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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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تراجع ثقة اإلسرائيليين بجيشهم إلى 
أدنى مستوى

في هذا العدد

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�د ائت�اف دول�ة القان�ون، ام�س 
االثن�ن،  ان املوازن�ة الت�ي وصف�ت 
بانها تقشفية تحمل اراقماً ضخمة.

وقال الناطق الرسمي باسم االئتاف 
به�اء الدين ن�وري يف ترصيح تابعته 
»الحكوم�ة  ان  العراق�ي«  »املراق�ب 
أرسلت ملجلس النواب موازنة ب 164 

ترليون دينار، وهذا رقم كبري جدا«.
واضاف ، ان »املفارقة باملوضوع بانه 
مع هذا الرق�م الكبري اال ان الحكومة 
تقول بان هذه املوازنة تقشفية، فعن 

اي تقشف تتحدث وسط هذه األرقام 
»املوازن�ة  ان  اىل  مش�ريا  الكب�رية«، 
تتضم�ن ديون�ا كب�رية ج�دا وبعجز 

يصل اىل ٧4 ترليون دينار«.
وتابع، ان »الحكومة لم تس�تطع ان 
توف�ر م�واد البطاق�ة التموينية، ثم 
تات�ي وترف�ع س�عر ال�دوالر بصورة 
مفاجئ�ة وتق�ول ان ه�ذا االم�ر من 
مصلحة املواط�ن، فاي مصلحة هذه 
ان تدف�ع املواطن ال�ذي ال يملك حتى 
عم�ا ب�راء امل�واد االساس�ية من 

جيبه«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�د رئيس كتلة الرافدي�ن النيابية يونادم كنا، امس االثن�ن، ان هنالك توجها 

بتأجيل موعد االنتخابات .
وق�ال كنا يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي«، ان »االنتخابات تحتاج 
اىل توف�ري املس�تلزمات االنتخابية الت�ي تحتاجها املفوضية العلي�ا لانتخابات 
التم�ام العملي�ة االنتخابية بش�كل صحيح«، الفت�ا اىل ان »الحكوم�ة لم توفر 
تل�ك املس�تلزمات حتى االن«. واض�اف ان “هنالك توجها بتأجي�ل  االنتخابات 
ع�ن املوعد الذي حددت�ه حكومة الكاظم�ي”، مبينا ان “الحكوم�ة غري جادة 
باج�راء االنتخابات النيابي�ة املبكرة وعليها ان تكون اكث�ر جدية وحرص عىل 
عملية اجراء االنتخابات بش�كل رسيع”. يش�ار اىل ان رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي كان قد حدد مطلع حزيران املقبل موعداً الجراء االنتخابات املبكرة.

ائتالف سياسي: الموازنة التقشفية 
تحمل أرقامًا »ضخمة« 

كنا: هنالك توجه بتأجيل االنتخابات

المراقب العراقي/ بغداد...
دع�ا  النائب ع�ن محافظة دياىل، 
م�ر الكروي، ام�س االثنن، إىل 

حل االزمة االمنية يف جلوالء.
وقال الكروي يف ترصيح صحفي 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
»ناحية جلوالء تعرضت يف األشهر 
خروق�ات  سلس�لة  إىل  األخ�رية 
دامي�ة راح ضحيته�ا العديد من 

األبرياء«.
وأضاف، أن »هجوم حي الشهداء 
قب�ل 3 أي�ام ه�و األك�ر، كون�ه 

حصل يف مركز الناحية بحدث لم 
يس�جل من قبل، وأدى إىل سقوط 
4 بن قتيل وجريح بينهم عنارص 

امنية«.
وأش�ار إىل أنه »قدم طلب�اً لوزير 
الداخلية تضمن 5 نقاط رئيس�ة، 
أبرزها إع�ادة فوج قتايل لطوارئ 
الرطة نقل قبل أش�هر، وكانت 
هناك وعود بارجاعه نظراً لدوره 
األمن�ي اله�ام يف مس�ك محي�ط 
جلوالء، ومنع أي خروقات إال أنه 

لم تتم إعادته حتى االن«.

نائب عن ديالى يطالب بحل األزمة 
األمنية في جلوالء

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت
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الكاظمي يعصب »فشل« إجراء 
االنتخابات برأس المفوضية

ال »مبّكرة« وال »أبكر«!

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
مماطل�ة ومراوغ�ات لم تب�ِق أمام مل�ف االنتخابات 
املبّك�رة منفذاً إلجرائها يف املوع�د املقرر من الحكومة 
يف حزي�ران املقب�ل، فبع�د ش�د وج�ذب كبريي�ن عىل 
الصعيد الس�يايس، وتحذيرات متكررة م�ن تأجيلها، 
فاجأت املفوضية العليا املستقلة لانتخابات، الشارع 

العراقي بمقرتح جديد أثار استياًء واسعاً.
ووفق�ا لكتاب رس�مي صادر ع�ن املفوضي�ة، فإنها 
اقرتحت ع�ىل رئي�س الحكومة مصطف�ى الكاظمي 
الس�ادس عر من ترين األول املقبل موعدا إلجراء 

االنتخابات املبكرة.
وج�اء ذلك بعد أي�ام من اجتماع الرئاس�ات يف العراق 
)الجمهوري�ة - الوزراء - الرمل�ان - القضاء(، لبحث 
االس�تعداد لانتخاب�ات املبك�رة الت�ي ح�دد موعدها 

الكاظمي يف السادس من حزيران املقبل.
ويف وق�ت س�ابق ح�ذرت أط�راف سياس�ية عدي�دة 
من تأجي�ل االنتخاب�ات املبكرة، ووجه�ت دعوات إىل 
املواطنن لتحديث سجاتهم االنتخابية، بغية تحقيق 

مشاركة واسعة.
وي�رى مراقب�ون أن مق�رتح التأجي�ل، تق�ف خلف�ه 
أط�راف حكومي�ة تح�اول أن »تعص�ب ترحيل ملف 
االنتخاب�ات ب�رأس مفوضي�ة االنتخاب�ات«، بدالً من 
إع�ان »فش�لها« يف إدارة هذا امللف ال�ذي أكدت عليه 

الجماهري واملرجعية الدينية مراراً وتكراراً.
وتعليق�اً ع�ىل مق�رتح املفوضي�ة، يق�ول النائب عن 
تحال�ف الفتح فاضل الفت�اوي ل�«املراقب العراقي«: 
»نحن مع إج�راء االنتخابات املبك�رة بروطها التي 
تضم�ن نزاهة وش�فافية عملية االق�رتاع، لكن هناك 
الكث�ري من املعوق�ات التي تؤج�ل إج�راء االنتخابات 

بموعدها املحدد يف حزيران املقبل«.
ويضي�ف الفتاوي أن :هذا األمر أكدت عليه مفوضية 
االنتخابات يف مقرتحها الذي أرسلته إىل رئيس الوزراء، 
ع�ىل اعتب�ار أن الكث�ري م�ن الكت�ل تطال�ب باعتماد 
البطاق�ة البايومرتية وبالت�ايل اعتماد هذه البطاقة يف 

االنتخابات يحتاج إىل جهود فنية ووقت كبري«.
ويرى الفتاوي أن »هذه املعوقات واألزمات السياسية 

واألمنية واالقتصادية التي يمر بها البلد، ستدفع بكل 
تأكيد باتجاه تأجيل االنتخابات إىل موعد آخر«.

جدي�ر بالذك�ر أن التغيريات األخرية داخ�ل املفوضية 
شملت نحو 400 عنوان وظيفي من اإلدارة الوسطية 
التي تش�مل إدارة املكاتب املكّونة من مديري ُش�عب 
وأقس�ام دون أن تمت�د إىل املديري�ن العام�ن األربعة 
املكلّف�ن ب�اإلدارة العام�ة بأم�ر ديواني من رئاس�ة 
الوزراء، حيث ُوّجهت انتقادات الذعة لهذه التغيريات، 

كونها أحدثت ضعفا يف الجانب التقني للموظفن.
وم�ن ال�روط الصارم�ة الت�ي فرضته�ا املفوضية 
لتعين املديرين، سواء لألقس�ام أو الُشعب، أاّل يكون 
للشخص املرّش�ح أي عقوبة سابقة خال خدمته يف 

الوظيفة.
وبينم�ا تكاب�د الكتل السياس�ية ال�رتدي االقتصادي 
الراه�ن، لتقدي�م تس�هيات إىل حكوم�ة الكاظم�ي، 
تمهيداً إلج�راء االنتخابات الرملاني�ة املبّكرة، تتحرّك 
الوالي�ات املتح�دة بالت�وازي مع تلك الجه�ود، إليجاد 
موطئ قدم يف الحكومة املقبلة، التي تنوي واش�نطن 

تشكيلها وفق “مقاسات معينة”.
وتسعى اإلدارة األمريكية من خال تحركها الحايل، إىل 
“اقتحام” االنتخابات العراقية من “أوس�ع أبوابها”، 
إذ كش�ف مس�اعد وزير الخارجية األمريكي لشؤون 
ال�رق األدن�ى ديفي�د ش�ينكر، ع�ن لق�اء أمريكي 
“موس�ع” مع مبعوثة األمم املتح�دة يف العراق جينن 

باس�خارت، ناقش “االنتخابات املبكرة، والدور الذي 
تلعبه البعثة”.

ويف لق�اء عق�ده يف كان�ون األول املايض م�ع عدد من 
الصحفي�ن العراقي�ن، ع�ر الدائ�رة املغلق�ة، ق�ال 
ش�ينكر إن “الوالي�ات املتحدة تلت�زم بتخصيص 10 
ماين دوالر لدعم هذا الجهد”، يف إش�ارة إىل مساعي 

الحكومة إلجراء االنتخابات املبّكرة.
املاضي�ة  القليل�ة  األي�ام  خ�ال  بغ�داد  واحتضن�ت 
اجتماع�ات مكّثفة عقدها مس�ؤولون أمريكيون مع 
الرئاسات الثاث، حيث تضمنت مباحثات بشأن ملف 
اإلصاح�ات االقتصادي�ة وكذلك االنتخاب�ات املبّكرة، 

عىل حد زعم شينكر.

المراقب العراقي/المحرر االقتصادي...
اختلف�ت املقرتحات حول كيفية 
اس�تثمار االم�وال الفائضة التي 
ستتحقق نتيجة الفارق السعري 
م�ن ارتفاع أس�عار النفط عامليا 
, الس�يما أن املوازن�ة  اعتم�دت 
ع�ىل مبل�غ 42 دوالراً للرمي�ل, 
ال�وزارات  تخطيط�ات  ظ�ل  يف 
املختص�ة بكيفية اس�تثمار تلك 
إىل قراب�ة  الت�ي تص�ل  االم�وال 
ال�40 تريليون دينار، وس�تؤدي 
إىل  تقليل العجز املايل البالغ أكثر 
م�ن ٧0 تريليون دين�ار, خاصة 
لو علمن�ا أن موازنة العام الحايل 
ل�م تنص�ف املحافظ�ات املنتجة 
للنف�ط يف مروع الب�رتودوالر, 
التخطي�ط  وزارة  ت�رص  بينم�ا 
ع�ىل إمكاني�ة اس�تثمار االموال 
املتوقف�ة,  املش�اريع  إكم�ال  يف 
لك�ن يف ظل تلك املقرتحات هناك 
مخ�اوف مروع�ة م�ن ذهاب 
تل�ك االم�وال إىل أماكن التس�هم 
يف تقلي�ل العج�ز يف املوازن�ة بل 

خاص�ة  الفاس�دين  جي�وب  إىل 
ونح�ن مقبلون ع�ىل االنتخابات 

الرملانية كمجامات سياسية. 
وزير النفط  إحسان عبد الجبار 
توقع بلوغ أس�عار النفط حوايل 
60 دوالرا يف الرب�ع الثان�ي م�ن 

العام الجاري. 
وق�ال إن�ه طل�ب يف اجتماع�ات 
س�ابقة ألعضاء منظم�ة الدول 
املصدرة للنفط )أوبك( الس�ماح 
لبغ�داد بتأجي�ل التعوي�ض عن 
اإلنتاج الزائد يف السابق، ومراعاة 
أزمت�ه املالي�ة م�ع ع�دم التزام 
اإلقليم باتفاق أويل مع الحكومة 
املركزية عىل خفض إنتاجه %20 
بما يقارب 80 ألف برميل يوميا، 
مضيف�ا أن�ه واصل اإلنت�اج عند 

430 ألفا يوميا.
املتحدث باس�م وزارة التخطيط 
عبد الزه�رة الهن�داوي قال ، إن 
“هن�اك أكثر من 6 آالف مروع 
قي�د التنفي�ذ ومه�ددة بالتوقف 
بسبب قلة التخصيصات”، مبيناً 

النف�ط  أس�عار  يف  أن”الزي�ادة 
اس�تثمارها  إمكاني�ة  تعط�ي 
لضم�ان إنجاز املش�اريع ضمن 

التوقيتات املحددة”.

مختص�ون أوضح�وا, أن إرصار 
الحكوم�ة ع�ىل وضع س�عر 42 

دوالرا للرميل أمر مخيف ...

تفاصيل اوسع صفحة 3

إرتفاع أسعار النفط ..هل ينعش 
الموازنة ويبدد »تقشفها« المصطنع؟

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
مع حلول موعدها، عاد مش�هد 
تأخ�ر رصف روات�ب املوظف�ن 
م�ن قب�ل وزارة املالي�ة مجددا، 

التطمين�ات  م�ن  الرغ�م  ع�ىل 
الت�ي أطلقته�ا اللجن�ة املالي�ة 
يف مجل�س الن�واب واملبنية عىل 
تؤك�د  والت�ي  ال�وزارة  تقاري�ر 

توفر الس�يولة املالية املخصصة 
للرواتب.

ن�واب يف الرملان اتهم�وا رئيس 
الحلب�ويس  محم�د  الرمل�ان 
بتعطيل اس�تجواب وزير املالية 
عيل عب�د االمري ع�اوي، وكذلك 
مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س 
الش�ارع  بإرب�اك  الكاظم�ي 
العراقي واملساس بلقمة املواطن 
العراقي حسب تعبريهم، وأكدوا 
أن ملفات س�اخنة تنتظر وزير 

املالية عىل طاولة االستجواب.
وكان غالبي�ة أعض�اء مجل�س 
الن�واب قد أك�دوا إرصارهم عىل 
ع�يل  املالي�ة  وزي�ر  اس�تجواب 
عب�د االمري عاوي، بس�بب عدم 
نجاحه يف رس�م السياسة املالية 
للبل�د، وكذلك بتهمة  الصحيحة 
التعمد بافتعال األزمات وأبرزها 
أزم�ة الروات�ب، ع�ىل الرغم من 
الذي تعيش�ه أس�عار  االنتعاش 

النفط.
دفع�ت  الت�ي  األس�باب  وم�ن 

إىل  بالس�عي  الن�واب  مجل�س 
م�ا  ه�و  ع�اوي،  اس�تجواب 
وصف�ه ب�� »ماحق�ة« روات�ب 
الطبق�ة الفقرية م�ن املوظفن 
واملتقاعدين وأن إجراءاته املالية 
التقشفية مقترصة عىل املساس 
الريحت�ن،  هات�ن  بروات�ب 
وكذلك إىل املعالجات االقتصادية 
الش�هر  خ�ال  أصدره�ا  الت�ي 
املايض ومنها رفع س�عر الوقود 
وكذل�ك اتخاذ ق�رارات بالتعاون 
مع البنك املركزي أبرزها خفض 
أم�ام  العراق�ي  الدين�ار  قيم�ة 
الدوالر ومن دون شعور بمعاناة 

املواطن الفقري ومدى ترره.
وحتى يومنا هذا فقد مىض عىل 
موع�د دفع رواتب ش�هر كانون 
االول الج�اري أكثر م�ن 5 أيام، 
لكن حت�ى اآلن لم يت�م الروع 
دون  وم�ن  الروات�ب،  ب�رصف 
الكش�ف عن األس�باب م�ن قبل 

وزارة املالية!...

تفاصيل اوسع صفحة 2

»عالوي« يتالعب بأرزاق الموظفين 
والحلبوسي يبعده عن المساءلة

حراك سياسي لتنفيذ قرار البرلمان بإخراج
 القوات األمريكية

5

4
مناورات ايران العسكرية .. رسائل 

سياسية بقوة النيران

المراقب العراقي/بغداد ...
اكد املتحدث الرسمي باسم تحالف الفتح 
احمد االس�دي، ام�س االثن�ن، ان هنالك 
ح�راكا سياس�يا لتنفي�ذ ق�رار الرمل�ان 

القايض باخراج القوات االمريكية.
وقال االس�دي، يف ترصيح صحفي تابعته 
ق�رار خ�روج   « ان  العراق�ي«  »املراق�ب 
الق�وات االجنبي�ة ص�وت علي�ه مجل�س 
الن�واب واقرت�ه حكوم�ة رئيس ال�وزراء 
املس�تقيل عادل عبد املهدي، وبدأت جولة 

مفاوضات م�ع الجانب االمريكي لخروج 
تلك القوات«.

واضاف » اثناء ت�اوة الكاظمي برنامجه 
الوزاري خال جلسة منح الثقة للحكومة 
الحالي�ة ، تمت مقاطعت�ه من قبل رئيس 
كتلة تحال�ف الفتح وطلبن�ا منه تضمن 
الرنام�ج اخراج القوات االجنبية »، مبينا 
ان » رئي�س ال�وزراء اعل�ن ام�ام مجلس 
الق�وات  اخ�راج  ان   ، يف حينه�ا  الن�واب 
االجنبي�ة م�ن االرايض العراقي�ة هو جزء 

من الرنامج الحكومي ».
واوض�ح ان » الحكوم�ة ملزم�ة بتنفي�ذ 
برنامجها اوال وتنفيذ اتفاقاتها السياسية 
التي تشكلت عىل اثرها الكابينة الوزارية ، 
وكذلك تنفيذ قرار مجلس النواب باعتباره 
اصبح قرارا ملزما حال موافقة الحكومة 
الس�ابقة عليه »، مشريا اىل وجود لقاءات 
واجتماعات مبارشة واخرى غري مبارشة 
مع رئيس الوزراء وم�ع الدوائر املعنية يف 

الحكومة لتنفيذ القرار الرملاني ».

6 10 اهداف تقود ايمن حسين 
لصدارة قائمة الهدافين 

المراقب العراقي/ بغداد ...
اك�د تحالف الفتح ، امس االثنن، ان واش�نطن تدع�م الفوىض والخراب يف 

العراق.
وق�ال عضو التحال�ف النائب ع�دي الش�عان يف ترصيح صحف�ي تابعته 
»املراقب العراقي« ، أن »ما حدث عىل مس�توى الس�يايس واملجتمعي تقف 

خلفه اجندات خارجية وعىل رأسها الواليات املتحدة األمريكية.« 
وأضاف، أن »واشنطن والجماعات االرهابية تدعم الفوىض والخراب داخل 

العراق بهدف دعم كيان واشنطن العسكري  فرتة أطول يف العراق«.
وأش�ار إىل أن« الجمي�ع يعلم أن أمري�كا  كانت وال زالت تدع�م الجماعات 
االرهابية املتطرفة وهي من ساهمت بشكل كبري يف إدخال داعش للعراق«.
ولف�ت إىل أن »الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة تق�ف حجر عثرة ام�ام تطور 
االقتصاد العراقي كما ننصح أمريكا بالتوقف عن التدخل اليسء يف ش�ؤون 

العراق الداخلية«.

الفتح: واشنطن تدعم
 الفوضى في العراق
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ملفات ساخنة تنتظر »عالوي« على طاولة االستجواب

أزمــة الرواتب تـدق أبــواب المـوظفيـن مجــددا..
الكاظمي والحلبوسي متهمان بتأزيم الشارع

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
م�ع حل�ول موعدها، ع�اد مش�هد تأخر 
رصف روات�ب املوظف�ن من قب�ل وزارة 
املالية مجددا، ع�ى الرغم من التطمينات 
الت�ي أطلقته�ا اللجن�ة املالي�ة يف مجلس 
النواب واملبنية ع�ى تقارير الوزارة والتي 
تؤك�د توف�ر الس�يولة املالي�ة املخصصة 

للرواتب.
ن�واب يف الربمل�ان اتهم�وا رئي�س الربملان 
محمد الحلبويس بتعطيل استجواب وزير 
املالي�ة عيل عب�د االم�ر ع�اوي، وكذلك 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإرباك 
الشارع العراقي واملساس بلقمة املواطن 
أن  وأك�دوا  تعبره�م،  حس�ب  العراق�ي 
ملف�ات س�اخنة تنتظر وزي�ر املالية عى 

طاولة االستجواب.
وكان غالبي�ة أعض�اء مجل�س النواب قد 
أك�دوا إرصاره�م ع�ى اس�تجواب وزي�ر 
املالي�ة ع�يل عب�د االم�ر عاوي، بس�بب 
ع�دم نجاح�ه يف رس�م السياس�ة املالية 
الصحيح�ة للبل�د، وكذلك بتهم�ة التعمد 
بافتع�ال األزمات وأبرزه�ا أزمة الرواتب، 
ع�ى الرغم م�ن االنتع�اش الذي تعيش�ه 

أسعار النفط.
ومن األس�باب التي دفعت مجلس النواب 
بالس�عي إىل اس�تجواب ع�اوي، ه�و ما 
وصف�ه ب�� »ماحق�ة« روات�ب الطبق�ة 

الفق�رة م�ن املوظف�ن واملتقاعدين وأن 
إجراءاته املالية التقش�فية مقترصة عى 
املساس برواتب هاتن الرشيحتن، وكذلك 
إىل املعالج�ات االقتصادية الت�ي أصدرها 
خ�ال الش�هر امل�ايض ومنها رفع س�عر 
الوقود وكذلك اتخاذ قرارات بالتعاون مع 
البنك املركزي أبرزها خفض قيمة الدينار 
العراق�ي أمام ال�دوالر ومن دون ش�عور 

بمعاناة املواطن الفقر ومدى ترضره.
وحتى يومنا هذا فقد مىض عى موعد دفع 
رواتب شهر كانون االول الجاري أكثر من 
5 أي�ام، لك�ن حت�ى اآلن لم يت�م الرشوع 
ب�رصف الرواتب، ومن دون الكش�ف عن 

األسباب من قبل وزارة املالية!.
ووس�ط مخ�اوف عالي�ة م�ن املواطنن 
م�ن أن تك�ون هناك اس�تقطاعات تطال 
رواتبه�م، مازال�وا ينتظ�رون حقوقه�م 
لكان�ون الثان�ي، أمام صم�ت مقيت من 
قب�ل مجلس النواب الذي توعد يف أكثر من 
مرة بمحاس�بة وزير املالية باالستجواب 

تمهي�دا إلقالت�ه م�ن منصب�ه.
وأكد النائب رعد الدهلكي، أن اس�تجواب 
وزي�ر املالي�ة عيل ع�اوي ال ي�زال قائما، 
مش�را إىل أن انش�غال املجل�س بمرشوع 
قانون املوازنة االتحادية أحد أسباب تأخر 

اس�تجواب عدد من الوزراء.
وق�ال الدهلكي، إن االمر م�روك إىل هيأة 

رئاس�ة مجلس الن�واب، فيما ش�دد عى 
إبع�اده م�ن منصب�ه خصوص�ا يف ظ�ل 

الظرف االستثنائي.
ب�دوره اعت�رب النائ�ب عن تحال�ف الفتح 
أحم�د الكنان�ي، أن »حكوم�ة مصطفى 
الكاظم�ي تتعم�د بتأخ�ر رصف رواتب 
املوظف�ن يف كل ش�هر، وذل�ك يف محاولة 
منها إلرب�اك الش�ارع العراق�ي والوضع 

املعي�ي للمواط�ن«.
وق�ال الكنان�ي، يف ترصي�ح ل�� »املراقب 
العراقي« إن »وزير املالية أمامه استجواب 
خط�ر ج�دا يحتوي ع�ى أكثر م�ن ملف 

بطلب من أكثر من نائب برملاني«.
وأك�د، أن »رئاس�ة مجلس الن�واب وعى 
وج�ه الخص�وص محم�د الحلب�ويس لم 
يتعاَط بش�كل إيجابي مع امللف«، محما 
إي�اه »مس�ؤولية ما يحصل م�ن تردي يف 

إدارة السياسة املالية للبلد«.
املالي�ة  والوف�رة  »االدوات  أن  إىل  وأش�ار 
موج�ودة، لك�ن م�ن املس�تغرب توق�ف 
رصف الروات�ب«، معت�ربا أن »ذل�ك ه�و 
دي�دن حكومة الكاظمي القائم عى صنع 

االزمات والفوىض يف الشارع العراقي«.
وش�دد عى أن�ه »اليجوز بش�كل أو بآخر 
تعطي�ل روات�ب املواطنن، وه�ذا التأخر 
س�يضاف إىل ملفات االستجواب الخاصة 

بالوزير يف قادم األيام«.

تغريدة

النائب السابق ماجد شنكالي

ع���دد األحزاب ف���ي الع���راق قد 
يص���ل ال���ى أكث���ر م���ن مجموع 
بعض  ويأتيك  البرلم���ان  أعضاء 
االستقرار  عن  يتحدثون  الساسة 
السياس���ي وبناء دول���ة المواطنة 
النظام  اس���تقرار  والمؤسس���ات. 
السياس���ي في اي دولة يتناسب 
عكس���ياً مع ع���دد احزاب���ه لذلك 
الع���راق لن يس���تقر اال من خالل 
برلم���ان اليتج���اوز ع���دد احزابه 

اصابع اليد.

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د النائب عن تحالف الفتح عدي الش�عان، امس 
االثن�ن، أن امري�كا والجماع�ات االرهابي�ة تؤي�د 
مايح�دث يف العراق من عنف وفوىض، مش�را إىل أن 
أمري�كا تدعم العنف والف�وىض للبقاء عى وجودها 

فرة أطول يف العراق.
وقال الشعان، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »م�ا ح�دث ع�ى مس�توى الصعي�د الس�يايس 
واملجتمع�ي تق�ف خلف�ه أجن�دات خارجي�ة وعى 

رأسها الواليات املتحدة األمريكية«. 

وأضاف، أن »واش�نطن والجماعات االرهابية تدعم 
الف�وىض والخراب داخ�ل العراق به�دف دعم كيان 

واشنطن العسكري  فرة أطول يف العراق«.
وأش�ار إىل أن »الجمي�ع يعل�م أن أمري�كا كانت وال 
زالت تدعم الجماع�ات االرهابية املتطرفة وهي من 

ساهمت بشكل كبر يف إدخال داعش للعراق«.
ولف�ت إىل أن »الواليات املتحدة األمريكية تقف حجر 
عث�رة ام�ام تط�ور االقتص�اد العراقي كم�ا ننصح 
أمريكا التوقف عن التدخل اليسء يف ش�ؤون العراق 

الداخلية«.

نائب: على واشنطــن أن تكــف تــدخالتها السيئـة بالشــأن العـراقي

كتلة كردية: مفوضية اإلقليم شاركت بتزوير االنتخابات السابقة ويجب تغييرها
املراقب العراقي/ بغداد...

طالب القيادي يف الجماعة اإلسامية الكردستانية 
ش�وان رابر، ام����س االثنن، بتغيي���ر ش�امل 
ل�كادر مك���ات�ب مفوضي�ة االنتخ���اب�ات يف 

اإلقليم.

وقال راب�ر، يف ترصيح صحفي، تابعت�ه »املراقب 
العراقي« إن »هذه الكوادر تابعة ألحزاب الس�لطة 
والجميع يعلم أنها ش�اركت بأكرب عملية تزوير يف 

انتخابات 2018«.
وأضاف أن »هذه الكوادر مستمرة بعملها، وتقوم 

بخدم�ة أح�زاب الس�لطة املوالي�ة له�ا، وعملي�ة 
تحديث س�جات الناخبن تش�هد خروقات كبرة 
وتس�تهدف مناط�ق مح����ددة، حت�ى اليت�اح 
س�وى لجمهور تل�ك األح�زاب التص�����ويت يف 

االنتخابات«.

جدي�د  كادر  »ب�دون  أن�ه  إىل  راب�ر  وأش����ار 
دويل  وإرشاف  كردس�تان،  إقلي�م  يف  للمفوضي�ة 
واس�ع م�ن قب�ل األم�م املتح�����دة واملنظمات 
املعني�ة، ف�أن االنتخاب�ات القادمة س�تك����ون 

تكرار لسابقتها«.

الفتح: البرلمان سيواصل ضغوطه على الحكومة 
لتنفيذ قرار إنهاء الوجود االجنبي

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د النائب عن تحال�ف الفتح 
صم�ت  أن  الفت�اوي،  فاض�ل 
ازاء  الع���راق  يف  الرئاس�ات 
جريم�ة اغتي�ال ق�ادة الن�رص 
مثر لاس�تغ����راب، الفتا اىل 
ان الربملان ق��ال كلمته بش�أن 
اخ�راج الق�����وات االجنبي�ة 
البل�د ويواص�ل ضغوطه  م�ن 

لتنفيذ القرار.
ترصي�ح  يف  الفت�اوي،  وق�ال 
»املراق�ب  تابعت���ه  صحف�ي 
العراقي« إن »صمت رئاس�ات 
اغتي�ال  عملي�ة  ع�ى  الع�راق 
ق�ادة النرص يث�ر الكث�ر من 
ينب����غ�ي  اذ  االس�ت��غراب، 
رصي�ح  م�����وق�ف  اتخ�اذ 
الج������ريم�ة  ازاء  وق�وي 

االمركية«.
واض�اف ان »مام�ح الجريمة 
واضح������ة  االمركي����ة 
وينبغ�ي احق�اق الح�ق وعدم 
ضغ�����وط  الي  االنصي�اع 
ازاء  وخارج�����ي�ة  داخلي�ة 
مرتكبيه�ا،  مح�����اس�بة 

اعرف�ت  ام�ركا  ان  خاص�ة 
رصاحة بتنفيذها«.

يواص�ل  »الربمل�ان  ان  وب�ن 

ضغوط�ه ع�ى الحكوم�ة من 
الخ�اص  الق�رار  تنفي�ذ  اج�ل 
يف  االجنب�ي  الوج�ود  بانه�اء 

الع�راق، خاص�ة بع�د الجرائم 
التي ارتكبتها تلك القوات بحق 

الشعب العراقي«.

املراقب العراقي/ نينوى...
أعلن�ت وكالة االس�تخبارات التابع�ة لوزارة 
الداخلي�ة، ام�س اإلثنن، عن إلق�اء القبض 
ع�ى 9 ارهابين ينتمون لجماعات »داعش« 
االجرامية يف محافظة نينوى.وقالت الوكالة، 
يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، 
إن�ه »من خ�ال متابع�ة عن�ارص عصابات 
داع�ش، تمكنت مفارز وكالة االس�تخبارات 
يف  نين�وى  اس�تخبارات  بمديري�ة  املتمثل�ة 
وزارة الداخلي�ة م�ن القاء القب�ض عى )9( 
ارهابي�ن مطلوبن وفق اح�كام املادة )٤/

ارهاب( النتمائهم لعصابات داعش االرهابي 
وعملهم بمايس�مى جيش دابق واملعسكرات 
العام�ة وفرق�ة نهاوند وع�ن جالوت تحت 
كن�ى واس�ماء مختلف�ة، فض�ًا ع�ن عمل 
احده�م يف م�ا يس�مى االع�ام العس�كري 
واملكنى اب�و مريم«.وأضاف�ت، أن »عمليات 
الق�اء القب�ض تم�ت بمناط�ق متفرقة من 
جانبي املوصل االيم�ن وااليرس وكذلك مركز 
التوقي�ف  »ايداعه�م  مؤك�داً  املحافظ�ة«، 
الس�تكمال التحقيق�ات التخ�اذ االج�راءات 

القانونية بحقهم«.

القبض عىل 9 »دواعش« يف نينوى

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت قيادة العمليات املش�ركة املبارشة باستكمال 
انش�اء املانع عى الحدود العراقية – السورية، للحد 

من تسلل االرهابين.
وق�ال املتح�دث باس�م العملي�ات املش�ركة الل�واء 
تحس�ن الخفاج�ي، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن »وزارتي الدفاع وامل�وارد املائية وهيئة 
الحش�د الشعبي بارشت باستكمال انشاء املانع عى 
الحدود العراقية – الس�ورية ، وحفر خندق وس�دات 

ترابية، للحد من تسلل االرهابين«.

الشروع باستكمال المانع عىل الحدود
ين العراقية - السورية للحد من تسلل االرهابيين

ألم
ط ا

شري
ال

بقية العقل: سطل ماء وحفنة تراب..!
يكول صاحبنا؛ بيوم من األيام، من جنت زغر، أتذكر احرگ بيت »صبار« 
جران�ه والوادم ضاّله فاك�ه حلوگها عله النار..يش تصي�ح : ) الله يكون 
بعونك صبار( ويش تگول: ) ال حول وال قوة إال بالله ما تس�تاهل( علما أن 

النار أكلت البيت، والوادم  تباوع وتتألم وتفرك بيديها..!
بهاألثناء إجه »س�يد س�عد« الله يرحمه، وهو مثلنا األعى باملنطقة نحلف 
أبخت�ه، جان رجال صاحب دين ويخاف الله...وش�اف البيت محرك .. ذب 
عگاله والغرة الس�ودة  ورسفن دشداشته، وضل ينگل ماي وتراب وايذب 
ع�ى البيت... الناس من ش�افته  كلهه فزعت وراه وگام�ت تطّفي بالنار، 
وفع�ا بعد الفزعة طفت .... ورى م�ا طفت النار وبقيت ريحة العطابة... 

السيد گالهم : بويه انتم چنتوا شتسوون ...؟
 گالول�ه: )والله يا س�يد هوه البي�ت احرك بعد ما إلنا غ�ر الله وبعد هوه 

بكيفه ( .... 
الس�يد گعد عله الرصي�ف.. وگال ولكم نار هيه ومش�تعله، ما يطفيها إال 
امل�اي والراب«غ�م رايكم وغ�م عقلكم«.. ال ح�ول وال ق�وة إال بالله العيل 
العظي�م، موبس عله البي�ت اليل أحرك وما لحكنا إال عل�ه نصه، بس عله 

عقولكم الفارغة إملا بقه بيها نفع، جا الله املن انطاكم العقل؟!  
جاء رجل إىل النبي صى الله عليه وآله وس�لم ومع�ه ناقته فقال:« أعقلها 
وأت�وكل، أم أتركه�ا وأتوكل؟ فقال ل�ه النبي صى الله عليه وآله وس�لم:« 
إعقله�ا وتوكل..عقل الناقة يعني: ربط رس�غ الناقة مع ذراعها وربطهما 
بحب�ل معا، ملنعها من الحركة والضياع أثناء غياب صاحبها، هنا يفيد بأن 

الرجل قد س�أل النبي صى الله عليه وآله وسلم 
ه�ل يربط الناقة بالحبل ث�م يتوكل عى الله، أم 

يركها دون رباط ويتوكل عى الله.
 ف�كان رد النب�ي ص�ى الل�ه عليه وآله وس�لم 
واضحاً ودرس�اً له ولغره م�ن أمته، أن يربطها 
ث�م يت�وكل، أي أن�ه دع�اه ألن يأخذ باألس�باب 
أوالً، ويع�د عدت�ه ويخطط لرحلت�ه أو أي عمل 
يري�ده، ث�م يتوكل ع�ى الل�ه، يدع�وه وينتظر 

معونته س�بحانه. صحي�ح أن الت�وكل عى الله 
ْل َعَى اللَِّه  من أصل اإليم�ان والتوحيد، »َوَمن َيَت�وَكَّ

ْل َعَى اللِّه  َفُه�َو َحْس�ُبُه«، إال أن الحق تعاىل قال أيضا »َف�إَِذا َعزَْمَت َفَت�وَكَّ
لَِن« والعزم هو اتخاذ القرار املناس�ب، وفقا ألس�باب  إِنَّ اللَّه ُيِحبُّ الُْمَتوَكِّ
ومعطيات تنس�جم م�ع العقل، الذي يج�ب أن يتخذ القرار املناس�ب، وإال 
خرج العقل عن دوره وعن حجيته، إذ إن عقل اإلنس�ان س�مي عقاً؛ ألنه 
يمن�ع صاحبه ع�ن التورط يف املهالك..العراق بيت يحرق، ألننا لم نحس�ن 
اس�تخدام عقولنا، وتركنا بس�بب عجزنا املراكم لألمريكي مساحة كبرة 
للتأث�ر يف مصرنا.لكن إذا كان األمريكي ومعه أتباعه يف الداخل والخارج، 
قد استطاعوا زعزعة عقولنا، وسلبوا حياتنا ومستقبلنا ولو إىل حن، فهل 
نبق�ى نرق�ب الحريق إىل أن يأتي عى م�ا تبقى من بيتن�ا، ليلتهم بعد ذلك 
أجس�ادنا؛ التي أضناها الرقب واالنتظار، أم يتوجب علينا أن ال نساعدهم 

بإتمام ما رسموه لنا من طريق، مفيض إىل نهايتنا املفجعة..
ترى هل أصبحت لعبة الخنوع هوايتنا؟ أال يمكن لنا الوقوف بوجه مشعيل 
الفتن والحرائق، فا نس�ر معهم يف ترويج لعبتهم، وال نقوم باس�تلهامها 
واس�تحضارها وتمثيله�ا األكث�ر رعبا يف مش�هد العراق املح�رق، هو أن 
يتحول بعضنا، جهًا أو قصًدا أو عجزًا أو كرًها، إىل ماشات نار بيد ُمشعيل 
الحرائ�ق، وال يوجد م�ن يطفئ ه�ذه الحرائق؟!كام قبل الس�ام:يف وقت 
اش�تعال الحرائق، ينبغي عى كل عراقي عنده بقية عقل، أن يحمل س�طل 

ماء يصبها عى الحريق، وحفنة تراب يرميها بوجه األمريكي..!
سام

ألواح طينية...

قاسم العجرش 

بالــوثيقـة

الجمهورية يص����ادق على  رئي����س 
تعيي����ن 3 ن����واب لرئاس����ة محكمة 

التمييز االتحادية.
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الثالثاء 19 كانون الثاين  2021 العدد 2506 السنة الحادية عشرة

اعلن�ت اللجنة املالية الربملاني�ة :« ان مرشوع قان�ون املوازنة العامة 
للعام الحايل ، سيكون جاهزا للتصويت عليه نهاية االسبوع املقبل ».
ونف�ى عضو اللجنة جمال كوجر ، االنباء التي اش�ارت اىل وجود قرار 
برملان�ي باعادة املوازنة اىل الحكوم�ة لتعديلها مرة اخرى ، الفتا اىل :« 
ان اللجنة املالية انهت مناقش�ة جميع فقرات قانون املوازنة ، وتعمل 
االن بالصياغات القانونية لتعديل فقراتها ، كما ستتم مناقشتها مرة 
اخ�رى بعد انته�اء الصياغات القانونية«.واوضح كوج�ر : ان اللجنة 
س�تعقد خالل االيام املقبلة اجتماعات عدة مع املسؤولني يف الوزارات 
، ملناقش�ة موازنات الوزارات »، مبين�ا :« ان اعضاء الربملان قدموا ما 
يق�ارب 300 مالحظة ومق�رح ، متعلقة باملوازن�ة ، وتعكف اللجنة 
الربملانية عىل دراستها جميعا ».واوضح :« ان قانون املوازنة سيكون 
جاه�زا للتصوي�ت نهاية االس�بوع املقب�ل ، بعد اكتم�ال املالحظات 

والصياغات القانونية ، واجراء املناقالت فيها ».

المالية البرلمانية تكشف  موعد جاهزية 
مشروع قانون الموازنة للتصويت

أعلنت رشكة توزيع املنتجات النفطية ، عن تمديد »براءة الذمة« 
الخاص�ة باملول�دات األهلية حت�ى آذار املقبل.وقال�ت الرشكة يف 
بي�ان إن�ه »تقرر تمدي�د اجراء ب�راءة الذمة الخاص�ة باملولدات 
األهلي�ة يف جمي�ع املحافظات حتى ش�هر آذار املقبل«.وأضافت 
الرشكة، أن »تمديد براءة الذمة يأتي لغرض االستمرار بالتعاون 
مع أصح�اب املولدات األهلية وتزويدهم بم�ادة زيت الغاز دون 
انقطاع، وايضا ملنح الوقت الكايف إلكمالها«.ومن الجدير بالذكر 
أن رشك�ة التوزي�ع ت�ويف بإلتزاماتها كاف�ة تجاه دوائ�ر الدولة 
والقطاع�ني الخاص واملختلط، كما تواض�ب عىل منحهم الدعم 
الكام�ل للتغلب عىل الصعوبات وس�عيها ال�دؤوب لتقديم كافة 

التسهيالت الالزمة وذلك من خالل آلية خاصة.

المنتجات النفطية تقرر تمديد »براءة 
االقت�صاديالذمة« الخاصة بالمولدات األهلية

اوض�ح الخب�ر القانوني عيل التميمي، م�دى صالحية الربملان 
بتغي�ر س�عر رصف ال�دوالر يف املوازن�ة، الفت�ا اىل ان الربملان 
امام موقف تاريخي ملنع زيادة صعوبة املعيش�ة عىل الش�عب.
وق�ال التميم�ي ، ان “املادة ٦٢ من الدس�تور اج�ازت للربملان 
عند وص�ول مرشوع املوازنة له ان يق�وم باملناقلة بني األبواب 
والفص�ول وايضا تخفيض إجمايل املبالغ وله عند الرضورة ان 
يعيده�ا إىل مجلس الوزراء واقراح زيادة إجمايل النفقات، كما 
أن املادة ٥٧ من الدس�تور توجب ترشيع قان�ون املوازنة حتى 
اذا انتهى الفصل الترشيعي ومعنى ذلك أن الربملان ال يس�تطيع 

أن يخف�ض س�عر رصف الدوالر الذي ح�دد يف املوازنة، وإنما..
يس�تطيع ان يقرح ويعي�د املوازنة إىل مجلس ال�وزراء لوجود 
ال�رضورة القصوى لذلك كونها تخالف املادة 30 من الدس�تور 
التي توجب ان توف�ر الحكومة العيش الكريم للناس”.واضاف 
ان “الربمل�ان أم�ام موق�ف تاريخي..كون�ه يمث�ل الش�عب يف 
..الوق�وف إىل جانب الناس ومنع زي�ادة صعوبة العيش”.وبني 
ان “الربمل�ان ويف ح�ال رشع قانون املوازنة فه�ي قابلة للطعن 
أمام املحكمة االتحادية العليا وفق املادة ٩3،  كون ذلك يخالف 
املادة 30 من الدستور واملواد ٢3 و٢٦ من ميثاق العهد الدويل”. 

قانوني يوضح مدى صالحية البرلمان بتغيير 
سعر صرف الدوالر في الموازنة

النزاهة تضبط عقدين تسبَّبا بهدر ماليين الدوالرات في البصرة

االتصاالت تكشف عن تالعب بخدمة االنترنت من أصحاب األبراج والشركات
كش�فت وزارة االتص�االت ، عن 
وج�ود تالع�ب بخدم�ة االنرنت 
م�ن أصحاب األب�راج والرشكات 
أكدت اس�تعدادها  األهلية، فيما 
لتوفر البنى التحتية عند انطالق 
الجيل الرابع.وقال املتحدث باسم 
الوزارة رعد املش�هداني يف بيان ، 
إن “انطالق خدم�ة الجيل الرابع 
للهوات�ف الذكية م�ن اختصاص 
هيأة اإلع�الم واالتصاالت”، الفتاً 
ع�ىل  االتص�االت  “وزارة  أن  إىل 

اس�تعداد لتقديم البن�ى التحتية 
كابراج وبداالت عند انطالق هذه 
أن  املشهداني،  الخدمة”.وأضاف 
لتوف�ر خدمة  “الوزارة تس�عى 
الفت�اً   ،%100 دقيق�ة  انرن�ت 
بخدم�ة  تالعب�ًا  “هن�اك  أن  إىل 
االنرنت من قبل أصحاب األبراج 
املتعاقدة”. األهلي�ة  وال�رشكات 
وأش�ار إىل أن�ه “يف ح�ال دخول 
خدم�ة الكيب�ل الضوئي س�وف 
يك�ون هنالك انرن�ت دقيق جدا 

أن  مبين�اً  انقطاع�ات”،  ب�دون 
“ممي�زات هذه الخدم�ة متعددة 
من بينه�ا توفر خدم�ة أنرنت 
رسي�ع ج�داً م�ن دون توق�ف”.

واوض�ح، أن “وزارة االتص�االت 
ع�ىل أتم االس�تعداد يف حال تمت 
املوافق�ة ع�ىل فت�ح العط�اءات 
املقدمة ل�رشكات الهاتف النقال 
الضوئ�ي(”،  )الكيب�ل  لتنفي�ذ 
مؤك�داً أن�ه “تمت إضاف�ة أكرب 
عدد من الرشكات منها العراقية 

لط�رح  والعاملي�ة  والعربي�ة 
أفكاره�م بش�أن توف�ر انرن�ت 
يضاهي الخدمات عاملياً”.وتابع، 
أن�ه “تم عرض املنه�اج الخاص 
للمرشوع عىل ال�رشكات”، الفتاً 
والعط�اءات  “الطلب�ات  أن  إىل 
املقدمة مازالت قيد الدراس�ة ويف 
حال تم فتح العطاءات س�تعمل 
ال�رشكات عىل توف�ر االنرنت يف 
جميع املحافظات م�ا عدا اقليم 

كردستان”.

صعدت أس�عار الذهب يف مستهل تعامالت 
مع استقرار سعر الدوالر.

وارتفع�ت أس�عار العق�ود اآلجل�ة للذهب 
تسليم فرباير بنحو 0.4% مسجلة 183٩.٩ 

دوالر لألوقية.
كما ارتفع سعر التس�ليم الفوري للمعدن 
األصفر 0.٥% عند 183٦.38 دوالر لألوقية.
واس�تقر م�ؤرش الدوالر-ال�ذي يقيس أداء 
العمل�ة األمريكي�ة أم�ام س�لة من س�ت 

عمالت رئيسية- عند ٩0.81 نقطة.

ويرتبط س�عر الدوالر بعالقة عكس�ية مع 
الذه�ب، فعندما يزداد الطل�ب عىل الدوالر 

تقل أسعار الذهب والعكس.
ويح�دث االضط�راب يف العالق�ة بني قيمة 
ال�دوالر وس�عر الذه�ب، نتيج�ة عملي�ات 
املضارب�ة ع�ىل الذه�ب يف أوق�ات األزمات 

االقتصادي�ة.
ويع�د الذه�ب أح�د أه�م أدوات التح�وط 
ضد مخاط�ر التغر يف معدل س�عر رصف 

العمالت.

الذهب يرتفع فوق 1836 دوالرا لألوقية

أرقام واقتصاد

مصنعا تابعًا لوزارة الصناعة 
ستتم اعادة تأهيلها وهناك 

83 مصنعا متعطاًل من مجموع 
225 في مختلف المحافظات
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منزل مهدم أعيد تأهيلها من 
قبل وزارة الهجرة وهناك خطة 
إلعادة بناء الدور السكنية التي 

دمرتها عصابات داعش

 3000

ص�ادق رئيس مجل�س ال�وزراء، مصطفى 
الكاظم�ي، عىل مح�رض وتوصي�ات اللجنة 
املختص�ة  ب� )دراس�ة واقع قط�اع النخيل 
ودع�م املنت�وج املحيل م�ن التم�ور وتقديم 
خط�ة س�راتيجية ش�ام���لة ومتكامل�ة 
بم�ا يس�هم يف النه�وض به�ذا القط����اع 

ودعمه(.
وذك�رت األمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء يف 
بي�ان ، أنه« بن�اًء عىل التوصي�ات املقرحة، 
تم تأليف لجنة  لوضع س�راتيجية ش�املة 
تركز عىل زي�ادة إنتاجية النخيل ) التوس�ع 
إنتاجي�ة  زي�ادة  يعن�ي  وال�ذي  العم�ودي، 
النخلة الواحدة ب�دالً من زيادة أعداد النخيل 
ال�ري  واعتم�اد  منخفض�ة(،  بإنتاجي�ة 
بالتنقيط لتقنني اس�تخدام املياه ولجدواها 
االقتصادية، وتحديد أصناف التمور املرغوبة 
عاملي�ًا، املالئمة لبيئة العراق الزراعية، والحد 
من التوس�ع يف زراعة أن�واع التمور الرطبة، 
وكذلك النظر يف توصيات اللجان التخصصية 

إلقرارها«.
واض�اف البي�ان أن« التوصي�ات تضمن�ت ، 
تأليف لجنة تتوىل تخصيص األرض وجعلها 
جاه�زة للقط�اع الخ�اص، إلقامة بس�اتني 
النخي�ل، عىل وفق الضواب�ط والرشوط التي 
حددته�ا دائ�رة البس�تنة يف وزارة الزراع�ة، 
بمسافة )8×8( أمتار، واستخدام منظومات 
ال�ري بالتنقيط، ع�ىل أن ُتش�مل بالقروض 

املتاحة«.
وس�تتوىل وزارة املوارد املائية، إدارة ش�ؤون 
اللجن�ة ومتابع�ة أعمالها، بالتنس�يق بينها 
والجه�ات ذات العالقة، عىل أن ترفع اللجنة 
توصياته�ا النهائي�ة إىل اللجنة املؤلفة خالل 

)٦0( يوماً.

الحكومة تصادق
 على تشكيل لجنة لدعم 

منتوج التمور اربعون تــرليــون دينــار.. تقـديـرات األمــوال 
المتحققـة مـن ارتفـاع أسعـار النفط  

هل تذهب إلى جيوب الفاسدين ؟

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي... 
اختلف�ت املقرح�ات ح�ول كيفية اس�تثمار االموال 
الفائض�ة الت�ي س�تتحقق نتيج�ة الفارق الس�عري 
من ارتفاع أس�عار النفط عامليا , الس�يما أن املوازنة  
ظ�ل  يف  للربمي�ل,  دوالراً   4٢ مبل�غ  ع�ىل  اعتم�دت 
تخطيط�ات الوزارات املختصة بكيفية اس�تثمار تلك 
االم�وال الت�ي تصل إىل قراب�ة ال�40 تريلي�ون دينار، 
وس�تؤدي إىل  تقلي�ل العجز املايل البال�غ أكثر من ٧0 
تريلي�ون دين�ار, خاصة ل�و علمنا أن موازن�ة العام 
الحايل لم تنصف املحافظات املنتجة للنفط يف مرشوع 
البرودوالر, بينما ترص وزارة التخطيط عىل إمكانية 
اس�تثمار االموال يف إكم�ال املش�اريع املتوقفة, لكن 
يف ظ�ل تلك املقرح�ات هناك مخ�اوف مرشوعة من 
ذهاب تلك االموال إىل أماكن التسهم يف تقليل العجز يف 
املوازنة بل إىل جيوب الفاسدين خاصة ونحن مقبلون 

عىل االنتخابات الربملانية كمجامالت سياسية. 
وزير النفط  إحس�ان عبد الجبار توقع بلوغ أس�عار 
النف�ط ح�وايل ٦0 دوالرا يف الرب�ع الثان�ي م�ن العام 

الجاري. 
وقال إنه طلب يف اجتماعات س�ابقة ألعضاء منظمة 
الدول املصدرة للنفط )أوبك( الس�ماح لبغداد بتأجيل 
التعويض عن اإلنتاج الزائد يف السابق، ومراعاة أزمته 
املالية مع عدم التزام اإلقليم باتفاق أويل مع الحكومة 
املركزي�ة عىل خفض إنتاجه ٢0% بما يقارب 80 ألف 
برميل يوميا، مضيفا أنه واصل اإلنتاج عند 430 ألفا 

يوميا.
املتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي 
ق�ال ، إن “هناك أكثر من ٦ آالف مرشوع قيد التنفيذ 

التخصيص�ات”،  قل�ة  بس�بب  بالتوق�ف  ومه�ددة 
مبين�اً أن”الزيادة يف أس�عار النفط تعط�ي إمكانية 
استثمارها لضمان إنجاز املشاريع ضمن التوقيتات 

املحددة”.
مختص�ون أوضح�وا, أن إرصار الحكومة عىل وضع 

س�عر 4٢ دوالرا للربمي�ل أمر مخي�ف ,خاصة يف ظل 
التوقع�ات بعودة زيادة الطلب ع�ىل النفط بعد أن تم 
توزيع لقاح فاي�روس كورون�ا , فالحكومة تعلم أن 
هناك توقعات بزيادة االسعار وهو ما جاء عىل لسان 
املستش�ار املايل للحكومة ووزير النفط , لكن التعمد 

بوضع رقم أقل مما هو عليه من أجل اس�تثمار هذه 
االموال املتحققة  بعيدا عن مصلحة العراق وزجها يف 
رشاء الوالءات السياس�ية من أجل ضمان تأييد والية 
ثانية للكاظمي , من خالل تس�ديد ديون االقليم عىل 
حساب معاناة املواطن من جراء ارتفاع أسعار املواد 

والسلع  .
وي�رى الخبر االقتص�ادي لطيف العكي�يل يف اتصال 
مع ) املراقب العراق�ي(: أن هناك توقعات عاملية من 
قبل مؤسس�ات نفطية بأن أس�عار النفط ستش�هد 
تحس�نا وقد يتجاوز س�عر الربميل ال� ٦0 دوالرا , ما 
س�ينعكس إيجابيا ع�ىل االقتصاد العراق�ي , خاصة 
بعد سماح أوبك بزيادة حصة العراق ٥00 ألف برميل 
يوميا , وهذه االموال س�تحد من ارتفاع نسب العجز 
املايل يف املوازنة السنوية , وقد أعربت وزارات عدة عن 
خططها يف إكمال املشاريع املتوقفة بواسطة الزيادة 

السعرية.
وتاب�ع العكي�يل: أن هناك مخ�اوف أبدته�ا عدد من 
املؤسسات االقتصادية العراقية من استغالل الزيادة 
يف أغراض بعيدة عن اإلعمار أو توزيعها كمخصصات 
ب�رودوالر لتحس�ني الواق�ع الخدم�ي يف املحافظات 
املنتجة للنفط , فالخوف من اس�تبداد الحكومة بتلك 
االموال بحجة رشاء ذمم بعض الكتل من أجل ضمان 
والية ثانية للكاظمي وسط صمت الكتل االخرى التي 

ستنال بعضا من االموال لضمان سكوتهم.
م�ن جهته أكد املختص بالش�أن االقتصادي حس�ني 
ع�الوي يف اتصال مع ) املراق�ب العراقي(: أن موازنة 
الع�ام الح�ايل ضم�ت فق�رات بدف�ع دي�ون االقليم 
واملخاوف الحالية من االموال املتحققة من فارق بيع 
النفط أن تذهب لتسديد ديون االقليم من أجل ضمان 
والئهم لحكومة الكاظمي , فضال عن كون هذا العام 
موس�ما انتخابيا فاملخاوف لدى املراقبني من االموال 
املتحققة س�وف تذهب يف أماكن غر نافعة وال يوجد 

من يحاسب الحكومة .

الخدم�ات  لجن�ة  أك�دت 
حاج�ة   النيابي�ة  واإلعم�ار 
لط�رق  بغ�داد  العاصم�ة 
االزدحام�ات  لف�ك  جدي�دة 
املرورية ، فيما أش�ارت إىل أن 
الفساد تس�بب بهدر األموال 

املخصصة ألمانة بغداد«.
اللجن�ة ع�الء  وق�ال عض�و 
الربيع�ي: إن »مدين�ة بغ�داد 
عان�ت م�ن االهم�ال وتقديم 
الس�نوات  يف  الخدم�ات 
املاضي�ة«، مبيناً أن »اكس�اء 
خط�وة  العاصم�ة  ش�وارع 

جيدة من قبل امانة بغداد ».
واوض�ح، ان »اي�رادات امانة 
بغداد كب�رة وكافية لتغطية 
تقدي�م  يف  احتياجاته�ا 
إالاّ  للمواطن�ني،  الخدم�ات 

أن س�وء االدارة والفس�اد يف 
إىل  ادت  املاضي�ة  الس�نوات 

ضياع األموال«.
س�كان  »ع�دد  ان  واض�اف، 
العاصمة بغداد بلغ 8 ماليني 
انش�اء  اىل  وتحت�اج  نس�مة 
طرق جديدة لفك االزدحامات 
واالختناقات الحاصلة، فضالً 
الجدي�دة  املج�رات  ع�ن 
نق�ل  وس�ائل  واس�تحداث 
ان »رئي�س  جديدة«.وتاب�ع  
الكاظمي  مصطف�ى  الوزراء 
وج�ه باع�ادة اعم�ار مدينة 
ع�دد  وان  خاص�ة  الص�در 
نفوس املدين�ة وصل اىل نحو 
ال�� 4 ماليني نس�مة وتحتاج 
اىل خدم�ات حقيقية يف البنى 

التحتية«.

الخدمات النيابية: بغداد بحاجة لوسائل 
نقل جديدة لفك االختناقات المرورية

العراق يسعى العادة حصته في »أوبك+«
والطاق�ة  النف�ط  لجن�ة  كش�فت 
مجل�س  يف  الطبيعي�ة  والث�روات 
الن�واب ، عن وجود مس�اع العادة 

حصة العراق يف “أوبك+”.
وق�ال عض�و اللجن�ة به�اء الدين 
الن�وري ، إن “ الع�راق يس�عى اىل 
إعادة حصته يف منظمة )أوبك( بعد 
تخفيضه�ا”، مش�راً اىل أن “هناك 
مطالبات لوزارة النفط ببذل املزيد 
من الجهود إلعادة تلك الحصة التي 
يمكن أن تنعش العراق اقتصادياً”.
وأضاف النوري، أن “الدبلوماس�ية 
أن حص�ة  اىل  العراقي�ة ستس�تند 
العراق كانت تس�دها دول الخليج 
منذ ف�رض الحص�ار ع�ىل العراق 
ع�ام 1٩٩1 ولغاي�ة ٢003”، مبيناً 
أن “الحديث س�يكون ح�ول زيادة 
ال  التصدي�ر  م�ن  الع�راق  حص�ة 

تخفيضها”.

وتاب�ع النوري، أن “الدول األعضاء 
يف )أوبك بلس( اتفقت عىل تقليص 
الخف�ض بم�ا يص�ل إىل ٥00 ألف 
برميل يومياً بدءا من كانون الثاني 
الجاري”، منوهاً ب�أن “هذا يمكن 

أن يس�هم بإنع�اش االقتص�اد أو 
توفر سيولة مالية”، مشراً اىل أن 
“الوفد الحكوم�ي املفاوض إلعادة 
حص�ة العراق ل�م يك�ن موفقاً يف 
املح�اوالت الس�ابقة بس�بب قل�ة 

املعرفة أو عدم الفهم، وبالتايل فإن 
البلد هو الذي دف�ع ثمن ذلك غالياً 

من حصول أزمة مالية”.
وكان ع�الء الي�ارسي مدي�ر ع�ام 
الرشك�ة الوطنية لتس�ويق النفط 
)س�ومو(، أكد أن اتف�اق “أوبك+” 

أثاّر بشكل إيجابي يف العراق.
ترصيح�ات  يف  الي�ارسي  وق�ال 
النف�ط  “كمي�ات  إن  صحفي�ة: 
املص�درة من إقليم كردس�تان عن 
طري�ق ميناء جيه�ان الركي تبلغ 
430 أل�ف برمي�ل يومياً”، مش�راً 
اىل أن “الرشك�ة لديه�ا القدرة عىل 
اس�تيعاب كمي�ات نف�ط اإلقلي�م 
لغ�رض التصدي�ر”، وأوض�ح أن�ه 
“بع�د اتف�اق )أوب�ك(، وتحديداً يف 
ه�ذا الش�هر بلغت كمي�ات النفط 
املص�درة ٢.٩ ملي�ون برميل يومياً 

بإيرادات بلغت 4.٢ مليار.

ش�دد الخبر يف الش�أن االقتصادي رعد تويج ، 
ع�ىل رضورة تقلي�ل البروقراطي�ة يف القط�اع 
الزراع�ي وخاص�ة القيود الت�ي تفرضها وزارة 
امل�وارد املائية ع�ىل حصص بع�ض املحافظات 
الزراعية ، مؤكدا :« ان تشجيع القطاع الزراعي 
ودع�م الفالح وزج االيدي العاملة فيه س�تدعم 

البلد اقتصاديا » .

وق�ال توي�ج  :«تتس�ابق دول عدي�دة من اجل 
الحص�ول ع�ىل املنتج�ات الزراعي�ة العراقية ، 
مثل ايران التي اش�رت الشعر مقابل جزء من 
ديونها للعراق ورشاء الس�عودية 4٥00 طن من 
الطماطم وغرها م�ن املنتجات ، وتصدير 1٥0 
ال�ف طن م�ن التم�ور ، وكذلك املزي�د من طلب 
القط�اع الخ�اص العرب�ي للمنتج�ات الزراعية 

العراقي�ة ، وعلي�ه الب�د م�ن العمل ع�ىل تقليل 
البروقراطي�ة يف الزراعة وخاص�ة القيود التي 
تفرضه�ا وزارة امل�وارد املائية ع�ىل املحافظات 

الجنوبية والسماح بزيادة استخدام املياه ».
واكد اهمية العمل عىل زيادة التس�ليف من قبل 
امل�رصف الزراعي وقي�ام وزارة التج�ارة ببناء 

املزيد من السايلوهات لخزن الحنطة .

وتابع الخبر االقتصادي: » ان تش�جيع القطاع 
الخاص ، خاصة القطاع الزراعي ، ودعم الفالح 
العراق�ي وزج االي�دي العاطل�ة ع�ن العم�ل يف 
هذا القطاع ، س�تجعل من الع�راق بلدا مكتفيا 
م�ن بعض املحاصي�ل الزراعية الت�ي تغني عن 
اس�ترادها وخروج العملة الصعب�ة التي نحن 

باشد الحاجة لها يف هذا العام ».

خبير اقتصادي : دول عديدة تتسابق للحصول على المنتجات الزراعية العراقية 
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المراقب العراقي/ متابعة...
أك�دت الصني، االثنني، أن مس�ؤويل الواليات 
املتحدة الضالعني يف س�لوك “بغيض” حيال 
تايوان س�يواجهون عقوب�ات، وذلك بعدما 
رفعت واش�نطن القي�ود ع�ى التواصل بني 

املسؤولني األمريكيني والتايوانيني.

وتدهورت العالقات م�ع تنديد الصني بقرار 
رف�ع القي�ود ال�ذي اتخذت�ه واش�نطن هذا 
الش�هر وأعلن�ه وزي�ر الخارجي�ة األمريكي 
مايك بومبيو، يف األيام األخرية إلدارة الرئيس 
دونالد ترام�ب. وزاد الغضب الصيني عندما 
تحدث�ت س�فرية الوالي�ات املتح�دة يف األمم 

املتح�دة، كي�ي كراف�ت، مع رئيس�ة تايوان 
تس�اي إنغ ون، األسبوع املايض بعدما ألغت 
زي�ارة مق�ررة لتايب�ه. وردا عى س�ؤال عن 
تنفي�ذ بك�ني لتعهدها ب�أن تدف�ع الواليات 
املتح�دة “ثمنا باهظ�ا” نظ�ري تعاملها مع 
تايوان، قالت هوا تشون ينغ املتحدثة باسم 

الخارجي�ة الصينية، “إن بعض املس�ؤولني 
األمريكيني سيواجهون عقوبات”.

وأضاف�ت “يف ض�وء الترصف�ات األمريكي�ة 
الخاطئة، ق�ررت الصني فرض عقوبات عى 
املس�ؤولني األمريكي�ني الضالعني يف س�لوك 

بغيض حيال مسألة تايوان”.

المراقب العراقي/ متابعة...
املؤام�رات الت�ي تح�اك عن�د خل�ط 
التواطؤات،  لتمرير وإخف�اء  األوراق 
ه�ي الخيان�ة العظم�ى الت�ي طاملا 
ح�رص الكث�ري م�ن ح�كام ومل�وك 
العرب عى ممارستها تلبية لنوازعهم 
وش�هواتهم واإلذعان لغرائزهم، هذه 
الخيان�ة الت�ي ال يحت�اج بعده�ا اىل 
اقتت�ال مع الع�دو إلع�الن الهزيمة، 
تمام�اً مثلما قال األدي�ب واملرسحي 
س�عدالله ون�وس: فك�م م�ن م�رة 

هزمتنا الخيانة دون قتال.
فهذا العدو اللقيط، الكيان املحتل، لو 
اجتمعت له م�ن كل دولة عربية كف 
واحدة لرضب�ه، مل�ات يف لحظة، ولو 
اتفق�ت هذه ال�دول ع�ى مقاطعته، 
مل�ات يف ح�رسة، ولكن عندم�ا يمرر 
له البعض من خون�ة األمة خطابات 
التصالح والتس�امح وإعالن التعاون 
واالتفاق عى حساب الضمري واألخوة 
واالنسانية، سنجد هذا اللقيط وبكل 
تأكيد، وقد بات يرسي يف عروق األمة 

ويمتد بني رشايني األرض.
النظ�ام الخائ�ن يف البحرين، أس�وة 
بم�ن لحق بقطار الخيان�ة، لم يبخل 
يف إع�الن مؤامرته الدفينة والتصافح 
مع أيادي ممن عاثوا بأرض فلسطني 
فس�اداً ليم�أ تاريخ�ه بالصفح�ات 
السود التي س�طرت كلماتها بأحقر 

املفردات وأرذل املعاني.
وقد كش�فت الخارجي�ة الصهيونية 
عن تعي�ني قائ�م بأعمال س�فارتها 
يف البحري�ن وذل�ك نتيج�ة لتس�ارع 
وت�رية التطبي�ع للعالق�ات ب�ني ت�ل 

ال�وزارة يف  أبي�ب واملنام�ة. وقال�ت 
حسابها عى تويرت إن القائم بأعمال 
الس�فري اإلرسائي�ي يف البحري�ن هو 
إيت�اي تاغن�ر، وأضاف�ت أن تاغن�ر 
اجتم�ع م�ع وكي�ل وزارة الخارجية 
البحرينية للش�ؤون الدولية عبد الله 
ب�ن أحم�د آل خليف�ة. وأش�ارت إىل 
أن الدبلوم�ايس اإلرسائي�ي املعني يف 
املنامة عبرّ للمس�ؤول البحريني عن 
تقدير مسؤويل الكيان للسياسة التي 
حسبما زعم بأنها الحكيمة والرائدة 
ململكة البحرين والتي، حس�ب ادعاء 
أم�ن  تعزي�ز  يف  ستس�هم  الكي�ان، 

وازدهار املنطقة.
نع�م، ه�ي حق�اً ستس�هم، ولكن يف 
العالقات املش�بوهة،  تعزيز طبيع�ة 
وتحقي�ق  التواط�ؤات  ازده�ار  ويف 
الخيانات، وه�ذا يتوضح حني نتابع 
رف�ض أبن�اء البحرين له�ذه املواقف 
املش�ينة عندم�ا تظاه�ر ع�دد م�ن 
الناش�طني منهم رفضا لتعيني قائم 
بأعمال الس�فري اإلرسائيي يف البالد، 

واستنكارا للتطبيع مع تل أبيب.
وع�ى هذا األس�اس، ن�رت جمعية 
البحرينية مش�اهد  الوف�اق الوطني 
متعددة ملشاركني يف املظاهرة حملوا 
الفتات ترفض التطبيع وتعتب تعيني 
ممث�ل إلرسائي�ل يف البحري�ن عم�ال 
الصهاين�ة،  محذري�ن  اس�تفزازيا، 
يكون�وا يف مأم�ن ع�ى  ل�ن  بأنه�م 
املحتج�ون  البحري�ن. وحم�ل  أرض 
الفتات تندد بالتطبي�ع مع إرسائيل، 
بح�رق  قيامه�م  الص�ور  وأظه�رت 
األعالم اإلرسائيلية. وكتب عى بعض 

الالفت�ات »إرسائيل ليس�ت دولة، بل 
كيان غاصب مجرم«.

ومن�ذ توقيع اتف�اق التطبيع برعاية 
أمريكية تنامت العالقات السياس�ية 
واالقتصادية بني البحرين وإرسائيل، 
ووقع الجانب�ان اتفاقات يف مجاالت 
مختلف�ة. ويف تري�ن الثاني املايض 
زار وزي�ر الخارجي�ة البحرين�ي عبد 
اللطي�ف الزيان�ي إرسائي�ل، واتف�ق 

مع مس�ؤوليها عى تبادل السفارات 
ومن�ح تأش�ريات للمس�افرين م�ن 
الجانب�ني. وبمناس�بة توقي�ع اتفاق 
مل�ك  ادع�ى  واش�نطن  يف  التطبي�ع 
البحرين حمد بن عيىس آل خليفة أن 
تطبيع ب�الده العالقات م�ع إرسائيل 
إنجاز تاريخي يساهم يف دفع عملية 
السالم واالستقرار يف الرق األوسط.

وادع�اء ملك البحرين أن التطبيع مع 

الكيان الغاصب س�وف يساهم بدفع 
عملية الس�الم قد توَضَح وانكش�ف 
ادع�اءه الزائف يف صور االحتجاجات 
التي عم�ت ش�وارع البحري�ن وهي 
ترف�ض وتدي�ن وته�دد تعي�ني قائم 
بأعم�ال الكي�ان يف الب�الد، وق�د تبأ 
ق�رار  م�ن  الرف�اء  املتظاهري�ن 
التطبي�ع م�ع االحتالل، وع�بوا عن 
ذلك بالق�ول: »نحن ش�عب البحرين 

)الرس�مي  الق�رار  أطياف�ه،  ب�كل 
بالتطبيع( ال يمثلنا. فبماذا س�يدعي 

امللك الخليفي بعد ذلك؟«.
لوحده�م  املتظاه�رون  يك�ن  ول�م 
م�ن رفض�وا التطبي�ع وتعي�ني قائم 
باالعمال صهيون�ي يف أرض بالدهم، 
بل رفضت أيضاً م�ن جانبها جمعية 
الوفاق الوطني اإلس�المية املعارضة 
يف  الحاك�م  النظ�ام  ب�أن  ولتعل�ن 

البحرين بات يجب جهات داخل البالد 
ع�ى تأييد التطبيع م�ع إرسائيل، بل 
الضغط عليهم إلصدار مواقف مؤيدة 

لالتفاق مع الكيان الصهيوني.
وبه�ذا الخص�وص، كت�ب الكثريون 
وقال�وا: يعي�ش النظ�ام البحرين�ي 
الي�وم، حال�ة انفص�ال ع�ن أغلبي�ة 
شعبه من السكان األصليني، ويفتقد 
ألي�ة قاعدة دع�م ش�عبية حقيقية، 
ويمن�ع الكث�ري م�ن املواطن�ني م�ن 
العم�ل يف أجه�زة الدولة، ويس�يطر 
عى البالد بواس�طة مؤسس�ة أمنية 
غال�ب أفرادها من الخ�ارج، كما أنه 
يحمي حدوده وس�يادته عب الوجود 

األمريكي يف األس�طول الخامس.
والتأري�خ يذك�ر أن عالق�ات النظام 
الكي�ان  م�ع  الرسي�ة  البحرين�ي 
الصهيون�ي تع�ود لفرتات بعي�دة، إذ 
ب�دأت سلس�لة اللق�اءات الرسي�ة يف 
منتص�ف تس�عينيات الق�رن املايض 
بع�د توقي�ع اتفاقي�ة أوس�لو ع�ام 
1993. لكن مستوى العالقات تطور 
م�ع مطلع األلفي�ة الجديدة ومجيء 
الش�يخ حمد بن عي�ىس آل خليفة إىل 
الحكم، إذ توىل ابنه وويل عهده الشيخ 
س�لمان زمام محادثات دبلوماس�ية 
رس�مية ب�ني البلدي�ن خ�الل قمتي 
املنت�دى االقتص�ادي العاملي يف عامي 
2000 و2003. فال عجب إن ش�هدنا 
خيان�ات لنظام ه�ذا البل�د، خيانات 
ستأخذ به اىل ناصية تاريخية مخزية، 
رفضها الش�عب األب�ي الريف الذي 
قال كلمته وصار هو جوهر القضية 

وهو من يحدد املصري.

4عربي دوليعربي دولي
الصين: أي سلوك أمريكي »بغيض« حيال تايوان سيواجه بالعقوبات

المراقب العراقي/ متابعة...
اعلن النائب يف مجلس الش�ورى االس�المي 
االيران�ي ابوالفضل ابوتراب�ي، االثنني، عن 
إع�داد م�روع ق�رار “املعاه�دة الدفاعية 
االمنية ملح�ور املقاومة”، الفتا اىل ان العمل 
ج�ار االن لجم�ع التواقي�ع الالزمة لطرحه 

للمناقشة والتصويت.
وق�ال ابوتراب�ي يف ترصي�ح أوردت�ه وكالة 
انباء “فارس” ان “مروع قرار “املعاهدة 
الدفاعي�ة االمنية ملح�ور املقاوم�ة” قد تم 

إعداده ويجري االن جمع التواقيع له”.
واض�اف انه “بناء عى امل�روع، لو هاجم 
جبه�ة  دول  اح�دى  الصهيون�ي  الكي�ان 
املقاوم�ة او اقدم عى اتخ�اذ اجراء ضدها 
فان�ه يتوجب عى الدول االعضاء االخرى يف 

املجموعة بذل كل مس�اعيها م�ن النواحي 
العس�كرية واالقتصادية والسياس�ية لدرء 

الخطر بصورة كاملة”.
ويتأل�ف مروع الق�رار من م�ادة واحدة 

نصه�ا: ان جميع الدول مع حركات التحرر 
االعض�اء يف ه�ذه املعاهدة، فيم�ا لو هاجم 
الكي�ان الصهيوني الغاصب ارايض ايا منها 
فان�ه يتوجب ع�ى جميع االعض�اء تقديم 
الدع�م الش�امل م�ن النواح�ي االقتصادية 

والعسكرية والسياسية حتى درء الخطر.
ويتضم�ن امللحق االول مل�روع القرار: ان 
ح�ركات التح�رر يف ه�ذه امل�ادة تطلق عى 
الح�ركات التي تحظى بتأييد املجلس األعى 

لأمن القومي.
فيما يتضمن املحلق الثاني ملروع القرار: 
ان النظ�ام التاس�ييس حول م�كان االمانة 
والنفق�ات وتقس�يم العم�ل ب�ني االجهزة 
يت�م إعداده واملصادقة علي�ه من قبل امانة 

املجلس االعى لالمن القومي.

المراقب العراقي/ متابعة...
توجه وزير الخارجية األملاني هايكو ماس إىل العاصمة الرتكية 
أنق�رة االثنني ملحادثات مع املس�ؤولني األت�راك يف إطار جهود 
الوس�اطة لفض الخالف الرتكي اليوناني. وتتضمن الزيارة أن 

يلتقي الوزير املنتمي إىل الحزب االشرتاكي الديمقراطي نظريه 
الرتكي مولود تشاووش أوغلو. ومن املنتظر أن تستأنف تركيا 
واليون�ان محادثاتهما يف ال�25 من الش�هر الجاري فيما كان 
م�اس قد زار البلدي�ن الصيف املايض يف إطار هذه الوس�اطة. 

وتوجه اليونان االتهام لرتكيا بالتنقيب غري املروع عن الغاز 
يف رشق املتوس�ط، بدعوى أن القانون البح�ري الدويل ال يجيز 
البح�ث يف هذه املناط�ق إال لليونان، ويف املقاب�ل ترى أنقرة أن 

هذه املناطق امتداد للجرف القاري الرتكي.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد خبري بش�ؤون االحتالل اإلرسائيي العسكرية، االثنني، 
أن اآلونة األخرية ش�هدت تغيريا يف نظ�رة اإلرسائيليني إىل 

جيشهم، الذي نادرا ما يحظى بانتقادات داخلية.
وأوضح نوعام أمري، بتقريره يف صحيفة “مكور ريشون”، 
أن توات�ر التقاري�ر ح�ول أداء جي�ش االحت�الل، داخلي�ا 
وخارجيا، وقضية انتظ�ام املتدينني الحريديم يف صفوفه، 
“فضال عن التنبؤات بفشله يف الحرب القادمة، واستمرار 
إط�الق البالون�ات الحارقة من غزة، كلها أس�باب أدت إىل 

تراجع ثقة الجمهور اإلرسائيي بجيشه”.
وأض�اف أن الجيش حاف�ظ يف العقود األخرية عى نس�بة 
ثق�ة عالي�ة جدا تزيد ع�ن 93 باملئ�ة يف املتوس�ط، “لكن 
معهد الديمقراطية اإلرسائيلية نر تقريره السنوي لعام 
2020، وق�دم ملح�ة رسيعة ع�ن ثقة الجمه�ور يف جميع 
مؤسس�ات الدولة، وأظه�ر هذه امل�رة أن الثقة يف الجيش 

تنهار”.
وأوض�ح أن “معطيات املعهد اإلحصائي�ة أظهرت تراجع 
ثق�ة اإلرسائيلي�ني بالجيش إىل أدنى مس�توى، وبلغت 81 
باملئ�ة مقارن�ة ب�90 باملئ�ة يف الفرتة نفس�ها من 2019، 
وه�ي النس�بة األدنى منذ 2008، بس�بب فش�له يف حرب 
لبن�ان الثاني�ة، مم�ا يط�رح الس�ؤال ع�ن س�بب فقدان 

الجمهور اإلرسائيي للثقة يف الجيش”.
وتابع أن “املتحدث باسم الجيش أجرى تغيريا يف السنوات 
األخ�رية لوجه�ة نظ�ره 180 درج�ة فيم�ا يتعلق ب�إدارة 
اس�رتاتيجيته تج�اه اإلعالم، نحن أمام مؤسس�ة ضخمة 
تض�م 700 جن�دي، وحت�ى 2017، حظ�ي الجي�ش ع�ب 
متحدثه العسكري موتي أملوز، بجرعة دسمة من التغطية 
الصحفي�ة، وتنق�ل الصحفيون ب�ني الش�مال والجنوب، 
وحصلن�ا عى تغطي�ة إيجابية لنش�اطات الجي�ش، مما 

ساهم بشكل كبري يف تعزيز ثقة الجمهور به”.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت تقري�ر لصحيف�ة الغاردي�ان البيطانية، 
االثنني، أن بريطانيا قامت بتدريب جيوش 13 دولة 

ذات سجالت سيئة يف مجال حقوق االنسان.
وذكر التقرير أن ”الناش�طني كانوا يتساءلون عما 
إذا كانت املهارات املكتسبة يف التدريب داخل اململكة 
املتح�دة قد اس�تخدمت الرتكاب انته�اكات يف دول 
مثل البحرين والصني واململكة العربية السعودية”.
واض�اف أن ”بريطاني�ا درب�ت جي�وش ثلث�ي دول 
العال�م بينه�ا 13 دولة ارتكبت انته�اكات يف مجال 
حق�وق االنس�ان، حي�ث دع�ت منظم�ة مناهضة 
لتج�ارة األس�لحة إىل إج�راء تحقي�ق يف اس�تخدام 
التدريب العس�كري البيطاني م�ن قبل دول أخرى 
لتحدي�د م�ا إذا كان قد تم اس�تخدامه الرتكاب تلك 

االنتهاكات “.
وتاب�ع أن ”الدعوة جاءت بعد ان كش�فت صحيفة 
الغارديان يف وقت س�ابق ان الحكوم�ة البيطانية 
قامت يف اعوام 2018 و 2019 و 2020 بتدريب ثلثي 
اف�راد جيوش العال�م عى اراضيه�ا او حوايل جنود 
130 دول�ة بم�ا يف ذلك بعض الدول ذات الس�جالت 

املروعة يف مجال حقوق اإلنسان”.
واوضح أن ”من بني الدول التي تم تدريب جيوشها 
ع�ى االرايض البيطاني�ة والت�ي لديه�ا س�جالت 
س�يئة يف مجال حق�وق االنس�ان البحرين والصني 
والس�عودية وس�ريالنكا وزيمباب�وي والس�ودان ، 
فيم�ا رفضت وزارة الدفاع البيطانية تقديم قائمة 
باس�ماء الدول االخرى التي قام�ت بالتدريب فيها 

بالخارج “.
وقال أندرو س�ميث من الحملة ضد تجارة األسلحة 
“هذا يثري أس�ئلة خطرية للغاية بالنسبة للحكومة، 
فالعدي�د م�ن ه�ذه الجي�وش مس�ؤولة ع�ن دعم 
القوانني الوحشية والقمعية ، وقد اُتهمت بالتعذيب 
وغريه من انتهاكات حقوق اإلنسان. يجب أال تفعل 

القوات البيطانية أي يشء لدعمها أو تقويتها”.
واض�اف أن�ه ” التدري�ب يظه�ر التجاه�ل الت�ام 
لأش�خاص الذي�ن عان�وا يف ظ�ل ه�ذه األنظم�ة 
القاس�ية. يج�ب أن يك�ون هناك تحقي�ق كامل يف 
الق�وات الت�ي ش�اركت يف تدري�ب اململك�ة املتحدة 
ملعرفة م�ا إذا كان أي من هؤالء األفراد أو الوحدات 

متورط يف االنتهاكات”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، االثنني، عن طرد اثنني 

من موظفي السفارة الهولندية لدى موسكو.
وجاء يف بي�ان للوزارة أنها اس�تدعت، القائ�م باألعمال 
بالنيابة لهولندا، لتعرب له عن احتجاج موسكو الشديد 
ع�ى إع�الن الس�لطات الهولندي�ة، يف ديس�مب 2020، 
“وب�دون س�بب”، اثن�ني م�ن الدبلوماس�يني الروس يف 

هولندا “ش�خصني غري مرغوب فيهما”، بزعم قيامهما 
ب� “أنشطة تتعارض مع صفتهما الدبلوماسية”.

وتابع�ت الوزارة أنه�ا أبلغت القائم باألعم�ال الهولندية 
ب�أن الجانب ال�رويس قرر ط�رد اثنني من دبلوماس�يي 
الس�فارة الهولندية يف موسكو بناء عى مبدأ الرد باملثل، 
مضيفة أن عليهما مغادرة العاصمة الروسية خالل مدة 

ال تتجاوز أسبوعني.

تراجع ثقة اإلسرائيليين بجيشهم إلى أدنى مستوى

بينها السعودية والبحرين .. بريطانيا تدرب جيوش 13 
دولة تنتهك حقوق اإلنسان

روسيا تطرد دبلوماسيين من سفارة هولندا

البرلمان اإليراني يعد مشروع قرار »المعاهدة الدفاعية االمنية لمحور المقاومة«

وساطة المانية لحل الخالف بين تركيا واليونان

المراقب العراقي/ متابعة...
دفعت املخاوف من خط�ر هجوم داخي عى حفل تنصيب الرئيس 
املنتخ�ب جو بايدن اىل قي�ام مكتب التحقيق�ات الفيدرايل بفحص 
جميع اف�راد الحرس الوطني البالغ عدده�م 25 الف عنرص الذين 
وصل�وا اىل العاصم�ة واش�نطن لتأمني حف�ل التنصي�ب. وذكرت 
صحيف�ة ذي ناش�يونال البيطاني�ة يف تقري�ر لها ان ”ه�ذا العدد 
الضخ�م من افراد الحرس يعك�س بالفعل حقيقة املخاوف االمنية 

يف العاصم�ة االمريكية بع�د الهجوم عى مبن�ى الكونغرس يف يوم 
الس�ادس من كانون الثاني من قبل انصار ترامب املتطرفني”. من 
جانب�ه قال وزي�ر الجيش اي�ان مكارثي إن ” املس�ؤولني يدركون 
املخاطر، وقد حذر القادة من أن يكونوا عى اطالع عى أي مشاكل 
يف صفوفهم مع اقرتاب موعد التنصيب. ومع ذلك ، يقول هو وقادة 
آخرون حت�ى اآلن إنهم لم يروا أي دليل عى وجود تهديدات ، وقال 
املس�ؤولون إن الفح�ص لم ي�بز أي قضايا كانوا ع�ى علم بها”. 

واوض�ح التقري�ر أن ” اعداد الح�رس الوطني الذين سيحرس�ون 
عملي�ة تنصي�ب بايدن ه�ذا االس�بوع يزي�د بمرت�ني ونصف عن 
عمليات التنصيب الس�ابقة وبينما يراجع الجيش بش�كل روتيني 
أعضاء الخدمة بحًثا عن اي اتصاالت متطرفة ، فإن فحص مكتب 
التحقيق�ات الفيدرايل يض�اف إىل عمليات املراقبة الس�ابقة ، فيما 
قال مس�ؤولون إن العملية بدأت مع وصول أوىل قوات الحرس قبل 

أكثر من أسبوع ومن املقرر أن تكتمل بحلول األربعاء القادم”.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال�ت صحيف�ة “نيوي�ورك تايم�ز” إن 
منظ�ور العفو الرئ�ايس يف األيام األخرية 
أدى لتغذية مح�اوالت رشاء الدخول عى 
الرئي�س دونال�د ترام�ب مش�رية إىل أن 
حلف�اء للرئي�س جمعوا ع�رات اآلالف 
من أشخاص يريدون الحصول عى عفو 
من�ه. ويف تقري�ر أع�ده مايكل ش�ميدت 
وكين�ث فوغيل، ق�اال إن “س�وقا مربحا 

للعفو نش�أ بس�بب جمع حلفاء الرئيس 
ترامب رس�وما من املجرم�ني األثرياء أو 
م�ن حوله�م للدف�ع بحاالته�م وطلبات 
العفو التي تقدموا به�ا للبيت األبيض”. 
وبن�ت الصحيفة معلوماته�ا عى وثائق 
ومقابالت وجماع�ات ضغط ومحامني. 
ويعكس الس�وق النش�ط طبيعة رئاسة 
ترام�ب التي قامت ع�ى تقديم الخدمات 
وممارسة س�لطة العفو الرئاسية بدون 

رقابة. فس�لطة العف�و أو وقف األحكام 
ه�ي محاولة ملنح م�ن يس�تحقونه، إال 
أن ترامب اس�تخدمها ملكاف�أة أصدقائه 
وحلفائ�ه املقرب�ني. وتق�ول الصحيف�ة 
إن التناف�س عى س�وق العفو زاد بعدما 
تب�ني أن الرئي�س ل�م يع�د لدي�ه فرصة 
لقلب نتائج االنتخابات لصالحه. ويقوم 
املدع�ي الف�درايل الس�ابق وال�ذي يعمل 
يف مج�ال اللوب�ي، بريت تومل�ان، بتقديم 

العف�و  األبي�ض ح�ول  للبي�ت  النص�ح 
ووق�ف األح�كام، ولكنه ح�ورّل خدماته 
إىل فرص�ة مالية وجم�ع آالف الدوالرات 
وربما أكثر يف األس�ابيع القليلة املاضية، 
من أج�ل الضغط للحصول عى عفو عن 
ابن عضو س�ابق يف مجلس الشيوخ عن 
والية أركنس�اس، وآخر أنشأ موقعا غري 
قانوني لبيع املخ�درات “طريق الحرير” 
باإلضاف�ة للعف�و عن س�يدة مجتمع يف 

مانهاتن أُدينت بالتزوير.
وق�دم محام�ي الرئيس ترامب الس�ابق 
ج�ون أم دود، نفس�ه للمجرمني املدانني 
بأن�ه الرجل ال�ذي يمكن�ه الحصول عى 
الرئي�س،  م�ع  عالقات�ه  بس�بب  عف�و 
وأخذ ع�رات اآلالف من ال�دوالرات من 
مج�رم مدان، وقدم ل�ه ولغريه النصيحة 
الس�تخدام مظامله�م ضد نظ�ام العدالة 
األمريكي للحصول عى عفو من الرئيس.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية
صحيفة: 25 ألف عنصر من الحرس الوطني األميركي يحرسون حفل تنصيب بايدن!

نيويورك تايمز: تجارة “خدمة العفو” تزدهر في أيام ترامب األخيرة مقابل مبالغ خيالية

اتفاقات المنامة مع »الكيان اللقيط« 

حناجر البحرينيين تصدح بالحق فهل يرضخ آل خليفة؟
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الثالثاء 19كانون الثاين 2021 
العدد 2506 السنة الحادية عشرة

بقلم/ إيهاب شوقي
قيوة النيران »Fire Power« يف االصطالح 
العسيكري، هي مصطلح يطلق عىل كمية 
القذائيف التيي يمكن للمدفيع أن ينتجها، 
وتتعليق باملدفع نفسيه وقدرته عىل إنتاج 

تلك القذائف ومعدلها يف الدقيقة.
وهناك عالقية تبادلية ثبت أنها عملية بني 
السياسية والحيرب، فكميا يقيول املفكر 
العسيكري األملاني »كارل فون كالوزفيتز 
ان »الحرب هي ممارسة السياسة بوسائل 
أخرى«، فقد اثبت الواقع أن السياسة هي 
ممارسية الحيرب أيًضيا بوسيائل أخرى، 
ال سييما وسيط واقع تم تسيييده يف عهد 
تراميب، حيث تيم االفراط يف ممارسية ما 
يعرف بي«الدبلوماسيية القرسية«، والتي 
تتسم باملسياومة واالكراه عىل التفاوض، 

وصوال اىل حافة الهاوية.
وتعامليت الجمهورية االسيالمية االيرانية 
اسيراتيجي  بصير  األخيرة  الفيرة  يف 
متحملية الكثر مين االتهاميات املغرضة 
واالنتقادات الظاملة، ولكنها وبالتوازي مع 
ذلك انطلقت لتوجه رسائل سياسية بقوة 
النيران العسيكرية، مطلقة كميية هائلة 
مين القذائيف السياسيية عير مناوراتها 

العسكرية األخرة.
وقبيل اسيترشاف هيذه الرسيائل، يجيدر 
باملناورتيني  جياء  ميا  أبيرز  اسيتعراض 
األخرتيني من مسيتجدات تحميل دالالت 

كبرة:
أواًل: أعلين قائيد القيوة الجوفضائيية يف 
الحرس الثوري اإليرانيي، العميد أمر عيل 
حاجيي زادة، عين والدة »قيوة جدييدة« 
يف الحيرس الثيوري بسيبب دميج قوتيني 

عسكريتني.
وبيني العمييد زاده، أن الحيرس الثيوري 
امتليك قيدرة جدييدة مين خيالل »دميج 
القيدرات الصاروخيية الجدييدة وعمليات 
الطران املسر واسيتخدام تقنيات الذكاء 

الصناعي«.
وحول املرحلة االوىل من مناورات الرسيول 
االعظيم التي أجرتهيا إييران، الجمعة 15 
يناير، أشيار زادة إىل أن منظومة الطائرات 
اإليرانيية املسيرة قيد دميرت الدفاعيات 
الجويية للعدو، ليتم الحقا إطالق صواريخ 

لتدمر مواقع العدو األساسية .
ثانًييا: سيبق منياورات الرسيول االعظيم 
انطالق املرحلة األوىل من املناورات البحرية 

اإليرانيية »اقتدار 99« األربعياء 13 يناير، 
دون إعالن مسبق.

وشيملت املنياورات وحيدات العملييات يف 
السيواحل والبحير، باإلضافية إىل إطيالق 
صواريخ من طراز كروز البحرية »سيطح 
– سيطح«، وطوربييدات مين الغواصات 
البحرية اإليرانيية محلية الصنع وعمليات 

نفذتها طائرات دون طيار.

القاذفية  »زره«  بارجية  ضيم  تيم  كميا 
للصواريخ إىل األسيطول البحري الجنوبي 

وهو املواجه ملضيق هرمز والخليج.
هنا يمكننا اسيترشاف عدة رسائل تتمثل 

اهمها فيما ييل:
1- انتقيال االسيراتيجية االيرانيية مين 
الدفياع اىل الهجيوم والركيز عىل رسيائل 
الهجيوم والتلوييح بهيا بشيكل أكر من 
الركيز السابق عىل رسائل الدفاع والردع، 
وهو ميا يتمثيل يف نوعية األسيلحة، وهو 

ما يعكيس قيراءة ايرانية بيأن التهديدات 
أصبحت متعددة ومن جبهات جديدة وفًقا 
للتحالفيات الجديدة، وهو ميا قد يقتيض 
نوعيا من الهجوم الوقائيي إن تطلب األمر 

ذلك للقضاء عىل التهديدات يف مهدها.
وربميا يؤكد ذلك ميا قاليه العميد حاجي 
زادة، يف ترصيحيات نقلتهيا وكالية أنبياء 
»فيارس« اإليرانية، حيث رصح أن املرحلة 
األوىل مين منياورات »الرسيول األعظيم«، 
يف نسيختها الي15، هي بمثابية »عمليات 
القيوة  نقياط  عيىل  للهجيوم  محياكاة 

والتحصينات الدفاعية للعدو«.
2- الركييز عىل االسيطول الجنوبي وضم 
البارجة »زره« يشير اىل القيراءة االيرانية 
ملصدر التهديد املتزايد، وهو الخليج، حيث 
التحيركات االمريكيية االخيرة وتحاليف 
الصهاينة ميع االمارات وخطوات التطبيع 

املخزية االخرة.
وربما يؤكد ذلك أيًضا ما كشيفته صحيفة 

»معاريف« اإلرسائيلّية، من أنه وألول مرة 
منيذ توقيعهما اتفاق التطبيع، سيُتنفذ يف 
اليونيان مناورة جوّيية دولّية بمشياركة 
طائرات من اإلمارات و«إرسائيل« بشيكل 

مكشوف وعلنّي.
3- تتابيع املنياورات وتنوعهيا جيوًا وبرًا، 
يعكس اسيتعداد ايران ألي هجوم شامل، 
أن أي هجيوم  أنهيا تسيتوعب  ويعكيس 
القواعد  سييكون صهيو-امريكًيا، حييث 
االمريكيية بالخلييج وتعاون سيالح الجو 
االرسائيييل وربميا الغواصيات، وهيو ميا 
مناسيبة  بأسيلحة  املنياورات  عالجتيه 
وصلت رسيائلها اىل العسكريني الصهاينة 

واالمريكيني.
أُطلقيت  املنياورات،  ميع  تزامًنيا   -4
ترصيحيات سياسيية ال تسيتثني اليدول 
التي لم تعلن التطبيع بشكل رسمي، وعىل 
رأسها السعودية، حيث أكد مساعد رئيس 
الرملان االيراني للشيؤون الدولية، حسني 

امير عبداللهييان، أن حيكام السيعودية 
يمهدون الطريق لتنفيذ مخططات الكيان 
الصهيونيي االرهابيي الهادفية اىل زعزعة 
االسيتقرار يف املنطقة، وهيو تزامن يدخل 

هذه الدول يف نطاق الرسائل العسكرية.
األهيم من ذليك أن الجمهورية االسيالمية 
االيرانيية أعلنيت أن العدوان عيىل مناطق 
الحدود العراقية السيورية لين يبقى دون 
رد، وأن توقييت املنياورات وتزامنهيا مع 
مرحلة تسليم السلطة يف الواليات املتحدة، 
تتخطى رسيائله الرئيس السياقط ترامب 
وردعيه عين أي هجوم أخرق يف سياعاته 
األخيرة، لتصل اىل الرئييس الجديد بايدن، 
برسالة نارية مفادها أن سياسة املقاومة 
ثابتة وراسيخة، وأن التنيازالت مرفوضة، 
وأن هنياك جهوزية ألي سييناريوهات يف 
حيال ارصار أمريكا عىل اسيتثمار فوىض 
تراميب والتنصيل من االتفاقييات الدولية 

ومحاولة يل ذراع املقاومة.

 

مامن شياعر إال وتغنى بالوطن وحبه والوالء له، وتغزل بكل ما يمت 
بصلة اىل مكوناته، وكم سطر التاريخ لنا قصصا بذلك، حتى من جار 

عليه وطنه، وعانى من العيش فيه كما قال شاعرنا:
بالدي وإن جارت عيل عزيزة

وقومي وإن شحوا عيل كرام
ونستشيف مين اآليبني اىل العيراق من بليدان كانوا قد هاجيروا اليها 
بطيوع إرادتهم، ما يغني عن التعلييق والتعليل، بأن أرض الوطن هي 
األم اليرؤوم التيي الغنى عن أحضانها. ولطاملا عاد أولئك املسيافرون 
رغم عيشيهم الرغيد يف بيالد املهجر، ليعزفوا عىل أوتيار أرضهم التي 
فارقوها، يف وقت ما ألحانا دافئة تسيتكن اليها نفوسيهم. ويف عراقنا 
بلغت أعداد املهاجرين رقما مهوال، ومألوا مشيارق األرض ومغاربها، 
بحثيا عن األمن واألمان والرزق والعيش الهني، وكان حريا ببلدهم أن 
يوفر لهم كل هذه الحقيوق. ورغم هذا كله بقي الرجوع اليه غايتهم 
وهدفهيم والًء وانتمياًء له، ومن املؤكيد ان الوالء للوطين ليس واجبا 
مفروضا عىل النزيه والي )رشيف( بل هو سيمو يعلو عىل كل املشاعر 

واالعتبارات من حيث يدري املواطن الصدوق واليدري.
 ييروى أن نابليون عندما شين حربيه عىل ألبانييا، كان هناك ضابط 
ألباني يتسيلل بيني الفينة واألخرى اىل نابلييون بونابرت قائد الجيش 
الفرنيي، يفيش له ارسار وتحركات الجييش األلباني، وبعد ان يأخذ 
نابلييون مايفيده من أرسار عدوه، يرمي لهذا الضابط رصة نقود عىل 
األرض ثمنيا لبوحه بأرسار جيشيه. ذات يوم وكعادتيه بعد ان رّسب 
الضابط لنابليون معلومات مهمة، هّم نابليون برمي رصة النقود له، 
فميا كان من الضابط إال أن قال: يا سييادة الجنرال، ليس املال وحده 
غايتيي، فأنا أرييد أن أحظى بمصافحة نابلييون بونابرت.. فرد عليه 

نابليون:
 »أما النقود فقد أعطيك إياها كونك تنقل يل أرسار جيشيك، وأما يدي 

هذه فال أصافح بها من يخون وطنه«.
من هذا املوقف تتكشيف لنا خسية من ال يكّن لبليده الوالء كل الوالء، 
والذي ذكرني بنابليون هو ما يحدث يف سياحة العراق عىل يد ساسة، 
اتخيذ بعضهم من العيراق -وهم عراقيون- سيوقا لتجارة ووسييلة 
لربح وطريقا ملآرب أخرى، نأوا بها عن املواطنة والوالء للوطن، مآرب 
ألجناب وأغراب ليسيوا حديثي عهيد باطماعهم يف العراق، فهم أناس 
ال أظنهيم يختلفون عن ذاك الضابط األلباني الخائن، السييما بعد ان 
سيلمهم العراقي الجمل بما حمل، وحّكمهم بامره متأمال بهم الفرج 

لسني الحرمان التي لحقت به، فحق عليهم بيت الشعر القائل:
إذا أنت حّملت الخؤون أمانة

فإنك قد أسندتها رش مسند
  وباسيتطالع ماجرى يف العراق خالل السينني السبع عرشة األخرة، 
يتبيني لنيا كيم هيو بلييغ تأثير خيانية املبيادئ والقيم، السييما يف 
الشيخصيات القيادية يف مفاصل البلد الحساسية، كاألجهزة األمنية 
والقوات املسيلحة، وأقرب شياهد عىل هذا محافظات املوصل واألنبار 
وبعض املدن األخرى، التي وقعت ضحية خيانات وتواطؤات رخيصة، 
إال أن الخسيائر التي ترتبت عليها كبيرة، فهل علم الخائنون ما الذي 
سيركونه من آثار وعواقب وخيمة، تنسحب أرضارها عىل العراقيني 
بكل رشائحهم، وعىل البلد بكل جوانبه، وبالنتيجة يكون قدرهم كقدر 

الضابط األلباني، فتحرم إذاك مصافحتهم؟.

الخؤون..!

بقلم/عيل عيل  مناورات ايران العسكرية .. رسائل سياسية بقوة النيران

بقلم/حسن المياح 
الشيعب الواعي ال تمرر عليه أبلقات الفاسيدين املنحرفة 
, وال إحتيياالت املجرميني املاكيرة , وال وعيود املتجوكرين 
العميلية املتقلبية , وال تغرييدات املسيؤولني الفاسيدين 

الغاشة الخادعة الغادرة.......???
اليكل كاذب وغياش , وخادع وراجيم , ومحتيال وغادر , 
وزاعيم وفاجر , ومجيرم وقاتل , وبراجماتي ومسيتأثر ,  
وسيفيه ونافير , وجبان وطافر , وعمييل وقافل , ومهان 

وقافز ؟
واليذي يثق بهيم , ويطميأن اليهم , ويصدقهيم , ويتأمل 

الخر منهم .........

فهو عىل شاكلتهم , ومن نمطهم , بل أنجس وأغبى وأتفه 
وأسفل منهم وأضل ...... ???

كل الذين يؤمنون بالتغير واإلصالح , والذين يراهنون عىل 
اإلنتخابات املبكرة , أو املحدد تاريخها الرسيمي املعتاد يف 
شهر نيسان عام 2٠22م , واهمون ...... , ألن اإلنتخابات 
وكل متعلقاتها من ألفها اىل ياءها تحت سيلطان األحزاب 

املجربة مرات ومرات الظاملة املجرمة الحاكمة .... ??
فكيف يحصل التغير , ويكون اإلصالح ...... ???

وكيف يحيدث التبديل للوجوه املجرمية الكالحة , وإحالل 
الوجوه املؤمنية الوطنية النزيهة الجييدة الصالحة ....... 

???

فأين بارقة األمل يا أبناء الشعب العراقي التي بها تحلمون 
, وما هو املرتكز الذي عليه تستندون ..... ???

عيىل قيول املثيل السيائر :الزمينها مين البياب للمحراب 
وماخذينهيا مين الصيدر للخير ) لألخير ( ,فيال تكونوا 
قشيامرآ , هيزاآل , مهازييآ , ألعوبة ملهياة , ومضحوكآ 

منكم ....... ???
وكل املسيؤولني الظامليني املجربني الفاسيدين يضحكون 
منكم , ويسخرون , ويتندرون عىل هبولكم وغباءكم ..... 

???
املوعد الرسيمي اليدوري املعتاد لإلنتخابات هو يف الشيهر 
الرابع عام 2٠22م , وقد تشيكلت هذه الحكومة املاسيية 

الجوكرية بإمتياز عىل أساس التبكر اإلنتخابي والترسيع 
عيىل إقامتهيا قبيل وقتها املحيدد يف عيام 2٠22م , ولكن 
الجوكريية واللفيف من األحزاب الظاملية الحاكمة املاصة 
للدمياء والبالعة للثروات الحافية واملتعاونة واملتحاصصة 
معهيم , تتماطل غزآل , وتتباطيح رصآ وضغطآ , وتتبادل 
القبيالت شيفايفآ وبراطميآ متورمة , وتتضاجع جنسيآ 

محرمآ إباحة متسافدآ , ..... ووووو ..... ???
فكييف يرجى بكيور اإلنتخابيات , ويتأميل وقوعها قبل 
املوعيد الرسيمي لهيا يف عيام 2٠22م , ويتوقيع حدوثها 
بكيرة وتقديمآ ..... , والكل مجمع عيىل تأجيلها , وتمديد 
التأجييل , ومطيه , وتأخره , وتنسييته , ليجمعوا أمرهم 

بينهم بمكر وتوافق , وخداع ومحاصصة , وغدر وعمالة, 
وما جياءت وتشيكلت الحكومة الحاليية إال ألجل التبكر 
بإقامة اإلنتخابات .... , وقد تنكرت لوعودها وهذا شأنها 
وديدنهيا , وتنصلت عن إلتزاماتها وهذا هو امللموس منها 
واملتعيارف علييه تجربية ووقوعآ , وإنشيغلت بتسيجيل 
األحزاب املنشيطرة عىل ذاتها , واألخيرى التي تم إنتاجها 
يف معاميل التفقيس الجوكري , واألخرييات املنتجات من 
تكفييف الدجياج املتحيزب املاكيث عيىل بيوضه جلوسيآ 
لفيرة واحد وعرشين يومآ , ليبيزغ نجم الكتاتيت املنتجة 
يف معاميل الدواجن عىل أسياس تغير الوجيوه الكالحة , 

وتبديل األشخاص املعاد تكرارها ...... 

بقلم/ سالم الربضي
ليس هناك منهج علمي يسيمح بتنبيؤات دقيقة 
حول مسيتقبل النظام العاملي، وبالتايل، إن جميع 
الطروحيات التي تتنبيأ بأفول القيوى العاملية أو 

صعودها تبقى خاضعة للنقاش وعدم اليقني. 
ورغيم أن أزمة جائحية »كوفيد 19« اسيتطاعت 
إعيادة طرح عالميات االسيتفهام حيول موازين 
القيوى العامليية، ولكين هنيا يجيب األخيذ بعني 
االعتبيار )عىل عكس ما هو شيائع لدى كثر من 
النخب األكاديمية( بأن التغرات يف موازين القوى 
عىل مسيتوى العالقات الدولية لم تعد خاضعة إىل 
 Non Zero-Sum( حد كبر للعبة صفرية النتائج
Game(، بمعنى أن زيادة نفوذ دولة ما وسلطتها 
وقوتها، ال تعني باليرورة فقدان الدول األخرى 
لنفوذهيا. كميا أن كيون دولية ما أقيوى دولة يف 
العاليم، فهذا ليم يعد يعنيي احتكارهيا القوة، إذ 
بات من السهل بالنسبة إىل األفراد والجماعات أن 

يراكموا ويوظفوا قوة مؤثرة. 
ويف هيذا السيياق، يمكننيا التطيرق إىل إشيكالية 
محاولية النخيب الفكريية والسياسيية البحث يف 
إشكاليات الواقع العاملي املستجد يف ضوء تداعيات 
جائجة »كوفييد 19«، واملتعلقية بجدلية املقارنة 
بيني قيوة الصيني املتصاعيدة ومكانية الوالييات 

املتحدة املراجعة. 
وهنا، يجب لفت االنتباه إىل أن هذا الراجع يعود إىل 
التغر يف طبيعية النظام العاملي أكثر مما يعود إىل 
ضعف الواليات املتحدة العسيكري أو السيايس أو 
االثنيين معاً، إذ إن هذا النظام بات عديم القطبية، 
وذلك ليس ناتجاً ببسياطة فقط مين تعاظم قوة 
دول أخرى وفشل الواليات املتحدة يف إدارة النظام 
العاملي )التي ما زالت تشيكل أكر مجتمع منفرد 

للقوة(، ولكنه أيضاً نتيجة حتمية نسيق التغرات 
العميقة الذي أصاب بنيية املجتمع العاملي. وبناء 
عىل ذلك، جاءت كل تداعيات جائحة »كوفيد 19« 

لتؤكد حقيقة هذه التغرات وواقعها. 
ويف ضيوء ميا تقيدم، باتيت العالقيات الدوليية 
املعيارصة ترتكز عىل نسيق ذي قيوة موزعة أكثر 
مميا هي مركيزة، والكثر من القيوى تعتمد عىل 
هذا النسيق يف رفاهيتها االقتصادية واستقرارها 

السيايس.
 لذلك، فهيي ال تحبذ مواجهة وعرقلة نظام يخدم 
مصالحهيا، إذ يوجيد هنياك تقاطيع وتشيابك يف 
النفوذ. وبالتايل، هذا النسيق اليذي ما زالت تؤدي 
فيه الواليات املتحيدة دوراً مركزياً يحتم الحد من 
رصاع القيوى، وهيو الرصاع الذي سيُينتج حكماً 
الحليول القائمية عيىل املعيادالت غير الصفرية، 
ولكن، وميع كل تلك املعطييات، ال يمكننا تجاهل 
طرح عالمات اسيتفهام، فكيف لم يستقر النفوذ 
الحقيقيي لقوة الواليات املتحيدة ألكثر من 2٠ أو 

25 عاماً؟
وفقياً لالسيتنتاج املبنيي عيىل اسيتقراء حيثيات 
سيقوط اإلمراطوريات وواقع السياسة العاملية، 
يتضيح أن االنحدار النسيبي الطوييل األجل لقوة 
الوالييات املتحدة سييبقى مسيتمراً، بغض النظر 
عين محياوالت اسيتدراكه. وبنياء عيىل ذليك، قد 
يصبح السؤال املنطقي )عىل األقل يف نطاق البحث 
العلميي واألكاديمي(، ليس عميا إذا كانت الصني 
سوف تصبح القوة العظمى األوىل عاملياً، بل متى؟ 
وبنياء علييه، ويف ميا يتعليق بالصيني، ويف حيال 
تجاوزنيا بعيض املفاهييم األكاديميية السيابقة 
الذكر، قد يكون املستنقع االسراتيجي األكاديمي 
العمييق واألهم الواجب الغيوص به )الذي تتجنب 

الكثر من النخب السياسيية واألكاديمية الغوص 
يف أعماقيه( هو: هل ترغيب الصني أو ُتفكر فعلياً 
يف تويل مسيؤولية قييادة العاليم؟ ويف حال كانت 
لديها هيذه الرغبة، فهل هي جاهيزة لفعل ذلك؟ 
وهل ذلك يخدم مصالحها االسيراتيجية يف الوقت 

الحايل؟
هيذا املسيتنقع االسيراتيجي، وفقياً لتداعييات 
جائحية »كوفييد 19« والتغيرات الحاصلية عىل 
مسيتوى العالقيات الدوليية، يطيرح الكثير من 
اإلشيكاليات التيي تتعليق بمحاولية اسيترشاف 
مستقبل السياسية العاملية والفاعلني األساسيني 

فيها.
ويف خضم هيذا الواقيع، يمكن تناول إشيكاليات 
تصنيف النظيام العاملي واملرتبطية بمصطلحات 
املتعيددة  أو  الثنائيية  أو  القطبيية  األحاديية 

األقطاب... والتي باتت بال معنى. 
ففي ظيل واقيع املقاربيات الفكريية والواقعية، 
يبيدو من الصعوبية بمكان ما رؤيية نظام عاملي 
يتحكم بيه قطب واحد أو حتى عدة أقطاب، وذلك 
بسيبب عوامل نوعية كثرة، سيواء كانت ثقافية 
أو اقتصادية أو سياسيية، والتي أصبحت من أهم 
محددات العالقات الدولية، ومنها عىل سبيل املثال 

ال الحرص:
1-ال توجيد دولية واحدة تتمتع بتفيوق يف جميع 

عنارص القوة.
2-تداعيات عرص املعرفة العابر للحدود السياسية 

والثقافية واألمنية.
3-بروز ظاهرة اإلرهاب بكل تجلياتها.

4-إشكاليات املسألة البيئية وقضايا الديموغرافيا 
والهجرة.

5-وترة التطيورات العلمية والكنولوجية عىل كل 
املستويات.

6-تشابك االقتصاد العاملي وتعدد نفوذ الكثر من 
القوى يف داخله . 

7-التحوالت يف معاير قياس القدرة العسكرية .
وبالتايل، يمكين القول إن عاليم العالقات الدولية 
خاضع اليوم لنظام عديم القطبية، نتيجة حتمية 
نسيق التغرات التيي زادت من حجيم التعقيدات 
املرتبطة بقضايا اإلرهاب، والبيئة، والتكنولوجيا، 
واإلعالم، والفروسيات الحقيقية واإللكرونية... 
وهذا النسيق يدعم النظام العدييم القطبية، وفقاً 

لعدة اتجاهات، ومنها:
1-كثير من التدفقات تتم خارج سييطرة الدول، 

وبالتايل تحد من نفوذ القوى الكرى.
2-بعيض التطورات تخدم اليدول اإلقليمية وتزيد 

هامش فاعليتها واستقاللها )]4[(.
3-وجود ثروات هائلة تخضع لقبضة أفراد وقوى 

فاعلة جديدة.
ويف ضيوء ما تقيدم، يجب التنبييه إىل أننا حالياً يف 
عرص بعيد كل البعد عن التصنيفات الكالسييكية 
املرتبطية بمصطليح القطبيية، ناهييك بصعوبة 
فهيم هذه التحوالت البنيوية الضخمة يف العالقات 
الدولية عىل صعيد هيكلية االقتصاد العاملي وواقع 
السياسية العامليية فهمياً كامياًل، إذ إن صرورة 

النظام العاملي تواصل حركتها وتعقيداتها. 
وبالتيايل، حتى لو كان نظام عدم القطبية حتمياً، 
ولكنيه يسيتوجب الحيذر، فقيد يولد مزييداً من 
العشيوائية. وبالتايل، تكمن اإلشكالية منطقياً يف 
كيفية إيجاد ذلك النوع من التوازنات حول تشكيل 
عالم عدم القطبية، والذي يحتاج إىل توافق عاملي؟
وهنيا، عندما نتحيدث عن التوازنيات يف العالقات 
الدوليية، ونسيتحر حقيقة أن نسيق االنتظام 
لن ينشيأ من تلقاء نفسيه، وحتى يف حال تم ترك 
النظام العاملي )عديم القطبية( يعمل وفقاً لنهجه 
الخاص، فذلك سييجعله أكثر تعقيداً ويتجه نحو 
املزييد من الفوىض. هذا أقله ما يمكن اسيتنتاجه 
مين التخبط يف كيفيية التعامل ميع أزمة جائحة 
»كوفيد 19« وما يسمى »حروب األقنعة الطبية«.

واسيتناداً إىل ذلك، تتطلب تلك املخاطر )عىل الرغم 
مين وجيود الكثير مين اإلشيكاليات والجدليات 
املطروحية عىل مسيتوى اتجاهات تطيور النظام 
العامليي، والتي تجعل مين التنبؤ بسييناريوهات 
املسيتقبل مهمة علمية شياقة( طيرح جملة من 
التسياؤالت حول طبيعة القيوى القادرة عىل تويل 
زمام املبادرة والغوص يف أعماق تحمل مسيؤولية 

قيادة السياسة العاملية.

يسألون عن اإلنتخابات..أيان موعدها ؟!

كورونا وأمريكا والصين: جدلية المستنقع االستراتيجي في العالقات الدولية
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انتقلت نجمة املنتخب اللبناني لكرة القدم 
للصاالت )فوتس�ال( ريان عيل رش�يد، إىل 
الن�ادي البل�دي الريايض، ال�ذي ينافس يف 

الدوري العراقي النسوي للعبة.
وتع�د ريان )موالي�د 28 تموز 1994( من 

الالعب�ات اللواتي س�طع نجمهن يف الكرة 
النس�ائية اللبناني�ة، وتحدي�داً يف بطولتي 
كرة القدم والفوتسال، إضافة إىل رياضات 
أخرى أبرزها ك�رة اليد، علماً أّنها حصلت 
أيضاً يف العام 2019 عىل شارة حكم قارية 

للمرة األوىل يف تاريخ اللعبة يف لبنان. 
ومن�ح االتح�اد اللبناني العب�ة برييتوس 
وزوق مصبح الس�ابقة ش�هادة االنتقال 
الدولي�ة، وذلك بناًء لطلب االتحاد العراقي 

للعبة. 

وحط�ت نجم�ة املنتخ�ب اللبنان�ي لكرة 
القدم والفوتس�ال وك�رة الي�د رحالها يف 
العراق، حيث ق�ادت الفريق فور وصولها 
خالل مباراته أمام الزوراء، ضمن املرحلة 

األوىل من الدوري.

ريان علي تنتقل للدوري العراقي لكرة الصاالت

انقىض وقت األن�ا، والتفاخر بما هو مجهول لدى اآلخرين، فلم 
يعد مجهوالً باملرّة س�واء كن�ت رياضياً بارزاً أم مدرب�اً ُمنتجاً، 
فتفاخرك أم�ام الفضائيات بترصيحات رنان�ة ال يعني أبداً أنك 
األفضل واألوحد واألص�دق يف الترصيح، وعليك أن تدرك ماضيَك 
وحارضَك ومنجزَك، س�يظهر لدينا بلغ�ة األرقام يف عملية بحث 
بس�يطة يف بوابات االنرتن�ت، والتغّني عىل جراح�ات الجماهري 
ومداراة احتياجاتهم ال تعفيَك من مس�ؤوليات س�ابقة كرسَت 
به�ا قلوب الجماه�ري أيضاً وتفرعن�َت عىل مج�رّد اإلجابة عىل 

أسئلتهم!
ه�ذه برصاحة ِعلّ�ة الِعلل يف مجتمع الرياضة اليوم، س�واء عىل 
الجوانب الفنية واإلدارية وصوالً اىل التش�جيعية بني الجماهري، 
وللوض�وح أكثر بص�ورة جلّية فإن ما قيل عن مس�توى مدرب 
منتخبنا الوطني بكرة القدم رسيتش�كو كاتانيتش من املدربني 
املحلّيني بعد التعادل مع منتخب اإلمارات يستحُق وقفات كثرية 
نظراً لحجم التسقيط املُبالغ فيه والذي يبدو أنه يريد العودة بنا 
اىل عرص التناف�س الالموضوعي بني املح�يل واألجنبي الذي كّنا 
نش�هده مع كل مهمة للمنتخب، وال فرق بني من يقف عىل دّفة 
اإلدارة الفني�ة محلياً كان أم أجنبياً، وب�ذات الطريقة للنيل من 

املدرب والسعي الحثيث لخلعه من املهمة!
وال تخلو الساحة بطبيعة الحال عن ضحّية جاهزة للرقص عىل 
ِحبالها وزّجها وش�خوصها يف أتون مع�رتك نفعي ال يغنيهم يف 
يشء ُيذكر، وأرشاك األعالم واإلعالميني يف املهّمة واتهامهم بأنهم 
يقفون مع ه�ذا وذاك وينحازون بثمن اىل امل�درب الذي يعنيهم 
كما يّدعي بذلك كاتانيتش! وهنا أريد أن أعّرج عىل هذه النقطة 
تحديداً التي اكتوينا بنارها وال أريد أن أكون محامي الصحفيني 
واإلعالمي�ني فلهم أخطاؤهم أيض�ًا وانحيازهم بطريقة وأخرى 
وفقاً للحظات املوقف أو تماشياً من الجمهور أو يف أحيان كثرية 
تجايف املوضوعي�ة واالبتعاد عن املهنية يف التحليل واالس�تنتاج، 
وهذا أمر طبيعي يّن�در أن ال يمّر به اإلعالمي مهما كان حاِذقاً، 
ولكنه�م أيضاً ال يمك�ن أن يكونوا يف جميع األحي�ان مّيالني اىل 
صاح�ب الترصيح العباً أو مدرب�ًا أو إدارياً، وال ُيمكن أن نجامل 
بطريقة فاضحة ألخطاء ظاه�رة للعيان وأن ننكر التاريخ وما 

يسّجله فهذه إشارات ال يمكن عبورها أبداً.
لقد أراد أحدهم أن نش�اركه النيل بش�ّدة من كاتانيتش، ونقف 
مع�ه ألنه )خري من تس�عى به ق�دُم( وهو أفضل م�دّرب منّظر 
بال من�ازع عىل شاش�ات الفضائي�ات فقط، ولكّن�ه يرتعُد من 
الخ�وف إن وقف م�ع الالعبني عىل دّكة االحتي�اط، واآلخر الذي 
ُيجيد الع�زف بالصياح والضجيج يش�هد التاريخ ل�ه بأنه أكرب 
م�ن تالعب بمنتخب�ات الفئات العمرية وبذر ب�ذرة غري ُمباركة 
يف ه�ذا امللف الصع�ب، والذي أرهق كاهل الك�رة العراقية وحّط 
م�ن س�معتها، وال يمك�ن أن ننُك�ر بأن اآلخ�ر ال�ذي أنتقد أداء 
املنتخب بش�ّدة وُضعف األداء يف مباراة ودية بأنه هو من تسّبب 
يف خروجنا العاِصف يف استحقاقات آسيوية عىل أيدي منتخبات 

ليس لها مكانة آسيوية ُتذكر. 
اعتق�د أن ع�ىل الهيئ�ة التطبيعية يف ه�ذا الظرف بال�ذات أن ال 
تس�تمع لكل م�ا يقال ويس�تهويها أنها آخر ج�ذر زرعه اتحاد 
الك�رة الس�ابق، وُه�م بالتأكيد يدرك�ون أن مصلح�ة منتخبنا 
الوطني واستحقاقه العاملي املُقبل هو األهم وال يمكن التفريط 
به أبداً، لذلك كلّه نجد أن كاتانيتش بعد كل هذه التجارب -قطعاً 
ال تخل�و من الس�لبيات- يكون ه�و الرجل املناس�ب، وعليه أن 
يف�ي بوعده يف التأهل اىل املونديال، وال يلتفت اىل االنتقادات غري 

املربّرة!

شنيشل سعيد بمستوى الزوراء ومحمود 
متحفز لمواجهة النوارس

تسقيط كاتانيتش

محمد حمدي

أبدى مدرب الزوراء، رايض شنيشل، ارتياحه 
لعودة الفريق إىل وضعه الطبيعي، بعد الفوز 
2-0 ع�ىل نفط الوس�ط، يف الجول�ة الرابعة 

عرش من الدوري العراقي املمتاز.
وقال شنيشل »الزوراء وكبار األندية تمرض 
وال تموت، برصاحة لم أفعل املس�تحيل، من 
املمكن ألي مدرب أن يحقق هذه النتائج كون 
الف�رق الكب�رية مهما تراجع�ت لكنها تعود 
وبالتايل الالعبون ش�عروا بحجم املسؤولية، 

ليعود الزوراء إىل وضعه الطبيعي«.

ونوه »الجهاز الفن�ي أكمل ما قدمه الجهاز 
الس�ابق، الفريق حتى يف تعثراته الس�ابقة، 
كان جي�ًدا لك�ن الح�ظ خالف�ه يف بع�ض 
املباري�ات، باإلضاف�ة إىل أن الجوانب املالية 
الس�ابقة أثرت عىل معنويات الالعبني، لكن 
بع�د لق�اء وزير النق�ل، حصلنا ع�ىل الدعم 

الذي أعاد الروح املعنوية لالعبني«.
وتابع »نفط الوس�ط لم يكن س�يًئا خاصة 
يف الشوط الثاني، استثمرنا الفرص وبالتايل 
حصدنا نق�اط املواجهة، ونس�عى ملواصلة 

النتائج الطيبة.
اىل ذل�ك وص�ف م�درب الس�ماوة، ش�اكر 
الصناع�ات  ع�ىل   0-2 الف�وز  محم�ود، 
الكهربائي�ة يف الجول�ة ال�� 14 م�ن الدوري 
العراق�ي، بأن�ه يف غاي�ة األهمي�ة، يف ظ�ل 
التس�ابق يف مؤخ�رة الرتتي�ب لله�روب من 

املناطق املهددة بالهبوط.
وقال ش�اكر »الفوز مه�م خاصة عىل فريق 
أفضل من�ا يف اإلمكانيات املادية وينافس�نا 
للهروب م�ن ذيل قائم�ة الرتتي�ب، وبالتايل 

النق�اط ثمين�ة ومنحتن�ا فرص�ة التقدم يف 
الئحة الرتتيب«.

وأوض�ح أن الالعب�ني ظه�روا بش�كل مميز 
وقدموا مباراة قوي�ة، رغم أن الفريق افتقد 

خدمات 3 من العنارص املهمة.
ونوه »النقطة الس�لبية الوحي�دة يف املباراة، 
تلقي املدافع حس�ن خ�ريي بطاقة صفراء، 

حرمته من املواجهة املقبلة أمام الزوراء«.
وأش�ار »الفوز عىل الصناع�ات الكهربائية، 
منحن�ا دفع�ة معنوي�ة كب�رية للتحضري إىل 

املب�اراة املقبل�ة أم�ام فري�ق كب�ري بحج�م 
ال�زوراء، ال س�يما وأن�ه قادم م�ن فوز عىل 

املتصدر يف ملعبه«.
وش�دد »مباراتن�ا أم�ام ال�زوراء يف س�تاد 
الش�عب، صعب�ة لكنن�ا نراهن ع�ىل الروح 
الصناع�ات  ع�ىل  الف�وز  بع�د  املعنوي�ة 

الكهربائية«. 
يش�ار إىل أن الس�ماوة تقدم عدة مراكز بعد 
فوزه ع�ىل الصناع�ات الكهربائي�ة، ليحتل 

املركز الخامس عرش برصيد 12 نقطة.

قدم وزير الش�باب والرياضة 
عدن�ان درج�ال، طلب�اً 
اىل رئي�س مجل�س 
مصطفى  الوزراء 
بش�ان  الكاظمي 

مباراة الع�راق الودية أمام الكويت يف 
الب�رصة.

ملع�ب  ع�ىل  املنتخب�ان  وس�يتواجه 
الب�رصة الدويل يف الس�ابع والعرشين 
من شهر كانون الثاني الحايل بحضور 

رئييس االتحادين الدويل واالسيوي.
وقال درجال لعدد من وس�ائل االعالم 
م�ن بينها الس�ومرية، »قدمن�ا طلباً 
لرئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظمي بالس�ماح لدخ�ول 25 الف 

مشجع مللعب املباراة«.
واضاف ان »دخول املش�جعني سيتم 
من خالل االلتزام بالتعليمات الصحية 
واالجراءات الوقائية التي اعلنت عنها 

اللجنة العليا للصحة والسالمة«.

رصد الالعب الدويل الس�ابق بس�ام 
رؤوف س�لبيات مباري�ات الجول�ة 
الرابعة ع�رشة من ال�دوري املمتاز 

بكرة القدم.
وق�ال رؤوف إن »مباري�ات الدوري 
املمتاز ش�هدت عدة حاالت س�لبية 
ع�دة  يف  الفردي�ة  االخط�اء  منه�ا 
مباريات والتي ستلقي بظاللها عىل 

مستوى املنتخب الوطني ايضاً«.

واوض�ح ان »اغل�ب ف�رق ال�دوري 
املمت�از تركز عىل الدف�اع الفردي يف 
التمرك�ز وم�يلء مس�احات الفراغ 
الجماع�ي،  بالعم�ل  ربطه�ا  دون 
فضالً عن اهدار الفرص الس�هلة يف 

الهجوم«.
يذك�ر ان الجول�ة الرابعة عرش من 
ال�دوري املمتاز اختتمت امس االول 

االحد.

أب�دى م�درب الحدود 
اقتناعه  جب�ار،  مظفر 
الك�رخ يف  بالتع�ادل م�ع 
الجولة 14 من الدوري يف ظل 

الظروف التي يمر بها الفريق.
وقال جبار »فريق الحدود يعاني 
م�ن إصاب�ات متك�ررة وأمام 
الكرخ غ�اب 6 العبني، ومن 
األس�اس خيارات الفريق 
ويصع�ب  مح�دودة 

تعوي�ض  علين�ا 
الغائب�ني، 

ا  ل�ذ

تع�د نقط�ة التع�ادل جي�دة«. وبني 
»املب�اراة املقبلة س�تكون أمام أربيل 
يف ملعب فرانس�و حريري وعلينا أن 
نس�عى لحصد النق�اط الثالث، كون 
تسلس�ل الفري�ق يف الئح�ة الرتتيب 
ال يتناس�ب مع طموحاتنا«. وأش�ار 
»فريق أربيل مكش�وف بالنس�بة لنا 
مثلما ه�م يعرفون الح�دود وبالتايل 
سنلعب عىل النقاط التي شخصناها 
ع�ى أن نوف�ق يف املب�اراة ونع�ود 
أن  إىل  يش�ار  الكامل�ة«.  بنقاطه�ا 
الحدود يحتل املركز الس�ادس عرش 

برصيد 13 نقطة.

يخضع مدافع نادي القوة الجوية 
عيل بهجت، للفحوصات الطبية 

لتحديد حجم االصابة.
وق�ال بهج�ت »خ�الل مباراة 
يف  لكدم�ة  تعرض�ت  اربي�ل، 

الساق تس�ببت بخروجي من امللعب عىل 
الف�ور«.

واوضح »س�أجري الفحوص�ات الطبية 
لبي�ان م�دى خط�ورة االصاب�ة، بالرغم 
ان  اال  الفري�ق  طبي�ب  تطمين�ات  م�ن 

حج�م االصاب�ة ل�ن يت�م التع�رف عليه 
اىل بع�د ظه�ور التقرير الطب�ي الخاص 

بالفحوصات«.
واس�تبدل بهج�ت يف الش�وط الثاني من 
املباراة ليحل محله املدافع احمد ابراهيم.

أصدرت لجنة املسابقات يف الهيأة التطبيعية 
التحاد الكرة العراقي، قائمة بأس�ماء هدايف 
ال�دوري العراقي املمتاز بع�د انتهاء الجولة 

الرابعة عرش لدوري الكرة املمتاز.
وتص�در قائم�ة الهداف�ني ايمن حس�ني 

الع�ب الق�وة الجوية برصي�د عرشة أه�داف، يليه 
العب نادي ال�زوراء مهند عبد الرحيم برصيد ثمان 
أه�داف، ثم العب فري�ق نادي نفط ميس�ان احمد 
عبد الرزاق، والعب ن�ادي الكهرباء محمد ابراهيم، 
والع�ب ن�ادي النفط م�وىس عدنان، والع�ب نادي 

امان�ة بغداد جبار كريم، ولكل منهم س�تة أهداف، 
والعب نادي الحدود منار طه، والعب نفط الوس�ط 
عمر منصوري، والعب الطلبة محمد جفال، والعب 
ن�ادي النج�ف احم�د كوني ول�كل منهم خمس�ة 

أهداف.

10 اهداف تقود ايمن حسين لصدارة قائمة الهدافين 

درجال يطمح لدخول الجماهير في مباراة الكويت

جبار: اإلصابات اثرت على مستوانا في مواجهة الكرخ

رؤوف يحدد سلبياتالفحوصات تحدد مدة غياب علي بهجت
 الدوري الممتاز



أك�د األملان�ي مس�عود أوزي�ل، عقب 
وصوله إلسطنبول استعدادا للتوقيع 
مع فنربخشه، أنه باالنتقال لصفوف 
الن�ادي الرتك�ي س�يكون ق�د حقق 

حلما.
وأعل�ن الن�ادي الرتك�ي نفس�ه عرب 
موقع�ه اإللكرتوني، وص�ول الالعب 
األملاني عىل متن طائرة خاصة قادمة 
م�ن لندن، حيث كان يلعب هناك منذ 

2013 بصفوف آرسنال.
وكان يف اس�تقبال أوزي�ل م�ن مطار 
أتاتورك، املدير الريايض لفنربخش�ة، 

إمري بيلوز أوغلو.
»أن�ا  نادي�ه  لقن�اة  أوزي�ل  وق�ال 
متحمس للغاية، دائما كنت مشجعا 

لفنربخشه ، بالنسبة يل أحقق حلما، 
أتمن�ى ارت�داء قميص الن�ادي وآمل 
أن أحظ�ى بالنج�اح إىل جانب زمالء 
اإلع�الم  وس�ائل  الفريق«.وحس�ب 
الرتكية، س�يوقع أوزيل عىل عقد ملدة 
3 أع�وام ونص�ف لفنربخش�ه، الذي 

يحتل حاليا وصافة الدوري الرتكي.
يف  ول�د  ال�ذي  أوزي�ل،  واس�تهل 
أرسة  م�ن  )أملاني�ا(  جيلزنكريش�ن 
تركية، مش�واره الك�روي يف صفوف 
شالكه، وانتقل يف 2010 لريال مدريد 
ثم يف 2013 آلرسنال، ولعب دوليا مع 

أملانيا حتى 2018.

أك�د االتحاد ال�دويل للتنس، أن 
نهائي�ات كأس ديفي�ز للتنس 
لف�رق الرجال 2021، س�تقام 
ع�ىل م�دار 11 يوم�ا )بدال من 
7 أي�ام(، وأنه�ا ع�ىل األرج�ح 
س�تقام يف 3 م�دن مختلف�ة، 
من بينها العاصمة اإلس�بانية 

مدريد.
وطرحت مؤسس�ة »كوزموس 
تنس« االس�تثمارية، املشاركة 
م�ع  البطول�ة  تنظي�م  يف 
االتح�اد، هذا االق�رتاح، ثم 
وافق علي�ه مجلس إدارة 
للعب�ة. ال�دويل  االتح�اد 
»كوزموس  وتستثمر 
ثالث�ة  تن�س« 
ت  ا ر ملي�ا
دوالر، يف هذا 

املجال، عىل مدار 25 عاما.
وس�تقام نهائيات البطولة هذا 
العام، ما بني 25 ترشين الثاني 
والخامس من ديس�مرب كانون 

األول.
وأك�د االتحاد ال�دويل أيضا، أنه 
ج�اري البح�ث ع�ن مدينت�ني 
أوروبيتني أخريني، للمش�اركة 
إىل  النهائي�ات  اس�تضافة  يف 
جانب مدريد، التي اس�تضافت 
أيض�ا أول نهائي�ات للنس�خة 

املعدلة للبطولة، يف 2019.
وواف�ق االتح�اد ال�دويل للتنس 
يق�ي  آخ�ر،  اق�رتاح  ع�ىل 
بتخفيض عدد الفرق املشاركة 
فريق�ا   16 إىل  النهائي�ات،  يف 
بدال من الع�دد الحايل، وهو 18 

فريقا، بداية من 2022.

أب�دى أليس�اندرو دي�ل بيريو نج�م يوفنتوس 
السابق، قلقه تجاه ما ظهر عىل البيانكونريي 
خالل مبارات�ه أمام إنرت مي�الن، والتي انتهت 
بفوز النرياتزوري 2-0 يف إطار الجولة 18 من 

عمر الدوري اإليطايل.
وقال ديل بيريو يف ترصيحات لش�بكة س�كاي 
سبورت »يوفنتوس توقف عن املباراة بأكملها 
ولم يظهر خالل الش�وطني، أعتقد أن هذا هو 

اليشء األكثر إثارة للقلق«.
وأض�اف »ح�دث ه�ذا يف امل�ايض أيًض�ا، فقد 
يمنحون الش�وط األول للخص�م، لكنهم دائًما 
يتمكنوا من العودة والتعايف يف الش�وط الثاني، 

وم�ع ذل�ك كان يوفنت�وس يف�وز بمباري�ات 
مهمة هذا املوسم، فكر يف مبارياته ضد ميالن 

وبرشلونة«.
ولع�ب يوفنت�وس، املباراة يف ظ�ل غياب باولو 
ديباال وماتياس دي ليخت وكوادرادو وساندرو 

بسبب إصابتهم بفريوس كورونا املستجد.
ويف هذا الصدد، رصح أليس�اندرو »لم يتحدث 
بريل�و وال كيليني عن الغياب�ات، عنارص مثل 
كوادرادو وس�اندرو مهمة، ع�دم ذكر غيابهم 
يعني أن املجموعة قوية، ويدرك الالعبون أنهم 
يج�ب أن يمروا بهذه الهزائم الثقيلة لتحس�ني 

األداء«.

يأمل بايرن ميونخ يف أن يكون الفوز 
2-1 ع�ىل فرايب�ورج، بداي�ة لعودة 
التوازن واالس�تقرار إىل الفريق، بعد 
الكب�وات التي تعرض له�ا يف الفرتة 

املاضية.
ويرتب�ع باي�رن عىل ص�دارة جدول 
ال�دوري األملاني برصي�د 36 نقطة، 
بف�ارق 4 نقاط عن اليبزيج صاحب 
املركز الثاني، وذلك قبل مباراة بايرن 
املرتقب�ة عىل ملعب أوجس�بورج يف 
خت�ام مباري�ات النص�ف األول من 

املوسم.
ول�م يس�تطع منافس�و باي�رن يف 
املس�ابقة، االس�تفادة م�ن النقاط 
الت�ي أهدره�ا الباف�اري يف الف�رتة 
املاضي�ة، ليظ�ل باي�رن يف الصدارة 
بف�ارق جيد ع�ن منافس�يه، ليتوج 
بلق�ب بطل الش�تاء للم�رة األوىل يف 

آخر 3 سنوات.
ويطم�ح باي�رن اآلن للحف�اظ عىل 
ف�ارق األربع نقاط أو توس�يعه من 
خ�الل املب�اراة أم�ام أوجس�بورج، 
يف خت�ام فعالي�ات ال�دور األول من 
املس�ابقة حي�ث يح�ل ضيًف�ا عىل 
أوجس�بورج غدا األربعاء، يف املرحلة 

السابعة عرشة من املسابقة.
م�ن  باي�رن  العارض�ة،  وأنق�ذت 
خ�الل  التع�ادل  ف�خ  يف  الس�قوط 
حي�ث  فرايب�ورج،  أم�ام  املب�اراة 
تصدت لتسديدة البديل نيلز بيرتسن 
العب فرايب�ورج يف وقت متأخر من 

املباراة.

ليفاندوفس�كي،  روب�رت  وس�جل 
الهدف األول لبايرن يف املباراة لريفع 
رصيده إىل 21 هدفا يف صدارة قائمة 
ه�دايف املس�ابقة هذا املوس�م، وهو 
رق�م قي�ايس يف ه�ذه املرحل�ة م�ن 

املسابقة.
وج�اء الف�وز ع�ىل فرايب�ورج بعد 
يف  لباي�رن  متتاليت�ني  هزيمت�ني 
األي�ام الس�ابقة، حيث خ�ر أمام 
هولش�تاين كي�ل يف ال�دور الثان�ي 
بوروس�يا  وأم�ام  أملاني�ا  ل�كأس 

مونشنجالدباخ يف البوندسليجا.
واآلن يأم�ل بايرن يف أن يكر الفوز 
ع�ىل فرايب�ورج الحظ العاث�ر الذي 
واجه البافاري يف اآلونة األخرية، وأن 
يعي�د هذا الف�وز الفريق إىل املس�ار 
الصحيح للفوز بلقب البوندس�ليجا 

للموسم التاسع عىل التوايل.
وقال هانز فليك املدير الفني لبايرن 
»كان مهًما أن نظهر رغبتنا يف الفوز 
باملباراة، من املهم أننا نتقدم بفارق 
4 نق�اط، ولك�ن كل م�ا يهمن�ا هو 

الفوز باملباريات التي نخوضها«.
وأوض�ح »علين�ا أن نرك�ز تماما يف 
املباراتني املقبلتني أمام أوجسبورج 
يف  تركيزن�ا  كان  مثلم�ا  وش�الكه 
مب�اراة فرايبورج. ل�دي قناعة بما 

يقدمه الفريق من أداء«.
ووص�ف لي�ون جوريتس�كا الع�ب 
باي�رن، الف�وز عىل فرايب�ورج بأنه 
»مه�م للغاي�ة يف ظل نتائ�ج الفرق 
األخ�رى« يف إش�ارة إىل أن مناف�ي 

الفري�ق ل�م يس�تفيدوا م�ن كب�وة 
الفري�ق يف اآلون�ة األخ�رية وأهدروا 

بعض النقاط أيضا.
وق�د يس�تمر املنافس�ون يف إه�دار 
املرتقب�ة  املرحل�ة  خ�الل  النق�اط 
يف اليوم�ني املقبل�ني، حي�ث يواجه 
الثان�ي  املرك�ز  صاح�ب  اليبزي�ج 
اختب�ارا صعبا يف مواجه�ة يونيون 
برل�ني صاحب املرك�ز الخامس بعد 

غد األربعاء.
كما تش�هد نفس املرحلة، مواجهة 
مث�رية بني باير ليفرك�وزن صاحب 
املركز الثالث، وبوروس�يا دورتموند 

صاحب املركز الرابع.
اليبزي�ج  ب�ني  الف�ارق  ويقت�رص 
ويونيون برلني عىل أربع نقاط فقط 

قبل مباريات هذه املرحلة.
وقدم يونيون مستويات رائعة حتى 
اآلن يف املوس�م الح�ايل، علًم�ا بأن�ه 
املوس�م الثان�ي ل�ه فق�ط يف دوري 
الدرج�ة األوىل ، لكنه اس�تحوذ عىل 
عناوين األخبار بش�كل سلبي وذلك 
بعدم�ا تلطخ فوزه ع�ىل ليفركوزن 
مطل�ع ه�ذا األس�بوع بم�ا أثري من 
ادعاءات حول توجيه العبه فلوريان 
هوبن�ر إلهان�ات عنرصي�ة إىل نديم 

أمريي العب ليفركوزن.
ويأمل اليبزيج يف استعادة انتصاراته 
بعدما خ�ر الفريق أمام دورتموند 
1-3 وتعادل 2-2 مع فولفس�بورج 
صاح�ب املرك�ز الس�ادس يف آخ�ر 

مباراتني خاضهما باملسابقة.

بايرن ميونخ يسعى لالبتعاد في الصدارة من بوابة أوجسبورغ
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أوزيل: حققت حلمي باالنتقال إلى فنربخشة

كشف تقرير صحفي، موقف ليونيل ميي قائد برشلونة، من 
الغياب ع�ن الفريق الكتالوني يف املباري�ات املقبلة بعد طرده 
أمام أتلتيك بيلباو، يف نهائي كأس الس�وبر اإلسباني.وذكرت 

صحيفة »سبورت« يف تقرير لها، أن ميي لن تتم معاقبته 
باإليقاف ملدة 4 مباريات، بل س�يتم إيقافه لفرتة أقرص، 
يف نبأ سار للفريق الكتالوني.وأضافت أن معاقبة ميي 
تتوق�ف عىل تقرير الحكم جي�ل مانزانو، والذي كتب يف 
تقريره »ميي ُطرد بسبب رضب الخصم بذراعه بقوة 
مفرطة بينما كانت الكرة يف امللعب«.وتابعت أن وصف 
حك�م اللق�اء للحظة ط�رد مي�ي، وبالنظ�ر لقانون 
االنضب�اط، فإن مي�ي قد يتم معاقبت�ه باإليقاف من 

مبارات�ني إىل 3 مباريات فقط.ولفت�ت الصحيفة إىل أنه 
نظ�رًا لكونه�ا الحادثة األوىل التي يت�م فيها طرد ميي، 

ف�إن الهيئة التأديبية تميل دائًم�ا إىل معاقبة الالعب بأقل 
عقوب�ة )مباراتني فقط(.وبات من املتوقع أن يغيب ميي 

ع�ن مباراتي كورنيا بكأس إس�بانيا، وإلتيش بالليجا، ومن 
املنتظر الكش�ف عما إذا كان سيتم إيقافه عن املباراة الثالثة 

أمام بيلباو بالليجا من عدمه.

ثالث مدن تستضيف
 نهائيات كأس ديفيز

كيليني: خسرنا كل 
الثنائيات أمام االنتر

اعرتف جورجيو كيليني، مدافع وقائد يوفنتوس، بأن فريقه اس�تحق الهزيمة 
أم�ام إنرت ميالن، بعدما تفوق النرياتزوري بش�كل تام يف مختلف أنحاء امللعب، 
باللقاء الذي انتهى بنتيجة )2-0(، بمنافسات الجولة 18 من الدوري اإليطايل.
وقال كيليني يف ترصيحات لش�بكة »سكاي س�بورت إيطاليا«: »يمكنك إجراء 
جميع االس�تعدادات واالختب�ارات التي تريدها، لكن األم�ر يتعلق بالتنفيذ عىل 
أرض امللع�ب، نحن لم نفز بمب�ارزة واحدة عىل أرض امللع�ب، وإنرت أراد الفوز 
أكث�ر واس�تحقوا«.وأضاف »إنها رضبة لكنه�ا ال يجب أن تك�ون قاضية، ألن 
لدينا الوقت للتعويض، وأمامنا طريق طويل لنقطعه هذا املوس�م، بدًء من يوم 
األربعاء ضد نابويل يف الس�وبر، لحسن الحظ س�نلعب يف غضون ثالثة أيام، لذا 

يمككنا ترك هذا وراء ظهرنا ونركز عىل الفوز باللقب األول يف املوسم«. 
وأردف كيلين�ي »مش�كلتنا أمام إنرت ه�ي أننا عندما كنا نمتل�ك الكرة، نرتكب 

الكثري من األخطاء وكنا نتخىل عنها باستمرار وال نجد طريق لتمريرها«.
وعن طرد س�اري وتعيني بريلو، أوضح جورجيو«كان�ت لدينا بعض الرشارات 
هذا املوس�م، عىل س�بيل املث�ال يف برش�لونة، حققن�ا 4 انتص�ارات متتالية يف 
مباريات صعبة جًدا، لكن يصعب تحليل مستوانا أمام اإلنرت، كانت هناك فجوة 
كب�رية بني الفريقني«.وزاد »تمر الس�نوات ونحن نحاول ب�كل الطرق أن نبقي 
هذه الحقبة مس�تمرة، وسيكون الفوز باالسكوديتو العارش عىل التوايل أمرًا ال 

يصدق، ليس سهالً لكننا نبذل قصارى جهدنا«.

أعل�ن االتح�اد الدويل لكرة الق�دم »فيفا«، تعديل موعد انط�الق بطولة كأس العال�م لألندية، املقررة يف 
شباط املقبل بقطر.وذكر فيفا يف بيان عرب موقعه الرسمي، أنه بانسحاب أوكالند سيتي من املشاركة، 

ف�إن االتحاد ق�رر تعديل ج�دول مباريات 
البطولة.وش�دد عىل أن شكل املسابقة لم 
يتغ�ري، لكنها س�تقام ع�ىل ملعبني فقط، 
املدين�ة التعليمي�ة وملعب أحم�د بن عيل، 
بينما لن يتم استخدام ستاد خليفة الدويل 

الذي كان مقرًرا أن يستضيف مباراتني.
وأوضح فيفا أن املباراة االوىل يف املس�ابقة 
س�تقام يوم 4 ش�باط بدالً من 1 ش�باط، 
بينم�ا س�يقام النهائي عىل س�تاد املدينة 
التعليمي�ة يوم 11 من نفس الش�هر.ومن 
املق�رر أن تق�ام القرع�ة ي�وم 19 كانون 
الثان�ي الجاري، فيما سيش�ارك بالبطولة 
كل م�ن الدحي�ل، األه�يل امل�رصي، بايرن 
ميونخ، أولسان هيونداي الكوري، تايجرز 
أون�ال املكس�يكي، والفائ�ز بلق�ب كوب�ا 

ليربتادوريس.

تغيير موعد
 انطالق مونديال األندية 

أعل�ن االتحاد البولندي لكرة الق�دم، يف بيان، رحيل 
ي�رزي برزنتش�يك ع�ن منص�ب املدي�ر الفني 
رئي�س  بوني�ك  زبيجني�و  للمنتخب.وق�ال 
االتحاد يف ترصيحات نرشت ضمن البيان: 
»أود التقدم بالشكر للمدرب برزنتشيك 
عىل عمله مع املنتخب«.ولم يكش�ف 
االتحاد عن تفاصيل القرار، كما لم 
يعلن عن اسم املدرب الذي سيحل 
تدري�ب  يف  برزنتش�يك  م�كان 
برزنتش�يك  املنتخب.وت�وىل 
البولن�دي  املنتخ�ب  تدري�ب 
ألدم  خلف�ا   2018 آب  أول  يف 
نافاوكا، وذلك بعد مشوار غري 
ناج�ح للفري�ق يف كأس العال�م 
برزنتش�يك  بروس�يا.وقاد   2018
املنتخ�ب للتأه�ل إىل نهائيات كأس 
األمم األوروبية )ي�ورو 2020( التي 
تأجلت إىل الصيف املقبل بسبب جائحة 
كورونا، وكان االتح�اد البولندي قد جدد 
عق�د برزنتش�يك يف أي�ار املايض ليس�تمر 

حتى نهاية عام 2021.

االتحاد البولندي يعلن رحيل مدرب المنتخب األول ميسي مهدد بالغياب
 الربع مباريات
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املتنبيالثقافـي

ال تشـَتـِر الـَعـبـد إال والـَعـَصـا مـعــه 
إِن الـَعـِبـيــَد ألنـــجـــاٌس َمـنـاكــيــد

مـا ُكنـُت أَحَسُبنـي أَحيـا إلـى َزَمـن 
 ٍُيسـيء بـي فيـِه َعبـد َوْهـَو َمحمـوُد

َوال َتوهـمـُت أَن الـنـاس َقــْد ُفـِقـُدوا 
 وأًن ِمـْثــَل أَبـــي البـيـضـاِء َمــوجــوُد

وأَنَّ َذا األَْســوََد املَْثـقـوَب مـْشـَفـُرُه 
 تـِطـيـُعـُه ذي الـَعـضـاِريـُط الـرعـاِديــد

َجوعـاُن يأكـُل ِمـن زادي وُيِمسُكنـي 
لِـَكـي ُيـقـاَل َعِظـيـُم الـقـدِر َمقـُصـوُد

ـــًة َويــُلـــم قـابـلِـهــا  ـهـا ُخــطَّ َويـُلـمِّ
 لِِمْثـلِـهـا ُخــلِــَق الـمـهـريَّـُة الــُقــوُد

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

شكسبري
إّن أّي مركـز مرمـوق كمقـام ملـك ليـس إثمـاً بحد 
ذاته، إنمـا يغدو إثماً حني يقوم الشـخص الذي يناط 
به ويحتله بسـوء اسـتعمال السـلطة من غري مباالة 
بحقـوق وشـعور اآلخريـن. الرجال األخيـار يجب أال 
يصاحبـوا إاّل أمثالهم. هناك أوقات هامة يف حّي كبري، 
وإّن كل الرجـال والنسـاء مـا هم إال العبـون عىل هذا 

املرسح
. إّن املـرأة العظيمـة ُتلهـُم الرجـل العظيم، أمـا املرأة 
الذكيـة فتثري اهتمامـُه، بينما نجد أّن املـرأة الجميلة 
ال تحـرك يف الرجل أكثر من مجرد الشـعور باإلعجاب، 
ولكـن املـرأة العطوفة واملـرأة الحنونـة، وحدها التي 

تفوز بالرجل العظيم يف النهاية.

انتهاك 
احسان علي العارضي

بعد أن طمست الوجوه، جموع كثرية، انقلبوا 
بال ألسـنة، بني أربعة جدران يتوعدون، أينعت 

يف ألبابهم، دكة من  قرابني.

استعارة
بوشتاوي صالح الدين

كانـوا يتوقعون منه أن يخـرج مطأطأ الرأس 
مـن الباب الخلفي ؛ ظهر عىل املنصة الرشفية 
يرفع شارة النرص... حني سألته الصحافة  أي 

نرص يقصد؟  قال :
_ إن أنت لم تنفع فرض !!

طيف 
  أميرة صارم  

انبثقـت من ظالم دامـس ، تحولـت إىل جنية 
أختفـت املالمح عرب ضباب كثيـف لحقت بها 
حتـى وصلت إىل النهـر فإذا بحورية سـاحرة 

فاتنة سقطت باملاء سقط  قلبي معها.

غبن
علي رحيم

املغاضبـة  الشـهيد  روح  أحالمـي  أخرتقـت 
،فدعـوت لـه ،طافني مـرة أخـرى ...فعملت 
مأدبة ..لم ينكفئ ولـم أبخل ...يف املرة الثالثة 
سـألته حاجتـه ... طالبني بالنـرص والخلود 

،رسقهما الحاكم!!.

)1( 
ِهَي ِخرَْقٌة

، َخرََقْت َنواميَس الَبرَشْ
تلَك التي استعَصْت عىل الّتْخريِق،

مْن َفْجِر الُوجوْد.
َمها الَقَدْر، َوَمَحْت ُحدوًدا كاَن َرسَّ

َبنْيَ الُوجوِه الّدانياِت ُقطوُفها،
َعرْبَ الزّماِن،

ولْم َيُعْد ِبالُوْسِع َترْسيُم الُحدوْد.
َوَحَمْت أماليَد الُغصوِن مَن الَوباِء املُْسَتوي 

َملًِكا
َجْر. عىل َعرِْش الشَّ

)2(
ِهَي ِخرَْقٌة َزْرقاُء

أْو َسْوداُء أْو َبْيضاُء
ْت َوسيًما أَو  َتْجرَتُِح الَخواِرَق ُكلَّما َكمَّ

َدميًما  مْن ُوجوِه الّناِس،
َفاْسَتْعَصْت ِقراَءُتُه

عىل ُلَغِة النََّظْر.
)3(

ِهَي ِخرَْقٌة
ُتلْغي الَفواِرَق َبنْيَ:

َوْجٍه غاِرٍق يف ُحزِْنِه
أْو ُمْفرٍِط يف ُحْسِنِه

أْو ُموِْغٍل يف ُزْهِدِه
أْو ساِدٍر يف ِغيِِّه َوإذا الُوجوه ُتِشْيُح عْن

َسرْبِ املَرايا َغْوَرها
َرْر. كي َتْقَتفي أَثَر الدُّ

َوإذا املَرايا َتْسَتقْيُل مَن
َوْر. ريَقِة َوالصُّ الَحقيَقِة َوالطَّ

)4(
يا لَلِْكماَمِة

مْن َمتاٍع ساِقٍط
لَِكنَُّه َيْقيض الوََطْر.

ُيْخفي الوَساَمَة َوالدَّماَمَة َخلَْفُه،
َق الَعْدَل الَعِصَّ َوُيَحقِّ

، ِق يف َموازيِن الَبرَشْ عىل التََّحقُّ
َوَيقي الُوجوَه إذا َطمى َخْطُب الَوباِء،

ماِل َوراَوَدْت ريُح الشَّ
الَغْيَم عَن أرْساِرِه،

َوَدَنْت َمواعيَد املََطْر.

ِكمامة
سلمان زين الدين 

شوقي كريم حسن 
تلـك كانـت مهمـة الرائـي عبد 
الرضا الحميـد، الذي كان يهرب 
بقصـد التأمـل مـن مواجهـات 
مرائيه التي ظلت لسنوات طويلة 
قيد البحـث، والتقص والتعديل، 
الرسديـة،  الحميـد  امكانيـات 
اليمكن االختالف عليها، مع دقة 
يف اختيـار الفكرة والشـخوص، 
الدقيقـة،  تحركهـا  ومسـارات 
داخل بناء متفق عليه منذ بداية 
التسـعينيات، ذلـك الجمـع غري 
املسـتحيل بني طبقـات  الفنون 
التي قـد ال تلتقي اال عند بوابات 
مـدن الذائقة الجماليـة، اذ يبدو 
االمر مدهشـا ان تضع بحضور 
او  سـيمية،  مشـهدية  الـرسد 
مرسحيـة، وترسـم عـن قصـد 
بالوانهـا  مشاكسـة  لوحـة 
املزروقـة والتي تبعث عىل التأزم 
واملراقبـة، وبينهمـا بعـض من 

الحميد  وتريات موسيقية يبثها 
، بروح البناءات لتسـتقيم، تلك 
مهمة تبدو محنونة، بل وخارج 
مألوف السـائد اليوم، لذا جاءت 
خيول املعنـى بصهيلهـا لتمنح 
متلقيها الكثري من متعة التلقي 
باالدهاش  املصحـوب  الحقيقي 
شـخوص  االسـتمرار،  ورغبـة 
السـارد وان كانـت ماخوذة من 
قـاع املحنـة لكنها تمنـح ابعادا 
جمالية فكرية وجمالية، تؤدلج 
السـائد املتعـارف عليـه، وغـري 
املتفـق  عليـه ايضـا، لتسـقط 
االختيـار يف امتحانـات محزنـة 
هـذه  تحـت  املنـال،  وبعيـدة 
اللحظات ظل عبد الرضا الحميد 
ويعـاود  الرتاجعـات،  يعانـي 
التأمل ببطء عله يصل اىل غايات 
التضاديـة، وحني اطمنئ  الرسد 
اىل انـه امسـك بخيـوط لعبتـه، 
الرسدية، ارسج خيوله ومنحها 

معنـى، مرائي الحميد.. مازومة 
النهـا اعتمـدت ازمـات مختارة 
مـع  مالحظـة  ودقـة  بعنايـة 
توافـر قدرات دراميـة التوجد يف 
الكثري من رسديـات الحارض او 
االيـام الخـوايل، حوارياته بفعل 
يكمـل الفعل من اجـل الوصول 
اىل الثيمـة االبسـط ومـا تلبـث 
تلـك الثيـم ان تتصاعـد لتكمـل 
املشـهدية الرسديـة مـن خالل 

العينية  الزوايـا  مجموعـة مـن 
التـي قـد تظهـر امـام املتلقـي 
وكأنهـا نتـؤات نافـرة، وضعت 
يف غري مكانهـا الصحيح، تظهر 
تلـك النتـؤات امام مـن اليعرف 
كيفيات االشـتغال داخل الجسد 
التضـادي الـذي ال يحبـذ غـري 
املغايرة وهدم السـائد االتي من 
االخر، عمدت تضاد اىل التهشيم، 
وعمد الحميد اىل ترسيخ مفاهيم 
التهشـيم الرسدي واعادة البناء 
مـن خـالل مسـمى هـو االدق، 
املراى روح الفعـل الذي اليمكن 
لغرية اسـتيعاب تجربـة الحميد 
النفسـية  الخصوصيـة  ذات 
والسياسـية،  واالجتماعيـة 
الثـرة  الحميـد  لغـة  سـاعدت 
واملطواعـة عىل اكمـال مرشوع 
سـتبقى  التـي  املعنـى  خيـول 
منجـزات  اهـم  مـن  واحـدة 
الرسدية العراقية خالل السنوات 
السـابقة، رسديات وعي، ودقة 
اختيار، وتوثيق تاريخي يحتاجه 
املتلقي، وكان يبحث عنه، خيول 
املعنـى.. معانـي رسديـة يجب 
ان تقرأ ملـرات عدة، ومـن زوايا 
بأهميتهـا  عارفـة  مشـهدية  
لتكتمـل الرؤيـا وتصـل اىل حـد 

انشاء ذائقة جمالية مغايرة.

خيول المعنى.. قراءة المختلف
المغاي��رة  بهواج��س  المصحوب��ة  الكتاب��ة 
واالختالف، تب��دو مثل مغامرة صع��ود اىل قمة 
جب��ل دون مع��دات واس��تعداد نف��ي، يح��دد 
االتج��اه اوال، وكيفي��ات الفع��ل، والنتائج التي 

يمكن تحقيقها، 

»التنكيل بالعراق« تاريخ الجرائم االقتصادية ضد بالد الرافدين
 املراقب العراقي/ متابعة...

يقول كتـاب »التنكيل بالعراق العقوبات 
والقانـون والعدالة« لـ جيف سـيمونز، 
والصايـر عـن مركـز دراسـات الوحدة 
العربيـة :لم تكن الحـرب األمريكية عىل 
العراق منذ تسـعينيات القـرن العرشين 
حربـاً تقليديـة اعتياديـة، فالعقوبـات 
والحصار التي تلت العمليات العسـكرية 
ضـد العـراق مّثلـت مـا يشـبه اإلبـادة 
الجماعيـة البطيئة للعراق بـكل ما فيه، 
شـعباً وأرضـاً وبيئـة واقتصـاداً، عـرب 
إجراءات عقابية تسببت بإفقار وإمراض 
وتجويـع ومـوت مئات اآلالف مـن أبناء 
الشعب العراقي، أطفاالً وشيوخاً ونساًء 
ورجـاالً. فضـاًل عن التسـبب بانتشـار 
األمراض والتشـوهات الخلقيـة التى لن 
يتخلـص الشـعب العراقـي مـن آثارها 

ألجيال.
يتناول هـذا الكتاب بالتوثيـق والتحليل، 

حملة العقوبات االقتصادية التي تعرض 
لهـا العراق عقـب حرب الخليـج الثانية 
وما تركته هـذه الحرب من آثار تدمريية 

يف مختلـف مكونـات العـراق. ويناقـش 
الكتـاب مدى تناقض تلـك العقوبات مع 
املواثيـق والرشائـع الدوليـة، بمـا فيها 
األمـم  وميثـاق   ،1949 جنيـف  ميثـاق 

املتحدة ىف شأن اإلبادة الجماعية.
يربـط الكتاب بـني تلك العقوبـات وبني 
املطامع النفطيـة واالقتصادية للواليات 
املتحـدة األمريكيـة يف العـراق، بعيداً من 
أخالقيات شعارات الديمقراطية وحقوق 
اإلنسـان التي غالباً مـا ترفعها الواليات 
الحـروب،  خوضهـا  أثنـاء  يف  املتحـدة 
التـي  االنتهـاكات  مقـدار  ويكشـف 
تمارسـها الواليات املتحدة ىف حروبها يف 
حق القانون الدويل ومواثيق األمم املتحدة 
حـني تسـتدعى مصالحهـا االقتصادية 

واإلسرتاتيجية ذلك.
يتضمن الكتاب خمسـة فصـول، فضالً 
واملراجـــع  واملالحـق  املقدمـة  عـن 

والفهرس.

قصص قصيرة جدا 

املراقب العراقي/ متابعة...
رغـم أن شـهرة األديـب الكبـري الراحـل صربي 
موىس، جاءت عن طريق روايته الشـهرية »فساد 
األمكنـة« لكـن الكاتـب الكبـري تـرك العديد من 
األعمال األدبية الرائعة ىف مجال الرواية والقصة، 
لعل مـن أبرزهـا مجموعتـه »القميـص« والتي 
كانت من أوىل كتاباته اإلبداعية حيث نرشت عام 

.1958
ولو لم يكتب صربي موىس غري )فسـاد األمكنة( 

السـتحق مكانة مرموقة يف املشهد األدبي العربي 
بسـببها، ذلك أنها األوىل التي أخذت الرسد العربي 
خـارج حدود املـدن الضيقة والحـارات وعالقات 
الحـب والرصاع عىل النسـاء والنفـوذ، إىل رحابة 
الصحراء وعالقاتها املتشابكة وحدودها املفتوحة 
من جهة، وإىل عالقة البدو بالغربيني، البدو الذين 

يفرتض أنهم األقل تحرًضا يف ذلك الزمن.
 تتكـون »القميـص« مـن عـدة قصـص منهـا: 
القميـص، تفاح، كنـا نضحك، السـاعة، وتتميز 
بتنـاول الضعفـاء واملهمشـون تلـك الفئـة التي 
انشـغل بها الراحل صربي موىس، وعن مشـاعر 
الناس وكيف يواجهون مشاكلهم العادية، وكيف 

يواجهون كوارث حياتهم اليومية.
»القميـص« هي مجموعة قصصيـة واقعية جًدا 
تلمس شـخصيات عادية جًدا بشـكل غري عادي، 
مـن تفاصيل حياتيـة مرهفة لربمـا نعرب عليها 

يومًيا.
وصـربي مـوىس، أديـب وروائي مـرصي، ولد يف 
محافظـة دميـاط عـام 1932، وهو مـن كتاب 
القصـة البارزيـن يف مـرص، تخرج مـن مدارس 
دميـاط وعمـل يف الصحافة وتعـددت مؤلفاته يف 
أدب الرحـالت والقصة القصرية والسـيناريو وىف 
الرواية ولقد عمل مدرسـاً للرسم ملدة عام وأحد، 
ثم صحافياً يف جريدة الجمهورية، وكاتباً متفرغاً 
يف مؤسسـة »روز اليوسـف«، وعضـوًا يف مجلس 
إدارتها، ثم عضواً يف اتحاد الكتاب العرب، ومقرًرا 
للجنـة القصـة يف املجلـس األعـىل للثقافـة وقد 

ترجمت أعماله لعدة لغات.

»القميص« حكايات الضعفاء
 في مواجهة الكوارث

النحات سامر روماني يطلق مشروع »بقاء« من دمشق
املراقب العراقي/ متابعة

النحـت  معـرض  فعاليـات  اختتمـت 
الفـردي »بقـاء« يف صالـة تجليـات يف 
العاصمـة السـورية دمشـق، مع ثالث 
وعرشين منحوتـة برونزية، تلعب دور 
البطولة فيها جاموس بشـكل فريد إىل 
حد ما، وكرة ناعمة ثابتة أو متدحرجة 

باتجاهات مختلفة.
املعرض هـو الجـزء األول من مرشوع 
متكامل يعمـل عليه النحات السـوري 
سـامر رومانـي منـذ حـوايل عامـني، 
وسـيتضمن معرضـني مقبلـني تحـت 
العنـوان نفسـه، وباسـتخدام الرمـوز 
ذاتها، التي يعمـل الفنان عىل أن تكون 
بمثابـة »موضـوع« خـاص بـه، كمـا 
تحدث لـ»القـدس العربي« يوم اختتام 

املعرض.
»البقـاء هو عبـارة عـن مجموعة من 
األسـئلة، أكاد أجـزم بأن أي إنسـان يف 

العالـم، أينمـا كان مقيمـاً، يطرحهـا 
عىل نفسه بشكل شـبه يومي. »ما هو 
املغـزى من حياتي؟ ملاذا أنـا حّي؟ ماذا 
أنتظر؟ وما هو معنى االسـتمرارية؟«. 

هذه األسئلة تأخذ بعداً أعمق يف سوريا، 
حيث تغدو للحياة واملوت معاني أخرى 
بعـد سـنوات الحـرب، وهو مـا أحاول 
الخاصـة« يقول  تجسـيده بطريقتـي 

الفنـان الحاصل عىل دبلـوم من معهد 
الفنون التطبيقية يف دمشق عام 2006.

عىل ملصق املعرض عند مدخل الصالة، 
نرى جاموساً مستندة بإحدى قوائمها 
األماميـة إىل كـرة كبـرية، وبقائمتهـا 
الخلفيـة عىل كرة أصغـر، ويبدو وكأن 
عينيها تحدقـان بالزوار مع ابتسـامة 
خفيفـة. »هـو جـزء مـن محاولتـي 
إلضفاء يشء من الروح والعقالنية عىل 
الجاموس، الشـخصية التي تجسد كل 
أفكاري، ويمكنني القول بأنها تشبهني 
ربما« يرشح لنا سامر روماني. وداخل 
األعمـال  تتـوزع  املسـتطيلة  القاعـة 
ضمن عـدة كتل متجـاورة، ونرى فيها 
الجاموس، أو مجموعة من الجواميس، 
تمثـل  مختلفـة،  وضعيـات  ضمـن 
مجموعـة أفكار يرى الفنـان أنها تعرب 
عـن حاالت ال بد أن معظـم الناس مّروا 

بها يوماً ما.

الواقع الثقافي ال يختلف عن الواقع السياسي 
وعلينا تحفيز الناس على القراءة 

الشاعر والروائي سعد السمرمد :

املراقب العراقي / القسم الثقايف...
بـدأ شـاعرا منـذ ثمانينيـات اقـرن املايض 
ليكـون عضـوا يف إتحاد األدبـاء بعد أن نرش  
مجـالت  يف  ودراسـات  ومقـاالت  قصائـد 
عراقية وعربية وأجنبية.. له تجربة فريدة يف 
العراق يف تهذيب وتشـذيب املوروث الشعبي 
وتحويله إىل موروٍث هادٍف نرش عىل أساسه 
ثـالث مجموعات شـعرية لألطفـال.. وهذه 
التجربـة قادتـه إلصـدار مجموعة شـعرية 
بعنـوان )الفـرح القروي( مثلمـا صدرْت له 
مجموعة شـعرية بعنوان )ما قالته السّيدة 
املراهقة( عام 2016م ، له مجموعة شعرية 
أخرى يف طريقها للنرش تحت عنوان ) اِنتباه 
غزالة (، صدرت لـه رواية بعنوان ) أرابخا ( 
نهاية عـام 2017م ، وصـدرت له مجموعة 
شـعرية بعنوان ) بائع امللح ( عام 2019م ، 
عمـل يف املجال اإلذاعي كمقدم ومعد لربامج 

األطفال.  
حـاوره الروائـي عـي لفتـة سـعيد لصالح 

)املراقب العراقي( وخرجنا بهذه املحصلة:
* ما الذي جاء بك إىل األبداع؟ 

- األبـداع عمليـة تراكمية ال تنشـأ من فراغ 
وال تتوقـف عـىل قـدرات املبدع، وهـي نتاج 
تفاعـل مـع اآلخرين، إن نهـم املعرفة وحب 
االسـتطالع والغور يف تجارب املبدعني يحتم 
عليك سـلك طريق التخييل واالبتـكار، وهذا 
ما جعلنـي أعيش تجربتي بصدق وإخالص، 
وما هي إالَّ مبادرة للنظر إىل املألوف بطريقة 
أو من زاوية غري مألوفة ليتسـّنى يل رصدها 
وتطويرهـا بشـكل يجعلهـا أكثـر دهشـة 

وبريقا  
*  كيـف تـرى الواقـع الثقـايف وأيـن تضع 

نفسك فيه؟ 
الواقـع  الثقـايف عـن  الواقـع  - ال يختلـف 
ونحـن  الثالـث،  العالـم  دول  يف  السـيايس 
جـزء من هـذه البيئـة التي نعيشـها وهذه 
الحكومـات التـي يتـوارث بعضهـا البعض 
فهـو واقع حـرج ومتـأزم يعيشـه املثقف، 
عىل الرغم مـن أن العراق يختلف يف محيطه 
الخارجـي الـدويل عن غريه لتعـدد الثقافات 

والقوميات والطوائف واألحزاب  
     ال أسـتطيع أن أضـع نفـي يف مكان ما 
لم يضعني اآلخـرون فيه، ثمة ثقافة ذوقّية 
ونقدية مجتمعية تحدد املساحة التي تهبني 

إّياها وهذا مرتبط بما أكتبه  
 

*  مـا بـني األجنـاس األدبيـة ثمـة فـوارق 
محسوسة .. هل يمكن أن تكون هي وحدها 

القادرة عىل تمييز هذا الجنس عن غريه؟  

-  كان األدب العربي قائما عىل الشعر، إذ إّنه 
أدب شعري كان أساسه الوزن والقافية، ثم 
شهد الشـعر تطورا جديدا، فظهرت قصيدة 
الشـعر الحر ثم قصيدة النثـر، وكما تنوّعت 
القصيدة، فقد تنـّوع النثر هو اآلخر وتطّور 
بفعل عدة عوامل؛ فكانت املقالة واملرسحّية 
والرواية والقصة، فهذه األجناس قد تطّورت 
وجـاءت مـن أجنـاس أخـرى عـن طريـق 
القلـب أو الزخرفـة أو التوليـف كمـا اّدعى 
)تـودوروف( يف هـذا املجال، وثمـة أجناس 
اختفـت، حيث كانـت موجـودة يف العصور 
املاضية؛ منها أدب الرحـالت، لذا قامت عدة 
دول بالتشـجيع عىل إحيائـه وكتابته ومنح 

جوائز لكاتبيه  
*  نتاجـك الثقايف هل يحمل رسـالة إبداعية 
أو إنه إخـراج مخزون املوهبـة التي وجدت 

نفسك فيها؟  
-  نحـن الذيـن نمـارس الكتابـة نحمل بني 
طّيات سـطورنا رسـالة واضحة يسـاورها 

االلتفـاف لتتخّطى التأويل خوفا من الرقيب 
املتعّصب لكشـف رموزهـا وإدراجها ضمن 
قوائم إشـكاالته ، فأنا غامض حدَّ الوضوح، 
وواضـح حدَّ السـذاجة ، فمن أسـاء فهمي 
صـار عرضة لالعـرتاض ومراجعة ما فاته ، 
ال أقبـل النزاع، لكنني مشـرتك فيه منذ زمن 
بعيـد، والقـول إن األدباء دائمـا هم قادرون 
عـىل الفصل يف النـزاع عىل تفسـري نتاجهم 
الخاص ، ال يمكن أن يكون استجابة إلخراج 
مخـزون ما لم يكن هناك رسـالة، فقد كتب 
)ايليوت( ذات مرة قائال ) قد يختلف تفسري 
القـارئ عـن تفسـري املؤلف، ويكـون كذلك 
سديدا وقد يكون أفضل ( ال أقول هذا بدهاء، 
لكننـي أملح القـارئ إن كان رقيبـا متعصبا 
أم قارئـا ذواقـا ، فالنـص اإلبداعـي للقارئ 

الحذق.
*  كيـف تـرى عمليـة التلقـي اليـوم أمـام 

تحديات التقنيات الحديثة؟ 
- قبـل أن أجيـب عىل هـذا أحـّب أن أذكر إّن 
العالم يحتفل يف يوم 23 نيسـان من كل عام 
باليـوم العاملي للكتاب وحقوق املؤلف، وهذا 
االحتفال أقرّه املجتمع الـدويل وَْعًيا بأهمّية 
القـراءة واعرتافا بقيمة الكتـاب، ألّنه أقوى 
الوسـائل التـي سـاعدت عىل نـرش املعرفة، 
فمـن هنا أقول إننـا يف مجتمع تراجعت فيه 
نسـب أعـداد القـرّاء بعـد أن كان العراق يف 
مقدمة املجتمـع العربي يف هذا املجال، وهذا 
مرتبـط بالجانـب السـيايس واالقتصـادي، 
فبعد املنافسـة التكنولوجّية ضمن الوسائل 
الحديثـة ازداد اإلقبـال عىل وسـائل الرتفيه 

واألجهـزة  الرقمّيـة  املعلومـات  وشـبكات 
الحديثـة املرئّية واملسـموعة، وقد أثبتت تلك 
الوسـائل أنهـا قـادرة عـىل التأثـري يف حياة 
الشـعوب لكّنهـا ليسـت بشـكل مطلق ويف 
جوانب محددة، لذا وجب علينا تحفيز الناس 
من خالل الفعالّيات واألنشطة الثقافّية عىل 
القـراءة، ورغم ذلـك يبقى الكتـاب الورقي 
هوس الكثري من القـّراء واملثّقفني ملا له من 

متعة االقتناء والقراءة
* يف كتاباتـك ثّمة جنوح مـرّة نحو التاريخ 
ومـرّة نحـو الواقع .. هل تقـودك الفكرة أو 

الحكاية إىل هذا املضمار  
- إّن كّل الروايـات تاريخّية بمعنى أو بآخر ، 
فللرواية عالقة خاصة بالتاريخ، ألّن التاريخ 
بحد ذاته واقع مسّجل يف فرتة زمنّية ما، فإن 
كان التاريخ بعيدا صّنفت بالرواية التاريخّية 
وأخـذت األحـداث رسدا جوهريًّا وفقدت من 
قيمتهـا اإلبداعيـة، تقـول )فرجيينا وولف( 
إّن الرواية التاريخّية يف القرن التاسـع عرش 
تفتقـد إىل االبتـكار، وتركـز عـىل األشـياء 
التافهـة وغري األساسـّية ، بينمـا كان يجب 
أن تركز عـىل إشـكالّية التجربة اإلنسـانية 
واملعرفـة ، ومـن هنا تجنـب كّتـاب الرواية 
التاريخّيـة الجديـدة هـذا اإلطـار، وبـدؤوا 
يكتبون بشـكل آخر يعكس وعيـا مغايرا يف 
التعامل مـع املايض ، تقول )هتشـون( عن 
الروايـة التاريخّية ما بعـد الحداثة ) الرواية 
التاريخّية ليسـت مرآة الحقيقة ( لذا توّجب 
علينا أن ندرك ذلك ونقوم بخلق شـخصّيات 
غـري موجـودة يف الواقـع التاريخـي تقودنا 
ألحداث نبتكرهـا ونصدقها قبل أن يصدقها 

القارئ .
*  خـالل فـرتة وجيـزة أصـدرت روايتـني، 
هـل هناك انسـياق إىل الروايـة ِبعدِّها ديوان 

العرص؟ 
-  يف الزمن السابق كان الشعر ديوان العرب، 
ولكـن يف العصور الحديثة أصبحـت الرواية 
ديوانهـم األّول؛ ألّنهـا أصبحـت تسـتوعب 
طموحاتهم وآراءهم، وتفصح عن أحوالهم، 
وقد تجرأ الكثري بالغور يف املنطقة املسـكوت 

عنها والحفر يف طّيات أرضها.

سعد السمرمدعلي لفتة سعيد
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

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

نور 9
على 
نور

حسن  يقف  الغرب،  جهة  من 
متأمالً  سنة،   65 حسن  إبراهيم 
وأخبار  املاء  وأهزوجة  الكوت  سّدة 
انتظار  حجم  يدرك  كان  السمك، 
لذا  دائماً،  أخباره  وتأخر  املاء 

السنارة  الحرتاقات  مطمئناً  صمت 
الغافية بني األمواج، ربما كان عىل 
السمك  وصول  حتمية  مع  موعد 
البوابات،  وأخبار النوارس وأصوات 
لكن  كثرياً،  الوقوف  يف  تعمق  لقد 
نقاط  وعرفت  تحذلقت  األسماك 
تحتمي  انها  لديه،  والضعف  القوة 

بوعي كبري باألمواج الصاخبة هرباً 
لألمكنة  لها  التي الحل  من سنارته 
ييأس  لم  للسمك،  الحامية  املنيعة 
خطوط  لكل  ظهره  وأدار  حسن 
النظر املرسومة من عرشات الدكات 

اىل  أوله  من  دجلة  مع  تمددت  التي 
آخره. وظل عاشقاً وفياً اىل لحظات 
عنف،   بكل  السّدة  أمام  الرتبص 
ربما كان للرتبص املوعود يف روحه 
تماهى  لذلك  اآلخر،  هو  صمت 
لعينيه  وأبقى  الحارض  الزمن  مع 
والخطايا  الهموم  تستوعب  فسحة 

ترتك  ولم  السدة  سجلتها  التي 
وراءها رائحة للدخان أو البارود.

قال بصوت عاٍل بعد أن الحظ وقويف 
منذ  ياصديقي،  تتعجب  ال  بجانبه: 
انقطع عن  لم  اآلن  الطفولة وحتى 

سدة الكوت، إنها جزء ال يتجزأ من 
املعتاد  مكاني  هي  بل  يومياتي، 
صيد  هواية  وأزاول  أرتاده  الذي 
قاطعني  السنارة،  بواسطة  السمك 
احفظ  إنني  وثقة:  بفخر  مضيفاً 
قصائد  كما  الكوت  سدة  سرية 
إنشائها  فكرة  ولدت  لقد  الغرام، 

العثماني يف  الحكم  أيام  عام 1912 
العراق بالضبط مع رصاخ جدي يف 
أمي  اخربتني  كما  األوىل،  لحظاته 
مثل  النور  تَر  لم  لكنها  يوم،  ذات 
العاملية  الحرب  جدي بسبب نشوب 

خضوع  وبعد   ،1914 عام  األوىل 
العراق لهيمنة بريطانيا عام 1917 
حيث  جديد،  من  الفكرة  تبلورت 
قامت هيئة الري الربيطانية بدراسة 
موسعة للوضع املائي لنهر دجلة يف 
منطقة الكوت، بعد ذلك صار القرار 
الحايل،  املكان  يف  السدة  بإنشاء 

العراقية  الحكومة  طلبت  حيث 
الربيطانية  الرشكات  بعض  من 
 1934 عام  ويف  باإلنشاء.  املبارشة 
واستمر  السدة،  يف  فعلياً  العمل  بدأ 
وقد   ،1939 عام  منتصف  حتى 
ثالثة ماليني  يومها  التكاليف  بلغت 
دينار عراقي، وقد كانت رشكة كولد 
الربيطانيتان،  فورد  وبيتي  نستن 
ساهمت  التي  الرشكات  ابرز  من 
السّدة  افتتاح  تم  البناء،  بإنجاز 
آنذاك،  العراق  ملك  قبل  من  رسمياً 
االفتتاح  بعد  تويف  الذي  غازي  امللك 
أيام يف حادث سري لم تعرف  بثالثة 
جليل  غانم  تفاصيله.املواطن 
يسكن  الذي  سنة،   50 جاسم 
والتي  السدة  من  القريبة  املنطقة 
حني  بعيداً  يذهب  »العزة«  تسّمى 
لدى  الخاصة  السدة  قدسية  يبنّي 
واسط  وأهايل  خصوصاً  العزة  أبناء 
عموماً، فهي عنوان الخري والتواصل 
األربع  الجهات  التقاء  إنها  واملحبة، 
الحاالت،  أحسن  يف  تكون  عندما 
حامالً  الريح  يتهادى  جنوبها  فمن 
جهة  ومن  واملحبة،  الخري  رسائل 
البيضاء  املاء  فورة  تضج  الشمال 
طاملا  التي  العذبة  النسائم  ومعها 
تأخرت  اللواتي  األمهات  انتظرتها 
فذهبن  مواعيدها،  عن  والدتهن 
ليستعجلن  السدة  لعبور  مشياً 
سار  وبالتايل  يرس،  بكل  والداتهن 
الرشق  اىل  وصوالً  الغرب  معها 
جهات  صارت  لذلك  وبالعكس، 
واحد.فيما  بوقت  األربع  األرض 
يعود محمد عيل جابر 67 اىل عقود 
هذه  مع  أعمارنا  قضينا  مضت، 
فيها طيلة  السدة، فقد كنت عامالً 
التقاعد،  أدركني  وعندما  سنة،   30
واالبتعاد  مفارقتها  من  انفك  لم 
كل  ففي  الظروف،  أحلك  يف  عنها 
مستعيداً  جمالها  أمام  أقف  مساء 
أيام العمر بكل تفاصيلها، يل أقارب 
ماتوا وهم يعملون يف إنشائها، إنهم 

تفارق  أن  أبت  التي  السّدة  قرابني 
أجسادهم وأصبحت قبورهم مبنية 
أن  من األمواج الفضية، صار لزاماً 
اليومية  الوقفة  بهذه  قليالً  لهم  أيف 
الشكر  رسائل  املاء  يف  تكتب  التي 
وشجاعتهم  لتضحيتهم  والثناء 
التي ال تُنىس أبداً. وختم جابر قوله: 
الدائم  الكوت  عنوان  هي  السدة  إن 
ورمز العطاء والذكريات واألصدقاء 
خّلدته  ما  وكل  واألحياء  واألموات 
دورة الحياة.رس انشاء سّدة الكوت 
وخرائطهاستوقفني املعلم املتقاعد 
أراك  وقال،  سنة   72 عواد  عبد  بدر 
تكثر املجيء اىل السّدة كأنك ترتك يف 
البوابات  ذاكرة  يف  مكاتيَب  خطوك 
مبتسماً،  وأضاف  أصالً.   املتخمة 
والرتقب  املتكرر  الوصول  مابني 
وكأنها  تغفو  ال  بوابات  الشامخ 
ذروة  أفردت  قد  اآلنية  لحظتها  يف 
يمتد  والعذوبة،  الشبق  من  أخرى 
يوازي  كجرح  أخرها  اىل  أولها  من 
الرشيان الطافح دوماً والراقد جوار 
الذي  الغرب  جهة  من  األوىل  البوابة 

يسّمى اللوك.
يسرتجع  لحظات  عواد  يتوقف 
ذاكرته يعطي أنفاسه دفقاً ويعاود 
تنهمر  اللوك  ترى  حني  القول، 
وتنشتل  الفيض  قاعه  اىل  حكاياك 
يحرسها الحاجز الحديدي املنتصب 
الجهة  ومن  للماء،  لدوداً  صديقاً 
تأخذك  الرشق،  جهة  أي  األخرى، 
اللحظات الزمنية الذاهبة والقادمة 
التدري  حيث  من  املاء  عمر  من 
بأنك  وتشعر  اآلهات  كما  وتتثاءب 
الصغرية  الصيد  زوارق  مع  تغور 
من  السّدة  أطراف  عن  البعيدة 
وإجالالً  احرتاماً  االتجاهات  جميع 
يذكر  الذي  الصاخب  املاء  لعنفوان 
كل  رغم  باالستمرارية  الجميع 
رسمته  قانوناً  تنفذ  وكأنك  يشء 
عن  قرساً  املبتعدة  حمورابي  مسلة 

احضان الوطن حتى اآلن.

سـّدة الكـوت تاريخ حب ومعالم عشق وانتماء للناس الطيبين

السنوات   العراقية خالل   املحافظات   والعديد  من  بغداد   شهدت 
االخرية  تزايدا ملحوظا يف  عدد املجمعات التجارية )املوالت(, والتي 
باعتبار  االقتصادي  و  االجتماعي  الواقعني  عىل  ايجايبا  انعكست 
تلك  املجمعات التجارية  باتت متنفسا  للعوائل  من هموم العمل 
و منغصات  الحياة  اضافة  اىل كونها تمثل وجها متطورا  يعكس 
السمعة  التجارية  للبالد و الوجه املرشق للمدن العراقية وخصوصا 
وجه  عىل  جديدة   مالمح  فأضفت  فيها،  العمراني  والتطور  بغداد 
بغداد   يف   تجارية   منطقة   اي  تخلو  تعد   فلم   التجاري،  بغداد  

التسمية   يعرف  ب)املول(  حسب   ما  او  تسوق   من مجمع 
االنكليزية الشائعة  يف الكثري من البلدان العربية ، االمر الذي 
يدل عىل التحسن  االمني  و االقتصادي  خالل  السنوات االخرية 

والذي  بدأ يظهر بشكل املجمعات املمتدة عموديا .
-املتبضع  يف مول املنصور فائز عبد الله و عائلته  يقول :  إن 
»طريقة  التبضع  عرب  املوالت  التجارية  جميلة  و ممتعة و 

حضارية , وهنا نجد ماركات  عاملية  و مضمونة« .
»هذه   إن   : تقول  حسان  هدى  أخر  مول  يف  املتبضعة  اما   -
عىل   تتغلب   بدأت  انشائها  حداثة   رغم  التجارية  املجمعات 
تقدمه من  ملا  نظرا   العريقة  و  القديمة   التجارية   االسواق  
سهولة  التسوق و التجوال و ما تحويه  من بضائع غالبا ما 

تكون تابعة لرشكات وماركات عاملية مشهورة« .
 وينشئ هذه  املوالت  مستثمرون  و رجال  اعمال  يتمتعون 
بتسهيالت  تقدمها الحكومة لهم  تتضمن  اعفاءات رضيبية 
و تذليل لعوائق الروتني  االداري  كما يوضح ذلك رئيس هيأة 
استثمار بغداد  شاكر الزاميل  خالل  حديثه , مبينا  ان »الهدف  

الرئييس  من ذلك ان تكون هناك بضائع من مناىشء 
عاملية  اضافة  اىل خلق  فرص  عمل  وجلب  تكنلوجيا  
دول   يف   كما  التجارية   املراكز  هذه  بانشاء  حديثة  

العالم  املتقدمة و املتطورة«  .
ويرى الخبري  االقتصادي  باسم  جميل  انطوان ،ان 
إال  هي  ما  التجارية  املجمعات  و  املوالت  هذه  »زيادة 
العراقي  للمواطن  القدرة  الرشائية   دليل  عىل زيادة 

و حالته االقتصادية  التي بدأت تتعاىف شيئا فشيئا«.
عمار  املنصور  مول  ادارة  مدير  اوضح   ناحيته  من   
الخفاجي ، ان »مول املنصور الذي افتتح يف تموز من 
العام 2013 عىل مساحة تقدر ب 32 الف مرت مربع 
بـ 175 محال تجاري و   ، اربعة طوابق  , يتكون من 
و  العاملية  املواصفات  سينما عرض متطورة بحسب 
مدينة  العاب خاصة باالطفال , و مقاهي عائلية« , 
مبينا، ان »اجارات  املحالت  فيه  تختلف بطوابقها  و أماكنها 

و مساحتها لتبدأ من 1000 دوالر  صعودا«.
ال  يقارب  ما  االعتيادية  االيام   يف  يرتاده  »املجمع   ،ان  واكد 
2000 شخص , و يزداد العدد كثريا  يف ايام  العطل  و املناسبات 
اما اعداد املوظفني و العاملني يف املجمع بوظائف مختلفة فهم 
تحاكي  املركزية   االسواق  كانت  السابق  يف   . موظف«   125
يف  العراقية   الحكومة  اقامتها   والتي  الحديثة   املجمعات  
ثمانينيات  القرن املايض وكانت تمتلكها وزارة  التجارة وتقدم 
من خاللها سلعا باسعار مدعومة و تحظى باقبال  واسع  , 
اال  ان  سنوات العقوبات االقتصادية و الحروب  اطاحت  بتلك  

االسواق  .
املحافظات  و  بغداد  العاصمة  يف  التجارية  املجعات  وارشت 
من  منها  كبري  جزء   التي  و  الوسطى  للطبقة   صعودا  ايضا 
, الذين يتقاضون رواتب  موظفي القطاع  الحكومي  العام   

جيدة نسبيا تعتمد عىل صادرات  النفط  العراقي .

أيامها، بأن كوكباً مجهوالً سيُنهي األرض  البرشية آخر  عندما تعيش 
ويعتزل  القديمة،  الحضارة  لغة  وتشّوه  واحد،  اسبوع  بعد  وسكانها 
ضحايا  وتدفن  الدجاج،  صدور  بدل  الفرئان  وتؤكل  الغناء،  املطربون 
التفجري اإلرهابي بعد استريادهم من بلدان بعيدة، ويستيقظ املوتى من 
قبورهم لينشئوا صفحات افرتاضية، ويتوصل العلماء الكتشافات دون 
أدلة، وتتدفق األخبار العاجلة، ويكشف الصحافيون الفساد بغري إثبات، 
التي انترشت  السابقة  وبعد دقائق قليلة تتساقط كل عناوين األخبار 
مايثبت  الفتقارها  االجتماعي،  التواصل  مواقع  يف  الهشيم  يف  كالنار 
يسهر  من  املضللة  أو  املغلوطة  األخبار  لظواهر  أن  سنشعر  صحتها، 
متزايد،  وبشكل  االجتماعي،  التواصل  مواقع  يف  تنترش  إذ  لصناعتها، 
االنفجارات،  كأصوات  دوي  لبعضها  املزيفة،  واألخرى  الكاذبة  األخبار 
تؤجج  وأخرى  املخاوف،  تثري  تارة  واسع،  نطاق  عىل  برسعة  تنترش 
اىل  األفراد  اغلب  عند  لتتحول  الزائف  الفرح  يصنع  ما  ومنها  املشاعر، 

حقيقة دامغة، أو سلوك عدواني تجاه أشخاص معينني.
جريمة بدافع الكرتوني

يف يوم 2017/7/3 نرشت احدى الصفحات االلكرتونية والتي تحظى 
فيه  قالت  منشوراً  االجتماعي  التواصل  موقع  يف  املتابعني  بمئات 
لبيع  محل  وجود  من  منزعجون  ببغداد،  الغزالية،  منطقة  أهايل  »إن 
ألنها  فوراً  بإغالقه  املعنية  الجهات  ويطالبون  الكحولية  املرشوبات 
منطقة محرتمة مع وضع صورة للمحل املشار إليه للداللة عىل مكان 
وجوده« .. بعدها بساعات انترش الخرب برسعة الربق بني املستخدمني 
وعىل مساحة واسعة، وأخذ يثري الجدل بني مؤيد ومعارض، حتى وصل 
الرصاع لتبادل الشتائم بني املعلقني عليه، بعد تاريخ النرش بـ26 يوماً 
أمام مرأى  الخمور  بيع  قتل صاحب محل  تم  وبتاريخ 2017/7/29، 
عرشات  من  جريمة  وهذه  املراقبة.  كامريات  صّورته  كما  الجميع 
الجرائم التي دفعت صفحات التواصل االجتماعية الرتكابها. يف الوقت 
تهمة  من  أيضاً  االجتماعي  التواصل  مواقع  صفحات  تنجو  ال  ذاته 
التسبب بحادثة مقتل الفنان الشاب »كرار نويش« حيث أكد الكثري من 
الحادثة كانت  أن  الخرباء بصفحاتهم االلكرتونية، ويف وسائل االعالم، 
باستمرار،  عليه  املجني  لشخصية  والتسقيط  الكاذب  النرش  بسبب 

نقل  حافالت  انتظار  مظلة  من  اكثـر  ثمة 
جميعها  لكن  السعدون،  شارع  يف  الركاب 
بسبب  واالنتظار  للجلوس  صالح  غري 
تحطم املصاطب وكثـرة النفايات أو بسبب 
يف  كمأٍو  املرشدين  بعض  من  استخدامها 
مكان  اىل  منها  آخر  عدد  تحول  فيما  الليل، 
لرمي السكراب والنفايات، يحدث ذلك دون 
متابعة من أمانة بغداد أو وزارة النقل، التي 
يفرتض أن يلتزم سائقو الحافالت الوقوف 
اغلبهم  لكن  للتوقف،  املخصصة  األماكن  يف 
يتوقف أينما يريد، حتى وإن كان يف منتصف 

الشارع وعىل حساب حركة السري.
احدى  أمام  محمد،  رعد  املواطن  يقف 
املظالت قرب محطة وقود السعدون منتظراً 
البياع،  صوب  املتجهة  الطابقني  حافلة 
كل  من  املكرّسة  باملظلة  النظر  يمعن  وهو 
الجهات، وبسبب الروائح الكريهة الصادرة 
لكن  األمام،  اىل  خطوات  بضع  قطع  منها، 
الحافلة التي لّوح لها بيده لم تتوقف، وبعد 
آخر،  مواطن  من  السبب  عن  استفرس  أن 
فقط.  البياع  من  بالركاب  تأتي  أنها  أخربه 
استغرب األمر وصعد سيارة كيا وهو يلقي 

نظرة أخرية عىل املظلة..
حالة  اىل  احمد،  مروة  املوظفة  تنظر  فيما 
الجديدة،  بغداد  شارع  يف  املحّطمة  املظلة 

وهي تنتظر خط الدائرة، تذكرت كيف كان 
أول أيام نصبها جميلة مرتّبة، لكن األيادي 
حطام.  اىل  وحولتها  إليها  وصلت  العابثة 
وزارة  قبل  اإلهمال من  متساءلة عن سبب 
املوضوع  متابعة  بها  يفرتض  التي  النقل 
رفع  بها  يفرتض  التي  البلدية  ودوائر 

النفايات..
عىل مقربة من وزارة النقل، ثّمة مظلة ربما 
السبعينيات، فقد شيّدت من  اىل فرتة  تعود 
الخرسانة الجاهزة، ورغم وقوفها الواضح، 
لكن ثمة مخاطر من سقوطها يف أية لحظة، 
لذا يفّضل اغلب الناس عدم االنتظار قربها 
ملعالجة  ساكناً  النقل  وزارة  تحرك  لم  فيما 
أغلب  يشاهدها  حتماً  التي  املظلة  هذه  أمر 

مسؤويل الوزارة وموظفيها.
خط  من  اكثر  يقطعه  الذي  النضال  شارع 
يكاد  الطابقني،  ذات  الركاب  نقل  لحافالت 
يخلو من أّي مظلة صالحة لالنتظار بسبب 
التخريب والعبث الذي طالها واإلهمال الذي 
تركها عىل حالها، يف ما يبحث املواطنون عن 
اماكن انتظار مالئمة تقيهم حرارة الصيف 

وأمطار الشتاء.
بالحافلة  التنقل  يفّضل  فيصل،  مشتاق 
والصعود اىل الطابق األعىل، يشري اىل املظالت 
أنها  املفرتض  من  التي  واملحّطمة  املهملة 
إحدى ميزات الشارع الجمالية والحضارية 
لها..  املعنية  الجهات  إلهمال  يأسف  التي 
جامعي،  طالب  الحسن،  زيد  أوضح  فيما 
يف  الحافلة  أو  الباص  انتظر  أن  احلم  كنت 
املظلة، كما اشاهد ذلك يف االفالم، لكن الذي 
يبدو اننا كعراقيني محرومون من ممارسة 
لإلنسان  تحفظ  متحرضة  تقاليد  هكذا 
الحايل  الحافالت  وضع  من  متذمراً  كرامته. 
وصيانة  تأهيل  حملة  اىل  يحتاج  الذي 

ومتابعة.

انتشار »الموالت« ..
هل هو دليل على االنتعاش االقتصادي ام ال؟

مظالت االنتظار في الشوارع 
ظاهرة حضارية تكشف بهاء المدن و جمالها

الثالثاء   19  كانون  الثاين 2021   العدد  2506  السنة الحادية عشرة

صناعة التخريب والكراهيه
في اإلشاعة الرقمية



دعت عضو مفوضية حقوق االنسان فاتن الحلفي رئيس 
التجارة  لوزارة  بالتوجيه  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 
العراقية باهمية توفري مفردات الحصة التموينية خالل 

هذه الفرتة الحرجة بالرسعة املمكنة ،
بالعيش  سوى  يفكر  ال  املواطن  ان  الحلفي  واوضحت 
الكريم وعدم تعرض كرامته وعائلته لألذى، مضيفة: وان 

توفري هذه املفردات من اهم املطالب املرشوعة قانونا .
وبينت الحلفي بان اغلب هذه العوائل تعاني باالصل من 
نقص الحصة التموينية وعدم االنتظام يف توزيعها ما أثر 
عليهم بشكل كبري و يعلمون جيدا انهم مقبلني عىل أيام 
وتوقف  الرواتب  وازمة  الحاصل  التقشف  بسبب  صعبة 
العامة والخاصة وعدم تخصيص االموال  اغلب املصالح 
مالية  مبالغ  او رصف  التموينية  الحصة  الكافية لرشاء 

بدال عن ذلك.

دعوات برلمانية لتوزيع »بدل نقدي« عن الحصة التموينية
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التجارة  ووزيري  الترشيعية  برملانية  نائبة  طالبت 
ثمنها  وتوزيع  التموينية  البطاقة  بإلغاء  واملالية 
عىل املواطنني املستحقني بدالً من ذهابه إىل جيوب 

الفاسدين بحسب تعبريها. 
وقالت يف بيان اطلعت علية) املراقب و الناس( أنه 
من املؤسف أن البطاقة التموينية أصبحت مرشوعاً 
ولم  األخرية  السنوات  خالل  الفساد  مشاريع  من 
تقلصت  التي  مفرداتها  من  يستفيد  املواطن  يعد 
األصوات  ترتفع  انه »كلما  اختفت، موضحة  حتى 
يتدخل  املواطنني  عىل  ثمنها  بتوزيع  املطالبة 
أية محاوالت  القضية ومحاربة  لتمييع  الفاسدون 
االتجاه ألنهم مستفيدون من هذا املرشوع«. بهذا 

الدورتني  امتداد  عىل  أنه  البيان  يف  وأوضحت 
كانت  إعالمية  بحملة  قمنا  املاضيتني  النيابيتني 
عبارة عن حرب ضد منظومة الفساد التي تستورد 
املتعفن  الرز  مثل  وفاسدة،  رديئة  غذائية  مواد 
والحنطة الفاسدة التي كانت تأتي عرب البواخر من 
األمثل هو  الحل  أن  مبينة  الفساد،  خالل صفقات 
وإلغاء  العام  املال  رساق  تحت  من  البساط  سحب 
األجدر  أن  نصيف  فسادهم.وأضافت  مشاريع 
بالحكومة ووزيري التجارة واملالية ومجلس النواب 
التموينية واالستعاضة  البطاقة  إلغاء  االتفاق عىل 
عراقي  فرد  لكل  شهرياً  دوالراً   15 بمبلغ  عنها 
إىل  األموال  قدر كبري من  ذهاب  من  بدالً  مستحق، 
جيوب الفاسدين أو إىل النقل والوكيل من أجل مواد 

غذائية رديئة وضئيلة.

محافظة  مناطق  بعض  يف  مواطنون  انتقد 
لساعات  االسالة  مياه  انقطاع  البرصة،  
انتقدوا  فيما  مستمرة،  وبصورة  طويلة 
ماء  مديرية  بها  تقوم  التي  االجراءات 
االنابيب. لشبكة  الصيانة  بشأن  املحافظة 
عىل  املياه  انقطاع  ان  منهم،  عدد  وقال 
دون  معاناتهم  بزيادة  تسبب  مناطقهم 
البرصة  ماء  قبل  من  صحيحة  اجراءات 
حسب قولهم.هذا وامتنع مدير ماء البرصة 
الصحفيني  اتصاالت  عىل  الرد  جواد  زهري 
لغرض ايضاح اسباب االنقطاعات باملناطق 

التي قدم مواطنوها شكاوى.

العمل  `ذهبت  عراقي،   مواطن  انا 
ابنتي   ، الناس  كل  مثل  البنتي  جنسية 
اسمها حنني، ذهبت للدائرة وجدت انهم 

اسموها ) خطئا ( حسنني!.
ماد  يوفقه(  الله  املوظف)  ألن  ؟  ملاذا 
حرف الحاء زيادة، ومن الساعة ٨ ونص 
جيئة   ) كالناعور   ( افرت  ٢وانا  للساعة 
وأرسل  صدور  صحة  احرض   ( ذهابا  و 
وثيقة إثبات حتى للمستشفى رجعوني.

موظف  إهمال  اتحمل  ذنبي  ماهو  انا 
مستعجل! مالذي  تخرس لو تكتب االسم 

 ) حسنني  ابنتي)  صحيحة..،  بصورة 
ماهو ذنبها عمرها كم شهر باقية عىل 
لشباك  شباك  من  بيها  ونفرت  أمها   يد 
 : وليس  حنني   ( اسمها  ان  نثبت  حتى 

حسنني (وجنسها.
فيا أخواننا املوظفني بالدوائر الحكومية 
هالله هالله عىل الشعب يعني هم ديروا 
يوم  امامي  والله  شغلكم،  عىل  بالكم 
امس  املوظف )يسولف ( ويكتب، مراجع 
اسمه عبد مزهر كتبه عبد الزهرة! شنو 

ذنب املراجع يتحمل تبعات هالخطأ.

اعلنت رشكة نفط البرصة، وضع اللمسات األخرية 
ان  مبينة   ،  PS1 يف  السرتاتيجي  الغاز  أنبوب  عىل 
يف   GTU محطة  من  الغاز  نقل  يف  املرشوع  أهمية 
الرميلة الشمالية إىل محطة PS3 يف النجف األرشف 
وهم  األنبوب  مسار  طول  عىل  املستهلكني  وتجهيز 
محطة كهرباء السماوة املركبة ومعمل سمنت الدر، 
املستهلكني  ربط  املقبلة  املرحلة  خالل  سيتم  بينما 
بـ  وانتهاًء  النارصية  من  ابتداًء  املسار  طول  عىل 
PS3.وقال مدير املرشوع محمد عبدالكاظم يف بيان 
الرشكة  إن  منه  نسخة  الناس(  و  املراقب   ( تلقت 
املنفذة ألعمال املرشوع بارشت بتنفيذ الفقرة األوىل 
وهي إكمال محطة PS3 وإنجاز الفقرات املتبقية يف 

محطات PS٢  و PS3 وحالياً جاري العمل يف محطة 
األيام  خالل  بالكامل  املرشوع  إكمال  وسيتم   GTU
محطة  من  الغاز  كبس  واستئناف  املقبلة  القليلة 
GTU يف الرميلة الشمالية إىل املستهلكني يف محطات 

الكهرباء يف السماوة والنجف«.

نطال�ب من الحكومه املس�تحقات املتأخرة م�ن املدخر واملخصصات 
حالن�ا كح�ال بقي�ة ال�وزارة حصل�ت ع�ى روات�ب املدخ�ر للع�وام 
٢٠١٥و٢٠١٦ و٢٠١٧ التي لم ترصف لنا س�وى االتب االس�مي فقط 
لع�ام واح�د ٢٠١٦ وبقية الس�نوات لم ترصف ونحن�و يف عام ٢٠٢١ 
مل�اذا التخري فقط لوزارة الكهرباء اليس�ا هو حق من حقوق املوظف 
كم�ا يخدم املوظف الوطن يس�تحق ان ترصف رواتب املوظفني نحنو 
مديرية االتصاالت ونقل املعلومات الشماليه نطالب من السيد الوزير 

املحرتم باملدخر ومنا جزيل الشكر والتقدير واالحرتام.

                                       * محمد منري الطائي

معاناة وانجازات العمال في مديرية ماء بابل
ماء  مديرية  يف  العاملني  أصناف  نرى  حينما 
بابل وأنا منهم، وهم مندفعون لعملهم يف برد 
نرى  ألننا  فرحاً  نطري  الصيف،  وحر  الشتاء 
العراق  اإلنسان يف  أن  أعينهم، وندرك  ما بني 
بناء نفسه ومجتمعه، فحني نرى  قادر عىل 
اليد  ومسك  بالعمل  وإرصارهم  إلتزامهم 
باليد، ينتابنا شعور بأننا قوة عاملة ليس لها 

مثيل يف املنطقة.
إن العاملني يف هذا االختصاص وبالذات هذه 

الدائرة ينقسمون اىل قسمني:
االول: موظف عىل املالك الدائم.

والثاني: موظف أجري يومي أو عقد.
العقد: هؤالء هم  أو  باملوظف األجري  نبدأ  لذا 
أغلب  يديرون  تأثرياً،  واألكرب  عدداً  االكثر 
اإلختصاصات  من  املديرية  هذه  مفاصل 
ونواحي  اقضية  لكافة  واملالية،  الفنية 
الواحد  اليوم  مدار  وعىل  بابل،  محافظة 
املديرية  هذه  يف  واملتميز  العطل،  أيام  وحتى 
وأستمرت  تلغيها،  أو  الرواتب  توقف  لم  أنها 
وغريها،  الدراسية  شهاداتهم  إحتساب  يف 
والعقود  اليومية  األجور  بباقي  مقارنٌة 
إيقاف  تم  الذين  الدولة،  دوائر  باقي  يف 
رواتبهم فضالً عىل عدم إحتساب شهاداتهم 

الدراسية.
من جانب الدولة فقد صدر بحقهم قرار 315 
 15/1/٢٠1٩ بتاريخ  الوزراء  مجلس  من 

يرسي  لم  لكن  عقود،  اىل  تحويلهم  يخص 
القرار  إداريا فقط، وهذا  اىل اآلن وانما  مالياً 
وحرمانهم  لقمعهم  مزركشة  حجة  مجرد 
من التثبيت عىل املالك الدائم، لكن نسمة بحر 
عدم  اىل  إضافة  األمل،  تمنحهم  أنفسهم  يف 
منذ  واإلستحداث  الحذف  بدرجات  شمولهم 

ما يقارب عام ٢٠1٠ واىل اآلن.
عىل  فهو  الدائم:  املالك  عىل  املوظف  أما 
واملالية  القانونية  حقوقه  ضمان  من  الرغم 
ماليا  االدنى  هو  لكن  الدولة،  من  واإلدارية 
ارايض،  قطع  حوافز،  مخصصات،  )دخل، 
املالك  ملوظفي  بالنسبة  الخ(  سكنية..  دور 
املثال  سبيل  عىل  والكهرباء  النفط  يف  الدائم 
أشكال  ذاته شكل من  بحد  الحرص، وهذا  ال 

الظلم السافر.
العاملة  الطبقة  أن  وهو  مهم  أمر  ثمة 
ومن  املديرية،  تلك  يف  والرجال  النساء  من 
القسمني )املوظف بعقد أو الدائم( يمارسون 
أعمالهم يف عدة مجاالت عىل حد سواء، وهذا 
واحد  والوقت  الجسد  جهد  إعطاء  أن  يؤكد 
بينما يختلف يف بدل الدخل املايل، مما ينعكس 
عىل الحاالت النفسية لبعض املوظفني، وهذا 
من مسؤولية إدارة الدولة، سواء أنتجته عن 

قصد أو ال وهو واضح.
)قاسم  كمثال  نتذكر  حينما  نقول:  عليه 
عايز( الذي غاص يف أحد األنهر اثناء الشتاء 

املاء  مضخات  سحب  )فالتر(  لتنظيف  ليالً، 
الجابي )راشد كاظم(  بارادته، وحينما نرى 
واجبه،  فوق  ينتج  الذي  املسيب  قضاء  يف 
ينالها  درجة  أسمى  هو  العطاء  أن  نستنتج 
تغيري  يف  العاملة  الطبقة  إرادة  وأن  اإلنسان، 

معادلة البلد متوفرة.
تأتي  أن  والقصائد  للكلمات  يمكن  ال 

بمنجزات الطبقة العاملة، لكن البد لها 
مطالبها،  وتوحد  صفوفها  ترص  أن 
املالك  عىل  التثبيت  يف  حقوقها  لنيل 
دون  واألجور  العقود  ملوظفي  الدائم 
املالك  أو رشط، ومساواة موظفي  قيد 
والكهرباء  النفط  موظفي  مع  الدائم 

وغريها.

في الصميم

انقطاع  واسط  محافظة  مناطق  سجلت 
للتيار الكهربائي، فيما أرجعت املديرية العامة 
االنقطاع  سبب  املحافظة  كهرباء  لتوزيع 
السيطرة  من  املستلمة  الكمية  انخفاض  إىل 

املركزية والتي لم تتعدى 4٠٠ ميكا واط.
توزيع كهرباء واسط عيل كاطع  وقال مدير 

للمربد أن املحافظة تحتاج إىل ٩5٠ ميكا واط 
يف الحد األدنى، وبسبب ذلك النقص تعرضت 

مناطق املحافظة إىل انقطاع بالتيار.
اليوم  شهدت  واسط  محافظة  أن  يذكر 
مناطقها  عموم  يف  الكهربائي  التيار  انقطاع 

والذي يستمر لساعات متصلة.

السالم عليكم
ــــــــــــــــ

م/مناشدة
ــــــــــــــــ

اىل السيد وزير التجارة املحرتم
الحبوب  لتجارة  العام  املدير  السيد  اىل 

املحرتم

تلعفر  سايلو  يف  املوظف  اخوكم  من 
عيل يونس فتحي  : مشغل سيطرة من 
سنة 1٩٩3 ولحد االن مغبون بالعنوان 
الوظيفي وبالراتب كوني خريج اعدادية 
الصناعة وتعينت بهذه الشهادة بعنوان 
مشغل سيطرة ومن سنة ٢٠٠4 تحول 
نفسه  العنوان  وبقي  حريف  اىل  عنواني 

لحد االن الوحيد عىل مستوى املحافظة 
النظر يف طلبي  ارجو من سيادتكم  لذا 

واعطائي حقي اسوة باقراني.
اثناء  اني تعرض لحادث يف بغداد  علما 
بعميل  مستمر  فانا  ذلك  مع  النزوح.. 

بشكل دقيق و لدي خدمة ٢7 سنة....

           * عيل يونس فتحي

اعطوني حقوقي اسوة باقراني

إنقطاع الكهرباء عن واسط

شكا عدد من مواطني مدينة الكوت مركز محافظة واسط من انقطاع 
منهم  عدد  اآلن.وقال  إىل  األوىل  الصباح  ساعات  منذ  الكهربائي  التيار 
ملحوظ  بشكل  املحافظة  يف  تتفاقم  بدأت  الكهرباء  مشكلة  أن  للمربد 
بالرغم من اعتدال درجات الحرارة حاليا و عدم استهالك كميات كبرية 
من الكهرباء من قبل املواطنني.فيما عرب اخرون عن تخوفهم من واقع 
حال تجهيز الطاقة الكهربائية خالل موسم الصيف املقبل بناءا عىل هذا 
الحال.يذكر أن الحكومة املحلية يف واسط حذرت املواطنني يف وقت سابق 
من صيف وصفته باسوء من الصيف املايض بسبب عدم إجراء عمليات 

صيانة املحوالت وشبكات توزيع الطاقة لهذا العام. 

شكاوى في الكوت من انقطاع التيار الكهربائي منذ ساعات الصباح 

المواطنون ينتظرون »أنبوب الغاز الستراتيجي«

دعوة لحفظ كرامة
 المواطن البسيط و عائلته 

          فاتن الحلفي 
عضو مفوضية حقوق االنسان 

رد على رد .. و الدمع في الخد

بين ) حنين و حسنين (
 تعبنا من اهمال الموظفين

وهذا رد على رد 

تربرون   للحكومة  بوقا  تكونوا  ال 

واجباتها  بابسط  ايفائها  عدم  لها 
حياة  تتابعون  النكم  لكم  وشكرا 
الزيت  كارتون  اصبح  حيث  املواطن 
الدار بني ليلة وضحاها ٢55٠٠ الف 
 ٢15٠٠ بواقع  كان  ان  بعد  دينار 
لكم  وشكرا  لرت  زنة  للعبوة  الف 
 3٢ اىل   ٢٩ من  سكر  سعر  الرتفاع 
زيت  اللندنية  لبورصتكم  شكرا  الف 
اىل  يحتاج  ال  االتحاد  وسكر  الدار 
بورصة واجور نقل والكل ليس لهم 
وزارتنا  تقصري  ترمون  كنتم  عالقة 
واستغاللهم  الوكالء  جشع  اىل 
قبل معايل  فلماذا  املوازنة  واالن عىل 
يف  مساس  لها  وزارة  بتسلم  الوزير 

قوت الناس اما مسألة الطحني الله 
الحصار  ايام  اىل  رجعتونا  كفيلكم 
التفاهم من حيث  االوىل قبل مذكرة 
يغفر  باالخطاء  االعرتاف  النوعية 
للمخطيء يف عمله نقول لكم ارحموا 
مخصصات  االمور  طرح  يف  اهلكم 
الخرضاء لشهر تكفي استرياد زيت 
فائق  مع  اشهر  لثالثة  ورز  وسكر 
وحفظكم  الكريم  لجنابك  احرتامي 
او  تزعل  ان ال  واتمنى  من كل سوء 

تغضب من كالمي.

                          *  صباح انور

!
ردت وزارة التجارة، عىل 
سابق  لنائب  ترصيحات 
يف  فساد  ملفات  بشأن 
الوزارة،) وادعت يف بيان 
يثري السخرية و الغيض  
املسكينة  الوزارة  ان   )
بريئة  الرشيفة جدا  جدا 

من تلك التهم . 

الظامئون
 يف البصرة

قضاء  مزارع  من  الطماطم  محصول  تسويق  ارتفع 
التسويقي  للمركز  قرص  وأم  سفوان  وناحية  الزبري 
املوحد يف منطقة الربجسية اىل نحو 4 االف طن يف اليوم 
البرصة  غرب  الزبري  زراعة  شعبة  مدير  توقع  فيما   ،
صالح البهاديل الوصول اىل مستويات مضاعفة يف اإلنتاج 
والتسويق من محصول الطماطم خالل الشهر القادم.  
وبشكل  مستمر  تسويق  هناك  ان  للمربد  البهاديل  وبني 
يومي اىل املحافظات العراقية بما فيها محافظات اقليم 
سعر  ان  .وتابع  البرصة  أسواق  اىل  باإلضافة  كردستان 
آالف   1٠ ـ   5 بني  تراوح  التسويق  مركز  يف  الصندوق 
دينار والتي تعترب أسعار متدنية للفالح مقارنة بأسعار 

الكلفة.عىل حد قوله.

الطماطم  4 االف طن في اليوم

رقم قياسي عراقي جديد
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كش�فت الهيئة الروس�ية املعنية بحماية حقوق املس�تهلك يف روسيا عن 
بع�ض خصائص تط�ور املناعة من فريوس كورونا املس�تجد يف جس�م 

اإلنسان.
وأش�ارت الهيئ�ة، ع�ر موقعه�ا اإللكرتون�ي، إىل أن الرتاج�ع البط�يء 
لعدد األجس�ام املضادة لدى اإلنس�ان بعد أش�هر من ش�فائه من مرض 
»كوفي�د-19« )الناجم عن كورونا( ال يعني غي�اب املناعة من الفريوس 

لديه.
وج�اء يف م�ادة نرشه�ا املوقع أن�ه “حتى 
لدى املس�توى األدنى من املناعة الخلطية، 
فإن مناعة الخاليا وذاكرة الخاليا تضمنان 

حماية فعالة”.
وذّك�رت هيئ�ة حماي�ة حقوق املس�تهلك 
بأن البحوث العلمي�ة يف هذا املجال ال تزال 

مستمرة.
ويف وقت س�ابق، أعلن مدير املعهد املركزي 
لدراسة األوبئة يف روسيا، فاسييل أكيمكني، 
أن فاعلية املناعة لدى اإلنس�ان املتعايف من 

“كوفيد-19” تس�تمر عىل مدار مدة ترتاوح بني ثالثة وخمس�ة أش�هر، 
ويجب أن يضمن اللقاح فرتة من املناعة ال تقل عن الفرتة املذكورة.

وأش�ارت نائبة رئيس الوزراء الرويس، تاتيانا غوليكوفا، إىل أن األجس�ام 
املضادة تتكون لدى اإلنس�ان بعد 18-20 يوما من تلقيه اللقاح، غري أن 

قوة املناعة تتوقف عىل خصائص جسم هذا الشخص أو ذاك.

كش�فت ممثل�ة منظم�ة الصح�ة العاملي�ة يف روس�يا، ميليت�ا 
فوينوفيت�ش عدد األيام التي يظل فيها املرىض ب� »كوفيد – 19« 

ناقلني للعدوى للمحيطني بهم.
وأوضحت الخبرية الدولية املختصة، 
أن الحديث يف هذه املناسبة يدور عن 
الفريوس  الذين ينرشون  األشخاص 

الحي.
ترصي�ح  يف  فوينوفيت�ش  وقال�ت 
صحفي: »وفقا لدراسات أولية، فإن 
معظم امل�رىض يصبحون معديني يف 
غض�ون 8-9 أيام فق�ط من ظهور 

األعراض«.
الصح�ة  منظم�ة  ممثل�ة  ولفت�ت 

العاملي�ة يف روس�يا يف الوق�ت ذاته إىل 
أن ه�ذه الف�رتة املعدية قد تط�ول أكثر بالنس�بة للحاالت األكثر 

خطورة.

الحم�ل مرحلة هامة يف حياة املرأة ولكن هناك بع�ض األمراض املزمنة التي قد 
تكون مصابه بها املرآه الحامل من قبل الدخول يف هذه الفرتة، مثل مرض التهاب 
املفاصل الروماتويدى، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news إذا كنِت مصابة 
بالته�اب املفاص�ل الروماتويدي وكن�ِت حامالاً أو تخططني للحم�ل، فمن املهم 
معرف�ة كيف يمكن أن يؤثر التهاب املفاصل الروماتويدي والحمل عىل بعضهما 
البعض.ويع�د الته�اب املفاصل الروماتوي�دي اضطراب التهاب�ي مزمن يصيب 

العديد من املفاصل، بما يف ذلك مفاصل اليدين 
والقدم�ني، ق�د تصي�ب النس�اء يف منتصف 
العرشيني�ات وأوائل الثالثيني�ات من العمر، 
وهي ف�رتة زمني�ة أولية تخطط فيه�ا املرأة 
للحمل.ولوح�ظ أن معظ�م النس�اء الحوامل 
املصاب�ات بالته�اب املفاص�ل الروماتوي�دي 
لديهن نش�اط مريض منخف�ض أثناء الحمل 
وق�د يتماثل�ن للش�فاء بحلول الثل�ث الثالث 
م�ن الحمل ومع ذلك، من ب�ني عدد قليل من 
النس�اء اللوات�ي يعان�ني من نش�اط مريض 
ش�ديد، يمكن أن ت�ؤدي هذه الحال�ة إىل عدة 

مضاعفات مثل الوالدة املبكرة، وارتفاع ضغط الدم أو تسمم الحمل، وانخفاض 
وزن األطفال عند الوالدة وزيادة إمكانية الوالدة القيرصية.وقد يتس�بب التهاب 
ا قد يعاني  املفاص�ل الروماتويدي يف انخف�اض وزن األطفال عند ال�والدة، أيضاً
ح�وايل 3 % إىل 5 % م�ن األطف�ال حديثي الوالدة من األمه�ات املصابات بالتهاب 

املفاصل الروماتويدي الحاد من عيوب خلقية.

تأثيرات خطيرة اللتهاب المفاصل 
على الحمل

الصحة العالمية تحدد 8-9 أيام يظل فيها 
المصاب بكوفيد -19 ناقال للعدوى

هيأة روسية تشرح آلية تطور المناعة 
من كورونا في جسم اإلنسان

الثالثاء 19 كانون الثاين  2021 العدد 2506 السنة الحادية عشرة

تبحث دراس�ة جديدة أجرته�ا جامعة »رسي« 
الريطاني�ة، ما إذا كان تغي�ري أوقات الوجبات 
يمك�ن أن يقل�ل م�ن خط�ر اإلصاب�ة بم�رض 
الس�كري من النوع الثاني، وفحصت الدراس�ة 
م�ا إذا كان تغيري أوقات الوجبات إىل وقت مبكر 
أو متأخ�ر من الي�وم يمكن أن يقل�ل من خطر 

اإلصابة بمرض السكري.
ووفقااً ملوقع »ميدي�كال نيوز« تبحث 

مجل�ة  يف  املنش�ورة  الدراس�ة 
إذا  م�ا   Nutrition Bulletin

كان تغي�ري الوق�ت ال�ذي 
ن�أكل فيه خ�الل اليوم 

يمك�ن أن يقل�ل من 
مثل  الخطر  عوامل 

الس�منة و ترتبط 
ت  يا مس�تو
لكوليس�رتول  ا
بتط�ور  ع�ادةاً 
السك��ري  داء 
م�ن الن����وع 

الثان������ي.
وخالل الدراسة 
الت�ي  الفري�دة 
تس�تم�����ر 

10 أس���ابيع، 

ا ترتاوح أعمارهم بني  يتم تقس�يم 51 مش�اركاً
�ا والذي�ن ت�م تحديدهم عىل أنهم  18 و 65 عاماً
معرض�ون لخطر متزايد / متوس�ط / مرتفع 
لإلصابة بمرض الس�كري من الن�وع الثاني إىل 

ثالث مجموعات.
وس�يطلب من املجموعة األوىل، وهي املجموعة 

الضابطة ، عدم إجراء أي 
ت  ا تغي�ري

عىل عاداتهم الغذائية ؛ س�ُيطلب من املجموعة 
الثاني�ة تقييد أوقات تناول الطعام خالل النهار 
ا - 3 مس�اءاً ؛ وس�تحرص  إىل م�ا ب�ني 7 صباحاً
املجموعة الثالث�ة وقت تناول الطعام بني 12 و 

. 8 مساءاً
وس�يقوم الباحثون بفح�ص النتائ�ج التي تم 
جمعها م�ن مث�ل ه�ذه الزي�ارات بالتفصيل 
لتحدي�د م�ا إذا كان تغيري وق�ت تناول 
الوجب�ات إىل وقت مبك�ر أو متأخر من 
الي�وم يمكن أن يقلل من عوامل الخطر 
املرتبط�ة بمرض الس�كري م�ن النوع 
2.وق�ال كب�ري العلم�اء يف الدراس�ة 
روبرتس�ون  ديني�س  الدكت�ورة   ،
م�ن جامعة س�اري: »يع�د مرض 
الس�كري م�ن الن�وع 2 مش�كلة 
اململك�ة  يف  متنامي�ة 
املتح�دة ، حي�ث ت�م 
أكث�ر  تش�خيص 
م�ن ثالث�ة مالي�ني 
 12.3 و   ، ش�خص 
ش�خ���ص  مليون 
مع����رض�ون 
محتمل  لخطر 
ي�ر  لتط�����و

الحالة«.

هل يقلل تناول الغداء مبكرًا خطر االصابة بالسكري؟

4 أكــواب هي الكميــة المثلى للقهوة في اليــوم الــواحــد

ا  تتزايد ح�االت النوب�ة القلبي�ة يوماً
بعد يوم وهو أمر مقلق للغاية، ليس 
فقط أس�لوب الحي�اة الخامل ولكن 
النظام الغذائي الس�يئ هو املس�ئول 

ا. أيضاً
بالنظر إىل الجداول الزمنية، ال يمكننا 
تناول طعام جيد ما يؤثر عىل صحتنا 
ا لتقرير موقع  بش�كل مبارش، ووفقاً
الش�باب  حت�ى   ،»onlymyhealth«
لإلصاب�ة  عرض�ة  أكث�ر  أصبح�وا 

بالنوبات القلبية هذه األيام.
�� الشوفان:

مؤخ�راًا  ا  ش�ائعاً الش�وفان  أصب�ح 
كغ�ذاء صح�ي، ب�ل وأصب�ح الخيار 
األول لتناول اإلفطار لعش�اق اللياقة 
البدنية، يحتوي الش�وفان عىل ألياف 
قابلة للذوبان، ما يس�اعد عىل تقليل 
مستويات الكولس�رتول الضار وهو 
السبب الرئييس لتكوين اللويحات يف 
الرشاي�ني، ملنع ذلك تناول الش�وفان 
مرة واحدة ع�ىل األقل يومياًا، وأفضل 

طريقة لتناوله هي يف اإلفطار.
�� الثوم:

يع�د تناول حبة أو اثنت�ني من براعم 
الثوم النيئة يومياً�ا عىل معدة فارغة 
يومياً�ا يف الصب�اح يمك�ن أن يخفف 
ا  مئ�ات األم�راض، كما يمكن�ك أيضاً
تناول ش�اي الثوم يف الصب�اح، ملا له 

من فوائ�د يف منع اإلصاب�ة بتضييق 
رشايني القلب وتقليل فرص اإلصابة 

بالنوبات القلبية.
�� الكيوي:

الكي�وي فاكه�ة واح�دة له�ا العديد 

م�ن الفوائ�د الصحي�ة، فه�ي غنية 
بمض�ادات األكس�دة الت�ي تح�ارب 
يف  املوج�ود  الس�يئ  الكولس�رتول 
ا  الجس�م، إىل جانب ذلك، تساعد أيضاً

يف تراك�م الرتس�بات ح�ول الرشايني 
ما يقلل من خط�ر اإلصابة بأمراض 

القلب بما يف ذلك النوبات القلبية.
�� املكرسات:

الكاج�و،  مث�ل  املك�رسات  تس�اعد 
والل�وز، والجوز، والفس�تق، والفول 
ا ع�ىل تنظيف البالك  الس�وداني أيضاً
يف الرشاي�ني، ل�ذا ف�أن تن�اول ه�ذه 
يقل�ل  يومياً�ا  املختلط�ة  املك�رسات 
م�ن كمي�ة الكولس�رتول الض�ار يف 
الجسم ويزيد من الكولسرتول الجيد 
باإلضاف�ة إىل ذل�ك، ف�إن مض�ادات 
األكس�دة املوجودة يف هذه املكرسات 
تزيد م�ن مناعت�ك، وبالت�ايل تحمي 
الجسم من جميع األمراض الشائعة 

والخطرية. 
�� الرمان:

يحت�وي الرمان عىل م�واد كيميائية 
نباتي�ة قوي�ة ومض�ادات األكس�دة 
التي تحم�ي من أي نوع من األرضار 
ا  التي تلحق بطبق�ة الرشايني، ووفقاً
األكاديمي�ة  لبح�ث ن�رش يف مجل�ة 
الوطني�ة للعل�وم األمريكية، يحتوي 
عصري الرمان عىل مضادات األكسدة 
الت�ي تزيد من إنتاج أكس�يد النيرتيك 
يف الجس�م، م�ا يس�اعد ع�ىل إبق�اء 
الرشايني مفتوحة وتدفق الدم بشكل 

صحيح.

أطعمة للتخلص من انسداد الشرايين ومنع النوبات القلبية

الرياضي�ة  التماري�ن  تس�اعد 
املنتظم�ة ع�ىل إنق�اص الوزن، 
إال هن�اك بع�ض األش�خاص ال 
التمارين  يستطيعون ممارس�ة 

الرياضية الشديدة.
ونص�ح الخب�ري األملان�ي »ي�ان 
بدم�ج  بهم�ان«  ماجن�وس 
النش�اط البدني يف مهام الحياة 
اليومي�ة، مث�الاً من خ�الل امليش 
10 آلف خط�وة يوميا مع تناول 

الطعام الصحي.
بع�ض  دم�ج  األس�هل  وم�ن 
الحي�اة  البس�يطة يف  التماري�ن 
اليومي�ة، مث�ل امليش ملس�افات 

أط�ول، وفيم�ا يتعل�ق بالنظام 
الغذائ�ي فإنه من األس�هل أيضااً 
إجراء بعض التعديالت الطفيفة 

عىل العادات الغذائية.
وعن�د الرغبة يف إنق�اص الوزن 
بش�كل أكث�ر فعالية وبس�اطة 
نص�ح الخبري األملان�ي بتضمني 
كل  يف  للروت�ني  ق�وي  مص�در 
أن  م�ن  الرغ�م  فع�ىل  وجب�ة، 
وجب�ة الخ�راوات م�ع األرز 
تب�دو صحي�ة، إال أنه�ا تفتقر 
إىل مص�در للروتني، وال تش�بع 
وهن�اك  طويل�ة،  لف�رتة  امل�رء 
العدي�د م�ن مص�ادر الروت�ني 

الجيدة م����ث�ل الدجاج الخايل 
م�ن الدهون والزب�ادي اليوناني 
الده�ون  م�ن  الخ�ايل  والجب�ن 

والبيض.

ومكانته�ا العالي�ة يف النظام الغذائ�ي الصحي، ويجمع خ�راء التغذية عىل أهمي�ة الخراوات وأن فائدتها الوحيدة تتمثل يف حفظ مذاقها.والخروات ه�ي مجرد أغلف�ة حافظة للثمار، يعتق�د الكث�ري م�ن الن�اس أن قش�ور الفاكهة 
ولكن هل يلزم تقشري الخروات؟

األكس�دة عىل محارب�ة الجذور الح�رة، وهو ما مضادات األكسدة وفيتامني K، وتعمل مضادات ال ينصح بتقشري الخيار ألن القرشة تحتوي عىل الخيار:
يقي من أرضار البرشة وتلف الخاليا.

بقع داكنة وقرشة أكثر صالبة، فمن املستحس�ن الج�زر املخزن لف�رتة أطول، وال�ذي يحتوي عىل يمك�ن تن�اول الج�زر الط�ازج بالق�رشة، ولكن الجزر:
تقشريه للحصول عىل طعم أفضل.

القرشة، وهو ما قد ير باألسنان والكىل.عىل الش�مندر، حيث يوجد حمض األكس�اليك يف بع�دم تناوله�ا مع الق�رشة، ويرسي ذل�ك أيضااً ينص�ح املعه�د االتح�ادي ألبح�اث البطاط�س املوج�ود تح�ت الق�رشة ض�ار بالصح�ة، ولهذا كانت مخزنة لفرتة طويلة، فالس�والنني الس�ام يجب توخ�ي الحذر م�ع البطاط�س، خاصة إذا البطاطس:

أصح عند تناول الخضراوات؟بالقشرة أم بدونها.. أيهما 

تعديالت طفيفة في الحياة اليومية تساعد على إنقاص الوزن

9 أعراض يجب على الناجين من السرطان الحذر منها
إن النج�اح يف عالج الرسط�ان أمر جيد 
لك�ن للبق�اء بصحة جيدة أك�د األطباء 
إنك بحاجة إىل مراقبة األعراض األخرى، 
بم�ا يف ذل�ك تغ�ريات الرؤي�ة والصداع 
التقري�ر  ه�ذا  يف  الت�وازن،  ومش�اكل 
نتعرف عىل 9 أعراض يجب عىل الناجني 
من الرسطان الح�ذر منها، وفقااً ملوقع 

»كليفيالند كلينيك« األمريكي.
وال ي�درك العدي�د م�ن الناج�ني م�ن 
الرسطان أن 25% من األشخاص الذين 

نج�وا م�ن بع�ض أن�واع الرسطان 
الش�ائعة يصاب�ون ب�ورم يف املخ 

وال تنش�أ أورام الدم�اغ هذه يف 
الدماغ ولكنها يف الواقع خاليا 
رسطاني�ة من ال�ورم األصيل 
تنتق�ل إىل الدماغ عر مجرى 
ال�دم وعندم�ا يح�دث ه�ذا 
، يطل�ق األطب�اء ع�ىل هذه 

األورام نقائل الدماغ.
وق�ال ج�راح األعصاب جني 

بارني�ت: »ح�وايل ثلث املرىض 
الذي�ن يعان�ون من أكث�ر أنواع 

ا - رسط�ان  الرسطان�ات ش�يوعاً
الرئة والثدي والكىل ورسطان الجلد 

- معرض�ون لخط�ر اإلصاب�ة بنقائل 
الدماغ«.

وق�ال الدكت�ور بارنيت إن االكتش�اف 
املبكر يمكن أن يس�اعد األش�خاص يف 
الحصول عىل العالج املناس�ب يف الوقت 
املناسب ولتجنب املضاعفات الخطرية، 
ا وتنتبه  لهذا السبب يجب أن تكون يقظاً

ألعراضك.
إذا كن�ت مصاباً�ا بالرسط�ان وعاني�ت 

م�ن هذه األع�راض ، فتأكد م�ن إخبار 
طبيبك:

-تغريات يف الرؤية، مثل الرؤية املزدوجة 
أو فقدان الرؤية الجزئي.
- الصداع، وربما الغثيان.

- خدر أو وخز يف جزء من الجسم.
- شلل أو صعوبة يف تحريك أي جزء من 

جسمك.
-عدم القدرة عىل امليش.

- صعوب�ة يف الت�وازن وزي�ادة حاالت 
السقوط.

- صعوب�ة التح�دث، بم�ا يف ذلك 
أو  املتماس�كة  غ�ري  الكلم�ات 

الكالم غري املتماسك.
األنش�طة  يف  مش�اكل   -
العقلي�ة، مث�ل ع�دم القدرة 
معرف�ة  أو  الق�راءة  ع�ىل 

الوقت.
- الرصع أو تشنجات.

- تميل أورام الدماغ النقيلية 
ع�ىل  تدريجياً�ا،  التط�ور  إىل 
الرغ�م م�ن إمكاني�ة ح�دوث 
نوبات ش�ديدة بغ�ض النظر عن 
أي يشء، م�ن امله�م إخب�ار طبيبك 
عىل الف�ور حتى يتمكن م�ن تقييمك 

وعالجك مبكراًا.

اكتش�فت مجموعة م�ن العلماء 
يجع�ل  الكافي�ني  أن  األمل�ان 
أوعيت���ن�ا  يف  الخالي�ا 
تتفاع�ل  الدموي�ة 
معينة،  بطريقة 
يحس�ن  إن�ه 
يقة  ط����ر
عم�ل هذه 
ي�ا  لخال ا

الخالي�ا  مث�ل  تعم�ل  ويجعله�ا 
األصغر سناًا.

الكمي�ة  أن  الباحث�ون  ويعتق�د 
املثىل من القه�وة التي نحتاجها 
للحف�اظ ع�ىل صح����ة القلب 
لف�رتة أط�ول ه�ي 4 أك�واب يف 
اليوم.وع�ىل م�ر الس�نني، الحظ 
الباحثون أن من يرشبون القهوة 
بانتظام ه�م أقل عرض�ة للتأثر 
املختلف�ة  الصحي�ة  بالظ�روف 
مث�ل أم�راض القلب والس�كتات 
وأم�راض  وإصاب�ات  الدماغي�ة 
والتهاب�ات،  التنف�يس،  الجه�از 
ومرض الس�كري. وجدت دراسة 
ضخم�ة أجري�ت ع�ىل 400 ألف 
ش�خص يف الوالي�ات املتحدة 
األش�خاص  أن 
يرشبون  الذي�ن 
القه�وة بش�كل 
أقل  كانوا  يومي 
عرض�ة للوف�اة 
ألي س�بب م�ن 
ص  ش�خا أل ا
يقلل�ون  الذي�ن 
تن����اول  م�ن 

االخ�ر  الجان�ب  الكافيني.وع�ىل 
الكثري  الذين يرشبون  األشخاص 
م�ن القهوة بانتظ�ام قد يهيئون 
املضاعف�ات  لبع�ض  أنفس�هم 
أن  دراس�ة  أظه�رت  الصحي�ة. 
رشب أكث�ر م�ن 6 جرع�ات من 
اإلسريس�و يومياً�ا ق�د يزيد من 
خط�ر اإلصاب�ة بأم�راض القلب 

بنسبة تصل إىل %22.
ف�إذا كن�ت ت�رشب أكث�ر م�ن 6 
أكواب من القه�وة يومياًا، فليس 
الكافيني وحده هو الذي قد ير 

بصحتك.
 يق�وم العديد م�ن محبي القهوة 
بالس�كر  بتحمي�ل مرشوباته�م 
السعرات  التي تضيف  والقش�دة 
الحرارية والدهون، والتي بدورها 
ق�د ت�ؤدي إىل مش�اكل صحي�ة 
محتملة. يف حني أنه من الصحيح 
أن الكمية املناس�بة م�ن القهوة 
الس�وداء تقلل من خطر اإلصابة 
بم�رض الس�كري ، ف�إن إضافة 
املحليات والقشدة والنكهة يمكن 
أن تزيد من مس�تويات السكر يف 

الدم.
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عىل  واحد  شهر  يمِض  لم 
بعض  استخدام  تايالند  ترشيع 
بادر  حتى  القنب  نبتة  أجزاء 
إحدى  يف  ملستشفى  تابع  مطعم 
قائمة  يف  ثورة  إحداث  إىل  املناطق 
طّعمها  إذ  ومرشوباته،  أطباقه 
أنواع  إىل  فأدخلها  باملاريجوانا، 
بها  وتبّل  والحساء،  الَسَلطة 
الطهو  تقاليد  مستعيداً  اللحوم، 
 ،  2018 العام  اململكة.ففي  يف 
يف  دولة  أول  اململكة  أصبحت 
جنوب رشق آسيا ترّشع استخدام 

املاريجوانا لألغراض الطبية.

ورشعت مّذاك يف إنتاج زيت القنب 
إىل  ساعيًة  تجارياً،  وتسويقه 
تبلغ  عاملية  صناعة  من  اإلفادة 

قيمتها مليارات الدوالرات.
الرتويحي  االستخدام  أن  ومع 
بشكل  ممنوعاً  يزال  ال  للقنب 
قائمة  من  ُحذَفت  فقد   ، صارم 
أوراق  املنرصم  الشهر  املخدرات 
التي  وجذورها  وسيقانها  النبتة 
من  منخفضة  نسبة  عىل  تحتوي 
وبات  هيدروكانابينول،  رباعي 
تالياً يف إمكان املوردين املعتمدين 
- مثل املستشفيات - استخدامها 

ما  رسعان  الطعام.وبالفعل،  يف 
أصبحت قائمة مطعم مستشفى 
تشاو برايا أبايبوبجر يف مقاطعة 
نحو  بعد  عىل  براشينبوري، 
تضم  بانكوك،  من  ساعتني 
شعبية  املايض  يف  كانت  أطباقاً 
فيها  تُستَخَدم  تايالند،  يف  جداً 
والخبز  كالَسَلطة  القنب،  نبتة 

واللحم مع أوراق القنب املقلية.
يف  العاملة  الطبيبة  وأبدت 
كوانكاو  باكاكرونغ  املستشفى 
إىل  العودة  لهذه  ارتياحها 

التقاليد.

شارعي  تقاطع  وعند  القاهرة  وسط  يف 
رشيف باشا مع عبدالخالق ثروت، تلفت 
وُمزيّنة  ملّونة،  صغرية  عربة  نظرك 
روحك  يف  البهجة  فتحل  زهور،  بأواني 
عىل الفور، وعندما تقرتب أكثر، يُطالعك 
راضية،  عنٌي  تغلفه  أربعيني،  رجل  وجه 
من  يقاسيه  عّما  مالمحه  وتكشف 

يسميهم املرصيون »الشغيلة«.
»تاجر  أو  عاماً(،   45( حسن  أرشف 
السعادة« كما يُطلق عليه أصحاب املحال 
فرتة  منذ  امتهن  املدينة،  وسط  بشوارع 
وجيزة فقط مهنة »بائع الزهور«، بعد أن 
لسنوات،  النجارة  مهنة  يف  العمل  أضناه 
أرق  الخشنة،  يده  تبيع  أن  يقرر  أن  قبل 
ثم  الصباح  يف  الزهور  ليقطف  النباتات، 

يأتي يف الظهرية لبيعها وسط املدينة.
زبائن  مع  وطرائف  قصص  ألرشف 
الزهور، فيقول: عادة ما يأتي يل الزبائن 

خاطر  تطييب  أجل  من  الزهور  لرشاء 
الناس، ويضيف ضاحكاً: »وبالطبع ليس 
هناك أغىل من خاطر املدام«. ويحكي عن 
أحد عمال اليومية الذي طلب منه تنسيق 
مصالحة  أجل  من  الزهور  من  مجموعة 
زوجته، قائالً: »ظبط يل شوية ورد بـ15 

فكرة جهنمية توصل إليها ياباني تتلخص يف عرض 
نفسه لإليجار »لعدم القيام بأي يشء« مقابل نحو 
ووجبات  السفر  نفقات  إىل  باإلضافة  دوالرا،   95

الطعام.
 37 العمر  من  البالغ  موريموتو،  شوجي  وحصل 
هائل  عدد  عىل  لإليجار،  نفسه  عرض  الذي  عاما، 
من املتابعني عرب اإلنرتنت وآالف العمالء.موريموتو، 
وهو من سكان العاصمة اليابانية طوكيو، سيحصل 
عىل هذا املبلغ، الذي يعادل 10000 ين، من دون أن 
الطعام  »تناول  باستثناء  اإلطالق  عىل  شيئا  يفعل 
موريموتو  بسيطة«.وكان  إجابة  وتقديم  والرشاب 
نرش  بعد   2018 يونيو  يف  مرة  ألول  خدماته  عرض 
أعرض  »أنا  تقول:  تويرت  عىل  حسابه  عىل  تغريدة 
من  هل  شيئا.  يفعل  ال  كشخص  لإليجار،  نفيس 
الصعب عليك الدخول إىل املحل بمفردك؟ هل تفتقد 

العبا يف فريقك؟ هل تحتاج ملن يحتفظ بمكان لك؟ 
ال أستطيع فعل أي يشء باستثناء األشياء السهلة«.

ورغم أنه كان يقدم خدماته مجانا يف البداية، إال أن 
موريموتو اآلن يتقاىض رسوما لتقليل حجم الطلب 
 4 أو   3 يرى  إنه  ويقول  الضائع،  الوقت  واستغالل 
عمالء يوميا، بينما وصل عدد عمالئه إىل 3000 عميل 
منذ أطلق »خدماته« ألول مرة.ويقول موريموتو إن 
الناس يستأجرونه ألسباب مختلفة، غري أن معظم 
عمالئه هم ممن يشعرون بامللل أو الوحدة ويريدون 
ببساطة أن يتم االستماع إليهم.وهناك من استأجره 
للمرافقة أثناء تناول طعام الغداء، والتقاط الصور 
شخص  ومرافقة  إنستغرام،  عىل  عرضها  أجل  من 
الحديقة،  يف  الفراشات  والتقاط  الطالق،  يطلب  ما 
الصحية  الرعاية  مجال  يف  العاملني  إىل  واالستماع 
الذين يكافحون من أجل عملهم.وذات مرة استأجره 

رجل لوصف جريمة قتل ارتكبها، بينما دفع آخر 
ملوريموتو لكي يصطحبه من املستشفى الذي يرقد 

فيه إىل املوقع الذي حاول فيه االنتحار.
شهادة  ويحمل  متزوج  وهو  موريموتو،  وقال 
أوساكا،  جامعة  من  الفيزياء  يف  عليا  دراسات 
من  أو  صديقا  لست  »أنا  ماينيتيش:  لصحيفة 
التي  املزعجة  األشياء  من  متحرر  أنا  املعارف. 
من  أخفف  أن  يمكنني  ولكن  العالقات  تصاحب 

شعور الناس بالوحدة«.
تشجيعي  يتم  أن  أحب  ال  »شخصيا،  وأضاف: 
الناس  يل  يقول  عندما  يزعجني  اآلخرين.  قبل  من 
يحاول  عندما  املثابرة.  يف  أستمر  أن  ببساطة 
شخص ما القيام بيشء ما، أعتقد أن أفضل يشء 
إىل  بالبقاء  عليه  األمر  تسهيل  هو  فعله  يمكن 

جانبه«.

الحجر  فتح  بعد  الخرب،  أفاد  وكما 
العثور عليه عىل حدود  تم  الذي  الكريم 
عمال  قبل  من  والربازيل  أوروغواي 
ما  لرؤيتهم  املنقبون  ذُهل  املناجم 
نوع  بقلبني من  الطبيعة وتبدى  لفظته 
بعد  )األماثيست( »كوارتز جيود« وذلك 

فلق الحجر من املنتصف.
بالعودة ألصل االكتشاف، بدأت الرشكة 
املسؤولة أعمال التنقيب بمنجم »سانتا 
روسا« باملنطقة الكاتالونية بأرتيغاس، 
كان  إذا  ما  حينها  املؤكد  من  يكن  ولم 

سيتم الكشف عن أي يشء ذي قيمة.
البازلت  من  الوعرة  بتضاريسها  األرض 
وفرت ظروفاُ صعبة للعمل يف ظلها، لكن 
»لؤلؤة  بـاكتشاف  كوفئ  العمال  كفاح 
ثمينة«، وهي املرة األوىل التي تعثر فيها 
الكريم،  الحجر  ذلك  مثل  عىل  الرشكة 
وهو ما أدرى لوصفه بـ »حجر العمر«.

الجدير بالذكر أن الحجر النادر معروض 
ملحبي  قيمة  فرصة  وهي  حالياً،  للبيع 
سيما  القتنائه  الكريمة  األحجار  وهواة 
من  شهر  أقل  بعد  عىل  الفالنتاين  وأن 

اآلن.
صور  بمشاركة  الرشكة  قامت 
وسائل  عىل  متابعيها  مع  االكتشاف 
حيث  املختلفة  االجتماعي  التواصل 

فوجئ الجمهور، مع ردود أفعال عديدة 
إن  الناس، وقال آخرون  أظهرت تعجب 
هذا قد يكون عالمة عىل الحب من هذا 

الكوكب

»حجر العمر« قطعة استثنائية على شكل قلب !
عثر عمال مناجم 
بأوروغواي على 
حجر كريم بشكل 

استثنائي على هيئة 
قلب بنفسجي ميزته 

أنه لم يحتج ألي 
عملية صقل، نحت، 

أو تلميع، وفقًا 
لموقع »غود نيوز« 

اإلخباري.

ا  ترتاوح السيادة بني الشعب والدولة عىل مستويات عدة ؛،فِإمَّ
الشعب  يكون  أو   ، الشعب  من  أقوى  فيها   الدولة  تكون  أن 

فيها أقوى من الدولة، أو أن تكون القوة متكافئة بينهما .
وأحياناً  ينتابهما الضعف معاً عىل حد سواء .

وقد يرغب الشعب ويطالب بأن تكون له دولة قوية ، إال أنه ال 
يريد لها أن تكون أقوى منه .

ُن له   نعم يطمح أن تكون قوية بالقدر الذي تحميه وتَُؤمِّ
مصالحه ، ومعنى أن تحميه ؛ أي أن تكون أقوى من غريها 
تكون  أن  أي  مصالحه   له  تضمن  أن  ومعنى   . الدول  من 
، وأنها منقادة  أقوى منها  بأنه  الذي تشعره  بالقدر  قوية 
له  الرفاهية  وتحقيق  الهانئ  العيش  بتوفري  وليس   ، إليه 

فحسب.
فالقوة هي السيادة ، والسيادة هي القوة ، ومهما حاولنا 
فإن  الواقعي،   مدلولها  بها عن  لننأى  العبارة  نفلسف  أن 

القوة  أنها  هي  ؛  للسيادة   العملية  الخالصة 
والقدرة واملنعة.

وينخر  الدولة  يصيب  الذي  الضعف  فإن  ولذا 
أو  أم سياسيا  اقتصادياً  كان  ، سواء  ِمنَْسأَتها 

غريه ، فإنه يسلب الشعب سيادته.
ليختطف   ، هنا  الحكومة  قرصان  يدخل  وقد 

السيادة منهما معاً . 
قدرات  تعزيز  يف  تسهم  أنها  كما  فالحكومات 
الدولة ، وبالتايل تعزز  شعور مواطنيها بالعزة 
من  كثري  يف  تتسبب  كذلك  فإنها   ، والرفعة 
أهله  وتصيب  البلد  قدرات  نسف  يف  األحيان 

بنكسات معنوية كبرية .
ولذا لو وقع الزحام بني أن تكون     

أوىل  الثاني  اختيار  أن  شك  فال   ، الشعب  أم  أقوى  الدولة 
بكثري،  لو كنا نقر برضورة أن تكون السيادة بيد الشعب.
_ الدولة  منح  عىل  قادراً  سيكون  حينها  الشعب   إن  إذ   

إن وهنت وضعفت  القوة  بوصفها مجموعة مؤسسات_ 
مبارش؛   وبشكل  بنفسه  ينربي  ألن  اضطر   لو  حتى   ،
السالح بحركة  ، كحمل  الصعبة  املهام  لالضطالع ببعض 

شعبية لتطهري أرضه من براثن االحتالل .
يُذكُر كمثال ملا تقدم أن بعض املقربني من اإلمام الخميني 
)رض( طلبوا منه أن يربط مراسيم إحياء محرم الحرام 
لغرض  بعفويتها   تركها  وعدم   ، الدولة  بمؤسسات 
فيها  يحصل  قد  الدولة  أن  فأجابهم   ، أفضل  تنظيمها 
الجماهريية هي  الحشود  الشعائر وهذه  ، وهذه  انحراف 

الضمانة لتقويم مسرية الدولة والحفاظ عليها .

» أولوية السيادة «

مطعم مستشفى يقدم الطعام متباًل بالمخدرات!

يؤجر نفسه »للقيام بال شيء«.. والزبائن باآلالف!

ماجد الشويلي

ي الحادي عرش من يناير الجاري، رحب سكان مدينة مورمانسك 
الروسية الواقعة يف منطقة القطب الشمايل، بأول إرشاقة شمس 
الليل  انتهاء  بعد  وذلك  فقط،  دقيقة   45 ملدة  ولو   ،2021 عام  يف 
القطبي الذي استمر 40 يوماً.وقد تدافع سكان املدينة، التي تعد 
تقليد  يف  الشمس  ملالقاة  القطبية،  الدائرة  فوق  العالم  يف  األكرب 
سهوب  فوق  وردية  السماء  بدت  حيث  سنوياً،  املنطقة  تشهده 
مدينة مورمانسك بعد 40 يوماً من الظالم الدامس، كما أظهرت 
تايمز«.وكان  »موسكو  صحيفة  نرشتها  التي  الصور  مجموعة 
تلك  فوق  دقيقة  وخمسني  الواحدة  الساعة  يف  الشمس  رشوق 
الصحراء الجليدية، قد أضاء عىل مجموعة من املناظر الطبيعية 
التندرا والجبال  املتجمدة املعروفة بجمالها يف تلك املنطقة وهي: 

والغابة الثلجية أو التايغا.

تجميد  من  العاملية،  البنوك  أحد  حذر 
حسابات العمالء الذين يخالفون اإلجراءات 
االحرتازية ولم يرتدوا »الكمامات« وأقنعة 
انتقال  من  للحماية  املختلفة  الوجه 
العدوى بفريوس كورونا، حيث أصدر أحد 
بمختلف  عديدة  فروًعا  تملك  التي  البنوك 
بسحب  للعمالء  تحذيرات  العالم،  بلدان 
الفريوس  تفىش  من  خوًفا  حساباتهم، 
يف  ورد  لتقرير  طبًقا  البنك،  أفرع  داخل 
عن  التقرير  ستار.وكشف  ديىل  صحيفة 
الوجه  أقنعة  أن  أعلن  الشهري  البنك  أن 
مع  يتماىش  بما  الفروع  جميع  يف  إلزامية 
إرشادات اإلغالق الحكومية، خاصة يف ظل 
الفريوس  جراء  اإلصابات  منحى  تصاعد 
الثانية.وقال  املوجة  تفىش  بعد  التاجى 
جاكي أوهي، رئيس البنك الشهري باململكة 
عىل  خوًفا  جاء  القرار  هذا  إن  املتحدة، 
البنك وعىل سالمتهم وعدم  العاملني داخل 
انتقال العدوى لهم، مؤكًدا أن تلك القرارات 
الية  تستمر  حتى  أيًضا،  العمالء  تحمى 
األساسية  املالية  الخدمات  وتقديم  العملة 

الهامة للعمالء عىل نحو سليم.
باتباع  يلتزمون  لم  األشخاص  بعض  أن  وأكد 
خالل  من  أنفسهم  وحماية  االحرتازية  اإلجراءات 
أو  البنك  فروع  داخل  للوجه  غطاء  ارتداء  رفض 
بعض  أن  موضًحا  االجتماعي،  بالتباعد  االلتزام  
عنيفة  بسلوكيات  العاملني  عىل  يتطاولون  العمالء 
الرغم من  الوجه، عىل  أقنعة  حال مطالبتهم بارتداء 
اإلنرتنت  عرب  املرصفية  الخدمات  إدارة  خدمة  توفري 

والزحام. التكدس  حالة  لتخفيف  املنزل،  داخل  من 
اإللزامية  القواعد  العديد من  البنك عىل  وشدد رئيس 
للوجه  غطاء  ارتداء  يف  تتلخص  والتي  للعمالء 
حالة  وىف  اآلخرين،  من  آمنة  مسافة  عىل  والحفاظ 
سيتم  للخطر  العاملني  بتعريض  العمالء  أحد  تعمد 
سجلت  الذي  الوقت  يف  ذلك  حساباتهم.يأتي  سحب 
منذ  االصابة  يف معدالت  ارتفاًعا  املتحدة  اململكة  فيه 

بدء الوباء يف مارس املايض.

ار إلى بائع زهور  تاجر السعادة.. من نجَّ
األشغال  لوزير  فيديو  مقطع  انترش  طريقة  بأحىل 
كاهلون  رايف  الكندي  االقتصادي  والتعايف  واالبتكار 
مقاطعة  )وهي  الربيطانية  كولومبيا  مقاطعة  يف 
يف  ابنه  تلقاها  لرسالة  صورة  التقط  حني  كندية( 
وعلق  فقط،  سنوات  عرش  العمر  من  البالغ  املدرسة 
عليها بتغريدة تقول: »يا لها من لحظة فخر أبوية. 
يجلس  املدرسة  يف  جديداً  ولداً  رأى  العارشة  يف  ابني 
الغداء  لتناول  إليه  االنضمام  بمفرده فقرر وصديقه 
معاً. وهذه هي الرسالة اللطيفة التي تلقاها يف نهاية 
كما  التغريدة  أن  »نارسيتي«  موقع  اليوم«.وذكر 
الصورة تمت مشاركتهما ألكثر من 35 ألف مرة كما 
تلقيتا ما يزيد عىل 450 ألف عالمة إعجاب. وجاء يف 
نص رسالة التلميذ الجديد يف املدرسة: »الجلوس معي 
آخر  يشء  أي  من  أكثر  بتحسن  أشعرني  الخارج  يف 
شكراً لكما كثرياً وأود أن أسأل إن كنت أستطيع البدء 
باالنضمام إليكما يف الخارج«. وأرفق الطفل الرسالة 
الورق برسم لقوس قزح  اللطيفة عىل قصاصة من 

امللون تعبرياً عن فرحته بالتفاتة مثل تلك.

ابن وزير كندي يحقق شهرة ألبيه على تويتر !
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بنك شهير يهدد عمالءه
 بتجميد حساباتهم حال عدم ارتدائهم الكمامات

أول شروق بعد ليل قطبي استمر اربعين يومًا !


