (نش�طاء املجتمع
املدني )؟
مثال ؛-هل ه�م اصحاب الش�هادات العليا
الذي�ن يتظاه�رون من اجل ايج�اد فرصة
عمل لهم ؟
هل هم املحارضون املجانيون ؟
الش�ك ليس�وا هؤالء انما املقص�ود (حراك
ترشين )والنش�طاء ه�م (الذي�ن تخرجوا
بدورات من املنظمات االمريكية )!
السؤال املوجع ؛-ملاذا قبلت وزارة الخارجية
العراقية (الطرف املفاوض) بان يلحق هذا
النص واملوضوع يف بيانها بعد الحوار ؟
كان م�ن املف�روض ان وزارة الخارجي�ة
حتى وان تطرق املفاوض االمريكي اىل هذا
املوض�وع ،ومهم�ا كان ال�رد العراقي ،ان

اليلح�ق بالبيان النه يش�كل عىل الحكومة
العراقية التدخل االمريكي بالشأن العراقي
الداخيل!
ان الطرف االمريكي اراد ان يوصل رس�الة
اىل (عمالئ�ه) بان�ه (مهت�م) به�م ويرعى
مصريه�م ،وانه ال�زم الحكوم�ة العراقية
بضرورة الحف�اظ عليهم ،ك�ي يطمئنهم
تماما بان قضيتهم هي من امللفات املهمة
لدى الحكومة االمريكية !
بالجان�ب االخ�ر ف�ان الحكوم�ة العراقية
ارادت ان توص�ل رس�الة اىل (حراك ترشين
والنش�طاء) بانه�ا تعهدت ام�ام الجانب
االمريك�ي بالحف�اظ عليه�م ورعايته�م
،والمري�ن االول ان�ه ج�زء من الوف�اء لهم
فل�وال( ترشي�ن )وتداعيات�ه ملا اس�تقالت
حكوم�ة عب�د امله�دي وج�اءت حكوم�ة
الكاظم�ي واالم�ر الثان�ي انه�م مشروع

انتخاب�ي مقب�ل او عىل االقل فه�م انصار
الحكومة وشخصياتها !.
هذا امللف هو االخط�ر بني كل امللفات التي
تمت مناقش�تها ،الن املواضيع البقية ،هي
مج�رد (عناوي�ن ،م�ن االهتم�ام بالتعليم
والشركات والطاق�ة وغريه�ا ) وحت�ى
موضوع تواجد القوات االمريكية ،فالجميع
يعلم ان الحكومة مع بقاء القوات االجنبية
وتتمنى املزيد ،ولكن هناك قرار من مجلس
الن�واب والش�عب باخ�راج ه�ذه الق�وات
،النها غري رشعية وان لم تخرج ،س�تخرج
ب(الفالة واملگوار ) واملعدات االخرى .
ان ال�زام الحكوم�ة العراقي�ة ب(توفير
الحماي�ة للمتظاهرين ) يعني اي مس�اس
بهم س�يخضع ل(املساءلة القانونية ) كما
ورد بالنص !.
ان ادراج ه�ذا (املل�ف الخطير ) يف الحوار

وال�ذي س�وف يثب�ت يف بن�ود (االتفاقي�ة
االستراتيجية) سيجعل اي حكومة مقبلة
تتع�رض اىل عقوب�ات دولي�ة وامريكي�ة

وبش�كل انتقائ�ي ،كم�ا س�تصبح ه�ذه
(الكتل�ة الترشيني�ة) مشروع امريك�ي
ملس�تقبل العراق ،فهم انصار امريكا ،وهم

حم�اة مصالحه�ا ،ويت�م تكليفه�م وفق
املخط�ط ،يس�اعد يف ذلك رض�ا حكومي
،وقب�ول م�ن اط�راف سياس�ية ش�يعية
باعتب�ار ان مناطق تح�رك (الترشينيني)
يف جغرافيا الوس�ط والجن�وب !ناهيك ان
املناط�ق الغربي�ة والش�مالية بعي�دة عن
ه�ذا املعترك والتخال�ف اميركا يف يشء.
وما يس�اعدهم عىل ذلك ضع�ف االحزاب
السياس�ية االسلامية التي لم تعد تقوى
عىل نقل موظف باالستعالمات يف اي دائرة
 .ال اعرف ان كان االخوة السياس�يون قد
التفت�وا اىل هذا (امللف الخطير ) ليحملوا
الحكوم�ة العراقي�ة مس�ؤولية الح�وار
ب�ه ،وه�ل ان اعض�اء مجلس الن�واب قد
اس�تلموا االش�ارة ،ام انه�م يحضرون
انفسهم لحل مجلس النواب والتخلص من
(املسؤولية)؟
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حرب المياه والمثلّث الصهيوني – التركي – اإلثيوبي
تمس الحياة المباشرة للعرب ووجودهم القومي ،وال تقتصر على فئة أو طبقة أو
ثمة حرب دائرة منذ عقودّ ،
دولة عربية دون غيرها ،بل تشمل األمّة كلها ،وتمت ّد حدودها ومساحاتها إلى أعداء وخصوم كثر ،هي حرب
المياه وجبهاتها الثالث :العدو الصهيوني ،وتركيا ،وإثيوبيا ،وقد تشمل السنغال.
تنقسم هذه الحرب إلى ّ
شقين ،األول هو االحتماالت الكبيرة الندالع صدامات عسكرية مع األطراف المذكورة
إن األتراك باتوا متورطين في هذه الصدامات ،وال يبدو َّ
أو بعضها ،بل َّ
أن إثيوبيا جاهزة الحترام القانون
ً
الدوليً ،
سابقا في عهد اإلمبراطور هيال سيالسي ،ما اضطر الرئيس جمال
علما أن مشروع س ّد «النهضة» طرح
عبد الناصر آنذاك إلى إنهاء هذا الملف بالقوّ ة.

بقلم/موفق محادين

الش�ق الثاني هو الحرب املائية نفسها التي
تتجلى عن�د الصهاين�ة واألت�راك وإثيوبيا
ب�ازدراء القان�ون ال�دويل ،ناهي�ك بالوضع
املائ�ي العرب�ي ،م�ن حي�ث ازدي�اد العجز
ّ
وحصة الفرد
املائ�ي وتأثرياته يف االقتص�اد
من املي�اه ،ومن حيث نس�بة الصح�راء إىل
املس�احة العربي�ة ( %40تقريب�اً) ،وكذل�ك
اإلش�كاليات الناجم�ة ع�ن وق�وع غالبية
املوارد املائية خارج الحدود العربية.
«الضلع األول من املثلث»
الع�دو الصهيون�ي ال�ذي رب�ط من�ذ العام
 1919بين املي�اه ومرشوع�ه الس�يايس
العدوان�ي ،فارتبط�ت ح�دوده املزعوم�ة
بح�دود امل�اء (ح�دودك ي�ا «إرسائي�ل» من
الف�رات إىل الني�ل) ،وهو ما كرّره ش�معون
بريي�ز يف كتاب�ه «الرشق األوس�ط الجديد»
والخبري الصهيوني س�امي ميخائيل ،وفقا ً
مل�ا ذك�ره الباح�ث املرصي حس�ام رضا يف
كتابه «مخاطر التخريب الصهيوني يف املياه
والزراعة».
ً
إضاف�ة إىل ذل�ك ،يش�ار هن�ا إىل -1:الربط
الصهيون�ي ،كم�ا الرتك�ي ،بني مل�ف املياه
ّ
وامللف�ات السياس�ية ،م�ن ترصيح�ات بن
غوريون إىل رابني إىل برييز ونتنياهو.
 -2التنس�يق والتع�اون الصهيون�ي م�ع
األت�راك وإثيوبيا ،كما س�نرى ،س�واء عرب
مشروع أنابيب السلام الرتكي أو عرب دور
تل أبيب يف س ّد النهضة.
 -3النهب الصهيوني للمياه العربية ،س�واء
داخل فلسطني أو يف محيطها العربي ،وهو
ما أوضحه الخبري اإلرسائييل ،اليش�ع كايل،
بحسب املصدر السابق (حسام رضا) الذي
تناول ذلك بالتفصيل واألرقام ،ومن ذلك:
 نه�ب املي�اه الجوفي�ة يف س�يناء ،ووضعمرشوع م�ع الس�ادات لج ّر مي�اه النيل إىل
النقب.
 -مش�اريع لنه�ب نه�ري الليطان�ي

والحاصبان�ي يف لبن�ان واس�تغاللهما
والس�يطرة على ح�وض ش�بعا ،نظ�را ً إىل
أهميت�ه يف األم�ن املائ�ي ل�كل من س�وريا
ولبنان معاً.
 نه�ب املياه الجوفية يف فلس�طني ،إضافةإىل كل املجاري املائية األخرى.
 الس�يطرة على حوض الجوالن والس�عيللسيطرة عىل كامل حوض الريموك.
 توظيف معاهدة «وادي عربة» مع األردنلتخزي�ن مي�اه الريم�وك يف طربي�ا ،ت�اركا ً
للأردن نفايات املاء م�ن داجانيا ،علما ً بأن
العدو الصهيوني سبق أن حوّل مجرى نهر
األردن يف الع�ام  ،1964م�ا أ ّدى إىل جف�اف
النه�ر التاريخ�ي وهب�وط منس�وب البحر
امليّت ،وهو اإلج�راء العدواني الذي ر ّد عليه
عب�د النارص آن�ذاك بالدع�وة إىل انعقاد أوّل
قمة عربية.

«الضلع الثاني:
األتراك الذين تميّزت سياساتهم املائية ضد
العرب بالسمات التالية:
 ع�دم احترام الحق�وق العربية لس�ورياوالعراق يف نهري دجل�ة والفرات ،وذلك من
خالل الس�دود الكبرية الت�ي أقامتها تركيا
بمع�زل عن املصالح العربية .ومن الس�دود
الرتكية املعروفة :س�د «أتات�ورك» الذي بدأ
تش�غيله يف الع�ام  1989بس�عة تخزيني�ة
تبل�غ  48مليار مرت مكعب ،وس�د «كيبان»
ال�ذي ب�دأ تش�غيله يف الع�ام  1974بس�عة
 30مليار متر مكعب ،وس�دود أخرى مثل
«اليس�و» و»باطمان» و»س�يزر» و»دجلة
قرال فيزي».
وقد تركت جميعها آثارا ً تخريبية كبرية لدى
الفالحني ،ويف االقتصاد السوري والعراقي،
ويف بيئ�ة النهري�ن ،مث�ل التل�وث وامللوحة

وتداعيات الجفاف.
 االبتزاز السيايس عرب املاء ،وال سيما يف ماّ
يخ�ص امللف الكردي ،وكذل�ك ما ترتب عىل
ّ
التدخل الرتكي العدوان�ي ،بدعم اإلرهابيني
األصوليني.
 التنسيق مع العدو الصهيوني ،وخصوصا ًيف م�ا يتعل�ق بمشروع األنابي�ب الرتكي�ة
(أنابيب السلام) إىل الع�دو الصهيوني عرب
س�وريا ،والتنسيق العس�كري واألمني بني
أنقرة وتل أبي�ب ،ومحاولتهما فرض حكم
م�وا ٍل لهم�ا يف س�وريا لهذه الغاي�ة ،بل إن
الطرفني كانا قد ّ
توصال إىل تفاهم لتقليص
ّ
حص�ة الع�راق من مياه الف�رات ونقلها إىل
س�وريا ،ث�م إىل «إرسائي�ل» ،يف ح�ال نجح
السيناريو املذكور ضد الدولة السورية.
«الضلع الثالث»
إثيوبيا وس� ّد «النهضة» الذي ُبني بتصميم

ودع�م صهيون�ي وحماي�ة صهيونية كذلك
(نص�ب بطاري�ات صواري�خ حول الس� ّد).
ل�م تقلّ�ل العالق�ات املتبادل�ة بين مصر
والس�ودان م�ع «إرسائي�ل» م�ن اإلرصار
الصهيون�ي – اإلثيوبي املشترك على بناء
الس�د الذي يهدد مصدر الحي�اة واالقتصاد
يف مرص والس�ودان ،فالنيل بالنسبة إليهما
مث�ل دجلة والف�رات بالنس�بة إىل س�وريا
والع�راق ،ومث�ل نهر األردن ،فه�و أكثر من
مج�رى م�اء أو فالق جغرايف مائ�ي ،بل إنه
مجرى حي�اة ووج�ود لهذا الهلال العربي
يف الق�وس املرصي الش�امي العراقي ،الذي
ّ
ش�كل ،وما يزال ،معنى وركيزة وجود األمة
كله�ا ،وه�و م�ا يدرك�ه الع�دو الصهيوني
جي�داً ،وهو يش�ارك األت�راك واإلثيوبيني يف
هذه الحرب االستراتيجية العابرة لألنظمة
واإليديولوجي�ات ،ويس�عى إىل تمزيقه�م
وبناء تقاسم وظيفي مع أعدائهم يظهر يف
سباق الخرائط الرتكية والصهيونية:
خريط�ة صهيوني�ة تحت عن�وان «حدودك
يا إرسائيل من الف�رات إىل النيل» ،وخريطة
تركي�ة تظه�ر الوط�ن العربي كل�ه واليات
عثماني�ة تح�ت العل�م الرتك�ي ،باس�تثناء
فلس�طني (كدول�ة إرسائيلي�ة) يف العق�ل
الرتكي.
«جبهات أخرى محتملة»
أب�رز هذه الجهات هي الس�نغال ،إذ إن نهر
الس�نغال ال�ذي ينب�ع من غيني�ا ويصبّ يف
ً
فاصلا بين موريتانيا
املحي�ط األطلسي،
ودول�ة الس�نغال ،ق�د يتح�وّل إىل جبه�ة
أخ�رى إذا ما نجح�ت س�يناريوهات العدو
الصهيوني هناك ،من�ذ أن أقام عالقات مع
تلك الدولة األفريقية بغطاء «سالم أوسلو».
إىل ذل�ك ،هل يج�د الع�رب طريق�ا ً لتجاوز
خالفاته�م يف ّ
مل�ف كه�ذا تحدي�داً ،كم�ا
فع�ل عب�د الن�ارص يف الع�ام  ،1964عندما
جمعهم يف قمة عربي�ة ملواجهة قيام العدو
الصهيوني بتحويل مجرى نهر األردن؟

المنافذ الحدودية
وسعر الطماطة
د بالل الخليفة

ذك�ر يف الدس�تور العراق�ي الذي كتب على عجالة ع�ام  2005بان
الع�راق دولة اتحادي�ة فدرالية ونتيجة ذلك أن كان تش�كل إقليم يف
الشمال هو إقليم كردستان شبة املستقل ،الفدرالية ليست سبة وال
س�مه سلبية ،بل هي أحد ظواهر الديمقراطية ،لكن املشكلة ليست
يف الترشي�ع بل يف التطبي�ق ،عندما يكون القائ�م بالحكم يف اإلقليم
أو املركز يترصف بضدية تجاه اآلخر ولنقل بندية وليست ضدية.
الي�وم املايض قرات أن رئي�س اإلقليم يريد زيارة بغ�داد لوضع الية
للتعاون املشترك ،يا أخي أي تع�اون وهل التعاون يكون بني املركز
واإلقليم أم بني من تس�اوت درجاته�م أي دوله بدولة ،املفروض أن
املركز يأمر واإلقليم له السمع والطاعة.
باأليام األخرية تم تغيري محافظ ذي قار مرتني ،نعم أن األمر خاضع
للسلطة التقديرية لرئيس مجلس الوزراء يف تحديد األنسب وما هو
مفيد للمحافظة ،لكن هل يس�تطيع فعل نفس األمر يف اإلقليم ،هل
يستطيع إقالة رئيس اإلقليم أو محافظ باإلقليم.
لنع�ود لصلب املوض�وع ولنأتي بمثال عىل عدم س�يطرة املركز عىل
ابس�ط األم�ور يف اإلقلي�م ،وهو املناف�ذ الحدودية يف الع�راق ومنها
املنافذ الواقعة يف اإلقليم ،تم غلق معظم املنافذ يف الوسط والجنوب،
وكالع�ادة أن األمر ال ينفذ باإلقليم ،للعل�م أن املنافذ يف اإلقليم تصل
إىل أكثر من  25منفذ حسب ترصيحات أحد النواب األكراد يف مجلس
النواب االتحادي العراقي.
املناف�ذ يف اإلقليم الزال�ت مفتوحة بكامل طاقتها ،املنافذ الرس�مية
واملنافذ الغري رسمية ،وللعلم أيضا أن االثنني خارج سيطرة السلطة
االتحادي�ة .نتيج�ة هذا األمر ش�هدت املناف�ذ الحدودي�ة يف اإلقليم
ازده�ار كبري نتيجة دخ�ول معظم املواد منها وبالت�ايل حدثت عدة
نتائج منها:
 – 1زيادة باألسعار ،الن املواد ومنها الخضار تحتاج أن تمر باإلقليم
ثم لبقية املحافظات وس�وف تقطع مس�افة كبيرة ويضاف الهيا
أجرة نقل كبرية.
 – 2أن رضيبة الكمرك يف اإلقليم هي خارج س�يطرة بغداد وال تعلم
ما هي الرضيبة والكمرك الحقيقية املرتتبة لدخول البضائع.
 – 3زيادة يف أموال جيوب املتنفذين األكراد املسيطرين عىل املنافذ.
 – 4تضرر املواط�ن نتيج�ة ارتف�اع س�عر البضائ�ع وخصوص�ا
االستهالكية والخضار منها.
 – 5أن األج�راء ترت�ب علي�ه أيضا تقلي�ل بال�واردات الحكومية إىل
الخزينة العامة ،الن الكم�رك والرضيبة املفروض باملنافذ الجنوبية
يذه�ب للخزين�ة العام�ة االتحادي�ة وأما كم�رك ورضيب�ة املنافذ
الحدودية يف الشمال فال تذهب لبغداد.
أن األم�ر باختص�ار هو س�يايس ب�ان معظ�م املنافذ الت�ي تقع يف
الوس�ط والجنوب هي م�ع إيران ،وان البعض يعتبر ذلك هو إفادة
إليران ولكنه نيس املواطن املس�كني ونيس أيضا انه افأد جهات هي
خارجية أيضا وهي تركيا.
أن غلق منافذ الجنوب وتركها س�ائبة يف الش�مال هو خطا وترضر
من�ه املواط�ن يف الوس�ط والجن�وب وم�ن أمثلته�ا أن س�عر كيلو
الطماط�ة وص�ل الل�ف وخمس�مائة دينار للكيل�و الواح�د ويعلم
الجمي�ع أن الطماط�ة ال تخلو من املائدة العراقي�ة .وانعكس أيضا
ذل�ك القرار عىل تضخم جيوب املتنفذين عىل منافذ الش�مال وكذلك
زيادة االس�ترياد (وال أقول التبادل التج�اري الن العراق ال يصدر أي
يشء سوى النفط املهرب) من تركيا.
الح�ل ه�و فت�ح املناف�ذ الجنوبي�ة أو منع دخ�ول املواد م�ن إقليم
كردستان عدى ما ينتج داخل اإلقليم فقط.

همزات الوصل والقطع في تشكيل الحكومة اإلسرائيل ّية القادمة
بقلم /أليف صباغ

ق ّدمت الكتل التي فازت يف الكنيس�ت
توصياته�ا أم�ام رئي�س «الدول�ة»
اإلرسائيلي روبي رفلني ،لتس�اعده يف
اتخاذ القرار لتكليف مرشح لتشكيل
الحكوم�ة القادم�ة ،وف�ق القانون.
القان�ون ال يل�زم رئي�س «الدول�ة»
بتكليف املرش�ح ال�ذي يحظى بأكرب
عدد م�ن التوصي�ات /ع�دد النواب،
وه�و يمتلك الصالحي�ة ،وفقا ً ملاهية
التوصي�ات ،بأن يكلّف مرش�حا ً آخر
يعتق�د أنه صاح�ب الح�ظ األوفر يف
تش�كيل الحكوم�ة .ه�ذا التفصي�ل
وغريه من التفاصيل املهمة ينس�اها
الكثري م�ن محلّيل املش�هد االنتخابي
اإلرسائييل.
أخيرا ً كلّ�ف رفلني بنيامين نتنياهو
بتش�كيل الحكوم�ة  ،وأعطاه فرصة
مدتها  28يوماً .وما لم ينجح يف ذلك،
يمدد له  14يوما ً إضافياً .ويف حال لم
ينجح إطالقا ً يف تشكيل الحكومة ،من
حقه أن يكلّف مرشحا ً آخر ،ويعطيه

فرص�ة ملدة  28يوماً .وم�ا لم ينجح،
م�ن ح�ق الرئيس أن يعلن عن فش�ل
املحاوالت وعن انتخابات جديدة.
م�ن حقه أيضا ً أن يعي�د املوضوع إىل
الكنيس�ت مل�دة  3أس�ابيع .وخلال
ه�ذه امل�دة ،يس�تطيع  61عض�وا ً أن
يرشحوا أي عضو كنيست ،باستثناء
الذين تم تكليفهم وفش�لوا يف املهمة،
ليش�كل الحكوم�ة الجدي�دة ،فيأخذ
املرش�ح الجديد من رئي�س «الدولة»
فرصت�ه لتش�كيل الحكوم�ة خلال
م�دة ال تتج�اوز  14يوم�اً ،فإن نجح
وص�ادق الكنيس�ت على الحكوم�ة
الجدي�دة ينتهي األمر .وما لم يصادق
عليه�ا ،يك�ون الكنيس�ت ق�د ق�رر
«أوتوماتيكي�اً» ح�ل نفس�ه ،ويت�م
اإلعالن عن موعد النتخابات جديدة.
على الرغم م�ن ّ
كل ما يق�ال و ُينرش
عن س�يناريوهات تش�كيل الحكومة
القادمة ،ال يس�تطيع أح�د أن يجزم
بالنتيج�ة .وإن فع�ل ذل�ك ،فم�ن
ب�اب الح�ظ ،ال م�ن ب�اب اليقين أو

التحلي�ل املوضوع�ي ،وذلك لس�يولة
املواق�ف والتحالفات ،وغياب األجندة
االقتصادي�ة املتصارع�ة ،وانع�دام
الف�وارق اإليديولوجي�ة الجوهري�ة
وترجمته�ا يف السياس�ة الخارجي�ة
واألمنية ،وانتشار االنتهازية واالبتزاز
يف صف�وف الكت�ل املركبة للكنيس�ت
الصهيوني عىل العموم.
ً
وإضافة إىل الرصاع بني الكتل الدينية
املتزمت�ة والكت�ل العلماني�ة ،وم�ا
يشكله ش�خص بنيامني نتنياهو من
أزمة قيادة ،بس�بب غياب ش�خصية
سياس�ية منافس�ة تحظ�ى بإجماع
وازن يف «املجتم�ع» اإلرسائييل ،برزت
يف األي�ام األخيرة  3حلق�ات تجع�ل
املش�هد اإلرسائيلي أكث�ر تعقي�داً:
نفتايل بينيت (كتلة يمينا) ،ومنصور
عباس (العربية املوحدة /اإلسلامية
الجنوبي�ة) ،وبين�ي غانت�س (كتل�ة
كحول لفان /أزرق أبيض).
مقاب�ل ّ
كل ذل�ك ،يق�وم مقرب�ون إىل
ّ
ش�ك يف ّ
أن ذلك يحصل
نتنياه�و  -وال

وف�ق تنس�يق غير معل�ن مع�ه -
بفح�ص س�يناريو مختل�ف تمام�اً،
هو عبارة ع�ن صفقة يقوم نتنياهو
بموجبه�ا بالتخلي ع�ن ترش�حه إىل
منص�ب رئاس�ة الحكومة ،ويس�مح
ألي عض�و آخر م�ن «الليك�ود» بأن
يق�وم بذل�ك .يف املقاب�ل ،يعلن رئيس
«الدولة» الح�ايل عن عفو خاص عنه
م�ن ّ
كل الته�م املوجّ ه�ة إلي�ه ،ويتم
ً
ً
انتخابه رئيس�ا لـ»الدول�ة» ،بدال من
ريفلني الذي س�يرتك الرئاس�ة قريبا ً
جدا ً وفق القانون.
وعليه ،فقد تم استطالع الرأي العام،
ُ
ونشرت النتائ�ج يف موق�ع «واللا»
ّي�نّ
صب�اح اإلثنين .وق�د تب أن %53
م�ن الجمه�ور اليه�ودي يرفض هذا
الس�يناريو ،بينما يقبل�ه  %30فقط.
أم�ا على الصعي�د الحزب�ي ،ف ُيظهر
االس�تطالع أن  %59م�ن مؤي�دي
الليك�ود يقبل�ون بالصفق�ة ،فيم�ا
يرفضه�ا  .%18وهك�ذا يبقى القبول
والرف�ض يف يدي نتنياهو أوالً ،وتحت

عالمة سؤال كربى.
يف ّ
ظ�ل غي�اب االختلاف يف األجن�دة
السياس�ية واألمني�ة واالقتصادي�ة
م�ن ج�دول األعم�ال الحكوم�ي
واألح�زاب الطامحة إىل املش�اركة يف
تش�كيل الحكوم�ة ،تقدم�ت األجندة
ً
وخصوص�ا الرصاع بني
االجتماعية،
العلمان�ي /الليبرايل والديني وتأثريه
يف الحي�اة العام�ة والخاصة ،وأصبح
املتدينون ،يهودا ً أو مسلمني ،أقرب إىل
بعضهم البعض من اليهود أنفسهم أو
العرب أنفسهم ،وهي ظاهرة جديدة
ال َّ
ب�د م�ن التوقف عندها ،والس�ؤال:
ً
هل هي حقا أجن�دة اجتماعية فقط
أو أن لها بعدا ً سياس�يا ً محلياً ،وربما
إقليمي�اً؟ من هي األط�راف الفاعلة؟
م�ن ه�و املب�ادر؟ ومن أبدى حس�ن
الني�ة أوالً أو ق�دم التن�ازالت؟ وم�ن
الطرف ال�ذي يتوجب علي�ه أن يقدم
التنازالت يف املقابل؟
الوزير السابق بن عزري (شاس) قال
ملوق�ع «معاريف» ،صباح اإلثنني ،إنه

«ال يرفض أن يك�ون منصور عباس
وباق�ي الع�رب يف إرسائي�ل رشكاء
يف الحك�م» ،وأض�اف« :قبل س�نتني،
تقدمت بفك�رة إلقامة ح�زب عربي
يه�ودي يحم�ل مرشوع�ا ً لالنضمام
إىل الحكوم�ة .ش�اس كان جرسا ً بني
العرب واليهود دائم�اً .لدينا ناخبون
كث�ر من الع�رب ،وأنا ض�د التعميم.
قب�ل س�نتني ،أجرينا اس�تطالعا ً بني
الجمه�ور العرب�ي ،ووجدن�ا غالبية
تري�د االندم�اج يف إرسائي�ل ،وهو ما

نجح منصور عباس يف فهمه».
خلاف الرأي ل�م يقترص على حزب
واح�د م�ن حلف�اء نتنياه�و األقرب
يف القائم�ة الصهيوني�ة املتدين�ة،
برئاسة بتسلئيل س�موطريتش وبن
غفير؛ ه�ذه القائم�ة الت�ي وصل�ت
إىل الكنيس�ت بفض�ل تحالفه�ا م�ع
الليك�ود ،وبفض�ل بنيامين نتنياهو
بشكل خاص .يف ترصيح الفت للرّاف
يتس�حاك ش�يلوح ،رئي�س املدرس�ة
الدينية يف مستوطنة معاليه أدوميم،

وه�و م�ن مؤي�دي س�موطريتش،
لقناة الكنيس�ت يف  3نيس�ان/أبريل،
ق�ال« :يمكن أن نتع�اون مع الحركة
اإلسلامية بالطب�ع ،وخصوص�ا ً أن
له�ذا التع�اون أبعادا ً تتعدى تش�كيل
الحكوم�ة؛ أبع�ادا ً محلي�ة وإقليمية
أيض�اً ،وعلى مس�توى العالقات بني
اليهود واملسلمني».
من هنا ،يتضح أن املعركة الحقيقية
ه�ي معركة تركيع حتى التس�طيح،
ومعرك�ة عىل م�ا تبقى لن�ا من أمل
يف تحقيق حقوقن�ا الوطنية ،يف وقت
يعمل كل أعداء شعبنا ،من الخليج إىل
املتوسط ،وعرب البحار ،عىل سلبنا ما
تبقى لنا من أمل.
أم�ا املصيبة الكبرى ،فتكم�ن يف أن
بين ظهرانين�ا م�ن ا ّدع�ى القي�ادة
والحكمة ،وأخذ على عاتقه الرتويج
لفك�رة العجز عن مقاوم�ة االحتالل
والصهيوني�ة .وبدالً م�ن ذلك ،يقرتح
التصال�ح والرشاكة يف املصالح ،وعىل
هذا يحتدم الرصاع أكثر وأكثر.
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الشرطة يغادر إلى السعودية

بهاء كاظم ينتقد قرار ابعاده من الطلبة

االسيوي يغير توقيتات مباريات
القيثارة في المجموعة الثالثة

أب�دى به�اء كاظ�م ،م�درب فري�ق ن�ادي الطلب�ة
للش�باب ،اس�تياءه بس�بب قرار إبعاده عن تدريب
الفريق بدون وجه حق ،عىل حد وصفه.
وأعرب كاظم ،عن اس�تغرابه من القرار الذي صدر
بحقه ،موضحا أن «باس�م عباس نائب رئيس إدارة
النادي املؤقت ،هو من أرسل أحد العاملني يف النادي
وطلب بإبعاده دون مفاتحته بشكل أصويل».
ولف�ت إىل أن «التبليغ وصله عرب اتصال هاتفي من
أح�د العاملين بالنادي ،وهذا معيب ج�دا ً وال يعترب
ترصفا ً مهنياً» ،مبينا أن «القرار صدر بغضا ً بأخيه
عالء كاظم ،والسيما بعد استقالته من إدارة النادي
لتبدأ االقنعة بالتس�اقط وتنكش�ف الوجوه» ،وفق
تعبريه.
ووصف كاظم ،قرار إدارة الطلبة بـ»تدمري جيل من
العبي الطلبة الذين كان س�يكون لهم شأن بفريق
الطلب�ة بعد تأهيلهم م�ن قب�ل اإلدارة ،وبعد أن تم
إعدادهم وتدرجهم من فئة ألخرى».

نسبة إنجاز ملعب كركوك االولمبي
تصل الى % 83
تواصل وزارة الش�باب والرياضة
متابعاته�ا الدقيق�ة لجمي�ع
املنش�آت الرياضي�ة والش�بابية
التي ُتنفذها يف املحافظات كافة،
ومنه�ا ملع�ب كرك�وك األوملب�ي
س�عة ( )25أل�ف متف�رج ال�ذي
تعي�د تأهيل� ُه رشكة افا س�بور
الرتكية.
وذك�ر املهندس عيل حسين من
دائ�رة املهن�دس املقي�م ،إن»،
تواصل وزير الشباب مع مالكات
املشروع وتدخله ش�خص ًيا أثمر
عن تقديم تس�هيالت كثرية لسري
العم�ل فضًل�اً ع�ن التوجيه�ات
املهم�ة الت�ي يبديه�ا ،ومنه�ا
رضورة زي�ادة امللاكات العاملة
يف الرشك�ة ألج�ل رسع�ة إتم�ام
املشروع الذي اقرتب من نس�بة
انج�از اجمالي�ة تص�ل اىل % 83
من حجم العمل».
وأضاف ،أن «األسبوع األخري َ
شه َد
استمرار تغليف البوابة الرئيسية
غ�ادر وف�د ن�ادي الرشط�ة العراق�ي ،امس
الس�بت ،إىل اململك�ة العربي�ة الس�عودية،
لخ�وض منافس�ات املجموع�ة الثالث�ة من
دوري أبطال آسيا.
وقال املدرب املس�اعد للرشطة ،حسين عبد
الواح�د «الخس�ارة التي تع�رض لها الفريق
أم�ام النج�ف يف ال�دوري ،ل�ن تؤث�ر على
الرشطة».
وتاب�ع «قدمنا مب�اراة جيدة ،لك�ن األخطاء
التحكيمي�ة لعب�ت دورًا يف خس�ارة الفريق،
ناهي�ك عن توق�ف املب�اراة بس�بب انقطاع

التيار الكهربائي يف امللعب».
وأشار إىل أن الفريق غادر إىل السعودية بروح
معنوي�ة عالية ،من أجل املنافس�ة بقوة عىل
التأهل.
م�ن جانب�ه أكد مدي�ر أعالم ن�ادي الرشطة
حسين الخرس�اني تلقي ناديه إش�عارا ً من
اإلتحاد اآلسيوي يغري فيه توقيتات مباريات
فرق املجموع�ة الثالثة والتي يضيفها األهيل
السعودي.
وقال الخرس�اني إن «التوقيتات الجديدة تم
تثبيتها لتزامن املباريات مع ش�هر رمضان،

ل�ذا فأنه�ا س�تقام يف اوق�ات متأخ�رة بعد
الفطور».
وأضاف »،وبحس�ب التوقيتات الجديدة فأن
الرشط�ة س�يالقي الدحيل القط�ري يف (15
نيس�ان) عند الس�اعة ( )20:45مسا ًء،عىل
ملع�ب الجوهرة املش�عة حيث تق�ام جميع
مباري�ات املجموع�ة على نف�س امللع�ب،
فيم�ا يلتقي الرشط�ة يف املب�اراة الثانية مع
االس�تقالل االيران�ي يف (  18نيس�ان) عن�د
الساعة ( )23:15مس�ا ًء ،اما املباراة الثالثة
فس�يواجه فيه�ا الرشطة صاح�ب الضيافة

البحري يتعاقد مع المالي ساماكا

االهيل السعودي يف ( 21نيسان) ،عند الساعة
( )23:15مس�ا ًء ،ويع�ود الرشط�ة ملواجهة
نفس الفريق (االهيل) يف ( 24نيس�ان) ،عند
الس�اعة ( ،)20:45ويف املب�اراة الخامس�ة
س�يواجه الرشط�ة الدحيل القط�ري يف (27
نيسان) عند الساعة ( ،)20:45بينما يختتم
مباريات املجموعة بلقاء االستقالل االيراني
يف ( 30نيسان) عند الساعة (.»)20:45
يش�ار إىل أن الرشطة يلعب ضمن املجموعة
الثالث�ة ،إىل جان�ب أهلي ج�دة الس�عودي
والدحيل القطري واالستقالل اإليراني.

بالحجر الحالن واملرمر واکس�اء
املضم�ار بالطبق�ة التارت�ان
(الطبق�ة األوىل  SBRبس�مك
 8مل�م) م�ع الصيان�ة األج�زاء
الخاص�ة بالهي�كل الحدي�دي
(األنابي�ب والك�رات) فضلا عن
اعمال التغليف بالخشب ()MDF
للج�دران الداخلي�ة لصال�ة كبار
الضيوف ( ،)VIPواعمال تركيب
الس�قوف الثانوي�ة (املغربي�ة)
لصال�ة الدخ�ول (مدخ�ل كب�ار

الضيوف (الطاب�ق األريض) ،مع
تواصل أعمال التغليف لصحيات
بناية كبار الضيوف».
وبين ،ان «اعم�ال الصيان�ة
والتس�ميد واالدام�ة للثي�ل
الطبيعي ألرضية امللعب الرئييس
تسير بصورة اعتيادية يرافقها
تاهي�ل بناي�ة التذاك�ر وأعم�ال
تهيئ�ة وتس�وية وتعدي�ل م�ع
الرش والح�دل للمناطق املحيطة
بامللعب».

ً
مدربا لالولمبي
الهولندي كرستيان فوت

على ملعب الكفل  ..حكام
الشاطئية يجتازون اختبارات اللياقة
أفصح�ت الهيئ�ة التطبيعي�ة التح�اد الك�رة
العراق�ي ،ع�ن اس�م وجنس�ية امل�درب ال�ذي
س�يقود املنتخ�ب األوملب�ي تح�ت  23س�نة يف

االستحقاقات املقبلة.
وقال عضو الهيئة شامل كامل ،إن «التطبيعية
اتفق�ت رس�ميا مع امل�درب الهولن�دي (مارك
كرس�تيان فوت) مدرب منتخ�ب هولندا تحت
 23الس�ابق ،لقي�ادة املنتخ�ب األوملب�ي لك�رة
القدم للمرحلة املقبلة».
وأضاف كام�ل ،أن «املدرب الهولندي س�يصل
بغ�داد خلال االي�ام القليل�ة املقبل�ة لتوقي�ع
العق�د» ،مبين�ا أن «الهولن�دي طل�ب مبلغ�ا ً
معقوال لقيادة املنتخب وبقي األمر بيد االتفاق
مع أرسته للمجيء للعراق واستالم مهامه».
وتاب�ع أن «التطبيعي�ة وضع�ت بديلا يف حال
ع�دم اتم�ام الصفقة وه�و املدرب االس�باني
(لويس ماال) الذي يعد م�ن املدربني املعروفني
يف إسبانيا ،وقاد يف وقت سابق منتخبه األوملبي
وكذلك فريق رسقسطة اإلسباني».
ولفت كامل ،إىل أن «املدرب األجنبي سيكون ذا
فائ�دة جيدة للمنتخب األوملب�ي العراقي ،كونه
يمتلك خربة فنية عالية باملجال الكروي».

الجوية يقنع اوديشو بالعدول عن االستقالة

أعلن�ت الهيئة اإلداري�ة للنادي البح�ري ،وصول
الع�ب االرت�كاز األفريق�ي هارون�ا س�اماكا من
جمهوري�ة مايل لينضم إىل صف�وف فريق النادي
بك�رة الق�دم لتمثيله يف ال�دور التأهيلي للممتاز
خالل املوس�م الح�ايل .وقال املشرف عىل الفريق
حامد ش�ذر إن «املحرتف هو أحد خيارات الجهاز
الفن�ي وس�يدخل أوىل وحدات�ه التدريبي�ة م�ع

الفريق» .وأش�ار إىل «وص�ول  3محرتفني آخرين
خلال اليومني املقبلني» ،مبينا أن «الالعب س�بق
وأن مث�ل منتخب بالده ولعب لع�دة أندية محلية
منها ناش�يونال تايم مايل موس�م 2016 2015-
كما احترف يف أندية خارجية منها س�بورت دي
بي تام واوملبيك دي باماكو يف جمهورية الغابون
ودامك السعودي وساكان كلوب العماني».

اعلن�ت الهيئة التطبيعي�ة لالتحاد
العراق�ي بك�رة الق�دم ،أن ح�كام
الك�رة الش�اطئية املس�تجدون،
اجتازوا اختبارات اللياقة البدنية.
وذك�رت الهيئ�ة يف بي�ان تلقت�ه /
املراق�ب العراقي /أن «حكام الكرة
الش�اطئية املس�تجدون ،اجت�ازوا
اختبارات اللياقة البدنية عىل ملعب
الكف�ل ،وأرشف عليه�ا الحكم�ان
الدوليان الس�ابقان (أحمد خضري
وأحم�د عب�د الحسين) ،بحضور
الحكم الدويل السابق يف لعبة الكرة

الشاطئية أحمد شاكر».
واضاف�ت أن «ح�كام الك�رة
الش�اطئية ،وعدده�م  15حكم�اً،
نجح�وا يف اجتي�از االختبارات بكل
نجاح وسط التفاؤل من إدارة لجنة
ٍ
الحكام يف الهيأة التطبيعية بتأهيل
امللاكات التحكيمي�ة ووصوله�ا
إىل مراح�ل متقدمة والسير وفقا
للخط�ة املوضوع�ة مس�بقا والتي
تهدف اىل زي�ادة االرتقاء بالطواقم
التحكيمية ووصولها إىل الجاهزية
التامة.

اك�د عيل زغير عض�و ادارة ن�ادي الق�وة الجوية ،أن
النادي لن يتخىل عن مدربه ايوب اوديش�و ،الفتا اىل ان
قرار اوديشو األخري برتك الفريق جاء مستعجالً بداعي
تراجع وضعه الصحي.
وقال زغري ان «س�وء فهم بسيط حدث بينه وبني
بع�ض الالعبني ،ازعج أي�وب كثرياً» ،مشيرا اىل
«التوص�ل إىل ح�ل املش�كلة يف اجتم�اع اإلدارة
واسفرت عن إقناع اوديشو بالعدول عن قراره».
وبني ان «االدارة متمس�كة بايوب وتم تس�وية
األمور وت�م تنبيه الالعبني لتنفي�ذ كل مايطلب
منهم من قبل املدرب».
وكش�ف زغري ان الس�بب الحقيقي لقرار
اي�وب باالس�تقالة ه�و الن�ه ابل�غ

شيباني يؤكد جاهزية البصرة الستضافة كأس الخليج
أكد حميد ش�يباني ،األمني العام لالتحاد
اليمن�ي لك�رة الق�دم ،ورئي�س لجن�ة
اتح�اد كأس الخلي�ج العربي ،أن نس�بة
االستعدادات العراقية لخليجي  25بلغت
.70%
وقال رئي�س لجنة اتح�اد كأس الخليج
العرب�ي« :هن�اك جه�ود متفاني�ة م�ن
العراق لتلبية اشتراطات االس�تضافة،
وخالل الزيارة زرنا املالعب والفنادق».
وزاد« :كما التقينا بالقيادات الرياضية
وقيادة السلطات املعنية باالستضافة،
واس�تمعنا منهم كالم مطمنئ عن
االس�تعدادات للبطول�ة ،وع�ن
تصوراته�م لتنظيمه�ا

وكيفية العمل عىل إنجاحها».
وأض�اف« :زرنا ملعب�ي النخلة
والفيحاء وهما جاهزان تماما،
ويبق�ى ملع�ب املين�اء يف طور
اإلنج�از ،وتلقين�ا تطمين�ات
بإنج�ازه قب�ل املوع�د املقترح
للبطول�ة ،نهاي�ة كان�ون األول
 2021وبداي�ة كان�ون الثان�ى
.»2022
وبش�أن ضمان إقام�ة البطولة
يف الع�راق على خلفي�ة نتائ�ج
الزيارة ،ق�ال« :اللجن�ة مكلفة
باإلطلاع ورف�ع تقريره�ا إىل
مؤتم�ر رؤس�اء اتح�ادات كرة

القدم يف دول الخليج والعراق
واليمن».
وأت�م رئي�س لجن�ة
اتح�اد كأس الخلي�ج
العرب�ي« :وه�م من
س�يقررون األم�ر
بش�كل
نهائي ،يف
مؤتمر هم
ا ملق�ر ر
ا نعق�ا د ه
يف الس�ابع
والعرشي�ن م�ن ش�هر
نيسان الجاري».

الالعبين بالحض�ور للوح�دة التدريبية لك�ن عددا من
الالعبني ل�م يحرضوا مما دعاه التخ�اذ قراره االعتذار
وعدم االستمرار مع الفريق.
وتاب�ع ان «االدارة نبه�ت الالعبين بع�دم
تكرار ذلك مجددا» ،السيما وان «مهمة
الفري�ق يف املرحل�ة املقبل�ة س�تكون
أصع�ب وعلى الجمي�ع االلت�زام
بتوجيهات االدارة واملدرب».
وأعل�ن زغير ان «اوديش�و س�يقود
الوح�دة التدريبية بعد استراحة ملدة
ي�وم واح�د بس�بب الجه�د ال�ذي بذله
الالعبون يف اللقاء أمام الوحدة
السعودي».

المبارد :تلقيت
ً
عروضا كثيرة
للعودة إلى التدريب

يوفنتوس
يرفض بيع
كولوسيفسكي

تلق�ى فرانك المبارد ،املدرب الس�ابق لتش�يليس،
بع�ض الع�روض املغري�ة للع�ودة للتدري�ب منذ
إقالته من النادي اللندني يف كانون الثاني املايض،
لكن املدرب قال إنه ينتظر الفرصة املناسبة.
وربطت وس�ائل إعالم بريطاني�ة ،المبارد ،بتويل
تدريب منتخب إنجلرتا تحت  21عامً ا ،وكريستال
باالس بالدوري املمتاز ،وسيلتيك األسكتلندي.
وقال المبارد 42 ،عامً ا« :أتيحت يل بعض الفرص
يف األسابيع الستة املاضية ،أو الشهرين املاضيني،
وكانت مغرية لكنها ليست املالئمة واملناسبة يل».
وتابع «ال يوجد أي شخص يريد أن يفقد وظيفته
ويبتع�د عن اللعبة التي يعش�قها ،لكن يف الوقت

ذاته عندما تعمل يف هذه املهنة سيحدث ذلك».
وأنجبت كريس�تني زوجة المب�ارد ،طفله الرابع
والثاني لهما الش�هر املايض ،وقال مدرب ديربي
كاونت�ي الس�ابق إن�ه يأم�ل يف العودة بس�هولة
للتدريب.
وقال المبارد «لقد كان الوقت املناس�ب بالتأكيد
بالنسبة يل لالبتعاد بعد أن أمضيت عامني ونصف
يف العمل املتواصل».
وأت�م «الفرص الت�ي أتيحت يل لم تكن مناس�بة
تمام�ا لكن�ي أفك�ر يف األم�ر .يج�ب أن يك�ون
ً
ش�يئا أح�رص عىل القي�ام به يف الوق�ت واملكان
املناسبني».
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توخيل يجدد ثقته بهافيرتز وفيرنر ويطالب بتحسن مستوى أبراهام

كشف تقرير صحفي إيطايل عن موقف
يوفنت�وس من بي�ع أحد العبي�ه لنادي
مانشسرت يونايتد ،يف الصيف املقبل.
وارتب�ط يونايتد بالتعاقد مع الس�ويدي
ديان كولوسيفسكي ،املنتقل ليوفنتوس
يف كان�ون الثان�ي  ،2020قادمً �ا م�ن
أتاالنتا.
وبحس�ب موقع «فوتبول إيطاليا» ،فإن
ً
رفضا قاط ًعا التفريط
يوفنتوس يرفض
يف كولوسيفس�كي ملانشسرت يونايتد أو
أي نا ٍد آخر.
وأضاف التقرير ،أن يوفنتوس يحتاج إىل
تحقي�ق ربح بقيمة  100مليون يورو
بنهاي�ة حزي�ران املقب�ل ،ومع ذلك
فهناك  5العبني ل�ن يتم التفريط
فيهم من بينهم كولوسيفسكي.
وأعل�ن يوفنتوس عن خس�ارة
قدره�ا  113.7ملي�ون يورو
يف األش�هر الس�تة األوىل من
،2021-2020
موس�م
ويتعني عليه�م جني 100
ملي�ون يورو رب�ح بحلول
نهاي�ة يوني�و املقب�ل
ملوازنة امليزانية

أك�د توماس توخي�ل ،مدرب
تش�يليس ،أن�ه ل�ن يدف�ع
باملهاج�م تام�ي أبراه�ام يف
املباري�ات ،ملج�رد تعزي�ز
فرص�ه يف املش�اركة م�ع

إنجلترا يف بطول�ة أوروبا لكرة
القدم.
ويتص�در أبراه�ام ( 23عاما)
ه�دايف تش�يليس ه�ذا املوس�م
برصي�د  12هدف�ا يف كل

املس�ابقات ،لكنه وجد نفس�ه
يلعب دورا هامشيا منذ وصول
املدرب األملاني توخيل يف كانون
الثاني.
وزادت مش�اكل أبراه�ام بع�د

إصابت�ه يف الكاح�ل الش�هر
امل�ايض وتتض�اءل آمال�ه يف
دخ�ول التش�كيلة النهائي�ة
لجاري�ث س�اوثجيت م�درب
إنجلرتا لبطولة أوروبا.

الريال يترك لفينيسيوس حرية االنتقال لسان جيرمان
كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني ،عن موق�ف ريال
مدريد من التفريط يف نجمه الربازييل فينيس�يوس
جوني�ور ،لباريس س�ان جريمان .ويس�عى ريال
مدري�د للتعاقد م�ع الفرنيس كيلي�ان مبابي ،نجم
الفريق البارييس ،يف املريكاتو الصيفي املقبل ،وذلك
قبل عام من نهاية عقده يف حديقة األمراء.
ويرغب باريس س�ان جريمان يف تجديد عقد مبابي
واإلبقاء عليه ،لكنه س�يضطر لبيعه هذا الصيف ،يف
ً
مجانا.
حالة رفضه التجديد ،لتجنب رحيله
وت�رددت تقارير صحفية ،حول رغبة س�ان جريمان

يف ضم فينيس�يوس ضمن صفقة انتقال مبابي لريال مدريد.
وبحسب صحيفة « »ABCاإلسبانية ،فإن ريال مدريد يرفض
فكرة التخيل عن فينيس�يوس املوسم املقبل ،واالكتفاء فقط
بتقديم عرض مادي لسان جريمان من أجل ضم مبابي.
وم�ا ع�زز من موق�ف ري�ال مدري�د ه�و األداء ال�ذي قدمه
فينيس�يوس أمام ليفربول ،يف ذهاب ربع نهائي دوري أبطال
أوروبا وتسجيله هدفني.
وختم�ت الصحيفة ،أن ريال مدريد ت�رك حرية االختيار أمام
فينيس�يوس ،م�ن أج�ل تحدي�د مس�تقبله ،وم�دى إمكانية
الدخول يف صفقة مبابي من عدمه.

أرتيتا :التأهل للدوري االوربي هدف االرسنال
أعل�ن ميكي�ل أرتيت�ا ،م�درب آرس�نال ،أن التأهل
للمنافسة عىل املستوى األوروبي املوسم املقبل ،هو
الحد األدن�ى لتوقعات النادي ،لكنه أكد أنه ال يتعرض
ألي ضغط بالنظر لرتتيب الفريق حاليا.
ويحت�ل آرس�نال املركز  10بني ف�رق ال�دوري املمتاز
العرشين ،قبل آخر  8جوالت من نهاية املوس�م ،وأمامه
مهمة صعبة إذا أراد التأهل أوروبيا من هذا الباب.
فه�و يتخل�ف بف�ارق  7نق�اط ع�ن توتنهام هوتس�بري

صاح�ب املركز الس�ادس ،الذي يمن�ح صاحبه فرص�ة التأهل للدوري
األوروبي.
والف�وز بالدوري األوروبي س�يمنح فريق أرتيتا التأه�ل لدوري أبطال
أوروبا املوس�م املقب�ل ،لكن الفري�ق اللندني أمامه مهمة غري س�هلة
أيض�ا بعد تعادله على أرضه  1-1ذهاب�ا يف دور الثمانية مع سلافيا
براج التشيكي.وقال أرتيتا« :هذه ليست ضغوطا بل مسؤولية .النادي
الذي نمثله لديه أهداف كبرية وهذا هو الحد األدنى ..وعلينا العمل عىل
تحقيق هذه األهداف ألن هذه هي مهمتنا».

وقال توخيل« :ال أتخذ قراراتي
بناء عىل الطموحات الشخصية
لالعبني».
وأض�اف« :يرغب الحارس كيبا
أريزاباالج�ا أيض�ا يف اللعب مع

إس�بانيا ،لكن هذا األمر ال يؤثر
على اختيارات�ي .أتخ�ذ أفضل
القرارات لصالح تشيليس».
وواص�ل« :م�ر تام�ي بفترة
صعب�ة .لم يترك البصمة التي
نريده�ا من�ه .بعده�ا أصي�ب
وخرس مكان�ه .نحن يف مرحلة
حاس�مة من املوسم يكون من
الصع�ب فيه�ا تأهي�ل العبين
مصابين للوص�ول إىل أفض�ل
مستوياتهم».
وتاب�ع« :الك�رة اآلن يف ملع�ب
تام�ي للقيام بكل يشء ممكن.
نطل�ب من�ه الكثير ويجب أن
يطلب من نفسه الكثري».
وأوض�ح توخي�ل أنه ل�ن يفقد
ثقت�ه يف ق�درات كاي هافريتز
وتيم�و فرين�ر ،اللذي�ن تعاق�د
معهم�ا الن�ادي مقاب�ل أموال
طائل�ة ،رغ�م معان�اة الثنائي
مؤخرا.
وأخف�ق هافريت�ز وفرين�ر يف
التأل�ق بع�د انتقالهم�ا م�ن
باي�ر ليفرك�وزن واليبزيج عىل
الرتتي�ب ،وتعرض�ا النتق�ادات
بعد عرض مخيب آخر يف الفوز
-2صف�ر ب�دوري األبطال عىل
بورتو.
وق�ال توخي�ل« :يف مب�اراة
بورتو جعلا األمور صعبة عىل
املنافس .املهمة ليس�ت س�هلة
يف الخط األمام�ي لكنهما قاما
بعم�ل كبير يف أداء الواحب�ات
الدفاعية وقدما مجهودا كبريا.
ل�ن أفقد الثق�ة .نقبل يف بعض
األحيان صعوبة التأقلم».
ويحت�ل فري�ق امل�درب توخيل
املرك�ز الخام�س برصي�د 51
نقط�ة متأخرا بنقط�ة ومركز
واحد عن وست هام يونايتد.

برشلونة ينفي نيته التعاقد مع بواتينج
كش�ف تقرير صحفي إس�باني ،عن موقف
برش�لونة من التعاق�د مع األملان�ي جريوم
بواتين�ج ،مداف�ع بايرن ميون�خ يف الصيف
املقبل.
وأعل�ن باي�رن ميون�خ رحي�ل بواتينج عن
صفوف�ه عقب انتهاء عقده بنهاية املوس�م
الجاري ،وس�ط أنب�اء تفيد بنية برش�لونة
ضمه مجانا.
وبحس�ب صحيف�ة «مون�دو ديبورتيف�و»
اإلس�بانية ،فلا توجد نية لدى برش�لونة يف
التعاق�د م�ع بواتينج.وأضاف�ت الصحيفة،
أن�ه بانضم�ام إري�ك جارس�يا ،قادمً �ا من
مانشستر س�يتي ،يك�ون برش�لونة ق�د
اكتف�ى يف هذا املركز بتواج�د  6العبني ،هم
جريارد بيكيه ،صامويل أومتيتي ،كليمينت

لينجليت ،رونالد أراوخو ،أوسكار مينجويزا
وجارسيا.
وأش�ارت الصحيف�ة ،إىل أن الوجهة األقرب
لبواتين�ج قد تك�ون الربيمريلي�ج ،وتحدي ًدا
توتنهام.

رودجرز :فاردي يحتاج للحظ

صفقة تبادلية بين ديباال وإيكاردي

سان جيرمان يوجه
بوصلته نحو صالح

أف�اد تقري�ر صحف�ي إيط�ايل،
وجود اتصاالت بين يوفنتوس
وباريس س�ان جريمان ،بشأن
عق�د صفقة تبادلي�ة محتملة
يف الصيف.وبحس�ب صحيف�ة
«الجازيت�ا ديل�و س�بورت»
اإليطالي�ة ،ف�إن الصفق�ة
التبادلية املحتملة تش�مل الثنائي
األرجنتيني باولو ديب�اال ،وماورو
إيكاردي.

وينته�ي عق�د ديب�اال م�ع يوفنتوس يف
صي�ف  ،2022ول�م يتوص�ل الطرف�ان
لصيغ�ة اتف�اق حت�ى اآلن ،وبالت�ايل
س�يحاول يوفنت�وس التخل�ص منه هذا
ً
مجانا.وذكرت
الصيف ،لتجن�ب رحيل�ه
الصحيف�ة أن يوفنت�وس س�يلتقي م�ع
وان�دا ن�ارا ،زوج�ة ووكيل�ة إي�كاردي،
م�ن أجل التع�رف عىل رشوط�ه للعب يف
البيانكونريي.
ويعتبر إي�كاردي من األه�داف القديمة

جوارديوال ال يمانع انتقال أجويرو
يتمنى بيب جوارديوال ،مدرب مانشسرت
سيتي ،التوفيق للهداف التاريخي للنادي
سريجيو أجويرو ،حتى يف حال اختياره
االنضم�ام ألح�د املنافسين بال�دوري
اإلنجلي�زي ،نهاي�ة املوسم.وسيرحل
ً
هدفا يف 385
أجويرو ،الذي س�جل 257
مباراة ،وف�از بـ 4ألقاب للدوري املمتاز
وكأس االتح�اد اإلنجليزي م�رة ،فضالً
عن  5ألقاب لكأس رابطة املحرتفني مع
س�يتي ،عن الفريق عندما ينتهي عقده
يف نهاية املوسم الحايل.
وأش�ارت تقاري�ر صحفي�ة ،إىل اهتمام

العديد م�ن األندية اإلنجليزية واألجنبية
باملهاج�م األرجنتيني البال�غ عمره 32
عامً ا.وق�ال امل�درب اإلس�باني« :كلن�ا
نتمن�ى ل�ه التوفي�ق .بالتأكي�د أتمن�ى
األفض�ل لسيرجيو يف آخ�ر س�نوات
مسيرته».وأضاف« :س�نكون س�عداء
بقراره واألفضل له ولعائلته ومسيرته.
م�ا أفضل�ه أن�ا ه�و م�ا يفضل�ه .م�ا
يفضله هو س�يكون املفضل بالنس�بة
يل».وابتع�د أجوي�رو عن املش�اركة مع
س�يتي ه�ذا املوس�م ،حي�ث خ�اض 9
مباري�ات يف الدوري عق�ب معاناته من

اإلصاب�ة واملرض .لك�ن جوارديوال عرب
ع�ن أمنيات�ه بع�ودة املهاج�م ألفض�ل
مس�توياته واملش�اركة فيم�ا تبقى من
املوس�م.وتابع« :كل يشء يمك�ن أن
يح�دث .كل يشء يمكن أن يتغري رسي ًعا
بطريق�ة إيجابي�ة أو س�لبية .الجمي�ع
يج�ب أن يك�ون مس�تع ًدا ونتمن�ى أن
يكون سيرجيو جاه ًزا يف أرسع وقت».
وأردف« :سيرجيو ش�خص رائ�ع
ومحب�وب ويتمت�ع بصف�ات ومهارات
خاص�ة .أفهم�ه وأدرك أن�ه بحاجة إىل
وقت ليكون يف أفضل حال».

ليوفنت�وس ،وتحدي� ًدا من�ذ أن كان الع ًبا
يف إنتر ميلان ،قبل أن يرح�ل لدخوله يف
أزمات مع النادي والجماهري.
وأضافت الصحيفة ،أن أولوية يوفنتوس
حتى اآلن هي تجديد عقد ديباال ،مشيرة
إىل أن هناك اجتماع يف آيار املقبل لحس�م
ه�ذا امللف.وختم�ت« :موق�ف يوفنتوس
من التأهل لدوري األبطال املوسم املقبل،
س�يكون حاس�مًا يف بق�اء الالع�ب م�ن
عدمه».
قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي ،إن املهاجم جيمي فاردي يحتاج للقليل من
الح�ظ ليحدث تحوال يف س�جله التهديفي هذا املوسم.وس�جل ف�اردي 34 ،عامً اً ،
هدفا
واح ًدا يف آخر  17مباراة يف كافة املس�ابقات مع ليستر هذا املوس�م ،ولم يسجل يف آخر
 9مباريات.وتأل�ق املهاج�م الدويل النيجريي كليتيش إيهيناتش�و يف غياب فاردي ،حيث
س�جل  9أه�داف يف آخر  10مباريات ،لك�ن رودجرز قال إنه يثق يف أن فاردي س�ينهي
صيامه عن األهداف.
وأضاف رودجرز للصحفيني قبل مواجهة وس�ت هام يونايتد خارج الديار اليوم األحد:
«الشيء األكث�ر أهمية لجيمي ه�و مواصلة العم�ل ،ويف بعض األحي�ان تكون بحاجة
للقليل من الحظ».
وتابع «لقد صنع الكثري من الفرص لنا .يشكل تهديدا عىل املنافسني بحسمه ورسعته،
إنه العب مهم لنا .إنه سيئ الحظ للغاية ،سواء من حيث تألق حراس املرمى و املدافعني
وبعض الفرص التي ربما أطاح بها بعيدا».وقال رودجرز إنه يتوقع اختبارا صعبا أمام
وس�ت ه�ام ،حيث يقات�ل الفريقان إلنهاء املوس�م يف املربع الذهبي.ويملك ليستر 56
نقطة يف املركز الثالث ،ويتقدم بفارق أربع نقاط عن وس�ت هام صاحب املركز الرابع
قبل ثماني جوالت عىل النهاية.

الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
اإلمام الكاظم(عليه السالم)
النظر يف وجه العالم حبا له عبادة.
ال تجلسوا عند كل عالم إال عالم يدعوكم من الخمس
إىل الخمس من الشك إىل اليقني و من الكرب إىل التواضع
و م�ن الرياء إىل اإلخالص و من العداوة إىل النصيحة و
من الرغبة إىل الزهد.
من أعان محبا لنا عىل عدو لنا فقواه و ش�جعه حتى
يخ�رج الح�ق الدال على فضلن�ا بأحس�ن صورته و
يخ�رج الباطل ال�ذي يروم به أعداؤن�ا و دفع حقنا يف
أقبح صورة حتى ينبه الغافلني و يستبرص املتعلمون
و ي�زداد يف بصائره�م العامل�ون بعث�ه الل�ه تعاىل يوم
القيامة يف أعىل منازل الجنان.
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أبيات خالدة في الذاكرة
الشافعي
دع األي�ام تفعل ما تش�اء… ..وطب نفس�ا إذا حك�م القضاء.
وال تج�زع لحادث�ة اللي�ايل… ..فم�ا لح�وادث الدني�ا بق�اء.
وكن رجال عىل األهوال جلدا… ..وش�يمتك الس�ماحة والوفاء.
وإن كث�رت عيوب�ك يف الرباي�ا… ..ورسك أن يك�ون لها غطاء.
تستر بالس�خاء ف�كل عي�ب… ..يغطيه كم�ا قيل الس�خاء.
وال ت�ر لألع�ادي ق�ط ذال… .ف�إن ش�ماتة األع�دا بلاء.
وال ترج الس�ماحة م�ن بخيل… ..فم�ا يف الن�ار للظمآن ماء.
دع األي�ام تغ�در كل حين … ..فم�ا يغن�ي عن امل�وت الدواء.

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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احداث متخيلة لشخصيات حقيقية

«عمتي زهاوي» تآمر أمريكي على مهندسة عراقية مغتربة تريد النهوض بواقع بلدها
المراقب العراقي /المحرر الثقايف...
ي��رى الناق��د يوس��ف عب��ود جويع��د ان رواي��ة «عمتي
زه��اوي» لل��روايئ خض�ير فلي��ح الزي��دي ذات اح��داث
متخيلة لش��خصيات حقيقية تكشف عن تآمر أمريكي
ع�لى مهندس��ة عراقي��ة تري��د تحوي��ل بلده��ا إىل جن��ة
أرضية .
وق��ال جويع��د يف ق��راءة نقدي��ة خ��ص به��ا (المراقب
العراقي):
يف رواي�ة «عمت�ي زهاوي»س�نجد م�ا
يمنحن�ا فرص�ة طيب�ة  ،للخ�روج من
األط�ر الضيق�ة واملح�دودة يف العملي�ة
الرسدي�ة ،اىل عال�م أوس�ع وفض�اء
أكبر ،من خلال اإلنفتاح الكبير الذي
وف�ره الروائ�ي للمس�احة الرسدي�ة،
التي إبتع�دت عن الش�يئيات واملرئيات
الت�ي طامل�ا نجده�ا ترافق الش�خوص
وتتاب�ع وترص�د تحركاته�م يف دائ�رة
مغلقة اليمك�ن تجاوزها،ويتم ذلك بعد
مطالعتن�ا للتقريري�ن ال�ذي وضعهما
الروائي مس�تهالً لهذه الرواية ،واللذان
يعتربان عتب�ة نصية موازية ملتن النص
وكذل�ك هم�ا منب�ع الفك�رة املتخيلة ،
والثيمة التي أتاح�ت للروائي للحصول
عىل األح�داث ،حي�ث يق�ول الروائي يف
ه�ذا الش�أن( :التقري�ران الصحفي�ان
كان�ا الس�بب يف إلهامي نس�يج حكاية
الرواي�ة ،وليس�ت يل عالق�ة مطلق�اً
بش�خوص التقريرين املنشورين سوى

م�ا يحقق التماثل بين ماحدث يف لندن
والعراق الخيايل .وأضاف :وهكذا ترتبط
أحداث هذا الن�ص مع هذين التقريرين
ك�ون العمة بع�د وفاتها وكم�ا جاء يف
التقريري�ن ،تناهب�ت ثروته�ا فئ�ة من
الطامعين واألفاقين واملرتبصني خلف
حادث موتها العريض والغامض .
وتاب�ع :ننطل�ق م�ن ه�ذا التمهي�د اىل
أحداث هذا النص الروائي والذي سميت
فصوله  ،باب الجنة األول،حسن العمة.
باب الجنة الثاني  ،حس�ن رضا غناوي
 .ب�اب الجنة الثالث  ،ملي�س الحموي /
الحاج صربي  .باب الجنة الرابع  ،مكتبة
الجنة  ،وهذه الفصول س�تكون مدعاة
تساؤل وتأمل للقارئ ملعرفة ما حكاية
الجنة داخل هذا النص  ،لنكتشف بعدها
 ،أن العم�ة عراقي�ة الجنس�ية مغرتبة
تعيش يف لندن  ،وتمتلك مؤسس�ة كبرية
وواس�عة االنتش�ار ،مهمته�ا تصمي�م
وإنش�اء املش�اريع الكبيرة التي تكلف

خضير فليح الزيدي

به�ا ه�ذه،
املؤسس�ة ،ولها أعم�ال كبرية وضخمة
انجزت يف العديد من دول العالم ،وندور
يف تفاصيل هذه املؤسسة والشخصيات
الب�ارزة ضم�ن إدارة ه�ذا الصرح
الحي�وي امله�م .وأوض�ح :وم�ن خالل
هذه التفاصيل س�وف نكتش�ف الثروة

«بئر برهوت» جديد الكاتب جابر محمد جابر

املراقب العراقي  /املحرر الثقايف...
كشف الكاتب جابر محمد جابر عن وصول
كتاب�ه الجدي�د م�ن س�وريا وال�ذي يحمل
عن�وان برئ برهوت وه�و مجموعة قصص
قصرية جدا ص�ادرة عن دار بع�ل للطباعة
والنرش والتوزيع.
وقال جابر يف ترصي�ح ل(املراقب العراقي)
بعد االنتهاء من التصميم والطباعة وصلني
من س�وريا الحبيب�ه غالف كتاب�ي الجديد
«بئر برهوت « والذي يحتوي عىل مجموعة
م�ن القص�ص القصيرة ج�دا ً يف مختل�ف
املواضيع .

واشار اىل ان القصص ذات افكار من الحياة
كتب�ت بايج�از وتكثيف ع�ال بم�ا يتوافق
م�ع ممي�زات القص�ة القصرية ج�دا التي
ش�هدت ازدهارا كبريا يف امل�دة االخرية حتى
اصبحت لها منتديات عىل وس�ائل التواصل
االجتماع�ي تهتم بكتاب هذا الجنس االدبي
االدبي الذي يحتاج اىل مهارات ادبية خاصة
.وختم :اتمنى أن ينال كتابي الجديد اعجاب
الق�راء واملهتمين بالقص�ة القصيرة جدا
واتقدم بالش�كر الجزيل ل�دار بعل للطباعة
والنشر عىل جهودها يف إنج�از طباعة هذا
الكتاب وشكر خاص ملديرها محمد عيىس .

ملس�ات إبداعاتكم لتصميم جنة أرضية
ذكي�ة تضاه�ي بعظمته�ا تصاميمكم
العاملي�ة  ،وتحاك�ي بعظمته�ا جن�ة
الل�ه .مؤسس�تكم هي مؤسس�ة كرس
النمط والتخط�ي غري املألوف  .علماً أن
حكومتنا املوقرة خصصت أعىل ميزانية
يف تاري�خ حكوماته�ا له�ذا املشروع
العمالق ».ص 33
وبني :من هنا س�وف نكتش�ف الخيوط
النس�يجية الت�ي حيك�ت يف بن�اء ه�ذا
النص ،منها الخط�اب الوطني البارز يف
ثنايا املبنى السردي ،ورسديات الغربة
وتأثريه�ا على املغترب ع�ن الوط�ن ،
ورم�وز ودالالت أخ�رى سنكتش�فها
تباعاً من خالل حركة العملية الرسدية
الت�ي خرج�ت م�ن إطاره�ا الضي�ق

«تاريخ األسطورة» سؤال معرفي حول الهدف من وجودها
املراقب العراقي /متابعة...
تس�عى كاري�ن أرمسترونغ يف كتابه�ا «تاريخ
األس�طورة» – الصادر عن ال�دار العربية للعلوم
ن�ارشون ،ترجم�ة وجي�ه قانص�و – إىل تقدي�م
تعري�ف موجز ومثير عن األس�طورة ،عرب عدد
من املس�تويات التاريخية ذات الطابع التعاقبي
لتك�ون أق�رب إىل املفاص�ل يف اكتن�اه املفه�وم،
وتط�وره يف الوع�ي اإلنس�اني .ولع�ل م�ا يميز
الكتاب قدرته عىل أن يق�دم فهما ً عميقا ً لتكوّن
األسطورة ،ودالالتها يف إطار علمي مكثف ،حيث
إن ه�ذا املفهوم املعقد والش�ائك يكاد يتحول إىل
نم�وذج مع�ريف ،يس�هل تتبعه من ل�دن القارئ،
ال�ذي يتلم�س الصي�غ املتقدم�ة أو املراحل التي
تش�كلت فيه�ا األس�طورة ،لتمسي ممارس�ة
إنس�انية متجذرة بعد مراحل طويلة من التعديل
املستمر تبعا ً لتطور اإلنسان.
يب�دأ الكت�اب بس�ؤال معريف ح�ول اله�دف من
األس�طورة ووجوده�ا ،ونعن�ي تل�ك املاهي�ة،
فاألس�طورة قديمة قدم اإلنسان ،بل إنها تسبق
ظه�ور اإلنس�ان العاق�ل  Homo sapiensوبذلك
فه�ي ثقافة اإلنس�ان باملطلق الكيل ،فاإلنس�ان
غالبا ً م�ا يقع يف أرس الغامض ،وغري املفرس عند
مواجهة املصاعب ،فينت�ج األىس والحزن ،ولعل
ه�ذا ما دفعه ،منذ أن وج�د ،إىل اخرتاع القصص
بغية التفسري ،مع وجود ذلك التقاطع الجديل مع

«الكونترباص» ّ
نص مسرحي عمّا لم يخطر ببال بشر
املراقب العراقي /متابعة...
«الكونرتباص» ّ
نص مرسحي أنجزه باتريك سوس�كيند يف
 ،1980ثم أعيدت طباعته ككتاب للقراءة يف  ،1984لقربه
ّ
الق�ص ،وكونه يج�ري عىل لس�ان ممثل وحيد
م�ن بني�ة
كمونوج غري مقاطع .النجاح الباهر الذي حققه يف تأديته
عىل خش�بة املرسح ّ
تحق�ق أيضا يف الكتاب ال�ذي نقله إىل
العربية سمري غريس وصدر عن دار املدى.2021-
يف «الكونرتب�اص» ،الذي يحتمل
أن يك�ون ّ
نصا مكتوب�ا عىل قدر
ما ه�و ّ
ن�ص مرسح�ي ،أدخلنا
يف م�ا لم يكن ق�د خطر يف رأس
ّ
أي من�ا م�ن َقب�ل .بنح�و م�ا،
يش�به اللع�ب ،لك�ن ،كم�ا يف
الكونرتباص ،اللعب القادر عىل
أن يص�ل بنا إىل عمق الش�عور
بالدونية ،س�واء دونية اآللة أو
دونية عازفها.
ال أصدق�اء ،ال ام�رأة ،ال حياة
خ�ارج العمل ،لرج�ل هو اآلن
يف الخامس�ة والثالثين .وال
مش�اريع للمس�تقبل ،طامل�ا
أن�ه ي�رى أن األف�ق ارتس�م
نهائي�ا وال مج�ال ملفاج�أة
ق�د تأت�ي .ث�م أن�ه ال يطيق
ّ
أي يشء جدي�د .هو عالق يف
املايض ،ففي املوسيقى بقي

الكبرية للعمة
 ،واعتماده�ا بش�كل واض�ح بأه�م
الش�خوص الذي�ن معه�ا داخ�ل ه�ذه
املؤسس�ة ومنهم إبن أخيها الذي تبنته
وع�اش معها يف لندن ودرس الهندس�ة
م�ن أج�ل أن يق�ف معها يف املؤسس�ة
وال�ذي كن�ة بإس�مها حس�ن العم�ة،

وكذل�ك حس�ن غن�اوي وه�و عنصر
مه�م يف ادارة ه�ذه املؤسس�ة وملي�س
الحموي،والح�اج صبري ,يوهان وهو
خبير أمريكي يعم�ل م�ع العمة وهي
حذرة منه ملا يحمل من دهاء ومحاوالت
لس�حب نش�اط هذه املؤسس�ة لخدمة
الوالي�ات املتحدة االمريكي�ة  ،بدليل أن
يوه�ان جاءه�ا بمشروع بناء س�جن
حدي�ث يف أمري�كا  ،اال أن العمة رفضت
املرشوع  ،ووافقت عىل مرشوع تصميم
وإنش�اء مبنى الجنة العراقي�ة ،بعد أن
ورد إيمي�ل ق�ادم م�ن رشك�ة عراقي�ة
للمرشوع�ات االستراتيجية الكبرى
بمباركة هيئةاالستثمار الوطنية:
« اىل مؤسسة العمة :
ننتظ�ر قرار مس�اهمتكم يف واحدة من

يوسف عبود جويعد

لتك�ون زاخ�رة باالحداث الكبيرة التي
تتعلق بعمل هذه املؤسس�ة وش�ؤونها
وش�جونها واالدوات املهني�ة والعملي�ة
والعلمي�ة والتقني�ات الحديث�ة والت�ي
تدخ�ل ضمن ه�ذا العمل ،وه�ي عملية
وصفية جديدة يف التناول الرسدي،لكرب
مساحتها وعمق معلوماتها.
واستطرد:تنش�غل العمة حد العزلة من
أج�ل الحص�ول على تصامي�م وأفكار
تخص جنة األرض يف العراق ،وتستطيع
الحص�ول على مخطط�ات تصميمي�ة
بع�د طول انتظ�ار وحلم يض�ع أمامها
الخط�وط العريض�ة له�ذا التصمي�م ،
وت�دون ه�ذه املخطط�ات وتهيأته�ا ،
اال أنه�ا تص�اب بجلط�ة لرتق�د بعدها
يف أح�د مش�ايف أمريكا  ،وبعد أن تس�لم
العمة املخططات لحس�ن العمة تفارق
الحياة ،ليتوىل حس�ن العمة مهمة إدارة
املؤسس�ة  ،وننتق�ل اىل التفاصيل التي
تمه�د للس�فر اىل بغ�داد  ،ث�م اىل أرض
صحراوية هيأت لهذا املرشوع  ،ويقوم
الكادر بمهمة إعداد جنة الله يف االرض،
بتفاصيل علمية وضعه�ا الروائي لهذه
امله�ام ،وبالرغ�م م�ن تل�ك التفاصي�ل
الكبيرة ل�م يغف�ل الروائ�ي مهمته يف
متابع�ة ش�خوص الرواي�ة وحياته�م
وماضيهم وماحدث لهم  ،لنكتش�ف أن
الحاج صبري تزوج ملي�س وهو عاجز
جنس�ياً وال يلب�ي طلباتها ،ويكتش�ف
حس�ن غناوي هذا االم�ر ،فيتعلق بحب
ملي�س ويتزوجه�ا يف نهاي�ة االح�داث،

هن�اك عند «الكبار» الذين لم ُي َ
ض�ف إليهم أحد منذ القرن
التاس�ع عرش .ومع ذلك ال نجده ممجّ دا هؤالء الكبار .هو
يماحكهم ،ذاك ألنهم يعرفهم ،كأنه مقيم إىل جانبهم وهذا
م�ا يتيح ل�ه مالحظة أخطائه�م وهفواتهم .ه�و ليس يف
امل�ايض املحلوم به إذن ،املصنوع م�ن الحنني ،بل يف العالم
الذي يبدأ وينتهي يف األوركسرتا ،حيث يعمل ،حيث يعزف.
ذلك الرجل الذي بال اس�م هو بال معنى ،بما ّ
يذكر بالعنوان
الذي وضع�ه روبرت موزي�ل لكتابه
 .Man Without Qualitiesرج�ل
بلا معنى ،أو رجل ال يجد لوجوده
معن�ى بات ،ومنذ زم�ن طويل من
تاري�خ الكتابة الروائية ،ش�خصية
نموذجية كثريا م�ا ُكتبت ،أو أُ ّديت
عىل املرسح أو يف السينما .شخصية
كثيرا م�ا قرأناه�ا أو ش�اهدناها
مس�تعادة ومكرّرة .ما سوّغ ظهور
ه�ذه النس�خة الجدي�دة منه�ا ،هو
ربطه�ا بتل�ك اآلل�ة املوس�يقية عىل
النح�و الذي جعل ش�خصيّة عازفها
ظّل�اّ له�ا :الكونرتب�اص وق�د أرخى
بثقل�ه عىل عازف�ه مخفض�ا إياه إىل
مرتب�ة البطولة الثاني�ة ،أو عىل األقل
إىل رجل ال يشء لديه يقوله من خارج
تأثري آلته فيه .أن تحتل آلة موسيقية
ه�ذا الرتكي�ز ،املرسح�ي أو الروائ�ي،
لتكون ما يصنع الشخصية الوحيدة.،

الدين ،والسيما لدى الحضارات القديمة.
األس�طورة ببساطة نسخة غري مكتملة ،تعكس
وع�ي وتفكير الكائن�ات البرشي�ة الفانية ،غري
أن أه�م م�ا يميزها إمكانية املش�اركة ،كما أنها

قصة قصيرة

رجل بال طالء
واثق الجلبي
لهفتي وحنين�ي عملتان ضائعتان ،أش�واق
ُ
تمزقه�ا الريح وصوت ثم ٌ
يرصخ يف رأيس:
ِ�ل
ُ
تبحث أيه�ا التائه؟ ي�ا من بد ّد
ح�ب
ع�ن أي
ٍ
قلب ُه ورمى به يف فوهات الحتوف ،لن ُيجديك
نفع�ا ما تقوم ب�ه ،الصوت يخرتقن�ي مرارا ً
ُ
فعلت؟
وعبثيتي تزيد ُه احرتاقا وتنمّرا ،ماذا
رصخة حبىل باألنني تفرتع أدمغة الفردوس
ال يس�تطعمها س�واي ،بع�د عرشي�ن عاما،
ُ
ُ
تخرتق صدري وتتغىش
أسمع صوتها حروفا
فك�ر أرجوح�ة مات�ت على دورانه�ا نصف
ُ
أب�دي الدمع،
أحاج�ي الزم�ن ،ذل�ك امل�كان
أخرس املنافذ ،أجرد الحقول أرمي فيه حزن
ٌ
ُ
سفن عمياء
فتنبجس منه املصابيح.
الحرف
ُ
تركت كل يشء
وأنه�ار من عصيف الراحلني،
ٌ
خلفي ،ما ُع ُ
ش�بق مرير ترصع ُه
دت مبرصا.
بمقام�ع م�ن
األفئ�دة
انس�كابات
أص�وات
ٍ
ُ
ممض هذا؟
ألم
أي
قلبي،
عىل
متكئ
ش�ظف
ٍ
ٍ
ٍ
لن يفيد الشعر حيث ال ينفع االعرتاف ،هكذا
ُ
توس�دت خيبتي وجيبي األعور يف حمى ليثٍ
مطح�ون الزئري ،من تحتوي جرح رج ٍل مات
بال طالء غريك؟

تدفع البرش إىل تغيري أنظمة س�لوكهم ،وقيمهم
من أجل تذليل فهم ما يبدو عصيا ً عىل التفسير،
ً
أملا جدي�دا ً كي نس�تمر يف
كم�ا أنه�ا تعطين�ا
الحياة ،كما تشري الكاتبة؛ ولذلك فإن األسطورة
تح�دد ذلك التحول ال�ذي يمي�ز توجهاتنا ،حيث
ترى مؤلفة الكتاب أن األس�طورة ليس�ت مجرد
قصة تتلى يف أماكن وأوضاع دنيوية ،أو تتضمن
معارف مقدس�ة ،فمعرفتها ال تتأتى من جعلها
ضمن مناخ مستقل عن التجربة الدنيوية ،ولكن
ينبغي فهمها يف س�ياق التح�ول الروحي ،فنحن
نحتاجها حني نتحدث عن مغزى النهايات.
يذكر الكتاب أن معظ�م الثقافات لديها ّ
التصور
عين�ه بخص�وص الجن�ة املفق�ودة ،حي�ث كان
اإلنس�ان يعيش يف كنف اإلله يف حالة انس�جام،
ليفق�د بع�د ذل�ك الحظ�وة والوئ�ام ،وينتقل إىل
األرض ليواجه الغامض ،حينها ينظر إىل الطبيعة
واملوج�ودات على أنه�ا موضوعات للعب�ادة ،أو
عبارة ع�ن تجليات القوة الخفي�ة ـ كما يوضح
الكت�اب -إذ يمك�ن رؤي�ة حضوره�ا املؤث�ر يف
نواح�ي الطبيعة كافة ،ومنه الس�ماء التي ترمز
إىل التع�ايل واألزلية  ،كما نجد يف بعض األس�اطري
ل�دى اليونانيين والكنعانيين ،فمـــــعن�ى
الس�ماء يرتب�ط بتوق اإلنس�ان إىل التع�ايل الذي
يمثل س�موا ً على الدني�وي أو الطــــــارئ يف
معظم الديانات.

ندوة عن الخطاب الثقافي بين
التراث والحداثة ومابعدها

املراقب العراقي  /املحرر الثقايف...

اقام�ت وكال�ة تطوي�ر
االخبار ن�دوة ثقافية تحت
عنوان الخطاب الثقايف بني
التراث والحداث�ة ومابعد
الحداث�ة بالتع�اون م�ع
جمعي�ة الثقاف�ة للجميع
الق�ى فيها الدكتور س�عد
مط�ر عب�ود مح�ارضة
قيم�ة نال�ت استحس�ان
الحارضين
وقال عبود يف ترصيح خص
ب�ه (املراق�ب العراقي):ان
الندوة الت�ي اقامتها وكالة
تطوير االخباري�ة تم فيها
التط�رق إىل إش�كاليات
عدي�دة ومح�اور ثقافي�ة
مهم�ة بالنق�د والتحلي�ل
واملقارن�ة املوضوعي�ة بني
التراث والحداث�ة ومابعد
الحداثة يف الكتابات االدبية
وأيضا تم تن�اول موضوع
النق�د الثق�ايف .واض�اف
:تخلل�ت الن�دوة اس�ئلة
ومداخالت عديدة وطرحت

بينما يبقى حس�ن العم�ة يتابع العمل
وهو يف مقر املؤسس�ة يف لن�دن ،وتدور
أح�داث كبرية منها موت الحاج صربي،
واالع�داد للهج�وم عىل ه�ذه الجنة من
ق�وى ارهابي�ة رافضة له�ذا املرشوع ،
وأحداث صاخبة وكبرية سيكتشفها
القارئ عند متابعته لهذه االحداث.
وأكمل :وهكذا ت�دور االحداث  ،وتتضح
الرؤي�ة الفنية وتتكام�ل الثيمات  ،بعد
اكتمال ه�ذا الرصح ،وكبر الرصاعات
الت�ي حدث�ت من أجل�ه بين رافض له
وآخ�ر مؤيد،لنكتش�ف وم�ن خلال
الس�طور االخيرة م�ن ه�ذه الرواي�ة
نكتش�ف ماذهب اليه الروائي وما يريد
ايصاله ( :التعتيم اإلعالمي بهذا الصدد.
وليس بس�بب هجوم تنظيم أهل الجنة
كم�ا ج�اء بإف�ادة حس�ن الجن�ة  .أما
أه�ل الجنة فال وجود له�م مطلقاً ،إنما
« حدث ال�ذي حدث» بس�بب الخالفات
الكربى التي نشبت بني أطراف االحزاب
العراقي�ة ولس�بب واقعي ح�ول هوية
األش�خاص املرش�حني ومكوناته�م
العرقي�ة والطائفي�ة إلدارة املشروع .
فيما العالم كله ينتظر حلحلة الخالفات
املحلي�ة للدخ�ول الس�ياحي إىل الجن�ة
مستقبالً) ص 316
وختم :نكتش�ف أن جن�ة الله يف االرض
 ،ه�و ه�ذا الوطن املبتلى إذا ما صفيت
النف�وس وتوح�دت القل�وب على حبه
وخدمت�ه ويعم االمن واالمان س�يكون
مزارا ً للزائرين.

هاوية الخمسين ً
موتا

قاسم العابدي
ُ
ستجثو يف فضائلِ َك َ
الخطايا

وت ُ
َ
لهث بع َد َنش َو ِت َك ال َباليا
وتنىس َ
ش ً
هقة َ
َ
لتجي َء أُخرى
ُت ِّ
َ
حط ُم َ
أفالك ّ
النوايا
فيك
ُ
َ
ولست َتدري
ستخ ِفي ماتشا ُء
ْت َ
َّ
س َّور َ
بأن َك ق ْد َت َ
الخفايا
عىل َك ِّ
ف َ
الغراب ِة ُك َ
نت َتسعى

إىل ِجه ٍة ُت َكبرِّ ُ بالرّزايا

َ َ
صلبا ً
واج ُه األيَّا َم ُ
فكيف ُت ِ
ويف َقلَ ٍق ُت َح ِّد ُد َك ال َعطايا
صاع ِب ِح َ
صن دف ٍء
َت ِخ ْذ َت مِ َن امل َ ِ

َ
َ
غناك َ
َ
حول مَ
الحوايا
فحامَ ْت

طاك رَتا َب ٌة ور َ
ُخ َ
ُؤاك ص ٌ
رب
ويف مَ رْس َ
بتس ُم املَنايا
اك َت ِ

سهوا ً
ُ
َّ
رح َ
وملا َج َّن ليل الجُ ِ
هف َ
َرمَ ي َْت َّ
الذ َ
القضايا
ات يف َك ِ
ُ
حاول أن َت َ
واري
ُت
بوح ِبما ُت ِ

ُ
س َب َل مِ ْن َ
وتخ ِفي ما َت رَ ْ
سجايا
ص ُ
فاؤ َك َك َّد َر َ
الكلِماتِ َقهرا ً
َ

معالجات لتلك اإلشكاليات
ومن بينها استثمار ماهو
إيجاب�ي واإلف�ادة م�ن
التجارب الثقافية ليتسنى
الخروج من مأزق التخلف
واالنفت�اح على الحضارة
واستلهام معطيات الرتاث
اإليجابية.

واش�ار اىل ان الندوة كانت
جي�دة الحض�ور وب�إدارة
الدكتور الفاض�ل منصور
كاظم رئيس تحرير مجلة
الحي�اة اآلن وكان�ت إدارة
ناجح�ة ت�م فيه�ا تنظيم
الوق�ت والح�وار بش�كل
إيجابي.

َ
ربها َد َ
مع َّ
السبايا
فصرِ ْ َت ب َد ِ
س ْت َك ُحزنا ً
َ
مَ
راياك التي َع َك َ

َ
ستن ُد ُب ُه مِ َ
سلاَّ ُت املَرايا
الحيا ِة رَأ َ ْت َك َ
شوكا ً
مَ َح َّط ُ
ات َ
وأور َد ُة َ
صي ِد ر ْ
َأت َك نايا
الق ِ
ِ

َ
َ
جر ْي
إىل َخ
مسني هاوية ست ِ
ُ
وتن ِك ُر ما مُ ِنحْ َت مِ َن الو َ
َصايا

أوراق

9

نور
على
نور

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

حصيفة-يومية-سياسية-عامة
�صحيفة-يومية�-سيا�سية-عامة
A l m u Aliraqi
r a q e b Newspaper
Aliraqi New
paper
Almuraqeb

االحد  11نيسان  2021العدد  2564السنة الحادية عشرة

شهر رمضان المبارك و اجراءات الوقاية من الجائحة

كشفت وزارة الصحة ،عن امكانية اتخاذ
اجراءات خالل شهر رمضان ،فيما اعلنت
وضع خطة للتلقيح من كورونا تشمل
جميع الموظفين والمسافرين.
وقال وزير الصحة حسن التميمي ،إن
«من يالحظ املوقف الوبائي اليوم ويراجع
بيانات وزارة الصحة منذ منتصف عام
 ،2020تتبني له خطورة املوجة الثانية
وصعوبة املوقف» ،مبينا ً أن «الوزارة حذرت
من ان هذه موجة شديدة التي من املمكن
ان تصيب االطفال والشباب وكبار السن
وهي اخطر من األوىل».
واضاف ان «وزارة الصحة بدأت منذ
شهر حزيران باعداد بنى تحتية متكاملة
ملواجهة هذه االزمة ،وهناك نسبة اصابات
كبرية جدا وصلت الضعاف ما حصل عام
 ،»2020مشريا اىل ان «البنى التحتية يف
وزارة الصحة سيطرت عىل املوقف ،ولكن
نسبة االصابة اليوم ارتفعت من  %2اىل
 %18من عدد الفحوصات ،لكننا نالحظ ان

نسبة الوفيات ما زالت متدنية حيث كانت
يف منتصف عام  2020بحدود  ،%7واليوم
وصلنا اىل .»%1.6
وتابع ان «جميع سالالت كورونا املوجودة
هي السالالت الربيطانية نفسها ،وهناك
توفر لالدوية واملستلزمات الطبية والعدد
الكايف من ارسة العناية املركزة ،حيث
وصلنا اىل  50الف فحص اضافة اىل امكانية
اطبائنا ومالكاتنا البطلة التي تتعامل مع
هذه الجائحة».
وحذر التميمي من «موجات كورونا جديدة
قد ترضب العراق» ،موضحا «اننا اليوم
نملك البنى التحتية ونملك االمكانيات لكن
ما نخشاه وما نحذر منه دائما يف البيانات
هو ان تكون نسبة االصابات والحاالت
اكثر من استيعاب وزارة الصحة مع وجود

تهاون كبري من قبل املواطنني وعدم االلتزام
باالجراءات الصحية».
واكد ان «املواطن اليوم ال يراعي خطورة
املوقف والحظنا ما حصلت من مشاكل
كبرية نتيجة عدم توفر االمكانيات» ،مشريا ً
اىل ان «دول عاملية اعلنت انهيار انظمتها
الصحية بشكل كامل رغم انها انظمة
متطورة ،ونتيجة زيادة عدد االصابات
وخطورتها قد يكون هناك تطور بالسالالت
الجديدة تؤدي اىل حصول مشاكل كبرية
بالنظام الصحي العراقي».
ودعا التميمي اىل «ابعاد امللف الصحي عن
الرصاعات السياسية املوجودة والدعاية
االنتخابية الن كل املؤسسات الصحية
يتوفر فيها اللقاح» ،موضحا ً أن «جميع
وسائل االعالم تدعو املواطنني اىل التوجه
للقاح ،ألن العراق هو البلد الوحيد الذي
تتوفر فيه اللقاحات باملراكز الصحية وال
يوجد اقبال عليه ،يف وقت تتوسط كل دول
العالم للحصول عىل اللقاح».
وبني وزير الصحة «اننا تعرضنا اىل هجمة
كبرية يف بداية ظهور اللقاحات بدول العالم
وهناك من يقول ان دوال ً فقرية حصلت
عىل اللقاح والعراق لم يحصل ،بينما كانت
تعاقدات العراق عىل اللقاح رسمية حكوميا ً
و بعيدة عن وجود اي وسيط».
واكد الوزير ان «العراق تعاقد مع ثالث

رشكات عاملية مقرة من قبل منظمة
الصحة العاملية هي (فايزر ،واسرتازينيكا،
وسينوفارم) ولدينا تعاقدات مع رشكات
اخرى» ،موضحا ً ان «العراق استكمل
االجراءات لتوفري  21مليون ونصف املليون
جرعة ،واالسبوع القادم ستكون هناك
ثالثة لقاحات متاحة امام املواطن ويف كل
املؤسسات الصحية».
وشدد التميمي عىل ان «اللقاح آمن واصبح
رضورة وهناك اكثر من  500مليون
مواطن عىل مستوى العالم تلقوا اللقاح».
خطة لشمول املوظفني واملسافرين
باللقاح».
وكشف التميمي عن أن «العراق سيتبع
اجراءات أسوة بدول العالم ،تشمل عدم
امكانية السفر اذا لم تتوفر لدى املسافر
البطاقة الخاصة باللقاح ،وال يمكن
الذهاب اىل الديار املقدسة اذا لم يتم اجراء
التلقيح ،كما تعمل الوزارة مع جميع
مؤسسات الدولة عىل ان يحمل املوظفون
هوية اللقاح وكذلك العاملون يف املطاعم
واملوالت واالسواق واملدارس والهيئات
التدريسية» ،الفتا اىل انه «تم وضع خطة
متكاملة من قبل فريق االستشاريني يف
وزارة الصحة ونأمل من املواطن التوجه
للحصول عىل اللقاح املتوفر والذي يشمل
جميع الفئات املستهدفة».
واشار وزير الصحة اىل ان «اللقاحات
للفئات املستهدفة تستخدم من عمر
 18عاما ً فما فوق ولذلك اليوم النسبة
األكرب من الشعب العراقي اعمارهم
حقيقة هي تحت الـ 40عاماً» ،الفتا اىل
ان «تاريخ انتهاء بعض اللقاحات خالل
 3اشهر واخرى خالل  6اشهر وبعضها
اىل سنتني».
واوضح وزير الصحة ان «الوزارة توفر
اللقاحات ،وكلما يزداد االقبال عىل
مراكز اللقاح  ،سيكون التعاقد أكثر»،
الفتا ً اىل «اننا ال نريد ان يكون هناك
هدر بعدد اللقاحات ،واذا توجه اليوم
املواطنون بشكل كبري اىل مراكز الرصف
فمن املمكن ان تكون وجبات اخرى
تدخل بشكل رسيع اىل العراق».
واكد التميمي ان «هذه اللقاحات
مُ ق َّرة من قبل منظمة الصحة العاملية،
ونالحظ ان كل دواء تكون به اعراض
جانبية ،يف وقت ان اكثر من  500مليون
شخص تلقوا اللقاح وتظهر نسبة قليلة
جدا من االعراض الجانبية عليهم ،وقد

«علي الشرجي»  ..مدينة زيارة و زراعة و ماض عريق
على بعد 60
ً
كيلومترا تقع ناحية
علي الشرقي شمال
مركز محافظة
ميسان على الضفة
الشرقية لنهر دجلة،
ً
إداريا تأسست هذه
المدينة في العام
 1959وسميت
ً
نسبة
بهذا االسم
إلى مرقد السيد
الجليل علي الشرقي
أو الشرجي.

ومدينة عيل الرشقي تعد من املدن التي
شهدت حضارات قديمة وما يؤكد ذلك
وجود معالم آثارية فيها كما يقول الكاتب
واملحامي سجاد الكناني :إن «ناحية عيل
الرشقي تفوق مثيالتها من الوحدات
اإلدارية باعتبارها أعرق وأقدس مناطق
املحافظة كونها تحتضن مرقد السيد
عيل الرشقي ،كما أن الناحية قريبة من
الدولة املجاورة إيران ،ما أعطاها طابعا ً
حيويا لالستيزار واالستجمام وناحية عيل
الرشقي تمتاز بطابعها الديني والعشائري
امللتزم كونها تحتوي عىل سادات ومشايخ
ووجهاء يمثلون عشائر عربية أصيلة».
وأضاف أن «املدينة تسكنها أكثر من ٣٠
ألف نسمة ويمتهن أهلها الزراعة والتجارة
،وهي من املناطق األثرية املوغلة يف القدم
تعود آثارها إىل دولة ميسان واىل مراحل
العصور األموية والعباسية وتضم سبعة
من (اليشن) وهن بقايا من آثار قديمة
تعود إىل مراحل تاريخية لحضارة ميسان».
أحياء وعشائر
وتابع الكناني أن «ناحية عيل الرشقي
تضم عددا ً كبريا ً من العشائر األصيلة
ومنها عشائر الذهيبات وبني عقبة وبني
الم والكنانة وكعب وبني أسد والخرسان
والصبيح وآل بدير والزهريية والدبات
وعشائر عراقية أخرى» ،مبينا ً أن «املدينة
تتكون من سبعة أحياء رئيسية وهي حي
الحرية ،ويعترب من أقدم أحياء املدينة
ويضم أغلب العوائل التي سكنت الناحية
منذ القدم ،وأحياء السالم والرسول
،ورمضان الذي يعترب من أكرب أحياء املدينة
،وأحياء حي املعلمني والصدر والهدى».
وأضاف أن للمدينة عددا ً من الشوارع
املهمة منها مدخل املدينة الذي يمتد من
البوابة الرئيسية وصوال ً إىل ساحة الشهداء

ومرقد اإلمام عيل الرشقي ،ويبلغ طوله
حوايل كيلومرت ،وشارع املواكب الحسينية
الذي يعترب من الشوارع الرئيسية يف املدينة
والشارع العام أو شارع الفلكة الذي
يقسم املدينة إىل نصفني وشارع الكورنيش
بمحاذات نهر دجلة وبجوار مرقد اإلمام
عيل الرشقي الذي يعترب املتنفس الوحيد
للزائرين وأهايل املدينة ،ولكنه مهمل ولم
يتم تطويره أو شموله بأي حركة عمرانية
أو تأهيلية منذ عدة سنوات وشارع الجرس
الذي يربط ضفتي نهر دجلة ويصل الريف
باملدينة».
وتتميز املدينة بوجود املزار املعروف بـ
(عيل الرشقي) الذي سميت الناحية
تيمنا ً به  ،ويقول املؤرخ واملحامي حازم
املحمداوي  :إن « صاحب هذا املزار هو
عيل بن أحمد بن محمد بن داود األمري
موىس
موىس الثاني بن عبدال ّٰله بن
بن
ٰ
ٰ
الجون بن عبدال ّٰله املحض بن الحسن
املثنى بن الحسن بن عيل بن أبي طالب
عليهم السالم».
وتابع أنه « بادر للتوجه يف البحث
عنه وعن سريته الرشيفة ،فوصل إىل ٰ

نتائج إيجابية مستندة لبعض املصادر
املعتمدة تار ًة ،وكذلك النقوالت التاريخية
والحسابات الرياضية تار ًة أخرىٰ وهي
أن السيد عيل الرشقي كان معارصا ً
لحاكم الدولة العباسية وانه ُ
سمي
بالرشقي يف رواية كون مرقده الطاهر
واقع يف رشق دجلة ،كما ذكر ُه الكاتب
واملؤلف امليساني ( عبدالكريم النداوي
) يف كتابه ( تاريخ العمارة وعشائرها
) ،صــ ،٢٤بأنه سكن أطراف مدينة (
العمارة ) سنة ( ٣٩٥هــ ) ،وهي نفس
الفرتة التي حكم فيها الخليفة العبايس
(القادر بال ّٰله) ،وكذلك وجود ( الدولة
البويهية ) يف العراق.
وأشار اىل أن «بناء املزار كان حتى عام
١٨٨٥م مجرد قبة من اللبن ،وحوله غابة
من األشجار الكثيفة ،حيث تبلغ مساحة
املزار اكثر من  11كليومرتا مربعا ،فيما
تبلغ مساحة الرضيح  300مرت مربع
تقريباً ،كما يقع القرب الرشيف عىل ٰ بعد
بضعة أمتار من ضفة نهر دجلة ،لذلك
هو املزار الوحيد الذي يقع قربه عىل ٰ
األطراف ،بدال ً من أن يكون يف الوسط.

تكون السباب اخرى غري اللقاح»،
الفتا اىل ان «عملية التلقيح يف العراق
تسري بانسيابية عالية بعد ان لقحنا
 126الف مواطن» .وشدد الوزير عىل
أن «اي لقاح سيقر من قبل منظمة
الصحة العاملية ستتعاقد عليه وزارة
الصحة وسيتم اقراره ولكنه يعتمد
عىل معطيات الهيأة الوطنية التي
هي الجهة املسؤولة عن اقرار هذه

اللقاحات».واشار وزير الصحة اىل ان
«هذه الهيأة تتعامل مع اللقاحات التي
تقر من قبل منظمة الصحة العاملية
وتحصل عىل احدى الشهادات العاملية
(اف دي اي) او (املهرة) او (االيمة)
وحسب تقديم الرشكات التي تحاول
ان تدخل للسوق العراقية» ،مبينا ان
«الوزارة تتواصل مع روسيا للحصول
عىل لقاح سبوتنك».

خربته عصابات داعش واعيد تأهيله في عام2019

متى يتم تشغيل معمل أسفلت الحويجة ؟
يعد معمل أسفلت الحويجة
الحكومي من املعامل الحيوية
واملهمة يف العراق ،الذي يتميز
بمواصفات تقنية عالية
،وبطاقة إنتاجية تصل اىل
إنتاج  720طنا ً يف اليوم  ،وقد
أعلنت منظمة األمم املتحدة
منذ العام  2019إعادة تأهيله
بعد أن تعرض اىل التخريب من
عصابات داعش االرهابية
،واليزال متوقفا وبانتظار
تشغيله.
وقال مدير بلدية الحويجة
املهندس أحمد شهاب :إن
«حاجة املحافظة كبرية
إلعادة تشغيل معمل األسفلت
الذي تمت إعادة تأهيله منذ
عامني ضمن برنامج األمم
املتحدة االنمائي بالرشاكة
مع الحكومة العراقية
والنرويج» ،الفتا ً اىل «وجود
عقبات وضعت من رشكة
توزيع املنتجات النفظية فرع

كركوك ،وعدم موافقتها عىل
تجهيز املعمل بزيت الغاز
والنفط األسود ،فضالً عن
عدم اطالق امليزانية الخاصة
بقضاء الحويجة منذ تحريره
من دنس اإلرهاب».
وأضاف أن «الجميع يعلم
محافظة
حاجة
مدى
كركوك اىل تشغيل املعمل
يف الوقت الحارض إلعادة
تأهيل الشوارع التي تعرضت
اىل الدمار بعد العمليات
العسكرية ضد اإلرهاب»،
مبينا ً ،أن «تشغيل املعمل
سيغني املحافظة عن رشاء
األسفلت من املعامل األهلية
وتوفري تلك املبالغ ملشاريع
أخرى أكثر أهمية كون املبالغ
التي تدفع للمعامل األهلية
باهظة جدا ً ،فضالً عن توفري
فرص عمل للشباب العاطلني
يف القضاء ،وباإلمكان
االستفادة من املعمل لبيع

االسفلت للرشكات العاملة
يف العراق وتعود فائدتها اىل
خزينة الدولة» .
وتابع شهاب أن «معمل
أسفلت الحويجة سد حاجة
البلدية قبل تعرضه للرسقة
والخراب من قبل عصابات
داعش اإلرهابية ،ال سيما أن
موصفاته عالية جدا ً ،وهو
من ضمن أربعة معامل تم
انشائها يف العراق العام 1974
«  ،داعيا ً « وزارة املالية اىل
اطالق املبالغ املالية املجمدة
يف حسابات بلدية الحويجة
،التي تقدر بأكثر من مليار
ونصف املليار دينار ،وهي
من واردات الجباية ،وكذلك
االيعاز اىل وزارة النفط
 /رشكة توزيع املنتجات
النفطية برضورة تجهيز
املعمل بزيت الغاز والنفط
األسود إلعادة العمل به كما
كان معموال ً يف السابق» .
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مطالبات بمراقبة االسعار
واطالق رواتب العاملين ضمن  30الف وظيفة

طالب وجهاء وشيوخ عشائر يف البرصة،
بفت�ح منفذ الشلامجة الح�دودي إمام
استرياد املواد الغذائية والزراعية وتشكيل
لجان ملتابعة أسعار تلك املواد ووضع حل
نهائ�ي للحصة التمويني�ة ،كما دعوا اىل
رصف أجور الـ 30الف فرصة عمل بأثر
رجعي وتثبي�ت املحارضين من املعلمني

تثبيت عقود الخطوط
الجوية العراقية

واملدرسني عىل املالك الدائم.
وش�ددوا خلال مؤتمر صحف�ي اقاموه
باح�دى الحس�ينيات يف منطق�ة نظران
وس�ط البرصة عىل اهمي�ة اعادة النظر
بحص�ة البرصة م�ن املوازن�ة االتحادية
وانصافه�ا ورصف مس�تحقاتها م�ن
املناف�ذ الحدودي�ة ومبالغ البترو دوالر،
فضلا ع�ن تس�هيل اج�راءات الرعاي�ة
االجتماعية التي تخص ش�مول ورصف
روات�ب االرامل واملطلقات والعاطلني عن
العمل وذوي االحتياجات الخاصة وكبار
السن.

املجاني�ون ال يعمل�ون يف وزارة الرتبي�ة فق�ط ،فف�ي
الخطوط_الجوية_العراقي�ة يعمل موظفون بال راتب منذ
عامني ،بينما تنطبق املواد القانونية كافة عليهم.
بدوره�ا تمتنع الرشكة عن تطبيقها عىل الرغم من وجود
أكث�ر من  800درجة ،فيم�ا ترص الرشكة عىل وجود 300
درجة فقط.
املوظفين املجانيين يطالب�ون بتثبي�ت عق�ود الخطوط
الجوية العراقية وتطبيق #قرار_315

التماس بتعويضهم عن رواتبهم «المسروقة»
وجه�ت قي�ادة رشط�ة البصرة ،بتعويض منتس�بو فوج
ط�وارئ البصرة الثام�ن والرابع ع�ن رواتبهم الت�ي قالت
انه�ا رسق�ت مؤخراً.وقال عدد منهم إن ش�هر رمضان عىل
االبواب ولديهم التزامات مالية وديون وقد أطلقوا مناشدات
لتعويضه�م عن الرواتب املرسوقة لك�ن اىل االن لم تر النور،
مبينني انهم يتطلع�ون اىل التفاتة من قيادة الرشطة للنظر
بمناشدتهم.وكان مصادر قد كشف يف اواخر ترشين الثاني
من العام الجاري عن اختفاء الضابط مس�ؤول يف حسابات
الرشطة ومعه رواتب  700منتسب.

االحد  11نيسان  2021العدد  2564السنة الحادية عشرة

مناشدات بدعم مربي األبقار والجاموس
طالب عدد من مواطني ناحية البتار
ش�مايل واس�ط الجه�ات املختص�ة
بضرورة دع�م مرب�ي األبق�ار
والجام�وس ،واص�دار قوانني تمنع
استرياد املاش�ية املستوردة من دول
اخ�رى .وق�ال ع�دد منه�م أن عدد
األبقار والجام�وس يف هذه املنطقة
يتجاوز  1300رأس جاموس و 800
بقرة اال أن املحافظة تفتقر إىل وجود
معمل البان يتم من خالله استهالك

كميات الحليب املنتج منها.
واش�ار اخ�رون اىل ع�زوف أصحاب
محلات الج�زارة ع�ن رشاء املنت�ج
املحيل بسبب انخفاض أسعار املنتج
املس�تورد .يذكر أن محافظة واسط
ش�هدت يف اآلون�ة األخيرة ت�داول
لح�وم األبق�ار واالغنام املس�توردة
يف مح�ال الج�زارة باس�عار أقل من
األسعار املعروفة ،األمر الذي أدى إىل
ضعف اقبال املواطنني املنتج املحيل.

* عقود الخطوط الجوية العراقية

وجه�ت الحكوم�ة وزارة الزراعة بعرض موضوع اس�تثناء
بعض املواد الزراعي�ة كـ(الطماطم ،والباذنج�ان ،والخيار)
عىل املجلس الوزاري لالقتصاد ،للسماح باستثنائها من املنع
لفرتة مح�دودة ودخولها من جميع املناف�ذ الحدودية ،للحد
من ارتفاع اسعارها مع قرب حلول شهر رمضان.
وذكر بي�ان لرئيس هيأة املنافذ الحدودية عمر الوائيل تلقت(
املراقب و الناس ) نس�خة من�ه ان الهيأة تتابع هذا املوضوع
م�ع وزي�ر الزراع�ة بغي�ة االس�تجابة ملطالب املس�توردين
والوص�ول اىل وفرة من هذه املواد داخل األس�واق املحلية بما
يخف�ف العبء عن املواطنني ،بالتزامن مع قرب حلول ش�هر
رمضان س�يما بعد أن شهدت مجموعة من الخضار ارتفاعاً
باألسعار.

قرار غير موفق
ش�كا عدد م�ن مزارعي
محص�ول الش�لب يف
ميس�ان من قرار وزارة
الزراع�ة االخري القايض
بمن�ع زراع�ة الش�لب
يف االرايض الزراعي�ة
الواقعة عىل ضفاف نهر

دجلة بحسب قولهم
وق�ال ع�دد منه�م ان
ال�وزارة يف ح�ال منعت
امل�زارع م�ن زراع�ة
ه�ذا املحص�ول ضم�ن
تل�ك املس�احات ،فأنها
تتس�بب بقط�ع رزق�ه

توجيهات بسرعة تنفيذ المشاريع الخدمية
وجه�ت االمان�ة العام�ة ملجل�س
ال�وزراء برسع�ة تنفيذ املش�اريع
الخدمي�ة يف محافظ�ة ذي ق�ار
سيما تلك املرتبطة بصندوق اعمار
املحافظة والتي وصلت مبالغها اىل
 300مليار دينار.
وقال املتحدث باس�م امانة مجلس
ال�وزراء حي�در مجي�د ان االمين
الع�ام ملجلس ال�ورزاء حميد نعيم
الغ�زي التق�ى امس بوكي�ل وزارة
االس�كان ومس�ؤولني من ذي قار
العادة العمل بمش�اريع املجاري يف
املحافظة واهمها مرشوع مجاري
الشطرة.
وتاب�ع مجيد ان االمين العام وجه
الجه�ات ذات العالق�ة لتقدي�م

كاف�ة التس�هيالت الالزمة النش�اء
مجموعة مش�اريع بذي قار خالل
ه�ذا الع�ام بينه�ا طرق وجس�ور
جدي�دة ومش�اريع بن�ى تحتي�ة
وغريه�ا وذل�ك بن�ا ًء على خط�ط

معدة لهذا الغرض عىل مس�تويات
قريب�ة ومتوس�ط وبعي�دة ،فضال
عن استمرار العمل باملشاريع التي
وصلت اىل نسب انجاز متفاوتة بني
 70اىل .% 90

سرقة رواتب المتقاعدين والرعاية االجتماعية
ألق�ت األجه�زة األمنية يف املثن�ى ،القبض عىل
امرأة تقوم برسقة رواتب املتقاعدين والرعاية
االجتماعية.وذك�رت قي�ادة رشط�ة املثن�ى يف
بيان تلقت ( املراقب و الناس ) نس�خة منه ان
مفارز النج�دة ألقت القبض على امرأة تقوم

برسقة رواتب املتقاعدين والرعاية االجتماعية
من حقائب النساء.واش�ار إىل ان املتهمة التي
اكتش�ف انه�ا م�ن ارب�اب الس�وابق اعرتفت
برسقة مصوغات ذهبية ومحال تجارية ،ليتم
بعد ذلك إحالتها للمحاكم املختصة.

مطالبة بتعديل المادة  57من قانون األحوال الشخصية
تظاهرة مركزية تطالب بتعديل املادة  57من قانون األحوال الشخصية انظم املئات من املعرتضني
على املادة  57من قانون األحوال الش�خصية الخاص�ة بحضانة األطفال ،تظاه�رة مركزية يف
بغداد ش�اركت به�ا العديد من املحافظات إليصال صوتهم الرافض له�ذه املادة القانونية والتي
يرون فيها غري منصفة لحضانة االب ألبنائه.وقال عضو تنسيقية التظاهرة كرار الخفاجي ان
تظاهراتهم انطلقت من نصب الحرية باتجاه املنطقة الخرضاء إليصال مطالبتهم بتعديل املادة
ويؤكدوا مظلوميتهم.واش�ار الخفاجي اىل ان نائب رئيس القانونية النيابية خرج لهم واس�تلم
مطالبه�م ووعدهم بالعم�ل عىل طرحه للتصوي�ت وتعديله وان يكون ضم�ن اولويات الربملان
بع�د ان أنه�ي التصويت على املوازنة االتحادية وقبله�ا املحكمة االتحادي.يذك�ر ان العديد من
التظاه�رات خرجت يف العديد من املحافظات طالبت بتعديل تلك املادة وناش�دوا أعضاء مجلس
النواب بالوقوف معهم.

استثناء

كون الزراعة هي مصدر
معيش�ته وان الق�رار
يؤث�ر على الفالحين،
مشيرين اىل ان الق�رار
غري موف�ق ويجب دعم
الزراعة يف البلد ،حس�ب
قولهم.

دعوة لالنصاف
اىل من يهمه االمر ...
السالم عليكم و رحمة الله
نحن منتس�بو االجه�زة االمني�ة املصاب�ون باالمراض
الرسطانية والوبائية اثناء الخدمة ومن جرائها ،وعوائل
املتوفني بسبب هذه االمراض ،تضاعفت معاناتنا بعد ان
عمدت بعض الدوائر القانونية اىل تعطيل االمر الديواني
رقم ( )107الذي ينص عىل ضمان حقوقنا التقاعدية.
ول�ذا عزمن�ا عىل التص�دي له�ذا الغبن وندعو وس�ائل
االعالم واملناب�ر الحرة ملؤازرتنا وتغطية تظاهراتنا التي
ستنطلق الساعة  9من صباح يوم االثنني 2021\4\12
امام بوابة املنطقة الخرضاء من جانب منطقة العالوي
للمطالبة بانصافنا وضمان حقوق عوائلنا التي اضحت
ميتمة..
للتواصل والتنسيق 07707019459 :

تشكيل مجلس إلعمار ذي قار
أعلن محافظ ذي قار احمد الخفاجي عن تش�كيل مجلس االعمار والبناء
برئاس�ة محم�د ه�ادي الغزي ال�ذي يحمل ش�هادة الدكت�وراه بتخطيط
وتصمي�م املدن.وقال بي�ان للخفاجي تلق�ت( املراقب و الناس ) نس�خة
من�ه ان املجل�س الجديد س�يتوىل مه�ام اإلرشاف عىل املش�اريع الخدمية
والعمراني�ة ضم�ن الخطة الجدي�دة إلعمار املحافظة ،مشيرا إىل أن هذه
الخطوة تمثل التوجه الجديد للمحافظة حيث س�يكون اختيار املش�اريع
بصورة منظمة وحسب تحديث التصميم االساس ملدن املحافظة.

ال خير في حكومة
ال تحترم التزاماتها
ال اح�د يؤيدك من الش�عب
بس�بب ان ال ق�رار قررته
اال وتراجع�ت عن�ه منذ ان
استلمت املنصب لهذا اليوم
وكذلك وال راتب اس�تلمناه
بموع�ده فال نش�عر اننا يف
دول�ة تحترم التزاماته�ا
ول�م يحدث مع الس�ابقني
مطلق�ا وكذل�ك حاربت�وا
الفقير بقوت�ه ورفع�ت
سعر الدوالر مقابل الدينار
العراق�ي وجوع�ت الناس
ول�م تقت�ص م�ن القتل�ة
و الفاس�دين لذل�ك فانت
ظال�م وع�دو لل�ه وع�دو
للشعب والكالم كثري يطول
ويطول لكن نقول حس�بنا
الل�ه ونع�م الوكيل س�يذل
الظاملني.

واسط تستغيث
فاتح�ت الحكوم�ة املحلي�ة يف واس�ط رئاس�ة ال�وزراء بتحويل
العاملين بنظام األج�ور يف بلدية الكوت اىل عقود وزارية حس�ب
قرار  315وش�مولهم بقطع األرايض أس�وة باملوظفني من املالك
الدائم.
واعتبر معاون املحافظ نبيل ش�مه يف حديثه س�بب الوصول إىل
طريق مس�دود إلنهاء ارضاب اإلجراء اىل فقدان الثقة بينهم وبني
الحكومة.
يذك�ر أن ع�دد م�ن العاملني بصفة اج�ر يف بلدية الك�وت نظموا
ارضاب ع�ن العمل مع غلق مبنى البلدي�ة مطالبني بتحويلهم اىل
عقود وزارية وش�مولهم بقطع األرايض وحقوق املوظفني  ،األمر
الذي أدى إىل تراكم النفايات يف مركز مدينة الكوت.

* عبد الباسط رحيم

هل توقف المشاريع االستراتيجية في الديوانية ارتفاع األسعار؟
حققت محافظ�ة الديوانية االكتفاء
الذات�ي يف العدي�د م�ن املحاصي�ل
الزراعية والحيوانية نتيجة املشاريع
االستراتيجية واس�تخدام التقنيات
العلمي�ة املتط�ورة يف زي�ادة اإلنتاج
وتحسني نوعيته.
وقال مدير زراعة املحافظة املهندس
حسن عيل مطر إن «املحافظة وصلت
اىل مراح�ل االكتف�اء الذات�ي يف 26
محصوالً زراعيا ً وم�ن ضمنها إنتاج
بيض املائدة الذي يصل إنتاجه بحدود
ملي�ون و  200ألف بيضة يوميا ً و17
طنا ً من الدجاج ش�هريا ً ،وكذلك آالف
األطنان من األسماك املختلفة األنواع
«،مشيرا ً اىل أن «الديواني�ة تش�تهر
بزراع�ة محص�ول الش�لب بنوعي�ه
العنرب والياسمني وبمساحة 155ألف
دون�م للموس�م الواح�د باإلضافة اىل

الحنطة التي خصصت لها للموس�م
الح�ايل  500ألف دونم ،والش�عري 95
ألف دون�م» .وأض�اف أن «املحافظة
تمتل�ك محطة أبق�ار الحلي�ب ،التي
يبل�غ إنتاجه�ا خمس�ة آالف ط�ن
يومي�ا ً من الحليب مع إنش�اء معمل
خاص بمنتوج�ات األلب�ان ومحطة
أخرى إلنتاج شتول الفواكه من التني
والرمان والعنب واملشمش ،التي تباع
للمواطنني بأسعار مناسبة» .
وتاب�ع مط�ر أن «مش�اريع النخي�ل
تحت�ل مس�احات تزي�د ع�ن آالف
الدونم�ات وت�م اعتم�اد الزراع�ة
النس�يجية ،حيث يتم تصدير التمور
للخ�ارج  ،وكذل�ك زراع�ة محاصيل
الخضراوات من الطماط�م والخيار
والرق�ي والباذنجان واللهانة وغريها
 ،مع إنتاج العس�ل وم�ن خالل 350

منحالً حي�ث يصل إنتاجه�ا اىل أكثر
من  60طنا ً سنوياً»،موضحا ً أنه «يتم
تصدير العديد من املحاصيل الزراعية
واملنتوج�ات الحيوانية اىل املحافظات
األخرى «.
م�ن جانب�ه طال�ب رئي�س االتح�اد
املحيل للجمعيات الفالحية التعاونية
يف املحافظة محمد كش�اش الجهات
املختص�ة ب�ـ»اإلرساع يف إق�رار
الديواني�ة عاصم�ة الع�راق الزراعية
،وحماي�ة املنت�وح الوطن�ي م�ن
املحاصي�ل املتوف�رة محلي�ا ً ومن�ع
االسترياد الخارجي لها» .
وأكد يف حديثه ا ،أن «الديوانية تعتمد
بش�كل أس�ايس عىل الزراع�ة ،حيث
يعمل فيها  %65من سكان املحافظة
وه�ي تفتق�ر اىل امل�وارد االقتصادية
وخط الفقر فيها يصل اىل.« %48

وبين أن «املحافظة تتمي�ز بأرضها
الخصب�ة وتوف�ر املي�اه واألج�واء
املش�جعة عىل الزراعة ،فيم�ا تعتمد
املديرية طرق الزراعة الحديثة وتوفر
البذور واألس�مدة واملبي�دات لالرتقاء
باملنتوج املحيل».
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خبيرة تغذية تكشف عن أطباق طعام تساعد العاملين في المكاتب على الرشاقة
كشفت الدكتورة يلينا كالني،
خبيرة التغذي�ة الروس�ية،
أطباق الطعام التي يمكن أن
تس�اعد العاملين يف املكاتب
عىل الحفاظ رشاقتهم وعدم
زيادة وزنهم.
ووفقا لها ،يجب أن يتضمن
النظ�ام الغذائي س�لطة من
مختل�ف الخض�ار -البص�ل
األخرض والبقدونس والشبت
م�ع الجب�ن .ألن ه�ذه املواد
غني�ة باأللي�اف الغذائي�ة
وعنصر الحدي�د ومضادات
األكس�دة ،التي تؤثر إيجابيا
يف عم�ل الجه�از الهضم�ي
وتعج�ل عملي�ة التمثي�ل
الغذائي.
وتنص�ح الخبيرة العاملين
يف املكات�ب بتن�اول لح�م
الدي�ك الروم�ي املطبوخ عىل
البخ�ار ،مع إضاف�ة البصل
والبقدونس أو الفلفل.
وتق�ول ،أن�ه «بخلاف لحم
الدجاج ،يحت�وي لحم الديك
الرومي على بروتينات أكثر

وفيه نس�بة دهون أقل .كما
أن تن�اول لحم الديك الرومي
يجعل اإلنسان يشعر بالشبع
لفرتة أط�ول .وباإلضافة إىل
هذا ،يحتوي عىل فيتامينات
В
مجموع�ة
وعنارص الزنك
والبوتاسيوم

تعرف على فوائد
االستحمام بالماء البارد ..هل
يؤثر على استقرار النوم؟
االس�تحمام ل�ه الكثير م�ن الفوائ�د
للجسم ،ويعد االس�تحمام باملاء البارد
ً
مزعج�ا لكن بعض الن�اس يرون
أم�رًا
أن ل�ه فوائد عندما يتعل�ق األمر بالنوم
بش�كل أفض�ل يف الليل ،ووفق�ا لتقرير
ملوق�ع  healthlineيؤث�ر االس�تحمام
باملاء البارد واالس�تحمام الساخن عىل
جسمك وقدرتك عىل النوم.
وهن�اك الكثري من الفوائد لالس�تحمام
الب�ارد أو االس�تحمام على الجس�م
وتشمل:
تعزي�ز املناع�ة ،تعزي�ز الش�عور العام
بالحيوي�ة ،تحس�يــــــــن ال�دورة
الدموية ،ق�د يجعلك تش�عر بمزيد من
اليقظة.
وج�د الباحثـــ�ون ىف دراس�ة ع�ام
 2002أن االس�تحمام الب�ارد ينش�ط
الجه�از العصب�ى نتيج�ة لذل�ك يف�رز
الجس�م هرمونات مث�ل النوربينفرين
والكورتي�زول ،وي�ؤدى النوربينفري�ن
بش�كل خ�اص إىل تفاع�ل يف األوعي�ة
الدموي�ة بالجس�م املصمم�ة إلع�ادة
توزيع الدم وتدفئة الجسم.
ويطلق الجسم مس�تويات الكورتيزول
ً
نمطا يمكن
عىل مدار اليوم والتي تتبع
ً
وع�ادة ما يصل
التنب�ؤ ب�ه إىل حد م�ا،
الكورتيزول إىل ذروته يف نحو الساعة 9
ً
صباح�ا وينخفض إىل أدنى نقطة له يف
منتصف الليل تقري ًبا.
ووج�دت دراس�ة أن الجس�م يف�رز
الكورتيزول عند االستحمام البارد.
ويف إح�دى الدراس�ات ق�ام الباحث�ون
بتوزيع عش�وائي عىل أكث�ر من 3000
مش�ارك يف أربع مجموع�ات تجريبية:
ً
س�اخنا
مجموعة واحدة أخذت حمامً ا
فق�ط ،بينما أخ�ذت ثلاث مجموعات
ً
ً
تدفق�ا من
س�اخنا وتضمن�ت
حمامً �ا
املاء البارد ملدة  ، 60 ، 30أو  90ثانية يف
نهاية االستحمام.
ويف خت�ام الدراس�ة ،ق�اس الباحث�ون
عوام�ل مث�ل امل�رض املبلغ عن�ه وأيام
املرض عىل م�دى  30يومً �ا ووجدوا أن
أولئك الذين تعرضوا للم�اء البارد أثناء
االس�تحمام لديهم انخفاض بنسبة 29
 %يف احتمالية التعرض للمارض مقارنة
بأولئك الذين تعرضوا لالستحمام بماء
ساخن.

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

والس�يلينيوم ،الت�ي تحم�ي
الجس�م م�ن اإلجهــــ�اد
التأكس�دي وتؤث�ر يف رسعة
عملي�ة التمثي�ل الغذائ�ي».

اإلفراط في شرب الماء يؤدي الى «التسمم»

وتضيف ،يمك�ن للعاملني يف
املكاتب تناول سندويتش�ات
م�ن خب�ز الحب�وب الكاملة
م�ع لح�م الدجاج املش�وي
واألف�وكادو والزبـــــادي
والخ�س .ألن خب�ز الحبوب
الكامل�ة يحتوي على ألياف
غذائي�ة مفي�دة لألمع�اء،
واألفوكــــ�ادو يكب�ح
الش�عور بالجوع لفرتة
طويل�ة ويس�اعد على
تخفيض الوزن الحتوائه
على نس�بة عالي�ة م�ن
أحماض أوميغا 3-الدهنية
وفيتاميـــن�ات وعنارص
معدنية.وتشير الخبرية،
إىل أن الش�وفان وامل�وز
ّ
تحس�ن نبيت
والزب�ادي
األمع�اء ،والخــــس
والكرفس والبيض
والش�بت ،تغ�ذي
الجس�م باأللي�اف
واألحم�اض األميني�ة
وتس�ـــاعد على إخراج
السوائل الزائدة من الجسم.

ح�ذرت طبيـــــب�ة أمـــــ�راض
الكىل الروس�يـــــة ،آن�ا كوروبكينا
مــــــ�ن اإلفــــ�راط فـــــ�ي
ش�ـــرب املــــي�اه مـــــ�رة
واحـــدة.
وأكدت الطبيب�ة أن فائض املاء يمكن
أن يؤث�ر س�لبا على صحة اإلنس�ان
وي�ؤدي إىل حالـــــــ�ة تس�مى
«التس�مم بالـــم�اء» ،وه�ي حال�ة
تـــ�ؤدي إىل انخفـــــــ�اض
تركيـــــ�ز اإللكرتوليتـــــــ�ات
الت�ي تع�زز حـــــــرك�ة العنارص
الغذائية يف خاليــــا الجسم وإخراج
املنتجـــــات األيضــــية منها.
وأوضح�ت كوروبكين�ا« :عىل س�بيل
املث�ال ،قد تنخفض كمي�ة الصوديوم
يف ال�دم .وهن�اك حاج�ة للحفاظ عىل
ت�وازن الس�ـــــوائل داخــــــ�ل
الخلي�ة وبين الخالي�ا ،لكـــــن إذا
رشب�ت الكثري من املاء دفع�ة واحدة،
فســـــوف تبدأ الس�وائل يف الرتاكم
خــــ�ارج األوعيــــــ�ة الدموية،
م�ا ق�د يـــــ�ؤدي إىل غثيـــــ�ان
وتش�نجات واختــــــــــلال يف
التوازن.

وأضاف�ت أن الرياضيين يدخل�ون
ضمــــ�ن مجمــــــــــوعة
ا أل ش�خــــــــــــا ص
املعرضين للخط�ر ألنه�م
يرشب�ون الكثـــــير
م�ن املــــــــ�اء مرة
واحدة.
وأضـــاف كوروبكينا أن
اإلفراط يف رشب املاء دفعة
واحدة قد يزي�د مــــــن
ه�دم الربوتني وي�ؤدي إىل
مخاط�ر على القلب
بس�بــــــــب
ا نخفـــــــ�ا ض
مس�ـــــــتو ى
ا لبو تا س�يــــو م
فـــي الــــــدم.
وحذرت الطبيبة من أنه
يف حال�ة انخفاض مس�توى
البوتاس�يوم يف الــــ�دم ،يح�دث
اضط�راب يف توصيل�ه ،وق�د تح�دث
سكتة قلبية.
والحظ�ت كوروبكين�ا أن  30م�ل من
املاء لكـــــل  1كغ من وزن الجسم
يعتبر مثاليــــــا ،أي كوب واحد

بحث جديد :الجينات القافزة يمكن أن تحمي من نوع سرطاني فتاك
كش�ف بحث جديد عن دور مفاجئ
ملا يس�مى جينات «القفز» التي تعد
مصدرا للطفرات الجينية املس�ؤولة
عن عدد من األمراض البرشية.
ويف الدراس�ة الجدي�دة الت�ي أجراها
معهد أبحاث املرك�ز الطبي لألطفال
يف جامعة تكس�اس س�اوث وسرتن
( ،)UT Southwesternتوص�ل
العلماء إىل اكتش�اف غري متوقع بأن
تسلس�ل الحمض الن�ووي ،املعروف
أيضا باسم «الينقوالت» أو «الجينات
القافزة» ،يمكن أن يحمي من بعض
أنواع رسطان الدم.
وق�ادت هذه النتائ�ج ،التي ُنرشت يف
مجلة ،Nature Geneticsالعلماء إىل
تحديد عالمة بيولوجية جديدة يمكن
أن تساعد يف التنبؤ بكيفية استجابة
امل�رىض لعالجات الرسط�ان وإيجاد
أهداف عالجية جديدة لرسطان الدم
النخاعي الحاد ( ،)AMLوهو النوع
األكث�ر فتكا م�ن رسطان ال�دم لدى
البالغني واألطفال.
وتعد نس�بة ح�دوث طف�رات  L1يف
رسطان�ات ال�دم مثل رسط�ان الدم
النخاع�ي الح�اد ( )AMLمنخفضة
للغاية ،ولكن األس�باب وراء ذلك غري
مفهومة جيدا.
وعندم�ا فح�ص الباحث�ون خالي�ا
رسطان الدم النخاعي الحاد ()AML
البرشية لتحديد الجينات الرضورية
لبقاء الخالي�ا الرسطانية ،وجدوا أن
 ،MPP8وه�و منظم معروف لـ ،L1
مطل�وب بش�كل انتقائي بواس�طة
خاليا رسطان الدم النخاعي الحاد.
وبداف�ع الفض�ول لفه�م األس�اس
الكام�ن وراء ه�ذا االرتب�اط ،درس

العلم�اء يف مخترب جيان ش�و كيفية
تنظيم تسلس�ل  L1يف خاليا رسطان
ال�دم لدى اإلنس�ان والف�أر .وقاموا
باكتش�افني رئيس�يني .األول ه�و
أن  MPP8من�ع نس�خ تسلسلات
 L1يف الخالي�ا الت�ي تب�دأ رسط�ان
ال�دم النخاع�ي الح�اد .والثاني هو
أن�ه عندما يتم تش�غيل نش�اط ،L1
يمك�ن أن يضعف نمو أو بقاء خاليا
رسطان الدم النخاعي الحاد.
ويق�ول الدكت�ور جي�ان ش�و ،كبري
مؤلف�ي الدراس�ة« :كان�ت النتائ�ج
األولية الت�ي توصلنا إليه�ا مفاجأة
ألن�ه كان ُيعتق�د من�ذ فترة طويلة
أن الينق�والت املنش�طة تعزز تطور
الرسط�ان عن طري�ق توليد طفرات
جيني�ة .ووجدن�ا أن�ه عك�س ذل�ك

بالنس�بة لرسطان�ات ال�دم ،وأن
انخفاض نش�اط  L1ارتب�ط بنتائج
رسيرية أس�وأ ومقاومة العالج لدى
املرىض».
وهكذا قام  MPP8بقمع  L1من أجل
حماي�ة جين�وم الخلي�ة الرسطانية
والس�ماح للخاليا البادئ�ة لرسطان
الدم النخاعي الحاد بالبقاء والتكاثر.
وتحت�اج الخاليا الرسطاني�ة ،تماما
مث�ل الخالي�ا الس�ليمة ،إىل الحفاظ
عىل جينوم مستقر لتتكاثر .ويمكن
للعدي�د م�ن الطف�رات ،مث�ل تل�ك
الناتج�ة عن نش�اط  ،L1أن تضعف
تكاثر الخاليا الرسطانية.
ووجد الباحثون أن تنش�يط  L1أدى
إىل ع�دم اس�تقرار الجين�وم ،والذي
بدوره أدى إىل تنش�يط استجابة تلف

الحم�ض النووي الت�ي أدت إىل موت
الخلي�ة أو القضاء على قدرة الخلية
عىل تكرار نفسها.
ويعتق�د الدكت�ور ش�و أن ه�ذا
االكتش�اف ق�د يوف�ر تفسيرا
ميكانيكيا للحساس�ية غير العادية
لخالي�ا رسط�ان ال�دم النخاع�ي
للعالج�ات املس�ببة لتل�ف الحم�ض
النووي والتي تس�تخدم حاليا لعالج
املرىض.ويقول ش�و« :اكتش�افنا أن
تنش�يط  L1يمك�ن أن يثب�ط بق�اء
بعض أن�واع رسطانات الدم عىل قيد
الحي�اة يفت�ح إمكانية اس�تخدامه
كم�ؤرش بيولوج�ي تنب�ؤي ،وربم�ا
االس�تفادة من نش�اطه الس�تهداف
الخاليا الرسطاني�ة دون التأثري عىل
الخاليا الطبيعية».

ل�كل  10كــــــ�غ م�ن
الـــ�وزن .فائ�ض املاء
 6-5لترات فــــ�ي
اليــــــوم.

بينها تليف الكبد ..دراسة تحذر
من  6مشروبات فيها سم قاتل
تحتوي العدي�د من املرشوب�ات الغازية
الش�ائعة على كمي�ة عالية م�ن رشاب
ال�ذرة عايل الفركت�وز ،وال�ذي تم ربطه
بالعدي�د من املخاط�ر الصحية ،وأبرزها
تلك التي تؤثر عىل الكبد.
يزي�د رشاب ال�ذرة ع�ايل الفركت�وز من
خط�ر اإلصاب�ة بم�رض الكب�د الدهني
غير الكحويل ،إذ وجدت دراس�ة أجريت
ع�ام  2020نشرت يف مجل�ة Nature
 Metabolismالطبي�ة أن الفئران التي
تناول�ت رشاب ال�ذرة ع�ايل الفركت�وز
على مدى فترات زمنية أط�ول أظهرت
عالمات تدهور يف جدار األمعاء والتهاب
الكب�د ،بحس�ب موق�ع Eat This, Not
 Thatاألمريكي.
وق�ال ماي�كل كاري�ن ،املؤل�ف الرئييس
للدراسة« :لس�وء الحظ ،تحتوي العديد
م�ن األطعم�ة املصنع�ة على مركب�ات
الكرب�ون الهيدروفلورية ،وال يس�تطيع
معظم الناس تقدير كمية الفركتوز التي
يستهلكونها بالفعل».
إذا كن�ت معت�ا ًدا على رشب أي م�ن
املرشوب�ات الغازي�ة الش�ائعة ،فق�د
ترغ�ب يف التفكير يف إيجاد بدائ�ل أكثر
صح�ة ال تحت�وي مركب�ات الكرب�ون
الهيدروفلورية.
ــ كوكاكوال:
كوكاكوال هي واحدة من أكثر املرشوبات
الغازية ش�عبية يف الس�وق ،إذ ُيس�تهلك
أكث�ر من  10آالف مرشوب كوكاكوال ،يف
كل ثانية ،عىل مستوى العالم.
ولس�وء الحظ ،تحتوي العدي�د من هذه
املرشوب�ات الغازية ،خاص�ة يف الواليات
املتح�دة ،عىل رشاب الذرة عايل الفركتوز
ثان ،مبارشة بعد املاء.
كمكون ٍ
ــ البيبيس:
يعد مشروب بيبيس ،املناف�س الرئييس
لرشك�ة كوكاك�وال ،وه�و ً
أيض�ا عالمة

تجاري�ة عاملي�ة تحت�وي على رشاب
الذرة ع�ايل الفركت�وز كأح�د مكوناتها
الرئيسية.
لك�ن تناول بيبيس بانتظام مع العش�اء
أو يف استراحة الغداء يمك�ن أن يصبح
مش�كلة ،إذ وج�دت دراس�ة م�ن املركز
الطبي بجامعة ديوك األمريكي أن رشاب
ال�ذرة عايل الفركت�وز يمكن أن يؤدي إىل
تليف الكبد.
ــ فانتا:
تعتبر الفانت�ا ن�وع م�ن مرشوب�ات
الص�ودا الش�ائعة ،والت�ي تحت�وي عىل
مجموع�ة متنوعة من نكه�ات الفواكه
وكمي�ات عالية م�ن مركب�ات الكربون
الهيدروفلورية لجذب املستهلكني.
إذ وج�دت دراس�ة ُنشرت يف مجل�ة
Hepatobiliary Surgery and
 Nutritionأن التج�ارب البرشي�ة على
مركبات الكرب�ون الهيدروفلورية كانت
مرتبطة ب�كل من االضطرابات األيضية،
مث�ل م�رض الس�كري ،وم�رض الكبد
الدهن�ي غير الكحويل ،والت�ي يمكن أن
تزيد من تلقاء نفسها من خطر اإلصابة
بتليف الكبد وأمراض القلب.
ــ سفن آب:
س�فن آب ه�و مرشوب غازي مش�هور
ً
أحيانا بأنه
بالليم�ون والصودا يوص�ف
مرشوب يمكن أن يس�اعد عندما يكون
لديك آالم يف املعدة.
ولك�ن م�ع وج�ود كمي�ة م�ن مركبات
الكرب�ون الهيدروفلوري�ة يف كل علبة أو
زجاجة ،فإنه بالكاد يقدم لك أي خدمة.
تشرح هارف�ارد هيل�ث أن مركب�ات
الكرب�ون الهيدروفلوري�ة باإلضاف�ة إىل
زيادة السكر بأي ش�كل من األشكال ال
تش�كل خطورة عىل الكبد فحس�ب ،بل
يمك�ن أن تس�بب ً
أيضا مش�اكل للقلب
والرشايني.

الكشف عن طريقة أكثر صحة لتحضير البيض
كتب�ت أخصائي�ة التغذي�ة أولغ�ا ديك�ر ،على
صفحتها عىل إنس�تغرام ،ع�ن الطريقة األكثر
صحة لتحضري البيض.
وأوصت الخبرية بعدم سلق أو قيل البيض لفرتة
طويل�ة ،ألنه يف ه�ذه الحالة س�يتم امتصاص
الربوتني منه بش�كل أس�وأ .وقال�ت ديكر ،من
األفض�ل طهي البيض املس�لوق ب�دون قرش أو

أدوية وعقاقير تسبب مشاكل
في الرؤية والنظر
أطلق�ت مجموع�ة م�ن األطب�اء وخبراء الصحة م�ن أدوية
وعقاقير يمك�ن أن يكون لها آث�ار جانبية خطرية ،وتس�بب
مشاكل يف الرؤية والنظر عىل املدى البعيد أو القصري.
وأوضح األطباء ،بحس�ب ما أورده موقع مؤسس�ة “كليفالند
كلينك” الصح�ي املتخصص ،أن هن�اك مجموعة متنوعة من
األدوي�ة والعقاقير ،الت�ي لها تأثيرات خطرية على العينني،
بعضها بس�يطة وآخ�ر مؤقتة ،مث�ل عدم وض�وح الرؤية أو
التلف الدائم بشبكية العني.
وفن�د الباحثون أكثر األدوية والعقاقري إثارة للقلق عىل صحة
العني ،وجاءت عىل النحو التايل:
ــ الكورتيكوستريويدات:
يأخذه�ا الناس ملجموعة من الحاالت ،من الربو والحساس�ية
إىل التهاب املفاصل وأمراض الجلد.
ولكن س�واء يف ش�كل كريم أو حبوب ،يمكن أن تسبب تورمً ا
يف الج�زء الخلفي من العني أو ش�بكية العين ،وربما تؤدي إىل
إعتام عدسة العني.

البيض بعيون.
وأضاف�ت أن البي�ض بش�كل ع�ام مفي�د جدا
الحتوائ�ه على الربوتين والليس�يثني .ويج�ب
تن�اول أن�واع مختلفـــــ�ة من البي�ض ،بما
يف ذل�ك بيض الدج�اج والبط والس�ــــــمان
واألوز.
كم�ا نفت أولغ�ا ديكر أن يتس�بب ه�ذا املنتج

بزيادة الكوليسرتول «الضار».
وأش�ارت خبيرة التغذي�ة إىل أن صفار
البي�ض ليس ضارا كم�ا يعتقد ،بل هو
مفي�د ويحت�وي على الليس�يثني الذي
يعتبر ضــــروري�ا لبن�اء أي خلية يف
الجس�م ،فــــه�و يعم�ل على تطبيع
األيض.

فايزر تطلب ترخيصا باستخدام
لقاحها لألشخاص بين  12و 15عامًا
طلبت رشكة فايزر تعديل ترخيص االستخدام الطارئ للقاحها املضاد
لفريوس كورونا ،لتوس�يع اس�تخدامه لدى األش�خاص الذين ترتاوح
أعمارهم بني  12و 15عامً ا يف الواليات املتحدة.
وتم ترخيص اللقاح لالستخدام يف حاالت الطوارئ من قبل إدارة الغذاء
والدواء األمريكية لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  16عامً ا فما فوق.
وتخطط الرشكات لطلب قرارات مماثلة من هيئات تنظيمية أخرى يف
جميع أنحاء العالم يف األيام املقبلة.
وتس�تند هذه الطلبات إىل بيانات من تجربة املرحل�ة الثالثة املحورية
للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين  12و 15عامً ا م�ع أو بدون
دليل سابق عىل اإلصابة بفريوس كورونا ،التي أظهرت فعالية بنسبة
 %100واس�تجابة قوية لألجس�ام املضادة بعد التطعيم بلقاح كوفيد
 ،19بحسب بيان لفايزر.ويشار إىل أن اللقاحني اآلخران – اللذان تم تصنيعهما بواسطة مودرنا
وجونس�ون آند جونس�ون – مرصح بهما حال ًيا لالستخدام يف حاالت
الطوارئ لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  18عامً ا أو أكثر.

هل أشعة الشمس وراء انخفاض
حاالت الوفاة بكورونا؟

تشري البيانات الصادرة من دول ترضرت بشدة من مرض كوفيد،19-
مث�ل بريطاني�ا وإيطاليا والوالي�ات املتحدة ،إىل أن املناطق املشمس�ة
“مرتبطة بعدد أقل من الوفيات الناجمة عن الفريوس” ،وفقا لدراسة
أجراها علماء يف جامعة إدنربة.وأشارت الدراسة ،والتي نرشت يف املجلة
الربيطانية لألمراض الجلدية ،إن “التعرض لألش�عة فوق البنفسجية
املرتفع�ة” يرتبط “بانخف�اض معدل الوفيات النوعي�ة لكوفيد.”19-
وقارن فريق البحث الوفيات املرتبط�ة بكوفيد 19-يف الواليات املتحدة
خالل الفرتة من كانون الثاني/يناير إىل نيس�ان  2020مع مس�تويات
األشعة فوق البنفس�جية فيما يقرب من  2500مقاطعة أمريكية ،ثم
القيام بتطبيق نفس املنهجية يف كال من بريطانيا وإيطاليا أيضا.وقال
املؤلف املش�ارك يف الورقة البحثية ،كريس ديبن“ ،إن العالقة بني معدل
وفي�ات كوفيد 19-وفصول الس�نة كان�ت مذهلة للغاي�ة؛ وهنا نقدم
تفسيرا ً بديالً له�ذه الظاهرة”.وأوضح الباحثون أن�ه يجب كذلك أخد
التأثري املحتمل لفيتامني “دال” (د) يف االعتبار ،حيث ُيستش�هد به عىل
ً
مثبطا لكوفيد ،19-كما يسمى “بفيتامني أشعة
نطاق واسع باعتباره
الش�مس” نظرا ألن الجس�م البشري ينتج املزيد من�ه عندما يتعرض
الجلد ألشعة الشمس.

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

( نور عىل نور )
قال رسول اهلل(صىل اهلل عليه وآله وسلم)« :أال أدلكم عىل
ّ
ويدر أرزاقكم؟ قالوا :بىل،
سالح ينجيكم من أعدائكم،
قال :تدعون ربكم بالليل والنهار ،فإن سالح المؤمن الدعاء»
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رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد

بسبب االستيراد من الخارج

إنجازات وأعمال فنية مميزة

وع�ن األعم�ال الفني�ة واإلنج�ازات املمي�زة والالفتة
ء القتلى واملصابني يفلالنتب�اه بطريق�ة التطريز الت�ي قام بها الط�راز ابو
حتوت أيضا ً عىل أسماء
ى القضائية الجماعية
املحكم�ة االتحادية يف
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نجحت مروحية «إنجينيويتي»
التابعة لوكالة الفضاء األمريكية
(«ناسا») واملوجودة عىل املريخ يف
تشغيل مراوحها للمرة األوىل عىل
سبيل اختبارها قبل طلعتها األوىل
املقررة ليل األحد االثنني ،وهي األوىل
ملركبة يف أجواء كوكب آخر غري
األرض.وقال مدير عمليات مروحية
«إنجينيويتي» تيم كانهام يف مؤتمر
صحايف الجمعة إن «املروحية بخري
وبصحة جيدة».
ّ
«شغلنا املراوح ببطء شديد
وأضاف
وبعناية الليلة املاضية».
وتوىل الروبوت الجوال «برسفرينس»

الذي وصل يف  18فرباير الفائت إىل
املريخ حامالً «إنجينيويتي» تصوير
لحظة دوران املراوح من موقعه
عىل بعد أمتار من الطوافة ،علما ً أن
األخرية كانت انفصلت عنه يف نهاية
األسبوع الفائت.
ونرشت «ناسا» مقطع فيديو قصريأ ً
جدا ً لدوران مراوح «إنجينيويتي»
التي تشبه طائرة مسيرّ ة كبرية.
وأعلنت الوكالة أن الطلعة األوىل
ستحصل االثنني الساعة 02,54
بتوقيت غرينتش (األحد الساعة
 22,54بتوقيت ساحل الواليات
املتحدة الرشقي).

قلب
جديد
وطفل
جديد
فاطمة والحرفيني العاملين معه فيقول“ :عىل الرغم
من الظ�روف الصحي�ة الصعب�ة التي تمر به�ا البالد
وحظر التجوال مما انعكس سلبا عىل الحالة املعاشية
واالقتصادي�ة على جمي�ع الرشائ�ح االجتماعية ،اال
أنن�ا وبجه�ود اس�تثنائية تمكن�ا م�ن إنج�از أعمال
نس�تطيع القول وبشهادة اآلخرين إنها متميزة ونالت
استحسان وإعجاب الجميع ،التي من بينها إنجاز علم
كبير قي�اس ٢٢ /٥م × ١٥م ..ويحم�ل عبارة (عراق
الحسين) تم تخصيصه للحش�د الشعبي املجاهد وقد
توىل الطراز حيدر عزيز مهمة التطريز التي استغرقت

تاريخ جديد لظهور
الدماغ البشري الحديث

عرشة أي�ام بينما قام الخطاط املب�دع موىس الزيادي
بخطها”.
وأضاف” إىل جانب قيامنا بإنجاز أعمال أخرى خاصة
بمناس�بة يوم عاش�وراء منها لوحة كبرية من واقعة
الطف لحادثة استشهاد أوالد مسلم وهي بقياس ١١م
طوال وبعرض ٧٥سم وضعت عىل رضيحهما الطاهر،
كما أنن�ا ننوي عمل مصحف كري�م بطريقة التطريز
وبقياس كبري ٩٠سم ×٧٥سم ..وربما سيكون بمثابة
تحفة نادرة يتم تنفيذها ألول مرة بطريقة التطريز.
*كساد املنتج املحيل بسبب استرياد األلبسة الجاهزة..

رزق�ت س�يدة جزائري�ة يف العرشين�ات م�ن
العمر  5توائم من اإلن�اث ،بعد والدة قيرصية
بمصلح�ة أم�راض النس�اء والتولي�د التابعة
ملستشفى بن زرجب الجامعي بمدينة وهران.
وأك�د الفري�ق الطب�ي ال�ذي أج�رى العملي�ة
أن الس�يدة يف صح�ة جي�دة وتم نق�ل التوائم
الخمس�ة إىل الحضان�ة وحالته�ن مس�تقرة.
علما أن الس�يدة رزق�ت قبل إنجابه�ا التوائم
الخمس�ة بطفل وهي بحاج�ة وزوجها لدعم
مادي ومعنوي لرعايته�م وتوفري متطلباتهم
املعيش�ية باملرحل�ة األوىل ،حس�بما أف�ادت
صحيفة «النهار» الجزائرية.

الذي يضم أنواعا ً انقرضت (كاإلنس�ان املنتصب وإنس�ان نياندرتال)
إضافة إىل اإلنس�ان العاقل ،لم يتط�ور دماغه عىل نحو مماثل لتطور
دماغ اإلنسان الحديث.
وأوضح عالم األنثروبولوجيا يف جامعة زوريخ السويرسية كريستوف
زوليكوف�ر ،وهو من املش�اركني يف الدراس�ة التي نشرت الخميس يف
مجلة «س�اينس» املرموقة ،أن الباحثني س�عوا إىل اإلجابة عن س�ؤال
كان ال ي�زال غامض�اً« :مت�ى تط�ورت هي�اكل الدم�اغ الت�ي تجعلنا
برشاً؟» .وقال لوكالة فرانس برس «اعتقد الناس حتى اآلن أن الدماغ
القريب من دماغ اإلنس�ان تطور يف بدايات الجنس البرشاني قبل نحو
 2,5مليون سنة».

مشروع إلنتاج النفط من أعشاب البحر

خذ الحكمة
من افواه المشاهير

العربة الفارغة
أكثر جلبة
من الممتلئة
جورج برنارد شو كاتب ايرلندي

وعمد الباحثون بغية حل املشكلة
املتعلقة ببطء نمو الطحالب إىل
تطوير ما يسمى «مصعد أعشاب
البحر» ،الذي يرفع ويخفض
الطحالب الطافية لتحسني معدل
نموها .وتحتاج أعشاب البحر لكي
تنمو ألن توجد يف مياه مغمورة
بأشعة الشمس ال يزيد عمقها
عىل  60قدماً .أما يف منطقة البحر
املفتوح فتفتقر الطبقات األقل عمقا ً
وتعرضا ً ألشعة الشمس للعنارص
الغذائية لتلك املوجودة يف األعماق.
ولهذا يتم استخدام املصعد لرفع

األعشاب لتعريضها للشمس
وخفضها الكتساب العنارص املغذية
لألعماق .وثبت أنه حني تغوص
يف األعماق تمتص الطحالب كمية
نيرتوجني كافية ليالً تمكنها من
تحمّل ضغوط األعماق .وأشار
برايان ويلكوكس املؤسس املشارك
وكبري املهندسني يف رشكة «مارين
بيولوجي» إىل أنه «لدى اكتمال
التنفيذ يمكن أن تؤدي مزارع التدوير
العميق لطريقة جديدة إلنتاج نفط
خال من الكربون ميسور التكلفة
ٍ
عىل مدار العام».

كان اإلسباني أنطونيو سلفادور برفقة زوجته التي دخلت يف آالم املخاض ،عندما أخربه
األطباء أنهم عثروا عىل قلب مطابق من أجل عملية زراعة كان ينتظرها منذ سنوات.
بعد لحظة من الرتدد وافق سلفادور .وعندما أفاق الرجل الذي يبلغ من العمر  39سنة من
الجراحة يف مستشفى جريجوريو مارانون بمدريد يف نفس اليوم يف منتصف شهر مارس،
أصبح لديه قلب جديد سليم وطفل جديد جاء للحياة بسالمة.ونقل املستشفى عن آنا
زوجة سلفادور قولها «جاء صموئيل (الطفل) يحمل يف يده قلبا ألبيه».قال املستشفى إنه
انتظر للتأكد من أن املريض تكيف بشكل جيد مع القلب الجديد وأن الطفل بخري أيضا قبل
اإلعالن عن نجاح عملية الزراعة.
وقال جراح القلب مانويل رويز فرنانديز إن زراعة القلب أنقذت حياة سلفادور ،ألنه كان
يعاني من حالة تعرف بمرض القلب الضخامي ،وكانت تتفاقم باستمرار .وأضاف «لقد
ولد مرة أخرى يف اليوم الذي وُلد فيه ابنه أيضا .سيبقى هذا اليوم بالتأكيد يف ذاكرتهم».

ويلقي الطراز فالح اب�و فاطمة بالالئمة عىل الجهات
املس�ؤولة واملعني�ة مل�ا يس�ببه االس�ترياد الخارج�ي
لاللبسة الجاهزة من أرضار للمنتج املحيل من االلبسة
املختلف�ة الت�ي تعتم�د يف تصاميمه�ا على الخياطة
والتطريز اليدوي.
إىل جان�ب ع�زوف العرشات ب�ل املئات م�ن الحرفيني
والعاملني بهذه املهنة وتركها للعمل بمهن أخرى الفتا
إىل أنه خالل االش�هر االخرية وبس�بب جائحة كورونا
وتوقف االس�ترياد قد عاد ع�دد كبري منهم ملزاولة هذه
املهنة التي أمضوا سنوات طويلة من عمرهم فيها.

اكتشاف مدينة أثرية يفوق عمرها  3آالف سنة

سيدة جزائرية ترزق
بخمسة توائم إناث

هذه بعض "الجمعيات
كومي�ة يف الس�عودية
عي�م الس�ابق لتنظيم
ن.كما اتهمت الوثيقةكش�فت دراس�ة حديثة أن الدماغ البرشي لم يبدأ بالوصول إىل ما هو
كانت عىل علم بانتماءعليه اليوم قبل مليونني ونصف مليون س�نة كما كان يُعتقد س�ابقاً،
طف�ي الطائ�رات الذينب�ل بعد ذل�ك بكثري ،وتحدي�دا ً قب�ل  1,7إىل  1,5مليون س�نة ،أي بعد
رب لتنظيم "القاعدة" .انتشار البرش املرة األوىل خارج إفريقيا .وبالتايل فإن الجنس البرشاني

طريقة جديدة لرتبية أعشاب البحر
تلك الطحالب البنية يف املحيطات
بما يتيح استعمالها إلنتاج الوقود
الحيوي عىل نطاق واسع.
ويقوم الباحثون اليوم من معهد
ريغيل للدراسات البيئية يف جامعة
كاليفورنيا الجنوبية ،وفق ما ذكر
موقع «سربينغوايز» ،بتطوير تقنية
للزراعة املائية تسمح باستعمال
األعشاب البحرية وقودا ً حيويا ً
منخفض الكربون .وتتضمن التقنية
تلك استخدام «مصعد» لزيادة
محاصيل الطحالب.
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«إنجينيويتي» تستعد
للتحليق في أجواء المريخ

التطريز ..فن شعبي عريق يعاني اإلهمال
ف�ن التطريز ال تتجاوز البدايات األوىل لعمره الزمني يف
العراق أكثر من خمس�ة عقود وهو من املهن والفنون
الش�عبية الجميل�ة الت�ي تعتمد على امله�ارة العملية
وال�ذوق واملوهبة ،وه�ذا الفن رسعان م�ا انترش قبل
عق�ود من الزم�ن كمهن�ة تزاولها النس�اء يف البيوت،
وبطريق�ة تس�مى (االتمني) الذي يع�د الخطوة األوىل
لف�ن التطري�ز ثم لينتق�ل فيما بعد كمهن�ة إىل العديد
من املحال واالس�واق املحلية يف العاصمة بغداد وبقية
املحافظات .
الطراز فلاح بدر الطائي (ابو فاطمة) وصاحب محل
للتطري�ز يف مدين�ة الكاظمية حني س�ألناه أن يحدثنا
ع�ن هذه املهن�ة و بدايات�ه معها أجاب قائلا “ :كان
فن التطري�ز يمارس يف بغداد يف بداي�ة االمر وأعني يف
الخمس�ينيات اعتمادا ً على املهارات اليدوي�ة للطراز
ويف الس�بعينيات م�ن الق�رن امل�ايض تقريب�ا دخلت
املكائ�ن الحديث�ة للتطريز ث�م جاءت بعده�ا املكائن
التي تم ربطها عىل الحاسوب والتي تستخدم لألعمال
ذات الكمي�ات واألع�داد الكبرية واملعق�دة يف زخرفتها
ونقوشها وبوقت قيايس”.
أما عن بداياته مع ف�ن التطريز فيقول الطائي“ :إنها
كان�ت قب�ل عرشي�ن عاما وعلى يد أس�تاذي نارص (
اب�و حي�در ) يف مدين�ة الكاظمية ،وأنا قب�ل ذلك كنت
أه�وى الخياط�ة على الرغ�م م�ن كون�ي م�ن عائلة
تمته�ن النس�اجة ،فوال�دي وأعمامي وأخ�وايل كلهم
كانوا نس�اجني ويعملون يف معامل نس�يج فتاح باشا
املعروف�ة .وقبله�ا كانوا يعملون يف املعام�ل األهلية”.
موضح�ا أنه قب�ل عمل�ه كط�راز لألعلام والالفتات
الحس�ينية الت�ي تس�تخدم خلال املناس�بات الدينية
املختلف�ة بعد كان يقوم بتطريز العب�اءات والصايات
النسائية التقليدية.
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جورج برنارد شو (باإلنجليزيةGeorge :
)Bernard Shaw (ولد  26يوليو 1856
 تويف  2نوفمرب  ،)1950مؤلف أيرلنديشهريُ .و ِلد يف دبلن ،وانتقل إىل لندن حني
أصبح يف العرشينات .أول نجاحاته
كانت يف النقد املوسيقي واألدبي ،ولكنه
انتقل إىل املرسح ،وأ ّلف ما يزيد عن
ستني مرسحية خالل سنني مهنته.
أعماله تحتوي عىل جرعة كوميديا ،لكن
تقريبا ً كلها تحمل رسائل اتهامات ِأمل
برنارد شو أن يحتضنها جمهوره.

تعرض مرص الساعية إىل إحياء
االهتمام بالسياحة الثقافية
واآلثار الفرعونية ،اكتشافها
بـ»املدينة
املتمثل
الجديد
الذهبية املفقودة» التي عُ ثر
عليها أخريا يف منطقة األقرص
جنوب البالد ويفوق عمرها
ثالثة آالف سنة.
وسيعرض عالم اآلثار زاهي
حواس ،رئيس بعثة التنقيب
التي عثرت عىل املدينة املفقودة،
هذا االكتشاف أمام الصحافيني
يف األقرص السبت بعدما أعلن
عنه يف بيان الخميس.وقال
حواس يف بيان إن البعثة األثرية
التي ترأسها «اكتشفت املدينة

املفقودة تحت الرمال وكانت
تسمى +صعود آتون +ويعود
تاريخها اىل عهد امللك أمنحتب
الثالث واستمر استخدام املدينة
يف عهد توت عنخ آمون أي منذ
 3000عام».
وانترش خرب االكتشاف عىل
نطاق واسع عىل شبكات
التواصل االجتماعي الجمعة،
مع صور وزعتها السلطات يف
انتظار استضافة الصحافيني
يف املوقع السبت.ويأتي هذا
الكشف بعد اكتشافات أخرى
أعلنت خالل السنوات األخرية
وبعد بضعة أيام من احتفالية
مبهرة أطلق عليها «املوكب

الذهبي للمومياوات» أقيمت
بمناسبة نقل  22مومياء مللوك
وملكات من الزمن الفرعوني،
من املتحف املرصي بميدان
التحرير يف قلب القاهرة ايل
املتحف القومي للحضارة
املرصية الذي ُ
شيد يف الفسطاط،
وهو موقع أول عاصمة ملرص يف
العرص اإلسالمي وتبعد بضعة
كيلومرتات عن ميدان التحرير.
ويقع الكشف الجديد عىل
الضفة الغربية للنيل يف األقرص
(جنوب مرص) وهي مدينة
غنية بآثارها الفرعونية ،مثل
وادي امللوك ووادي امللكات
ومتحف امللكة حتشبسوت.

بريطانيا تناشد المواطنين عدم التجمع أمام المقرات الملكية
طلبت الحكومة الربيطانية من
املواطنني عدم التجمع أو وضع
باقات الزهور أمام مقرات
اإلقامة امللكية بعد وفاة األمري
فيليب.
وقال متحدث باسم مكتب رئاسة
الوزراء «عىل الرغم من أن هذا
وقت عصيب بشكل استثنائي
للكثري من الناس ،نحن نطلب
من الجمهور عدم التجمع عند
املقرات امللكية ومواصلة اتباع
إرشادات الصحة العامة خاصة
فيما يتعلق بتجنب التجمع يف
مجموعات كبرية والحد من
التنقالت».وتابع قائال «ندعم
القرص امللكي يف طلبه الخاص
بعدم وضع باقات الزهور تكريما
للمتوىف أمام مقرات اإلقامة
امللكية يف هذه املرة».

إعصار جديد يهدد إندونيسيا
حذرت السلطات اإلندونيسية ،من إعصار جديد،
مم�ا يهدد بإحداث املزيد م�ن الفيضانات يف هذا
البلد الذي شهد لتوه عاصفة أسفرت عن سقوط
أكثر من مئتي قتيل من بينهم العرشات يف تيمور
الرشقية.وم�ن املتوقع أن يؤدي اإلعصار املداري
أودي�ت إىل هط�ول أمط�ار غزي�رة على جنوب
سومطرة وجاوة وبايل ،إضافة إىل مناطق أخرى
م�ن البالد ،لكنه ل�ن يكون مدمرا ً كما الس�ابق،
وفق�ا ً لوكال�ة األرص�اد الجوي�ة الوطنية.وقال

رئي�س وكال�ة األرص�اد الجوي�ة والجيوفيزياء
يف إندونيس�يا ،دويكوريت�ا كارناوات�ي« :يتعني
على الجميع توخ�ي الحذر م�ن احتمال حدوث
ري�اح عاتية وأمط�ار غزي�رة ( )...باإلضافة إىل
الفيضان�ات واالنهي�ارات األرضية».واضط�رت
األمطار الغزيرة التي صاحبت االعصار سريوجا
يف الراب�ع م�ن أبري�ل آالف األش�خاص إىل هجر
منازله�م .ويعترب سيروجا من أكث�ر األعاصري
تخريب�ا ً من�ذ س�نوات يف املنطقة.ويأتي اإلعالن

عن وصول العاصف�ة الجديدة فيما قام الرئيس
االندونييس جوكو ويدودو الجمعة بزيارة جزيرة
ليمباتا ،إحدى أكثر املناطق ترضراً.وقال الرئيس
لدى وصول�ه إىل املنطقة املنكوبة« :أود أن أتقدم
بأحر التعازي للضحايا».وقتل إعصار سيروجا
ما ال يقل عن  165ش�خصا ً رسميا ً يف إندونيسيا
و 42يف تيمور الرشقية ،وهو بلد صغري يبلغ عدد
س�كانه  1,3مليون نس�مة يقع بني إندونيس�يا
وأسرتاليا.

