في هذا العدد

هل يتوقف التطعيم
بلقاح أسترازينيكا ؟
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المراقب العراقي/بغداد...

تحدثت لجنة الصحة النيابية ،امس السبت ،عن امكانية وقف التطعيم بلقاح
اسرتازنيكا املضاد لفايروس كورونا من عدمه.
وقال عضو اللجنة النائب حس�ن خالطي ،يف ترصيح صحفي تابعته «املراقب
العراق�ي» إن «كل أن�واع اللقاح�ات معرض�ة للطعن والتش�كيك وه�ذا األمر
ج�اء من س�ببني ،األول :ألن فيروس كورونا جديد وهناك قل�ق وتخوف لدى
املواطنني يف كل دول العال�م حياله ،أما الثاني :فمتعلق بالحرب بني الرشكات
املنتجة للقاحات والتي تس�عى إىل التهويل واملبالغة يف بعض القضايا املتعلقة
بالتأثيرات الجانبية التي تحصل بعد تلقي اللقاحات» .وأضاف ،أن «التأثريات
امر طبيعي وتحصل بنس�بة ش�خص واح�د لكل مئة الف او لش�خصني لكل
مليون ش�خص وهي تحصل حتى يف األدوية» ،مبين�ا أن «مايدور حاليا حول
لقاح أسترازينيكا وعالقته بتخثر الدم نسبته ال تتعدى شخص من املليون يف
بعض دول العالم لكن باملقابل هناك تهويل والسبب هو الرشكات املنافسة».

www.almuraqeb-aliraqi.com

ً
أميركيا برفع
إيران ترفض مقترحا
العقوبات «خطوة بخطوة»
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

سعيد رئيسا للجنة المسابقات بغرب آسيا

االمام الحسين «عليه السالم»

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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الكاظمي يختار أسلوب «الهروب إلى األمام»

نائب يستبعد إجراء االنتخابات
بموعدها المقرر

الحكومة المؤقتة تتحايل على «قرار
الشعب» وتتبنى «خيار الحرب»
المراقب العراقي /المحرر السياسي...

حس�م التحالف العس�كري الذي
تق�وده الواليات املتح�دة منذ عام
 2014يف الع�راق ،الج�دل بش�أن
انس�حابه م�ن البالد التي تش�هد
توترا ً أمنيا ً وسياس�يا ً واقتصادياً،
جراء سياسات حكومة مصطفى
الكاظم�ي ،ال�ذي يعد حالي�ا ً أحد
أبرز حلفاء واشنطن يف العراق.
وبينم�ا تس�تعد الحكوم�ة إىل
جولة جديدة م�ن املفاوضات مع
الواليات املتحدة ،ضمن ما يسمى
بالحوار االستراتيجي الذي شهد
العام املايض انطالق جولتني منه،
ينوي التحالف ال�دويل ضخ املزيد
من الق�وات إىل األرايض العراقية،
ً
خالف�ا للإرادة الش�عبية والقرار
الربملاني الرافض لتواجد أية قوات
أجنبية يف البالد.
ويف خضم ذلك أعل�ن وزير الدفاع
الكن�دي هارجي�ت س�اجان ،أن
بالده ستحتفظ بما يصل اىل 850
عسكريا يف العراق واملنطقة حتى
آذار من العام املقبل.
وذك�ر موق�ع «غلوب�ال ني�وز»
الكن�دي أن التمدي�د يأت�ي قب�ل
انته�اء املهمة التي ب�دأت ترشين
االول من ع�ام  2014كما يتزامن
مع تصاعد التوت�رات بني فصائل
املقاوم�ة والتحالف الدويل بقيادة
الوالي�ات املتح�دة ال�ذي يواص�ل
بقاءه بحجة محاربة داعش.
وأق�ر املوق�ع الكن�دي أن فصائل
املقاومة والحشد الشعبي تمكنت
من هزيمة داع�ش واختفائها اىل
حد كبير يف العراق ،لكن التوترات
تصاع�دت يف اآلون�ة االخيرة مع
إقدام الواليات املتحدة عىل قصف

ع�دد م�ن مق�رات الفصائل عىل
الحدود العراقية السورية.
وح�ددت الحكوم�ة الليربالي�ة يف
كن�دا س�ابقاً ،ح ًدا أقصى ألفراد
املهمة ضم�ن التحالف يبلغ 850
جند ًي�ا من�ذ عدة س�نوات ،لكنها
كانت تس�حب قواته�ا ببطء من
املنطقة خالل العام املايض.
وأش�ار التقري�ر اىل أن وزي�ر
الدف�اع الكندي لم يوض�ح ما إذا
كان االنس�حاب س�يتم عكس�ه
بالفعل م�ن خالل الزي�ادة  ،كما

أنه ل�م يقدم تفاصيل أخرى حول
التكوي�ن املح�دد للمهم�ة ،والتي
تش�مل القوات الخاصة واملدربني
العسكريني”.
ويأت�ي ذل�ك يف وق�ت ص�وت فيه
مجل�س الن�واب خلال جلس�ة
استثنائية عقدها يف الخامس من
كان�ون الثان�ي  ،2020على قرار
ُيلزم الحكومة بالعمل عىل جدولة
إخراج الق�وات األمريكية .وحظي
الق�رار الربملان�ي بتأيي�د ش�عبي
واس�ع ،حي�ث ش�هدت العاصمة

المراقب العراقي/بغداد...

اس�تبعد النائ�ب عب�د اله�ادي الس�عداوي ،ام�س الس�بت ،اجراء
االنتخابات بموعدها املقرر.
وقال الس�عداوي يف ترصيح صحفي تابعت�ه «املراقب العراقي» ان
«االنتخابات لن ُتجرى العام الحايل».
واض�اف ،ان «ق�رار مجل�س الن�واب بح�ل نفس�ه وتحدي�د موعد
االنتخابات هو حرب عىل ورق».
ُ
وس�تجرى يف
ولف�ت اىل أن «االنتخابات ال يمكن اجراؤها هذا العام
العام القادم بموعدها الطبيعي».

ل�دى األمريكيني باالنس�حاب من
البالد».
وي�وم الثالث�اء امل�ايض ،قال�ت
املتحدث�ة باس�م البي�ت األبي�ض
جني س�اكي ،إن الواليات املتحدة
والع�راق س�يعقدان ح�وارا ً
استراتيجيا ً يف نيس�ان املقب�ل،
مبينة أن «االجتماعات س�توضح
أن ق�وات التحال�ف موج�ودة يف
الع�راق لتدريب الق�وات العراقية
وتقديم املش�ورة لها حتى ال يعيد
داعش املتشدد تجميع صفوفه»،
عىل حد تعبريها.
وأضافت س�اكي« :س�تكون هذه
فرصة مهمة ملناقش�ة مصالحنا
املشتركة عبر مجموع�ة م�ن
املج�االت تش�مل األم�ن والثقافة
والتجارة واملناخ».
وأرسلت حكومة الكاظمي مذكرة
رس�مية إىل الواليات املتحدة ،عرب
س�فريها يف بغ�داد ماثي�و تول�ر،
تطلب تحديد موعد لجولة جديدة
م�ن املحادث�ات ح�ول العالق�ات
الثنائية وتحديدا ً انسحاب القوات
املقاتلة املتبقية.
والجدي�ر ذك�ره أن ه�ذه الجولة
س�تكون األوىل يف عه�د الرئي�س
األمريك�ي ،ج�و باي�دن ،حي�ث
س�تنطلق محادث�ات أمريكي�ة
عراقي�ة ،لتح�دد ش�كل العالق�ة
املس�تقبلية التي ش�ابتها توترات
ع�دة ،الس�يما يف الفترة األخرية
عق�ب جريم�ة االغتي�ال الغادرة
التي استهدفت قائد فيلق القدس
الش�هيد قاسم س�ليماني ونائب
رئي�س هي�أة الحش�د الش�عبي
الش�هيد أب�و مه�دي املهندس يف
كانون الثاني .2020

 300مليار دوالر حجم األموال
العراقية المهربة بعد 2003
المراقب العراقي/بغداد...

كش�ف النائ�ب ط�ه الدفاع�ي،
امس الس�بت ،عن حجم االموال
املهرب�ة م�ن الع�راق ،بع�د عام
 ،2003فيم�ا بني انها تبلغ اكثر
من  300مليار دوالر.
وق�ال الدفاع�ي يف ترصي�ح
صحف�ي تابعت�ه «املراق�ب
العراق�ي» إن «األم�وال املهرب�ة
خرجت بطرق ش�تى وال تحمل
اس�ما واح�دا وإنم�ا اس�ماء
وهمي�ة أو ع�ن طري�ق إدخ�ال
بضائ�ع وهمي�ة عبر فات�ورة
م�زورة» ،مبينا أن «هذه األموال
ليست باسم شخص واحد حتى
يك�ون م�ن الس�هل متابعته أو
القاء القبض عليه».
وأشار اىل أن «شخصيات مهمة
ومافي�ات ومس�ؤولني ج�رى
عليه�م حج�ز أم�وال وعمليات
الق�اء قبض ،وم�ن املفرتض أن
تتوىل النزاهة ودائرة االسترداد
متابع�ة األم�وال يف أي دول�ة
استرجاع األم�وال بع�د إلق�اء
القبض عىل الشخص املهرب».
وأض�اف ،أن «حج�م األم�وال
املهربة كبري جدا وطرق تهريبها
متنوع�ة ،ومن الصع�ب معرفة
أماكن تلك األموال يف أي مرصف
أو دولة ،ألن طرق التهريب فيها
احتيال كبري واحرتاف» ،مبينا ً أن

«حج�م األموال الت�ي هربت من
العراق من�ذ  2003وحتى اليوم
يرتواح بين  300إىل  350مليار
دوالر ،وه�ذه االحصائية تعتمد
على تقاري�ر دولي�ة وتقديرات
هيأة النزاهة».
وأوض�ح الدفاع�ي ،أن»األموال
املهربة تقس�م اىل نوعني ،أموال
هرب�ت بع�د س�قوط النظ�ام
الس�ابق ،وه�ي ام�وال فس�اد،
واخ�رى تع�ود للنظام الس�ابق
باس�ماء أش�خاص مختلفين
ورشكات وش�خصيات كان
يتعام�ل عربها ذل�ك النظام مع
دول الخارج يف استرياد األسلحة
وع�ن طريق مذك�رات التفاهم،
ً
فضلا عن أم�وال تعامل�ت بها
مخاب�رات النظ�ام الس�ابق مع
الجه�ات األمنية تحم�ل كودات
رسي�ة وه�ي لح�د اآلن غير
معروف�ة وموج�ودة يف مختلف
الدول».
ولف�ت إىل أن «الدولة لم تتعامل
بالش�كل الصحي�ح للوصول إىل
األرق�ام الرسي�ةوالكش�ف عن
هذه األم�وال» ،مبينا ً أن «الكثري
من الوس�طاء ابدوا استعدادهم
ملس�اعدة الع�راق يف الوصول إىل
األرق�ام الرسي�ة مقاب�ل اموال
وعم�والت ،لكن الدول�ة تأخرت
كثريا يف التعامل مع هذا املبدأ».

الحكومة تعدم المواطن بمشنقة الموازنة
وتدفن اماله االخيرة

دعوات لتفعيل االتفاقية الصينية
المراقب العراقي/بغداد...

دع�ت لجن�ة مراقبة الربنام�ج الحكومي والتخطيط االستراتيجي ،
امس الس�بت ،اىل رضورة تفعي�ل االتفاقيات م�ع جمهورية الصني
الشعبية وعدم تعطيلها .
وق�ال نائب رئيس اللجنة النائب محم�د البلداوي يف ترصيح صحفي
تابعت�ه «املراقب العراق�ي» ان «جميع الوزارات ق�د جندت أجهزتها
اإلداري�ة والفني�ة لتنفي�ذ املش�اريع الخاص�ة بها ضم�ن االتفاقية
العراقي�ة الصينية ومن املفرتض ان تب�دأ الحكومة عىل الفور بوضع
 100مليون دوالر يف الصندوق لكونه رشطا أساس�يا لتنفيذ مشاريع
االتفاقي�ة«.
وأضاف ان « الحل الوحيد واملنفذ الرضوري يف ظل الظرف الراهن بدء
الحكوم�ة بوضع املبل�غ املحدد يف الصندوق الصين�ي العراقي لتنفيذ
االتفاقيات مع جمهورية الصني الشعبية وعدم تعطيله».
وأش�ار البلداوي إىل ان “قوى تحالف الفتح واغلب القوى السياس�ية
األخرى من اهم الداعمني للمبارشة بتنفيذ مشاريع االتفاقية».

بغ�داد آن�ذاك تظاه�رة مليوني�ة
حاشدة ،نددت بالوجود العسكري
األمريك�ي يف الع�راق ،وذل�ك يف
أعق�اب عملي�ة االغتي�ال الغادرة
التي طالت القادة الشهداء.
م�ن جانب�ه يق�ول عض�و لجنة
األمن والدفاع النيابية مهدي تقي
لـ»املراقب العراقي» ،إن «حكومة
الكاظم�ي ج�اءت إلدارة ملف�ات
مهمة والعبور بالبالد إىل بر األمان،
تتمثل بتجاوز األزمة االقتصادية
ومكافحة فريوس كورونا وإجراء

االنتخابات املبكرة والحفاظ عىل
هيبة الدولة ،من خالل إخراج كل
الق�وات األجنبي�ة املتواج�دة عىل
أرايض البالد وعىل رأس�ها القوات
األمريكية».
ويضي�ف تق�ي أن «الحكومة لم
تلت�زم به�ذه امللف�ات حت�ى اآلن
وفشلت يف إدارتها ،عىل اعتبار أن
واشنطن تماطل يف إخراج قواتها
م�ن العراق عبر تحدي�د مواعيد
متفاوت�ة للحوار االستراتيجي،
ال�ذي ل�م نلم�س من�ه أي ني�ة

«المشرق الجديد» والمسارات
القلقة في بيئة مضطربة
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المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي...

ال زال�ت ردود األفعال الغاضبة عىل إقرار
قان�ون املوازن�ة العام�ة لس�نة , 2021
تتصاع�د لتعل�ن رفضه�ا خصوصا فيما
يتعلّ�ق بتثبيت س�عر رصف ال�دوالر عند
الس�عر  1450دينار لل�دوالر الواحد وما
سجّ له الكرد من انتصار ساحق يف تثبيت
كام�ل رشوطهم القائمة عىل مبدأ ثروات
كردس�تان لكردس�تان فق�ط  ،فضلا
ع�ن كونه�ا موازن�ة سياس�ية وليس�ت

اقتصادي�ة فه�ي حافظ�ت على حقوق
الرئاس�ات الثالث بما فيهم النواب عندما
رفض�وا التصوي�ت عىل مادة اس�تقطاع
 %40م�ن رواتبه�م حي�ث ت�م االلتفاف
على مطال�ب الجماهير واملرجعي�ة يف
آلية تعامل الربملان م�ع املادة  , 20وكان
األج�در بالربمل�ان أن يك�ون حريصا عىل
تلبية املطالب الشعبية ,رغم الوعود التي
تبخرت رسيعا حرصا من الربملانيني عىل
رواتبهم  ,فما جرى هو صفقة سياسية

بني بعض الكتل واألكراد إلعادة والية كل
من رئيس الوزراء ورئيس الربملان مقابل
إعطاء الكرد أموال نفط البرصة .
وكش�فت لجن�ة النزاه�ة الربملانية ،عن
تفاصي�ل االتف�اق الس�يايس ال�ذي ت�م
بموجب�ه إق�رار قان�ون موازن�ة الع�ام
 ،2021مبين�ة أن االتف�اق يقيض بإزاحة
االتحاد الوطني الكردس�تاني من رئاسة
الجمهوري�ة وتجديد والية رئيس الربملان
محمد الحلبويس.

وقال�ت النائب�ة عالي�ة نصي�ف عض�و
اللجن�ة :إن “تمرير املوازن�ة تم بموجب
اتفاق�ات وصفقات سياس�ية س�تظهر
نتائجها خلال األي�ام املقبل�ة” ،مؤكدة
أن “تل�ك الصفق�ات جرت عىل حس�اب
املواطن وحقوقه”.
وأضاف�ت ،إن “االتف�اق الس�يايس
الجدي�د يقضي بإزاحة االتح�اد الوطني
الكردس�تاني ع�ن رئاس�ة الجمهوري�ة
الديمقراط�ي
للح�زب
ومنحه�ا

الكردستاني مقابل إسناد رئاسة الوزراء
للتي�ار الص�دري وتجدي�د والي�ة إح�دى
الرئاس�ات (يف إش�ارة إىل رئي�س الربملان
محمد الحلبويس)”.
وأش�ارت نصي�ف إىل أن “املوازنة الحالية
كان�ت سياس�ية وانتخابي�ة” ،مبينة أن
“الزعام�ات هي الت�ي أدارت مفاوضات
املوازن�ة ألنه�ا تتعل�ق بك�ريس الحك�م
القادم.
تفاصيل اوسع صفحة 3

موجة احتجاجات تجتاح الشارع « ..الغبن» يفجر ثورة «الجياع»
المراقب العراقي /خاص ...

رشائح مترضرة لم يتم إنصافها يف موازنة
 2021الت�ي أس�متها جه�ات سياس�ية يف
مجلس النواب بموازن�ة «املقاولني» بصدد
الرشوع بحراك ش�عبي ضد التعس�ف الذي
تعرضوا ل�ه ،ويف مقدمة تل�ك الرشائح هم
«املح�ارضون باملجان» الذين اس�تبعدتهم
التوافقات السياسية من قائمة املشمولني
بالعقود وألسباب يمكن حرصها بالدعاية
االنتخابي�ة الت�ي تتبناه�ا بع�ض الكت�ل
النيابية.
وأقدم العرشات م�ن املتظاهرين املجانيني

يف بغ�داد وعدد م�ن املحافظ�ات الجنوبية
والوس�طى عىل إغلاق الط�رق باإلطارات
وإغلاق عدد من مباني مديريات الرتبية يف
ذي قار والديوانية وواس�ط واملثنى وغريها
وذلك احتجاجا عىل عدم شمولهم بقرارات
قان�ون املوازن�ة االتحادي�ة الت�ي ج�رى
التصوي�ت عليه�ا يف مجلس الن�واب نهاية
االسبوع املايض ،وسط بنود مجحفة بحق
املواط�ن العراقيين خصوص�ا أن املوازن�ة
نص�ت على إبقاء س�عر رصف ال�دوالر بـ
 145الف لكل مئة دوالر.
وق�ام املتظاه�رون يف محافظ�ة الديوانية

 ،بنص�ب رسادق االعتص�ام أم�ام مبن�ى
مديري�ة الرتبي�ة ،مؤكدي�ن عدم الس�ماح
بفتح الطريق أو املبنى إال بعد تعديل قانون
موازنة  2021وتحويلهم إىل عقود.
ويتجاوز عدد ه�ؤالء املحارضين املجانيني
الـ  80ألف محارض ،والذين قدموا بدورهم
خدمات جلية اىل القطاع الرتبوي يف العراق
خصوص�ا يف الفترة الت�ي اتبع�ت فيه�ا
الحكومات السابقة سياسة التقشف املايل
والت�ي حال�ت دون تعيني كوادر تدريس�ية
على ملاك وزارة الرتبي�ة بس�بب االزم�ة
املالية.

وكان�ت كت�ل سياس�ية قد وع�دت يف وقت
س�ابق بتحويل أصح�اب تل�ك الرشائح اىل
موظفين بصف�ة عق�ود كي يتس�نى لهم
الحص�ول على رات�ب م�ايل اُس�وة بباقي
موظفي العق�ود ،إال أن النس�خة النهائية
من املوازنة ،لم تشهد تضمني فقرة تخص
«تحويل املحارضين واالداريني والحرفيني»
يف وزارة الرتبية إىل عقود ،ما تس�بب بإثارة
جدل واسع بني أوس�اط املحارضين الذين
وصل�ت خدم�ة بعضه�م إىل  10س�نوات
بشكل مجاني.

تفاصيل اوسع صفحة 2

لجنة نيابية تشخص ً
خلال في إقرار الموازنة
المراقب العراقي/بغداد...

اك�دت لجنة متابع�ة تنفيذ الربنامج
الحكوم�ي والتخطي�ط الرساتيج�ي
النيابي�ة ،ام�س الس�بت ،اضاف�ة
ق�روض جدي�دة يف قان�ون املوازن�ة
العامـة قبل بدء التصويت عليها.
وذك�ر رئي�س اللجن�ة النائ�ب حازم
الخالدي  ،يف ترصيح صحفي تابعته
«املراق�ب العراق�ي» ان « مجل�س

النواب ش�كل لجن�ة رقابي�ة ملتابعة
وتدقيق عقود وزارة الكهرباء ،قبل 4
اش�هر  ،تضم رؤساء اللجان النيابية
ورئيس ديوان الرقابة املالية ورئيس
هيأة النزاهة  ،اثبتت ان العراق مثقل
بدي�ون وق�روض خارجي�ة اىل العام
 2048ال يستطيع سدادها «.
واض�اف ان�ه « تم�ت اضاف�ة فقرة
اىل قان�ون املوازن�ة العام�ة تتعل�ق

بالق�روض الخارجية الجديدة خالفا
لاللية التي ش�خصها مجلس النواب
يف معالج�ة مل�ف الق�روض «،مبينا
انه « تمت اضافة فقرة للتسوية مع
بعض الكت�ل السياس�ية قبل نصف
س�اعة م�ن التصوي�ت على قانون
املوازنة العام�ة  ،وذلك بزيادة قرض
جدي�د بقيم�ة  609ملي�ار دين�ار ،
اغلبهـا نفقات كثرية ال نحتاج لها «.

من احلدث
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سـرقـة الحقــوق تهــدد بانفجــار االحتجـاجــات..
وشرائــح «مظلــومــة» تتهيــأ
املراقب العراقي /أحمد محمد...
رشائح مترضرة لم يتم إنصافها يف موازنة
 2021الت�ي أس�متها جه�ات سياس�ية يف
مجلس النواب بموازن�ة «املقاولني» بصدد
الرشوع بحراك ش�عبي ضد التعس�ف الذي
تعرضوا ل�ه ،ويف مقدمة تل�ك الرشائح هم
«املح�ارضون باملجان» الذين اس�تبعدتهم
التوافقات السياس�ية من قائمة املشمولني
بالعقود وألسباب يمكن حرصها بالدعاية
االنتخابي�ة الت�ي تتبناه�ا بع�ض الكت�ل
النيابية.
وأقدم العرشات م�ن املتظاهرين املجانيني
يف بغ�داد وعدد م�ن املحافظ�ات الجنوبية
والوس�طى عىل إغلاق الط�رق باإلطارات
وإغلاق عدد من مباني مديريات الرتبية يف
ذي قار والديوانية وواس�ط واملثنى وغريها
وذلك احتجاجا عىل عدم شمولهم بقرارات
قان�ون املوازن�ة االتحادي�ة الت�ي ج�رى
التصوي�ت عليه�ا يف مجلس الن�واب نهاية
االسبوع املايض ،وسط بنود مجحفة بحق
املواط�ن العراقيين خصوص�ا أن املوازن�ة
نصت عىل إبقاء سعر رصف الدوالر بـ 145
الف لكل مئة دوالر.
وق�ام املتظاه�رون يف محافظ�ة الديوانية
 ،بنص�ب رسادق االعتص�ام أم�ام مبن�ى
مديري�ة الرتبي�ة ،مؤكدي�ن عدم الس�ماح
بفتح الطريق أو املبنى إال بعد تعديل قانون
موازنة  2021وتحويلهم إىل عقود.
ويتجاوز عدد ه�ؤالء املحارضين املجانيني

دولة فاسدة ال يوجد بها فاسدون!..
يف لحظة سقوط الصنم البعثيُ ،خ ِّي َل لنا أن كل يشء سيكون عىل ما
يرام ،وتصورنا أننا س�نذهب نحو دولة مؤسس�ات ونظام حريات،
يعرف كل منا فيهما ما له وما عليه ،وأننا ُ
سننيشء منظومة حقوق
وواجبات متكاملة ،وقد بدا ذلك ممكن؛ ونحن نضع دستورا ونرشع
بعملية سياس�ية ،بيد أن العقبات التي تناس�لت بطريقة االنشطار
األميب�ي ،رسع�ان ما ب�دأت تفعل فعله�ا ،معرقل�ة أ َ َّي محاولة ألن
نميض إىل أمام يف تحقيق تصوراتنا.
أح�د كربي�ات تلك العقب�ات؛ هي الحصان�ات الس�لبية يف املجتمع،
التي تمثل كوابح معيقة للوص�ول إىل ما نصبو إليه ،وتقف العقلية
القبلية التضامنية ،يف طليعة تلك الحصانات..
القبيل�ة كبنية مجتمعية أساس�ها األرسة ،نظام اجتماعي متوارث
ال غن�ى عن�ه ،خصوص�ا إذا نظرنا إىل النص�ف اململوء من كأس�ه،
لك�ن يف النصف الفارغ؛ ثمة إس�قاطات لثقافة القبيلة عىل العملية
السياسية ،وعىل مخرجاتها ،وأيضا عىل مؤسسات الدولة.
هكذا تحولت مؤسس�ات الدولة إىل قبائل ،ال�وزارات قبائل ،الهياكل
اإلدارية قبائل ،الهياكل القضائية قبيلة تتفرع عنها عشائر ،الصورة
أكثر وضوحا؛ يف ضفة األحزاب والكيانات السياس�ية ،والحصانات
الس�لبية يف املجتمع ،والناتجة عن شيوع القبائلية ال تقف عند هذا
الحد ،بل إنها تش�مل نمطا آخر من الحصانات أكثر خطورة ،توفره
ما تس�مى بمنظمات املجتمع املدني ،والنقاب�ات العمالية واملهنية
والرشائحية ،وهي هياكل ازدهرت مع بداية املسلس�ل الديمقراطي
يف بالدنا ،فهي األخرى أيضا باتت قبائل!
بس�بب الحصانة التي توفرها العقلية القبائلي�ة ،ال يمكن أن ُيلقى
القبض عىل فاس�د معلوم الفس�اد وبالجرم املش�هود ،إال وتحركت
قبيلت�ه الرشائحي�ة دون خج�ل؛ للتضام�ن والدفاع عن�ه ،وبعض
الرشائح ،تقوم بنفس الدور الس�لبي الذي
كانت تقوم به القبيلة..
يف السنوات األخرية ظهر ٌ
نمط جدي ٌد من
الحصانة الس�لبية يتمثل ه�ذا النمط يف
الحصان�ة الحقوقي�ة والقانوني�ة ،التي
يتدرع بآهابها كثري من الفئات.
الي�وم يمك�ن ألي «ناش�ط مدن�ي» أو
«م�دون» أو «صحف�ي نص�ف ردن» أن
يسيء إىل من يش�اء ،وأن ينتهك كرامته
قاسم العجرش ..
وعرضه ،وأن يتهم�ه يف فضاء عام؛ بتهم
ال يملك عليه�ا أدلة ،وعندما يلجأ املُس�ته َدف إىل العدالة ألخذ حقه،
تطلق صفارات اإلنذار يف فضاء التواصل االجتماعي األزرق ،وتتحرك
الجيوش اإللكرتونية للقبائل «السياسية» و»الحكومية :و»املدنية»،
بحمالت تضامن واس�عة وحس�ب انتماء املُيسء ،لدرج�ة قد ُي َخيَّل
فيها للضحية املسكني أنه هو الظالم وليس املظلوم!
يف مرات عديدة ش�اهدنا «نواش�يط ومدونني وصحفيين» ،ارتكبوا
عدوان�ا بحق مواطنني أو بحق الدولة ،ومع ذلك فقد خرجوا من تلك
األحداث واملعارك ب�رؤوس مرفوعة ،بينما خ�رج الضحايا برؤوس
منكسة!
يمكنن�ا أن نك�رر بالغدو واآلص�ال ،أن الع�راق يعاني من الفس�اد
والتخلف ،ولن يعرتض أي أحد عىل ذلك ،ما دمنا لم نذكر الفاس�دين
أو املتس�ببني بالتخل�ف بأس�مائهم ،ويمكنن�ا أن نق�ول إن الدولة
برمتها فاس�دة دون أن نتعرض إىل املساءلة القانونية ،لكن سيحل
علين�ا الويل والثبور وعظائم األمور؛ إذا أرشنا إىل فس�اد مؤسس�ة
بعينها.
يمكنن�ا أن نق�ول إن املؤسس�ات األمني�ة والعس�كرية والخدمي�ة
تض�م آالف الفضائيني ،لكن حذار أن نح�دد بالضبط أين يكمن هذا
الفس�اد!..بل يمكننا أن ننرش تدوينة نقول فيها إن العدالة فاسدة،
ولكن برشط أن نستثني القضاة من ذلك الفساد؛ ويمكننا أن نقول
إن التعليم فاس�د ،ولكن علينا اس�تثناء العاملني يف هذا القطاع من
ذل�ك الفس�اد!يمكننا أيضا أن نقول إن قطاع الصحة فاس�د ،ولكن
برشط أن نس�تثني الوزارة واألطباء واملمرضني من ذلك الفس�اد...
وهكذا وص�وال إىل رشطة املرور!كالم قبل السلام :هكذا يمكننا أن
نتوصل إىل اس�تنتاج غرائبي عجيب ،هو أن بالدنا تعاني من فس�اد
كبري ،ولكن ال يوجد بها فاسدون أو مفسدون!
سالم

برلماني يعرض نقاطا امام الحكومة النهاء التواجد االجنبي في العراق
املراقب العراقي /بغداد...
أك�د رئي�س كتلة بي�ارق الخير النيابية ،النائ�ب محمد
الخالدي ،امس الس�بت بأن الوج�ود األمريكي يف العراق،
يمكن حسمه من خالل تعديل االتفاقية االسرتاتيجية.
وق�ال الخالدي ،يف ترصيح تابعت�ه «املراقب العراقي» إن

«الوج�ود األمريك�ي يف الع�راق اعتمد يف املضم�ون العام
عىل االتفاقية االسرتاتيجية بني بغداد وواشنطن التي تم
توقيعها يف .»2011
وأوض�ح ،أن «الك�رة اآلن يف ملع�ب الحكوم�ة ،حي�ث
بإمكانها أن تعدل أو تلغي االتفاقية وترسلها إىل الربملان

للتصوي�ت والذي يحتاج إىل ثلثي أص�وات النواب» ،مبينا
ان «من خالل هذا االجراء يمكن حسم امللف االمريكي الن
اي يش متعلق بتل�ك القوات والتحالف مرتبط باالتفاقية
املسماة باإلطار االسرتاتيجي”.
واض�اف الخال�دي ،أن�ه “كم�ا يمك�ن تعدي�ل االتفاقية

كركوك تلوح بالحظر الشامل بسبب عودة ارتفاع اصابات كورونا
املراقب العراقي /كركوك...
أك�د مدير عام دائ�رة صحة محافظة
كرك�وك ،نبيل حمدي بوش�ناق ،امس
الس�بت ،أن دائرت�ه س�توجه طلباً إىل
خلية األزمة يف املحافظة لفرض حظر
التج�وال الش�امل ،إذا اس�تمر ارتفاع
إصابات فايروس كورونا.
وقال بوشناق ،يف بيان تلقت «املراقب
العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن «دائ�رة
صح�ة كرك�وك ومن�ذ الي�وم االول
لجائحة كورون�ا ،حرصت عىل العمل
للس�يطرة عىل املوقف الوبائي ،وعدم
ارتف�اع أع�داد اإلصاب�ات بأي ش�ك ٍل
م�ن األش�كال ،حت�ى باتت الك�وادر
الصحية تذهب ضحي�ة هذا االجتهاد
س�واء بإصابته�م أو إصاب�ة ذويه�م
ومن حوله�م ،ومع ذلك صمد كوادرنا
األبط�ال م�ن الجي�ش األبي�ض أمام

تقلب املوقف الوبائي».
واردف« :لألس�ف الش�ديد الحظن�ا
ارتفاعاً ش�ديدا ً جدا ً بأعداد اإلصابات
يف األي�ام املاضي�ة ،وزادت ش�دتها
يوم أم�س الجمع�ة ،وزاد عدد دخول
املصابين اىل مستش�فى ش�فاء 14
وحالتهم حرج�ة وصعبه ج�داً ،وكل
ذل�ك يأت�ي بس�بب ته�اون املواط�ن
بااللت�زام باإلج�راءات الوقائي�ة
والصحية وعدم الالمباالة».
واش�ار بوش�اق اىل ان�ه« ،يف ح�ال
اس�تمر الحال عىل ما ه�و عليه اآلن،
فإننا س�نرفع طلب�اً اىل خلي�ة االزمة
يف املحافظ�ة لف�رض حظ�ر تج�وال
شامل ومشدد ،للسيطرة عىل الوضع
الوبائي حتى ال يتعرض حياة كوادرنا
الصحية عىل الخطر يف سبيل عدد من
االشخاص غري امللتزمني».

املراقب العراقي /بغداد...
اك�د نائ�ب رئي�س كتل�ة اتح�اد الق�وى رع�د
الدهلكي ،امس السبت ،ان تطبيق قرار مجلس
لن�واب بش�أن ح�ل املجل�س مقترن بتطبيق
اجراءات الحكومة االنتخابية ،مبينا ان املجلس
سيستمر يف عمله يف حال عدم وجود انتخابات

املراقب العراقي /نينوى...
نف�ذت ق�وة م�ن الف�وج
األول بالل�واء  33يف الحش�د
الش�عبي ،ام�س الس�بت،
عملي�ة ده�م وتفــــتيش

جن�وب غــ�رب محافظ�ة
نينوى.
وق�ال بي�ان إلعالم الحش�د
الش�عبي تلق�ت «املراق�ب
العراقي» نس�خة من�ه ،أنه
“ت�م تفتي�ش ق�رى ش�يخ
يون�س والدباش�ة ومحي�ط
ومقرتب�ات جب�ل نوكي�ط
الواق�ع جن�وب غـــ�رب
نينوى”.
وأض�اف البيـــــــ�ان أن
“العملي�ة تأتـــــ�ي بحثا ً
عن بقاي�ا فلــــول داعش
اإلرهابي�ة ولتعزي�ز األم�ن
واالس�تقــــرار فــي تلك
القرى».

تغريدة

بالــوثيقـة

نيابية مبكرة.
وق�ال الدهلك�ي ،يف ترصي�ح تابعت�ه «املراقب
العراقي» إن «قرار حل مجلس النواب قبل عدة
ايام من اجراء االنتخابات يحظى بتأييد جميع
الكتل السياسية».
واضاف ان «القوى السياس�ية تؤيد اس�تمرار

الحشد الشعيب ينفذ عملية
أمنية يف نينوى

االستراتيجية من خالل اضافة فق�رات او تعديل اخرى
ً
قائلا ان “هذا االمر
بما ينس�جم مع مصالح الع�راق”،
بحاج�ة اىل رؤي�ة ش�املة لألوض�اع بم�ا ينس�جم م�ع
مس�تقبل البالد والتحديات املحيطة ب�ه والخيارات التي
تحفظ امنه واستقراره».

البعثية ليش ضايجين من
محمد عريبي اهلل يرحمه
ويتشمتون بيه؟ !!
الن ابوهم ص���دام صارتله
ذلتين
وح���ده م���ن طلع���وه من
الحفره
والثانية من القاضي محمد
اهلل يرحمه
يوميه مطلعه من القاعة
وكل شويه مرزله
اهلل يرحمك برحمته وهنيئاً
الك هذا المجد
االعالمي محمد السلطاني

اتحاد القوى :تطبيق قرار حل البرلمان مقترن بجدية الحكومة في اجراء االنتخابات

الشريط األمين

ألواح طينية ..

الـ  80ألف محارض ،والذين قدموا بدورهم
خدم�ات جلية اىل القطاع الرتبوي يف العراق
خصوص�ا يف الفترة الت�ي اتبع�ت فيه�ا
الحكومات السابقة سياسة التقشف املايل
والت�ي حال�ت دون تعيني كوادر تدريس�ية
على ملاك وزارة الرتبي�ة بس�بب االزم�ة
املالية.وكان�ت كتل سياس�ية ق�د وعدت يف
وقت س�ابق بتحويل أصحاب تلك الرشائح
اىل موظفين بصف�ة عق�ود ك�ي يتس�نى
له�م الحصول عىل راتب مايل اُس�وة بباقي
موظف�ي العق�ود ،إال أن النس�خة النهائية
من املوازنة ،لم تش�هد تضمني فقرة تخص
«تحويل املحارضين واالداريني والحرفيني»
يف وزارة الرتبية إىل عقود ،ما تس�بب بإثارة
جدل واسع بني أوس�اط املحارضين الذين
وصلت خدمة بعضهم إىل  10سنوات بشكل
مجاني.وش�اب املس�ودة النهائي�ة ملوازنة
 2021الكثير م�ن الش�بهات وااللتف�اف
عىل قوت املواطنين ،خصوصا أنها عمدت
على إبق�اء رصف الدوالر على ماهو عليه
دون إرجاع�ه اىل الس�ابق ه�ذا م�ن جهة،
ومن جه�ة أخرى فق�د حذرت كتل�ة دولة
القانون من صفقات سياس�ية س�تفرزها
املوازنة ،قائمة عىل حس�اب قوت ومصالح
املواطنني.
وعلى إث�ر تل�ك االحتجاجات قدم�ت لجنة
الرتبي�ة النيابية بدوره�ا ،مقرتحا ً اعتربته
أنه س�يمكن الدولة من استيعاب  %60من
املحارضين املجانيني يف العراق ،مؤكدة أنها

ستعمل يف األيام املقبلة عىل عقد اجتماعات
مع وزارات الرتبية واملالية والتخطيط وعىل
أعىل املس�تويات ،من أجل السعي إىل تثبيت
كل املحارضين يف عقود وزارية.
وم�ن جهت�ه ،أك�د عض�و اللجن�ة املالي�ة
والنائ�ب ع�ن ائتلاف دول�ة القان�ون عبد
الهادي الس�عداوي ،أن «املوازنة الحالية أو
ما اس�ماها بـ «موازن�ة املقاولني» لم تكن
منصف�ة ول�م ُت َ
بن على أس�س اقتصادية
موضوعي�ة» ،مشيرا اىل أن «الكثير م�ن
الرشائح وم�ن أبرزهم املحارضون باملجان
الذي�ن قدموا خدم�ات تعليمية يش�كرون
عليها خالل الفرتة السابقة».
وق�ال الس�عداوي ،يف ترصيح ل�ـ «املراقب
العراق�ي» إن «هن�اك بن�دا «فضفاضا» يف
قان�ون املوازنة ينص على تخصيص 900
ملي�ار دين�ار للعقود ،وهذا أمر ش�كيل ألن
هناك س�عيا م�ن قبل االطراف السياس�ية
نحو حرص ه�ذا املبلغ برشائ�ح معينة من
املتعاقدين وألغراض انتخابية».
وأضاف ،أن «املوازنة الحالية جعلت القاتل
واملقت�ول يف خانة واح�دة!» ،مؤكدا أنه «يف
ظل املعطي�ات املتوفرة ف�أن هناك رشائح
بخس�ت املوازنة الحالية حقها ،وستلتحق
يف ركب املتظاهرين مع املحارضين».
وأش�ار اىل أن «الصفق�ات السياس�ية بني
بع�ض الكت�ل ُعقدت عىل حس�اب مصالح
الش�عب س�يما م�ن ظلمته�م مس�ودة
املوازن�ة».

مجلس النواب لحين اجراء االنتخابات املبكرة
وبخالفه فان املجلس مستمر يف اداء عمله».
واش�ار الدهلكي اىل ان «تطبي�ق القرار يعتمد
بالدرج�ة االس�اس على اج�راءات الحكوم�ة
والتزامه�ا يف موع�د العارش م�ن ترشين االول
الجراء االنتخابات املبكرة من عدمه».

نجاة معاون مدير االستخبارات العسكرية
من محاولة اغتيال جنويب بغداد
املراقب العراقي /بغداد...
نجـــ�ا معــــــــــ�اون
مديــــر االس�تخبـــــارات
العس�كرية العميــ�د الرك�ن
زيــد املگص�ويص ،امـــــس
الس�ـــبت ،م�ن محاولـــ�ة
اغتيــــ�ال جنوب�ي العاصمة
بغداد.
وقالت مصدر أمني إن «معاون
مديــــر االس�تخـــــبارات
العسكرية يف وزارة الـــــدفاع
العمي�د الركـــــــ�ن زي�د
املگصوصــــــ�ي نج�ا م�ن
محاولة اغتيال تعرض لها قرب
منطق�ة جسر دي�اىل جنوب�ي
بغداد».

ول�م يذكر املصـــــ�در مزيدا
م�ن التفاصيــــــ�ل بش�أن
العملية.

رئي����س الجمهـــــوري����ة يتلقـــى
طلب����اً بع����دم المصــادق����ة عل����ى
الموازنــة.

اسعار الذهب

اإلعالن عن آلية جديدة لمنح
الباحثين عن عمل قروضا ميسرة

أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية  ،انها تنس�ق مع البنك
املرك�زي ملنح الباحثني عن عم�ل قروضا ميرسة ،وف�ق الية تعتمد
ش�مول  ١٠االف متق�دم كل ثالثة اش�هر.وقال مدي�ر دائرة العمال
والتدريب املهني بالوزارة ،رائد جبار باهض يف بيان  ،ان “الصندوق
الخ�اص بمن�ح الق�روض للباحثين عن العم�ل املس�جلني ضمن
قاع�دة بيانات العاطلني بالوزارة ،لم يتم تعزيز رأس�ماله منذ العام
 ،2012وت�م اس�تنفاد جميع املبالغ بحس�ب الحص�ص املخصصة
للمحافظات”.واكد باهض“ ،التنس�يق مع البن�ك املركزي من اجل
من�ح الباحثني عن عمل قروضا وفق آلية معينة تضمن ش�مول 10
االف اسم كل ثالثة اشهر ،حيث من املؤمل تفعيل هذه املبادرة خالل
املدة املقبلة” ،مبينا أن “الفائدة وتس�ديد القرض املمنوح من البنك
املركزي سيكونان بنفس آلية القروض الحالية”.

أسعار الذهب عيار  65 ,549 18دينارا

أسعار الذهب عيار  76,474 21دينارا

اسعار الفضة

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي
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اسعار النفط

نائبة تتحدث عن زيادة وجبات
الحصة التموينية
كش�فت عض�و مجل�س الن�واب زيت�ون الدليم�ي  ،ع�ن حجب
مف�ردات البطاقة التمويني�ة لغري مس�تحقيها ممن يتقاضون
راتب�ا كليا بقدر  1.5مليون دين�ار .وقالت الدليمي  ،إن “مجلس
الن�واب ص�وت على توفري االم�وال الالزم�ة لتحسين مفردات
البطاق�ة التمويني�ة كما ونوعا”  ،مشيرة إىل “زي�ادة الوجبات
لتكون  ١٢ش�هرا بدال من  ٨اشهر”.وأضافت أن “مجلس النواب
الزمت الوزارات والجهات غري مرتبطة بوزارة واملحافظات كافة
بتزوي�د وزارة التج�ارة بقاعدة بيانات باس�ماء موظفيها ممن
يتقاض�ون راتبا كليا بقدر  1.5مليون دينار”.وأش�ارت الدليمي
إىل أن “املجل�س اتخذ سلس�لة إج�راءات لزيادة املبال�غ الالزمة
لشراء وزيادة مف�ردات البطاق�ة التموينية إىل جانب تحسين
نوعية هذه املفردات”.

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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Almuraqeb Aliraqi Newspaper
ً
دوالرا للبرميل
برنت 64.86

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

ً
دوالرا
األمريكي 61.45

اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

سعر بيع الدوالر = 147.250

دينار

سعر شراء الدوالر =  146.250دينار

ممارسة فعلية لسياسة التجويع

إقرار الموازنة صفقة أعطت الكرد ما ال يستحقون وأسقطت المواطن بالضربة القاضية
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي

ال زالت ردود األفعال الغاضبة على إقرار قانون الموازنة
العامة لسنة  , 2021تتصاعد لتعلن رفضها خصوصا فيما
يتعلّق بتثبيت س���عر ص���رف الدوالر عند الس���عر 1450
دينار للدوالر الواحد وما س���جّله الكرد من انتصار س���احق
ف���ي تثبيت كامل ش���روطهم القائمة عل���ى مبدأ ثروات
كردستان لكردستان فقط .
فضال عن كونها موازنة سياسية
وليست اقتصادية فهي حافظت
على حق�وق الرئاس�ات الثلاث
بم�ا فيهم الن�واب عندما رفضوا
التصوي�ت على مادة اس�تقطاع
 %40م�ن رواتبه�م حي�ث ت�م
االلتفاف على مطالب الجماهري
واملرجعية يف آلي�ة تعامل الربملان
م�ع امل�ادة  , 20وكان األج�در
بالربمل�ان أن يك�ون حريصا عىل
تلبي�ة املطال�ب الش�عبية ,رغ�م
الوعود التي تبخرت رسيعا حرصا
م�ن الربملانيني عىل رواتبهم  ,فما

جرى ه�و صفقة سياس�ية بني
بعض الكتل واألكراد إلعادة والية
كل م�ن رئي�س ال�وزراء ورئيس
الربملان مقابل إعطاء الكرد أموال
نفط البرصة .
وكشفت لجنة النزاهة الربملانية،
عن تفاصي�ل االتفاق الس�يايس
الذي ت�م بموجب�ه إق�رار قانون
موازن�ة الع�ام  ،2021مبين�ة أن
االتف�اق يقضي بإزاح�ة االتحاد
الوطني الكردس�تاني من رئاسة
الجمهوري�ة وتجديد والية رئيس
الربملان محمد الحلبويس.

وقال�ت النائب�ة عالي�ة نصي�ف
عضو اللجنة :إن “تمرير املوازنة
تم بموج�ب اتفاق�ات وصفقات
سياسية س�تظهر نتائجها خالل
األي�ام املقبلة” ،مؤك�دة أن “تلك
الصفق�ات ج�رت على حس�اب
املواطن وحقوقه”.
وأضافت ،إن “االتفاق الس�يايس
الجدي�د يقضي بإزاح�ة االتحاد
الوطني الكردس�تاني عن رئاسة
الجمهوري�ة ومنحه�ا للح�زب
الديمقراطي الكردستاني مقابل
إس�ناد رئاس�ة ال�وزراء للتي�ار
الص�دري وتجدي�د والي�ة إحدى
الرئاس�ات (يف إش�ارة إىل رئي�س
الربملان محمد الحلبويس)”.
وأش�ارت نصي�ف إىل أن “املوازنة
الحالي�ة كان�ت سياس�ية
وانتخابية” ،مبينة أن “الزعامات
ه�ي الت�ي أدارت مفاوض�ات
املوازن�ة ألنه�ا تتعل�ق بك�ريس
الحكم القادم.
ويف ه�ذا الش�أن أك�د املخت�ص
بالش�أن االقتص�ادي جاس�م

الطائي ،أن موازن�ة العام الحايل
ه�ي تكري�س لسياس�ة تجويع
العراقيين ورفع مع�دالت الفقر

وزارة النفط  :ارتفاع إنتاج الغاز المصاحب

نائب يقترح خارطة طريق لتطوير القطاع الزراعي
اقرتح عض�و لجنة الزراعة واملي�اه واالهوار الربملانية
النائب جم�ال فاخر  ،اعتماد خارط�ة طريق لتطوير
القط�اع الزراعي يف العراق وصوال اىل تحقيق االكتفاء
الذات�ي ودعم خزين�ة الدولة.وقال فاخ�ر  ،ان «قطاع
الزراع�ة يعتبر م�ن القطاع�ات املهم�ة والحيوي�ة
والدائم�ة على اعتب�ار أن�ه متج�دد ولي�س كباق�ي
القطاع�ات وخصوص�ا النف�ط الذي ينض�ب بمرور
الزم�ن» ،مبين�ا ان «اعتم�اد العراق عىل م�ورد واحد

لتموي�ل املوازن�ة دفعنا ثمنه كثيرا يف أوقات االزمات
وآخره�ا أزم�ة كورون�ا بالتايل ف�ان هنال�ك رضورة
لوضع دراس�ة حقيقية مهمة الس�تغالل القطاعات
الحيوية لرفد الخزينة بأبواب اخرى غري النفط ومنها
قط�اع الزراعة».واض�اف فاخ�ر ،ان «الع�راق يمتاز
بصف�ات جغرافية تعطي�ه القوة واالس�بقية لتنمية
القطاع الزراعي والتن�وع الزراعي ،بالتايل فان هنالك
رضورة لوضع خارطة طريق من عدة مراحل تساهم

يف تنمية هذا القطاع الحيوي ملا يحققه للبلد من فوائد
اقتصادي�ة ناهي�ك ع�ن دوره يف توفري ف�رص العمل
للشباب ما يقلل من البطالة اضافة اىل تأثرياته البيئية
بتقليل التلوث» ،الفت�ا اىل ان «هنالك العديد من الدول
بالعال�م التي تمتاز بتجارب متقدمة يف مجال الزراعة
يف جميع الظ�روف بالتايل فمن املمكن تش�كيل لجان
مشتركة من الربملان والحكومة لدراسة تلك التجارب
واالستفادة منها يف تطوير القطاع الزراعي يف البلد».

اللجنة المالية تقترح صرف نصف رواتب
موظفي بعض الوزارات بالدوالر
اقترح عض�و اللجن�ة املالی�ة الربملانی�ة محم�د
الشبكي،رصف نصف الراتب ملوظفي الوزارات غیر
الس�یادية بالدوالر لشھرين وبسعر مدعوم ملعالجة
الف�رق بی�ن الع�رض والطل�ب للعمل�ة الصعبة ما
يسھم باستقرار اس�عاره.وقال الشبكي يف بیان ان

اته�م النائب ع�ن النه�ج الوطني حسين العقابي
 ،الحكوم�ة بالتخبط فق�ي القرارات والسياس�ات
االقتصادي�ة ،مبينــــا ان القط�اع الخاص يعاني
م�ن الفوىض بس�ــبب ع�دم معرفت�ه باإلجراءات
املقبلة.
وق�ال العقاب�ي ان “القط�اع الخ�اص الذي يس�ند
الحكوم�ة واالقتص�اد العراق�ي يعان�ي من فوىض
عارم�ة بس�بب تخب�ط الحكوم�ة يف السياس�ية
االقتصادية”.
واض�اف ان “ملي�ون عام�ل اجنبي م�ن  100دولة
اجنبي�ة يعملون بص�ورة غري اصولي�ة يف العراق يف
حين يعان�ي املواطن العراق�ي من البطالة بس�بب
الفساد”.
وأوضح العقابــــي ،ان “مصفى كربالء الحكومي
يعم�ل فيه اكث�ر مــــــن  15ال�ف عامل اجنبي
م�ن اصل  18الف عـــــام�ل ما يعني ان العاملني
العراقيــــين ال يش�كلون س�وى  %15وه�و رقم
كارثي”.

أعلن�ت وزارة النفط  ،ان انت�اج الغاز املصاحب خالل
شهر شباط بلغ  2612مقمقا يوميا يف ارتفاع طفيف
باالنتاج عن شهر كانون الثاني من العام الحايل.
وقال�ت ال�وزارة يف احصا ٔيية لها نشرت عىل موقعها
الرسمي  ،ا ٕن «انتاج الغاز املصاحب من قبل الرشكات
النفطي�ة يف عم�وم العراق ش�هر ش�باط املايض بلغ
 2612مقمقا باليوم» ،مبينة أن «املحروق بلغ 1315
مقمق�ا باليوم».وأضاف�ت ال�وزارة أن «انتاج رشكة

نفط الش�مال والوس�ط من الغاز املصاحب بلغ 307
مقامق باليوم واملحروق منه بلغ 58مقمقا باليوم ،يف
حين بلغ انتاج الغاز املصاحب من نفط البرصة وذي
قار وميس�ان  2305مقامق بالي�وم واملحروق 1275
مقمقا باليوم».واش�ارت الوزارة اىل ان «انتاج العراق
م�ن الغاز الجاف بلغ  1227مقمق�ا يومياً ،فيما بلغ
انتاج الغاز السا ٔيل  6000طن يومي».
وبلغ انتاج الغاز املصاحب من قبل الرشكات النفطية

الموارد المائية تؤمن المياه للخطة الزراعية
الصيفية في عموم المحافظات باستثناء ديالى

«اللجن�ة املالیة الربملانیة حرص�ت عىل اتخاذ جملة
من اإلجراءات وتضمینھا يف نص املوازنة بغیة تقلیل
االرضار والحد منھا والتي نجمت عن ارتفاع س�عر
رصف الدوالر مقابل الدينار» ،مبینا ان «من بین تلك
اإلجراءات ھو زي�ادة تخصیصات مفردات البطاقة
التموينیة بغیة انتظام توزيعھا شھريا ما يؤثر عىل
اس�تقرار االس�عار بالسوق للس�لع االساسیة مثل
زيت الطعام والس�كر والرز نتیج�ة لتوازن العرض
مع الطلب اضافة اىل زيادة تخصیصات وزارة العمل
ومنح العاطلین ع�ن العمل مع اضافة تخصیصات
الفالحین».واضاف الشبكي ،ان «االرتفاع باالسعار
لم يرتبط بالسلع املس�توردة فقط ،بل حتى السلع
املحلی�ة ارتفعت اس�عارھا دون وج�ود برنامج او
جدوى اقتصادي�ة لھذا االرتفاع ،مم�ا ال يعطي اي
مبرر او عذر الرتفاعھ�ا من قبل بع�ض التجار او
سمارسة الس�وق» ،مش�ددا عىل «أھمیة مضاعفة
الحكوم�ة الجراءاتھ�ا ملعالجة التضخ�م واالرتفاع
باالسعار».

العقابي :القطاع الخاص
يعاني من فوضى عارمة
بسبب تخبط الحكومة

والبطالة  ,فضال عن إرصار الكتل
السياس�ية عىل رفع سعر رصف
ال�دوالر فإن هن�اك آث�ارا كارثية

بانتظار العراقيين وإن بوادرها
ب�دأت من خالل ارتفاع االس�عار
ومع�دالت التضخ�م واالنكماش

االقتصادي  ,ومن املتوقع ارتفاع
كبير يف أس�عار ال�دوالر  ,م�ا
سيؤثر س�لبا عىل العراقيني كون
البلاد ذات نهج اس�تهالكي ولم
ن� َر تفعي�ل القط�اع الصناعي أو
االقتصادي.
وق�ال الطائ�ي يف اتص�ال م�ع (
املراق�ب العراق�ي) :إن إرصار
التصويت على املوازن�ة من قبل
بعض الكت�ل يصور لآلخرين بأن
البلاد دولة اقطاعيني متناسين
ث�ورة الجي�اع الت�ي س�تحرق
االخضر والياب�س  ,وفيم�ا
يتعل�ق بتحوي�ل املحارضي�ن اىل
عق�ود كما اُش�يع يف االعلام ,لم
يح�دث ذل�ك ,فالقان�ون اغت�ال
حق�وق املحارضي�ن املجانيين
ول�م يتضم�ن أي عق�ود وزارية،
باس�تثناء رشائح محدودة ووفق
آلي�ات وضواب�ط فيم�ا نص عىل
منحه�م منح�ا مالي�ة مل�دة عام
حس�ب التخصيص املايل املقرر يف
املوازنة.م�ن جهته أك�د املختص
بالش�أن االقتصادي سالم عباس

اعلن�ت وزارة امل�وارد املائی�ة ،تأمی�ن املی�اه للخط�ة
الزراعی�ة الصیفی�ة يف عم�وم املحافظات باس�تثناء
محافظة دياىل.وقال املستش�ار يف وزارة املوارد املائیة
عون ذي�اب يف حدي�ث صحف�ي  ،إن ال�وزارة حاولت
تأمین أو بناء خزين مائي عىل شكل خزانات ملواجھة
الصی�ف املقب�ل ،خاصة عىل نھ�ري دجل�ة والفرات،
مش�یرا اىل أن الخزين املتاح جی�د ويؤمن ھذا الصیف
لغ�رض إنج�اح الخطة الزراعی�ة الصیفی�ة يف عموم
نھ�ري دجل�ة والفرات.واوض�ح أن ال�وزارة عمل�ت
عىل أن تك�ون الخطة الزراعی�ة الصیفیة يف محافظة
دياىل مخترصة عىل تأمین املیاه اىل البس�اتین وزراعة
الخضروات فق�ط ،ولی�س جمی�ع املحاصی�ل ،ومن
املمكن تأجی�ل زراعة املحاصیل خلال الصیف الحايل
مثل محصول ال�ذرة الصفراء.وبی�ن أن املیاه متوفرة
يف عم�وم املحافظات ما ع�دا دياىل ،وھن�اك إجراءات
اتخذتھا الوزارة تمكنت من خاللھا تجاوز الصعوبات
يف تأمین میاه الرشب لألغراض البلدية وزراعة الخرض
والبس�اتین يف دياىل.واشار اىل وجود بعض الصعوبات

مليون�ا ً و 802ال�ف دين�ار من
خلال تنفي�ذ  778صفق�ة»،
مشيرا اىل أن «مؤرش األس�عار

املتداول�ة  ISX60أغل�ق يف آخر
جلس�ة له على  581.33نقطة
مس�جالً ارتفاعا بنسبة %2.68

يف عم�وم العراق لش�هر كانون الثان�ي املايض 2580
مقمقا يوميا.
وتفي�د التقديرات األولية ل�وزارة النفط ب�أن العراق
يمتلك احتياطياً يقدر بنحو  132تريليون قدم مكعب
من الغ�از ،حيث أن نحو  %70من الغ�از العراقي هو
غ�از مصاحب الس�تخراج النف�ط ملعالجت�ه ،ويحل
الع�راق املرتب�ة الحادية عرش بين دول العالم الغنية
بالغاز الطبيعي.

أرقام واقتصاد
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الف دينار االرتفاع
المتوقع من قبل اللجان
البرلمانية المختصة لكل
 100دوالر
لربم�ا س�تحصل يف نھر دي�اىل فق�ط ألن األمطار ھذا
الع�ام قلیلة ج�دا اىل أن كمی�ات املیاه الت�ي تأتي من
نھر س�یروان الوادي الرئیيس لس�د دربنديخان قلیلة
أيضاً ،وھذه األس�باب يف الحقیقة ق�د تؤدي اىل بعض
املضايقة يف تأمین كافة االحتیاجات اىل دياىل.ولفت اىل
أن وزارة املوارد املائی�ة دائما ً ما تمنع زراعة الرز عىل
نھر دجلة ألنه يستھلك كمیات كبیرة من املیاه ويؤثر
يف باقي املحاصیل.

البــورصــة العــراقيـة تــوقـف  19شركــة عـــن التــداول
اعل�ن س�وق الع�راق للأوراق
املالي�ة (البورصة)  ،عن ايقاف
 19رشك�ة تداول لعدم التزامها
بتعليم�ات باإلفص�اح امل�ايل
االسبوع املايض.
وذك�ر الس�وق يف تقري�ر  ،ان
«ع�دد الشركات املتداول�ة
أسهمها خالل االسبوع املايض
بل�غ  31رشك�ة ،ارتفع�ت فيه
 25رشك�ة وانخفض�ت خمس
رشكات ول�م يت�داول يف رشكة
واح�دة من أص�ل  103رشكات
مدرجة يف الس�وق بعد تنظيمه
لخمس جلسات».
وبين أن�ه «ت�م إيقاف ت�داول
االسهم  19رشكة لعدم التزامها
بتعليمات اإلفصاح املايل».
واض�اف ان «ع�دد األس�هم
املتداول�ة لألس�بوع املايض بلغ
ملي�ارا ً و 550ملي�ون س�هم
بقيم�ة مالي�ة بلغ�ت 918

أن م�ا ح�دث يف جلس�ة املوازن�ة
هو جريم�ة بحق العراقيني  ,فلم
تنص�ف طوابير الخريجين من
العاطلين ول�م تنص�ف أصحاب
العق�ود يف دوائ�ر الدول�ة حي�ث
اشترطت م�دة ( )8-6س�نوات
لتعيينهم  ,فأغلبه�م اليملك هذه
امل�دة  ,فضال عن الفائ�ز االول يف
املوازن�ة وهم الك�رد الذين قادوا
مفاوض�ات ناجح�ة وعق�دوا
مقابل صفقة سياس�ية من أجل
الحصول عىل حصتهم السنوية.
وق�ال عب�اس يف اتص�ال م�ع (
املراق�ب العراق�ي) :إن الربملانيني
فضح�وا أنفس�هم م�ن خلال
رف�ض التصوي�ت على م�ادة
االس�تقطاعات م�ن الرئاس�ات
الثلاث رغم ترصيح�ات البعض
منهم  ,أما رئاس�ة ال�وزراء فهي
األخ�رى س�اهمت يف تجوي�ع
العراقيين م�ن خالل رفع س�عر
رصف الدوالر وإرصارها عىل ذلك
ه�و خض�وع للإدارة االمريكية
التي طلبت ذلك.

ع�ن إغالق�ه يف األس�بوع الذي
سبقه».
واش�ار الس�وق اىل ان «األسهم

املشتراة من املس�تثمرين غري
العراقيين بلغ�ت  52ملي�ون
س�هم بقيمة مالية بلغت 124
ملي�ون دينار من خلال تنفيذ
 40صفقة ،فيما بلغت األس�هم
املباع�ة م�ن غير العراقيني يف
الس�وق س�بعة ماليين س�هم
بقيم�ة مالية بلغ�ت  13مليون
دين�ار م�ن خلال تنفي�ذ 18
صفقة».
يذكر ان س�وق الع�راق لألوراق
املالي�ة ق�د اس�تخدم انظم�ة
الت�داول االلكرتون�ي واإلي�داع
املركزي منذ عام  ،2009وينظم
خمس جلسات تداول أسبوعيا
من األح�د اىل الخميس ،ومدرج
في�ه  103رشكات مس�اهمة
عراقية تمثل قطاعات املصارف
واالتصاالت والصناعة والزراعة
والتأمين واالس�تثمار امل�ايل
والسياحة والفنادق.
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مدرسة ضمن االتفاقية
الصينية تم انهاء تصاميمها
من قبل وزارة االسكان ومن
المتوقع بناؤها هذا العام

محافظة النجف تسحب العمل
من شركة أميركية
أعلنت هيئة استثمار النجف  ،سحب العمل يف املحافظة
م�ن إح�دى الشركات األمريكي�ة العامل�ة يف املجمعات
الس�كنية.وأوضح مدي�ر الهيئ�ة رضغ�ام كيك�و  ،أن
«إدارته قررت س�حب العمل بش�كل كيل من رشكة (يو
أس) األمريكية املتعهدة ببناء مجمع (مس�لم بن عقيل)
السكني الذي يتكون من  500دار سكنية».
وأض�اف كيك�و ،أن «الرشكة تس�لمت العم�ل منذ عام
 ،2014وق�د تم س�حب العم�ل منها ع�ام  ،2019إال أن
االعرتاض�ات التي حصل�ت أمام رئيس الهيئ�ة الوطنية
أرجع�ت الرشك�ة إىل العمل يف املشروع ،فضال عن تعهد
مديرها بإكماله خالل فرتة وجيزة».
وأش�ار إىل أن «من�ذ ذل�ك الحني وحتى اآلن بلغت نس�بة
العم�ل يف املجمع خالل الس�نوات الس�بع املاضية فقط
 %16وه�ذا م�دون حت�ى يف س�جالت مكت�ب الرشك�ة
االستش�اري».لفت كيك�و ،إىل أن «دع�وة وجه�ت إىل
املس�تفيدين م�ن املشروع لغ�رض احتس�اب أعدادهم
وتقديم طلب لغرض تعويضهم وفق الطرق التي رسمها
القان�ون ضد الرشك�ة» ،مؤكدا أن «إدارته س�تعمل عىل
إعادة إعالن املجمع كفرصة استثمارية من جديد لتكمل
ما بدأته الرشكة األمريكية املتلكئة يف العمل».
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إصابة الرئيس األرجنتيني
بفيروس كورونا

مؤتمر سياسي بغطاء إنساني

أوروبا ُتج ّوع السوريين وتذرف «دموع
التماسيح» على ضحاياهم
ً
مؤتمرا حول الدعم المالي لسوريا في بروكسل يومي  29و  30آذار
للسنة الخامسة على التوالي ،عقد االتحاد األوروبي
ً
وفدا ،بما في ذلك من  50دولة ،و  10منظمات إقليمية ومؤسسات مالية دولية ،و 17
 ،2021بحضور ما ال يقل عن 77
وكالة من وكاالت األمم المتحدة ،لدراسة الجوانب الرئيسية لألزمة السورية بشکل افتراضي.

المراقب العراقي /متابعة

كم�ا حضر املؤتمر ثماني�ة ممثلني
عن املجتمع املدني من س�وريا ودول
أخرى يف املنطق�ة .وعىل صعيد آخر،
كان وف�د أمريكي حارض كواحد من
ضيوف املؤتمر.
ويه�دف املؤتم�ر ظاهري�ا ً إىل جمع
األم�وال لدعم س�وريا واملس�اعدة يف
تخفي�ف آثار األزمة ،لكنه لم يس�فر
َّ
وظل يف
ع�ن نتائج تذكر حت�ى اآلن،
أكثره لفتات إنس�انية وعرضا ً زائفا ً
للدفاع عن حقوق اإلنسان.
ومع ذلك ،فإن الس�ؤال املطروح اآلن
ه�و ،ما هي أهداف االتحاد األوروبي
من عقد هذا االجتماع للعام الخامس

عىل التوايل؟ لإلجابة عىل هذا السؤال،
يمكننا أن نذكر ثالثة محاور رئيسية
كأهداف االتح�اد األوروبي يف الوضع
الجديد.
وينعق�د املؤتمر الذي يرع�اه االتحاد
األوروب�ي ح�ول تقديم الدع�م املايل
لس�وريا تحت ش�عار «دعم الالجئني
الس�وريني» ،يف الوق�ت ال�ذي كان�ت
في�ه الواليات املتح�دة واألوربيون يف
الس�نوات األخرية هم الذين زادوا من
معاناة الس�وريني ،بفرض عقوبات
اقتصادية عىل بالدهم.
حيث أدت العقوب�ات املفروضة علی
س�وريا يف إطار خطة قيرص ،وکذلك
عقوبات االتحاد األوروبي املس�تقلة،

إىل تفاقم األزمة يف سوريا يف السنوات
األخرية.
إضاف�ة إىل ذلك ،لم يتحق�ق أي تأثري
ملموس حتى اآلن من مؤتمر االتحاد
األوروب�ي ه�ذا ،ويب�دو أن الغ�رض
الرئي�س له�ذه البل�دان ه�و تقدي�م
عرض إنساني ألنفس�هم كمدافعني
عن حقوق اإلنسان.
ووفق األمم املتحدة ،يف املؤتمر الرابع
حول الدعم املايل لس�وريا ،الذي عقد
يف حزي�ران  ،2020تعهد املش�اركون
بدف�ع  5.5ملي�ارات دوالر لس�وريا
خالل العام نفس�ه ،لكن لم تصل أي
مساعدة عملياً.
ُ
ويف مؤتمر هذا العام ،أعلن عن تقديم

أكثر من  10مليارات دوالر لس�وريا،
وتق�رَّر إنف�اق  4.2ملي�ارات دوالر
لتلبي�ة االحتياجات اإلنس�انية داخل
س�وريا ،و  5.8ملي�ارات دوالر لدعم
الالجئني السوريني يف الخارج والدول
املضيفة لهم يف املنطقة.
لكن بالنظر إىل حجم املس�اعدات من
ال�دول الح�ارضة يف املؤتم�ر ،نرى يف
املمارسة العملية أنه لم يتم تحصيل
مثل هذا املبلغ فحس�ب ،بل إن إنفاق
هذا املبلغ أيضا ً يف هالة من الغموض.
ووف�ق التقاري�ر الص�ادرة بع�د
االجتم�اع ،تعه�دت أملاني�ا بتقدي�م
 1.74مليار ي�ورو ،والواليات املتحدة
بتقديم  596ملي�ون دوالر ،واالتحاد

معارض سعودي يدعو إلى تجريم حروب
«النظام الهمجي» وحماقاته
المراقب العراقي /متابعة...

أكد املعارض والناش�ط الحقوقي السعودي سلطان العبديل ،السبت ،أن
هن�اك حروبا وحماق�ات ارتكبها النظام الس�عودي وال مفر من اإلقرار
بتجريمها ،مش�ددا عىل أن الش�عب يف ش�به الجزي�رة العربية يكن كل
إجلال وتقدي�ر لليمن لكن�ه مس�لوب اإلرادة وال يتاح ل�ه اإلدالء برأيه
وصوته يف ظل نظام عنرصي همجي.
وقال العبديل إن “النظام الس�عودي يعم�ل عىل الورقة الطائفية ووظف
كل م�ا يمل�ك م�ن إعالم مق�روء ومرئ�ي ومس�موع ،ومناب�ر الجمعة
والحرمني للتوطئة والترشيع للحرب الظاملة عىل الشعب” ،مشريا إىل أن
“الشعب هناك كأي شعب من الشعوب نسبة منه تظلله هذه الوسائل”.
ولف�ت إىل أن “رصف النظ�ام الس�عودي األموال عىل ح�رب اليمن وقتل
ش�عبها وترويع اآلمنني فيها من األس�باب الرئيس�ة يف تراج�ع الحالة
االقتصادي�ة للمواطنني هناك” ،مبينا أن “هناك عدد ال يس�تهان به من
نبلاء املعارضة لنظام الدرعية الوهابي ،أعلنوا مرات ومرات اعرتاضهم
ضد قتل أهلنا يف اليمن”.

وأش�ار العب�ديل اىل أن “النظام الس�عودي لديه خلل يف فلس�فته وأدائه
وكيانه ،وليس هو دولة لديها أدوات الدولة املحرتمة ،ناهيك عن النظرة
االسرتاتيجية التي يجب ْ
أن تتوفر يف الدول الصغرى”.

أستراليا تواصل التطعيم بلقاح «أسترازينيكا»
رغم اكتشاف حالة تجلط دموي
المراقب العراقي /متابعة

ق�ال مس�ؤولون صحي�ون ،الس�بت ،إن أستراليا
ستواصل برنامجها للتطعيم بلقاح «أسرتازينيكا»،
وذلك بعد أن أثارت حالة تجلط دموي القلق بشأن
سالمة اللقاح.
واجتمع�ت إدارة الس�لع العالجي�ة م�ع املجموعة
الفنية االستش�ارية األسترالية للتطعي�م يف وقت
متأخر الجمعة ،وصباح الس�بت ،ملناقش�ة املوقف
من لقاح «أسرتازينيكا».
وقال مايكل كيد ،نائب كبري املس�ؤولني الطبيني يف
أسرتاليا ،يف ترصيحات تلفزيونية« :لم نتلق نصائح
يف الوقت الراهن من املجموعة الفنية االستش�ارية
األسترالية للتطعيم ،أو من إدارة السلع العالجية،
بوقف طرح لقاح «أسرتازينيكا» يف أسرتاليا».
وأض�اف« :ما زال�ت مخاط�ر األع�راض الجانبية
الخطيرة منخفض�ة للغاي�ة ،لك�ن السلامة لها
األولوي�ة ،وهذا هو الس�بب يف أن املجموعة الفنية

أعلن الرئيس األرجنتيني ألربتو فرنانديز ،السبت ،يف تغريدة عىل
“تويتر”إصابت�هبفيروسكورون�ا.
وكت�ب فرنانديز على تويرت“ :أجري�ت اختبار فيروس كورونا
وأظهر نتيجة إيجابية ،أش�عر بالصداع ،وتم تس�جيل ارتفاع يف
درجة حرارة حتى  37.3درجة”.
وأض�اف فرناندي�ز“ :عىل الرغم م�ن أنني انتظ�ر نتائج اختبار
 ،PCRإال أنن�ي أخضع للعزل�ة الذاتية ،وأتب�ع توصيات طبيبي
الشخيص”.
وح�ث الرئيس األرجنتيني البالغ من العم�ر  62عامً ا ،املواطنني
عىل مواصلة تنفيذ اإلجراءات التقييدية التي تم فرضها يف البالد،
مشريا إىل أن الوباء لم ينته بعد.
الجدير بالذكر أن فرنانديز كان قد تلقى يف منتصف شهر كانون
الثان�ي املايض ،الجرع�ة األوىل من لقاح “س�بوتنيك  ”Vالرويس
ولم ترد أنباء عن تطعيمه بالجرعة الثانية من اللقاح.
وم�ن جانبهم عل�ق مطورو لق�اح “س�بوتنيك  ”Vالرويس عىل
إصابة الرئيس األرجنتيني بفريوس كورونا مؤكدين أن التطعيم
سيحمي من احتمال نشوء أعراض خطرية عند اإلصابة بكوفيد
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وق�ال املط�ورون على “تويرت”“ :يؤس�فنا س�ماع ذل�ك .لقاح
س�بوتنيك فعال بنس�بة  ٪91.6ضد العدوى و  ٪100فعال ضد
الح�االت الش�ديدة .إذا تأك�دت الع�دوى وحدثت بالفع�ل ،فإن
التطعيم يوفر تعاف ًيا رسي ًعا دون حدوث أعراض خطرية .نتمنى
لك الشفاء العاجل!”.

يف تركي�ا ولبن�ان واألردن والع�راق
ومرص.
ويف الظاه�ر ،تظهر ال�دول األوروبية
والواليات املتحدة أن هدفها من عقد
املؤتم�ر ح�ول الدع�م املايل لس�وريا
ه�و ه�دف إنس�اني واقتص�ادي،
ولك�ن بإلقاء نظ�رة فاحصة ،يمكن
تقيي�م هذا املؤتمر على أن له أهدافا ً
ً
سياسية.
ويف الس�نوات األخيرة ،أعربت الدول
الغربي�ة ع�ن قلقه�ا العميق بش�أن
التق�دم ال�ذي أحرزت�ه الحكوم�ة
املركزية وإدراك املواطنني الس�وريني
لطبيع�ة الجماع�ات اإلرهابي�ة التي
يدعمونها يف س�وريا؛ ألنهم يدركون
بوضوح أن رشعية وش�عبية بش�ار
األسد بني املواطنني السوريني تتزايد
بشكل کبري.
ويف مثل ه�ذه الظروف ،يمكن تحليل
هدف االتح�اد األوروبي من عقد هذا
املؤتمر حول الدعم املايل لسوريا ،عىل
أنه آخ�ر محاولة من الغ�رب النتزاع
الرشعية من دمشق ،وتمهيد الطريق
لإلطاحة بشار األسد من السلطة.
ويف الس�ياق الح�ايل للتط�ورات يف
غ�رب آس�يا ،أثيرت قضي�ة التأثري
االستراتيجي للصين وروس�يا يف
املنطقة أكثر من أي وقت مىض.
ولق�د أب�دت روس�يا عبر انخراطها
يف األزمة الس�ورية منذ ع�ام ،2015
والصين من خلال إطالقه�ا لخطة
«حزام واحد-طريق واحد» ،اهتمامً ا
كب ً
ريا بوجودهما الجاد غرب آسيا.
ويف املقابل ،تش�عر ال�دول األوروبية
والواليات املتحدة بقلق عميق بش�أن
تأثير هذين الخصمين القويني عىل
مس�توى العال�م ويف منطق�ة غ�رب
آسيا.
لذلك ،من خلال عقد مؤتم�ر الدعم
االقتص�ادي لس�وريا ،يب�دو أنه�م
يحاولون منع القوتني الرشقيتني من
التأثري عىل دمش�ق ،م�ن خالل خلق
منص�ة لتأس�يس الحكوم�ة التابعة
لهم يف سوريا املستقبل.

اشتباكات جديدة بين الجماعات
المسلحة بـ«رأس العين» السورية
المراقب العراقي /متابعة...

وقعت اشتباكات عنيفة بني الجماعات املسلحة املدعومة تركيا
السباب مجهولة يف مدينة راس العني بريف الحسكة السوري.
فق�د أصيب  3عنارص من الفصائل املوالية لرتكيا يف اش�تباكات
باألسلحة الرشاشة ،بني مجموعتني من فرقة السلطان مراد يف
مدينة رأس العني بريف الحسكة.
ً
ووفقا ملصادر ما يسمى املرصد السوري فإن االشتباكات نتيجة
تعاطيه�م حب�وب مخ�درة ،دون ورود معلوم�ات واضحة عن
أسباب االشتباكات حتى اآلن.
وشهدت مدينة رأس العني توترًا بني فصييل السلطان مراد ودرع
الحس�كة ،فيما تم نق�ل الجرحى إىل تركيا لتلق�ي العالج وكان
املرصد الس�وري قد تحدث عن اش�تباكات وقع�ت بعد منتصف
ليل الس�بت -األح�د  27آذار الفائت ،اش�تباكات بين مجموعة
م�ن “كتيبة املوايل” من ط�رف ،و”القوة األمني�ة التابعة لفرقة
الحمزة” من طرف آخر ،داخل مدينة رأس العني (رسي كانييه)
الواقع�ة بري�ف الحس�كة والخاضع�ة للنفوذ الرتك�ي ،ولم ترد
معلومات حتى اللحظة عن أسباب االشتباكات ،وسط استنفار
من قبل الطرفني واستقدامهما لتعزيزات عسكرية إىل املنطقة.

ً
أميركيا برفع العقوبات «خطوة بخطوة»
إيران ترفض مقترحا
المراقب العراقي /متابعة...

رفضت وزارة الخارجي�ة اإليرانية،
الس�بت ،مقرتح�ا أمريكي�ا برف�ع
العقوب�ات “خط�وة بخط�وة”،
بحسب ما ذكرته “برس تي.يف”.
ونقل موقع القن�اة الحكومية عىل
اإلنرتنت عن املتحدث باس�م وزارة
الخارجية س�عيد خطيب زاده قوله
إن “السياسة النهائية للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية هي رفع جميع
العقوبات األمريكية”.
ويف وقت س�ابق ،قال�ت الخارجية
اإليرانية إن أط�راف “اجتماع إيران
والدول  ”1+4حول االتفاق النووي،
اتفقوا عىل اس�تئناف املحادثات يف
فيينا ،يوم الثالثاء املقبل ،نافية بأن
يكون هناك لقاء أمريكي إيراني.

من جهته�ا ،قالت نائب�ة املتحدثة
باس�م وزارة الخارجية األمريكية،
جالين�ا بورتر ،إن محور املحادثات
األس�بوع املقب�ل بش�أن إحي�اء
االتفاق النووي ال�ذي وقعته إيران
م�ع القوى العاملي�ة يف عام ،2015

سيركز على “الخط�وات النووية
التي يتعني على إيران اتخاذها من
أجل العودة إليها”.
وعقد ي�وم الجمعة املايض اجتماع
عىل مس�توى املس�اعدين واملدراء
السياس�يني ل�وزارات الخارجي�ة

لدول إي�ران ومجموعة “ ”1+4عرب
األج�واء االفرتاضي�ة ،وت�م البحث
وتب�ادل وجه�ات النظ�ر فيه حول
أحدث التط�ورات املتعلقة باالتفاق
النووي.
وت�رأس طه�ران يف ه�ذا االجتماع
مس�اعد الخارجي�ة للش�ؤون
السياس�ية عباس عراقج�ي ،فيما
ت�رأس االجتم�اع املدي�ر الس�يايس
لجه�از الخدم�ة الخارجية لالتحاد
األوروبي انريكة مورا.
وخلال االجتم�اع ق�ال عراقج�ي:
“رف�ع العقوب�ات األمريكي�ة أول
خطوة ألجل إع�ادة تفعيل االتفاق
النووي ..طهران س�توقف خطوات
خف�ض االلت�زام بمج�رد رف�ع
العقوبات والتحقق من ذلك”.

أخبار من الصحف والمجالت
صحيفة أميركية :واشنطن تجند الناس عراقيين
وسوريين بحجة اإلبالغ عن داعش
المراقب العراقي /متابعة ...

االستش�ارية األسترالية للتطعي�م وإدارة الس�لع
العالجية تواصالن العمل فيم�ا يتعلق بهذا األمر»،
مضيفا أن إشعارات أخرى ستصدر هذا األسبوع.
ودخ�ل رجل يبلغ م�ن العمر  44عاما مستش�فى
يف ملب�ورن باستراليا بع�د أي�ام من تلقي�ه لقاح
«أسترازينيكا» ،وكان يعان�ي من تجلط ش�ديد يف
ال�دم ،وهي حالة تمنع التدف�ق العادي عرب الدورة
الدموية.

األوروب�ي بمبل�غ  560مليون دوالر،
وقطر  100ملي�ون دوالر ،واإلمارات
تعهدت بتقدي�م  30مليون دوالر من
التمويل.
ويبدو أن مجموع هذه التعهدات أقل
بكثري م�ن  10مليارات يورو التي تم
اإلعالن عنها كهدف للمؤتمر.
وم�ع ذل�ك ،ف�إن ال�دول األوروبي�ة
والوالي�ات املتح�دة ،الت�ي زادت
معاناة املواطنني الس�وريني بفرض
عقوباته�ا ،تع�د بتقديم مس�اعدات
مالية م�ن ناحية ،ومن ناحية أخرى
تصوِّر أنفس�ها مدافعني عن حقوق
ً
معلن�ة أن املس�اعدات
اإلنس�ان،
س�تصل إىل  5.6ماليني الجئ سوري

المراقب العراقي /متابعة...

أف�اد تقري�ر لصحيف�ة الواش�نطن بوس�ت
االمريكية ،السبت ،بأن التحالف الدويل بقيادة
الوالي�ات املتحدة اطلق حمل�ة طلب فيها من
السكان يف العراق وسوريا االتصال لالبالغ عن
مقاتلني يشك بارتباطهم بتنظيم «داعش».
وذك�ر التقرير أن «موق�ع التحالف االمريكي
عىل تويرت بدأ الحملة تحت مس�مى ( ابلغ عن
داعش يف منطقتك ) وقال يف تغريدة :إذا رأيت
مقاتلاً من تنظيم داعش يف العراق أو سوريا،
ف�إن الجيش األمريك�ي يريد أن يع�رف ذلك،
حاثا الس�كان على االتصال بالخط الس�خن
الذي طرحه للجمهور بشكل علني”.
واض�اف ان ”التحالف ال�دويل بقيادة الواليات

املتح�دة قام بنشر زوج من ارق�ام الهواتف
التي يمكن للناس يف العراق وس�وريا االتصال
به�ا لإلبالغ عن متطريف داع�ش يف منطقتهم،
على الرغم م�ن البنتاغ�ون ورشكائ�ه كانوا
مرصين يف وقت س�ابق عىل ان تنظيم داعش
قد هزم اقليميا“.
وتاب�ع التقري�ر ان ”طل�ب مس�اعدة الناس
وتجنيده�م من قبل التحالف الدويل يربز مدى
تعقي�د الوض�ع يف كل م�ن العراق وس�وريا،
حيث تقدر تقارير البنتاغون األخرية أن هناك
م�ا ال يق�ل ع�ن  8000مقاتل م�ن داعش ما
زال�وا مطلقي الرساح ،على الرغم من أنه من
املحتمل أن العديد منهم قد اختلطوا بالسكان
املدنيني”.

تقرير :اللوبي الصهيوني يحاصر ناشطة أميركية
بسبب مناصرتها لفلسطين المحتلة
المراقب العراقي /متابعة...

ألغ�ت جامع�ة بتل�ر يف والية إنديان�ا األمريكي�ة حدثاً
تش�ارك فيه الناش�طة والكاتبة األمريكي�ة املعروفة،
انجيلا ديفيس ،مما أثار موج�ة من االحتجاجات بني
الطلبة ،الذين قالوا يف بيان إن إدارة الجامعة مارس�ت
نوع�اً من الرقاب�ة الوقحة عىل الكاتبة بس�بب دعمها
للفلسطينيني.
وكشف بيان الطلبة أن ديفيس تعرضت لهجوم رشس
م�ن مجموعة الطلاب الصهاين�ة يف الجامع�ة ،الذين
طالبوا بإلغاء الحدث بس�بب تأييدها لحركة مقاطعة
كيان االحتالل اإلرسائييل.
وأف�اد موق�ع “موندويز”ال�ذي س�لط الض�وء على
الحص�ار ال�ذي تتع�رض له ديفي�س من قب�ل اللوبي
الصهيون�ي يف الوالي�ات املتح�دة أن الجامعة زعمت يف

البداية أن إلغاء الحدث الذي يس�مى “النضال املشرتك
والتحري�ر الجماعي” قد جاء بس�بب أخطاء إجرائية،
ولكن اإللغ�اء يف الواقع كان بس�بب وقوفها إىل جانب
الفلسطينيني والعدالة.
وقالت رؤى دعاس ،مديرة التنوع واملساوة والشمول،
يف مقالة افتتاحية نرشتها صحيفة “بتلر غولكان” إن
إدارة الجامعة قامت بإس�كات األصوات املهمش�ة من
أجل الحفاظ عىل أنظمة القوة.
وهذه هي ليست املرة األوىل التي تتعرض فيها ديفيس
للهج�وم من قب�ل املنظم�ات املوالية لكي�ان االحتالل
اإلرسائيلي حي�ث تعرض�ت الكاتب�ة لهج�وم مكث�ف
م�ن قبل مجموع�ة إرسائيلية تدعى” نورث إيسترين
هيليل” بع�د محارضة ألقتها ع�ن رضورة الفرق بني
الالسامية وانتقاد كيان االحتالل اإلرسائييل العنرصي.

وانتصر الفاسدون على الشعب !..
بقم /قاسم سلمان العبودي

تمري�ر املوازنة بهذه الش�كل يعترب بابا آخر
م�ن أب�واب املؤامرة على الش�عب العراقي
من قبل الثلة الفاس�دة الت�ي تتحكم بالبالد
والعباد .
ل�م يك�ن يف وارد أغل�ب الكت�ل السياس�ية
األكتراث باملواط�ن العراقي أثن�اء النقاش
ح�ول تمرير قانون املوازن�ة الصاخب الذي
أخذ مس�احة كبرية جدا ً من املساومات بني
الكتل السياسية التي بكرت كثريا ً بالرتويج
األنتخاب�ي وخصوص�ا ً بعد أن ق�رر الربملان
حل نفسه يف الشهر العارش .
م�ن أرص عىل خفض س�عر رصف الدوالر ،
ربما أستشعر الحيف الذي وقع عىل املواطن
الفقير  ،لكن األمر اليخلو أيضا ً من ترويج
أنتخابي مبكر .
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لك�ن أرصار بع�ض الكت�ل السياس�ية عىل
عدم خف�ض الرصف الس�عري للدوالر كان
عنوان واضح عىل عدم أنتماء هذه الكتل اىل
الوطن واملواط�ن بمفهومه الدقيق  .الجارة
ليس�ت بحاج�ة اىل دوالر الع�راق  .لديه�ا
م�ن األمكان�ات البحثي�ة يف عل�م األقتصاد
 ،والخ�روج م�ن الحصار م�ا يمكنها بعدم
األعتم�اد عىل الع�راق وأقتص�اده املتهاوي
أصالً .
الفائز من أقرار هذه املوازنة املكون الكردي
 ،والكتل السياس�ية الفاس�دة الت�ي تتعكز
كذب�ا ً ورياء عىل هم املواطن ومصلحته  .ما
حصل ليلة أمس فت�ح الباب عىل مرصاعيه
أم�ام املواط�ن الذي عرف تم�ام املعرفة أنه
وقود املؤمرات السياسية  .بصمة واشنطن
واضح�ة جدا ً بع�دم تخفيض س�عر الدوالر

 ،وم�ن لم يص�وت عىل الخف�ض  ،أنما جاء
ق�راره متناغما ً جدا ً مع األجن�دة األمريكية
وليقل ما يقل  ،وليدعي ما يدعي فقط بانت
سوآتهم وأنفضح املستور .
فلا للج�ارة دخ�ل  ،وال للمواط�ن دخ�ل ،
أنما ه�ي األرادة األمريكية بأركاع الش�عب
العراق�ي  ،وممثلي�ه يف الربمل�ان م�ن أج�ل
الذهاب به اىل مثلث التطبيع القذر  .والدليل
فرح وس�عادة الس�فري األمريكي ومباركته
للكتل السياسية التي نجحت بأذالل املواطن
العراق�ي  .الي�وم الكرة يف س�احة الش�عب
ال�ذي يجب عليه تغيري هذه الكتل الفاس�دة
وأجتثاثه�ا من الس�احة العراقية من خالل
صنادي�ق األنتخاب  ،وتفوي�ت الفرصه عىل
من يتاجر بقوت الشعب املستضعف .
من عرب عن غبطته من الكتل الفاس�دة هو

احساس�ها بنرصه�ا عىل كتل�ة الفتح التي
آثرت تمرير املوازنة ولو بالكس�ب البس�يط
ال�ذي حاولو تمريره بخصوص املفس�وخه
عقودهم م�ن الحش�د وبعض املكتس�بات
األخ�رى  ،وذل�ك لقناعته�م املطلق�ة ب�أن
الكتل الفاس�دة قد تعاق�دت مع ماثيو تولر
وأنتهى األمر .س�وى قاطعو الجلس�ة أم لم
يقاطعوه�ا  ،ف�أن األم�ر ماض ً  ،والس�عر
ثاب�ت  .ال بد م�ن األش�ارة اىل أن من قاطع
جلس�ة التصويت هما فقط كتلتي النهج ،
ودولة القانون .
على مس�توى ش�خيص أتوق�ع وص�ول
س�عر ال�دوالر اىل أكث�ر م�ن  ١٧٠٠دينار يف
األي�ام القادم�ة  ،مما يعني أنح�دار الوضع
األقتص�ادي اىل الكس�اد املطلق ال�ذي تريده
واشنطن .
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«المشرق الجديد» والمسارات القلقة في بيئة مضطربة
«المشرق الجديد» ،مفردة أخرى تدخل قاموس األدبيات السياسية في ظل مشهد إقليمي ودولي مرتبك ومضطرب الى حد
كبير ،تتداخل فيه المصالح ،وتتشابك األجندات ،وتتقاطع المشاريع.
وهذه المرة ،اً
بدل من أن تتلقى بغداد أصداء وتفاعالت وتداعيات المشاريع واألطروحات السياسية المختلفة ،من قبيل
ً
ارتباطا
«صفقة القرن» و»االتفاق االبراهيمي» والتطبيع ،فإنها كانت مصدر انطالق ما اطلق عليه «المشرق الجديد»،
بحراك اقليمي بدأ قبل حوالي عامين ،وتحدي ًدا في شهر اذار-مارس من عام  2019بقمة ثالثية في العاصمة المصرية القاهرة
بقلم /عادل الجبوري

جمع�ت اًّ
كل م�ن الرئي�س املصري عب�د
الفتاح الس�ييس ،ورئيس الوزراء العراقي
مصطف�ى الكاظمي ،واملل�ك االردني عبد
الله الثاني ،تبعتها قمة مماثلة يف نيويورك
يف ش�هر ايلول  -س�بتمرب من نفس العام
عىل هام�ش اجتماع�ات الجمعية العامة
ملنظم�ة االمم املتحدة ،ومن ثم قمة ثالثية
يف العاصم�ة االردنية عمّان يف ش�هر اب-
اغسطس من العام املايض .2020
وكان مقررًا أن تحتضن بغداد يف الس�ابع
والعرشين من ش�هر اذار-م�ارس املايض
القم�ة الرابعة ،إال أنها تأجلت اىل إش�عار
آخ�ر بس�بب انش�غال الرئي�س املصري
بتداعيات حادث تصادم قطارين يف مدينة
س�وهاج ،وقضية باخ�رة ()Ever green
الت�ي علقت يف مضيق الس�ويس وأدت اىل
تعط�ل حركة املالحة فيها ،ليصار اىل عقد
اجتم�اع تحضيري على مس�توى وزراء
الخارجي�ة ،بينم�ا كان الكاظم�ي يتهي�أ
للتوجه اىل الس�عودية تلبية لدعوة رسمية
تلقاه�ا مؤخرًا م�ن امللك س�لمان بن عبد
العزيز.
ويب�دو ،بحس�ب أوس�اط مطلع�ة على
كواليس حراك الحكومة ،أن الرياض كانت
راغب�ة جدا يف أن تس�بق زي�ارة الكاظمي
اليه�ا لقاء القمة مع الس�ييس وعبد الله،
وان الكاظم�ي كان يحمل نف�س الرغبة،
وقد ج�اءت الح�وادث املفاجئ�ة يف مرص
لترتج�م رغب�ات الطرفين اىل واقع عميل
على االرض ،وتذهب تلك األوس�اط ،اىل أن
الرياض ال تريد أن يتش�كل محور اقليمي
بعي�د عنها حتى وإن لم يك�ن معاد ًيا لها،
وال بالضد م�ن مصالحها ،لذلك لوحظ أن
الزي�ارة الرسيع�ة واملفاجئ�ة للكاظمي،
أس�فرت ع�ن اب�رام جمل�ة اتفاقي�ات
ومذك�رات تفاهم بمج�االت مختلفة بني
الجانبني السعودي والعراقي ،وهي اشارة
ضمني�ة اىل أن الثق�ل االقتصادي للرياض
بالنس�بة لبغ�داد ،أكبر بكثري م�ن الثقل
االقتص�ادي ل�كل م�ن عمّ�ان والقاه�رة
مجتمعتني.
أضف اىل ذلك ،فإن الرياض يمكن أن تفكر

يف أن وجوده�ا وحضورها بمحور اقليمي
تعد بغ�داد جز ًءا منه ،من ش�أنه تخفيف
الضغ�ط عنه�ا بس�بب تورطه�ا بملفات
اقليمية شائكة ومعقدة يف اليمن وسوريا
وغريهم�ا ،ناهي�ك ع�ن س�عيها املحموم
إلضع�اف ومح�ارصة خصمه�ا التقليدي
طهران ،وغري ذلك ،السعي اىل وضع بغداد
عىل سكة التطبيع مع الكيان الصهيوني،
لتلتح�ق بالقاه�رة وعمّ�ان واب�و ظب�ي
واملنامة والخرطوم والرباط والرياض.
وال ش�ك أن مفه�وم أو مصطل�ح املرشق
الجديد ،يحاكي مصطلح الرشق األوس�ط
الكبير ،ال�ذي طرح قب�ل بضع�ة أعوام،
إلع�ادة ترتيب أوض�اع املنطق�ة بطريقة
مختلف�ة تفضي اىل ضم�ان مصال�ح
الوالي�ات املتح�دة االمريكي�ة وحلفائه�ا
وأصدقائه�ا الكبار والصغ�ار .ويف الواقع
ه�ذا ما ي�راه بع�ض الساس�ة واملراقبني
واملتتبعني لتفاعلات الوقائع واألحداث يف
املنطقة ،هذا يف الوقت الذي لم يتبلور يشء
واضح حتى اآلن.
وللعلم فإن أول من طرح مفهوم «املرشق

الجدي�د» ،ه�و رئي�س ال�وزراء العراق�ي
مصطفى الكاظم�ي ،عند زيارته للواليات
املتحدة االمريكية يف اب-اغسطس ،2020
وع�اد ليك�رر ما تح�دث به يف واش�نطن،
يف القم�ة الثالثي�ة بعمّان ،وقبي�ل انعقاد
قم�ة بغ�داد ،ق�ال الكاظم�ي «ان املرشق
الجدي�د لي�س تحالف�ا سياس�يا ،ب�ل هو
مرشوع اقتصادي اجتماعي بني ش�عوب
الدول املعنية ،يس�تهدف تحقيق املصالح
املشرتكة».
بي�د أن معطيات الح�ال وعموم التجارب،
تؤكد أن كل املشاريع االقتصادية واألمنية
واالجتماعي�ة ،ال يمك�ن أن تنطل�ق ومن
ثم ترتس�خ وتدوم م�ا لم تتوف�ر لها أطر
ومناخات وتفاهمات وتوافقات سياسية
بمستوى معقول ومقبول.
واملرشق الجديد ،ال�ذي يكتنفه الغموض،
ويحي�ط ب�ه الكثير م�ن التس�اؤالت
واالس�تفهامات ،من غري املمكن أن يكتب
ل�ه النج�اح ،س�واء ط�رح كمب�ادرة أو
مرشوع اقتص�ادي واجتماعي ،وخارطة
طري�ق لإلصلاح والتفاه�م االقليم�ي،

ً
ً
تأثيرا
أطراف�ا اقليمي�ة أكث�ر
ألن هن�اك
وحض�ورًا وأدوار يف خارطة األحداث ،وأن
األط�راف الثالث�ة ،حت�ى وإن كان�ت نواة
لذلك املرشوع ،فه�ي مبتالة بك ّم كبري من
املشاكل واألزمات والتحديات االقتصادية
والسياس�ية واألمني�ة ،وه�ي تحتاج من
يأخ�ذ بيده�ا ولي�س العك�س ،فضلاً عن
كون البعض منها منخرطة باألس�اس يف
مش�اريع ومحاور إقليمية قبال مشاريع
ومحاور اقليمية أخرى.
وفيم�ا يتعلق بالعراق ،ف�إن انفتاحه عىل
محيطه اإلقليمي والفضاء الدويل ،يش�كل
أولوية مهم�ة يفرضها تداخ�ل املصالح،
وتش�ابك امللف�ات والقضاي�ا السياس�ية
واألمنية والسياس�ية املختلفة ،واذا كانت
اإلجتماع�ات األخيرة ل�وزراء خارجي�ة
العراق واألردن ومرص يف العاصمة بغداد،
والقمة الثالثية املرتقبة ،ومبادرة املرشق
الجدي�د ،تأت�ي يف ه�ذا االط�ار ،ف�إن عىل
صانع القرار الس�يايس العراقي ،االلتفات
اىل جمل�ة م�ن املس�ائل ،واخذه�ا بعين
االعتبار عند اتخ�اذ أي خطوات ،واإلقدام

عىل أي مب�ادرات نحو املحيط االقليمي أو
الفضاء الدويل.
وم�ن ه�ذه املس�ائل ،الت�وازن يف عملي�ة
االنفتاح على اآلخرين ،وتجنب الدخول يف
اصطفافات ومح�اور يمكن أن تجعل من
العراق أداة وس�احة لتصفية الحس�ابات
وتمري�ر املصال�ح الخاصة .وكذل�ك ال بد
أن تك�ون املصلح�ة الوطنية يف نصب عني
املف�اوض العراقي ،واعتبارها من الثوابت
الت�ي ال يمكن وال يج�وز الحياد عنها بأي
حال من االحوال.
اىل جانب ذلك ،فإن كل خطوة من خطوات
عملية االنفتاح ينبغي أن تخضع لدراسات
وتقييمات موضوعية دقيقة ،للوقوف عىل
منافعها ومكاسبها بالنسبة للبالد ،سواء
كانت تلك املنافع واملكاس�ب اقتصادية أو
أمنية أو سياس�ية .ومن غري املنطقي وال
املقب�ول أن تكون منافع ومكاس�ب اآلخر
أكثر مما يتحقق للعراق منها.
صحي�ح أن تعزي�ز العالق�ات والرواب�ط
م�ع دول مثل األردن ومصر ،أمر ينطوي
عىل جمل�ة من االيجابي�ات ،لكن من غري
الصحي�ح أن يرتكز االهتمام بهذا االتجاه،
عىل حس�اب عالقات ورواب�ط مع أطراف
دولي�ة واقليمي�ة أخرى ،كالصين وايران
وتركي�ا وروس�يا ،على س�بيل املث�ال ال
الحرص ،من شأنها أن تحدث نقالت نوعية
كبرية يف الواقع العام للبالد ،وهنا ال بد من
اإلش�ارة اىل االتفاقية العراقية  -الصينية
الت�ي أبرم�ت يف عام الفني وتس�عة عرش،
أي قبل حوايل عامني ،دون أن يتم تفعيلها
وترجمته�ا على أرض الواق�ع ألس�باب
غامضة ،علمً�ا أن تل�ك االتفاقية تنطوي
عىل أهمية كبرية ج ًدا بالنسبة للعراق.
واملس�ألة األخرى التي ال تق�ل أهمية عن
س�واها م�ن املس�ائل اآلنفة الذك�ر ،هي
أنه يج�ب أن يطل�ع الرأي الع�ام العراقي
ب�كل اتجاهات�ه وتوجهات�ه على مجمل
مس�ارات ومعطيات املباحثات واللقاءات
واالتفاقي�ات م�ع األردن ومرص وغريهما
من الدول ،وماهيه ما يطرح من مبادرات
ومشاريع ،حتى يعرف ويفهم انعكاساتها
ومخرجاتها اآلنية واملستقبلية عليه.

الوعود واإليفاء بها
بقلم /علي علي

اإليف�اء باملواعي�د ،وااللت�زام بتنفيذه�ا ،خصل�ة تض�اف اىل الخصال
الحميدة التي من املفرتض أن يتحىل بها اإلنس�ان الس�وي ،الس�يما إذا
كان املوعودون رعية يتحت�م عىل الراعي مداراة واجباته تجاههم ،فهو
أوال وأخريا مس�ؤول ع�ن رعيته .واليخفى أن العراقيين قد تعودوا عىل
ع�دم االكتراث بمواعيد ساس�تهم الت�ي يعدونهم بها إلنج�از أمر يهم
مصلح�ة البالد والعباد ،حت�ى غدت خصلة البخل باإليفاء س�مة بارزة
يتسم بها ساس�ة عراقنا الجديد ،وما مجلس نوابنا يف دوراته الثالث إال
خري مثال عىل الضن بالوفاء ،والتفاخر بالبخل اىل حد استرصخ املواطن
طيلة الس�نوات العرش األخرية ،حتى بات يناش�د أعض�اءه -فضال عن
رؤسائه -ببيت الشعر:
التدعني ككمون بمزرعة
إن فاته املاء أغنته املواعيد
وق�د وص�ل املواط�ن اىل يقين تام ب�أن التأخير يف تنفيذ الوع�ود ليس
عفوي�ا ،وال مصادف�ة ،وال ظرف�ا طارئا ،بل هو مقص�ود ومتعمد .وقد
مل العراقيون س�ماع مف�ردات التصبري والتطمني الكاذب�ة التي يواري
الساسة بها أخطاءهم ،ولطاملا كانت سياسات النظام السابق الشماعة
التي يعلق عليها الس�يايس تقصريه وتماهله وإهماله وتلكؤه ،ويتضح
ألي متتبع لألخبار السياسية يف عراق مابعد عام  ،2003ان تلك املفردات
تش�عبت كثريا يف خطابات الساسة واملسؤولني وترصيحاتهم يف دورات
مجالسنا السابقة ،فكانت الكلمات املستخدمة والجارية عىل ألسنتهم،
محفوظة واس�طوانة مرشوخة يف أذن املواط�ن ،فكأنهم قرروا وعزموا
على ان اليقدموا ش�يئا يخدم البالد والعباد ،مقاب�ل أعذار جاهزة ،وهم
ظنوا ان اتباعهم هذا الس�لوك يف التملص من إتمام املس�ؤوليات امللقاة
على عاتقهم ،ينجيه�م من وضعه�م يف قفص االتهام عاجلا او آجال،
وقطعا هذا ناتج عن أمنهم واطمئنانهم من سوء العاقبة والعقاب ،فقد
قيل سابقا؛ (من أمن العقاب ساء األدب) .فكأن املماطلة والتسويف يف
املواعيد والعهود ،صار ديدن من يتبوأ مقعدا يف منصب حساس ،السيما
مناصب صن�ع القرار والبت في�ه وترشيع مايخ�دم املواطن واملصلحة
العامة .يف الوقت الذي كان حريا بمن يتسنم موقعا كهذا.
الي�وم ونحن كما نقول (ولد اليوم) لدينا ساس�ة منتخبون يف بلد يزعم
أن�ه ديمقراط�ي ،ومن املفترض ان يخرجوا من صومعة س�لبيات من
س�بقهم ،وعليهم اس�تبدال الطالح من األعمال بالصال�ح منها ،وكذلك
الس�يئ بالجيد ،و (الشين بالزين) ،وأن اليبخلوا عىل مواطنيهم بإتمام
ماوعدوه�م ب�ه ،فهل هم فاعلون هذا؟ وهل يغريون الصورة املوحش�ة
التي تعكس بخل السابقني عىل املواطن حتى باإليفاء بقسمهم عىل أتم
وجه؟
يذكرن�ي بخل ساس�تنا ب�أداء كل يشء -حتى واجبه�م -بنادرة رويت
ع�ن أحد البخالء ،الذي نزل عنده ضي�ف يوما ،فنادى ولده قائال :يابني،
اذهب اىل الس�وق واجلب لنا أحس�ن قطعة لحم عند الجزار ،فاليوم حل
عندن�ا ضيف عزي�ز عىل قلبي .فذهب الولد اىل الس�وق ،والضيف متأمل
عودت�ه بفارغ الصرب والجوع يأخذ منه مأخذه .وبعد ميض وقت طويل
رجع االبن ..ويداه خاليتان ،فس�أله أبوه :أي�ن اللحم ياولدي؟ قال الولد
والضي�ف يس�مع : -ياأبتِ قلت للجزار :أعطني أحس�ن م�ا عندك مناللحم ،قال يل :س�أعطيك لحما كأنه زبدة .فش�اورت عقيل :لِ َم الأشرتي
الزبدة بدل اللحم؟ فرحت للبقال وقلت له :أعطني أحس�ن ما عندك من
زبدة .قال يل البقال :س�أعطيك زبدة كأنها دبس من حالوتها .وشاورت
عقيل أيضا :إذا كان األمر هكذا ..لِ َم الأشرتي الدبس بدل الزبدة؟ فرحت
لراعي الدبس وقلت له :أعطني أحسن ما عندك من الدبس .فقال الرجل:
سأعطيك دبسا كأنه املاء الصايف .فقلت لنفيس :لِ َم التبذير؟! عندنا ماء
صاف يف البيت ،لذا رجعت من دون أن أشرتي شيئا.
ٍ
أظ�ن ساس�تنا القابعين يف مجال�س البلد الثلاث قد نح�وا منحى ابن
صاحبن�ا ،ولن يفوا يف املس�تقبل بيشء مما يعدون به ،بش�هادة مايض
األحداث وحارضها.

حقوق اإلنسان» ..سالح خادع بيد أميركا
بقلم/د .علي مطر

يف الوقت ال�ذي ُت َن ِّصب أمريكا نفس�ها
ً
وصي�ة عىل حق�وق اإلنس�ان يف
في�ه
العال�م ،تقوم بالعديد م�ن االنتهاكات
ّ
بح�ق البرش على امتداد
الالإنس�انية
املعمورة وحت�ى يف الداخ�ل األمريكي.
ّ
ٌ
حافل بجرائم حقوق
سجل واش�نطن
ً
اإلنس�ان ،ب�دءا من نش�أتها عىل دماء
املاليين م�ن الهن�ود الحم�ر ،الذي�ن
تمّ�ت إبادتهم ،ليص�ار إىل جلب ماليني
األشخاص من ّ
سكان القارّة السمراء،
واس�تعبادهم من قبل أصحاب البرشة
البيضاء ،بش�ك ٍل ال ّ
يمت إىل اإلنس�انية
بصل�ة ،لتطف�و تل�ك العنرصي�ة التي
ال تزال املس�يطرة يف الوالي�ات املتحدة
بحر
األمريكي�ة ،وهي الت�ي قامت عىل ٍ
م�ن الدم�اء والتهجير واالرتكاب�ات
الفظيعة واالنتهاكات املتعمّدة لحقوق
اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني.
«حقوق اإلنسان ذريعة للتدخل»
الي�وم تع�ود واش�نطن تدريجي�اً إىل
سياس�تها التقليدي�ة القائم�ة على

التدخل بش�ؤون ال�دول من خالل هذه
ً
الش�عارات ،وهي تش�ن حرباً
إعالمية
ض�د روس�يا والصني مع ب�دء الرئيس
الجدي�د ج�و باي�دن تفعيل السياس�ة
الخارجي�ة للوالي�ات املتح�دة لك�ن
بأس�اليب جدي�دة ،إال أنه�ا ترك�ز عىل
الصين .وقد أص�درت وزارة الخارجية
األمريكي�ة تقري�رًا يبرز انته�اكات
حقوق اإلنس�ان يف كال من الصني عرب
قمع السلطات الصينية ألقلية اإليجور
املس�لمة يف إقليم ش�ينغيانغ وروس�يا
عبر اعتق�ال املعارضني السياس�يني،
وإثيوبي�ا عبر ارت�كاب جرائ�م إبادة
وتطهير عرقي بحق املدنيين يف إقليم
تيجراي ،وغريها من الدول .وقال وزير
الخارجي�ة األمريك�ي أنتون�ي بلينكن
يف مقدم�ة التقرير« :هن�اك الكثري من
األش�خاص عاش�وا يف ظروف قاس�ية
ً
مضيفا :أن
ج� ًدا خلال ع�ام ،»2020
بع�ض الحكوم�ات اس�تخدمت أزم�ة
فيروس كورون�ا «كذريع�ة لتقيي�د
الحقوق وترسيخ الحكم االستبدادي».

وتب�دو بكين وواش�نطن أق�رب إىل
املواجه�ة م�ن املصالحة أكث�ر من أي
وق�ت مىض إذ وج�ه الرئيس األمريكي
ج�و باي�دن تحذي�رات ب�أن «الصين
ستدفع الثمن جراء انتهاكاتها لحقوق
اإلنس�ان يف تعامله�ا م�ع األقلي�ات
املسلمة يف منطقة شينجيانغ يف أقىص
الغ�رب» وأن بالده س�تؤكد مجددا عىل
دوره�ا العامل�ي يف الدفاع ع�ن حقوق
اإلنس�ان ،مضيف�ا أن�ه س�يعمل م�ع
املجتمع ال�دويل عىل حم�ل الصني عىل
حماي�ة تل�ك الحق�وق ،كم�ا يظهر أن
تهدي�دات باي�دن تن�درج يف السياس�ة
األمريكي�ة وال تختل�ف ع�ن سياس�ة
ترام�ب نتيج�ة التخوف م�ن الصعود
الصيني يف االقتصاد والتسلح.
لق�د تحول�ت ذريع�ة حقوق اإلنس�ان
إىل سلاح تس�تخدمه أمري�كا للتدخل
يف ش�ؤون ال�دول ،وتخلق لذل�ك ذرائع
ً
ع�ادة م�ا تختبئ وراء
متع�ددة ،وهي
ق�راراتٍ أممي�ة؛ لترشي�ع حروبه�ا
الق�ذرة على الش�عوب املس�تضعفة،

وذل�ك تحت مس�ميات العدال�ة واألمن
والس�لم الدويل أو عرب شعارات حقوق
اإلنس�ان وتطبي�ق الديمقراطية ،علماً
أن الواليات املتح�دة األمريكية ارتكبت
يف مسرية بنائها وتعاظم قوتها جرائم
ين�دى لها الجبين ،من قت�ل اآلالف يف
املكسيك ،وقتل أكثر من مليون شخص
يف فيتن�ام ،واس�تخدام القنبلة النووية
ضد هريوش�يما وناكازاك�ي اليابانية،
وقت�ل اآلالف يف نيكاراغ�وا وكوبا ،هذا
فضالً عن ّ
حروب عىل أفغانستان
ش�ن
ٍ
والع�راق ..قام�ت األي�ادي األمريكي�ة
اإلجرامي�ة يف الع�راق بقت�ل أكث�ر من
ملي�ون ش�خص ،وهي تح�ارص اليوم
إيران وش�عبها اقتصادي�اًّ ،
ألن طهران
ترفض الهيمنة األمريكية عليها.
«املعايري املزدوجة يف التطبيق»
تص�وغ اإلدارة األمريكي�ة سياس�تها
الدولي�ة يف ّ
ش�تى أصق�اع العال�م إزاء
ِّ
كل م�ن يرف�ض هيمنته�ا وتبعيته�ا.
ويف منطقتن�ا العربي�ة ،تق�وم بدع�م
السياس�ة اإلرسائيلية ،وآلة حربها ضد

الشعب الفلس�طينيُ ،
وتلبّي طموحات
«ت�ل أبيب» يف بن�اء دول ٍة عىل حس�اب
الحق�وق الفلس�طينية ،وحي�ث إنه�ا
تغ�ض طرفه�ا ع�ن الس�عودية وعن
عدوانها على اليمن ال�ذي ترتكب فيه
جرائ�م ح�رب ض�د الش�عب اليمن�ي
األع�زل ،كما تغض طرفه�ا عما تقوم
به الس�لطات البحرينية من انتهاكات
حقوقية بحق ش�عبها ،ب�ل وتدعمها،
العتبارات سياسي ٍة بحتة.
وقد رف�ض وزير الخارجي�ة األمريكي
أنتون�ي بلينك�ن ،وص�ف ويل العه�د
السعودي محمد بن سلمان بـ»القاتل»،
على خلفي�ة ح�ادث قت�ل الصحف�ي
جمال خاشقجي ،فيما وصف الرئيس
االمريكي جو باي�دن ،الرئيس الرويس
فالديمير بوتين بـ»القات�ل» ،وب�رر
بلينك�ن خالل مقابلة مع ش�بكة «يس
إن إن» االمريكي�ة ،رفض�ه ه�ذا ،بأنه
يع�زز «مصال�ح» و»قي�م» ،أمري�كا.
واس�تمر بلينكن يف تربير رفضه وصف
ابن س�لمان بـ»القاتل» ،وعدم معاقبة

الس�عودية أو اع�ادة تقيي�م العالقات
معه�ا ،رغ�م تقري�ر االس�تخبارات
االمريكي�ة ال�ذي أكد وبش�كل رصيح
مسؤولية ابن س�لمان املبارشة يف قتل
خاش�قجي ،بالق�ول« :تمزيق العالقة
(مع السعودية) لن يساعدنا يف الواقع
عىل تعزي�ز مصالحنا أو قيمنا ..يتعني
علينا - ،ونقوم بذلك فعال  -أن نتعامل
كل ي�وم يف جمي�ع أنح�اء العال�م مع
ق�ادة البل�دان الذين يقومون بأش�ياء
نجدها إما مرفوضة أو بغيضة .ولكن

يف م�ا يتعل�ق بتعزيز مصلحتن�ا فعليا
والنه�وض بقيمنا ،من امله�م التعامل
معهم».
دون موارب�ة ،ل�م تحترم اإلدارات
األمريكية املتعاقبة أدنى معايري حقوق
اإلنسان.
تل�ك اإلدارات الت�ي توال�ت يف انته�اج
ٌ
ملطخ�ة بدم�اء
سياس�اتٍ عدواني�ة،
األبرياء يف أرجاء املعمورة .فأمريكا التي
تتحف دول العالم بتقاريرها الس�نوية
ع�ن حق�وق اإلنس�ان تس�تخدم هذه

التقارير كش�مّاعة للتدخل يف ش�ؤون
ال�دول األخ�رى ،وف�رض سياس�تها
االنتقائي�ة تجاه هذا املوضوع .فعندما
ٌ
دول�ة م�ا يف الفل�ك األمريك�ي،
ت�دور
مأمن م�ن انتق�اد انتهاكات
يف
تك�ون
ٍ
حقوق اإلنس�ان فيها كم�ا يحصل مع
السعودية والبحرين واإلمارات ..أمّ ا إذا
كانت هذه الدول تتبع سياسات خارج
ما ُيمليه املزاج األمريكي؛ فال بد عندئ ٍذ
من التلفيق إلنتهاكات حقوق اإلنسان،
كما هو الحال م�ع التقارير الجاهزة،
الت�ي تص�در ع�ن وزارة الخارجي�ة
األمريكي�ة الخاص�ة بالحق�وق؛ كم�ا
ه�و الح�ال بخصوص الصين وكوريا
الش�مالية وفنزويلا وإي�ران وغريها.
وممّ�ا ال ش�ك في�هّ ،
أن السياس�ة
األمريكية ،تستخدم هذه الشعارات من
أجل تحقيق مصالحها االستراتيجية،
لك�ي تبقى مرتبّعة عىل ع�رش النظام
الدويل ،وتكون املسيطرة عىل السياسة
الدولية ،ونهب ثروات الدول ،ال س�يما
تلك التي تنعم بالنفط.
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عوامل عديدة ُتقرب البصرة من استضافة
بطولة الخليج

يحظى ملف البرصة الستضافة خليجي
 ،25بتأييد غري مس�بوق ،وباتت البطولة
الخليجية عىل مرمى حجر من العراق.
وال ش�ك أن التأيي�د الواض�ح م�ن دول
الخلي�ج وانس�حاب قط�ر م�ن س�باق
اس�تضافة البطول�ة ،من�ح البصرة،
أفضلية احتضان العرس الخليجي.
وتع�د ه�ذه الفرص�ة مختلف�ة ع�ن
املناس�بات الس�ابقة ،والت�ي فق�د م�ن
خالله�ا العراق ملف االس�تضافة ،وذلك
لتوف�رعوام�لنج�احالبطول�ة.
مالعب جاهزة
تع�د البرصة مدينة عام�رة بمالعب كرة
القدم ،حيث أن ملع�ب املدينة الرياضية
جذع النخلة ،يع�د تحفة معمارية رائعة

ويتسع لحضو  65ألف متفرج.
ه�ذا بجان�ب ملع�ب الفيح�اء ،ومالعب
التدري�ب جاه�زة الحتض�ان البطول�ة،
باإلضاف�ة إىل انته�اء مرحلة التش�طيب
مللع�ب املين�اء ،وم�ن املنتظ�ر أن يدخل
الخدم�ة بمجرد إق�رار البطولة بش�كل
رسمي يف البرصة.
وزير ريايض
لع�ب وزير الش�باب والرياض�ة ،عدنان
درج�ال ،دورًا ب�ار ًزا وحيو ًيا يف التحضري
مللف البرصة ،واس�تغل عالقته الطيبة يف
املحيط الخليجي.
ويعد درج�ال من نج�وم دورات الخليج
وأحد فرس�انها املتوجين بلقبها ،ويعي
أهمي�ة وش�عبية البطول�ة يف البل�دان

الخليجي�ة ،وبالت�ايل لع�ب دورًا كب ً
ريا يف
توصيل ص�وت البرصة وملف الخليج إىل
رئيس الوزراء.
وتح�رك عدنان درجال يف تس�مية لجان
تس�تقبل اللج�ان الخليجي�ة وت�دون
املالحظات وتس�تكمل النواقص ،لتكون
البرصة جاهزة تمامً ا الحتضان البطولة.
فنادق جيدة
س�تفتتح وزارة الش�باب والرياض�ة،
الفن�ادق داخ�ل املدين�ة الرياضي�ة يف
زم�ن قيايس ،ال س�يما وأن البناء اكتمل
وت�م تس�ليم البناي�ات ،ويتبق�ى فق�ط
تجهيز الفنادق باألث�اث ،لتكون جاهزة
الستقبال الضيوف.
هذا بجان�ب الفنادق املتواجدة يف املدينة،

اتحاد التايكواندو يستعد ألولمبياد طوكيو
يس�تعد االتح�اد العراق�ي
للتايكواندو لتنظيم التصفيات
املحلي�ة الختي�ار عن�ارص
املنتخ�ب الوطن�ي (رج�ال/
متقدمين) لتمثي�ل الع�راق
يف بطولت�ي آس�يا واوملبي�اد
طوكيو.
وق�ال ابراهيم البه�اديل رئيس
االتحاد ان «يوم االحد املصادف
الح�ادي عشر م�ن الش�هر
الحايل سيكون موعدا ً النطالق
التصفي�ات يف بغ�داد الختي�ار
العن�ارص الوطنية للمش�اركة
يف املنافس�ات امل ٔوهلة الوملبياد
طوكيو وبطولة اسيا».
وأضاف البهاديل انه سيتم نرش
ضوابط البطولة خالل اليومني
القادمني وه�ي فرصة العادة

الجاه�زة الس�تقبال ضي�وف الع�راق
م�ن دول الخلي�ج ،ناهيك ع�ن االهتمام
ً
واضح�ا يف الفرتة
الحكوم�ي الذي ب�دى
األخيرة ،ليفوز الع�راق بشرف تنظيم
البطولة.
قدرة البرصة
الكف�اءات اإلداري�ة يف البصرة ،نضجت
بش�كل كبير يف تنظي�م املباري�ات
واملس�ابقات ،وباتت تملك رؤية واضحة
تتناس�ب مع س�كان البرصة والزائرين
من البلدان املختلفة.
وأصبحت البرصة جاهزة إدار ًيا يف تحمل
مس�ؤولية الضي�وف ،وإدارة مباري�ات
البطول�ة وتنظي�م الرحلات ومالع�ب
التدريب ،وإقامة املباريات الرسمية بكل

المسابقات تحدد مواعيد دوري الرديف
والناشئين والشباب
أعلن�ت لجن�ة املس�ابقات يف الهيئة التطبيعي�ة موع َد
انطالق دوري الناشئني والشباب ألندية بغداد ودوري
الرديف.

النش�اطات لعائلة التايكواندو
بعد التوقف بس�بب الفايروس

اللعين واملضي نح�و بن�اء
وتطوير اللعبة يف العراق.

عبد الواحد :استثمرنا فرصنا أمام السماوة
أك�د املدرب املس�اعد لفريق الرشطة ،حسين عبد
الواحد ،أن العبي فريقه اس�تثمروا جميع الفرص
التي سنحت لهم أمام السماوة.
وأمطر الرشطة ش�باك الس�ماوة بس�بعة أهداف
دون رد يف الجولة  26من الدوري العراقي.
وق�ال عبد الواحد« ،لم نه�در أي فرصة يف املباراة،
وهذا يدل عىل تركيز الالعبني وتطبيقهم للواجبات
بش�كل تام ،وبالتايل خرجن�ا بفوز ثمني و 3نقاط
أعادت الفريق إىل الوصافة».
وأضاف« :الفوز سيكون دافعا معنويا قبل خوض
مباريات دوري أبطال أسيا».
ولفت إىل أن إدارة النادي س�تتقدم بطلب للهيئة
التطبيعي�ة لتأجي�ل مب�اراة الجول�ة  27م�ن
الدوري ،كي يغادر الفريق للبطولة األسيوية
بجاهزية تام�ة وتجن�ب اإلصابات قبل
مباريات البطولة اآلسيوية.

سهولة ويرس.
جماهري محبة
جمهور البرصة اس�تثنائي ،ويف حال تم
الس�ماح بحض�ور الجماهري ،س�تكون
النس�خة  25يف البرصة ه�ي األجمل من
حيث الحضور الجماهريي ،نظرًا لعشق
الجماهير العراقية لك�رة القدم بصورة
عام�ة ،ولبطولة الخليج بصورة خاصة،
مل�ا تحمله من ذكري�ات جميلة وعالقات
وطيدة بني الالعبني.
وبالت�ايل الجمه�ور ال�ذي ط�رز لوحات
جميل�ة يف مباراتي الس�عودية والكويت
الوديتين ،ومباري�ات رس�مية أخ�رى،
س�يكون عىل ق�در كبري من مس�ؤولية
النجاح.

وسيش�هد ي�وم الخميس املواف�ق الخامس عرش من
الشهر الجاري ،انطالق املنافسات من دوري الرديف،
على أن ينطلق دوري الناش�ئني يوم األح�د يف الثامن
عرش من الشهر الحايل ايضا.
وتم تحديد موعد انطالق دوري الشباب للدرجة األوىل
فقط يف يوم االثنني املوافق التاسع عرش من
شهر نيسان الجاري.
اىل ذل�ك دع�ت لجن�ة املس�ابقات يف
الهي�أة التطبيعي�ة ممثلي أندي�ة
ال�دوري املمت�از لك�رة الق�دم
للحض�ور يف مقر اتح�اد الكرة يوم
الثالثاء املقبل املوافق 2021/4/6
الس�اعة الحادي�ة عشرة صباحاً،
ملناقش�ة آلية انطالق ال�دوري العام
للشباب لفرق الدوري املمتاز للموسم
.٢٠٢١-٢٠٢٠

سعيد رئيسا للجنة المسابقات بغرب آسيا
اخت�ار اتحاد غرب آس�يا لك�رة الق�دم ،الكابتن
حسين سعيد رئيسا للجنة املسابقات يف االتحاد
خلال اجتم�اع للجن�ة التنفيذي�ة عبر تقني�ة
االتص�ال املرئي ترأس�ه األمري عيل بن الحسين،
رئيس االتحاد.
ووفق�ا للموقع الرس�مي لالتحاد ،فق�د اعادت
اللجن�ة التنفيذي�ة تش�كيل لج�ان اتح�اد غرب
آس�يا ،واصبح�ت لجن�ة املس�ابقات مكونة من
حسني سعيد «العراق» رئيس�ا ،وجهاد الشحف
«لبنان» نائبا للرئيس ،واالعضاء خالد بن مقرن
«السعودية» وصالح القناعي «الكويت» وسيف
املنص�وري «االم�ارات» وحم�د املناع�ي «قطر»
وابراهيم البوعينني «البحري�ن» وابراهيم ابازيد
«سوريا».
وتخل�ل االجتم�اع املصادقة على توصية رئيس
االتح�اد بتس�مية حمي�د الطاي�ر والعقيد حاتم
الغايب لشغل منصب عضوية اللجنة التنفيذية،

بدال من راشد الزعابي ومحمد الدباس،
ّ
واالطلاع على كتاب االتح�اد اللبناني
لتس�مية رنا نخلة لعضوي�ة اللجنة
النسوية.
وضم�ت اللجن�ة املالي�ة علي
املطيري «الكوي�ت» رئيس�ا،
وعلي البوعينين «البحرين»
نائب�ا للرئي�س ،واألعض�اء:
كبوه�ا
الل�ه
عب�د
«الس�عودية» ومنص�ور
األنصاري «قطر» وحسن
باشنفر «اليمن» وأحمد
قم�ر الدي�ن «لبن�ان»
والعقي�د زكري�ا
قن�اة «س�وريا»
ولؤي عميش
«األردن».

ماذا بعد؟
عمار ساطع

م�اذا بعد أن انتهت حكاية انتخاب�ات اختيار مكتب تنفيذي جديد
لقي�ادة العم�ل الري�ايض األوملب�ي يف الع�راق ،بعد والدة عسيرة
وتدخالت دولية وأخرى قارية من أجل التوصل لحلول ناجعة تنقذ
رياضة الوطن من العقوبات أو العزلة؟!
أي حل�ول تل�ك الت�ي تناق�ض نفس�ها بنفس�ها ..إذ أن القانون
وتطبيق�ه ج�رى وفق�ا ً الجتهادات ش�خصية ،ربما ج�اء بعضها
ترقيع�ا ً ُيريض أطرافاً ..ويمنح البع�ض فرصة البقاء ضمن ركب
الرتشيحات ويقيض عىل آمال آخرين ،مثل تلك التي سبقت اختيار
املكتب التنفيذي والتي حدثت الختيار الفائزين بمقاعد محددة يف
الجمعية العمومي�ة التي يحق لها الرتش�ح والتصويت واملصنفة
بني املتميزين واألبطال وغري االوملبية والكوتا النسائية!
حتى ُنق�رب الصورة للمتابعين ..فإن ما جرى م�ن اصطفافات
واتفاقيات تؤسس لتكتالت همها الفوز وليس مصلحة الرياضة،
ٌ
مق�رف حقاً ،ألنه�ا باتت تظهر وتصبح مكش�وفة من خالل
هو
اجتماع�ات ومحادث�ات تف�رض نفس�ها مقاب�ل أثم�ان العهود
والتعه�دات وم�ن بعده�ا االتهام�ات والتخوي�ن التي اس�تمرت
وقطع�ت ش�وطا ً مهما ً يف مسيرة الرياضة العراقية وأسس�ت اىل
اختي�ارات ال تمن�ح مكانة لألفض�ل واألجود واألحس�ن ،بل تأتي
متوافقة ومتطابقة عىل قياسات األشخاص الذين يملكون نفوذا ً
وتأثريات املدعومني واملس�نودين ،بغض النظر عىل برنامج العمل
الذي يفترض أن يظهر قبل كل يشء لرس�م مالمح األهداف التي
يو ُد املرشح تحقيقها!
أب�رز تناقضات الواق�ع املرير للرياضة العراقي�ة يف حقبة الرئيس
الس�ابق والجديد ،الكابتن رعد حمودي ،منذ نيسان  2009ولغاية
ص َفت
الي�وم ه�و أن رياضتنا عاش�ت يف
ٍ
ت�رف غري مس�بوق ،إذ رُ ِ
عليه�ا قرابة الـ 400ملي�ار دينار ملدة  12عام�ا ً وهو رقم مهول،
ب�ل ومذهل ،لم ينف�ع االتحادات الرياضي�ة املنضوية تحت خيمة
االوملبي�ة أن تحق�ق أي تق�دم وتفوق ُيذك�ر نتيجة ه�در األموال
بشكل أو بآخر ،دون أن تنجح الرياضة العراقية للوصول اىل حافة
اإلنج�از أو تقديم مواهب وأبطال عىل مختلف األصعدة وصوالً اىل
منص�ات التتويج وتقديم رس�الة االنتصار الفعيل الذي تأسس�ت
األوملبية من أجله!
تخيل�وا أن  70باملئة من املبال�غ التي تمنحها الدول�ة العراقية اىل
اللجن�ة األوملبية خصصت ،وفقا ً اىل رئي�س اللجنة االوملبية ـوهذا
ال�كالم بع�د دورة ريودي جانريو صيف ع�ام  ،2016كانت تذهب
اىل روات�ب ومنح موظف�ي اللجنة األوملبي�ة وممثليات املحافظات
وموظف�ي االتح�ادات الرياضي�ة ،بينما بقيت الرياض�ة العراقية
تبح�ث ع�ن املنقذ ،وه�ي تعي�ش رصاع�ات مكاتبه�ا التنفيذية
وتقاطعات أعضائها منذ أعوام ،وتتوس�م بم�ن يبحث عن حقها
املسلوب ،بل وتلهث خلف تسجيل رقم أو تحقيق فوز!
أق�ول اىل االخ رع�د حمودي رئي�س اللجنة االوملبي�ة ..إن رياضتنا
عرج�اء ،وعليك�م أن تعلموا أن كل ما واجه رياضتنا كان بس�بب
سياس�تكم الخاطئة وقيادتكم الضعيفة ،ه�ذا هو الواقع ..ألنكم
لم تتصدوا للمهام الجس�ام بحنكة ودراية وتعاملتم بانس�انيتكم
ومبدأ إتاحة الفرص ملن ال يس�تحقها وكانت أغلب قراراتكم تتأثر
بعالقاتكم ومدى الضغوطات التي ُتمارس عليكم!
أتمن�ى أن تتحم�ل مني م�ا أذك�ره اآلن ..فثلاث دورات انتخابية
سابقة والنتيجة واحدة ،افتقار يف الرؤية وضعف يف اإلدارة وغياب
يف األه�داف وعج�ز يف العم�ل ..يا س�يادة رئيس اللجن�ة االوملبية
املُنتخ�ب ..يا كابتن رعد ..أيها الح�ارس الذي ُكنا ننظر إليك قامة
وأنت تحمل ل�واء الوطن وتدافع عن عرين ِه بش�موخ ..يا صاحب
القدرة االس�تثنائية يف الحفاظ عىل ش�باكه نظيف�ة ،عليك العمل
بجدية أكرب واهتمام أكثر!
إن رياضتنا ضائعة ومُ تأثرة جدا ً بس�بب الرتاخي الذي حصل َ
منك
ومن معك؟ وأعلم أنني لن أتحدث عن ش�خصك ،بل أقصد عملك يف
االوملبية ،طيلة األعوام املاضية ،فقد أثرت تلك الس�نوات حتى عىل
تاريخك الكروي الناصع ،وأنا ومعي الكثري من املراقبني واملنتقدين
نبحث عن رياضة ُتبحر صوب اإلنجازات ومنصات التتويج!

اليوم ..وفد لجنة «خليجي »25
يصل البصرة
أعلن مدي�ر عام دائرة ش�ؤون األقاليم
واملحافظ�ات يف وزارة الش�باب
والرياض�ة ،طالب جاب�ر ،ان وفد لجنة
خليج�ي  25س�يزور محافظة البرصة
الي�وم األح�د ،لالطالع عىل اس�تعدادت
العراق الستضافة البطولة .وقال جابر
ان «امللاكات الفني�ة والهندس�ية
تواص�ل تهيئ�ة مدين�ة البصرة
الرياضي�ة لتك�ون جاه�زة
الس�تقبال وف�د خليج�ي

 .»25وأض�اف ان�ه «تم تش�كيل خلية
أزمة بين ال�وزارة والحكوم�ة املحلية
يف البصرة والدوائ�ر الخدمي�ة النجاح
امللف العراقي ،وتس�يري االمور باالتجاه
االفض�ل» .واك�د جاب�ر ان الحكوم�ة
العراقي�ة متمثلة بالوزارة س�تلبي كل
متطلبات اللجنة سواء من خالل تهيئة
املدين�ة الرياضية يف البصرة وفنادقها
وملع�ب املين�اء ،فضلا ع�ن الفن�ادق
واملستشفيات والطرق واملطار وغريها
م�ن املس�تلزمات التي تع�زز موقف
العراق وأحقيته بتضييف النسخة
 25لبطولة كأس الخليج
العرب�ي لك�رة
القدم.

الغموض يحيط بمستقبل فرانك ريبيري
يحوم الغموض حول مستقبل النجم الفرنيس
فران�ك ريبيري م�ع فيورنتينا اإليط�ايل ،نظرًا
النتهاء تعاقده بنهاية املوسم الحايل.
وال يب�دو أن الفي�وال يف طريق�ه لتج�دد عق�د
صاح�ب ال�ـ 37عامً �ا ،ال�ذي ظه�رت تقارير
تربطه بالع�ودة إىل الدوري األملان�ي عرب بوابة
فرايبورج.
من جانب�ه ،علق كليمين�س هارتينباخ ،املدير
الري�ايض لفرايب�ورج ،على تل�ك التقاري�ر يف

مقابل�ة مع منصة « ،»DAZNقائلاً «ليس لدي
فك�رة عن مصدر تلك الش�ائعات ،التي ال تمت
للواقع بصلة».
وأش�ار إىل إمكانية اختالق هذه القصة بسبب
الرس�الة الت�ي وجهه�ا نج�م باي�رن ميون�خ
السابق مؤخرًا ملواطنه جوناثان ش�ميد ،العب
فرايب�ورج ،بع�د تجاوز األخري رقم�ه القيايس
كأكث�ر فرنسي ظه�ورًا بالبوندس�ليجا ،وذلك
بمشاركته يف  273مباراة.

الرياضية

وق�ال هارتينباخ ع�ن ذل�ك« :تربطهما عالقة
جيدة ،ويلقون التحية عىل بعضهما بني الحني
ً
وأحيانا يتبادلون القمصان».
واآلخر،
وأتم« :ربما ال يصب ذلك يف صالح كافة األطراف
املعنية ،باستثناء مسألة بيع القمصان».
وأمىض ريبيري ُجل مسريته يف البوندس�ليجا
بقمي�ص باي�رن ميون�خ بين عام�ي 2007
و ،2019ليحص�د م�ع الفري�ق كاف�ة األلقاب
املمكنة ،أهمها دوري أبطال أوروبا يف .2013

االحد  4نيسان
 2021العدد 2559
السنة
الحادية
عشرة

كورونا يبعد فيراتي
عن موقعة بايرن ميونخ

برشلونة يضع خطة بديلة لصفقة هاالند ويوفنتوس يوجه بوصلته نحو كين

يضع مسؤولو برشلونة،
س�يناريوهات بديل�ة
لفش�ل التعاق�د مع
النرويج�ي إيرلينج
هاالن�د ،مهاج�م
بو ر و س�يا
د و ر تمون�د ،
ا لصي�ف
املقبل.
كان خ�وان
ال بو ر ت�ا ،
ئي�س
ر
بر ش�لو نة ،
عق�د لق�اء

منذ أيام مع مينو رايوال وكيل هاالند
وألف�ي والده ،لك�ن يواجه البارس�ا
منافس�ة رشس�ة على الصفقة من
ريال مدريد وأندية إنجلرتا.
«مون�دو
صحيف�ة
وحس�ب
ديبورتيف�و» ،ف�إن هاالن�د ال ي�زال
اله�دف الرئييس ملريكاتو برش�لونة،
لكن يدرك البارس�ا أنه ليس بمفرده
يف املعرك�ة ،وقد تتعق�د الصفقة إذا
ً
باهظا.
أصبح سعر الالعب
وأش�ارت إىل أن بوروس�يا دورتموند
يرفض فكرة بي�ع هاالند ،ويرغب يف
استمراره خالل الصيف املقبل.
وأوضح�ت الصحيف�ة أن برش�لونة

7

يبحث عن إنعاش النادي ماد ًيا ،لكن
عليه خف�ض فات�ورة الرواتب وبيع
الالعبين أولاً  ،إذا أراد ض�م هاالن�د،
وهذا ليس باألمر السهل.
وذكرت أن قائمة مريكاتو برشلونة،
حال فشل ضم هاالند ،تضم لوكاكو،
والوت�ارو مارتيني�ز (إنتر ميلان)،
ه�اري كين (توتنه�ام) ،ألكسن�در
إي�زاك (ري�ال سوس�ييداد) ،ديب�اال
(يوفنت�وس) ،أجوي�رو (مانش�سرت
س�يتي) ،ديب�اي (لي�ون) وداروي�ن
نونيز (بنفيكا).
من جانبه ويف الوقت الذي تتجه فيه
أنظار العديد م�ن األندية الكربى مع

اقرتاب س�وق االنتق�االت الصيفية،
للمهاجم النرويج�ي إيرلينج هاالند،
يسير يوفنت�وس يف اتج�اه مغاي�ر
واض ًعا نصب عينيه الع ًبا آخر يهدف
للحصول عىل خدماته.
ً
ووفق�ا لصحيف�ة «توتوس�بورت»
اإليطالي�ة ،يرغ�ب البيانكونيري يف
التعاق�د م�ع موي�س كين ،مهاجم
س�ان جريم�ان ،املعار م�ن صفوف
إيفرتون.
وتحلم العديد من األندية الكبار أمثال
ريال مدريد وبرش�لونة ومانش�سرت
سيتي ومانشسرت يونايتد وتشيليس
وليفرب�ول بالتعاق�د م�ع «حدي�ث
الساع�ة» ،وه�و هاالن�د مهاج�م
بوروسيا دورتموند.
لك�ن يوفنت�وس ال يمكن�ه الدخول
يف ه�ذا الصراع بسبب وضع�ه املايل
واالقتصادي الح�ايل ،ولهذا ّ
فضل أن
ً
اتجاها آخر ،وهو التعاقد مع
يسل�ك
العبه األسبق مويس كني.
ويف ظ�ل حال�ة الغ�زل املتبادل�ة
واملتزايدة بين الفريق امللكي والنجم
الربتغ�ايل كريستيان�و رونالدو الذي
من املمك�ن أن يقرر الع�ودة بنهاية
ً
وأيض�ا املستقب�ل املبه�م
املوس�م،
لألرجنتين�ي باول�و ديب�اال ،أصب�ح
ألف�ارو موراتا ،ه�و املهاجم الوحيد
للسيدة العجوز.
ل�ذا ت�رددت بق�وة أس�ماء كل
م�ن سيرجيو أجوي�رو ،مهاج�م
السيتيزينس ،الذي قرر عدم التجديد
والرحي�ل بنهاي�ة املوس�م الح�ايل،
ومويس كني.
ورحل كني رحل عن اليويف عام 2019
وانضم إليفرتون ،ويف الصيف املايض
انض�م للفريق البارييس عىل س�بيل
اإلع�ارة ،وهدفه الوحي�د هو إظهار
قدراته وهو ما نجح فيه بالفعل بعد
ً
هدفا ،خالل  33مباراة.
تسجي�ل 17
ومما يزيد رغبة يوفنتوس يف التعاقد
م�ع املهاج�م اإليطايل ه�و أن كارلو
أنش�يلوتي ،م�درب إيفرت�ون ،ل�ن
يعتم�د عىل كني عن�د عودته للفريق
يف غض�ون بضعة أش�هر بعد انتهاء
إعارت�ه ،حسبم�ا أف�ادت صحيف�ة
«توتوسبورت».

أعل�ن نادي باريس س�ان جريمان ،مس�اء إصابة أحد
العبيه البارزين بفريوس كورونا.
وقال سان جريمان ،يف بيان رسمي ،إن اختبار «»PCR
أكد إصابة اإليطايل ماركو فرياتي ،العب وسط الفريق،
بكورونا.
وأش�ار النادي الفرنيس ،إىل أن ماركو فرياتي سيخضع
للعزل الصحي ،ويطبق الربوتوكول الطبي املناسب.
يذكر أنه ظهرت العديد من اإلصابات بفريوس كورونا،
داخل منتخب إيطاليا ،خالل التوقف الدويل السابق.
ويغيب فريات�ي بذلك عن مباراة بايرن ميونخ ،األربعاء
املقبل ،يف ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تحديد موعد نهائي كأس إيطاليا
أعلنت رابطة الدوري اإليطايل ،املوعد الرس�مي للمباراة
النهائية يف بطولة كأس إيطاليا بني يوفنتوس وأتاالنتا.
وقالت الرابطة إن املباراة س�تقام ي�وم  19آيار املقبل،
عىل ملعب مابي ،معقل ساسولو ،يف ريجيو إميليا.
وأوضح لويجي دي سريفو ،الرئيس التنفيذي للرابطة:
«نح�ن راض�ون ج ًدا ع�ن الق�رار الذي اتخ�ذه مجلس
الرابطة اليوم بشأن تحديد ملعب نهائي كأس إيطاليا».
وأض�اف« :نش�كر منطق�ة إميلي�ا روماني�ا ورئيسها
س�تيفانو بوناتش�يني ،اللذي�ن
أظه�را تعاونهم�ا م�رة
أخ�رى ،وقربهم�ا من
الرياض�ة والك�رة
اإليطالية».
يذك�ر أن يوفنت�وس
صع�د إىل املب�اراة
على
النهائي�ة
حساب إنتر ميالن،
بينم�ا تغل�ب أتاالنتا
على ناب�ويل يف نص�ف
النهائي.

كلوب يرفض قرار استبعاد أرنولد
أكد يورج�ن كلوب مدرب
ليفرب�ول ،أنه ال يتفهم قرار
جاري�ث س�اوثجيت م�درب
إنجلترا ،باس�تبعاد ترين�ت
ألكسن�در أرنول�د م�ن تش�كيلته
بتصفيات كأس العالم ،وحفز املدافع
للرد بشكل إيجابي.
وخرج أرنولد من تش�كيلة إنجلرتا التي ضمت
 26الع ًبا ملواجهة س�ان مارينو وألبانيا وبولندا
يف تصفي�ات كأس العال�م  ،2022بع�د أن
ق�ال س�اوثجيت إن تراج�ع مست�وى
الالع�ب البال�غ عم�ره  22عام�ا كلفه
مكانه بالقائمة.
وأض�اف كل�وب« :إذا لم
يك�ن ألكسن�در أرنولد
ضمن تش�كيلة إنجلرتا
فلا ب�د أنها تش�كيلة

بارع�ة إىل أقىص حد .أنا مندهش لعدم ضمه وأنا مدرب
وأتخذ القرارات يوميا بشأن التشكيالت».
وتاب�ع« :أحترم جاري�ث وقرارات�ه الش�خصية لكنني
ال أفه�م ذل�ك ألن أرنولد كان نموذج�ا للظهري األيمن يف
الكرة العاملية يف املوسمني املاضيني ،وهذه هي الحقيقة
ويف س�ن صغرية جدا».وكان ألكسندر من أكثر الالعبني
تعرض�ا لالنتقاد خالل حملة ليفرب�ول الكارثية للدفاع
ع�ن لقبه بال�دوري اإلنجليزي هذا املوس�م ،لكن كلوب
يعتق�د أنه اس�تعاد مست�واه بعد بداية صعبة ش�هدت
إصابته بفريوس كوفيد .19
وواصل« :احت�اج إىل بعض الوقت لالنخراط يف املوس�م
وبعده�ا أصبح م�ن أكثر الالعبني ثباتا» ،مشيرا إىل أن
ألكسندر يمكنه أن يستفيد من استبعاده من املنتخب.
وأوضح املدرب األملاني« :لم يكن مع املنتخب لذا استغل
الوق�ت يف التدري�ب يف أعىل مست�وى وأظه�ر رد الفعل
املطل�وب ،وه�و طموح ج�دا ،وأن�ا واثق من أن�ه يريد
العودة للمنتخب».

توتنهام يحدد
ً
ً
فلكيا
سعرا
لبيع هاري

أرتيتا :تراجع أوباميانج ليس له عالقة بالعقد الجديد
قال ميكي�ل أرتيتا ،مدرب
آرس�نال ،إن تعثر املهاجم
بيير إيمريي�ك أوباميان�ج
أم�ام املرمى ،ليس له عالقة
بالعقد الجديد ال�ذي وقعه يف
أيلول املايض.
وأح�رز أوباميان�ج  29وً 31
هدفا
يف املوسمني املاضيني ،ومدد عقده 3
س�نوات إضافية بعد مساعدة آرسنال
يف الف�وز بلقب كأس االتح�اد اإلنجليزي،

لك�ن يف املوس�م الحايل س�جل ً 14
هدف�ا فقط يف 31
مباراة بجميع املسابقات.
ورد أرتيتا عىل س�ؤال حول العالق�ة بني أداء الالعب
الجابوني وعقده الجديد قائلاً «من السهل الربط بني
األشياء بهذه الطريقة ،لكني ال أظن ذلك».
وأضاف «إنه طم�وح ومن الصعب الحفاظ عىل هذا
املستوى ،لكنه يحاول بذل قصارى جهده».
وتع�رض أوباميانج إلصابات مختلف�ة ،لكنه أظهر
ً
تحسنا يف األس�ابيع األخرية ،وسجل  9أهداف يف آخر
 15مباراة.ويرى ميكيل أرتيتا ،أنه من املهم أن ينهي

أوباميانج املوسم بطريقة ايجابية.
وتابع «تحدثنا عن نسبة األهداف التي نحتاجها
منه ليمنحنا أفضل فرصة للبقاء ضمن الصفوة،
نسبت�ه ليس�ت مثل السن�وات املاضي�ة ،وهذا
يرجع للكثري من األسباب وليس سببا واحدا».
وش�دد «نحت�اج من�ه مستوي�ات
مختلف�ة يف املباري�ات املقبل�ة،
ليعطين�ا أفض�ل فرص�ة
إلنه�اء املوس�م يف املكانة
التي نريدها».

رودريجيز يدعم تشكيلة إيفرتون أمام كريستال باالس
ق�ال كارلو أنش�يلوتي مدرب إيفرت�ون ،إن صان�ع اللعب
خاميس رودريجيز سيعود لتشكيلة الفريق ،غدا اإلثنني يف
مواجهة كريستال باالس بال�دوري اإلنجليزي املمتاز ،بعد
غياب استمر ألكثر من شهر بسبب إصابة يف ربلة الساق.
وأحرز رودريجيز خمسة أهداف وهيأ أربع فرص للتهديف
يف الدوري هذا املوسم ،لكنه لم يشارك يف أي مباراة منذ فوز
إيفرتون -1صفر يف قمة مرس�يسايد عىل جاره ليفربول يف
ملعب أنفيلد يف  20شباط املايض.
وأضاف أنش�يلوتي «خامي�س يف وضع جيد وت�درب جيدا
خلال العطلة الدولية ..وجوده يف التش�كيلة وهو يف كامل

اللياقة أمر مهم بالنسبة لنا».
وتاب�ع املدرب اإليطايل «س�يضيف مزيدا م�ن التميز ألدائنا
الهجومي».
وسيعود لتشكيلة إيفرتون أيضا العب الوسط جان-فيليب
جبامين بعد غيابه منذ آب  2019بسبب أكثر من إصابة يف
الفخذ والكاحل.
ويحتل إيفرتون املرك�ز الثامن بني فرق الدوري اإلنجليزي
املمت�از العرشي�ن برصي�د  46نقطة من  28مب�اراة بينما
يحت�ل كريستال باالس املركز  12برصيد  37نقطة من 29
مباراة.

حسم
توتنه�ام موقف�ه من رغبة
مانش�سرت س�يتي ،يف
التعاقد مع مهاجمه الدويل
اإلنجلي�زي ،ه�اري كين،
بحسب تقرير صحفي.
وزعم�ت تقاري�ر إس�بانية
مؤخرا ،أن مانشسرت سيتي

ح�ول اهتمام�ه إىل كين،
بسبب صعوب�ة التعاقد مع
النرويجي إيرلين�ج هاالند،
مهاجم بوروسيا دورتموند.
ً
وفق�ا لصحيف�ة «ذا
لك�ن
ص�ن» الربيطاني�ة ،ف�إن
عق�د كين م�ع توتنه�ام
ينته�ي يف صي�ف ،2024
كم�ا ق�رر داني�ال ليف�ي،
رئي�س السبيرز ،ع�دم
مناقش�ة مسأل�ة بيعه ألي
ن�ا ٍد إنجلي�زي ،مهما كانت

اإلغراءات.وأش�ارت إىل أن
ليف�ي ،حدد س�عر بيع كني
خ�ارج الربيمريليج ،بـ175
مليون إسرتليني.
وأك�دت الصحيف�ة أن�ه لن
يستطي�ع أي ن�ا ٍد دف�ع
ه�ذا الرق�م ،يف ظ�ل األزمة
االقتصادية الحالية ،بسبب
جائح�ة فيروس كورون�ا،
ً
الفت�ة إىل أن ريال مدريد هو
أكث�ر ن�ا ٍد خارج�ي ،مهتم
بالتعاقد مع كني.

مختارات من أقوال المشاهير
طاغور
العق�ل املليء باملنطق وح�ده كالس�كني املكون�ة من الش�فرة فقط
دون املقب�ض ،والت�ي تج�رح م�ن يس�تخدمها .اإليمان ه�و الطائر
الذي يتحس�س الضوء حني م�ا يزال الفجر يف مرحلة الظالم .الش�عر
األش�يب عالمة الحكمة إذا حفظت لس�انك ،أما إذا تكلمت فهو مجرد
شعر كش�عر الش�باب اليافع .شكرا ً لألش�واك ،فقد علمتني الكثري.
أصبح�ت متفائالً بطريقت�ي الخاصة .إذا لم أس�تطع العبور من أحد
األب�واب ،فس�أقصد باباً آخر أو أصنع باباً .س�يأتي أم�ر رهيب مهما
كان الحارض مظلماً .يا رب ال تجعلني جزارا يذبح الخرفان وال ش�اة
يذبحه�ا الجزارون.يا رب س�اعدني عىل أن أقول كلم�ة الحق يف وجه
األقوياء و س�اعدني عىل أال أقول الباطل ألكس�ب تصفيق الضعفاء.
ي�ا رب إذا أعطيتني ماال ال تأخذ س�عادتي و إذ أعطيتني قوة ال تأخذ
عقيل و إذ أعطيتني نجاحا ال تأخذ تواضعي و إذا أعطيتني تواضعا ال
تأخذ اعتزازي بكرامتي .يا رب علمني أن أحب للناس كما أحب لنفيس
وعلمني أن أحاسب نفيس كما أحاسب الناس.

الثقافـي
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أحداث تتخذ صفة الغموض ال معقولية الحدوث

«أحالم باصورا» تاريخ البصرة عبر ثوابتها التي لم تنل منها حركة الزمان وتقلباته
المراقب العراقي /المحرر الثقايف...
ي��رى الناق��د جمي��ل الش��يبي ان كت��اب «أح�لام
باص��ورا» للق��اص محم��د خض�ير يس��تديع تاري��خ
المدين��ة ع�بر ثوابته��ا ،الت��ي ل��م تن��ل منه��ا حركة
الزمان وتقلباته يف أحداث تتخذ صفة الغموض وال
معقولية الحدوث.
ينتمي كتاب «أحالم باصورا» منشورات
الجم�ل للق�اص محم�د خضير ،إىل
النصوص التي ال تحمل اسم جنس أدبي
مح�دد ،فه�ي نص�وص أدبية تس�تثمر
الحل�م تقني�ة له�ا ،بالعالقة م�ع أحالم
كت�اب باصورا املعارصي�ن ،محمود عبد
الوه�اب والس�ياب ومحم�ود الربي�كان
ومه�دي عيىس الصقر ،إضافة إىل كوكبة
الحاملني من شتى بقاع األرض.
وأض�اف  :أهمل الكات�ب تجنيس كتابه،
مؤكدا يف حاش�ية الكتاب ،عىل أنه أخرج
هذا الكتاب باعتب�اره (خزينا عميقا من
الهواج�س الرسدي�ة عمره س�تون عاما
متقدم�ا من أعوامي) فه�و كتاب يعادل
العمر الزمني للكاتب ،ويرسد سرية حياة
مدينت�ه ،الت�ي اتخذت لها أس�ماء كثرية
عبر تاريخها الطوي�ل (برصياثا ،تردن،
باص�ورا…) وفي�ه يتح�رى ويسترجع
(الطبق�ة املفق�ودة من البصرة األوىل)
عبر تحوالتها خلال العص�ور بعناوين
دالة( :الطريق إىل باصورا ،بريد باصورا،

معجم باصورا ،خطوط باصورا) .
واش�ار اىل ان كت�اب «أحلام باص�ورا»
يستدعي تاريخ املدينة عرب ثوابتها ،التي
لم تنل منها حركة الزمان وتقلباته فبدت
كص�ورة فوتوغرافي�ة متحرك�ة متمثلة
(بخط�وات م�ؤذن ه�رم يقص�د م�كان
األذان خم�س مرات يف الي�وم ،أو أصابع
تضف�ر خوص�ات لدنة يف س�فيف زنبيل
ومروح�ة وحصري أو  .)..والكتاب امتداد
ملجموعت�ه القصصي�ة «رؤي�ا خري�ف»
الص�ادرة عام  1995التي اس�تثمر فيها
(الرؤي�ا) لبناء مدين�ة خيالية تطمح إىل
تأس�يس واقع خيايل مفترض ،تحكمه
قوانين وأعراف فنية ،كم�ا أن هذا البناء
نفسه يحتكم إىل تقنية الحلم ،وهو نزوع
أصيل ل�دى الق�اص محمد خضير منذ
صدور كتابه النقدي «الحكاية الجديدة»
الذي كان اس�تباقا لحل�م القاص بكتابة
قصصي�ة مختلف�ة تهت�م بإنش�اء عالم
جديد وشجاع.
وتاب�ع  :لق�د كان�ت مجموع�ة «رؤي�ا

خري�ف» مثاال على بناء عال�م خال من
التعس�ف واالضطهاد بتقني�ات مبتكرة
أهمها (هجانة اللغة) التي تس�تفيد من
اللغ�ات املج�اورة للغ�ة القصصية كلغة
الحكم�ة والفلس�فة واللغ�ة الصوفي�ة

وغريه�ا ،وبتناص�ات لغوي�ة ورؤيوي�ة
م�ع الفالس�فة املس�لمني أمث�ال ،اب�ن
س�ينا وفري�د الدي�ن العط�ار وإخ�وان
الصفا وغريهم ،وكذلك اس�تثمار س�ارد
جدي�د موكول برسد الرؤي�ا أطلقنا عليه

(الس�ارد الرائ�ي) إضاف�ة إىل تقني�ات
جديدة ومبتك�رة يف تلك املجموعة (أنظر
كت�اب بن�اء مدين�ة الرؤي�ا يف القص�ة
العراقية القصرية ـ جميل الشبيبي ).
واس�تطرد :لق�د ول�دت قص�ص «رؤي�ا
خري�ف» يف أج�واء الحرب ،واس�تثمرت
الرؤى واألحالم تقنية رئيسة لها ،وولدت
«أحلام باص�ورا» يف أج�واء التفخي�خ
والتكفير والقت�ل ،حي�ث اقرتعت أحالم
الكات�ب محم�د خضير بم�ا (اقرتع�ت
علي�ه أحالم نجيب محف�وظ عىل نقاهة
الوع�ي املجروح يف دهاليز الفكر األصويل
املتش�دد ،أم�ا أحالمي فق�د اقرتعت عىل
ما اقرتع عليه العراقيون ،عىل املس�تقبل
الغام�ض الذي يل�وح يف الوعي الطقوس
اليومي�ة للقت�ل والتكفير والتهجير)،
وكال الكاتبين ـ نجيب محفوظ ومحمد
خضري ـ يس�عيان إىل تج�اوز هذا الواقع
اليوم�ي تج�اه تخ�وم الحل�م ومقاومة
(حاج�ز الالوع�ي الكهنوت�ي ،يكش�ف
اللثام ع�ن تعبري يخط�و باتجاه تحقيق
رؤي�ا للحري�ة والنور).واكمل :ويف أحالم
باصورا ،يدخلنا القاص يف أجواء األحالم
امللتبس�ة ،حي�ث األزمان وه�ي تتداخل،
والش�خصيات وهي تنسخ أحدها اآلخر،
واألح�داث وهي تتخذ صفة الغموض وال
معقولية حدوثها ،مس�تثمرا لغة هجينة
تتن�اص مع هجانة اللغ�ة التي اعتمدها
يف مجموعته الثالث�ة «رؤيا خريف» التي
يغادر القاص فيها لغة الوصف ،وتحري
منعطف�ات امل�كان وتفاصيل�ه الدقيقة،

رأيت حياتي

قصص قصيرة جدا

استمكان

الرج�ل الذي اعت�دت رفقته طويالً،كان ماس�كا ً يدي
لريش�دني الصواب،حني افتقدته  ،أضعت الطريق اىل
األبد .عىل الرغم من أنه كان أعمى.

إستبدال

فاقة

بعدما تخىل الكثري مم�ن كنت أعرفهم ،وضعني عىل
دكة مس�تديرة،لم يكن أكثر تهذيباً ،كرهت قسوته،

ألبس�وني ثياب�ا ً بالية ،صريون�ي فزاعة،وأن�ا أتجول
داخل جس�دي،وبعدما أصاب أط�راف أصابعي امللل،
ق�ررت أن أك�ون عارياً .فقد كانت تلك املالبس س�ببا ً
بالحكة.

إيعاز

قب�ل أن يتدف�ق الن�وم اىل جس�دي ثانية،التبس عيل
األم�ر طويالً،أمس�كت رأيس مستغرباً،استرجعت
ذاكرتي مس�تفرساً ،يف لي�ال فائتة هل كنت واثقا ً من
رؤيته مس�بقاً؟ أكاد أجزم بأن ذلك الحلم قد تكررت
زياراته كثرياً.

استالب

أس�تيقظ مستبرشاً ،أرتدي جميل أناقتي،أذهب لذات
املكان ،أجلس منتظراً ،قبل أن يغمرني س�وء الطالع.
أردد يف نفسي ربم�ا أتن�اول أط�راف اللقاءبرفق�ة
أخيلتي.

اياد خضير الشمري
رأيت حياتي

منها نهار

ترتق ماتبق ًـى لها من

ورأيت وجهي  ..بال

ثياب

مرآة

ورأيت من رشخ يف

فكل وجوه املعرًفني

الجدار

عندي

أشباحآ يف ظلمة الليل

تنطق رغم موتها ,,

 ..يمزقون

بالحياة

ماتبق ًـى من أرشعة

مثل وجه الفرات

مازالت معلقة عىل

وتبددت الظلمة

الصواري

عن عراة

ورأيت وجوهآ كالحة

ورأيت أننا

يبتسم لها الظالم

نلبس حلو الثياب

ورأيت دما ًء تتكلم

ورأيت أن وجوهنا ..

ورأيت جراحآ يفيض

يرتسم عليها العراق

«الخاتم األعظم وقيامة البتول» الكتابة في زمن الحرب
الروائي السوري زياد حمامي
• كيف يل أن أ ّدعي بأن املأساة يف وطني لم تحرّضتني
ّ
ش�تتني،
على الكتابة؟! وه�ي التي م ّزقت روحي،
وجعلتن�ي تعويذة غريبة لهذه الحرب؟! وإذا كانت
هذه ه�ي الحقيقة ،فإن حرويف لم تستس�لم للدم،
ال ،وال إىل ال ّدم�ع ،رغ�م أنها مؤمل�ة ،وصارخة ،ولم
ّ
القرسي واملأساة،
تتعثر حرويف يف متاهات النزوح
ولم تستسلم روحي املت َعبة للذهول املريب ،وكانت

تكاف�ح الصدم�ات اليومي�ة باملزي�د م�ن اإلبداع،
وتناضل ّ
بفن من أجل مستقبل أفضل ،ولهذا ،كانت
الوالدة من تحت أنفاس الخراب واالغرتاب ،وكانت
الكتاب�ة بحرب ال� ّدم ،وبدمع العاش�ق ،وألم الفراق
املرّ ،وكان ال ّ
ب�د للكاتب ،كما أرى ،أن يكون صوت
ً
إبداعا ،وأن ينرش شهادته قبل
املقهورين يف األرض
الرحيل األخري ،إذ أن الكتابة يف لحظة الحرب ليست
م�ا ّدة اس�تهالكية أو إعالني�ة أو ش�هوة جنس�ية

عابرة ،إنه�ا الوالدة الجديدة ،وَمَ ْن ق�ال ّ
إن الكاتب
يم�وت بعد نرش ّ
نصه؟! إنني أرى يف ذلك والدته من
خارصة النص اإلبداعي ،وبعد الوالدة الجديدة ال ب ّد
أن يأتي املوت اإلبداع�ي أكثر من مرّة!؟ فالكتابة ـ
ها هناـ م�ن دون إبداع مميّز رغ�وة عابرة ،مجرّد
تقليد أو رسقة أو ش�هوة س�اذجة للشهرة ،تودي
ّ
س�لة اإلهمال والنسيان ،ومن هنا ولدت
بالنص إىل
روايتي “الخاتم األعظم» ،إذ ُ
كنت أبكي حني أصوّر
مش�اهدها وتغيب ع�ن عيوني الحروف ،فأمس�ح
ّ
ُ
وأضع رأيس فوق طاولتي للحظات
وجفني،
خ�دي
ّ
ت�كاد تقتلن�ي ،بل إنها كان�ت ته ّزن�ي ،تقتحمني،
تنادين�ي أن أس�تم ّر يف فعل الكتاب�ة ،وكانت تقول
يل :إن دم�وع اليتامى والثكاىل والعذارى والش�هداء
تنادي�ك ،وكن�ت أس�مع أصواته�م ،ومناجاته�م،
ّ
وأح�س بآالمهم وأحالمهم ،وم�ن هنا ،ربّما ،كانت
البداي�ة يف لحظة الح�رب والنزوح إلص�دار رّواية»
قيامة البتول األخرية» ،إذ كان أمامي ككاتب أمران
ال ثالث لهم�ا ،األوّل أن أكتب الحقيقة الغائبة التي
أؤمن به�ا ،واألمر الثاني أن أصم�ت مع الصامتني
وأنتظر حتى املش�هد األخري من س�يناريو الحرب،
ولي�س رسًّا أنني أخترت الخي�ار األوّل ،ولم أنتظر
أي مكاف�أة ما من ّ
ّ
أي ط�رف من أطراف الرصاع يف
وطني سوريا ،وال من أحد ٱخر أبداً ،ومن هناّ ،
فإن
الح�رف يف لحظة الحرب إمّ ا أن يولد حيًّا ،خال ًدا ،أو
يموت يف الرحم العقيم قبل الوالدة.

يف أغل�ب قص�ص مجموعتي�ه «اململك�ة
الس�وداء» و«يف درج�ة  45مئ�وي»،
وتستقي هذه اللغة مفرداتها بالتناصات
اللغوية مع اللغ�ات األدبية وغري األدبية،
كلغة الحكم�ة والفلس�فة وامللحمة بما
يسمى بتهجني اللغة.
وبني :يف «أحالم باص�ورا» ينهض الرسد
عرب س�ارد مفارق للساردين يف القصص
الواقعي�ة ،فه�و متخص�ص هن�ا برسد
األحلام واملنام�ات وال�رؤى (متخصص
بسرد الرؤي�ا) ل�ه معرف�ة تفصيلي�ة
ببواطن األش�ياء وحركة الزمن وتقلبات
املصائ�ر ،ربم�ا يك�ون ش�خصا إنس�يا
يحمل أسماء السياب ومحمود الربيكان
والصقر ومحم�ود عبد الوهاب وغريهم،
أو ش�خصية م�ن ش�خصيات األعم�ال
األدبي�ة كالرسوج�ي مثلا أو ش�خصا

غامضا كم�ا يف الرجل الرسي (كنت كما
أنا اليوم واقف�اً يف مكاني ،ظاهرا ً للعيان
جدار خارجية
مثل قضيب حدي ٍد يف نافذة
ٍ
ُ
ْ
عوام�ل الزم�ن القاس�ية
تناوش�تها
بالتعري�ة والصدأ واليلّ َّ
والن ْزع يف مختلف
االتجاه�ات) ،وغالب�ا م�ا يرتب�ط رسد
املنامات واألحالم يف حكايات هذا الكتاب
بالكوابيس ،وتداخل األزمنة والشخوص.
وأوض�ح  :يف (طبع�ة الك�ف) تش�تغل
تقني�ات الحل�م بإزاح�ات ومج�ازات
واضح�ة تجس�دها اللغ�ة الهجين�ة
ومحموالته�ا ،حين تؤكد الش�خصية/
ْ
ش�ارك ُت حاملي باصورا
الس�ارد (عندما
لعب�ة طبْعة ّ
َ
الكف ،كان عمري قد تجاو َز
َ
ً
األل�ف ع�ام .ص ّمم ُْت نس�خة ورقية من
ّ
ُ
ملأت فرجاتها
طبع�ة كف�ي اليسرى،
وضاعفته�ا حت�ى َ
�ت ألفاً
ُ
بلغ ْ
باألع�داد

طبعة فرنسية من «مثلث الموت»

فاضل حمود
حني ب�دا يل بأنه كان عازما ً على خلع ملبيس ،طلبت
من�ه أن يستر عورتي،قبل أن ينهي جولته ويرش�ق
جسدي بالبلل  ،أمس�كت يده بشدة ،قررت أن أغادر
املغتسل .وأتركه وحيدا ً يلهو بجثتي.

جميل الشيبي

محمد خضير

وثالثمئ�ة ،وه�ذا ه�و ُعم�ري املق� َّدر
ملنافس�ة الباصوريين الذي�ن يق� ّدرون
أعمارَه�م املئوي�ة واأللفية عىل حس�اب
األعداد املضاعفة بين فرجات األصابع،
تبعاً لكل ح�ال) ويف هذا الحلم يس�تثمر
الق�اص لعب�ة (طبع�ة الك�ف والق�دم)
وخاللها تتكشف عرب هذه اللعبة مصائر
وحظ�وظ س�كان باص�ورا ،وم�ا ترم�ز
إلي�ه خطوطها املتعرج�ة الكثرية ،وكأن
الق�در واملصير متلب�س باإلنس�ان منذ
والدت�ه وحتى مصيره املحت�وم (طبعة
ّ
الك�ف ،ومثيلتها طبعة الق�دم ،أيقونتان
لحقيقت�ي الحياة
موزونت�ان موازيت�ان
ّ
وامل�وت ،وش�يوع لعبتيهم�ا يف أحلام
أه�ل باصورا دلي�ل عىل تعاق�ب األجيال
وتوارث األحالم).وختم:إن أحالم باصورا
تحتشد بضغوط الواقع املعاش يف مدينة
مع�ارصة ه�ي البصرة ،وتس�تقي من
حامليها األحياء واملوتى سبيال للصعود إىل
تخوم األحلام والرؤى ،وقد (تجردت من
حواملها التاريخية وولدت عىل صفحات
حل�م منطو يف دم�اغ الحش�ود املتدافعة
عىل رس�لها)وهو تطلع إىل عالم يمنحها
(هوي�ة الوج�ود الحر املطمئن بما أملك
من تفويض رسدي مختوم بختم اللمحة
األبدية) ومع ه�ذا التطلع النبيل للقاص
لحماي�ة مدين�ة باص�ورا م�ن دن�اءات
اإلنس�ان ،فإن أحالم مبدعيها تبدو حتى
يف معظم حكاياته�ا عصية عىل أن تأخذ
شكلها الحلمي الس�احر والجميل لتبدو
هذه األحالم كوابيس وأضغاث أحالم.

املراقب العراقي /خاص...
اك�د الروائ�ي علي لفت�ة س�عيد
صدور طبعة فرنسية من «مثلث
املوت» ع�ن دار املميزون العاملية
والت�ي ت�دور احداثه�ا يف مناطق
القتل الطائفي عىل الهوية س�نة
 2006والت�ي ذه�ب ضحيته�ا
العراقيون.
وقال سعيد يف ترصيح ل(املراقب
العراق�ي) :ان الطبعة الفرنس�ية
م�ن روايت�ي «مثل�ث امل�وت» قد
صدرت ع�ن دار املميزون العاملية
لذل�ك اق�ول ش�كرا م�ن القل�ب
معطرة بالعرفان للكبري الش�اعر
بي�ال م�راد ال�ذي كان ل�ه الدور
األكرب يف خ�روج الرواية إىل النور
باللغة الفرنسية .
وأضاف  :ان رواية مثلث املوت تبدأ
بموق�ف مهم إال وه�و عثور احد
الصحفيين العراقيني عىل وثائق
تدين احد الق�ادة الجدد وعالقته
باس�تخبارات بالنظام الس�ابق،
كانت ه�ذه البداية تحت عنوان ”
شمول ” بوصفها مقدمة للرواية
وارتكازه�ا عىل الحدث الكش�ف
الذي يحرك الشخصيات الرئيسة
الصحفيني األربعة منتظر وسالم

واحم�د وخضير ،كم�ا يح�رك
الش�خصيات الثانوي�ة ،وكذل�ك
تعم�ل أهمي�ة الح�دث يف سير
املواق�ف اليومية للمت�ن الروائي
بين األف�راد واملجتم�ع وحرك�ة
البني�ة التحتي�ة من�ه  :الفق�راء
وس�ائقي الكيا والباعة الجوالني
وأصح�اب املحلات ،م�ع حركة
البنية الفوقية للس�لطة يف بحثها
عن اإلرهابيني.
واش�ار اىل ان الرواية سميت بـ»

مثلث املوت» يف اشارة اىل مناطق
القتل الطائفي عىل الهوية س�نة
2006خ�ارج العاصم�ة جنوبا ً (
اللطيفي�ة وغريه�ا) والت�ي راح
ضحيتها العديد من ابناء الشعب
العراقي.
وختم :ان الرواية سرتونها قريبا
تجدونه�ا يف املكتب�ات العربي�ة
ومنه�ا مكتب�ات املغ�رب العربي
الت�ي تزخ�ر بالكت�ب املكتوب�ة
باللغة الفرنسية.

«التأخر التاريخي عند العرب» الخروج من االنسداد التاريخي
املراقب العراقي /متابعة...
ص�در عن منش�ورات أك�ورا Agoraيف طنجة ،كت�اب جديد
للكات�ب والباح�ث املغرب�ي محمد مس�تقيم ،تح�ت عنوان
«التأخ�ر التاريخ�ي عند الع�رب – محاوالت يف التش�خيص
والنق�د» ج�اء الكت�اب يف  150صفح�ة  ،يرص�د فيه بعض
املش�اريع الكبرى يف الثقافة العربية املعارصة ،التي س�عت
إىل تحليل األوضاع العربية وتش�خيص أزمتها ،التي انطلقت
من فكرة الخروج من هذا االنس�داد التاريخي الذي تعيش�ه
ه�ذه املجتمع�ات ،فباإلضافة إىل ما قام ب�ه علماء االقتصاد
والسياس�ة واالجتم�اع يف رص�د ه�ذه الحال�ة ،ومحاول�ة
تش�خيصها واقرتاح الحلول لتجاوزها ،أخذ هؤالء املفكرون
الذين يمثل�ون النخبة ،عىل عاتقهم الحفر يف املجال الفكري
والثق�ايف عله�م يج�دون ما يشير إىل العوامل الت�ي أدت إىل
الوضع املشار إليه.
وقد تم تدشين هذه الحركة من ط�رف رواد النهضة األوائل
يف القرن التاس�ع عرش يف مرص والشام واملغرب العربي ،وما
زال�ت مس�تمرة إىل اليوم.نذكر م�ن هذه األس�ماء :عبد الله
العروي ومحمد عابد الجابري وعبد الكبري الخطيبي ومحمد
أركون وهشام جعيط وعيل أومليل وفؤاد زكريا وحامد نرص
أبوزيد ومحم�ود أمني العالم والطي�ب تيزني وصادق جالل
العظم وحسين م�روة ومه�دي عامل ومصطف�ى حجازي
وهش�ام رشابي ومصطفى صفوان وناصيف نصار وإدوارد
س�عيد وحليم بركات وبره�ان غليون وفهمي جدعان… كل
م�ن زاوية تخصص�ه واهتمامات�ه ورشوط إنتاج مرشوعه
الفكري

أوراق
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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
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االلكـتــرونيــة
الثورة المعلوماتية الهائلة التي شهدها العالم في بداية االلفية الثالثة فرضت اشتراطاتها
التكنولوجية في تبني اسلوب جديد يختزل الزمن والمكان في التداول المعرفي ومغاير
للمألوف ،ولم تعد االنماط القديمة ذات فائدة ،واصبح الكون االرضي يتحرك وفق تحديثات
تلك الثورة ،مع هذا كله نجد البعض ال يزال يجهل التداول االلكتروني بابسط صوره ،فالبلدان
النامية التي لم تغادر بعد االمية االبجدية تقف عاجزة عن مواكبة التطور.

ان «حتمية تعلم استخدام الحاسوب
ونظام املعلوماتية بتطبيقاته الحديثة
التي أصبحت رضورية لالتصاالت،
والتعلم عن بعد بأجواء جموح الجائحة
للعزل االجتماعي ،لقد حققت الطفرة
املعلوماتية بعرص العوملة والرسعة

قفزات ال يمكن اللحاق بها ،لكن عدم
التعلم عىل كيفية االستخدام يجعل
اإلنسان خارج العرص ،حتى أن األدب
الرقمي اليوم ،الكتب واملكتبات تحولت
إىل (بي دي اف) لذلك التواصل املعريف
ِعرب هذه الثورة يحتاج من اإلعالم

املرئي تعليم املجتمع كيفية التعامل
الرقمي بالثورة االلكرتونية الهائلة التي
تتدفق كسيل كاسح» ،واختتم كاظم
«اليوم أصبح التعامل الفكري والثقايف ّ
بأنماط جديدة غري معهودة هي التي
تتحكم بمسارات الوجود».

وقال الكاتب عيل العبودي «من
فهم معنى محو االمية وانقراض
ذلك استطاع املجتمع اآلخر صناعة
تكنولوجيا ،وأن يصل اىل حياة يضمن
فيها تجاوزه للمشكالت الطارئة ،كما
حصل يف حارضنا من ازمة كورونا
حينما استطاع املجتمع املتطور
صاحب االمتياز بالتكنولوجيا أن
يجتاز بشكل كبري هذه األزمة رغم
قوتها عكس الدول النامية مثل العراق
فانه وجد صعوبة يف ذلك ،فمثال
الرتبية والتعليم حني تم فرض التعليم
االلكرتوني ،وجد تالميذه او طلبته
صعوبة يف التعامل الرقمي ما جعله
ضمن االفتقار الرقمي ،لذلك عىل
العراق أن يجد الحلول بتعزيز جهوده
لضمان الوصول اىل خدمات اكثر
رصانة ،تفاديا لألمية التكنولوجية،
ومنح املجتمع املهارات واملوارد التي
يحتاجها للمشاركة يف محو هذه
االمية استعدادا ملحرك يخدم املجتمع
عامليا ،لذلك نجد ان جائحة كورونا
كشفت الكثري من العيوب إزاء تطور
التكنولوجيا وهي العامل الوحيد الذي
اسهم يف كشف جوانب كثرية يف العراق
منها ،ظهور االمية التكنولوجية من
خالل عدم استطاعة الجيل الحايل
استخدام برامج االجهزة الذكية يف
الدروس االلكرتونية».
مدرسة مادة الحاسوب سوسن
السعيدي اشارت اىل أن «القراءة
والكتابة قبل الثورة املعلوماتية كانتا
لغة التواصل بيننا وبني العالم ،اذ
بالقراءة نستمع لتجارب االخرين

( روضة غ ّناء ) تحولت من قاعدة عسكريَّة إلى أكبر متنزه في العراق

من الصعب التكهن
بأن تتحول اضخم
قاعدة عسكرية،
ً
فيلقا بجميع
تضم
صنوفه من الجيش
واالمن واالستخبارات،
كان يتعرض فيها
المواطنون العزل الى
التعذيب والممارسات
الالإنسانية ،الى اجمل
متنزه «بارك» يضم
المساحات الخضراء
من الحدائق والغابات
ويعد االكبر في البلد.

بارك سامي عبد الرحمن من اجمل املتنزهات
املوجودة يف االقليم واكربها ,اذ تبلغ مساحته
 800دونم يف غرب عاصمة االقليم اربيل «هولري»
وله ثمانية مداخل ،والرئيس يقع امام برملان
اقليم كردستان ,ويضم البارك الغابات والحدائق
واملطاعم واالكشاك والبحريات الصناعية ومكتبة
كبرية ومعرض اربيل الدويل إلقامة املعارض الدولية
واملحلية يف مختلف القطاعات واملجاالت ,كما
يضم البارك مشاريع اخرى منها ركوب الدراجات
الهوائية والخيول والزوارق النهرية وسيارات
صديقة للبيئة ،للتجول يف اروقة املتنزه واالستمتاع
باملناظر الخالبة ،ال سيما انها تتميز برسعتها
املحدودة ،والعاب االطفال واملرسح الصيفي
ومالعب رياضية ومضمار مخصص للجري
والتدريب.
وقال املدير العام لبارك سامي عبد الرحمن ريبني
حويس« :جاءت فكرة تحويل القاعدة العسكرية
للنظام املباد اىل متنزه بعد انتفاضة شعب
كردستان يف تسعينيات القرن املايض ,اذ وضعت
حكومة اقليم كردستان برنامجا لتحويلها اىل مكان
ترفيهي لسببني ،االول لدعم املساحات الخرضاء يف

املدينة وايجاد مكان خاص لرتفيه سكان املدينة،
والسبب االخر ملحو آثار املايض االليم من أذهان
الشعب الكردي».
واضاف «جاءت تسمية البارك بهذا االسم ،عرفانا
وتخليدا لنائب رئيس الوزراء يف االقليم الشهيد
سامي عبد الرحمن صاحب فكرة انشاء البارك،
الذي طالته ايادي الغدر يف عمل ارهابي استهدف
مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني يف عيد
االضحى املبارك ،اثناء تبادل التهاني مع كوكبة
من املناضلني».وبني حويس «تم انشاء املتنزه عىل
مرحلتني بمساحة اجمالية تقدر بـ 800دونم ,اذ
انتهت املرحلة االوىل بتحويل  450دونما اىل منطقة
خرضاء تشمل الحدائق والغابات ،وزراعة اآلالف
من االزهار واالشجار املوسمية والدائمية التي تم
استريادها من الدول التي تتالءم بيئتها مع االقليم،
واملرحلة الثانية شملت انشاء املالعب الرياضية
واملضمار والبحريات االصطناعية بمساحة 320
م وعمق 3م واملرسح الصيفي ونصب التماثيل
وغريها» .واوضح «ان املتنزه يعترب املتنفس االكثر
اقباال من قبل املواطنني ,اذ تفتح ابوابه يوميا
منذ الصباح الباكر ولغاية منتصف الليل ويكون

الدخول مجانا ,و الزائرون من املدينة وباقي
املحافظات يستمتعون باملناظر الجميلة والخالبة
بوفرة االشجار والورود املتنوعة الجميلة التي
تعطي جماال اضافيا ملا هو عليه ،باإلضافة لوجود
بحريتني اصطناعيتني ،وتكون درجات الحرارة اقل
من املدينة بشكل عام بخمس درجات كونه محاطا
باألشجار ،ال سيما يف فصل الصيف ,وان االعداد
تزداد بشكل كبري يف املناسبات واالعياد كما يسمح
للمواطنني بإقامة حفالت االعراس داخل حدائق
البارك والتي تزداد بشكل كبري يف فصل الربيع
تزامنا مع اعياد نوروز».
كما يعد البارك قبلة للرياضيني ومحبي الرياضة
ملمارسة هواياتهم بشكل يومي ,اذ يتوفر يف البارك
عدد من املالعب املخصصة لكرة القدم والسلة
والطائرة والتنس واالجهزة الرياضية ،باإلضافة اىل
تخصيص جزء من البارك كمضمار للميش والجري
والتدريبات املختلفة ،و يجب عىل الزائرين االلتزام
بارتداء املالبس الرياضية وااللتزام بالتعليمات،
فضال عن وجود الدراجات الهوائية وركوب الخيل
والزوارق النهرية والقطار وغريها .وقالت املدير
العام ملكتبة الزيتون يف املتنزه ناز فلك الدين« :ان
البارك يضم مكتبة كبرية ،تضم اآلالف من الكتب
املتنوعة يف جميع املجاالت وبمختلف اللغات
وارشيفا كامال للكتب القديمة ,ويتم تجهيزها
بالكتب من قبل مديرية املكتبات يف وزارة
الثقافة يف االقليم ،باإلضافة اىل االهداءات من
قبل املؤلفني واملواطنني للتشجيع عىل القراءة,
ومن املمكن استعارة الكتب لشهرين كحد اقىص
وفقا ً الجراءات وتعليمات يلتزم بها القارئ
مع االحتفاظ باحد املستمسكات الرسمية
له كالهوية الشخصية او االقامة الدائمية او
الجواز» .واشارت اىل أن «املكتبة سميت بالزيتون
عند انشائها عام  2005من قبل فرقة الزيتون
التابعة لكوريا الجنوبية عندما كانت متواجدة يف
اربيل ضمن قوات التحالف التي اطاحت بالنظام
املباد ,ويف عام  2008وقبل مغادرة القوات البلد
تم افتتاحها واطلق عليها مكتبة الزيتون ،وتم
اختيار مكان املكتبة يف بارك سامي عبد الرحمن
لألجواء الهادئة واملساحات الخرضاء الشاسعة
التي تشجع عىل القراءة واملطالعة».

سواء العلمية او االجتماعية ونطلع
عىل احوالهم وافكارهم ونستفيد منها،
وبالكتابة نعرض عصارة خرباتنا
وتجاربنا لغرينا والثورة املعلوماتية
عالم اوسع واشمل واسهل».
واضافت السعيدي «كان الحصول
عىل الكتب سابقا ليس هينا نظرا
للوضع االقتصادي واالمني الذي
يحيط ببعض الكتب ،وكذلك الوقت
الذي نستغرقه يف قراءة الكتاب وفهم
محتواه ،ووسائل التواصل قدمت لنا
الكتب بارخص االثمان وابسط صور
العرض ،اذ اصبح الكتاب يف متناول
الجميع وبتكلفة بسيطة ،وكذلك
مكنتنا من االستفادة من طرق نرش
الكتب املتعددة مثال صوت او فيديو،
ولم نعد نحتاج الكثري من الوقت
لقراءة محتويات الكتاب ،فمن املمكن
سماع تسجيل صوتي الي كتاب اثناء
سفرنا او انتقالنا من مكان اىل مكان
اخر ،وهذه الطرق سمحت بانتشار
اكرب للوعي والثقافة».
اوضح القاص عبد الرزاق السويراوي
«حتى األمس القريب ،كان التصنيف
التقليدي السائد ملفهوم األمية ،انها
صنفان ،األول األمية األبجدية ،أما
الثاني فهو األمية الحضارية ويُطلق
عىل الرشيحة التي تقرأ وتكتب ،لكن
مستوى وعيها وإدراكها ال يختلف
كثريا ً عمّ ا هو عليه يف األمية األبجدية،
أما اليوم ويف ظل عالم تحركه ثورة
معلوماتية جبارة فقد توسع حجم
مفهوم األمية التقليدي بحيث تجاوز
مستوى األفراد ليشمل دوال ً بعينها

إذا شئنا الدقة يف التوصيف» ،ولفت
السويراوي اىل أن «دول األنظمة
الشمولية التي تتعمد سياسة التجهيل
ضد شعوبها ،هي أقرب اىل البداوة
منها اىل العالم املتمدن ،كونها ترزح
تحت مستويات من أمية الثورة
التكنولوجية مقابل عالم متحرض
ومنفتح يعتمد كليا ً يف كل شؤون
حياته عىل الكم الهائل من البيانات
التي توفرها له هذه الثورة املعلوماتية
العمالقة».
الكاتب طه الخزرجي اوضح اننا
«نضطر احيانا ونحن من نستعمل
الحاسبة يوميا اذا اردنا أن نحدث
تطبيقا ،للجوء اىل ابنائنا او احد
الشباب التمام ما عجزنا عنه ،فكيف
واملجتمعات تدخل كل فرتة من الزمن
يف موضة جديدة تفرضها عليها
دائما املتغريات العلمية او االجتماعية
وخاصة يف العقود االخرية من
القرن العرشين ،اذ حل علينا الذكاء
االصطناعي وبات الذكاء االجتماعي
يشمل اغلب مفاصلنا ،بل االشكالية
باتت ان التغيري يف مفاهيم التواصل
االجتماعي شمل كل افراد املجتمع ولم
يكن تغيريا استقرائيا لفئة االطفال
والشباب صعودا ،و دخل التواصل
االجتماعي كقرين مالصق للشخصية
ونافذة تواصل متقدمة البد من
الدخول اليها كل حني ،وبات طريقة
مكثفة للنقاشات وخاصة بني االهل
واالخوات املتزوجات ،وبات التواصل
االجتماعي هذا اغلب الوقت مجانا ما
يتيح التواصل صوتا ً وصورة».

الشورجة تبتهج
بحلول شهر رمضان المبارك
مع قرب بداية شهر رمضان
العائالت
تستعد
املبارك
العراقية الستقبال هذا الشهر
الفضيل بممارسة عادات
وتقاليد اعتادت عليها يف كل
عام مع بداية كل رمضان،
وأبرز هذه العادات التبضع
من األسواق التجارية وخاصة
سوق الشورجة الذي يعد
رئة بغداد التجارية ،غري أن
هذا العام اختلفت حركة
التبضع عن األعوام املاضية
بسبب إجراءات الوقاية من
كورونا وتجنب االزدحامات
والتجمعات ،وكذلك التغيري
الذي طرأ عىل أسعار بعض
املواد الغذائية.
تجولنا يف سوق الشورجة
واستطلعت آراء بعض أصحاب
املحال عن استعدادات املواطنني
لشهر رمضان يف ظل تقلبات
األسعار.
اسماعيل عيل صاحب محل
قال« :كان سعر رزمة من
بضاعة ما خمسة دوالرات،
اآلن سبعة دوالرات ،ونحن
بدورنا نبيعها بفارق ربع دوالر

للقطعة الواحدة» ،مشريا ً اىل
أن «التاجر الرئييس حملها
دوالرين بسبب ارتفاع سعر
الدوالر».
وأضاف« :ال نستطيع تحميل
البضاعة أكثر من ربع دوالر؛
بسبب محدودية القدرة
الرشائية للمستهلك؛ التي
جعلتنا نقبل بالربح القليل»،
مبينا ً أن «حركة التبضع يف
سوق الشورجة تنتعش مع
اقرتاب الشهر الفضيل ،لكن
القضية غري مرتبطة بإقبال
املشرتين يف رمضان ،إنما يف
زخم القوة الساحقة لتقلبات
الدوالر».
من جانبه قال بالل الجابري
صاحب محل عطارة« :شهدت
الشورجة زحاما ً كبريا ً يف
استعدادا ً
لشهر
اإلقبال
رمضان املبارك خاصة يف رشاء
البهارات والكرزات وكل ما
يخص الطعام ،ومواد اإلفطار،
أما السحور فيكتفي الناس
بأكالت محددة».
وأشار بائع آخر للعطاريات
وهو الحاج محمد اىل أن

«البقوليات والزيوت والرز
ومسحوق الكاسرت والنشأ
وسواها ،يزداد الطلب عليها
مع إقبال رمضان» موضحاً:
«نتيجة الطلب الكبري؛ ترتفع
األسعار ،تضافرا ً مع ارتفاع
رصف الدوالر الذي صار عبئا
علينا وعىل املستهلك».
فيما لفتا بائعا العطاريات
عامر وأحمد شرب اىل أن «أكثر
األمور التي تجذب متبضعي
الشورجة هي التوابل التي
تدخل يف صناعة الكبة والربياني
واملرق والنشأ والكاسرت
والترشيب والشوربة».
بدوره ،أوضح فاروق عبد
عيل صاحب محل أن «الطلب
يزداد عىل املواد الغذائية ،يف
شهر رمضان ،وألنه تزامن
مع ارتفاع الدوالر مر سوق
الشورجة بأزمة ،يسعى التجار
لتخطيها «.
هيثم باقر ظاهر صاحب
محل قال :إن «تقلبات الدوالر
وزخم التبضع الرمضاني ،لم
يرفعا األسعار سوى خمسمئة
دينار».

رحم اهلل من عمل عمال صالحا فاتمه
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تعاقد على
حساب المواطن

* كريم الدراجي
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دع�ا مدير م�اء البرصة زهير جواد
أهايل منطق�ة الرباضعي�ة إىل تقديم
ش�كوى ح�ول األنب�وب ال�ذي حدث
ب�ه تكرس وتس�بب بإغراق الش�ارع
الرئي�س وال�دور القريب�ة من�ه بعد
تس�جيل إثبات بأن الرضر يف األنبوب
ل�م يك�ن ناتج�ا ً ع�ن إشتراك عائد
للمواط�ن أي لم يكن كسر األنبوب
يف مكان س�حب املواطن ملاء اإلسالة
القريب م�ن منزله.وقال ج�واد  ،إن
مديريت�ه من واجبه�ا إصالح الرضر
ال�ذي يحصل يف األنابي�ب الناقلة ملاء

اإلسالة ،أما إذا كان الرضر يف اشرتاك
عائ�د للمواط�ن (أماك�ن س�حب
املواطن للمياه م�ن األنبوب الرئييس
إىل منزل�ه) يتم إلغاء ذلك االشتراك،
وان�ه يفترض باملواط�ن إصلاح
الرضر.وتاب�ع« ،إن أكث�ر من 95%
من شكاوى املواطنني من التكرسات
ه�ي ج�راء اشتراكات املواطنين
(األنابي�ب الناقلة للمياه من األنبوب
الرئي�س إىل منازلهم) وهذا ليس من
مسؤوليات الدائرة إصالح «صوندات
املواطنني» وفق تعبريه.

لجنة تقييم عمل مشروع مجاري
الزبير تصل االثنين إلكمال تقريرها النهائي

دعاوى قضائية ضد المتجاوزين على األنهر والجداول
أعلن�ت مديري�ة امل�وارد املائي�ة يف
محافظ�ة الديواني�ة ع�ن رف�ع
دعاوى قضائية وتحريك اإلجراءات
القانوني�ة بح�ق املتجاوزي�ن عىل
األنهار والجداول يف مختلف مناطق
املحافظة.
وق�ال مدي�ر امل�وارد يف املحافظ�ة
مس�افر الش�بيل إن مديريت�ه
مس�تمرة بحملة رف�ع التجاوزات
بمختل�ف األقضي�ة والنواح�ي
ومركز املدينة ،مشريا إىل أن الحملة
أس�همت بإيصال املي�اه إىل املناطق
النائية والجداول وذنائب األنهار.

مواطنون يجددون مطالبتهم بمعالجة األوضاع االقتصادية
ج�دد ع�دد م�ن املواطنين يف واس�ط
مطالبته�م للحكوم�ة املركزية برضورة
إيجاد حل�ول حقيقي�ة ملعالجة األوضاع
االقتصادي�ة للمواطن بس�بب اس�تمرار
ارتفاع أس�عار امل�واد الغذائية والبضائع
والس�لع يف ظ�ل إرتف�اع أس�عار رصف
الدوالر مقابل الدينار.
وقال ع�دد منهم خالل وقف�ة نظمت يف
س�احة العامل وس�ط الس�وق املركزي
ملدينة الكوت أن ارتفاع األس�عار وفرض
رضائ�ب عىل املواطنني إضافة إىل تعطيل
العمل أيام حظر التجوال أثقلت كاهلهم
بش�كل كبري ،الفتين إىل أن ه�ذه األمور
مثلت ضغط عىل املواطنني سيما أصحاب

الدخل املحدود واألجر اليومي األمر الذي
إن اس�تمر فإنه يولد مشاكل اجتماعية
خطرية.وطالب آخ�رون برضورة تفعيل
دور األمن االقتصادي ومراقبة األس�عار
من قبل كبار التجار املتحكمني يف السوق
سيما املواد الغذائية التي تشهد استمرار
يف االرتفاع قبيل شهر رمضان ،مضيفني
أن الحل األمثل هو إعادة توزيع مفردات
البطاق�ة التمويني�ة بش�كل كام�ل عىل
املواطنين ،األمر الذي يس�هم يف خفض
األسعار.يذكر أن األس�واق شهدت اليوم
ارتفاع سعر رصف الدوالر والذي تجاوز
ال�ـ  147ألف دينار ل�كل  100دوالر بعد
يوم واحد من إقرار قانون املوازنة.

حالة كارثية
يا بلدية الشعلة
كش�فت قائممقامي�ة قض�اء الزبري غرب
البصرة ،أن اللجن�ة الخاص�ة م�ن املكت�ب
االستش�اري لنقاب�ة املهندسين املكلف�ة
بتقييم العمل السابق ملرشوع مجاري الزبري
للمرحل�ة األوىل س�تبارش أعماله�ا االثنين
الق�ادم وس�تقوم بالكش�ف الفن�ي ألعمال
الرشكة املنفذة السابقة بغية إعداد التقرير
النهائ�ي ورفع�ه إىل األمان�ة العامة ملجلس
ال�وزراء .وق�ال القائمقام عب�اس ماهر يف
ترصي�ح إن اللجن�ة املش�كلة م�ن املكت�ب
االستش�اري لنقابة املهندسين وفقا لألمر
الصادر م�ن األمانة العام�ة ملجلس الوزراء

يف  22م�ن كانون األول عام  2020س�يكون
قدومه�ا للبصرة االثنين الق�ادم إلج�راء
الكش�ف عىل األعم�ال املنفذة م�ن املرشوع
السابق وبصحبة الفريق االستش�اري.وبني
ماه�ر أن اللجن�ة أبلغ�ت دي�وان محافظة
البصرة بمضم�ون برنامجه�ا املتضم�ن
توقي�ع العق�د واس�تالم الدفع�ة األوىل م�ن
العقد مع إجراء الكشف عىل املوقع واالطالع
عىل األولي�ات والوثائق الخاص�ة باملرشوع
وبرفق�ة وكي�ل وزي�ر التخطي�ط ونقي�ب
املهندسني العراقيني.مشيرا أن اللجنة التي
تضم مهندسني مختصني من جامعة بغداد

ح�ال االنتهاء من تنفيذ برنامجها س�تقوم
بإع�داد التقري�ر النهائي إىل األمان�ة العامة
ملجلس الوزراء.وأض�اف أن التقرير النهائي
سيبني مدى االس�تفادة من األعمال املنفذة
السابق�ة وتقييمها للعمل السابق واالنتقال
إىل مرحلة إحالة املشروع إىل رشكة جديدة
بكلفة جديدة لغرض البدء بالتنفيذ.
فيم�ا أك�د على أن مشروع املرحل�ة األوىل
املعط�ل عن العم�ل منذ ع�ام  2014ينتظر
إحالت�ه وإعط�اءه األولوي�ة ضم�ن خط�ة
املش�اريع االس�تثمارية لعام  2021وضمن
املوازنة العامة.

اكرب كارثة يابلدية الشعلة املوقرة
هي ذب�ح الغنم على االرصفة كل
 ٥لش�ات كانن�ا يف ( مصل�خ )م�ا
يؤدي اىل طف�ح املجاري ..واصبح
الش�ارع عبارة ع�ن دماء وروث و
روائ�ح كريهة يف منظ�ر مقرف ..
نريد حال رسيع�ا  ..مدينة الحرية
الش�ارع الع�ام تقاط�ع البستان
دباش .

مطالبات شعبية بإدراج قرية النعيم ضمن مشروع اعادة تأهيل البنى التحتية
طالب أهايل قري�ة النعيم التابعة إداريا
إىل قض�اء القرن�ة محاف�ظ البصرة
بإدراج قريتهم ضم�ن مرشوع القرنة
الكبري إلعادة تأهيل البنى التحتية.
وق�ال مخت�ار القري�ة نجم نك�ري إن
قريته�م تبعد عن مرك�ز القضاء كيلو

متر واح�د ويسكنه�ا أكث�ر م�ن 20
أل�ف نسم�ة ومع ه�ذا ف�أن الحكومة
املحلي�ة يف البصرة ل�م ت�درج القرية
ضمن العقد املربم إلع�ادة تأهيل البنى
التحتية القضاء لم تش�مل قرية النعيم
به�ذا العقد على الرغم م�ن املطالبات

املستم�رة بذلك من قبل األهايل.وأضاف
نكري أن أه�ايل املنطقة قام�وا بتنفيذ
ع�دد م�ن التظاه�رات آخره�ا نص�ب
رسادق اعتصام للمطالبة بضم القرية
للمرشوع ومنح محافظ البرصة اسعد
العيدان�ي مهلة أس�بوع واحد من اجل
ش�مول القرية بالخدمات.م�ن جانبه
ق�ال أبو أزه�ر املنص�وري للمربد وهو
م�ن اللج�ان التنسيقي�ة لتظاه�رات
قرية النعي�م إن أهايل املنطق�ة ال زالوا
ينتظ�رون رد املحاف�ظ بخص�وص
ش�مول منطقتهم باملشروع الخدمي
وبن�اءا ً على انتظاره�م قام�وا برف�ع

خيم اعتصامهم م�ن املنطقة.وأضاف
املنصوري أن أه�ايل املنطقة ال يريدون
اللج�وء إىل إج�راءات تصعيدي�ة خالل
تظاهراتهم ويطالبون بتنفيذ مطالبهم
التي تتلخ�ص بإدخال خدمات الرصف
الصحي واملياه والتبلي�ط واإلنارة.كما
أك�د عدد م�ن وجه�اء املنطق�ة خالل
حديثه�م للمرب�د التزامه�م ب�أي قرار
يص�در م�ن الحكوم�ة املحلي�ة والذي
يقيض بإزالة أي تجاوز يف سبيل إدخال
املشروع إىل منطقته�م وع�دم تعرض
كادر الرشكة إىل أي مضايقات من قبل
أي شخص.

حي العباسية يستغيث
محلة  ٤٤٦زقاق  ٨٠د  .. ١٠حي العباسية الهياكل يرجى منكم
اكس�اء هذا الش�ارع قب�ل م�دة كان نضوح يف الش�ارع انبوب
مكس�ور وتم اصالح�ه وبقت الحف�رة للعلم ت�م ترقيع جميع
املنطق�ة فقط ه�ذا الش�ارع لم يت�م اصالحه وان�ا راجعت اىل
دا ٔيرتكم بدون اي نتيجة  .....وشكرا ً

* ابومحمد الوائيل

معاناة سكنة
منطقة الخطيب
مناشدة اىل السيد
امني بغداد املحرتم
السالم عليكم نحن س�كنة منطقة
الخطي�ب التابع�ة إداري�ا ً اىل بلدي�ة
الش�علة حي�ث توج�د نفاي�ات
وبكمي�ات كبيرة ج�دا ً يف نهاي�ة
منطق�ة الخطيب ومقابل س�يطرة
الخطي�ب الزراع�ي محل�ه()٤٤٨
املرتوك�ة تق�وم البلدي�ة بين حني
وآخر يتم رف�ع جزء بسيط والباقي
يتم دفع�ه اىل ان أصبح�ت تالل من
النفاي�ات وأصبحت مؤى اىل الكالب
السائب�ة والقوارض وبعض ضعاف
النفوس يقومون بإحراق النفايات.

* رسول جاسم حسن

* صالح حمادي
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مناشدة إلصالح أنبوب ماء مكسور في البراضعية

السالم عليكم ....
منطقه السالم  /الحريه محله
438زق�اق  52بلدي�ة الش�علة
مش�غلني كابسات اهليه يقول
أصحابه�ا انه�م تعاق�دوا مع
البلدية ويأخذون مبلغ شهري
من االهايل يعني البلدية تتعاقد
م�ع مق�اول اورشك�ة ويقوم
املوطن بالدفع بدال عن البلديه.

السالم عليكم
السيد مدير بلدية الشعلة املحرتم
نحن أه�ايل محلة  ٤٦٠القط�اع العارش
والذي تم تبليط جميع القطاع باستثناء
زق�اق ( )٣٥/٢٩وال�ذي توق�ف التبليط
بس�بب اكم�ال نص�ب أعم�دة الكهرباء
يف ذل�ك الوق�ت وبعد اكمل كاف�ة أعمال
نص�ب أعم�دة الكهرب�اء  ..وق�د ت�م

مخاطب�ة دائرتكم بكتاب مديرية ناحية
ش�علة الصدري�ن الع�دد / ٦٢بتاري�خ
٢٠٢١/2/٢٧
نرج�وا م�ن س�يادتكم متابع�ة الكتاب
لغرض إكم�ال أعمال التبلي�ط يف األزقة
املذكورة أعاله خدمة اىل أهايل املنطقة
وفقكم الله لكل خري..

في المثنى  ..مطالبات
بشمول األدباء الشعبيين بقطع األراضي
دعا عدد من األدباء الش�عبيني يف املثن�ى ،الحكومة املحلية باإلرساع بتوزيع
قطع األرايض لهم أس�وة بباقي الرشائح ،وذل�ك يف وقفة نظمت أمام بلدية
السماوة.
وق�ال ع�دد منه�م إن
الحكوم�ة املحلي�ة لم تقم
بواجباتها تجاههم السيما
يف مل�ف توزي�ع قط�ع
األرايض التي أقرت من قبل
وزارة البلديات.
وأشاروا إىل أنهم استحصلوا
موافقات من قب�ل الوزارة
يف عام  2016بعد تحويلهم
التح�اد الصحفيين مم�ا
يل�زم الحكوم�ة املحلي�ة
بشمولهم بالتوزيع.

ً
قرارا بعودة طلبة معاهد
التربية تصدر
الفنون الجميلة «المرقنة قيودهم» للدراسة
أص�درت وزارة الرتبية ق�رارا ً عاجالً
يقضي بالسم�اح لطلب�ة معاه�د
الفن�ون الجميل�ة املرقن�ة قيوده�م
بالعودة اىل مقاعد الدراس�ة للمراحل
كافة.
وأوضح�ت ال�وزارة يف بي�ان أصدر ُه
املكت�ب اإلعالم�ي واطلع�ت علي�ه (
املراق�ب و الن�اس )ان الق�رار ينص
بع�ودة الطلب�ة املرقن�ة قيوده�م
للدراس�ة الصباحي�ة اىل مقاع�دة
الدراس�ة عىل ان ال تتجاوز أعمارهم
الحد األعىل وكما موضح باآلتي:
(املرحل�ة الخامس�ة ( )26س�نة
للذكور و ( )28سنة لألناث  ،املرحلة
الرابعة ( )25س�نة للذك�ور و ()27
س�نة لألناث  ،املرحل�ة الثالثة ()24

س�نة للذكور و ( )26س�نة لألناث ،
املرحل�ة الثاني�ة ( )23س�نة للذكور
و ( )25س�نة لألن�اث  ،املرحلة األوىل
( )22س�نة للذك�ور و ( )24س�نة
لألن�اث ،على ان ُيعاد طلب�ة معاهد
الفن�ون الجميلة الدراس�ة املسائية
املرقنة قيودهم اىل مقاعد الدراسة يف
نفس معاهدهم األصلية دون تحديد
رشط العمر.
وأشارت التعليمات ،اىل السماح بنقل
الطلب�ة املرقنة قيودهم يف الدراس�ة
الصباحي�ة واملستفيدي�ن من القرار
اىل معاهد الدراس�ة املسائية يف حال
تجاوز االعمار ال�وارد ذكرها اعاله ،
على ان يك�ون دوام الطلبة املعادين
اىل مقاع�د الدراس�ة الصباحي�ة

زيادة المساحات
المزروعة بالذرة الصفراء

أعلنت مديرية زراعة املثنى عن زيادة املساحات املزروعة
بمحص�ول ال�ذرة الصف�راء وتحدي�دا يف مناط�ق البادية
لتص�ل إىل  3آالف دونم.وق�ال مدي�ر ع�ام املديري�ة عامر
جب�ار إن مديريته تنفذ خطة لزي�ادة املساحات املزرعة
من محصول الذرة الصفراء باإلعتماد عىل املياه الجوفية.
وأضاف أن املوس�م الحايل سيش�هد اس�تصالح املزيد من
األرايض فيما أش�ار إىل أن الفرق التابعة ملديريته سرتاقب
تنفيذ الخطة بشكل دوري لضمان نجاح الخطة.

واملسائي�ة باالنتساب للعام الدرايس
الح�ايل  ، 2021 – 2020كما س�يتم
اداؤهم لالمتحان�ات يف نهاية السنة
بدرجة .%100
وذكرت الوزارة ،ان�ه يقع عىل عاتق
الطال�ب املعاد اىل الدراس�ة باملرحلة
الخامسة بموجب الواجبات واملهام
الت�ي تقع على عات�ق اقرانهم من
طلب�ة نفس املرحل�ة املستمرين
بالدراسة (التطبيق واملشاهدة
واإلنت�اج الفن�ي) بالنسب�ة
للدراسة الصباحية و (اإلنتاج
الفني) للدراسة املسائية.
وتشترط التعليمات برضورة
ان يراج�ع الطال�ب املستفي�د
من الق�رار بنفس�ه لتقدي�م طلباً

اىل املديري�ة العام�ة ألع�داد املعلمني
والتدريب والتطوير الرتبوي  ،وتابع
البي�ان ان اس�تمرار طلب�ات ع�ودة
املرقنة قيودهم مستمر خالل ()40
يوماً من تأريخ صدور الكتاب.
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براءة إختراع لبحث عراقي
حول تحضير «مرهم دوائي»
لعالج االلتهابات الجلدية

تمكن فريق بحثي مشترك مكون من التدريسيني
يف كلي�ة العل�وم /جامعة بغ�داد األس�تاذ الدكتور
عب�د الجب�ار خل�ف عطي�ة والدكتورة س�حر عبد
الله كاظم واألس�تاذ الدكتور رضا أبراهيم حسين
واملدرس وصال متع�ب خميس والباحثة الدكتورة
زين�ب باس�م هاش�م ،والتدريس�يان يف قس�م
عل�وم الحي�اة األس�تاذ الدكتور محمد فرج ش�ذر
والدكت�ورة رجاء هندي صال�ح ،من الحصول عىل
براءة إختراع لتمكنهم من تحضير مرهم دوائي
جديد لعالج االلتهابات الجلدية باس�تخدام مشتق
الكاما الكتام.
وته�دف البراءة الص�ادرة م�ن الجه�از املرك�زي
للتقييس والسيطرة النوعية يف وزارة التخطيط ،إىل
تحضري مرهم دوائي يس�تخدم يف عالج االلتهابات
الجلدي�ة الناتج�ة ع�ن اإلصاب�ة ببع�ض أن�واع
الفطريات مش�تق من الكاما الكت�ام مع الفازلني
بنسب معينة.
وتضمن�ت البراءة تحضري مش�تق الكام�ا الكتام
وتشخيصه مختربيا ً لتحديد فعاليته البايولوجية،
وقياس الج�رع املميتة وخلطه بنس�ب معينة مع
الفازلني لتحضري املرهم الدوائي ،وتجربة فعاليته
يف عالج األجزاء املصاب من الجلد.
وتوصل�ت الرباءة إىل إس�تجابة أجزاء الجلد
املصاب�ة بالفطريـــــ�ات للعلاج بع�د
إستخدامه ملدة خمس أيام متتالية،
والحص�ول على حال�ة تحس�ن
ملم�وس بعد ( )24الس�اعة اإلوىل
من إستخدامه.

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper

انتشار عدوى بكتيريا «أكل لحم البشر» بأستراليا بسبب حيوان غريب
كش�ف تقري�ر ملوق�ع « insiderإنس�ايدر»
عن انتش�ار ع�دوى أكل اللحم والتي تس�مى
قرح�ة ب�ورويل يف أستراليا ،خاص�ة ح�ول
ً
طفح�ا جلد ًيا
فيكتوري�ا ،وتس�بب البكتريي�ا
مس�ب ًبا للغرغرينا ،ويمكن أن يبقى املرىض يف
املستشفى لعدة أشهر.
ووفقا للتقرير فالعلماء ليس�وا متأكدين من
كيفية انتش�ار الع�دوى ،ولكن ق�د يكون لها
عالقة بالبعوض وحيوان البوسوم.
والبكتريي�ا الخطيرة الت�ي ت�أكل اللح�م
واملعروف�ة باس�م قرح�ة ب�ورويل تصي�ب
األسرتاليني بمعدالت عالية بشكل غري عادي،
ً
ع�ادة باحم�رار والتهاب يمكن
تب�دأ العدوى
اعتباره لدغة حشرة يف غضون أيام ،ويمكن
للبكتريي�ا أن تتحول إىل غرغرينا يف اللحم ،ويف
بعض األحيان تتغذى عىل اللحم حتى يصل إىل
العظام.
وينتشر امل�رض بش�كل خ�اص يف والي�ة
فيكتوري�ا ،حيث تج�اوزت مع�دالت اإلصابة

 180إصاب�ة س�نو ًيا منذ ع�ام  2016وبلغت
ذروته�ا عن�د  340حالة يف ع�ام  2018وكان
تفشى امل�رض ىف ضواحى ملبورن يف ش�باط

امل�ايض ه�و امل�رة األوىل الت�ى تنتشر فيه�ا
البكترييا محل ًيا ىف منطقة أخرى.
ويتضم�ن علاج قرحة ب�ورويل اس�تئصال أي

لحم ميت وتناول مض�ادات حيوية قوية للحد
من الع�دوى إنها عملية طويلة وش�اقة يمكن
أن تنته�ي بالبتر أو الوف�اة بالنس�بة للمرىض
ً
ضعفا يف أفضل الس�يناريوهات ،ال يزال
األكثر
املرىض يقبعون يف املستشفى ألشهر ،والعلماء
ليس�وا متأكدين من كيفية انتش�ار البكترييا،
لكن نظريته�م تتضمن حيوان البوس�وم وهو
حي�وان ينتم�ي إىل الجرابي�ات ،ويس�توطن
أستراليا.ويعتقد العلم�اء أن قرح�ة ب�ورويل
تنتق�ل م�ن الحيوانات إىل البشر ،مثل فريوس
كورونا ومعظم األمراض املستجدة ،ويعتقدون
أن املرض يبدأ يف البوس�وم ،ث�م يصل إىل البرش
عن طريق البعوض الذي الم�س براز الحيوان،
وت�م العث�ور على البكتريي�ا يف
ب�راز البوس�وم يف املناطق
املصاب�ة ،بم�ا يف ذل�ك
ضواح�ي ملب�ورن
التي تفشى فيها
املرض.

ألعــاب المــوبايــل تسبــب الصــرع
كشفت دراس�ة علمية حديثة خطورة
بالغ�ة على األطف�ال عن�د اس�تخدام
األطف�ال للهوات�ف الذكي�ة واألجه�زة
اإللكرتوني�ة بصورة كبيرة حيث قال
الباحث�ون إن إدم�ان األطف�ال ألع�اب
املوبايل يمكن أن يصيبهم بالرصع.
وتعترب ألعاب الفيدي�و وألعاب املوبايل
طريق�ة ش�ائعة للرتفي�ه الداخيل بني
األطف�ال والبالغين ،ولك�ن اكتس�بت
أنش�طة األلع�اب كثيرا م�ن األهمية
وسط الوباء ،وهو ما يعترب أمرا خطريا
بصورة كبرية.
ويشير الباحث�ون إىل أن
ألع�اب الفيدي�و
وألعاب املوبايل،
ت�روج للعن�ف

وه�ذا ق�د يدف�ع األطف�ال إىل تطوي�ر
مي�ول عنيفة.وقال�ت الدراس�ة ،إن�ه
رغم أن بع�ض األلعاب يمكن أن تؤدي
إىل تحسين الوظيف�ة املعرفي�ة وح�ل
املشكالت واملهارات الحركية لألطفال،
إال أن بعضها يمكن أن يصيبهم ببعض
األعراض الخطرية ،مثل الرصع».
واعرتف�ت منظم�ة الصح�ة العاملية يف
أيار  ،2019أن األلعاب يمكن أن تسبب
نوعا من االضطرابات لألطفال.ويعترب
الصرع أح�د أخط�ر األع�راض ،التي
يمكن أن تصيب األطفال نتيجة إلدمان
ألعاب الفيديو وألعاب املوبايل.والرصع
هو “اضط�راب عصبي يمكن أن يؤدي
إىل نوب�ات متكررة ناتج�ة عن أي خلل
وظيف�ي يف الدم�اغ ،ناتج عن نش�اط

غري طبيعي للنشاط الكهربائي للدماغ
أو خل�ل يف النواق�ل العصبية”.وتحفز،
بحسب الباحثني ،ألعاب فيديو املوبايل
نشاط
حدوث الصرع ،ألن
اللع�ب يحفز الدماغ
على العم�ل بصورة
كبيرة ،على وج�ه
الخصوص مل�ن يعانون
م�ن الصرع بس�بب
حساس�ية الضوء ،إضافة
إىل ظه�ور ن�وع جدي�د من
الصرع أطلق علي�ه العلماء
“رصع ألع�اب الفيديو” ،وهو
ينتج ع�ن االضطرابات املتتالية
الناتج�ة ع�ن ألع�اب الفيدي�و
واملوبايل.

خطأ بتقشير البطاطا يفقدها فائدتها الصحية
أعل�ن الطبيــــــــ�ب واملق�دم
التلفزيونــ�ي ال�رويس ،ألكس�ندر
مياس�نيـــــكوف ،عــــن
الخطــــــــ�أ الرئيسي
الـــــذي يرتكبـــه الناس
أثنـــــــــ�اء طهـــــي
البطاطا.

عالم روسي :متلقو لقاح «سبوتنيك  »Vمحميون من اصابات كورونا الشديدة
قال ألكس�ندر غينتس�بورغ ،مدي�ر معهد
«غام�ايل» الوطن�ي لبح�وث عل�م الوب�اء
واألحي�اء الدقيقة ،إن األع�راض التي أبلغ
عنه�ا الرئيس األرجنتين�ي ألربتو فرنانديز
هي متالزمة شبيهة باإلنفلونزا.وأضاف أن
احتم�ال إصابة أولئك الذي�ن تم تطعيمهم
بلق�اح فيروس كورون�ا «س�بوتنيك »V
يبقى واردا ،لكنه�م محميون من العواقب
الوخيمة للمرض.تطعيم أفراد األسطول
الش�مايل ال�رويس عىل مت�ن الفرقاطة
األميرال كاس�اتونوف ب�ـ لق�اح
س�بوتنيك  Vضد فيروس كورونا يف
سيفريومورس�ك ،روس�يا  2كان�ون
االول 2020ويف وق�ت س�ابق ق�ال
الرئيس األرجنتين�ي ألربتو فرنانديز،
إن نتيج�ة اختب�ار املس�تضد ج�اءت
إيجابية ملرض «كوفيد  ،»19وإنه ينتظر
التأكيد عرب اختبار «بي يس آر».
وأوضح الرئيس األرجنتيني أنه كان يعاني
من درج�ة ح�رارة وصل�ت  ،37.3وصداع

خفي�ف ،لكنه يش�عر بصح�ة جيدة.وقال
غينتس�بورغ« :التطعيم ال يلغي احتمالية
اإلصابة بالعدوى ،وكم�ا قلنا ،فإن  %8من
الذين تم تطعيمهم معرضون للخطر ،ومع

ذلك ،فإن اللق�اح يبعد العواق�ب الوخيمة
للم�رض».وأردف بالقول إن األعراض التي
أبل�غ عنها رئي�س األرجنتني ه�ي أعراض
ش�بيهة باإلنفلونزا ،وال يمكن استبعادها
نهائي�ا ،مضيف�ا« :نأم�ل أن يتوق�ف كل
يشء عند درجة ح�رار  ،37.3وأن ال تظهر
أعراض أكث�ر خطورة».وذك�رت صحيفة
«كالري�ن» الي�وم ،نقلا ع�ن مص�ادر أن
الرئي�س األرجنتين�ي تلق�ى يف كان�ون
الثاني الجرع�ة األوىل من لقاح «كوفيد
 »19الرويس «س�بوتنيك  ،»Vوبعد 3أسابيع ،تلقى الجرعة الثانية».
وق�ال املعه�د بع�د إعلان اإلصاب�ة:
«يؤس�فنا سماع ذلك .لقاح سبوتنيك
فع�ال بنس�بة  %91.6ض�د الع�دوى
و %100فع�ال ضد الحاالت الش�ديدة.
إذا تأك�دت الع�دوى وحدث�ت بالفع�ل،
ف�إن التطعي�م يوف�ر تعافي�ا رسيعا دون
حدوث أعراض خطرية .نتمنى لك الش�فاء
العاجل».

ابتكار أول جهاز يتيح للمصابين بالشلل استخدام الحاسوب بعقولهم
نج�ح فري�ق علم�اء م�ن جامع�ة ب�راون،
يف ابت�كار أول نظ�ام للواجه�ة الالس�لكية
بين الدم�اغ والحاس�وب ( ،)BCIويمن�ح
األش�خاص املصابني بالش�لل ،الق�درة عىل
الكتابة عىل شاش�ات الكمبيوت�ر بعقولهم
فحسب ،بل ويمنحهم االبتكار ً
أيضا بحرية،
والقيام بذلك يف أي مكان.
وقام العلماء برب�ط جهاز  BCIsعند طريق
توصيل األسلاك واس�تبدالها بجهاز إرسال
صغري يوض�ع فوق رأس املس�تخدم ،ويبلغ
قط�ر الجهاز املعاد تصميمه بوصتني فقط،
ويتصل بمصفوفة «إلكرتود» داخل القرشة
الحركية للدماغ عن طريق نفس املنفذ الذي
تستخدمه األنظمة السلكية.
وأظهرت التج�ارب ،التي أطلق عليها اس�م
 ،BrainGateأن رجلين مصابين بالش�لل
بس�بب إصاب�ات العم�ود الفق�ري ،كان�ا
قادري�ن على الكتاب�ة والنق�ر على جهاز
لوحي ،بمجرد التفكري يف اإلجراء ،وفعال ذلك
بدق�ة مماثل�ة للنقر برسع�ات الكتابة مثل
أولئك الذي�ن لديهم نظام س�لكي.واالبتكار
مش�ابه مل�ا يط�وره نيورالين�ك BCI Elon
 ، Muskوه�و ً
أيضا جهاز الس�لكي مزروع

يف الدم�اغ ،مهمته القيام بنف�س الوظيفة،
وم�ع ذلك  ،فإن تقنية  Muskليس�ت مرئية
مثل  ،BrainGateولك�ن تم اختبارها فقط
عىل الق�رود والخنازير  ،BrainGate -وهي
أول من أج�رى تجارب برشية ناجحة.وقال
جون سيمريال ،األستاذ املساعد يف الهندسة
بجامع�ة ب�راون ،وعض�و اتح�اد أبح�اث
 BrainGateواملؤل�ف الرئيسي للدراس�ة:
«لقد أثبتنا أن هذا النظام الالسلكي مكافئ
وظيف ًيا لألنظمة السلكية التي كانت املعيار

الذهبي يف أداء  BCIلسنوات».وأضاف« :يتم
تسجيل اإلش�ارات وإرس�الها بدقة مماثلة
بش�كل مناس�ب ،مم�ا يعن�ي أن�ه يمكنن�ا
اس�تخدام نف�س خوارزميات فك التش�فري
التي اس�تخدمناها م�ع املعدات الس�لكية،
واالختلاف الوحيد ه�و أن الناس لم يعودوا
بحاج�ة ماد ًي�ا إىل التقي�د باألجه�زة ،مم�ا
يفتح إمكاني�ات جديدة فيما يتعلق بكيفية
اس�تخدام النظام».وتمكن املش�اركون من
استخدام  BCIبش�كل مستمر ملدة تصل إىل
 24ساعة ،مما منح الباحثني بيانات طويلة
األمد بما يف ذلك أثناء نوم املشاركني.وقال
يل هوشبريج ،أستاذ الهندسة يف براون،
والباحث يف معهد براون كارني لعلوم
الدماغ ورئيس تجربة BrainGate
الرسيرية« :نريد أن نفهم كيف
تتط�ور اإلش�ارات العصبي�ة
بم�رور الوقت ،وباس�تخدام
ه�ذا النظام ،يمكنن�ا النظر
إىل نش�اط الدم�اغ يف املنزل،
على مدى فترات طويلة،
وبطريق�ة كانت ش�به
مستحيلة من قبل».

وذك�ر أن�ه ال يجـــ�ب تقشير
البطاطا.
وأوض�ح الطبي�ب« :عندم�ا تقشر
البطاطـــا ،ال ترتك لنفس�ك سوى
النش�ا واملـــــــــ�اء ،وتتخلص
م�ن جمي�ع العن�ارص الغذائية مع
القرش».

وأش�ار الخبيــــــ�ر إىل أن الخبز
يعتـــــــــــبر الطــــريق�ة
املثالية لطهي البطــاطا.
يف هـــــذه الحاـــــلة ،تحتفظ
القشرة بمعظـــــ�م العن�ارص
املفيــــــ�دة وال تتطل�ب إضاف�ة
الزيت.

مشروبات طبيعية تساعد
على عالج الضغط المنخفض
ُيعاني الكثري من أصحاب الضغط املنخفض
من مش�كلة كبرية يف الصح�ة العامة حيث
التعرض إىل الهبوط دائمًا والدوخة املستمرة
وعدم الق�درة عىل االت�زان يف بعض األحيان
نتيج�ة ع�دم انتظ�ام الضغ�ط ،فم�ا ه�ي
الطريق�ة الطبيعية التي يمك�ن من خاللها
انتظام الضغط؟ هذا ما ترش�دنا إليه خبرية
التغذي�ة م�روة إم�ام م�ن خالل الس�طور
التالية:
ـ تناول الكافيني:
يع�د الكافيني م�ن امل�واد املنبه�ة املوجودة
يف الش�اي ،والقه�وة ،وال�كاكاو ،وبع�ض
املرشوبات الغازية ،وهي تس�اهم يف تحفيز
الجه�از العصب�ي املرك�زي ،وزي�ادة معدل
رضبات القل�ب ،ومعدل األي�ض ،وضغط
الدم.
وعلى الجان�ب اآلخر أظه�رت نتائج
إح�دى الدراس�ات الت�ي ُنشرت
يف مجل�ة Scientific reports
أن الحص�ول على الكافيين قب�ل
ممارسة التمارين الهوائية املعتدلة
أدى إىل تأخير اس�تعادة التحكم يف
معدل رضب�ات القلب الالإرادي ،كما
آخر اس�تعادة مس�تويات ضغط الدم
إىل املس�توى األس�ايس لدى املش�اركني
الذكور.
ـ املاء:
حيث يسبب القيء ،اإلسهال الشديد،
الحم�ى ،التعرق املفرط ممارس�ة
التمارين الشديدة وتناول بعض
األدوي�ة مث�ل م�درات الب�ول
ح�االت الجف�اف الش�ديدة
بس�بب فقدان امل�اء بكميات
كبرية الت�ي بدورها تؤدي إىل
انخف�اض ضغط الدم ،فضالً
ع�ن أن رشب الكثير من املاء
ُيساعد عىل منع الجفاف وزيادة
حج�م الدم الذي ب�دوره يؤدي إىل
رفع ضغط الدم املنخفض.
ـ عرق السوس:
يحتوي عرق السوس عىل مادة حمض
الجاليكريزن�ك التي تقوم بسلس�لة من
التفاعلات يف الجس�م تنته�ي برفع ضغط
الدم ،فهو يق�وم برفع ضغط الدم إذا ارتبط
انخف�اض الضغ�ط بانخف�اض مس�توى
هرمون الكورتيزول.
ـ املرشوبات املالحة:
تساعد املرشوبات املالحة يف رفع ضغط الدم
املنخفض مثل لبن العريان الذي يحتوي عىل
كميات م�ن الصوديوم باإلضاف�ة الحتوائه
على البوتاس�يوم.تحتوي جمي�ع منتجات
األلب�ان عىل الصوديوم ،حي�ث يحتوي كوب
واحد م�ن الحلي�ب قليل الدس�م على 100
مليجرام من الصوديوم.

تعرف على الفرق بين أعراض الجيوب األنفية والصداع النصفي
ق�د يعان�ي بع�ض األش�خاص م�ن
الص�داع ،وال�ذي تختل�ف أعراضه من
اآلالم الحادة إىل اآلالم الخفيفة.
وكش�ف موق�ع  Onlymyhealthع�ن
الف�رق بني الجي�وب األنفي�ة والصداع
النصف�ي م�ن خلال علاج األعراض
الشائعة.
م�ا الفرق بين صداع الجي�وب األنفية
والصداع النصفي؟
بع�ض أع�راض الص�داع النصف�ي
والص�داع الناجم عن الجي�وب األنفية
متش�ابهة تمامًا ،مثل ثقل الرأس أثناء
االنحناء لألمام وسيالن األنف والضغط
يف عضلات الوج�ه واحتق�ان الصدر،
لذلك من املهم أن يكون لديك تشخيص
مناسب للتعرف عىل سبب وجود خطة
عالج مناس�بة ،عىل الرغ�م من وجود
بعض أوج�ه التش�ابه ،إال أن
هن�اك ً
أيضا الكثري
م�ن العوامل
ا ملمي�ز ة
بين

االثنني ،من خالل األعراض األساس�ية
والعالج.
األعراض الشائعة للصداع النصفي
السيالن األنفي:
س�يالن األنف من أعراض ن�زالت الربد
ولك�ن يجب مراقبة لون ما يس�يل من
األن�ف وقوامه ،حيث يح�دد ذلك إذا ما
كان السيالن األنفى عرضا من أعراض
الربد أم عرض للصداع النصفي.
غثيان:
يعتبر الغثي�ان والق�يء أيض�ا م�ن
األعراض الش�ائعة للص�داع النصفي،
الصداع يكون ش�ديدا لدرجة أنه يخلق
ضغطا عىل عضالت الرأس والوجه مما
يجع�ل املرء يش�عر بالرغب�ة يف القيء
طوال الوقت.
ويرك�ز علاج الص�داع النصف�ي عىل
تقلي�ل األع�راض ومن�ع أي نوب�ات
مس�تقبلية ،يعتمد مس�ار العالج
الخاص بك عىل تواتر وش�دة
الصداع الذي تعاني منه،
وم�ا إذا كان لدي�ك أي
أع�راض مصاحبة
مث�ل الغثيان
والقيء مع
الصداع،
يمكنك

تجربة بعض الطرق الطبيعية يف املنزل
مثل ممارس�ة الرياضة ،ورشب الكثري
من املاء ،والحفاظ عىل جدول للنوم.
األعراض الشائعة للجيوب األنفية
ارتفاع درجة حرارة الجسم:
ع�دوى الته�اب الجي�وب األنفي�ة،
بكتريي�ة تزيد ببطء م�ن درجة حرارة
الجس�م مع تفاق�م الحال�ة ،ينتج عن
منطق�ة الجي�وب األنفي�ة املصاب�ة
بالبكترييا صداع بس�بب الضغط الذي
يسببه االلتهاب.
األعراض الشائعة للجيوب األنفية
األعراض الشائعة للجيوب األنفية
ألم يف األسنان واألذن:
تضغ�ط تجاوي�ف الجي�وب األنفي�ة
املنتفخ�ة وامللتهب�ة على األعض�اء

املج�اورة له�ا مث�ل مناط�ق األذن
واألس�نان لذلك ،ينتج األلم املفاجئ يف
األسنان واألذن املصحوب بالصداع.
عالج الجيوب االنفية
البخ�ار ه�و الطريق�ة األكث�ر فائ�دة
لتنظيف أنف�ك ،إذا كنت مصا ًبا بعدوى
يف الجيوب األنفية ،يمكنك ً
أيضا إضافة
قطرتين إىل ثلاث قط�رات م�ن زي�ت
األوكالبتوس يف وعاء ماء ساخن.
بخاخ لألنف
بخاخ�ات األن�ف أيضا فعال�ة يف عالج
االحتق�ان والتهيج ،يس�اعد يف تنظيف
املم�رات األنفية ب�رذاذ محلول ملحي،
ما عليك س�وى رش�ها يف فتحة األنف،
سيس�اعد ذلك يف إزالة الجيوب األنفية
والبكترييا.

انذار خطير للذين يكثرون
من تناول البرتقال
توصل�ت دراس�ة ان�ه يمك�ن أن
ي�ؤدي الش�غف املف�رط بتناول
الربتق�ال إىل اإلصابة برسطان
الجلد ،حي�ث ت�م التوصل إىل
هذا االس�تنتاج أثن�اء بحث
أج�راه علماء م�ن جامعة
إنديانا يف الواليات املتحدة.
وأكد الخرباء أن تناول أكثر
من حصتني من الحمضيات
يوم ًي�ا يزي�د م�ن خطر

اإلصاب�ة بالرسط�ان بنس�بة .٪63
افترض الباحث�ون أن الس�ورالني يف
ثمار الحمضيات ،والذي له خصائص
حساس�ة للض�وء ،ي�ؤدي إىل ه�ذا
التفاعل.
ويف وقت س�ابق ،ق�ال االطب�اء إنه ال
ينبغي تناول عدد من املنتجات لبعض
الوق�ت بع�د التطعي�م ض�د فيروس
كورونا .وش�ملت ه�ذه الالئحة ،عىل
وجه الخصوص ،الفواكه الحمضية.

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

عمرها أكثر من أربعة آالف عام

آثار بابل تصارع الزمن من اجل البقاء شاهدة على تاريخ العراق
التقط عمار الطائي ،عالم آثار عراقي ،لوحا ً طينيا ً س�قط
م�ن أحد ج�دران بابل العتيقة .وحجبت آث�ار مخالب كلب
تجول على قطعة الطم�ي املجفف منذ ما يزي�د عن ألفي
عام ماضية جزءا ً من النقش املسماري  -مما يعترب بمثابة
تذكري بأن هذه األطالل كانت ذات يوم مدينة تعج بالحياة.
وقال الطائي 29 ،عام�اً« :هذا تراث العراق ،ونحن بحاجة
إلنقاذه».
وباعتب�اره ج�زءا ً من جيل جدي�د من علماء اآلث�ار ،يعمل
الطائ�ي لحس�اب الحكوم�ة العراقي�ة يف مشروع يتب�ع
«الصن�دوق العامل�ي لآلث�ار والتراث» يرم�ي إىل تقلي�ص
األرضار الت�ي لحقت بواحد من أش�هر املواقع األثرية عىل
مستوى العالم ـ وأكثرها غموضاً.
وبعد س�نوات م�ن الجه�ود العراقية ،ج�رى تصنيف بابل
كموق�ع ت�راث عامل�ي تح�ت مظل�ة «اليونيسك�و» ،وذلك
اعرتاف�ا ً بالقيم�ة الثقافية العاملي�ة االس�تثنائية ملا يعترب
الحارضة األكثر إبهارا ً يف العالم القديم.
من�ذ قرن مىض ،عكف علماء آثار أملان عىل نقل أهم أجزاء
املدين�ة .واليوم ،تعترب «بوابة عش�تار» ،الت�ي أعيد بناؤها
باس�تخدام العديد من قطع اآلجر املزج�ج األصيل ،بمثابة
حج�ر الزاوي�ة يف متحف بريغام�ون يف برلين .كما جرى
بيع أج�زاء أخرى من جدران بابل ملؤس�سات أخرى ،منها
متحف امليرتوبوليتان يف نيويورك.
اليوم ،تبدو بابل ،مثلما الحال مع الكثري من املواقع األثرية
يف الع�راق ،يف حالة يرثى له�ا .وتبدو جدران بابل متداعية،
يف الوق�ت الذي تهدد جهود إع�ادة اإلعمار وخطوط أنابيب
نقل الوقود مساحات واس�عة م�ن املدينة التي لم يجر بعد
استكشاف الجزء األكرب منها.
ورغم هذا ،ما يزال العراقيون يش�عرون بارتباط عميق
بباب�ل واآلن ،بمقدور زائر املوقع الذي يقع عىل بعد نحو
 50ميالً إىل الجنوب م�ن بغداد ،رؤية مخطط أعيد بناؤه
لجزء صغري من املدينة ،يض�م الجدران التي كانت تدعم
فيما مىض «بوابة عشتار».
يذك�ر أن�ه على م�دار مئ�ات السن�وات حت�ى منتصف
تسعيني�ات الق�رن املايض ،عانت بابل من مأس�اة إقدام
س�كان املناطق املحيطة إىل تفكي�ك جدرانها لنقل قطع
الطوب القديمة ملرشوعات البناء الخاصة بهم.
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ضابط شرطة بريطاني يدان
باالنتماء إلى منظمة إرهابية !
أصب�ح أحد الضب�اط املبتدئني أول ضابط رشطة بريطان�ي يدان باالنتماء
إىل منظم�ة إرهابية تابعة للنازيني الجدد.وقال�ت وكالة األنباء الربيطانية
إن بنجامين هانام  22/عام�ا /أدين باالنتماء إىل جماع�ة العمل الوطني
أو «ناشيونال أكشن»اليمينية املتطرفة املحظورة بعد محاكمة يف محكمة
«أولد بييل» يف العاصمة الربيطانية لندن.كما أُدين هانام ،بالكذب يف تعبئة
طلب�ه ونم�اذج فحصه لالنضم�ام إىل رشط�ة العاصمة ،وحوزت�ه لوثائق
إرهابية تفصيلية عن القتال بالسكاكني وصنع عبوات ناسفة.
وأش�ارت الوكالة إىل أنه بعد مداوالت اس�تمرت أكثر من  32س�اعة وجدت
هيئة محلفني هانام مذنبا وأدانته بذلك .ورفع القايض أنتوني ليونارد كيو
يس حظ�را ً عىل النرش يف القضية بعد أن اعرتف هانام بحيازته لصورة غري
الئقة لطف�ل ،كان من املقرر أن تكون موض�وع محاكمة منفصلة.وعمل
هانام يعم�ل كضابط تحت االختبار لرشطة العاصمة ملا يقرب من عامني
قب�ل أن يتم العثور علي�ه يف قاعدة بيانات مرسب�ة ملستخدمي منتدى عرب
االنرتنت لليمني املتطرف «آيرن مارش».

أجهزة إلكترونية لص ّد أسماك القرش !

جدي�ر بالذكر يف هذا الص�دد أن املدينة التي يقدر عمرها
ب�ـ 4آالف عام�اً ،وورد ذكره�ا مئ�ات امل�رات يف الكتاب
املقدس ،أصبحت عاصم�ة اإلمرباطورية البابلية وكانت
تعد املدينة الكربى عىل مستوى العالم .وجاءت «رشيعة
حاموراب�ي» ،أحد أق�دم القوانني والعقوب�ات املسجلة،
من بابل ،وكذلك الح�ال مع تطورات كربى بمجال الفلك
وعل�وم أخرى.وم�ا تزال بعض الج�دران ،بما تحمله من
نق�وش طينية يق�در عمرها بـ 2500ع�ام تحمل صور
تنانين وثريان مرتبطة باآلله�ة ،قائمة إىل يومنا هذا .إال
أن الكثير من قطع اآلجر تتداع�ى ،ومع ارتفاع منسوب
املياه تواجه جدران بأكملها خطر االنهيار .ويقدر أنصار
الحف�اظ عىل املناطق األثرية أن تركي�ب نظام ملنع املياه

لكشف كورونا..
اختباران من المنزل حتى البن السنتين
مع تطور أس�اليب املعرك�ة ملواجهة كورونا م�ن اللقاحات إىل أدوات كش�ف الفريوس،
أو األدوي�ة ،يحم�ل التقدم العلم�ي يوميا ً جديداً.فق�د أعلن مسؤولو الصح�ة بالواليات
املتحدة عن السماح باس�تخدام اختبارين جديدين للكشف عن كوفيد  19-يف املنزل بغية
الحص�ول على نتائج رسيعة دون الحاجة إىل روش�تة طبيب.كما أوضح�ت إدارة الغذاء
والدواء أن االختباري�ن اإلضافيني اللذين قامت بتصنيعهم�ا رشكتا «أبوت» و»كويديل»
يمك�ن اآلن بيعهما بدون وصفة طبية ،ما من ش�أنه أن يسمح لألفراد باختبار أنفسهم
بش�كل متكرر يف املنزل.ويمكن للبالغني استخدام كال االختبارين لفحص األطفال بعمر
س�نتني وما فوق.إىل ذل�ك ،من املتوقع أن يؤدي ه�ذا القرار إىل وف�رة االختبارات املنزلية
أوىص بها العديد من الخرباء منذ ش�هور.للمساعدة يف إعادة
الرخيص�ة الت�ي
والجامع�ات واملكات�ب م�ع زيادة
فتح املدارس
التطعيمات.

يكفل االستخدام املنهجي لألجهزة اإللكرتونية يف ص ّد أسماك القرش تجنّب أكثر من
أل�ف إصابة عىل مدى األعوام الخمسني املقبلة يف املياه األسترالية ،عىل ما أظهرت
دراسة حديثة .ودرس علماء األحياء البحرية هجمات أسماك القرش التي شهدتها
أسرتاليا خالل األعوام الـ  120املنرصمة ،واستندوا عىل النتائج ملحاولة تقدير عدد
اإلصابات التي يمكن تجنبها إذا كان راكبو األمواج والسباحون وغريهم من مرتادي
البحر مزودين بأجهزة مضادة ألس�ماك القرش .وبيّنت هذه الدراس�ة التي نُرشت
يف مجلة «رويال سوس�ايتي أوبن س�اينس» أن من املحتمل إصابة  1063ش�خصا ً
ج� ّراء مث�ل ه�ذه الهجم�ات بحلول
عام .2066ومع أن هجمات أس�ماك
القرش تش� ّكل ح�االت اس�تثنائية،
وص�ل عددها يف أستراليا إىل  22عام
 2020أس�فرت ع�ن مقت�ل س�بعة
أش�خاص ،وفق م�ا أف�ادت جمعية
تارونغ�ا للحفظ.وتصدرت أستراليا
تالي�ا ً قائمة الدول التي ش�هدت أكرب
ع�دد من هجمات أس�ماك القرش يف
العام املنرصم ،وفق�ا ً لبيانات عاملية
مصدره�ا برنامج األبح�اث املتعلقة
بهذه األس�ماك التابع ملتحف فلوريدا
للتاريخ الطبيعي.

من الترسب إىل املوقع األثري سيكلف عرشات املاليني من
الدوالرات.
وبينم�ا ب�ذل املسؤول�ون العراقي�ون قص�ارى جهدهم
لحماي�ة املوقع أثن�اء السع�ي للفوز بتصنيف�ه كموقع
للرتاث العاملي ،تراجعت ه�ذه الجهود عىل نحو بالغ منذ
ذل�ك الحني.تج�در اإلش�ارة إىل أنه بعد غ�زو العراق عام
 .2003بن�ى مقاول�ون عسكريون أمريكي�ون قاعدة يف
املوقع ،وحفروا خنادق وقاد األمريكيون مركبات مدرعة
عرب ش�وارع بابل الهش�ة ،ومألوا أكي�اس الرمل بالرتاب
املم�زوج بالفخار وش�ظايا العظام .وتسب�ب هذا كله يف
أرضار فادح�ة يف املوقع ،حسبما خلص تقرير صدر عن
املتحف الربيطاني.

سرقها النازيون

دجاج مثلج للنمور في تايالند

العثور على لوحة للفنان نيكوال بوسان
عُ ثر يف إيطاليا عىل لوحة من القرن
السابع عرش للرسام الفرنيس
نيكوال بوسان رسقها النازيون
يف فرنسا سنة  ،1944وأعيدت إىل
أصحابها األصليني ،عىل ما أعلنت
الرشطة اإليطالية.
وكانت هذه اللوحة الزيتية قد
سرُ قت عىل يد جنود أملان خالل
احتاللهم منطقة بواتييه يف
وسط فرنسا الغربي ،من داخل
منزل أصحابها القانونيني ،وفق
بيان الدرك.وقد بدأ مالكو العمل
عمليات البحث عنه منذ ،1946
وهو أدرج سنة  1947يف «سجل

املقتنيات املرسوقة يف فرنسا»
خالل الحرب العاملية الثانية،
بحسب املصدر عينه.وأعيد إطالق
التحقيق العام املايض بعدما
تقدمت سويرسية يف سن  98عاما ً
وأمريكي يف الخامسة والستني
بشكوى بواسطة محاميهما
اإليطايل .ونجحت وحدة من قوات
الدرك متخصصة يف حماية الرتاث
الثقايف يف تحديد موقع اللوحة التي
كان يصعب تعقب تنقالتها حول
أوروبا يف العقود التي تلت رسقتها.
وكان جامع تحف إيطايل اشرتى
اللوحة يف  2017وأعاد بيعها إىل

زميل إيطايل يف املهنة عرضها
يف  2019يف هولندا .وخالل هذا
املعرض ،تعرف خبري فنون
هولندي مقيم يف إيطاليا إىل
اللوحة.
وقد دفع ذلك بقوات الدرك
اإليطالية إىل التحقيق يف أصل
اللوحة ليصلوا يف نهاية املطاف إىل
منزل جامع التحف قرب مدينة
بادوفا يف شمال رشق إيطاليا.
وصودرت اللوحة وأعيدت إىل
أصحابها القانونيني ،وفق البيان
الذي لم يعط أي تفاصيل بشأن
تاريخ هذه اإلعادة أو مكانها.

خذ الحكمة من افواه ( المشاهير )

بعد  2600عام ..
لغز يكشف مقتل
فتاة مصرية شهيرة
كشفت
د ر ا سة
جد يد ة
أن املومياء
ا لشهري ة
« تا كا بو تي »
توفيت منذ زهاء
 2600عام بعد
رضبها بفأس ،وليس
طعنها بسكني كما
سابقا.
ُزعم
و ا ستكشف

الربوفيسور روزايل ديفيد ،من جامعة
مانشسرت ،والربوفيسور إيلني مرييف،
من كوينز بجامعة بلفاست ،وفاة
«تاكابوتي» الغامضة.ويُعتقد أنها كانت
امرأة رفيعة املستوى عاشت يف مدينة
طيبة يف مرص القديمة ،حيث توجد
األقرص الحديثة اليوم ،منذ  2600عام.
وظل سبب وفاتها لغزا دائما لعقود
من الزمن ،منذ أن أحرضت إىل إيرلندا
يف عام ُ ،1834
وفك غالفها ألول مرة يف
العام التايل.واستخدمت الدراسة الجديدة
مجموعة من التقنيات ،بما يف ذلك تحليل
الحمض النووي ،واألشعة السينية،
والتصوير املقطعي املحوسب ،وتحليل
الشعر ومواد تغليف التحنيط ملعرفة
املزيد.ويقول الفريق إن فأسا عسكريا
ربما استُخدم من الخلف ،ألنها كانت
تهرب من مهاجمها ،ولعله كان جنديا
آشوريا أو أحد أفراد شعبها.
ونُرش البحث يف كتاب
جديد بعنوان «حياة
وأزمنة تاكابوتي
يف مرص القديمة:
لتحقيق
ا
مومياء
يف
بلفا ست » .

وكشفت عمليات املسح السابقة
للمومياء أنها تعرضت للطعن يف الجزء
العلوي من ظهرها بالقرب من كتفها
األيرس ،وأن الطعن أدى ملقتلها.ويشري
البحث الجديد إىل أن الفأس املستخدم
لقتل «تاكابوتي» كان شائعا بني الجنود
املرصيني واآلشوريني ،ما يشري إىل أن
أحدهما قد يكون مسؤوال.
وقال معدو الكتاب« :ربما تكون قد
وقعت ضحية ألحد أفراد شعبها»،
مضيفني أن الوفاة كانت عىل األرجح
فورية.وبدراسة موضع الجرح وعمقه،
يعتقدون أن القاتل كان يمسك بالفأس
وذراعيه مثنيتني ملنحهم أقىص قوة
ودفع .وكان من املمكن بعد ذلك دفع
هذا بقوة يف الضلوع ،ليوقع إصابات
مروعة ومميتة.ومن خالل سلسلة من
التقنيات التي تضمنت تحليل حمضها
النووي ،وأخذ األشعة السينية واألشعة
املقطعية للجسم والنظر يف مواد التعبئة
املستخدمة يف التحنيط ،تمكن الفريق من
الحصول عىل صورة أكثر تفصيال.
واستخدموا أيضا طريقة تسمى
الربوتيوميات ،لدراسة الربوتينات يف
أجزاء صغرية من املادة ،إىل جانب التأريخ
الالسلكي للكربون.

حظي�ت النمور يف حديقة حيوانات تايالندية بوجبة م�ن مثلجات دجاج مع ارتفاع درجة
الحرارة الذي أغراهم باللعب يف حوض س�باحة .وقال باتتش�ارا تشانتد ،منسق املسؤولني
ع�ن رعاية النمور هناك إن نحو  50من النم�ور تعيش يف حديقة حيوانات تايجر كينجدم
(مملك�ة النم�ور) يف تش�يانج م�اي على
بع�د  700كيلومتر ش�مايل بانكوك.وأض�اف
«تحاف�ظ النمور عىل طاقته�ا بالرقاد معظم
الي�وم أو ب�ذل أق�ل مجه�ود ممكن ،لك�ن إذا
أصبح الطقس ش�ديد الح�رارة تبدأ يف اللهاث
مث�ل القطط والكالب لتجنب التعرض لرضبة
ش�مس» .وتابع «نوفر لها بعض األنشطة يف
املي�اه أو دمي�ة تساعده�ا يف التربيد» .وخالل
ش�هور الصي�ف تق�دم وجب�ة م�ن مثلجات
الدج�اج للنم�ور مرتين يومياً.وب�دأ موس�م
الطقس الحار يف تايالند يف نهاية فرباير ،ومن
املتوق�ع أن تصل درجة الح�رارة إىل  35درجة
مئوية.

ً
كاذبا
من يرفضك بصدق أفضل ممن يقبلك

تشارلز ديكنز

تشارلز جون هوفام ديكنز واملعروف باسمه األدبي تشارلز ديكنز ،وهو روائي ،وناقد اجتماعي ،وكاتب
إنجليزي .يُع ّد بإجماع الن ُّ ّقاد أعظم الروائيني اإلنجليز يف العرص الفيكتوري ،وال يزال كثريٌ من أعماله
تحتفظ بشعبيّته حتي اليوم .تميَّز أسلوبه بالدُّعابة البارعة ،والسخرية الالذعة .صوَّر جانبا ً من
حياة الفقراء.

جراحة قلب ناجحة وسط الحرائق
نجح أطباء روس يف إجراء جراحة
قلب مفتوح ملريض رغم اندالع
حريق يف املستشفى ،حسبما أفادت
وكالة أنباء «انرتفاكس» الروسية.
وذكرت الوكالة أنه لم يكن بإمكان
األطباء التوقف عن إجراء العملية
الجراحية رغم اندالع الحريق يف
مدينة بالجوفيشتشنسك ،بأقىص
رشق روسيا ،مشرية إىل أنهم
غادروا املبنى الذي شبت فيه
النريان بمجرد انتهاء العملية.
وأوضحت الوكالة أن حالة املريض
كانت مستقرة بعد إجراء العملية،
وأضافت أنه تم نقله إىل قسم
العناية املركزة بمستشفى آخر.
ولم يتم حتى اآلن تحديد مالبسات
الحريق الذي شب يف سقف مبنى
املستشفى .وأشارت سلطات
املدينة إىل أنه جرى نقل أكثر من
 100شخص إىل مكان آمن ،دون
اإلبالغ عن إصابة أحد.ماثل يف
وقت أبكر بكثري مما كان متوقعاً،
فلوريدا.

