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»أحالم العصافير« ترسم مالمح التطبيع !

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
بغ�داد  العراقي�ة  العاصم�ة  تحتض�ن 
يف نهاي�ة آذار الح�ايل، قّم�ة ثالثية من 
املقرر أن يش�ارك فيها الرئيس املرصي 
عبد الفتاح الس�ييس، وملك األردن عبد 
الله الثاني، بزعم مناقشة »بناء محور 
سيايس مس�تقل يف املنطقة«، حسبما 
ج يف وس�ائل إع�الم غربية، وأخرى  ُيروَّ
محلي�ة مقرّبة م�ن حكومة مصطفى 

الكاظمي.
وس�بق ذلك قّمة مماثلة اس�تضافتها 
العاصم�ة األردنية عمان أواخر آب من 
الع�ام املايض، بمش�اركة مل�ك األردن 
ال�وزراء  ورئي�س  امل�رصي  والرئي�س 
وفق�اً  حينه�ا،  يف  ورك�زت  العراق�ي، 
لإلعالن الرس�مي، عىل توسيع التعاون 
االقتص�ادي والتج�اري واالس�تثماري 
بني الدول الثالث، بما يحقق مصالحها 

املشرتكة.
وانعق�دت القمة وقتها يف ظل إجراءات 
صحي�ة مش�ددة، بع�د إصاب�ة وزي�ر 
ش�هاب  أركان  العراق�ي  االتص�االت 
الشيباني بفريوس كورونا إثر وصوله 

إىل األردن تحضرياً للقاء.
والع�راق  وم�رص،  األردن،  وعق�دت 
اجتماعات مماثلة يف العامني املاضيني، 

رك�زت عىل البن�ى التحتية والتنس�يق 
املش�رتك ملحاربة التنظيمات املسلحة، 
إال أنها بدت بحسب مراقبني، “غريبة” 
وتث�ري “الش�كوك” من حي�ث التوقيت 

واألهداف.
وعزز هذه “الشكوك”، البيان الختامي 
الذي صدر عن القّم�ة، وتضمن تأكيداً 
عىل “رضورة تفعي�ل الجهود لتحقيق 
الس�الم الع�ادل والش�امل”. وبطبيعة 
الحال ف�إن مفردة “الس�الم” توازيها 
الصهيوأمريك�ي عب�ارة  القام�وس  يف 

“التطبيع” مع كيان العدو اإلرسائييل.
ويف خض�م الح�راك الدبلوم�ايس غ�ري 
املس�بوق عىل العراق، ق�د يرى البعض 
م�ع  التطبي�ع  يف  بغ�داد  انخ�راط  أن 
الكيان الصهيون�ي، رضب من الخيال، 
نظ�راً لحج�م الرفض الش�عبي الهائل 
إزاء ممارس�ات االحتالل واس�تحواذه 
ع�ىل أرايض الفلس�طينيني م�ن جهة، 
والطاب�ع اإلس�المي ال�ذي يطغى عىل 
البنية األساسية للش�خصية العراقية، 
إال أن حكومة مصطف�ى الكاظمي قد 

تقلب هذه املفاهيم رأساً عىل عقب.
ولم يكتِف الكاظمي بموقف “املتفّرج” 
ال�ذي اتخذه بعد إع�الن اإلمارات ودول 
عربي�ة أخ�رى تطبي�ع عالقاته�ا مع 

الكي�ان اإلرسائييل، ب�ل خرج بترصيح 
السياس�ية  األوس�اط  يف  ُوِص�َف 
ب�”الهزيل”، عندم�ا قال إن ذلك “قرار 
إمارات�ي ويج�ب علين�ا ع�دم التدخل 

مطلقاً”.
وفق ذلك يقول املحلل السيايس حسني 
إن  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب  الكنان�ي 
»الكثري من الش�خصيات داخل العراق 
لديها ارتب�اط مع الكي�ان الصهيوني، 
وتعتق�د أن الع�راق ج�زء م�ن تحالف 
م�ع اإلدارة األمريكية«، الفتاً إىل »وجود 
مح�اوالت لرتويض الش�ارع العراقي، 
ال�ذي يرف�ض أي عالق�ة م�ع الكي�ان 

الصهيوني مهما كان شكلها«.
ويضي�ف الكنان�ي أن »التع�اون م�ع 
م�ع  يتع�ارض  الصهيون�ي  الكي�ان 
العراقي�ة،  للدول�ة  العلي�ا  املصلح�ة 
وكذلك مع ثوابت األّمة وكل التوجهات 

الوطنية والدينية والقومية«.
ويص�ف الكناني، مس�اعي جر العراق 
الكي�ان  م�ع  التطبي�ع  هاوي�ة  نح�و 
الصهيون�ي، بأنه�ا »أح�الم عصاف�ري 
لبعض السياسيني الذين لديهم ارتباط 

م�ع االحت�الل«.
جدي�ر بالذك�ر أن رئي�س الجمهورية 
برهم صالح أدىل مؤخراً بترصيح صعق 

ال�رأي الع�ام العراقي. وش�ّكل صدمة 
ب�ني املتابع�ني الذي�ن اعت�روه تحدياً 
إلرادة العراقي�ني ومرجعياتهم الدينية 
والسياس�ية، إذ لم تنرش قناة »سكاي 
ني�وز عربي�ة« الت�ي تحظ�ى بتموي�ل 
إماراتي، س�وى تسع كلمات منه، جاء 
فيها: “س�نوقع اتفاقاً م�ع إرسائيل يف 

حال التنسيق مع الفلسطينيني”.
ول�م يمِض وق�ت طويل، حت�ى بادرت 
إدارة القناة بمسح التغريدات الخاصة 
بترصي�ح بره�م صالح، من حس�ابها 
عىل موق�ع التواصل االجتماعي تويرت، 
والتي جاءت ضمن مقابلة ُبّثت يف وقت 

الحق.
العراق�ي  العقوب�ات  قان�ون  وين�ص 
يف امل�ادة 201، بإع�دام كل م�ن ي�دان 
أي  تقدي�م  أو  للصهيوني�ة  بالرتوي�ج 
مساعدة مادية أو معنوية لها لتحقيق 

أغراضها.
تحري�ك  إمكاني�ة  قانوني�ون  ويؤك�د 
ش�كوى من االدع�اء الع�ام أو جهات 
املنخرط�ني  ض�د  األخ�رى  الرقاب�ة 
الكي�ان  م�ع  للتطبي�ع  الرتوي�ج  يف 
الصهيوني، الس�يما أن الدستور ينص 
عىل أن اإلس�الم دين الدول�ة والعقيدة 

العامة للشعب هي تحرير فلسطني.

لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...
أك�دت هي�أة مب�ادرة الش�فافية الدولي�ة يف 
الصناعات االس�تخراجية , أن العراق أجرى، 
ب�ني 2009 و2018، خمس جوالت تراخيص 
لحقول النفط والغاز، ش�اركت فيها رشكات 
عاملية, وقد رافقت تلك الجوالت أوجه للفساد 

يف تلك العقود .
 وأضافت الهيأة ف�رع العراق »ال يزال انعدام 
ش�فافية العقود مس�تمرا، لذلك نشاهد بني 
ف�رتة وأخ�رى أحد النواب يكش�ف للش�عب 
حج�م التكالي�ف املالية الضخم�ة للرشكات 
العاملي�ة, كم�ا أن ع�دم تطوي�ر ال�رشكات 
الوطنية أحد أوجه الفساد، فبناء قدرات هذه 
ال�رشكات يوفر األم�وال والوظائف بدال مما 
وصفته ب�«الكوارث املالية التي تطال ثروات 

الع�راق« ، ويس�عى مجل�س الن�واب يف هذه 
ال�دورة اىل تناول املوض�وع، إذ أُدرجت فقرة 
يف التعديالت التي أجريت عىل مس�ودة قانون 
املوازن�ة العام�ة، ُتل�زم الحكوم�ة بمراجعة 
عقود رشكات النفط بش�كل ج�دي، لجعلها 
منس�جمة م�ع األوض�اع االقتصادي�ة التي 
تعيش�ها البالد, لكن رسعان م�ا خفتت تلك 

الترصيحات.
 وبحس�ب متابعني يف العملية السياسية، أن 
الكتل تضع فيتو ع�ىل فتح ملف الرتاخيص، 
خوف�ا م�ن افتض�اح ملف�ات فس�اد أخرى 

مصاحبة لها.
ويف هذا الش�أن أكد الخبري االقتصادي لطيف 
العكي�يل ، أن »فضيح�ة أون�ا أوي�ل أخ�ذت 
صداها يف املحاكم الدولي�ة وتطرق املتهمون 

اىل ضلوع وزيري نفط يف الحكومات السابقة 
بتل�ك الفضيح�ة , إال أن الحكومات العراقية 
تخ�ى فتح ذلك امللف بس�بب ضل�وع نخب 
سياس�ية يف ملف فس�اد جوالت الرتاخيص , 
ووزارة النف�ط ه�ي االخرى تض�ع فيتو عىل 
فت�ح ملف الرتاخيص بس�بب انتم�اء الوزير 
إلح�دى الكت�ل السياس�ية , وبع�ض جوالت 
الرتاخي�ص وهي الخامس�ة اُبرم�ت يف فرتة 
انته�اء حكوم�ة العب�ادي وهي تع�د باطلة 
قانون�ا لك�ن إرصار الكت�ل السياس�ية وراء 

السكوت عنها.
)املراق�ب  م�ع  اتص�ال  يف  العكي�يل  وق�ال 
العراق�ي(: إن م�ن أب�رز عمليات الفس�اد يف 
ج�والت الرتاخيص هو عدم نرش العقود التي 
أبرمتها الحكومات العراقية، ممثلة يف وزارة 

النف�ط، مع الرشكات العاملي�ة، ملدة تجاوزت 
10 س�نوات, ثم بني ليل�ة وضحاها أصبحت 
م�دة العق�د 40 عاما وه�ي عملي�ة احتكار 
للنفط العراق�ي , وفيما يخص مبالغ املنافع 
االجتماعية التي تصل لخمس�ة ماليني دوالر 
سنويا لكل عقد فأنها تبخرت , واألصح أنها 
ذهبت اىل جيوب الفاسدين وما زالت البرصة 

تعاني من التلوث البيئي.
وعىل صعيد متصل كش�فت اللجن�ة املالية , 
أنها طالب�ت الحكومة بمراجع�ة كل العقود 
ومن ضمنه�ا الخاصة بج�والت الرتاخيص، 
مبين�ة أن اللجن�ة عقدت اجتماع�اً مع وزير 
النف�ط إحس�ان عبدالجب�ار، وعرضت عليه 

الثغرات املوجودة يف جوالت الرتاخيص ...
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
ق�رار  إزاء  السياس�ية  الكت�ل  آراء  يف  تباي�ن 
مفوضي�ة االنتخاب�ات االخري الق�ايض بإلغاء 
انتخاب�ات العراقي�ني املقيمني يف الخ�ارج، لم 
يقت�رص عىل املكون�ات السياس�ية فيما بينها 
وإنم�ا حتى داخ�ل تلك املكون�ات، إال أن هناك 
ش�به أغلبي�ة نيابية تؤكد أن ه�ذا القرار أنهى 
»ثغ�رة« مليئ�ة بالش�بهات والش�كوك تتمثل 
بانتخاب�ات الخارج التي تجرى وس�ط ش�به 

انعدام للرقابة عليها.
ن�واب ثمن�وا خط�وة املفوضية، فيم�ا اتهموا 
الكتل املعرتضة عليه بجعله يف خانة التسييس 
وذلك بسبب اإلحساس بالخسارة يف االنتخابات 

املقبلة.
وح�دد خ�راء يف الش�أن القانون�ي خط�وات 
رئيس�ية أمام مفوضي�ة االنتخابات للحصول 
عىل املوافقة الرسمية للقرار تتلخص بمفاتحة 

الحكومة والحصول عىل موافقة الرملان.
وقررت مفوضية االنتخاب�ات، إلغاء انتخابات 
العراقيني املقيمني يف خ�ارج البلد، مضيفة أن 
قان�ون انتخابات مجلس الن�واب العراقي رقم 
)9( لس�نة 2020 نص عىل أن )يصوت عراقيو 
الخارج لصالح دوائرهم االنتخابية باستخدام 
البطاق�ة البايومرتي�ة ح�رصاً(، فق�د واجهت 
املفوضية عدة معوقات فنية ومالية وقانونية 
وصحي�ة أهمه�ا أن إكم�ال عملي�ة تس�جيل 

بايومرتي�ًا  الخ�ارج  يف  العراقي�ني  الناخب�ني 
بمراحلها كافة تحت�اج اىل )160( يوماً تقريباً 
يف الظروف املثالية، بينما املدة املتبقية هي )40 
يوماً( فقط، كما اعتذرت وزارة الخارجية عن 
إجراء عملية التس�جيل واالقرتاع يف السفارات 
والقنصلي�ات العراقي�ة الس�تحالة إقامتها يف 
املرحل�ة الراهن�ة وله�ذه ال�دورة االنتخابي�ة، 
إضافة اىل ما تس�تغرقه عملية فتح حس�ابات 
جارية باس�م مكاتب املفوضية خارج العراق، 
وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من 

تلك الدول.
وأثار هذا القرار ردود أفعال سياس�ية متعددة 
ومختلق�ة، فف�ي الوق�ت الذي رح�ب تحالف 

الفت�ح وكتل�ة دولة القان�ون بالق�رار، والذي 
وصفت�ه بأن�ه رس�الة إيجابية ألبن�اء الداخل 
للمش�اركة يف االنتخاب�ات الرملاني�ة املقبل�ة، 
ح�ذرت كتل�ة الفت�ح م�ن ع�دم إنه�اء مل�ف 
النازح�ني، الفت�ة اىل أن أحزاب�ا كردي�ة تراهن 

عليه عر تزوير أصوات املواطنني النازحني.
للمواطن�ني  »التهمي�ش«  رف�ض  وبعن�وان 
العراقي�ني املقيم�ني يف الخارج، أعل�ن تحالف 
الق�وى العراقي�ة الذي يض�م عددا م�ن الكتل 
الس�نية، رفض�ه للق�رار، معترا أن�ه تهميش 
لص�وت أي عراق�ي، وحرمان�ه من املش�اركة 

بالعملية االنتخابية يف خارج العراق ...
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جوالت التراخيص .. ملف استنزاف 
غير قابل للتعديل ! 

خريف االنتخابات ُيسقط ورقة الخارج 
وكتل سنية وكردية تعترض

المراقب العراقي/بغداد...
انخفضت اسعار الدوالر، امس الثالثاء،  
لتس�جل أدن�ى تراج�ع لها خ�الل يوم 
واحد خالل 24 س�اعة فقط باألس�واق 
العراقي�ة، بع�د الحدي�ث النياب�ي ع�ن 
احتمالية ارجاع س�عر الرصف لس�ابق 

عهده. وسجل بيع الدوالر الواحد مقابل 
الدين�ار يف بورص�ة الكف�اح 144.250 
للبي�ع و 143.250 للرشاء ، فيما كانت 
األس�عار يف بورصات بغ�داد 144.750 
للبيع و 142.750 للرشاء. وكان س�عر 
ال�دوالر يف بغ�داد ق�د س�جل االثنني  يف 

اإلغالق 1460 للبيع و 1450 للرشاء.
ويف ش�مال العراق س�جل الدوالر عرص 
امس س�عر بي�ع بل�غ 145.500 للبيع 
و 144.750 لل�رشاء ، فيم�ا س�جل يف 
غالبية مدن الجنوب س�عر 1440 دينار 

للبيع و 1430 للرشاء.

المراقب العراقي/بغداد...
اكد النائب عن محافظة البرصة عبد السالم املالكي، امس 
الثالث�اء، ان موازنة الع�ام الجاري ظلمت اه�ايل الجنوب، 

فيما بني ان البرصة من اكثر املترضرين.
وق�ال املالك�ي يف بي�ان تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي«  إن�ه 
“ال يخف�ى ع�ىل الجميع ان املوازن�ة الحالية ه�ي موازنة 
مظلومية وعدم انصاف ومجحفة بحق محافظات الوسط 
والجن�وب وخصوص�ا الب�رصة والتي تق�در تخصيصاتها 
برتيلي�ون و300 مليار دينار فقط، والتي ظلمت يف البداية 
يف قضي�ة التخصيص�ات للمش�اريع املق�ررة للمحافظ�ة 
كما ان�ه لم يكن هنالك نوع من االهتم�ام او الحرص عىل 
إعطاء ديون املحافظة من البرتودوالر والبالغة تقريبا  17 

تريليون دينار  بذمة الحكومة االتحادية«.
وبني ان “اللجنة املالية الرملانية اليوم جاءت لتضيف خطأ 
آخ�ر من خالل منح االقليم الحق يف اس�تقطاع نس�بة من 
التزام�ه النفط�ي اىل املرك�ز البالغ 460 ال�ف برميل تحت 
عن�وان البرتودوالر”. واضاف املالك�ي، ان “هنالك تناقض 
يف خط�وات الحكوم�ة واللجن�ة املالية فه�ي تعطي ديون 
االقليم وتهم�ل ديون البرصة وهذا اجحاف كبري بحق اهل 
محافظ�ة البرصة الت�ي تمثل رئ�ة الع�راق االقتصادية”، 
مش�ددا عىل ان “نواب البرصة س�تكون لهم كلمتهم تحت 
قبة الرملان ولن نس�مح بتمرير هك�ذا موازنات تبنى عىل 
اس�اس االتفاقات والعالق�ات واملصال�ح والرسقات النها 

مرفوضة جملة وتفصيال”.

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت اللجن�ة االقتصادية النيابية، ام�س الثالثاء، ان وزارة 
التجارة تت�ذرع بقل�ة التخصيصات املالي�ة لتوفري مفردات 
البطاق�ة التمويني�ة. وق�ال عض�و اللجن�ة م�ازن الفييل يف 
ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراقب العراق�ي« انه »من خالل 
اس�تضافة وزي�ر التج�ارة، وال�كادر املتق�دم، يف ال�وزارة، 
وجهنا لهم س�ؤاالً محدداً حول أس�باب تردي ملف البطاقة 
التمويني�ة«. واضاف »كانت أجابته�م: أن قلة التخصيصات 
املالي�ة، لرشاء مف�ردات البطاق�ة التموينية، كانت الس�بب 

وراء توقف توزيعها بش�كل منتظم ع�ىل املواطنني«. وأردف 
»باملقاب�ل نرى بأن هناك أخطاء موج�ودة يف آليات التوزيع، 
والنقل، والوكالء، ألنه باألساس هناك شكاوى كثرية من قبل 
املواطنني، بخصوص عدم وصول مفردات البطاقة التموينية 
إليه�م«. وأضاف الفييل، إن »البطاق�ة التموينية تحتاج اآلن 
اهتمام�اً حكومياً كب�رياً، ملعالجة كل االش�كاالت التي مرت 
بها، ومن أجل الس�عي بشكل مبارش لتأمني إيصال مفردات 
البطاق�ة التمويني�ة للمواطنني، خصوصاً مع ارتفاع س�عر 

رصف الدوالر الذي ادى إىل ارتفاع اسعار املواد الغذائية«.

المراقب العراقي/بغداد...
ح�ذرت النائبة عالي�ة نصيف ، امس 
الثالثاء،  من تنامي الوجود األمريكي 
يف الع�راق ، مش�رية إىل أن الوالي�ات 
املتح�دة األمريكي�ة خرق�ت اتفاقية 
2008 .  وقال�ت نصي�ف يف ترصي�ح 

العراقي«   تابعت�ه »املراق�ب  صحفي 
أن »الخرق األمريكي التفاقية  اإلطار 
انطباعاً س�يئاً  أعطى  االس�رتاتيجي 
لدى ابناء الشعب العراقي، وأن هناك 
مخ�اوف من تمدد النفوذ العس�كري 
األمريكي يف العراق«. واش�ارت اىل أن 

»أهم بن�ود االتفاقية وه�ي التعاون 
املشرتك وعدم التدخل بشؤون العراق 
الداخلية”. ولفتت اىل ان الس�بب هو 
»عدم تطبي�ق قرار الرمل�ان بجدولة 
االنسحاب األجنبي من العراق ضمن 

توقيتات زمنية محددة “.

لجنة نيابية: التخصيصات المالية تمنع وصول 
مفردات التموينية للمواطن

تحذيرات من تنامي الوجود األمريكي في العراق

نائب عن البصرة : الموازنة ظلمت أهل الجنوب

سعر صرف الدوالر يتهاوى بعد دعوات تخفيضه

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...
اكدت كتلة املس�تقبل ، امس الثالثاء، ان صفقات سياس�ية حالت 

دون تمرير موازنة 2021 يف موعدها املحدد.
وقال رئيس الكتلة رسكوت ش�مس الدين يف بيان تابعته »املراقب 
العراق�ي« ان »صفقات سياس�ية عق�دت بني القوى السياس�ية 
املتنفذة يف بغداد واالقليم لتمري�ر موازنة هذا العام، مقابل تمرير 

التشكيلة الحكومية القادمة«.
واضاف ان »عدم التوصل اىل حلول حول هذا املوضوع هو الس�بب 

االبرز الذي اخر اقرار املوازنة لغاية االن«.
يش�ار اىل ان اس�ابيع قد مضت عىل وصول املوازنة اىل الرملان، اال 
انها الزالت متعثرة بس�بب الخالفات الحادة بني الكتل السياس�ية 

بما يتعلق بحصة االقليم وتغيري سعر رصف الدوالر.

كتلة المستقبل : صفقات 
سياسية أخرت تمرير الموازنة

الكيــان الصهيونــي »ينتــدب« سياسييـن 
لـ»خــداع« العراقييـــن

مسارات المقاومة واتجاهاتها 
وتنوع االدوار 

فلسطين: الوقت حان لوقف اإلفالت 
الصارخ إلسرائيل من العقاب

4
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في هذا العدد

ثالثة محترفين خارج حسابات 
كاتنيتش 
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شرطان قانونيان أمام الحسم
المفوضية »تقطع« دابر الشكوك بانتخابات الخارج 

والمعترضون يلجأون للتسييس
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

تباين يف آراء الكتل السياسية إزاء قرار مفوضية 
االنتخاب�ات االخ�ر الق�ايض بإلغ�اء انتخاب�ات 
العراقي�ن املقيم�ن يف الخارج، ل�م يقترص عىل 
املكون�ات السياس�ية فيم�ا بينه�ا وإنم�ا حتى 
داخ�ل تل�ك املكون�ات، إال أن هناك ش�به أغلبية 
نيابي�ة تؤكد أن ه�ذا القرار أنهى »ثغ�رة« مليئة 
بالش�بهات والش�كوك تتمثل بانتخابات الخارج 
التي تجرى وس�ط ش�به انعدام للرقاب�ة عليها.
نواب ثمنوا خط�وة املفوضية، فيما اتهموا الكتل 
املعرتض�ة علي�ه بجعله يف خانة التس�ييس وذلك 
بسبب اإلحساس بالخسارة يف االنتخابات املقبلة.
وحدد خرباء يف الشأن القانوني خطوات رئيسية 
أمام مفوضية االنتخابات للحصول عىل املوافقة 
الرس�مية للق�رار تتلخ�ص بمفاتح�ة الحكومة 
والحصول عىل موافقة الربملان.وقررت مفوضية 
االنتخابات، إلغاء انتخابات العراقين املقيمن يف 
خارج البلد، مضيفة أن قانون انتخابات مجلس 
الن�واب العراقي رقم )9( لس�نة 2020 نص عىل 
أن )يص�وت عراقي�و الخ�ارج لصال�ح دوائرهم 
البايومرتي�ة  البطاق�ة  باس�تخدام  االنتخابي�ة 
ح�رصاً(، فقد واجه�ت املفوضية ع�دة معوقات 
فنية ومالية وقانوني�ة وصحية أهمها أن إكمال 
عملي�ة تس�جيل الناخب�ن العراقي�ن يف الخارج 
بايومرتي�ًا بمراحلها كافة تحتاج اىل )160( يوماً 
تقريباً يف الظروف املثالية، بينما املدة املتبقية هي 
)40 يوم�اً( فقط، كما اعت�ذرت وزارة الخارجية 
عن إجراء عملية التسجيل واالقرتاع يف السفارات 
يف  إقامته�ا  الس�تحالة  العراقي�ة  والقنصلي�ات 
املرحل�ة الراهنة ولهذه الدورة االنتخابية، إضافة 

اىل م�ا تس�تغرقه عملي�ة فتح حس�ابات جارية 
باس�م مكات�ب املفوضي�ة خ�ارج الع�راق، وما 
يتطلب�ه ذلك من موافقات أمني�ة ومالية من تلك 

الدول.
وأث�ار هذا الق�رار ردود أفعال سياس�ية متعددة 
ومختلقة، فف�ي الوقت الذي رحب تحالف الفتح 
وكتل�ة دولة القان�ون بالق�رار، وال�ذي وصفته 
بأنه رس�الة إيجابية ألبناء الداخل للمش�اركة يف 
االنتخابات الربملانية املقبل�ة، حذرت كتلة الفتح 
م�ن عدم إنهاء ملف النازحن، الفتة اىل أن أحزابا 
كردية تراهن عليه ع�رب تزوير أصوات املواطنن 

النازحن.
وبعنوان رفض »التهميش« للمواطنن العراقين 
املقيمن يف الخارج، أعلن تحالف القوى العراقية 
ال�ذي يض�م ع�ددا م�ن الكت�ل الس�نية، رفضه 
للق�رار، معتربا أن�ه تهميش لص�وت أي عراقي، 
وحرمان�ه من املش�اركة بالعملي�ة االنتخابية يف 
خ�ارج العراق.وأش�ار اىل أن الجالي�ة يف الخارج 
الت�ي حرم�ت م�ن التصوي�ت ه�ي م�ن املكون 
الس�ني والكردي، وهذا يؤثر عىل جماهر القوى 

السياسية من هذه املكونات.
وب�ن، أن خوف املفوضية من التزوير أو التالعب 
بانتخاب�ات الخ�ارج ال م�ربر ل�ه، فعليه�ا جعل 
تصويت الخارج وفق نظام البطاقة البايومرتية، 
للحف�اظ ع�ىل نزاه�ة االنتخاب�ات وعدالتها بدل 
إلغائه�ا وحرمان العراقين من ممارس�ة حقهم 

الدستوري.
أم�ا م�ن الناحي�ة القانوني�ة، فقد كت�ب الخبر 
القانون�ي الدكت�ور ع�ي التميمي ع�رب صفحته 
ع�ىل »فيس�بوك« أن »تجميد انتخاب�ات الخارج، 

يكون بتوصية من مجل�س املفوضن إىل مجلس 
ال�وزراء حت�ى يق�وم األخ�ر بمفاتح�ة الربملان 
للتصويت عىل تجميدها بس�بب الوباء وصعوبة 
إجرائه�ا يف بلدان تمنع دخول الفرق املرشفة عىل 
االنتخاب�ات«، مش�را اىل »أنها منص�وص عليها 
أي ه�ذه االنتخابات يف مادة ٣9 ف 4 من القانون 
9 لس�نة 2020 قان�ون االنتخاب�ات الترشيعي�ة 
وبالتايل من له حق التجميد هو الربملان حرصاً«.

وب�دوره، رأى النائب عن كتلة صادقون الربملانية 
فاض�ل جاب�ر الفت�الوي، أن »ق�رار املفوضي�ة 
الجديد، فيه الكثر من الش�جاعة املهنية الكفيلة 
برف�ع التش�كيك م�ن االنتخاب�ات، س�يما بع�د 
الخروقات التي رافقت انتخابات 2018 خاصة يف 

االقرتاع الخارجي«.
وقال الفت�الوي، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« 
ال�دورات  الخ�ارج، وخ�الل  يف  »االنتخاب�ات  إن 
النيابي�ة الس�ابقة ش�هدت الكثر من املش�اكل 
والش�كوك، س�يما أن الرقاب�ة والتدقي�ق لي�س 
كمثيلته�ا يف داخل الع�راق، باإلضاف�ة اىل تأخر 
عده�ا وفرزه�ا ال�ذي يس�تغرق أس�بوعن عىل 
العكس م�ن انتخابات الداخل التي تحس�م بيوم 
واح�د«، معت�ربا أن »املفوضي�ة الحالي�ة تمتل�ك 
االهلي�ة الكافية إلدارة امللف االنتخابي املقبل وأن 
حديث بعض الكتل السياسية بالضد منها هدفه 

إحداث ضجة يف االنتخابات«.
وأض�اف، أن�ه »ال يوجد أي تدخل س�يايس بعمل 
املفوضي�ة وأن م�ن يحاول أن يجعل ه�ذا القرار 
يف خان�ة التس�ييس فه�و لش�عوره بالخس�ارة 
جراء التزوير والش�بهات التي تكتنفها انتخابات 

الخارج«.

تغريدة

النائب ماجد شنكالي

       من يسمع النواب حين يقولون 
ان صالحية خفض سعر الدينار 
ورفعه هي من صالحية البنك 
المرك���زي يتص���ور ان البن���ك 
المركزي يدي���ره جيروم باول 
او كريس���تين الغارد او ماريو 
دراغي وليس مدير تم تعيينه 
بدعم م���ن »س���ائرون« وليس 
له اي عالقة بعال���م االقتصاد 
والم���ال. للعلم ان���ا مع خفض 

قيمة الدينار تدريجياً.

الحشد الشعيب يطلق المرحلة االخرية 
من عملية »زور شيخ بابا« يف دياىل

احباط عملية إرهابية بدراجة 
مفخخة غريب نينوى

املراقب العراقي/ نينوى...
اعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، 
ام��������س الثالث�اء، احب������اط 
عملية إرهابي�ة بدراجة مفخخة غربي 

نينوى.
وقالت املديرية، يف بي�ان تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه، إنه »اس�تناداً إىل 
معلومات اس�تخبارية مؤكدة أش�ارت 
إىل وج�ود مضافة عب�ارة عن غرفة من 
الط�ن يف منطق�ة عب�اءة بالق�رب من 
بح�رة سنيس�لة غربي نين�وى تخفي 
مفخ����خ�ة  دراج�����ة  بداخله�ا 
معدة الس�تهداف امل���دنين وقطعاتنا 

األمنية«.
واضافت، انه »عىل أثر ذلك وبالتنس�يق 
مع قس�م اس�تخبارات قي�ادة عمليات 
غ�رب نين�وى رشع�ت مف�ارز ش�عبة 
الفرق�ة  يف  العس�كرية  االس�تخبارات 
20 واس�تخبارات الف�وج الثان�ي ل�واء 
الل�واء  املش�اة 4٣ وفصي�ل اس�تطالع 
بالتحرك نحو الهدف ومداهمة املضافة 
واالس�تيالء ع�ىل ال����دراجة املفخخة 
والت�ي ت�م التعام����ل معها م�ن قبل 
مفارز هندس�ة الفرق�ة املرافقة للقوة 
بص�ورة  والدراج�ة  املضاف�ة  وتدم�ر 

كاملة«.

ين
ألم

ط ا
شري
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المالية النيابية: سعر صرف الدوالر غير مرتبط بالموازنة!
املراقب العراقي/ بغداد...

املالية  اللجن�ة  كش�ف عض�و 
النيابي�ة جمال كوج�ر، امس 
الثالث�اء، ان لغ�ط كبر حدث 

حول قضية تغير سعر رصف 
ال�دوالر يف حن انه غر مرتبط 

باملوازنة.
وقال كوجر، يف ترصيح تابعته 

»املراق�ب العراق�ي« إن »لغط 
كبر حدث ح�ول قضية تغير 
س�عر رصف الدوالر يف حن ان 
مجلس النواب غ�ر قادر عىل 

تغي�ره وان�ه يف االس�اس غر 
مرتبط باملوازن�ة«، الفتا اىل ان 
»سعر برميل النفط الواحد هو 
املرتبط باملوازنة فقط كون ان 
س�عر الربميل تحدد فيها اثني 
املوازن�ة  ويف  دوالرا  واربع�ن 
الس�ابقة كان س�ت وخمسن 
دوالرا ولك�ن س�ع���ر رصف 
الدين�ار مقابل ال�دوالر لم يتم 
تغيره يف ه�ذه املوازن�ة وانما 
ه�و متغر م����ن قبل العمل 
عليه�ا لذلك فهو غ�ر مرتبط 

بها«.
»ه�ذا  أن  اىل  كوج�ر،  واش�ار 
التوضيح مهم جدا ملن يتحدث 
عن تغير سعر الرصف لياخذه 
بنظ�ر االعتب�ار«، مضيف�ا ان 
باقتصاد  الرق�م متعل�ق  »هذا 
البل�د لذلك يج�ب ان يؤخذ هذا 
القرار م�ن قبل متخصصن يف 
الجان����ب االقتص�ادي، وان 
90% م�ن اعض����اء مجلس 
الن�واب ليس�وا اقتص���ادين 
به�ذا  امل�ام  لديه�م  ولي�س 
اقح�ام  ف�ان  لذل�ك  الجان�ب، 
النواب انفس�هم يف هذا املجال 

غر صحيح«.

محنة سرحان .. 
أصب�ح املواط�ن العراقي أس�را لحالة الش�عور بالخيبة 
والخ�ذالن بعدم�ا انح�رت آف�اق التغي�ر أو الخ�الص 
من س�باق اللص�وص املتمثل�ة بالكتل السياس�ية بعدما 
تحولت الفوىض إىل بديهة معتادة والفس�اد إىل مؤسس�ة 
ودولة وحيتان الفس�اد والفاس�دين إىل فراعنة وسالطن 
من أصحاب الفخامة والس�يادة واملعايل , من يتابع س�ر 
الحراك الس�يايس يف العراق وطبيع�ة الخطاب الفوضوي 
ومساحة النفاق التي تؤطر وجوه القوم يف مجلس النواب 
والحكومة والرئاس�ات يدرك جي�دا أن الخالص منهم أمر 
ليس باله�ننّ وأن وضع املواطن العراق�ي أصبح مصداقا 
لحالة الحاج رسح�ان الذي تجاوز عمره الس�بعن عاما 
وهو يش�كو بؤس الحياة م�ع زوجته فرعونة التي مىض 
عىل زواجه منها أكثر من أربعن سنة دون أن يرتاح يوما 
حيث يعاني منها فهي  س�ليطة اللس�ان كثرة املش�اكل 
ل البيت وكل ما  حتى إنه ال يس�تطيع طالقها كونه س�جنّ
يملك باس�مها لعلها تصلح وتقنع من دون جدوى فقرر 
أن يه�رب منها بأي وس�يلة كانت حتى ل�و كانت دخول 

السجن . 
 بع�د  ليلة من التفك�ر العميق يف 
ظ�ل الرعب الذي يعيش�ه رسحان 
يف أحضان الدول�ة العميقة توصل 
إىل فكرة التورط بتهمة رسقة أحد 
املصارف لعلهم يسجنونه ويرتاح 

من زوجته فرعونة . 
توج�ه إىل أحد البن�وك القريبة من 
بيته وح�ال دخوله املرصف توجه 
إىل أم�ن الصندوق وس�لنّمه ورقة 

م�ا  كل  أعطن�ي   ( فيه�ا:  مكتوب�اً 
موجود أمام�ك م�����ن النقود بدون نقاش فأني أحمل 

مسدسا وال تدفعني لقتلك ( .
 اِستجاب املوظف عىل الفور وجمع خمسن مليون دينار 
من األوراق النقدية وس�لمها له . اس�تلم رسحان النقود 
وذه�ب إىل صال�ة االنتظار يف املرصف وجل�س مع الناس 

متعمدا لحن حضور الرشطة . 
تمام�ا وكما خطط وتوق�ع وصلت الرشط�ة بعد دقيقة 
واحدة وألقوا القبض عليه بتهمة السطو املسلح واقتادوه 
إىل التوقي�ف حيث لم يبَق كثرا هناك حتى تم عرضه عىل 

القايض .
 الح�ظ القايض أن رسحان يتح�دث بصعوبة ويبدو عليه 
االصفرار فبعثه إىل الطبيب للفحص فتبن أنه يعاني من 
عجز يف القلب إضافة إىل مرض الس�كري فضال عن كونه 

كبرا يف السن . 
فق�رر القاض�����ي وانطالق�ا م�ن الجان�ب اإلنس�اني 
حبسه خم������س سنن يف بيت���ه وبإرشاف زوج�ته 

فرعونة .

إصبع عىل الجرح .. 

منهل عبد األمري المرشدي ..

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د النائب ع�ن تحالف الفتح عباس ش�عيل، 
امس الثالثاء، أن اعضاء الربملان سرفضون اي 
اتفاق مع االقليم ي�ر بمصلحة العراق، الفتا 
اىل ان املادة 11 من املوازنة تمثل محور الخالف 

مع االقليم.
وق�ال ش�عيل، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن »الفق�رة 11 تمثل محور الخالف 
م�ع االقلي�م ح�ول امل���وازنة، وهن�اك بعض 
الفق�رات اضيف�ت للموازن�ة ويوج�د تحف�ظ 

عليها«.
ان  التري�د  االقلي�م  »حكوم�ة  ان  واض�اف 
تك�ون رشيك حقيق�ي للحكوم�ة االتحادية يف 
موضوع اس�تحصال ايرادات االقليم من املنافذ 

الحدودية«.
وب�ن ان »الوف�د الك�ردي املف�اوض حت�ى لو 
اتف�ق م�ع رؤس�اء الكت�ل ع�ىل نق�اط ت�ر 
بالعراق بش�كل عام فأن اعض�����اء الربملان 
س�رفضون ذلك ول�ن يم�������رروا املوازنة 

وفق هكذا اتفاقات«.

الفتح: سنرفض أي إتفاق مع اربيل 
يضر بمصلحة العراق املراقب العراقي/ بغداد...

الصح����ة  وزارة  ش�كت 
والبيئ�ة، امس الثالث�اء، من 
املواطن�ن  ضعي�ف  إقب�ال 
التس�جيل بش�����أن  ع�ىل 
لق����احات  ع�ىل  الحصول 

كورونا.
وقال مدي�ر الصح�ة العامة 
يف الوزارة ري�اض عبد األمر 
الحلف�ي، يف ترصي�ح تابعته 
»املراقب العراقي« إن »إقبال 

لق����اح  ع�ىل  املواطن�ن 
كورون�ا ضعي�ف ج�داً حيث 
بلغ ع����دد املس�جلن عىل 
اللق�اح حت�ى اآلن 68 أل�ف 
»ع�زوف  أن  مواطن«.وب�ن 
الناس عن أخ�ذ اللقاح ليس 
يف الع�راق فقط لكنه حتى يف 
بعكس  العربي����ة  البل�دان 
الدول األوروبية التي يتزاحم 
مواطنوها ع�ىل أخذ جرعات 

اللقاح«.

الصحة: اقبال المواطنين على لقاح كورونا »ضعيف«

اعل�ن الحش�د الش�عبي، ام�س 
الثالث�اء، ع�ن انط�الق املرحل�ة 
االخ�رة م�ن عملية زور ش�يخ 
بابا العس�كرية يف قاطع شمال 

رشق دياىل.
مح�ور  باس�م  الناط�ق  وق�ال 
دياىل يف الحش�د الشعبي صادق 
الحس�يني، يف ترصي�ح تابعت�ه 
»املراق�ب العراق�ي« إن »املرحلة 
االخرة من عملية زور شيخ بابا 
العسكرية يف قاطع شمال رشق 
دي�اىل واملتضمن�ة اعادة املس�ك 
الش�امل واكم�ال توزيع النقاط 

ب�دات من 4 مح�اور يف ان واحد 
بالتع�اون م�ع قطع�ات الفرقة 

الخامسة«.
أن »اعادة  واض�اف الحس�يني، 
لتام�ن  يات�ي  الش�امل  املس�ك 
دخ�ول املزارع�ن اىل اراضيه�م 
مخ�اوف  اي  دون  وبس�اتينهم 
ن االرهاي�ن بعد اعط�اء الضوء 
االخ�ر بدخوله�م ي�وم امس 
عق�ب انته�اء املراح�ل املهم�ة 
م�ن العملي�ة«، مبين�ا أن »زور 
ش�يخ بابا مؤمن حاليا بش�كل 
املس�ك  عملي�ة  واكم�ال  اك�رب 

االي�ام  بع�ض  تحت�اج  والت�ي 
س�يكون الوضع اك���ث�ر امانا 

واستقرار«.
واش�ار اىل ان »عملية زور شيخ 
باب�ا انق�ذت االف الدونمات من 
الزراعي�ة  والبس�اتن  االرايض 
التي هجرها االهايل لعدة اش�هر 
س�بب هجمات داعش االرهابي 
الشعبي  لكن تضحيات الحش�د 
وبقي�ة التش�ك���يالت االمني�ة 
اس�همت يف اع�������ادة االمل 
للمزارعن يف العودة اىل اراضيهم 

مرة اخرى«.

كشفت الحكومة املحلية يف واسط، عن وجود استحقاقات 
مالية مؤجلة ملحافظات الوس�ط الجن�وب تتجاوز ال� 10 
ملي�ار دوالر.وق�ال املحافظ محم�د املياح�ي، يف ترصيح 
لرادي�و »املربد« وتابعت�ه »املراقب العراق�ي« إن »املوازنة 
العام�ة للبلد يجب ان تتحول م�ن موازنة ارقام اىل موازنة 
مش�اريع«، الفتا اىل »وجود اكثر من 200 مرشوع متلكئ 
يف محافظة واسط لم يتم حسمها اىل االن«.وجدد املياحي 
دعوته اىل »الزام وزارة املالية برصف مستحقات املحافظة 
من البرتودالر باثر رجعي«.ولفت اىل »وجود ارادة سياسة 
البقاء محافظات الوسط والجنوب يف حالة فوىض«، 
مش�را اىل »مطالبت�ه بفتح تحقي�ق لبيان 
س�بب تموي�ل محافظ�ات عىل حس�اب 
محافظ�ات اخرى«.يذكر ان محافظة 
س�ابق  وق�ت  يف  ش�هدت  واس�ط 
سلس�لة تظاه�رات واحتجاج�ات 
مطالب�ة باقالة الحكوم�ة املحلية 
بس�بب ت�ردي الواق�ع الخدم�ي يف 

املحافظة.

إذاعيترصيح
حكومة واسط: هناك ارادة 

سياسية البقاء محافظات الوسط 
والجنوب يف حالة فوضى 
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االربعاء 24 آذار  2021 العدد 2552 السنة الحادية عشرة

افصحت اللجنة املالية يف مجلس النواب ، عن وجود ضغوط 
أمريكي�ة تق�ف وراء قرار رفع س�عر رصف ال�دوالر مقابل 
الدينار، مؤكدا أن الطبقات الفقرية هي املترضرة من س�عر 
الرصف.وق�ال عض�و اللجنة محمد الش�بكي ، إن “س�عر 
رصف ال�دوالر قضية سياس�ية وفيه بع�د دويل واقليمي”، 

مبينا أن “سعر الرصف خضع لضغط امريكي”.
وأضاف الش�بكي، أن “الطبقات الفقرية هي املترضرة من 
س�عر الرصف”، الفت�ا إىل أن “الدوالر مخت�فِ ومحتكر بيد 
املضاربني”.وتوق�ع عض�و اللجنة املالي�ة النيابية، “ذهاب 
الحكوم�ة اىل تعدي�ل س�عر ال�رصف”، موضحا أن “س�عر 
ال�دوالر مرتبط بس�د العج�ز امل�ايل يف املوازنة ول�ن يعرقل 

تمريرها”.

اك�د محافظ واس�ط محم�د جميل املياح�ي ان الوض�ع االقتص�ادي للمواطن يف 
املحاف�ظ يزداد صعوبة بس�بب ارتفاع س�عر الدوالر وتوقف الكثري من املش�اريع 
.وق�ال املياح�ي يف بي�ان ان:« تصاع�د نس�بة الفقر يش�كل هاجس�ا مخيفا لدى 
الحكوم�ة املحلية يف واس�ط بس�بب تضاؤل ف�رص العمل بعد تلك�ؤ وزارة املالية 
برصف التخصيصات املالية إلكمال املش�اريع التي يعمل فيها االالف من املواطنني 
» .واض�اف :« ان محافظ�ات الوس�ط والجنوب لديها اس�تحقاقات مالية مؤجلة 
تبل�غ اكث�ر من 10 ملي�ارت دوالر ، ويجب ان تتحول املوازن�ة القادمة من موازنة 
أرقام اىل موازنة مش�اريع ، ولدينا مش�اريع لم يتم إحالتها بسبب تأخر التمويل ، 

حيث هناك أكثر من 200 مرشوع متلكئ لم تحسم بعد يف واسط ».

المالية النيابية: ضغوط أميركية وراء رفع 
سعر الدوالر .. الفقراء هم المتضررون

محافظ واسط : نسبة الفقر في 
المحافظة وصلت إلى 18 %

تراجعت أس�عار النفط بنس�بة %1 
، نتيجة ضعف الطل�ب عىل الوقود 
األس�عار  املنتج�ني  وم�ع خف�ض 

وكذلك وفرة املعروض النفطي.
وانخفض�ت العق�ود اآلجل�ة لخام 
غرب تكس�اس الوس�يط األمريكي 
لتسليم مايو 71 سنًتا أو 1.12% إىل 

60.86 دوالًرا للربميل.
وانخفض�ت العق�ود اآلجل�ة لخام 
برن�ت لش�هر ماي�و 78 س�نًتا أو 
1.21% إىل 63.84 دوالًرا ، متخلي�ة 
ع�ن مكاس�ب بلغ�ت 9 س�نت يف 

الجلسة السابقة.
م�ن املتوق�ع أن تمدد أملاني�ا، أكرب 
مس�تهلك للنفط يف أوروبا ، القيود 
املفروض�ة عىل التس�وق والس�فر 
حتى نيسان الحتواء املوجة الثالثة 
من إصاب�ات COVID-1، مما دفع 
االقتصادي�ني إىل خف�ض توقع�ات 
النم�و الخاص�ة به�م، وهن����اك 
تخ�وف م�ن موج�ة ثالث�ة م���ن 

االص����ابات قد ترضب أوروبا.
وخفض�ت وكال�ة الطاق�ة الدولية 
ومقره�ا باريس األس�بوع املايض 
توقعاته�ا للطل�ب ع�ىل الخ�ام يف 
ملي�ون   2.5 بمق�دار   2021 ع�ام 
توقع�ت  ح�ني  يف  يومًي�ا،  برمي�ل 
وكالة معلومات الطاقة أن يتجاوز 
املعروض النفطي العاملي الطلب يف 

النصف الثاني من عام 2021.

ضعف الطلب على 
الوقود يتسبب بانخفاض 

اسعار النفط

 س�جلت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة ، 
ارتفاعا طفيفا بنس�بة بلغت 1 باملئة.وذكر مصدر، ان البنك 
املرك�زي العراقي ش�هد خالل م�زاده لبي�ع ورشاء العمالت 
االجنبية ارتفاعا طفيفا يف مبيعاته بنسبة 1.93 باملئة لتصل 
اىل 96 مليون�ًا و626 ال�ف دوالر، غطاها البنك بس�عر رصف 
اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة بيوم امس االثنني 

حيث بلغت املبيعات فيها 94 مليوناً و 794 ألف دوالراً.
وذهب�ت املش�ريات البالغة 96 مليون�اً و 626 ال�ف دوالراً، 
لتعزي�ز االٔرصدة يف الخارج عىل ش�كل ح�واالت واعتمادات، 
فيما لم تقم املصارف برشاء الدوالر بش�كل نقدي.وأشار، اىٕل 

أن 13 مرصفاً قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج.

ارتفاع طفيف في مبيعات البنك 
المركزي العراقي من العملة

اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون املالية 
مظهر محمد صالح ان :  استقرار االسعار 
يف الس�وق املحلي�ة يعتم�د ع�ىل الخزي�ن 

السلعي للبالد.
وقال: كلما توافر العرض السلعي استقرت 
االس�ترياد  س�بل  ان   وطامل�ا   . االس�عار 
مس�تمرة دون توقف فان التوقعات بشان  
املستوى العام لالسعار  سيقف عند نقطة 

مستقرة .
للع�راق  الس�لعي  الخزي�ن   : ان  واوض�ح 
يف ارتف�اع وتصاع�د ع�ىل نح�و مس�تقر 

ومط��منئ.

وكان رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي 
وجه وزارة التجارة باستنفار كامل الجهود 
والدخ�ول بحال����ة ط�وارئ والعمل عىل 
م�دار الس�اعة لتوف�ري مف�ردات البطاقة 
التموينية كامل�ة واعطاء حصص اضافية 

ايضا.
وأش���������ار اىل أن : اج�راءات عقابية 
ستطال من يستغل االوضاع ويرفع اسعار 
املواد الغذائية، وس�����يقابلها ضخ كبري 
للم�واد الغذائي�ة م����ن الزيت والس�كر 
البطاق�ة  بمف�������ردات  والطحي���ن 

التموينية.

مظهر محمد صالح  : استقرار االسعار في السوق المحلية يعتمد على الخزين السلعي للبالد
اك�د عض�و اللجن�ة االقتصادي�ة النيابي�ة 
م�ازن الفييل، االثنني، صعوب�ة التوصل اىل 
تفاهم�ات بني بغداد واربيل بس�بب ارصار 
االخ�رية ع�ىل ع�دم وج�ود اي ضمان�ات، 
مبين�ا ان اي اتف�اق ال يمك�ن ان يك���ون 
اال ع�رب ادراج فق�رات تلزم اربيل بتس�ديد 

مستحقاتها.
وق�ال الفييل يف ترصيح صحفي: ان ” ازمة 
اقليم كردس�تان متشعبة للغاية يف املوازنة 
وال يمك�ن حله�ا بس�هولها اال بع������د 
توقي�ع الق�وى الكردي�ة ع�ىل اتف����اق 

يلزمها بتنف�����ي�ذ االتفاق النفطي دون 
اي قطع”.

واضاف ان ” االقليم س�يبيع النفط بمعزل 
عن بغداد بس�بب ارتفاع الس�عر وس�يلزم 
الحكومة يف استالم مخصصاته من املوازنة 
كما جرى يف االع�وام املاضية وهو امر غري 

مقبول.”.
وأش�ار الفي�يل إىل ان “االش�كالية االبرز يف 
تمرير املوازنة وه�و التوافق عىل تخفيض 
سعر الدوالر وتقليص النفقات ورفع سعر 

النفط التخميني”.

االقتصاد النيابية: حكومة البارزاني ترفض إعطاء ضمانات لتسديد مستحقاتها

االقت�صادي

وزير المالية يوعز بمنح 
القروض للمشاريع وإعادة 

النظر بآليات االقراض

أوعز وزير املالية عيل عبد األمري عالوي ، بمنح 
الق�روض للمش�اريع وإع�ادة النظ�ر بآليات 
االقراض.وذكر املكتب اإلعالمي لوزارة املالية يف 
بيان ، أن “عالوي أج�رى زيارة تفقدية برفقة 
وكيل الوزارة طيف سامي اىل مرصف الرافدين 
لالط�الع ع�ىل س�ري عم�ل امل�رصف وج�ودة 
الخدم�ات املقدم�ة ورسع�ة إنج�از املعامالت 

املرصفية للزبائن”.
ووج�ه وزي�ر املالي�ة “بتطبيق نظ�ام األتمتة 
عىل العم�ل املرصيف بأرسع وقت ممكن أس�وة 
باملص�ارف العاملي�ة الرصينة لتقدي�م خدمات 
أفضل للمواطن”، داعياً اىل إعادة إعمار فروعه 

لتليق بمكانة املرصف العريقة”.
وأوعز ب�”منح قروض للمش�اريع ودعم رجال 
األعم�ال وإع�ادة النظ�ر بآلي�ات اإلق�راض”، 
منوه�اً اىل “كيفي�ة تطوير آلي�ات العمل وفق 
الوس�ائل املعمول بها دولي�اً ومواكبة الحداثة 

لجميع أنشطة املرصف”.
واس�تمع عالوي، بحس�ب البيان، اىل “املشاكل 
واملعوقات التى تواجه موظفي املرصف ووضع 
الحل�ول بما يضمن إزاح�ة الصعوبات كافة”، 
موجه�اً “بتذلي�ل املعوق�ات التي ق�د تعرض 

تنفيذ إنجاز معامالت املواطنني”.

أرقام واقتصاد
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مليون عراقي تأثروا بتغيير 
سعر صرف الدوالر حسب  

إحصائية نيابية في ظل اصرار 
حكومي على بقاء معاناتهم 
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ألف سيارة تم تزويدها 
بمنظومة وقود الغاز من 
قبل وزارة النفط من اجل 

تقليل استخدام البنزين

»فيتو« سياسي يمنع مراجعة جوالت التراخيص ومليارات 
الدوالرات مفقودة جراء التعتيم على عقودها

شركات بريطانية وأمريكية تتالعب بكميات اإلنتاج 

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
أكدت هيأة مبادرة الش�فافية الدولية يف الصناعات 
االستخراجية , أن العراق أجرى، بني 2009 و2018، 
خمس ج�والت تراخي�ص لحق�ول النف�ط والغاز، 
ش�اركت فيه�ا رشكات عاملي�ة, وق�د رافق�ت تل�ك 

الجوالت أوجه للفساد يف تلك العقود .
 وأضاف�ت الهي�أة ف�رع الع�راق »ال ي�زال انع�دام 
ش�فافية العق�ود مس�تمرا، لذلك نش�اهد بني فرة 
وأخرى أحد النواب يكش�ف للشعب حجم التكاليف 
املالي�ة الضخم�ة لل�رشكات العاملية, كم�ا أن عدم 
تطوير الرشكات الوطنية أحد أوجه الفس�اد، فبناء 
ق�درات هذه الرشكات يوفر األم�وال والوظائف بدال 
مما وصفت�ه ب�«الكوارث املالية الت�ي تطال ثروات 
العراق«.ويس�عى مجل�س الن�واب يف ه�ذه ال�دورة 
اىل تن�اول املوض�وع، إذ أُدرجت فق�رة يف التعديالت 
الت�ي أجري�ت عىل مس�ودة قانون املوازن�ة العامة، 
ُتل�زم الحكوم�ة بمراجع�ة عق�ود رشكات النف�ط 
بش�كل ج�دي، لجعله�ا منس�جمة م�ع األوض�اع 
االقتصادي�ة التي تعيش�ها البالد, لك�ن رسعان ما 
خفت�ت تل�ك الترصيح�ات. وبحس�ب متابع�ني يف 
العملية السياس�ية، أن الكتل تض�ع فيتو عىل فتح 
مل�ف الراخيص، خوفا من افتضاح ملفات فس�اد 
أخ�رى مصاحب�ة له�ا.ويف هذا الش�أن أك�د الخبري 
االقتص�ادي لطيف العكي�يل ، أن »فضيحة أونا أويل 
أخ�ذت صداها يف املحاكم الدولي�ة وتطرق املتهمون 
اىل ضلوع وزيري نفط يف الحكومات الس�ابقة بتلك 
الفضيح�ة , إال أن الحكوم�ات العراقية تخىش فتح 
ذلك امللف بسبب ضلوع نخب سياسية يف ملف فساد 

جوالت الراخيص , ووزارة النفط هي االخرى تضع 
فيتو عىل فتح ملف الراخيص بسبب انتماء الوزير 
إلحدى الكتل السياسية , وبعض جوالت الراخيص 
وه�ي الخامس�ة اُبرم�ت يف ف�رة انته�اء حكومة 
العب�ادي وهي تعد باطلة قانون�ا لكن إرصار الكتل 
السياس�ية وراء الس�كوت عنها.وق�ال العكي�يل يف 

اتصال مع )املراقب العراق�ي(: إن من أبرز عمليات 
الفس�اد يف جوالت الراخيص ه�و عدم نرش العقود 
الت�ي أبرمتها الحكومات العراقي�ة، ممثلة يف وزارة 
النف�ط، مع ال�رشكات العاملي�ة، ملدة تج�اوزت 10 
س�نوات, ثم بني ليلة وضحاه�ا أصبحت مدة العقد 
40 عاما وهي عملية احتكار للنفط العراقي , وفيما 

يخص مبالغ املنافع االجتماعية التي تصل لخمسة 
ماليني دوالر سنويا لكل عقد فأنها تبخرت , واألصح 
أنها ذهبت اىل جيوب الفاس�دين وم�ا زالت البرصة 
تعاني من التلوث البيئي.وعىل صعيد متصل كشفت 
اللجن�ة املالية , أنها طالب�ت الحكومة بمراجعة كل 
العق�ود ومن ضمنها الخاصة بج�والت الراخيص، 

مبين�ة أن اللجنة عقدت اجتماعاً م�ع وزير النفط 
الثغ�رات  علي�ه  وعرض�ت  عبدالجب�ار،  إحس�ان 
املوجودة يف ج�والت الراخيص.وبين�ت اللجنة ,أن 
وزير النفط وعد بمراجعة بعض النقاط والفقرات 
الت�ي تؤث�ر يف االقتص�اد والعم�ل ع�ىل تصحي�ح 
املس�ار.من جه�ة أخ�رى أوضح املختص بالش�أن 
االقتصادي س�الم عباس , أن ال�رشكات االمريكية 
والربيطانية العاملة يف تطوير حقول العراق قامت 
برسق كميات كبرية من النفط وتهريبها بواس�طة 
س�فنها اىل عرض البحر لتبيع�ه اىل بواخر التهريب 
وبعل�م وزارة النفط الس�ابقة , ول�م ُيتخذ أي قرار 
بحقه�ا , كما أنه�ا رفض�ت تخفي�ض إنتاجها إال 
ب�رشوط مجحفة جديدة والحكوم�ة تقبلتها , كما 
أن مس�تحقات رشكات الراخي�ص تثق�ل موازنة 
العراق وكان االج�در االعتماد عىل الكوادر الوطنية 
يف تطوير ع�دد من الحقول وهي التكلف الدولة أية 
مبالغ عكس ال�رشكات العاملية التي تفرض أرقاما 
ضخمة ككلف�ة إنتاج.وأوضح عباس يف اتصال مع 
) املراقب العراقي(: أن صمت الربملان وتراجعه عن 
قرار مراجعة عق�ود الراخيص نتيجة الضغوطات 
التي تمارس�ها الرشكات العاملي�ة وحكوماتها عىل 
بغداد , فضال عن رفض الكتل السياس�ية فتح هذا 
امللف كونه سيكون بوابة إلحراج سياسيني بارزين 

.
يش�ار اىل أن لجنة الطاقة النيابية أكدت ، أن جوالت 
الراخي�ص تس�ببت بخس�ارة كبرية للع�راق، فيما 
أش�ارت إىل رضورة إع�ادة النظ�ر به�ا, مبين�ة أن 
»العراق لديه الكثري من الطاق�ات املهنية بإمكانها 

اوضح النائ�ب عن االتحاد الوطني الكردس�تاني 
عضو اللجن�ة املالية النيابية ش�ريوان ميزرا،  أن 
الوفد الكردي سيعود إىل بغداد خالل يومني، مبينا 

أن املشاكل ممكن حلها.
وقال مريزا ، إن »الوفد الكردي الحكومي برئاسة 
قوب�اد طالباني س�يعود خ�الل اليوم�ني املقبلني 

لبغداد الستكمال املفاوضات«.

واضاف ان »االزمة بني القوى الكردية والش�يعية 
بخص�وص تمري�ر املوازن�ة س�هلة الح�ل وم�ن 
املمكن ايج����اد صيغ�ة قانوني�����ة مرضية 
للم�ادة 11 م�������ن املوازن�ة والخاصة بنفط 

كردستان«.
واش�ار م�ريزا اىل ان »جمي�ع القضاي�ا الخالفية 
أن  املقبل�ة«، مبين�ا  الس�اعات  س�يتم حله�ا يف 

»اللجن�ة املالي�ة مس�تمرة بمش�اوراتها من اجل 
عرض املوازنة عىل الربملان خ�������الل الجلسة 

املقبلة«.
وكان رئي�س كتلة بيارق الخ�ري قد اكد، إن كل ما 
يش�اع عن التوصل التفاقات بشأن املوازنة »غري 
حقيق�ي«، الفت�ا إىل أن املباحثات ال ت�زال صعبة 

جدا.

ميرزا: الوفد الكردي سيعود لبغداد خالل يومين والمشاكل ممكن حلها

اإلعمار تعلن عدد المستفيدين من شبكة الماء وتوضح سبب تعطيل مشاريعها
اعلنت وزارة االعمار واالس�كان 
تنفيذه�ا   ، العام�ة  والبلدي�ات 
34 مرشوع�ا للم�اء موزعة بني 
مفصح�ة  الب�الد،  محافظ�ات 
ع�ن وصول ع�دد املخدومني من 

شبكاتها اىل 20 مليون نسمة.
املديري�ة  ع�ام  مدي�ر  وأف�اد 
العام�ة للماء نج�م الحيايل ، بأن 
»مديريته اعدت الخطط الالزمة 
لتنفي�ذ ع�دد كبري من مش�اريع 
امل�اء بم�ا يضم�ن زيادة نس�بة 
املخدومني والقضاء عىل اي شح 

للماء يحدث يف البالد«.
وأك�د ان »ع�دد املخدوم�ني من 
ببغ�داد  مش�اريعها  ش�بكات 
اقلي�م  ع�دا  واملحافظ�ات 
كردستان، بلغ 19 مليونا و939 
ال�ف مواط�ن«، مرجع�ا الزيادة 
»خط�ط  اىل  املخدوم�ني  بع�دد 
ومش�اريع ال�وزارة لتوفري مياه 

ان  اىل  الحي�ايل  الرشب«.واش�ار 
»ع�دد املش�اريع املنف�ذة حاليا 
من قبل ال�وزارة بل�غ 34، منها 

26 مرشوعا مستمر العمل فيها 
اذ توجد مش�اريع حققت نسب 
انجاز متقدمة وس�يتم افتتاحها 

قريبا الس�يما باملناطق املحررة، 
اىل جان�ب وجود مش�اريع بدأت 
بش�كل  للم�اء  الفع�يل  الض�خ 

تجريبي«.
ونب�ه الحيايل اىل »وج�ود ثمانية 
تحق�ق  ل�م  متلكئ�ة  مش�اريع 
نس�ب انج�از متقدم�ة«، عازيا 
ذل�ك اىل »االزم�ة املالي�ة وع�دم 
وتخصيص�ات  مبال�غ  رصف 
للمديري�ة اضاف�ة اىل الظ�روف 
املناط�ق، فضال  االمني�ة لبعض 
ع�ن تداعي�ات جائح�ة كورون�ا 
وما س�ببته من خ�روج وتوقف 

االعمال ببعضها«.
وش�دد عىل ان »املديرية تس�عى 
التخصيص�ات  ع�ىل  للحص�ول 
املالية الالزمة من اجل ادراج عدد 
من مشاريع املاء الجديدة ضمن 
خطتها وتحقيق اكرب نس�بة من 
املخدومي�ة الس�يما ان املديري�ة 
اس�تنفرت جميع جهودها لحل 
اي�ة اش�كالية تواجه املش�اريع 

التي تنفذها«
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على حين غّرة ودون أية مقدمات، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، يوم االثنين، إن بالده »تطرح 
مبادرة سالم جديدة إلنهاء حرب اليمن«، في إعالن واضح وصريح عن هزيمة الرياض، أمام صمود وبسالة الجيش اليمني 

واللجان الشعبية »أنصار اهلل« وأوضح بن فرحان خالل مؤتمر صحفي، أن »المبادرة السعودية تشمل وقف إطالق النار في أنحاء 
اليمن تحت إشراف األمم المتحدة«. وأضاف أن تحالف العدوان »سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء 
ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي«، مشيرًا إلى أن »المبادرة السعودية إلنهاء األزمة في اليمن تشمل فتح 

مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات اإلقليمية والدولية المباشرة«.

اليمنيون يحققون االنتصار »األغرب عبر التاريخ«

السعودية تقر بهزيمتها في اليمن عبر مبادرة مزعومة

المراقب العراقي/ متابعة
كما ق�ال الوزير الس�عودي إن الرياض 
تدع�و »الحكوم�ة اليمني�ة والحوثيني 
املب�ادرة  املب�ادرة«. وتتضم�ن  لقب�ول 
الس�عودية، حس�ب بن فرحان، »إعادة 
إطالق املحادثات السياسية إلنهاء أزمة 

اليمن«.
يف املقابل رد رئيس وفد صنعاء املفاوض 
محمد عبد السالم، عىل مبادرة الرياض 
املزعومة، قائالً إن »املبادرة الس�عودية 
إلنه�اء الحرب ال تتضمن ش�يئاً جديداً، 
وع�ىل الري�اض إع�الن وقف الع�دوان 
ورف�ع الحص�ار، ال أن تقدم أف�كاراً تم 

نقاشها مسبقاً«.
وأض�اف عبد الس�الم، أن »الس�عودية 
أن تنه�ي  الح�رب ويج�ب  ج�زء م�ن 
الحص�ار الج�وي والبحري ع�ىل اليمن 

فوراً«.
واعت�ر عب�د الس�الم أن »ف�ك الحصار 
ال يتطل�ب مب�ادرة واملقايض�ة باملل�ف 
اإلنس�انية جريمة بحق شعب بأكمله، 
الجان�ب  إىل  تلتف�ت  ال  مب�ادرة  وأي 

اإلنساني فهي غري جادة«.
وتاب�ع عبد الس�الم أن »إدخال الس�فن 
املحتجزة من�ذ أكثر من ع�ام ال تحتاج 
مبادرة وال رشوط مس�بقة واملقايضة 
بامللف اإلنس�اني لصالح ملف عسكري 

أو سيايس جريمة أخالقية«. 
وأكد عبد الس�الم أن »تقديم السعودية 
لنفس�ها بأنها ليس�ت طرفاً يف العدوان 
تس�طيح مبال�غ في�ه وغ�ري دقيق وال 

يؤدي إىل نجاح عىل اإلطالق«.
وأش�ار إىل أن »تحال�ف الع�دوان يعمد 
إىل يلّ ذراع الش�عب اليمن�ي م�ن خ�الل 
تش�ديد الحص�ار يف محاول�ة للضغ�ط 
علين�ا للقبول بمطالب ل�م يتمكنوا من 

إنجازها عسكرياً وسياسياً«.
وشدد رئيس وفد صنعاء املفاوض عىل 
أن »الح�رب ع�ىل اليم�ن فرض�ت عليه 
ولس�نا طرفاً يف حص�ار اليمنيني حتى 
نفاوض عليه«، الفت�ًا إىل أن »الوضع يف 
اليم�ن ال يخ�دم دول الع�دوان وال دول 

الجوار«.
ودع�ا عب�د الس�الم إىل توج�ه حقيقي 

اإلنس�انية  واملعان�اة  الح�رب  إلنه�اء 
للش�عب اليمني، مش�دداً ع�ىل »رفض 
باملل�ف  اإلنس�اني  املل�ف  مقايض�ة 

العسكري والسيايس«.
ويف السياق، قال عضو املكتب السيايس 
ألنصار الله محمد البخيتي، إن »السالم 
ال يمك�ن أن يتحقق بوق�ف الحرب من 

طرف واحد«.
دول  »رف�ض  أن  البخيت�ي  وأض�اف 
العدوان ومرتزقته�ا ملبدأ وقف األعمال 
العدائية من الطرفني وبش�كل متزامن 
ويف كل الجبه�ات يثب�ت ع�دم جدي�ة 
مزاعمها يف تحقيق السالم«، مؤكداً »أال 
خيار أمام اليمن إال االستمرار يف رضب 
العمق السعودي وامليض قدما يف تحرير 

كل شر بقوة السالح«. 
ويتميَّز اليمن بموقع اسرتاتيجي يربط 
الرشق بالغ�رب، وذلك عر مضيق باب 
املن�دب ال�ذي يعّد م�ن املم�رات املائية 
األكث�ر أهمي�ة ع�ىل صعي�د التج�ارة 

الدولي�ة البحري�ة يف العال�م، م�ا جعله 
مح�طَّ أطم�اع دول الج�وار واإلقلي�م 
وتدخالتها ونقطة رصاع القوى الدولية 
واالستعمارية، بهدف حماية مصالحها 
الحيوية واالس�رتاتيجية، فمن يسيطر 
عىل اليم�ن، يمتل�ك أهم نق�اط التأثري 
االس�رتاتيجية يف منطق�ة املعابر املائية 

األكثر حساسية يف العالم.
األهمي�ة  ه�ذه  خلفّي�ة  وع�ىل 
الجيوس�رتاتيجية لليمن، ب�دأت الحرب 
للس�يطرة علي�ه يف 25 آذار 2015 ع�ر 
عملية »عاصفة الحزم«، كما أس�متها 
اململك�ة  ادَّع�ت  أن  الس�عودية. وبع�د 
أن ه�دف العملي�ة »اس�تعادة رشعية« 
الرئيس عبد رب�ه منصور هادي، قادت 
تحالف�اً م�ن ع�دة دول نّف�ذت عدواناً 
عس�كرياً عىل اليمن، وبنسٍب متفاوتة، 
بع�د أن حازت تغطية دولية مش�بوهة 
ال تختلف عن التغطيات »الدولية« التي 
تس�تغلها الوالي�ات املتح�دة األمريكية 

زوراً لترشي�ع أغل�ب اعتداءاته�ا ع�ر 
العالم.

ويف بداي�ة العدوان، انطلق�ت العمليات 
العسكرية للتحالف باستهداف املناطق 
التي يس�يطر عليها »أنص�ار الله« مع 
وحدات عيل عبد الله صالح بني صنعاء 
وصع�دة والج�وف وحج�ة، ويف البقعة 
الش�مالية الغربي�ة م�ن اليم�ن. وبعد 
م�رور فرتة قصرية م�ن املواجهات، بدأ 
تع�ّ� التحال�ف يف املي�دان بالظه�ور، 
والذي كانت أغلب عملياته العس�كرية 
يف البداي�ة عب�ارة ع�ن قص�ف ج�وي 
ذته القاذفات والطوافات الس�عودية  نفَّ
بدع�م  رئي�ي،  بش�كل  واإلماراتي�ة 
لوجس�تي وفن�ي واس�تعالمي غرب�ي، 
أمريك�ي وبريطان�ي بش�كل أس�ايس، 
فت�ّم اس�تهداف أغل�ب مواق�ع الجيش 
اليمني املتعلق�ة بأنظمة الدفاع الجوي 
العسكرية  ومخازن األسلحة والثكنات 
األساس�ية، بهدف ش�ل القدرة النوعية 

الدفاعية للجيش واللجان الشعبية.
وقد ترافقت هذه العمليات مع ضغوط 
إعالمية وسياسية واسعة تحمل الكثري 
التهويل والتحذي�رات والتهديدات،  من 
�زت عىل رضورة استس�الم  والت�ي تركَّ
الجي�ش واللجان و«أنصار الله«، لكون 
اآلت�ي م�ن العملي�ات املدعوم�ة غربياً 
وإقليمي�اً س�وف يتعاظم، ول�ن تقوى 
الوح�دات املس�تهدفة ع�ىل مواجهته، 

وبالتايل عليها االستسالم.
وم�ع تق�ّدم املواجه�ة يوماً بع�د يوم، 
كان الفت�ًا الّصم�ود وأس�لوب القت�ال 
وطريقة الدفاع والثب�ات اليمني. ومع 
 ، الوق�ت، ب�دأت معالم املواجه�ة تتغريَّ
لتنق�ل اليمني�ني يف املرحل�ة األوىل م�ن 
الدفاع نحو تثبيت الجبهات وتحصينها 
وف�رض تماس�كها، ولتنقلهم الحقاً يف 
املرحلة الثانية نحو االنتقال إىل الهجوم 
والضغ�ط عىل أغل�ب مواق�ع التحالف 
اليمني�ة  الجبه�ات  داخ�ل  الس�عودي 

وع�ىل الح�دود الش�مالية م�ع اململكة، 
مع تمّي�ز املرحلة األخرية بأنَّها ترافقت 
م�ع تصنيع وح�دات الجي�ش واللجان 
و«أنص�ار الله« أس�لحة وقدرات نوعية 
اس�رتاتيجية وتطويره�ا، من صواريخ 
باليس�تية وطريان مس�رّي ومنظومات 
دف�اع جوي، س�اهمت، وبش�كل الفت 
وص�ادم للتحالف وداعمي�ه اإلقليميني 
الدف�اع  من�اورة  دع�م  يف  والغربي�ني، 
والثب�ات والهجوم من جهة. ومن جهة 
أخرى، فرض معادلة ردع وتوازن رعب 
جّم�دت كل مش�اريع تحال�ف العدوان 

امليدانية والعسكرية.
والي�وم، وبع�د ح�واىل 6 س�نوات ع�ىل 
بداي�ة العدوان، وحيث لم يعد أّي متابع 
للحرب عىل اليمن يملك أّي فكرة معينة 
عن س�بب اس�تمرارها، بعد أن توقفت 
بالكام�ل كل إمكاني�ة لتحقيق العدوان 
أّي تق�ّدم أو تغيري ميدانّي أو عس�كرّي 
لت ه�ذه  داخ�ل اليم�ن، وبع�د أن ش�كَّ
الح�رب، يف نظ�ر جمي�ع املختص�ني يف 
الش�أن العس�كري - امليداني، انتصاراً 
الش�عبية  واللج�ان  للجي�ش  كام�اًل 
ووحدات »أنصار الله« ب�كل ما للكلمة 
من معنى، ما األس�باب العسكرية لهذا 
االنتص�ار الذي يمكن توصيفه باألغرب 

عر التاريخ؟
وكان ملوقف محور املقاومة، وعىل رأسه 
الجمهوري�ة اإلس�المية يف إي�ران، دور 
مهّم يف تقديم االستش�ارات العسكرية 
والفنّية الرضوري�ة لليمنيني يف معركة 
الدفاع يف وجه الع�دوان، لناحية تقديم 
خراتهم القتالية يف املناورة ضد نموذج 
غربّي م�ن القتال، وخصوص�اً الجوّي، 
الع�دوان،  معرك�ة  ن�واة  كان  وال�ذي 
كان  بخ�رات  املس�اهمة  لناحي�ة  أو 
اإليراني�ون قد حصلوا عليه�ا يف عملية 
تطوي�ر أس�لحتهم النوعّي�ة وتحديثها 
خالل مسار طويل من الحصار، فكانت 
هذه الخرات أساسية يف عملية تصنيع 
وتطوير أس�لحة وق�درات نوعية يمنية 
فاجأت الع�دوان وداعميه، م�ا دفعهم 
إىل اتهام الجمهورية اإلسالمية مبارشة 

بإدارة تلك القدرات وتصنيعها.

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

تقرير يحدد نسبة كارثية للضحايا اليمنيين جراء الحرب الجائرة

نيويورك تايمز: كيف سيطرت الدول الغنية والنزعة القومية على لقاحات كورونا ؟

المراقب العراقي/ متابعة...
احتج�ز وكالء ح�رس الحدود األمريكي حوايل أل�ف طفل مهاجر غري 
مصحوبني بذويهم ألكثر من 10 أيام يف الوقت الذي تسارع فيه إدارة 

الرئيس جو بايدن إلدارة األزمة املتزايدة عىل الحدود مع املكسيك.
ووفقا لوثيقة داخلية لوزارة األمن الداخيل نرشها موقع “أكسيوس”، 
فق�د تم احتجاز م�ا مجموعه 823 طفال غ�ري مصحوبني بذويهم يف 
مراف�ق حدودي�ة بني الواليات املتحدة واملكس�يك ألكثر م�ن 10 أيام، 
بينم�ا ال ُيف�رتض أن يحتجز األطف�ال عند حرس الح�دود ألكثر من 

ثالثة أيام.
وحتى يوم الس�بت، تم احتج�از 2226 طفال ألكثر من خمس�ة أيام 
و823 ألكث�ر م�ن 10 أيام. كم�ا تجاوز عدد األطف�ال املهاجرين غري 
املصحوب�ني بذويه�م املحتجزي�ن يف الوالي�ات املتح�دة 15000 حتى 
يوم الس�بت حيث أعلنت إدارة بايدن أنها “لن تطرد األطفال الصغار 

املعرضني للخطر”.
وه�ذا الق�رار معاكس للسياس�ة الرئي�س األمريكي الس�ابق دونالد 
ترام�ب، الت�ي كانت تقيض بطرد كل من حاول عبور الحدود بش�كل 

غري قانوني، بغض النظر عن العمر.
وكانت بيانات حكومية نرشتها ش�بكة abc news األس�بوع املايض، 
أف�ادت بأنه يوجد 4276 طفال يف الحج�ز، ارتفاعا من نحو 3400 يف 

وقت سابق من األسبوع، مبينة أنها زيادة بنسبة %25.

المراقب العراقي/ متابعة...
اتهم وزير خارجية روس�يا سريغي الفروف االتحاد االوروبي بتدمري 
البنى التحتية للعالقات مع روس�يا بس�بب الخطوات االتحادية ضد 

موسكو.
وقال الفروف، يف مؤتمر صحفي مش�رتك مع نظريه الصيني وانغ يي 
الثالثاء، إن موسكو ال ترتبط بأي عالقات حالياً مع االتحاد االوروبي 

كمنظمة، بحسب وكالة تاس الروسية لالنباء.
واض�اف: »اذا أبدت بروكس�ل اس�تعدادها للتخيل ع�ن االنتهاكات يف 
العالقات الثنائية فان موس�كو ستبدي استعدادها لتنمية االتصاالت 

مع االتحاد االوروبي بهدف تعزيز العالقات«.
وتاب�ع أن�ه »اذا أب�دى االوروبي�ون االس�تعداد الزالة االنته�اكات يف 
االتصاالت مع جارهم االكر فإننا س�نكون مس�تعدين بالتأكيد عىل 

بناء هذه العالقات عىل أسس التكافؤ والتوازن يف املصالح«.
واوض�ح الفروف ان »ال تغي�ريات يف الجانب الغرب�ي ويف املقابل لدى 

روسيا والصني جدول أعمال مرّكز والذي يتنوع كل يوم«.
وأك�د رفضه للحظ�ر الغربي االح�ادي ووصفه بأنه يصب يف س�ياق 

محاوالت الغرب الرامية الستبدال القوانني الدولية.

الفروف يتهم االتحاد األوروبي 
بتدمير العالقات مع روسيا

الواليات المتحدة
 تحتجز 1000 طفل على حدودها 

المتاخمة للمكسيك

المراقب العراقي/ متابعة...
االيراني�ة،  الخارجي�ة  وزارة  أدان�ت 
اس�تمرار ع�دوان التحالف الس�عودي 
ع�ىل ش�عب اليم�ن ال�ذي دخ�ل عامه 
الس�ابع وأكدت أن الحل عسكري لهذه 

االزمة.
وورد يف بي�ان ص�ادر ع�ن الخارجي�ة 
االيرانية الثالثاء، بمناس�بة مرور ستة 
أعوام عىل العدوان العسكري للتحالف 
الخارجي�ة  »وزارة  إن  الس�عودي: 
االيراني�ة  االس�المية  الجمهوري�ة  يف 
تب�دي اش�مئزازها عىل اس�تمرار هذه 
الجريمة الكرى بحق الش�عب اليمني 
الريء يف بداية العام الس�ابع للعدوان 
العس�كري السعودي وبلدان ما يسمى 

بالتحالف«. واضافت أن »س�تة أعوام 
مرت ع�ىل العدوان املتواص�ل للتحالف 
الس�عودي، وخالل هذه االع�وام، لقي 

الع�رشات مرصعهم يومي�ا يف ظروف 
الحص�ار والحرب، الذي اس�تهدف 24 
مليون نس�مة يف اليمن، جراء القصف 

أو املجاع�ة واالم�راض وش�ح االدوية 
واملحروقات يف املؤسسات العالجية«.

وتابع�ت الخارجي�ة اإليراني�ة أن »م�ا 
يث�ري االس�ف للغاي�ة هو ع�دم توقف 
هذا العدوان الوحيش والحصار الجائر 
لس�اعة واحدة رغم تفيش وباء كوفيد 
- 19«. وأردف�ت: »مم�ا الش�ك فيه أن 
مايح�دث يف اليم�ن، وف�ق االحصاءات 
املعلن�ة م�ن قب�ل املنظم�ات الدولي�ة 
وكذل�ك بإق�رار داعم�ي ه�ذا العدوان 
الالانساني سياس�ياً وتسليحياً، شمل 
جميع أنواع الجرائم التي تعد املقاضاة 
الدولية من بني مسؤوليات املؤسسات 
الدولية املعنية وجمي�ع أنصار الحرية 

وحقوق االنسان«.

المراقب العراقي/ بغداد...
نرشت صحيف�ة “نيوي�ورك تايم�ز” تقريرا 
للصحافيني سالم غركيدان ومات أبوزو قاال 
فيه إن ب�راءة الخ�رتاع عمره خمس�ة أعوام 
س�تصدر قريبا. وهو إنج�از هنديس جزيئي 
يقع يف قلب خمس لقاحات رئيسية عىل األقل 
لكوفيد� 19 وستتحكم الحكومة األمريكية يف 

براءة االخرتاع هذه.
وي�رى البع�ض أن ب�راءة االخ�رتاع الجديدة 
س�توفر فرصة أفض�ل ملمارس�ة النفوذ عىل 
رشكات األدوي�ة املنتجة للقاح�ات والضغط 
عليها لتوس�يع حصول البلدان األقل ثراء عىل 
اللقاحات. والسؤال هو ما إذا كانت الحكومة 

ستفعل شيئا.
تطوي�ر  عملي�ات  إن  الصحيف�ة  وتق�ول 
اللقاح�ات ملواجهة كوفي�د-19 تتم وب�عة 
قياس�ية وبتموي�ل ع�ام ضخ�م يف أمري�كا 

واالتح�اد األوروب�ي وبريطاني�ا تعتر يف حد 
ذاتها انتصارا كبريا يف فرتة الوباء.

فق�د دخلت الحكومات يف رشاكة مع صانعي 
األدوي�ة وضخت ملي�ارات ال�دوالرات لرشاء 
امل�واد الخ�ام وتموي�ل التج�ارب ال�يري�ة 
وتعدي�ل املصان�ع وت�م تخصي�ص ملي�ارات 

أخرى لرشاء املنتج النهائي.
إال أن هذا النجاح الغربي تسبب بظلم صارخ، 
حيث تلقى س�كان البلدان الغنية واملتوسطة 
الدخ�ل ح�وايل 90% م�ن ح�وايل 400 مليون 
لق�اح ت�م تس�ليمها حت�ى اآلن. وع�ىل ه�ذا 
املنوال س�تضطر العديد من الدول املتبقية إىل 

االنتظار سنوات.

المراقب العراقي/ متابعة
كشف تقرير ملنظمة انقذوا االطفال 
الخريي�ة الريطاني�ة، الثالث�اء، ان 
املدني�ني وخاص�ة االطف�ال مازالوا 
الع�دوان الس�عودي  يدفع�ون ثمن 
ع�ىل اليمن مع دخول الحرب عامها 

السابع.
وذك�ر التقرير الذي أوردته صحيفة 
»مي�دل ايس�ت آي« الريطانية، أن 
”رب�ع الضحاي�ا املدنيني ع�ىل األقل 
نتيجة عدوان التحالف الس�عودي يف 

اليم�ن خالل العامني املاضيني كانوا 
من األطفال”.

واضاف انه ”كان هناك 2341 حالة 
وف�اة وإصاب�ة مؤك�دة لألطفال يف 
اليم�ن ب�ني عام�ي 2018 و 2020، 
عىل الرغم من أن الرقم الحقيقي من 
املحتم�ل أن يكون أعىل بكثري نتيجة 

عدم التوثيق الدقيق للحاالت”.
وتابع أنه ”يف عام 2018، كان واحد 
من كل خمسة من الضحايا مدنيني 
اليمني�ني م�ن األطف�ال، لك�ن ذلك 

ارتف�ع يف 2019 و 2020 إىل واح�د 
من كل أربع حاالت وفاة”.

واوض�ح التقري�ر ان�ه ”وبعد س�ت 
س�نوات من الح�رب، يوصف اليمن 
بانتظ�ام بأن�ه يواج�ه أس�وأ أزمة 
العال�م حي�ث يحت�اج  إنس�انية يف 
20.7 ملي�ون ش�خص أو 66 باملائة 
من السكان بمن فيهم 11.3 مليون 

طفل إىل املساعدة”.
االطف�ال  انق�ذوا  منظم�ة  وبين�ت 
أن ” 1.8 ملي�ون طف�ل دون س�ن 

الخامس�ة يعانون حاليا من س�وء 
التغذي�ة الحاد املعت�دل بينما يعاني 
ما يق�رب من 400 أل�ف طفل دون 
س�ن الخامس�ة م�ن س�وء التغذية 

الحاد الوخيم”.
مجاع�ة  هن�اك   ” أن  اىل  واش�ارت 
من صن�ع اإلنس�ان تل�وح يف األفق 
وتتفاق�م بس�بب اس�تمرار القت�ال 
يف املناط�ق املدني�ة والحص�ار ع�ىل 
املس�اعدات  وخف�ض  املدني�ني 

الدولية”.

المراقب العراقي/ متابعة...
ش�دد املن�دوب الدائم لدولة فلس�طني ل�دى األمم 
املتحدة، الس�فري رياض منصور، عىل أن »الوقت 
قد ح�ان لوقف اإلفالت الص�ارخ إلرسائيل، القوة 

القائمة باالحتالل، من العقاب«.
وق�ال منص�ور: »الوق�ت قد حان لوق�ف اإلفالت 
الص�ارخ إلرسائي�ل، الق�وة القائم�ة باالحتالل، 
م�ن العقاب، ه�ذا االحت�الل الذي يس�بب الكثري 

م�ن األذى واليأس للش�عب الفلس�طيني، ويدمر 
احتم�االت الحل الع�ادل، بما يتفق م�ع اإلجماع 
ال�دويل عىل دولتني عىل حدود عام 1967، كما هو 
منصوص عليه منذ ف�رتة طويلة يف قرارات األمم 

املتحدة«.
جاء ذلك يف ثالث رس�ائل متطابقة بعثها السفري 
منص�ور، إىل كل م�ن األمني العام لألم�م املتحدة، 
ورئي�س مجل�س األم�ن له�ذا الش�هر )الواليات 

لألم�م  العام�ة  الجمعي�ة  ورئي�س  املتح�دة(، 
املتح�دة، حي�ث نوه منص�ور ب�«مواصل�ة قوات 
االحتالل اإلرسائييل قتل وجرح وتش�ويه املدنيني 
الفلس�طينيني«، مش�ريا إىل »استش�هاد املواطن 
عاطف يوسف حنايشة )45 عاما(، عقب إصابته 
برصاصة يف رأس�ه أطلقها جنود االحتالل، خالل 
اعتدائه�م ع�ىل املظاه�رات الس�لمية املعارض�ة 

لالستيطان يف قرية بيت دجن رشق نابلس«.

المراقب العراقي/ متابعة...
الريطان�ي،  الصح�ة  وزي�ر  ق�ال 
مات هانكوك، الثالث�اء، إن أخطاء 
األولي�ة  االس�تجابة  يف  ارتكب�ت 
لوباء ف�ريوس كورونا، مضيفا أنه 
س�يكون هن�اك وق�ت للتحقيق يف 

األمر،
وأض�اف هانك�وك لرادي�و »بي بي 
يس«: »لق�د اعرتفن�ا ب�أن األم�ور 
ل�م تكن عىل م�ا يرام. أح�د األمثلة 
الت�ي أفكر فيها هو كي�ف اعتقدنا 
يف البداي�ة أن ه�ذا الف�ريوس ل�ن 

ينتق�ل إذا ل�م تكن لدي�ك أعراض. 
كان�ت هناك عواقب سياس�ية لهذا 

االفرتاض«.
وتابع: »لقد غرينا ذلك«، مضيفا أن 
الحكوم�ة كانت تتعل�م بالفعل من 

األشياء التي لم ت� عىل ما يرام.

وقال الوزير الريطاني: »س�يكون 
للتفك�ري،  للجمي�ع  وق�ت  هن�اك 
وس�يكون هن�اك تحقي�ق إللق�اء 
نظ�رة ع�ىل كل ه�ذا بش�كل عام. 
ولك�ن الحقيقة الصادق�ة هي أننا 

كنا نفعل ذلك طوال الوقت«.

فلسطين: الوقت حان لوقف اإلفالت الصارخ إلسرائيل من العقاب

وزير الصحة البريطاني يعترف بأخطاء ارتكبتها بالده

إيران تبدي »اشمئزازها« من استمرار العدوان على اليمن
 وتستبعد »الحل العسكري«
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المقاومة مصطلح اممي شاع في فترات من تأريخ الشعوب, وال يكاد يختلف اثنان على انبثاقها ،،
من رحم معاناة األمم؛ وقد كفلتها السماء وجميع االنظمة واالديان، واقرها القانون الدولي 

واالنساني، وباتت المقاومة مرتبطة بظرف االحتالل المتعدد االهداف واالنواع والمستويات, فكما أن 
هناك مقاومة عسكرية فهناك ثقافية واقتصادية واخالقية وسياسية ودينية و....

االربعاء 24 اذار 2021 
العدد 2552 السنة الحادية عشرة

مسارات المقاومة واتجاهاتها وتنوع االدوار 

مصر وتركيا على أبواب المصالحة أو المصالح المشتركة ؟الكتلة العابرة ... حل أم خدعة؟!

 

قاطعوا سياسة التجويع..!

بقلم/د. حسين القاصد  

منذ جلس�ة مجلس الن�واب للتصويت عىل املوازنة، ونحن نس�مع ترصيحات 
متضارب�ة؛ من بينها أن الن�واب الذين وقعوا أو وافقوا عىل الفقرة التي تخص 
األك�راد اليمكنه�م الرتاجع؛ وال نع�رف ملاذا وقع�وا وملاذا يرتاجع�ون وملاذا ال 
يمكنه�م !، ولعل هذا األمر مفروغ منه ألن األك�راد بيضة القبان وال أحد يريد 

زعلهم كي ال يخرس منصب رئاسة الوزراء واتفاقيات الغرف املغلقة.
 لكن ماذا عن تجويع الش�عب، فالحكوم�ة الحالية لم تتمكن من فرض األمن 
وال م�ن توفري مواد البطاقة التمويني�ة؛ وال تعيينات اال للمقربني من أصحاب 
الق�رار؛ ب�ل كل م�ا قامت ب�ه الحكومة ه�و إنه�اء تظاهرات ترشي�ن وكأن 
الترشينني حصلوا عىل وطن فغادروا خيامهم!، والغريب أن بعض املتظاهرين 
فرح�ون بالحكومة التي أنه�ت تظاهراتهم من دون تحقي�ق أهدافها، بل من 
دون الكش�ف عن قتلة املتظاهرين، واألغرب من ذلك هو سكوت النواب الذين 
يعنيهم أمر الحشد الشعبي وقائده الشهيد املهندس الذي لم يكشف حتى اآلن 

عن جريمة اغتياله، ومن تعاون مع األمريكان ورسب املعلومات.
قد تكون كل هذه القضايا من األمور السياسية التي تتحمل االنتظار واملناورة 
كورق�ة ضغ�ط بني املتنافس�ني، مع ان املهن�دس واملتظاهري�ن االبرياء دماء 
عراقي�ة طاه�رة والقصاص م�ن قتلتهم من أهم مس�ؤوليات الس�لطة؛ لكن 
لنق�رتب أكثر من الش�عب الذي ضحى بمهندس�ه وخرية ش�بابه م�ن القوات 
األمنية واملتظاهرين، ونتس�اءل عن تعويم العملة العراقية ورفع سعر الدوالر 
يصاحبه عدم ضبط األسعار ورضائب واستقطاعات يف طريقها للرواتب؛ بدال 

من رفع الراتب بالعملة العراقية لكي يصمد أمام جور الدوالر وتسلطه.
بعض النواب وال س�يما نواب دولة القانون والفتح  رصحوا  بأنهم لن يمرروا 
املوازنة دون عودة الدوالر لسابق قيمته؛ فسمعنا خربا ال ندري مدى صدقيته، 
بأن الس�يد وزير املالية سيس�تقيل إذا ق�ام الربملان بالتصوي�ت لعودة الدوالر 
لسابق قيمته!!! عجباً، فبدال من أن يقوم مجلس النواب باستجواب الحكومة 
ووزير ماليتها، يهددنا وزير املالية باالس�تقالة وكأن استقالته ستقصم ظهر 
الب�اد، ب�ل كأنه أهم مم�ن ضحى بدمه دفاعا ع�ن العراق، ومع ذلك اس�تمر 
العراق عىل قيد الحياة، فبماذا ترض العراق اس�تقالة وزير أو استبداله؟ مادام 

يدفع أبطاله ألجل كرامته.
لم يستش�هد املتظاهرون لكي يخرج لهم )حري�ري( عراقي يطالب بالتطبيع 
وال يطالب بكرامة مواطنه يف بلده. ولم يستشهد أبو مهدي لكي ال يدرج موقع 

مجزرة سبايكر ضمن جدول زيارة البابا!
ولم يستش�هد املهن�دس حتى ت�رصف الروات�ب للدواعش تح�ت ذريعة انهم 
مغيب�ون! فاملهن�دس وجنده ذادوا ع�ن املحافظات الس�بية وليس عن النجف 

والجنوب.
لكن يف حال عجز ساس�تنا واذعانهم.. م�اذا علينا نحن املبتلون بهم؟ الجواب 
ه�و أن ندع�و جميع العراقيني م�ن ذوي الحظوة والج�اه والتأثري عىل التجار 
العراقيني بأن يدعوهم ملقاطعة رشاء الدوالر من الحكومة إىل أن ينهار تماما، 
فهناك دول كثرية تتعامل معنا بالدينار العراقي، كما ندعو جميع أبناء الشعب 
العراقي لاحتفاظ بما لديهم من الدوالر وعدم بيعه.. حتى يش�ح من الس�وق 

فينهار تلقائيا.
حارب�وا سياس�ة التجوي�ع بأنفس�كم أيها العراقي�ون يوم ال ينفعكم س�وى 
قراركم الش�خيص، وعندها س�وف ال يحلم اي وزير يهددكم باالس�تقالة.. لن 
يحلم بنصف راتب تقاعدي وليس باالستقالة من حكومة لم ترتِق إىل مستوى 
ترصيف األعمال.. فهي حكومة تعطيل حياة بامتياز غري مس�بوق.. وحكومة 
أزم�ات وكبت حريات.. فإذا فش�ل الن�واب عليكم أن تصولوا أيه�ا العراقيون 
وتقمع�وا الدوالر الذي يراد به إذاللكم وانتم با حصة دوائية لألمراض املزمنة 

وال حصة تموينية تحفظ شيئا من ماء الوجه.

 بقلم/ محمد الكعبي
للمقاوم�ة مفهوم واس�ع وله مس�ارات 
واتجاهات متع�ددة، ويرتبط هذا املفهوم 
ب�رضورة الس�عي لنيل الحري�ة وتحقيق 
العدالة وتأس�يس دولة العدل, فكان لزاماً 
أن تس�تند املقاوم�ة إىل قاع�دة أخاقي�ة 
متينة وثقافة تعكس وعي املقاوم وحجم 
تعاطي�ه مع املتغريات وال ينجر مع العقل 
الجمعي واملغريات واملكاسب الزائفة لكي 
ال يتح�ول إىل قاطع طري�ق، وهذا يتطلب 
االيمان باملقاومة كمرشوع رس�ايل أنبثق 
م�ن ابجدي�ات العم�ل النبوي م�ن خال 
محاربة الفس�اد، وقد ُقدمت الجله الكثري 
م�ن االرواح الزواك�ي كاالنبي�اء والرس�ل 
فمنهم م�ن هجر وقتل وقطع باملناش�ري 
واح�رق بالن�ار م�ن أج�ل إرس�اء القي�م 
السماوية وتحرير االنس�ان من العبودية 

لغري الله تعاىل.
 األم�ة املقاوم�ة الت�ي ال تلت�زم بالقي�م 
السماوية هي اقرب إىل االرتداد والتسافل, 
فاملجاه�د قد يكون قادرا عىل تكبيد عدوه 
خس�ائر مادي�ة كب�رية, اال انه ل�ن يكون 
لعمل�ه أي اهمية لفقدان�ه عنرص الثبات 
بمختلف املراحل واملستويات واالتجاهات 
نتيجة اختال تلك القيم، أو فقدانه بوصلة 
املعرف�ة التي تحدد مس�اراته وتوجهاته, 
فااليم�ان واملعرف�ة هي الت�ي توفر لألمة 
اجواء املمارس�ة الرس�الية الس�ليمة مما 
يحق�ق التط�ور الحض�اري ويحفظ خط 
املقاوم�ة من االنح�راف، وينبغ�ي العمل 
ع�ىل انت�اج مق�اوم يعمل وفق مس�ارات 
مستقيمة منضبطة تنسجم مع بناء دولة 
القانون، وهذا يتطلب تأسيس فريق عمل 
منس�جم ومؤمن بما يحم�ل من متبنيات 
فكري�ة ومعتق�د بها ويعمل ع�ىل مراحل 
ومس�تويات متع�ددة ويعم�ل ع�ىل عدة 
مس�ارات من حيث البدأ واالنتهاء والكيف 
واملت�ى واألين وامل�ن، وتحقي�ق االهداف، 

وليس بال�رضورة ان يكون املعيار القوة، 
بل ق�د يك�ون اعامي، ثق�ايف، اقتصادي، 

اجتماعي، ديني وسيايس.
  يق�ع املقاوم بعض االحيان بفخ التداخل 
فيفس�د أكث�ر مم�ا يصل�ح، م�ن قبي�ل 
ممارس�ة القوة يف ظرف يحت�اج إىل عمل 

س�يايس، أو يق�وم بوس�ائل الضغط من 
قبيل املظاه�رات واالعتصامات يف موقف 
يحتاج إىل بعد سيايس أو ثقايف أو ديني أو 
م�ايل وغريها من الطرق واالس�اليب، مما 
يجع�ل املقاومة يف دور محوري ومصريي 
تحت�اج فيه إىل ضب�ط عمله�ا ومواجهة 

الظ�روف  م�ع  ينس�جم  بم�ا  الخص�م 
املوضوعي�ة لخلق حالة م�ن التوازن عىل 
جميع املس�ارات واالتجاهات، وقد يسبب 
فقدان الوظيفة املناسبة يف بعض االحيان 
اجي�ال  إىل  تبعاته�ا  تبق�ى  انتكاس�ة  إىل 
متعاقب�ة، إنها مس�ؤولية كبرية تتحملها 

املقاوم�ة بنخبها وقواها الوطنية لتتمكن 
من تحقيق أالهداف املرجوة.  

الواع�ي  املق�اوم  ع�ىل  لزام�ا  كان  ل�ذا 
والحريص ع�ىل تحقيق الن�رص ان يكون 
مدركاً لخط�ر مهمته وعظم مس�ؤوليته 

وهذا يتطلب ان يتكىء عىل ركن وثيق. 

بقلم/ محمد حسن الساعدي
تمّيز العراق كبلد مستقل منذ بدايات تأسيسه انه بلد 
مكونات، وهذه امليزة جعلت منه بلداً متنوعاً، يف فكره 

وثقافته وديانته وعروقه العقائدية..
تبعا لذلك عاش�ت ه�ذه األديان والقومي�ات متكاتفة 
ومنسجمة، وعىل الرغم من الظلم الذي وقع عىل الشعب 
العراق�ي بعد س�يطرة البع�ث الفايش، ع�ىل مقدرات 
الش�عب العراقي،وتحكم�ه بمصري وحي�اة أبناءه،إال 
أنه ظل محافظاً عىل هذا االنس�جام،فلم نشهد حدوث 
أي رصاع�ات قومي�ة أو مذهبي�ة مجتمعي�ة.. ولكن 
النظام البعثي س�عى إىل رضب ه�ذه املكونات،ملحوها 
وإنه�اء تواجدها عىل األرض العراقية،لذلك س�عى إىل 
تهجري الكرد الفيلية،وإشعال حرب مع األكراد أنتجت 
عمليات األنفال وكارثة حلبجة املؤملة، ويف نهاية األمر 

إعان حربه عىل األغلبية الشيعية يف الباد..
اتخذ النظام الصدامي أس�اليب متعددة يف ذلك،فمنها 
عمليات القت�ل واالغتيال واإلعدامات للرموز الوطنية، 
يف خطوات عدتها منظمات دولية حرب إبادة جماعية 
ع�ىل مكون�ات الش�عب العراقي،حتى مج�يء أحداث 
احتال الع�راق عام2003 والتي غريت مجرى التاريخ 
تماماً،ف�ربزت ظاهرة التنوع للمكون�ات لتكون األداة 
الرئيس�ية يف تش�كيل مجل�س الحكم،وم�ا ت�اه م�ن 
حكومات متعاقب�ة،ويف خضم كل مايدور يف الباد من 
منعطف خط�ري، ظهرما س�مي ب�)اإلصاح( وتعالت 
األص�وات التي نادت بالتغيري،وم�ا خلفته التظاهرات 
من انقسامات حادة يف املشهد السيايس عموماً،تعالت 
األص�وات املنادي�ة بإيج�اد تغي�ري حقيق�ي يف عموم 
املش�هد،فتوالت األص�وات املنادي�ة به�ذا التغيري، عىل 
أن يك�ون تغي�رياً بنيوياً يف هيكلة الدول�ة عموماً، تبدأ 
بعبور كل أش�كال االنتماء القومي واملذهبي، لتشكيل 
كتل�ة تمث�ل العم�ق الوطن�ي ال املذهب�ي أو القوم�ي 
لتكون عابرة لكل هذه املس�ميات،فكان رئيس ائتاف 
عراقي�ون الس�يد عم�ار الحكي�م أول من أطل�ق هذا 
املصطلح وبدأ فعاً بإعان كتلة أس�ماها »عراقيون« 
لتك�ون نواة له�ذا التوجه.. وتوالت بع�د ذلك األصوات 
املنادية، لتشكيل هذا التكتل لتكون انطاقة أوىل، نحو 

التغيري املنشود لبناء دولة املواطنة الحقيقية.
الكتل�ة العاب�رة ج�اءت بع�د توس�ع رقع�ة الخ�اف 
السيايس،وتأثري ذلك الخاف عىل الشارع،حتى أضحت 

فلسفة الثأر حارضة يف خطاب الكتل السياسية،لذلك 
تأت�ي ه�ذه الدع�وات م�ن اجل إع�ادة رس�م خارطة 
سياس�ية جديدة للباد، تأخذ ع�ىل عاتقها هذا التنوع 
وه�ذا الخاف،وربما تع�د منفذاً مهم�اً إلنقاذ الوضع 
السيايس عموماً،بعد وصولها إىل انهيار كامل يف البنى 
التحتي�ة السياس�ية، وذهاب الب�اد إىل املجهول،األمر 
الذي يس�تدعي وقفة ج�ادة وحريصة عىل مس�تقبل 

الباد والعباد..
عملية تش�كيل الكتلة العابرة، ما هي إال واقع أس�تند 
علي�ه الداع�ون له�ا أو من ي�رّوج لها،وع�ىل الجميع 
تقبل فكرة أن األغلبي�ة ينبغي لها أن تتجاوز املذهبية 
والقومية إىل فضاء الوطن،وتجاوز مرحلة التخندقات 
واأليدلوجي�ات الفكري�ة الت�ي أعطت ذريعة للفس�اد 
والفاس�دين أن يكونوا أداة لهذا املكون أو ذاك،وهذا ما 
ش�هدناه فعاً من حماية الفاس�دين وتشكيل مكاتب 
اقتصادي�ة كربى، من اجل احتكار للعقود والصفقات 

التجارية لهذه الكتلة أو تلك .
يرى كثري من املحللني السياس�يني أن«الكتلة العابرة« 
أصبح�ت حقيق�ة ينبغي عىل الجمي�ع التعاطي معها 
بإيجابية،وجعله�ا نقط�ة االنط�اق ألح�داث التغيري 
املنش�ود عىل مجم�ل العملي�ة السياس�ية،ناهيك عن 
كونه�ا تعطي زخماً للجمي�ع يف االنطاق لتكوين هذه 
الكتلة، عىل أن تكون منافس�ة يف تش�كيل أي حكومة 
قادم�ة، أو الس�ري نحو بن�اء كتلتني قويت�ني يكونان 
متنافستني يف الحصول عىل رئاسة الوزراء،وبمنافسة 
رشيف�ة بعي�داً عن لغ�ة التخوي�ن والفس�اد،أو رشاء 
الذم�م األم�ر ال�ذي يجعل األوضاع السياس�ية تس�ري 
نحو التس�وية والحلحلة،كما انه سيحدث ثورة تغيري 
فكري ل�دى الجمهور ليعيد حس�اباته كلها يف اختيار 
األصل�ح كممثل يف الربملان للمثيل الربمل�ان القادم،وأن 
ه�ذا التوجه س�يكون أكثر وعي�اً وادراكاً ب�ان الكتلة 
الوطني�ة العبارة للطائفية واآلثنية هي من تس�تطيع 
تشييد بناء نظاماً سياسياً عادالً يكون قادراً عىل بناء 

وطن حر.
ربما عندما يصدق ساستنا النية، ويتداركوا اخطائهم، 
فعندها س�تكون تل�ك الكتلة خط�وة باتجاه تصحيح 
العمل السيايس، وما يتلوه من معالجة للمشاكل التي 
نعاني منها، وعندها ربما سيصدق الشعب انها ليست 

خدعة جديدة..

ل�م يأِت تأكيد وزير الدف�اع الرتكي خلويص 
أكار ح�ول التط�ّور امله�ّم يف عاقات مرص 
م�ع تركيا يف رشق املتوس�ط، وال�ذي توقع 
استمراره، عن عبث، فقد كان أكار يف عجلة 
من أم�ره إلظه�ار أهمية »الوط�ن األزرق« 
االس�رتاتيجية. أما وزير الخارجية جاويش 
أوغل�و، ف�كان متأّكداً م�ن أنَّ تركيا ومرص 
يمك�ن أن تتفاوض�ا ع�ىل اتف�اق لرتس�يم 
الح�دود البحري�ة، ول�م يتأخ�ر مستش�ار 
الرئي�س إبراهيم كالني عن اإلش�ادة بمرص 
كدولة مهمة يف الوطن العربي، واإلشارة إىل 

أنها ما زالت عقل العالم العربي وقلبه.
�دوا أنَّ حاجة  جمي�ع املعلّق�ني املرصيني أكَّ
تركي�ا إىل م�رص أك�رب من حاج�ة مرص إىل 
تركيا، لكن س�امح شكري، وزير الخارجية 
امل�رصي، تحدث ع�ن رشوط إقامة عاقات 
طبيعي�ة م�ع تركي�ا وع�ن تحس�ني ه�ذه 
العاقات، وأكد وجود اتصاالت دبلوماسية، 
وش�دَّد عىل الحرص عىل استمرار العاقات 

بني الشعبني املرصّي والرتكّي.
تري�د تركي�ا الخ�روج من عزلته�ا يف رشق 
املتوّس�ط بع�د اس�تبعادها م�ن اتفاقيات 
الغ�از، لك�ن م�اذا عن م�رص؟ من�ذ العام 
2003، أيَّدت القاه�رة وجهة النظر الرتكية 
القائلة إنَّ جزيرة كاس�تيلوريزو اليونانية، 
الواقعة قبالة الس�احل الرتكي، ال يمكن أن 
يك�ون لها جرف ق�اري خاص به�ا. آنذاك، 
أثار ه�ذا املوقف الفرح يف أنق�رة واملرارة يف 

أثينا. 
ال تّتس�م العاق�ات ب�ني تركي�ا واليون�ان 
بالثب�ات. وق�د ش�هدت تاريخياً مش�كات 
عدي�دة، مث�ل مل�ف جزيرة ق�ربص، وملف 
ترس�يم الحدود البحرية، وال�رصاع بينهما 
يف رشق املتوس�ط، فض�ًا ع�ن الرصاع عىل 

الجزر.
وبس�بب تداخ�ل الح�دود البحري�ة ل�دول 
املنطق�ة وتنازعها لتحدي�د نصيب كّل دولة 
رشق  يف  املكتش�فة  الغازي�ة  الث�روة  م�ن 
املتوس�ط، إضافًة إىل وجود رصاعات أقدم، 
أي قب�ل اكتش�اف تل�ك الث�روة يف منطق�ة 
رشق املتوسط، كالرصاع العربي اإلرسائييل 
والرصاع الرتكي القربيص، إضافًة إىل موقف 
بع�ض ال�دول الت�ي لم توق�ع ع�ىل قانون 
البح�ار، مث�ل تركيا، أدت ه�ذه العنارص إىل 

تزايد حدة الرصاع يف تلك املنطقة.
تريد القاهرة خف�ض التوترات الناتجة من 
املشكلة القربصية، وتشري خريطة املناقصة 
املرصي�ة إىل املناط�ق الغربية يف املتوس�ط، 

والتي ت�م تحديدها بموج�ب االتفاق املربم 
ب�ني القاهرة وأثينا. أما املس�احات األخرى 
الواقع�ة يف رشق خ�طّ الط�ول 28، فإنه�ا 
تح�دد الح�دود الجنوبي�ة للج�رف القاري 

بموجب اتفاق أنقرة وطرابلس.
س�يفتح تحدي�د الوالية البحري�ة بني تركيا 
وم�رص املجال أمامهما للتوص�ل إىل اتفاق، 
إذ إنَّ لهما أطول س�احل يف رشق املتوسط، 
وس�يخلق اله�دوء يف رشق املتوس�ط فرصاً 
للتع�اون. ه�ذا ما ت�راه أنق�رة، فيم�ا قال 
األدم�ريال الرتك�ي جه�اد يايج�ي إنَّ مرص 
تقب�ل ضمني�اً بالخ�ط الح�دودي البح�ري 

لرتكيا.
مل�اذا يمكن أن تتفق م�رص مع تركيا؟ وهل 

ستخّل باتفاقها مع اليونان؟ 
إن كانت بعض الترصيح�ات قد لوَّحت بأنَّ 
الخاف�ات ب�ني تركيا ومرص أعم�ق من أن 
تحّل، بس�بب املوقف الرتكي يف العام 2013 
م�ن الحكم يف م�رص، بعد إس�قاط الرئيس 
محم�د م�ريس، واتهامها بإي�واء معارضة 
اإلخوان املس�لمني املرصية وتقديم منصات 
إعامي�ة له�ا م�ن أج�ل مهاجم�ة النظام، 
ات  فإنَّ تركي�ا، كما يبدو، دعت ه�ذه املنصَّ
اإلعاميَّ�ة إىل تخفيف اللهج�ة وعدم اإليغال 
يف النقد، من خ�ال برامجها التي يمكن أن 
ت�يء إىل املصال�ح الرتكي�ة يف عاقتها مع 
الدولة املرصي�ة، وطلبت منها أيضاً الرتكيز 

عىل موضوعات السياسة املتعلقة بمرص.
وإذا كان املوض�وع هو الرتكيز عىل العاقة 
بني الرئيس�ني رج�ب طيب إردوغ�ان وعبد 
الرتك�ي  الرئي�س  الس�يي، ف�إّن  الفت�اح 
يتمتَّ�ع برباغماتية تضع مصالحه يف س�لم 
األولوي�ات، وهو يعمل ع�ىل مراعاتها، عىل 
الرغم من اس�تقبال مرص جماعة فتح الله 
غول�ن بعد االنقاب يف الع�ام 2016، بعد أن 
كان للرجل مكانة يف العاقات املتشّعبة مع 
مرص. تبدو تركيا متحّمسة لعودة العاقات 
م�ن خ�ال ترصيحاته�ا العاني�ة حول مد 
جس�ور العاقة ب�ني البلدين، فيم�ا تريثت 
مرص من أج�ل تحضري الرأي العام املرصي 

لهذه الخطوة العانية.
تحت�اج م�رص إىل تفعي�ل مرشوع »إيس�ت 
مي�د«، وهي تنوء تح�ت أزمة تم�ّس أمنها 
القوم�ي واملائ�ي، تتمث�ل بس�د النهض�ة. 
ال ش�ّك يف أن ال�دور امل�رصي تراج�ع ع�ىل 
الصعيد اإلقليمي والعربي، نتيجة املصالحة 
الخليجي�ة ومس�ار التطبي�ع العرب�ي م�ع 
»دول�ة« االحتال، بما يف ذلك منافس�ة خّط 
إيات - عس�قان لقناة السويس، وسقوط 
رهانها عىل عودة اإلدارة األمريكية السابقة، 
ووجود إدارة جديدة تتمس�ك بسيف حقوق 
اإلنس�ان والديمقراطي�ة لبل�وغ أهدافه�ا، 
وه�ي بحاج�ة إىل انته�اج سياس�ة تراعي 
مصالحها أيض�اً، إذ إنها غرّيت تعاملها مع 

امللف الليبي وحكومة الوفاق الوطني، وعىل 
وجه الخصوص ملف رشق املتوسط، وهما 
س�ببان كفيان بفتح صفحة جديدة بينها 

وبني تركيا.
إنَّ تواف�ق البلدي�ن ع�ىل الج�رف الق�اري 
واملنطقة االقتصادي�ة الخالصة لكّل منهما 
يص�ّب يف مصلحتهم�ا يف مواجه�ة الرؤي�ة 
اليوناني�ة التي ت�رّض بهما. أكث�ر من ذلك، 
ص�بَّ االتف�اق الرتكي - الليب�ي يف مصلحة 
القاه�رة. لقد تعاون البلدان يف امللف الليبي، 
بم�ا يف ذل�ك انتخاب�ات املجل�س الرئ�ايس، 
ودخ�ا يف مرحل�ة تهدئة منذ م�دة. تكتَّمت 
م�رص حول االنفت�اح، لك�ن تركيا رصحت 

بالتقارب.
كان دع�م حكوم�ة دبيب�ة ممكن�اً بفض�ل 
إجم�اع تركي�ا وم�رص. ق�درت األوس�اط 
اإلجم�اع  ه�ذا  أنَّ  الغربي�ة  الدبلوماس�ية 
أصبح ممكناً بفض�ل تنازالت كّل من أنقرة 
ن�ت م�رص من اس�تضافة  والقاه�رة. تمكَّ
محادثات ب�ني الليبيني، رغم دعمها القوات 
الرشقي�ة، وفتح�ت س�فارتها يف طرابلس، 
وأع�ادت إنش�اء املم�ر الج�وي املب�ارش. يف 
الواقع، تحوَّل جماعة اإلخوان املس�لمني يف 
ليبيا إىل موقف مختل�ف مع التأكيدات التي 

قدَّموها ملرص. 
سياس�ات أنقرة يف ش�مال أفريقي�ا والبحر 
األحم�ر. واملصالحة الرتكي�ة اإلثيوبية تثري 

غضب القاهرة لذلك.
زار رئيس املخاب�رات املرصية عباس كامل 
تش�اد والنيج�ر الش�هر امل�ايض، وع�رض 
التعاون العس�كري، وكان الدافع األس�ايس 
للزيارت�ني ه�و إقامة الت�وازن م�ع تركيا، 
كما تدعم فرنس�ا وأملاني�ا هذه املبادرة. من 
الواضح اآلن أنَّ نزاع القاهرة وأنقرة لم يكن 
له تأثري إيجاب�ي عىل املدى الطويل. االتفاق 
الذي ق�د يحدث يف ليبيا قد يفتح الباب أمام 
املزي�د م�ن التفاهمات، وربم�ا تقوم مرص 
بتصدي�ر غازه�ا إىل أوروبا ع�رب ليبيا، ربما 
تأمل أنقرة بالدخول من الباب نفس�ه الذي 
ُفت�ح لقطر، وربما تفرض الظروف الحالية 

ذلك.
قد يتحوَّل موقف أمري قطر تميم إىل تفضيل 
جريان�ه من خال اتخ�اذ خط�وات معيَّنة، 
مثل جع�ل دعم�ه لإلخ�وان املس�لمني أقل 
وضوحاً، وضبط بث قن�اة »الجزيرة«، لكن 
هل سيتخىّل إردوغان عن موقفه التوسعي 
والتدخ�يل؟ بح�ت حكومة الدبيب�ة ممكنة 

بفضل إجماع تركيا ومرص.

بقلم/هدى رزق
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أكد ميدرب الحدود عمار حسين، أن مباراة 
فريقيه أميام النفط،  غيدا لخمييس ، بثمن 
نهائي كأس العراق، ستكون »تحديا من نوع 

خاص« لفريقه.
وقيال حسين  »املبياراة يف غايية األهميية 

لفريقنيا بعد سلسيلة مين النتائج السيلبية 
يف بطولية اليدوري وغياب االنتصيارات ملدة 
90 يوميا، وبيات الحيدود مطالبيا  قاربيت 

بالعودة واستعادة التوازن«.
وبن »نيدرك أن املباراة صعبية، كون النفط 

من الفرق الكبيرة واملحرتمة، ويضم جهازا 
فنيا خبرا والعبن عىل مسيتوى مميز، لكن 
ال سيبيل لنا لو أردنا أن ننقذ موسمنا، سوى 

الفوز والتأهل إىل ربع النهائي«.
وأشيار إىل أنه سيعى خيال الفيرتة املاضية 

لتغيير أسيلوب اللعب وإعيادة ترتيب أوراق 
الفريق.

وأردف »نأميل أن يحقق الفرييق الفوز الذي 
نبحث عنه، ليكون نقطة انطاق حقيقية لنا 

يف مسابقة الدوري«

مدرب الحدود: نسعى لالستفاقة ببطولة الكأس

ابرز معطيات الجولة 26..

النجف يزيح القيثارة من مركز الوصيف والزوراء يواصل تعادالته

يشياركني الكثير مين الزمياء يف الصحافية الرياضيية الخيوف من 
التفسيرات الخاِطئة ملن يتابع ما ننرش حول مختلف قضايا السياعة، 
ويف جميع املواضيع وامللّفيات تعد عليك كلماتك وآراِئك وتجّر عىل أّنها 
ميول لهذا الطرف أو ذاك، وإن كنت يف قّمة املهنية والحياد والشيفافية 
اىل درجة يجتهد بها البعض يف فّن التأويل والتحريف والرشح املُسيهب 
كميا يفعل علماء الفقه والنحو والتفسير يف ربط ما تنرشه بقضايا ال 
شيأن لَك بها، ال أقول ذلك من قبيل املبالغة أو التشيبيه املُفرط، بل من 

وحي ما يحصل يومياً ونتعرّض له من أسئلة وانتقادات.
اتذّكير أن أحيد الزماء أشيار اىل حادثية غريبة حصليت يف أحد ماعب 
املحافظات حيول مخالفات ارتكبت أثناء البطولية أو لعبة بعينها مع 
غياب التجهيزات املناسيبة للفرق املشياركة، وقد أشار الزميل بمنتهى 
املوضوعيية اىل هذه املخالفيات، ولكن الذي حصيل أن النادي األكرب يف 
املحافظية وروابط الجماهر ومن خلفهم لجنة الشيباب والرياضة يف 
املحافظة واملحافظ شيخصياً، نّظموا حملة شعواء ضد الزميل املذكور 
واتهميوه بشيّتى التهيم املقيتة أقلّهيا التحيزّب والطائفيية والِعرقية، 

وطالبوا بمنعِه من دخول تلك املحافظة كشخص غر مرغوب فيه.
لقد سيقُت هذه املقّدمية ُبغية الدخول اىل املوضيوع الذي أنوي طرحه 
هنا، وما دفعني لكتابتها هو التفسيرات التي قد تصاحب كامي عن 
موضوع هو رّبما من حديث السياعة، وسيأعمل عىل تناوله بطريقتي 
التي اعتمدُت بها املقارنة ال أكثر من ذلك، كما تعّمدُت أن يميض الوقت 
وتهيدأ األزمة التيي صاحبت لقاء نيادي الرشطة ميع الديوانية ضمن 
اليدوري الكيروي املمتاز، تليك األزمة التي أّتسيعت با ُميرّبر وحملت 
أكثير من طاقتهيا بكثر وصوِّرت عىل أنها حرب نفسيية اسيتفزازية 
بين )رئيس نادي وجماهر نادي آخر( دفيع ثمنها العبون محرتفون 
وُسمعة رياضة بلد بحجم العراق، وانساقت خلفها اإلدارات دون أدنى 
احرتافية يف العميل الدبلومايس واإلداري معاً، ولإليضاح فقط لنرى ما 
الذي يحصل بن أندية الزمالك واألهيل واملرصي البورسيعيدي يف مرص 
وصيوالً اىل تمثيل التنافس بما يقارب من 20 فيلماً سيينمائياً وأعمال 
دراميية وغنائيية كثرة، ولنرى أيضياً ما يحصل بن الهيال واالتحاد 
واألهيل يف السيعودية وبن برشلونة وريال مدريد يف إسبانيا وليفربول 
وامليان يونايتد وأمثلة أخرى حيارضة يف جميع دول العالم يتم التعامل 
معها عىل أسياس شحنات ومشياغبات تزيد من روح التنافس وُتلهب 
روح التشجيع وليس التصدّي بالحجارة والتسقيط باأللفاظ واختاق 

األزمات.
إن ميا حصل قبيل وبعد وأثناء مبياراة الرشطة والديوانية عكس حالة 
بعييدة كل الُبعد عن التحّض وإمكانية اسيتثمار املواقف والسوشييال 
َد صداها يف الربازيل  ميدييا واإلعام بأفضل شيكل اىل حالة مزرية َتيردَّ
ويف أوروبيا بموجية إعامية صّورت االحرتاف يف العيراق بمعنى ُمغاير 
بكلمة )االحرتاق( كإشارة عىل من يذهب ليحرتف يف هذا البلد، وهذا ما 

ال يريض أحداً بالتأكيد.
أخراً، أعتقد أن وصول شيخصية اسيتثمارية مهّمة لنيادي الديوانية 
كما هو الرئيس الحايل سييكون له أفضل األثر عىل االستثمار يف األندية 
األخرى التي تعاني الفقر بوضوح، ولكن فيما لو نجح بمهّمته الصعبة 
جداً، واألكيد أيضاً أنها ستتجاوز هفواتها مع االستمرار وزيادة الخربة 
والتجيارب، والعكيس سييكون بميردودات صعبة جداً رّبما سيتقطع 
دابير االسيتثمار يف األندية إن صّح التعبير أو تعيد أنديتنيا اىل التهديد 

باالنسحاب من الدوري لعدم قدرتها عىل ترصيف أمورها البسيطة.

شحنات .. ومشاغبات !
محمد حمدي

حسيم التعيادل اإليجابي بنتيجية )2-2( املبياراة املثرة التي 
جمعيت فرييق الكرخ لكرة القيدم مع مضيفيه فريق النجف 
لكرة القدم يف ختام الجولة السادسة من مرحلة اإلياب بدوري 
الكرة املمتاز يف املوسم 2020-2021 عىل ملعب النجف الدويل.

ويف أبرز مباريات اليوم األخر من املنافسيات التي سيتتوقف 
مليدة 12 يوماً نتيجية الرتباط عدد كبر مين الاعبن املحلين 
من الفرق العرشين باملنتخب الوطني لكرة القدم الذي تنتظره 
مواجهة دوليية ودية مع نظره املنتخب األوزبكي لكرة القدم 
يوم التاسيع والعرشين من شهر آذار الجاري عىل ملعب نادي 
بونيودكيور الريايض بالعاصمة طشيقند يف إطيار تحضراته 
النهائيية للمشياركة يف الجيوالت املتبقية لحسياب املجموعة 
الثالثية التي تضّم اىل جانبه منتخبيات البحرين وهونغ كونغ 
وكمبوديا وإيران التي سيتجري بنظيام التجّمع خال الفرتة 
مين الثالث ولغايية الخامس عرش من شيهر حزييران املقبل 
بالعاصمية البحرينيية املنامية ضمين التصفيات اآلسييوية 
املشيرتكة باليدور الثاني لنهائييات كأس العالم لكيرة القدم 
2022 بقطير والنسيخة املقبلة مين بطولة كأس آسييا لكرة 

القدم 2023 بالصن.
ونجح املحرتف املغربي سيفيان طال يف تسجيل هدف التقّدم 
األول لفرييق النجف بالدقيقية الرابعة والثاثن مين املباراة، 
وأدرك الكرخ هدف التعادل بواسيطة القائيد محمود خليل يف 
الدقيقية الثامنة والسيبعن، ولم تمِض سيوى خمس دقائق 
فقيط حتيى أحيرز املدافيع املتمّيز محميد عبد الزهيرة هدفاً 
ثانياً لغيزالن البادية عن طريق ركلة حيرة من خارج منطقة 
الجيزاء واسيتمرت النتيجة عيىل حالها حتى الدقيقية الثالثة 
من الوقت بدل الضائع اسيتطاع فيها املدافع مناف يونس من 
خطيف هدف ثاني للكنياري أفرح املدرب ثائير أحمد ليحصل 
كا الفريقن عيىل نقطة واحدة فقط حيث أرتقى منها فريق 
النجيف اىل املركز الثاني يف الرتتيب برصييد 47 نقطة متخلفاً 
بفيارق 9 نقاط عين فريق القوة الجويية صاحب املركز األول 
فيميا حافظ فريق الكيرخ عىل مركزه العيارش للجولة الثالثة 

عىل التوايل حيث يملك يف جعبته 30 نقطة.
نحس النوارس

وفشل فريق الزوراء لكرة القدم يف التقدم اىل املركز الثاني بعد 
سقوطه يف فّخ التعادل السلبي أمام مضيفه فريق الكهرباء يف 
اللقياء الذي أقيم عىل ملعب نادي التاجي الريايض الذي مازال 
يشيّكل النحس أمام نجومه يف تحقيق االنتصار عليه! ووقفت 
عارضة املرمى أمام كرتن أرسيلهما القائيد عاء عبد الزهرة 

وزميله املهاجم مهند عبد الرحيم كرار خال الشيوطن األول 
والثاني ليفقد الكثر من طموحاته بالبقاء ضمن دائرة الفرق 
الكبار للتنافس بقوة عىل اللقب بعد توسيع فارق النقاط عن 
دائيرة املثلث الذهبي التي يرتّبع عليهيا القوة الجوية والنجف 
والرشطة ما أدخيل الحزن لدى جماهره وانصاره وعّشياقه 
ُقبييل الديربيي الخليجي املصيري الذي سييجمعُه مع فريق 
الوحدة اإلماراتي لكرة القدم يوم السيابع من شيهر نيسيان 
املقبل عيىل ملعب آل نهيان بالعاصمة أبيو ظبي ضمن الدور 

اإلقصائيي املؤّهل للدور األول بمنطقية غربي القارة يف دوري 
أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

قيص يعاود الظهور
وأعطيى الفوز الثمن اليذي حققه فريق الطلبية لكرة القدم 
عيىل فريق القاسيم لكرة القدم بنتيجية )3-2( يف اللقاء الذي 
ضيفه ملعب الكفل األوملبيي بمحافظة بابل الفرصة للمدرب 
الشياب قيص منر يف العيودة اىل الدوري املحيل مين جديد أثر 
اتفاقه رسمياً مع إدارة نادي القاسم الريايض لقيادة فريقها 

الكروي حتى نهاية املوسيم ليصبيح الفريق الثاني الذي يتوىل 
قيادتيه بعيد فرييق الديوانية لكيرة القيدم الذي غيادره يوم 
الخامس من شيهر كانون الثاني امليايض قبيل مواجهة فريق 
اليزوراء لكرة القدم ضمين الجولة الثالثة عيرشة من مرحلة 
الذهاب التي جرت عىل ملعب الشيعب الدويل بالعاصمة بغداد 
وانتهت بيضاء بثاثية نظيفة، واملدرب الثالث لفريق القاسيم 
بعد د.جاسيم جابر وعادل نعمة حيث تعيّول عليه الجماهر 
يف بقاء فريقها ضمن دوري األضواء ملوسيم آخر يف ظّل الدعم 

الكبر من املساندة التي سيحصل عليها منها بحكم أنه يعترب 
من نجوم الكرة العراقية السابقن من جيل 2007 الذي حصد 
للعراق لقب بطولة كأس آسييا لكرة القدم ألول مرة يف تاريخ 

املشاركات العراقية يف البطولة.
أربيل يزيد أوجاع السماوة

وتلقى فريق السماوة لكرة القدم أّول هزيمة مع املدرب سمر 
كاظيم أميام ضيفه فرييق أربيل بهيدف نظيف حميل توقيع 
مدافعه هردي سيامند يف الدقيقة التاسعة والثمانن يف املباراة 
التيي ضّيفهيا ملعيب األدارة املحلية يف محافظية املثنى حيث 
واصل نتائجه السلبية التي وضعته يف املركز العرشين واألخر 
يف الرتتييب برصيد 19 نقطة فقط مين 25 مباراة خاضها لم 
يتيذّوق طعيم االنتصيار سيوى يف 4 وتعيادل يف 8 وتعرّض اىل 
الخسيارة يف 14 وأصبح من أبرز الفرق التي ستعود اىل دوري 
الدرجية األوىل لكيرة القيدم باملوسيم الجديد مميا أثار غضب 
رابطة املشجعن التي قامت بتظاهرة أمام مقر النادي إلجبار 
مجليس اإلدارة عىل تقديم االسيتقالة الجماعية التي حملتها 
املسيؤولية الكاملة لها مليا يحدث من تراجع كبير يف النتائج 
املخيبية لآلميال التيي أجربت عدد مين نجيوم املحافظة نحو 
الهجرة خيال فرتة االنتقاالت الشيتوية نحيو الفرق األخرى 

لانضمام إليها.
مسرة ناجحة لقدوح

وواصل املهاجم اللبناني محمد جال قدوح مسرته الناجحة 
ميع فريق أمانة بغيداد لكرة القدم حيث قياده اىل نيل انتصار 
غيايل بالهيدف األول الذي سيجله بمرمى فريق الحيدود لكرة 
القيدم يف الدقيقية الحاديية واألربعن مين اللقاء اليذي أقيم 
عيىل ملعب نيادي التاجي الريايض ليثبت بأنيه كان من أنجح 
الصفقيات التي أبرمها النادي خال املركاتو الشيتوي قادماً 
من فريق العهد عىل سيبيل اإلعيارة حيث أصبح الهدف الثالث 
الذي يسيجله خال املوسم الجاري واسيتطاع تعويض مكان 
املهاجيم املخيضم مصطفى كرييم الذي غادر صيوب فريق 
الطلبية لكيرة القيدم للدفاع عين ألوانه ضمن مرحلية اإلياب 
حيث افتتح سجله التهديفي يوم الرابع عرش من شهر شباط 
امليايض بالهدف الذهبي الذي هّز به شيباك فريق الكرخ لكرة 
القدم ضمن الجولة التاسعة عرشة من مرحلة الذهاب، ونجح 
يف إحيراز الهيدف الثاني بمرمى فريق الرشطية لكرة القدم يف 
الدقيقية الثالثة واألربعن من املبياراة التي حصل فيها فريقه 
عىل نقطة غالية يوم األول من شهر آذار الجاري ضمن مرحلة 

اإلياب.

أوضيح ميدرب الطلبة حسين أحمد 
أن  املقيرر  أربييل  معسيكر  أن 
ينطلق اليوم األربعاء ويستمر 
مليدة ثمانيية أييام فرصة 
ترتيب  إلعيادة  حقيقيية 
مير  أن  بعيد  »األنييق« 
بمرحلة تسيببت برتاجع 

الفريق يف الئحة الرتتيب. وقال أحمد »الفريق بحاجة ماسة 
لهذا املعسكر لعدة اعتبارات منها أن اإلصابات التي تعددت 
يف الجيوالت املاضية تدلل عىل فقر إعيداد الفريق والجميع 
يعلم أن الظرف املايل السيابق كان وراء تواضع فرتة اإلعداد 
وبالتيايل نسيتغل فيرتة التوقف إلعيادة إعداد ييوازي املدة 
املتبقية من الدوري«. وبن: »املعسيكر سيتضمن وحدتن 
تدريبيتن يوميا باإلضافة إىل مباراتن تجريبيتن ونأمل أن 

نحصل عىل فرصة الزج بأكرب عدد من الاعبن وتحضرهم 
للمباريات املقبلة«.

وأشار إىل أن الفريق بحاجة إىل فرصة لرفع الضغط النفيس 
عين الاعبين وسييكون املعسيكر فرصة للرتوييح عنهم 

واالبتعاد عن ضغط املنافسة.
يذكر أن الطلبة يحتل املركز السيابع عرش يف الئحة الرتتيب 

برصيد 24 نقطة.

قال ميدرب نادي الكرخ ثائر أحمد 
أن فريقيه خرس نقطتين ثمينتن 
مين تعادله ميع الوصييف النجف 
يف مبياراة الجولة 25 مين الدوري 
انتهيت بالتعيادل  التيي  العراقيي 

.،2-2
وقال أحميد إن »فريقه 

قيدم مبياراة كبيرة 
النجيف وكان  أمام 
الطيرف األفضل يف 

املباراة«.
»أضعنيا  وتابيع: 

فرصا عدة وتم إغفيال ركلة جزاء 
صحيحة لفريقنا باملقابل احتسب 
ركلة حرة جاء منها الهدف الثاني 

لفريق النجف لم تكن مقنعة«.
املبياراة  »الكيرخ دخيل  أن  وبين 
الثياث  النقياط  كسيب  بشيعار 
لكين الظيروف ليم تكن 
وبالتيايل  صالحنيا  يف 
خرجنيا بنقطة رغم 
أنهيا ميع الوصييف 
غير  نراهيا  لكننيا 
أضعنا  لنيا،  منصفة 

نقطتن ثمينتن«.

الدخيول يف  الديوانيية،  اعلين نيادي 
معسكر تدريبي يف محافظة أربيل.

وقال رئيس النادي حسن العنكويش 
سييتوقف  املمتياز  »اليدوري  إن 
حتيى نهايية الشيهر الحايل بسيبب 

استحقاقات املنتخب الوطني«.
قيررت  النيادي  »ادارة  أن  واوضيح 
اسيتغال فيرتة التوقيف، فالفرييق 
سيشيد الرحال صوب اربيل ليعسكر 
اسيتعداداً  اييام   10 مليدة  هنياك 

لألستحقاقات املقبلة يف دورينا«.
يذكير أن التطبيعيية قيررت ايقياف 
دخيول  بسيبب  املمتياز  اليدوري 
املنتخيب الوطني يف معسيكر تدريبي 

اوزباكستان.

قرر الحكم العراقي محمد طارق، 
االعتيزال نهائياً مين التحكيم يف 
اليدوري العراقيي املمتياز بكيرة 

القدم.
وقيال مصيدر مقرب مين محمد 
طيارق إن »الحكيم محمد طارق 
يعييش فرتة صعبة جداً، بسيبب 
التهمييش اليذي يتعيرض له من 
الهيئية  يف  الحيكام  لجنية  قبيل 

التطبيعية«.
واوضح ان »طيارق قرر االعتزال 
وترك الرياضة نهائياً واملغادر من 
العراق«، مبيناً ان »الحكم يشيعر 
بانه يدفع ثمن كونه نجل الحكم 
السابق طارق احمد ولهذا السبب 

يتم تهميشه«.
خميس  قياد  احميد  أن  يذكير 

مبارييات فقيط مين اصيل 25 
مباراة يف املوسم الحايل.

ثائر أحمد ينتقد التحكيم

الديوانية يستغل توقف الدوري ليعسكر في أربيل الحكم محمد طارق يقرر االعتزال 

مدرب الطلبة: فترة التوقف فرصة لتصحيح االخطاء 

حذر نادي النجف الريايض، املدرب 
حسين احميد، من التحدث بسيوء 
عين النيادي، مهيدداً باللجيوء اىل 

القضاء يف حال تكرر االمر.
وذكير النيادي يف بييان تابعتيه /

املراقب العراقي/ أن »نادي النجف 
تابيع باسيتغراب شيديد وبأسيف 
نادينيا  تناوليه ميدرب  ميا  باليغ 
السيابق حسين احميد يف ترصيح 
متلفز ووصفه العبي نادي النجف 
أن  املفيرتض  مين  كان  بكلميات 
ال تطليق من رييايض عيىل الهواء 
أمام مرأى ومسيمع املاين بقوله 
))بقوا بس الباالت((، فكيف تنعت 

مين كرمهيم الليه مين 
الوصف  بهيذا  البرش 
بما  والذي  السياذج 
اسياءة  مين  فييه 

بالغية تدعيو لليرد كوننيا نشيعر 
ان هيؤالء الاعبين االبطيال هيم 

مسؤوليتنا كإدارة«.
واوضح النيادي مخاطباً أحمد، 
»نبين اننا لسينا عاجزين 
عين الرد من اسيتهدافك 
للنجيف منيذ خروجيك 

تجنييت  حييث  مهمتيك  وانتهياء 
كثرا حتيى يف حقائق من السيهل 
دحضها ومنهيا تركك للفريق وهو 
يف املركز الرابيع والحقيقة أن آخر 
مباراة ليك كانت مع الحدود وفيها 
خرس فريقنا وكنا نمتلك 16 نقطة 
وتسلسيلنا يف املركز العارش ولدينا 

مباراة مؤجلة مع الكرخ، فمن أين 
ليك ما تقوله أمام املأل ويف اكثر من 

مناسبة«.
وتابع »كما ال يخفينا تكرار عبارة 
))حاربنيي عضيو اإلدارة(( فالذي 
تقصيده كإخوته يف اإلدارة حريص 
عيىل سيمعة النيادي وسيعى بكل 
جهيده لتوفر مسيتلزمات الفريق 

بكل ما يمتلك من وسائل«.
وحذر النيادي املدرب، مين »مغبة 
االسياءة للنجيف مرة أخيرى واال 
القضياء  هيو  الفيصيل  سييكون 
العراقي العيادل وقد أعذر من أنذر 
ويجب أن تعرف جيدا ان قصتك مع 

النجف انتهت وهي من املايض«.
يذكير ان احمد تحيدث يف اكثر من 
مناسيبة عين تجربتيه ميع نادي 

النجف.

النجف يهدد حسن أحمد باللجوء الى القضاء



ب�ات اإليطايل أندري�ا بريل�و، املدير الفن�ي ليوفنتوس، 
مه�دًدا باإلقالة من قيادة الس�يدة العج�وز قبل نهاية 
املوس�م الحايل.وخرج يوفنتوس من ثمن نهائي دوري 
أبط�ال أوروبا أمام بورتو، كم�ا تراجع إىل املركز الرابع 

يف جدول ترتيب الدوري اإليطايل.
وفًق�ا لصحيف�ة »ال ريبوبلي�كا« اإليطالية، ف�إن إدارة 
يوفنت�وس ال تفكر يف إقال�ة بريلو قبل نهاية املوس�م، 
إال إذا تفاق�م الوضع الس�يئ للفريق بالدوري اإليطايل.

وأش�ارت إىل أن خط�ة إدارة يوفنت�وس يف ه�ذه الحالة 
تتج�ه لتعيني إيج�ور تيودور، مس�اعد بريلو، بش�كل 

مؤقت حتى نهاية املوسم الحايل.
وأوضحت أن تيودور لم يعد عىل عالقة جيدة مع بريلو 

أو روبرتو بارونيو أحد أعضاء الجهاز الفني ليوفنتوس.
وقالت الصحيف�ة اإليطالية: »إذا تأجلت إقالة بريلو إىل 
الصيف، فإن يوفنتوس لن يستطيع التعاقد مع مدرب 
كبري مثل يورجن كل�وب )ليفربول( أو بيب جوارديوال 
)مانشس�ر سيتي( ألس�باب مالية«.وذكرت أن البدالء 
املحتمل�ني يف يوفنت�وس، هم: جيان بيريو جاس�ريني 
الس�ابق  )امل�درب  س�باليتي  ولوتش�يانو  )أتاالنت�ا( 
إلنر وروم�ا(، وس�يموني إنزاجي )التس�يو(.وأكد أن 
ماس�يميليانو أليج�ري، م�درب يوفنتوس الس�ابق، ال 
يزال يف الحسابات، لكن عالقته السيئة مع بافل نيدفيد 
نائب الرئيس وفابيو باراتيتيش املدير الريايض قد تمنع 

عودته إىل السيدة العجوز.

ل  آندي روبرتسون مدافع ليفربول إن حامل ق�ا
لقب الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم 
ال ي�زال يملك الوق�ت لتحقيق انتفاضة يف 

النتائج وإنهاء املوسم يف املربع الذهبي.
وحطم ليفربول األرقام القياس�ية املوسم 
امل�ايض يف طريق�ه نح�و حص�د اللق�ب 
ألول م�رة يف 30 عام�ا لكن�ه ابت�ي هذا 
املوس�م باإلصابات وحق�ق العديد من 
النتائج الس�يئة تركته س�ابعا برصيد 
46 نقط�ة م�ن 29 مباراة.وفاز فريق 

امل�درب يورج�ن كلوب أربع م�رات يف آخر 
ع�ر مباريات بالدوري لكن روبرتس�ون 
يأمل أن يستعيد الفريق مستواه بعد فرة 
التوقف الدولية.وقال روبرتس�ون لشبكة 
»سكاي سبورتس«: »لس�وء الحظ، نحن 
ال نق�دم موس�ما جيدا بالش�كل الذي كنا 
هن�اك  ي�زال  ال  »لك�ن  نتصوره«.وتاب�ع 
بع�ض الوقت إلص�الح األم�ور، ولن يصل 
األم�ر إىل امل�دى الذي نري�ده لإلصالح لكن 
يتبق�ى الوق�ت لتصب�ح األم�ور أفضل«.

إظه�ار  نس�تطيع  أن  »أتمن�ى  وأض�اف 
املس�توى الس�ابق لليفرب�ول وأن نواصل 
التق�دم.. ال يزال الطري�ق طويال«.ويلعب 
ليفرب�ول، الذي يتأخر بخم�س نقاط عن 
تش�يليس راب�ع الرتيب، مع ري�ال مدريد 
يف دور الثماني�ة ل�دوري أبط�ال أوروب�ا 
الش�هر املقبل.وتابع روبرتس�ون »نحتاج 
إىل املحاول�ة يف الجانب�ني )املرب�ع الذهبي 
ودوري األبط�ال(.. نحت�اج إىل التق�دم يف 

الدوري ألفضل مركز ممكن«.

روبرتسون يؤكد قدرة ليفربول على التأهل لدوري االبطال 

يوفنتوس 
يفكر في

 إقالة بيرلو

االربعاء 24آذار  
2021 العدد 2552    

السنة
 الحادية

عشرة

7الرياضية

يرغب نادي مانشس�ر سيتي يف التعاقد مع 
ظه�ري أيرس جديد خ�الل املريكاتو الصيفي 

املقبل.
ووفًق�ا لصحيفة »ذا صن« الريطانية، فإن 
الس�ويدي جابرييل جودموندسون، مدافع 
جرونينج�ن الهولندي، يع�د الهدف الرئييس 

ملانشسر سيتي يف الصيف املقبل.
وأشارت إىل أن جودموندس�ون بدأ مسريته 
من خ�الل اللعب كمهاجم وجن�اح، قبل أن 
يعود إىل مركز الظه�ري األيرس لكن بصفات 

هجومية.
أن  الريطاني�ة  الصحيف�ة  وأوضح�ت 
يف  منافس�ة  س�يواجه  س�يتي  مانشس�ر 
الصفق�ة من يوفنت�وس وناب�ويل واليبزيج 

وبوروسيا دورتموند.
عق�د  أن  الريطاني�ة  الصحيف�ة  وذك�رت 
جودموندس�ون م�ع جرونينج�ن ينتهي يف 
املوس�م املقبل، م�ا يجعل الن�ادي الهولندي 
مضط�رًا لبيع�ه يف الصي�ف املقب�ل، حتى ال 

يرحل مجاًنا يف املوسم التايل.

األول  مران�ه  إس�بانيا،  منتخ�ب  أكم�ل 
باملدين�ة الرياضية وس�ط غي�اب الثالثي 
وخوس�يه  رام�وس،  س�ريجيو  القائ�د 
لوي�س جايا، وج�ريارد مورينو، وذلك يف 
إط�ار اس�تعدادات »ال روخ�ا« النطالق 
املؤهل�ة  أوروب�ا  تصفي�ات  مش�وار 
املنتخ�ب  2022.وخ�اض  ملوندي�ال 
اإلس�باني، تحت قيادة مدربه لويس 
األوىل  التدريبي�ة  حصت�ه  إنريك�ي، 
بمش�اركة جمي�ع الالعب�ني الذي�ن 
ت�م اس�تدعاؤهم للقائم�ة، بيم�ن 
املنض�م  الش�اب  الرباع�ي  فيه�م 
ألول م�رة بيدري، وبي�درو بورو، 
وبرايان خيل، والح�ارس روبرتو 
رام�وس  باس�تثناء  سانش�يز، 
وجاي�ا ومورينو.واكتفى الثالثي 
بتدريب�ات داخل صال�ة األلعاب 
البدني�ة، حي�ث يعان�ي راموس 
م�ن كدم�ة قوية تع�رض لها 
أم�ام  الري�ال  مب�اراة  خ�الل 
س�يلتا، بينما اضطر مورينو 

ملغ�ادرة مواجه�ة فريق�ه فياري�ال أمام 
غرناطة بس�بب آالم عضلية.وس�يخضع 
مورين�و الختب�ار تح�ت إرشاف الطاق�م 
الطب�ي للوق�وف ع�ىل م�دى جاهزيت�ه 
إلح�دى املباريات الث�الث بالتصفيات، أو 
العودة لناديه ح�ال وجود إصابة قوية يف 
عضلة الفخذ اليمنى.واس�تمر مران نحو 
70 دقيق�ة يف أول تواص�ل إلنريك�ي م�ع 
العبيه اس�تعدادا ألوىل مواجهات املشوار 
القاري يف التصفيات يوم الخميس القادم 
أمام اليون�ان يف مدين�ة غرناطة )جنوب 
يف  اإلس�بان  القرع�ة  إس�بانيا(.وأوقعت 
املجموع�ة الثانية مع منتخبات الس�ويد 

اليونان وجورجيا وكوسوفو.
وبع�د مواجه�ة اليون�ان غ�دا الخمي�س 
عىل ملع�ب )لوس كارمينيس(، س�يطري 
بط�ل العال�م يف 2010 بجن�وب إفريقي�ا 
إىل جورجي�ا ملواجه�ة منتخبه�ا يوم 28 
من الش�هر الج�اري، ثم تعود لتس�تقبل 
كوس�وفو ع�ىل ملع�ب )ال كارتوخ�ا( يف 

إشبيلية يف اليوم األخري من الشهر.

السيتي يطمح للتعاقد مع جودموندسون

جيرارد مندهش من قرار 
استبعاد أرنولد

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة هاالند

قال س�تيفن جريارد قائد إنجلرا الس�ابق إنه مندهش من 
قرار جاريث ساوثجيت مدرب املنتخب اإلنجليزي باستبعاد 
ترينت ألكس�ندر-أرنولد من تش�كيلة الفريق قبل مباريات 
يف تصفيات كأس العالم 2022 هذا الش�هر ووصف مدافع 

ليفربول بأنه »أفضل ظهري أيمن يف البالد«.
ولم ينضم ألكس�ندر-أرنولد لقائمة م�ن 26 العبا للمدرب 
س�اوثجيت قب�ل خوض ث�الث مباري�ات يف التصفيات مع 

سان مارينو وألبانيا وبولندا.
ويش�ارك الالعب البالغ عمره 22 عاما بانتظام يف تشكيلة 
إنجل�را منذ ظهوره يف كأس العالم 2018 لكن س�اوثجيت 
ق�ال إن تراج�ع مس�توى الالع�ب يف الفرة األخ�رية كلفه 

موقعه.
ويمل�ك س�اوثجيت العديد م�ن الخي�ارات يف مركز الظهري 
األيم�ن وض�م بالفع�ل كايل ووكر من مانشس�ر س�يتي 
وك�ريان تريبي�ري م�ن أتلتيك�و مدريد وري�س جيمس من 

تشيليس.
وقال جريارد مدرب رينجرز، الذي قىض 17 موسما كالعب 
يف ليفرب�ول، إن ألكس�ندر-أرنولد يحت�اج إىل الدع�م حتى 

يستعيد مستواه.
وأضاف العب وسط إنجلرا السابق لوسائل إعالم بريطانية 
»أعتقد أن ترينت هو أفضل ظهري أيمن إنجليزي يف البالد«.
وزاد »هناك يشء تعلمته خالل اللعب أنه ال يمكن أن يكون 
مستواك باستمرار 10 من 10. عندما تراجع، فإنك تحتاج 
إىل الدعم والحب واالهتمام من املدرب وبش�كل أكر من أي 

شخص آخر«.
وأض�اف »لذا أنا مندهش من الق�رار لكن هذا رأيي، ورأيي 
غ�ري مه�م. جاريث س�اوثجيت هو ال�ذي يتخذ الق�رار. ال 
أحت�اج بالرضورة إىل االتفاق مع القرار لكني لس�ت مدربا 

إلنجلرا«.
وتس�تضيف إنجل�را منتخب س�ان مارينو ي�وم الخميس 
قبل أن تلعب يف ضيافة ألبانيا يوم األحد. وسيلعب املنتخب 

اإلنجليزي أيضا عىل أرضه أمام بولندا يف 31 آذار الجاري.

أك�د األرجنتيني خ�وان مارتن ديل 
بوترو، بطل أمريكا املفتوحة للتنس 
الس�ابق، إن�ه س�يخضع لجراح�ة 
جديدة يف الركبة هذا األسبوع معرًا 
عن أمله يف التعايف يف الوقت املناسب 
للمش�اركة يف أوملبياد طوكيو.وقال 
املصن�ف الثالث عىل العالم س�ابًقا، 
والذي لم يتعاف تماًما من سلس�لة 
إصابات يف الركبة، عىل انس�تجرام، 
إنه يف ش�يكاغو حالًيا، وس�يخضع 

لجراحة يف الركبة.
بط�رق  الع�الج  »جرب�ت  وأض�اف 
مختلف�ة لكن األلم ال يزال موجودا. 
يعلم الطبي�ب مدى رغبتي يف اللعب 
مجددا واملش�اركة يف األوملبياد ولذا 
قررن�ا الخضوع لجراح�ة يف أرسع 

وقت ممكن«.

وتنطلق منافس�ات ف�ردي الرجال 
للتن�س يف أوملبي�اد طوكي�و يف 24 

تموز.
وخض�ع دي�ل بوت�رو، ال�ذي ف�از 
بميدالي�ة برونزي�ة يف أوملبياد لندن 
2012 وميدالي�ة فضي�ة يف ألع�اب 
ري�و 2016، ل�3 عملي�ات جراحية 
من�ذ إصابت�ه يف بطول�ة ش�نغهاي 
آخ�ر  وكان�ت   2018 يف  لألس�اتذة 
جراح�ة خض�ع له�ا يف اغس�طس 
اب 2020.كم�ا كان�ت آخ�ر بطولة 
ش�ارك فيها ديل بوترو )32 عاما( 

يف منتصف 2019.
وق�ال ديل بوت�رو إن األم�ور كانت 
صعب�ة من�ذ وف�اة وال�ده يف يناي�ر 
كان�ون الثان�ي وإنه ش�عر بضغط 

للعودة إىل امللعب.

النادي الملكي يحدد 
ناجلسمان كبديل لزيدان

كشف تقرير صحفي إسباني، عن 
تطور جديد بش�أن ارتباط النرويجي 
إيرلين�ج هاالن�د، مهاج�م بوروس�يا 
دورتموند، باالنتق�ال إىل ريال مدريد 

خالل الصيف املقبل.
ووفًقا لرنامج »الشرينجيتو« 

اإلس�باني، ف�إن صفقة هاالند تمت بش�كل عمي 
لصالح ريال مدريد مقابل 150 مليون يورو.

وق�ال الرنام�ج اإلس�باني: »إذا ج�اء هاالن�د إىل 
املرينج�ي بش�كل رس�مي، ف�إن الن�ادي امللك�ي 
س�يتخىل عن حل�م التعاق�د مع الفرن�يس كيليان 

مبابي، مهاجم باريس سان جريمان«.

يذك�ر أن بع�ض التقاري�ر زعم�ت وج�ود رشط 
جزائ�ي يف عق�د هاالند م�ع دورتمون�د بقيمة 75 
ملي�ون ي�ورو، لكن ال يمك�ن تفعيل�ه قبل صيف 
2022.ويواج�ه ريال مدريد منافس�ة عىل صفقة 
هاالند من قبل برش�لونة وتشيليس وقطبي مدينة 

مانشسر.

استقرت إدارة ريال مدريد عىل املدرب الجديد للمرينجي يف حالة رحيل 
الفرنيس زين الدين زيدان خالل الصيف املقبل.

ووفًقا لرنامج »الش�رينجيتو« اإلس�باني، فإن مس�ؤويل ريال مدريد 
يخطط�ون ملنح املهم�ة الفنية لألملان�ي جوليان ناجلس�مان، مدرب 

اليبزيج الحايل.
وأف�ادت تقارير إس�بانية، يف وقت س�ابق، بأن خ�وان البورتا، رئيس 
برش�لونة، يعتر املدرب الهولندي رونالد كومان إرث س�لفه جوسيب 
ماري�ا بارتومي�و، ويخط�ط لإلطاحة ب�ه ضمن مروع�ه الجديد يف 

البارسا، والتعاقد مع ناجلسمان.
ونف�ت مصادر قريبة من البورتا ه�ذه األنباء، مؤكدة أن الرئيس لديه 

ثقة مطلقة يف املدرب الهولندي.
كم�ا نفت املصادر وجود أي تحرك من جانب إدارة برش�لونة، للبحث 
عن بديل لكومان، وخاصة ما يتعلق بناجلسمان، وهو ما يجعل الباب 

مفتوحا أمام ريال مدريد للتعاقد معه حال تم االستغناء عن زيدان.
وتبدو الصورة غري واضحة حتى اآلن فيما يخص مس�تقبل زيدان مع 

ريال مدريد، وهناك إمكانية لرحيله حال خروج الفريق بال ألقاب.

راموس وجايا يغيبان عن مران إسبانيا

ديل بوترو 
يخضع لجراحة في الركبة
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الحسن بن هانئالثقافـي

يا َربِّ إِن َعُظَمت ُذنوبي َكثرًَة

َفلََقد َعلِمُت ِبأَنَّ َعفوََك أَعَظُم

إِن كاَن ل َيرجوَك إِلاّ ُمحِسٌن

َفِبَمن َيلوُذ َوَيسَتجرُي املُجرُِم

عاً أَدعوَك َربِّ َكما أََمرَت َتَضُّ

َفإِذا َرَددَت َيدي َفَمن ذا َيرَحُم

ما يل إِلَيَك َوسيلٌَة إِل الرَجا

َوَجميُل َعفوَِك ُثمَّ أَناّى ُمسلُِم

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

شكسبري
ل تتس�ول وداً بارداً، ول تس�أل وصالً متكلفاً، ل 
تنتظ�ر مجيء من ل يجيء، ك�ن متقدماً بعقلك 

مرتاجعاً بقلبك. 
عندما ُتدخل الس�عادة إىل قلوب اآلخرين ستعرف 

السعادة عنوانك.
 أظ�ن أن البعض أصبحوا بحاجة للتجاهل قليالً، 

ليعلموا كم كان اهتمامنا بهم جميالً. 
ما وجدت ش�عوراً أروع من أن يذكرك صديق من 
بعد طول غياب. رغم بس�اطة األفعال الصادقة، 
إل أنها تصنع يف القلب إحساس�ًا عميقاً ل تصله 

كبائر املجامالت.

ربما كانت املقدمة التي اس�تهلها الروائي 
رضغ�ام ع�الوي يف روايت�ه ) الوجه اآلخر 
( أش�عرتني بيشء من ع�دم الرضا كونها 
تكش�ف يل معالم األح�داث الرسدية لبنية 
الن�ص, وق�د تح�رم املتلق�ي م�ن متع�ة 
املفاج�أة واملتع�ة, إل أن ذل�ك رسع�ان ما 
يت�الىش ويضمح�ل, وعن�د النته�اء م�ن 
متابع�ة األح�داث الرسدي�ة, فإننا س�وف 
ها جزء  نشتاق للعودة لهذه املقدمة ونحساّ
م�ن النص, وبالرغم م�ن أن الرواية كبرية 
بع�دد صفحاتها الت�ي تص�ل إىل ثالثمائة 
وتس�ع صفح�ات, إل أن�ه أج�اد حبكتها, 
متوات�رة  محتدم�ة  أحداث�اً  وتضمينه�ا 
متصل�ة  ممتع�ة,  مش�وقة  متصاع�دة 
مرتابطة متماس�كة, يف مكانها, وزمانها, 
ورس�التها  وثيمته�ا,  وش�خصياتها, 
اإلنس�انية الكب�رية, وأنس�اقها الثقافي�ة 
املضمرة, وخطابها الجتماعي, وخطابها 
األدب�ي, وعمق وغ�زارة وقائعه�ا , وبدت 
وكأنها قص�رية وأن املتلقي يج�د فيها ما 
يم�س حياته, وما هو ل�ه صلة بما يحدث 

يف حياتن�ا املع�ارصة, حي�ث سنكتش�ف 
ع�ر ثناياها عال�م ) النرتني�ت (, والعالم 
األزرق الف�رتايض, وم�ا يح�دث في�ه من 
عجائ�ب وغرائ�ب, وه�ي وتحدث بش�كل 
ملفت للنظ�ر, وقد كتبت بنم�ط الواقعية 

النتقادية.
واض�اف: ان الروائ�ي يحذرن�ا عر حركة 
العملية الرسدي�ة يف املبنى الرسدي, مغبة 
الس�تخدام الخاطئ, لصفحات التواصل, 
وجه�ل اس�تخدامها بالصيغ�ة التي يجب 
أن تع�ود بالفائ�دة, ولي�س أداة تخري�ب 
وتحطي�م ودمار, وبالرغم م�ن أننا ندخل 
بيت كم�ال وزوجته لي�ى وأولده األربعة, 
ول ن�رح عنه, وليس هنال�ك أي انتقالت 
كب�رية, إل أنن�ا من خ�الل رصدن�ا لحياة 
هذه األرسة س�وف نكتش�ف الكثري, الذي 
قه رواي�ة يف انتقالته�ا الكبرية ,  ل�م تحقاّ
إذ أن الروائ�ي يجعلنا نعي�ش حالة وحدثاً 
إىل  أداّت  الت�ي  واألس�باب  من�ذ نش�وئها, 
تفاق�م األح�داث وتأزمه�ا داخ�ل األرسة, 
ف�األم ليى لم تكن عى وف�اق مع زوجها, 

وإنه�ا تزوجته بع�د حادثة ح�ب مع ابن 
خالها محمود انتهت بالفشل, استسلمت 
تلك املرأة ورضخ�ت لألمر الواقع, وأنجبت 
م�ن كمال ثالث�ة أبناء وبن�ت, وانحرصت 
حياته�ا يف خدمته�م, إعداد ث�الث وجبات 

الطع�ام يومياً, وغس�ل املالبس, وتنظيف 
الش�قة, وإعداد األولد للدراسة واستقبال 
�ت ليى أناّها  الزوج عند عودته, هكذا أحساّ
لم تكن س�وى خادمة ألولده�ا وزوجها, 
وإنه�ا مهمش�ة بالرغ�م من ح�ب كمال 

واحرتام�ه له�ا, إل أنها تحساّ نفس�ها يف 
س�جن, فوج�دت أن املتنف�س الوحيد لها 
ه�و صفحة التواصل )الفي�س بوك(, وقد 
اش�رتط زوجها أن تض�م صفحتها اإلناث 

فقط, وعليها أن ل تقبل صداقة الذكور.
وتاب�ع: إناّ الروائ�ي يق�دم لن�ا األح�داث 
خطوة بخطوة , كما أنه يف مقدمة املسرية 
الرسدي�ة, يحيطن�ا علماً باألس�باب التي 
دعت ليى إىل البحث عن متنفس من خالل 
صفحته�ا, وبالصدفة تج�د طلب صداقة 
من الذكور تحت اس�م مس�تعار )حروف 
تدخ�ل  الفض�ول  وبداف�ع   ) منك�رسة 
صفحته فتجدها غارقة بالش�عر والكالم 
الع�ذب, فتقراّر أن توافق عى صداقته بعد 
الس�تئذان من زوجها, ويك�ون لها ذلك, 
بعده�ا تنتعش نفس�ية لي�ى ويجتاحها 
امل�رح وتمألها الس�عادة, كونه�ا وجدت 
ضالتها املنشودة, وجدت من يستطيع أن 
يمأل قلبها بالحب بدل من الحياة الرتيبة, 
وق�د صدق�ت مقول�ة صديقته�ا إين�اس 
وكاتمة أرسارها ) ألم أقل كان حزنك غري 
املعروف س�ببه فراغ عاطف�ي أخذ يحتل 
أوصالك الباردة ويصيبها بالنجماد وإنك 
بحاج�ة ملن يعيد لروحك الدف�ئ . أو ربما 
الشتعال إن صح التعبري ( ص 41, وهكذا 
فإناّ ليى وجدت يف ) حروف منكرسة ( ما 
يعوضها ويقتل الرتابة يف حياتها وينعش 
قلبه�ا, وتنش�أ تل�ك العالقة ب�ني الثنني 
وترتع�رع وتك�ر, فتفق�د لي�ى توازنه�ا 
وسيطرتها واهتمامها بأرستها وتهملهم 
وتتفرغ لعالقة الحب الكبرية التي نشأت, 

ويستعرض لنا الروائي التفاصيل الدقيقة 
والواقعية والفوىض واإلهمال الذي أصاب 
األرسة بس�بب انش�غال ليى م�ع حبيبها 
اهتمام.واوض�ح  دون  األرسة  وتركه�ا 
:وألننا لم ن�رح مكاننا وبقينا مع األرسة 
نرصد هذه الحال�ة الجديدة التي أملت بهم 
ونتبع بشوق س�ري األحداث التي تتخلتها 
مفاج�آت كب�رية, منه�ا اكتش�اف ابنتها 
س�ارة لتلك العالقة, وسفر كمال يف مهمة 
من دائرت�ه, وحالة  التخب�ط الذي أصاب 
ليى إذ أنها فش�لت يف القيام بمهامها عى 
الوجه األكمل بعد أن س�هرت مع حبيبها 
إىل س�اعة متأخرة من الليل مما اضطرها 
أن تن�ام إىل الس�اعة الثانية ع�رة ظهراً 
ونس�يت أولدها الذين استيقظوا وذهبوا 
إىل مدارس�هم دون إفط�ار ولم يوقظوها, 
وتبق�ى ليى تعي�ش حالة الوج�د والهيام 

وه�ي تس�تقبل القصائ�د الش�عرية من 
حبيبها )الفرتايض( حتى غدت هي تكتب 
له قصائد, وقد وف�ق الروائي يف جعل تلك 
القصائد من ضم�ن املبنى الرسدي وجزء 
منه وحال�ة مكملة لتأجي�ج وتفعيل تلك 
تها  العالقة.واشار اىل إن األحداث التي ضماّ
تل�ك الرواية ج�زء من حياتن�ا املعارصة, 
التقني�ات الحديث�ة دخل�ت يف كلاّ  ك�ون 
مج�الت حياتن�ا, وص�ارت ملتصقة بنا 
ووجوده�ا حال�ة رضوري�ة يف كل بي�ت, 
وإن م�ا ي�دور يف هذه األرسة ه�و نموذج 
لحالت كثرية حدثت بس�بب الس�تخدام 
الس�يئ لهذه التقنيات الحديث�ة, كما أنه 
أي الروائي اس�تطاع أن يس�تخدم أدواته 
الرسدية وفق الس�ياق الفني الذي تتطلبه 
صناع�ة الرواي�ة، حي�ث تحريكه�ا دفعة 
واح�دة دون تخلف إحداه�ن عن األخرى, 

الزم�ان, امل�كان, الش�خوص, األح�داث, 
يف الحرك�ة الصحيح�ة, حي�ث التعري�ف, 
الحبك�ة, الت�أزم, ال�ذروة, النف�راج, ويف 
ت ب�ني األم ليى وابنتها  املواجه�ة التي تماّ
س�ارة بع�د اكتش�اف األم أن له�ا عالقة 
م�ع ش�اب اس�مه نس�يم وتل�ك العالقة 
نش�أت ع�ر صفح�ة التواص�ل )الفيس 
بوك( ) كانت عينا ليى تتس�عان من هول 
املفاجأة, لدرجة أنهما أصبحتا مرعبتني, 
أخذت الهاتف وأخفت�ه, وهي تلعن كمال 
وتربيت�ه لتلك البنت, وإناّه هو من أعطاها 
املرونة حتى انفل�ت عقدها. وكيف لفتاة 
بهذا العمر أن تعش�ق وتهوى.( ص 238, 
وبعد أن يتكاش�فا فيخيب ظناّ األم, إذ أن 
اسم نسيم لبنت وليس لولد, وتنهار سارة 
وتكش�ف ألبيها عالق�ة أمها ب�� ) حروف 
�ق كم�ال م�ن صحة  منك�رسة (, فيتحقاّ
أقوال ابنت�ه, وتبدأ أعمدة األرسة تتهاوى, 
وتنف�كاّ تل�ك الرواب�ط األرسي�ة العميقة, 
وترتك ليى البيت غاضبة, لرتحل إىل أهلها, 
وهناك مفاجآت كب�رية داخل متن النص 
اترك�ه للمتلقي, لكي ل أفس�د عليه متعة 
املتابع�ة والتش�ويق. وخت�م :إناّ رحلتن�ا 
يف فض�اء رواية ) الوجه اآلخ�ر ( للروائي 
رضغ�ام عالوي,وال�ذي يق�داّم لن�ا م�ن 
خاللها  أحداثاً رسدية متماس�كة لحياتنا 
املع�ارصة وما يحدث فيه�ا, عر الواقعية 
النتقادية بلغة رسدية انسجمت والسياق 
الفن�ي ملبنى النص. وبأس�لوب حداثوي , 
مس�تخدما التقنيات الحديث�ة يف صياغة 

املفردة الرسدية .

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
ي��رى الناق��د يوس��ف عب��ود جويع��د ان« الوج��ه 
اآلخ��ر« لل��روايئ رضغ��ام ع��اوي يه رواي��ة ع��ن 
ال��دور التخريبي لوس��ائل التواصل االجتمايع يف 
تفكي��ك األرسة. وقال جويعد يف دراس��ة نقدية 

خص بها )المراقب العراقي(: 

» الوجه اآلخر« رواية عن الدور التخريبي لوسائل التواصل االجتماعي في تفكيك األسرة
تنتمي إلى أدب الواقعية االنتقادية

املراقب العراقي/متابعة...
عن حكاية التلمس�اني وتحولته الحادة يأتي كتاب 
»رحل�ة كام�ل التلمس�اني.. الرسي�ايل يف مواجه�ة 
الواقع�ي« للش�اعر والتش�كييل امل�رصي محس�ن 
الباليس، الصادر مؤخراً ع�ن دار الثقافة الجديدة يف 

القاهرة. وقد أقيمت ندوة ملناقش�ة الكتاب يف آتيليه 
القاهرة، ش�ارك بها كل من الش�اعر والناقد مدحت 
طه، الكاتبة مي التلمس�اني، وأداره�ا الفنان يارس 

عبد القوي، ولنستعرض جانباً منها..
تحدث بداية يارس عب�د القوي مدير الندوة ومصمم 
غ�الف الكتاب، قائالً.. إن العمل ل يقترص عى كامل 
التلمس�اني، وإن كان ه�و البط�ل، لكن�ه بانورام�ا 
للحرك�ة املرصية والعاملية الثقافي�ة يف العرينيات 
وما بعدها من القرن الفائت، فهو أكر من أن يكون 
عن ش�خص واحد، وإن كان ي�روي كل ما حدث من 
خ�الل عني هذا الش�خص. وبما أنه ي�روي فالكتاب 
يق�رتب أكثر م�ن الرواي�ة، عن كون�ه كتاب�اً بحثياً 
جاف�اً، فالِحس الروائي يحي�ط بالكتاب تماماً، رغم 
املص�ادر واملراج�ع الكث�رية، وأضاف عب�د القوي يف 
نهاية كلمت�ه، أن الكتاب رغم ش�خصية باحثه، قد 
تماس بدرجة كبرية مع كتاب »السرييالية يف مرص« 
للناقد والكاتب سمري غريب، الذي قام بتق����ديمه 

للكتاب.
وأش�ار مدحت ط�ه بداي�ة، إىل أنه ليس بمس�تغرب 
مناقش�ة كت�اب ع�ن كام�ل التلمس�اني يف آتيليي�ه 
القاهرة، الذي ناقش من قبل كتاب سمري غريب آنف 
الذكر، واحتفالية جماعة )الفن والحرية( بمرور 70 
عام�ا عى نش�أتها. ويرى طه أن ما ح�دث يف العالم 
من�ذ بداية الحرب العاملي�ة األوىل، ثم ثورة 1919، ثم 
ظهور النخبة التي أسس�ت جماع�ة الفن والحرية، 
كان�ت بمثاب�ة حال�ة مق���اومة لكل م�ا يجري ىف 

العالم.

»رحلة كامل التلمساني« السريالي في مواجهة الواقعي

فائدة حنون: التعليم وّسع عشقي 
لعالم أدب الطفل 

املراقب العراقي/ خاص...
اك�دت القاص�ة فائدة حن�ون مجي�د ان عملها 
�ع عش�قها لعال�م أدب الطف�ل  يف التعلي�م وساّ
فاألتص�ال بالطف�ل الصغ�ري أمٌر عمي�ق وتلبية 
يف  طفوليا.وقال�ت  تناغم�ا  يتطل�ب  حاجات�ِه 
ترصي�ح ل�)املراقب العراق�ي(: يل إىل اآلن عقدان 

، وأنا أعم�ل معلمًة ومربيًة أجياٍل 
وليدت�ي  الطفول�ة  أن  ..وبم�ا 
مذ الس�نوات األرب�ع من عمري 
ع فيض عشقي  ...فالتعليم وساّ
نتجاه�ل  ل   .... العال�م  له�ذا 
أهمية األمر ..فاألتصال بالطفل 
الصغ�ري ..أم�ٌر عمي�ق وتلبي�ة 
حاجات�ِه يتطل�ب تناغم طفويل 
، لنص�ل إليِه...ل�ذا أعتق�د إن�ي 
أمتلك ه�ذا التناغم ....ما أضاف 
ًله�ذا  س�حرية  ملس�ًة  لحيات�ي 
العال�م ، ه�و تنش�ئتي يف بي�ت 

يتحفني دوماً بالقصص واملجالت واملوس�وعات 
التي تحاكي عقل الطفل ...أما قصص الشعوب 
وأفالم وولت ديزني الكرتونية ..ل سيما الروائع 
مث�ل ملهمت�ي )س�اندريال( ...فتل�ك له�ا الدور 
الك�ر يف تواص�يل م�ع الطفل.واضاف�ت :بدأُت 
بالرتبية والتعليم ، وأكملت مسريتي بأول تجربة 

يل برتجم�ة القصص وأخ�رى تألي�ف ، خاطبُت 
به�ا أعم�ار مختلف�ة .....أكتش�فُت حينها أني 
أبح�ر يف عال�م ل ينتمي إليِه إل النب�الء وما زلت 
أذكر أول يوم يف الوظيفة )املدرس�ة( رأيُت ألواناً  
باه�رة وكثرية عى الجدران والس�قوف واملقاعد 
، وحت�ى األطف�ال أعجبتن�ي أش�كالهم املفعمة 
بال�راءة وثغوره�م الباس�مة ... 
وهتاف�ات  صيح�ات  س�معت 
غنت للوط�ن ...عندها قلت »لن 
اتوقف صامتة« ش�اركتهم بكل 
النش�طة والفعالي�ات الطالبية 
للطف�ل  بالكتاب�ة  وارتفع�ُت 
الظريف .وتابعت  الكائن  ...ذلك 
:ش�اهدُت العرات من الكتاّاب 
والرس�امني يف خ�الل الخمس�ة 
ع�ر س�نة املاضي�ة  م�ن كل 
األن�واع ، م�ن ط�الب ونابغني ، 
أحرتف�وا كتاب�ة القص�ة للطفل 
والرس�م ..علم�وا أنفس�هم بأنفس�هم ..كذل�ك 
تعرفت عى س�يدات يأمل�ن أن تكون قصصهن 
رموزاً وِعراً ألحفاده�ن .. ول أنكر أكر حقيقًة 
يف حياتي بغرس هذا العشق يف ذاتي  ..هو والدي 
الذي بات مهتم�اً بي وبعاملي الجمي�ل ...ليومنا 

هذا.

املراقب العراقي/ خاص...
اكد الروائي حسني محمد رشيف وصول روايته » فراشات 
العط�ار« إىل بغ�داد بع�د رحلة بدأت م�ن الس�ويد ولبنان 
وهي صادرة عن دار تأوي�ل للتوزيع والنر .وقال رشيف 
يف ترصي�ح ل�)املراق�ب العراقي(:الحمد لل�ه وبفضل منه 
وصلت روايتي الجديدة »فراشات العطار«  إىل بغداد بوسم 
دار تأويل بعد مرت برحلة طويلة ابتدأت من أوربا وتحديدا 
الس�ويد ومرورا بلبنان. واض�اف : ان الرواية الجديدة ذات 
موض�وع مختلف ع�ن مواضي�ع رواياتي الس�ابقة وهي 
صادرة عن دار تأويل للتوزيع والنر فكل الشكر للصديق 
الش�اعر زين العزيز وهي حاليا تباع بمقر الدار يف ش�ارع 

املتنبي عمارة امليايل الطابق األول.

»فراشات العطار« تطير 
من السويد لتحط في بغداد

ضرغام عالوييوسف عبود جويعد

املراقب العراقي/ متابعة...
منذ القدم والعديد من الش�عراء واألدباء الع�رب فضلوا الختفاء وراء 
أس�ماء مس�تعارة، يكتبون به�ا أعماله�م األدبية، فعرف�وا بها دون 
أس�مائهم الحقيقي�ة، والكث�ري م�ن الش�عراء العرب وضعوا أس�ماء 
مس�تعارة، حت�ى تحول األمر إىل ظاه�رة أو قاعدة ُيحت�ذى بها، ترر 
غي�اب كاتب ما عن قراّائه.املهلهل:وهو لقب للش�اعر عدى بن ربيع�ة 
ب�ن الحارث بن م��رة التغلبى الوائل�ي، الذى لق�ب باملهلهل كما كان 
يق�ال ألنه كان يلبس ثيابا مهلهلة، وقيل أيضا أن هذا اللقب مس�تمد 

من قوله: »ملا توغل ىف الكراع هجينى هلهلت آثار مالك أو سنبال«.
املتنبي: اس�مه فهو أحمد بن الحس�ني بن الحس�ن بن عبدالصمد أبو 
الطي�ب الجعفي الكندي، الذى ترك إرثاً عظيماً من الش�عر، يقال لقب 

ب� »املتنبي« ألنه ادعى النبوة يف بادية السماوة.
الفرزدق: لقب الشاعر همام بن غالب بن صعصعة التميمي وكنيت��ه 

أبوفراس، ولقب بالف�رزدق لضخامة وتهجم وجهه. 
ديك الجن: ديك الجن واس�مه عبد السالم بن رغبان بن عبد السالم بن 
حبيب بن عبد الله بن رغبان بن مزيد بن تميم الكلبي الحميص شاعر 
عربي عبايس، مولود يف العام 161 ه� ىف مدينة حمص، وتويف يف العام 
236 ه�، لقب بديك الجن بسبب لون عينيه األخض وعاش يف حمص 

حياته الحافلة التي امتدت قرابة خمسة وسبعني عاماً.
املس�دود: وهو لقب لشاعر اسمه الحسن، لقب بذلك ألن أحد منخريه 
كان مس�دوداً، أو بسبب حادث كما جرى مع الشاعر »ثابت بن جابر 

ب ب�تأباّط رشاً«.  الذى لقاّ
املقش�عر:«هو الش�اعر الجاهى يزيد بن س�نان امل�رى«، وأعطى هذا 

. اللقب ألنه كان إذا حض حرباً اقشعراّ

كتاب »الذات والعالم«.. دراسة في اليوميات
املراقب العراقي/ متابعة...

ص�در حديثا عن دار أك�ورا للنر والتوزيع، 
كت�اب للروائ�ي والناق�د املغرب�ي نورالدين 
ص�دوق موس�وم ب�«ال�ذات والعال�م« وهو 
اليومي�ات،  دراس�ة يف جن�س  عب�ارة ع�ن 
خاصة يومي�ات أدباء مغارب�ة، يتعلق األمر 
بكل م�ن محمد خري الدين، محمد ش�كري، 
عبداللطي�ف اللعبي وعبدالل�ه العروي، وكذا 

التصور الغربي والعربي لكتابة اليوميات.
فف�ي كتاب�ه ه�ذا أفص�ح الناق�د والروائي 
نورالدين ص�دوق عن دواع�ي التأليف، التي 
أملته�ا رغبت�ه امللح�ة يف نفض الغب�ار عن 
جن�س أدبي ل�م يحق�ق تداوله بم�ا يكفي، 
س�واء من حيث اإلب�داع أو التلق�ي النقدي، 
يقول يف مس�تهل كتابه الصفحة »إن الغاية 
م�ن التألي�ف الذي نح�ن بص�دده، محاولة 
البح�ث يف جن�س أدب�ي ل�م يحق�ق تداوله 
بش�كل واس�ع من حيث اإلب�داع أو التلقي 
النق�دي، فاملنج�ز املرتاكم يف ه�ذا الجنس، 
وأقصد اليوميات، من ثم لم يقترص التأليف 
س�وى عى األدب املغرب�ي الحديث«.كتابة 
اليومي�ات أش�به بحدي�ث أو ح�وار يومي 
بني الكاتب ونفسه عر الورق، أو املدونة، 
وهي بمثاب�ة بوح عن مكنون�ات النفس 
ولواعجه�ا، أو تدوين األف�كار والقناعات 

التي يعتز بها، س�واء جاه�ر أو احتفظ بها 
لنفس�ه، إىل ما اس�تخلصه من رؤى وتقييم 
ملجري�ات األح�داث الخاص�ة أو املحيطة به، 
وانعكاس�ها عليه وتبقى اليوميات الصديق 
األق�رب واألوىف لإلنس�ان، لكونه�ا تحتف�ظ 

بذاكرت�ه، ع�ى عك�س األصدق�اء واألقرباء 
الذي�ن عندما يرحلون، س�واء إىل بلد آخر أو 
يفارق�ون الحياة، يأخ�ذون معهم جزءاً من 
ذاكرت�ه، التي لن يس�تطيع مش�اركتها مع 
أحد غريهم س�وى اليوميات التي تبقى بعد 

رحيله هو اآلخر.
وتتميز كتابة اليوميات عن أي نمط كتابي 
آخ�ر، بأس�لوبها الحر يف التعب�ري بعيداً عن 
قواع�د وحواج�ز اللغ�ة. كما أنها تس�اعد 
كاتبها عى التواصل مع نفسه الداخلية، أو 
عقله الباطن، فالتداعي يف الكتابة الحرة لكل 
ما يخطر بالبال، يس�اعد عى تهدئة النفس 
وتحريره�ا من األفكار األولي�ة، التي تهيمن 
ع�ى العق�ل الواعي، لتس�تبدل تل�ك األفكار 
بالت�ي تخت�زن يف العق�ل الباط�ن، ول يصل 
صاح�ب اليومي�ات إىل هذه املرحل�ة إل بعد 
ميض مرحلة م�ن الزمن. وتختلف اليوميات 
عن املذكرات أو الس�رية الذاتية، لكونها فعل 
كتابة يومي يوثق الحدث والحالة اآلنية، وما 
يرافقها من انفع�الت ونتائج، بينما تعتمد 
املذك�رات عى رسد ملاض بعي�د وقريب، مع 
اس�تخالص النتائ�ج والنطباع�ات، وتعتر 
اليوميات يف ه�ذا اإلطار بمثابة مرجع دقيق 
لكتاب�ة املذكرات، أو الس�رية الذاتية من قبل 

طرف آخر. 

املراقب العراقي/ متابعة...
افتت�ح وزير الثقافة والس�ياحة 
واآلث�ار الدكت�ور حس�ن ناظ�م، 
معرض الفنان التش�كييل محياّي 
ال�ذي  خليفة،بعنوان)تش�كيل(، 
أقي�م عى قاع�ات دائ�رة الفنون 

العامة يف مركز الوزارة.
وقال الوزير يف كلمة باملناس�بة: 
م�ن  مجموع�ًة  ش�اهدنا  لق�د 
مختلف�ة  بأس�اليب  اللوح�ات 
تمث�ل تأري�خ الفن�ان بمراحله، 
واللوحات متميزة ورائعة، مؤكداً 

أنَّني أعتقد أنَّ خراءنا الفنيني يف 
دائرة الفنون حينما قرروا إقامة 
ه�ذا املعرض إنَّما  لتكريم الفنان 
ع�ى أعمال�ه املمت�دة لس�نواٍت 

طويلٍة. 
وم�ن جهت�ه أش�ار املدي�ر العام 
لدائ�رة الفن�ون العام�ة الدكتور 
ع�يل عوي�د العب�ادي إىل أنَّ ه�ذا 
املع�رض ضم أكثر م�ن 65 عمالً 
فنياً متنوعاً، عكس�ت واقع الفن 
الع�راق،  التش�كييل وإبداع�ه يف 
لفت�ا اىل أنَّ الفنان محيي خليفة 

اس�تطاع من خالل ه�ذا املعرض 
ارسال رس�الة بأن اإلبداع حارض 
برغ�م كل الظ�روف الت�ي تحيط 

بنا. 
الفن�ان محي�ي خليف�ة   وق�ال 
: إنَّ ه�ذا املع�رض فس�حة أم�ل 
لل�روح والبدن يف زم�ن الصعاب 
كخط�وة  وج�اء  والرصاع�ات، 
للرجوع اىل زم�ن األصالة، والفن 
زم�ن الس�بعينيات والثمانينيات 
مل�ا يضم�ه م�ن الخ�ط والل�ون 
وجم�ال التكوين،مضيف�اً : لق�د 
اتبع�ت العديد من امل�دارس منها 
الرسيالية والواقعية،والتجريدية، 
وغريها .يذكر أنَّ الفنان التشكييل 
محي�ي خليفة م�ن مواليد بغداد 
البكالوريوس 195  عى  6،حاصل 
الفنون1983،عض�و جمعي�ة  يف 
الفنان�ني التش�كيليني العراقيني، 
وعض�و نقاب�ة املعلم�ني ،عم�ل 
مجلت�ي  يف  وصحفي�اً  رس�اماً 
يف  لوحات�ه  واملزمار،وأدخل�ت 
رواد  م�ع  البغ�دادي  املتح�ف 
الواقعية العراقية،شارك يف العديد 
من املع�ارض املحلية والخارجية 
من�ذ 1976،وله س�بعة معارض 

داخل وخارج العراق

معرض تشكيلي للفنان محيي خليفة 

شعراء عرب كتبوا بأسماء مستعارة
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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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التي  الشائكة  امللفات  أحد  النفايات  ملف  يعد 
تعرقل خطط التنمية يف البالد، فهو اليقل اهمية 
عن ملفات الصحة أو التعليم، وال بد من تسليط 
الضوء وبناء منظومة متكاملة لتحقيق اقىص 
استفادة ممكنة منه، من خالل انشاء املعامل 

املختصة بهذا الشأن ودعمها لتحقيق االهداف 
النفايات  تدوير  مجال  وأن  خاصة  املرجوة 
واستقطاب  واالسمدة  الطاقة  انتاج  يف  يسهم 

االيدي العاملة.
تلك  تجربة  نجاح  وتوثيق  الضوء  ولتسليط 

النفايات  وتدوير  فرز  معمل  زارنا  املعامل 
مدير  اكد  حيث  املحمودية،  بلدية  اىل  العائدة 
يف  انشئ  »املعمل  ان  املعمل، عادل عيل محمد، 
بغداد  مستوى  عىل  الوحيد  وهو   2013 العام 
املحمودية  بلدية  اىل  مخصص  ،وهو  والجنوب 

اىل  باالضافة  واللطيفية،  واليوسفية  والرشيد 
الحمالت التي تقوم بها محافظة بغداد خارج 
استيعابها  ويتم  النفايات  لجمع  املناطق  هذه 
داخل املعمل، يقع عىل مساحة ارض 64 دونماً 

وبطاقة انتاجية 200 طن لليوم الواحد«.
هذا  النشاء  الرئيسية  »الغاية  ان  واوضح، 
للمدن  مناسبة  صحية  بيئة  توفري  هي  املعمل 
فضال  املدينة،  خارج  النفايات  طمر  خالل  من 
عن تعظيم واردات البلدية من خالل فرز املواد 
بأنواعه  والبالستك  كالكارتون  للتدوير  القابلة 
االخرى  املواد  من  وغريها  والحديد  واالملنيوم 
وثم بيعها يف املزاد العلني عن طريق محافظة 

وبلديات بغداد«.
تمت  الحايل  الشهر  من  »اعتبارا  انه  اىل  ولفت 
املبارشة بعمل وجبتني عمل صباحية ومسائية 
من  كميات  اكرب  تدوير  اعادة  عىل  للعمل 
النشاء  مقرتح  »وجود  عن  كاشفا  النفايات«، 
معمل انتاج البالستك )الحاويات البالستيكية( 
باالعتماد عىل املواد االولية املتوفرة داخل معمل 

فرز وتدوير النفايات«.
جدوى  لها  معامل  هكذا  »انشاء  ان  واضاف 
من  الكهربائية  الطاقة  توليد  مثل  اقتصادية 
فضال  النفايات،  من  املنبعثة  الغازات  خالل 
من  تنتج  التي  العضوية  االسمدة  انتاج  عن 
مجال  يف  منها  واالستفادة  الطعام  مخلفات 
الزراعة، وكذلك استقطاب العاطلني عن العمل، 
السيما أن املعمل الواحد منها يستوعب اكثر 

من 100 عامل صباحي ومسائي«.
املاضية  الستة  االشهر  »خالل  انه  اىل  ولفت 
املعمل  واستطاع  املفرزة  املواد  كمية  زادت 

مردوداً  يعد  ،وهذا  مليوناً   60 يعادل  ما  بيع 
ايجابياً للمعمل«، مشريا اىل ان »املواد املفرزة 

تباع عن طريق املزاد العلني«.
النفايات  من  املنبعثة  »الغازات  بأن  وأفاد 
الطاقة  توليد  يف  منها  االستفادة  بامكان 
النفايات)48  طمر  موقع  إن  إذ  الكهربائية، 
دونماً( بواقع خليتني ومن املمكن االستفادة 
يف انتاج الطاقة يف االحياء واملناطق القريبة 
انواعاً من  أن »هنالك  عىل املعمل«، موضحاً 

إنها  النفايات اليمكن االستفادة منها حيث 
غري قابلة للتدوير فيتم طمرها«.

بفرز  »املواطنني  املعمل،  مدير  وطالب 
والكارتون  والقواطع  كالبالستك  النفايات 
العملية  هذه  أن  السيما  املنازل  داخل  من 
الفتا  للمعمل«،  كبري  جهد  بتوفري  ستسهم 
تثقيف  حملة  اىل  يحتاج  »املوضوع  ان  اىل 
عمليات  اجراء  باهمية  للمواطنني  وتوعية 

الفرز للنفايات«.

استثمار لالقتصاد و نظافة للمدن و سالمة للبيئة

االربعاء  24  آذار  2021   العدد  2552  السنة الحادية عشرة

 تدوير النفايات

يف سكون الفجر البارد بينما يخرج عامل بسيط 
العمال  )مساطر(  أحد  يف  خبز  لقمة  عن  يفتش 
وبينما  مخيلته،  يف  عالق  حلم  ببقايا  يتشبث 
االفق  بني  يلوح  السكون،  ذلك  يف  يغفو  الجميع 
العابثة  العصافري  صوت  يشبه  موسيقى  صوت 
وليدي(  بالله  )محروس  يناديه  وهو  االزقة  بني 
هذا  ليبدأ  املشاق  وتنتهي  الوجع  يتبدد  حينها 
صوب  يتجه  الذي  الفارس  بعزيمة  يومه  العامل 
فلسفة  االم  صوت  هو  املعركة.هكذا  ساحة 
النجاح يف الحياة، فلوال هذا الدعاء الذي ال يتعدى 

كان  وما  بقاء،  للوجود  كان  ملا  كلمات  الثالث 
للحضارة أن تصمد يف وجه الصعاب والتحديات.

اليوم ويف ذكرى عيدها االزيل مازال الجميع اطفاال 
والجميع  امهاتهم  حرضة  يف  يجلسون  وهم 
والروح  املتدفق  الحنان  ذلك  يستذكر  يحتفي 
اليوم؟ ومتى  الهائمة يف عشقها، فما قصة هذا 

بدأت؟.
يرى البعضأنه من االجحاف بحق االم تحديد يوم 
لها وهي تحتل كل االيام وكل اوقاتنا اال أن أغلب 
دول العالم تحتفل بيوم 21 آذار بعيد األم، لتكريم 

أجيال  تربية  يف  بإنجازاتهن  واالحتفاء  األمهات 
املستقبل.

من  العديد  وجدان  اأم  عيد  موعد  ويشغل 
بأمهاتهم  لالحتفال  العالم،  حول  األشخاص 
وتكريمهن بأجمل الهدايا يف هذه املناسبة املهمة.
وتعود فكرة أول احتفال يف العالم لعيد االم عندما 
جارفيس«  »آنا  تدعى  امريكية  مواطنة  أقامت 
أول احتفال بعيد األم، وكان ذلك عام 1908، حيث 
الكنائس  احدى  يف  أمها  بعيد  احتفاالً  آنا  أقامت 

وبعد ذلك أخذ الناس يقلدونها.
االيام  اهم  من  واحدا  اليوم  هذا  العراقيون  ويعد 
باالمهات،  االحتفاء  يف  االساليب  تختلف  حيث 
فبعضهم من يقيم حفال يجمع فيه جميع افراد 
اخرون  يحتفل  بينما  بأمهم،  لالحتفاء  العائلة 
الهدايا  وارسال  التهاني  طريق  عن  بامهاتهم 
ويتزامن  لالم،  املخصصة  االغاني  اىل  واالستماع 
تكون  حيث  نوروز  اعياد  مع  العراق  يف  األم  عيد 

هذه املناسبة مميزة لجميع العائالت.
)موظف(  حسني  احمد  يقول  املناسبة  هذ  وعن 
مقعدة  امي  الن  يل  بالنسبة  مهم  اليوم  »هذا  إن 
واخوتي  اني  فاقوم  معنويا،  تشجيعا  وتحتاج 

بتنظيم حفل صغري لها«.
فاستذكرت  بيت(  )ربت  محمد  امل  املواطنة  أما 
هذه املناسبة بدمعة النها فقدت والدتها منذ اربع 
سنوات وقالت إن »هذا اليوم بالنسبة يل مؤلم جدا 
توزيع  خالل  من  امي  استذكر  أن  انس  لم  لكني 

الطعام عىل روحها واتصدق للفقراء«.
»العراقيني  إن  قال  محل(  )صاحب  نصيف  عالء 
اال  مناسبة  اي  يرتك  وال  للحياة  محب  شعب 
واحياها، وعيد االم بالنسبة لهم مهم جدا، حيث 
الجميع  الن  للتبضع،  كبرية  حركة  املحال  تشهد 
اخذ  انا شخصيا  يشرتي هدايا المهاتهم، وحتى 

هدية المي«.

شارع بغداد يف العمارة مرأة لتاريخ 
يعد شارع بغداد يف مدينة العمارة 
والقديمة  الرئيسة  الشوارع  من 
والتاريخي  الحضاري  اإلرث  ذات 
يمتد  ميسان...  ملحافظة  والثقايف 
الشارع عىل مسافه 2 كيلو مرت من 
الشهيد  تمثال  حيث  املدينة  رشق 
جعفر  ساحة  اىل  رشقا  الطيار 
جامع  ايضا  ويضم  غربا  الطيار 
االنصار اقدم الجوامع يف املحافظة 
اضافه اىل حمامات عتيقه، وغريها 

من معالم املدينة .
تاريخ وتراث 

مدير اعالم جامعة ميسان الدكتور 
ليث صبار ،قال:  ما من ضيف يطأ 
لزيارة  وذهب  اال  ميسان  قدمه 
شارع بغداد حيث املقاهي واملحاّل 
حيث  الشارع،  هذا  يف  القديمة 
املحافظة  تاريخ  مشاهدة  يمكنه 
التاريخية  االحداث  واهم  ومدنها 
االطالع  جانب  اىل  شهدتها  التي 
والرؤوساء  امللوك  صور  عىل  
والشخصيات والفنانني والكتاب.  

امليسانيني  ذاكرة  يف   : ان  واضاف 
صورة جميلة لشارع بغداد ، فضالً 
عن حضوره السيايس يف كّل حدث 
كان  أنه  إال   ، املدينه   عىل  يطرأ 
العقود  مّر  عىل  ميسانيا  ُمتنفساً 
يحبون  املدينة  أبناء  زال  وال  كان 
التجول ليالً ونهاراً ، حيث املطاعم 
التجارية  واملحاّل  املالبس  ومحاّل 

والشناشيل القديمة .
الشارع  :يتوسط  صبار  وتابع 
الغفار  عبد  الشيخ  جامع 
يف  جامع  أقدم  صاحب  األنصاري 
الشارع  هذا  يشهد  حيث  ميسان 
شعائر  أحياء  محرم  طقوس  يف 
السالم كجزء  الحسني عليه  اإلمام 
يف  تحمل  التي  املعربة  الدالالت  من 
دينيا  مدلوال  ومضمونها  ثناياها 
يضاف إىل مدلوالتها األخرى ونأمل 
من الجهات املنفذة واملسؤولة عن 
واملعاني  الحضاري  اإلرث  ملفات 

القديمة أن تعمل عىل تنظيم حملة 
الشارع  ترميم  وإعادة  تثقيف 
أسوة  ميسان  ملدينة  الرئييس 
بشارع الرشيد يف بغداد الذي شهد 
أكرب حملة إلعادة الحياة فيه وهذا 
العمل ياتي كجزء من إعادة الثقة 
والحكومة  امليساني  املواطن  بني 
عىل  الحفاظ  أجل  من  املحلية 

تاريخة القديم وذكرياته الجميلة.
رافد حيوي

كاظم   عصام  واالعالمي  الكاتب 
يرى ان :

»لالمكنة القديمة ، عبق ال ينضب 
، وسطور راسخة  يف ذهنية الناس 
ثيمة  هو   عام  بشكل  واملكان   ،
جمالية وتاريخية  تناولته املعلقات 
الشعرية  واملذهبات  واملفضليات 
يختلف  وال   ، القدم   منذ  والنثرية 
اثنان يف أهميته الكبرية »، مبينا ان 
» شارع بغداد  يف محافظة ميسان 
الشواخص  تلك  من  واحدا  يعد 
التي تثري دهشة الزائر ، من حيث 
الهندسة املعمارية القديمة للشارع 
الناس  اهتمام  عن  تكشف  والتي 
وحضارتهم  املعماري  بالفن  انذاك 
الفائقة وحداثتهم الالئقة ، شارع 
بغداد هو رافد حيوي يربط شارع 
ستني بشارع دجلة من جهة ومع 
أخرى   جهة  من  املاجدية  محلة 
عن  ستني  شارع  أيضا   ويفصل 
ومن   ، املندائيني  الصابئة  حديقة 
بغداد   شارع  يف  الفارقة  العالمات 
عبد  »جامع  و  املحطة«  سوق   «
وما  كان  الذي  األنصاري«   الغفار 
زال محجاَ للمواكب الحسينية منذ 

ستينات القرن املنرصم لليوم« .
مرفق تجاري

وهو  املحمداوي  حازم  املحامي   
من املؤرخني الشباب ،اوضح ان » 
االسم   بهذا  سمي  بغداد  شارع     
يستخدم  قديم  َكراج  إىلٰ  نسبًة 
محافظة  إىلٰ  املسافرين  لنقل 
بغداد، وكان يقع بالقرب من نهر 

19٧1م  عام  إزالته  ،وتمت  دجلة 
منطقة  إىلٰ  الَكراج  ذلك  وتحول 
ذلك  تأسس  حيث   ، املحمودية 
يف  أي  غازي  امللك  عهد  يف  الشارع 

فرتة ) الثالثينات («.
الذي يبلغ  اىل ان »الشارع   واشار 
تقريباً،يضم    ) كم   2  ( طوله 
تحولت   - سابقاً  النرص   ( سينما 
والنرش  للطباعة  قيرصية  إىلٰ 
 ) امُلسجالت   ( وسوق   ،) حالياً 
 ( بــ  امُلسمٰى  السوق  وكذلك 
قيرصية   / حميد  محمد  سوق 
 ،) السلع  مختلف  بيع  تضم 
الكهربائية   ( للمواد  آخر  وسوقاً 
ومحاال  شعبية،  مطاعم  وعدة   ،)
قديمة،  والخضار  للحلويات 
واإلستشارات  للمحامني  ومكاتب 
جداً  قديما  وفندقا  الهندسية، 
أسمه ) فندق بغداد (، باإلضافة إىلٰ 
القديم  املعماري واإلسالمي  الرمز 
أال وهو ) جامع األنصاري (، الذي 
 - 1419هــ   ( عام  بناؤُه  ُجدد 

1998م (.
الشارع   « ،أن  املحمداوي  وتابع   
يف  مهماً  تجارياً  يعد مركزاً  اليوم، 
ساحة  من  يبدأ  حيث  املحافظة، 
تقاطع   - ,ع,  الطيار  جعفر   (
وحتٰى  غرباً،   ) الطيار  جعفر 
حميد   ( الحاج  املرحوم  فلكة 
الطيار  الشهيد  تمثال   - حويطي 
ويوجد  رشقاً   ) الساعدي  مروان 
يف  يقع  للرشطة،  قديم  مركز  فيه 
اليمني   ( جهة  من  الشارع  بداية 
رشطة  مركز   ( بــ  ُسميَّ   ،)
الرساي - يعترب ثاني مركز رشطة 
رشطة  مركز  بعد  املحافظة  يف 
األسم  بهذا  تسميته  وتم  حطني، 
نسبًة لقربه من منطقة الرساي / 
رساي الحكومة يف العهد العثماني 
(، وكذلك صيدلية ) بالط الشهداء 
اآلن،  إىلٰ  موجودة  التزال  التي   ،)
بجانبها مركز صحي تابع ملديرية 

صحة ميسان«.

)االم( حضارة وجود صنعت الحياة
عبق السنين و مرآة للتاريخ وللتراث

شارع بغداد في ميسان



  

يف  طب�ي  فري�ق  اس�تخرج 
التعليمي  الصدر  مستش�فى 
بمحافظة ميس�ان، رصاصة 
م�ن جس�د مواط�ن اصي�ب 
بها خالل ح�رب الثمانينيات 

)الحرب العراقية االيرانية(
صح�ة  اع�الم  مدي�ر  وق�ال 
ان  قاس�م  محم�د  ميس�ان 
املري�ض يعاني م�ن اإلصابة 

بإطالقة قناص نارية اصيب 
بها عام ١٩٨٤ و لم تستخرج 
لقربها من الرشيان االورطي 
ان  مس�تدركا  )االبه�ر(، 
الفري�ق الطب�ي تمك�ن م�ن 
اس�تخراجها، و ان املري�ض 
يتمت�ع بصحة جي�دة ويرقد 
الس�تكمال  املش�فى  يف  االن 

العالج.

األمنية  األجهزة  الوزراء  رئاسة  وجهت 
بمنع تالعب التجار بأسعار املواد الغذائية، 
مصادر  املخالفني.وبحسب  ومحاسبة 
ارتفعت  التي  املواد  »اغلب  فإن  موثوقة 
لها  دخل  وال  عراقي  صنعها  اسعارها 
التجار  بعض  جشع  أن  إال  الدوالر  بسعر 
من  عددا  رفع  للمواطنني  واستغاللهم 

االسعار«.
وزارة  وجهت  الحكومة   « أن  وأضافت 

والدخول  الجهود  كامل  باستنفار  التجارة 
الساعة  مدار  عىل  والعمل  طوارئ  بحالة 
كاملة  التموينية  البطاقة  مفردات  لتوفري 

واعطاء حصص اضافية ايضا«.
ستطال  عقابية  »اجراءات  أن  اىل  وأشار 
املواد  اسعار  ويرفع  االوضاع  يستغل  من 
للمواد  كبري  ضخ  وسيقابلها  الغذائية، 
والطحني  والسكر  الزيت  من  الغذائية 

بمفردات البطاقة التموينية«.

بني  الرابط  للطريق  السالكني  املركبات  أصحاب  من  عدد  شكا 
حي الصحفيني وحي الرحمة مرورا باملستشفى اللبناني وسط 
العمارة من رداءة الشارع وعدم أكساءه األمر الذي عاد بالرضر 

عىل مركباتهم.
فيها 2000  واملنطقة  رئييس  يعترب  الطريق  إن  منهم  وقال عدد 

منزل وعند نزول األمطار يكون حال الطريق أسوأ.
بعض  لطمر  تربعوا  األهلية  اآلليات  أصحاب  بعض  أن  وأضافوا 
مناشداتهم  كثرة  من  وبالرغم  انه  وبينوا  واملطبات،  الحفر 

للمؤسسات املعنية إال انه لم يتم معالجة الطريق.

سايلو  أمام  وقفة  ميسان  محافظة  مزارعي  من  عدد  نظم 
العمارة للمطالبة برصف مستحقاتهم املالية املتأخرة منذ سنة 
عام  يف  مزروعاتهم  غرق  عن  التعويضات  أموال  رصف  وكذلك 

.2018
وقال ممثل املزارعني املشاركني يف الوقفة إنهم يطالبون رئيس 
كونهم  املالية  مستحقاتهم  لرصف  املبارش  بالتدخل  الوزراء 
اليملكون مصدر للمعيشة غري األرض التي يزرعونها وينتفعون 

من تسويق محاصيله

طالب اتحاد الجمعيات الفالحية يف الديوانية الحكومة املركزية 
ومجلس النواب بإقرار قانون الديوانية عاصمة العراق الزراعية.
إىل  وصلت  املحافظة  إن  كشاش  محمد  االتحاد  رئيس  وقال 
مرحلة اإلكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية املهمة اإلسرتاتيجية 
الزراعية  املحاصيل  باقي  والشلب، فضال عن  والشعري  للحنطة 

من الخرض والفواكه.
وأكد عىل رضورة حسم هذا املوضوع كونه مهم إلنعاش الواقع 

الزراعي يف املحافظة.

البرصة،  استثمار  هيئة  أعلنت 
منحها إجازة لرشكة عراقية يف 
مرشوع  إلقامة  السكن  قطاع 
دينار  مليار   20 تتجاوز  بكلفة 

يف قضاء شط العرب.
االستثمار  هيئة  رئيس  وقال 
املرشوع  ان  الحسني  عبد  عالء 
يتكون من 181 دار عىل مساحة 
65 ألف مرت مربع فيما يحتوي 
ومجمع  مدارس  عىل  ايضا 
مع  عامة  وخدمات  تسويقي 
متنزه ومناطق خرضاء، مشريا 
بتأسيس  املستثمر  إلزام  اىل 
السائل مع ضمان  الغاز  شبكة 
من  متخصصة  كوادر  وجود 
لصيانة  وفنيني  مهندسني 

والحدائق  والشوارع  املباني 
املرشوع. يف  ثابتة  وبصورة 
ان  الحسني،  عبد  قال  ذلك  اىل 
وبالتعاون  االستثمار  »هيئة 
وهيئة  املحلية  الحكومة  مع 
اولت  الوطنية  االستثمار 
شط  لقضاء  خاصاً  اهتماماً 
رخص  منحت  حيث  العرب 
مشاريع   5 إلنشاء  استثمارية 
ومشاريع  استثمارية  سكنية 
تجارية وترفيهية اخرى ستنشأ 
بالقول  مستدركاً  هناك«، 
عىل  اشرتطت  »الهيئة  ان 
السكني  القطاع  يف  املستثمرين 
ان تكون الكلف املالية منخفضة 
سنوات   10 مدى  عىل  وتقسط 

ولكافة الدوائر الحكومية«.كما 
رخصة  اصدار  قرب  اىل  اشار 
معمل  إلنشاء  استثمارية 
تستخدم  التي  االنابيب  إلنتاج 
لشبكات  الناقلة  الخطوط  يف 
وبكلفة   GRP الصحي  الرصف 

تتجاوز 18 مليون دوالر.
عىل  سيقام  املعمل  ان  وقال 
وبمكائن  دونم   31 مساحة 
انابيب  لينتج  املنشأ  املانية 
من  ترتاوح  مختلفة  بأقطار 
مرة  وألول  مرت   4 ولغاية   110
يف  تستخدم  والتي  العراق  يف 
مشاريع الرصف الصحي واملاء 
حسب  والبرتوكيمياويات، 

قوله.
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ك�رم منت�دى الزهراء النس�وي التابع ل�وزارة الش�باب والرياضة  10
يف محافظ�ة الب�رة وبالتع�اون م�ع منظم�ة الهج�رة الدولية، 
عدد من النس�اء يف املنتدى بالتزامن مع مناس�بة عي�د املرأة واالم.
وقالت مديرة املنتدى هدى الس�عد  ان املنت�دى وزع الورد والهدايا 
للنس�اء املش�اركات يف املنت�دى بهذه املناس�بة، وان املنت�دى ومنذ 
تأسيس�ه س�نة 2007 يعمل عىل خدمة املرأة وتدريبه�ا بالدورات 
الثقافية والفنية والعلمية، حس�ب قولها.اىل ذلك قال مدير ش�باب 
ورياض�ة البرة صادق الكناني ان املنتدى يمثل الرشيحة الكبرية 
يف املجتمع وس�باق إلقامة هذه الفعالي�ات املهمة يف واقع املجتمع 

العراقي اال وهو عيد االم.

مصايف  رشكة  يف  منتسبون  نظم 
البرصة  محافظات  يف  الجنوب 
وقفات  ميسان،  و  قار  وذي 
ملادة  رفضهم  خاللها  من  عربوا 
للعام  املوازنة  قانون  مرشوع  يف 
الجاري تقيض برفع سعر الربميل 

املباع عىل رشكة املصايف.
الفتات  خالل  املنتسبون  واعترب 

إىل  يؤدي  الرفع  ذلك  إن  حملوها 
خسارة الرشكات وبالتايل توقفها 
أخرى  الفتات  العمل.وشددت  عن 
بمطالبة وزير النفط بالوقف مع 
وصفوها  التي  التصفية  رشكات 
الحفاظ  يجب  نفطية  ثروة  بأنها 
من  عدد  قال  ذلك  عليها.إىل 
جديد  مادة  هناك  إن  املنتسبني  

بان  تقيض  للموازنة  ستضاف 
يحدد سعر الربميل الواحد للنفط 
الحكومية  للمصايف  املجهز  الخام 
النفط بسعر %20  لوزارة  التابعة 
من سعر بيع النفط الخام العراقي 
يف البورصة العاملية عىل أن تسلم 
جميع اإليرادات املتحققة من بيع 
املصايف  من  املنتج  األسود  النفط 

عن  مبلغ  أي  استقطاع  وبدون 
هذا البيع وتسلم تلك اإليرادات إىل 
مشريين  بالكامل،  الدولة  خزينة 
من  ستجعل  املادة  هذه  أن  إىل 
ذلك  الن  خارسة  املصايف  رشكات 
من  ويحد  بتطويرها  يسهم  ال 
املكافآت والحوافز، وكل ما يسلم 

له هو الرواتب ال أكثر.

الجهات  الكوت  مدينة  مواطني  من  عدد  طالب 
األنهار  مياه  عىل  املحافظة  برضورة  املختصة 
ومنع ترصيف مياه مجاري الرصف الصحي فيها 
يصادف  الذي  للمياه  العاملي  اليوم  مع  بالتزامن 

اليوم الـ 22 من شهر آذار.
عام  بشكل  العراق  يف  األنهار  أن  منهم  عدد  وقال 
من  بامللوثات  واختالطها  التجاوزات  من  تعاني 

املستشفيات  ومخلفات  الصحي  الرصف  مجاري 
أحيانا.كما دعوا الجهات املختصة إىل رضورة إتباع 
املائية  الثروة  إجراءات حازمة يف هذا الصدد كون 
هناك  أن  آخرون  الحياة.وأضاف  عصب  تشكل 
حاالت لتجاوز املتنفذين من املزارعني عىل صدور 
يحرم  الذي  األمر  الزراعية  السقي  وانهر  املبازل 
املزارعني الذين تقع مزارعهم يف ذنائب تلك األنهار 

من الحصول عىل الحصص املائية.يذكر أن احتفال 
آذار/  22 الـ  يف  سنويا  يقام  للمياه  العاملي  اليوم 
أهمية  إىل  االنتباه  لجذب  وسيلة  بوصفها  مارس 
ملوارد  املستدامة  اإلدارة  إىل  والدعوة  العذبة،  املياه 
املياه العذبة. اليوم العاملي للمياه هو فرصة لرفع 
اآلخرين  وإللهام  باملياه،  املتصلة  باألمور  الوعي 

التخاذ اإلجراءات الالزمة إلحداث فارق.

في عيد األم ... تكريم نساء متميزات

بعد 37 عامًا .. استخراج رصاصة قناص من جسد ميساني الثمانينيات

رخصة استثمارية إلقامة مشروع سكني في شط العرب

تنتظر  أنها  البرصة،  يف  املحلية  الحكومة  قالت 
للمحافظات  البرتودوالر  صندوق  تأسيس  إقرار 
املنتجة للنفط، يف مرشوع قانون املوازنة للعام 
املحافظة،  مشاكل  من  الكثري  لحل  الجاري، 
والذي سيكون صندوقا لألجيال القادمة حسب 
يرصف  لم  املحافظة  أن  إىل  أشارت  فيما  رأيها، 
من   2020 العام  خالل  تخصيصات  أي  لها 
البرتودوالر أو املنافذ الحدودية.وذكر املحافظ يف 
ترصيح له إن هذا الصندوق لو وضع له أموال 
عىل  يعمل  أن  املمكن  من  إسرتاتيجية  ملشاريع 
املشاكل  من  األكرب  الجزء  وحل  البرصة  تطوير 

ممكن  التي  املنافذ  واردات  إىل  باإلضافة  فيها، 
الذي  الحويل  الطريق  سيما  للطرق  استخدامها 
متنزهات  إقامة  وكذلك  املحافظة،  تفتقده 
مهمة.كما  إنها  قال  مشاريع  وهي  للعوائل 
بشأن  اطالع  اآلن  حتى  لديه  ليس  انه  إىل  أشار 
مرشوع  يف  أموال  من  للمحافظة  خصص  ما 
التصويت عليها  يتم  أن  املقرر  التي من  املوازنة 
يوم السبت املقبل.ويف سياق منفصل قال إن ما 
يشاع حول تلكؤ بعض الرشكات بإنشاء بعض 
املشاريع الخدمية مثل منطقة الطوبة والنخيلة 
وغريها من املشاريع ال تعترب متلكئة ولكنها لم 

بالقانون  أي تخصيص مايل ومن حقها  تستلم 
يف حال تقدمت لرصف سلفة مالية ولم تستلمها 
خالل 30 يوما يحق لها التوقف ومع هذا فأن أي 
البرصة لم تتوقف  رشكة تعمل بأي مرشوع يف 
من  إليها  انسب  ما  بإنجاز  تأخرت  ولكنها 
مشاريع أو واحته بطئ يف العمل وهذا ال يعترب 
إضافتها  أعلنت  قد  املالية  اللجنة  تلكؤا.وكانت 
العامة  املوازنة  قانون  مرشوع  مسودة  يف  نصاً 
االتحادية لعام 2021، يتضمن تأسيس صندوق 
للنفط  املنتجة  للمحافظات  بالبرتودوالر  خاص 

والغاز لتنفيذ املشاريع وتقديم الخدمات.

البصرة تنتظر إقرار صندوق »البترودوالر« في الموازنة لحل مشاكلهاالزراعية

االربعاء  24  آذار  2021   العدد  2552  السنة الحادية عشرة

مباشرة الشركة
 المنفذة لمشروع مجاري 

الديوانية الكبير

منع تالعب التجار بأسعار
 المواد الغذائية ومحاسبة المخالفين

منتسبون في مصافي الجنوب يرفضون رفع سعر النفط المباع على شركتهم

 مطالبات في واسط بمنع تحويل مياه الصرف الصحي لألنهار
الديوانية عن  يف  املحلية  الحكومة  أعلنت 
مبارشة رشكة نور األفق العمل بمرشوع 
وصول  بعد  الكبري،  الديوانية  مجاري 

اآلليات واملعدات الثقيلة للرشكة. 
الشعالن  زهري  الديوانية  محافظ  وقال 
واإلسكان  اإلعمار  وزارة  إن  بيان،  يف 
قامت  العامة  واألشغال  والبلديات 
بتخصيص املبالغ املطلوبة النجاز أعمال 
مرشوع بعد فسخ العقد املربم مع رشكة 

الرافدين لتلكؤها يف إنجازه.
من  يعد  »املرشوع  أن  الشعالن،  وبني 
يف  والحيوية  اإلسرتاتيجية  املشاريع 
شبكات  من  يتكون  حيث  املحافظة، 
الرصف  )شبكة  منفصلة  مجاري 
األمطار(،  مياه  شبكة  عن  الصحي 
إضافة  الشبكتني،  لتلك  رفع  ومحطات 
إىل مرشوع معالجة رئييس، حيث تخدم 
من  حي   )53( بحدود  الشبكات  هذه 
 350( وبأطوال  الديوانية  مدينة  أحياء 
تتخللها  الصحي  الرصف  لشبكة  كم( 
بمرشوع  تنتهي  ناقلة  رئيسة  خطوط 
معالجة رئييس بطاقة تصميمية قدرها  

)100000 م3/يوم(.

بإطالق  املالية،  وزارة  وجهت 
والجهات  الوزارات  رواتب  تمويل 
آذار  لشهر  بوزارة  املرتبطة  غري 
نرشته  للوزارة  بيان  الحايل.وقال 
عىل موقعها الرسمي واطلع عليه 
املحاسبة  دائرة  إن  املربد  راديو 
استأنفت اعتبارا من اليوم تمويل 
لكافة  الدولة  موظفي  رواتب 

الوزارات للشهر الحايل.
وحدات  كافة  الوزارة  ودعت 
اإلنفاق التابعة للوزارات بمراجعة 
املحاسبة  دائرة  الوزارة،  مقر 
املعتمد  املراجعة  جدول  وحسب 

لغرض البدء بإجراءات التمويل.

الخدمية  الدوائر  مالكات  نفذت 
مع  باالشرتاك  النارصية  مدينة  يف 
اطلق  حملة   املتظاهرين  من  عدد 
عليها ذي قار بيتنا تهدف اىل تاهيل 
وتنظيف الشوارع واملناطق واإلحياء 

السكنية 
بلدية  دائرة  مدير  معاون  وقال 
عرشات  ان  عكاب  محمد  النارصية 
الحملة  االليات واملعدات اشرتكت يف 
مركز  يف  الخدمي  الواقع  لتحسني 

املحافظة

ذي قار بيتنا« 
ذي قار بيتنا«

بكلفة تتجاوز 20 مليار دينار

ميسان .. شكوى من رداءة الطريق بين حيي الصحفيين والرحمة

وزارة المالية تعلن 
المباشرة بتمويل 
رواتب الموظفين

املعدل. وتحسني  املحاوالت  بنظامي  العمل  إعادة  الرتبية  وزارة  قررت 
خالل  صدر  القرار  هذا  إن  منه  نسخة  املربد  تلقى  للوزارة  بيان  وذكر 
الدليمي،  حميد  عيل  الرتبية،  وزير  ترأسها  التي  الرأي  هيأة  اجتماع 
مشرية إىل أن املديرية العامة للتقويم واالمتحانات ستصدر اإلجراءات 

واآلليات الخاصة بالنظامني.

التربية: إعادة العمل
 بنظام  تحسين المعدل

مطالبات فالحية في ميسان بإطالق 
مستحقات تسويق المحاصيل

مطالبات فالحية بإقرار قانون 
الديوانية عاصمة العراق الزراعية
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تطوير لقاح ضد كوفيد – 19 على شكل 
تحذير من عواقب وخيمة بسبب التربية القاسية لالطفالكبسوالت وبدء التجارب على البشر حزيران المقبل

ح�ذرت دراس�ة جدي�دة م�ن أن 
أو  ال�رب  أو  املتك�رر  الغض�ب 
ال�راخ يف وجه طفلك، يمكن أن 
يؤثر عىل هياكل دماغه يف مرحلة 

املراهقة.
ووجد الباحثون أن األطفال الذين 
القاس�ية‹‹،  نش�أوا عىل »الرتبية 
طوروا ق�رة فص جبهية ولوزة 
بنيت�ان  مخي�ة أصغ�ر - وهم�ا 
دماغيتان تلعبان دورا رئيس�يا يف 
التنظيم العاطف�ي وظهور القلق 

واالكتئاب.
ه�ذه  أن  القل�ق،  يث�ر  وم�ا 

القاس�ية  األبوي�ة  املمارس�ات 
ش�ائعة، وتعت�ر بش�كل عام 

مقبولة اجتماعيا يف جميع أنحاء 
العالم، وفقا للفريق.

تش�جع  أن  الباحث�ون  ويأم�ل 
النتائج اآلباء عىل تنفيذ تدابر أقل 
قسوة عند التفاعل مع أطفالهم.

ويف الدراس�ة، س�عى باحثون من 
وس�تانفورد،  مونرتيال  جامعتي 
الرتبي�ة  تأث�رات  يف  النظ�ر  إىل 

القاسية عىل أدمغة األطفال.
س�ابرينا  الدكت�ورة  وقال�ت 
س�وفرين، الت�ي قادت الدراس�ة: 
»إن اآلث�ار تتج�اوز التغ�رات يف 
أن  أعتق�د  الدم�اغ. 
امله�م ه�و أن 

يفه�م 
ء  ب�ا آل واملجتم�ع أن االس�تخدام املتكرر ا

القاسية يمكن  ملمارس�ات األبوة 
أن ير بنمو الطفل. نحن نتحدث 
االجتماع�ي  تطوره�م  ع�ن 
والعاطف�ي، وكذل�ك ع�ن 

نمو عقولهم«.
واستخدم الفريق بيانات 
خضع�وا  أطف�ال  م�ن 
مستش�فى  يف  للمراقب�ة 
 ،CHU Saint-Justine
من�ذ والدتهم هناك يف أوائل 
الق�رن  م�ن  األول  العق�د 
والعري�ن. الح�ادي 

ُقّيم�������ت  و
ت  رس���ا مما
ة  ألب�����و ا
ألموم�ة  وا
ومستويات 
قلق الطفل 

ومسح الدماغ سنويا، بينما كان 
عم�ر األطفال بني عامني وتس�ع 

سنوات.
وكشفت النتائج أن األطفال الذين 
تعرضوا ملستويات أعىل من األبوة 
القاس�ية، طوروا ق�رة جبهية 

أمامية ولوزة مخية أصغر.
وأوضحت سوفرين: »هذه النتائج 
مهمة وجدي�دة. إنها امل�رة األوىل 
الت�ي يتم فيه�ا ربط ممارس�ات 
األبوة القاس�ية الت�ي ال ترقى إىل 
مستوى سوء املعاملة الجسيمة، 
بانخف�اض حج�م بني�ة الدماغ، 
عىل غرار ما نراه يف ضحايا أعمال 

اإلساءة الخطرة«.
تش�جع  أن  الباحث�ون  ويأم�ل 
تنفي�ذ  ع�ىل  اآلب�اء  النتائ�ج 
واألموم�ة  األب�وة  اس�رتاتيجيات 

األقل شدة للميض قدما.

أخصائ�ي  س�اندول،  دمي�رتي  كش�ف 
إعادة التأهيل، م�درب اليوغا، التمارين 
الرورية لتطه�ر الرئتني وحصولهما 

عىل أكر كمية من األكسجني.
لرادي�و  حدي�ث  يف  س�اندول  ويش�ر 
الن�اس  غالبي�ة  أن  إىل  »س�بوتنيك« 
يس�تخدمون ق�درات الرئت�ني أق�ل من 

النصف. ولكن هذا قابل للتصحيح.
ويقول، »نحن ال نستخدم قدرات الرئتني 
بص�ورة كاملة، حي�ث نتنفس بنس�بة 
30-40% فقط، ألن عملية االستنش�اق 
قصرة ج�دا، ولك�ن إذا تنفس�نا بعمق 
فس�تطول العملي�ة. وه�ذا يعن�ي أن�ه 

باإلمكان تحسني عملية التنفس«.
ويش�ر، إىل أن�ه خ�ال الح�رب العاملية 
الثاني�ة، كان�ت طريق�ة التنف�س التي 
يس�تخدمها  طواقم الغواصات، تسمح 
ب�� »تمديد« االس�تفادة من األكس�جني 
ف�رتة أطول. وباس�تخدام هذه الطريقة 
تنظ�ف الرئتني ويزداد حجم الهواء الذي 

بدخلها.
ويضي�ف، لذل�ك ف�إن رياض�ة الرئت�ني 
يمك�ن أن تس�اعد ع�ىل إع�ادة تأهيلها 
للعم�ل بصورة طبيعية بع�د التعايف من 

»كوفيد-19«.
ويقول، »للتخلص من آثار »كوفيد-19« 
الرانايام�ا يف  تقني�ة  يج�ب ممارس�ة 
اليوغ�ا.  يف  تس�تخدم  الت�ي  التنف�س، 
تتضم�ن ه�ذه الطريق�ة التنف�س ع�ن 
طري�ق األنف أطول م�دة ممكنة، وزفر 
ه�ادئ بنف�س الطريقة. وتس�اعد هذه 
وتب�دأ  الرئت�ني،  تم�دد  ع�ىل  الطريق�ة 

منظومتهما بالتطور.
ويضيف، يمكن بنفس الطريقة التحكم 
يف حالة الرئتني والتحقق من مدى حرية 
عملي�ة التنفس. كم�ا أن تطور الرئتني، 
يعزز الجس�م، ويس�اعده ع�ىل الحماية 

من العدوى املرضية مستقبا.
ويش�ر الخب�ر، إىل أن رياض�ة الرئتني 
يج�ب أن تجري يف اله�واء الطلق، حيث 
ال توج�د العدوى. أي م�ن دون الكمامة 

الطبية.
ويق�ول، »تلعب جودة األكس�جني دورا 
مهما، أي نحت�اج إىل الهواء النقي، لذلك 
ال ينبغ�ي أب�دا وبأي ح�ال إج�راء هذه 

التمارين بالكمامة الطبية«.  
وينصح بإج�راء هذه التمارين مرتني يف 
اليوم صباحا ومس�اء ملدة خمس دقائق 

فقط.

رياضة يومية 
لتطهير الرئتين 

وزيادة االوكسجين

جدي�دة  دراس�ة  أظه�رت 
بش�أن ال������تواص�ل يف 
عر تف�ي وب�������اء 
تأث������ر  مدى  كورونا، 
املختلف�����ة  الكمام�ات 
س�ماع  صع���وب�ة  ع�ىل 

شخ����ص ما.
يتس�ب�������������ب  و
يف  الكمام�ات  اس�تخدام 
أكث�ر صعوبة  الفهم  جعل 
ب�ني  املحادث���ات  أثن�اء 
األش�خاص. ولكن السؤال 
ال�ذي يط���رح�ه نفس�ه 

ه�و، أي ن�وع م�ن أن�واع 
الحديث  يجع�ل  الكمامات 

أسهل أثناء استخدامه؟
وتوصل�ت »ج�����امع�ة 
كولونيا للعلوم التطبيقية« 
بع�ض  أن  إىل  أملاني�ا،  يف 
ال����وج�ه  كمام����ات 
أك�ر  ق�در  تق�دم  الت�ي 
م�ن الحماي�ة، وه�ي تلك 
بمع����ي�ار  املصم��م�ة 
م�ن  الكم�������ام�ات 
أنواع »كي�ه إن 95« و«إف 
إف ب�ي 2« لحم�����اي�ة 
مس�تخدميها من العدوى، 
تجعل م�����ن يستعملها 
أثن�اء  وضوح�����ا  أق�ل 

حديثه.
ولس�وء الحظ، لم يثبت أي 
نوع م�ن أن�واع الكمامات 
اجتي�ازه الختبار التواصل، 
تس�����������ببت  حيث 
الت�ي  الكمام�ات  جمي�ع 
الختب�ارات  خضع�����ت 
الباحث�ني، ف����ي فقدان 
أس�������ايس يف وض�وح 

األصوات أثناء الحديث.
وم�ع ذلك، فق��د تس�ببت 
ش�ح������������ة  و ال ا
ذات األلياف الدقيقة يف الحد 
األدنى من فقدان الوضوح 
بينم�ا  الحدي�ث،  أثن�اء 
الك�����مام����ات  أدت 
أثناء  تس�تخ����دم  الت�ي 
وتلك  الجراح���������ات 
املصن�����وع������ة من 
االنس�جة والتي تس�تخدم 
مل�رة واح�������دة فقط، 
فق�����دان  ح��دوث  إىل 
طفي�ف يف وض�������وح 

األصوات.

دراسة المانية: أفضل الكمامات هي التي تزيد صعوبة الفهم أثناء الحديث
 Health IT موق�ع  كش�ف 
خوارزمي�ة  ع�ن   Analytics
تعم�ل بال�ذكاء االصطناع�ي 
ق�ادرة عىل اس�تخراج بيانات 
السجات الصحية اإللكرتونية 
األس�اليب  أفض�ل  واق�رتاح 
إىل  ي�ؤدي  م�ا  التش�خيصية، 

تحسني التشخيص والعاج.
وع�ىل الرغ�م م�ن أن ال�ذكاء 
أداًء  ي�ؤدي  االصطناع�ي 
جي�داً للغاية عن�د تدريبه عىل 
س�نوات من البيانات البرية 
أن  إال  مح�ددة،  مج�االت  يف 
التكنولوجي�ا ل�م تك�ن قادرة 
ع�ىل إدارة الع�دد الهائ�ل من 
التش�خي���صية  االختب�ارات 
املم�����ارس�ة  واضطرابات 
أن  إال  الحديث�ة،  الرسيري�ة 
USC Viterbi يف  م�ن  فريق�اً 
كاليفورني�ا  جن�وب  جامع�ة 
عمل ع�ىل تطوي�ر خوارزمية 
يمكنه�ا  اصطناع�ي  ذكاء 
كطبي�ب،  والتفك�ر  التعل�م 

ولكن مع خرة ال حر لها.
أس�تاذ  ل�وب،  جرال�د  وق�ال 

الحيوي�ة  الطبي�ة  الهندس�ة 
جامع�ة  يف  األعص�اب  وعل�م 
جن�وب كاليفورني�ا، »تفك�ر 
الخوارزمية يف ما يجب القيام 
به بع�د كل مرحلة من مراحل 
»االخت�اف  الطب�ي«،  العم�ل 
ه�و أنه يس�تفيد م�ن جميع 
التج�ارب يف س�جات الرعاية 

الصحية الجماعية«.
الت�ي  الخوارزمي�ة  وتعك�س 
الجامع�ة  باحث�و  طوره�ا 
ه�ذه العملي�ة، حيث يس�عى 
نم�وذج ال�ذكاء االصطناع�ي 
االختب�ارات  تل�ك  إىل  الجدي�د 
الت�ي م�ن املرج�ح أن تح�دد 
امل�رض أو الحال�ة الصحيحة، 
م�دى  ع�ن  النظ�ر  بغ�ض 
تأخ�ذ  أن  يمك�ن  غموضه�ا. 

الخوارزمي�ة أيض�اً يف االعتبار 
التكاليف والتأخرات املرتبطة 
االختب�ارات  م�ن  بمجموع�ة 

التشخيصية.
وأش�ار الفري�ق إىل أن 

مي�ة  ز ر لخ����وا ا
أن  يمكن  الجدي�دة 
مقدم�ي  تس�اعد 
الخدمات عىل اتخاذ 

تش�خيص  ق�رارات 
أفض�ل من  واختب�ار 

خ�ال اق�رتاح العدي�د 
الجيدة،  الخي�ارات  م�ن 

بم�ا يف ذل�ك بع�ض 
الخيارات التي قد ال 

األطباء  بها  يفكر 
أخرى،  بطريقة 

يمك�ن  كم�ا 
تس�اعد  أن 

مقدم�ي  أيض�اً  الخوارزمي�ة 
س�جات  إنش�اء  يف  الخدم�ة 
طبية دقيقة وإكمالها 
بس�هولة أك�ر، 
ب�دالً م����ن 
البح�ث ع�ن 
ز  م���و لر ا
أو العم�ل من 
القوائم  خ�ال 

التقليدية.

تقنية ذكاء اصطناعي تعمل على تحسين التشخيصات الطبية

طالب خراء ومتخصصون ب�رورة إصدار تريع 
عاجل ملن�ع زواج حاميل مرض الثاس�يميا، يف حالة 
وج�ود اإلصابة باملرض ل�دى الطرف�ني املقبلني عىل 
ال�زاوج، حماية لألجيال القادمة م�ن انتقال املرض، 
وبالفع�ل كان�ت إيطالي�ا اول م�ن يص�در تريع يف 
هذا الش�أن بعد أن اعترت مرض الثاس�يميا كارثة 
قومي�ة، وق�د أصبح�ت الي�وم األوىل عاملي�اً يف خل�و 
مواليدها من اإلصابة باملرض بعد قرارها بمنع زواج 

حام�يل املرض·فمن املع�روف أن مرض الثاس�يميا 
ينت�ر يف جمي�ع أنح�اء العال�م، ولكن بنس�بة أكر 
يف بع�ض البلدان، مث�ل بلدان ح�وض البحر األبيض 
املتوسط »اليونان، مالطا، قرص، تركيا و»إيطاليا«، 
ومنطق�ة الخلي�ج العربي ومنطقة الرق األوس�ط 
»إيران والعراق وسوريا واألردن وفلسطني«، وشمال 
أفريقيا »مر وتونس والجزائر واملغرب وبعض من 
ال�دول األفريقية األخ�رى«، ولهذا يطل�ق عليه أيضا 

فقر دم البحر األبيض املتوسط.
والثاس�يميا كلم�ة يوناني�ة األص�ل تعن�ي فقر دم 
منطقة البحر األبيض املتوس�ط وتعرف أيضا باس�م 
أنيميا البحر املتوس�ط وهي عبارة عن مجموعة من 
االعت�االت الوراثية تمنع الجس�م من إنت�اج نوعية 
الدم الطبيعية التي يحتاجها اإلنسان للبقاء عىل قيد 
الحياة، وال تنتقل الثاس�يميا عن طريق الدم والهواء 
أو امل�اء أو االتصال الجس�دي أو الجن�ي كما أنها ال 

تحدث بس�بب التغذية أو الظروف املعيشية والطبية 
السيئة وإنما تنتقل فقط بالوراثة.

وهناك نوعان من الثاس�يميا: نوع يكون الش�خص 
في�ه حاماً للم�رض وال تظهر علي�ه أعراضه، أو قد 
تظهر أعراض فقر دم بس�يط ويكون هذا الش�خص 
ق�ادراً ع�ىل نق�ل امل�رض ألبنائ�ه. ونوع يك�ون فيه 
الش�خص مصاب�اً بامل�رض وتظه�ر علي�ه أع�راض 

واضحة للمرض منذ الصغر.

خبراء يطالبون بمنع زواج مرضى »الثالسيميا« اذا كان الطرفان مصابين

أعل�ن الدكتور يوري أدروس�وف، أخصائ�ي طب األعصاب، أن التش�نجات 
العضلي�ة الت�ي تحص�ل قد تك�ون عام�ة عىل نوب�ات ال�رع أو حصول 
اضطراب عضيل.ووفقا لألخصائي، يجب االنتباه إىل التش�نجات، خاصة إذا 
بدأت يف عضات الرأس والوجه والرقبة والذراعني. ألن هذه التشنجات يمكن 
أن تش�ر إىل خلل التوتر العضيل الرمعي )متازمة الرمع العضيل( وارتجاج 
عضيل.ويق�ول، »إذا ال ح�ظ الش�خص اي تش�نجات عضلي�ة، وحركات ال 
إرادية ورعش�ة تبدأ تنت�ر يف عضات الرأس والوج�ه والرقبة أو الذراعني، 
فهذه عامة سيئة للغاية وتنذر بالخطر«.ويؤكد الدكتور، عىل أن التشنجات 

تحصل يف عضات الساقني عادة، بسبب مشكات يف العظام.
ويقول، »تحصل التش�نجات يف الس�اقني بس�بب األقدام املسطحة، وتشوه 

الكعبني والحوض، وانحراف العمود الفقري وغر ذلك«.
ويضي�ف، كما يمك�ن أن تظهر التش�نجات العضلية نتيج�ة نقص عنر 
البوتاس�يوم أو املغنيس�يوم يف الجسم، وأيضا بسبب اس�تخدام أحذية غر 

مريحة.

التشنجات قد تدل على نوبات 
صرع او اضطرابات عضلية

سينوفاك الصينية: لقاحنا 
آمن لألطفال

عقاقير السكري تخفض الدهون 
الحشوية بنسبة 15 %

ن�رت مجل�ة The New England Journal of Medicine، دراس�ة 
تب�ني أن عقاق�ر م�رض الس�كرى تس�هم يف التخلص م�ن الدهون 

الحشوية ومن املضاعفات الناتجة عنها، خاصة دهون البطن.
وشملت الدراس�ة فحص 1961 ش�خص وتحديد مؤرش كتلة جسم 
)BMI( ال�ذى تجاوز 27، مما يعني أنه�م ُصنفوا عىل أنهم »يعانون 
من زيادة الوزن، حيث كانوا يعانوا من تسارع رضبات القلب نتيجة 
تراك�م ه�ذه الدهون، وتن�اول املش�اركني بالدراس�ة دواء مخصص 
ملرىض الس�كرى وه�و عبارة ع�ن نس�خة اصطناعية م�ن هرمون 
الجلوكاجون.املش�اركون بالدراس�ة لم يعانوا من مرض الس�كرى، 
لكنهم استمروا يف تناول العقار ملدة 68 أسبوعا بجرعة واحدة يوميا، 
حيث يعمل  العقار عىل مراكز الش�هية يف الدماغ واألمعاء، ويس�بب 
ش�عورا باالمتاء.وتوصلت الدراس�ة اىل أن العق�ار املخصص ملرىض 
الس�كري نجح يف خفض دهون البطن والجسم بصورة الفتة، حيث 
ت�م قياس الدهون عن طريق قي�اس االمتصاص ثنائي الطاقة وهي 
تقنية تقيم تكوين الجسم ودهون الجسم والدهون يف منطقة املعدة، 

وتبني الرتاجع امللحوظ يف كميات الدهون بمنطقة البطن.

قال�ت رشكة س�ينوفاك الصيني�ة، إن البيانات األولية 
أكدت أن لقاحنا لف�روس كورونا آمن لألطفال الذين 
ت�رتاوح أعمارهم بني 3 و17 عاًما، بحس�ب س�كاي 

نيوز.
وكان�ت الص�ني، ق�د وافق�ت الش�هر امل�ايض ع�ىل 
االستخدام الطارئ للقاح سينوفاك الصيني لكورونا، 
حي�ث أعط�ت وزي�رة الغ�ذاء والصحة الروفيس�ور 
صوفيا تش�ان س�يو ت�ي اإلذن النهائى بع�د يومني 
م�ن تقديم الخراء املش�ورة للحكوم�ة باإلجماع عىل 
االس�تخدام العاجل للقاح املحيل الصنع سينوفاك عىل 

الرغم من املخاوف من التعجل يف اتخاذ القرار.
ووفقا لتقرير لصحيف�ة south china post الصينية، 
قال�ت لجن�ة اللقاح إنه ال توجد حاج�ة للحصول عىل 
موافق�ة منظم�ة الصحة العاملي�ة أوالً، حيث أظهرت 
نتائج التجارب الرسيرية أن اللقاح يفي بالفعل بالحد 

األدنى من املعاير التى حددتها الهيئة العاملية.

ذكر موقع »بيزنس إنسايدر« أن لقاح 
الجدي�د س�وف  ف�روس كورون�ا 
دواء  حب�وب  ش�كل  يف  يك�ون 
ليك�ون لقاح�اً فموياً.وقال�ت 
الت�ى تعمل   ،Oravax رشك�ة
ع�ىل اللقاح، يف بيان صحفي، 
إنها تأمل يف بدء املرحلة األوىل 
م�ن التج�ارب الرسيرية عىل 
الب�ر بحل�ول يوني�و املقبل.
خط�وة  أن  املوق�ع  وأوض�ح 
التج�ارب الرسيري�ة ع�ىل البر 
هي فقط املرحل�ة األوىل من تطوير 
لق�اح، وال يوجد ضمان للنجاح، وحتى 
إذا نجح، فقد يستغرق األمر عاًما أو أكثر قبل 
أن يتم الس�ماح باس�تخدامه، حيث ب�دأت Moderna وPfizer تجاربهما 

البرية األوىل يف مارس ومايو 2020 عىل التوايل.
اللقاحات التي يتم تناولها عن طريق الفم هي خيار يتم تقييمه من أجل 
لقاح�ات الجيل الثانى، والت�ى تم تصميمها لتكون أكثر قابلية للتوس�ع 
وأس�هل يف اإلدارة، وأبس�ط يف التوزي�ع واللقاح الفم�وي يمكن أن يمّكن 
الناس من أخذ اللقاح بأنفس�هم يف املنزل.وقال الروفيس�ور بول هانرت، 
أس�تاذ الطب بجامعة إيست أنجليا: »سنحتاج إىل دراسات أجريت بشكل 
صحيح إلثبات قيمة اللقاحات الفموية لكنها قد تكون أيًضا ذات قيمة يف 
األشخاص الذين يعانون من رهاب شديد من اإلبر وقد يكون من األسهل 

واألرسع إدارتها«.
وأض�اف هانرت أن اللقاح�ات الفموية يمكن أن تقدم أيًض�ا فوائد أخرى 
ع�ىل اللقاحات املأخ�وذة يف الذراع.وتاب�ع قائاً »اليء ال�ذي يدور حول 
اللقاحات الجهازية )الحقن ىف الذراعني( من حيث أنها جيدة جًدا بش�كل 
ع�ام يف الوقاية من األمراض الش�ديدة لكنها غالًب�ا ال تكون جيدة يف منع 

العدوى«.
والنظري�ة ه�ي أنه نظ�رًا ألن العدوى تح�دث أوالً يف األن�ف والحلق، فإن 
اللقاح�ات التي تركز عىل تلك املناطق ستس�اعد يف وق�ف العدوى قبل أن 

تتطور إىل أى يشء أسوأ.
وأوض�ح هانرت: »نتائج الدراس�ات التي أجريت عىل الحيوانات مش�جعة 
لك�ن ال تفرتض أن نتائ�ج الحيوانات ترتجم دائًم�ا إىل نتائج برية نحن 

بحاجة إىل دراسات برية للتأكد«.
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قناع  بقايا  عىل  آثار  علماء  عثر 
من  ضخم  مخزون  بني  ذهبي 
القطع األثرية التي يعود تاريخها 
إىل 3 آالف سنة مضت، يف موقع 
الصيني.  سيتشوان  بإقليم  أثري 
إن  »يس  شبكة  ذكرت  حسبما 

إن« األمريكية.
غراماً،   280 نحو  القناع  يزن 
من  مصنوع  أنه  املعتقد  ومن 
الذهب بنسبة 84 يف املائة. ويعد 
هذا القناع املخصص لالحتفاالت 
قطعة   500 من  أكثر  من  واحداً 
حفر  »ست  داخل  عليها  عثر 
حديثاً،  اكتُشفت  لألضاحي« 
وفق مسؤولني يف اإلدارة الوطنية 

للرتاث الثقايف بالبالد.
األخرية  االكتشافات  عىل  وعثر 
سانشينغدوي،  منطقة  داخل 
ميل   4.6 مساحة  عىل  املمتدة 
عاصمة  شينغدو،  خارج  مربع 
إن  الخرباء  بعض  وقال  اإلقليم. 
الفرتة  يف  عليها  عثر  التي  املواد 
األخرية يمكن أن تسلط مزيداً من 
القديمة،  شو  دولة  عىل  الضوء 

مملكة حكمت غرب حوض نهر 
سيتشوان حتى غزوها عام 316 

قبل امليالد.
عثر  الذهبي،  القناع  وبجانب 
من  مصنوعات  عىل  اآلثاريون 
والعاج  الذهب  ورقائق  الربونز 
الحفر  وتمخضت  والعظام. 
الست، التي تبلغ مساحة أكربها 
صندوق  عن  مربعاً،  مرتاً   19
ووعاء  بعد  يفتح  لم  خشبي 
شكل  عىل  نقوش  عليه  برونزي 

بومة.
جدير بالذكر، أنه عثر عىل ما يزيد 
داخل  أثرية  قطعة  ألف   50 عىل 
عرشينيات  منذ  سانشينغدوي 
أحد  عثر  عندما  املايض،  القرن 
عىل  بالصدفة  املحليني  املزارعني 
أحد  يف  األثرية  البقايا  من  عدد 
الكربى  التحول  ونقطة  املواقع. 
باكتشاف   ،1986 عام  جاءت 
تستخدمان  كانتا  حفرتني 
ألغراض احتفالية وتحويان أكثر 
من ألف قطعة أثرية، بينها أقنعة 

برونزية محفوظة بشكل جيد.

قناع ذهبي عمره 3 آالف سنة

هاتف  لرسقة  فاشلة  محاولة  يف 
تاجرا  امرأة  هاجمت  »ايفون-11«، 
لالستيالء  كهربائي  صاعق  بمسدس 
الهواتف  متاجر  أحد  يف  الهاتف  عىل 

الروسية  فولغوغراد  بمدينة  املحمولة 
املراقبة.  كامريات  رصدت  ما  بحسب 
ابتعد  أن  بعد  التاجر  االمرأة  وأصابت 
عنها، إال أنه تمكن من مواجهتها ومنع 

الرسقة.
واتضحت فيما بعد أن املهاجمة أرادت 
ديونها،  لسداد  املرسوق  الهاتف  بيع 

بحسب »روسيا اليوم«.

تستخدم مسدسًا كهربائيًا صاعقًا لسرقة آيفون!

فتحت روس�يا تحقيق�اً،، بعدما »تعارك« 
في�الن خ�الل ع�رض يف س�ريك رشق�ي 
العاصمة، واقرتبا من مدرجات الجمهور، 
ما دفع بمتفرج�ني إىل الهروب مذعورين 
م�ن املكان.وأظهرت لقط�ات فيديو أحد 
الفيلني خالل عرض سريك يف مدينة قازان 
عاصمة ترتس�تان عىل بعد أكثر من 800 
كيلومرت رشق موسكو، وهو يدفع باآلخر 
ويبدأ يف الدوس عليه، وس�ط تدافع حشد 

من املتفرجني للخروج من القاعة.
وقال س�ريك ق�ازان إن »الجمهور ش�هد 
الهندي�ني جين�ي  الفيل�ني  ب�ني  ش�جاراً 
أن الحارضي�ن »ل�م  وماغ�دا«، مضيف�اً 

يكونوا يف خطر«.
وأوضح الس�ريك، يف بيان: »عىل الرغم من 
طبع الفيلة اله�ادئ، لكن مزاجها يتقلب 

خصوص�اً يف فص�ل الربي�ع. وق�د يكون 
الفيالن س�عيا إىل جذب انتب�اه مدربهما، 
فح�اوال إظه�ار حبهم�ا من خ�الل نوبة 

الغرية«.
كذل�ك ق�د يك�ون انقط�اع التواص�ل مع 
املتفرج�ني خ�الل ف�رتة الجائح�ة أثّر يف 

الحيوانات، وفق البيان.
التحقي�ق  لجن�ة  يف  ق�ازان  ف�رع  وق�ال 
الجرائ�م  التحقيق�ات يف  املس�ؤولة ع�ن 
الك�ربى، يف بيان، إنه يدرس »كل الظروف 
البي�ان:  بالحادث«.وأض�اف  املحيط�ة 
»سيجري تقويم قانوني بشأن ترصفات 
عمال الس�ريك الذين س�محوا للحيوانات 

بإظهار العدوانية خالل العرض«.
وتابع�ت لجن�ة التحقي�ق: »بفضل تدخل 
املدربني يف الوقت املناس�ب، لم يَصب أحد 

من املتفرجني«.
وتُعترب السلوكيات العنيفة لدى الحيوانات 
شائعة نسبياً يف عروض السريك الرويس، 

ما يثري مخاوف بشأن معاملتها.
ويف ع�ام 2018، هاجم�ت لب�ؤة طفل�ة 
تبل�غ م�ن العمر أربع س�نوات يف س�ريك 
متنقل جنوبي روس�يا، وهش�مت الفتاة 

بمخالبها.
وقبل ذلك بعامني، هرب نمر خالل عرض 
سريك يف سيبرييا وعّض امرأة يف الحضور.
ويف 2012، هاج�م فه�د طف�الً يبل�غ من 
العمر س�بع س�نوات يف وجهه ورقبته يف 
منطق�ة موس�كو، بينم�ا خ�دش نمر يف 
العام نفس�ه طف�الً يف الثالثة م�ن العمر 
يف رأسه يف س�ريك متنقل يف أقىص الرشق 

الرويس.

تفاج�أت س�يدة أمريكي�ة بب�اب 
س�حري يف غرفة نومه�ا يؤدي إىل 
غرفة بنيت خصيصاً للحماية من 
صحيفة  الذرية.ون�رشت  القنايل 
»دييل ستار« الربيطانية أن سيدة 
م�ن والي�ة كاليفورنيا اكتش�فت 
ع�ن طري�ق الصدفة أثن�اء نقلها 
ألثاثه�ا بمنزله�ا باباً س�حرياً يف 
غرفة نومها ي�ؤدي مللجأ مهجور 
التع�رص  ح�ال  يف  يس�تخدم 
لهج�وم بالقنابل الذرية.وحس�ب 
الصحيف�ة، فق�د طلب�ت جينيفر 
ليتل م�ن زوجه�ا الن�زول لتفقد 
املفاج�أة  امل�كان. وهن�ا حدث�ت 

أرّسة  الغرف�ة  تح�ت  وج�دوا  إذ 
بطابق�ني ووعاء خاص�ا باإلدرار 

ورفوف مع إمدادات غذائية.
البداي�ة  يف  إنه�م  امل�رأة  وقال�ت 
بن�ي خ�الل  املبن�ى  أن  اعتق�دوا 
الح�رب العاملي�ة الثاني�ة ليتضح 
فيما بعد أن املنزل نفس�ه تأسس 
عام 1951 لذلك كان امللجأ يهدف 
م�ن  املن�زل  س�كان  حماي�ة  إىل 
الصحيفة،  الذرية.ووفق  القناب�ل 
كانت مث�ل هذه املخابئ ش�ائعة 
يف كاليفورني�ا الت�ي تعت�رب آنذاك 
باملنطق�ة األقل حماية يف الواليات 

املتحدة.

روسيا تفتح تحقيقًا رسميًا إثر »عراك« بين فيلين اكتشفت بابًا بغرفة نومها 
يؤدي لملجأ ذري !

كشفت مدينة شانغهاي مؤخرا عن أول مكتبة 
الصني  يف  بالخرسانة  األبعاد  ثالثية  طباعة 
والتكنولوجيا  للعلوم  الحكمة  حديقة  يف  تقع 
السماء  من  املكتبة  شانغهاي.وتظهر  يف 
شكل  املكتبة  وتأخذ  »الفاصلة«،  شكل  عىل 

»حصن« بلون اسمنتي بني.
وطبعت البالطات األرضية حول املكتبة بثالثية 

دائرية،  مساحة  املكتبة  وبداخل  األبعاد، 
املنور  فتح  األبيض.ويمكن  باللون  جدرانها 
املستدير يف األعىل بشكل طبيعي لتهوية املكتبة 

من خالل الضغط عىل الزر عند باب املكتبة.
خالل  من  الخارجية  األماكن  رؤية  يمكن  كما 

الجزء العلوي الدائري للمكتبة.
وتبلغ املساحة الداخلية للمكتبة وفق صحيفة 

مربًعا،  مرتًا   30 من  أقل  الصينية  »الشعب« 
يمكن أن تستوعب 15 شخًصا فيها.

املكتبة  يف  املستخدمة  الخرسانة  تحتوي  وال 
األلياف  إضافة  وتمت  فوالذية،  قضبان  عىل 
كمادة قابلة للشد، وأداءؤها مشابه أو أفضل 
مقاومة  أنها  كما  العادية،  الخرسانة  من 

للصدمات.

»الفاصلة«.. 
أول مكتبة 

طباعة ثالثية 
األبعاد 

بالخرسانة 
في الصين

news

للهندسة  دويل  استوديو  كشف 
جديد  تصميم  عن  املعمارية 
لخمس مدن، أطلق عىل عاصمتها 
بحسب  تجسد  فيما  »نُوا«،  اسم 
مدينٍة  ألول  مخططاً  التصور 

مستدامة عىل سطح املريخ.
بمنازل ومكاتب  العمودية  املدينة 
ستشيد  خرضاء،  ومساحات 
السكان  لحماية  منحدر  عىل 
واإلشعاع. الجوي  الضغط  من 
نيوز«  »يورو  موقع  وبحسب 
األكسجني  إنتاج  اإلخباري، سيتم 
وسيكون  النباتات،  طريق  عن 
االعتماد بنسبة 90 % عىل النباتات 
األلواح  فمن  الطاقة  أما  للتغذية، 

الشمسية.
بحسب  الخطط  فإن  ذلك،  ومع 
األحمر  الكوكب  عىل  الظروف 
ذلك  تحقيق  عن  البعد  كل  بعيدة 
فالضغط  القريب،  املستقبل  يف 
الجوي غري مناسب لإلنسان، كما 

أن اإلشعاع مميت عىل سطحه.
مؤسس  مونيوز،  ألفريدو  يقول 
املعمارية:  الهندسة  استوديو 
من  الكثري  إلجراء  »اضطررنا 
لعمليات  استناداً  التحليالت 
العلماء  مع  ونقاشاتنا  الحوسبة 
التي  الظروف  فهم  ملحاولة 
مواجهة  علينا  إذ  سنواجهها.. 
ويتبدى  املريخ،  كوكب  تحديات 
تمثل  ال  التي  بالجاذبية  أحدها 
سوى ثلث الجاذبية عىل األرض«.

أعلن�ت الرشط�ة األملاني�ة يف والية سكس�ونيا الس�فىل وقوع 
إصابات طفيفة لش�اب قفز من رشفة يف الطابق الثاني فراراً 

من الرشطة.
وكان أف�راد الرشطة توجهوا إىل مكان الحادث يف مدينة فريدن 
ش�مايل أملانيا الليلة املاضية بعد تلقيهم بالغا باإلزعاج وهموا 

بفض حفل غري مرصح به شارك فيه عرشة أفراد.
وعندما الح�ظ الحضور قدوم الرشطة ح�اول بعضهم الفرار 

ومنهم الشاب.
وصعد الش�اب عىل س�ور الرشفة لكنه لم يتمكن من الحفاظ 
عىل توازنه وسقط وتحفظت الرشطة عىل البيانات الشخصية 

لحضور الحفل الذين سيتم فرض غرامة مالية عليهم جميعا.

مشهد حي يضج بالذهول، تناقلته عدسات 
يف  والس�ياح  للمتنزه�ني  العاملي�ة  األخب�ار 
أيس�لندا، الذي�ن تواف�دوا ملش�اهدة ب�ركان 
ج�ذب  نقط�ة  ليصب�ح  حديث�اً  اس�تيقظ 
سياحية.واعتباراً من يوم األحد، توافد اآلالف 
من املتنزهني ملكان الحمم لدرجة أن البعض، 
وم�ن بينه�م باحثني، ق�د اغتنم�وا الفرصة 
إلقامة حفالت ش�واء خاص�ة، ليتمكنوا من 
تحمي�ص ويش النقان�ق ف�وق الحمم ش�به 
الباردة.علم�اً بأن�ه ق�د ت�م منع ال�زوار من 
االق�رتاب من الربكان يف الس�اعات األوىل من 
ثوران�ه، لك�ن يف النهاية تغاضت الس�لطات 

عنه خالل بقية عطلة نهاية األسبوع.

فر من الشرطة فسقط 
من الطابق الثاني 

االربعاء  24  آذار  2021   العدد  2552  السنة الحادية عشرة

تصميم ألول مدينة مستدامة في المريخ !

يزال  ال 
ملتحف  ا

طني  لو ا
يمثل  بة العراقي  لبوا ا

حيث  الرافدين،  وادي  حضارة  عىل  للتعرف  العظيمة 
تحكي  أثرية  بقطع  أنظاره  يمتع  أن  للزائر  يمكن 
قصصاً لتاريخ يمتد حتى خمسة آالف سنة. املتحف 
الوطني يف بغداد يمثل واحداً من أهم املراكز الثقافية 
القديمة  الحضارات  دراسة  يخص  فيما  العالم  يف 
والزراعة  الكتابة  يف  البرشي  التطور  خيوط  مللمة  أو 

والترشيع القانوني.
يف  الحضارة  عبق  الزائر  يتلمس  املتحف  وبزيارة 
تمد  فيما  سنة،  آالف  خمسة  قبل  نُقش  ختم  صورة 
القطع األثرية بنسٍغ عبقري خفي يغري ما يف النفوس 
ويجعلك تخرج من املتحف بروح جديدة تختلف كلياً 
املتحف  يف  فجولة  قبل.  من  دخلته  التي  الروح  عن 

إىل  مرًة،  الجنوب  إىل  يعيدك 
حيث  وسومر،  أور 
اللوُح  هناك  خطَّ 
وثانيًة  األول،  الكتابي 
إىل بابل وشارع املوكب واألسوار العمالقة، حيث كانت 
كانت  حيث  والنمرود  آشور  واىل  والقوانني،  الرشائع 

اململكة العظيمة تطري بجناحني سماويني.
وهذا بالذات ما يبحث عنه الشباب اليوم، خطوط تمتد 
إىل ماض عريق يمكن أن يستنبط منها قوة وعزيمة 

ربما لبناء الحارض رغم مرارة املرحلة الحالية.
مرة  بمرحلة  اآلخر  هو  مّر  الوطني  املتحف  أن  بيد 
 10 تاريخ  ففي  السابق،  النظام  سقوط  بعد  للغاية 
اقتحم  من  أول  الرّساق  كان   ،2003 نيسان/أبريل 
عن  تعّطل  املتحف  كادر  العراقي.  الوطني  املتحف 
تجاه  األمريكية  القوات  تقّدم  من  يومني  قبل  الدوام 
بغداد. ثم تعرض املتحف لعملية نهب كبرية استمرت 

املوظفني  مجيء  لغاية  مقبلة،  ساعة   36 مدى  عىل 
اإلدارية  الهيئة  أبدت  وبينما  أخرى.  مرة  للمبنى 
للمتحف شجاعة وبُعد نظر من خالل قيامها بخزن 
بعناية  وإخفائها  ولّفها  أثرية  قطعة   8,366 ورفع 
تم  قد  فإنه  الرسقة،  حدوث  قبل  املتحف  مستودع  يف 
االستيالء عىل ما يقارب من 15 ألف قطعة خالل فرتة 

الست وثالثني ساعة تلك.
من  أكثر  فإن  قطعة،   7,000 اسرتجاع  تم  وبينما 
قطع  بينها  من  مفقودة،  التزال  أثرية  قطعة   8,000
ألقدم  تعود  السنني  آالف  عىل  عمرها  يزيد  أثرية 
حضارات التاريخ اإلنساني يف منطقة الرشق األوسط. 
التخريب  أعمال  أسوأ  من  اعتربت  هذه  النهب  عملية 
من  الكثري  ولكن  الحديث،  العرص  يف  املتعمد  الثقايف 
أيضاً  تعرض  قد  الخصب  الحضاري  العراق  تاريخ 
عىل  وتهديم  ونهب  تخريب  ألعمال  الوقت  ذلك  منذ 
يد تنظيم »داعش«، الذي حصل عىل أموال من خالل 

القطع  وتهريب  ببيع  الرشعية  غري  التجارة  رواج 
األثرية املرسوقة.

اإلهمال  آثار  عليها  تبدو  املتحف  معارض  بعض 
أخرى  قاعات  تزهو  فيما  قديمة،  عرضها  وطريقة 
 24 يعرض  املتحف  هندستها.  وحداثة  الضوء  بربيق 
يف  املتجولني  عدد  يكون  الصيف  يف  للزائرين.  معرضاً 
املتحف قليل، ولكن يف الخريف والشتاء تزداد الحركة 

نشاطاً.
ولكن  فنية.  قطعة   140.000 قرابة  املتحف  يضم 
يمكن فقط عرض جزء قليل منها، كما يقول عباس 
عباس  ويقول  العراقية.  املتاحف  مدير  منديل  عبد 
عبد منديل عن املتحف الوطذ عغدحج«|؟دج=عراقي: 
حضارة  ألعظم  حضارية  نافذة  العراقي  »املتحف 
الرافدين وهو عمق  وادي  األرض، وهي حضارة  عىل 
هو  املتحف  يعرض  التي  اآلثار  وهذه  ثابت.  حضاري 

ملك لإلنسانية جمعاء وليس للعراق فقط«.

المتحف الوطني  .. بوابة التعرف على حضارة وادي الرافدين

حفالت شواء 
على شرف بركان آيسلندا الثائر !


