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الكاظمي ُيغازل بايدن على منبر سعودي!

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
يف أج�واء سياس�ية مش�حونة، ووضع 
أمن�ي محف�وف باملخاط�ر، ل�م يك�ن 
أم�ام مجلس النواب س�وى الوقوف مع 
الجريمة  الغاضب�ن، ج�راء  العراقي�ن 
الشنيعة التي ارتكبتها الواليات املتحدة 
يف قل�ب العاصمة بغ�داد، عندما اغتالت 
»يد الغدر« القائدين الش�هيدين قاس�م 
سليماني وأبو مهدي املهندس يف مطلع 

العام املايض.
ففي فجر يوم الجمعة املوافق )3 كانون 
الثان�ي 2020(، نّفذت طائ�رة أمريكية 
مس�رية، رضب�ة جوي�ة ق�رب مط�ار 
بغ�داد الدويل، اس�تهدفت خاللها موكباً 
كان يق�ل قائ�د فيلق الق�دس بالحرس 
الثوري قاسم س�ليماني، ونائب رئيس 
هيأة الحش�د الش�عبي آنذاك أبو مهدي 
املهندس، ما أس�فر عن استش�هادهما 

وجمع من رفاقهما.
وهيأت إدارة الرئيس األمريكي الس�ابق 
دونال�د ترامب آن�ذاك، “ذرائ�ع واهية” 
تمهيداً لتنفيذ جريمتها النكراء باغتيال 
القادة الشهداء، الذين كانت لهم صوالت 
كب�رية يف إحب�اط املخطط�ات الصهيو 

أمريكية يف العراق واملنطقة.
ب�أن  حينه�ا  ترام�ب  إدارة  وتذرع�ت 
عملي�ة االغتيال ج�اءت رداً عىل هجوم 

 )2020 األول  كان�ون   27( يف  وق�ع 
داخ�ل قاع�دة “ك�ي-وان” األمريكية يف 
محافظ�ة كرك�وك، وأس�فر ع�ن مقتل 
متعاق�د عراقي-أمريكي، ورغ�م ادعاء 
املحققن األمريكين بامتالكهم أدلة عىل 
مسؤولية فصائل املقاومة العراقية عن 
الهجوم، إال أنهم لم يقدموا أيَّاً منها عىل 
املأل، ولم يشاركوها الحكومة العراقية.

الكاتب�ة  طرحته�ا  ألدل�ة  ووفق�اً 
بصحيفة “نيوي�ورك تايمز” األمريكية، 
أليس�ا روب�ن، يبدو كم�ا ل�و أنَّ ترامب 
ومستش�اريه قد ق�رَّروا خطًة واس�عة 
املقاوم�ة  فصائ�ل  ملهاجم�ة  النط�اق 
وكان�وا  س�لفاً،  الع�راق  يف  اإلس�المية 
اس�تفزازي،  ح�دث  أيَّ  يتحيَّن�ون 
الس�تخدامه ذريعًة لتنفيذ الخطة. وقد 
أت�اح الهجوم عىل قاع�دة كي-وان هذه 
الذريع�ة لهم، مع أنَّهم ل�م يتمكنوا من 
تقديم أي دلي�ل عىل أن فصائل املقاومة 

ذته. هي التي نفَّ
وع�ىل إثر ذل�ك ص�وت مجل�س النواب 
العراقي، خالل جلسة استثنائية عقدها 
يف الخامس من كانون الثاني 2020، عىل 
قرار ُيل�زم الحكومة بالعمل عىل جدولة 
إخ�راج الق�وات األجنبي�ة م�ن العراق، 
الب�الد  أرض  اس�تخدام  م�ن  ومنعه�ا 
وس�مائها ومياهها، لتنفي�ذ أية أعمال 

عدائية تجاه دول الجوار الجغرايف.
وحظي القرار الربملاني الحاس�م، بدعم 
ش�عبي كبري تمثل بتظاه�رات مليونية 

غاضب�ة، طالب�ت ب�”ط�رد االحت�الل” 
الس�يما بع�د عملي�ة االغتي�ال الغادرة 
الت�ي نفذته�ا طائ�رة أمريكية مس�رية 

قرب مطار بغداد الدويل يف كانون الثاني 
2020، وأس�فرت ع�ن استش�هاد قادة 

النرص.

الرافض�ن  العراقي�ن  إلرادة  وخالف�ًا 
تزع�م  األجنب�ي،  العس�كري  للتواج�د 
ع�ن  واآلخ�ر،  الح�ن  ب�ن  الحكوم�ة 
»حاج�ة« العراق لتلك الق�وات، وهو ما 
تفّوه به رئيس�ها مصطف�ى الكاظمي 
خالل مقابلة صحفية نرشتها صحيفة 
»الرشق األوسط« الس�عودية يوم األحد 

املايض.
وق�ال الكاظم�ي للصحيفة الس�عودية 
الصف�راء، التي طاملا هاجمت العراقين 
وأعراضهم واتهمتهم بش�تى التهم، إن 
»ق�رار وج�ود الق�وات األجنبي�ة بغض 
النظر ع�ن هويته�ا ومرجعيته�ا يعود 
إىل العراق وحكومت�ه، وال عالقة له بأي 

قرار أو رغبة أخرى«.
وي�رى مراقب�ون أن حدي�ث الكاظم�ي 
يوح�ي بأنه ال يعرتف بالق�رار الربملاني 
الخ�اص بإخراج الق�وات األجنبية، كما 
أنه يمّث�ل تحدي�اً إلرادة العراقين الذين 
يعتربون وج�ود تلك الق�وات »احتالالً« 

ألراضيهم.
الس�يايس  املحل�ل  يق�ول  ذل�ك  وف�ق 
مؤي�د الع�ي ل�«املراق�ب العراق�ي«، إن 
»الكاظم�ي كان واضحاً ج�داً منذ اليوم 
األول لتس�لمه رئاس�ة ال�وزراء ب�إرادة 
أن�ه »كان وماي�زال  أمريكي�ة«، مبين�اً 
يناور لتس�ويف القرار الربملاني الخاص 

بإخراج القوات األجنبية«.
ويضيف العي أن »ق�رار مجلس النواب 
القايض بإخراج الق�وات األجنبية، ُيعرّب 
ع�ن إرادة عراقية حقيقية، إذ إنه حظي 
بدعم شعبي تمّثل بتظاهرات مليونية«، 
مش�دداً ع�ي أن »ه�ذا الق�رار واج�ب 

التنفيذ«.
ويش�ري الع�ي إىل أن »الكاظم�ي ال يريد 
خ�روج الق�وات األمريكي�ة الن بع�ض 
السياسين يرون أن مستقبلهم مرتبط 
بتواج�د تلك الق�وات«، معت�رباً أن »كل 
ترصف�ات الكاظمي تج�ري بمعزل عن 
السلطة الترشيعية، ويجب عىل الربملان 
الترصيح�ات  ه�ذه  ع�ىل  يحاس�به  أن 

وغريها«.
وع�ىل الرغ�م م�ن الدم�اء التي س�الت 
جراء االس�تهدافات األمريكي�ة املتكررة 
للحش�د الش�عبي، ل�م تص�در حكومة 
مصطف�ى الكاظم�ي أي موق�ف جاد، 
حيال “االنتهاكات األمريكية” ووجودها 

العسكري غري الرشعي يف البالد.
وال يخلو الخط�اب الدبلومايس العراقي 
يف عهد حكومة مصطفى الكاظمي، من 
»غزل غ�ري مرشوع« للوالي�ات املتحدة، 
يتم التعبري عنه بواسطة رسائل إعالمية 
ع�ىل لس�ان الكاظم�ي ت�ارة، وفريق�ه 

الحكومي تارة أخرى.

لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...
هن�اك إرصار حكوم�ي ع�ىل العم�ل بنظ�ام 
التقش�ف ع�ىل الرغم م�ن أن موازن�ة العام 
الح�ايل هي م�ن النوع االنفج�اري، وتضم يف 
فقراتها بنود فساد صممت من أجل رسقتها 
واالنتف�اع به�ا، فالحكومة ترص عىل س�عر 
برمي�ل النفط يف املوازنة ب�� 45 دوالرا واليوم 
النف�ط أخ�ذ يتج�اوز ال�� 64 دوالراً يف ظ�ل 
توقع�ات بارتفاع يص�ل اىل 75 دوالرا للربميل 
, ف�اإلرصار الحكوم�ي هو نوع من الفس�اد 
املبط�ن لع�دم محاس�بة الحكومة م�ن قبل 

الربملان عىل الفارق السعري ومصريه.
الع�راق حق�ق وف�رة مالي�ة تتج�اوز ال��5 

ملي�ارات دوالر يف ش�هر واح�د فكيف يكون 
مجموع أكثر من س�تة أش�هر يف ظ�ل تعايف 
االس�عار عامليا؟،  أما نف�ط البرصة الخفيف 
الذي ه�و اآلخر لم ي�درج كفارق س�عري يف 
املوازنة سيدر وفرة جديدة , خاصة لو علمنا 
أن خفي�ف الب�رصة أعىل س�عرا م�ن ثقيلها 
والذي يحس�ب ع�ىل برن�ت , ومن هن�ا نجد 
خط�ورة  ما تخطط ل�ه الحكومة وما تدعيه 
بش�أن العجز الحاصل ال�ذي صنعته بأيديها 

بحسب مايراه مراقبون.
االولي�ة  االحصائي�ة  أعلن�ت  النف�ط  وزارة 
للكميات املصدرة من النفط الخام وااليرادات 

املتحققة لشهر شباط املايض.

وقال�ت ال�وزارة، يف بي�ان له�ا، إن “كمي�ة 
الص�ادرات م�ن النف�ط الخ�ام )82( مليونا 
)877( ألفا و) 757 ( برميالً ، بإيرادات بلغت 
)5( ملي�ارات و)26( ألفا و )807 (  دوالرات 

”.
وأشارت االحصائية اىل أن “مجموع الكميات 
املص�درة م�ن النف�ط الخام لش�هر ش�باط 
املايض من الحقول النفطية يف وسط وجنوب 
آالف  و)105(  مليون�ا   )79( بلغ�ت  الع�راق 
و)329( برمي�ال ، أما من حقول كركوك عرب 
ميناء جيهان فقد بلغ�ت الكميات املصدرة ) 

3( مالين و) 772( ألفا و) 428 ( برميال “.
ويف هذا الشأن يرى الخبري االقتصادي صالح 

الهم�ايش , أن الوف�رة املالية مه�ددة بعوامل 
الفس�اد يف ح�ال تأخري إق�رار املوازن�ة , ألن 
رصفيات النفقات الحكومية ستكون من غري 
رقاب�ة وهذا أمر خطري اذا تم التعمد يف تأخري 
إق�رار موازن�ة الع�ام الح�ايل , وفيما يخص 
عجز املوازنة هو أمر كارثي وغري مقبول ألنه 
عامليا يجب أن يك�ون العجز بحدود )%4-3( 
, وم�ن املتوقع أن تصل الوف�رة املالية اىل 20 
مليار دوالر سنويا وستقلل العجز االفرتايض.

املراق�ب  الهم�ايش يف اتص�ال م�ع )  وق�ال 
العراق�ي(:  إن تنظيم موازنة تكميلية يف ظل 

الظروف الحالية أمر مستبعد...
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

عىل خلفية الترصيحات املتذبذبة والتربيرات 
غ�ري املنطقي�ة الت�ي يطلقه�ا املس�ؤولون 
املحلي�ون، الترشيعيون منه�م والتنفيذيون 
لالعت�داء االمريك�ي ال�ذي اس�تهدف ق�وات 
الح�دود  ع�ىل  املرابط�ة  الش�عبي  الحش�د 
العراقي�ة الس�ورية، أف�رزت تل�ك العملي�ة 
وج�ود رغبات ل�دى البع�ض لالصطفاف اىل 
املحور االمريكي، وهذا ما أفرزته ترصيحات 
املسؤولن بشقيهم النيابي والحكومي والتي 
كان آخره�ا االجتماع الربملاني الذي كان من 

املؤمل أن يناقش العملية الغاشمة.
ونف�ذ الط�ريان الج�وي االمريك�ي يف ليل�ة 
الجمع�ة املاضي�ة، عملية اس�تهداف طالت 
قوات الحش�د الشعبي املتمركزة عىل الحدود 

العراقية الس�ورية وتحدي�دا يف القائم، وهو 
أول نشاط عسكري بعد تسمية بايدن رئيسا 

للواليات املتحدة االمريكية خلفا لرتامب.
وتناقضت ترصيحات املسؤولن االمريكين، 
ح�ول العملية االخرية، حي�ث رصحت وزارة 
الدف�اع االمريكية »البنتاغون« وعىل لس�ان 
وزيرها »لويد اوس�تن« ب�أن العملية جاءت 
بالتع�اون م�ع الجه�ات االمني�ة العراقي�ة 

متمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية.
ليرتاجع »أوستن« عن ترصيحه بعد ساعات 
قلي�ة ويق�ول ب�أن العملي�ة تم�ت بجه�ود 
ومعلومات وفرها الجانب االمريكي بش�كل 
ح�رصي، يف وقت اعتربت أوس�اط سياس�ة 
وأمني�ة وبرملاني�ة محلية ب�أن العملية تمت 
داخل الع�راق وبقب�ول الحكوم�ة العراقية، 
معتربي�ن ترصيحات املس�ؤولن االمريكين 

الح�رج ع�ن حكوم�ة  لرف�ع  تأت�ي  بأنه�ا 
الكاظم�ي، س�يما بع�د أن دف�ع الترصي�ح 
االول لوزير الدفاع كتال سياس�ية اىل اإلرساع 
باس�تضافة ال�وزراء االمني�ن والقائد العام 
للق�وات املس�لحة، وال�ذي وجهت ل�ه تهمة 
التهرب من الحضور اىل الربملان لغرض إطالع 
السلطة الترشيعية عىل العمليات العسكرية 
الت�ي تطال قوات الحش�د الش�عبي من قبل 
الجانب االمريكي وكذلك مناقشة االتهامات 
املس�تمرة التي توجه اىل قوات الحش�د حول 

عمليات استهداف البعثات الدبلوماسية.
وأص�درت مؤسس�ة الحش�د الش�عبي بيانا 
رس�ميا، أك�دت في�ه أن االعت�داء االمريكي 
االخري استهدف قواته داخل الحدود العراقية 
مؤك�دة  الس�ورية،  األرايض  داخ�ل  ولي�س 

استشهاد أحد مقاتليها.

ويف ذات الس�ياق أعلنت لجن�ة االمن والدفاع 
النيابي�ة, أنها عقدت اجتماع�ا لالطالع عىل 
تقري�ر اللجن�ة الفني�ة العس�كرية التي تم 
تشكيلها من قبل هيأة الحشد الشعبي بشأن 
نتائجها بتحديد إحداثيات الرضبة االمريكية 
األخ�رية التي زعم البنتاغ�ون وقوعها داخل 

األرايض السورية.
وأك�دت اللجن�ة أن�ه بع�د أن يت�م االط�الع 
والتحقيق عن صحة املعلومات التي توصلت 
اليها اللجنة املؤلفة من خرباء عسكرين من 
وزارة الدفاع والوزارات األمنية فسوف يكون 
للجن�ة موق�ف قانوني تطالب ب�ه الحكومة 
بالكش�ف والتحقي�ق عن املتعاون�ن بتزويد 
البنتاغون باملعلومات س�واء كانوا أشخاصا 

أو من قبل التحالف الدويل...
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ارتفاع أسعار النفط يثمر«وفرة مالية« 
وآفة الفساد تستعد لقضِمها

البرلمان »ُيَسوِّف« جريمة »القائم« 
ببيانات »فارغة« 

المراقب العراقي/بغداد...
أك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، امس 
الثالث�اء، ان م�رشوع قان�ون املوازنة 
مجل�س  داخ�ل  س�ُيمرَّر  االتحادي�ة 
النواب نهاية االس�بوع الجاري. وقالت 
عضو اللجنة س�هام شنون يف ترصيح 

صحفي تابعته »املراق�ب العراقي« ان 
»مجلس النواب سيمرر مرشوع قانون 
املوازن�ة االتحادية لع�ام 2021 نهاية 
االس�بوع الجاري«، الفتة اىل ان »الكتل 
السياس�ية لم تتوص�ل اىل اي اتفاقات 
م�ع كردس�تان بش�أن املوازن�ة حتى 

االن«. واضافت ان »املجلس س�يميض 
بالتصويت ع�ىل املوازنة حت�ى وان لم 
يحصل اتفاق س�يايس مع كردس�تان 
ان  وبين�ت  االقلي�م«.  حص�ة  ح�ول 
»املوازنة ال تتحمل تأخريا اىل وقت آخر 
كون تمريرها أصبح رضورة قصوى«.

المراقب العراقي/بغداد...
ردت اللجن�ة االقتصادي�ة يف الربمل�ان، ام�س الثالث�اء، ع�ىل 
التوقعات بحصول قفزة نوعية مرتقبة يف سعر الدوالر، وذلك 

عقب اقرار املوازنة املالية العامة لسنة 2021 .
وق�ال عضو اللجنة مازن الفي�ي، يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراقب العراقي«  إن »صعود س�عر رصف الدوالر او نزوله 
ام�ام الدين�ار العراق�ي يف االي�ام املاضي�ة، كان ضمن املدى 
املعق�ول وليس كب�ريا«، الفتا اىل ان »اس�باب عدة تقف وراء 

تذبذب سعر الرصف«.
وأوض�ح الفي�ي، أن »ابرز االس�باب التي س�اهمت بتذبذب 
اس�عار الدوالر، ه�ي االخب�ار والترصيح�ات املتداولة حول 
وجود مطالبات نيابية باعادة سعر الرصف السابق، إضافة 

اىل وجود مضاربات تحدث يف االسواق، ومدى نشاطها«.
واضاف، أن »س�عر رصف الدوالر لن يش�هد اي قفزة لألمام 
وشكل يجعله ما فوق ال� 1500 دينار كما يقول البعض بعد 

اقرار املوازنة، لكنه بالتاكيد سيتاثر بمدى العرض والطلب.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت كتلة ب�در النيابي�ة ، ام�س الثالث�اء، ان الوجود 

االجنبي يف العراق غري مرحب به.
وقال النائب عن الكتلة  عدي راجون يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي«  إن “الوج�ود العس�كري 
األمريكي يف العراق غري مرحب به”، مبينا أن “واشنطن 
ع�ربت عن نواياه�ا الخبيثة بنرش املزي�د من الفوىض يف 

العراق”.
وأض�اف أن »الربملان عرب يف أكثر من مناس�بة عن خطر 

الوجود األمريكي عىل امن وسيادة البالد«.
وأص�در تحال�ف الفتح موقفه الرس�مي بش�أن الغارة 
األمريكية ضد قوات الحش�د عىل حدود العراق وسوريا، 
مطالب�ا وزارة الخارجية بالتحرك إلنهاء وجود التحالف 

الدويل يف العراق.

المراقب العراقي/بغداد...
اته�م النائ�ب ع�ن تحال�ف الفتح، 
الثالث�اء،  ام�س  الزام�ي،  عب�اس 
جه�ات سياس�ية وراء التظاهرات 
مؤخ�راً،  الب�الد  يف  خرج�ت  الت�ي 
فيم�ا بن انها  تح�اول زعزعة أمن 
واستقرار العراق وعرقلة زيارة بابا 

الفاتيكان.
وق�ال الزام�ي يف ترصي�ح صحفي 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 

»زي�ارة باب�ا الفاتي�كان اىل العراق 
مهمة جًدا، ل�ذا نعتقد أن هناك َمن 
يحاول إفشال هذه الزيارة ألغراض 
ومصال�ح ربم�ا تك�ون داخلية أو 

خارجية«.
وأضاف، أن »الظروف السياسية يف 
بعض األحيان تتحكم بمس�تويات 
يف  املس�تمر  االحتجاج�ي  الح�راك 
الفت�ا   ،»2019 ع�ام  من�ذ  الب�الد 
عم�وم  يف  التظاه�رات  »كل  أن  إىل 

محافظ�ات الب�الد حاول�ت جهات 
سياسية تسييسها«.

وب�ّن، أن »هن�اك تظاه�رات حقة 
ومرشوعة، لكن القس�م األكرب من 
التظاه�رات مخ�رتق من قب�ل أياٍد 
خفي�ة لجه�ات سياس�ية تح�اول 
زعزع�ة الوض�ع واالس�تفادة م�ن 
الحراك الشعبي لخدمة مصالحها، 
وتارة أخ�رى يحاولون زعزعة هذه 

الزيارة التاريخية للبابا«.

ٍب به كتلة نيابية: الوجود األجنبي في العراق غير ُمرحَّ

نائب: هدف التظاهرات زعزعة األمن 
وعرقلة زيارة البابا

الخميس المقبل موعدًا لتمرير الموازنة

االقتصاد البرلمانية ترد على مزاعم »ارتفاع« 
سعر صرف الدوالر

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

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

المراقب العراقي/بغداد...
اكد مص�در مطلع،امس الثالثاء، ان اللجنة العليا للصحة والس�المة 
الوطني�ة، س�تعقد اجتماعاً الي�وم االربعاء ملناقش�ة توصية بفرض 

الحظر الشامل ملدة اسبوع.
واف�اد املص�در ان »هناك توصية بفرض الحظر بش�كل ش�امل ملدة 
أس�بوع وبعدها الذه�اب إىل الحظ�ر الجزئي مع إجراءات الس�المة 

والوقاية«.
واضاف ان »اللجنة سوف تناقش هذا االمر اليوم االربعاء وتتخذ قراراً 
نهائيا بهذا الصدد، وحتى اللحظة لم تقرر اي يشء إال بعد املناقش�ة 
والدراس�ة، ولك�ن املرجح انها س�تذهب اىل إعالن الحظر الش�امل«. 
يش�ار اىل ان بعض املص�ادر اك�دت ان الحظر الذي تن�وي الحكومة 
فرض�ه اليتعل�ق باجراءات كورون�ا، وانما الغرض من�ه تامن زيارة 

البابا فرنسيس املزمع انطالقها يف الخامس من الشهر الجاري.

مصادر تؤكد نية الحكومة إعالن 
الحظر الشامل لمدة أسبوع

»قرار العراقيين« يصطدم برغبة حكومية جامحة 
ُتوِقُف عجلة إجالء القوات األميركية

إردوغان يهرب من مشاكله الداخلّية بعد 
عملّية »غارا« ويّتهم الحشد وإيران

5

آل خليفة ُيمعنون في اضطهاد 
البحرينيين

4

نفط الوسط يضم العب األولمبي
6 منتظر ستار
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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

ا كّذاب أو جبان ..  إِمَّ
يف باكورة أعمالهـا العــــدائية بعهد الرئيس بايدن 
قامـت أمريكــــا بعــــدوان عىل فصائل الحشـد 
يف الحـــــــدود العراقية الســــورية من الجانب 

السوري .
 خرب العدوان تم تبنيه رسميا من البنتاغون الذي أعلن 
يف بيانـه أنه قـام بتوجيه رضبة دقيقة للميليشـيات 
املسـلحة التابعة إليران وأنه اسـتفاد مـن املعلومات 
التـي زودته بهـا الجهـات االسـتخبارية العراقية يف 

تحديد مواقع تلك الفصائل . 
ليـس العـدوان جديدا أو مسـتغربا أو مفاجئا لنا من 
دولة العدوان األوىل واألكرب يف العالم ونحن نعلم أنه لن 
يكـون األخري حيثما تسـتمر معادلة الرصاع بني حق 
يقـاوم وباطل يتفرعن وبني صـوت يمانع وطاغوت 
يتمـادى وظلـم يسـترشي ،لكـن الجديد واملسـتجد 
والغريـب واملسـتغرب والعجيب واملسـتعجب هو ما 
أعلنتـه الجهات العراقية الرسـمية بنفـي ما جاء يف 
البيان األمريكي بشـأن تعـــاون االستخبــــارات 
العراقية مع الجانب األمريكي باملعلومات التي مهدت 

لهم القيام بهذا العدوان . 
أمريـكا تؤكـد والعـراق ينفـي وهـذا يعني أننـا إزاء 
احتمالـني ال ثالث لهما ،فهنـاك كاذب وهناك صادق 
فإّما أمريـكا تكذب والعراق يصدق أو العكس أمريكا 
تصدق والعراق يكذب . هكذا هو املنطق وهكذا تكون 
أرقام املعادلـة التي ال تخلو من 

نظرية املؤامرة .
 إعـان وزارة الدفـاع األمريكية 
العـراق  مـع  تنسـيقها  عـن 
وتعاونـه معها يف تنفيذ الرضبة 
دليـل  هـو  املذكـورة  الجويـة 
وإثبات وشهادة معتمدة رسميا 
عـىل العـــــــراق أن يتعامل 
معها كما هـي حكومة وبرملان 

وشعب .
 إنـكار العـراق ملا جـاء يف البيان األمريكـي يعني أننا 
إزاء حقيقة أخـرى فإِّما أن يكون العراق كاذبا أو أنه 
خائفـا مـن ردة الفعل املتوقعة من الشـارع العراقي 
عىل مسـتوى الفصائل املسـلحة أو من يمثل الحشد 

يف الربملان .
 هي هكـذا وال مجال ألمر ثالث، فبيـان وزارة الدفاع 
العراقية يدل عىل أننا كحكومة إِّما أن نكون صادقني 
وعلينـا أن نواجه الكــــذب األمريكي الداعي للفتنة 
والتحــــريض إلشـعال حــــــرب أهلية يف الباد 
وإِّمـا أن نكـون جبنـــــاء وخــــــائفـني وهذا 
يعني أن الحكـــــومة ومــــن يرأسها غري مؤهلة 

لقيادة الباد . 
مـا قامت به أمريكا يسـتدعي صحوة عاجلة للطيف 
السـيايس الشـيعي وأن يعـودوا إىل رشـدهم  قبل أن 
يغطـي الطوفان أنوف املرتفني الغافلني عن مصريهم 
خصوصا بعدمـا أضاعوا بوصلة القيـادة وأمىس كل 
يشء يف العـراق يدعـو للتوجس والتحسـب والخوف 
مـن املجهـول وإال فإننـا إزاء ما الُيحمـد عقباه بكل 
مـا يتوقـع املتوقعون ويخـاف الخائفـون ويتوجس 
املتوجسـون ويحذر العاقلـــــون مـن فتنة ودمار 
وقتال واقتتال وتقسـيم وتشـظي وضياع وخراب ال 
سـمح الله حينها ال ينفع الفاســــــدين فساُدُهْم 
وال النائمني شخريُُهْم وال الكاذبني نفاُقُهْم والَت حنَي 

َمناص .

إصبع	عىل	الجرح	..	

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلـن النائـب األول لرئيـس مجلـس النواب، حسـن كريم 
الكعبي، امس الثاثاء، ميض الربملان بترشيع قانون خاص 
بتشـكيل محكمة مختصـة بجرائم داعش.وقـال الكعبي، 
يف بيـان تلقت »املراقب العراقي« نسـخة منه، عىل هامش 

استقباله كريم خان مستشار يف االمم املتحدة رئيس فريق 
التحقيـق يف جرائم داعـش ) UNITAD( والوفد املرافق له 
إن »مجلـس النواب بدورته الحالية مـاض بترشيع قانون 
جديد خـاص بتشـكيل محكمـة مختصة حـرصا بالنظر 
والبت بجرائم داعش وملحاسـبة عنـارصه«، مؤكدا »قرب 

رفعـه  للقراءة االوىل خال مدة قصـرية واللجنة القانونية 
النيابية عاكفة حاليا عىل وضع اللمسـات النهائية ملسودة 
القانون«.وأوضـح أن »ترشيع القانون سـيعطي رسـالة 
طيبـة لكل الـرشكاء الذين سـاعدوا وسـاهموا يف محاربة 
داعش بـان هذه املحكمة هـي االوىل التي سـتجرم داعش 

وتعاقـب عنارصه«.وتابـع، ان »ترشيع القانون سيشـكل 
كذلـك خطوة هامة ملجلس النواب لتأسـيس قاعدة بيانات 
توثـق هـذه الجرائم ويمكـن اللجوء اليها حتـى يف محاكم 
دوليـة، كما يمثـل القانون فرصة ثمينة بـان يمهد العراق 

ملحاكمة دولية يف اطار وطني«.

البرلمان يعلن وضع اللمسات األخيرة لقانون المحكمة الخاصة بجرائم داعش

تغريدة

المحلل السياسي عباس العرداوي

رئيس االركان للجيش السعودي 
في زيارة سرية الى العراق!

لم���اذا اآلن ؟ م���اذا يحم���ل من 
رس���الة ؟ واالهم لماذا س���رية 

الزيارة؟
جوابنا

لن تفلح���وا في فتن���ة جديدة 
جنوب العراق.

لن يتراجع الحش���د عن مس���ك 
الحدود.

لن نركع الى امريكا وآل سعود
حتى يأذن اهلل بنصره

الصحة تشرع باعطاء لقاح كورونا في مدينة الطب
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلنـت وزارة الصحـة، امـس الثاثاء، عـن تلقـي أول مواطن 
عراقي لقاح »سينوفارم« الصيني داخل مدينة الطب يف بغداد.

وأكد املتحدث باسـم الوزارة سـيف البدر خال مؤتمر صحفي، 
أنـه »بدأت عمليـات التطعيم بلقـاح فريوس كورونـا يف مدينة 
الطـب واملركـز الصحـي يف املسـتنرصية ببغـداد«، مبينـة أن 

»عمليات التطعيم ستتم تباعاً يف بغداد واملحافظات«. 
واضـاف البـدر، أن »مجلس الـوزراء رفع طلباً للربملان بشـأن 
الحصانة القانونية للقاح فايزر األمريكي«،  مشريا اىل انه«قريباً 
سـتصل أوىل الوجبات من تعاقدنا بشأن 16 مليون جرعة لقاح 
كورونـا«. وأكـد أن »العراق حجز مليونـاً و525 ألف جرعة من 
لقـاح فايزر«. وبشـأن اللقـاح الصيني الذي وصـل بغداد فجر 
اليوم، أوضـح البدر أن »الصحة بـارشت بتوزيع اللقاحات عىل 

دوائر الصحة ببغداد واملحافظات«. 

نائب: استجواب رئيس هيأة االعالم واالتصاالت سيتم حتى لو كان »غيابيا«
املراقب العراقي/ بغداد...

اكد النائب عاء الربيعي، الرشوع باستجواب 
رئيس هيأة االعام واالتصاالت عيل الخويلدي 
خال جلسـة اليـوم االربعاء، فيما اشـار اىل 
انـه يف حـال حضوره سـيكون االسـتجواب 
»غيابي«.وقـال الربيعـي، يف ترصيح تابعته 

»املراقـب العراقـي« إن »اسـتجواب رئيـس 
هيـأة اإلعام واالتصاالت عيل الخويلدي الذي 
حددته رئاسة الربملان اليوم االربعاء، سيكون 

مهنيا ويعتمد عىل االدلة والوثائق«.
وأضاف أنه »يف حال عدم حضوره فإن جميع 
الخيـارات متاحـه لنا وسـيتم االسـتجواب 

غيابيا وفق القوانني والنظام الداخيل ملجلس 
النواب«.

وأشار الربيعي إىل أن »هناك مخالفات كبرية 
وخطـرية قامت بها الهيأة تتعلـق بهدر املال 
العـام وتجديد عقـود رشكات الهاتف النقال 

وخدمة سيئة وكلفة عالية«.

املراقب العراقي/ نينوى...
أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشـد الشعبي، امس الثاثاء، نتائج 
العملية األمنيـة التي نفذتها ملاحقة فلـول داعش وتأمني مناطق 

جنوب مدينة الحرض.
وقالـت القيادة، يف بيـان تلقت »املراقب العراقي« نسـخة منه، إنه 
»تم انطاق عملية أمنية واسـعة اول امـس االثنني لتأمني مناطق 
جنوب الحرض يف نينوى من فلول داعش بمشـاركة اللواء 44 ولواء 
أنصـار املرجعية واللواءيـن 25 و21 التابعة لقيادة عمليات نينوى 
وقوات الجيش العراقي من) لواء 4٣ – لواء 21 – لواء 66 – لواء 6٠ 

( وفوج 4٠ حشد عشائري«.
ولفـت البيان، إىل أنـه »جرى تفتيش العديد مـن املناطق واالهداف 
بعد تحديدها من طريق الجهد االسـتخباري بوجود نشـاط لخايا 
داعـش اإلرهابي«.وأضافت القيادة انه »تم تفتيش وتأمني منطقة 
)رجـم العظامه واألبحاث ووادي الثرثار وتل غزال وجرس العقارب 
وقرية امليموني والدخول بعمق الصحراء 55كم وبعرض 5٠ كم(«.
وبـني، أن »العملية اسـفرت أيضا عـن العثور عـىل مضافة كبرية 
لداعـش يف عمق الصحراء وكدس للعبـوات وقنابر الهاون حيث تم 

إتافها بشكل آمن«.

نينوى...	الحشد	الشعيب	
يستعرض	نتائج	عملية	أمنية

	يف	قضاء	الحضر املراقب العراقي/ الرمادي...
كشـف مصدر امني، امس الثاثاء، عن القاء القبض 
عـىل عنرص بارز يف جماعات داعش االجرامية بعملية 
امنية اسـتباقية اسـتهدفت مناطـق مختلفة رشقي 

مدينة الفلوجة.
وقـال املصـدر، إن »القـوات االمنيـة نفـذت حملـة 
دهـم وتفتيش اسـتهدفت احياء مختلفـة من قضاء 
الكرمـة رشقـي مدينـة الفلوجة، عىل خلفيـة تواجد 
احد العنارص االجرامية يف املناطق املسـتهدفة للقيام 

بعمليات ارهابية ضد القوات االمنية واملدنيني«.
واضـاف املصـدر، أن »القـوات االمنيـة تمكنـت من 
اعتقـال املسـتهدف دون وقـوع أي مقاومـة تذكر«، 
مبينا أن »املعتقل شـارك بعمليات اسـتهداف القوات 
االمنية ابان سيطرة التنظيم االجرامي عىل مساحات 

واسعة من مدن االنبار«.
وأشـار إىل أن »القـوات االمنيـة نقلت املعتقل وسـط 
اجراءات امنية مشـددة اىل احـــــدى املراكز االمنية 
للتحقيـق معه ومعرفـة بقيـــــة اختبـاء عنارص 
واماكـن  االجـــرامـي  للتنظيـم  النائمـة  الخايـا 

تواجدهم«.

قوة	أمنية	تعتقل	»داعشيًا«	
بارزًا	شرقي	الرمادي

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

غموض يكتنف الموقف الداخلي إزاء االنتهاك

جــريمــة القـــائــم تكشـف »لِهــاثـا« سيـاسيا
 لالصطفــاف بكفــة واشنطـن

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
عىل خلفية الترصيحات املتذبذبة والتربيرات 
التـي يطلقهـا املسـؤولون  املنطقيـة  غـري 
املحليـون، الترشيعيون منهـم والتنفيذيون 
لاعتـداء االمريكـي الـذي اسـتهدف قـوات 
الحشد الشعبي املرابطة عىل الحدود العراقية 
السـورية، أفرزت تلك العمليـة وجود رغبات 
لدى البعض لاصطفاف اىل املحور االمريكي، 
املسـؤولني  ترصيحـات  أفرزتـه  مـا  وهـذا 
النيابـي والحكومـي والتـي كان  بشـقيهم 
آخرهـا االجتمـاع الربملانـي الـذي كان مـن 

املؤمل أن يناقش العملية الغاشمة.
ونفـذ الطـريان الجـوي االمريكـي يف ليلـة 
الجمعـة املاضيـة، عملية اسـتهداف طالت 
قوات الحشد الشـعبي املتمركزة عىل الحدود 
العراقية السـورية وتحديـدا يف القائم، وهو 
أول نشاط عسكري بعد تسمية بايدن رئيسا 

للواليات املتحدة االمريكية خلفا لرتامب.
وتناقضت ترصيحات املسؤولني االمريكيني، 
حـول العملية االخرية، حيـث رصحت وزارة 
الدفاع االمريكيـة »البنتاغون« وعىل لسـان 
وزيرها »لويد اوسـتن« بـأن العملية جاءت 
بالتعـاون مـع الجهـات االمنيـة العراقيـة 

متمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية.
ليرتاجع »أوستن« عن ترصيحه بعد ساعات 
قليـة ويقـول بـأن العمليـة تمـت بجهـود 
ومعلومـات وفرها الجانب االمريكي بشـكل 
حـرصي، يف وقت اعتربت أوسـاط سياسـة 
وأمنيـة وبرملانيـة محلية بـأن العملية تمت 
داخل العـراق وبقبـول الحكومـة العراقية، 

معتربين ترصيحـات املسـؤولني االمريكيني 
حكومـة  عـن  الحـرج  لرفـع  تأتـي  بأنهـا 
الكاظمـي، سـيما بعـد أن دفـع الترصيـح 
االول لوزير الدفاع كتا سياسـية اىل اإلرساع 
باسـتضافة الـوزراء االمنيـني والقائد العام 
للقـوات املسـلحة، والـذي وجهت لـه تهمة 
التهرب من الحضور اىل الربملان لغرض إطاع 
السلطة الترشيعية عىل العمليات العسكرية 
التي تطـال قوات الحشـد الشـعبي من قبل 
الجانب االمريكي وكذلك مناقشـة االتهامات 
املسـتمرة التي توجه اىل قوات الحشـد حول 

عمليات اسـتهداف البعثات الدبلوماسـية.
وأصـدرت مؤسسـة الحشـد الشـعبي بيانا 
رسـميا، أكـدت فيـه أن االعتـداء االمريكـي 
االخري استهدف قواته داخل الحدود العراقية 
مؤكـدة  السـورية،  األرايض  داخـل  وليـس 

استشهاد أحد مقاتليها.
ويف ذات السـياق أعلنت لجنـة االمن والدفاع 
النيابيـة, أنهـا عقدت اجتماعـا لاطاع عىل 
تقريـر اللجنـة الفنيـة العسـكرية التـي تم 
تشكيلها من قبل هيأة الحشد الشعبي بشأن 
نتائجها بتحديد إحداثيات الرضبة االمريكية 
األخرية التـي زعم البنتاغـون وقوعها داخل 

األرايض السورية.
وأكـدت اللجنـة أنـه بعـد أن يتـم االطـاع 
والتحقيق عن صحة املعلومات التي توصلت 
اليها اللجنة املؤلفة من خرباء عسكريني من 
وزارة الدفاع والوزارات األمنية فسوف يكون 
للجنـة موقـف قانوني تطالب بـه الحكومة 
بالكشـف والتحقيـق عن املتعاونـني بتزويد 

البنتاغون باملعلومات سـواء كانوا أشخاصا 
أو من قبل التحالف الدويل. 

وللحديـث أكثـر حـول هـذا املوضـوع، أكد 
املحلل السـيايس واألمني حسني الكناني، أن 
»االعتداء االخري عىل قوات الحشـد الشعبي، 
وقع داخل االرايض العراقية، ومن استشهدوا 
فيـه هـم عراقيـون وبالتايل حتـى وإن كان 
خارج الحدود فهذا الينفي وقوع الجريمة أو 

االنتهاك عىل السيادة العراقية«.
»املراقـب  لــ  ترصيـح  يف  الكنانـي،  وقـال 
العراقـي« إن »أمريـكا سـتفعل املزيـد مـن 
إجراءاتهـا العدائية لقوات الحشـد الشـعبي 
بسـبب »التخاذل« الحكومي تجاه تلك القوة 
الوطنية، واالنحياز السيايس الواضح للجانب 

االمريكي«.
الحكومـي  املوقـف  »غيـاب  أن  وأضـاف، 
والربملانـي او الغمـوض يف التعاطي مع هذا 
امللـف، يثبت وجود تعاون داخـيل مع االدارة 
االمريكيـة عن طريق غرفـة عمليات خاصة 
بني العراق وواشنطن لتبادل املعلومات حول 
املواقع العسـكرية الخاصة بقـوات الجيش 
والحشـد الشـعبي عـىل وجـه الخصـوص، 
وهذا االمر كشـفته ترصيحـات وزير الدفاع 
االمريكـي التي تراجع عنها لرفع الحرج عن 

الكاظمي وحكومته«.
وأشـار اىل »وجود نوايا سياسية لاصطفاف 
بجانب املحـور االمريكي عىل حسـاب دماء 
العراقيـني، والدليـل هـو الغمـوض الواضح 
يف تعامـل الحكومـة، وكذلك تربيـر االعتداء 

األمريكي«.

بالــوثيقـة

صدور ام����ر خاص بنق����ل ف���رقة 
م����ن االتح����ادي����ة ال����ى ح������رس 

الحدود.
منهل عبد األمري المرشدي ..
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االربعاء 3 آذار  2021 العدد 2537 السنة الحادية عشرة

انخفض�ت مبيع�ات البن�ك املرك�زي  م�ن العملة الصعبة بنس�بة 
بلغ�ت 10 يف املٔي�ة لتص�ل اىل 125 ملي�ون دوالر.وذك�ر ، أن البن�ك 
املركزي العراقي ش�هد خالل مزاده لبي�ع ورشاء العمالت االجنبية 
الي�وم انخفاضاً يف مبيعاته بنس�بة 10.18 يف املٔي�ة لتصل اىل 125 
مليوناً و321 الفاً و939 دوالراً، غطاها البنك بس�عر رصف اساس 
بل�غ 1460 دين�اراً ل�كل دوالر، مقارن�ة بي�وم ام�س االثنني حيث 
بلغت املبيع�ات فيها 139 مليوناً و530 ألف�اً و235 دوالراً.وذهبت 
املش�ريات البالغ�ة 125 مليون�اً و321 الف�اً و939 دوالراً، لتعزيز 
األرص�دة يف الخارج عىل ش�كل ح�واالت واعتم�ادات، فيما لم تقم 
املصارف بأي رشاء للدوالر بش�كل نقدي.وأشار، اىٕل أن 18 مرصفا 

قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج.

مبيعات البنك المركزي  تسجل 
انخفاضًا لليوم الثاني في مزاد العملة

انجزت املالكات الفنية والهندسية يف رشكة الحفر 
العراقي�ة حف�ر برئين نفطي�ني يف حق���ل الزبري 
النفط�ي يف البرصة لصال�ح هيأة تش�غ������يل 

الزبري .
وذك�ر إعالم الرشك�ة يف بيان صحف�ي  : تم انجاز 
حفر البرئ زبري / 489 بعمق 3445 مرا بأستخدام 
جه�از الحفر IDC 37 ذي القدرة الحصانية 1500 
HP ليك�ون االنتاج من مكمن الزبري العطاء الرابع 
والب�رئ زب�ري / 435 بعمق 2500 مرا بأس�تخدام 
جه�از الحفر IDC 38 ذي القدرة الحصانية 1500 

HP ليكون االنتاج من مكمن املرشف .

شركة الحفر العراقية تنجز حفر 
االقت�صاديبئرين نفطيين في حقل الزبير

بارشت الهيئة العامة للكمارك, بتنفيذ قرار 
مجلس الوزراء املتضمن السماح بأسترياد 

السيارات املترضرة .
وذكر بيان للمكت�ب االعالمي لوزارة املالية 
, ان الهيئة العام�ة للكمارك بارشت العمل 
وفق اإلجراءات والتعليمات املتعلقة بتنفيذ 
قرار السماح بأسترياد السيارات املترضرة 
ضم�ن املودي�ل لتصليحه�ا داخ�ل العراق 
والس�ماح بأعادة تصديره�ا وفق الرشوط 

واملواصفات واملقاييس املعتمدة«.
واضاف�ت ان القرار تضمن ايضا الس�ماح 
بأس�ترياد الس�يارات ذات املاركات الرائدة 

مقابل رس�وم اضافية قدره�ا )2 (مليون 
دينار عن كل س�نة اقدم من س�نة املوديل 
املس�موح به. اس�تثناءا من قراري مجلس 
الوزراء 215 لسنة 2009 و 68 لسنة 2016 

املعدل بالقرار 237 لسنة 2016.
واشارت اىل ان هذه اإلجراءات تاتي تطبيقا 
للخط�وات التنفيذية لورق�ة اإلصالح املايل 
واإلقتص�ادي )الورق�ة البيضاء( يف اس�ناد 
القطاع الخاص واملشاريع األهلية وتنشيط 
الحرك�ة التجاري�ة م�ن خالل دع�م املهن 
الح�رة والتقليل من نس�ب البطالة بتوفري 

فرص العمل املناسبة«.

الهيأة العامة للكمارك تباشر بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن السماح بأستيراد السيارات المتضررة
كش�َف املستش�ار املايل لرئيس الوزراء مظهر محمد 
صال�ح ، ع�ن مقرح�ات إيجابية لتأس�يس صندوق 
ثروة س�يادية تودع فيه أموال تعادل اس�تقطاعاتها 
التعويضات الجارية لحرب الكويت، وبما ينسجم مع 
الورق�ة االصالحية البيضاء.وق�ال صالح ، إنه “لدينا 
أف�كار ومقرحات إيجابية لتأس�يس صن�دوق ثروة 
س�يادية عراقي، ت�ودع فيه مبالغ تع�ادل تعويضات 
ح�رب الكويت بعد االنتهاء م�ن دفع تلك التعويضات 
يف األش�هر املقبلة، ويدار عىل غرار صناديق األجيال”، 
وع�ّده “م�ورداً اس�تثمارياً س�يادياً للع�راق، وبم�ا 
ينس�جم مع الورقة البيضاء الت�ي أطلقتها الحكومة 
لتقوية وإصالح هيكلية االقتصاد العراقي”.وأضاف، 

أنه “لم يبق من تعويضات حرب الكويت س�وى مبلغ 
ربما أقل من 2.5 مليار دوالر من أصل 52 مليار دوالر 
حتى اللحظة، إذ مازال يتم استقطاع 3 ٪ من عائدات 
كل برمي�ل نف�ط خ�ام عراق�ي يجري تصدي�ره، من 
خ�الل آلية وحس�اب مرصيف يتواله البن�ك االحتياطي 
الفي�درايل يف نيوي�ورك، بموج�ب قرار الح�ق ملجلس 
األمن بالرقم 1483 يف أيار 2003”.وأشار صالح اىل أن 
“االستقطاعات تسدد حالياً عن طريق صندوق األمم 
املتح�دة للتعويضات” UNCC”، متوقع�اً أن “تنتهي 
التعويضات املتبقية كله�ا يف غضون عام أو أكثر من 
ذلك بقليل، وحسب تطور أسعار النفط وعوائد برميل 

النفط العراقي املصدر”.

الكشف عن مقترحات لتأسيس صندوق ثروة سيادية

المالية النيابية :
 ال اتفاق على حصة 

االقليم حتى اآلن
النيابي�ة  املالي�ة  اللجن�ة  عض�و  أك�دت 
اخ�الص الدليمي ، أن�����ه ال اتفاق عىل  
فق�رة حصة االقليم يف املوازنة حتى اآلن، 
مش�رية اىل ان م�ا تبقى فقرات بس�يطة 
ه�ي امل����ادة 10 و 11 م�ن م�رشوع 
قان�ون املوازن����ة واملتعلقة بحص���ة 

االقليم .
املالي�ة  “اللجن�ة  إن   ، الدليم�ي  وقال�ت 
وصلت بعد جهد جهيد  إىل إنجاز مرشوع 
قانون املوازن�ة بالكام�����ل وما تبقى 
فقرات بسيط���ة تتعل����ق بحص���ة 

اإلقليم”.
وأضاف�ت أن “النص املوج�ود يف املوازنة 
ه�و ن�ص مل�زم وم�رشوط بمعن�ى أن 
االقلي�م يس�لم 250 ال�ف برمي�ل نف�ط 
وايرادات�ه الغري نفطية ليتس�لم باملقابل 

حصته من املوازنة”.
ع�ن  نائب�ة  وه�ي  الدليم�ي  وأش�ارت 
إىل  الكردس�تاني  الديمقراط�ي  الح�زب 
“عدم حص�ول اتفاق بهذا الش������أن 
حت�ى اآلن”، مؤك�دة أن “رئي�س الوزراء 
مصطف�ى الكاظ�����م�ي اوع�ز بأن�ه 
ال يس�تطيع تنفي�ذ أي ن�ص إذا ما حدث 
فيه اجته�اد يخ����الف النص املرشوط 
يف مش����روع ق���ان�ون املوازنة لعام 

.”2021
النيابي�ة  املالي������ة  اللجن�ة  وكان�ت 
انعق�اد  بموع�د  علمه�ا  ع�دم   ، أك�دت 
املوازن������ة  ع�ىل  التصوي�ت  جلس�ة 
ومن�����اقش�ة البنود الت�ي تم تعديلها 
، مطالب�ة األط�����راف الكردي�ة الت�ي 
تس�ببت بتعط��ي�ل املوازن�ة إىل حس�م 

أمرها.

توقعات بوفرة مالية تتجاوز الـ »20« مليار 
دوالر.. أين تذهب تلك األموال؟

تأخيــر إقــرار المــوازنة يعـرضها للسـرقــة

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
هن�اك إرصار حكوم�ي عىل العمل بنظام التقش�ف 
ع�ىل الرغ�م م�ن أن موازنة الع�ام الح�ايل هي من 
الن�وع االنفج�اري، وتض�م يف فقراتها بنود فس�اد 
صممت م�ن أجل رسقتها واالنتفاع بها، فالحكومة 
ت�رص عىل س�عر برمي�ل النف�ط يف املوازن�ة ب� 45 
دوالرا والي�وم النفط أخ�ذ يتجاوز ال�� 64 دوالراً يف 
ظ�ل توقع�ات بارتفاع يص�ل اىل 75 دوالرا للربميل , 
ف�اإلرصار الحكوم�ي هو ن�وع من الفس�اد املبطن 
لعدم محاسبة الحكومة من قبل الربملان عىل الفارق 
الس�عري ومصريه.العراق حقق وفرة مالية تتجاوز 
ال��5 ملي�ارات دوالر يف ش�هر واح�د فكي�ف يكون 
مجموع أكثر من س�تة أش�هر يف ظل تعايف االسعار 
عامليا؟،  أما نفط البرصة الخفيف الذي هو اآلخر لم 
يدرج كفارق س�عري يف املوازنة سيدر وفرة جديدة 
, خاصة لو علمنا أن خفيف البرصة أعىل س�عرا من 
ثقيله�ا والذي يحس�ب ع�ىل برنت , وم�ن هنا نجد 
خط�ورة  ما تخطط له الحكومة وما تدعيه بش�أن 
العجز الحاصل الذي صنعته بأيديها بحسب مايراه 

مراقبون.
وزارة النف�ط أعلن�ت االحصائي�ة االولي�ة للكميات 
املصدرة من النفط الخام وااليرادات املتحققة لشهر 
شباط املايض.وقالت الوزارة، يف بيان لها، إن “كمية 
الص�ادرات من النف�ط الخ�ام )82( مليونا )877( 
ألف�ا و) 757 ( برميالً ، بإيرادات بلغت )5( مليارات 

و)26( ألفا و )807 (  دوالرات .”
الكمي�ات  “مجم�وع  أن  اىل  االحصائي�ة  وأش�ارت 
املصدرة من النفط الخام لش�هر ش�باط املايض من 

الحق�ول النفطي�ة يف وس�ط وجنوب الع�راق بلغت 
)79( مليون�ا و)105( آالف و)329( برمي�ال ، أم�ا 
م�ن حق�ول كركوك عرب مين�اء جيه�ان فقد بلغت 
الكميات املصدرة ) 3( ماليني و) 772( ألفا و) 428 
( برميال “.ويف هذا الش�أن ي�رى الخبري االقتصادي 

صالح الهم�ايش , أن الوفرة املالي�ة مهددة بعوامل 
الفس�اد يف حال تأخري إق�رار املوازنة , ألن رصفيات 
النفق�ات الحكومية س�تكون من غ�ري رقابة وهذا 
أمر خطري اذا تم التعمد يف تأخري إقرار موازنة العام 
الح�ايل , وفيما يخص عجز املوازن�ة هو أمر كارثي 

وغري مقبول ألنه عامليا يجب أن يكون العجز بحدود 
)3-4٪( , ومن املتوقع أن تصل الوفرة املالية اىل 20 

مليار دوالر سنويا وستقلل العجز االفرايض.
وقال الهمايش يف اتصال مع ) املراقب العراقي(:  إن 
تنظيم موازن�ة تكميلية يف ظل الظروف الحالية أمر 

مستبعد , وإذا تم تنظيمها فسوف تخضع لجدليات 
كبرية بهدف عرقلته�ا من أجل ضياع الوفرة املالية 
, ل�ذا يجب اس�تخدام االم�وال املتحقق�ة من زيادة 
بي�ع النفط يف إعادة تأهي�ل القطاعات االقتصادية 
االخرى والتصب الوف�رة يف نفقات حكومية بعيدة 
عن املنفعة العامة.وترى اللجنة املالية النيابية ، أن 
الزيادة أو الوف�رة املالية من ارتفاع أس�عار النفط 
ستستخدم لسد العجز أو تذهب كموازنة تكميلية.

وأضاف�ت أن »ال��45 دوالراً س�عر قلي�ل بالنس�بة 
للس�عر الحايل، لكنه يعترب س�عرا تحفظيا كوننا ال 

نعلم ماذا سيحصل يف األشهر املقبلة«. 
من جهته أكد املختص بالش�أن االقتصادي جاسم 
العكي�ي , أن اختف�اء الحس�ابات الختامي�ة لعام 
2020  وبش�كل متعمد هو ما س�يحدث يف 2021 , 
فالوف�رة املالية هي محط أنظ�ار الجميع , وهناك 
مافي�ات سياس�ية تس�عى للس�يطرة عليه�ا م�ن 
خالل مش�اريع وهمية , بينما ستتحجج الحكومة 
بمشاريع االنتخابات وغريها لتمييعها وعدم تنظيم 
حس�ابات ختامية بسبب عدم مباالتها ألنه اليوجد 
من يحاسبها .وقال العكيي يف اتصال مع ) املراقب 
العراقي(: ما يعانيه الع�راق اليوم معاناة حقيقية 
, نتيج�ة تراك�م اإلخفاقات الحكومي�ة وخاصة يف 
السياس�ة املالية بسبب تويل شخصيات غري مهنية 
, فالع�راق لي�س بحاج�ة اىل موازن�ة تكميلية , بل 
بحاجة اىل تطبيق املوازنة بحذافريها , كما أن هناك 
وف�رة مالية تحقق�ت العام امل�ايض اختفت وبفعل 
فاعل ولم تتطرق لها الكتل السياس�ية، ما يدل عىل 

توافقات عىل هذا االختفاء .

قالت رئيس�ة رشكة “أرك إلدارة االستثمار”، كاثي 
وود، إن�ه ينبغي اعتبار بيتكوين فئة أصول جديدة، 

والتي قد تصبح عملة احتياطية يف املستقبل.
وأش�ارت إىل أنه بالنظ�ر إىل املحافظ االس�تثمارية 
املتوازن�ة والتي تس�تثمر 60٪ يف األس�هم و40٪ يف 
الس�ندات التقليدي�ة، فإن الس�ندات بات�ت منتهية 
الصالحي�ة، موضح�ة أن�ه خ�الل 40 عام�اً م�ن 
االنخف�اض املزم�ن يف أس�عار الفائ�دة، ف�إن فئ�ة 

األصول هذه قد قدمت كل ما لديها.
وأضاف�ت املؤس�س والرئي�س التنفي�ذي ملجموعة 
م�ن الصناديق املتداول�ة يف البورص�ة القائمة عىل 
رشكات التكنولوجيا، “نعتقد أن التش�فري يمكن أن 
 Market ” يكون ه�و الحل”، وفقاً ملا ذك�ره موقع

. ،”Watch
وأوضح�ت أنه مع اس�تمرار بيع الس�ندات، ما أدى 
إىل ارتف�اع عائد س�ندات أجل 10 س�نوات بنس�بة 
1.415٪، يتوق�ع التجار ارتف�اع التضخم هذا العام 
مع ع�ودة االقتصاد إىل حالة تأهب. هذا من ش�أنه 
أن ي�ؤدي إىل تآكل قيمة الس�ندات التي تم إصدارها 

بالفعل.
وتعهد االحتياطي الفيدرايل والبنوك املركزية األخرى 
بدعم االقتصادات العاملية عن طريق رشاء السندات 
طامل�ا كان�ت هن�اك حاج�ة إليه�ا، وهي سياس�ة 

ساعدت عىل زيادة قيمة بيتكوين.
وقالت وود “نحن نعل�م أن هناك قلقاً نظراً لجميع 
النقدي�ة  والسياس�ة  الكم�ي  التيس�ري  سياس�ات 

القائمة عىل عدم وجود قواعد”.
وأكدت أنها ال تزال تعتقد أن االقتصاد يميض يف بيئة 
انكماش�ية، ولس�نا يف بيئة تضخمية. مستش�هده 
ب�دور “االبتكار املمّكن تقنياً والتطوير اإلبداعي” يف 

تخفيض األسعار.

»بيتكوين« قد تصبح بديال 
أفضل من السندات لالستثمار

اعلنت جمعي�ة مصدري الحبوب 
والبقولي�ات الزيتية يف بحر ايجة 
، ان الع�راق ج�اء باملرتب�ة األوىل 
أكث�ر ال�دول اس�تريادا للحلويات 

الركية.
ادارة  مجل�س  رٔيي�س  وق�ال 
الجمعية مصطفى تريس يف بيان 
اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان 

»قطاعنا ساهم بمبلغ 7.3 مليار 
دوالر يف االقتص�اد الرك�ي خالل 
العام املايض 2020«، مبينا »لدينا 
مجموعة واس�عة م�ن املنتجات 
الت�ي يتم تصديره�ا للخارج من 
الحب�وب والطح�ني والحلوي�ات 
ومنتجات الش�وكوالتة إىل جانب 

الزيوت النباتية والتوابل«.

العراق أكثر دول العالم استيرادًا 
للحلويات التركية

أرقام واقتصاد
2500

مليارات دينار كلفة انشاء 
مرآب في الناصرية ستعمل 

وزارة النقل على انجازه ضمن 
مشاريعها الجديدة
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متقدم برواتب المعين 
المتفرع تم شمولهم في 

محافظة بابل ضمن الموازنة 
المالية للعام الحالي

انخفضت اسعار الذهب الٔقل مستوى يف ثمانية 
أش�هر ونصف الش�هر إذ قوض صعود الدوالر 
وعأي�دات س�ندات الخزان�ة االمريكية ش�هية 

املستثمرين للمعدن االٔصفر الذي ال يدر عأيدا.
وتراجع الذهب يف الس�وق الفوري�ة 0.3 باملٔية 
اىٕل 1717.99 دوالرا لالٔوقية )االٔونصة( ، بعدما 
هوى الٔقل مس�توى منذ 15 يونيو حزيران عند 

1706.70 دوالرات يف وقت س�ابق من الجلسة. 
ون�زل الذه�ب يف العق�ود االٓجل�ة يف الوالي�ات 

املتحدة 0.4 باملٔية ايل 1716.10 دوالرا.
ونزلت عأيدات س�ندات الخزان�ة االٔمريكية عن 
أعىل مس�توى يف ع�ام الذي بلغته يف االٔس�بوع 
املايض ولكن تظل مرتفعة بينما استقر مٔورش 

الدوالر قرب ذروة أربعة أسابيع.

وبالنس�بة للمعادن النفيس�ة االٔخرى، هبطت 
الفض�ة 1.2 باملٔي�ة اىٕل 26.15 دوالرا لالٔوقي�ة 
وكانت قد تراجعت يف وقت سابق الٔقل مستوى 

فيما يزيد عن شهر.
وفق�د البالديوم 0.1 باملٔية اىٕل 2346.67 دوالرا، 
 1174.50 اىٕل  باملٔي�ة   0.9 البالت�ني  وخس���ر 

دوالرا.

الذهب يهبط القل مستوى في اكثر من 8 اشهر بفعل قوة الدوالر

صالح : أقل من 2.5 مليار دوالر تعويضات متبقية لصالح الكويت
 كش�ف املستشار املايل لرئيس الوزراء 
، مظه�ر محمد صالح، عن مقرحات 
لتأس�يس صندوق ثروة سيادية تودع 
اس�تقطاعاتها  تع�ادل  أم�وال  في�ه 
التعويضات الجاري�ة لحرب الكويت، 
وبما ينس�جم مع الورق�ة اإلصالحية 
البيضاء.وق�ال صال�ح؛: »لدينا أفكار 
ومقرحات إيجابية لتأسيس صندوق 
ثروة سيادية عراقي، تودع فيه مبالغ 
تع�ادل تعويضات ح�رب الكويت بعد 
االنته�اء م�ن دف�ع تل�ك التعويضات 
يف األش�هر املقبل�ة، وي�دار ع�ىل غرار 
صناديق األجيال، إنه مورد استثماري 
س�يادي للع�راق، وبم�ا ينس�جم مع 
أطلقته�ا  الت�ي  البيض�اء  الورق�ة 
الحكوم�ة لتقوي�ة وإص�الح هيكلية 

االقتصاد العراقي«.
وأض�اف صال�ح، أن�ه ل�م يب�ق م�ن 
تعويضات حرب الكويت س�وى مبلغ 
ربم�ا أق�ل م�ن 2.5 ملي�ار دوالر من 

أصل 52 مليار دوالر حتى اللحظة، إذ 
مازال يتم اس�تقطاع 3٪ من عائدات 
كل برمي�ل نف�ط خام عراق�ي يجري 
تصدي�ره، م�ن خ�الل آلية وحس�اب 

االحتياط�ي  البن�ك  يت�واله  م�رصيف 
الفي�درايل يف نيوي�ورك، بموجب قرار 
الح�ق ملجلس األمن بالرق�م 1483 يف 

مايو/ أيَّار 2003.

وبني املستش�ار املايل لرئيس الوزراء، 
حالي�اً  تس�دد  االس�تقطاعات  أن 
ع�ن طري�ق صن�دوق األم�م املتحدة 
أن  متوقع�اً   ،»UNCC للتعويض�ات« 
تنته�ي التعويضات املتبقي�ة كلها يف 
غضون ع�ام أو أكثر من ذل�ك بقليل، 
وحس�ب تطور أس�عار النفط وعوائد 

برميل النفط العراقي املصدر.
ُيذك�ر أن لجن�ة التعويض�ات التابعة 
لألمم املتحدة تش�كلت يف عام 1991، 
وه�و نفس الع�ام ال�ذي أخ�رج فيه 
الوالي�ات املتح�دة  التحال�ف بقي�ادة 
الق�وات العراقية من الكويت، وكلفت 
اللجنة دف�ع 52.4 مليار دوالر )46.8 
مليار ي�ورو( ألفراد ورشكات وأجهزة 
حكومية كويتية وغريها من املنظمات 
التي لحقت بها خسائر بسبب الحرب 
للكويت، وتأتي أموال التعويضات من 
رضيبة ُفرض�ت عىل مبيع�ات النفط 

العراقي ومنتجاته.
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عقب التسرب النفطّي الكبير الذي حدث بين 6 و10 شباط الماضي، ووصف بأّنه أسوأ كارثة بيئّية في تاريخ 
فلسطين المحتلة، امتدت الكارثة إلى لبنان بسبب عدم اكتراث حكومة االحتالل الصهيونّي. وأعلنت الحكومة 

اللبنانّية أن تسرب النفط في مياه فلسطين المحتلة وصل إلى الساحل اللبنانّي، ما يهدد البيئة والتنوع الحيوّي في 
البحر األبيض المتوسط، وقد تّم رصد بقع القطران األسود على طول الشاطئ الممتد من مدينة الناقورة الحدودية 

حتى مدينة صور، وتضّم المنطقة البحرّية شواطئ رملّية وصخرّية عدة إضافة إلى محمية طبيعّية، تشّكل مقصدًا 
للشعب اللبنانّي خالل موسم السباحة، وتطلق منها سنويًا دفعات من صغار السالحف إلى عمق البحر المتوسط.

إرهاب بيئي يطال »شجرة األرز«

اإلجرام الصهيونّي يتجسد على شواطئ لبنان

المراقب العراقي/ متابعة
ويف ظ�ل التكّت�م ال�ذي راف�ق الترّسب 
الش�اطئ  رضب  ال�ذي  النفط�ي 
الفلس�طينّي املُحت�ل وامت�ّد إىل لبن�ان، 
إضافة إىل الحظر الذي فرضته حكومة 
الع�دو عىل ن�ر املعلومات ح�ول تلك 
القضّي�ة، يتفق الجميع عىل أن الكارثة 
البق�ع  انتش�ار  إىل  أدت  الت�ي  كب�رة 
النفطّية عىل مس�احة واسعة وتسّببها 
باختناق الكثر من الكائنات الحّية عىل 
الش�اطئ ويف األعم�اق، تتج�ه األنظار 
ح�ول خفايا هذه القضّية التي ش�ابها 
الكثر م�ن الجدل وتس�ببت ب�«كارثة 

بيئّية عظيمة«.
وبعي�داً عن الحملة الت�ي قام بها كيان 
االحت�ال الصهيون�ّي، والت�ي انطلقت 
قب�ل بضعة أي�ام إلزال�ة آث�ار الترّسب 
الجنوبّي�ة  الس�واحل  ع�ىل  النفط�ّي 
ومصدره الكيان نفسه، انترت الكثر 
ح�ول  واالستفس�ارات  األس�ئلة  م�ن 
مص�در البق�ع النفطّية وم�ا إذا كانت 
م�ن عرض البح�ر أو من م�كان قريب 
من الش�اطئ، وما إذا كان�ت تلك البقع 
ناتجة عن حادث�ة ترّسب من بواخر أو 
خزّان�ات نفطّي�ة، أو عن تدف�ق نفطّي 
بس�بب انفجار رافق عملي�ات التنقيب 
الكي�ان  ل�دى  أّن  وخاص�ة  والحف�ر، 
الغاص�ب ل�أرض العربي�ة الكث�ر من 
املواقع املتعددة والرسّية التي تتم فيها 
عمليات الحف�ر والتنقيب، حيث يعتقد 
البعض أّن ذلك هو السبب الرئيس الذي 
دفع حكومة العدو للتس�ر عىل فعلتها 

النكراء.
ويف الوق�ت ال�ذي زعمت فيه س�لطات 
الكيان الصهيونّي الغاشم بأّنها وسعت 
تحقيقاته�ا ج�راء الت�رسب النفط�ّي 
الغامض الذي أسهم يف جرف قرابة ألف 
ط�ن من القط�ران اللزج إىل الس�واحل 
الفلس�طينّية واللبنانّية، تتحدث بعض 
التحلي�ات اإلعامّية أننا س�نكون أمام 
ح�ال  يف  تصوره�ا،  يمك�ن  ال  كارث�ة 
استمرت عمليات الحفر والتنقيب التي 

تقوم بها س�لطات العدو بشكل رسّي 
رغم أّنها تنط�وي عىل مخاطر يصعب 

ضبط نتائجها.
وادع�ت وزي�رة م�ا تس�مى »حماي�ة 
جي�ا  الع�دو،  حكوم�ة  يف  البيئ�ة« 
غمليئيل، أّن الكيان س�يلجأ لكل السبل 
ملعرف�ة املس�ؤولني ع�ن ه�ذا التل�وث 
البيئ�ّي، بي�د أّن الكثري�ن اعت�روا أّن 
الكي�ان الصهيونّي هو املس�ؤول األول 
واألخر عن تل�ك الحادثة التي وصفت 
البق�ع  ألّن  بيئ�ّي«،  »إره�اب  بأّنه�ا 
النفطية حددت بأنه�ا عبارة عن نفط 
خ�ام تفّكك وتحّول بعد اختاطه بمياه 
البحر اىل ن�وع من القط�ران أو الزفت 
بكثاف�ة عالية ُقدرت عىل رمل ش�اطئ 
ص�ور بنحو طن�ني، وُيرج�ح أّن البقع 
ب�دأت بالوص�ول اىل الش�اطئ اللبنانّي 

ب�ني 6 و10 من الش�هر الفائت، عندما 
كان�ت اتجاهات الرياح جنوبّية رشقّية 
خ�ال العاصف�ة الش�توّية املاضية يف 

البحر املتوسط.
وبالتزامن م�ع اإلقرار الصهيونّي بعدم 
قدرتهم ع�ىل حل املش�كلة، واعرافهم 
ب�أّن املش�كلة الت�ي ربما تس�ببوا بها، 
تتطل�ب عملي�ات معق�دة وممل�ة عىل 
م�دى فرة طويلة م�ن الزمن للتخلص 
م�ن آثارها، ل�م يّق�دم املس�ح الجوي 
معطيات كث�رة حول هذه القضية ألن 
القطران، بعدما اختل�ط باملياه ونقلته 
األم�واج اىل الش�اطئ، تح�ّول اىل كت�ل 
صغرة غطتها الرمال، حيث إّن الرضر 
األكر يقع عىل الحيوانات البحرّية التي 
ال تس�تطيع الس�باحة بعي�داً كقناف�ذ 

البحر واملحار.

ومن الجدي�ر بالذكر أّن املس�ح الجوّي 
لم يش�مل أعم�اق املياه حيث يرّس�ب 
الج�زء الكثيف من امل�واد النفطّية التي 
تش�ّكل طبق�ة س�وداء ولزج�ة، تبقى 
لفرة زمنّية طويلة، ويمكن أن تتحول 
اىل بكتري�ا تتس�بب بم�وت كث�ر من 
النباتات والكائنات البحرّية، ناهيك عن 
أّن املواد النفطية عادة تصّنف عىل أّنها 
مواد مرسطن�ة محتملة، ووفق تقارير 
إعامّية فإّن التلوث النفطّي ربما يدوم 
لع�رات الس�نوات، اس�تناداً لحوادث 

ترسب سابقة.
ومن املفرض أن تبدأ الحكومة اللبنانية 
باإلع�داد لرف�ع دع�وى تعوي�ض ضد 
الكي�ان الصهيونّي أم�ام األمم املتحدة، 
وخاصة أّن الجمعي�ة العامة للمنظمة 
الدولّية أدانت ممارس�ات العدو املجرم 

أكث�ر من 12 م�رة، وطالبته بدفع 856 
مليون دوالر عق�ب القصف الصهيونّي 
الهمجّي ملحطة توليد الكهرباء يف الجية 
خ�ال عدوان تموز ع�ام 2006، والذي 
أدى إىل ت�رّسب 15 أل�ف مر مكعب من 
م�ادة الفي�ول إىل البحر، وت�رضر نحو 
150 كيلوم�راً م�ن ش�واطئ لبن�ان، 

وصوالً إىل الشواطئ السورّية.
الكي�ان  يواص�ل  ذل�ك،  ع�ىل  وبن�اء 
الصهيونّي املُس�تبد إرهاب�ه البيئّي ضد 
لبن�ان من خال الت�رسب النفطّي عىل 
ط�ول الس�احل الجنوبي للبن�ان، فيما 
ترفض تل أبيب االعراف بمس�ؤوليتها 
ع�ن ه�ذه املأس�اة الكبرة، م�ع غياب 
تام لل�دور الحكوم�ّي اللبنان�ّي، حيث 
غاب وزير البيئة املس�تقيل، دميانوس 
قط�ار، ع�ن ه�ذا املش�هد املؤل�م، ولم 

ُيس�ّجل لل�وزارة املعنية أساس�اً بمثل 
ه�ذه الك�وارث أّي نش�اط، باس�تثناء 
ظهور خجول عر التلفزيون الحكومّي 
ملديره�ا العام، ب�رج هاتجي�ان، الذي 
ألغى »لجن�ة الطوارئ ملن�ع ومكافحة 
تلوث البحر بالنف�ط« التابعة للوزارة، 

ألسباب مجهولة.
ويح�اول متطوعون لبناني�ون حماية 
بيئته�م امله�ددة بالخط�ر م�ن الكيان 
الصهيونّي يف البحر األبيض املتوس�ط، 
فيما يقوم الكي�ان الصهيونّي بقصف 
ومب�ارش  واض�ح  دع�م  يف  س�وريا، 
لإلرهابي�ني هن�اك، حي�ث إّن الكي�ان 
املُحتل يقتل السوريني ويقصف بنيتهم 
التحتية من جهة، ويدمر طبيعة وبيئة 
اللبنانيني من جهة ثانية، دون أّي رادع 
عربّي دويلّ إليقاف التمادي الصهيونّي.

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

تقرير: حراك أميركي إلنهاء دور الحرس الوطني بالحروب غير المصرح بها قانونيًا

ميدل إيست آي: نشاطات تجار السالح باتت تترك أثرا سلبيا على االحتالل

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د املتحدث باس�م الحكوم�ة االيرانية عيل ربيعي ب�ان ايران ترصد 

سلوكيات الكيان الصهيوني ولن تسمح له بالعبث يف املنطقة.
وقال ربيع�ي خال مؤتمره الصحفي الثاثاء ح�ول تهديدات الكيان 
الصهيوني اليران واتهامه لها بالضلوع يف تفجر الس�فينة التجارية 
يف املياه الحرة قبالة س�واحل عمان، ان »اسراتيجيتنا يف املنطقة هي 
االس�تقرار واله�دوء وان توفر امن املياه الحرة ج�زء من نهجنا وان 

منطقة الخليج الفاريس وبحر عمان هي ضمن نطاق امننا«.
وأض�اف أن »أكاذي�ب نتنياه�و قد انكش�فت حول قضية الس�فينة 
التجاري�ة التابع�ة للكيان الصهيوني«، الفتاً إىل أن »إيران لن تس�مح 

للكيان الصهيوني بالعبث وترصد سلوكياته يف املنطقة«.
ويف ال�رد ع�ىل س�ؤال ح�ول االرص�دة االيراني�ة املجمدة ل�دى كوريا 
الجنوبي�ة قال ربيع�ي ان »البنك املرك�زي ووزارة الخارجية يتابعان 
يف الوق�ت الحارض موضوع االفراج عن االرص�دة االيرانية املجمدة يف 
دول مث�ل كوريا الجنوبية والعراق واليابان بضغوط غر قانونية من 
جانب االدارة االمركية. هذه املتابعات تس�ارعت خال االيام االخرة 

وحصلت انفراجات جيدة يف هذا الصدد«.
واش�ار اىل حص�ول توافق�ات بني البن�ك املركزي االيران�ي مع كوريا 
الجنوبية والعراق حول كيفية االس�تفادة من هذه االرصدة واضاف: 
ان البنك املركزي بحاجة اىل اكثر من 10 مليارات دوالر س�نويا لراء 
السلع االساسية واالدوية واملعدات الطبية ووفقا للتوافقات الحاصلة 

ستتم االستفادة من هذه االرصدة بصورة تدريجية.

المراقب العراقي/ متابعة...
كشف حساب “فارس آل سعود” املعارض، عن تحركات جديدة تحصل 
يف القرص امللكي، بعد اتصال بايدن بامللك س�لمان وصدور تقرير اغتيال 

خاشقجي.
وقال الحساب الس�عودي إن هناك اجتماعات ومشاورات داخل القرص 

امللكي الختيار بديل عن محمد بن سلمان لوالية العهد.
وأوض�ح حس�اب “ف�ارس آل س�عود” أن امللك س�لمان أرس�ل يف طلب 
األم�ر “أحمد بن عبدالعزي�ز” واألمر أحمد يرفض الخ�روج من الڤيا 

املخصصة ل�«اإلقامة الجرية«.
ويبدو أن اتصال بايدن الهاتفي مع امللك س�لمان يوم الخميس الفائت، 
وصدور التقرير الخاص بمقتل خاشقجي يوم الجمعة، قلب كيان امللك 

السعودي كما يتضح من تغريدة فارس آل سعود.
ولم يس�تغرب متابعو فارس آل س�عود مما ورد يف تغريدته فأمر تعيني 
الحاكم يصدر من البيت االبيض مثلما تم تعيني محمد بن س�لمان ولياً 

للعهد يف إشارة إىل ترامب.
وكان حس�اب املغرد الشهر مجتهد قد قال يف تغريدة سابقة، إن تقرير 
اغتيال خاش�قجي أدان ابن س�لمان فعا إدانة مضاعفة بتفاصيل عن 

أسلوبه العنيف لم يتوقعها معظم من انتظر التقرير.
وأض�اف: لك�ن االس�تخبارات األمريكي�ة لديها معلوم�ات مبارشة عن 
اتصاالت ورسائل نصية بني محمد بن سلمان وخالد بن سلمان وسعود 

القحطاني وآخرين عن قتل خاشقجي وليس فقط ما جاء يف التقرير.

حراك سعودي الستبدال ابن سلمان

طهران: نرصد سلوكيات الكيان 
الصهيوني ولن نسمح له بالعبث 

في المنطقة

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن مركز عل�م الراكني يف إندونيس�يا، إن بركان 
جبل س�ينابونغ نفث س�حابة من الرماد الساخن 
الرتف�اع 5 كيلومرات الثاثاء، وذل�ك يف أول ثوران 
كب�ر له منذ اب م�ن العام امل�ايض. ووفقا لوكالة 
“رويرز” ق�ال مركز علم الراك�ني والتخفيف من 
املخاط�ر الجيولوجي�ة يف الب�اد إن�ه لم ت�رد أنباء 
ع�ن س�قوط ضحايا لكن مس�ؤوال حث الس�كان 

يف وق�ت س�ابق عىل البقاء عىل مس�افة ال تقل عن 
ثاث�ة كيلومرات من الفوهة. وزاد نش�اط بركان 
جبل س�ينابونغ منذ العام املايض وأعلنت مقاطعة 
س�ومطرة الش�مالية أن التحذير من الراكني بات 
عند ثاني أعىل مستوياته. وهناك قرابة 130 بركانا 
نش�طا يف إندونيس�يا وه�و أكر عدد م�ن الراكني 
النش�طة يف أي م�ن دول العالم، وظ�ل بركان جبل 

سينابونغ خاما لقرون حتى ثار يف 2010.

المراقب العراقي/ متابعة...
البحري�ن  معه�د  مدي�ر  تح�دث 
للحقوق والديمقراطية “برد” س�يد 
أحم�د الوداع�ي املقي�م يف العاصم�ة 
الريطاني�ة لندن، عن معاناة املواطن 
عبد الهادي مش�يمع، والد أول شهيد 

يف ثورة البحرين.
ع�ر  حس�ابه  يف  الوداع�ي  وق�ال 
“توي�ر”، إّن “عب�د الهادي مش�يمع 
)57 عاًم�ا(، والد أول ش�هيد يف ثورة 
بس�بب  مؤخ�رًا  ُس�جن  البحري�ن، 
احتجاجات س�لمية عام 2019، وهو 
يعان�ي من م�رض الس�كري، والذي 
تعتره منظم�ة الصح�ة العاملية من 
األم�راض الخط�رة يف ح�ال اإلصابة 

بفروس كورونا”.
وأوض�ح الوداع�ي أن وال�د الش�هيد 
“يعاني من نوبات سكري يف السجن، 
أحد أسبابها عدم االنتظام يف اعطائه 
الدواء”، مؤك�ًدا أن ”عبدالهادي أخر 
أهل�ه أن هن�اك اكتش�افات ملصابني 

بف�روس كورون�ا بش�كل يوم�ي يف 
س�جن الح�وض الج�اف وتحديدا يف 
عن�ر رق�م 6 امل�كان املحتج�ز في�ه 
حالي�ا. مما يع�رض حياته للخطر يف 

حال إصابته”.
القايض اس�تبدال  وأض�اف “رف�ض 

عقوبت�ه رغم تق�دم س�نه ومرضه. 
مما يثبت التميي�ز يف تطبيق القانون 

واستثناء السجناء السياسني”.
كم�ا كش�ف الوداع�ي ع�ن رس�الة 
وزي�ر  إىل  إرس�الها  ت�م  مس�تعجلة 
راب،  دوميني�ك  بريطاني�ا  خارجي�ة 
موجه�ة من الل�ورد س�كريفن الذي 
طال�ب الوزير “بالتح�رك العاجل من 
أجل إطاق رساح عبد الهادي مشيمع 
والذي حكم عليه بس�بب مشاركته يف 

تظاهرة سلمية قبل سنتني”.
وتزام�ن اعتقال املواط�ن عبدالهادي 
الع�ارشة  الذك�رى  م�ع  مش�يمع 
الستشهاد ابنه عيل مشيمع عىل أيدي 

قوات األمن. 

بركان »سينابونغ« يثور مجددًا في إندونيسيا

المراقب العراقي/ بغداد...
ن�ر موق�ع »مي�دل إيس�ت آي« مقاال لش�ر 
هيفر، قال فيه إن الرطة الرسية اإلرسائيلية 
ألق�ت القب�ض ع�ىل ما ال يق�ل ع�ن 20 تاجر 
س�اح إرسائيلي�ا عىل م�دى عدة أش�هر، فيما 
يبدو أنه إحدى أكر فضائح صناعة األس�لحة 

اإلرسائيلية يف التاريخ.
وتخض�ع القصة ألم�ر قضائي بحظ�ر النر 
يف إرسائي�ل، ول�م يتم ن�ر س�وى القليل من 
الحقائق يف الصح�ف العرية. حتى بلد املقصد 

لأسلحة ال يزال غر محدد.
وم�ع ذلك، توف�رت تفاصيل كافي�ة للجمهور 
لتشكيل صورة جزئية لنر ما يعرفه الجميع 

لح�د اآلن: يب�دو أنه ت�م تطوير طائ�رات دون 
طيار انتحارية يف إرسائيل لبيعها للصني.

وكان ريتش�ارد سيلفرشتاين، أحد املساهمني 

يف موق�ع »مي�دل إيس�ت آي«، م�ن أوائ�ل من 
ذكر اس�م بكني يف مدونته، يف منش�ور ُنر يف 
11 ش�باط. وأش�ار إىل أن هذه ليست فضيحة 
الدول�ة األوىل املتعلق�ة ببي�ع طائرات مس�رة 
هجومي�ة، ولم تك�ن مفاجئة بالنظ�ر إىل عدم 
وجود رقابة من قبل وزارة الدفاع اإلرسائيلية.

وقال سيلفرش�تاين ملوقع »ميدل إيس�ت آي«: 
»كان هن�اك العدي�د م�ن املبيعات اإلش�كالية 
املماثل�ة للصني يف امل�ايض، وأث�ار الكثر منها 
غض�ب أمريكا. تلع�ب إرسائيل لعب�ة خطرة، 
تتمث�ل يف تنمي�ة التج�ارة م�ع الص�ني، بينما 
تح�اول الحف�اظ ع�ىل العاق�ة الوثيق�ة م�ع 

أمريكا«.

المراقب العراقي/ متابعة
كش�ف تقرير ملوقع »ريسبونس�بل 
ستيت كرافت«، الثاثاء، ان 13 والية 
امريكي�ة تتح�رك الص�دار تري�ع 
م�ن الكونغ�رس النه�اء اس�تخدام 
قوات الحرس الوطني باالنتش�ار يف 
الخارج بحروب الواليات املتحدة غر 

القانوني�ة.
وذك�ر التقري�ر أن ”اف�راد  الحرس 
الوطن�ي الذين يبل�غ تعدادهم 350 
ال�ف رج�ل وام�رأة كان 45 باملائ�ة 

منه�م منترين بالخ�ارج منذ بدء 
م�ا يس�مى بالح�رب ع�ىل االرهاب 
ع�ام 2001، والي�زال 57 الفا منهم 
منتري�ن يف الع�راق وافغانس�تان 
ودول اخرى حت�ى كانون االول عام 
2020 يف حني بلغت نس�بة الخسائر 
باملائ�ة م�ن  ب�ني صفوفه�م 18.4 

اجمايل خسائر الجيش االمريكي“.
واض�اف أن ”كل جندي أمريكي يتم 
إرس�اله لبناء دولة يف أفغانستان أو 
يق�وم بدوري�ات يف ش�وارع العراق 

هو ش�خص أق�ل قدرة ع�ىل حماية 
يف  األمريكي�ني  زمائ�ه  ومس�اعدة 
الوطن، وال يمكن وصف أي سياسة 
تعط�ي األولوي�ة ملطال�ب الس�كان 
األجان�ب ع�ىل مطال�ب األمريكي�ني 

بالذكاء”.
وتابع أن ”من بني اس�باب التريع 
انه ال يمكن وصف أي سياسة تعطي 
األولوي�ة للحرب الت�ي ال نهاية لها، 
واإلمريالية الخارجية، واالس�تغال 

للحروب عىل أنها أخاقية”.

 11 البن�د   8 ”القس�م  أن  وواص�ل 
من دس�تور الوالي�ات املتحدة يمنح 
الكونغرس فقط س�لطة ش�ن حرب 
ع�ىل دولة أخرى. ولك�ن منذ الحرب 
الكونغ�رس  كان  الثاني�ة،  العاملي�ة 
املس�اءلة  ع�ىل  بالتعتي�م  مقتنًع�ا 
وإرجاء اتخ�اذ القرار ضد الس�لطة 
التنفيذي�ة، التي أطلق عليها جيمس 
األكث�ر  الس�لطة  ف�رع  ماديس�ون 
اهتماًم�ا بالح�رب، واألكث�ر عرضة 

لها”.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعتر وزي�را خارجية مرص والس�ودان قيام 
إثيوبي�ا بتنفي�ذ املرحلة الثانية من ملء س�د 

النهضة تهديدا مبارشا لأمن املائي للبلدين.
وناق�ش وزي�ر الخارجي�ة امل�رصي س�امح 
شكري، الثاثاء، مع نظرته السوداني مريم 
الصادق امله�دي عددا من س�بل التعاون بني 
البلدين، بجانب أزمة س�د النهضة اإلثيوبي، 
حيث أعربا عن القل�ق إزاء تعثر املفاوضات، 
وأكدا رضورة التوصل التفاق ملزم حول ملء 

وتشغيل السد يحفظ مصالح الدول الثاث.
وأصدر الجانبان بيانا مش�ركا الس�تعراض 
نتائج زيارة الوزير السودانية إىل مرص، حيث 
أعربا في�ه عن “القلق إزاء تعث�ر املفاوضات 
الت�ي تم�ت برعاية االتح�اد األفريق�ي، كما 
ش�ددا ع�ىل أن قي�ام إثيوبيا بتنفي�ذ املرحلة 
الثانية من ملء س�د النهضة بش�كل أحادي 
سيش�كل تهدي�داً مبارشاً لأم�ن املائي ملرص 

والسودان”.
وأض�اف البيان أن “هذا اإلجراء س�يعد خرقاً 

مادي�اً التفاق إعان املبادئ امل�رم بني الدول 
الثاث يف الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015”.
وأكد الوزيران “رضورة االستمرار يف التنسيق 
والتش�اور املس�تمر بني البلدين يف هذا امللف 
الحيوي، كما اتفقا عىل إحاطة الدول العربية 

الشقيقة بمستجدات هذه املفاوضات”.
يأت�ي ذلك تزامنا مع توقي�ع البلدين الثاثاء، 
اتفاقي�ة للتع�اون العس�كري، ع�ىل هامش 
زيارة لرئي�س أركان الجيش املرصي الفريق 

محمد فريد إىل الخرطوم.

مصر والسودان تعتبران ملء سد النهضة تهديدًا مباشرًا

آل خليفة ُيمعنون في اضطهاد البحرينيين
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يّتخ���ذ حزب »العدالة والتنمية« اليوم موقفًا دفاعيًا في الداخل التركي، وآخر هجوميًا باتجاه الخارج. وقد 
اعترف خالل مؤتمره بأنَّه أخطأ في إس���طنبول وخسر االنتخابات البلدية لصالح تحالف المعارضة. المؤتمر 
ُعقد رغم اإلجراءات القائمة ضد وباء كورونا، إذ تم انتخاب مندوب حزب »العدالة والتنمية« الحاكم في 
إسطنبول، عثمان نوري كباكتيب، بصفته رئيسًا إقليميًا، وهو أقرب إلى وجهة النظر اإلسالمية الوطنية 

)مللي غوروش( التي تشكل الحركة الشعبية لحزب »العدالة والتنمية« ...

ق���د تكون المرحلة التي تمّر بها قيادة المملكة العربية الس���عودية اليوم من أخط���ر المراحل التي مرت بها في تاريخها، إذ تبدو كأنها تعَرت من 
المظل���ة التي لطالم���ا كانت تحميها )رعاية اإلدارة األميركية له���ا(. وفيما كانت غالبية االنتقادات التي تعرضت لها س���ابقًا حول ملفات حقوق 
اإلنسان أو االرتباط غير المباشر لبعض الجماعات اإلرهابية ببعض دبلوماسييها أو مسؤوليها األمنيين في عمليات نّفذت في الشرق األوسط أو 

في الغرب، 

االربعاء 3 اذار 2021 
العدد 2537 السنة الحادية عشرة

بين ضغوط بايدن وضغوط »أنصار اهلل« .. هل ينتهي
 الدور اإلقليمي للسعودية ؟

بقلم/ شارل أبي نادر
وتحدي�داً يف الوالي�ات املتح�دة األمريكية 
أيلول/س�بتمرب الش�هرية(،  )عملية 11 
تصدر عن معارضني ل�إدارة األمريكية، 
م�ن ن�واب أو وس�ائل إع�ام، ويف ح�ني 
كان�ت تحظى بحماي�ة اإلدارة لها، فهي 
اليوم ُتستهدف مبارشة من اإلدارة، ومن 

الرئيس األمريكي شخصّياً.
اليوم، يتعرّض ويل العهد الّسعودي األمري 
محم�د ب�ن س�لمان لحمل�ة عنيفة عىل 
خلفي�ة ملّف مقت�ل الخاش�قجي، إذ تم 
الكش�ف يف تقرير للمخاب�رات األمريكية 
عن مس�ؤوليته املبارشة يف إدارة الفريق 
الذي اغتاله يف إس�طنبول وتوجيهه، بعد 
أن كان الرئي�س الس�ابق دونال�د ترامب 
ق�د أخف�ى تل�ك املس�ؤولية. وُيم�ارس 
الكثري م�ن الضغوط الداخلي�ة والدولية 
ع�ىل الرئيس بايدن لتحميل ابن س�لمان 
املس�ؤولية، وعىل األق�ل معاقبت�ه، كما 
عاقب أعض�اء فريق االغتي�ال. ويف حني 
ُكش�ف عن تقري�ر املخاب�رات األمريكية 
بق�رار من الرئي�س بايدن، ف�إّن األخري، 
كم�ا يب�دو حت�ى اآلن، ما زال ي�راوغ يف 

اتخاذ قرار واضح وحاسم ملعاقبته.
وبالتوازي مع الحملة األمريكّية العنيفة 
ع�ىل ويلّ العه�د، والتي ُتش�ّن عملياً عىل 
امللك س�لمان وقي�ادة اململك�ة بالكامل، 
إضاف�ًة إىل الّضغ�وط القائم�ة عليها يف 
ملّف حق�وق اإلنس�ان والتوقيفات غري 
القانونية، فإنها تتع�رَّض أيضاً للضغط 
األعنف واألكثر إياماً يف موضوع عدوانها 

الّذي ناهز 6 س�نوات عىل اليمن. وبينما 
تتخّب�ط اململكة يف مس�تنقع الفش�ل يف 
تلك الحرب الخارسة التي قادتها، يظهر 

فشلها عرب االتجاهات التالية:
يف املي�دان اليمن�ّي، تخ�ر الّس�عودّية 
الي�وم كام�ل نق�اط ارتكازه�ا الربية يف 
الداخ�ل اليمني، والتي كانت تس�تغلّها، 
عرب مرتزقتها أو بش�كل مبارش، كنقاط 

انطاق ملهاجمة الّش�عب اليمنّي بقيادة 
أنَّه�ا تص�ارع  حكوم�ة صنع�اء، كم�ا 
وتتخّب�ط يف محاول�ة يائس�ة لاحتفاظ 
بآخ�ر نقط�ة له�ا يف محافظ�ة ومدينة 
م�أرب، ولم يتبقَّ لها قب�ل لفظ الهزيمة 
الكامل�ة يف مأرب إال مح�اوالت املجتمع 
اإلنس�انّي  الوض�ع  الس�تغال  ال�دويل 
أو  م�أرب  تحري�ر  عملّي�ة  وإيق�اف 

محاوالته�ا األخ�رية يف القص�ف الجوي 
العني�ف لتأخ�ري العملّية، قب�ل أن تفقد 
وصواري�خ  الذخ�رية  مخ�زون  كام�ل 
الطائرات، والتي أصبحت غري مؤّمنة من 
الخارج بعد قرار الرئيس بايدن بوقفها.

تتس�ارع  الس�عودي،  الداخ�ل  يف 
االس�تهدافات النوعية للمراكز واملنشآت 
الحيوية داخل العمق الس�عودي من قبل 

القوت�ني الصاروخي�ة والجوية املس�رّية 
لوحدات الجي�ش اليمني و«أنصار الله«. 
وق�د أصبحت منظوم�ات الدفاع الجوي 
الس�عودية )األمريكية املص�در( عاجزة 
بالكام�ل ع�ن إيق�اف أو حماي�ة أغلب 
تل�ك الق�درات النوعي�ة االس�راتيجية. 
وكم�ا يب�دو، أصبح مصري ه�ذه املواقع 
واملنشآت السعودية يف يد الجيش اليمني 

ووحدات »أنصار الله« فقط.
تداعي�ات ه�ذه  أنَّ  املوض�وع  يف  األه�م 
الضغ�وط التي تتعرَّض لها اململكة اليوم 
من قبل »أنصار الله«، ال ترتبط بخسارة 
الح�رب ع�ىل اليمن فحس�ب، ب�ل تتعلق 
بمسار حساس يمتّد تاريخياً ومستقبلياً 
أيضاً، أوالً حول العاقة بني »أنصار الله« 
واململك�ة بقيادة آل س�عود، وثانياً حول 
ارتب�اط تأث�ريات ه�ذا الفش�ل مبارشة 
بموقع اململكة ودورها يف اإلقليم بش�كل 
بش�كل  اإلس�امية  الس�احة  ويف  ع�ام، 
خاص. ومع خسارتها هذه الحرب، يبدو 
أنها سوف تخر موقعها إىل غري رجعة. 
اململك�ة الي�وم، بالت�وازي م�ع تعّثره�ا 
وفشلها يف اليمن، تراجعت يف ملف قطر، 
واضط�رت إىل التنازل ع�ن أغلب رشوط 
حملته�ا، وحدث ما حدث بع�د أن كانت 
تقود حملة رشس�ة ضد النظام يف قطر. 
وق�د اضط�رّت إىل تج�اوز تل�ك الرشوط 
وإع�ادة العاق�ة كم�ا كان�ت، بع�د أن 
ج�رَت معها م�ر واإلم�ارات يف املوقف 

الراجعي نفسه.
 يف لبن�ان، تبدو الس�عودية حالياً خارج 
النظ�رة  ع�ن  بمع�زل  التأث�ري،  دائ�رة 
التقليدية بأنها مرجعية رئيس الحكومة 
تاريخي�اً، فالرئي�س املكلَّف الي�وم يزور 
العال�م كلّ�ه وال يزوره�ا. ويف س�وريا، 
انته�ى دوره�ا املبارش. والي�وم، الطرف 
الوحيد املعارض للنظام الّسوري، والذي 
كان موالياً لها )جيش اإلس�ام(، انتهى، 
ولم يعد لديه أي تواجد. وقد تجاوزته كل 

الفصائل األخرى املرتبطة بقطر أو تركيا 
أو الواليات املتحدة األمريكية.

يف ليبي�ا، ال دور أساس�ياً للمملكة، وهي 
تشرك مع مر واإلمارات يف دور ثانوي 
مقارنة مع دور تركيا الفاعل والناش�ط 
واألكثر تأثرياً. ويف باكستان، تجاوز قادة 
األخ�رية العاقة مع الري�اض، وأصبحوا 
أكث�ر  الركي�ة يف  التوجه�ات  إىل  أق�رب 
ملفات املنطقة أو يف امللفات ذات الطابع 
اإلس�امي اإلقليمي وال�دويل.  ويف الوقت 
الذي ل�م يتبقَّ له�ا إال الس�احة اليمنية، 
يب�دو أنَّها تصارع عىل خ�ط النهاية قبل 
انسحابها وسحب تدّخلها بالكامل، وهي 
حت�ى اآلن تعان�د قب�ل الرض�وخ لإدارة 
األمريكي�ة. ويف حني كان�ت تبدو صامدة 
بعض اليشء، جاء ملف مقتل خاشقجي 
لين�زع منه�ا أغل�ب عن�ارص الصمود يف 
الحرب عىل اليمن. هك�ذا، وبعد أن ظهر 
ع�ىل  واإلرسائي�ي  األمريك�ي  االعتم�اد 
اإلمارات العربي�ة املتحدة حراً يف أغلب 
املش�اريع الحساس�ة، أصبح من ش�به 
املؤّكد أنَّ اململكة السعودية سوف تتجرّد 
م�ن كام�ل نفوذه�ا ودورها الس�يايّس 
يف اإلقلي�م ويف الس�احة اإلس�امية، ولن 
يتبقى له�ا - بإرشاف وتوجيه ودفع من 
الرئي�س األمريك�ي جو بايدن ش�خصياً 
- إال دور املم�ّول فق�ط؛ مم�ّول رشكات 
وخصوص�اً  الغرب�ي،  الس�اح  تصني�ع 
األمريك�ي، ومم�ول مش�اريع التطبيع، 
ودف�ع تكاليف انخ�راط ال�دول العربية 

واإلسامية التي سرضخ أمام

بقلم/ هدى رزق
لح�زب  الش�عبية  القاع�دة  كان�ت  والت�ي 
»الرف�اه« ال�ذي كان نج�م الدي�ن أرب�كان 
يتزعم�ه، م�ا يط�رح أس�ئلة ح�ول وجه�ة 
التحالفات السياس�ية واالنتخابية التي يعد 
له�ا إردوغان ويريد اتباعها، بعد إش�ارته يف 
خطاب 25 شباط/فرباير إىل »روح 1994«، 
حني كان عضواً يف ح�زب »الرفاه«، وانتخب 
رئيس�اً لبلدي�ة إس�طنبول. يواج�ه الرئيس 
الرك�ي اتهام�ات م�ن قبل املعارض�ة بهدر 
128 ملي�ار دوالر م�ن أم�وال الخزين�ة، ما 
اضط�ره إىل الرد ع�ىل اتهام�ات زعيم حزب 
كم�ال  املع�ارض  الجمه�وري  »الش�عب« 
كليجدار أوغلو بأن�ه جرى إنفاقها يف الدفاع 
ع�ن العملة املحلية، بي�د أن املعارضة طلبت 
تفاصي�ل ورشوح�ات وإظهار مق�دار أكرب 
من الش�فافية بدالً من التلّطي وراء االدعاء 
ب�أن الوزي�ر بريق�دار ُيهاَج�م بس�بب قربه 
العائي من الرئيس، وليس بس�بب سياساته 
الخاطئ�ة عندم�ا كان وزي�راً  االقتصادي�ة 

للخزانة واملالية.
يف الع�ام امل�ايض، ل�م تنج�ح سياس�ة بيع 
احتياطات البنك املرك�زي الدوالر ب�7 لريات 
تركي�ة لإبقاء عىل قيمة العمل�ة األمريكية، 
إىل  انخفض�ت  الركي�ة  الل�رية  قيم�ة  ألن 
مس�تويات أدن�ى، إال أنها ع�ادت وارتفعت 

حني رفع البنك املركزي قيمة الفائدة.
وبعد أن رست ش�ائعات ع�ن إمكانية عودة 
البريق إىل مجلس الوزراء، انخفضت قيمتها 
أم�ام الدوالر م�ن جدي�د، يف دالل�ة واضحة 
عىل رف�ض األس�واق العودة إىل السياس�ات 
الس�ابقة التي عرّبت عن ع�دم ثقة بقرارات 
الوزي�ر. وق�د داف�ع إردوغ�ان ع�ن الوضع 
االقتص�ادي بق�رارات إصاحية س�تتخذ يف 

األسبوع الثاني من شهر آذار/مارس.
»فش�ل عملي�ة »مخل�ب الن�ر 2« توق�ع 

إردوغان يف مأزق داخي »
يتخّبط الرئيس الركي يف محاولته الدفاع عن 
العملية العسكرية يف »غارا«، والتي أحرجته 
وفريق�ه العس�كري األمني واالس�تخباري. 
وقد طرحت املعارضة أسئلة عىل لسان زعيم 
حزب الش�عب الجمه�وري كم�ال كليجدار 
أوغل�و، ح�ول العملية التي نّفذت يف ش�مال 

الع�راق، والت�ي أدت إىل مقت�ل 13 محتج�زاً 
تركي�اً لدى حزب »العمال« الكردس�تاني، إذ 
كان من املف�رض أن تنقد املحتجزين، ال أن 

تساهم يف قتل 3 جنود إضافيني.
أحم�د  »املس�تقبل«  ح�زب  زعي�م  وانتق�د 
داوود أوغل�و، ه�ذه العملي�ة، متس�ائاً إن 
كان�ت عملية إنق�اذ للرهائ�ن املحتجزين أو 
رضبة عس�كرية، ورأى أن األولوية يجب أن 
تك�ون للتخطيط واملمارس�ة وحماية أرواح 
األشخاص املراد إنقاذهم، وأن ال يتم اإلعان 
عن عملي�ات اإلنقاذ مس�بقاً، ورضورة بدء 
االتصال مس�بقاً للحصول ع�ىل الدعم العام 

فيها. 
ورأى أّن عملي�ة »غ�ارا« اختلط�ت بنوع�ني 
مختلف�ني من العمليات. وقد دفع املواطنون 
الّشهداء ثمن هذا الخطأ، إذ كان يجب األخذ 
يف االعتبار احتمال أن ُيصاب املواطنون املراد 

إنقاذهم أو أن يقتلهم اإلرهابيون.
يف الواقع، هذا ما ح�دث بالفعل أثناء عملية 
»غارا«. لم تس�تطع الحكوم�ة إدارة األزمة، 
وتم�ت محاولة تصوي�ر العملية بأنها حرب 
ع�ىل اإلره�اب، رغ�م أنه�ا قضية مش�ركة 
لجميع األتراك، وال تتعلق بالحكومة فحسب. 
وعندما طرحت املعارضة التساؤالت، اتهمت 
بأنه�ا إرهابي�ة ومؤي�دة لح�زب »العم�ال« 

الكردستاني.
الركي�ة  العاق�ة  أن  املعارض�ة  اعت�ربت 
اإلدان�ة  إن  إذ  هّش�ة،  أصبح�ت  األمريكي�ة 
األمريكي�ة للعملية كانت مرشوط�ة بإقدام 
ح�زب »العم�ال« الكردس�تاني عليها، رغم 
أّنهم قام�وا بإدانتها فعاً. كذل�ك، لم يتصل 
بالرئي�س  باي�دن  األمريك�ي ج�و  الرئي�س 

الركي، كما كانت العادة بني الرؤساء. 
»الحكومة الركّية تهاجم الحش�د الش�عبي 

وإيران«
رأت الحكومة الركية يف دفاعها عن نفس�ها 
أن األفضل إثارة اإلشكال الرئييس بينها وبني 
إيران حول سنجار، واتهمت الحشد الشعبي 
العراق�ي، وم�ن خلف�ه إي�ران، بالوقوف إىل 
جانب حزب »العمال« يف املدينة االسراتيجية 

شمال غرب العراق قرب الحدود السورية.
أما إيران، فقد رفضت عىل لس�ان س�فريها 
الع�راق،  يف  العس�كرّي  الرك�ّي  التدّخ�ل 
وتس�اءلت عن ماهية عاق�ة تركيا بقضاء 
س�نجار، لكونه�ا مس�ألة عراقي�ة، ما فتح 
باب الرّد الركي عرب اس�تدعاء السفري، فهل 
تتط�ور الح�رب الكامي�ة ب�ني البلدين، وال 
س�يَّما أن الرئيس الركي قد يجدها مناسبة 
للخ�روج من املس�اءلة الداخلية التي تثريها 
املعارض�ة ع�رب اإلع�ام ووس�ائل التواصل 

االجتماعي؟

بقلم/ واثق الجابري
 م�ا أن َتُمُر بأحد  تقاطعات العاصمة، 
لقم�ة  يس�تجدي  م�ن  يأتي�ك  حت�ى 
العي�ش طالب�اً املس�اعدة، يتوس�لون 
رجاال ونس�اء وأطفال، وهناك غريهم 
يمسحون زجاج الس�يارات، ويبيعون 
مختلف البضائ�ع الرخيصة، وصاحب 
ش�قراء   بج�واره  فاره�ة  س�يارة 
مصطنعة يركهم يمس�حون زجاجه، 
ثم يق�وم بغلق النوافذ ويرحل دون  أن 

ُيعطيهم ديناراً.
النس�اء  ه�ؤالء  أن  بعضه�م  يق�ول 
عصاب�ات  به�م  تأت�ي  واألطف�ال 
وتجمعهم نهاية اليوم، ويتسائل كيف 
ألزواج ال يملكون رغيف خرب أن ينجبوا 

هكذا عدد من األطفال؟
يكاد ينك�ر قلبك حينما ترى ش�ابا، 
يتوس�ل م�ن الصب�اح الباك�ر أو تحت 
املطر وش�مس تم�وز، ع�ن بضاعة ال 
يساوي ربحها رغيف خبز، ومامحهم 

تحكي أنهم من الجنوب.
يقول�ون نح�ن مدينة امللي�ون عريف، 
الذين يس�اقون اىل الح�روب كأضاحي 
حق�ول  وع�ىل  الصف�وف  مقدم�ة  يف 
األلغ�ام، ونح�ن أب�اة الضي�م واملقابر 
الجماعية، ومن نق�ول كما يقول أمري 
املؤمنيني عليه الس�ام » لو كان الفقر 
رج�ا لقتلت�ه« و » عجب�ت  ملن ال يجد 
ق�وت يومه كيف ال يخ�رج عىل الناس 
الحاج�ة  ودفعتن�ا  س�يفه«  ش�اهرا 
للبح�ث عن قاتلتنا وش�هرنا س�يوفنا 
أصوات إحتجاجية عىل الفساد والفقر 

واملظلومية والحرمان.. 
تاج�ر بقضيتن�ا نف�س أولئ�ك، الذين 
س�اقونا للح�روب العبثي�ة، كي نكون 
لينعم�ون، ويدفعون�ا لحرق  حطبه�ا 
خرياتن�ا،  يتقاس�موا  ك�ي  مديتن�ا 
يف  ي�رك  ل�م  الع�وز  ألن  وصدقناه�م 

رؤوس�نا عق�وال، وقالوا الفس�اد  عند 
رؤوس�اء املؤسس�ات، ودفعونا لقطع 
الشوارع وتعطيل املدارس، وصوروا  لنا 
أن الفساد سينتهي بحرق بناية الدائرة 
الخدمي�ة، ودي�وان املحافظ�ة  وحتى 
ص�ور الش�هداء.. هن�اك م�ن يدفعن�ا 
وتدفعن�ا املظلومي�ة ووس�ائل اإلعام 
الصفراء، للخروج عن سلميتنا ليضيع 
حقنا، ويلتقطون من إحتجاجنا صورا 
تخالف الدين والقي�م، حينما يضعون 
الس�كري ومن ي�رب الق�وات األمنية 

واملؤسسات الحكومية يف طليعتنا.. 
ص�وروا لنا بأن التخلص من الفس�اد، 
وعش�ائرنا  قيمن�ا  م�ن  بالتخل�ص 
وعقائدن�ا وتاريخنا، وأنس�ونا أن كثري 
من الناس يش�جعون الفاس�د، حينما 
يقارن�ون النزيه�ة بكفاف�ه وعفاف�ه 
بالفاس�د امل�رف، وضمن الن�اس من 
وقف إجاال للفاسد وأجلسه يف صدور 

املجالس.. 
ش�اهدنا بأعينن�ا كي�ف أن الفاجرات 
والداع�رات، يخرق�ن املؤسس�ات وال 
ينطبق عليهن قانون، وكيف يفرش�ن 
دوالرات نهبها فاس�د، عاج�ز عن أداء 
عمل�ه الوظيف�ي والوطن�ي والجنيس، 
فنث�ر أموال�ه ع�ىل رؤوس املومس�ات 

تعويضا لنقصه.
 س�يفنا الكلم�ة والتظاه�ر الس�لمي، 
ولكنهم دفعونا لإقتتال بيننا، ونرب 
رجل أمن ذاد عن رشف وطننا، ونفخوا 
مدين�ة  النارصي�ة  أن  ال�رؤوس  يف 
الثورية  الش�عراء واألدباء والح�ركات 
والبد أن تك�ون يف مقدمة املضحني، ثم 
بعدها ينع�م الجبناء بالخ�ريات.. وما 
ن�زال نبحث عن الفاس�د لنقتل�ه، فلم 
نج�د رجاً يحمل قيماً وأخاقاً يمارس 
الفساد، وقابلتنا جيوش من الفاسدين 
ترتب�ط بهم ح�وايش وبطانات، وحتى 

من الش�عب من نارصه�م، ومتملقني 
ومس�تفيدين، وحتى م�ن ترر فرط 
املج�ال  وفس�ح  اإلنتخاب�ي  بصوت�ه 
أمام الفاس�دين وبائعي الذمم للعودة 

للسلطة مرة آخرى.. 
ل�و كان رج�ًا  الفاس�د  نبح�ث ع�ن 
لقتلن�اه، ولكنه جيش  توغ�ل وتغلغل 
يطال�ب  كان  وم�ن  صفوفن�ا،  ب�ني 
بالحق أو يدعي�ه أغرته وظيفة ودوالر 
خارج�ي، وتمرد عىل قيمه وحقه الذي 

خرج ألجله.
إنم�ا  مفهوم�اً،  لي�س  الفس�اد    
بريوقراطي�ة وروتني، وقوانني تس�مح 
بتفشيه ومحس�وبيات، وخلل بتفسري 
والديمقراطي�ة،  الس�يايس  النظ�ام 
ومش�اريع ب�ا ج�دوى وه�در للم�ال 
العام، والفاس�د يمتلك املال والس�اح 
الق�وة  يمتل�ك  والق�رار،  والجمه�ور 
الداخلي�ة واإلع�ام والدع�م الخارجي، 
الفاس�د ليت�ه رج�ل فنقتل�ه، ولكن�ه 
تتعل�ق  ال  ببعضه�ا  ترتب�ط  عوام�ل 
بأش�خاص فحس�ب، والفس�اد وب�اء 
بحاجة اىل قي�م وثوابت وإلتزام قانون 
املس�ؤولية، ووع�ي  تج�اه  وإخاق�ي 
جمعي يتحرك لتقدير املصلحة العامة 
لك�ي يكون حافز لكل الش�عب بتحمل 
املس�ؤولية، والفاس�د ال يم�وت بحرق 
مؤسسة أو تعطيل عمل، تقتليه وحدة 
األه�داف، وتقدير  املش�اريع ووضوح 
أن املصلح�ة الوطني�ة تتحق�ق بحوار 
ش�امل يقبل به�ا الكل بال�كل، وحلول 
وس�ط يقبله�ا الجمي�ع، وال أحد ينكر 
وج�ود أيدلوجيات مختلف�ة ومصالح 
داخلي�ة وخارجية متاطم�ة، وحاجة 
فعلية لشباب  يبحثون عن لقمة عيش 
بكرامة، وأن الواق�ع تغري بعد ترشين، 
وما بعده البد من دراس�ته بعناية، وإال 

سيغرق مركب  فيه جميع العراقيني.

إردوغان يهرب من مشاكله الداخلّية بعد عملّية 
»غارا« ويّتهم الحشد وإيران

لو كان الفاسد رجاًل لقتلته
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عق�دت الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي الرشطة، 
اجتماعا استثنائيا ملناقشة وضع الفريق، 
بع�د النتائ�ج الس�لبية الت�ي تحققت يف 
الدوري�ن املاضيني، فضال ع�ى األداء غري 
املريض لبع�ض الالعبني. وق�ررت اإلدارة 

خص�م %25 من عق�ود الالعب�ني الكلية 
للموس�م الحايل، مع توجي�ه إنذار نهائي 
لبع�ض الالعبني. وقالت اإلدارة، إن القرار 
يأت�ي يف س�بيل إيق�اف النزي�ف النقطي 
للفريق، والعودة من جديد للمنافسة عى 

لقب الدوري، واملكان الذي يليق بس�معة 
النادي وتاريخه. وش�ددت اإلدارة عى أن 
العقوبة س�تكون أش�د إذا ظل الحال عى 
الس�وء نفس�ه، وعدم العودة للمس�توى 

الذي يليق بكيان القيثارة.

إدارة الشرطة تعاقب فريقها الكروي

علوان يصف التعادل مع الزوراء بالمقبول 
ونعمة ينتقد مستوى فريقه

قال م�درب النفط، يحي�ى علوان، 
إن التع�ادل م�ع ال�زوراء، نتيج�ة 
مقبول�ة، نظرًا للظ�روف التي يمر 

بها الفريق بسبب كثرة الغيابات.
لي�س  »ال�زوراء  وأض�اف عل�وان 
يمل�ك  ألن�ه  الس�هل،  بالخص�م 
مؤه�الت البطولة، ومع ذلك تمكنا 
م�ن إحراج�ه خاص�ة يف الش�وط 

الثاني«.
وتاب�ع »حصلنا عى ف�رص جيدة 
م�ن أجل الف�وز، وم�ع ذلك حصد 
نقط�ة أم�ر جي�د أم�ام وصي�ف 

الدوري«.
ون�وه أن النف�ط يعاني م�ن كثرة 

كري�م  ولي�د  مث�ل  الغياب�ات، 
وم�وىس عدن�ان وبس�ام 

ش�اكر وحس�ام ج�اد 
الله، الذي شارك رغم 

اإلصابة.
النفط  وشدد »حلول 
كان�ت  الهج�وم  يف 
محدودة، ومع ذلك 
كنا الطرف األفضل 

يف الشوط الثاني«.
»الجه�از  وأوض�ح 
الالعب�ني  ع�ودة  ينتظ�ر  الفن�ي 
املصاب�ني، ليك�ون الفري�ق أفضل 
ومكتم�ل الصفوف قب�ل مواجهة 

أمانة بغداد يف الجولة املقبلة«. 
يش�ار إىل أن النف�ط تع�ادل م�ع 
ال�زوراء، دون أه�داف، يف املب�اراة 
الت�ي أقيمت ع�ى ملع�ب التاجي 

لحساب الجولة 21 من الدوري.

من جهة اخرى أكد مدرب القاس�م 
عادل نعمة، أن نقطة التعادل أمام 
الك�رخ غ�ري مقنعة، مش�رًيا إىل أن 
فريقه كان يطم�ح لتحقيق الفوز 
لالبتع�اد عن قلق املناط�ق املهددة 

بالهبوط.
وق�ال نعمة »رغ�م أن فريق الكرخ 
مح�رم وكان الط�رف األفض�ل يف 
الش�وط األول وحص�ل عى فرص 
حقيقية لكننا س�يطرنا يف الشوط 

الثاني وكنا األق�رب للنقاط الثالث 
التي كنا يف أم�س الحاجة لها لكن 
لألس�ف لم تك�ن النهاي�ات مثالية 

بالنسبة لفريقنا«.
وأض�اف: »فريقن�ا ال ي�زال يعاني 
م�ن النح�س ع�ى أرضه وأس�عى 
إلبع�اد الالعبني عن ه�ذا الهاجس 
والركيز عى رضورة جمع النقاط 
خصوصا أن املرحلة الثانية مرحلة 
حسم وال توجد فرصة للتعويض«.

املقبلة س�تكون  »املباراة  وأش�ار: 
مع أربي�ل يف ملعب دهوك علينا أن 
نض�ع يف حس�اباتنا عدم خس�ارة 
نقاطها وأن نخرج من املباراة عى 

أقل تقدير بنقطة«.
يف  حق�ق  القاس�م  أن  إىل  يش�ار 
الج�والت املاضي�ة نتائ�ج ممي�زة 
خارج ملعبه منها الفوز عى نفط 
الوس�ط بملعبه والف�وز عى نفط 

ميسان يف ملعبه.

نتحّدث كثرياً يف وسطنا الريايض امليلء بالتناقضات عن تأخرنا يف 
املجالني اإلداري واالس�تثماري وتأثر أنديتنا الرياضية واتحاداتنا 
وربما بقية املؤّسس�ات الرياضية أيضاً عن هذا التأّخر، ونعرف 
أن جميع الدول قد س�بقتنا ونرّدد مقولتنا األثرية هؤالء كانوا ال 
يحلم�ون مجرّد اللحاق أو االقراب من تطّورنا وتقّدمنا الريايض 
عنهم يف حقبة س�بعينيات القرن املن�رم، واملصيبة أننا توقفنا 
وفرملن�ا الزم�ن عند ه�ذه الحقب�ة وجعلناها ش�ّماعة ذكريات 
نتغّن�ى به�ا ال أكثر من ذلك يف الوقت ال�ذي حثت به جميع الدول 
املحيطة بنا خطاها وسابقت الزمن وتركتنا عند خط الرشوع يف 

حالة مراوحة عجيبة وال مربر لها.  
املش�كلة األخرى أننا نري�د الرجوع اىل الوراء بزمن مس�تهلك لم 
تع�د حيثياته وإمكاناته وتّرفاته مناس�بة للزمن الحايل، أؤكد 
ذلك وأنا اس�مع شخصية رياضية مؤثرة تريد ملنتخباتنا الوطنية 
أن تعتم�د عى الالعب�ني املحلّيني فقط ويستش�هد بس�بعينيات 
وثمانيني�ات الق�رن املن�رم! وين�ربي آخ�ر بالدع�وة اىل من�ع 
االح�راف أو تحجيمه ويوّجه وينتقد هذا النادي أو ذاك لس�عيه 
اس�تقدام الالعب�ني االجان�ب املحرفني، وكأن�ه يري�د أن يعيدنا 
اىل الخل�ف أكثر مّما نح�ن متأخرين، ولو س�قت األمثلة األخرى 
للتريح�ات والدع�وات س�نرى العجب وم�ع أي طريقة تفكري 

نتعامل!
لق�د أيقنت وغ�ريي أيضاً بما ال يقبل الش�ك أن النهج الخاطئ يف 
اإلدارة ورسم مستقبل الرياضة هو السبب الرئيس ملا وصلنا اليه 
فضالً عن آفات الفساد التي ترّسبت برسعة متناهية مخرقة هذا 
الوس�ط املهلّل ملؤسس�اتنا الرياضية وأهّمها األندية واالتحادات 
الت�ي مازالت تعتمد األطر واألس�اليب القديمة، ولم تفلح يف رفع 
ش�أنها، فال االس�تثمار وجد طريقه الصحيح الينا وال االحراف 
وعامله ح�ل بس�احتنا بطريقة صحيح�ة، ومازال األع�ّم األغلب 
يبحث عن التمويل الحكومي بش�ّق األنف�س ومازالت االتحادات 
واألندية ترقب إقرار املوازنة مع دّقات القلب صعوداً ونزوالً، ولو 
ل�م يكن الحال عى هذا املنوال ملا وص�ل حال نادي الطلبة اىل هذا 
املستوى املخيف من الرّدي والنزول اىل القاع دونما حل يذكر مع 
إن النادي من األندية الجماهريية وله قاعدة واسعة من الجماهري 
الوفية وملّا ُعلّقْت عرشات املشاركات الخارجية التحادات رياضية 
بانتظار أن يتفّضل عليها أحدهم فيبادر اىل تغطية نفقات اإليفاد 
أو أجور الفنادق أو يس�تمر الالعبون يف األندية بال نفقات العقود 
حت�ى املحرف منهم كما حصل مع الالعب اليمني مفيد جمال يف 
نادي الطلبة وقضية عدم تناوله وجبات التغذية سوى )الفالفل( 
التي حّققت مستويات عالية جداً من املشاهدات املحلية والدولية 

عى منّصات التواصل االجتماعي. 
يقين�اً أن الذي يحدث لدينا من تراجع مخيف لم نش�هده يف أندية 
س�وريا وليبي�ا برغم ويالت الح�رب والدمار، ول�م يحصل أبداً يف 
إي�ران مع عنف الضائق�ة املالية التي تعِصف ببالدهم، والس�بب 
هو أنديتهم ومؤّسس�اتهم خّططت بعناية مللف االس�تثمار حتى 
يف الظ�روف العصيبة، ولم تعتمد املنح الحكومية واالس�تثمار يف 
محال تجارية مؤّجرة بجس�م األندية واملالعب واملقار الرياضية، 
آزاء كل ذلك ينبغي لنا كإعالم ريايض وجمهور أن ندعم أية تجربة 
جديدة تخرّجن�ا من إطار الراجع وندعمه�ا حتى وإن صاحبها 
بعض األخطاء البسيطة، ولتكن تجربة نادي الديوانية التي أراها 
ناجح�ة وفاعلة ماثلة للعيان وال نكثر من انتقاد ش�خص رئيس 
الن�ادي الذي أرى أنه أب�دع وجّدد، ويملك الكث�ري ليقّدمه لفريقة 
بالية اس�تثمار سيكتب لها النجاح حتماً ونعدها درساً بالغ األثر 

ألنديتنا ومؤّسساتنا الرياضية.

الرجوع الرياضي ممنوع! 

محمد حمدي

محم�د  املهاج�م  انتق�ال  تعث�ر 
العرج�ى من طرابل�س اللبناني إىل 
باب�ل العراق�ي يف األمت�ار األخرية، 
وذلك بسبب خطأ تقني يف تعاقدات 

النادي العراقي.
وأكد مص�در يف ن�ادي طرابلس أن 
االتف�اق كان قد تم ووق�ع الالعب 
األم�ور  كل  وتم�ت  العق�د  ع�ى 
اللوجس�تية، إال أن النادي العراقي 
أرسل رس�الة يعتذر فيها عن عدم 

التعاق�د مع العرجي بس�بب خطأ 
إداري.

يف  س�يبقى  محم�د  أن  وأض�اف 
صفوف الفريق الشمايل وسيشارك 
مع طرابلس يف سداس�ية الهبوط، 

حيث سيكون إضافة قوية له. 
ومن املرتق�ب أن تنطل�ق البطولة 
السداسية يف 19 من الشهر الجاري 
بعدم�ا حدد االتح�اد اللبناني لكرة 

القدم مواعيد املباريات.

انتقد فريق نفط البرة، الحكم س�الم عامر، بسبب قراراته 
يف مب�اراة فريقه أمام القوة الجوية ضم�ن الجولة ال�21 من 

دوري الكرة املمتاز.
وذكر النادي يف تدونية عرب حس�ابه الرسمي عى »فيسبوك«، 

كعادته »سالم عامر« وقرار غري سالم!!«.
واضاف »ركل�ة جزاء مضحكة وهدف 
مش�كوك بصحت�ه.. »الفرس�ان« 
يقدمون مباراة جيدة ويخرسون 
اه�داف  بث�الث  املتص�در  م�ن 

لهدفني«.
وخ�رس نف�ط الب�رة بثالث�ة 
اه�داف لهدف�ني يف املب�اراة التي 
اقيمت ب�ني الفريقني ع�ى ملعب 

الشعب الدويل.

أعل�ن مدرب ن�ادي الطلبة حس�ن أحمد، 
عن تلقيه رسائل من جمهور النادي عى 
موقع التواصل االجتماعي تدعوه إىل عدم 
الحض�ور ملب�اراة الزوراء غ�دا الخميس. 
وق�ال أحم�د إن »اله�دف م�ن مطالبات 

رس�ائل الجمهور هو الضغط عى االدارة 
الس�تقالتها«. وأضاف أن�ه »يحرم رغبة 
الجمهور لكنه سيكون متواجدا يف مباراة 
ال�زوراء بغي�ة خ�وض اللق�اء املرتق�ب 
ألن�ه م�درب وال عالق�ة ل�ه بم�ا يح�دث 
م�ن خالف�ات«. ودع�ا أحم�د الجمه�ور 
اىل »الوق�وف لجان�ب الفري�ق ومؤازرته 
للخ�روج بنتيجة طيبة ام�ام الزوراء ويف 

الجوالت املقبلة«.
وكان فري�ق الطلبة خ�رس يف الجولة 21 
امام الصناعات الكهربائية بهدفني لهدف 

ويقف باملركز 17 برصيد 20 نقطة.

ق�رر االتحاد ال�دويل بكرة الس�لة، 
تغري�م االتحاد العراق�ي مبلغ 10 
االف جني�ه اس�رليني لعدم التزام 
بالربوتوك�ول  الوطن�ي  املنتخ�ب 

الصحي.
الس�لة  اتح�اد  يف  مص�در  وق�ال 
ان »االتح�اد ال�دويل غ�رم االتحاد 
العراق�ي مبل�غ 10 االل�ف جني�ة 
 12 يع�ادل  م�ا  اي  اس�رليني 
ال�ف دوالر بس�بب ع�دم االلت�زام 

بالربوتوك�ول الصح�ي يف الناف�ذة 
الثانية من التصفيات االسيوية«.

االس�يوي  »االتح�اد  ان  واوض�ح 
ارسل الربوتوكول الصحي الخاص 
االتح�اد  اىل  كورون�ا  بجائح�ة 
العراق�ي، لك�ن االخ�ري ل�م يطبق 

الربوتوكول كما هو مطلوب«.
يذك�ر ان الع�راق ودع التصفي�ات 
اي  تحقي�ق  دون  م�ن  االس�يوية 

انتصار.

فشل انتقال محمد العرجى 
إلى نادي بابل

نفط البصرة ينتقد التحكيم 
بعد الخسارة امام الجوية

جماهير الطلبة تدعو المدرب لعدم 
حضور مباراة الزوراء

االتحاد الدولي يغرم منتخب 
السلة العراقي

وصف مدرب الصناعات الكهربائية 
عباس عبي�د، الفوز عى الطلبة )2-

1(، يف الجول�ة ال��21 م�ن ال�دوري 
العراقي، بامله�م للتخلص من املركز 

األخري يف الئحة الرتيب.
وق�ال عبيد »املب�اراة كان�ت صعبة 
للغاية والطلبة يف أغلب دقائق املباراة 
كان األخط�ر وحص�ل ع�ى ف�رص 
حقيقي�ة خصوص�ا قب�ل إحرازن�ا 
حس�مت  املب�اراة  الثان�ي،  اله�دف 

لصالح من استغل الفرص«.
وتابع: »فريقنا يف الشوط األول أهدر 
فرصت�ني لك�ن عوضن�ا يف الش�وط 
الثاني بعد اس�تغاللنا الك�رات التي 
حصلن�ا عليها داخ�ل منطقة جزاء 

الطلب�ة لنحص�د 3 نق�اط يف غاي�ة 
األهمي�ة عى األقل خرجن�ا من ذيل 

القائمة«.
مؤخ�رة  يف  »ال�راع  وأش�ار: 

الرتي�ب ب�دأ يتس�ع كان هناك 
ثالثة أندية فقط تنافس يف ذيل 
القائمة لكن اآلن الحال اختلف 
بات�ت  أندي�ة  س�تة  وهن�اك 
مه�ددة بالهبوط واملنافس�ة 
ستش�تعل يف األدوار املقبل�ة 

للهروب من الهبوط.
الصناع�ات  أن  إىل  يش�ار 
الكهربائية بعد فوزه عى الطلبة 
19 نقط�ة يف  رف�ع رصي�ده إىل 

املركز الثامن عرش.

عبيد يصف الفوز على االنيق بالمهم



نوف�اك  الرصب�ي  وص�ل 
 310 إىل  ديوكوفيت�ش 
أس�ابيع، يف ص�دارة التصنيف 
العامل�ي لالعب�ي التن�س املحرتف�ن، مع�ادال الرق�م القي�ايس 
للس�ويرسي روج�ر فيدرر، لكن األخ�ر ما زال يتف�وق عليه يف 
عدده�ا متتالية.ومع ذل�ك، يضمن الالعب الرصب�ي، الذي توج 
مؤخرا ببطولة أس�رتاليا املفتوحة، للمرة التاس�عة يف مشواره، 
تخطي هذا الرقم القيايس يف عدد األسابيع، عىل عرش التصنيف 
العامل�ي، يف الثامن من آذار الجاري، ليكرس هذا التعادل ويحلق 
منفردا.ويحظى فيدرر بالرقم القيايس، بالبقاء 237 أس�بوعا 

عىل التوايل متصدرا للتصنيف العاملي، يليه األمريكي كونرز )160(، 
ثم األمريكي من أصل تشيكوس�لوفاكي إيف�ان ليندل )157(.

ومك�ث ديوكوفيت�ش يف الصدارة 122 أس�بوعا ع�ىل التوايل.
واعت�ىل الرصبي ص�دارة التصنيف للم�رة األوىل، حن كان 
يف ال��24 من عمره، يف الراب�ع من تموز 2011، وظل 122 
أس�بوعا متتالي�ا يف القمة، بن الس�ابع م�ن تموز 2014 
والس�ادس من ترشين ث�ان 2016.ولم يش�هد التصنيف 

الصادر هذا األس�بوع تغيرات تذك�ر، لكن بطولة روتردام 
يمكن أن تكون ذات أهمية كبرة، لإلس�باني رافائيل نادال، 

الوصيف.

أش�ارت تقارير إىل أن النجم السويدي 
قد يغيب ع�ن مواجه�ة فريقه ميالن 
أم�ام مانشس�رت يونايت�د اإلنكلي�زي 
يف مس�ابقة الدوري األوروبي بس�بب 
اإلصابة.ومن املرجح أن يغيب مهاجم 
مي�الن املخ�رم الس�ويدي زالت�ان 
إبراهيموفيتش عن املواجهة األوروبية 
املنتظ�رة بن الن�ادي االيطايل وفريقه 
اإلنكليزي  السابق مانشس�رت يونايتد 

يف مس�ابقة الدوري األوروبي »يوروبا 
ليغ« بس�بب إصابة يف عضلة املحالب 
اليرسى، بحس�ب م�ا أف�ادت تقارير 
إعالمي�ة إيطالية.وأش�ارت التقاري�ر 
إىل أن »إب�را« س�يخضع للمزي�د م�ن 
الفحوص�ات بعد 10 أي�ام لتبيان مدة 
غياب�ه عن املالعب، مع إمكانية غيابه 
عن املباراة أمام فريقه السابق يونايتد 
يف ذه�اب دور ثم�ن النهائي املقررة يف 

11 آذار الح�ايل، ع�ىل أن تق�ام مباراة 
اإلي�اب يف 18 من�ه.وكان مدرب ميالن 
اس�تبدل مهاجم�ه  بي�ويل  س�تيفانو 
الس�ويدي البالغ من العم�ر 39 عاما، 
لي�او يف  رافاي�ل  الربتغ�ايل  باملهاج�م 
الدقيق�ة 56 أم�ام مضيف�ه روم�ا يف 
املرحلة 24 من الدوري املحيل، ليجلس 
زالت�ان عىل مقاعد الب�دالء وهو يضع 

كيس ثلج عىل فخذه.

م�ا  عند
يستضيف 
نة  ش�لو بر
فريق إش�بيلية 
يف  األربع�اء  الي�وم 
قب�ل  ال�دور  إي�اب 
النهائي لبطولة كأس 
لك�رة  إس�بانيا  مل�ك 
القدم، س�يكون هدف 
إنق�اذ  ه�و  البارس�ا 
موس�مه م�ن خ�الل 
مس�رته  مواصل�ة 
مس�ابقة  يف 

الكأس.
ويحل�م برش�لونة باجتياز عقبة إش�بيلية 
وبل�وغ املباراة النهائي�ة للكأس ليكون هذا 
بمثاب�ة اإلنقاذ ملوس�م الفريق م�ن ناحية 
ودعم�ا قويا ملديره الفن�ي الهولندي رونالد 

كومان.
ويمتلك إش�بيلية األفضلية يف هذه املواجهة 
بعدم�ا ف�از عىل ملعب�ه 2 /  ذهاب�ا، ولكن 
برش�لونة استعد لهذه املواجهة بشكل رائع 
من خالل الفوز عىل إشبيلية يف عقر داره 2 
/ 0 يوم السبت املايض يف الدوري اإلسباني.

وقال ج�رارد بيكيه مدافع برش�لونة: »إذا 
نجحن�ا يف تغي�ر األمور، س�يتغر املوس�م 
تمام�ا.. س�نكون وقتها يف نهائ�ي الكأس، 

وس�تظل فرصتن�ا قائمة يف املنافس�ة عىل 
اللقب«.ويحت�اج برش�لونة لتحقي�ق ف�وز 
كب�ر م�ن أج�ل تعوي�ض هزيمت�ه ذهابا، 
ولكن الفريق يث�ق بقدرته عىل تحقيق هذا 
بعدم�ا قدم أمام إش�بيلية يف الدوري واحدا 

من أفضل عروضه يف املوسم الحايل.
وقال كومان: »إنني فخ�ور بالعبي فريقي 
وخاصة بس�بب األداء البدني الذي قدموه.. 
إش�بيلية لديه فري�ق قوي بدني�ا، ونجحنا 
يف أن نك�ون ن�دا ل�ه يف هذا. كن�ا جيدين يف 
اللعب بدون كرة ومتميزين يف اللعب بالكرة 

أيضا«.
وعما إذا كان يثق يف الع�ودة بالنتيجة أمام 
إش�بيلية يف مواجه�ة الكأس، ق�ال بيكيه: 

»نثق يف هذا بالطبع. إذا قدمنا أداء متكامال 
للغاية، ستكون هناك فرصة«.

وس�يكون عىل كومان أيض�ا أن يقرر ما إذا 
كان سيستمر عىل التغير يف طريقة اللعب، 
والذي أج�راه يف مباراة الفريق�ن بالدوري 
حي�ث اعتمد ع�ىل الثالثي بيكي�ه وكليمنت 
لينجليت وأوسكار مينجويزا يف خط الدفاع 
وع�ىل س�رجينو ديس�ت وج�وردي ألبا يف 

الجناحن.
ويف خ�ط الوس�ط، قد يحل أليك�س موريبا 
)18 عاما( مكان بيدري بعدما لعب موريبا 
يف الدقيقة 71 من مباراة الفريقن بالدوري 
يوم الس�بت امل�ايض ليصنع اله�دف الثاني 
يف املب�اراة والذي س�جله األرجنتيني ليونيل 

مييس مهاجم الفريق.
كم�ا يحت�اج كومان التخ�اذ قراره بش�أن 
الدف�ع بالعبن اثنن فق�ط يف خط الهجوم 
أو الدف�ع معهما باملهاجم الفرنيس أنطوان 
جريزمان ال�ذي جلس عىل مقاعد البدالء يف 
مباراة الفريقن الس�بت امل�ايض فيما لعب 
مواطنه عثم�ان ديمبيل إىل ج�وار مييس يف 
الهجوم.ويف املقابل، يرجح أن يغيب الالعب 
ل�وكاس أوكامب�وس عن صفوف إش�بيلية 
كما تب�دو فرص�ة املدافع مارك�وس أكونا 

ضعيفة للمشاركة.
وق�ال خ�وان ج�وردان الع�ب خط وس�ط 
إش�بيلية : »نتطل�ع لبلوغ نهائ�ي الكأس.. 

أتمنى فقط أن نكون بأفضل حاالتنا«.

اليوم.. برشلونة يبحث عن الريمونتادا أمام إشبيلية ببطولة الكأس
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أع�رب تيبو كورت�وا ح�ارس مرمى 
ريال مدريد، عن استيائه من التعادل 
بنتيجة )1-1( ضد ريال سوس�يداد، 
يف إط�ار منافس�ات الجول�ة 25 من 
الليج�ا، يف معقل املرنج�ي »ألفريدو 

دي ستيفانو«.
ترصيح�ات  خ�الل  كورت�وا،  وق�ال 
نقلتها صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
الثان�ي  اإلس�بانية: »بدأن�ا الش�وط 
بشكل س�يئ، والخصم س�جل هدفا 
رائًعا، واملدرب ح�ول الطريقة لثالثة 
مدافع�ن بوج�ود لوكاس فاس�كيز 

وميندي عىل األطراف، وهم اس�تغلوا 
ذلك«.وأض�اف: »ل�م يصن�ع العب�و 
سوسيداد الكثر من الفرص، وأهدرنا 
هدف�ا مؤكًدا، لكننا س�جلنا التعادل، 
واملناف�س فري�ق جيد، وليس�ت كل 
املباري�ات س�هلة«.واختتم بالحديث 
ع�ن مواجه�ة الديرب�ي ض�د الج�ار 
أتلتيكو: »الزالت هناك مباريات كثرة 
متبقية ملواصلة القتال يف الليجا، ويف 
ملعب وان�دا ميرتوبوليتنا لعبنا كثرًا 
ويمكنن�ا الفوز هناك، فنحن يف حالة 

جيدة وبدأنا نستعيد املُصابن«.

أكد بي�ب جواردي�وال، املدير الفني ملانشس�رت 
س�يتي، أن باي�رن ميونخ هو أفض�ل فريق يف 
العالم حاليا.وحقق بايرن ميونخ السداس�ية 
التاريخي�ة ه�ذا املوس�م، معادال بذل�ك الرقم 
املس�جل باسم برش�لونة، الذي حققه الفريق 
الكتالون�ي تح�ت قي�ادة جواردي�وال قبل 12 
عاما.وُسئل جوارديوال خالل املؤتمر الصحفي 
ملب�اراة فريقه أم�ام وولفرهامبتون، حول ما 
إذا كان مانشس�رت س�يتي هو أفضل فريق يف 
أوروبا حالي�ا، فقال: »أفضل فري�ق يف أوروبا 
ويف العال�م، هو باي�رن ميونخ، ألن�ه فاز بكل 

يشء، إنه األفضل بكل تأكيد«.
وأض�اف: »يف إنجل�رتا، األفض�ل ه�م ليفربول 
ألنهم أبط�ال الربيمرليج، إذا كنت تريد الفوز 
باللقب، عليك العمل بكل جدية لتحقيق ذلك«.

وختم: »لي�س هناك بطل يف ش�هر آذار، علينا 
مواصلة العمل بش�كل جيد من أجل التتويج، 
لك�ن ال يمكنن�ا إن�كار املايض، كانت األش�هر 

ة  خ�ر أل ئية ا س�تثنا ا
حي�ث م�ن 

النتائج«.

كشف تقرير صحفي إيطايل، عن آخر تحركات 
ميالن بشأن اإلنجليزي فيكايو توموري، العب 

تشيليس، املعار إىل روسونري.
ويلعب توموري مع ميالن عىل س�بيل اإلعارة 
حت�ى الصيف املقبل، م�ع أحقية الرشاء نظر 

28 مليون يورو.
ووفقا لشبكة »سكاي سبورت إيطاليا«، فإن 
أداء توم�وري أث�ار إعجاب الفني�ن يف ميالن، 
بعد أن نجح املدافع اإلنجليزي يف إجبار أليسيو 
روماني�ويل ع�ىل خس�ارة مركزه بالتش�كيلة 

األساسية.
وأشارت إىل أن إدارة ميالن تجهز عرضا مبدئيا 
لتش�يليس، من أجل تحوي�ل إعارة توموري إىل 

بيع نهائي. 
ورصح باول�و مالديني، املدي�ر التقني مليالن، 
مؤخ�را أن بن�د رشاء توم�وري بقيم�ة مالية 
مرتفع�ة، وه�ذا يف�رس رغبة روس�ونري يف 

التفاوض مجددا مع مسؤويل تشيليس.

كورتوا:
 الريال قادر على تجاوز االتلتيكو

أنشيلوتي: المربع الذهبي حلم إيفرتون

تلقى ليفربول نبأ س�عيدا بش�أن أح�د الالعبن الذي�ن يراقبهم 
ه�ذا املوس�م، تحس�با لضمه�م يف املركات�و الصيف�ي املقب�ل.

وكان�ت العدي�د م�ن التقاري�ر أك�دت أن ليفرب�ول، حامل لقب 
ال�دوري اإلنجلي�زي املمت�از، يس�عى بق�وة للتعاق�د م�ع العب 
وس�ط أودينيزي، األرجنتيني رودريجو دي بول.وفتح باسكوال 
مارينو، املدير الري�ايض ألودينيزي، الباب أمام رحيل دي بول يف 
الصي�ف املقبل.وقال مارينو، يف ترصيحات أبرزتها صحيفة »ذا 
صن« الربيطانية: »يتمتع دي بول بسمات يفتقدها العديد من 
األندية الكربى يف أوروبا«.وأضاف: »أتمنى أال يرحل، لكن من 
س�يوقع معه يف الصيف املقبل سرفع فريقه إىل مستوى 
مختلف«.وذك�رت الصحيفة الربيطاني�ة أن ليفربول 
مس�تعد لدفع 26 مليون إسرتليني من أجل لحسم 
صفق�ة دي بول.ن ميونخ، ولن يكش�ف عن 

ناديه الجديد اآلن.

جوارديوال: البايرن 
أفضل فريق في العالم

ميالن يرغب بشراء 
عقد توموري

ليفربول يرغب  
بضم رودريجو دي بول

إبراهيموفيتش مهدد بالغياب عن مواجهة يونايتد

ديوكوفيتش يعادل رقم فيدرر القياسي

ق�ال كارل�و أنش�يلوتي م�درب إيفرت�ون املناف�س يف الدوري 
اإلنجلي�زي املمتاز لكرة القدم إن إنهاء املوس�م الحايل يف املربع 

الذهبي بمثابة حلم للنادي.
ويحت�ل إيفرت�ون املرك�ز الس�ابع برصي�د 43 نقط�ة من 25 
مب�اراة، بفارق نقطتن عن وس�ت هام صاح�ب املركز الرابع 
وال�ذي خ�اض مب�اراة إضافية، بعد ف�وزه 1- 0 ع�ىل ضيفه 
س�اوثهامبتون.وإذا انت�رص ع�ىل وس�ت بروميت�ش ألبي�ون 
صاح�ب املركز قبل األخر غدا الخميس س�يتقدم إيفرتون إىل 
املرك�ز الرابع قب�ل املواجهة ب�ن ليفربول وتش�يليس يف وقت 
الحق من اليوم نفس�ه.وقال املدرب اإليط�ايل بعد أن قاد هدف 
ريتشارليس�ون إيفرتون النتص�اره األول ع�ىل ملعبه منذ 19 

كانون األول »الوجود يف املربع الذهبي يف نهاية املوسم حلم«.
وأضاف »علينا بذل كل ما يف وس�عنا يف مباراة الغد حتى نكون 
هناك، هناك إمكانية حقيقية لتحقيق ذلك. ال يهم الوقت الذي 
سنقضيه يف املربع الذهبي، بل علينا فقط معرفة ما هو شعور 

أن تكون يف هذا املركز«.
وتابع »ستكون هناك معركة كبرة حتى نهاية املوسم وعلينا 
أن نس�عد بقدرتنا عىل القتال من أجل ه�ذا املركز. لكن هذا ال 

يغر من هدفنا، وهو اللعب يف أوروبا املوسم املقبل«.

األملان�ي،  ميون�خ  باي�رن  يس�عى 
للتعاق�د مع نج�م نابويل اإليط�ايل، خالل 

فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.وذكر موقع 
»توتو مركات�و«، أن بايرن ميونخ قدم عرًضا 

رسمًيا لضم الس�نغايل كاليدو كوليبايل، مدافع نابويل، 
بداي�ة م�ن املوس�م الجديد.وأض�اف أن باي�رن ميونخ رغم 

تعاق�ده مع داي�وت أوباميكان�و مدافع اليبزي�ج، إال أن بطل أملانيا 
يتطلع لتعزيز صفوفه بضم كوليبايل أيًضا.ولفت املوقع إىل أن العمالق 

الباف�اري قدم عرًضا بقيمة 39 مليون جنيه إس�رتليني، لنادي نابويل، 
م�ن أجل ضم كوليبايل. وكان بايرن ميونخ ق�د تعاقد مع أوباميكانو 
)22 عاًما( يف صفقة بلغت 37 مليون إس�رتليني، لينضم إىل البافاري 
بداية من تموز املقبل. يشار إىل أن كوليبايل جذب اهتمام العديد من 

األندية الكربى حول العالم، أبرزها مانشسرت يونايتد وليفربول.         

البايرن يتحرك نحو كوليبالي
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الرَأُي َقبَل َشجاَعِة الُشجعاِنالثقافـي

ٌل َوِهَي املََحلُّ الثاني ُهَو أَوَّ
َفإِذا ُهما اِجَتَمعا لَِنفٍس ِمرٍَّة

َبلََغت ِمَن الَعلياِء ُكلَّ َمكاِن
َولَُربَّما َطَعَن الَفتى أَقراَنُه

ِبالرَأِي َقبَل َتطاُعِن األَقراِن
لَوال الُعقوُل لَكاَن أَدنى َضيَغٍم

ٍف ِمَن اإلِنساِن أَدنى إىِل َشَ
َولَما َتفاَضلَِت الُنفوُس َوَدبَّرَت

أَيدي الُكماِة َعواِلَ املُرّاِن
لَوال َسِميُّ ُسيوِفِه َوَمضاُؤُه

لَّما ُسلِلَن لَُكنَّ َكاألَجفاِن
خاَض الِحماَم ِبِهنَّ َحّتى ما ُدرى

أَِمِن اِحِتقاٍر ذاَك أَم ِنسياِن

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

ابن خلدون
حينم�ا ينعم الحاكم يف أي دول�ة بالرتف والنعمة، تلك 
األمور تس�تقطب إليه ثلة م�ن املرتزقني والوصوليني 
الذين يحجبونه عن الش�عب، ويحجبون الشعب عنه، 
فيصلون له من األخبار أكذبها، ويصدون عنه األخبار 
الصادقة التي يعاني منه الشعب. إن النفس إذا كانت 
عىل ح�ال االعت�دال يف قب�ول الخرب أعطت�ه حقه من 
التمحي�ص والنظ�ر حتى تبني صدقه م�ن كذبه، وإذا 
خامرها تش�يع ل�رأي أو نحلة قبلت م�ا يوافقها من 
األخبار ألول وهلة، وكان ذلك امليل والتشيع غطاء عىل 
ع�ني بصريتها عن االنتقاد والتمحيص، فتقع يف قبول 

الكذب ونقله.

 وج�رى اختيارها من ب�ني 121 رواية 
تقدم�ت للجائ�زة وق�د ظهر م�ن بني 
املرشحني كاتبني اثنني من العراق هما 
محسن الرميل عن روايته »بنت دجلة« 
ودني�ا ميخائي�ل ع�ن روايتها »وش�م 

الطائر«.
من جهته قال الروائي محس�ن الرميل 
يف ترصيح ل�)املراقب العراقي(:بحسب 
م�ا وصلني م�ن معلوم�ات فقد وصل 
إىل القائم�ة الطويلة للجائزة يف دورتها 
الرابع�ة ع�رة 16 كاتبا م�ن 11 بلداً، 
ت�رتاوح أعماره�م ب�ني 31 و75 عاماً، 
وتعال�ج الرواي�ات قضاي�ا ذات صل�ة 
بواق�ع العالم العربي اليوم، من معاناة 
العراق وانتش�ار الجماعات اإلرهابية ، 
إىل وض�ع املرأة يف الع�ام العربي. تنحو 
ث�اث رواي�ات م�ن القائم�ة يف اتج�اه 
فض�اء بولييس، ارتكب�ت جرائمها عىل 
خلفي�ة ح�روب ورصاع�ات يف املنطقة 

كما اتخ�ذت روايات القائم�ة الطويلة 
فض�اءات عدن وعّمان وال�دار البيضاء 
ووه�ران وغريه�ا م�ن امل�دن العربية 
س�احًة ألحداثها وتحكي عن العاقات 

اإلنسانية ودور األدب يف التنوير.   
وأضاف : ان القائم�ة الطويلة للجائزة 
ضمت س�ت ع�رة رواية ممي�زة من 
مختلف أصقاع العالم العربي، تراوحت 
س�ياقاتها األس�لوبية والتعبريي�ة بني 
تقني�ات التوثيق، والرس�ائل والتقيص 
واالس�تقصاء  والنف�يس،  االجتماع�ي 
البولي�يس املعق�د. كم�ا أن كّتابه�ا قد 
أخ�ذوا ع�ىل عاتقه�م مهم�ة إماط�ة 
اللث�ام ع�ن الوج�وه الكارثي�ة للواقع 
العربي الذي ال يت�ورع القائمون عليه، 
ع�ن رضب حق�وق اإلنس�ان، وتعليق 
الدس�اتري ومصادرة الحري�ات العامة، 
إىل تغذي�ة  واضطه�اد امل�رأة، وص�والً 
العنف واستياد اإلرهاب والحروب عىل 

أنواعها.
وبني :جرى اختيار القائمة الطويلة من 
قبل لجن�ة تحكيم مكونة من خمس�ة 
والكات�ب  الش�اعر  برئاس�ة  أعض�اء، 
اللبنان�ي ش�وقي بزي�ع، وعضوية كل 
من صفاء جربان، أستاذة اللغة العربية 
واألدب العربي الحديث يف جامعة س�او 
باولو، الربازيل؛ ومحمد آيت حّنا، كاتب 
ومرتج�م مغرب�ي، يدّرس الفلس�فة يف 
املركز الجهوي مله�ن الرتبية والتكوين 
بال�دار البيض�اء؛ وعيل املق�ري، كاتب 
يمني وص�ل مرتني إىل القائمة الطويلة 
للجائزة؛ وعائش�ة سلطان نائب رئيس 

اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات.
ويف ي�وم 29 آذار 2021 س�يتم اختي�ار 

عناوين القائمة القصرية من قبل لجنة 
التحكي�م م�ن ب�ني الرواي�ات املدرجة 
القائم�ة الطويل�ة واإلع�ان عنه�ا  يف 

وسيكون يوم
25 أي�ار 2021 اإلع�ان ع�ن الرواي�ة 
للرواي�ة  العاملي�ة  بالجائ�زة  الفائ�زة 

العربية يف دورتها الرابعة عرة.
وأش�ار اىل ان من بني قائم�ة الروائيني 
الس�تة ع�ر الذي�ن وصل�ت أعمالهم 
إىل القائم�ة الطويل�ة، ثم�ة العديد من 
األس�ماء املألوف�ة، م�ن بينه�م ج�ال 
برجس )املرش�ح للقائمة الطويلة عام 
2019 ع�ن رواي�ة »س�ّيدات الح�واّس 
الخمس«(، وأنا محسن الرميل )املرشح 
للقائمة الطويلة مرتني يف عامي 2010 

و2013 ع�ن روايت�ي »تم�ر األصابع« 
والحبي�ب  الرئي�س«(،  و«حدائ�ق 
للقائم�ة  مرت�ني  )املرش�ح  الس�املي 
القص�رية يف عام�ي 2009 و2012 عن 
روايت�ي »روائح ماري كلري« و«نس�اء 
البس�اتني«، ويوس�ف فاضل )املرشح 
للقائمة القصرية عام 2014 عن »طائر 
أزرق نادر يحلق معي«(، ومنصورة عز 
الدين )املرش�حة للقائمة القصرية عام 
2010 عن »وراء الف�ردوس«(، وحامد 
الناظر )املرشح للقائمة الطويلة مرتني 
يف عام�ي 2016 و2018 ع�ن روايت�ي 
»نبوءة السّقا« و«الطاووس األسود«(.

وتابع :لفت انتباهي ان الدورة الحالية 
من الجائزة شهدت وصول كّتاب للمرة 

األوىل إىل القائمة الطويلة وهم، عبدالله 
البصّيص، عّب�اس بيضون، أحمد زين، 
عب�د املجيد س�باطة، عب�د اللطيف ولد 
عب�د االل�ه، عبد الل�ه آل عي�اف، أمرية 
غني�م، عم�ارة لخوص، دني�ا ميخائيل 

وسارة النمس.
واوض�ح : ان عناوي�ن الرواي�ات الت�ي 
وصل�ت إىل القائم�ة الطويل�ة للجائزة 
العاملي�ة للرواية العربي�ة للعام 2021، 
ق�د أدرج�ت يف موق�ع الجائ�زة وفق�اً 
للرتتيب األبجدي ألس�ماء الكتاب وهي  
جال برجس من األردن- دفاتر الوّراق 
وعبد الل�ه البصّيص من الكويت- قاف 
قاتل، س�ني سعيد  وعّباس بيضون من 
لبن�ان - ُعلب الرغبة و محس�ن الرميل 

م�ن الع�راق - بنت دجل�ة ز أحمد زين 
م�ن اليمن - فاكهة للغرب�ان والحبيب 
الس�املي  م�ن تون�س - االش�تياق إىل 
الجارة  عبد املجيد سباطة من املغرب - 
امللف 42  وعبد اللطيف ولد عبد الله من 
الجزائر - عني حمورابي ومنصورة عز 
الدين من مرص - بس�اتني البرصة عبد 
الله آل عياف من السعودية - حفرة إىل 
الس�ماء وأمرية غنيم من تونس- نازلة 

دار األكابروعمارة لخوص من الجزائر
 - طري الليل ويوسف فاضل من املغرب 
- حياة الفراش�ات ودني�ا ميخائيل من 
العراق - وش�م الطائر وحام�د الناظر 
خ�راوان  عين�ان   - الس�ودان  م�ن 

وسارة النمس من الجزائر- جيم.
ولم يتسن ل�)املراقب العراقي( االتصال 
بالروائي�ة دني�ا ميخائي�ل للحديث عن 

رويتها.
 وم�ن خال موقع الجائزة الذي تابعته 
)املراقب العراق�ي(  قال رئيس مجلس 
س�ليمان،:ان  ي�ارس  الجائ�زة  أمن�اء 
الجائ�زة ته�دف إىل الرتوي�ج للرواي�ة 
العربية عىل املس�توى العاملي، إذ تمّول 
الجائ�زة ترجم�ة األعم�ال الفائ�زة إىل 
اللغ�ة اإلنجليزي�ة. ومن ب�ني الروايات 
الفائزة التي صدرت باإلنجليزية، »بريد 
اللي�ل« له�دى ب�ركات )تح�ت عن�وان 
»أص�وات ضائعة« ع�ن دار وان ورلد(، 
و«مصائ�ر، كونرت�و الهولوكوس�ت 
والنكبة« لربع�ي املدهون )دار هوبو(، 
ألحم�د  بغ�داد«  يف  و«فرانكش�تاين 

اململك�ة  يف  ورل�د  وان  )دار  س�عداوي 
املتح�دة وبنجيون يف الواليات املتحدة(، 
و«س�اق البامبو« لس�عود السنعويس، 
و«القوس والفراشة« ملحمد األشعري، 
و«ط�وق الحم�ام« لرج�اء عال�م )دار 
ودار  املتح�دة  اململك�ة  يف  دك�وورث 
أوفرل�وك يف الواليات املتحدة(، و«ترمي 
برر« لعبده خال، و«عزازيل« ليوسف 
زيدان )دار أتلنتيك(، و«واحة الغروب« 

لبهاء طاهر )دار سبرت(.
وأضاف:تتاب�ع رواي�ات ه�ذه ال�دورة 
الزم�ن  العربي�ة يف  الرواي�ة  مس�ارات 
الراه�ن بمفاعاته�ا الت�ي تتج�ذر يف 
التاري�خ الحدي�ث والبعي�د، لتس�تلهم 
أعم�اق  يف  وتحف�ر  مواضيعه�ا، 
ش�خوصها، وتستنهض أصواتها لتعرب 
ع�ن ح�االت املس�ائلة املتش�عبة التي 
يعيشها اإلنس�ان العربي، بكل ما فيها 
من تص�دع وضياع وه�روب ومواجهة 
وتتي�ح  عن�ه.  للمس�كوت  وتج�اوز 
رواي�ات هذه القائمة فرصة يس�تطيع 
من خالها الق�ارئ العربي أن يتجاوز 
الح�دود الجغرافي�ة الضّيقة، إىل فضاء 
عرب�ي أرح�ب تش�رتك في�ه الهم�وم، 
وتتلون بزمكاني�ة جامعة عىل اختاف 
تنغيماتها. وس�يجد الق�ارئ يف روايات 
ه�ذه القائمة نفحات م�ن التجريب يف 
نس�ج البناء الروائي، الت�ي تجعل منه 
مشارًكا فاعًا يف تركيب األحداث وغزل 
خيوطها؛ مما يزي�د من أهمية القراءة 

يف زمن ش�ارخ طاحن.

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
كش��ف موقع الجائزة العالمي��ة للرواية العربية 
المرّش��حة  الرواي��ات  ع��ن  العربي��ة(  )البوك��ر 
للقائم��ة الطويل��ة بدورته��ا للع��ام 2021، والت��ي 
تبل��غ قيمة جائزتها 50 أل��ف دوالر أمريكي، حيث 
تتضمن القائمة 16 رواية صدرت خالل الفرتة بني 

أول تموز 2019 وحتى آخر آب 2020.

العراقيان محسن الرملي ودنيا ميخائيل في القائمة الطويلة لجائزة »البوكر« 2021
كتبا عن معاناة العراق وانتشار الجماعات اإلرهابية 

»1«

لدي ما يكفي 

من النار

ولييل مقربة

»2«

الخطواُت التي مرت

من الساحِة

اليَك

خطواٌت للمائكة

»3«

أخذتم منا الكثري 

فلماذا عدتم

بعد ذلك الدخان

الذي أكلته 

السنوات املاضية

»4«

أنظر إىل الوجوه

ف�أرى وجوهن�ا

يف كل نبض 

توقف فجأة

يف لحظٍة غادرة

»5«

سأفر إىل الحلم

فأرى الواقع

بوضوٍح أكرب

»6«

أحتاُج إىل دموع اليتامى

كي احتفَل باملولد

صادق الدراجي 

املراقب العراقي/ متابعة....
   تش�ارك الهي�أة العامة لآث�ار والرتاث 
الدكت�ور لي�ث مجيد حس�ني ، /املتحف 
العراق�ي/ قس�م املع�ارض والتصاميم، 
املنص�ة  ع�رب  إف�رتايض  بمع�رض 

االٕلكرتوني�ة يف جامع�ة ال�دول العربي�ة 
- االٔمان�ة العام�ة الٕدارة الثقافة وحوار 
الحض�ارة،  القاه�رة، بعن�وان ال�رتاث 
الثق�ايف العربي يف ضوء مقتنيات املتحف 

العراقي، واملصادف 2021/2/28 .

واعت�رب ه�ذا التأري�خ اس�تناداً اىل قرار 
مجلس جامعة الدول العربية رقم 8030 
الصادر يف الدورة العادية ) 145 ( بتاريخ  
2016/3/11 بشأن االٕحتفال بهذا اليوم، 
وملا يمر ب�ِه العالم م�ن تحديات صحية 
ج�راء جأيح�ة كورونا ق�ررت اللجنة أن 
يكون املعرض ع�رب املنصة الرقمية لهذا 
الع�ام 2021 بمش�اركة ال�دول العربية 
لع�رض افكاره�ا ع�ن ال�رتاث العرب�ي، 
وبأن يكون املع�رض نموذجياً وبإهداف 
حضاري�ة وثقافية معنية ضم�ن االٔطر 
العربي�ة، لذا ص�درت توجيه�ات رٔييس 
هيأة االٓث�ار وبإشافه العام بإنتاج فيلم 
يضم شحاً موجزاً ع�ن هذا اليوم ودور 
قط�اع املتاح�ف يف الحفاظ ع�ىل الرتاث 

الثقايف. 
كم�ا وعرض�ت نم�اذج م�ن مقتني�ات 
ومعروضات املتح�ف مرفقة بمعلومات 
وشوح�ات علمي�ة، باالٕضافة اىل نماذج 
م�ن املخطوطات العربي�ة املميزة، ونبذة 
ع�ن قان�ون االٓثار وال�رتاث رق�م ) 55( 

لسنة 2002 النافذ.
حيث عرف الرتاث بأنه : “االٔموال املنقولة 
واالٔم�وال غري املنقولة الت�ي يقل عمرها 
عن )200( س�نة ولها قيمة تأريخية أو 
وطني�ة أو ديني�ة أو فني�ة , ويعلن عنها 

بقرار من الوزير”.

العراق يحتفل بيوم التراث الثقافي العربي

ضياع
رعد الراشد

َتعب�ت° كثرياً وهي تط�رق ابواب 
الدوائ�ر االمني�ة بحثاً ع�ن ولدها 
املفق�ود . ال تملك س�وى صورته 
وردة.  ويحم�ل  مبتس�ماً  .كان 
ذات صب�اح بارد وج�دت الصورة 
ع�ىل رصي�ف مهم�ل واالم كانت 

مفقودة..

 مشهد
فاضل حمود

الع�راء،  يف  نائم�اً  رآن�ي  بعدم�ا 
أدخلني غرفة مفروشة، وضعني 
ع�ىل رسر مم�دودة، كلم�ا ج�اء 
يتفقدن�ي، يقف قبالت�ي متحرياً، 
يتذكر بأنه نيس أن يرسم لها باباً، 
تعاطفا ملسكنتي . يخرجني منها 

باملمحاة.

 استبداد

احسان علي العارضي 
تجرع�ت الس�م... صابن�ي عوق 
اإلنتظار، كم م�رة فاتني القطار، 
ش�وش الحاس�دون أغنيت�ي: من 
معانات�ي بنيت حلم�ي الوحيد... 
الحاقدي�ن؛  جلب�ة  زادت  ح�ني 

نحروه بإشارة!

بالغة
بوشتاوي صالح الدين

بع�د اإلنتهاء من إلق�اء قصيدتي 
عليها... وقف�ْت تصفق للحظات 
وتقدم�ت نح�وي بات�زان  وقالت 
: انت�رصت عليه�م وأن�ت صادق؛ 

فكيف لو كذبت كما يكذبون!

توجس 
أميرة صارم /سوريا

نظرت يف املرآة  لم تعرف نفس�ها، 
القديم�ة  الص�ورة  أح�رت 
خزقته�ا وأحرق������ت ذكرها، 
ل�م تعد ه�ي ب�ل انبثق����ت من 

ع��الم االموات. 

املراقب العراقي/ متابعة...
أقام�ت البي�وت الثقافي�ة التابع�ة لدأي�رة العاق�ات 
الثقاف�ة  إح�دى تش�كيات وزارة  العام�ة  الثقافي�ة 
والس�ياحة واالٓث�ار ع�دداً م�ن النش�اطات الثقافي�ة 

املتنوعة. 
املحمودية 

  استضاف البيت الثقايف يف املحمودية الكاتب والشاعر 
واالٕعام�ي أحم�د محمد أس�ود لتس�ليط الضوء عىل 
موض�وع )التنمر .. االٔس�باب واملس�ببات وتأثريه عىل 

الفرد واملجتمع(  .
واسط 

أقام البيت الثقايف يف واسط  معرضاً  للكتاب ضم  عدداً 
كبرياً من العناوين يف االٕختصاصات الدينية والسياسية 
واالٕجتماعي�ة والثقافي�ة والطبية والهندس�ية واالٔدب 
والش�عر واللغ�ة العربي�ة  باالٕضاف�ة اىٕل االٕص�دارات 

الخاصة بمثقفي وأدباء وشعراء واسط .
ذي قار 

نظ�م البي�ت الثق�ايف يف ذي ق�ار مح�ارضة تناول�ت 
توظيف الحرف العربي يف اللوحة الفنية قدمها الفنان 
عبدالرحم�ن الجاب�ري مش�رياً فيه�ا اىٕل  أن�واع الخط 
العربي واس�تذكار بعض الرواد العراقيني املبدعني بما 

فيهم  فناني ذي قار .

نشاطات متنوعة للبيوت الثقافية 

وجوه وحكايات.. بورتريهات من ذاكرة يوسف القعيد
املراقب العراقي/ متابعة...

امل�ايض امل�رصي والعرب�ي  ه�ذه رم�وز 
والعامل�ي القري�ب، وألن األم�س ُيش�كل 
الي�وم، واألم�س والي�وم يصب�ان يف الغد، 

فهي كتابة عن الناس اآلن.
 أح�اول أن أشكه�م مع�ي يف أن يطل�وا 
عىل م�ن كانوا قبلهم، وم�ن تركوا لنا كل 
ه�ذا النور، الذي نس�بح في������ه يف كل 
لحظة، وأعتقد أن محاولة تذّكرهم هي رد 
جم�����ي�ل، أو رد اعت����بار ملا قدموه 

لنا.
هذا م�ا يقول�ه الكاتب يوس�ف القعيد يف 
كتاب�ة ذكرياته الت�ي عنونها ب�� »وجوه 
وحكايات«، وص�درت عن الهيئة املرصية 

العامة للكتاب يف القاهرة.
هنا يكتب القعيد ع�ن أبطال رحلة التعب 
التي ب�دأت يف منتص�ف س�تينيات القرن 
املايض، وما زالت مس�تمرة حتى اآلن عىل 
األقل وهنا يرسم القعيد لهؤالء بورتريهات 
من الذاكرة، كاتباً ش�هادته عنهم، سائًا 
نفس�ه مل�اذا يفع�ل ه�ذا ومجيب�اً، ربم�ا 
إلحساسه بأن األجيال الطالعة تحتاج منا 

أن نقدم لها قدوة. 
هن�ا يكتب القعيد عن ه�ؤالء بحب، بدون 
أن ينصب لهم محكم�ة، وبدون أن يحفر 

يف أنفس�هم ويف قلوبه�م، إذ لم يعطه أحد 
الحق يف هذا.

القعيد يرى أن ه�ؤالء كانوا كالهواء الذي 
يتنفس�ه اإلنس�ان يف كل لحظة يعيشها، 
وه�و يجده�م أينما توجه، إم�ا من خال 
صفحات كتبه�م، أو من خال حضورهم 
اإلنس�اني. الكات�ب يص�ف هن�ا كتابت�ه 
هذه باملج�ردة، التي تخلو م�ن أي هوى، 
وتخاص�م املصلح�ة، معتق�ًدا أنه ليس�ت 
هن�اك مصلح�ة م������ن الكتاب�ة ع�ن 
الذي�ن رحل�����وا عن عاملن�ا، فاعًا هذا 
ألن األجي�ال الطالعة تريد منا أن نقدم لها 
مس�احات من النور واألض�واء، مبتعدين 
عن مناطق الظال، مح�������اوالً إقناع 
نفس�ه ومن يقرأ ه�������ذه الكتابة أن 
التجرب�ة اإلنس�����انية خي�����ر معلم 

لنا.
يتذكر القعيد، ي�����وسف إدريس ساكباً 
سبع دمعات عىل قربه قائًا، إنه أدرك اآلن 
فق�ط أنن�ا فعًا وق�وال حضارة الس�اعة 
الحض������ارة  والعري�ن،  الخامس�ة 
التي ش�عارها ال كرام�ة لكاتب يف حياته، 
واملطل�وب منه أن ي�����رح�ل عن عاملنا 
أوالً، ث�م تب�دأ حف�ات التكري�م الت�ي لن 

تنتهي.

نصوص

ياسر سليمان محسن الرملي

قصص قصيرة جدا
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بعينني جاحظتني من الدهش�ة وقدمني متسمرتني 
تن�وء بأعباء 38 عاما من تعب املهنة وضنكها يقف 
أحمد شخري، وهو مدير مدرسة عبد الله بن جابر يف 
املوصل )ش�مايل العراق(، أمام محافظ نينوى نوفل 
العاك�وب، وه�و يكيل ل�ه اإلهانة ويتوع�د برضبه 
ب�العص�ا، ألن�ه عاقب ع�ددا من طلبته املش�اغبني 
بالرضب.م�ن جهت�ه اعتذر العاكوب بع�د أيام عما 
ب�در من�ه تجاه ش�خري، مبينا أن كل م�ا حصل هو 
س�وء فهم، وأن ما استثاره هو رضب طالب أطفال 
تمنعه القوانني.وتعد هذه الحادثة من حوادث ترتى 
برسل العلم وناقليه، تنترش يف املجتمع انتشار النار 
يف الهش�يم، وتميط اللث�ام عن فصول م�ن املعاناة 

واالنتهاكات ما عادت تتخفى.

مع�اون مدير تربي�ة نينوى 
خالد الشاهني وصف املشهد 

التعليم�ي يف املوص�ل باملربك يف 
ظل نقص الكوادر والبنى التحتية 

بعد انت�زاع املدينة م�ن تنظيم الدولة 
اإلسالمية نهاية العام املايض.

وأض�اف الش�اهني أن الحكوم�ة املركزي�ة ل�م 
تطل�ق ملعلمي املوصل س�وى نصف مس�تحقاتهم 

املالية رغم ظروفهم املأزومة الصعبة.
وق�ال »إن لم تكن وزارة الرتبي�ة منصفة للمعلمني 
فمن ينصفهم«؟ ودعا إىل إقرار قانون حماية املعلم، 

معتربا أنه »وحده ما يكفل الحقوق ويرد املظالم«.
ويرى املنس�ق امليداني ملنظمة م�رييس كور الدولية 

الزوبعي  أنور 
أن املنظمات املحلية 
واإلقليمي�ة تب�ذل جه�ودا كب�رية يف الدع�م النفيس 
والتعليم�ي للمناط�ق الت�ي اس�تعيدت م�ن قبضة 
تنظيم الدولة من خالل برامج السلم املجتمعي ونبذ 

العنف.
وأض�اف »كن�ا نعان�ي كثريا م�ع طلب�ة املدارس 
العازفني عن التعليم، حيث كانوا يحبذون العزلة 
ع�ى االختالط، لكننا تمكنا م�ن زجهم يف مقاعد 

الدراسة من جديد«.
طالب معتدون

ربم�ا يرج�ع األث�ر األك�رب يف تألي�ب الطلبة عى 
معلميه�م إىل غي�اب الوعي االجتماع�ي بأهمية 
املعلم ودوره الريادي وغياب رادع يزجر أو قانون 
يس�يطر، حت�ى انتقلت العن�ف إىل داخل املدارس 
ثم ارتفعت معدالتها، لدرجة الطعن بالسكاكني، 
والده�س بالس�يارات، والرضب امل�ربح أو حتى 
التصفي�ة الجس�دية.ومن قصص معان�اة املعلم 
ما واجهه أستاذ الفيزياء أحمد مرض )42 عاما( 
الذي كش�ف تعرضه للتهديد من قبل أحد الطلبة 
عى خلفية رسوبه بمادة الفيزياء، مشريا إىل أنه 
ق�د وصلت إليه رس�ائل عرب الجوال من ش�خص 
مجهول تطالبه بإنجاح طلبة السادس اإلعدادي 
مراك�ز  س�جالت  أندم«.وتزخ�ر  فس�وف  »وإال 
الرشطة العراقية بالع�رشات من االعتداءات عى 
املعلم�ني، غ�ري أنه يجرب عى التغايض وإس�قاط 

حقه فيطلق رساح امليسء.

القبلية واملحسوبية كانتا حارضتني وبقوة 
يف مس�اومة املعل�م وإجب�اره ع�ى تقدي�م 

التنازالت، خشية اإلرضار به أو بأفراد عائلته.
املس�ؤولني  املعل�م عرض�ة البت�زاز  وق�د يك�ون 
الفاسدين  أنفسهم يف أحيان كثرية لتقديم خدمات 
خارج إطار املأل�وف، كالتغايض عن الغش وتجاوز 

الرسوب أو ترسيب أسئلة االختبارات.
التعتيم واإلعالم

من بني متناقض األم�ور ومختلفاتها إصدار وزارة 
الرتبية العراقية كتابا رس�ميا يقيض بعدم التعرض 
لوس�ائل اإلع�الم أو الترصي�ح لها ويمن�ع دخولها 

الحرم املدريس.
بينم�ا ال تج�د حرجا م�ن التحقيق ولي�س التحقق 
مع املعلم بناء عى منش�ور يش�هر به عرب منصات 
التواص�ل االجتماع�ي، بل إن بعض وس�ائل اإلعالم 
عمدت إىل الس�خرية من املعلم والنيل منه يف أعمال 
ومسلس�الت درامي�ة معروف�ة محلي�ة وعربي�ة، 

لتسقط هيبته وتهٌد مكانتة.
وتتع�اىل األصوات بني الحني واآلخ�ر مطالبة بإقرار 
قان�ون حماي�ة املعل�م، لكنه�ا رسعان م�ا تخفت 

وتتالىش وفقا ألهواء وميول من صدح بها.
عض�و لجنة الرتبي�ة النيابية صف�اء الغانم يرى أن 
الكثري من القوانني معطلة ال تطبق وأن تفعيلها هو 
م�ا يهم، وأك�د أن لجنة الرتبية بص�دد إقرار قانون 
حماي�ة املعلم، لكن املطلوب تحدي�د الجهات املوكل 
لها التطبيق، مضيفا أنه إن لم يعمل بالقانون فهو 

ال يساوي ثمن الحرب الذي كتب به.
جبهت�ه البيض�اء جعدته�ا هم�وم الس�نني بعد أن 
احدودب ظهره من وطأتها رغم خشونته الظاهرة، 
لكن�ه يحمل ب�ني جنبيه قلب�ا نابضا باألب�وة، يكن 
لطلبت�ه الصغار امل�ودة والحنان، فه�ل من منصف 
للمعل�م يف بلداننا العربية أم إن حظه من عطائه أن 
يعيش عى الكفاف يف هامش النس�يان، ومن عانى 

ألجلهم باألمس ال ينصفونه اليوم؟
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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.
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ويعد  كبرية،  مائية  بثروة  بلدنا  يتمتع 
واحداً من اغنى دول العالم من ناحية هذه 
الثروة عرب التاريخ، واكدت االستكشافات 
وجود نظم ري متطورة فيه، وهو سهل 
هما  عظيمان  نهران  وفيه  رسوبي 
اضافة  وروافدهما،  والفرات(  )دجلة 
الجوفية  واملياه  املائية  التجمعات  اىل 
املائي  االمن  حقق  قد  وكان  والبحريات، 
وسدوده  االروائية  مشاريعه  بفضل 
اىل  زيارة  لنا  وكانت  والعديدة،  الضخمة 
التي  والخزانات  للسدود  العامة  الهيئة 

تؤمن لنا الخزين املائي. 
السدود  لهيئة  العام  املدير  تحدث  و 
جابر،  سهر  كاظم  املهندس  والخزانات 
يف  جاهزة  السدود  »تبقى  قال:  اذ 
لاليرادات  للتهيئة  الصيف  موسم  نهاية 
القادمة، وسدودنا هي: )املوصل، دوكان، 

دربندخان، العظيم، حمرين، حديثة(«.
والفرات،  دجلة  هما  نهران  »لدينا  وبني 
دجلة  وعمود  روافد،  خمسة  دجلة  ففي 
الرئيس،  الفرع  وهو  املوصل  سد  فيه 
والزاب  مبوب  غري  االعىل  الزاب  ونهر 

االسفل عليه سد دوكان ونهر دياىل عليه 
العظيم  ونهر  ودربندخان،  حمرين  سد 

سد  نهر عليه  وعمود  العظيم، 
الفرات عليه سد حديثة وهذه هي السدود 
الكبرية، ولدينا اخرى صغرية مثل خاصة 
جاي وسد دهوك، وخزنها محدود ويف كل 
سد هناك خزان لخزن مياه الفيضانات«.

الشمالية  املنطقة  يف  السدود  تكتل  وعن 
»ان  اوضح  الجنوب  يف  وجودها  وعدم 
ارضية  تضاريس  وجود  عدم  هو  السبب 
تساعد يف انشاء السدود، فيجب أن يكون 
خزان،  وامامه  مضيق  وفيه  جبل  لدينا 
يف  ان  هو  والسدة  السد  بني  الفرق  وان 
كل سد خزاناً، والسدة هي ناظم للتحكم 
يف  املائية  مواردنا  جاهزية  وعن  باملاء، 
املوارد  ان  الفعلية،  اوضح  الحاجة  تلبية 
املائية جاهزة بنسبة اكثر من 100 % واذا 
وسهالً  فاهالً  وفيضانات،  جاءتنا سيول 
فراغ  ولدينا  لها،  جاهزون  ونحن  بها، 

خزني يكفي لخزن اية موجة قادمة«. 
لهذا  االمطار  »موجة  أن  سهر  واكد 
لوجود  خزنها  وتم  كبرية  تكن  لم  العام 

وتم  الخزين  اىل  واضيفت  لدينا،  الفراغ 
مياه  وان  كامل،  بشكل  استثمارها 
االمطار يف منطقة السدود تخزن فيها ويف 
توزيع  شبكة  اىل  تذهب  االخرى  املناطق 
االمطار ثم اىل االنهار«.وعن املوقف املائي 
مع دول الجوار بني أن » الزيادة السكانية 
لدينا خالل نصف قرن كانت كبرية، فقد 
مليون   40 واالن  نسمة  ماليني   8 كنا 
يف  فالزيادة  الجوار،  دول  وكذلك  نسمة، 
ثم  ايران  وبعدها  االوىل  بالدرجة  سوريا 
حوض  يف  النفوس  وعدد  وتركيا،  العراق 
تضاعفت  اي   %  400 تجاوز  النهرين 
 ،%  500 لدينا  والزيادة  اضعاف  اربعة 
قلت،  البلدان  هذه  يف  املياه  مصادر  لذلك 
طمرها  والينابيع  العيون  من  فالكثري 
اثر  املناخي  والتغري  السكاني  الزحف 
كذلك، لذا علينا كدول أن نتقاسم الرضر، 
لكن الذي يحدث ان دول الجوار تماطل يف 
هذا املبدأ، ويف زيارتنا االخرية لرتكيا، كان 
بدأ يتحسن لوجود دعم  ما  موقفنا نوعاً 

والخطوات املقبلة تبرش بالخري«.
العراق  خاضها  التي  الحروب  ان«  مؤكداً 

املائية،  ايراداته  الكثري من  جعلته يخرس 
ونفذت  ذلك  استثمرت  الجوار  ودول 
اثر  ما  باملياه  الخاصة  مشاريعها  كل 
خمسينيات  يف  العراق  ان  اذ  الزراعة،  يف 
الحبوب  يصدر  كان  املايض،  القرن 

واملوايش لدول العالم«. 
واوضح أن »الفرق بني السد والسدة هو 
ويخزن  النهر  عمود  عىل  يكون  السد  أن 
خزينه  ويكون  املوصل  سد  مثل  املاء 
مليارات االمتار املكعبة، اما السدة فتكون 
تكون  حتى  املنسوب  لرتفع  النهر،  عىل 
املياه  لتأخذ  السدة،  مقدمة  يف  التفرعات 

وغرضها اروائي والسد غرضه خزني«. 
سلمان  ابراهيم  ماجد  املهندس  وتحدث   
فقال:  البحريات  عن  العام  املدير  معاون 
»هناك بحريات طبيعية واخرى صناعية 
ونسميها  السدود  انشاء  عند  تتكون 
الطبيعية  البحريات  اما  الخزانات، 
والحبانية  الثرثار  بحرية  فهي  الرئيسة 
والرزازة، وبحرية الثرثار يتم تحويل املياه 
الفائضة اليها واالستفادة منها مرة ثانية 
ادخالها  طريق  عن  الشحة  موسم  عند 

املائية،  املوارد  لوزارة  تابعة  بنوابض 
النوابض  طريق  عن  اخراجها  وكذلك 
املياه  الثرثار يمكن ادخال  ايضا، وبحرية 
منظومة  طريق  عن  دجلة  نهر  من  لها 
رئيس،  ناظم  وبواسطة  سامراء  سدة 
تتم  الحاجة  وعند  الخزن  عملية  وتتم 
االستعانة بناظم الثرثار وناظم التقسيم 
عن  والفرات  دجلة  نهري  من  كل  لرفد 
يتم  الثرثار  وناظم  الثرثار،  بحرية  طريق 
مكعب  مرت  ومئة  )الف  بحدود  ترصيفه 
نهر  اىل  التقسيم  ناظم  عرب  الثانية(  يف 
الفرات وذراع دجلة )وتقع شمال بغداد(، 
وتحول املياه اىل نهر دجلة مرة ثانية، اذا 
كانت هناك حاجة، وكذلك بالنسبة لنهر 
املسمى  التقسيم  ناظم  فهناك  الفرات، 
نهر  باتجاه  ويذهب  الفرات(  )ذراع 

الفرات«.
وبني سلمان »اما بحرية الحبانية، فعن 
منخفض  وهي  الفرات،  نهر  طريق 
مدينة  من  الجنوب  اىل  يقع  طبيعي 
 3.3( اىل  تصل  خزنه  سعة  الرمادي 
املياه  وتحويل  مكعب،  مرت  مليار( 
تابعة  منظومات  طريق  عن  يتم  لها 
والخزانات،  للسدود  العامة  للهيئة 
الورار،  وناظم  الرمادي  سدة  وهي 
عن  املياه  لها  تدخل  البحرية  وهذه 
التي  السيول  وكذلك  االمطار  طريق 
وتتحول  الخزن  الغراض  نحتاجها 
ارتفاع  وعند  الحبانية  بحرية  باتجاه 
املناسيب يف سد حديثة، يمكن ترصيف 
بحرية  باتجاه  املياه  هذه  من  جزء 
واضاف  الورار«.  ناظم  عرب  الحبانية 
املياه  تحويل  يمكن  الرزازة  بحرية  ان« 
الغراض  فقط  وهذا  الحبانية،  من  لها 
يوجد  وال  الفيضان،  عىل  السيطرة 
هذه  من  لالستفادة  الرزازة  يف  منفذ 
لها  البحريات  وهذه  اخرى،  ملرة  املياه 
للسياحة  الجو   تلطف  اذ  بيئية،  فوائد 
وللثروة السمكية ومياه الرزازة مالحة 
وتعوضنا  املنطقة  طوبوغرافية  بسبب 
تتبدل  التي  الحبانية  بحرية  مياه  عنها 

باستمرار«.

المعلم في العراق.. إهمال وتقليل من مكانته االعتبارية

ملكتب�ة  يف ا املركزي�ة  العام�ة 
م�ن السليمانية   ،1944 ع�ام  تأسس�ت  

الش�اعر  الك�ردي الكب�ري بريه م�رد، وهو قبل 
االس�اس يف انش�ائها، وكانت عبارة الشخص االول الذي له الدور 

ك�رة{، وبمرور االيام تحول�ت اىل بناية عن غرفة صغ�رية يف منطق�ة }صابون 
كب�رية متكونة من طابقني تتوس�ط مركز املدين�ة، وتحتضن الع�رشات من القراء 

يومياً.
قلة عدد القراء

وقال�ت معاونة مدير املكتبة العامة املركزية يف الس�ليمانية، س�اكار عيل عبدالله يف 
ترصيح، »ان الهيكل التنظيمي للمكتبات ينقس�م اىل قس�مني، االول قس�م الشؤون 
االدارية الذي يختص باعمال املوظفني ورواتبهم، والقسم االخر الفني الذي يعد قلب 
املكتب�ة، الن الكت�ب تحتاج اىل التصنيف والفهرس�ة اىل أن تتح�ول اىل قاعة االعارة، 
مبينة انها تحتوي عى اقسام الكتب العربية والكردية والفارسية واللغات االجنبية،  

مشرية اىل أن العدد الكيل للكتب هو 200 الف كتاب يف مختلف املجاالت«.
ولفت�ت اىل أن »الدوام يف املكتبة من الس�اعة الثامنة صباح�ًا ولغاية الرابعة عرصاً، 
منبه�ة اىل أن�ه  يف الس�نوات االخ�رية ق�ل عدد الق�راء بس�بب الظروف السياس�ية 
واالقتصادي�ة، ويف الع�ام املايض بس�بب جائحة كورونا، فضال ع�ن ظهور االنرتنت 
وانتش�ار وس�ائل التواصل االجتماعي التي ابعدت فئة الش�باب كثريا عن القراءة«، 
موضح�ة أن »يف الثمانيني�ات م�ن الق�رن امل�ايض كان ع�دد القراء كث�ريا، اذ نبقى 
لس�اعات طويل�ة حتى الليل، واملكتبة تس�تقبل القراء من طالب امل�دارس االبتدائية 
واملتوس�طة واالعدادي�ة، فضال عن طلبة الجامعات«، مضيفة  »تم تأس�يس مكتبة 
خاصة باالطفال تحتوي عى الكتب التي تناس�ب اعمارهم، فضال عن قاعة الرس�م 
والتمثيل وس�ينما لعرض االفالم التي تحاكي افكارهم من افالم الكارتون والربامج 

التعليمية«.
واش�ارت عبد الله اىل »وجود ش�بكة االنرتنت مجانا يف قاعة االعارة، ليس�تفيد منها 
جمي�ع رواد املكتب�ة، عالوة عى وج�ود املوقع الرس�مي للمكتبة ال�ذي يبني جميع 
نش�اطاتها ويت�م في�ه التعريف بالكت�ب الجديدة الت�ي تصل اليها م�ع اعطاء نبذة 
مخت�رصة عنها، وتم اصدار )دلي�ل املكتبة العامة( الذي يش�مل الكتب التي وصلت 
اليه�ا منذ 2020-2016، باالضافة اىل افتتاحنا دورة للتش�جيع عى القراءة وحددنا 
فيه�ا العم�ر من 30-15 عام�ا، اذ يأخذ الق�ارئ كتابا عى ذوقه وبع�د االنتهاء من 
قراءته تتم مناقش�ته بالكتاب وبذلك يشجع االخرين عى قراءته، وباالمكان ايصال 
املعلوم�ة بطريقة مب�ارشة«، مبينة »خصصنا يوم الثالثاء من كل اس�بوع ملوظفي 
املكتب�ة ملناقش�ة كتاب ما من اجل تعزي�ز جانب القراءة واج�راء االختبارات لهم يف 

املجال االدبي والفكري«. 
وبينت املوظفة يف قس�م التس�جيل افان عبد املجيد، ان »اول قسم يدخل اليه الكتاب 
هو قس�م التس�جيل من اجل تدوين املعلومات كاملة عن الكتاب، لكي يصبح ملكا 
للمكتبة العامة وهو بمثابة هوية الكتاب، اذ يوجد سجل خاص بقسمنا نسجل فيه 
كل املعلومات عن الكتاب، س�واء كان باللغة العربية او الكردية او اللغات االجنبية، 
منها اس�م املؤلف، العن�وان، مكان النرش، عدد الصفحات، تاريخ التس�جيل، س�نة 
النرش، مالحظات تخص امللحقات والوثائق ان وجدت او قرص مدمج او الرقم الدويل 

للكتاب ومن ثم يتم ارساله اىل قسم التصنيف والفهرسة.
 واوضحت مس�ؤولة قس�م الس�ينمارات والدورات العلمية ومصنف�ة اللغة العربية 
نجاة حس�ن هادي أن »عمل التصنيف والفهرسة يف قسمنا للكتب العربية والكردية 
يت�م وفق�ا لنظام »الدي�وي العرشي« للمؤلف امل�رصي محمد ع�وض العابدي الذي 
ترج�م النظ�ام من اللغ�ة االنكليزية اىل العربية الذي الفه اساس�ا عال�م الرياضيات 
واملكتب�ات االمريك�ي ملفل ديوي عام 1876  اذ قس�م القوائم والنظام عى اس�اس 
الرق�م العرشي«، الفت�ة اىل »اننا بدأنا تطبيقه يف املكتبة العام�ة عام 2006 ألننا كنا 
س�ابقا نعمل وفق نظام البس�ط واملقام والذي يحتوي عى الكثري من املشكالت وال 
يشخص العمل بشكل دقيق، منوهة بأن نظام الديوي العرشي دقيق جدا والتصنيف 
في�ه يكون م�ن )900-0( وكل رقم يختص بمجال معني مث�ال، معرفة عامة  100، 
فلس�فة وعلم نفس200، الديانات 300، العلوم االجتماعية واالقتصاد400 ، اللغات 
500، العلوم والفلك 600، تكنولوجيا وطب وزراعة 700، الفنون الجميلة 800، ادب 
900، منبهة اىل أن كل قس�م منها يقس�م اىل 10 اقسام فرعية وفقاً ملوضوع الكتاب 
واذا لم تكن فكرة الكتاب موجودة ضمن هذه التصنيفات، فنجد اليشء االقرب اليها، 

الن املواضيع متداخلة ومتشعبة«.
وتؤكد املوظفة يف قس�م التصنيف والفهرس�ة س�ارة محمد أن »الفه�ارس نوعان، 
فعندما يأتي الكتاب اىل القس�م ألول مرة نزوده بكارت يحتوي عى معلومات كاملة 
ع�ن الكت�اب: عنوانه ومؤلفه وع�دد صفحاته وغريها مما يخ�ص الكتاب املظهري 
ولي�س املحت�وى الداخيل وهذا ما يخ�ص الكتب باللغة الكردية وهو مش�ابه للكتب 
باللغ�ة العربي�ة، مش�رية اىل وجود االرش�يف االلكرتوني الذي تدون في�ه املعلومات 
الخاصة نفس�ها عن الكتاب لس�هولة معرفة الكتاب، فضال عن منع تكرار الكتاب 

الذي يرد اىل املكتبة مرة ثانية«. 
ويرى مس�ؤول قس�م الفهارس يوس�ف حمة س�عيد انه يتم وضع ثالثة كارتات يف 
القس�م، االول باس�م املؤلف والثاني بعنوان الكتاب والثال�ث بموضوع الكتاب، فاذا 
طلب�ت املعلومة يتم التوصل اىل الكتاب بكل س�هولة، منوهاً بأن املعلومات املوجودة 
نفس�ها يف الكارتات تدون الكرتونيا عن طريق قاعدة بيانات خاصة ومن ثم ترس�ل 
اىل اجه�زة الحاس�وب املوجودة يف قاعة االعارة لتس�هيل االمر للقراء، مش�ريا اىل ان 
التصني�ف االلكرتوني فيه بعض املش�كالت ويحتاج اىل التحدي�ث بني الحني واالخر، 
ويبقى االعتماد االكرب عى الس�جالت والكارتات، مضيف�ا »يف بعض االحيان تحدث 
مش�كلة م�ا لوجود كارتني لكت�اب واحد ولكن هذه املش�كلة ال تظه�ر يف التصنيف 
االلكرتوني وان الكارتات قابلة للتلف ويتم تجديدها ولهذا تمت ارش�فتها الكرتونيا 

لحمايتها من هذا االمر«.
واوضحت مس�ؤولة القسم الفاريس روج عبدالله ان »قسم الكتب الفارسية يحتوي 
ع�ى ما يقارب اربعة آالف كتاب يف مجاالت االدب، والتاريخ، والسياس�ة، والقانون، 
والقوامي�س وغريه�ا، منبه�ة اىل وجود رواد لهذا القس�م نقوم ب�دور الرتجمة لهم 
وتس�هيل عملية التعرف عى الكتاب، مش�رية اىل عدم وجود ارشيف الكرتوني يدون 
الكتب الفارسية املوجودة فيه، فضال عن وجود 119 كتابا باللغة الرتكية يف مجاالت 

مختلفة«.

السدود ..وقاية من الفيضان ومحافظة على الرصيد المائي

رمب��� مل يتوقع �أمري �ل�سعر�ء �أحمد �سوقي �أن زمن� �سي�أتي 

من بعده ال يقوم فيه �أحد للمعلم وال يحظى ب�سيء 

م��ن �لتبجيل، ح��ن ق�ل »قم للمعلم وف��ه �لتبجيال«. 

ذلك و�قع يعي�سه �ملعلم ب�لعر�ق على م�س�ض، 

يتجرع �ملر�رة يف غي�ب و��سح لدور �ملوؤ�س�سة 

�لرتبوي��ة يف ت�رشيع �لقو�نن حلم�يته و�لذود 

عن ر�س�لته.

مكتبة
 السليمانية العامة
 أسسها شاعر في غرفة صغيرة
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ناش�دت وزارة الصح�ة والبيئة مجلس 
النواب لإلرساع يف إق�رار املوازنة لغرض 
واملعاه�د  الكلي�ات  خريج�ي  مب�ارشة 
الطب�ي  الت�درج  بقان�ون  املش�مولني 
 -  ٢٠١٩ و   ٢٠١٨ لألع�وام  والصح�ي 
٢٠٢٠ وذل�ك للحاجة املاس�ة لخدماتهم 

يف املؤسسات الصحية.
وق�ال بيان ص�ادر عن ال�وزارة اطلعت 
عليه ) املراقب و الناس ( إنهم بحاجة إىل 
املشمولني وذلك ملجابهة جائحة كورونا 

التي تطلبت استحداث الكثري من املراكز 
املخصص�ة يف كافة محافظ�ات العراق 
وتعرض إبط�ال الجيش األبيض إىل عدد 
كبري م�ن التضحي�ات واإلصابات والتي 
تهدد النظ�ام الصح�ي وتعرضه لخطر 

االنهيار.
ودعا البيان أيضا إىل رفع التس�كني عن 
أبط�ال الجيش األبيض بكافة عناوينهم 
ومنحهم  املخصصات التي تتناسب مع 

حجم التحديات والتضحيات.

السيدي الفاضل امني بغداد املحرتم
أدعوك لزيارة مقاطعتي ٢/١٠ و ١٠/3 
خلف معس�كر صقر والت�ي تضم أكثر 
من ٢3 الف قطعة طابو س�كني ، حيث 
أف�رزت أغلبه�ا وبقيت ب�دون خدمات 
وهي اآلن مليئة باالنقاض وفيها الكثري 
من التجاوزات ) الحواس�م( التي تعيق 
وتمنع أصحاب االرايض من االس�تفادة 
والبن�اء يف األرايض ، فض�ا ع�ن ع�دم 
ش�مولها بالخدم�ات منذ أكث�ر من ١7 

سنة وهي عىل هذا الحال .
وق�د تابعت هذه القضية ) تجمع هدف 
الحي�اة للخدم�ات االنس�انية والبناء ( 
منظم�ة غري حكومية ، إال أن مس�ؤويل 
األمانة يسوفون املوضوع دون اهتمام 

حقيقي .
حل هذه األرايض برفع التجاوزات وفتح 
الخدمات  الرئيس�ية ودخول  الش�وارع 
م�ن م�اء ومج�اري وتبلي�ط ليتمك�ن 

أصحابها من البناء

     * حيدر جبار الخطاط

نظ�م ع�دد م�ن اصح�اب مكاتب 
العقود املرورية واملجازة يف مديرية 
امل�رور يف البرصة وقفة احتجاجية 
ق�رب املديري�ة للمطالب�ة بإطاق 

العقود املتوقفة.

مطال�ب  ان  منه�م  ع�دد  وق�ال 
الوقف�ة تأتي إلط�اق العقود التي 
تعت�ر بمثابة ضم�ان قانوني بني 
اصح�اب املكتب واملواط�ن، ما اثر 
ع�ىل عمل مكاتبه�م وارباك يف آلية 

عم�ل مديرية للمراجع�ني من قبل 
املواطنني.واض�اف ان ع�دم اطاق 
العقود اثر بش�كل كبري عىل ارزاق 
العامل�ني يف املكات�ب.ويف الغضون 
قال مدير عام املديرية العميد عادل 
فياض السوداني ان مرور البرصة 
لي�س لها عاقة بتوفري تلك العقود 
املرورية التي تكون بني املس�تثمر 
وصندوق ش�هداء الرشطة حسب 

تعبريه.
يف  اعل�ن  ق�د  الس�وداني  وكان 
١١ ش�باط ع�ن اس�تمرار إج�راء 
املركب�ات  تس�جيل  معام�ات 
وإصدار اللوحات وتحويل امللكيات 
مواجه�ة  باس�تثناء  للمواطن�ني 
املديرية مش�كلة واحدة وهي عدم 
توف�ر العق�ود املروري�ة م�ن قبل 
املس�تثمر للمرشوع، وق�ال للمربد 
إن مديرية املرور ال عاقة لها بهذه 
املشكلة كون إن العقود تصدر من 
الجهة املس�تثمرة للمرشوع والتي 
تتغري بني فرتة وأخرى وبسبب ذلك 
التغري يحصل فق�دان لتلك العقود 

وعدم توفرها.

ش�كا مواطن�ون من اه�ايل قضاء 
الس�لمان الواق�ع يف بادي�ة املثنى 
اليوم الثاثاء، من انخفاض تجهيز 
القض�اء  يف  الكهربائي�ة  الطاق�ة 
بواق�ع س�اعتني يف النه�ار وس�ت 

ساعات يف الليل.

مول�دات  ان  منه�م  ع�دد  وق�ال 
املن�ازل  تغ�ذي  الت�ي  الكهرب�اء 
ومحط�ات املياه انخ�ف تجهيزها 
للمس�تهلكني بش�كل واضح خال 

االيام املاضية.
واش�اروا إىل أن انخفاض التجهيز 

أدى إىل تأث�ر املواطن�ني وضعف يف 
تجهيز املياه املنازل.

كما دع�وا الجه�ات املعنية بوضع 
حل نهائي ملعاناتهم املستمرة منذ 
سنوات وتجهيز القضاء باملزيد من 

املولدات مع قرب حلول الصيف.

ضرورة تفعيل قوانين الغرامات للمسيئين للبيئة

منطقتنا مليئة باالنقاض و التجاوزات 
وتفتقر للخدمات االساسية

نلتم�س مم�ن يهم�ه االم�ر  اص�دار مجموعة 
قوانني او تفعيل القوانني القديمة التي تش�جع 
وتح�ث الناس عىل نظافة ش�وارعهم .. من غري 
املعق�ول ان يأت�ي عم�ال البلدية ينظف�وا عتبة 
بيت�ك  ..  ان�ه المر مخجل .. كل بي�ت امام بابه 
نفاي�ات او رصيفه هامله كان هناك غرامات .. 
وارجو اعادة مفتيش البلدية الذين يتجولون بني 

البيوت ويغرمون اي متجاوز.

                                 * د.مثنى العبيدي

اىل من يهمه االمر......
سوف اقدم لك نصيحة اذا كنت تسمع و تعقل

انتب�ه ع�ىل  الفق�ري بس�بب ان ليس لديه�م غري قوت البس�طية 
والتظاهرات حدثت بسبب تخريب بيوت الفقراء لذلك انتبه ) جد

حل .. كي تستطيع الناس ان تعيش .. وزعو ارايض عوضوهم
اجعلوا  الزراعي ) طابو ( .

                                                              * مهيمن الركابي

أك�دت مديري�ة توزيع كهرباء املثن�ى، قرب رصف 
مبالغ التأم�ني الصحي الخاص�ة باملوظفني الذين 

أحيلوا للتقاعد يف عام ٢٠٢٠.
وذك�ر مدير الدائ�رة عب�اس الزي�ادي إن مديريته 
تلكأت بتسديد ما عليها لرشكة التأمني الوطنية يف 
البرصة خال العام املايض مما أدى أي تأخر رصف 

مستحقات املتقاعدين.
وأش�ار إىل أن ذل�ك التلكؤ يعود لازم�ة املالية فيما 
أوض�ح أن دائرته بدأت بتس�ديد م�ا عليها للرشكة 
مم�ا س�يؤدي إىل رصف مبال�غ التأم�ني الصح�ي 

للمتقاعدين.
وكان ع�دد من املوظفني يف مديري�ة كهرباء املثنى 
مم�ن أحيلوا عىل التقاعد العام امل�ايض، قد طالبوا 
برصف مبالغ التأمني الصحي الخاصة بهم، والتي 

تصل إىل 5 مايني للموظف الواحد.
وقال عدد منهم إن عددهم يصل إىل 4٢ موظفا من 
مختلف الدرج�ات الوظيفية وأحيل�وا عىل التقاعد 

مطلع العام املايض.

 شكاوى من ضعف تجهيز الكهرباء بقضاء السلمان 

بالقلم العريض

الصحة تناشد بإقرار الموازنة لغرض 
مباشرة خريجي الكليات والمعاهد

اسدين
تلوث

صرف مبالغ التأمين الصحي  للمتقاعدين في كهرباء المثنى

اعت�ر مواطنون فضا ع�ن مصادر 
طبي�ة إن املوقف الوبائي الذي يصدر 
ع�ن الس�لطات الصحي�ة املختص�ة 
بال�رورة  يعك�س  ال  )ال�وزارة( 
الحقيق�ي لإلصابات بفريوس  العدد 
كورونا سواء بنس�خته السابقة، أو 
السالة الجديدة املتحورة يف املجتمع 
للعي�ادات  يتوج�ه  اغلبه�م  ك�ون 
ال  )الت�ي  الخاص�ة  واملستش�فيات 
تسجل يف البيانات الحكومية( ملعرفة 
إذا كان مص�اب أو ال من خال بعض 
التحالي�ل وإج�راء فح�ص املفراس 
بفرتة وجيزة عكس املسحة املوجودة 

حرصا لدى القطاع الصحي الحكومي 
والتي تتأخر إعان نتائجها إىل نحو 4 

أيام.
متفرق�ة    إف�ادات  يف  وأش�اروا 
بمناس�بات مختلفة إىل انه يف الوقت 
ال�ذي يرفض كثريون مم�ن تنتابهم 
إىل  التوج�ه  املرضي�ة  األع�راض 
الفح�ص، فأنه�م يفضل�ون تطبيق 
الحجر املنزيل وتعاطي العاجات التي 
قالوا إنها أصبحت معتادة وش�ائعة 
بع�د م�رور نحو ع�ام ع�ىل التفيش 
الف�ريوس الذي بدأ انتش�اره يف رشق 

األرض ووصل إىل غربها.

م�ن  الكثريي�ن  أن  أيض�ا  وقال�وا 
م�ع  التعاي�ش  اعت�ادوا  املواطن�ني 
ع�ىل  أصبح�وا  وإنه�م  الف�ريوس، 
معرفة ب�رشوط وإج�راءات الوقاية 
لتجنب اإلصابة ب�ه، فضا عن طرق 
عاج�ه إذا كانت اإلصاب�ة غري قوية 
وال تؤثر عىل انخفاض كبري يف نس�بة 
األوكسجني الذي يحتاج رعاية طبية 
يف الرده�ات الوبائي�ة، مش�ددين يف 
ذات الوق�ت إىل رضورة عدم التهاون 
واالس�تخفاف بالفريوس كونه تأثري 
وش�دته تختلف من ش�خص إىل آخر 

وألسباب مجهولة.

تل محمدبغداد الجديدة محلة 7٠٢ تعالوا وشاهدوا..  ال بقى رصيف يف 
كل افرع املنطقة والشارع اصبح اتربة وال يوجد اي تبليط والتجاوزات 
اقفل�ت جميع املمرات والبناء عىل جميع االرصفة من عمارات وتحريك 

اعمدة الكهرباء .. كل يش اصبح خراب     .

                                             * عاء جاسم الخزرجي

رصد ميداني يؤكد تسجيل العراق إصابات أكثر من المعلن في الموقف الوبائي اليومي

عالجت كوادر مكافحة 
يف  البح�ري  التل�وث 
رشك�ة نف�ط البرصة، 
بقع�ة نفطي�ة يف مياه 
الع�رب  ش�ط  قن�اة 
عوامة  ق�رب  املاحي�ة 

١١ مجهولة املصدر.
للرشك�ة  بي�ان  وق�ال 
أن  يرج�ح  التل�وث  إن 
م�ن  مص�درة  يك�ون 
املبحرة  الس�فن  إحدى 
انه  بالقن�اة، مضيف�ة 
تمت املعالجة بواسطة 
متخص�ص  زورق 
بمكافحة التلوث وتابع 

للرشكة.

قررت وزارة الزراعة فتح االسترياد للرقي والبطيخ لحني بدء 
موس�م اإلنتاج واالستمرار بإيقاف اس�ترياد ٢3 محصوال 
ومنتجا زراعيا متوفرا محليا ومنع استرياد البصل لوجود 

وفرة محلية واضحة من هذا املنتج.
ولف�ت وكي�ل وزير الزراع�ة حميد الناي�ف للمربد إىل 
اس�تجابة رئي�س ال�وزراء األس�بوع امل�ايض لطلب 
ال�وزارة بش�ان توجي�ه األجه�زة األمني�ة بالرب 
بيد م�ن حديد ملنع تهري�ب املحاصي�ل املمنوعة من 
االس�ترياد، الفت�ا إىل التواص�ل اليوم�ي املس�تمر بني 
الزراع�ة وضباط األمن لضبط وإيق�اف عمليات إدخال 

وتهريب محاصيل ممنوعة من االسترياد.

فتح االستيراد للرقي  والبطيخ واالستمرار
 بإيقاف دخول 23 محصوال وطنيا متوفرا

نظ�م ع�دد م�ن املزارع�ني يف ناحية الس�ام غرب 
ميسان وقفة للمطالبة برصف مستحقاتهم املالية 
م�ن ام�وال التعويض�ات الراضيهم الت�ي غرقت يف 
موج�ة الفيضانات ع�ام ٢٠١٨. وقال ع�دد منهم  
انه�م يقفون الي�وم للمطالبة بتنفي�ذ الوعود التي 
منحتها حكومة عبد املهدي وان اراضيهم تررت 
بالكام�ل ومن�ذ ذاك الح�ني وهم بإنتظ�ار تحقيق 
الوعود الحكومية. واش�ار البعض منهم اىل تنظيم 

وقفات اخرى يف حال لم تتم االستجابة ملطالبهم.

يج�ب ازال�ة التج�اوزات التي تش�وه هذه 
والتج�اوزات  النفاي�ات  لكث�رة  املدين�ة 
الحاصل�ه يف الش�وارع العام�ة والفرعي�ة 
وتوج�د ح�االت غ�ري اخاقيه من اس�اءة 
لل�ذوق العام وه�ذه مخالف�ة قانونية اين 
دورك�م واكث�ر هذه�ي االماك�ن ه�ي كل 

من س�وق مريدي  ومدخل س�احة جميلة 
وش�ارع الگيارة ..يج�ب تفعيل ام�ر ازالة 

التجاوزات وتحسني شكل املدينة .
وهن�اك تقصري كبري من قب�ل بلدية الصدر 

)١( والصدر )٢(
                   * عيل ابراهيم

السام عليكم 
اذا كان اح�د املواطن�ني بيت�ه ملك رصف مس�احته ٢٠٠ 

او 3٠٠ م ...ويأخ�ذ الرصي�ف ويعم�ل ل�ه س�ياج ويضيفه ) 
تج�اوزا( اىل  بيته وياخذ الحديقه املقابلة عر الش�ارع الخدمي..فهل  هذا 
اذا رفع التجاوز) وهو ملك عام ( يسمى قطع ارزاق وعندما تمطر السماء 
والشوارع تغرك واطفلنا يذهبون للمدرسه ال يجدون رصيف يسريون عليه 

....هل هذا  سلب لحقوق الشعب .. يا للموازين املقلوبة..
                                                          * زياد االمري

السام عليكم 
االستاذ الفاضل امني بغداد املحرتم خذ مقرتحات الناس بقلب كبري واعلم ان 
من استش�ار اليخيب واوىل اهتمامك يف خدمات االرايض املوزعه س�ابقا ومن 
ثم النظر يف الغرامات التي تفرضها الوحدات عيل الدور واالنشطارات البنائيه 
واعلم ان هذه االرقام املهوله كبري وقسم كبري تم الغاء البيع بسبب الغرامات 

غري املنطقيه وشكرا   .
                                            * خالد كاظم الحمريي

بسم الله الرحمن الرحيم 
����������������������������

معايل وزير الداخلية املحرتم
تحية و تقدير

ناشدتك يف جميع املواقع الخاصه بالوزارة حول 

قضيتي كون�ي أم لثاثة أيتام ضاعت حقوقهم 
من قبل وزارتكم ولم اجد من ينصفني ويسهل 
يل مقابلتك�م لرشح مظلمتي مع�ززه بالوثائق 

الرسميه مع فائق احرتامي..
                                               * ام محمد

مزارعون في ناحية السالم بميسان
 يطالبون بتعويضات عن  غرق اراضيهم
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مظلومية

تجاوز على االرصفة

ما خاب من استشار

اهتم�وا  بمدين�ة الص�در فإنه�ا تعاني م�ن الس�وء التام يف 
الخدم�ات و الرعاي�ة واصبح�ت عب�اره ع�ن خرابة بس�بب 

التجاوزات والنفايات وقطع الطرق والشوارع.

                                             * عقيل الدراجي

اهتموا بمدينة الفقراء

تل محمد تستغيث مناشدة من مدينة الصدر

ناش�د ع�دد م�ن منتس�بي س�جن الب�رصة 
بإنصافه�م  املحلي�ة  الحكوم�ة  املرك�زي، 
وشمولهم بتخصيص قطع الارايض السكنية 
اس�وة بموظف�ي الدوائ�ر االخ�رى، حس�ب 
وصل�ت  له�م  مناش�دة  يف  قولهم.وطالب�وا 
املحاف�ظ باملوافق�ة ع�ىل ش�مولهم بقط�ع 
األرايض الس�كنية املخصص�ة ملوظفي دوائر 

محافظة البرصة وحسب الضوابط.
واضاف�وا ان عددهم ٢4٠ منتس�با عىل املاك 
الدائم لم يشملهم تخصيص التوزيع وبحاجة 
ماس�ة اىل انصافهم بتوزيع وتخصيص قطع  
االرايض س�كنية ومعاناته�م من ع�دم توفر 
لديهم اي س�كن واغلبهم تسكن األيجار او يف 

املناطق العشوائية.

منتسبو السجن المركزي في 
البصرة يطالبون بشمولهم 

بتوزيع قطع االراضي

تظاهرة الصحاب مكاتب العقود
 المرورية للمطالبة بإطالق العقود المتوقفة

اقدم احد املواطنني بح�رق دراجته بعد منعه من 
عبور س�يطرة »الفلكة الحجرية« يف حي العروبة 

وسط الديوانية.
وقال مص�در أمني للمربد إن هذا الش�خص قام 
بح�رق دراجته إحتجاج�اً عىل منعه م�ن العبور 
من قبل س�يطرة أمنية، مش�ريا اىل ان الحادث لم 
يسجل أي إصابة فقط خسائر مادية يف الدراجة.
يش�ار إىل أن األجه�زة األمني�ة قام�ت بف�رض 
إج�راءات أمني�ة مش�ددة بع�د ي�وم واح�د م�ن 

التظاهرات ومنع سري الدراجات النارية.

مواطن يحرق دراجته بعد منعه من عبور سيطرة
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يق�ول الباحث�ون يف جامعة س�انت أندروز 
إن الفه�م األكرب لكيفي�ة التعامل مع الزنك 
يف أجس�امنا يمك�ن أن ي�ؤدي إىل تحس�ن 

العالجات ملرىض السكري.
وقام فري�ق العلماء، بتمويل من مؤسس�ة 
القل�ب الربيطاني�ة )BHF(، بالتحقي�ق يف 
أس�باب الجلط�ات الدموي�ة الت�ي يحتم�ل 
أن تك�ون خط�رة وملاذا تحدث بش�كل أكثر 

شيوعا لدى مرىض السكري.
ومرض الس�كري ه�و عامل خط�ر رئييس 

ألمراض القلب والدورة الدموية.
لألوعي�ة  يس�ببها  الت�ي  األرضار  وبس�بب 
الدموية، فإن مرىض الس�كري أكثر عرضة 
القلبي�ة  النوب�ات  لإلصاب�ة بح�االت مث�ل 
والسكتة الدماغية والخرف الوعائي بنسبة 

تصل إىل ثالثة أضعاف.
وكان العلماء، بقيادة الدكتور آالن ستيوارت 
م�ن كلية الط�ب بجامعة س�انت أن�دروز، 

يبحثون يف دور الزنك يف هذه العمليات.
ويعد الزنك من العنارص الغذائية األساس�ية 

الت�ي ت�ؤدي وظائ�ف عدي�دة يف الجس�م. 
وتتمثل إح�دى وظائفه يف مس�اعدة تجلط 

الدم بعد اإلصابة.
ومع ذلك، يف بعض األشخاص الذين يعانون 
م�ن حاالت صحية أساس�ية، مثل املصابن 
بداء الس�كري من النوع الثاني أو السمنة، 

يمكن أن يحدث التخثر يف كثري من األحيان، 
ما يتس�بب يف تلف األوعي�ة الدموية ويؤدي 
إىل ح�االت صحي�ة خط�رية مث�ل الس�كتة 

.)DVT( الدماغية والتخثر الوريدي
ووج�دت الدراس�ة، الت�ي ُن�رت يف مجلة 
Chemical Science، أن نق�ل الزنك يف الدم 

يتعرض للخطر لدى املصابن بداء السكري 
م�ن النوع الثاني بس�بب زيادة مس�تويات 
األحم�اض الدهنية. وتمن�ع هذه األحماض 
الدهني�ة حم�ل الزن�ك بالطريق�ة العادي�ة 
ما يس�مح للزن�ك بالتفاعل م�ع الربوتينات 
املنش�طة للتجلط وربما التس�بب يف حدوث 

جلطات دموية خطرية.
وعىل الرغم من الحاجة إىل مزيد من البحث، 
إال أنهم يعتقدون أن دراستهم تحدد طريقة 
جديدة يمكن أن تحدث بها مش�اكل األوعية 

الدموية لدى أفراد معينن.
وق�ال الباحث الرئي�يس واملحارض 

س�تيوارت:  الدكت�ور  األول، 
»تش�ري أبحاثن�ا إىل أن�ه من 

طريق�ة  تغي�ري  خ�الل 
يمكن  الزن�ك،  معالج�ة 
املستويات  تس�اهم  أن 
األحماض  من  املرتفعة 
ال�دورة  يف  الدهني�ة 

تكوي�ن  يف  الدموي�ة 

جلطات دموية غ�ري مرغوب فيها وخطرية 
محتملة«.

وأض�اف: »يف النهاية، نأمل أن تس�اعد هذه 
النتائ�ج يف تطوي�ر اس�راتيجيات عالجي�ة 
جديدة للحد من مخاط�ر اإلصابة بأمراض 
األوعي�ة الدموية لدى مرىض الس�كري من 
النوع الثان�ي، فضال عن األم�راض األخرى 
املرتبطة بمس�تويات عالية م�ن األحماض 

الدهنية يف البالزما«.

ح�ذرت منظمة الصح�ة العاملية م�ن أن ما يقرب م�ن 2.5 مليار 
ش�خص، أو حوايل ربع س�ك����ان العالم، من املتوقع أن يصابوا 
بدرجة ما م������ن فق����دان الس�م���ع بحل�������ول عام 

.2050
املنظم�ة ويف تقريره�ا العاملي األول عن الس�مع الذي صدر، امس 
الثالثاء، قبل اليوم العاملي للس�مع الذي يحل يف الثالث من مارس، 
قالت إن 700 مليون عىل األقل من هؤالء األش�خاص سيحتاجون 
إىل الحص�ول ع�ىل رعاية األذن والس�مع وخدمات إع�ادة التأهيل 

األخرى ما لم يتم اتخاذ اي إجراء.
كما ويوض�ح التقرير ماهي 
ملن�ع  املبذول�ة  الجه�ود 
بفق�دان  اإلصاب����ة 
وكي�ف  الس�م���ع 
مواجهت�ه  يمك�ن 
يف  الخب�رية  لك�ن 
الصحة  منظم�ة 
ش�ييل  العاملي��ة 
ش�ادها تحدث�ت 
عن هذا املوضوع 

وقالت
املهمة  “النقطة  أن 
هي أنن�ا نعرف كيف 
نمنع هذا، أو عىل األقل 

الكثري منه”.
املدي�ر الع�ام ملنظم�ة الصحة 
العاملية تيدروس أدهانوم غيربيسوس: 
أوضح وقال انه “يمكن أن يكون لحاالت فقدان السمع التي لم يتم 
عالجها تأثري مدمر عىل قدرة األش�خاص عىل التواصل والدراس�ة 

وكسب العيش ايضا “.
كم�ا وتقدر منظم�ة الصحة العاملية أن 1.1 مليار ش�اب )تراوح 
أعماره�م ب�ن 12 و35 عام�اً( معرض�ون لخطر فقدان الس�مع 

بسبب التعرض للضوضاء يف أماكن الرفيه.

تعرف على الدهون البنية ودورها في إنقاص الوزن

كش�فت دراس�ة أمريكي�ة أن اتب�اع نظ�ام غذائ�ي غن�ي 
بالكربوهيدرات رديئة الجودة يؤدي إىل زيادة خطر اإلصابة 
بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية واملوت، وفقا لتقرير 

.timesnownewes – نر يف شبكة تايمز ناو الهندية
وأوضحت الدراسة التي نرت يف مجلة نيو إنجالند جورنال 
أوف ميديسن التي تصدرها جمعية أطباء ماساشوستس 
األمريكي�ة بالتع�اون م�ع معه�د أبح�اث صحة الس�كان 
)PHRI( بجامعة ماكماسر بكندا أن فريق البحث استخدم 

خ�ل استبيانات غذائية لقياس  ملد ا
الغذائ�ي طوي�ل املدى 
للمش�اركن وتقدي�ر 
مؤرش نسبة السكر يف 
الطعام  الدم )ترتي�ب 
بناًء عىل تأثريها عىل 
الس�كر  مس�تويات 

يف ال�����دم( والحمل 
)عدد  الجاليس�ي��مي 

يف  الكربوهي�درات 
م  لطع����ا ا

يف  مرضوًب��ا 
نس�بة  مؤرش 

الس�كر يف الدم( 

من الحميات.وتم تس�جيل 8780 حالة وفاة و8252 حالة 
قلبية وعائية رئيسية بن املشاركن خالل فرة املتابعة.

وق�ال املؤلف األول للدراس�ة ديفيد جينكينز، أس�تاذ علوم 
التغذية والطب يف الجامعة: »لقد كنت أدرس تأثري األنظمة 
الغذائية عالية نس�بة الس�كر يف الدم لعقود عديدة ، وتؤكد 
هذه الدراس�ة أن استهالك كميات كبرية من الكربوهيدرات 
ذات الج�ودة الرديئ�ة يمثل مش�كلة يف جميع 

أنحاء العالم«.

أن  إىل  أش�ارت مجل�ة »فرويندي�ن« 
يمث�ل  الجس�م  يف  الده�ون  تراك�م 
مش�كلة كب�رية للكثريي�ن، ويرغ�ب 
تقلي�ل  يف  األش�خاص  م�ن  العدي�د 
نس�بتها يف أجس�ادهم للحصول عىل 

قوام صحي ورشيق.
وأضاف�ت املجل�ة األملاني�ة أن هن�اك 
نوعا من الدهون املختفية يف الجس�م 
قد يساعد يف إنقاص الوزن، ويسمى 
هذا النوع من الدهون باسم الدهون 
البني�ة؛ حيث تح�رق الخاليا الدهنية 
يف  الح�رارة  لتنت�ج  الطاق�ة  البني�ة 
الجس�م عن�د الش�عور بال�ربد، عىل 
عك�س الدهون البيض�اء التي تخزن 

الطاقة.
وتس�اعد الخاليا الدهني�ة البنية عىل 
إنقاص الوزن، ألنها لها تأثري إيجابي 

عىل التمثي�ل الغذائي والصحة، وذلك 
تولي�د  يف  وظيفته�ا  ع�ىل  اعتم�ادا 
ع�ىل  الحف�اظ  أج�ل  م�ن  الح�رارة 
درج�ة ح�رارة الجس�م، ولونها بني 
بس�بب وجود كميات كبرية جداً من 
امليتوكوندري�ا، وه�ي محطات توليد 

الطاقة يف الخلية.
وتكمن املش�كلة يف أن تراكم الدهون 
ل�ه تأثري س�لبي عىل عملي�ة التمثيل 
الغذائ�ي ويم�رض الجس�م، وهناك 
مشكلة أخرى وهي أن تراكم الدهون 
القل�ب  ع�ىل أعض�اء حيوي�ة مث�ل 
والكب�د، يجع�ل هن�اك خل�ال يف أداء 
مهامها سواء بشكل كامل أو جزئي.

اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات »الرديئة« يسبب النوبات القلبية

كيفية إنقاذ حياة شخص من نوبة حساسية مفاجئة
الفع�ل  ردود  بع�ض  تك�ون  أن  يمك�ن 
وتتطل�ب  الخط�ورة  ش�ديدة  التحسس�ية 

إجراءات رسيعة.
ويمك�ن أن يص�اب أي ش�خص يف أي عمر 
بالحساس�ية بش�كل غري متوقع. األعراض 
مثل الطف�ح الجلدي ال تهدد الحياة، يف حن 
أن رد فع�ل الحساس�ية الجهازية يمكن أن 

يشكل تهديًدا أكرب.

يمك�ن أن يؤدي الورم الش�ديد يف األغش�ية 
املخاطية واألعضاء التنفس�ية وردود الفعل 
وبعده�ا  الحساس�ية  لصدم�ة  املش�ابهة 
املناع�ة  أخصائي�ة  الوفاة.وأوص�ت  إىل 
والحساس�ية، ناديج�دا لوغين�ا، يف مقابلة 
مع قناة »360« الروس�ية، بأنه عند ظهور 
أعراض الحساسية الشديدة يجب استدعاء 
اإلس�عاف عىل الفور. وأشارت إىل أن األدوية 

الخاصة، التي ال تتوفر دائًما لدى الشخص، 
يمك�ن أن تس�اعد يف كثري م�ن األحيان عند 
ح�دوث نوب�ة. يف الوق�ت نفس�ه، غالًبا ما 
يكون الوق�ت املحدد لتخفيف األعراض لدى 

املريض غري معروف.
وشددت عىل أن الحساس�ية الشديدة غالبا 

ما تحدث بسبب األدوية.
وقال�ت األخصائي�ة إن�ه »يمك�ن أن يحدث 
رد فعل تحس�يس ألول م�رة يف الحياة يف أي 
عم�ر. عندما يذهب الن�اس إىل مكان جديد، 
يجب أن نكون أكثر حرًصا مع تلك املنتجات 
الغريب�ة بالنس�بة إلين�ا. خاص�ة إذا كانت 
هناك مش�اكل يف الجهاز الهضم�ي أو نوع 

من أمراض الحساسية«.
أن�واع  معظ�م  أن  إىل  لوغين�ا  وأش�ارت 
الحساس�ية يمك�ن معالجته�ا، باس�تثناء 
الحساسية تجاه األدوية ولدغات الحرات 
الس�امة. الرب�و القصبي، ال�رى، الوذمة 
الوعائي�ة املتك�ررة قابل�ة للع�الج، لذلك إذا 
وجدت عالمات رد فعل تحسيس لديك، فأنت 

بحاجة إىل زيارة الطبيب وبدء العالج.
وأضافت أخصائية املناعة أنه »للتخلص من 
الحساسية، يجب أن يتم فحصك واستعادة 

رد الفعل الدفاعي الطبيعي للجسم«.

ش�دد اطباء يف ام�راض الرسطان، ع�ىل جملة من 
الروط تس�بق تناول جرعة الع�الج الكيمياوي، 
من ب�ن تلك الروط ه�ي التغذية الجي�دة والتي 
تسبق العالج بساعات قليلة.وقال الطبيب العراقي 

ف�رات يحيى محس�ن، إن »عىل م�رىض الرسطان 
الذي�ن يف مرحل�ة العالج الكيمي�اوي، يجب عليهم 
تن�اول االفطار بش�كل جي�د، وحذروا م�ن تناول 
الجرعة اثناء الجوع«.ولفت يحيى اىل »اهمية عدم 

تناول الطعام قبل ساعة او ساعتن من الجرعة«.
واكد ع�ىل »اهمي�ة رشب الس�وائل الكث�رية ومن 
اهمها امل�اء«، مبينا أن »ذلك س�يخفف الكثري من 

قوة الجرعة وتأثرياتها الجانبية«.

أكدت شبكة ABC News األمريكية 
أن هن�اك زيادة يف املكامل�ات ملراكز 
مكافحة الس�موم املرتبط�ة بدواء 
اإليفرمكت�ن، حي�ث ش�هد مرك�ز 
الس�موم يف والية ميسوري وحدها 
زي�ادة 40 إىل 50 مكامل�ة يف الع�دد 
املعت�اد للرس�ائل الت�ي يتلقونه�ا، 
ح�االت  تس�جيل  اىل  اش�ار  فيم�ا 
بالتس�مم ملواطنن تناول�وا عالجا 
للخي�ول بعد أن صدقوا بش�ائعات 

تفيد بأنه يقي من كورونا.
ويح�ث الخرباء الن�اس عىل تجنب 
إغ�راء »العالجات املزيف�ة«، والتي 
يمك�ن أن تس�بب مش�اكل صحية 

سيئة أو أسوأ من عدوى كورونا.
وأصدرت املعاهد األمريكية للصحة 
ه�ذا  م�ن  س�ابق  وق�ت  يف  بياًن�ا 
الش�هر، رفضت فيه دعم استخدام 
اإليفرمكت�ن لع�الج كورونا حتى 
ع�ىل  الرسيري�ة  التج�ارب  تج�د 
البر أن�ه آمن وفع�ال كما طلبت 
األمريكي�ة  وال�دواء  الغ�ذاء  إدارة 
الحص�ول  األمريكي�ن ع�دم  م�ن 
عىل اإليفرمكتن لع�الج كورونا أو 

الوقاية منه.
و قالت جويل ويرب، رئيسة الرابطة 

األمريكية ملراكز مكافحة الس�موم 
أن�ه بدالً من انتظ�ار الحصول عىل 
الدواء م�ن خالل املراك�ز الصحية 
الن�اس  بع�ض  لج�أ  املناس�بة، 

لوصفات يس�تخدمون فيها أدوية 
للخيول بجرعات ال تناس�ب البر 
للوقاي�ة م�ن كورون�ا وبن�اء عىل 

شائعات ال أساس لها من الصحة.
وق�ال وي�رب : »لدين�ا للت�و حال�ة 
بع�د  بالتس�مم  أصي�ب  لش�خص 
تناول�ه  اإليفرمكت�ن، وه�و دواء 

للخيول، بجرعة كبرية«.
الوالي�ات  يف  املنظم�ون  وق�ال 
املتح�دة إنه ال توجد أدل�ة قوية أو 

بيان�ات س�المة كافي�ة للتوصي�ة 
باإليفرمكتن كعالج أو دواء وقائي 

من فريوس كورونا.
اإليفرمكت�ن  اس�تخدام  ويش�يع 
ع�ىل  للطفيلي�ات  مض�اد  كع�الج 
الكالب والقط�ط والخيول للقضاء 
عىل القم�ل والج�رب والدي�دان يف 
الجرع�ات  أن  ح�ن  الثديي�ات.يف 
أن  يمك�ن  ال�دواء  م�ن  الصغ�رية 
يتحمله�ا الب�ر، م�ع القلي�ل من 
اآلث�ار الجانبي�ة بجان�ب الغثي�ان 
والطف�ح الجل�دي وزي�ادة مع�دل 
رضبات القلب، ف�إن تناول جرعة 
من اإليفرمكتن املخصص لحيوان 

يمكن أن يسممك.
وفًقا ملركز الس�موم يف ميس�وري، 
يمكن أن ت�ؤدي الجرع�ات الزائدة 
الخطرية من اإليفرمكتن إىل نوبات 
رصع وغيبوب�ة ومش�اكل يف الرئة 

ومشاكل يف القلب.
يويص مركز الس�موم يف ميسوري 
األش�خاص باالمتن�اع ع�ن تناول 
دواء الحيوانات والحصول عىل أحد 
لقاحات كورونا أو التماس العناية 
الطبي�ة إذا كان�وا يعتق�دون أنهم 

أصيبوا بفريوس كورونا.

الى مرضى السرطان.. وصايا مهمة قبل تناول الجرعة الكيمياوية

في امريكا.. مواطنون يصابون بالتسمم لتناولهم عالجا 
للخيول بعد شائعات وقايته من كوفيد - 19

هل يكون الزنك مفتاحا لتحسين عالجات مرض السكري ؟

دراسة: مكالمة هاتفية لمدة 10 دقائق تقلل الشعور بالوحدة
 JAMA كش�فت دراس�ة نرت يف مجلة
Psychiatry، عن أن الوحدة خالل جائحة 
كورون�ا أدت إىل زي�ادة مع�دالت القل�ق 
واالكتئاب، وتبن أن التحدث اىل ش�خص 
م�ا مل�دة 10 دقائق فقط ع�ىل هاتفك قد 
يقلل من ش�عورك بالوحدة، طبًقا ملا ورد 

يف صحيفة مرو الربيطانية.
وقال�ت الدراس�ة إن املكامل�ات الهاتفية 
القص�رية عدة م�رات يف األس�بوع يمكن 
أن تقل�ل من الش�عور بالوح�دة، خاصة 
لألف�راد الذي�ن يعيش�ون بمفرده�م، أو 
الذين يعيش�ون يف دور الرعاية والذين ال 

يستطيعون حالًيا رؤية ذويهم.
وتوصل�ت نتائ�ج الدراس�ة إىل أن�ه عن�د 
اختي�ار نصف املش�اركن البالغ عددهم 

240 مش�ارًكا يف الدراسة 
مكامل�ات  لتلق�ي 

قصرية  هاتفية 
من متطوعن 

م�دار  ع�ىل 
 ، ش�هر
أن  تب�ن 
د  ا ف�ر أل ا

الذين أجروا مكاملات أبلغوا عن شعورهم 
املتوسط.بالوحدة بنسبة 20٪ يف 

أن  أيًض�ا  دث�ات وتب�ن  ملحا ا

الت�ي كانت مدته�ا تزيد ع�ىل 10 دقائق 
خالل األس�بوع األول، لكنها اس�تغرقت 
10 دقائ�ق خ�الل بقي�ة الدراس�ة الت�ي 
اس�تمرت ملدة شهر، س�اهمت يف خفض 
الشعور بالوحدة وتقليل اإلصابة بالقلق 
واالكتئ�اب، حيث انخفض ع�دد البالغن 
الذين يعانون م�ن قلق خفيف عىل األقل 
بنس�بة 37٪، وانخفض عدد األش�خاص 
الذين يعانون من اكتئاب خفيف بنس�بة 

25٪ بحلول النهاية.
واملخاط�ر الناتج�ة ع�ن زيادة الش�عور 
بالقل�ق واالكتئ�اب قد تؤث�ر عىل صحتك 
العقلي�ة وتصيبك بالعدي�د من األمراض، 
طبق�ا لدراس�ات س�ابقة ص�ادرة م�ن 
جامعة كاليفورني�ا، خاصة بعد أن تبن 
م�ن أن األش�خاص املصاب�ن باالكتئاب 
والقل�ق أكث�ر عرض�ة لإلصاب�ة بمرض 
ألزهايم�ر يف وقت مبكر ع�ن أولئك الذين 
ال يعان�ون من هذه األم�راض، باإلضافة 
إىل أن تدهور صحتك النفسية قد يعرض 
جه�از مناعت�ك للخطر وبالت�ايل تكون 
عرضة لإلصابة بالعدوى الفريوس�ية 

املختلفة.

الصحة العالمية: ربع سكان العالم 
عرضة لمشاكل بالسمع بحلول 2050

اخصائيون يحددون حاالت معينة لتنظيف األذن
واألن�ف  األذن  يف  اخصائي�ون  اطب�اء  اوىص 
والحنجرة األش�خاص ب�رك تنظي�ف آذانهم يف 
معظ�م الحاالت، ما ل�م يكن لديه�م تراكم غري 

عادي للشمع.
ويعاني بعض األش�خاص من اإلفراط يف تواجد 
الش�مع، وال�ذي يمك�ن أن يس�بب مش�اكل يف 

السمع إذا ُترك دون عالج.
وقد تشمل املشاكل الناتجة عن اإلفراط يف تراكم 

الشمع ما ييل:
�� فقدان السمع

�� السعال.
�� شعور بامتالء األذن.

�� حكة يف األذن.
�� الدوخة.

�� طنن األذن )رنن األذنن(.
�� ألم األذن.

يف  املقيم�ون  الس�معيات  أخصائي�و  وأوىص 
الوالي�ات املتح�دة، Alexandra، يج�ب أن يرى 
الناس أخصائي سمع إذا كان لديهم أي من هذه 

املشكالت.

ويمك�ن أن تك�ون العدي�د م�ن هذه املش�كالت 
منهكة، وتتطلب رعاية متخصصة.

ويويص املتخصصون أيضا بعدم استخدام أعواد 
القط�ن، والت�ي يمكن أن تدفع الش�مع أكثر إىل 

داخل األذن.
يخاط�ر  ش�دة،  األكث�ر  الح�االت  ويف 

األشخاص بثقب طبلة األذن والتسبب 
يف فق�دان الس�مع والغثي�ان وحت�ى 

فقدان التذوق.



...  االمام الحسين ) عليه السالم (فمن قبلني بقبول الحق فاهلل أولى بالحق
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الطبية يف كاليفورنيا األمريكية  أكدت السلطات 
أنّها ستحقق مع طبيب جراحة تجميل ظهر عرب 
استماع  جلسة  خالل  »زووم«  الفيديو  خاصية 

أمام املحكمة الرتكابه مخالفة مرورية.  
يف  العليا  املحكمة  أمام  مثُل  غرين  سكوت 
غرفة  داخل  من  املايض  الخميس  »سكرامنتو« 
عرب  عقدت  استماع  جلسة  خالل  العمليات 
»كورونا«.وظهر  جائحة  لدواعي  اإلنرتنت 
جوار  إىل  العمليات  غرف  زي  مرتدياً  الجراح 
مريض يخضع لجراحة بعيداً عن األنظار، فيما 
اآلالت  صافرات  أصوات  سماع  السهل  من  كان 
الطبية يف الخلفية.وقال كاتب املحكمة: »مرحباً 
للتجربة؟«  متاح  أنت  هل  مرحباً.  غرين؟  سيد 
قاعة  يف  بالحضور  مكلف  ضابط  ظهر  فيما 
وعلق  دهشة.  يف  حاجبيه  رفع  وقد  املحكمة 
كاتب املحكمة قائالً: »يبدو أنك يف غرفة عمليات 
اآلن«!أجاب الطبيب: »نعم يا سيدي. نعم، أنا يف 

للمحاكمة،  جاهز  لكنني  اآلن.  العمليات  غرفة 
عىل  بُثّت  اإلجراءات  أّن  الكاتب  تفضل«.وذّكر 
املخالفات  استماع  جلسات  ألن  مبارشة،  الهواء 
القانون.  للجمهور بموجب  بثها  يتعني  املرورية 
انتظاراً  ألسفل  ورأسه  العمل  يواصل  أنّه  وبدا 
لدخول  لينك  غاري  املحكمة  مفوض  لوصول 
املحكمة  مفوض  ظهر  العمليات.وعندما  غرفة 
قدماً  امليض  يف  القايض  تردد  الطبيب،  وشاهد 
املريض.عندها  سالمة  عىل  حرصاً  املحاكمة  يف 
يف  يساعدني  آخر  جراح  »برفقتي  غرين:  قال 
والسماح  معكم  الوقوف  يمكنني  لذا  العملية، 
أنّه  يعتقد  ال  إنّه  القايض  بإكمالها«.قال  لزمييل 
من املناسب إجراء املحاكمة يف ظل هذه الظروف، 
جديد  موعد  تحديد  يفضل  بأنّه  غرين  وأخرب 

لجلسة االستماع، »عندما ال تكون منشغالً 
املريض«،  باحتياجات  لتهتم  بجراحة 

ليعتذر غرين.

news

طبيب يمثل أمام المحكمة من غرفة العمليات

هربا من البرد فقتلتهما المدفأة !

عمراً  األطول  الربي  الطائر  أنثى  أصبحت 
فرباير،  مطلع  يف  أخرى  مرة  أماً  العالم،  يف 
جزيرة  يف  أفرخت  بيضة  وضعت  بعدما 
وسط  املتحدة  للواليات  التابعة  امليدواي 
قد  العلماء  الهادي.وكان  املحيط  شمال 
ربطوا رشيطاً أحمر عىل كاحل أنثى الطائر 
فصيلة  من  وهي  »ويزدوم«،  املسمى 

يقدر  عمرها  1956.وكان  عام  القطرس 
بخمس سنوات، مما يعني أنها بلغت حالياً 
مؤسسة  مجلة  موقع  وأفاد  عاماً.  الـ70 
»سميثسونيان« األمريكية أن العلماء كانوا 
»قطرس  عمر  أن  عاماً   20 قبل  يعتقدون 
عندما  لكن  الـ40،  يتجاوز  ال  اليسان« 
تجديد  روبنز،  تشاندلر  األحياء،  عالم  أعاد 

»ويزدوم«  كانت  كاحلها،  حول  الرشيط 
تكون  قد  الواقع  ويف  عاماً.   51 بعمر 
لكنها  عاماً،   70 من  أكرب  حتى  »ويزدوم« 
مرات  ثماني  البيض  وضع  عن  تتوقف  لم 
يف السنوات الـ11 املاضية. وفيما »قطرس 
اليسان« يعيش مع رشيك مدى الحياة، كان 

عىل »ويزدوم« العثور عىل أكثر من رشيك.

أنثى طائر نادر تصبح »أمًا« بعمر 70 عامًا

ألقت رشطة بلـدة بيرتيل الربيطانيـة القبض عىل 
مراهقني تعّمـدا تلطيخ حافلـة الرشطة بالوحل، 
إال أنها أعطتهما فرصة أخرى وجعلتهما يقومان 
بتنظيف حافالت الرشطة بواسـطة فرش أسـنان 
زودهمـا بهما الوالدين.وأشـار موقع »مريور« إىل 
أن الرشطة وأمالً منها بكبح هذا الترصف املعادي 
للمجتمع وجدت العقاب املناسب لهما فأجربتهما 
عـىل تمضية بعـد ظهر، يوم الخميـس الفائت، يف 
تنظيف سيارات الرشطة بواسطة فرايش األسنان، 
وذكرت أن الوالدين كانا متعاونني بدورهما فقاما 
بتأمـني الفـرش بنفسـيهما.قالت املحققـة إيما 
كاي: » تعتـرب عواقب رمي األشـياء عىل املركبات 
املتحركة أكثـر خطورة بكثري ممـا يعتقدان، وأنا 
واثقـة مـن أنـه تسـنى لهمـا للتفكـري بتمعن يف 
ذلـك أثنـاء قيامهمـا بعمليـات التنظيف.«ويبدو 

أن املراهقني قـد خططا جيداً للعمليـة التخريبية 
إلخفـاء  محاولـة  يف  صوفيـة  قبعـات  فاعتمـرا 
مالمحهمـا، لكن ليس بما يكفي ملنع الرشطة من 
إلقاء القبض عليهما لـدى محاولتهما الهرب بعد 
رمي حافلتهما بالوحل.وأضافت مشريًة إىل أن تلك 
ليسـت فرصًة فقـط للمعتديني الشـباب ليتحمال 
مسـؤولية ما قاما به، بل لعنـارص الرشطة الذين 
تسـنت لهما الفرصـة أيضاً لتوجيه الشـابني عىل 
نحو مثمـر. وقالت: »لقد ترصف الوالدان بشـكل 
داعـم جـداً لقرارنـا، وكانـا ممتنـني ألن ولديهما 
أبديـا اسـتعداداً للتفكري ملياً قبـل االنحراف نحو 
أي سـلوك إجرامي.« وختمت بشكل طريف قائلًة: 
»حتـى أنهما حرصا عـىل تأمني فرايش األسـنان 
للتأكـد من الحافالت سـتتمتع بلماعيـة أكرب عند 

التنظيف.«

سـتتم زراعـة دوائـر مـن أشـجار 
مزهـرة يف عـدد مـن بلـدات ومدن 
اململكـة املتحدة بـدءاً من مارس، يف 
إشارة إىل »األمل«، يف أعقاب جائحة 

»كوفيد19«.
وقد أفادت مؤسسـة الرتاث القومي 
الربيطانية، بأنها ستنشئ مساحات 
خـرضاء يف املناطـق الحرضية عىل 
املقبلـة  الخمـس  السـنوات  مـدى 
لربـط النـاس بالطبيعـة كجزء من 
حملة األشـجار املزهرة. وسـتكون 
دائـرة األزهار األوىل يف حديقة امللكة 
إليزابيـث رشقي لندن، وسـتتضمن 
33 شـجرة إشـارة لــ33 منطقـة 

داخل لندن.

ألقت السـلطات األردنية القبض عىل شـابة عرشينية 
بعـد إقدامهـا عـىل تحطيم وتكسـري زجاج عـدد من 
املركبات يف منطقة الحي الرشقي بمدينة إربد بشـمال 

البالد.
ووفقا ملا نقل موقع »خربنـي« عن أصحاب املركبات، 
حطمـت الفتاة زجاج نحو 15 مركبة بالحجارة، وهي 
تـرصخ بشـكل هسـتريي، وبالرغـم مـن محاولتهم 
منعهـا، إال أنهـا اسـتمرت بتحطيـم الزجاج بشـكل 
عشـوائي، حتـى وصول رجـال األمن العـام والقبض 

عليها.
وأشـار مصـدر أمنـي إىل أن األجهـزة األمنية ضبطت 
الفتاة بعد تحطيمهـا زجاج عدد من املركبات، يف حني 
قدم عدد من مالكي املركبات شـكوى رسمية بحقها، 

وسيتم توديعها إىل القضاء.

مسـؤولة  إن  اليابانيـة  الحكومـة  أعلنـت 
العالقات العامة لرئيس الوزراء يوشـيهيدي 
سوجا استقالت من منصبها بعد أن تعرضت 
النتقادات شـديدة ملشاركتها يف عشاء بقيمة 
74 ألـف يـن )700 دوالر( للفـرد بدعوة من 
رشكة إعالمية يعمل بها نجل رئيس الوزراء.

وكان مـن املقـرر أن تجيب أمينـة العالقات 
العامـة بمجلـس الـوزراء ماكيكـو يامـادا 
عىل املزيـد من األسـئلة التـي يوجهها نواب 
املعارضة يف الربملان حول العشـاء الذي يعود 
لعام 2019. وكانت قد خضعت لالسـتجواب 
يامـادا،  املايض.وأقـرت  األسـبوع  بالفعـل 
التـي أصبحت أول امـرأة تتوىل هـذا املنصب 
عندما توىل سـوجا منصب رئيـس الوزراء يف 
سبتمرب، بأنها تلقت دعوة العشاء من رشكة 
توهوكوشينشـا فيلـم، التـي تقـدم خدمات 

البث عرب األقمار االصطناعية.

ويف ذلـك الوقـت، كانـت يامـادا مـن كبـار 
البريوقراطيـني يف وزارة الشـؤون الداخليـة 
واالتصـاالت، التي تصدر الرتاخيص ملثل هذه 

الخدمات.
وأثناء عملها كسكرترية لسوجا، تعرف نجله 
عىل يامادا وغريها من املسـؤولني يف الوزارة، 
حيـث عمل سـوجا كوزير بـني عامي 2006 
و2007، حسـبما ذكـرت مجلـة بونشـون 

األسبوعية الشهر املايض.
وقال املتحدث باسـم الحكومة كاتسـونوبو 
كاتو إن يامادا دخلت املستشـفى أمس األحد 
ملدة أسبوعني بسبب اعتالل صحتها وأخربت 
الحكومـة أنهـا لـم تعد قـادرة عـىل القيام 
بواجباتها.وتمـت معاقبـة أكثـر من 10 من 
مسـؤويل الوزارة، الذين تناولوا العشـاء عىل 
نفقة الرشكـة، يف انتهاك لقانـون أخالقيات 

الخدمة العامة الوطني.

دوائر أشجار
 تزهر أماًل !

استقالة مسؤولة لقبولها دعوة عشاء فاخر

االربعاء  3  آذار  2021   العدد  2537  السنة الحادية عشرة

محافظة ميسان هي إحدى محافظات العراق، 
يف رشق البالد عىل الحـدود اإليرانية، عاصمتها 
العمـارة الواقعة عـىل دجلة، وثانـي أكرب املدن 
هـي املجر الكبري، وقبل عام 1976 كانت تعرف 
بمحافظة العمارة. ويعتقد بأن التسمية كانت 
باألصـل مملكـة ميشـان ومـن ثـم تحولت إىل 
ميسان.تشـري أغلـب املصادر إىل أن )ميسـان( 
دويلة نشـأت يف جنوبي أرض بابل تحت حماية 
دولة السلوقيني )311 ق. م ـ 247 ق. م( عندما 
ضعف شأنهم يف الفرتة الواقعة بني عامي )223 
ق. م ـ 187 ق. م( ولقد اسـتقلت ثم تدرجت يف 

سلم القوة وأصبحت دويلة مهمة.
حكمهـا ثالثـة وعرشون ملكا مـا يقارب ثالثة 
قرون ونصـف وبالتحديـد ما بـني عامي 129 
ق. م ـ 225 ميـالدي. ولقـد أدت دورا بـارزا يف 
األحداث السياسية واالقتصادية يف العراق خالل 
الفرتة من منتصف القـرن الثاني قبل امليالد إىل 

الربع األول من القرن الثالث للميالد.

وميسـان يف اآلرامية تعني )مياه املسـتنقعات( 
)مي آسـن(. ويف ميسـان يقع قرب النبي العزير 
وهـو مقدس لـدى اليهـود واملسـلمني. وكذلك 
رضيـح الرشيـف عبيد اللـه بن االمـام عيل بن 
أبي طالب عليه السـالم، يف منطقة قلعة صالح 
تحديداً. وقرب الشـاعر الكميت بن زيد االسـدي 

وسميت ناحية كميت بهذا االسم نسبه اليه.
وكانـت حدودهـا تمتـد بـني واسـط )الكوت( 
والبـرصة، وكانت البـرصة جزءاً منهـا وكذلك 
املذار والبطائع )األهوار(، ونقل يف تاريخها أنها 
مدينة واسـعة كثرية القرى والنخيل وكان املثل 

يرضب بخصوبتها.
وأمـا العمارة فـان كانت ُعمـارة ـ بضم العني 
واملقصـود بذلك )عمارة بن الحمزة( الذي حكم 
كـور دجلـة الذي يشـمل ميسـان ودسـتميان 
وأبرقبـاذ وضمت لـه والية البـرصة وما تبعها 
وحدود كور دجلة تنتهي بحدود واسط املقابلة 
لكسـكر. وان كانـت َعمـارة ـ بفتـح العـني ـ 

التجمـع  ومعناهـا 
العشائري إذ الَعمرة 

والَعمـارة. وان كانت 
ِعمـارة ـ بكـر العني 

ـ ومعناها تسـمية جديدة 
لبناء جديـد ويضاف إليها )أل 

التعريف( لتثبيت املعنى وتحديده.
وقد ذكرت العمـارة يف مصنفني ألديبني قبل ما 
يقرب من أربعة قرون. وذكر اسم العمارة ونهر 
العمارة وكوت العمارة يف عدة مؤلفات قديمة ال 
تقل عن الخمسـة عرش بني مخطوط ومطبوع 
فيهـا العربـي والرتكـي والفـاريس واإليطـايل 

والفرنيس واإلنكليزي.
وورد اسـم العمـارة يف الرحـالت. وأقـدم مـن 
وصلها الرحالة سباستياني يف عام 1656م ويف 
رحلته يتحدث عن العمـارة واملنصورية واملجر 
وقرص وربما كانت جزرا مسكونة حيث يتالىش 

نهر دجلة، 

اهوارها  اما 
فتبلـغ 

حتها  مسـا
و   9000 بـني 
20000 كيلومـرتاً 
وتبلـغ  مربعـاً، 
مساحتها بحسب تقديرات 
أخرى عىل أسـاس وحداتها اإلدارية 
الصغرى والبالغـة 20 ناحية ضمن املحافظات 
الثـالث التـي تقع فيهـا منطقة األهـوار وهي 
محافظات )ميسـان – ذي قار- البرصة( التي 

تعترب مراكز التوازن املكاني والسكاني فيها.
اهوار ميسـان ليـال تجمع بني البيـت القصب 
واملشـحوف واملـاء لألهـوار تأثـري إيجابي عىل 
البيئة فهي تعترب مصدر جيد لتوفري الكثري من 
املـواد الغذائية من األسـماك و الطيـور واملواد 
الزراعية التي تعتمد عىل وفـرة وديمومة املياه 

مثل الرز و قصب السكر.

بلـدة  عـىل  بـري  ماعـز  اسـتوىل 
الندودنـو شـمايل ويلـز، من خالل 
واملتنزهـات  املنـازل  اجتيـاح 
واألماكـن العامـة، وفق مـا نقلت 
وسـائل إعـالم بريطانيـة. وتعترب 
هـذه املـرة الثانيـة التـي يجتـاح 
املاعـز فيهـا البلدة خـالل جائحة 

»كورونا«.
وهـو  للماعـز  صـور  والتقطـت 
»الندودنـو«  منتجـع  يقتحـم 
أرضار  يف  متسـبباً  السـاحيل، 
يف  التجـول  إىل  باإلضافـة  كبـرية 
قاعـات فنـدق. واجتذبـت الصور 
ومقاطـع الفيديو تعليقات مواقع 
التواصـل االجتماعـي، حيث علق 
سـكان البلـدة عـىل املاعـز بمرح 
قائلـني: »تخيلوا أنكـم يف منازلكم 
وتسـمعون أصواتـاً عـىل أسـطح 
منازلكـم أو يف الحديقـة، لكن كن 

عىل يقني أنها ليست أشباحاً«. 

شرطة تعاقب مخربين 
بإجبارهما على غسل سياراتها بفرش األسنان

ميسان ..

شابة تحطم زجاج
 15 مركبة بشكل هستيري ! 

اختناقاً  املرصية،  الجيزة  محافظة  يف  وعاملة  رشكة  صاحب  تويف 
بغاز أول أكسيد الكربون بعد إشعالهما موقد نار للتدفئة هرباً من 

الربد.
نظافة  رشكة  صاحب  جثتي  األمنية  األجهزة  وعاينت 

بمنطقة  شقة  يف  عليهما،  عثرا  لديه  وعاملة 
جثة  عىل  العثور  تبني  حيث  الطالبية، 

أرضية  عىل  ببطانية  ملفوفة  السيدة 
كمقر  اتخاذها  يتم  التي  الشقة 
للرشكة، وبينت معاينة جثة صاحب 
وفارق  أربعينى،  رجل  أنه  الرشكة 

الحياة بجوار موقد التدفئة.
وبحسب صحيفة »الوطن« املرصية، 

بدفن  العامة  النيابة  رصحت  فقد 
الجثتني، عقب التأكد أن الوفاة ليست بها 
أن  الرشعي  الطب  وتأكيد  جنائية  شبهة 
هامدتني،  جثتني  عليهما  عثر  املتوفيني 
عقب اختناقهما بغاز أول أكسيد الكربون 
بعد إشعال موقد نار للتدفئة، وغلق منافذ 

ووفاتهما  اختناقهما  إىل  أدى  مما  الشقة، 
أثناء نومهما.

 12 من  البالغة  طفلتهما  بيع  عىل  زوجان  أقدما 
عاماً مقابل مبلغ زهيد من املال يف واقعة صدمت 
رجل  أن  »الحرة«  وبحسب  الهند.   يف  العام  الرأي 
جنوبي  براديش  أندرا  والية  يف  يقطنان  وامرأته 
ابنتهما  بيع  سوى  مناصا  يجدا  لم  الهند  رشقي 
تكاليف  من  بعضا  لتأمني  عاما   12 من  البالغة 
التي تكربها بأربع أعوام.وأشارت  عالج شقيقتها 
إىل أن شخصاً يدعى تشينا صبيها هجرته زوجته، 
فقرر أن يستغل الضائقة املادية ألولئك       الزوجني 
حتى  ابنتهما  لرشاء  مفاوضات  يف  معهما  ليدخل 

تصبح زوجته الحقا.
ألف   25 مبلغ  البداية  يف  طلبا  قد  الزوجان  وكان 
الزوجني  قبل  ورد  وأخذ  نقاش  بعد  ولكن  روبية، 
أخذ 10 ألف روبية أي ما يعادل 136 دوالر أمريكيا.

وحرض »األربعاء« املايض، صبيها إىل منزل الطفلة 
حيث اصطحبها إىل منزل أحد أقاربه تمهيدا لعقد 
قرانه عليها يف وقت الحق.ولكن بكاء الطفلة املرير 
جعل الجريان يشكون أن ثمة خطب ما مما جعلهم 
يستدعون الرشطة والتي سارعت إىل إيداع الفتاة يف 
أحد مراكز رعاية الطفولة بعد أن علمت بقصتها.
أهل  برر  بينما  اعتقاله،  جرى  فقد  »الشاري«  أما 
املال  إىل  بحاجتهما  كبدهما  لفلذة  بيعهما  الطفلة 
لتأمني عالج ابنتهما األخرى التي تعاني من مرض 

يف الجهاز التنفيس.

يبيعان طفلتهما لتأمين عالج األخرى

لم يرتك الثنائي التسعيني املقيم يف كاتسكيلز بنيويورك، 
الزوجية،  سعادته  طريق  يف  يقف  الوباء،  وال  العمر  ال 
بالتخطيط  البدء  قبل  اآلن  اللقاح  تلقي  بانتظار  وهما 
شولتز،  وجون  نولتون  جوي  الثنائي،  قرانهما.  لعقد 
له،  حدود  ال  الحب  أن  عىل  القاطع  الدليل  يشكالن 
فعمرهما 94 عاماً ويفصل بني أعياد ميالدهما 12 يوماً 

فقط.

كان برعم حبهما قد زّهر يف زمهرير شتاء قارص، وقد 
التلفزيونية  للقناة  شولتز  أخرياً.قال  خطبتهما  عقدا 
»سبكرتم نيوز«: »إنني أتوق للزواج من امرأتي الرائعة، 
إنها رائعة ولطيفة وذكية«.أخرياً وصلهما الخرب السعيد 
بعد موافقتهما عىل تلقي اللقاح، وستكون تلك جرعتهما 
البدء  أخرياً  يستطيعان  بأنهما  يشعران  وهما  الثانية، 
أمييل  جون،  حفيدة  زفافهما.قالت  لحفل  التخطيط  يف 

لوغران: »كنا نستعيد األحداث، فما جرى كان عاطفياً، 
ألننا كنا حريصني جداً حولهم، وعىل أهمية حصولهما 
عىل اللقاح، والجميع يدرك ما يعنيه هذا األمر لكل من 
يحيط بهما أيضاً«. فوفقاً ملراكز السيطرة عىل األمراض 
كل  من  ثمانية  فإن  املتحدة،  الواليات  يف  منها  والوقاية 
العمرية 65  الفئة  بكوفيد-19 يف هم ضمن  10 وفيات 

عاماً وما فوق.

أخيرًا.. خطيبان في العقد التاسع يقرران الزواج

ماعز بري يجتاح بلدة بريطانية

 أصل الحضارة السومرية
 و جنات عدن األرضية   


