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إيران ترد على مزاعم أميركية بشأن 
»الحوار المباشر«

في هذا العدد

المراقب العراقي/ بغداد...
اوضح�ت النائب�ة منار عب�د املطلب، 
الدوائ�ر  نظ�ام  ان  االثن�ن،  ام�س 

االنتخابية اليخدم الناخب.
ترصي�ح  يف  املطل�ب  عب�د  وقال�ت 
العراقي«  صحفي تابعت�ه »املراق�ب 
إن “جعل املحافظ�ة مجموعة دوائر 
ال يتناس�ب م�ع طم�وح الناخبن”، 
مضيف�ة أن “عددا لي�س بالقليل من 
أعض�اء مجل�س الن�واب م�ع إجراء 
االنتخاب�ات  قان�ون  ع�ى  تعدي�ات 
لتجنب املش�اكل التي ستلحق رضرا 

“جع�ل  أن  إىل  وأش�ارت  كب�را”. 
املحافظ�ة مجموع�ة دوائ�ر ليس يف 
املقبلة”،  العملية السياسية  مصلحة 
البطاق�ة  “اعتم�اد  أن  إىل  الفت�ة 
البايومرتي�ة وجعل املحافظ�ة دائرة 
واح�دة أهم التغ�رات التي تطرأ عى 

قانون االنتخابات”.
يش�ار اىل ان الربمل�ان العراق�ي كان 
قد ص�وت عى قان�ون االنتخابات يف 
ترشي�ن االول »2020« بع�د مخاض 
الخاف�ات  نتيج�ة  ش�هده  عس�ر 

السياسية حوله.

المراقب العراقي/ بغداد...
أكد تحالف الفتح، امس االثنن، ان اخراج القوات األجنبية وعى رأس�ها 

األمريكية من أولوياته.
وق�ال النائ�ب ع�ن التحالف ن�ارص ترك�ي يف ترصيح صحف�ي تابعته 
»املراق�ب العراقي« أن الدفاع عن الس�يادة الوطنية وحماية املقدس�ات 

عى رأس أولوياتنا يف تحالف الفتح “.
وأضاف أن »ملف انس�حاب القوات األجنبية ال يزال س�اري املفعول وال 
رجعة فيه »، وأش�ار إىل أن »تحالف الفتح لن يساوم عى بقاء أي قوات 

أجنبية داخل االرايض العراقية ».
يش�ار اىل ان الق�وات االمريكية كانت قد اعادت تواجدها العس�كري يف 

العراق بعد عام 2014 بذريعة محاربة عصابات داعش االجرامية.

نظام »الدوائر« هل يؤثر 
على الناخب؟

الفتح : إخراج القوات األمريكية 
من أولوياتنا

المراقب العراقي/ بغداد...
والبيئ�ة  الصح�ة  لجن�ة  ح�ددت 
النيابي�ة، امس االثنن، فئة تش�كل 

خطراً عى املجتمع.
ع�ون  عب�د  اللجن�ة  عض�و  وق�ال 
العب�ادي، يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراقب العراق�ي« إن »هناك الكثر 
م�ن املواطن�ن يش�ككون بحقيقة 
وج�ود ف�روس كورونا حت�ى اآلن، 
وهؤالء يمثلون خطرا عى املجتمع«، 
الفت�ا إىل أن »خطر الفروس ما يزال 
مستمرا، والعاج الوحيد هو االلتزام 

بإجراءات الوقاية«.

وأض�اف، أن »رف�ع حظ�ر التجوال 
الش�امل خال أيام الجمعة والسبت 
واألحد، مره�ون باملوق�ف الوبائي، 
الت�زام  اس�تمر  إذا  تأكي�د  وب�كل 
مع�دالت  وانخفض�ت  املواطن�ن 
اإلج�راءات  س�تخفف  اإلصاب�ة 

الوقائية عن الحياة العامة«.
يش�ار اىل ان اللجن�ة العلي�ا للصحة 
والس�امة كانت قد اعلنت عن عودة 
تطبيق الحظر الش�امل ايام الجمعة 
والس�بت واالحد، مع ف�رض الحظر 
الجزئي من الس�اعة الثامنة لياً اىل 

الخامسة فجراً لبقية االيام.

الصحة النيابية تحدد فئة تشكل 
خطرًا على المجتمع

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي 
ع�اودت االتهامات مج�دداً اىل اللجن�ة العليا 
املكلف�ة للتحقي�ق بقضايا وملفات الفس�اد 
الرئيس�ية يف الب�اد، والت�ي ش�كلها رئي�س 
بالفس�اد  الكاظم�ي،   مصطف�ى  ال�وزراء 
واإلخف�اق يف الكش�ف ع�ن مافي�ات رسق�ة 
املال العام ، فش�بهات الفس�اد تاحق بعض 
أعضاء لجن�ة مكافحة الفس�اد ، وما يجري 
هو عب�ارة ع�ن تصفية بعض الش�خصيات 
لغ�رض الدعاي�ة االنتخابي�ة، يف ظ�ل إهمال 
ملف�ات الفس�اد الكب�رة ويف مقدمتها ملف  
رشك�ة أونا أويل الذي أدى اىل خس�ائر بمئات 
امللي�ارات للعراق، ويبدو أن عمل اللجنة وكما 
أكد البعض مجامات لبعض الكتل السياسية 
ويف مقدمته�ا الكرد فهي تتغاىض عن ملفات 
تهريب النفط واالشخاص املطلوبن للقضاء 

عرب مطار أربيل.
النائب املس�تقل كاظم الصي�ادي،  أعرب عن 
استغرابه إزاء التعتيم عى اعرتافات املعتقلن 
فعملي�ات  الفس�اد،  مكافح�ة  لجن�ة  ل�دى 
االعتقال تتم عى الوس�طاء إلبعاد الش�بهات 
عن زعماء الفس�اد الكبار , يف ظل مساومات 
معروف�ة تس�تخدم للضغ�وط ع�ى بع�ض 

الشخصيات .
وأشار الصيادي اىل أن , آبار النفط يف منطقة 
الكوير املغتصبة من قبل كردس�تان، تسجل 
عملي�ات تهري�ب  تص�ل اىل 400 أل�ف برميل 
م�ن النفط , يف تغايض اللجنة عن تلك امللفات 

املهم�ة , بل إن اللجنة التي ش�كلها الكاظمي 
تستخدم ألغراض انتخابية والرتويج له .

ويف ه�ذا الش�أن أوض�ح الخب�ر االقتصادي 
لطي�ف العكي�ي , أن هن�اك س�خطا ش�عبيا 
وبرملانيا تجاه اللجنة العليا ملكافحة الفساد , 
فهي لم تفتح ملفا كبرا بحجم تهريب النفط 
أو تهريب االموال املستمر لحد اآلن , بل اكتفت 
بإلقاء القبض عى أش�خاص وسطاء وليس 
املتهم�ن الحقيقي�ن , فاللجن�ة عاجزة عن 
مواجه�ة كبار السياس�ين أو من هم بدرجة 
وزي�ر , بل أصب�ح عمله�ا ترويج�ا انتخابيا 
التحقيق�ات  , فمعظ�م  الحالي�ة  للحكوم�ة 

تذهب اىل رئيس الوزراء ومستشاريه«.

وب�ن أن�ه »يف محاول�ة للتغطية عن فش�لها 
قام�ت بتوجي�ه الجه�ات املختص�ة بإصدار 
أح�كام غيابي�ة ع�ى ش�خصيات متورط�ة 
بالفس�اد , فأكث�ر م�ن 47 وزي�را وم�ن هم 
بدرجتهم جميعهم هربوا خارج العراق وبعلم 
كتله�م الت�ي أخرجتهم حتى اليت�م إحراجها 

بملفات فسادهم«.
وتاب�ع العكيي : أن اللجنة فش�لت يف مهامها 
الرئيسية بكشف ومحاسبة واعتقال مافيات 
الفس�اد ورج�ال الدول�ة العميق�ة وحس�ب 
اعرتاف�ات الجمي�ع , فهي رك�زت عى صغار 

الفاسدين، خشية مواجهة كبارهم ... 
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ج لالنتخابات   تتغاضى عن السرقات وُتروِّ
اتهامات جديدة تالحق لجنة مكافحة الفساد

بغداد »تتقدم« وأربيل »تتلعثم« 
في مفاوضات موازنة 2021

»الشروط األربعة« تكبح جماح كردستان

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
بع�د أن وض�ع إقلي�م كردس�تان ِعصّي�ه يف 
دواليب م�رشوع قان�ون املوازن�ة االتحادية 
لعام 2021، وعرقلت الكت�ل الكردية تمريره 
حت�ى اآلن داخ�ل القّب�ة الترشيعي�ة، لحصد 
املزي�د م�ن املكاس�ب املالي�ة ع�ى حس�اب 
محافظات الوس�ط والجن�وب، لم تجد الكتل 
السياس�ية املمثل�ة للمكون الش�يعي أمامها 

سوى خيارين أحاهما مر.
الت�ي  املفاوض�ات  انهي�ار جمي�ع  ونتيج�ة 
خاضته�ا الق�وى السياس�ية يف بغ�داد، مع 
الوف�ود الكردي�ة الت�ي تتمّس�ك حت�ى اآلن 
لرؤي�ة  وفق�اً  تس�تحقها«،  »ال  بمكاس�ب 
األط�راف السياس�ية األخ�رى، لك�ن الك�رد 
يلعبون ع�ى الوت�ر املذهبي والقوم�ي وآلية 
التحالف�ات التي س�تفيض بع�د االنتخابات، 
إىل اختي�ار ش�خصية رئي�س ال�وزراء املقبل 

وكابينته الحكومية.
وم�ن هذا املنطل�ق، وضعت القوى الش�يعية 
أربعة رشوط عى الكرد مقابل تمرير املوازنة 
بش�كل توافق�ي، ولّوح�ت بالتصوي�ت ع�ى 
مرشوع القان�ون باألغلبية السياس�ية، كما 
حص�ل مع قانون تمويل العجز املايل، وذلك يف 
حال عدم التوصل إىل اتفاق شامل مع اإلقليم.
وتتلّخص ال�رشوط األربعة ب�أن تكون إدارة 
الحق�ول النفطية املوجودة داخل كردس�تان 
مش�رتكة بن وزارة النفط  االتحادية ووزارة 
املوارد الطبيعية داخل اإلقليم، واإلرشاف عى 
عمليات التصدير وتقدير مبيعات اإلقليم من 

النفط الخام من قبل رشكة سومو.
كم�ا تف�رض رشوط الكت�ل أن تقي�م وزارة 
للكمي�ات  االنت�اج  تكالي�ف  مبال�غ  النف�ط 
املصدرة من اإلقليم وخصم الكلف الرئيسية، 
يف ح�ن يتم تس�ليم املتبقي لخزين�ة الدولة، 
فضاً عن تسليم كافة اإليرادات غر النفطية 
من كردس�تان لخزينة الدول�ة، مقابل التزام 
الحكومة بتسديد مستحقات اإلقليم بموازنة 

.2021
وتتعلّ�ق ال�رشوط األربع�ة بامل�ادة 11 م�ن 
م�رشوع قان�ون املوازن�ة االتحادي�ة للع�ام 
الح�ايل، والتي وضع�ت نتيجة اتف�اق القادة 

السياس�ين يف إقليم كردستان مع الحكومة 
املركزي�ة، بقي�ادة فريق املستش�ارين التابع 

لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وع�ى م�ا يبدو ف�إن الكت�ل الكردي�ة ووفود 

اإلقلي�م، مازال�ت متمّس�كة ببن�ود املوازن�ة 
التي أرس�لتها حكوم�ة الكاظمي إىل مجلس 
الن�واب، ع�ى اعتبار أنه�ا تضّمن�ت فقرات 
ج�رى تمريره�ا باتف�اق س�يايس، مقاب�ل 

ضمان تصويت الك�رد لصالح الكاظمي بعد 
االنتخابات املقبلة، للحصول عى والية ثانية.
ويأت�ي ذل�ك يف الوق�ت ال�ذي ينهم�ك في�ه 
الكاظمي، بالتحضر سياس�ياً ملرحلة جديدة 
ين�وي خالها تصّدر املش�هد الس�يايس، عرب 
تكت�ات حزبي�ة تّدع�ي تمثي�ل التظاهرات، 
يديرها مستشارون ُيشّكلون الحلقة الضيقة 

املقربة منه.
وتعليقاً عى ملف املوازنة يقول عضو اللجنة 
املالي�ة محمد الش�بكي ل�«املراقب العراقي«، 
إن »املوازنة اكتملت بش�كل نهائي وما تبقى 
فقط قضية االتفاق بن بغداد وأربيل بش�أن 
حص�ة كردس�تان، مبين�اً أن »ه�ذه القضية 
ل�م تحس�م حت�ى اآلن ومات�زال املفاوضات 

مستمرة«.
ويضيف الش�بكي أن »هناك إمكانية لتمرير 
املوازنة باألغلبية كم�ا حدث خال التصويت 
ع�ى قانون تمويل العجز امل�ايل، لكننا ال نريد 
الذه�اب بهذا االتجاه ونعقد القضية بش�كل 

أكرب«.
ويتاب�ع قائ�ًا: »نأم�ل أن يتوص�ل الطرفان 
إىل اتف�اق مرٍض عى أس�اس التوزيع العادل 
للث�روات ب�ن أبناء الش�عب العراق�ي، وعدم 
من�ح طرف امتي�ازات ومخصصات إضافية، 

عى حساب األطراف األخرى«.
جدي�ر بالذك�ر أن حكوم�ة الكاظمي، قدمت 
موازن�ة ُمثقل�ة بالدي�ون واالق�رتاض، فعى 
الرغم م�ن األزمة االقتصادي�ة الخانقة التي 
نتجت ع�ن ق�رارات رئيس مجلس ال�وزراء، 
لم تت�وّرع حكومته ع�ن “اإلمع�ان بتجويع 
العراقين”، حس�بما يرى مراقبون وخرباء يف 

الشأن االقتصادي.
وم�ا ت�زال موازن�ة 2021 تراوح ب�ن أروقة 
مجل�س النواب، ال�ذي قام بإج�راء تعديات 
جوهرية يف بنوده�ا، تمهيداً للتصويت عليها 
خ�ال الش�هر الح�ايل، م�ن بينه�ا تخفيض 

القيمة االنفجارية للموازنة.

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
ردا عى االصوات النشاز التي ظهرت يف اآلونة 
االخرة س�واء من ه�م خارج الع�راق أو من 
أيت�ام الطاغي�ة يف الداخ�ل، والذي�ن يمجدون 
ويمدح�ون النظ�ام الصدامي البائد، يس�تعد 
إلزام�ي  العراق�ي وبش�كل  الن�واب  مجل�س 
للحكومة إللزام السلطة التنفيذية عى العمل 
بموجب قانون تجريم البعث وكبح جميع تلك 

األصوات.
ن�واب يف الربمل�ان، أك�دوا ع�ى أهمي�ة تل�ك 
االجراءات الدس�تورية، مشرين اىل أنها تأتي 
كصفعة بوجه الرسائل التي أرادت أن توصلها 
ابن�ة الطاغية خ�ال لقائه�ا التلفزيوني عى 

القناة العربية املمولة من آل سعود.
وبس�بب ظه�ور أصوات م�ن هن�ا وهناك يف 
اآلونة االخ�رة للرتويج اىل البع�ث أو التمجيد 
به، بحجة الفس�اد املايل واالداري الذي عاشته 
الباد، بات�ت الحاجة اىل تفعي�ل قانون حظر 
البع�ث ملح�ة، خصوصا يف ظ�ل الخطر الذي 
يرتبص بالبلد سيما االمني الذي تؤكد أوساط 
سياس�ية وأمنية ب�أن خيوط البع�ث مازالت 
تمارس نش�اطاتها بالش�كل الذي يس�هم يف 
زعزعة أمن البلد واس�تقراره وازدهاره بشكل 

أو بآخر.
والس�يما يف االيام االخرة، وبعد ظهور »رغد« 
ابنة الطاغية صدام يف لقاء تلفزيوني عى قناة 

العربية الس�عودية، أظهر ع�دد من صفحات 
التواص�ل االجتماع�ي وع�دد من االش�خاص 
القاطن�ن خارج العراق وجاوزتهم يف الداخل 
أظه�روا التمجيد بالنظ�ام البائد، وبالش�كل 
ال�ذي يتجاهل مش�اعر العراقي�ن خصوصا 
ذوي الش�هداء الذي�ن طالته�م أي�دي الغ�در 

الصدامي.
وبموجب قانون حظر البعث املصوت عليه يف 
مجلس النواب س�نة 2016 فإن�ه يمنع عودة 
حزب البعث تحت أي مس�مى إىل الس�لطة أو 
الحياة السياس�ية ومنع قياداته ورموزه من 
تشكيل حزب وأي ممارسة أو نشاط سيايس 
وعدم الس�ماح له يف أن يكون ضمن التعددية 

السياسية والحزبية يف العراق.
وكذل�ك ين�ص القانون ع�ى حظ�ر الكيانات 
الت�ي  السياس�ية  والتنظيم�ات  واألح�زاب 
تتع�ارض م�ع  توجه�ات  أو  أف�كاراً  تتبن�ى 
الس�لمي  والت�داول  الديمقراطي�ة  مب�ادئ 
للس�لطة إضافة اىل حظر الكيانات واألحزاب 
والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها 

أو أنشطتها مع مبادئ االسام والدستور.
كما نص القانون عى منع ترشيح من انتمى 
اىل البعث يف االنتخابات العامة واملحلية وتسنم 
الدرجات الخاص�ة )مدير عام فما فوق(، ويف 
الوق�ت ذاته حظر اس�تخدام وس�ائل اإلعام 
املسموعة واملرئية واملقروءة لنرش أفكار وآراء 

حزب البعث.
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»رغد« تبدد »رغيد« أيتام والدها 
دعوات التجريم تالحقهم
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الحل هو تسليم ملف »الطارمية« 
للحشد الشعبي

الخدمات النيابية : العراق بحاجة ألياد نزيهة ال مستشارين دوليين
المراقب العراقي/بغداد ...

انتقدت لجن�ة الخدمات النيابية، 
امس االثنن، دعوة رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي لعقد مؤتمر 
بغ�داد،  العاصم�ة  إلعم�ار  دويل 
فيما بينت ان العراق بحاجة الياد 

نزيهة ال مستش�ارين دولين.
وق�ال عضو اللجنة عاء الربيعي 

يف بيان تابعته »املراقب العراقي« 
إن »أمان�ة بغداد باتت مؤسس�ة 
تقدي�م  ع�ن  وعاج�زة  منهك�ة 
املواطن  إليه�ا  خدم�ات يطم�ح 
وبالنتيج�ة ال يمكن االس�تفادة 
من مؤتمر دويل ومن املستشارين 

الدولين العمار العاصمة«. 
واوضح أن »بغ�داد واملحافظات 

االخ�رى بأم�س الحاج�ة ألي�اٍد 
مخلصة ومهنية وكفوءة للتحرك 
التنفي�ذي  العم�ي  الخدمات�ي 
املبارش من رفع النفايات، إكساء، 
لش�بكات  التأهي�ل  النظاف�ة، 
ال�رصف الصح�ي، دون اللج�وء 
اىل خربة املستش�ارين الدولين يف 
ذلك«، مش�ددا أن »رقاب�ة العمل 

داخل األمانة ومحاربة الفاسدين 
يبتغي�ه  ال�ذي  التط�ور  يصن�ع 

املواطن يف كل مكان« .
ووج�ه رئي�س مجلس ال�وزراء، 
الس�بت  الكاظم�ي،  مصطف�ى 
امل�ايض امن بغ�داد ع�اء معن، 
باإلعداد لعقد مؤتمر دويل إلعمار 

العاصمة بغداد.

المراقب العراقي/ بغداد ...
اك�دت لجن�ة االم�ن والدف�اع النيابية، ام�س االثنن، وج�ود خايا 
نائمة تح�اول العبث بأمن بغداد. وقال عض�و اللجنة عي الغانمي 
يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« ان »املعلوم�ات 
االس�تخبارية تؤكد بان تنظيم داعش لدي�ه اوكار رسية يف مناطق 
اط�راف بغ�داد وخاص�ة الري�ف باعتب�اره مناط�ق ذات تضاريس 
معق�دة جدا«. واضاف ان »عملية قتل 5 ارهابن بينهم قيادي بارز 
يف التنظيم بمنطقة الطارمية قبل ايام جاءت بعد عمل اس�تخباري 
دقي�ق واس�همت يف احب�اط مخط�ط ارهاب�ي كان مهي�أ التنفيذ 
الس�تهداف امن املدنين«. ولفت اىل ان »العدي�د من قادة وارهابيي 
داع�ش قتلوا مؤخرا يف مناطق اطراف بغداد الريفية وهذا دليل عى 
ان هن�اك خايا نائمة تحاول العبث باالمن واالس�تقرار مؤكدا بان 
تكثيف الجهود االستخبارية وتعاون االهايل كفيل بانهاء خطر تلك 

الجماعات التي تمثل تحديا ألمن العاصمة ».

األمن البرلمانية: خاليا نائمة 
تحاول العبث بأمن بغداد

عباس عبيد : 
مباراتنا امام 
6النفط مفصلية

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�د تحال�ف س�ائرون، ام�س االثن�ن، ان االنتخاب�ات املبكرة 

ستكون بداية لعهد جديد.
وق�ال النائ�ب عن التحالف س�ام الش�مري يف ترصيح صحفي 
تابعته »املراقب العراق�ي« ان »العراق واهله عى موعد تاريخي 
يف انتخابات ترشين االول املقبل بتطبيق واسع لدعوات االصاح 

والتغير نحو االفضل ملستقبله«.
واضاف ان »االنتخابات املبكرة س�تكون بداية لعهد جديد للبناء 

واالعمار ونهاية للفاسدين ورسقاتهم وخرابهم«.  
واوضح ان » الش�عب س�يقول كلمته املدوية بصناديق االقرتاع 
والت�ي س�ترتجم بواقع س�يايس جدي�د نحو اصاح ما افس�ده 

السارقون العابثون باقتصاد البلد ومعيشة أبنائه«.

تحالف سياسي: االنتخابات المبكرة ستكون بداية لعهد جديد
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

رغد وكذبة الكذابين  ! 
يف الجزء األخري من سلس�لة اللقاءات العروبية واألعرابية من 
قناة العربية لرغد بنت املجرم املقبور صدام تأكد لنا مصداقية 
الكذابة فيما تكذب يف كل يشء . لقد ش�اهدنا وس�معنا كيف 
كان�ت رغد ت�ؤدي دورا ادعائيا تمثيليا يف حرك�ة اليد ونقنقة 
الضحك�ة وتناغم بؤب�ؤ العني التي ذكرتني بعيون الس�ّحارة 
يف أفالم الكارتون مع دولبة اللس�ان  والرش الكامن يف عينيها 
والجه�ل الداك�ن يف نربته�ا وذاك الغ�رور الف�ارغ يف العق�ل 
والتفك�ري وجنون العظمة والك�ذب املركب حيث كانت تكذب 
وتعل�م أنها تك�ذب كما تعل�م بعلمنا أنها تك�ذب لكنها ترص 
عىل الك�ذب ،فاألمر لي�س بيديها بل خارج ع�ن إرادتها فهي 
باعرتافه�ا تحمل جينات الوالد الهم�ام وبطل الحفرة بالتمام 
والكمال وتش�بهه يف كل يشء . بعدما قالت رغد إن أباها الذي 
هو صاحب أك�رب وأكثر املقابر الجماعية يف التأريخ وأحواض 
التي�زاب التي تذوب فيها أجس�اد كل من يعارضه واألس�لحة 
الكيمياوي�ة التي قتل بها أبناء ش�عبه والحروب تلو الحروب 
والحص�ار والدمار . أبوها الذي أصدر أمرا بإعدام )48( طالبا 
يف الصف الرابع الع�ام بإعدادية الكاظمية رميا بالرصاص يف 
الع�ام 1981 ألنه وجد جملة )يس�قط صدام( عىل الس�بورة 
ول�م يعرفوا من كتبه�ا كما قرر أيضا إع�دام )57( طالبا من 
كلية اآلداب جامعة بغداد يف العام 1980 جميعهم يحمل اسم 
صبح�ي أو صبي�ح ألن أحد املعارض�ني من الطلب�ة يف الكلية 
اعرتف بآخر أنفاس�ه يف التعذيب أن من كس�به لحزب الدعوة 
اس�مه صبحي . أبوها صاحب مجزرة رفاقه البعثيني يف قاعة 
الخلد بأول ش�هر من تسلمه السلطة ومجازر محكمة الثورة 
. لكن�ه بش�هادة الكذابة رغ�د  كان )حنونا هادئا مس�رتخيا 
عطوف�ا خش�وعا رؤوف�ا رقيق�ا(  . 
جاءتنا رغد بكذبة أكرب وأحقر وأتفه 
وأفض�ح وأتع�س لتثب�ت أنه�ا فعال 
وريث�ة أبيه�ا بحق وحقيق�ة فارس 
ح�رب قادس�ية ص�دام  وبطل حرب 
أم املع�ارك وجرذ حرب أم الحواس�م 
إىل بي�ان البيانات فكان�ت كذبة رغد 
يف الج�زء األخري ه�ي كذبة الكذبات . 
فحني س�ألها املذيع هل أنت وأخواتك 
مرتاح�ون حالي�ا . طأط�أت عينيه�ا 
وعضعضع�ت ش�فتيها واحتقن�ت حرستها وحقده�ا وريح 
خبثها ومزمزت وتمزمزت واستشهدت له بما قال لهم أخوها 
عدي فقالت )) نحن البنات وأبناؤنا كنا نلتقي كل أس�بوع يف 
بي�ت عدي ألنه كان يصوم  يوم�ي اإلثنني والخميس ألن عدي 
كما تع�رف هو مؤمن !!!  وكان يعم�ل مأدبة إفطار ويدعونا 
وق�ال لنا ذات مرة أنتم أبناء صدام حس�ني أبدا ما ترتاحون!! 
.(( . أع�ان الله املذيع املتورط املس�كني كان لحظتها ينظر إىل 
األرض وعيناه تضحكان بحرية وصمت واس�تغراب واستهزاء 
فع�ن أي ع�دي تتكلم الس�يدة رغ�د . عدي املؤمن هو نفس�ه 
ال�ذي كان مخم�ورا ط�وال الي�وم واملدمن عىل لح�م الخنزير 
لكن�ه كان مؤمن�ا .ع�دي صاحب س�هرات الدع�ارة واملجون 
وعرشات أف�الم الفيدي�و الفاضحة لكن�ه كان مؤمنا !! عدي 
ال�ذي اغتصب الفتي�ات واعتدى عىل أع�راض الناس يف مدينة 
الحبانية وش�وارع بغداد يف الكرادة واملنصور لكنه كان مؤمنا 
!! عدي الذي تلقى إطالقات أحد الثوار يف شارع األمريات وهو 
مخمور يف س�يارته لكن�ه كان مؤمنا !! عدي الذي وبش�هادة 
العبي املنتخب الوطني لك�رة القدم كان يعتدي عىل كرامتهم 
ويهينهم وهو س�كران حيثما خرسوا مباراة لكنه كان مؤمنا 
.!! عدي األبله الفاحش الداعر الس�فيه ب�كل ما تعنيه الكلمة 
كان مؤمنا . !! س�وّد الله وجهك يا رغودة وسود الله وجه كل 
من يصدقك وس�ود الله وجه أم�ك وأبيك وأختك وأخيك املؤمن 

وسود الله وجه قناة العربية  .
 أخ�ريا وليس آخرا فيم�ا يخصني حني س�معتها تتحدث عن 
إيم�ان املؤم�ن عدي ضحك�ُت كما يضح�ُك أه�ل الفيس بوك 

وكتبت من كل قلبي . هههههههه

إصبع	عىل	الجرح	..	

املراقب العراقي/ بغداد...
طال�ب رئيس كتل�ة النه�ج الوطني النيابي�ة عمار طعم�ة، امس 
االثنني، بتش�ديد االجراءات الرقابية عىل ترصفات املحافظني املالية 
ملن�ع اله�در والفس�اد املايل.وق�ال طعم�ة، يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراقي« نس�خة من�ه، انه »م�ع قرب اق�رار املوازن�ة وتضمينها 
تخصيصات اس�تثمارية وزاري�ة وتنمية املحافظ�ات فان الحاجة 

تش�تد العتماد اج�راءات والي�ات رقابية واضحة وحازم�ة ملتابعة 
انف�اق ه�ذه التخصيصات خصوصا مع تأش�ري التج�ارب املاضية 
عىل هدر وفساد كبري يف كل التخصيصات، فاهداف التنمية وتقديم 
الخدمات اليتحقق بمجرد ادراج التخصيصات االستثمارية وتنمية 
املحافظ�ات بل الب�د من الرتكيز ع�ىل رقابة جميع مراح�ل  انفاق 
ه�ذه املبال�غ الطائل�ة وبخالفه فانها س�تذهب يف فيايف بني س�عد 

وتتقاس�مها القوى النافذه بعيدا ع�ن مصالح مواطني املحافظات 
عموما«.واض�اف، انه«مم�ا يزي�د القل�ق بتفري�ط وتضيي�ع هذه 
التخصيصات بعيدا عن اهدافه�ا الحقيقية ما يصلنا من مؤرشات 
مريبة لترصفات بعض املحافظني التي وصلت اىل حد التجاهر وعدم 
التخفي يف ممارس�ة اساليب الفساد باشكاله العديده دون حساب 
ل�رادع مجتمعي او قضائ�ي، لذا نعتقد ان تفعيل الرقابة الش�عبية 

الواعي�ة املنضبطة يف متابعة مصري االموال املخصصة للمحافظات 
كل  بط�رح  املحلي�ة  الحكوم�ات  وال�زام  االس�تثمارية  واملوازن�ة 
املعلومات واالجراءات املرتبطة بانفاق هذه االموال امام الرأي العام 
ويف متناوله ليتم توظيف زخم الرقابة الشعبية ومعاناة املحرومني 
يف تقويم الحيود واالنحراف عن مصالح الشعب ومساءلة املتالعبني 

باملال العام واستنقاذه من اياديهم غري االمينة«.

كتلة النهج تطالب بمراقبة المحافظين لمنع الهدر والفساد المالي

تغريدة

االعالمي مازن الزيدي

المخابرات  جه���از  تحويل 
إل���ى أداة لتنفيذ اجندات 
المأزوم  الفاش���ل  الفريق 
بات حقيقة ملموسة لكن 

اليفصح عنها احد.
دول���ة  جني��������ن  هن���اك 
ان  البعض  يريد  بوليسية 
ال���ى وحش يعيد  يتحول 
الخوف  جمهوري���ة  انتاج 

مرة اخرى!

مفوضية االنتخابات: اكملنا تسجيل 15 مليون بطاقة بايومترية
املراقب العراقي/ بغداد...

العلي��ا  املفوضي�ة  اعلن�ت 
لالنتخاب�ات، ام�س االثنني، 
 15 تس�جيل  اكم�ال  ع�ن 
بطاق�ة انتخابية بايومرتية 
اكمل�ت  فيم�ا  االن  لغاي�ة 
تحدي�ث ملي����ون بطاقة 

اخرى.
باس���م  املتح�دث  وقال�ت 
الغالي،  جمان�ة  املفوضي�ة 
يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
العراقي« إن »فرق املفوضية 
تسجيل  بإجراءات  مستمرة 
وتحدي�ث وتوزي�ع بطاقات 

الناخب البايومرتية«.
واض����اف ان »املفوضي�ة 
س�جلت لغاية االن اكثر من 
15 ملي�ون ونص�ف املليون 
بطاقة بايو مرتية«، مشرية 
اىل ان »ع�دد البطاقات التي 
تم تحديثها تجاوزت املليون 

بطاقة«.
واوضحت الغ�الي ان »فرق 
املفوضية سجلت لغاية االن 
5643 مراقب من منظمات 
املجتم�ع املدن�ي والكيانات 
يف  للمش���اركة  السياس�ة 

املراقبة عىل االنتخابات«.

امانة العاصمة: مشروع »نهضة بغداد« سيستمر طيلة عام 2021
املراقب العراقي/ بغداد...

أك�د أمني بغداد عالء معن، امس االثنني، أن مرشوع 
نهضة بغداد سيش�مل إكس�اء الش�وارع الرئيس�ة 
والفرعي�ة، مبين�اً أن الس�قف الزمن�ي للم�رشوع 

سيستمر طيلة العام الحايل.
وقال معن، يف ترصيحات تابعتها »املراقب العراقي« 
إن »مرشوع نهض�ة بغداد طرح أمام رئيس الوزراء 

مصطف�ى الكاظم�ي، ال�ذي يتضمن حملة إكس�اء 
مدينة بغداد من ش�وارع رئيس�ة وأزقة«، مؤكداً أن 
»الحمل�ة ستس�تمر طوال ه�ذا العام، فيم�ا بني أن 
»هن�اك تفاع�اًل مع الحمل�ة من جميع مؤسس�ات 
الدولة«.وأض�اف أن »فلس�فة العمل هي اس�تخدام 
موارد الدولة بالش�كل األمثل، إذ ستش�ارك يف العمل 
نخب�ة من الك�وادر الفني�ة والهندس�ية، فضالً عن 

أس�اتذة الجامع�ات«، مش�ريا إىل أن »األمان�ة لديها 
ايضاً م�رشوع تطوير الواجهات الحرضية واألبنية، 
واآلن نقوم بعملية املس�ح لس�احة التحرير باتجاه 

السعدون«.
وأوضح معن، أن »هناك مؤتمراً كبرياً لدراسة البنى 
التحتية يف مجال الطرق واملجاري واملاء، حيث هناك 

حملة لتطوير البنى التحتية يف العاصمة بغداد«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اكد عضو لجنة االمن والدفاع النيابية النائب عيل الغانمي، 
ام�س االثنني، أن جم�����اع�ات داعش االجرامية لديها 

اوكار رسية ف����ي ريف العاصمة بغداد.
وقال الغانم�ي، يف ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»املعلوم�ات االس�تخبارية تؤك�د بان داع�ش لديه اوكار 
رسية يف مناط�ق اطراف بغداد وخاص�ة الريف باعتباره 
مناط�ق ذات تضاري�س معق������دة ج�دا مؤك�دا بان 
عملي�ة قتل 5 ارهاب�ني بينهم قيادي ب�ارز يف الجماعات 
االرهابية بمنطق�ة الط�����ارمية قبل ايام جاءت ببعد 
اس�تخباري دقيق������ة واس�همت يف احب�اط مخطط 
اره������ابي كان مهي����ا التنفيذ الس�ته������داف 

ام����ن املدنيني«.
واض�اف الغانم�ي،ان »العديد من ق�ادة وارهابني داعش 
قتل�وا مؤخ�را يف مناط�ق اط�راف بغ�داد الريفي�ة وهذا 
دلي�ل ع�ىل ان هناك خالي�ا نائم�ة تحاول العب�ث باالمن 
واالس�تقرار من خ�الل خاليا نائم�ة مؤكدا ب�ان تكثيف 
الجهود االس�تخبارية وتعاون االه�ايل كفيل بانهاء خطر 

تلك الجماعات التي تمثل تحدي المن العاصمة«.

تحذير	من	اوكار	سرية	
لداعش	يف	»ريف	بغداد«

املراقب العراقي/ االنبار...
أعلنت االس�تخبارات العس�كرية، امس االثنني، القبض عىل احد 
االرهابي�ني يف الفلوج�ة باالنبار.وقال�ت االس�تخبارات، يف بي�ان 
تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه انه »بعملية اس�تخبارية 
نوعية ومتابعة مستمرة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة 
عمليات االنبار تمكنت مفارز ش�عبة االس�تخبارات العس�كرية 
يف الفرق�ة الع�ارشة وبالتعاون مع الفوج الرابع لواء املش�اة 40 
من الق�اء القبض عىل أحد االرهابيني يف ناحية املختار بالفلوجة 
االنبار«.واوضح�ت »هو من املطلوبني للقض�اء بموجب مذكرة 

قبض وفق أحكام املادة 4 إرهاب«.

االستخبارات	تعتقل	احد	
االرهابيين	يف	الفلوجة

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

رسائل »سليلة السفاح« تنقلب عكسا على البعثيين ! 

»صفعة« تبدد آمال »جالوزة الطاغية« بعودة 
تسلطهــم علـى رقـــاب العــراقييـن 

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
ردا ع�ىل االصوات النش�از التي ظه�رت يف اآلونة 
االخرية س�واء من هم خ�ارج العراق أو من أيتام 
الطاغي�ة يف الداخل، والذي�ن يمجدون ويمدحون 
النظام الصدام�ي البائد، يس�تعد مجلس النواب 
العراقي وبشكل إلزامي للحكومة إللزام السلطة 
التنفيذي�ة ع�ىل العم�ل بموج�ب قان�ون تجريم 

البعث وكبح جميع تلك األصوات.
ن�واب يف الربملان، أكدوا عىل أهمية تلك االجراءات 
الدستورية، مشريين اىل أنها تأتي كصفعة بوجه 
الرس�ائل الت�ي أرادت أن توصلها ابن�ة الطاغية 
خ�الل لقائه�ا التلفزيون�ي ع�ىل القن�اة العربية 

املمولة من آل سعود.
وبس�بب ظهور أصوات من هن�ا وهناك يف اآلونة 
االخرية للرتوي�ج اىل البعث أو التمجيد به، بحجة 
الفس�اد املايل واالداري الذي عاش�ته البالد، باتت 
الحاج�ة اىل تفعي�ل قان�ون حظر البع�ث ملحة، 
خصوصا يف ظل الخطر الذي يرتبص بالبلد سيما 
االمني الذي تؤكد أوس�اط سياس�ية وأمنية بأن 
خيوط البعث مازالت تمارس نشاطاتها بالشكل 
ال�ذي يس�هم يف زعزع�ة أم�ن البلد واس�تقراره 

وازدهاره بشكل أو بآخر.
والسيما يف االيام االخرية، وبعد ظهور »رغد« ابنة 
الطاغية صدام يف لقاء تلفزيوني عىل قناة العربية 
الس�عودية، أظه�ر عدد م�ن صفح�ات التواصل 
االجتماعي وعدد من االشخاص القاطنني خارج 
الع�راق وجالوزته�م يف الداخل أظه�روا التمجيد 
بالنظام البائد، وبالش�كل الذي يتجاهل مشاعر 
العراقيني خصوصا ذوي الش�هداء الذين طالتهم 

أيدي الغدر الصدامي.

وبموج�ب قانون حظ�ر البعث املص�وت عليه يف 
مجلس النواب سنة 2016 فإنه يمنع عودة حزب 
البع�ث تح�ت أي مس�مى إىل الس�لطة أو الحياة 
السياس�ية ومن�ع قياداته ورموزه من تش�كيل 
ح�زب وأي ممارس�ة أو نش�اط س�يايس وع�دم 
السماح له يف أن يكون ضمن التعددية السياسية 

والحزبية يف العراق.
وكذل�ك ين�ص القان�ون ع�ىل حظ�ر الكيان�ات 
واألح�زاب والتنظيم�ات السياس�ية الت�ي تتبنى 
مب�ادئ  م�ع  تتع�ارض  توجه�ات  أو  أف�كاراً 
الديمقراطية والتداول الس�لمي للس�لطة إضافة 
والتنظيم�ات  واألح�زاب  الكيان�ات  حظ�ر  اىل 
السياس�ية الت�ي تتعارض أهدافها أو أنش�طتها 

مع مبادئ االسالم والدستور.
كم�ا نص القان�ون عىل منع ترش�يح من انتمى 
اىل البع�ث يف االنتخابات العامة واملحلية وتس�نم 
الدرج�ات الخاص�ة )مدي�ر عام فما ف�وق(، ويف 
الوق�ت ذات�ه حظ�ر اس�تخدام وس�ائل اإلع�الم 
املس�موعة واملرئية واملقروءة لن�رش أفكار وآراء 

حزب البعث.
كما نص القانون ع�ىل جملة من العقوبات التي 
تصل اىل الس�جن املؤبد لعدة سنوات يف حال قيام 
أشخاص أو مجموعة بالرتويج اىل فكر البعث، أو 

انتهاجه يف عمله وحياته.
ويف س�ياق متصل عقدت رئاس�ة مجلس النواب 
اجتماع�ا له�ا أمس االثن�ني، مع هيأة املس�اءلة 
والعدال�ة يف مبنى الربملان، ملناقش�ة آليات تفعيل 

قانون حظر البعث.
وأوىص االجتم�اع بجمل�ة م�ن الق�رارات منه�ا 
تطبي�ق قوانني حظ�ر واجتثاث البعث ملرش�حي 

االنتخابات والرئاس�ات وص�وال ألصغر موظف، 
وكذلك تضمني قانون املوازنة فقرة تلزم بإيقاف 
وأزالم  القمعي�ة  لألجه�زة  التقاعدي�ة  الروات�ب 
النظام البائد وأيضا التحذير من التهاون بتطبيق 

فقرات قانون حظر وتجريم البعث.
وب�دوره، اعت�رب النائب يف الربمل�ان، صائب خدر، 
أن »قضي�ة تفعي�ل قان�ون تجري�م البع�ث البد 
م�ن االنته�اء منه�ا وحس�مها يف أرسع وق�ت 
ممك�ن، ملواجه�ة جمي�ع االصوات النش�از التي 
»استفحلت« يف اآلونة االخرية وهي تمدح وتمجد 

بالنظام الصدامي البائد«.
وقال خ�در، يف ترصيح ل� »املراق�ب العراقي« إن 
»الدس�تور العراق�ي أك�د »عىل أهمي�ة مواجهة 
وكبح جميع م�ن يقف خلف النظ�ام الصدامي، 
وهذه مس�ؤولية قانونية وأخالقية ووطنية أمام 
جميع أعضاء الربملان العراقي، وبعيدا عن جميع 
التجاذب�ات السياس�ية، لتخلي�ص الش�عب من 
املدافعني ع�ن البعث والذين تس�لطوا عىل رقاب 

العراقيني ل� 35 سنة منرصمة«.
وأضاف، أنه »ليس من حق أي كتلة سياس�ية أن 
تح�اول تجيري هذا املوضوع سياس�يا، ألن العمل 
وفق قانون تجريم البعث هو أمر دستوري والبد 

منه«.
وأش�ار اىل أن »حفظ كرامة الشعب العراقي هي 
أكرب من رغد صدام وأبيها الطاغية، وهي التعني 
ش�يئا أم�ام عملية ص�ون دمائه�م«، معتربا أن 
»ابنة الطاغية وترصيحاتها يف حوارها االخري لن 
تستطيع أن تغري ولو باليشء البسيط عن صورة 
والده�ا الذي ع�اث يف األرض فس�ادا ودما بأبناء 

الشعب العراقي«.

بالــوثيقـة

الشهيد  باس����م  تس����مية ش�������ارع 
اب����و مهدي المهن����دس في قضاء 

الدجيل.
منهل عبد األمري المرشدي ..
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قال�ت مص�ادر نيابي�ة ، إن ع�دم تثبيت نس�بة زيادة االس�عار 
للمواد االس�تريادية للعقود املربمة س�ابقاً بحسب نسبة زيادة 
س�عر رصف الدينار مقابل الدوالر يف املوازنة س�يؤدي اىل تأخري 

املشاريع وتعطيل انسيابية العمل فيها.
وأضاف�ت املصادر ذاتها ل�«دجلة«، أن�ه »من املرجح أن يعرض 
ذل�ك املق�اول لالبت�زاز من قب�ل اللجن�ة الخاص�ة بتقييم فرق 

االسعار يف وزارة التخطيط«.
يذك�ر أن البن�ك املركزي العراقي كان قد ق�رر نهاية عام 2020 
رفع س�عر بي�ع ال�دوالر للبن�وك ورشكات الرصاف�ة إىل 1460 
دين�ارا، من 1182 دين�ارا للدوالر الواحد، وذل�ك بهدف تعويض 

تراجع اإليرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.

مصادر نيابية: عدم تثبيت نسبة زيادة 
األسعار للمواد االستيرادية سيؤخر المشاريع

نفى مس�ؤول حكومي يف دي�اىل ، اغالق اهم املعابر الحدودية مع 
ايران فيما اش�ار اىل ان الوضع طبيعي.وق�ال مدير ناحية منديل 
وكالة)90ك�م رشق بعقوبة( م�ازن الخزاع�ي ،ان” معرب منديل 
الح�دودي مع ايران لم يغلق امام التب�ادل التجاري والوضع فيه 
طبيع�ي للغاية ومع�دالت تدف�ق القوافل يف معدالته�ا الطبيعية 
واللت�ي تص�ل اىل 100 ش�احنة يوميا”.واض�اف الخزاع�ي،ان” 
االنب�اء التي تحدثت عن اغالق املعرب من قبل الس�لطات االيرانية 
غري دقي�ق وننفيه جمل�ة وتفصيال الفت�ا اىل ان املعرب مخصص 
باالس�اس للتب�ادل التجاري ولي�س لدخول وخروج املس�افرين 
م�ن العراق اىل اي�ن او بالعكس الفتا اىل ان املعرب يف وضع طبيعي 
جدا”.وكانت الس�لطات االيرانية قررت قب�ل يومني اغالق بعض 
املنافذ الحدوية مع ايران امام حركة املسافرين يف اطار اجراءات 

وقائية عرب بروز املوجة الثانية لفريوس كورونا”.

ديالى تنفي اغالق معبر حدودي مهم 
االقت�صاديمع ايران وتؤكد: الوضع طبيعي

أك�دت عضو لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار 
النيابية ندى شاكر جودت ، ان ملف البطاقة 
التموينية عانى منذ زمن النظام السابق من 
مشاكل الفساد املايل واالداري، مبينة أن ملف 
البطاق�ة التمويني�ة انهكت�ه أيادي الفس�اد 

االخطبوطي.
وقالت جودت ، إنه “القائمني عىل إدارة ملف 
البطاقة التموينية لم يفلحوا يف حل مشكالت 

الفساد وهدر املال العام االخطبوطي”.
وأضاف�ت أن�ه “لألس�ف الش�ديد ل�م يتغري 
الفس�اد يف مل�ف البطاق�ة التمويني�ة بع�د 
س�قوط النظ�ام الس�ابق بل تفاق�م وزادت 

املش�كالت”، مش�ريا اىل أن “لجن�ة االقتصاد 
واالستثمار النيابية وضعت حلوال عدة بشأن 
انع�اش مف�ردات التمويني�ة والقض�اء عىل 

الفساد لكن ال حياة ملن تنادي”.
وكانت عض�و مجلس النواب زيتون الدليمي 
أك�دت يف وق�ت س�ابق، أن الحص�ول ع�ىل 
مف�ردات البطاق�ة التموينية ب�ات من أهم 
املش�اكل التي تواجه املواطن ونحن مقبلون 
عىل حظر الش�امل والجزئي، مبينة أن هناك 
تحركات برملانية الستبدال مفردات البطاقة 
ع�ىل  ت�وزع  ملبال�غ  وتحويله�ا  التمويني�ة 

مستحقيها.

االقتصاد النيابية: ملف البطاقة التموينية انهكته أيادي الفساد االخطبوطي
أك�د الخبري االقتصادي محم�ود داغر ، أنه 
حت�ى اليوم لم تتوقف عمليات االس�تنزاف 
وته����ريب ال�دوالر إىل الخ�����ارج عىل 
الرغ�م م���ن عملي�ة رفع س�عر الرصف 
الت�ي زادت م�ن الض����غ�ط امل�ايل ع�ىل 
القط������اع الخ���اص والفئ������ات 

الفقرية.
وق�ال داغ�ر ، إن »تخفي�ض س�عر رصف 
الدينار العراق�ي وتقلي�ل أهميت�����ه لم 
يحق�����ق اي انج�از اقتص�����ادي بل 
عىل العك�س زاد م����ن الضغط املايل عىل 
والع�����امل�ني  الخ������اص  القط�اع 

فيه«.
وأض�����اف أن »الفئات الهش�ة ترضرت 
م�ن ج����راء س�ع�����ر ال�رصف ول�م 
يتوق�ف اس�تنزاف وبي�����ع ال�دوالر اىل 
تل�ك  رغ�����م  وتهريب�ه  الخ������ارج 

االج���راءات«.
الحقيق�ي  »الدخ�ل  أن  إىل  داغ�ر  وأش�ار 
للمواط�ن العراقي انخفض بنس�بة كبرية 
تج�اوزت ال�� 20 باملئ�ة ومن�����ع م�ن 
تحقي�ق اي انجاز لصال�ح القطاع الخاص 
الذي تحاول وزارة املالية تربير رفع السعر 

لدعمه«.

خبير اقتصادي: عمليات استنزاف وتهريب الدوالر لم تتوقف رغم رفع سعر الصرف

تجــدد االتهــامــات للجنة مكــافحـة الفساد.. 
تتغاضى عن السرقات الكبرى للبلد

عملها ينصبُّ على الترويج االنتخابي للكاظمي

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
ع�اودت االتهامات مجدداً اىل اللجن�ة العليا املكلفة 
للتحقي�ق بقضاي�ا وملفات الفس�اد الرئيس�ية يف 
الب�الد، والت�ي ش�كلها رئي�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي،  بالفس�اد واإلخف�اق يف الكش�ف ع�ن 
مافيات رسقة املال العام ، فشبهات الفساد تالحق 
بع�ض أعضاء لجنة مكافحة الفس�اد ، وما يجري 
هو عب�ارة عن تصفية بعض الش�خصيات لغرض 
الدعاي�ة االنتخابية، يف ظل إهمال ملفات الفس�اد 
الكب�رية ويف مقدمته�ا ملف  رشكة أون�ا أويل الذي 
أدى اىل خس�ائر بمئات امللي�ارات للعراق، ويبدو أن 
عم�ل اللجنة وكما أك�د البعض مجام�الت لبعض 
الكتل السياس�ية ويف مقدمتها الكرد فهي تتغاىض 
ع�ن ملفات تهري�ب النفط واالش�خاص املطلوبني 

للقضاء عرب مطار أربيل.
النائ�ب املس�تقل كاظ�م الصي�ادي،  أع�رب ع�ن 
اس�تغرابه إزاء التعتيم عىل اعرتافات املعتقلني لدى 
لجنة مكافحة الفس�اد، فعمليات االعتقال تتم عىل 
الوسطاء إلبعاد الشبهات عن زعماء الفساد الكبار 
, يف ظ�ل مس�اومات معروف�ة تس�تخدم للضغوط 
ع�ىل بعض الش�خصيات .وأش�ار الصي�ادي اىل أن 
, آب�ار النف�ط يف منطقة الكوي�ر املغتصبة من قبل 
كردس�تان، تس�جل عمليات تهريب  تصل اىل 400 
ألف برمي�ل من النفط , يف تغ�ايض اللجنة عن تلك 
امللفات املهمة , بل إن اللجنة التي شكلها الكاظمي 

تستخدم ألغراض انتخابية والرتويج له .
ويف هذا الش�أن أوض�ح الخبري االقتص�ادي لطيف 
العكي�ي , أن هناك س�خطا ش�عبيا وبرملانيا تجاه 
اللجن�ة العلي�ا ملكافح�ة الفس�اد , فهي ل�م تفتح 

ملفا كبريا بحج�م تهريب النفط أو تهريب االموال 
املس�تمر لحد اآلن , بل اكتفت بإلق�اء القبض عىل 
أش�خاص وس�طاء ولي�س املتهم�ني الحقيقيني , 
فاللجن�ة عاجزة عن مواجهة كبار السياس�يني أو 
م�ن ه�م بدرجة وزير , ب�ل أصبح عمله�ا ترويجا 

انتخابي�ا للحكومة الحالية , فمعظ�م التحقيقات 
تذه�ب اىل رئيس ال�وزراء ومستش�اريه«.وبني أنه 
»يف محاول�ة للتغطي�ة عن فش�لها قام�ت بتوجيه 
الجه�ات املختص�ة بإص�دار أح�كام غيابي�ة عىل 
شخصيات متورطة بالفساد , فأكثر من 47 وزيرا 

ومن ه�م بدرجتهم جميعهم هرب�وا خارج العراق 
وبعل�م كتلهم التي أخرجتهم حت�ى اليتم إحراجها 
بملف�ات فس�ادهم«.وتابع العكي�ي : أن اللجن�ة 
فش�لت يف مهامها الرئيس�ية بكش�ف ومحاس�بة 
واعتقال مافيات الفس�اد ورج�ال الدولة العميقة 

وحسب اعرتافات الجميع , فهي ركزت عىل صغار 
الفاس�دين، خش�ية مواجهة كباره�م، كما قامت 
بإطالق رساح بعض الذين اعتقلتهم س�ابقاً، وهذا 
ما يدل عىل أن الحراك منذ البداية كان إعالميا ليس 
إال.ويف هذا الش�أن أكدت لجنة النزاهة النيابية أنه 
العلم للربمل�ان ولجنة النزاهة بعم�ل اللجنة العليا 
ملكافحة الفساد املرتبطة مبارشة برئيس الوزراء.
وأشارت اىل أنها ال تعرف عدد امللفات املرفوعة رغم 
س�ماعها أن هناك ملفات قيد التحقيق متمنية أن 
تص�ل اىل اإلنج�از ويتم رفعها اىل القض�اء وبالتايل 
تص�در الق�رارات بش�أنها, لك�ن اليشء عىل أرض 
الواقع .وقالت اللجنة  إنه : اليوجد أي تنس�يق بني 
لجن�ة النزاهة وبني اللجنة العليا ملكافحة الفس�اد 

عىل اإلطالق, فنحن لسنا ضد عملها .
من جهته أكد املختص بالش�أن االقتصادي جاسم 
عليوي , أن اللجنة التي شكلتها الحكومة ملكافحة 
الفس�اد ل�م ُتِضْف ش�يئا يف هذا املج�ال , بل هناك 
تقاري�ر م�ن لجن�ة حقوق االنس�ان تؤك�د وجود 
تعذي�ب واعرتاف�ات باإلك�راه , ومناش�دات لذوي 
املعتقل�ني للتدخ�ل من أج�ل إنهاء الضغ�وط التي 
تمارس�ها اللجن�ة ع�ىل املعتقلني.وتاب�ع عليوي: 
أن التحقي�ق بقضاي�ا الفس�اد، بحاج�ة إىل قضاة 
مختص�ني بالنزاه�ة، يكون�ون مس�تقلني تماماً، 
وحت�ى ال يعلن عنهم يف اإلعالم،وه�ذه الفقرة غري 
متوف�رة باللجنة , ب�ل إن هناك اتهام�ات برملانية 
ضد العاملني فيها , وكذلك مؤرشات فس�اد ضدهم 
, لذا فعمل اللجنة ليس هدفه مكافحة الفس�اد بل 
للرتويج إعالميا ب�أن الحكومة حققت منجزا وهو 

أمر الينطي عىل العراقيني.

أعلن وزير النفط  إحس�ان عبد الجبار، تجميد 
اتفاق الدفع املس�بق للنف�ط الخام بعد ارتفاع 
أس�عار النف�ط عم�ا كان�ت عليه ح�ني اتخاذ 
قرار الدفع املس�بق ال�ذي كان يه�دف لتعزيز 

اإليرادات.
وق�ال عبد الجب�ار يف ترصيح صحف�ي ، »مع 
بداية الس�نة الحالية واالس�تقرار االقتصادي 
الناتج عن استقرار أسعار النفط قررنا تجميد 
ه�ذه املحاولة وتجميد هذا الخي�ار ولم نفعله 

لحد اليوم«.
وأضاف »كان التخوف أال ترتفع أسعار النفط 
فوق األربعني دوالرا عن�د قيامنا باإلعالن ألول 

مرة يف تاريخ العراق عن قرار الدفع املسبق«.
وكانت رشكة )ش�ينهوا أويل ك�ورب( لتجارة 
النف�ط الصينية ق�د ظهرت كأب�رز الرشكات 
يف مزاي�دة ل�رشاء النفط العراق�ي ملدة خمس 
سنوات أجرتها رشكة تسويق النفط العراقية 
العط�اءات  أكث�ر  قدم�ت  أن  بع�د  )س�ومو( 
تنافس�ية، وش�اركت يف املزايدة رشكات نفط 
دولي�ة وبيوت تجارية ومص�ايف تكرير صينية 

وهندية.
وكان الع�راق، وه�و عض�و يف منظم�ة الدول 
املص�درة للنفط )أوبك(، يس�عى التفاق للدفع 
املس�بق مدت�ه خمس س�نوات تب�دأ يف كانون 
الثان�ي 2021 وتنته�ي يف كان�ون األول 2025 
لش�حنات من خ�ام الب�رصة حس�بما جاء يف 

خطاب من سومو لعمالئها.
وكان اتفاق الدفع املسبق للنفط الخام يقيض 
بأن يدف�ع الفائز يف املزايدة لس�ومو نحو 2.5 
مليار دوالر مقابل 48 مليون برميل من الخام 
بني األول من تموز 2021 و30 حزيران 2022.

العراق يتراجع عن بيع 
النفط بنظام الدفع المسبق

اعلن امل�رصف الزراع�ي التعاوني 
عن آلي�ات ترويج واقرار القروض 

الزراعية .
وأوضح املكتب اإلعالمي للمرصف 
، االج�راءات املتعلق�ة بالفرع بعد 
ورود قرار املنح من األدارة العامة 
/ قس�م األئتم�ان ، مؤك�دا :« ان 
صالحي�ات اقرار مبال�غ القروض 

الزراعية تتم بعد تحديد املبلغ الذي 
يس�تحقه طالب القرض بموجب 
توصية قس�م االئتمان ، حيث يتم 
رف�ع املعامل�ة اىل لجن�ة األقراض 
املختص�ة أو مجلس أدارة املرصف 
، لغ�رض أق�رار مبال�غ القروض 
الصالحي�ات  وحس�ب  الزراعي�ة 

املحددة«.

المصرف الزراعي يعلن عن آليات 
ترويج واقرار القروض الزراعية

أرقام واقتصاد
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مليون دينار قيمة القرض 
الذي سيمنحه مصرف 
الرشيد لذوي المهن 

الطبية من الموظفين 
 توقع البن�ك الدويل ، ان يك�����ون نمو الناتج 
اإلجم�ايل املح�ي للع�راق بنس�بة 1.9% للع�ام 

.2021
وقال البن�ك يف تقرير ؛ انه »من املتوقع أن ينمو 
النات�ج املح�ي اإلجمايل املح�ي للع�راق يف عام 
2021 بنسبة 1.9%«، مبينا ان »الناتج اإلجمايل 
املح�ي للعراق انخف�ض يف عام 2020 بنس�بة 

.»%9.7-
وأض�اف ان�ه »م�ن املتوق�ع أن تس�جل دول�ة 
جيبوت�ي أعىل نمو للناتج اإلجم�ايل املحي لعام 

2021 م�ن ب�ني دول الرشق االوس�ط وش�مال 
افريقي�ا وبنس�بة تبلغ 9.2%، فيم�ا توقعت أن 
يس�جل أقل نم�و للنات�ج اإلجم�ايل املحل���ي 
لنفس العام لدولة لبنان وبنسبة انخفاض يبلغ 

.»%6.3-
وأش�ار إىل ان�ه »من املتوق�ع أن يرتف�ع الناتج 
املحي اإلجم�ايل املحي لل�دول املنتجة للنفط يف 
ال�رشق االوس�����ط وش�مال افريقي�ا والتي 
تضم الع�����راق والجزائر والكويت واالمارات 
وعم�ان  وإي�ران  وقط�������ر  والس�عودية 

والبح�����ري�ن خ����الل عام 2021 بنس�بة 
2.1% بع�����د أن س�جلت -5% يف ع������ام 

.»2020
وبينت أنه م�ن »املتوقع أن يرتفع الناتج املحي 
اإلجم�ايل املحل�����ي للدول املس�توردة للنفط 
يف الرشق األوسط وش�مال أفريقيا والتي تضم 
تون�س واألردن ولب�����ن�ان واملغ�رب ومرص 
وفلس�طي�������ن لع�ام 2021 بنس�بة %3.2 
بع�د أن س�ج���لت انخفاضا بل���غ -0.8% يف 

عام 2020«.

البنك الدولي: نمو الناتج اإلجمالي المحلي للعراق بنسبة 1.9 % عام 2021

الصنــاعــة: عشــرات المعــامــل ستـدخـــل إلى الخـدمــة
أعلنت وزارة الصناعة واملعادن ، عن 
خطة من ثالث مراحل إلعادة تشغيل 
املعامل املتوقفة، فيما أشارت إىل إن 
هن�اك 83 معمالً متوقف�اً من أصل 

288 معمالً لدى الوزارة.  
ال�وزارة،  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
مرتىض الصايف: إن »وزارة الصناعة 
واملعادن وضعت خطة إس�رتاتيجية 
من ثالثة مح�اور األول قصري املدى 
والثاني متوس�ط املدى والثالث بعيد 
املدى إلعادة تش�غيل جميع املعامل 
املتوقفة«، مبيناً »إننا بدأنا بالخطة 
القص�رية التي تتضمن تش�غيل 17 
معمالً ومصنعاً خالل سنة واحدة«.  
وأض�اف أن�ه »ت�م انج�از وافتتاح 
14 معم�اًل ومصنعاً ضم�ن الخطة 
أش�هر   7 خ�الل  امل�دى  القص�رية 

فق�ط«، مش�رياً إىل أن »هذه املعامل 
من مختل�ف املحافظات واملنتجات، 
ليس�ت فقط التي تخ�ص املواطنني 

وإنم�ا هناك م�واد تحتاجه�ا البنى 
ومعام�ل  طاب�وق  منه�ا  التحتي�ة 

اإلسفلت وكثري منها«.  

وتابع أن »الخطة الثانية املتوس�طة 
املدى تبدأ بعد مرور عام عىل الخطة 
قصرية املدى، والتي ستشمل الكثري 
من املعامل إلعادة تأهيلها من خالل 
مش�اركة القطاع الخاص«، مشددا 
ع�ىل رضورة »أن يكون هناك قطاع 
خ�اص ضمن مواصفات عاملية وذو 

ماركة معروفة«.  
وأكد الصايف ان »الكثري من الرشكات 
قدمت للمشاركة مع رشكات وزارة 
الصناع�ة واملع�ادن ولك�ن يجب ان 
نتأن�ى ك�ي تك�ون رشكات رصينة 
وحقيقية وليس�ت مث�ل التي كانت 
يف الس�ابق«، الفت�ا اىل ان »املصان�ع 
الصناع�ة  وزارة  ل�دى  املتوقف�ة 
واملعادن هي 83 معمالً ومصنعاً من 

أصل 288«.  

النظام العام ودوره
 في التنمية االقتصادية

تق�وم الدولة بوظائف ثالث وهي الترشيعي�ة والتنفيذية والقضائية من 
خالل س�لطاتها املختصة بذل�ك، واذا ما تعمقنا بعمل الس�لطة اإلدارية 
نجد ان من مهامها األساس�ية هي عملية الضبط اإلداري والتي تختص 
برس�م السياس�ية املجتمعي�ة من خالل عملي�ة ضبطي�ة غايتها حفظ 
النظام العام الس�يما وان الدولة اصبحت تتدخل يف جميع نواحي الحياة 

املختلفة للفرد العراقي.
وان عملي�ة حفظ النظام العام هي رضورة حتمي�ة كونها املحور املهم 
الذي تقوم عىل اساسه س�لطات الضبط اإلداري والتي تهدف اىل تحقيق 
املصلح�ة العامة دون املس�اس بحقوق مواطنيه�ا واال ُعدت عملية غري 
مرشوع�ة.وان اي عملي�ة تجاوز عىل حقوق املواطن�ني تحتاج اىل تدخل 
الجه�ات الحكومية املعنية إلنهاء حالة التجاوز الس�يما تلك التي تكون 
مقي�دة للحريات الش�خصية لألف�راد ومنتهكة لحقوقهم، ومن ابس�ط 

هذه الحقوق هي الحق يف استخدام الطرق 
العام�ة واألرصف�ة وان اي عملي�ة تجاوز 
عليها ستكون بمثابة سلب واضح ألبسط 

هذه الحقوق.
ولعلن�ا ما نش�اهده م�ن قي�ام البعض يف 
استغالل الطرق العامة واألرصفة يف عرض 
بضاعتهم ما هو اال نوع من انواع التجاوز 
عىل املمتلكات العامة، فعندما تشاهد مثالً 
صاحب مطع�م قد اس�تغل الرصيف امام 
مطعم�ه ووض�ع مجموعة م�ن الطاوالت 

والكرايس وقام بوضع س�ياج زجاجي وس�قف، او تجد صاحب محل قد 
اس�تغل مقدمة الرصيف اما املح�ل لعرض بضاعته عليه�ا وال يكتفون 
بذلك وانما يضعون ادوات او عوارض يف الش�ارع امام الرصيف املُستغل 
م�ن قبلهم مع عبارة )املكان مخصص للمحل( ما هو اال انتهاك لحقوق 
املواطن�ني.ان مثل ه�ذه التجاوزات له�ا تأثريات عدة منه�ا تقييد حرية 
املواطن يف اس�تخدام الطرق واألرصفة مما يضطره اىل النزول للسري عىل 
الطرق�ات وهذا بدوره قد ُيس�بب ح�وادث مرورية ويول�د يف ذات الوقت 

ازدحامات واختناقات مرورية.
ام�ا م�ن الناحية الثاني�ة فأن ذل�ك س�يؤدي اىل زي�ادة واردات اصحاب 
امللكية الخاصة عىل حس�اب مصلحة الدولة واملواطن كونهم يس�تغلون 
املمتلكات العامة لحس�ابهم الخاص كان األوىل ان تكون وارداتها للدولة 

والتي سُتشكل وارداً مادياً ال ُيستهان به يف دعم االقتصاد الوطني.

اقتصاد...

اللواء الدكتور عدي سمري الحساين ..
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المراقب العراقي/ متابعة...
نف�ى املتحدث باس�م الخارجية اإليرانية 
اي�ران  ح�دوث أي ح�وار مب�ارش ب�ن 
وأمري�كا يف اي مج�ال، وذل�ك ردا ع�ى 
القوم�ي  األم�ن  ملستش�ار  ترصيح�ات 
األمريكي. وقال املتحدث باسم الخارجية 

اإليرانية س�عید خطی�ب زاده يف رده عى 
القوم�ي  األم�ن  ترصيح�ات مستش�ار 
األمريك�ي، إن “ه�ذا الخ�ر غري صحيح 
كما قيل وال يوجد حوار مبارش بن إيران 
والواليات املتحدة يف أي مجال”. وأضاف 
أن “أولويتنا هي إطالق رساح الس�جناء 

اإليراني�ن يف الوالي�ات املتح�دة”. وكان 
مستش�ار األمن القوم�ي األمريكي زعم 
يف وقت سابق أن إيران والواليات املتحدة 
دخلتا يف ح�وار “مبارش” م�ع بعضهما 
البع�ض ح�ول إط�الق رساح املعتقل�ن 

األمريكين.

المراقب العراقي/ متابعة...
خ�الل س�نوات الح�رب الطاحن�ة التي 
ب�دأت من�ذ ع�ام 2015 يف اليم�ن والتي 
أدخلت أكثر من 20 مليون يمني يف دائرة 
الفق�ر واملجاعات، تكّش�فت العديد من 
االنتهاكات والجرائم للدول املش�اركة يف 
الع�دوان، وأماطت تقاري�ر دولية اللثام 
ع�ن تورط أط�راف إقليمي�ة بانتهاكات 

جسيمة للقانون الدويل.
وكانت اإلمارات من بن الدول الس�ّباقة 
الت�ي كان لها حظ واف�ر من االنتهاكات 
التعذي�ب،  وجرائ�م  اإلنس�ان  لحق�وق 
مس�تغلة عضويتها يف تحال�ف العدوان 

الغاشم.
ولكن مس�ار الحرب يف اليمن تّغري خالل 
الف�رة املاضية ملصلحة الجيش واللجان 
الشعبية اليمنية الذين تمكنوا من تحرير 
العدي�د م�ن املديري�ات واملناط�ق الت�ي 
كانت قابعة تحت س�يطرة قوات تحالف 
الع�دوان الس�عودي اإلمارات�ي وتمكنوا 
أيضا من شن العديد من الهجمات داخل 

العمق السعودي.
ويف ه�ذا الس�ياق، كش�فت العدي�د من 
التقارير أن أب�و ظبي قامت خالل االيام 
املاضي�ة بإرس�ال ع�دد م�ن مرتزقته�ا 
إىل محافظ�ة م�أرب لقل�ب الطاولة عى 
الرياض وكرس االنتصارات التي يحققها 
أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية 
م�ن  واالس�تفادة  م�أرب  محافظ�ة  يف 

التطورات االخرية.
وعى هذا الصعيد، كشف الناشط اليمني 
الب�ارز »حميد رزق« عن دور اإلمارات يف 
االس�تفادة من التطورات التي تحدث يف 
محافظة مأرب، حيث قال: إن »اإلمارات 

تس�عى الس�تغالل األزمة التي يواجهها 
حزب اإلصالح يف مأرب لتوس�يع نفوذها 

يف هذه املحافظة«.
وأض�اف أن »الجماع�ات املرس�لة م�ن 
الساحل الغربي، وكذلك بعض السلفين 
هدفه�م  الجن�وب،  م�ن  ج�اءوا  ال�ذي 
ليس مس�اعدة حزب اإلص�الح يف مأرب 
وإنقاذه، بل محاولة اس�تبدلها.« وشدد 
»سيكتش�ف  بالق�ول:  رزق«  »حمي�د 
اإلخوان املس�لمون اليمني�ون بعد فوات 
األوان أن معارضته�م ملخططات صنعاء 
كان�ت أكر خط�أ تاريخي له�م«. ولفت 
»رزق« إىل أن معظ�م املقاتل�ن التابعن 
لتحالف العدوان هم من مرتزقة املال اىل 
جانب مقاتلن من حزب اإلصالح وبعض 

القبائل املمولة من قبل السعودية.
وأوض�ح أن ال�دور اإلمارات�ي يف م�أرب 
أضعف من الس�عودية، مضيفاً بان احد 
أس�باب ضعف ق�وى الع�دوان يف مأرب 
ه�و ب�أن جبهة الع�دوان ليس�ت جبهة 
موحدة مس�تبعداً اتحادها بسبب وجود 
أطراف مختلفة ومتنافس�ة فيما بينها. 
وتاب�ع »رزق«، أن هن�اك رصاع�ا ب�ن 
الق�وات املوالية لإلمارات والس�عودية يف 
مأرب ناهي�ك عن وجود بع�ض القبائل 
الت�ي تتح�رك مقاب�ل امل�ال، حي�ث أدت 
ه�ذه الرصاع�ات اىل عودة معظ�م أبناء 
م�أرب اىل صف الوط�ن، مضيفاً أن أبناء 
مأرب أدركوا بأنهم أمام ميليشيا جاءت 
إلحت�الل محافظتهم وف�رض حكم من 
أطراف ليس�وا م�ن أبناء مأرب. وش�دد 
»رزق« عى أن أبناء مأرب باتوا مهمشن 
ويف كث�ري م�ن األحي�ان يت�م مالحقتهم 

وإدخالهم يف السجون بتهم واهية.

ويرى العديد من املراقبن، أن التحركات 
اإلماراتي�ة األخ�رية يف محافظ�ة م�أرب 
ج�اءت الس�تغالل الوضع الح�رج الذي 
تعي�ش في�ه الق�وات الس�عودية وذل�ك 
من أج�ل إيجاد موضع ق�دم لها يف هذه 
املحافظ�ة اإلس�راتيجية الغنية باملوارد 
النفطي�ة ولك�ن املراقب�ون يعتقدون أن 
أبوظبي ال تمل�ك االمكانات العس�كرية 
الكافية للوق�وف بوجه الجيش واللجان 
الش�عبية اليمنية وأنها يف نهاية املطاف 
الف�رار م�ن ه�ذه  ُتج�ر ع�ى  س�وف 
املحافظة وترك الس�احة لقوات صنعاء 

التي س�طرت خالل االيام املاضية الكثري 
من االنتصارات يف ساحات املعركة.

وحول االهمية االسراتيجية التي تتمتع 
به�ا م�أرب، فه�ذه املحافظة تكتس�ب 
اهمي�ة لع�دة اعت�رت اوال ه�ي قاعدة 
تجمع وانطالق اخرية للعدوان السعودي 
املحافظ�ات  يف  ومرتزقت�ه  االمريك�ي 
الش�مالية، حزب االص�الح والتكفريين 
التابع�ن للح�زب واإلم�ارات م�ن خالل 
معس�كراتهم وغ�رف العملي�ات التابعة 
له�م ضل�وا يتخ�ذوا م�ن م�أرب قاعدة 
انطالق وتح�رك لوجيس�تي، االمر الذي 

يف  الجبه�ات  ادارة  م�ن  يمكنه�م  كان 
مناط�ق عدة ويف محاور ع�دة يف الداخل 

اليمني.
عب�د  »محم�د  أك�د  الس�ياق،  ه�ذا  ويف 
الس�الم«، رئيس الوفد اليمني املفاوض، 
أن معرك�ة مأرب هي معرك�ة مفصلية 
االمريك�ي   - الس�عودي  الع�دوان  م�ع 
وادوات�ه وهي فاتحة لتحرير محافظات 
تنظي�ف  بمثاب�ة  وه�ي  ع�دة  يمني�ة 
للمحافظ�ات الش�مالية م�ن االحت�الل 
واملرتزقة. وقال »عبدالس�الم«: »معركة 
م�أرب س�تفقد الع�دو واحدة م�ن أهم 

بمثاب�ة  وه�ي  ومنطلقات�ه  س�احاته 
رضبة قاضي�ة، ولذلك العدو مس�تميت 
يف املواجهة به�ذه املحافظة يحاول بكل 
ما أوتي بقوة أن يثب�ت اقدامه وأن يظل 

محتفظ بهذه املحافظة«.
واضاف عب�د الس�الم أن »معركة مأرب 
ب�كل تأكي�د ه�ي معرك�ة مفصلي�ة يف 
مس�ار املعرك�ة الش�املة والعام�ة بن 
اليمن وبن العدوان الس�عودي االمريكي 
وادوات�ه وهي فاتحة لتحرير محافظات 
عدة وه�ي بمثابة تنظي�ف للمحافظات 
اليمني�ة الش�مالية لالحت�الل واملرتزقة 

والتابعن لالحتالل.«
الت�ي  االس�راتيجية  االهمي�ة  وح�ول 
تكتس�بها تحري�ر مدين�ة م�أرب ق�ال 
رئيس الوفد اليمن�ي املفاوض: »املعركة 
م�أرب  محافظ�ة  لتحري�ر  مفتوح�ة 
والجبهات يف مح�اور عديدة ومواجهات 
الجي�ش  ابط�ال  ب�ن  ش�به متواصل�ة 
واللج�ان الش�عبية وبن اتب�اع العدوان 
تراج�ع  الس�عودي واالمريك�ي، هن�اك 
ملح�وظ يف صفوف الع�دو، ولكن مأرب 
بم�ا لها م�ن أهمي�ة اس�راتيجية هذه 
العم�ل ع�ى  النفطي�ة يت�م  املحافظ�ة 

تحريرها بأقل الخسائر«.
الجدير بالذكر، أن�ه بعد عامن من غزو 
تحال�ف الع�دوان الس�عودي اإلمارات�ي 
لليم�ن، كش�فت اإلم�ارات النق�اب عن 
سياس�تها الحقيقية الخبيثة يف الحرب. 
ولقد اتهم�ت حكومة صنعاء، أبو ظبي، 
قبل عدة أيام، ب�«التغطية عى نشاطات 
إرسائيلي�ة« يف جزيرة س�قطرى جنوب 

رشق اليمن.
وجاء ذل�ك يف ترصيحات أدىل بها »زكريا 

الش�امي« وزير النقل يف حكومة االنقاذ 
الوطن�ي يف صنع�اء. وأك�د »الش�امي« 
عى أهمية املحافظة عى خط األس�اس 
للج�رف الق�اري للجمهوري�ة اليمني�ة. 
وش�دد عى أن الجرف الق�اري لليمن تم 
ترس�يمه وتحدي�ده من قب�ل مختصن 
وفني�ن دولي�ن تابع�ن لألم�م املتحدة 
واملتمث�ل يف املي�اه اإلقليمي�ة واملنطق�ة 
االقتصادي�ة والج�رف الق�اري بأمي�ال 

محددة وفقا للقانون الدويل.
ويف هذا الص�دد، رصح الدكت�ور »جالل 
الرمل�ان  يف  الس�ابق  العض�و  ف�ريوز« 
البحرين�ي، يف 14 ش�باط، أن الحكوم�ة 
البحريني�ة الرشطوي�ة لديه�ا أكر عدد 
م�ن الس�جناء يف العال�م، مضيًف�ا: إن 
»البحرين هي الجزيرة الوحيدة يف العالم 
الت�ي ل�م يتبق لها س�وى بضع�ة أمتار 
م�ن الش�اطئ«. ويف إش�ارة إىل التقارير 
الدولي�ة، وصف البحري�ن بأنها عاصمة 

التعذيب يف العالم.ة
ل الش�يعة أغلبي�ة  کذل�ك، بينم�ا يش�كِّ
املجتمع البحرين�ي، ولکن ال نصيب لهم 

يف السلطة وُيمارس التمييز ضدهم.
وع�ن تكثي�ف سياس�ة قب�ول الهج�رة 
م�ن قب�ل نظ�ام آل خليفة يف الس�نوات 
التي تلت 2011، قال العضو الس�ابق يف 
الرملان البحريني: لق�د جلبت الحكومة 
البحرينية الدواعش وجماعات تكفريية 
أخ�رى مث�ل طالب�ان إىل البحري�ن م�ن 
مناطق مختلفة من سوريا وأفغانستان، 
ومنحتهم الجنسية البحرينية. ويحصل 
هؤالء األش�خاص عى الوظائف والدخل 
م�ن الحكومة، فض�اًل عن الس�كن لهم 

وألرسهم.

4عربي دوليعربي دولي
إيران ترد على مزاعم أميركية بشأن »الحوار المباشر«

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن املتح�دث باس�م حرك�ة »طالب�ان« 
األفغاني�ة ذبي�ح الل�ه مجاه�د، أن الحركة 
ترفض بش�دة أي تأجيل محتمل النسحاب 

القوات األمريكية من أفغانستان.

وقال املتحدث باس�م »طالب�ان« يف مقابلة 
م�ع وكال�ة األنب�اء األملاني�ة »مقاتلونا لن 

يوافقوا أبداً عى التمديد«.
وأضاف أن »الناتو وأمريكا وجميع األطراف 
توصل�وا إىل نتيج�ة مفادها أنه�م إذا كانوا 

يريدون تجاوز األزمة الحالية؛ لذا فإن الحل 
الجيد الوحيد هو تنفيذ االتفاقية املوقعة«.

ووعدت الواليات املتحدة يف أوائل عام 2020 
بسحب قواتها بحلول األول من أيار 2021. 
ويف املقابل، التزمت الحركة املسلحة بإجراء 

محادثات سالم مع الحكومة األفغانية.
وكان األمن العام للناتو ينس س�تولتنرغ 
قد ق�ال الخميس امل�ايض بعد مش�اورات، 
إن دول الناتو س�وف تس�تمر يف مهمتها يف 

أفغانستان حتى إشعار آخر.

المراقب العراقي/ متابعة...
أطلقت قوات االحتالل الصهيوني، االثنن، الرصاص باتجاه 
املزارع�ن الفلس�طينين واألرايض الزراعي�ة ع�ى الرشيط 

الحدودي جنوب قطاع غزة.
االحت�الل  أن جن�ود  لإلع�الم  الفلس�طيني  املرك�ز  وذك�ر 
املتواجدين قرب الرشيط الحدودي، بجوار األرايض الزراعية 
رشق خ�ان يون�س، املزارع�ن أطلق�ت الرص�اص الح�ي 

والقنابل الصوتية، وأجرتهم عى مغادرة أراضيهم.
وتعتدي قوات العدو ش�به يوميا، ع�ى املزارعن يف األرايض 
الزراعية الحدودية ش�مال وجنوب القط�اع، وتمنعهم من 
الوص�ول إىل أراضيهم لفالحتها. واألس�بوع املايض، أفرغت 
س�لطات العدو الصهيوني كميات كبرية من املياه املوجودة 
يف سدودها باتجاه أرايض املزارعن شمال وجنوب القطاع، 

ما تسبب بإتالف مئات الدونمات املزروعة. 

المراقب العراقي/ متابعة...
رأى وزير الخارجية األملاني، هايكو ماس، االثنن، أن االتحاد 
األوروب�ي قد يفرض عقوبات ع�ى ميانمار كمالذ أخري، بعد 
االنقالب العس�كري وقمع املعارضة يف البالد. وقبل اجتماعه 
م�ع نظرائ�ه يف االتحاد األوروبي، قال م�اس عند وصوله إىل 

بروكسل: »لسنا مستعدين للوقوف والرقب«.
وأضاف: »سنستخدم جميع الطرق الدبلوماسية للضغط من 
أجل وقف التصعيد يف ميانمار، ولكن يف نفس الوقت، وكمالذ 

أخري، س�نعد عقوبات ع�ى النظام العس�كري يف ميانمار«. 
ويتصاع�د التوتر يف ميانمار عى خلفي�ة تواصل املظاهرات 
املعارضة لالنقالب، واملطالبة باإلف�راج عن الزعماء املدنين 
املعتقل�ن، ويف مقدمتهم رئيس�ة ح�زب »الرابط�ة الوطنية 
للديمقراطية«، أونغ س�ان سو تيش. واس�توىل العسكريون 
عى الحكم يف ميانمار أوائل الش�هر الج�اري، بدعوى تزوير 
نتائ�ج االنتخابات التي جرت يف ترشي�ن الثاني وفازت فيها 

»الرابطة الوطنية للديمقراطية«.

ألمانيا ترجح فرض االتحاد األوروبي عقوبات
 على ميانمار

المراقب العراقي/ متابعة...
قتل الس�فري اإليطايل ل�دى جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، لوكا أتاناسيو، 
جراء هجوم مس�لح اس�تهدف قافلة 
لألمم املتح�دة برشق الب�الد، االثنن. 
وأعلن�ت وزارة الخارجي�ة اإليطالية، 

ع�ن  أس�فر  الهج�وم  أن  بي�ان،  يف 
مقتل الس�فري وأح�د أف�راد الرشطة 
العس�كرية ال�ذي كان يرافق�ه. فيما 
كش�ف موق�ع Actualite اإلخب�اري 
املح�ي أن الهج�وم اس�تهدف قافل�ة 
لرنامج األغذي�ة العاملي التابع لألمم 

املتح�دة، مش�ريا إىل أن الح�ادث وقع 
ق�رب مدين�ة غوم�ا بمقاطع�ة نورد 

كيفو.
وذكر املصدر نفسه أن القافلة وقعت 
يف كم�ن منصوب م�ن قبل مجهولن 

كانوا يخططون لخطف رهائن.

مقتل السفير اإليطالي في الكونغو الديمقراطية 
بهجوم شرق البالد

طالبان ترفض تأجيل انسحاب األميركيين من األراضي األفغانية

الصهانية يفتحون النار صوب المزارعين الفلسطينيين جنوب غزة

المراقب العراقي/ متابعة...
حذرت منظمة أوكس�فام لإلغاثة يف بريطانيا من استمرار 
بي�ع الس�الح الريطان�ي إىل تحال�ف العدوان ال�ذي تقوده 

السعودية، وأثره عى الحرب يف اليمن.
ويف تقري�ر أع�ده دان صب�اغ يف صحيف�ة “الغارديان” قال 
فيه إن أوكس�فام اتهمت الحكوم�ة الريطانية بإطالة أمد 
الحرب اليمنية عر ترخيصه�ا بيع معدات تزويد الوقود يف 
الجو والتي يخىش من اس�تخدام الس�عودين له�ا يف إدارة 

غارات جوية ال تميز عى اليمن.
ورخص�ت بريطانيا بيع التكنولوجيا هذه إىل الس�عودية يف 
الصيف املايض عندما تم رف�ع القيود عى إصدار تراخيص 
بيع املعدات العس�كرية إىل جانب مبيعات عس�كرية أخرى 
بقيمة 1.4 مليار جنيه اسرليني. وتساعد هذه التكنولوجيا 
الطائرات عى القيام بمهام طويلة يف وقت يزداد فيه النزاع 
ح�دة. وق�ال مدير وح�دة السياس�ة يف منظمة أوكس�فام 
الريطانية، سام نادل: “يف الوقت الذي طالبت فيه الواليات 

املتح�دة بوقف النزاع، فإن بريطانيا تس�ري يف االتجاه اآلخر 
وتزيد من دعمها للحرب القاس�ية التي تقودها الس�عودية 
من خالل زيادة صفقات السالح ومعدات توفري الوقود التي 

تسهل الغارات”.
وتحت�دم املعارك حول مدينة مأرب التي تظل املعقل القوي 
الوحيد للحكومة يف الش�مال. ويحاول أنصار الله السيطرة 
ع�ى املدينة اإلس�راتيجية مما دف�ع العدوان ال�ذي تقوده 

السعودية لشن سلسلة من الغارات ملنع تقدمهم.

المراقب العراقي/ متابعة...
ذكرت صحيفة »صندي تليغراف« الريطانية، 
تفاصي�ل تتعل�ق بالطريقة الت�ي تمكن فيها 
حاك�م دب�ي محمد بن راش�د آل مكت�وم، من 
مالحق�ة ابنته لطيفة، التي حاولت الفرار من 
بالدها عر البح�ر برفقة مدربتها للياقة، وتم 

احتجازها الحقا.
وأش�ارت إىل أن والده�ا نظ�م عملي�ة بح�ث 
واس�عة، من أجل العثور عليها، واس�تخدمت 

شبكات الهاتف املحمول لتحديد مكان األمرية 
الهارب�ة، ومالحقته�ا ع�ى الف�ور يف ع�رض 

البحر.
ق�ارب  »حم�ل  الصحيف�ة:  تقري�ر  وق�ال 
نوس�رومو مجموع�ة م�ن وس�ائل االتصال 
الس�فلية،  الطواب�ق  يف  املتقدم�ة  واملالح�ة 
والهواتف املحمولة، وجهاز كمبيوتر محموال، 
ورادي�و يف إتش إف، ورادارا، وأجهزة اإلرس�ال 
واالس�تقبال لنظام التعرف التلقائي، وهاتف 

وجه�از  الصناعي�ة  األقم�ار  ع�ر  إريدي�وم 
اس�تقبال األقم�ار الصناعي�ة ع�ى اإلنرن�ت 

يومض أثناء إرس�ال واس�تقبال اإلش�ارات«.
وأوضح أنه »كش�فت إحدى هذه األجهزة عن 
موقع القارب، الذي صعد يف املياه الدولية قبالة 
س�واحل غوا، يف حن كانت الق�وات الخاصة، 
لكل من اإلم�ارات والهند، تنرش أس�طوال من 
طائ�رات املراقب�ة والق�وارب وإش�ارات تتبع 
الجوال املرس�لة من جزر القن�ال«. وقالت إن 

مكتب الصحافة االس�تقصائية ومركزه لندن 
حصل عى بيانات يقول إنها تظهر أن الهاتف 
املحمول عى نوس�رومو تعرض لضغوط من 
إش�ارات البحث ع�ن املوقع يف اليوم الس�ابق 
ملداهمت�ه. وعرض�ت املنص�ة بالتفصيل كيف 
بدأت ش�بكات الهاتف املحم�ول يف الكامريون 
وإرسائيل والوس يف وقت مبكر يف 3 آذار 2018 
بإرس�ال طلبات »إرس�ال معلومات التوجيه« 

عى متن القارب.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية
الغارديان: بريطانيا تزيد معاناة اليمنيين عبر مواصلة تصدير السالح للسعودية

صحيفة: كيف استعان حاكم دبي بدول لتعقب ابنته الهاربة؟

معركة مأرب تسيل لعاب عيال زايد

قطار المؤامرات اإلماراتي يشق طريقه 
في الرمال اليمنية

المراقب العراقي/ متابعة...
اكد عضو مجلس الدولة املس�ؤول 
ع�ن الش�ؤون الخارجي�ة بالصن، 
وان�غ يي، اإلثن�ن، إن أفع�ال إدارة 
الرئي�س األمريكي الس�ابق دونالد 
ترام�ب لقمع واحت�واء الصن هي 
يف  للمش�كالت  الج�ذري  الس�بب 

العالقات بن البلدين.
وح�ث وان�غ ال�ذي كان يتحدث يف 
منتدى ببكن، املسؤولن عن صنع 
السياس�ة يف أمريكا عى الكف عن 
تش�ويه س�معة الحزب الش�يوعي 
الحاك�م يف الص�ن والتوق�ف ع�ن 

التواطؤ مع القوى االنفصالية.
وكان عضو املكتب السيايس للحزب 
الش�يوعي الصيني، واملس�ؤول عن 
الش�ؤون الدولية، يان�غ جيه تيش، 
دع�ا يف محادثة هاتفي�ة مع وزير 
أنطون�ي  األمريك�ي،  الخارجي�ة 
بلينك�ن مطل�ع الش�هر الج�اري، 
أخطائه�ا  تصحي�ح  إىل  واش�نطن 

لتطوي�ر  مع�ا  والعم�ل  األخ�رية 
العالقات.

وبعده�ا بأي�ام ج�رى أول اتص�ال 
هاتفي بن الرئيس الصيني ونظريه 
األمريك�ي، حي�ث أع�رب يش جن 
بينغ لبايدن عن أنه يجب عى بكن 

وواشنطن اس�تئناف آليات الحوار، 
منهم�ا  كل  سياس�ات  وتحدي�د 
بش�كل صحيح لتجنب الحس�ابات 
أن  إىل  الخاطئ�ة، الفت�ا  واألح�كام 
التع�اون هو الخي�ار األمثل الوحيد 

للواليات املتحدة والصن.

الصين ُتحّمل إدارة ترامب مسؤولية توتر العالقات
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بقلم/ عادل الجبوري
ولعليه مين الطبيعيي جيدا ان يثير مثل 
ذليك االعيان صخبيا وجيدال واسيعا يف 
داخل االوسياط واملحافل السياسية وغر 
السياسيية العراقيية، ارتباطيا بحقائيق 

ومعطيات سابقة وراهنة.
ومين الحقائق واملعطيات السيابقة، هي 
انه يف خضم تصاعد املطالبات السياسية 
القيوات  بخيروج  العراقيية  والشيعبية 
البياد، كأحيد مطاليب  االمركيية مين 
الحركية االحتجاجيية االصاحيية التيي 
انطلقت يف ترشين االول/ اكتوبر من عام 
2019، بيرزت اشيارات وتلميحيات عيى 
وجود مخططات ونوايا باسيتبدال قوات 
االحتال االمركية التي ربما سرتغم عى 
الخيروج واملغيادرة بقوات اخيرى تابعة 
لحلف الناتو شيكليا، بيد انها من الناحية 
الواقعية تعمل وتتحرك تحت مظلة وامرة 
الوالييات املتحيدة االمركيية، وهذا يشء 
طبيعيي وممكين، اذا عرفنيا ان االخيرة 
تعد العضو االقيوى واالكثر تأثرا ونفوذا 
يف الحلف من النواحي العسكرية واملالية.

والن ردود الفعل جاءت قوية من الجانب 
العراقي، حيث كانت الحكومة السيابقة 
برئاسة عادل عبد املهدي قد تبنت مواقف 
االجنبيي،  التواجيد  السيتمرار  رافضية 
واتخيذت ميع الربملان فيما بعيد خطوات 
عمليية بهذا االتجاه، لذا ارتأت واشينطن 
ومعها اطراف دولية اخرى التزام الصمت 

وترك املوضوع اىل اجل غر مسمى.    
وفيميا بعيد، واثر اغتييال كل مين نائب 
رئيس هيئة الحشيد الشيعبي ابو مهدي 
املهنيدس وقائيد فيليق القيدس االيراني 
قاسيم سيليماني بغيارة امركيية قرب 
مطار بغيداد الدويل مطليع العام املايض، 
وميا خلفيه ذليك االغتييال مين اجيواء 
غاضبية، قيرر »الناتيو« تعلييق عملياته 
يف العيراق، وقبليه اتخيذ التحاليف الدويل 
نفيس الخطيوة، يف محاولية المتصاص 
ردود االفعيال، وتطوييق تداعيات عملية 

االغتيال بأقىص قدر ممكن.
ويف الثاليث والعرشين من شيهر ترشين 
االول/ اكتوبير امليايض، اي بعيد حيوايل 
عرشة شيهور مين قيرار التعلييق، اعلن 
الناتيو نيتيه تعزييز مهاميه وعملياتيه 
التدريبيية يف العيراق، يف ذات الوقت الذي 
حذر واشينطن مين تبعات اي انسيحاب 

احادي الجانب من العراق وافغانستان.
والحقائيق  للمعطييات  بالنسيبة  اميا 
الراهنة، فيمكن ان نشر اوال، اىل القصف 
اليذي تعيرض ليه مؤخيرا مطيار اربيل 
والقاعدة العسيكرية االمركيية القريبة 
منيه، الذي بدا وكأنيه كان حجة وذريعة 
ينتظرهيا اكثير من طرف العيادة ترتيب 
اولوياتيه، او بتعبير ادق القناع االخرين 

بما تفكر وتخطط له تلك االطراف.
فبينميا ليم تمر سيوى اييام قائيل عى 

القصيف، حتيى اعلين حلف الناتيو نيته 
زييادة عدد قواتيه يف العيراق، تزامنا مع 
اطياق مسيؤولن امركيين ترصيحات 
يف  االمركيي  التواجيد  رضورة  مفادهيا 
العراق واملنطقية للتصدي لتنظيم داعش 
واملجموعات املسيلحة االخيرى، علما انه 
لم تظهر حتى االن اي بصمات لداعش يف 

عملية قصف اربيل.
وزير الحرب االمركي لويد اوسيتن، قال 
تعليقا عى عملية القصيف: »ان الهجوم 
الصاروخي يف اربيل يؤكد اهمية استمرار 
عملنيا يف املنطقية، وواشينطن ملتزمية 
بهزيمية تنظييم داعش واحرتام سييادة 
العيراق وضمان االسيتقرار االقليمي عى 
امليدى الطويل«، يف اشيارة ضمنية اىل نية 
او رضورة البقياء يف املنطقية، وهيو ميا 
يمكين ان يواجيه برفض عراقيي قاطع، 

ال سييما وان هنياك قرارا ملجليس النواب 
العراقيي صيدر يف الخاميس مين كانون 
الثاني/ ينايير من العيام املايض، يقيض 
بإليزام الحكومة العمل عى انهاء التواجد 
االجنبيي بأرسع وقت ممكين، فضا عن 
ذلك، فإن تنفيذ هذا القرار، مّثل احد ابرز 
تعهدات الحكومة التي تشيكلت برئاسية 
العيام  منتصيف  الكاظميي  مصطفيى 
امليايض خلفا لحكومة عيادل عبد املهدي 

املستقيلة.
وال شيك ان قيرار الربمليان املعيزز بإرادة 
سياسيية وشيعبية ومرجعيية واسيعة، 
ال يسيتثني قيوات الناتيو، ال سييما اذا 
كانت ظيروف ودواعي وفائيدة تواجدها 
موضع جيدل وخاف واختياف، وبعض 
الشخصيات السياسية والدينية العراقية، 
علقيت عى قرار او نيية الناتو زيادة عدد 

قواتيه يف املرحلية املقبلية بالقيول: »اين 
حلف الناتيو اليوم من التوغيل الرتكي يف 
منطقة سينجار؟ واين هيم يف ما يحصل 
يف دياىل ونحن يف كل يوم نقدم الشهداء؟.. 
ان العراق ليس بحاجة اىل مضاعفة جنود 
حليف الناتو يف العيراق، وانما هو بحاجة 

اىل تعامل دويل صادق ضد االرهاب«.
فضيا عن ذلك، فإن مين يتمعن يف اعان 
التحالف الذي جاء عى لسان امينه العام، 
يكتشيف ان الناتيو قرر بصيورة منفردة 
زيادة عدد قواته، ولم يكلف نفسه سوى 
اخبيار الحكومة العراقيية بذلك، والتعهد 
بالتنسيق معها يف كل الخطوات الاحقة.

اىل جانب ذليك، ثمة من يرى ان عرقلة او 
تعطيل حسم ملف انهاء التواجد االجنبي، 
مين شيأنه خليط االوراق بدرجية اكرب، 
وربميا عدم اجيراء االنتخابيات الربملانية 
املبكرة وفيق املوعد الجديد اليذي حددته 
الحكومية، بالعيارش مين شيهر ترشين 

االول-اكتوبر املقبل.  
وفيوق هيذا وذاك، قيد الينفصيل الحراك 
الدويل حيال العراق، سواء من الناتو او من 
واشينطن وغرهما من االطراف الدولية، 
عن مجميل الحراك االقليميي يف املنطقة، 
ورشوع االدارة االمركية الجديدة برئاسة 
الديمقراطيي جيو باييدن بالعميل عيى 
اعادة ترتيب االوراق، وتصحيح املسارات 
الخاطئية التيي اتخذها الرئيس السيابق 
دوناليد تراميب، وخلفيت نتائيج كارثية 
افقيدت الواليات املتحدة جيزءا غر قليل 
من نفوذها وتأثرها وصدارتها يف املشهد 

العاملي العام.
من يدري، ربما تفكر واشينطن التي يرى 
صنياع القيرار فيها أنيه لم يحين الوقت 
ملغيادرة العيراق واملنطقية، بالبحث عن 
مظلية مناسيبة لوجودها، ولييس هناك 
افضل من مظلية الناتيو.. وقصف اربيل 
وخروقيات »داعش« قد تكيون مقدمات 

رضورية ومربرات مقبولة لذلك.

 

بعد ان قام حرضت الساسة االتقياء جدا برفع سعر الدوالر, 
قرر الشياب جال االمتناع عن التدخن سيعيا لحفاظ عى 
بعيض الدنانر, كذلك بيدأ بالبحث عن عمل اضيايف فراتبه 
ستقوم الدولة ببرته بهدف كرس رقبته! فوجد عما يف فرن 
الحي, هكذا التقشيف الحكومي يطور الحياة, اما مسيألة 
اليزواج فهي بحكم املسيتحيل حاليا, فمن ايين يأتي بمهر 
العروس؟ واين يسيكن معها؟ وكييف يوفر متطلبات عش 
الزوجيية؟ هيذا االمر ال يتناسيب مع التقشيف الحكومي, 
فقرارات التقشيف الحكومي موجه للشعب حتى يذوق مر 
الحياة فيموت او ينتحير او يصبح مطيعا كالخرفان, انها 

خطة محكمة لسحق الشعب.
هكيذا اصابه الرعب, مثلما يشيعر ان االيام تغادره كنزيف 

دم ال يتوقف, لذلك لم يعد قادراً عى الحياة!
» الحصة التموينية تختفي«

يف زمن التقشف نحتاج للحصة التموينية كما كانت يف زمن 
الطاغية بعددها وكمياتها وانتظيام توزيعها, فمن املعيب 
بحيق االحزاب انها ال تقدر ان توفير الحصة التموينية كما 
كان يفعلهيا الطاغية, فهيل كان الطاغية اقوى من جميع 
احزاب السيلطة؟ هنا يجب ان يكون لألحزاب دور يف انقاذ 
املواطين من الورطية التي صنعتها االحزاب بسيوء ادارتها 
للدولية, وال نعليم ايين تذهب االميوال املخصصية للحصة 
التموينية ومن هو اللص الكبر الذي يسيتويل عى مليارات 

الدوالرات املخصصة لقوت الشعب العراقي.
يف زمين املحنة يجب العودة الحصية التموينية 12 مفردة, 

بكميات تتناسب مع الشهر وتوزع كل بداية شهر.
» الرواتب ال تكفي«

مع قيام السيلطة املنبثقة من االحزاب برفع سيعر الدوالر, 
اصبح الراتيب ال يكفي لتوفر متطلبيات العائلة العراقية, 
مما يعني الدفع باملواطن كي يتم سحقه او يتحول اىل لص 
كي يوفر قوت عياله, السلطة ال تهتم بانعكاسات قراراتها 
الغبيية, فاالهم عند الطبقة السياسيية العفنة ان تسيتمر 
ازدهيار تجارتهيا وارباحهيا ورسقاتها وليذهيب املواطن 

للجحيم.
يجيب ان يكون هنالك دعم حكوميي للمواد الغذائية بحيث 
يمكين لكل الشيعب العراقي توفير الغيذاء لعوائلهم, وان 
يكون هنالك دعم حكومي ألسعار االدوية كي يكون متاحا 
ليكل العراقيين الحصول عى عياج, وان توفير الخدمات 
لجميع رشائح الشعب,  وهذا من صميم واجبات السلطة.

» التجار ترفع االسعار«
ما ان بدأت السيلطة برفع سيعر الدوالر حتى قيام التجار 
بحيرق السيوق عرب رفيع االسيعار مين دون اي رحمة او 
انسيانية, الغرييب ان ييرتك التجيار مين دون ردع وهيم 
يتاعبون باألسعار مما يساهم يف زيادة محنة اهل العراق, 
نيدرك جييدا ان اغلب التجيار تحت حصانة االحيزاب, لكن 
يجيب ان تكيون للحكومة كلمية الفصل لحماية الشيعب 
العراقي من خبث ومكر تجار السوء, وان يحاسب القضاء 

العراقي كل من يحميهم تجار السوء ويدعمهم.

التقشف مطرقة الحكومة 
على راس الفقير..!

بقلم/ اسعد عبداهلل عبدعيل  »الناتو« واجنداته االميركية في العراق !
في خطوة بدت مفاجئة وغير متوقعة في هذا الوقت بالذات، اعلن االمين العام لحلف شمال االطلسي »الناتو«، ينس ستولتنبيرغ 
»ان الحلف قرر زيادة عدد قواته المتواجدة في العراق من خمسمائة عنصر الى اربعة االف عنصر، لدعم القوات العراقية في حربها 
ضد تنظيم داعش االرهابي«، مضيفا، أن »زيادة تعداد مهمة الناتو ستأتي تدريجيا، وانه سيكون هناك التزام تام من قبل الحلف 

بسيادة العراق ووحدة أراضيه، وان جميع خطوات الحلف ستتخذ حصرا بالتنسيق مع الحكومة العراقية«.

الحل هو تسليم ملف »الطارمية« للحشد الشعبي

األقليات العرقية في أميركا في ظل الحشرة القاتلة 

بقلم/ أحمد عبد السادة 
عندما طالبت بأن تكون الطارمية منطقة 
منزوعة السيكان عى غرار جرف الصخر 
شيتمني البعيض واتهمني بأننيي أطالب 
بتغير ديمغيرايف للمنطقية وبأنني أدعو 

لتهجر سكانها تنفيذاً ملخطط طائفي!!
واملضحيك باألمر أن أحد الذين شيتموني 
كان ناطقاً شعرياً بإسم داعيش واآلن هو 
بوق لصدام والبعث وهو وليد الخشماني، 
وأحدهم اضطلع لسينوات بيدور الغطاء 
»التحلييل االسيرتاتيجي« لبالوعة داعيش 
وأرسف يف تربيير وجيود تنظييم داعيش 
بذريعية االسيتهداف الطائفيي املزعيوم 
الشيعبي  الحشيد  يهاجيم  للسينة وكان 
املضحي ويصف العشيائر »السنية« التي 
تقاتيل داعييش بأنها عشيائر »عميييلة 
لحكومية بغيداد« وهيو يحييى الكبييس 

اليذي وصيف الحيل اليذي طرحتيه بأنه 
»جريمة ضد اإلنسانية حسب نظام روما 
األسيايس«!! يف أحيد »گروبيات الواتيس 
اب«، وذليك فضيًا عين مهاجمتيي مين 
قبيل مشيعان الجبيوري والنائيب أحميد 
املشيهداني اللذين اسيتعارا كام الكبييس 

نفسه!!
وللرد عى هذه االتهامات أقول:

الطارميية  ليم أطاليب بتهجير سيكان 
ورميهيم عى الحدود كميا فعل املقبييور 
صدام بالكرد الفيليين، صدام الذي يحبه 
)أغليب( سيكان الطارميية وأخواتهيا!!، 
مين  الطارميية  بإخياء  وإنميا طالبيت 
السكان وتعويضهم بمنحهم قطع أراٍض 
يف مناطيق غير خطيرة جغرافيياً، وذلك 
بسبب صعوبة استئصال اإلرهيياب منها 
نظراً لتعياون العديد من أهيايل الطارمية 

مع اإلرهييابين، ونظراً لخطورة موقعها 
الجغرايف.

هنياك حقائيق صادمية عين الطارميية 
يخىش الكثيرون من البيوح بتفاصيلها، 
ومين ضمن هذه الحقائيق حقيقة وجود 
تواطيؤ وتخيادم بين )بعيض( ضبياط 
الجييش وبن الدواعييش داخل الطارمية 
- وأغلبهيم بالطبع من سيكانها! - وهذا 
التخادم »القاتييييل« يقيض بدفع مبالغ 
ماليية معينة مين قبل الدواعيش لبعض 
الضبياط، تليك املباليغ املسيتحصلة مين 
اسيتثمار الدواعيش لبحرات األسماك يف 
الطارميية، مقابل السيماح لهيم بإدخال 
السياح والعتاد إليها وتحويلهيا إىل بؤرة 
ومنطليق لنشياطات إرهييابيية تتميدد 
خيارج الطارميية يف بغداد وصياح الدين 

ودياىل واألنبار.

وهذا الكام ال يعني الشك بإخاص الكثر 
مين ضبياط الجييش للدولة، ولكين ال بد 
من االعيرتاف بأن )بعض( ضباط الجيش 
فاسيييدون ومتواطئون ميع اإلرهيياب 

لألسف.
اسيتناداً لذلك أقيول بأن مليف الطارمية 
عسيكرية  منظومية  إىل  يحتياج  املعقيد 
مختلفة وإىل أداء أمني مغاير، وال شك أن 
الحشيد الشيعبي هو الجهة املؤهلة ملسك 
هذا امللف نظراً السيتحالة اخرتاق الحشد 
من قبل الدواعيش، ونظراً لنجاح الحشيد 
يف ملف )جرف الصخر( الذي يشيبه ملف 

)الطارمية(.
ولهيذا ال بيد مين تغيير االسيرتاتيجية 
العسيكرية واألمنية يف الطارمية وتسليم 
ملفها للحشد لتحقيق النجاح نفسه الذي 

تحقق بجرف الصخر.

بقلم/ عبير بسام
ليم يكين من السيهل عيى أحيد يف العالم تصيور أّن 
دولية كالواليات املتحدة لن تكون قيادرة عى احتواء 
وبياء كوفيد-19. ولكن يف الحقيقية، إن أحداً لم يكن 
جاهيزاً، وإن اآلليية الوحيدة يف العاليم التي كان من 
املمكين أن توقف الوباء أو تمكن من السييطرة عليه 
هي فرض اإلغاق العام. ولكن هذا ما لم يكن ليذهب 
إليه دونالد ترامب، الذي اتبع سياسات خاطئة كبرة 
لتفادي الوباء. ولكن ما أسس لسلسلة من الفضائح 
يف أمرييكا أن الوباء كان أكثر فتكاً يف املجتمعات ذات 
األقلييات العرقيية يف أميركا منه باألغلبيية البيضاء 
أو الغنيية. وتعييش األقلييات يف أمرييكا مين سيود 
وهيسيبانك وغرها، وبحسيب تقاريير األمم املتحدة 
وتقارير الجهات الرسمية للحكومة الفيدرالية، أسوأ 

األوضاع االقتصادية والصحية.
كميا نيرشت NBC news، يف مقال لها يف 9 شيباط/ 
فربايير أن التقاريير األوليية تؤكيد أّن اإلصابيات ما 
بين األقليات العرقية هي األشيد فتكاً. وتبلغ نسيبة 
اإلصابات بالوبياء املؤكدة يف والية ميشييغان ما بن 
السود 33%، وأن 40% من هذه اإلصابات كانت قاتلة. 
هيذا مع العلم أن السيود يشيكلون 14% من سيكان 
الواليية. وأميا يف واليية لويزيانا فيإن 70% من الذين 
توفيوا بسيبب الوباء هم من السيود، هذا ميع العلم 

أنهيم يشيكلون 32% مين سيكان الواليية. ويف والية 
بوسيطن املصابون من السيود بالوباء 40%، يف حن 
أنهم يشكلون 25% من تعداد سكان الوالية. ويامس 
عيدد اإلصابيات الجديدة اليي 400 حالية يف كل والية 
يف كل ييوم. ويمكننيا أن نذكر األرقام والنسيب التي 
جاءت يف باقي الواليات والتي تظهر وبشيكل مخيف 
تأثير الوباء ميا بن السيود إىل ما ال نهايية، ولكنها 
يف الحقيقية الدلييل الحقيقيي عيى الواقيع الصحي 

واالقتصادي املزري للسود يف أمريكا »العظيمة«.
وقد بات من املسيلمات أن رواتب السيود وامللونن يف 
أمرييكا هي أقل بكثر مين أقرانهم البييض، ويعمل 

معظمهم كعمال أساسيين يف التنظيفات وخاصة يف 
الخدمات الصناعية مميا يجعلهم عرضة لالتهابات 
والعيدوى وبالتيايل مواجهة األميراض املزمنة واملوت 
املبكير. ويف حالة األزمات فهم أول من يتم ترسيحهم 
مين العمل وآخير من يتيم توظيفهم، مميا يجعلهم 
عاجزين عن تسيديد الفواتير الطبية خال األزمات. 
ويشيكل السيود 14% من املجتميع األمركي، و%30 
منهيم مصابيون بالحيرشة القاتلة كوفييد-19 كما 
يسيمونها. وهيذه النسيب قاتمة يف والييات أمركية 

أخرى وغر واضحة.
أو  عائلية  أي  يمّكين  امليال  أن  ويؤكيد سيولومون، 

شيخص من تفيادي الحياالت الطارئة مثيل اجتياح 
وباء ويمّكن أي شيخص مين العناية بصحته. ولكن 
مجتمع السيود يعاني من الفقير، والفقر هو األكثر 
تأثيراً يف حالة الطوارئ الصحية. وحتى أن متوسيط 
عمر الفيرد الفقر هو أقل بي 15 عاماً من متوسيط 
العمر عنيد األغنياء. نرشت منظمة حقوق اإلنسيان 
التابعة لألمم املتحدة تقريراً يف آذار/ مارس من العام 
2020 حول إسيكان املرشدين يف الوالييات املتحدة يف 
ظيل الجائحة التي اجتاحت العاليم. وجاء يف التقرير 
الناتيج عن دراسية قامت بها جامعية ميامي أّن من 
أهم أسباب انتشيار الوباء بن األقليات يف أمريكا هو 
نظام اإلسيكان الذي ال يحمي حقوق الناس يف إيجاد 
مسكن رشعي ونظيف. وبسبب األوضاع االقتصادية 
املرتديية فقيد اضطير الكثر مين السيود واألقليات 
إلخياء منازلهيم واالنتقيال إىل مراكز إييواء مكتظة 
سيمحت بانتشيار الوبياء برسعة ميا بين روادها، 
والذين ال يسيمح لهم بالبقاء فيها بأكثر من يومن، 
وبعدها يتم االنتقيال إىل مراكز اخرى، وينتقل الوباء 
ميع املصابن من مركيز إىل آخر. وبحسيب التقارير 
الصيادرة مين جهيات متعيددة ومنهيا الغاردييان، 
وجامعية ميامي فيإن عمدة كاليفورنييا رفض بناء 
مراكز إيواء عى مسياحات واسيعة من األرايض التي 
تمتلكها الوالية بحجة أنها مخالفة للقوانن. ولكن يف 

الحقيقة، فإن بناء مراكز مثل هذه يخفض من قيمة 
األرايض املحيطية بهيا ويبعد املسيتثمرين الكبار عن 
بناء مشياريع فيها، هذه املشياريع التي تكون عادة 
مشاريع اسيتثمارية من كازينوهات وفنادق وبيوت 
مخصصة للطبقات املتوسيطة العليا واألغنياء والتي 

ال يناسبها العيش قريبة من مراكز لإليواء.
قبل انتشيار كوفيد 19، كان يوجد يف الواليات املتحدة 
حوايل 568000 مرشد، ويشيكل هؤالء مجتمعا هشا 
أميام األميراض املعدية، وبحسيب التقرير السينوي 
حول املرشدين الصادر عن إدارة اإلسيكان والتطوير 
املدنيي للعام 2019، فإن 40% مين هؤالء تم طردهم 
مين بيوتهم، 22% من الهسيبانيك أو الاتينو، ومنهم 
13% من السيود، والباقي من البيض واثنيات أخرى. 
ومن املحتمل أن تصل النسيبة إىل 45% يف نهاية العام 
2020 بسيبب حاالت إخاء البيوت لعيدم القدرة عى 
دفيع اإليجارات، والدولية الفيدرالية غير قادرة عى 

القيام بما يجب من أجل إطالة أمد اإلسكان لهؤالء.
قيد يكيون امليرض قيد خليق حالية مين التعاضيد 
العاملي، وانتشيار الشيعار العاملي: »نحين جميعاً يف 
هيذا متعاضيدون«، وذليك بغيض النظر عين العرق 
والدين. ولكن بحسيب ما جاء يف املقيال فإن التمييز 
العنيرصي الذي سياد يف الوالييات املتحيدة وتأثرات 
الوبياء عى األقلييات العرقيية وخاصة السيود، أمر 

ال يمكين إشياحة النظر عنيه. فالوباء يقتيل بأعداد 
هائلة امللونن يف أمركا. وبحسيب »مراكز السييطرة 
عيى الوبياء والوقايية منهيا« فيإن 1500 فقط من 
األفارقية األمركيين اسيتقبلوا يف املستشيفيات يف 
14 واليية أمركية، ميع أّنهم يشيكلون ثلث الحاالت 
التي اسيتدعت االستشيفاء، هذا مع العلم أن عينات 
الدراسية تناولت فقيط 18% من السيكان يف مناطق 

الدراسة و13% من عدد سكان أمريكا.
ولكين علينيا ان نكيون واقعيين فهذه األرقيام التي 
تنرش حيول عداد اإلصابيات والوفيات بين األفارقة 
األمركيين يف أميركا ال تعرب عن واقيع جديد. بل يف 
الحقيقية إن هذه الفوارق تعرب عن الواقع املأسياوي 
املتأصيل يف اإلهمال الصحي اليذي تعاني منه جميع 
األقلييات العرقيية يف الوالييات املتحدة ولكين ما قام 
بيه الوباء هو فضيح هذه الفيوارق يف مجال الصحة 
العامة يف املجتميع األمركي. فمعظم الواليات واملدن 
ال تقدم تقاريرها آخذة بعن االعتبار الحاالت العرقية 
املختلفة، بل تقدمها بشكل عام، مما يصعب عمليات 
دراسية انتشيار الوباء بشيكل فعيل ما بن األقليات 
العرقيية، ومميا يصعيب بالتيايل وبحسيب »مجلية 
األمراض الوبائية« إيجاد رؤيا واضحة حول إمكانية 
بناء نظام صحي متوازن يحمي األقليات العرقية من 

فوارق الوصول إىل العناية الصحية يف املستقبل.
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يفتقد الكرخ خدمات العبه الش�اب عبد الرزاق 
قاس�م أم�ام زاخو الي�وم الثالثاء، ع�ى ملعب 
الس�احر أحمد رايض، ضمن منافسات الجولة 

األوىل من املرحلة الثانية.
وق�ال م�درب الك�رخ ثائ�ر أحم�د »س�نفتقد 

خدمات عبد الرزاق قاس�م بعد تعرضه إلصابة 
عضلي�ة، واآلن ننتظ�ر التقرير الطب�ي لتحديد 
مدة غيابه لكن مش�اركته يف مباراة اليوم باتت 

مستحيلة«.
وأض�اف: »جميع مباريات ال�دوري صعبة وال 

توجد مباراة س�هلة لتقارب مستويات األندية، 
وكذل�ك ضغط مباريات ال�دوري يضع الجميع 
تحت الجهد البدني وبالتايل هناك تفاوت واضح 

عى مستوى النتائج«.
 وأوضح أن الكرخ واصل تدريباته بشكل يومي 

تحض�را ملب�اراة زاخ�و، مضيًف�ا: »هدفن�ا أن 
نظه�ر يف املرحلة الثانية بش�كل أفضل ونحقق 
نتائج تدفع الفريق إىل األمام يف الئحة الرتتيب«.

يش�ار إىل أن الكرخ أنهى املرحلة األوىل يف املركز 
الحادي عرش برصيد 22 نقطة.

الكرخ يفتقد عبد الرزاق قاسم أمام زاخو

مواجهات متكافئة بانطالقة المرحلة الثانية

اليوم .. الجوية يسعى للتمسك بالصدارة 
والصناعات يالعب النفط

تعود عجل�ة الدوري العراق�ي املمتاز 
للدوران من جديد، بإقامة 6 مباريات 
ضمن منافس�ات الجول�ة ال�20، بعد 
توق�ف ج�راء ق�رارات لجن�ة الصحة 
والس�المة بعد اجتياح املوجة الثانية 
لف�روس كورونا، ع�الوة عى تطبيق 
نظ�ام حظر التجوال لح�ن الحصول 
عى موافقة مجلس الوزراء باستثناء 
ف�رق ال�دوري م�ن الحظ�ر، لتح�دد 
التطبيعي�ة يوم�ي الثالث�اء واألربعاء 
من كل أسبوع موعدا إلقامة مباريات 

البطولة.
الكهرباء يواجه املتصدر

ملع�ب  س�يحتضنها  األوىل  املب�اراة 
التاجي ب�ن فريقي الكهرباء وضيفه 

املتصدر القوة الجوية.
وعانى الكهرباء خ�الل األيام املاضية 
م�ن صعوب�ة تجم�ع العب�ي الفريق 
ج�راء الحظر، وطالب امل�درب عباس 
عطي�ة بتأجيل انطالق املرحلة الثانية 

دون جدوى.
وسيدخل الكهرباء املباراة بنية الفوز 
رغ�م الظ�روف التي مر به�ا الفريق، 
بينما يس�عى القوة الجوية للتمس�ك 
بصدارة الرتتيب وتفويت الفرصة عى 

الفرق املالحقة له من األقرتاب أكثر.
ويتصدرالقوة الجوي�ة الئحة الرتتيب 
يحت�ل  بينم�ا  نقط�ة،   41 برصي�د 
الكهرب�اء املركز الراب�ع عرش برصيد 

20 نقطة.
الصناعات يالعب النفط

املب�اراة الثانية س�تكون تحدي جديد 
للمدرب الش�اب عب�اس عبي�د، الذي 
حقق نتائ�ج جيدة مع بعد اس�تالمه 
قي�ادة الصناع�ات، رغ�م أن الفري�ق 

يقبع باملركز األخر.
قل�ص  النتائ�ج  خ�الل  م�ن  لك�ن 
الصناع�ات ف�ارق النق�اط بينه وبن 
الف�رق التي تس�بقه بس�لم الرتتيب، 
فيم�ا س�يكون الط�رف الثان�ي م�ن 
املب�اراة النف�ط يف مهم�ة التقرب من 
إرشاف  تح�ت  لل�دوري  األول  املرب�ع 

يحيى علوان.

النف�ط يحت�ل املركز الس�ابع برصيد 
28 نقط�ة، فيم�ا يحت�ل الصناع�ات 
الكهربائي�ة املركز األخ�ر برصيد 15 
نقطة، علما بأن املباراة س�تكون عى 

ملعب الصناعة.
السماوة ونفط الوسط

السماوة سيستضيف يف ملعبه فريق 
نفط الوسط، املباراة مهمة للطرفن.
مهمة مدرب السماوة شاكر محمود، 
معقدة يف ظل التعاقدات التي أبرمتها 
الف�رق املنافس�ة، حي�ث اعتم�د عى 
الالعبن املغمورين من دوري الدرجة 

األوىل وبالتايل يخوض تجربة صعبة.
بينما يس�عى نفط الوسط الستعادة 

توازنه بعد سلسة من النتائج املخيبة، 
ويراه�ن املدرب عبد الغني ش�هد عى 
االس�تقطابات إلعادة الفريق لس�كة 

االنتصارات.
نف�ط الوس�ط يحت�ل املرك�ز الراب�ع 
يحت�ل  فيم�ا  نقط�ة،   31 برصي�د 
الس�ماوة املركز الثام�ن عرش برصيد 

17 نقطة.
الكرخ يستضيف زاخو

رايض،  أحم�د  الس�احر  ملع�ب 
الك�رخ وزاخو،  سيس�تضيف مباراة 
وتعد املواجهة متكافئة إىل حد ما رغم 
أن زاخ�و يتق�دم عى الك�رخ بالئحة 

الرتتيب.

مدرب�ه  لخدم�ات  زاخ�و  وس�يفتقد 
الش�اب أحمد صالح وسيقود الفريق 
الجه�از الفن�ي املس�اعد، أم�ا الكرخ 
فيبحث عن النقاط يف ظل االس�تقرار 
الفن�ي بتواج�د امل�درب ثائ�ر أحم�د 
وجه�ود امل�درب املس�اعد أحم�د عبد 
الجبار وبالتايل هناك تكافئ بن طريف 

اللقاء.
زاخو يحت�ل املركز الس�ادس برصيد 
29 نقط�ة، فيما يحتل الك�رخ املركز 

الحادي عرش برصيد 22 نقطة.
نفط ميسان والقاسم

يس�تضيف فري�ق نف�ط ميس�ان يف 
ملعبه فريق القاسم الذي يمر بمرحلة 

تصحي�ح املس�ار منذ اس�تالم املدرب 
عادل نعمة مهام قيادة الفريق.

ولجأ عادل نعمة إىل ترميم الفريق من 
خالل إضافة 4 محرتفن عى مستوى 
مميز، وتمكن من تحقيق نتائج طيبة 
رفع�ت الفريق م�ن املرك�ز األخر إىل 

ال�17.
بينما يعيش نفط ميس�ان اس�تقرار 
رزاق  امل�درب  إرشاف  تح�ت  فن�ي 
فرح�ان، وب�ات فريق صع�ب املراس 

خصوصا يف ملعبه.
نف�ط ميس�ان يحت�ل املرك�ز الثامن 
برصيد 28 نقطة، فيما يحتل القاسم 
املركز السابع عرش برصيد 17 نقطة.

النجف والديوانية
مب�اراة النج�ف والديواني�ة تعد لقاء 
املب�اراة  وتش�هد  الجاري�ن،  ديرب�ي 
حم�اس مه�م بع�د التغري�دات التي 
أطلقها رئي�س ن�ادي الديوانية الذي 

رفع شعار التحدي.
يف املقاب�ل النج�ف يس�عى لتعويض 
والت�ي  األوىل،  املرحل�ة  يف  خس�ارته 
أقيم�ت يف الديواني�ة وبالتايل يخطط 
للث�أر يف مواجه�ة اإلي�اب يف ملع�ب 

النجف.
النجف يحت�ل املركز الخامس برصيد 
31 نقطة، فيما يحتل الديوانية املركز 

العارش برصيد 23 نقطة.

يمثل الدكتور حارس محمد نموذجاً قياسياً يف توصيف معنى الكفاءة 
والخ�رة واملس�توى العلمي حن تجتمع مع دماث�ة األخالق والحرص 
وحب الوطن، فمنُذ أن كان العباً تشعر أنه ماكنة برشية ال تهدأ دفاعاً 
ع�ن ناديه واملنتخ�ب الذي كان يمّثله، وتلم�ُس يف حركته دهاًء فكرياً، 
ورؤي�ة فني�ة كانت تعطيه املرون�ة يف التمركز الصحيح، وتس�اعدُه يف 
صناعة وتس�جيل األهداف بلمسات فنية برازيلية كانت سبباً يف تقديم 
فاص�ل مه�اري عى أعى مس�توى لّخصت�ُه حركته الش�هرة بتمرير 
الك�رة من بن أقدام س�قراط أعظم العبي الك�رة الرازيلية الذي وقف 
مذهوالً منها خالل لقاء منتخبنا الوطني أمام نادي فالمنغو عى أرض 
ملعب الش�عب الدويل يف الخامس من شباط عام 1986 ومازالت ذاكرة 

الجماهر تحتفظ بتلك الواقعة.
بع�د رحل�ة ناجح�ة م�ن العط�اء واإلنج�ازات ع�ى مس�توى األندية 
واملنتخب�ات الوطني�ة التي توّجها باملش�اركة مع املنتخ�ب الوطني يف 
نهائيات كأس العالم يف املكس�يك عام 1986، غادر املالعب عام 1992 
وأتج�ه نحو مقاصد الِعل�م واملعرفة لتعزيز خرت�ه وتطوير قدراته يف 
مجال التدريب، نال ش�هادة الدكتوراه، واستقّر به الحال يف دولة قطر 
كمستش�ار فّني عى مدار عرشين س�نة ألعرق األندية القطرية )نادي 

الغرافة(.
ومثلما غادر املالعب والبلد بصمٍت عاد يف ترشين الثاني 2020 اىل أرض 
الوطن ومعش�وقتِه مدينة املوصل بال ضجيج أيضاً ليس�تقّر مع أهله 
وأصدقائه وس�ط ترحاب وحفاوة من جماهره التي طّوقته بمشاعر 
الحب والتقدير من خالل اس�تضافته يف ح�وارات ومحارضات تقام يف 

املحافظة.
من املس�تغرب أن تكون تل�ك الثروة الوطنية بعيدة ع�ن أذهان اللجنة 
التطبيعية يف وقت كانت هناك أصوات ُتش�ِكل عى الكفاءات الرياضية 
املتواجدة خارج البلد عدم عودتها واملشاركة يف تسخر خرتها بتطوير 
الرياض�ة العراقية وصلت لحدود توجيه اتهامات قاس�ية لهم بالتنّكر 
لخدم�ة الوط�ن، بينما تخِف�ْت تلك األص�وات وتزيغ النظ�ر عن حجم 
اإلهمال ومساحة االستحقاق املفرتض أن ُتمَنح لتلك الكفاءات لتكون 

العودة للديار بمثابة نهاية املشوار!
قد تكون صفة الحياء وعزّة النفس التي تش�ّكل إحدى صفات الخلوق 
ح�ارس محمد ُعذراً له يف ع�دم التفكر بعرض خدماته إلثراء وتعضيد 
عم�ل الهيئ�ة التطبيعية، إال أن موقف األخرة يش�ّكل ُلغ�زاً ُمحّراً بعد 
أن تجاهلت موضوع االس�تفادة من خرته األكاديمية والعملية سواء 
يف ضّم�ه اىل اللجن�ة الفني�ة أو االس�تعانة به كمستش�ار ومحلّل فني 
للمنتخ�ب الوطن�ي وخاصة أن هناك تجربة أكثر م�ن ناجحة خاضها 
حارس حن عمل كمستشار فني برفقة املدرب حكيم شاكر يف بطولة 
خليج�ي 21 بالبحري�ن )5 18- كان�ون الثان�ي 2013( وكان منتخبنا 
قاب قوسن أو أدنى من حمل اللقب، إضافة اىل عمله كمحلل يف قنوات 

الكاس القطرية لسنوات طويلة.
إن م�ا مّر ب�ه املنتخب الوطني من تف�اوت يف مس�تواه الفني، وغياب 
حالة االس�تقرار شّكلت هاجس�اً ُمقلقاً قد يؤثر يف رحلته نحو التأهل 
لنهائي�ات كأس العالم 2022، وخاصة أن لغة التفاهم والتواصل تبدو 
مفقودة بن اللجنة الفنية واملدرب كاتانيتش الذي أبدى يف وقت سابق 
رفض�ه فكرة ضم مستش�ار فني ل�كادره التدريبي وانف�راده بالقرار 
الفني أو عملية اختيار الالعبن، وقد يكون لطرح اسم الدكتور حارس 
محم�د ح�اًل ومخرجاً ذكي�اً تحت أي مس�ّمى ليكون حلق�ة التواصل 
واملتابع�ة وممّثالً عن اللجنة الفنية م�ع املنتخب الوطني، وخاصة أنه 
يمتلك الش�خصية والكاريزما والتاريخ املهني الحافل، إضافة إلجادته 
اللغة اإلنكليزية التي س�تكون جميعها عوامل مساعدة وحافزاً إلقناع 
كاتانيتش بأهمية وجوده معه س�واء يف تقديم املشورة الفنية ألسلوب 
األداء وتش�خيص الثغ�رات ومتابعة العبي الدوري أو دراس�ة وتحليل 

املنتخبات املنافسة.
باختصار، دعونا نبحث للمناصب عن األشخاص املناسبن لها، ونعيد 
ملس�ة الوفاء لكل الكفاءات التي آثرت االنزواء بعيداً عن مسالك التوّدد 
والعالق�ات، وقد يكون حديثنا ع�ن الدكتور حارس مثاالً للكثر منهم، 
برغ�م أننا ال نعلم صدق�اً إن كان يوافقنا الطرح أم ال ، لكن ال بدَّ للحق 

أن يقال!

لمسة وفاء لحارس

رعد العراقي

ق�ال مدرب الصناع�ات الكهربائية عب�اس عبيد إن 
فريق�ه أكم�ل تحضرات�ه ملواجه�ة النف�ط اليوم 
الثالثاء، ع�ى ملعب الصناعة، ضمن منافس�ات 

الجولة األوىل من املرحلة الثانية.
وق�ال عبيد »الفري�ق اكتملت صفوف�ه تقريبا 
خوس�يه  األرجنتين�ي  املحرتف�ن  بالتح�اق 
واملوريتاني إبراهيم الشيباني وننتظر إكمال 
صفق�ة الالعب اللبناني خال�د العيل لتكتمل 

القائمة بشكل تام«.
وأض�اف: »واصلنا تدريباتن�ا اليومية خالل 
الف�رتة املاضية رغم أن حظ�ر التجول عقد 

بع�ض ال�يء التح�اق الالعب�ن بش�كل 
س�لس، إال أننا خضنا ع�دًدا من الوحدات 

التدريبية تحضرا للمرحلة الثانية«.
وأشار: »النفط من الفرق املميزة، لكن املباراة 
بالنسبة لنا مفصلية ومؤثرة يف مصر فريقنا 
حي�ث أن نقاطه�ا س�تمنحنا فرص�ة أك�ر 
للتق�دم يف الئحة الرتتيب خاص�ة أن النتائج 

تحسنت يف آخر مباراتن«.
يش�ار إىل أن الصناع�ات الكهربائية يقبع يف 
املرك�ز األخ�ر برصيد 15 نقطة بع�د انتهاء 

املرحلة األوىل.

ردت لجن�ة املس�ابقات يف الهيئة 
الك�رة  التح�اد  التطبيعي�ة 
العراق�ي، عى طلب إدارة نادي 
الزوراء بتأجيل مباراة فريقها 
الك�روي أم�ام فري�ق الرشطة 
يف الجول�ة العرشين م�ن دوري 

الكرة املمتاز.
لجن�ة  رئي�س  وق�اَل 
املسابقات حيدر عويف 
اىل  »إش�ارة 
كتاب نادي 
الزوراء 

املتضم�ن طل�ب تأجي�ل مباراته 
أمام نادي الرشطة املقرر إقامتها 
يوم غد االربع�اء، اجتمعت لجنة 
املسابقات، وقررت عدم املوافقة 
حفاظ�ا  املب�اراة  تأجي�ل  ع�ى 

ع�ى انس�يابية ال�دوري، والتزاما 
باملواعي�د املقررة النتهائ�ه يف وقته 

املحدد«.
وأشاَر عويف إىل أن »املسابقات 

تنظر لجمي�ع األندية بعن 
واح�دة، وهدفه�ا إكمال 

الدوري يف موعده املحدد 
دون أي تأجيالت«.

أك�دت الفحوص�ات الطبي�ة إصاب�ة الدويل 
الس�ابق، وامل�درب املس�اعد لنفط الوس�ط، 

حي�در نج�م، وعائلت�ه، بف�روس كورون�ا 
املس�تجد. وق�ال مص�در م�ن الن�ادي إن 

املدرب دخل مرحلة العزل املنزيل.
وأض�اف أن »اإلدارة أج�رت فحوص�ات 

للفريق، بعد تأك�د إصابة حيدر نجم، 
وأتت جميع النتائج س�لبية، قبل 

مواجهة الس�ماوة يف الجولة 
األوىل م�ن املرحلة الثانية، 

العراق�ي  بال�دوري 
املمتاز«.يش�ار إىل أن 

نجم استلم مهامه 
مساعد،  كمدرب 

التعاق�د  بع�د 
امل�درب  م�ع 

عب�د الغن�ي 
شهد، خلفا 

ل  لجم�ا
عيل.

تعث�ر انتقال هج�وم الصفاء 
الكهرب�اء  إىل  مغرب�ي  أك�رم 
العراق�ي، يف أمت�اره األخرة.  
م�ن  قريب�ا  الالع�ب  وكان 
االنتقال إىل الفري�ق العراقي، 
لك�ن التفاصي�ل وقفت حجر 
عثرة أم�ام الصفقة.  ويعتر 

مغربي أحد أبرز نجوم الكرة 
م�ن  يع�د  حي�ث  اللبناني�ة، 
أب�رز املهاجم�ن املميزين يف 
الس�نوات األخرة.  وسيبقى 
الصف�اء،  ن�ادي  يف  مغرب�ي 
إال إذ تلق�ى أي ع�روض قبل 

استئناف بطولة الدوري.

خاطب�ت الهيئ�ة التطبيعية لالتح�اد العراق�ي، االتحاد 
الكويت�ي لك�رة الق�دم، وذل�ك لخ�وض مب�اراة ودي�ة 
تجم�ع املنتخبن نهاية أذار املقب�ل، ضمن تحضراتهما 
للتصفي�ات اآلس�يوية املزدوجة واملؤهل�ة ملونديال قطر 
2022 ونهائيات كأس آس�يا 2023 يف الصن. وأرس�لت 
الهيئ�ة التطبيعي�ة، خطابا رس�مياً إىل االتحاد الكويتي، 
يتضمن إقامة معسكر تدريبي للمنتخب العراقي للفرتة 

من الثاني والعرشين من الشهر املقبل حتى نهاية الشهر 
نفسه، عى أن يالقي أسود الرافدين األزرق الكويتي وديا 
يف الثالث�ن من أذار ضمن أيام )فيف�ا(.   وتأتي مخاطبة 
الجانب الكويتي لخوض املباراة الودية، بعد زيارة األزرق 
الكويت�ي إىل محافظ�ة البرصة الش�هر امل�ايض ومالقاة 
منتخ�ب العراق ودي�اً عى ملعب جذع النخل�ة، يف املباراة 

التي تركت أثرا طيبا لدى الجمهور العراقي.

فشل انتقال مغربي إلى نادي الكهرباء 

كورونا يصيب
 حيدر نجم

العراق يطلب مواجهة الكويت وديا

المسابقات ترفض تأجيل مباراة الزوراء والشرطة

عباس عبيد : مباراتنا امام النفط مفصلية



قال نوفاك ديوكوفيتش، أثناء احتفاله بلقبه التاس�ع 
يف بطولة أس�راليا املفتوحة للتنس، إنه س�يحتاج إىل 
بع�ض الوقت، م�ن أجل التع�ايف من إصاب�ة عضلية، 
تعرض لها خالل اللعب يف ملبورن.وعزز الالعب البالغ 
عم�ره 33 عاما رقم�ه القيايس، بالف�وز )7-5 و2-6 
و6-2( عىل دانييل ميدفيديف، يف ملعب رود ليفر، رغم 
معاناته من إصابة عضلية منذ الدور الثالث للبطولة.

وخالل اس�تعراض درع البطولة، قال ديوكوفيتش إنه 
خض�ع لفحوص جدي�دة عىل بطنه، وأظه�رت تفاقم 

اإلصابة بسبب مواصلة اللعب.
وأوض�ح للصحفي�ن »لق�د خضع�ت لفح�ص جديد 
باألش�عة، ولق�د تفاقمت اإلصاب�ة عما كان�ت عليه، 
عندم�ا خضع�ت لنف�س الفحص بع�د مب�اراة الدور 
الثالث«.وأض�اف الالع�ب، ال�ذي ن�ال لقبه ال��18 يف 
البطوالت األربع الكربى »لم يكن تقدير األطباء س�يئا 
ملا س�يحدث، لكني س�أحتاج إىل بعض الوقت من أجل 
التع�ايف.. لقد تفاقم التمزق«.وكان ديوكوفيتش عانى 
م�ن بع�ض االنتق�ادات، بعدم�ا تق�دم باقراحات إىل 

املنظمن، لتحس�ن ظ�روف الحجر الصح�ي لالعبن 
قب�ل انط�الق املس�ابقة، لكن�ه يعتقد أن ه�ذا زاد من 
جم�ال االنتصار.وقال الالعب الرصب�ي »أتعامل معها 
كتجربة رائعة ورحلة اس�تثنائية، سأتذكر بكل تأكيد 
ما حدث، وسأحاول الخروج باإليجابيات«.وتابع »لقد 
تعلمت الكثري من الدروس، وتعلمت الكثري عن نفيس، 
وعن كل يشء يحدث يف آخر خمس�ة أو ستة أسابيع.. 
لك�ن أعتقد أن كل يشء حدث داخ�ل امللعب وخارجه، 

سيجعل االنتصار أفضل وأجمل«.

تكتم�ل مواجه�ات ذه�اب ثمن نهائ�ي دوري 
أبطال أوروبا األس�بوع الج�اري، بعد مباريات 
األس�بوع امل�ايض الت�ي أظه�رت ح�زم وتأل�ق 
العب�ن مث�ل كيليان مباب�ي وإيرلين�ج هاالند، 
ليعززوا فرص فرقه�م يف التأهل للدور املقبل يف 

التشامبيونزليج.
ويف املباري�ات املرتقب�ة، س�يتم تمثي�ل 4 م�ن 
الدوريات الك�ربى يف أوروبا، ع�رب نادين اثنن 
م�ن كل دوري فيمث�ل ري�ال مدري�د وأتلتيك�و 
مدري�د الليجا اإلس�بانية، ومانشس�ر س�يتي 
ميون�خ  وباي�رن  الربيمريلي�ج،  وتش�يليس 
وبوروسيا مونش�نجالدباخ البوندسليجا، فيما 

يمثل التسيو وأتاالنتا السريي آ.
وإذا كانت مباريات األسبوع املايض، قد تميزت 
بتألق الالعبن أنفس�هم فإن القادمة، ستكون 
منافس�ات ب�ن مدرب�ن م�ن العي�ار الثقي�ل 
مث�ل هانز فليك م�درب الباي�رن ودييجو بابلو 
س�يميوني )أتلتيك�و مدريد( وبي�ب جوارديوال 
)مانشس�ر س�يتي( وزين الدين زي�دان )ريال 

مدريد( وجيان بيريو جاسربيني )أتاالنتا(.

قيود كورونا
ومازال�ت جائح�ة كورون�ا تلق�ي بظاللها عىل 
منافس�ات الكرة وكما حدث األسبوع املايض يف 
انطالقة ثمن النهائ�ي تفتقر جميع املواجهات 
إىل حضور مشجعن وبعضها للعب عىل األرض 
وتقام عىل مالعب محايدة، بس�بب قيود السفر 
مم�ا يقلل من فرص وجود فريق أوفر حظا من 

الثاني ويزيد من التوقعات بشأن املواجهات.
وبوروس�يا  مدري�د  أتلتيك�و  وس�يلعب 
مونشنجالدباخ، خارج قواعدهما رغم حقهما 
يف اس�تضافة املباراتن، حيث سيتواجه األتلتي 

أمام تش�يليس ع�ىل ملع�ب ناش�يونال أرينا يف 
بوخارست.

وس�يواجه الفريق األملاني السيتي يف بوشكاش 
أرينا يف بودابس�ت جراء القي�ود املفروضة عىل 

االنتقاالت بن بعض البلدان بسبب الجائحة.

لقاءات نارية
وس�تكون مب�اراة أتلتيك�و مدريد وتش�يليس، 
الي�وم الثالثاء من أكث�ر املواجهات املرتقبة من 
جان�ب املتابعن، إذ يعد فريق س�يميوني حاليا 
متميزا بش�كل كبري كونه يتصدر ترتيب الليجا، 
متفوقا عىل برشلونة وريال مدريد، وسط آمال 
بالوصول إىل أعىل مس�توى ل�ه من التتويج هذا 

املوسم يف أوروبا.
ال�ذي  تش�يليس  »الروخيبالنك�وس«  ويواج�ه 
تحس�ن تحت إمرة األملاني توماس توخيل الذي 
حل محل فرانك المبارد، بعدما تمكن من تعزيز 
اس�تقرار الفري�ق، مم�ا انعك�س ع�ىل تطوره 
ع�ىل مس�توى األداء وكذل�ك تع�ززت خيارات�ه 
يف املنافسات.وس�تكون ه�ذه املب�اراة األوىل يف 
منافس�ات األس�بوع الثان�ي م�ن ذه�اب ثمن 
نهائي التش�امبيونزليج، إىل جانب لقاء التسيو 
والبايرن عىل ملع�ب األوملبيكو الذي يقام أيضا 

يف نفس التوقيت اليوم الثالثاء.
ويسعى بطل أملانيا إىل مواصلة الدفاع عن لقبه 
يف البطولة القارية، بعدما نجح مؤخرا يف الفوز 
ب�كأس العال�م لألندية، وعادل السداس�ية التي 
تمكن برش�لونة يف السابق من حصدها يف هذه 

املنافسة التي تقام بن األندية الكربى عامليا.
ويعترب متصدر الدوري األملاني مرش�حا للفوز 
أمام التس�يو يف واحدة من أكث�ر املباريات غري 

املتكافئة يف ثمن النهائي

اليوم.. اتلتيكو مدريد يواجه تشيلسي في ثمن نهائي  التشامبينزليغ
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أكد جيان بيريو غاس�برييني، املدير الفني ألتاالنتا، أن العبه الكولومبي لويس 
موريي�ل -الذي لعب دورا حاس�ما يف ف�وز فريقه عىل ناب�ويل )4-2(- يمتلك 
ج�ودة »العب�ي القمة«.وق�ال املدرب يف ترصيحات لش�بكة قنوات )س�كاي 
سبورت( عقب انتهاء اللقاء »مورييل يمتلك جودة العبي القمة، وهذا العام 
أكثر بالتحديد، لديه مقومات ذهنية وجس�دية ورياضية وثقة وحقق قفزة 
نوعية هائلة«.ونج�ح الالعب الكولومبي يف املب�اراة يف صناعة الهدف األول 
ملواطن�ه دوفان زاباتا وتس�جيل اله�دف الثالث لفريقه.وبه�ذا الفوز دخل 
أتاالنت�ا املراكز املؤهلة للنس�خة املقبلة من دوري األبطال، كما س�يخوض 
مواجهة ذهاب ثمن نهائي دوري األبطال املقرر لها غدا األربعاء أمام ريال 

مدريد عىل ملعبه )جيويس( بكل حماس ومعنويات مرتفعة.
وس�ريحل الفريق اإليطايل إىل إسبانيا لخوض مباراة اإلياب أمام املرينجي 

يف  16 آذار املقبل عىل ملعب )الفريدو دي ستيفانو(.

ال زال ريال مدري�د لم يتوصل حتى اآلن التفاق، مع قائده 
س�ريجيو راموس، حول تجديد عقده ال�ذي ينتهي بنهاية 
املوس�م الحايل.ويري�د رام�وس الحصول عىل نف�س راتبه 

الح�ايل )12 مليون ي�ورو(، يف العق�د الجديد، لك�ن النادي 
امللك�ي طل�ب تخفيضه بنس�بة 10%، للتكيف م�ع الظروف 
االقتصادي�ة الت�ي خلفته�ا أزم�ة ف�ريوس كورونا.

وبحس�ب ترصيحات الصحف�ي خوليو بوليدو، 
إلذاعة »كادينا س�ري« اإلس�بانية، فإن راموس 

ال يفك�ر يف التوقي�ع لن�اٍد آخر.وق�ال بوليدو: 
»رام�وس واضح جًدا أن�ه يريد البق�اء يف ريال 

مدريد، وأعتقد أن�ه إذا كان عليه أن يبذل جهًدا، 
فسوف يفعل يف النهاية«.

وتابع: »قائد ريال مدريد يس�تمر بنفس النية، التي طاملا 
كانت يف رأسه، وهي االستمرار يف النادي«.

وكان برنامج »تشرينجيتو« اإلسباني، قد ذكر مؤخرا أن عرض املريينجي، هو 
أفضل عرض يملكه راموس حالًيا.

راموس يقترب 
من البقاء مع النادي الملكي 

أعرب الهولندي رونالد كومان، املدير الفني لربش�لونة، ع�ن خيبة أمله بعد التعادل مع قادش، 
وضياع نقطتن ثمينتن.وأهدر قادش فوزا غاليا لربشلونة، ضمن مباريات الجولة 24 لليجا، 

بعدما سجل هدفا يف الوقت القاتل، ليتقاسم الفريقان نقاط املباراة.
ل  ق�ا كوم�ان يف املؤتم�ر الصحفي عقب املباراة: »نش�عر بخيبة أم�ل كبرية، كنا و

بحاج�ة لتحقيق الف�وز، لقد فقدنا فرصة عظيمة بعد خس�ارة 
أتلتيكو«.

وأضاف: »املش�كلة دائما هي نفس�ها، ال نقت�ل املباراة قبل 
نهايته�ا. تهيأت لنا فرصتان أو 3 لتعزي�ز النتيجة، لكننا لم 
نفعل، إذا لم نكن قادرين عىل قتل املباراة بأنفسنا، فالبد من 
عدم ارت�كاب األخطاء داخل منطقة الج�زاء بهذه الطريقة«.

وتابع: »ل�م أكن متوترا، لكن عندما تتق�دم بفارق هدف واحد 
فق�ط، يمكن أن تتغري النتيج�ة يف لحظة، ولك�ن يف العموم، فقدنا 
نقطتن ال يمكن تفاديهما، هذا هو الس�بب يف ش�عورنا بخيبة أمل«.

وع�ن رأيه يف ركل�ة الجزاء التي ارتكبه�ا لينجليت، ق�ال: »لقد رأيت 
اللقطة برسعة، وأعتقد أنها يمكن أال ُتحتس�ب، ولكن يمكن أيضا 

أن تحتسب«.
وزاد: »بالنس�بة للمداف�ع، من املهم أن تكون ع�ىل دراية بمكانك 
يف امللع�ب، ووض�ع اللع�ب، ال أعرف ه�ل كان لينجلي�ت مضطرا 
للمخاطرة بالكرة؟ ربما ال«.وأردف: »إنه أمر ال يغتفر، لكن عليك 
أن تقاتل، عليك أن تلعب بش�كل جيد، يف مباراتن ضدهم فقدنا 5 

نقاط، وهذا أمر غري مقبول«.

نيك�و كوفات�ش م�درب  كش�ف 
موناكو، الس�بب وراء فوز فريقه 
عىل باريس سان جريمان 2-0، يف 

الدوري الفرنيس.
ورصح كوفاتش عرب شبكة كانال 
بلس »س�عيد جًدا ب�أداء فريقي، 
حققنا فوزا مس�تحقا، لم تسنح 
كثرية«.وش�دد  فرًص�ا  لباري�س 
»لق�د نجحن�ا يف مح�و خط�ورة 
الرقاب�ة عليه  مباب�ي بمضاعفة 
بالعب�ن أو ثالث�ة، ألن�ه مهاج�م 
رائع«.وأض�اف امل�درب الكرواتي 
»نجحن�ا عىل املس�توى الدفاعي، 
ولم نس�تقبل الكثري من الفرص، 

إنها ليلة رائعة، لقد حققنا الفوز 
الثاني عىل باريس هذا املوسم«.

وبش�أن ف�رص فريق�ه يف إنه�اء 
الكب�ار  الثالث�ي  ب�ن  املوس�م 
أواًل  »يج�ب  عل�ق  بال�دوري، 
زي�ادة الف�ارق بيننا وب�ن املركز 
»س�نحاول  الخامس«.وأت�م 
لن�ا  اس�تغالل أي فرص�ة تتي�ح 

التواجد يف املراك�ز الثالثة األوىل، 
لكنن�ا لس�نا يف مس�توى ليل 

وباريس«.ويتصدر  ولي�ون 
ليل جدول ترتيب الدوري 

 58 برصي�د  الفرن�يس 
نقط�ة بعد م�رور 26 

جولة، يليه ليون 
55 نقط�ة ثم 

باري�س 54 
 ، نقط�ة

اهتمت الصحف اإلنجليزية بتحليق مانشس�ر 
س�يتي يف صدارة الربيمريلي�ج بعد التغلب عىل 
آرس�نال )1-0(، إىل جانب تس�ليط الضوء عىل 
تتوي�ج نوف�اك ديوكوفيتش بلقبه التاس�ع يف 
بطول�ة أس�راليا املفتوح�ة للتنس.وعنون�ت 
يرتق�ي  »س�رلينج  »الجاردي�ان«:  صحيف�ة 
لألع�ىل ليحاف�ظ ع�ىل تحلي�ق الس�يتي«.ويف 
األس�فل كتب�ت: »مورينيو يدافع عن أس�لوبه 
التدريب�ي بعد خس�ارة الس�بريز«.ويف الجانب 
كتب�ت: »ديوكوفيتش يحول تركيزه إىل تخطي 
منافس�يه العظماء«.أما صحيفة »اندبندنت« 
فكتبت: »مورينيو: الس�بريز ليس�وا يف أزمة«.
ويف الجان�ب كتبت: »ديوكوفيتش يحصد التاج 
التاس�ع يف أس�راليا املفتوحة«.كم�ا عنون�ت 
»التايمز«: »جوزيه: ال أزال األفضل يف العالم«.
ويف األع�ىل كتب�ت: »تحليق س�رلينج.. رضبة 
رأس املهاج�م يف اله�دف الوحي�د م�ع تغل�ب 
مانشس�ر سيتي عىل آرس�نال«.وكتبت أيًضا: 
»ديوكوفيت�ش يقل�ص الفجوة«.م�ن جانبها 
عنون�ت »دي�ي تليج�راف«: »الس�يتي يقرب 
م�ن الرق�م العاملي لي�رك جواردي�وال يف حالة 
ذه�ول«.ويف الجانب كتبت: »الرصبي الس�وبر 
عىل اس�تعداد إلع�ادة كتاب�ة تاري�خ التنس.. 
ديوكوفيتش يتوج بلقبه التاس�ع يف أس�راليا 
املفتوحة«.وبدوره�ا عنونت »م�ريور«: »عدد 
بي�ب التن�ازيل نح�و املجد.. الس�يتي الس�وبر 
يجلعه�ا 18 انتص�اًرا توالًي�ا ويفت�ح الطريق 
بوضوح نح�و لقب الربيمريليج«.ويف األس�فل 
كتبت: »الش�ياطن الحمر يف املركز الثاني رغم 
إصابة بع�ض أعضاء الجه�از الفني بفريوس 

كورونا«.

تح�دث أويل جون�ار سولس�كاير، م�درب 
مانشس�ر يونايت�د، ع�ن االنتص�ار الذي 
 ،)1-3( نيوكاس�ل  ع�ىل  فريق�ه  حقق�ه 
ضمن الجولة ال�25 من الدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
وق�ال سولس�كاير، يف ترصيح�ات عق�ب 
املب�اراة لش�بكة »بي تي س�بورت«: »كان 
علينا رف�ع اإليقاع بعض اليشء، خاصًة يف 
الثل�ث األخري، وأعتقد أنن�ا نجحنا يف ذلك.. 
دائًما ما تكون األم�ور صعبة، بعد خوض 

مباراة أوروبية خارج أرضنا«.
وأضاف: »رغم االس�تحواذ والسيطرة عىل 
الك�رة كث�رًيا، إال أننا لم نخل�ق الكثري من 
الفرص، وتحسن األمر يف الشوط الثاني«.

وع�ن العب�ه دانيل جيم�س، الذي س�جل 
اله�دف الثاني، قال: »لم يختف، فقط كان 
يعم�ل يف الكواليس، ودائًم�ا ما كان متاًحا 
للفري�ق.. هو العب يمكن االعتماد عليه يف 
مناطق مختلف�ة، بفضل الرسعة والطاقة 

التي يتمتع بها«.
ونح�اول  مع�ه  »نعم�ل  وواص�ل: 
مس�اعدة الجمي�ع، لك�ن داني�ل أت�ى من 
التشامبيونشيب، وسجل بعض األهداف يف 
مبارياته األوىل، وتعثر بعض اليشء بعدها، 
وعمل بق�وة للعودة، ويحت�اج للمزيد من 

الثقة لإليمان بقدراته«.
وعن املنافس�ة عىل لقب الربيمريليج، قال 
النرويج�ي: »ال يمكن التحكم يف أي فريق، 
علينا الركيز عىل أنفسنا، وأن نقدم أفضل 
ص�ورة ممكن�ة ملانشس�ر يونايت�د يف كل 
مباراة، وهناك العديد من املفاجآت يف كرة 

القدم«.

سولسكاير: اليونايتد 
لم يفقد االمل 

بالمنافسة على اللقب

غاسبيريني يشيد 
بمهاجمه لويس مورييل

تحليق السيتي األبرز في صحف إنجلترا

ديوكوفيتش يؤكد غيابه بسبب اإلصابة

كوفاتش: موناكو نجح في السيطرة على مبابي

معارك نارية بين صفوة المدربين..

كومان: أشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع قادش
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تأبط رشاالثقافـي

وواد كجوف العــــــيس قفر قطعته 
به الذئب يعــــــوي كالخليــع املعيل

تعدى بزيــــــزاة تعج مـــــن القوا 
ومن يك يبغي طرقة الليـــــل يرمل

فقلت له ملــــــا عـــــــوى إن ثابتا 
قليــــــل الغنى إن كنـت ملـــــا تمول

كالنا إذا مـــــا نال شيــــــــئا أفاته 
ومن يحرتث حرثي وحرثـك يهزل

كالنا طوى كشحا عن الحي بعدما 
دخلنا عـــــىل كالبهم كــــــــل مدخل

طرحت له نعال مـــــن السبت طلة 
خالف ندا من آخر الليــــــل مخضل

فوىل بها جــــــزالن ينفـض رأسه 
كصاحب غـــــــنم ظافـــــر بالتحول

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

كونفشيوس
ما يبحث عنه الرجل الرفيع موجود يف نفسه. وما يبحث 
عنه الرجل الدنـيء موجود عند اآلخرين. من يتكلم دون 
تواضع سـيجد صعوبة يف جعل كلماته مسموعة. هنالك 
ثالثـة أشـياء يجب عىل الرجـل الرفيع االحـرتاس منها. 
عند الصغر، الرغبة. و عند القوة، الّشـجار. و عند الكرب، 
اإلشـتهاء ملا يملكه الغري. األب يخفي أخطاء ابنه، واالبن 
يخفـي أخطاء أبيه. الحذرون يخطئـون نادراً. إن الرجل 
النبيل معتدل يف أقوالـه، ولكن يتجاوز ذلك يف أعماله. قد 
يكون الناس مخلوقني للسـري عىل طريق العمل، ولكنهم 
قد ال يكونـوا مخلوقني لفهم هذا العمل. ما ال ترغب بأن 
يحـدث لـك ال تقم به لآلخرين. عىل اإلنسـان أن يفعل ما 
يعظ الناس به، كما عليه أيضا أن يعظ الناس بما يفعله.

 

قاسم العابدي 

املراقب العراقي/ متابعة...
دعت دائـرة الفنون التشـكيلية يف 
وزارة الثقافـة والسـياحة واآلثار، 
الفنانات التشـكيليات إىل املشاركة 
يف معـرض املـرأة السـنوي الـذي 

سيقام الشهر املقبل.
وقـال املدير العـام لدائـرة الفنون 
الدكتـور عـي عويـد العبـادي: إنَّ 
الفنانـات  تدعـو  الفنـون  دائـرة 
التشـكيليات الراغبات باملشـاركة 
يف معـرض املـرأة السـنوي والـذي 
سـيقام عىل قاعـات الفنـون يوم 
االثنـني املوافـق  الثامن من شـهر 

آذار املقبل. 
وبنيَّ  أنَّ آخر موعد لتسـلم األعمال 
الفنيـة هو يـوم الخميـس املوافق 
شـهر  مـن  والعرشيـن  الخامـس 
تسـلم  أن  عـىل  الجـاري  شـباط 
األعمـال الفنية إىل قسـم املعارض 

حرصاً. 
الجديـر بالذكـر أنَّ معـرض املرأة 
الخطـة  ضمـن  يأتـي  السـنوي 
السنوية لدائرة الفنون التشكيلية، 
الفنيـة  األعمـال  اختيـار  وسـيتم 
املشـاركة مـن قبـل لجنـٍة فنيـٍة 

متخصصٍة شكلت لهذا الغرض.

 نصوص

»كيف تصلح قلبا مكسورا« محاولة 
إلخراج انكسار القلوب من الظل

المشط لدّي  ألغرسه

يف جدائل الليل

ال أصابع عندي

ألتلمس مالمح الصباح

أضُع رأيس عىل بقجة االمنيات

احتاج لدبوٍس

اوخز به رأيس، رأيس الذي نفخته الريح 

وصياح جارنا اليومي، 

و كوابيس الحروب التي

  تدخله كل يوٍم دون خروج

أحتاج لبالوٍن

ليطري ويطري معه رأيس ألبعد مدى

تاركاً جسدي يف األرض

أحتاج ورقًة كبرية

أكتُب عليها كل أسماء املوتى

ألقرأ لهم سورة الفاتحة قراءة واحدة

أحتاج رواية أغوص يف أحداثها وابقى

 مدفوناً هناك بني طيات أوراقها

أحتاجني احياناً

أحتاجني أنا 

قبل أن أسقَط من مرتفٍع عاٍل،

 أنا  الذي أُصيب بكرٍس

 يف الخاطِر وخدوش يف النفِس.

أتصفُح هاتفي

أرتدي قفازات وكمامة

أرى كثرياً

من الوباِء،،،!!

 تريثي قليالً

أيتها الغيمة وإسحبي معِك

صمتي، نظراتي

بقاياي العالقة منُذ آخر مزنة

من الشتاء املايض..

مازالت الشجرة التي غرسوها 

 وسط النهِر تستقبل

 موجًة وتودُع  أخرى! 

وتتوسل الريح أن تهدأ قليالً

 قصص قصيرة جدا

املراقب العراقي/ متابعة...
تصدر قريباً الرتجمة العربية لكتاب 
»كيـف تصلح قلبا مكسـورا، تأليف 
جـاى وينـش، ترجمـة متعـب فهد 
الشـمرى، عن دار مؤسسة صفحة 

سبعة للنرش والتوزيع. 
وقال جاي وينش حسـبما جاء عىل 
غالف الكتاب ، درس الباحثون حالة 
القلـوب لسـنوات عديدة،  انكسـار 
لكـن النتائـج التي كتبـت يف الغالب 
أظهرت  »أكاديميـة«  بمصطلحـات 

واألسـاليب  األفـكار  مـن  الكثـري 
الفعالـة التـي سـاعدت العديـد من 
مرىض الحالة يف عيادتي عىل التعايف 
بشـكل أرسع، وقـد قدمـت األفضل 
منهـا يف ثنايا هذا الكتـاب مع رسد 
قصص املـرىض، وكفاحهم الذي لم 
يعرتف به الكثـريون، ورحلة العالج 

التي رشعنا بها سوية.
هـذا الكتـاب هـو محاولـة إلخراج 
انكسـار القلـوب مـن الظـل وذلـك 
نسـتطيع  حتـى  األول  لسـببني، 
التعـرف عىل أثره املدمـر عىل األفراد 
ومن جميع األعمـار، والثانى، حتى 
يف  الفعالـة  األدوات  عـىل  نتعـرف 

الشفاء الذاتي منه.
لو كنت كسـري القلب فإنك وال شـك 
تحتـاج إىل الوقت كى تتعـاىف، لكنك 
رسعـان مـا ستكتشـف عـرب هـذا 
الكتـاب الوقت الذى تحتاجه بالفعل 

للشفاء.
طبيـب  وينـش  جـارى  الدكتـور 
نفسـاني ومتحـدث أمريكـي بارز، 

ترجمت مؤلفاته إىل 23 لغة .
ومـن الرتجمات التـي قدمها متعب 
الشـمري طبعـة عربيـة مـن »أمري 
الذبـاب« لـ وليـم كوجدينج، تقديم 
ستيفن كينج،عن مؤسسة ترجمان 

للرتجمة والنرش يف الكويت«.

 تدوير
حيـاة  أشـالءنا.يف  االنفجار،جمعـوا  بعـد 
شـاهدت  حراسـة،كلما  كلـب  جديدة،أعادونـي 

الدمى،تذكرت صغاري.
 

 كان يليق بك التحليق فـوق الغيم، أنت نورس و أنا 
ماء، وكلما تحدثنا عن الحب ،نمطر بغزارة.

فاجعة
منـذ أن رمتهم يف املاء، وأسـماك الزينة تلهو معهم 
يف القاع. كلما نادى األب بأسـمائهم، فاض النهر و 

سال الدمع عىل خديه. 
 منذ ان رسمها عىل شكل قمر،وهو كل مساء،يفتح 

النافذة!؟ 

قضية
اجتمعوا ألجلهـا، أخرجوا قميصها امللطخ بالدماء، 
قـال كبريهـم: الذئـب،  و قـال آخر:  البـر. وحده 

حنظلة كان يستقبلهم بالحجارة.

  معرض المرأة السنوي 
للفن التشكيلي

أين األدب العربي من الترجمة ؟
  سارة سليم  

قـال سـاراماغو بـأّن الكاتـب يكتـب أدبـاً 
محليـاً، واألدب العاملـي يبدعـه املرتجمـون. 
وانطالقاً مما قاله سـاراماغو، تساءلت: أين 
األدب العربـي مـن األدب العاملي، وخاصة ما 
تشـهده السـاحة األدبية العربيـة من كثافة 
غري مسـبوقة يف نرش األعمال األدبّية. وطبعاً 
هذا يشـكل ظاهرة صحيـة ألن الزمن كفيل 
بالغربلـة والبقاء يف األخري هو لـأدب الجيد 
واألقـوى ولـو بعـد حـني. لكـن يف ظـل هذا 
الرتاكم ونجـاح أعمال عربية نجاحاً منقطع 
النظري، لم يستطع أي كاتب عربي أن يحقق 
نجاحـاً عاملياً. فحتى نجيب محفوظ نفسـه 
لم يصبح »بيسـت سـيلر« بالرغـم من نيله 
جائـزة نوبل، فأعماله عىل الصعيد العاملي لم 
ها كفاية. هل السـبب يعود للرتجمة  تنْل حظَّ
التي لم ُتحسـن نقل هـذا األدب إىل القارئ يف 
الضفة األخرى واملرتجم لم يحسن التفاوض 
مع النص العربي وتعامَل معه باسـتخفاف، 
ولم يبحث ويف الدالالت النفسية واالجتماعية 

لألفـاظ وسـياقاتها املختلفـة، ألن النـص 
األدبي ليس كلمات قاموسـية بل محموالت 
ثقافيـة وإجتماعيـة؟ أم أن نجـاح الكاتـب 
العربي عاملياً مقرون بالسياسـة التي ترفع 
األعمـال التـي تخدمهـا، أو لربمـا إّن اآلداب 

العاملية قاربت هموم اإلنسان يف كل مكان.
وهنا تـربز أدبية األدب وقضاياه اإلنسـانية، 

أقصد قوة النص.أيضاً بعض األعمال األدبية 
ال تدور يف فلك الرؤية الغربية كاألدب الصيني 
واليابانـي والكـوري واألمريكوالتيني، لكنها 
نجحت يف الوصول إىل العاملية. هل اللغة التي 
كتبـت بها األعمـال األدبيـة العربية ال يمكن 
أن ترتجم؟ إذ يجب عىل املرتجم فك شـفرات 

النص وإعادة كتابته كي يرتجمه!؟

قـرأُت أخرياً بعض األعمـال العربية املرتجمة 
إىل اإلنكليزيـة، والتـي ترجمهـا مرتجمـون 
أكفاء، لكننـي الحظُت أنهم يف بعض املواطن 
اعتمدوا عىل الرتجمـة الحرفية التي لم تقتْل 
فقط النص فحسب، بل قتلْت ثقافته. ال شك 
يف أنه سيصل إىل القارئ اآلخر مشوهاً مبتور 
القـوام.ال أعترب أبـداً أنَّ الرتجمَة تتوقف عند 
إجادة اللغتني؛ األصل والوصل، بل تتجاوزها 
ق بالكاتب  إىل معرفـة الثقافـة وكل ما يتعلَـّ
ومؤلفاتـه. بـل أكاد أجـزم أّن أهـم عامل يف 
نجـاح الرتجمة هو االجتهـاد، بمعنى البحث 
والتقـي والقراءات املوازية، أي التعامل مع 
النـص كأنه بحـث، الجميع يمكنـه أن يتقن 

اللغة لكن ليس كل متقن للغة مرتجماً.
برأيـي ال يوجد مرتجم جيد يتقن الرتجمة بل 
مرتجـم مجتهد يف كل نٍص يبحث عن أشـياء 
جديـدة. يجتهـد كي يصل إىل ما يـودُّ الكاتب 
قولـه والحفاظ عىل رسـائل النص ومحاولة 
إيصالها إىل القارئ املتلقي بشـكل يتالءم مع 

لغته.

»مرافئ الحب السبعة« اشتياق المنفيين الفارين 
من ألسنة الموت إلى الوطن األم

تكشف معاناتهم وهمومهم وأزماتهم النفسية

 املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
يـرى الناقـد املغربـي  ياسـني الشـعري ان 
بطـل رواية »مرافئ الحب السـبعة« للكاتب 
عي القاسـمي هو رمـز للمنفيني والالجئني 
والفارين من ألسـنة املوت، تصـور معاناته 
وهمومـه وتأزماته النفسـية، وما يكابده يف 

منفاه من وجع الحنني والشوق إىل الوطن.
وقـال الشـعري يف قـراءة نقدية خـص بها 
)املراقـب العراقي (:يف رواية عي القاسـمي 
»مرافـئ الحـب السـبعة« نقـف عنـد ثيمة 
أسـاس مـن الثيمـات التـي خـاض فيهـا 
الروائيـون العراقيـون وهم يف بـالد املهجر، 
تمثـل  إىل  ويسـعى  املنفـى،  ثيمـة  وهـي 
تداعياتهـا عىل الذات النصيـة، وما تلجأ إليه 
هذه الذات، يف سبيل التعبري عن آالمها، وهي 
تقايس النفـي واالغرتاب، من إمكانات فنية، 
تتبدى من خاللها ذاتا متشـتتة ومتصدعة، 
تعانـي انشـطارا هوياتيـا، يجعلهـا فاقدة 
النتمائهـا وكينونتهـا، فـال هـي تعيـش يف 
بلدهـا، الـذي أرغمت عـىل هجـره، وال هي 
مستأنسـة بالفضاء الجديـد، فتنىس ما ألم 

بها من مآس وهموم.
واضاف : ان بطـل الرواية هو رمز للمنفيني 
والالجئني والفارين من ألسـنة املوت، تصور 
معاناته وهمومـه وتأزماته النفسـية، وما 
يكابده يف منفاه من وجع الحنني والشوق إىل 
الوطـن، الذي أبعد عنه. تكشـف عن خيباته 
وانشـطار  وآالمـه  وانكسـاراته وتمزقاتـه 
هوياتـه بـني »هنـا« و»هناك« بـني الوطن 

واملنفـى. ذلـك الوطـن الـذي اضطر سـليم 
الهاشمي إىل الفرار منه رفقة صديقه زكي، 
إثر انقالب عسكري حدث يف العراق، أضحى 
مهـددا لحياته، ولحيـاة كثري مـن املثقفني 
العراقيـني، تـاركا وراءه أهلـه وقريته، ولم 
يحمل معه غري حفنة من ترابها، وشال أمه 
وريشـة من ريش بطتـه، وخوصة خرضاء 
انتزعها من إحدى سعفات نخلتهم. أضحت 
تـذكارا لوطنه العراق، أو قل الوطن الجميل، 

ترمـز إىل أن العراق مـا زال حارضا يف ذهنه، 
بأهله وأرضه ومائـه ونخله، عىل الرغم مما 
كابـده بسـبب حكامـه، الذين كانوا سـببا 
يف ارتحالـه االضطـراري ونفيـه االختياري. 
يسـتقر به املقام رفقة زكي يف لبنان يقايس 
الغربـة، ويتجرع حمى فـراق وطنه مجربا، 
غري أن األقدار تشاء أن يغتال زكي يف شوارع 
لبنـان، فيـزوره والده ويدفعه إىل السـفر إىل 
الواليـات املتحدة األمريكية، وهناك سيشـتد 
به الحنني، ويعبـث به املرض، فيحول لياليه 
إىل أرق وسـهاد، لـم يكـن يجد بـرءا منه إال 
شـال أمه الذي كان يربط به رأسـه، فيخف 
أمله، وتتداعى ذاكرته شـوقا وحنينا إىل أيامه 

الخوايل.
وتابـع :أنجزت الروايـة تمثيـال ملعاناة ذات 
عليلة تقايس ألـم النفي واالغـرتاب، وتذوق 
مرارة البعد عن الوطن. وهي معاناة ال سبيل 
إىل التخلـص منهـا إال بالعـودة إىل أحضـان 
الوطن، فعىل الرغم من أن سـليم الهاشـمي 
أجـرب عىل فـراق العـراق، إال أنه يحـن إليه، 
لكنـه ال يحـن إىل عـراق الحـارض، وإنما إىل 
عراق املـايض، حيث طفولتـه وصباه، يمثل 
العراق يف قريتـه الصغرية ويف نخلها وأهلها، 
ويكابـد نفيـه باسـرتجاع طفولتـه توقا إىل 
وطن جميل، ونفيا لوطن طاٍغ يحيف بأهله، 
ينفر من فضاء املنفى باعتباره فضاء عنيفا 
وعدوانيـا، وال يشـعر باالنتمـاء إليه، فيظل 
هاجس الوطن ماثـال يف ذهنه وأخيلته. جاء 
يف الرواية »أهيم يف املدينة الصاخبة الصماء. 

تطالعنـي  شـوارعها.  يف  عينـاي  تجـول 
جدرانهـا الحزينة، كالحـة معتمة دونما أي 
زينـة. تختفي يف عينـّي معاملهـا، بناياتها، 
أشـجارها، أضواؤها، ويتـالىش صخبها فال 
يبلـغ سـمعي. تـرتاءى يل بسـاتني قريتي، 
نهرها الرقـراق، جداولها املعطاءة، نخيلها، 
أزقتهـا، منزلنا القديم. يـرسي عبق الوطن 
يف عروقـي، وأوردتي، ورشاييني، ومفاصي، 
وجميـع مسـامات جسـدي، مثـل دمـي، 

ويرتنح الوجيب يف قلبي«.
واسـتطرد: أفرز التباس الهوية وانشطارها 
بني فضاء املنفـى وفضاء الوطن انشـطارا 
مماثـال يف زاويـة النظر والضمـري الرسدي، 
حيـث تتحـول الرؤيـة حينـا مـن الرؤيـة 
املصاحبـة إىل الرؤية العاملة، ويتغري الضمري 
الـرسدي من ضمري الغائـب »هو« إىل ضمري 

»أنا املتكلم« بطريقة فجائية.

واشـار اىل ان هـذا املقتطف يقـدم صورتني 
متناقضتـني للوطن واملنفى، ففي حني عمد 
السـارد/ الشـخصية إىل اختيار ألفاظ دالة 
عـىل بؤس فضـاء املنفـى، ما يوحـي بعدم 
استئناسـه بـه )جدرانها الحزينـة، كالحة، 
معتمة، تختفي يف عيني…(؛ يختار للوطن/ 
القريـة أوصافـا تـي بالجمـال والرونـق، 
وُتشعر باالنتماء واالنجذاب )نهرها الرقراق، 
جداولهـا املعطـاءة، يـرسي عبـق الوطـن 
يف عروقـي…(. لقـد فقـد السـارد/ البطـل 
الشـعور بجمال املنفـى، إىل درجة أنه أحس 
بهـا صامتة رغـم صخبهـا، فاقـدة ملالمح 
الجمال، الذي يشد الذات إىل موطنها األصي، 
ويجعلها أسـرية ذكراهـا وماضيها. وبذلك، 
فهي تتموضـع بني حدي الوجـود )املنفى( 
واالنتماء )العـراق( ويتجاذبها زمنان: زمن 
املـايض حيث السـكينة واالطمئنـان، وزمن 

الحـارض، الذي هـو زمن الرتبـص والتهديد 
واالغتيـال. واوضح :ملا كانـت الذات النصية 
تعيـش يف عالـم املنفـى الـذي هـو «عالـم 
غامض مشـظى، وبـال معنى ومنـاخ تلفه 
الحرية والشـك؛ فمن الطبيعي أن تفقد هذه 
الذات توازنها ووحدتها وتماسـكها؛ فالذات 
الواحـدة لم تعد ذاتـا، بل تحولـت إىل ذوات، 
وهذا يعني أنها أصبحت هامشـية أو بتعبري 
آخـر لم يبق منهـا إال الظل« )شـكري عزيز 
املـايض، أنماط الروايـة العربيـة الجديدة(. 
فسـليم الهاشـمي موزع بني »هناك« حيث 
العـراق وطنه ، و»هنـا« حيث الغـرب عالم 
املنفى واالغرتاب ،هذا العالم الذي فصل، بما 
هو فضاء االسـتبعاد واالغـرتاب، الذات عن 
وطنهـا وماضيها، وألقى بهـا يف عالم جديد 
ال تشـعر فيه باالسـتئناس، وال تتالءم معه، 
وتحاول تجاوزه بتشغيل الذاكرة، واسرتجاع 
ماضيها، وتمثيل عاملها املفقود يف أبهى حلة. 
وبذلـك، يمكن القول إن الذكرى املسـرتجعة 
هي بديل للعالم الذي ألقيت فيه الذات، بديل 
للحرمان الذي يشـعر به، هي حكاية ماض 
مفقـود، وذكرى وطـن حرمت منـه الذات. 
غـري أن هذه الحكايـة املسـتعادة عوض أن 
تربئ الذات من اعتالالتها تسـهم يف تناميها 
وتضاعِفهـا، حتـى »أضحـت حيـاة سـليم 
اغرتابـا ال يطـاق وعذابـا متصـال، وصارت 
لياليـه  كئيبـة موحشـة، وغـدت  أماسـيه 
طويلة مثخنة بالشوق والحنني واألنني. وبدا 

الشحوب عىل وجهه والنحول عىل بدنه«.

ياسين الشعري علي القاسمي

املراقب العراقي/ متابعة...
 فيضيُع املتلّقـي ويلوذ بالحالة 
الوصفية والرسدية والحوارات، 
باإلضافـة إىل الظـروف املكانية 

والزمانية.
وعىل الرغم مـن هيمنة األركان 
الكاتب  نفسـها عىل إصـدارات 
خالل فرتة الحرب يف سوريا، إال 
أن العفويـة املطلقـة يف الطرح 
مجـّدداً  يتـوه  القـارئ  تجعـل 
فاملكنونـات  رتابـة.  ال  شـوقاً 
نفسـها، الحبُّ والندبات، تالزم 
شخصية املؤلف )الراوي أمجد( 
»عتبـة  إىل  يصطحبنـا  الـذي 
األلم« )عنوان رواية له( واملوت 
اآلفـات  جانـب  إىل  واملـرض، 
التـي  واألخالقيـة  االجتماعيـة 
سـّببت خـراب حيـاة كثري من 

السوريني يف الداخل والخارج.
يسـتهل الكاتب الرواية برسالٍة 
ويتابـع  سـيدرا  صديقتـه  إىل 

حتـى النهايـة. تحمل الرسـالة 
يف طّياتها معاناته الشـخصية، 
وتداعيـات الحـرب عـىل حياته 
وعـىل حياة مـن حولـه، يتكلّم 
عن حبه األبدي، الفتاة الصغرية 
وداد، وعن زواجه الثاني الذي لم 
يخُل من املأساة، فانتهى بموت 
زوجته سلمى. كما يتحدث عن 
رفاقـه، سـامر، سـعيد، أيمن، 
طفولته  مسـرتجعاً  وخلـدون، 
مع الفقر، واصفاً قبوله بالعار 
كلمـا  فكرتـه  عـىل  ومشـدداً 
املـايض يف  اسـرتجع محطـات 

سياق الرواية.
يسلك الكاتب منهجاً يف الكتابة، 
يتسـم بالنقـل الحـي للواقعـة 
أو الحادثـة أو املشـهد. يجعلنا 
نسـتحرض قـول ماركيـز بـأن 
الروايـة الجيدة ما هـي إال نقل 
كان  فكمـا  للواقـع،  شـعري 
الليـل مع هناء مفعمـاً باإلثراء 

لـدى  أثـراً  تـاركاً  والتشـويق، 
القارئ العربي، كان املشهد مع 
وداد كذلـك عـىل رصيـف العمر 
املقهـى،  القديمـة،  دمشـق  يف 

بكداش واملحيط هناك.
بدايـًة  وداد  الكاتـب  يصـف 

واملترّسعـة  الصغـرية  بالفتـاة 
والجريئـة التـي خطفـت قلبه، 
لتصبـح بعـد ذلـك زوجتـه، ثم 
ترتكـه بعـد سـنوات قليلة من 
الـزواج، يعيـش نـدوب رحيلها 
جـرّاء سـفرها للعمـل خـارج 

سـوريا، فيرسد قصتـه وهو يف 
الثالثة واألربعني من عمره، بني 
وحقبتني،  وصوتـني،  صورتني، 
بني اليوم واألمس. يرتك القارئ 
يتعـرف إليه عرب وصـف حالته 
بطريقـٍة بليغة، فيقول مجاهراً 
بأمله: إنني رجـل األلم. ويعطي 
بذلك للقارئ إضافـات معرفية 
امللـل،  يف  يوقعـه  أن  دون  مـن 
ليظهر حالـة أمجد ومأسـاته، 
فيطـرح إشـكاليات عـدة عـن 
األلـم، فيتسـاءل: أي الوجعـني 
أشـد وطأًة عىل اإلنسان؟ وجع 

الروح أم وجع البدن؟
تمتـد الروايـة برشيان أسـايس 
بحـاالت  األبطـال  دعـم  عـرب 
نفسية وسـيكولوجية واضحة، 
عـرب إظهـار األجـواء البيتيـة، 
مـع  والعالقـات  العاطفيـة، 
املقرّبـني يف األحيـاء. واألهم أن 
ظهـرت  الشـخصيات  طبائـع 
بعفويـة وتلقائيـة بعيـداً عـن 
القـارئ  يشـد  مـا  االفتعـال، 
ويجذبه للمتابعة، ليرتك الحكم 
إىل النهاية، عرب تسليط االهتمام 
عىل الجزء الصوتي الذي ُيشـعر 
املتلقـي بأنـه متنّصـت عىل ما 
يجري يف الرواية وبهذا ال يشعر 

بأنه دخيل عليها.

  »على رصيف العمر« العفوية المطلقة في الطرح 
ُيمَن��ُح قارئ رواية »عىل رصيف العمر« )دار ورد( 
يوس��ف  س��امي  حس��ن  والسيناريس��ت  للكات��ب 
فرص��ة عي��ش التجرب��ة الحّس��ية مراوح��ًا مكان��ه، 
وهك��ذا ُيب��دع كاتبه��ا دوم��ًا بتحوي��ل روايت��ه من 

مجّرد نص أديب إىل حياٍة تفيض بالمشاعر،

عبدالله حسين

حيدر الهاشمي
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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
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أجابني  هكذا  ودهشتها..  القصيدة  متعة  لبعقوبة 
عام  النارصية  ابن  الشفاف  الشاعر  النارصي  عيل 
1979 عندما سألته عن رس تعلقه ببعقوبة إذ كان 
يقيض فيها جّل أيام إجازته التي كان يحصل عليها 
من وحدته العسكرية حيث كان متطوعا يف صفوف 
إىل  ويهرب  حقيبته  يحمل  أن  قبل  العراقي  الجيش 
كان  إذ  ادري  ال  حيث  إىل  هناك  ومن  الكويت  دولة 
كل  من  أهم  الشاب  الشيوعي  لذلك  الحرية  مطلب 
يا  ميتا  أم  كنت  حيا  النارصي  أيها  فسالما  أحالمه 

ابن بعقوبة روحا وقصيدة..
وحقاً لك بعقوبة.. يا ليمونة الرافدين وضحكتهما 
جديد  من  تنهضني  وأنت  الحب  كل  الجمال  باذخة 
الشفاف  أخرضك  وتنرشين  األخاذ  الربيق  بذلك 
تشري  تاريخية  ملحة  بعقوبة..  والزمن.  املكان  عىل 
إن تسمية بعقوبة قد وردت  إىل  التاريخية  املصادر 
الثالث  القرن  الحموي يف  لياقوت  البلدان   يف معجم 
وقال   - باعقوبا(  و  )بعقوبا  باسم  للميالد  عرش 
وبني  بينها  كاملدينة،  كبرية  )قرية  وصفها  يف 
خراسان،  طريق  أعمال  من  فراسخ،  عرشة  بغداد 
الفواكه،  واسعة  والبساتني،  األنهار  كثرية  وهي 
يرضب  وليمون،  رطب  وبها  النخل،  متكاثفة 
املثل، وهي راكبة عىل نهر دياىل  بحسنها وجودتها 
الغربي، ونهر جلوالء يجري يف وسطها،  من جانبه 
تصل  قنطرة،  وعليه  سوقان،  النهر  جنبي  وعىل 
إىل  القنطرة  تحت  تجري  والسفن  السوقني  بني  ما 
حمامات  عدة  وبها  القرى،  من  وغريها  باجرسا 

جاء  كما  اإلسالم،  سبقت  وباعقوبا  ومساجد..( 
العرب  الرحالون  ذكرها  و  الرسيانية،  األسفار  يف 
والفرتات  الوسطى  القرون  يف  كتبهم  يف  واألجانب 
اآلرامية  اللغة  من  متأت  الحايل  واسمها  الالحقة 
التي كانت سائدة قبل وبعيد اإلسالم باسم ;باعقوبا 
ملخترصة; بيت عاقوبا   ومعناه موضع )الفاحص( 
أو )املعقب( أو )الحبس( بسبب موقعها عىل طريق 
القوافل إىل إيراِن. ويف الجوانب التاريخية أيضا  يشري 
كانت  بعقوبة  أن  إىل    الدليمي  هاشم  طه  الباحث 
عىل  وقوعها  بسبب  خراسان  طريق  باسم  تسمى 
التسمية   هذه  خففت  ثم  إيران،  إىل  املؤدي  الطريق 
االسم  حرف  ثم  ومن  خراسان  تسمى  وصارت 

حمله  الذي  االسم  وهو  خريسان  ليصبح  املذكور 
فيما بعد نهر جلوالء الذي ينحدر من ناظم الصدور 
الحايل متعرجا ما بني القرى والبساتني حتى يصل 
بعقوبيون  هناك.  ليتالىش  بهرز  جنوب  مناطق  إىل 
بناؤون محافظ دياىل الدكتور عبد النارص املهداوي 
للنهوض  طموحاته  عن  بحماس  يتحدث  فتئ  ما 
بالواقع الخدمي للمحافظة عموما وملدينة بعقوبة 
تنفيذ  يف  الرجل  جدية  البعقوبيون  ويلمس  تحديدا 
الخدمية  للدوائر  دائمة  متابعة  انه يف  أفكاره ونجد 
وان  خاصة  ثقيلة  فالرتكة  ذلك  ومع  املحافظة،  يف 
اإلرهاب  بفعل  دمرت  قد  التحتية  البنى  من  الكثري 
بعقوبة  أحياء  شهدتها  التي  العسكرية  والعمليات 

التي  الطيبة  األمنية  الفسحة  لزقاق.  زقاق  من 
خاصة  بعقوبة  ومدينة  عموما  املحافظة  تشهدها 
العراقية  للقوات  وكبري  مكثف  جهد  بعد  جاءت 
عىل  الجهد  هذا  ويتواصل  والرشطة  الجيش  من 
كبري  مكسب  من  تحقق  ما  لتعزيز  الساعة  مدار 
الحياة  مجمل  عىل  انعكاساته  له  الذي  األمن  هو 
العامة. ضابط العالقات واإلعالم يف مديرية رشطة 
تحدث  خلف  عطية  غالب  الرائد  دياىل  محافظة 
بهدف  وليال  نهارا  مستمرة  دوريات  لدينا   - قائالً: 
التي  العشوائية  التفجريات  من  املواطنني  حماية 
سهال  هدفا  بعدهم  عام  بشكل  تستهدفهم  باتت 
حيث لم يستطيعوا مواجهة القوات األمنية، ولكننا 
واألسواق  التجمعات  خاصة  األمكنة  كل  يف  نتواجد 
املساءات  يف  املواطنني  تستقبل  التي  واملتنزهات 
تميزه،  التي  الحميمية  لتلك  بعقوبة  ليل  عاد  إذ 
نستخدم  فأننا  األمن  بتوفري  كمعنيني  جانبنا  ومن 
عن  للكشف  البوليسية   والكالب  املتطورة  األجهزة 
امليداني.  والتواجد  الدوريات  عن  فضال  املتفجرات 
الحيايل،  الله  عبد  بعقوبة  مدينة  لقائممقام  قلنا 
إن ليل بعقوبة صار يشيع البهجة يف النفوس لكن 
ما يخدش مشهد الجمال هو قلة االهتمام بنظافة 
حللنا  أينما  النفايات  أكوام  تواجهنا  حيث  األمكنة 
فعلل األمر بقلة التخصيصات ولكننا ال نوافقه الرأي 
ونقول إن سبب هذا الخلل هو غياب الرؤية العلمية 
والعملية الستثمار املوارد. شعربني ليل وورد أمسية 
النور  مؤسسة  نظمتها  التي  تلك  حاملة  رمضانية 
الجامعة وهي من منظمات املجتمع املدني بالتعاون 
مع رابطة اإلعالميني املوحدة واتحاد األدباء يف دياىل، 
إذ كان جليا ذلك التعطش اآلخذ بتالبيب نفوس من 
أدباء ومثقفو  التي شارك فيها  تلك األمسية  حرض 
منظمات  وممثلو  وجامعيون  املحافظة  وشعراء 
آل يحيى مدير مكتب  املدني. عامر لطيف  املجتمع 
دياىل ملفوضية االنتخابات تحدث قائالً: - ما يبهجني 
بعقوبة  ليل  لنا  أعادت  قد  إنها  األمسية  هذه  يف 
دياىل  أدباء  اتحاد  كان  حيث  الرائعة  ومناسيبها 
يلّم بني جنبيه كل مثقفي  متنفسا ومشغال فكريا 
يف  يعتمل  وما  أقوله  وصف  أي  ادري  وال  املحافظة 
النور  ملؤسسة  والعرفان  الشكر  مشاعر  من  نفيس 
الجامعة التي بادرت بإقامة هذه األمسية واستجاب 
لها األخوة يف اتحاد األدباء واإلعالميون وما يزيد من 
شعور الغبطة والطمأنينة هو هذا الحضور النسوي 
الذي يدل عىل عودة الروح للحياة يف مدينتنا. ومثل 
بهم  حلقت  الذين  الحارضون  عنه  عرب  الرأي  هذا 
يف  البعقوبي  املساء  نسمات  مع  الشعراء  قصائد 
حدائق املسبح وكان الفن التشكييل والقصة والرأي 
يف الشأن العام محاور تداولها الحارضون من خالل 

مشاركات املدعوين لألمسية الذي.

مساءات بعقوبة تحفل بالطمأنينة واألمل

ذكريات السنين و انفاس الطيبين الكنز المنسي في التربة

يعرف  ال  قد  املقدسة  السالم  أرض  يف 
اقرتانها  غري  املشخاب  مدينة  عن  الكثري 
من  لكن  به  اشتهرت  الذي  الفاخر  بالرز 
ومزارعه  قراه  عىل  ويطلع  املكان  يزور 
تنتج  التي  املزارع  حجم  سيكتشف 
والرز  )الحنطة  مثل  متنوعة  محاصيل 
والخضار بأنواعها كافة( ولكن يبقى رز 
املدينة  هذه  يف  املحاصيل  ملك  هو  العنرب 

التي تغفو عىل ضفاف الفرات.
هذا  باتجاه  النجف  صحراء  قطعنا 
املزارع  تلك  أرسار  لتكتشف  القضاء 
تواجه  التي  املعوقات  أبرز  عىل  وتتعرف 

املزارعني واحتياجتهم.
يف  »املزارع  إن  قال:  محمد   أبو  املزراع 
املشخاب وفرية بإنتاج أنواع مختلفة من 
تواجه  معوقات  هناك  لكن  املحاصيل، 
ال  املشاكل  وهذه  املنطقة  هذه  يف  الفالح 
أنواع  بغزو  إنما  املناخ  أو  باملياه  تتعلق 
مختلفة من القوارض خاصة هذا العام، 
الذي شهد هجمة كبرية من القوارض و 
الفرئان بشكل لم نشهده من قبل« الفتا 
القوارض  من  الكبري  العدد  »هذا  أن  إىل 
والذي تجاوز عددها املئات، أدت إىل إتالف 
كميات كبرية من املحاصيل تتجاوز مئات 
الدوانم من املحاصيل الزراعية فضال عن 

املخاوف من انتشار األمراض«.
إىل  املختصة  الجهات   « محمد  ابو  ودعا 
الكبرية  الخسائر  من  املزارع  تلك  إنقاذ 
القوارض  غزو  جراء  لها  تعرضت  التي 
الزراعية  لألرايض  وتهديدها  للمنطقة 
السيما وأن الفالحني مقبلون عىل زراعة 

األرز يف املوسم الحايل« . 
ويف مزرعة أخرى من مزراع املشخاب لم 

ندب حظه  إال  غازي  عدنان  الفالح  يجد 
ومحاصيله  بذوره  ملعظم  خسارته  بعد 
وتحدث(: »لقد خرست معظم محاصيل 
و  القليل،  سوى  يتبق  لم  و  الحنطة 
أخىش أن أخرس موسما آخر من موسم 
مليئة  باتت  األرايض  ألن  الشلب  زراعة 
الجهات   « غازي  وطالب  بالقوارض«، 
املركزية  املختصة يف الحكومة املحلية و 
بالتحرك الرسيع ملكافحة تلك القوارض 
ملحصول  الزراعة  موسم  بدء  قبل 

الشلب«. 
يف  الصحي  القطاع  مدير  قال  بدوره 
»هذه  إن  املهنا   نهيل  الدكتور  املشخاب 
عىل  حقيقيا  خطرا  تشكل  القوارض 
اإلنسان باعتبارها إحدى نواقل األمراض 
من  نخىش  و   ، الفريوسية  و  املعدية 
مع  بالتزامن  الصحي  الوضع  تدهور 
انتشار  ربما  و   ، كورونا  وباء  انتشار 
تعرض  جراء  أخرى  انتقالية  أمراض 
أو  للعض  املشخاب  يف  املواطنني  بعض 
الفأر  التهام  تصاحب  التي  لإلفرازات 
مديرية  داعيا«  الزراعية«،  للمحاصيل 
اآلفة  هذه  معالجة  إىل  النجف  زراعة 
الخطرية بالرسعة املمكنة لتفادي املزيد 
الوضع  يتحملها  ال  التي  األزمات  من 

الراهن يف البالد«. 
النجف  أكدت مديرية زراعة  من جانبها 
أو  املشخاب  يف  القوارض  انتشار   « أن 
غريها من املناطق يشكل تهديدا مبارش 
املحافظة«مشرية  يف  الغذائي  األمن  عىل 
للقضاء  بدعم مركزي  » طالبت  أنها  إىل 
تعرض  التي  الخطرية  اآلفة  هذه  عىل 
املوسم الزراعي يف املحافظة إىل االنهيار«.

االهمال ينقل النفايات واألنقاض
 الى شوارع وطرقات المدن المهمة

يف كربالء التي يُفرتض أنها من أجمل وأنظف 
الدينية  السياحة  مراكز  إحدى  كونها  املدن 
البالد  داخل  من  املاليني  يزورها  إذ  البالد،  يف 
وخارجها وعىل مدار العام، فضالً عن الزيارة 
عنها  يفصلنا  ال  التي  عاشوراء  يف  السنوية 
الجهات  تقوم  أن  ما يفرتض  أسابيع،  سوى 
كربى،  بحمالت  املدينة  نظافة  عن  املسؤولة 
وأنقاض  والنفايات  أوالً،  التجاوزات  لرفع 
الداخلية  الطرق  جوانب  عىل  املرمية  البناء 
تلك  صيانة  عن  فضالً  ثانياً،  والخارجية 

الطرق ومحاسبة املقرصين واملتجاوزين..
غري  اىل  يشري  الشديد،  ولألسف  الواقع  لكن 
ذلك، فكميات النفايات تبقى أليام يف الشوارع 
األشجار  قطع  حمالت  املدينة،  من  املهمة 
متابعة  دون  مستمرٌة  البساتني  وتجريف 
كربالء  بلدية  ودائرة  الزراعة  وزارة  قبل  من 
ومجلس املحافظة الذي يشاهد أعضاؤه حال 
مداخل املدينة وما آلت إليه.. عىل طريق مدينة 
 - بغداد  طريق  مفرق  قرب  السياحية  نواره 
كربالء – الحر، حتّى محطة كهرباء الكمالية، 
ثمة عدد من السيارات يحمل مختلف أنقاض 
بتفريغها عىل  النخيل، وتقوم  البناء وجذوع 

جانبي الطريق مثلما توّضح الصور ..
أشار  املسعودي،  عامر  الكربالئي  املواطن 
الوعي  وقلة  الجهل  تنم عن  الظاهرة  تلك  اىل 
استمرار  أن  متابعاً،  الرادع.  القانون  وغياب 
قطع  اىل  املدينة  سيحّول  البساتني  تجريف 
كونكريتية صماء ، اذا عرفنا أن أغلب البنايات 
الكربالئي.  العمراني  اإلرث  تمثل  ال  الحديثة 
ووضع  الظاهرة  هذه  متابعة  اىل  داعياً 
فيما  تفاقمها.  من  للحدِّ  الناجعة  الحلول 
عىل  االنقاض  رمي  أن  اىل  حسني،  فرقد  نّوه 
املرورية  بالحوادث  سيتسبب  الطرق  جانبي 
تجّمل  أن  يفرتض  التي  الطرق  وتشويه  أوالً 
امليّتة  الجذوع  وليس  الباسقات  بالنخيل 

الجهات  عىل  كذلك  مردفاً،  اآلن.  يحصل  كما 
الساحات  يف  األشجار  قطع  تمنع  أن  املعنية 
املحال  أصحاب  بعض  قبل  من  العامة 
تحويلها  بغية  السياحية  والفنادق  التجارية 
يبدو  املحلية  للسيارات.الحكومة  مواقف  اىل 
املقبلة  باالنتخابات  اآلن  من  مشغولة  أنها 
واإلعداد لها، لكْن ليس من خالل إقناع الناس 
طرقاً  لهم  أن  يبدو  فالذي  الخدمات،  وتوفري 
الكربالئية  املدّرسة  بيّنت  حسبما  أخرى 
افنان وهاب، والتي أشارت اىل الرتدي الكبري 
املحافظة.  يف  املقّدمة  الخدمات  مجمل  يف 
لألسف،  األشجار  قطع  ظاهرة  أن  اىل  الفتة 
طالت كل األماكن، حدائق البيوت والبساتني 
العامة. مشددة عىل رضوة  وحتّى الساحات 
والنخيل  باألشجار  املحافظة  مداخل  تجميل 
والحدائق والجزرات الوسطية وليس كما نرى 
كربالء  بمكانة  والنفايات.مدينٌة  باألنقاض 
من  تكون  أن  يفرتض  والتأريخية  السياحية 
املدن الزاخرة بالجمال والنظافة، لكن لألسف 
املسؤولية،  بمستوى  ليسوا  عليها  القائمني 
كما طرح ذلك الطالب الجامعي سجاد كريم، 
ملداخل  حملة  اجراء  اهمية  اىل  لفت  الذي 
العاصمة.  جهة  من  وبخاصة  املحافظة 
مسرتسالً، إن جانبي الطريق تحوال اىل مكان 
من  متابعة  دون  واألنقاض  النفايات  لرمي 
الحكومة املحلية. مؤكداً اننا عىل ابواب  شهر 
يعني  ما  وهذا  عاشوراء،  ومناسبة  محرم 
من  لها  االستعداد  تستوجب  مليونية  زيارة 
والسالمة  الراحة  يوّفر  مالئم  وبشكل  اآلن 
املسؤولة  الجهات  ندعو  بدورنا  للزائرين«. 
اىل التأكيد عىل تكثيف املساحات الخرضاء يف 
كربى  حملة  اىل  ندعوا  كما  وزيادتها،  املدينة 
لتجميل وتزيني مداخل املدينة ورفع االنقاض 
ومخلفات األشجار التي قد تتسبب بالحوادث 

املرورية.

سوق قضاء الحي الكبير 
البلدان يف مدنها واملدن يف أسواقها، 
والتواريخ  تواريخها  يف  واألسواق 
يف رجاالتها والرجاالت يف أفعالها، 
والسوق الكبري يف قضاء الحي 45 
مركز  الكوت  مدينة  جنوب  كلم 
ماذكر  يجسد  واسط،  محافظة 
اللحظة  هذه  يف  اآلن  صدق.   بكل 
لذاك  القبعة  أرفع  أن  يمكنني 
»انتي  يدعى  الذي  السومري  امللك 
الغراف  نهر  شق  والذي  مينا« 
قامت  وبالتايل  الحايل،  بموقعه 
عىل كتفيه األيرس واأليمن البلدات 
والحضارات،  واألسواق  واملدن 
األزيل  وسوقها  الحي  مدينة  وما 
»انتي  لعظمة  الكبري  املثال  إال 
كل  يف  املرسوم  وخلوده  مينا« 
زوايا املدينة وسوقها الذي يخبىء 
لكل  صار  والتفاصيل،  األرسار 
الغافية  املدينة  اهايل  من  واحد 
دوماً عىل اكتاف نهر الغراف قصة 
الذي  الكبري  السوق  ذلك  مع  ما 
بالبساتني  امللتحفة  املدينة  جايل 

من كل صوب، ربما كان »انتي 
مينا« يعي أن هذا املكان بالذات 
والبقاء  الذكرى  له  سيحفظ 
التي  الحميمية  واألوارص 
أبعد  اىل  السوق  هذا  يرعاها 

الدهور.
كبار مّروا بسوق الحي 

وارتشفوا
الحي  مدينة  سوق  يف  عاشت   

اآلن  وحتى  مينا«  »انتي  منذ 
يف  آثارها  تاركة  متعدده  اجيال 

هي  كما  التزال  التي  مسقفاته 
رغم  التفاصيل  بكل  تحتفظ 
الدهور  وتعاقب  الزمن  متغريات 
السوق  يف  تسري  وانت  الحزينة. 

الحي  ملدينة  الكبري 
تتحسس  أن  يمكنك 
خطوات العلماء والكتاب 
والشعراء  واملشايخ 
والجند  والثوار  والساسة 
أن  ويمكنك  واملخربين، 
الحديث  اطراف  تتجاذب 

اصحاب  من  تشاء  من  مع 
وتصبح  والباعة،  الدكاكني 
لهم  كريماً  صديقاً  الفور  عىل 
يتمسكون يف صداقتك اىل األبد.  مر 
الثاني  امللك فيصل  بالقرب منه 
والرئيس  االله  عبد  والويص 
عبد السالم عارف، وسار فيه 
ومظفر  والجواهري  الوردي 
النواب اثناء تخفيه الدائم من 
عىل  مىش  وكذلك   السلطة، 

أرضيته حضريي ابو عزيز وداخل 
حسن وياس خرض وحسني نعمة 
أروقته  يف  تجول  الخياط.  ورضا 
بالسجاد  املهتمني  من  الكثري 
والرسوج  الشهري  الحياوي 
وأغطية األسلحة املتنوعة وأدوات 
املرواح  مثل  التقليدية  الزراعة 
يشعرك  واملساحي،  واملناجل 
والعفوية،  بالسحر  السوق  هذا 
أهله  طيبة  حناياه  من  وتشم 

الريفي  الغناء  يصاحبها  التي 
األبد،  إىل  املدينة  باسم  تخلد  الذي 
الحياوي  الطور  أصداء  والتزال 
تتهادى فيه بكل رشاقة وجمال، 
ومقهى  مقهى  »مابني  تجد  فيه 
أحد  قال  مثلما  مقهى«  تجد 
الحي  مدينة  وصف  عندما  زّواره 
أو  تفكر  أن  لك  الكبري،  وسوقها 
عمق  اىل  الخطوات  تقودك  ربما 
التي  الزوايا  عن  بحثاً  السوق 
اليارسي،  شمران  يرتادها  كان 
ستجد  مكان  أي  يف  أدري  ال 
اليارسي  شمران  الراحل  أشياء 
الناس  وحب  العشق  عىل  املدمن 
والكتابة الساخرة الداعية للثورة 
القهر واالستبداد،  والخالص من 
نعم  هكذا هو سوق  الحي الكبري، 
تعايش فيه الجميع منذ عرشات 
السنني بدون استثناء أو ازعاج، 
أنظمة،  وأنهارت  أزمنة  تغريت 
فوق  يضطجع  هو  كما  لكنه 
إىل  املاشني  وخطوات  الذكريات 
خالل  من  يتنفس  اليعلم،  حيث 
باألنفاس  تجيء  التي  أوردته 
الذي  الغراف  نهر  من  الندية 
النهاية،  إىل  البداية  من  يحاذيه 
التي  الفرعية  األسواق  وكأن 
بشكل  الغراف  بنهر  تصله 
وحتى  نشوئه  منذ  عمودي 
لديمومته  الحافظة  اآلن، هي 
الروح  بنصل  واملاسكة 
اليمكن  النهر،  مع  األبدية 
أن  الحي،  مدينة  يزور  ملن 
أن يمر  إال بعد  تكتمل زيارته 
يتفاخر  الذي  السوق  ذلك  يف 
األزلية  وإبوته  بصموده 
وضواحيها.  املدينة  ألبناء 
كل  ترى  فيه  تدخل  عندما 
األشياء، ترى القديم والجديد، 
الرجال  والكهول،  الشباب 
والنساء. ترى عفوية االطفال 
من  يعودون  وهم  ومرحهم 
املدارس يرتاكضون بكل فرح 

وسعادة.



خري  جمعية  منطقة  الدورة 
انها  يبدو  النفط  دور  الله 
بغدا  يف  وال  العراق  يف  ليست 
اخر  كوكب  من  انها  يبدو   ..
اليبها   يلتفت  احد  ال  حيث   ...
من  الرغم  عىل   .. يراها  او 
ال  رصف:  طابو  منطقه  انها 
مجاري ال تبليط .. اذا امطرت 
..كاننا  االمرين  نذوق  السماء 
من  مستنقعات  منطقة  يف 
الطني وبرك املاء .. نطلب من 

 ( ينظر  ان  بغداد   امني  السيد 
بعني العطف و الرحمة(  لحال 
الدور  فبلدية  املناطق..   هذه 
نحاول  مقاول  كل  بوجه  تقف 
بسبب  املنطقة  به  نرمم  ان 
تعال  هناك  املسؤولني  بعض 
مره واحده زيارة لرتى املنطقة 

كيف يصبح حلها يف املطر.

            * روان الحافظ
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ش�كا عدد من س�كنة قرية )س�يد عبيس( الواقعة 
يف قضاء النعمانية ش�مال واس�ط من انعدام وجود 
مياه صالح�ة للرشب يف قريتهم التي تضم أكثر من 
ألفي نسمة.وقال عدد منهم  أن هذا األمر اضطرهم 
إىل حفر آبار يف منازله�م واالعتماد عليها.الفتني إىل 
إصاب�ة ع�دد كبري منه�م بأمراض جلدي�ة وحاالت 
رسطانية بس�بب تلوث مياه الجدول القريب منهم، 
مطالبني الجه�ات املختصة ب�رورة معالجة هذا 
املوض�وع وإيص�ال أنابي�ب مي�اه صالح�ة للرشب 

إلنقاذهم وأطفالهم من هذا الوضع.

السالم عليكم
������������

السيد رئيس الوزراء 
ــــــــــــــــــــ

كهرباء  منظومة   يف  عبث  يوجد 
محلة  امليكانيك  حي  بغداد  محافظة 
الصيانة  موظفي  قبل  من   834
تسبب  مما  املولدات  واصحاب 
الطاقة  نقل  خطون  اغلب  بانهيار 

الكهربائية يف املنطقة املذكورة اعاله 
من  املواطنني  بحرمان  تسبب  الذي 
الطاقة الكهربائية .مع العرض يقوم 
الكهرباء  بتحويل  املولدات  اصحاب 
املولدات  تشغل  دون  من  الوطنية 
باسناد مبارش من الصيانه والتحكم 

بمقدرات الشعب.                                     

            * محمد عزيز جابر

منطقة دور النفط في الدورة .. ليست في العراق

ممكن نعرف وين صار املاء يف منطقة  ضباط 
املاء   نسحب  ونحن  ايام  ثالثة  صار  القاهره 
باملاطورات حيث ان  املاطور يشتغل 24ساعه 
اىل  الىاملاء  نلتفت  اين  اىل    .. معقول  هذا  هل 
اننا   .. الكهرباء الوضع ال يرس عدو وال صديق 
حقوقنا  خارج  اشياء  او  باملستحيل  نطالب  ال 
واملاء  الصبح  استيقض  كلما  العظيم  والله   ..

ان  الله  من  ادعي  املاطور  واشغل  مقطوع 
ينتقم  من كل من حرمنا من مستلزمات الحياة 
ان  الفاسدين  ضمري  يقبل  فهل   .. الرضورية 
البوري الرئييس ال يتم تصليحه اال عىل حساب 

املواطنني.

                            * أم اطياف

السالم عليكم
نحن سكن موظفي وزارة التجارة .. نشكو من عدم النظر يف معاناة منطقتنا .. حيث تمر علينا ايام 
التقل عن خمسة اىل عرشة ايام دون قطرة ماء ونحن يف منطقة الدورة فكيف حال باقي املناطق 
ابداً م 804 ز 40  املناشدات والشكوى والمجيب  نرجو ايصال صوتنا اىل امني بغداد الن تعبنا من 

وعدم وجود اي مشكلة واالنقطاع ظهر بشكل فجائي يف هذه الفرتة ودون سابق انذار.

                                                                                           *احمد البياتي

مصطفى   ( يتجول  ان  االفضل  من  كان 
القديمه  املناطق  ازقه  يف   ) الكاظمي 
يرى  و  بعينه)  ويرى  الكفاح  شارع  يف 
قبل  من  الواضح  االهمال   ) الناس 
ظمنها  ومن  السابقه  الحكومات  جميع 
قلب   ١2٧ محله  سيفني  ابو  منطقه 
العاصمه واإلهمال املتعمد من قبل وزارة 
الكهرباء وامانه العاصمه وليس التجول 
الوزراء  رئيس  دعوة  واكرر  الشوارع  يف 
املحرتم إىل منطقه ابو سيفني حتى يقف 
خدمات  قله  من  الفقراء  معاناة  عىل 

واضحه..
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

                  * حمد عزيز املختار

ان ربك لبالمرصاد 

مللنا من كثرة الشكاوي دون طائل

النائب  النواب  مجلس  عضو  كشف 
املال  يف  هدر  عن  املحمداوي  جمال 
الجوية  الخطوط  رشكة  يف  العام 
العراقية من خالل التعاقد مع الرشكة 
املطارات  لخدمات  املتحدة  العراقية 
واملناولة األرضية )ماسيل(، فيما بني 
مجموعة من املالحظات بهذا الشأن.

املحمداوي،  جمال  النائب  وقال 
)املالاقب  تلقت  ملكتبه  بيان  بحسب 
و الناس ( نسخة منه انه » بموجب 
حصلنا  التي  واملعلومات  الوثائق 
النقل  وزارة  أن  لنا  تبني  فقد  عليها 
العراقية  الجوية  الخطوط  رشكة   /
قد ابرمت عقدا مع الرشكة العراقية 
واملناولة  املطارات  لخدمات  املتحدة 

هذه  لتقوم  )ماسيل(  األرضية 
األرضية  الخدمات  بتقديم  الرشكة 
واملناولة لجميع الطائرات الوافدة إىل 
مطار بغداد الدويل وبضمنها طائرات 
الخطوط الجوية العراقية ».واضاف 
وفقا  الوثيقة«  بحسب  املحمداوي 
العراقية  الرشكة  حصة  فإن  للعقد 
األرباح  من  )ماسيل(  املتحدة 
رشكة  حصة  حني  يف   )٪  ٧0( هي 

الخطوط الجوية العراقية )٪30( ».
الجوية  الخطوط  لرشكة  وتابع« 
بتقديم  متخصصة  شعبة  العراقية 
الخدمات األرضية واملناولة للطائرات 
األرضية  الخدمات  )شعبة  باسم 
ومعدات  كادر  وتمتلك  للطائرات( 

املوكلة  األعمال  إلنجاز  تخصصية 
شهرية  أرباحاً  حققت  وقد  بها 
عن  فضال  دوالر(  )4مليون  ب  تقدر 
الدوالرات  بماليني  تقدر  التي  األرباح 
تزويد  خالل  من  عليها  حصلت  التي 
بالوقود  القادمة  األجنبية  الطائرة 
فرق  من  مستفيدة  العاملي  بالسعر 
تقدمه  الذي  املدعوم  الوقود  سعر 
وزارة النفط /رشكة توزيع املنتجات 
الجوية  الخطوط  لرشكة  النفطية 

كونها رشكة حكومية ».
وأشار اىل ان الرشكة العراقية املتحدة 
معدات  تستخدم  حاليا  )ماسيل( 
الجوية  الخطوط  لرشكة  تخصصية 
الرشكة  هذه  يف  للعمل  معار  كادرها 

اي ان الرشكة لم تستثمر اي مبالغ 
يف هذا العقد.

وأوضح أنه« تبني أن هذا العقد سوف 
يؤدي إىل إثراء الرشكة )ماسيل( عىل 
تأخذ  كونها  الدولة  خزينة  حساب 
تحققها  كانت  التي  األرباح  من 
العراقية  الجوية  الخطوط  رشكة 

مستخدمة معدات مملوكة للدولة«.
عليه  أقدمت  الذي  »اإلجراء  ان  وأكد 
الخطوط  رشكة   / النقل  وزارة 
واملبارشة  توقيع  خالل  من  الجوية 
املال  يف  هدر  يعترب  العقد  هذا  بمثل 
وإدارة  النقل  وزارة  وتتحمل  العام 
املسؤولية  الجوية  الخطوط  رشكة 

كاملة عن ذلك ».

برلماني يكشف عن هدر بالمال العام في شركة الخطوط الجوية العراقية

سـوأل مهم جدآ ملاذا كل مشاريع االمانة للمقاوالت 
ملـاذا ال تقوم دوائـر تنفيذ املشـاريع يف امانة بغداد 
بتنفيذهـا .... للعلم اغلب مشـاريع املـاء واملجاري 
قيمـة  ال  فقـط  امـوال  رصف  هـي  املحافظـة  يف 
لهـا... املفـروض من رئيـس الـوزراء ان يكمل بناء 
املستشـفيات واملـدارس التـي لـم تكتمـل منذ عام 

20١4 ولحد االن...
                                  * رعد الشوييل

السالم عليكم
السيد رئيس الوزراء

مالحظتني اود تاشريها
صيانة شارع املغرب الحيوي مجرد عملية ترقيعية 
بعـد طول انتظـار ومـا كان باالمس حفـرة تحول 
بالصيانة اىل مطب اكثر رضرا.. الشـارع بني ساحة 
عدن وبوابة بغداد االشجار الجميلة التي كانت توفر 
الظـل والجمالية ماتت من العطـش وعدم االهتمام 

بها ..
                            * عيل الوردي

كلما ارى صوركـم و حياتكم املرفهـة وامتيازاتكم 
مقارنـة بحيـاة املواطن العـادي البائـس املهان يف 
كل مراجعـة لدوائر الدولـة و الباحث عن العمل ويف 

العمل اذا كان يعمل.
افقـد االيمـان بـيء اسـمه العدالـة و الوطنية  و 
املسـميات املزخرفـة التـي  نؤمن بهـا والتي كانت 

سلما زائفا لكم  للوصول  للحكم .
                                  * محمد فرمان

نحـن اصحاب قطع الديـوان قبل جرس ابو منيصري 
جهة الرسيع مقاطعه الفخريه ١2عىل 4والتابعه اىل 
مديرية بلديـة ابي غريب يرجى مـن جنابك الكريم 
متابعة عملية الفرز التـي تخص ١800عائله ولكم 

كل التقدير واالحرتام.
                                  * محمد مكي

حصـول  عـن  الصحـة  وزارة   أعلنـت 
ارتفـاع ملفت للنظر بنسـبة الدخول إىل 
املستشفيات منذ ابتداء الساللة الجديدة 
وازدياد املرىض الراقدين من ٧00 مريض 
إىل ١596 مريض وعدد الحاالت الحرجة 
مـن ١23 حالـة إىل 3١6 حالـة حرجـة. 
وذكر الوزير حسـن التميمـي يف مؤتمر 
صحفـي مـن مقـر الـوزارة  أن الفـرق 
الصحية ستبدأ يوم غد بتطبيق تعليمات 
اللجنة العليا للصحة والسـالمة بفرض 
الغرامات عىل املخالفني، مبينا أن الزيادة 
يف اإلصابات سـتؤدي إىل مشكالت كبرية 

يف النظام الصحي.
تمتلـك  الصحـة  وزارة  أن  وأضـاف 
عمليـات  عـىل  والقـدرة  اإلمكانيـات 
وأن  العـالج  وتوفـري  التشـخيص 
املستشفيات مسـتعدة الستقبال جميع 
الحـاالت وعـدم االعتماد عـىل األصوات 
النشاز التي تشكك بقدرة وزارة الصحة.

لماذا يا امانة بغداد؟

لحقوق  العليا  املفوضية  مكتب  حدد 
لتحقيق  مطالب  عدة  البرصة  يف  اإلنسان 
النتائج االيجابية واملطمئنة خالل الحظر 

الصحي، بضمنها وقف االرتفاع يف أسعار 
حصلت  والتي  والصحية  الغذائية  املواد 

بقرارات حكومية.

رصد  وبعد  انه  بيان  يف  املكتب  وقال 
ارتفاع نسبة االلتزام ملعظم أفراد املجتمع 
واألمنية  الصحية  الكوادر  مع  والتعاون 
تحقيق  ولغرض  الوباء  انتشار  من  للحد 
ارتفاع  وبعد  واإليجابية  املطمئنة  النتائج 
منذ  األعىل  وهو  النفط  أسعار  مؤرش 
سنوات فأنه يطالب حكومة املركز بثالثة 

مطالب.
بإطالق  يتمثل  األول  الطلب  أن  إىل  وأشار 
املتوقفة  التموينية  البطاقة  مواد  توزيع 
مفرداتها  بكل  عاجل  وبشكل  أشهر  منذ 
نجاح  عنرص  تعد  كبرية  لرشيحة  دعما 
الدول  تفعله  كما  الوباء  ضد  اإلجراءات 
اإلجراءات  اتخاذ  مع  الغنية  أو  الفقرية 
املواد  أسعار  يف  االرتفاع  بوقف  الكفيلة 
الغذائية والصحية والتي حصلت بقرارات 
أن  بيانه  يف  املكتب  بني  حكومية.كما 
مفردات  بتوزيع  يتمثل  األخري  الطلب 
األقل  والرشائح  األمنية  لألجهزة  الوقاية 

دخال.

مجرد عملية ترقيعية 

مطالبات بوقف ارتفاع أسعار المواد الغذائية جراء الحظر
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بأن  البرصة  عمليات  قيادة  أكدت 
القيادة قامت بغلق تام ملدينة البرصة 
مع  الخارجية  السيطرات  خالل  من 
لتطبيق  وذلك  املجاورة  املحافظات 
الوقائي،  الحظر  فرض  عمليات 
دخول  تسهيل  بعملية  ستقوم  وإنها 
الغذائية  واملواد  البضائع  وخروج 
املحافظة.وقال  وإىل  من  والدوائية 
الركن  اللواء  البرصة  عمليات  قائد 
مؤتمر  خالل  مدنف  صدام  أكرم 
 ( عليه  اطلعت  مقرها  يف  عقد  أمني 
األمنية  القوات  ان   ) العراقي  املراقب 
تتحمل املسؤولية القانونية والوطنية 
لجنة  مقررات  تطبيق  يف  واإلنسانية 

الصحة والسالمة حرفيا ضمن قاطع 
ذات  الجهات  مع  والتعاون  املسؤولية 
العمليات  قيادة  أن  العالقة.وأضاف 
من  الصادرة  التوجيهات  وحسب 
الصحفيني  منحت  املختصة  الجهات 
الحظر  من  استثناء  واإلعالميني 
فرع  مع  بالتنسيق  وذلك  الصحي 
ملمارسة  البرصة  يف  الصحفيني  نقابة 
القوات  بأن  اإلعالمي.وأوضح  عملهم 
األمنية ستقوم بعملية تسهيل دخول 
وإىل  من  واألدوية  األغذية  وخروج 
الخارجية  السيطرات  عرب  املحافظة 
املحافظة  مركز  يف  املرابطات  وكذلك 

وتوابعها.

تسهيل دخول وخروج 
األغذية واألدوية من وإلى المحافظات 

والضمان  التقاعد  دائرة  عام  مدير  أعلنت 
االجتماعي يف وزارة العمل خلود الجابري عن 
للمترضرين  مالية  اي منح  عدم تخصيص 
الحالية  الفرتة  خالل  الصحي  الحظر  من 

لعدم وجود تخصيصات مالية لذلك.
الوزارة  إن  له  ترصيح  يف  الجابري  وقالت 
مستعدة ألي قرار يتخذ بشأن توزيع املنح 
املالية  السيولة  لها  توفرت  حال  يف  املالية 
ضمن  وإدراجها  املالية  وزارة  قبل  من 

تخصيصات املوازنة لهذا العام.
مالية  منحة  وزعت  الوزارة  أن  وأضافت 
دينار  ألف   ١٧5 بمبلغ  املايض  العام  خالل 
وكذلك قامت بإعفاء أصحاب الرشكات من 
تموز  شهر  لغاية  عليهم  املرتتبة  الغرامات 
غرامات  أي  من  بإعفائهم  ستقوم  وكذلك 

لهذا العام يف حال استمر الحظر الصحي.
والتدريب  العمل  عام  مدير  قال  جانبه  من 
عدد  إن  جبار  رائد  العمل  وزارة  يف  املهني 

املستفيدين من املنحة املوزعة العام املايض 
بلغ 2.5 مليون شخص يف عموم املحافظات 
العراقية وبمبلغ ١٧5 ألف دينار وزعت ملدة 
ثالثة أشهر.وأضاف أن الوزارة أكدت يف بيان 
رشكة  مدير  أي  بمنع  أيام  قبل  لها  صادر 
رواتبهم  رصف  وعدم  عامليه  ترسيح  من 
حول  الشكاوي  لتلقي  أرقام  وتخصيص 
ذلك، مؤكداً أن قرار الترسيح يكون بموافقة 

وزير العمل حرصاً.

أفاد مدير دائرة الصحة العامة يف وزارة الصحة 
بفريوس  التشكيك  بأن  األمري  عبد  رياض 
اإلنسان  صحة  عىل  تأثريه  ومدى  كورونا 
وباإلجراءات  به  يستهينون  املواطنني  سيجعل 
إتباعها، وعىل من  الفرد  الواجب عىل  الوقائية 
عبد  مسؤوليته.وقال  يتحمل  أن  بذلك  يقوم 
من  ويقلل  يشكك  من  عىل  إن  للمربد،  األمري 
طبي  وبحث  بدليل  الخروج  الوباء  خطورة 
يتعلق  امللف  هذا  كون  للعالم  ويقدمه  وعلمي 
يحتمل  سياسيا  أمرا  وليس  اإلنسان  بحياة 
يف  وانترشت  سجلت  وإنها  خاصة  التحليل، 
ترصيح  والعربية.وجاء  األوروبية  الدول  اغلب 
التي  املنشورات  بعض  عىل  تعليقاً  األمري  عبد 
الساللة  أن  بشأن  مدونني  قبل  تداولها من  تم 
بأنها  قالوا  والتي  كورونا  لفريوس  الجديدة 
ضعيفة جدا وال تتسبب بوفاة وال مرض خطري 
وال تصيب الرئة أصال بل تبقى يف الجزء العلوي 
بمعنى  لقاحية  ساللة  وهي  التنفيس،  للجهاز 
لقاح   اخذ  كأنما  الساللة  بتلك  يصاب  من  انه 

مجاني ضد املرض، عىل حد تعبريهم.

رفع  مع  تزامناً  شامل  حرض  فرض 
قيمة الدوالر وارتفاع املواد الغذائية..

غياب  مع  البطاقة  مفردات  تأخر 
إشعار  إطالق  ..تاخري  املواد  اغلب 
رغم  األسواق  حركة  وشّل  الرواتب 
الستني.. حاجز  النفط  تجاوز 
رجعونه   .. منكم  نعتذر  احنه  عمي 

ابوالعدس ارحم .                      

                        * طالب العراقي

الحذر 
يقيك
الضرر

استهانة المواطن بخطورة 
الساللة الجديدة لكورونا 

»المواطن المهان«

عدم تخصيص أي منح مالية للمتضررين من الحظر الصحي

ارتفاع الفت

ابو سيفين 

قرية )سيد عبيس( تضطر لحفر اآلبار  10

ارشادات

الناس في واد .. و الحكومة في واد آخر

ولكن ال حياة
 لمن تنادي

يرجى متابعة عملية الفرز

ت 
ادا

ارش

حرمان المواطنين من الطاقة الكهربائية
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أنتون�ي  الدكت�ور  ق�ال 
خ�راء  كب�ر  فاوت�ى، 
األمراض املعدية يف الواليات 
إن  األمريكي�ة،  املتح�دة 
األمريكيني ربم�ا ال يزالون 
بحاج�ة إىل ارت�داء األقنعة 

حتى عام 2022، حتى مع 
للقيود  الب�اد  تخفي�ف 
ملكافح����ة  األخ�رى 

كورونا.
الوكال�ة،  وأوضح�ت 
ج�و  الرئي�س  أن 

بايدن، يح�اول ترسيع 
حمل�ة تطعي�م معظ�م 

البالغ�ني،  األمريكي�ني 
الحكومات  تطال�ب  حيث 
بجرع�ات  املحلي�����ة 

م�ن  للوقاي�ة  أكث�ر 
ض  مل�������ر ا

العدوى  شديد 
ل����ذي  ا

ى  د و أ

بحي�اة ما يق�رب من 500 
أل�ف ش�خص يف الوالي�ات 

املتح���دة.
كب�ر  فاوت�ي،  وق���ال 
الطبي�ني  املستش���ارين 
لباي�دن: »أعتق�د أن�ه م�ن 
املمك�ن أن يس�تمر ارت�داء 
األقنعة حتى عام 2022«، 
مضيًف�ا أن األم�ر يعتمد 
الفروس  عىل مس�توى 
املجتمع�������ات  يف 
ت  ا ملتغ��������ر ا و

املحتملة للفروس.
فاوت�ي:  وأك�د 
أعتقد أننا سنحصل 
كب�رة  درج�ة  ع�ىل 
من الحي�اة الطبيعية 
الع�بء  تتج�اوز 
مررنا  ال�ذي  الرهيب 
خ�ال  جميًع�ا  ب�ه 
امل�ايض،  الع�ام 
م�ن  أن�ه  مضيف�ا 
تحديد  ألوانه  الس�ابق 
مت�ى ق�د تص�ل الواليات 

املتحدة إىل مناعة القطيع.
نع�رف  ال  واس�تكمل، 
الن�اس  كان  إذا  عم�ا 

املتح�دة  الوالي������ات  يف 
إىل  الحًق�ا  س�يحتاجون 
لقاح  جرع�ة مع�ززة م�ن 
كورونا، وال�ذى يعتمد عىل 
املس�ار الذي تسلكه سالة 
جن�وب أفريقي�ا لف�روس 
م������ؤكدا  كورون����ا، 
إن�ه يف ح�ني أن اللقاح�ات 
تب�دو  حالًي����ا  املتوف�رة 
وقائي�ة ض�د البدي������ل 
الريطان�ي ال�ذي ظه�ر يف 
جمي�ع أنح�����اء الب�اد، 
أنه�ا أق������ل حماية  إال 
ض���د اللق����اح الجنوب 

أفريقي.
وقال فاوتي: »إذا أصبحت 
س�الة جنوب أفريقيا أكثر 
انتش�ارا، فق�����د نضطر 
إىل الحص�ول ع�ىل نس�خة 
م�ن اللق������اح موجهة 
بش�كل خ�اص ض�د ه�ذه 
جن�وب  يف  الس������الة 
أن  إىل  مش�ًرا  إفريقي�ا«، 
جاري�ة  الدراس�ا�����ت 

بالفعل.

خبير أمراض معدية: األمريكان بحاجة لألقنعة لمحاربة كوفيد- 19 حتى 2022
ح�دد خ�راء يف التجمي�ل والب�رة »ق�ر 
الرم�ان« واهميته يف الحص�ول عىل الجمال 

الطبيعي والبرة الصافية.
وتجهل الكث�ر من النس�اء الفوائد العديدة 
الت�ي تعود عىل الجس�م والب�رة بالتحديد 
عند اس�تخدام ق�ر الرم�ان يف العديد من 
الوصفات الطبيعية، فبعد اس�تخدام العديد 
م�ن مس�تحرضات التجميل الت�ي ال تنتهي 
واملُكلفة بش�كل مبالغ فيه ال يحصلن أيًضا 
ع�ىل النتائ�ج املرغوب فيها يف ح�ني أنه من 
املمكن استخدام املواد الطبيعية التي ُيمكن 

من خالها الحصول عىل النتائج الجيدة.
وفيم�ا ييل ن�رز ل�ِك أواًل أهم الفوائ�د التي 
ُيمكن�ك الحص�ول عليه�ا عند اس�تخدامك 
وطريق�ة  مكون�ات  ث�م  الرم�ان  لق�ر 

االستخدام للماسك وإليِك: 
� غلق املسامات الواسعة للبرة. 

� تصفي�ة الب�رة بش�كل نهائي 
م�ن األترب�ة والش�وائب وجعلها 

صافية.
� التخلص م�ن البثور وبالتحديد 

حب الشباب.
� توريد البرة بشكل طبيعي.

التفتي�ح  أقنع�ة  أفض�ل  م�ن  يع�د   �
الطبيعية.

� ترطيب البرة.
� نعومة جلد البرة.

� إمداد البرة بالفيتامينات التي تحتاجها 
لتجديد الخايا.

� تجدي�د الكوالج�ني ال�ازم للحف�اظ عيل 
البرة ويمنع تقدم العمر.

كم�ا قدمو الخراء وصفة طبيعية من قر 
الرمان ُتساعدك يف الحصول عىل كل الفوائد 
التي سبق ذكرها من خال مكونات وصفة 

قر الرمان:
ملعقة من الرتمس املطحون.
ملعقة من الحلبة املطحونة.

ملعقة من قر الرمان املطحون.
2/1 ملعقة صغرة من امللح.

يق�ة  م طر ا س�تخد ا

ماسك قر الرمان:
اخلطي جميع املكونات الس�ابق ذكرها مع 
مق�دار ملعقة م�ن الخليط بملعقة عس�ل 

حتى تحصيل عىل عجينة متماسكة.
طبقيه�ا عىل الوج�ه ملدة نصف س�اعة ثم 
قومي بفرك الوجه بشكل دائري حتى تزييل 

العجينة.
اغس�يل الوجه باملاء الفاتر وكرري العملية 
مرت�ني يف األس�بوع للحصول ع�ىل النتائج 
اإليجابي�ة، وس�تجدين تغ�را ملحوظ�ا يف 

بع�د فرتة  وجي�زة م�ن دوامك الب�رة 
ه�ذا  املاسك.اس�تخدام 

خبراء ينصحون بـ »قشر الرمان« في الحصول على بشرة صافية

بع�د أربعني عاماً من اكتش�اف فروس نقص املناعة املكتس�ب )اإليدز( الذي 
أودى بحي�اة املايني من األش�خاص حتى اآلن، كش�ف العلماء عن لقاح واعد 
قد يحل مش�كلة اإلصابة بهذا املرض القاتل.وبحس�ب التقارير، تقول رشكة 
األدوي�ة العماقة “موديرنا” بأنها تمكنت من اكتش�اف لقاح لفروس نقص 
املناعة البرية.ويس�تخدم اللق�اح تقنية متطورة لتعدي�ل الجينات لتدريب 
الجهاز املناعي عىل إنتاج مجموعة متنوعة من الجزيئات الش�بيهة بفروس 
نق�ص املناعة البري�ة، وتعريف الجس�م بالعدي�د م�ن الطفرات.ولم تقدم 
الرك�ة املزيد من التفاصيل حول اللق�اح الجديد، إال أنها قالت إنها تجري يف 
الوقت الحايل تجارب رسيرية عىل املرىض للتأكد من فعاليته واعتماده بش�كل 
رسمي.وبحس�ب اإلحصائيات، فإن 97 ٪ من املصابني بفروس نقص املناعة 
املكتس�ب يف بريطانيا أصبحوا غر معدين، بفضل العاجات التي تم تطويرها 

خال السنوات املنرصمة، والتي اعتمدت عىل نوع من مضادات الفروسات.
كم�ا تقول اإلحصائيات الجدي�دة يف اململكة املتحدة، ب�أن اإلصابات بفروس 
نقص املناعة املكتسب، لم تعد تتجاوز 4000 حالة يف العام، وتنخفض بنسبة 

10٪ سنويا.

لقاح واعد لإليدز يعمل 
بتقنية تحرير الجينات

في العراق.. نجاح والدة طبيعية المرأة 
مصابة بكورونا في محافظة ذي قار 

شهدت ردهات العزل يف مستش�فى الشطرة العام 
أول حالة والدة طبيعية ملريضة مشخصة بفروس 

كورونا املستجد.  
وقال مدير املستشفى الصيدالني عيل جبار صويح، 
إن رده�ات الع�زل يف املستش�فى تش�هد ألول مرة 
والدة طبيعية ملريضة مص������ابة بفاي���روس 

كورونا.
واش�ار صوي�ح، اىل أن الوالدة تمت ع�ىل يد طبيبة 
اختص�اص نس�ائية وتولي�د و بجه�ود امل�اكات 

التمريضية املختصة.
واض�اف ان املريض�ة البالغ�ة من العم�ر 30 عاماً 
تتمتع م�ع املولود ب����حالة صحي�ة جيدة وترقد 
حالي�ا داخل رده�ات العزل حيث يج�ري متابعتها 
عىل م�دار الس�اعة م�ن قب�ل الك����وادر الطبية 

والتمريضية.

اطباء ألمان: إهمال عالج التسّوس 
يؤدي إلى التهاب جذور األسنان

قال�ت مب�ادرة »برودينت�ي« األملاني�ة املعني�ة بصحة األس�نان إن 
التهاب جذور األس�نان يرجع ألسباب عدة أبرزها التسوس املتوغل 
يف األس�نان وكذل�ك تعرض األس�نان للكرس، عىل س�بيل املثال بعد 
التع�رض لحادث.وتتمثل أع�راض التهاب جذور األس�نان يف تورم 
الخد والشعور بآالم شديدة عند تناول األطعمة واملروبات ونزيف 
اللثة وت�ورم عظام الفك وانبعاث رائحة كريه�ة من الفم.وينبغي 
استش�ارة الطبيب فور ماحظة هذه األعراض للخضوع للعاج يف 
الوقت املناسب، علماً بأن إهمال العاج يؤدي إىل فقدان األسنان أو 
موت عصب األس�نان.وتتوفر أمام املريض خيارات عاجية عديدة 
منها املضادات الحيوية واملسكنات وإزالة التسوس واستئصال لب 
الس�ن امللتهب وحش�و العصب. ويف أس�وأ الحاالت يضطر الطبيب 
إىل خلع الس�ن.وللوقاية من التهاب جذور األسنان، ينبغي العناية 
الجيدة باألس�نان من خال تنظيفها بمعدل مرتني يومياً بواسطة 
الفرش�اة واملعجون، مع مراعاة اس�تخدام خيط األسنان لتنظيف 
الفراغات بني األس�نان، واإلقال من تناول السكريات واإلقاع عن 

التدخني، باإلضافة إىل زيارة طبيب األسنان بصفة دورية.

وج�ود  اىل  طبي�ة  تقدي�رات  اش�ارت 
32.065 حالة رسط�ان جديدة يف عام 
2020 بني األطف�ال منذ لحظة الوالدة 
إىل 14 عاًما، من بني هؤالء، تم تسجيل 
20855 يف أمري�كا الاتيني�ة ومنطقة 

البحر الكاريبي.
التقدي�ري  الس�بب  الرسط�ان  وكان 
لوفاة 8.544 طفاً دون س�ن 15 عاًما 
يف ع�ام 2020، من ه�ؤالء، كان 7076 
من أمري�كا الاتينية ومنطق�ة البحر 
الكاريبي، وفقا ألح�دث البيانات التى 
أصدرته�ا منظم�ة الصح�ة العاملي�ة، 
حس�بما نقل�ت صحيف�ة »انفوباي« 

االرجنتينية.
م�ن  العظم�ى  الغالبي�ة  وتعي�ش 
يف  بالرسط�ان  املصاب�ني  األطف�ال 
البل�دان املنخفضة واملتوس�طة الدخل 
)LMICs(، حي�ث يواجه�ون تفاوتات 
املبك�ر  االكتش�اف  ىف  مقبول�ة  غ�ر 
والتش�خيص والحص�ول ع�ىل العاج 

والرعاية الدافئة.
وتمث�ل النتائ�ج املتدني�ة الت�ي يعاني 
منه�ا األطف�ال يف البل�دان املنخفض�ة 
واملتوس�طة الدخ�ل تهديًدا للتماس�ك 
االقتص�ادي  واالزده�ار  االجتماع�ي 
وتحقي�ق األهداف العاملي�ة املدرجة يف 
خطة األمم املتحدة للتنمية املس�تدامة 
2030، يف ايلول 2018، أطلقت منظمة 
العاملي�ة  املب�ادرة  العاملي�ة  الصح�ة 
لرسط�ان األطف�ال )GICC(، به�دف 
معالج�ة ه�ذه التفاوت�ات العميق�ة، 
اله�دف ه�و تحقي�ق 60٪ ع�ىل األقل 
م�ن البقاء عىل قي�د الحي�اة لألطفال 
املصابني بالرسطان بحلول عام 2030 

وتقليل املعاناة للجميع.

تقرير: أكثر من 20 ألف حالة 
سرطان جديدة لدى أطفال 
أمريكا الالتينية عام 2020

ألول مرة.. روبوت يستأصل ورما خبيثا من مريضة مستيقظة
يف  أجري�ت  العال�م  يف  م�رة  ألول 
إيطاليا عملية إزالة ورم خبيث يف 
الكىل ملريضة مستيقظة بواسطة 

روبوت.
الجراح�ي  الروب�وت  ونج�ح 
»دافن�ي« يف إزال�ة ورم خبيث يف 
الكىل من مريضة يف حالة يقظة، 
فقط بواس�طة التقني�ة املبتكرة 
املس�تمر يف  الص�دري  )التخدي�ر 
الفق�ري بالوخ�ز باإلبر  العم�ود 
يف  مخ�دراً  املري�ض  يجع�ل  م�ا 
منطقة الكىل( وذل�ك يف الجراحة 
نوعه�ا  م�ن  األوىل  االس�تثنائية 
يف العال�م، وفق�اً لألطب�اء الذي�ن 
أجروها يف قس�م املس�الك البولية 
الجامعي يف مستش�فى مولينيتى 

يف مدينة تورينو شمايل الباد.
وتبل�غ املريضة 62 عاماً، وتعيش 
برئ�ة واح�دة فق�ط، ج�راء إزالة 
حراجي�ة  عملي�ة  م�ن  األخ�رى 
»ال  لصحيف�ة  وفق�اً  س�ابقة، 

ريبوبليكا« اإليطالية.
الجراح�ي  التدخ�ل  وأج�ري 
باس�تخدام تقني�ة التنظر خلف 
الريتون�ي(  )الغش�اء  الصف�اق 
  Da Vinci Xi باس�تخدام روب�وت

و4 أذرع تشغيل.
الن�وع  ه�ذا  إىل  اللج�وء  وت�م 
العملي�ات  م�ن  االس�تثنائي 
بواس�طة الروبوتات بينما يكون 
املري�ض مس�تيقظاً، ألن التخدير 
محفوف�اً  كان  للمريض�ة  ال�ُكيل 
باملخاط�ر، وذلك ج�راء هزيمتها 
ورماً آخر قبل عدة سنوات بفضل 
استئصال رئة لها وعاشت لبعض 
الوق�ت مع كتلة كلوية اس�تمرت 

يف النم�و حت�ى وصل�ت لحجم 5 
سنتيمرتات، وأصبحت غر قابلة 
الجراحي�ة  بالعملي�ات  لإلزال�ة 

العادية.
وقال باولو جونترو، مدير جراحة 
املس�الك البولي�ة يف املستش�فى: 
الجراح�ة، أخرت  إج�راء  »قب�ل 
املريضة بأن الحالة كانت معقدة 
للغاي�ة وأن الجراح�ة الروبوتية، 
ه�ي التكنولوجيا الوحي�دة التي 

كانت ستس�مح لن�ا بإزال�ة مثل 
ه�ذا ال�ورم، والتي لم تس�تخدم 
م�ن قب�ل يف مريض مس�تيقظ«.

ب�ني  الجم�ع  بفض�ل  وبالفع�ل، 
تقنية الروبوتات املساعدة ونظام 
الروبوت دافن�ي وتقنيات إعادة 
بن�اء الصورة ثاثي�ة األبعاد التي 
وجه�ت الجراح�ة، أزي�ل ال�ورم 
تمام�اً، م�ا أدى إىل إنق�اذ ال�كىل 
الس�بق  واملريضة.وتعليق�ًا ع�ىل 

اإليط�ايل، قال جونت�رو: »بفضل 
تع�اون فري�ق مح�رتف للغاي�ة، 
أثبتن�ا ألول م�رة يف العالم جدوى 
اس�تخدام التكنولوجيا الروبوتية 

عىل املرىض املستيقظني«.
وبقي�ت املريض�ة بع�د العملي�ة 
مل�دة  املستش�فى  يف  الروبوتي�ة 
أس�بوع فقط للتعايف، ث�م عادت 
إىل منزله�ا يف روما بالقطار وهي 

بصحة جيدة.

العناية بالجروح البس�يطة والخدوش والكدمات من األشياء املهمة إذا كنت مصاًبا بداء 
الس�كري، وقالت أخصائية األمراض الجلدية بمستش�فيات كليفياند كلينيك، كريستني 
بوبليت-لوبي�ز، »إذا كنت تعاني من مرض الس�كري فأنت لس�ت بحاج�ة إىل فعل يشء 
لعاج الجروح، باس�تثناء مراقبة املنطقة طاملا لم يتش�قق الجلد، بحسب ما ذكر موقع 
»كليفيان�د كلينيك«.وأوض�ح الدكتور بوبليت لوبيز: »الكدمة هي مجرد كدمة وس�تمر 
بالتغ�رات املختلف�ة يف الل�ون بمرور الوقت، لذا ف�إن إصابتك بمرض الس�كري ال يعني 
بال�رضورة أنه س�يؤدي إىل إطالة طريقة عاج الكدم�ة أم ال«.ومع ذلك، إذا كان لديك أي 
نوع من التمزق، يجب أن تراقب بعناية العدوى ألن مرىض السكري أكثر عرضة لإلصابة 
بالع�دوى، وفًقا للدكتورة بوبليت-لوبي�ز وبعض عامات العدوى التي يجب البحث عنها 

هي:
- احمرار.

- إحساس بالسخونة حول الجرح.
- ترصيف صديد.

وأضافت »إذا كانت لديك أي من هذه العامات، فأنت بالتأكيد بحاجة إىل لفت انتباه طبيبك 
إليها، ألنك قد تحتاج إىل مضادات حيوية عن طريق الفم«.وهناك بعض االختافات يف الرأي 
بني خراء مرض السكري وأطباء األمراض الجلدية عندما يتعلق األمر بعاج الجروح وقال 
أخصائي مرض الس�كري لني أوالنسكي:  عند تنظيف الجرح، عىل سبيل املثال، ابدأ بغسله 
بامل�اء والصاب�ون ثم أضف مضاًدا حيوًيا موضعًيا بدون وصف�ة طبية مثل Neosporin أو 
مرهًم�ا موصوًفا مث�ل Bactroban للمس�اعدة يف منع دخول البكتريا إىل األنس�جة تحت 
الجلد.وقال أوالنس�كي إن الخط�وة التالية هي تغطية الجرح بضم�ادة إلبقائه رطًبا حتى 
يش�فى بش�كل أرسع.وأوضح أوالنس�كي: »ال أعتقد أن هناك أي ميزة إلبقائها مفتوحة يف 
اله�واء إذا جف�ت حافة التمزق، تجف ه�ذه الخايا، ومن األفضل ل�ك الحفاظ عىل رطوبة 
تم�زق أو قطع أو كش�ط بمضاد حيوي موضعي حتى تحصل ع�ىل قرة توفر نفس نوع 
الحماي�ة مثل برتك«.وأوض�ح أيًضا أنه إذا كان الجرح عميًقا ولم يحصل الش�خص عىل 

خمس سنوات، فيجب عليه أن يسأل الطبيب عما إذا كان حقنة التيتانوس منذ 
حقن�ة التيتانوس.باإلضاف�ة إىل ذل�ك ، ينصح يجب أن تأخذ 

أوالنس�كي قائا: »إذا كن�ت مصاًبا بمرض 
السكري، فيجب أن تكون حريًصا بشكل 
خ�اص م�ع أي جروح يف قدم�ك، بحيث 
تمنع أي تقدم محتمل إىل مشاكل أخرى 
أكث�ر خطورة«.وهناك م�دارس فكرية 
مختلف�ة ح�ول اس�تخدام بروكس�يد 
الج�روح، نظرًا  لتنظيف  الهيدروج�ني 
ألن البروكس�يد يمك�ن أن يتل�ف خايا 
الجل�د الجدي�دة أثن�اء نموها م�رة أخرى، 
يفضل الدكتور أوالنس�كي أن يس�تخدم 
املرىض الصابون واملاء بدالً 

من البروكسيد.

طريقة للعناية بالجروح 
لمرضى السكري

كشف الطبيب الرويس املتخصص يف علم املناعة، فاديمر 
بوليبوك، املواد الغذائية األكثر إثارة للحساسية عند تناول 
الطعام.وق�ال إن أكث�ر أن�واع الطع�ام املثرة لحساس�ية 
التهاب الجلد التأتبي أو األكزيما، هي حليب البقر والقمح 
والحب�وب والبي�ض والدواج�ن واألس�ماك.وأوضح أن رد 
الفعل التحس�ي قد يكون أقل ش�يوعا ولكنه أكثر شدة، 
وش�دته يمكن مقارنتها مع شدة الحساس�ية بعد تناول 
الحمضي�ات أو املك�رسات. وم�ن جهة أخ�رى من املمكن 

أن يك�ون اضط�راب الجه�از الهضمي من أح�د مظاهر 
حساس�ية الطع�ام، ويف ه�ذه الحاالت يكون تش�خيصه 

صعبا.وتابع أن »أي أن شخصا يعالج من قبل أخصائي 
أم�راض الجهاز الهضمي، لكن�ه يف الواقع يعاني من 

حساس�ية الطعام. لكن أعراض الحساسية ليست 
واضحة. وم�ن املمكن ألي ش�خص أن يعاني من 
هذا املرض خال س�نوات طويلة وال يذهب أبدا إىل 

طبيب الحساسية«.

أكثر األطعمة إثارة للحساسية



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

مواقيت ال�صالة
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في محافظات جنوب العراق

news

توفي طفلها بردًا.. فرفعت
 دعوى بـ100 مليون دوالر ضد شركة الكهرباء 

ألقت السلطات الربيطانية، االثنني، القبض 
عربية  أمرية  قرص  يف  نظافة  عاملة  عىل 
تعيش يف لندن، لالشتباه يف ضلوعها برسقة 
دوالر. مليون  عن  قيمتها  تزيد  مجوهرات 
عاما(،   65( تابا  فريجيليا  العاملة  وتواجه 
وأسوار  أملاس  خواتم  برسقة  اتهامات 
نحو  إىل  قيمتها  تصل  وأقراط  وساعات 
مليون و400 ألف دوالر، وفق »سكاي نيوز 
العاملة  إن  االدعاء  سلطات  عربية«.وتقول 

رسقت املجوهرات من قرص األمرية األردنية 
الربيطانية.ويشتبه  العاصمة  يف  فرييال 
ابن  إىل  املجوهرات  منحت  العاملة  أن  يف 
الذي  عاما(،   37( العمر  من  البالغ  اختها 
املزادات.وتم القبض  باع املجوهرات يف دور 
بيع  محاولته  أثناء  الثالثيني،  الشاب  عىل 
يوجد  ال  إذ  العالم،  يف  النادرة  الخواتم  أحد 
منها سوى 6 فقط.وقالت مصادر لصحيفة 
 76( العمر  من  البالغة  األمرية  إن  »الصن« 

عاما( تأثرت نفسيا بما جرى لها.وأضافت 
العديد من املجوهرات كانت ثمينة ولها  أن 
يمكن  ال  بصورة  األمرية،  لدى  كبرية  قيمة 

استبدالها بأي مجوهرات أخرى.
واألمري فريال املعروفة بنشاطها يف األعمال 
الخريية واإلغاثية، تزوجت من األمري محمد 
الراحل  للملك  األصغر  الشقيق  طالل،  بن 
ولدى  و1978،   1964 عامي  بني  حسني 

الزوجني ولدان هما تاال وغازي.

الثالثاء  23  شباط  2021   العدد  2531  السنة الحادية عشرة

رغ�م اندث�ار صناع�ة الخ�وص ) س�عف النخي�ل( يف 
محافظ�ة ذي ق�ار جن�وب الع�راق، ال ي�زال فيص�ل 
دخ�ل )73 عاما( يحتفظ ببعض من إرثها يف بس�تان 
عائلت�ه املت�وارث من أكثر من مئة ع�ام، حينما كانوا 
يعملون بش�كل يوم�ي يف ه�ذه املهنة.ويحتفظ دخل 
ببعض األعمال اليدوية الت�ي ال يزال يصنعها أحفاده 
لالس�تخدامات املنزلية، كاملكنس�ة والطب�ك )الطبق( 
الذي يوض�ع عليه الخبز.وصناع�ة الخوص من أقدم 
املهن الت�ي عرفها الس�كان يف جنوب الع�راق، ومنها 
كان الن�اس ق�د عرف�وا كي�ف يس�تثمرون النخيل يف 
حياتهم اليومي�ة، بصناعة الكثري م�ن املنتجات التي 
ص�ارت الحق�ا إرثا تاريخي�ا وحضاريا يوث�ق مرحلة 

انتع�اش الحي�اة وازدهارها ل�دى العراقيني.ولم تخُل 
البي�وت القديم�ة الت�ي بنُيت يف كنف بس�اتني النخيل 
م�ن امتهان ه�ذه الحرف�ة، ف�كان الرجال والنس�اء 
يتش�اركون يف الكث�ري م�ن األعم�ال لصناع�ة األرّسة 
التم�ر  والك�رايس واألقف�اص والق�دور وحافظ�ات 
والخب�ز وغريها من املواد.ويعترب فيصل دخل وإخوته 
م�ن القل�ة الذين ال يزالون يعملون بش�كل بس�يط يف 
صناع�ة بعض األعم�ال الحرفية املتعلق�ة بالخوص، 
وذل�ك بعد بحث اس�تمر أياما القتفاء آث�ار من يعمل 
بهذه الحرف�ة يف محافظة ذي قار، ولعله الوحيد الذي 
ال ي�زال يعتز بهذه الحرفة رغم املنافس�ة القوية التي 
يواجهها من املواد املس�توردة من الخارج.يقول دخل 

إنه تعلم حرفة خواصة الس�عف عن طريق والده الذي 
تعلمها ه�و اآلخر من أجداده، بع�د أن كانوا يقضون 
س�اعات طويلة يف صناعة الكثري من املواد، وال سيما 
تلك الت�ي تتطلب جه�دا ووقتا طوي�ال إلكمالها، مثل 
الكرايس والحصرية والطبك وبعض املنتجات األخرى.

وعىل الرغم من أن صناعة خوص السعف يف محافظة 
ذي ق�ار كانت تنترش يف مناط�ق عدة من مدنها خالل 
س�نوات طويل�ة، فإنها تالش�ت خالل الس�نوات التي 
أعقب�ت الغ�زو األمريكي للع�راق ع�ام 2003، وهجر 
الن�اس ه�ذه املهنة الت�ي لطاملا كانت س�ندا لهم أيام 
الحص�ار وس�نوات القح�ط والجوع الت�ي مرت عىل 
العراقي�ني. وجمع الس�عف -كما يروي أب�و عباس- 

ه�و الخط�وة األوىل، ثم يتم ف�رزه وتصنيفه لعمل كل 
منتج، فليس كل س�عفة يمكن أن تدخل يف الخواصة، 
فسعفة »القلبة« تكون »للمهفة« )املروحة اليدوية(، 
أما الس�عف الباقي فيكون من أج�ل »البل« )نوع من 
الحص�ري يف�رش ع�ىل األرض(، والطبك ال�ذي يوضع 
عليه الخبز )نوع من الصواني(.وال يمكن لكل سعفة 
أن تكون مناس�بة لصناعة حصرية أو طبك أو سفرة 
الطعام، إذ لكل س�عفة رشوطه�ا، فصناعة الحصرية 
تكون أوال بخرط الس�عف، ثم يتم وضعه تحت أشعة 
الش�مس يوم�ني أو ثالثة، ثم يوضع يف امل�اء، ومن ثم 
يتم صفه وترتيبه بحس�ب الحج�م، وعادة ما تجلس 

النساء لذلك بشكل متعاقب.

يف  إال  تحدث  ال  وربما  للغاية،  مفرحة  نهاية  يف 
استطاعت  واقعية،  قصة  اآلن  ولكنها  السينما، 
)29 عاماً(  تدعى ستيفاني جيالن  اسكتلندية  سيدة 
األطباء  أخربها  أن  بعد  الرسطان  مرض  عىل  التغلب 
بلقب  فازت  أنها  ذلك  من  واألكثر  قاتل.  مرضها  أن 
وفقاً  الحكاية  تفاصيل  اسكتلندا.وتعود  جمال  ملكة 
لصحيفة »دييل ستار« إىل إصابة ستيفاني بنوع نادر 
من رسطان العظام عام 2017، وتضاعفت مأساتها 
بعد أن صدمت شاحنة نقل زوجها يف األسبوع نفسه 
التي اكتشفت فيه مرضها.حينها لم تفكر ستيفاني 
لم  وهي  بعدها،  من  الثالثة  أطفالها  مصري  يف  إال 
تتخَط حينها ال�25 عاماً من عمرها، وبعد أن أخربها 
األطباء أن املرض يدمر العظام وبدأ ينترش يف الرئتني.

كما راحت تفكر يف ترتيبات الجنازة، وحياة أطفالها 
من بعدها، ولكنها يف نفس الوقت لم تستسلم للمرض 
إليها  زف  فرتة  وبعد  العالج،  تلقي  عىل  وواظبت 
فرحة  الرسطان.بعد  من  التام  شفائها  خرب  األطباء 
وراحت  أكثر،  الحياة  عىل  ستيفاني  أقبلت  الشفاء، 
يناير  ويف  للمرىض،  النفيس  والدعم  النصائح  تقدم 
وترأست  اسكتلندا،  جمال  ملكة  بلقب  فازت  املايض 
اإليجابية  القيم  ونرش  للمرىض  النفيس  للدعم  حملة 

عرب وسائل التواصل.

بعد أن تجهزت للموت شفيت 
وانتخبوها ملكة جمال

نحو  واحدة  خطوة  الطائرة  السيارة  حلم  اقرتب 
الفيدرالية  الطريان  إدارة  منحت  أن  بعد  الواقع، 
أول مركبة  ترخيص  املوافقة عىل   )FAA( األمريكية 
برسعة  التحليق  يمكنها  هجينة  أرضية-جوية 
»تريافوجيا  الطائرة  الساعة.وحصلت  يف  ميل   100
رخصة  عىل   »Terrafugia Transition ترانزيشن 
لإلقالع. األخرض  الضوء  يمنحها  مما  للطريان، 

والرتخيص الخاص الذي حصلت عليه الطائرة خاص 
السيارة  ولكن  الطريان،  ومدارس  للطيارين  فقط 
مرور  بعد  الشوارع  يف  قانونية  ستصبح  الطائرة 
عام آخر أو نحو ذلك كونها ال تزال بحاجة إىل تلبية 
السائقون  الطرقات.وسيتمكن  عىل  السالمة  معايري 
الطريان  وضع  إىل  السيارة  قيادة  تحويل  من  قريباً 

املطارات  يف  والهبوط  واإلقالع  دقيقة،  من  أقل  يف 
الصغرية أو الطرق الرسيعة.وتأمل تريافوجيا االنتهاء 
عىل  املوافقات  عىل  والحصول  اإلنتاج  عمليات  من 
السيارة الهجينة ذات املقعدين عام 2022، وسيكون 
قيادة  رخصة  عىل  الحصول  بتجربتها  املهتمني  عىل 

وشهادة طيار ريايض.
إطالق  تعتزم  للصني  اململوكة  تريافوجيا  وكانت 
السيارة الطائرة رسميا عام 2019، ولكن املدير العام 
، كيفن كولبورن، قال للصحفيني أن فريقه »اجتهد 
وحّسن  مركًزا،  وظل  الوباء،  رغم  العام  خالل  كثرياً 
للتصميم،  الحاسمة  الجوانب  وأكمل  الجودة،  نظام 
وصنع السيارة، وأكمل 80 يوًما من اختبار الطريان، 
إدارة  تدقيق  بنجاح  واجتاز  فنية  وثيقة   150 وسلم 

يف  كبري  إنجاز  هذا  الفيدرالية«.وأضاف:  الطريان 
طائرة  سيارة  أول  لتقديم  مهمتنا  تنفيذ  سبيل 
 1300 حوايل  تزن  التي  العالم.«الطائرة  يف  عملية 
قابلة  وأجنحة  ثابتة  هبوط  معدات  لديها  رطل، 
يف  ميل   100 إىل  رسعتها  تصل  أن  ويمكن  للطي. 
قدم،   10000 حوايل  إىل  االرتفاع  ويمكنها  الساعة 
ولقيادتها سيحتاج املالك إىل رخصة قيادة وشهادة 

طيار ريايض.
 912iS  Rotax بمحرك  الطائرة  السيارة  زودت 
حصان،   100 بقوة  بالوقود  يعمل  الذي   Sport
أو  املمتاز  بالبنزين  إما  املحرك  تشغيل  ويمكن 
وقود الطائرات 100 لرت، بينما يتم تشغيل السيارة 

بواسطة محرك كهربائي هجني.

سقط بسيارة من على ارتفاع 22 مترًا ومازال حيا!

القبض على خادمة سرقت مجوهرات »أميرة عربية«

مدينة  إىل  وعجائبها،  القديمة  املرصية  باآلثار  املهتمني  من  العالم  أنظار  اليوم  فجر  تتجه 
أبوسمبل جنوب مرص، لرصد ومتابعة ظاهرة تعامد الشمس عىل قدس األقداس.

وتعامد الشمس عىل قدس األقداس هي ظاهرة فريدة تتكرر مرتني كل عام 22 فرباير و22 
أكتوبر.وتتسلل أشعة الشمس داخل املعبد، وصوال أقدس األقداس، ويتكون من منصة تضم 
تمثال امللك رمسيس الثاني جالسا وبجواره تمثال اإلله رع حور أخته، واإلله آمون، وتمثال 
رابع لإلله بتاح.جدير بالذكر أن الشمس ال تتعامد عىل وجه تمثال »بتاح«، الذى كان يعتربه 
»اليوم  الشمس عىل وجه رمسيس بحسب  السبب وراء تعامد  الظالم.ويرجع  إله  القدماء 
السابع« إىل سبب ذكر ىف روايتني، أوالً هي أن املرصيني القدماء صمموا املعبد بناء عىل حركة 
الفلك لتحديد بدء املوسم الزراعي وموسم الحصاد، وثانياً هي أن هذين اليومني يتزامنان مع 
يوم مولد امللك رمسيس الثاني ويوم تتويجه عىل العرش.يذكر أن ظاهرة »تعامد الشمس« 
عىل تمثال رمسيس كانت تحدث يومي 21 أكتوبر و21 فرباير قبل العام 1964، إال أنه بعد 
العايل ىف بداية  نقل معبد أبوسمبل بعد تقطيعه إلنقاذه من الغرق تحت مياه بحرية السد 
الستينيات من موقعه القديم، الذى تم نحته داخل الجبل، إىل موقعة الحايل، أصبحت هذه 

الظاهرة تتكرر يومي 22 أكتوبر و22 فرباير.

نرشت سيدة من جنوب إفريقيا صورا 
»مروع�ة« عىل حس�ابها يف فيس�بوك 
تظه�ر فيها وه�ي تحمل قل�ب زرافة 
بعد أن دف�ع لها زوجه�ا تكلفة رحلة 
صيد إلطالق النار عىل الحيوان كهدية 
ف�ان  مرييلي�ز  الحب.وأطلق�ت  عي�د 
دير م�ريوي ، 32 عاًم�ا، من مقاطعة 
ليمبوب�و بجن�وب إفريقي�ا، النار عىل 
الزراف�ة البالغة م�ن العمر 17 عاًما يف 
13 فرباي�ر وقتلتها. ث�م وقفت حاملة 
قلب الحيوان ونرشت الصور متفاخرة 

بأنها »سعيدة للغاية بهديتها ».
وتعليقا ع�ىل الصور، كتب�ت فان دير 
م�ريوي، وه�ي أم لطفل�ة وتم�ارس 
الصيد منذ س�ن الخامسة: »رشعت يف 

ع�ام 2016 يف مهمة الصطي�اد زرافة 
كب�رية ولك�ن لم أج�د ما كن�ت أبحث 
عنه.لق�د اتصلت بكل ش�خص أعرفه 
تقريبًا ممن لديه�م زرافات كبرية.. يف 
عام 2017، وجدت زرافة مس�نة، لكن 
لسوء الحظ، وصل أحد أصدقائي قبيل 
فكان�ت له.لق�د تخلي�ت ع�ن األمل يف 
العامني املاضيني، ولكن منذ أسبوعني، 
اتص�ل بي صديقي العزيز كريس�جان 
باك�ر بخصوص طلب�ي للحصول عىل 
زرافة كبرية يف السن ولم أصدق عيني 
كانت مس�نة وق�ال املالك أنه�ا قد لن 

تعيش ل�  3 أشهر أخرى !
وأوضح�ت أن زوجه�ا جريهاردت نيل 
خط�ط الصطحابها إىل فن�دق خمس 

نج�وم يف ص�ن س�يتي لك�ن األخب�ار 
الجدي�دة أجربته عىل تغي�ري الخطط، 
فب�دالً م�ن ذل�ك، جم�ع 1500 جنيه 

إسرتليني لدفع رحلة الصيد.
ويُظه�ر مقط�ع فيديو املط�اردة بني 
األدغ�ال واألش�جار الطويل�ة، قبل أن 
تطل�ق مرييلي�ز الن�ار يف مقدمة عنق 
ال�ذي  امل�كان  إىل  الزرافة.ث�م س�ارت 
سقطت فيه الزرافة البالغة من العمر 
17 عاًم�ا، قب�ل أن تطل�ق رصاص�ة 
ثانية.ورسع�ان ما تس�ببت الصور يف 
إث�ارة ضجة ع�ىل اإلنرتن�ت، لكن فان 
دير م�ريوي ، التي لم تن�دم، هاجمت 
يشء  ال  ب�أن  وتعه�دت  منتقديه�ا، 

سيوقفها عن الصيد.

يف  بناء  رشكة  ابتكرت 
بإنتاجها  املعروفة  كولومبيا 
ملعالجة  طريقة  للقهوة، 
اإلسكان  مشاريع  يف  النقص 
النائية،  مناطقها  يف 

باستخدام نفايات البن.
نيوز«  »غوود  ملوقع  ووفقاً 
الرشكة  تقوم  الكندي، 
وهي  البن،  قشور  بتحويل 
بحبوب  تحيط  ورقية  مادة 
بناء  مواد  إىل  الثمينة،  البن 
ومتعددة  وخفيفة  مرنة 
أن  يمكن  االستخدامات 
مقابل  للمنازل  ألواحاً  تصبح 

أقل من 4500 دوالر.
»وودبكر«  رشكة  واستقرت 
أن  بعد  البن،  قشور  عىل 
من  مادة  تطوير  حاولت 
النخيل  وسعف  األرز  ألياف 

ونشارة الخشب.

منازل من نفايات البن في كولومبيا !

ظاهرة ال تحدث إال مرتين سنويًا تتباهى بصورها مع »قلب زرافة« أهداه لها زوجها !
تجتذب أنظار العالم إلى أبوسمبل

مسنة تحقق حلمها وتنشر أول 
كتاب لها بعمر 93 عامًا

حققت مس�نة بريطانية أحالمها يف تأليف أول كتبها بعمر 93 عاماً، 
وهي تعمل اآلن ع�ىل تأليف كتابها الثاني.قالت لصحيفة »غارديان« 
الربيطانية عن كتابها األول بعنوان »خيار ابنة«: »قصتي هي حياتي 
فعالً، ولم يخطر ببايل يوماً أن ش�خصاً آخر سيهتم يف معرفة املزيد«.

اليوم يكون قد مىض عىل زواج السيدة مارغرت فورد 76 عاماً. كانت 
تنظر داخل صندوق ميلء بحوايل 630 رسالة متبادلة بينها وزوجها، 
يف أح�د األيام، فقراءتها مس�تعيدة العديد م�ن الذكريات، وهي تذكر 
عندما كان زوجها يرس�ل لها ثالثة رسائل يف اليوم أحياناً خالل فرتة 
تنقله بني املواقع العسكرية.ثم اتضح لها أن الناس هذه األيام ليست 
لديه�م أدن�ى فكرة كي�ف كان الوضع قبل أن يصبح التواصل س�هالً 
للغاي�ة، فقررت أن تؤلف كتاباً.كانت نيتها دائماً أن تكتب عن الحياة 
التي عاشتها مع زوجها جيم، لكنه تبني لها أن االهتمام كان منصباً 
أكث�ر عىل قصتها، فوافق�ت أن تكتب عن كل يشء حتى حفل زفافها 

عام 1946، باعتقاد أن الباقي سيكون يف الكتاب الثاني.

رفعت عائلة صبي يبلغ من العمر 11 عاماً، صناعة الخوص  تقاوم االندثار في زمن التكنولوجيا
األمريكية،  تكساس  والية  يف  تويف  قد  كان 
دوالر  مليون   100 بقيمة  قضائية  دعوى 
شبكة  الكهرباء.وبحسب  رشكات  ضد 
»إيه بي يس« نيوز األمريكية، عثرت والدة 
يف  متوفياً  طفلها  عىل  بينيدا  كريستيان 
بسبب  يتجمد  كان  الذي  املتنقل  منزلهم 
موجة الربد التي تعم املنطقة، حيث أسهم 
انقطاع الكهرباء يف زيادة أثرها سوءاً عىل 
 100 بقيمة  القضائية  السكان.الدعوى 
موثوقية  ملجلس  ُوجهت  دوالر  مليون 
ورشكة   )ERCOT( تكساس  يف  الكهرباء 

يف  الطاقة  ملزودي  كوربوريشن  إنتريجي 
عن  الجسيم  باإلهمال  اتهام  يف  تكساس 
عانى  أنه  من  أرسته  تشتبه  طفل  وفاة 
عندما  الجسم  حرارة  درجة  يف  انخفاضاً 
منزلهم  يف  والتدفئة  الكهرباء  انقطعت 
املتنقل خالل موجة الربد التاريخية، وذلك 
املوت غري املرشوع  يف دعوى قضائية ضد 
زاعمة  جيفرسون.  مقاطعة  محكمة  يف 
الرشكات«  تلك  أن  املتوىف  الطفل  والدة 
لتجهيز  السابقة  التوصيات  تجاهلت  قد 
استعداداً  بها  الخاصة  الكهرباء  شبكة 

لفصل الشتاء.

أول سيارة طائرة في العالم
 تحصل على ترخيص رسمي للتنقل


