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المنابر العربية »تحتفي« بخطاب الكراهية

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
نغم�ة »اس�تجداء« العط�ف اإلقليم�ي 
الغرب�ي، م�ا ت�زال الس�مة الب�ارزة يف 
ُيص�ّدره  ال�ذي  الس�يايس  الخط�اب 
سياس�يون، لطامل�ا عرف�وا بخطابه�م 
الداعم للجماعات اإلرهابية التي نشطت 
يف الع�راق بع�د ع�ام 2003، وتس�ببت 
بإزه�اق أرواح مالي�ني العراقيني، جراء 
هجمات وحش�ية لم يش�هد العالم لها 

مثيالً يف العرص الحديث.
ولعلَّ ناحية جرف النرص )60 كم جنوب 
غرب بغداد(، أو »مثلث املوت« كما أطلق 
عليها اإلعالم الغربي، كانت شاهدة عىل 
اإلرهاب املمنهج املغلّف بخطاب »يربر« 
قت�ل العراقيني، تح�ت عناوين طائفية 
برع برتويجها سياسيون أبرزهم ظافر 

العاني، حسبما يرى مراقبون.
وحت�ى اآلن يجد العراقي�ون صعوبة يف 
تصدي�ق اآللية التي ت�م خاللها، تحرير 
مناطق جرف النرص، ف�كل مكان فيها 
يصل�ح أن يك�ون مخب�أ، فالنخيل مع 
األش�جار األخ�رى والقص�ب واألدغال 
تش�كل مع�ا تالفي�ف معق�دة، يصعب 
خرقها واكتش�اف ما خلفها خاصة أن 

املنازل متناثرة وسط البساتني.

إال أن الق�وات األمنية وفصائل املقاومة 
اإلسالمية، قلبت جميع املعادالت عندما 
الس�يطرة ع�ىل  اس�تطاعت اس�تعادة 
ناحية جرف الن�رص، من قبضة تنظيم 
»داعش«، والتي ظلّت عيل مدى سنوات 
طويل�ة خ�ارصة رخ�وة، يج�ول فيها 

اإلرهاب وينفذ هجماته انطالقاً منها.
أط�راف  تواص�ل  الح�ني  ذل�ك  ومن�ذ 
سياس�ية »اس�ترصاخ«، الدول الداعمة 
واملمولة لتنظيم »داع�ش«، بغية إعادة 
نش�اط اإلرهاب مج�دداً يف ناحية جرف 
النرص، والضغط عىل الحكومة لس�حب 
قوات الحشد الشعبي من الناحية، التي 
تنعم اآلن باستقرار أمني تام، باستثناء 
بعض الهجمات التي يشنها اإلرهابيون 

بني الحني واآلخر.
ودق�ت الهجم�ات األخ�رة التي ش�نها 
“داع�ش” يف جبه�ات عراقي�ة متفرقة 
ناقوس الخطر، السيما استهدف ناحية 
جرف الن�رص التابع�ة ملحافظ�ة بابل، 
إذ أس�فرت الهجم�ات ع�ن استش�هاد 
الحش�د  هي�أة  إىل  ينتم�ون  مقاتل�ني 

الشعبي وفصائل املقاومة اإلسالمية.
ووفق�اً لخ�رباء عس�كريني، ف�إن هذه 
التمهي�د  إىل  ته�دف  كان�ت  الهجم�ات 

إلس�قاط امل�دن الرخ�وة أمني�اً، بغي�ة 
إعادة رس�م سيناريو عام 2014 عندما 
احت�ل اإلرهابي�ون مدناً عراقي�ة عدة، 

قبل أن تتمكن القوات األمنية والحش�د 
الش�عبي وفصائل املقاومة اإلس�المية 
من استعادة الس�يطرة عليها والقضاء 

عىل مئات الدواعش.
وم�ن ه�ذا املنطل�ق، ان�ربى الس�يايس 
ظافر العاني لينصب نفسه مدافعاً عن 

حق�وق الس�نة يف العراق، ع�رب خطاب 
طائف�ي أدىل ب�ه داخ�ل مبن�ى الربملان 
العربي، وجه خالل�ه اتهامات لفصائل 
املقاومة اإلسالمية، بمنع أهايل الناحية 
من العودة إىل مناطقهم، يف الوقت الذي 
تح�ذر في�ه أط�راف ع�ّدة، م�ن ضلوع 
العديد منه�م يف تنفيذ هجمات إرهابية 

عدة.
وفق ذلك يقول املحلل الس�يايس صباح 
العكييل ل�«املراقب العراقي«، إن »ظافر 
العان�ي الش�خصية املث�رة للجدل، من 
الش�خصيات الت�ي تتحم�ل مس�ؤولية 
دخول داع�ش إىل العراق ع�رب الخطاب 
الطائف�ي ال�ذي يتبن�اه«، الفت�اً إىل أن 
»العراق ابتيل بنماذج سياس�ية تحاول 
أن ترك�ب موج�ة الطائفي�ة، ألغ�راض 
التسويق اإلعالمي يف الحصول عىل أكرب 

عدد من الجمهور االنتخابي«.
ويضي�ف العكي�يل أن�ه »مل�ن الخطأ أن 
الع�راق يف  تمث�ل ش�خصية طائفي�ة، 
املحاف�ل الخارجية، حيث أعطى العاني 
تلميح�ات بوج�ود انته�اكات لحق�وق 
والعملي�ة  للع�راق  وأس�اء  اإلنس�ان، 

السياسية«.
ويش�دد العكي�يل ع�ىل »رضورة رف�ع 

الحصانة ع�ن هذا الش�خص املغرض، 
واتخ�اذ موق�ف وطني م�ن كل القوى 
والكتل السيايس للوقوف بوجه النماذج 
الدع�م  ع�ىل  للحص�ول  ته�دف  الت�ي 
االنتخاب�ي من خالل اللع�ب عىل جراح 

العراقيني«.
ويأتي ذلك، يف وقت يس�تعد فيه العراق 
إىل إج�راء انتخابات برملانية مبّكرة، من 
املق�رر أن ُتجرى يف الع�ارش من ترشين 
األول املقب�ل، كم�ا أنه�ا تتزام�ن م�ع 
الحراك السيايس والشعبي لطرد القوات 
األمركي�ة م�ن األرايض العراقي�ة، بعد 
االنته�اكات التي ارتكبته�ا خالفاً لبنود 

القانون الدويل واألعراف الدبلوماسية.
ونتيج�ة لضغ�ط ش�عبي ترج�م ع�ىل 
ش�كل تظاه�رات مليوني�ة حاش�دة يف 
بغداد، أصدر مجلس النواب يف الخامس 
من كان�ون الثان�ي 2020، ق�راراً ُيلزم 
الق�وات األجنبي�ة  الحكوم�ة بإخ�راج 
من الع�راق، وذلك بعد عملي�ة االغتيال 
الغ�ادرة التي نفذتها طائ�رات أمركية 
مس�رة وأس�فرت عن استش�هاد قائد 
فيلق القدس الجنرال قاس�م س�ليماني 
ونائب رئيس هيأة الحش�د الشعبي أبو 
مهدي املهندس قرب مطار بغداد الدويل.

لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...
بعد فش�ل مرشوع الربط السككي مع دول 
الخلي�ج ليكون بديال عن مين�اء الفاو الذي 
تأخ�ر إنج�ازه بطريق�ة متعمدة م�ن قبل 
الجه�ات الحكومي�ة العراقي�ة، اُعيد العمل 
بم�رشوع الرتانزي�ت وع�ىل الرغ�م م�ن أن 
امل�رشوع يدر عىل العراق أم�واال إضافية،إال 
أن الس�عودية والكويت وقطر استغلت هذا 
الطريق إلغراء املس�ؤولني بأنه البديل مليناء 
الفاو , وبالفعل بدأت مئات الشاحنات تعرب  
الع�راق باتجاه تركي�ا ومن ث�م أوروبا عرب 
البحر املتوس�ط , لكن الخ�ارس االول يف ذلك 
ه�و العراق ال�ذي تعمدت جه�ات حكومية 
بتأخ�ر إكم�ال مين�اء الفاو الكب�ر لربط 
آس�يا بأوروبا ع�ن طريق الع�راق , فوزارة 
النقل أنشأت ستة منافذ لعبور البضائع عن 
طريق الرتانزيت إىل تركيا , وفوائد هذا املمر 

إذا ما قورنت بمين�اء الفاو الذي من املؤمل 
أن يك�ون ثاني مم�ول لخزينة الع�راق بعد 

النفط، فإنها زهيدة.
وزي�ر النق�ل من جهت�ه عق�د اجتماعا مع 
مق�ر  يف  الحدودي�ة  املناف�ذ  هي�أة  رئي�س 
الوزارة ملناقش�ة موضوع الرتانزيت ووضع 
الضواب�ط الالزم�ة ل�ه ع�رب س�تة مناف�ذ 

حدودية للعراق مع خمس دول.
إع�الم هيأة املناف�ذ الحدودية ذك�ر يف بيان 
تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه، أن 
»االجتم�اع ُعق�د يف وزارة النق�ل، برئاس�ة 
املناف�ذ  رئي�س هي�أة  الوزي�ر، وبحض�ور 
الحدودية اللواء عمر الوائيل، وممثيل الدوائر 

ذات العالقة«.
وأض�اف أنه »ج�رى خالل االجتماع حس�م 
موضوع الرتانزيت ووضع الضوابط الالزمة 
ل�ه، واس�تئنافه من س�تة مناف�ذ حدودية 

م�ع خم�س دول، من أج�ل نق�ل البضائع 
)ترانزيت(عرب العراق لدول الجوار«.

ويف ه�ذا الش�أن أك�د الخب�ر االقتص�ادي 
الدكت�ور عبد الرحمن املش�هداني, أن »دول 
الخلي�ج دائم�ا تبح�ث ع�ن ط�رق لتأخ�ر 
اكتمال ميناء الفاو ,فتارة الربط الس�ككي 
وتارة أخرى  طريق الرتانزيت ما بني العراق 
ودول الخلي�ج وبدعم من حكومة الكاظمي 
التي ه�ي االخ�رى تتحمل مس�ؤولية عدم 
اكتم�ال ميناء الفاو , وحت�ى التخصيصات 
املالي�ة يف املوازن�ة قليل�ة ج�دا ،م�ا يوحي 
بوج�ود ضغوطات خارجية ع�ىل الحكومة 

لعدم إكمال ميناء الفاو«.
وق�ال املش�هداني يف اتص�ال م�ع ) املراقب 
العراق�ي(: إن »دول الخلي�ج تخ�ى م�ن 
اكتم�ال مين�اء الف�او ألن�ه س�ينهي عمل 
موانئها , لذلك هن�اك رغبة خليجية لتأخر 

الرتانزي�ت  » طري�ق  أن  مبين�اً  اكتمال�ه«، 
س�يجعل الع�راق مم�را لعب�ور البضائع اىل 
تركي�ا وبالت�ايل عوائ�ده املالي�ة قليل�ة جدا 
مقارنة باكتمال ميناء الفاو الذي سيوفر 5 

مليارات دوالر للعراق«.
وأض�اف أن »هناك جهات مس�ؤولة تتعمد 
فتح الرتانزيت مقابل رشاوى من أجل إبقاء 

العراق بدون ميناء الفاو«.
من جهته أكد املختص بالش�أن االقتصادي 
الحالي�ة  »الحكوم�ة  أن   , عب�اس  س�الم 
أسهمت يف تأخر اكتمال ميناء الفاو , فدول 
الخليج تري�د االحتيال عىل العراق من خالل 
طريق الرتانزيت بعد فشل الربط السككي , 
وكان االجدر بالحكومة الحالية الرتكيز عىل 
إكمال ميناء الفاو خاصة بعد ارتفاع أسعار 

النفط وتوفر أموال إضافية...
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
ضمن املحاوالت الرامية اىل إعادة إحياء الفكر 
البعث�ي والصدام�ي املباد، تعم�ل بعض الكتل 
السياس�ية الفتي�ة ع�ىل إظهار »أبن�اء« قادة 
البع�ث ضم�ن االجتماع�ات السياس�ية التي 
تعقدها تلك الكتل لخوض االنتخابات النيابية 

املقبلة.
ويؤك�د مراقبون للش�أن الس�يايس، أن هناك 
مرشوعا يتم العمل به بصورة تدريجية هدفه 
الس�عي اىل إعادة البعث اىل الواجهة من خالل 

إدخال قياداته يف العمل السيايس.
وتناقلت مواقع للتواصل االجتماعي تابعة اىل 
كتل�ة امل�رشوع الوطني العراقي ال�ذي يقوده 

جم�ال الضاري ص�ورا حول لق�اءات عقدها 
االخر برفقة »خالد س�لطان هاش�م« –نجل 
وزي�ر دفاع النظام املقبور- مع رئيس مجلس 
النواب محمد الحلبويس وكذلك رئيس حكومة 
إقلي�م كردس�تان نيجرف�ان بارزان�ي، وهذه 
اللق�اءات أث�ارت حفيظ�ة املراقب�ني للش�أن 
الس�يايس محذرين من أن تكون تلك اللقاءات 

بادرة لعودة فكر البعث.
الس�ابقة، مح�اوالت م�ن  الف�رتة  وش�هدت 
هنا وهن�اك ترمي اىل تحس�ني ص�ورة البعث 
الصدام�ي وجرائم�ه بح�ق الش�عب العراقي 
والت�ي رافق�ت حقب�ة ال�� 35 عام�ا، فم�ن 
اللقاء التلفزيوني ال�ذي عرضته قناة العربية 

الس�عودية م�ع رغ�د ابن�ة ص�دام ، وحت�ى 
الترصيحات االخرة التي أس�اء فيها القيادي 
الس�ني ظافر العاني ، وآخره�ا اللقاءات التي 
تجريها الكتل السنية مستعينة بأبناء قيادات 
البع�ث، فه�ي كله�ا تمث�ل خط�وات مدرجة 

إلحياء البعث.
ودع�ا النائ�ب االول لرئي�س الربمل�ان حس�ن 
الكعب�ي، يف ش�باط املايض اىل تطبي�ق قانون 
حظ�ر البعث، م�ن خالل محاس�بة من يروج 
او يتناق�ل او يلمع ص�ورة البعث الصدامي او 

يتبنى أفكاره.
وين�ص قان�ون حظ�ر البعث ع�ىل جملة من 
النص�وص الرادع�ة بحق كل م�ن يحمل فكر 

البعث، بينها أحكام ثقيلة تصل اىل »املؤبد«.
وللحديث حول هذا امللف، أكد املحلل السيايس 
حس�ني الكنان�ي، أن »التحالفات السياس�ية 
الت�ي يج�ري العمل عىل عقدها س�واء قبل او 
بع�د االنتخابات املبك�رة إحدى س�ماتها هي 
ع�ودة البعثيني ع�رب أبناء الخ�ط االول لحكم 
النظام الصدامي البائد ومحاولة لجعلهم جزء 

من العمل السيايس يف البلد«.
وقال الكناني، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« 
إن »االس�تعانة بأبن�اء أزالم حك�م الطاغي�ة 
صدام ومنهم »خالد« نجل وزير دفاع حكومته  

سلطان هاشم أحمد هو خر دليل عىل ذلك... 
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الحكومة تطعن ميناء »الفاو« بخنجر 
الـ »ترانزيت« وُتْرِديِه قتياًل  

قيادات »البعث« تعود إلى الواجهة 
السياسية تحت »خيمة« التحالفات السنية

المراقب العراقي/بغداد...
اكد النائب رياض املس�عودي، امس 
الثالث�اء، ان ح�ل الربمل�ان م�رشوط 
موعده�ا  يف  االنتخاب�ات  باج�راء 

املحدد.
وقال املس�عودي يف ترصيح صحفي 
ان  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 

“املجل�س انج�ز مهمت�ه وصادق�ت 
الرئاسة عىل االمر واالنتخابات منوط 

امرها االن للحكومة واملفوضية”.
واضاف ان “قرار الربملان بحل نفسه 
قب�ل االنتخابات بثالثة ايام مرشوط 
ولي�س عام�ا”، مش�را اىل أن “ح�ل 
الربملان م�رشوط باجراء االنتخابات 

يف العارش من ترشين”.
واوضح املسعودي انه “يف حال حصل 
اي امر طارئ ولم تجَر االنتخابات يف 
موعدها يعد قرار الحل بحكم امللغي 
ويعاود الربمل�ان مزاولة اعماله لعدم 
الدخ�ول بالفراغ الدس�توري ولكون 

الحل مرشوط باالنتخابات”.

المراقب العراقي/بغداد...
اس�تبعدت لجنة االمن والدفاع النيابية، امس الثالثاء، وجود 
تهديدات امنية للمدن خالل شهر رمضان املبارك، فيما بينت 

ان قدرات العصابات االجرامية ضعفت.
وق�ال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي، يف ترصيح صحفي 
تابعته »املراق�ب العراقي« إن »ق�درات داعش يف عام 2021 
تختل�ف عن الس�نوات املاضية م�ن ناحية ع�دم القدرة عىل 
مس�ك األرض«، مبين�ا أن »أس�لوب حرب العصاب�ات، الذي 
اتخ�ذه بمرحلة ما بعد تحرير املدن والقصبات، ضعف وفقد 
زخمه بس�بب خسائره البرشية الكبرة، والرضبات املوجعة 
الت�ي تعرض لها يف األش�هر األخرة خاص�ة اإلطاحة بكبار 

قادته عىل يد القوات األمنية وجهاز مكافحة االرهاب«.
ولفت اىل ان »التنظيم ضعيف جدا وهو يف حالة هروب دائم، 
ألن العملي�ات املباغت�ة قطع�ت الكثر من أجندت�ه يف مللملة 
عن�ارصه وكش�فت أه�م أوكاره لكن�ه يبقى مص�در خطر 
ويجب ان يكون االطار االس�تخباري يف مالحقته دائما وعىل 
مدار الوقت«. واشار اىل ان »األمن املناطقي وهو ارشاك اهايل 
املناط�ق وخاصة املح�ررة يف الجهد االمن�ي، تجربة ناجحة 
وحقق�ت نتائ�ج مهم�ة«، مؤك�دا ان »زرع الثق�ة باملواطن 
ودفع�ه للتعاون يمث�ل 50% من عوامل النج�اح يف مواجهة 
التطرف واإلرهاب بكل عناوينه ألنه سيعزز الجبهة الداخلية 

ويمنع أي مالذات رسية«.

المراقب العراقي/بغداد...
دع�ت كتل�ة التغي�ر النيابي�ة، ام�س الثالث�اء، إلع�ادة 
االم�وال العراقية املهربة من الخ�ارج، فيما حددت آليتني 

الستعادتها.
وقال رئيس الكتلة يوس�ف محمد يف بيان تابعته »املراقب 
العراقي« إنه »بموازاة الخطوات االصالحية يف املجال املايل 
واالقتص�ادي ودعم القطاعات االخ�رى غر النفطية التي 
ت�م اقراراه�ا يف قانون املوازن�ة لهذا الع�ام وخاصة دعم 
القط�اع الزراع�ي والصناع�ي يف العراق، يج�ب ان تكون 
هنال�ك خطوات عملية يف مجال مكافحة الفس�اد قضائيا 
ومن خ�الل املؤسس�ات املوج�ودة، وتفعيل آلي�ات اعادة 
االموال املهرب�ة واملنهوبة من خالل وضع ملس�ات وآليات 

معين�ة فيما يتعل�ق بهذا املجال«. وأض�اف أن »إعادة تلك 
االم�وال تحتاج اىل آليات سياس�ية تتمث�ل بإدامة الضغط 
ع�ىل مؤسس�ات الدول�ة للقي�ام بمهامها يف ه�ذا املجال، 
وتفعيل رشاكة وتحالف دويل ملحاربة الفساد ودعم العراق 
يف اع�ادة االم�وال املهربة جراء الكس�ب غ�ر املرشوع او 
الفس�اد او االموال العراقية التي تم الس�يطرة عليها إبان 

النظام السابق«.
وأش�ار رئيس الكتلة الكردي�ة، إىل أن »اآللي�ة الثانية هي 
القانوني�ة بتعدي�ل قانون صندوق إس�رتداد اموال العراق 
لتس�هيل عملية إرجاع األموال املهربة وكذلك وضع آليات 
قضائي�ة للمتابعة والتحري عن ملفات الفس�اد واالموال 

التي هربت اىل الخارج«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت لجن�ة الخدمات النيابية، امس 
الثالث�اء، أن حدي�ث الحكوم�ة ع�ن 
تقديم الخدمات مجرد كذبة إعالمية.

وق�ال عض�و اللجنة عب�اس يابر يف 
ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراقب 

العراق�ي« أن »الحكوم�ة ل�م تق�دم 
ش�يئا يذكر عىل أرض الواقع س�وى 

الحديث اإلعالمي.« 
وأض�اف، أن »هناك ضعف�ا يف األداء 
الخدم�ات  تقدي�م  مس�توى  ع�ىل 

للمواطن ».

 واش�ار اىل ان »املواط�ن  متذمر  إزاء 
تدني مستوى الخدمات بكل اشكالها 

يف بغداد واملحافظات الجنوبية«.
وتش�هد املحافظات العراقية، ضعفاً 
كب�راً بالخدمات، يصل اىل مس�توى 

انعدامها يف بعض املناطق.

كتلة سياسية تطالب بإعادة األموال المهربة من الخارج

لجنة نيابية: تقديم »الخدمات« كذبة إعالمية 

األمن النيابية تستبعد وجود تهديدات أمنية 
خالل شهر رمضان

نائب: حل البرلمان مشروط بإجراء االنتخابات

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...
توق�ع تحال�ف الع�زم ، ام�س 
الثالث�اء، احت�دام ال�رصاع بني 
خميس الخنجر ورئيس مجلس 
الن�واب محم�د الحلب�ويس مع 

اقرتاب موعد االنتخابات.
وقال القيادي يف التحالف محمد 
صحف�ي  بترصي�ح  رب�ه  عب�د 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« ان 
مجمل�ه  يف  الس�ني  »الش�ارع 
يؤم�ن بنظري�ة الس�لطة ومن 
بيده السلطة س�يكون املنافس 
االق�وى كم�ا ه�و ح�ال رئيس 

واملحافظ�ني  الن�واب  مجل�س 
املرشحني يف االنتخابات«.

واضاف ان »رئيس حزب التقدم 
محم�د الحلب�ويس س�يتصارع 
من خميس الخنجر الذي يمتلك 
ش�يعية  ق�وى  م�ع  تحالف�ات 
مختلفة م�ن اجل الحصول عىل 

املقاعد االنتخابية«.
يف  »الكف�ة  ان  اىل  وأش�ار 
الش�ارع الس�ني ق�د تمي�ل اىل 
باعتب�اره متحالفا مع  الخنجر 
زعامات س�نية مختلفة بخالف 

الحلبويس«.

توقعات باحتدام الصراع بين
 »الخنجر« و»الحلبوسي«

»مثلث الموت« يتحول إلى مادة دسمة 
لـ »االستجداء« السياسي

في هذا العدد

4
5
6

إيران تتوعد 
الكيان الصهيوني 

وتحذره من 
»المقامرة«

أزمة المياه بين 
إثيوبيا ومصر

 الحل السياسي والخيار 
العسكري

منتخبنا الوطني 
يواجه منتخب 

طاجكستان وديًا 
في البصرة



2 االربعاء 14 نيسان  2021 العدد 2567 السنة الحادية عشرةمن احلدث
صحيفة-يومية-سياسية-عامة

A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

مفردات للشهيد شريف 
إسماعيل المرشدي .. 

ال أتذكر الش�هيد العميد إس�ماعيل رشيف املرش�دي آمر اللواء 56 
الرئ�ايس ألنه ابن عش�رتي ومن أبناء عمومتي فحس�ب فذلك أمر 
يحق يل أن أتباهى به وأفتخر لكن اس�م الشهيد رشيف يلوح يف أفق 
مساحة ما أرى يف العراق من ضباب وغبار وغش واختفاء للحقائق 
وانق�اب للوقائع . كان الش�هيد العميد رشيف رشيفا يف املعنى ويف 
الذات . رشيفا يف العمل ويف الحياة . رشيفا يف األصل والنفس والروح 
وكل م�ا يعني الرشف من مف�ردات . لم يكن موته يف رصاصة غدر 
بقاطع س�امراء خال توجه�ه إىل محافظة نينوى أيام الحرب عىل 
داعش يف زمن الرئيس حيدر العبادي صدفة . لم تكن رصاصة غفلة 
بل كانت رصاصة مقصودة يف خطة مرصودة أطلقها الرعاع إلزاما 
لتنفي�ذ كما كان قب�ل ذلك . وماذا كان قبل ذلك وأنا الش�اهد الحي 
والع�ارف باألمر بحكم اليقني . لقد كنت يف ضيافة الش�هيد رشيف 
بمكتب�ه برئاس�ة ال�وزراء حيث أج�د نفيس يف حرضة إنس�ان بما 
تعنيه كلمة اإلنس�ان , أخاق وتواض�ع وأدب وروح صافية ونفس 
نقي�ة يف الص�دق والنزاهة واإلخاص للعراق وال يشء عنده أس�مى 
وأغ�ىل من العراق . يف تل�ك الزيارة وجدته منزعج�ا مما تعرض له 
من أحد الش�خصيات الكبرة داخ�ل املنطقة الخرضاء حيث حصل 
ِصدام معه بس�بب رفض العميد الشهيد إخراج مبلغ سبعة مايني 
دوالر مخبأة يف سيارة حماية تلك الشخصية بعد أن تم إباغ العميد 
رشيف من قبل املس�ؤولني عن حماية البوابة الرئيس�ية للخرضاء  
بعثورهم عىل املبلغ يف س�يارة حماية الشخص املنوه عنه من دون 
وثيقة أو ما يدل عىل رشعية حيازتها أو خروجها . حينها والحديث 
للشهيد املرحوم يل شخصيا  ذهب بنفسه ومنعهم من خروج املبلغ 
،ما ح�دا بالش�خصية املعني�ة بالحضور 
بنفس�ه يف محاول�ة إلقناعه بالس�ماح 
لهم باملرور ف�كان موقفه الرفض وفقا 
للقان�ون وال يشء ف�وق القان�ون فكان 
رد الش�خصية له .) طي�ب .. هذا تحدٍّ يل 
وس�رى كيف تكون نهاية من يتحداني 
!! ( . هذا بالنص ما س�معته من الشهيد 
نف�وس  ل�ؤم  يش�كو  وه�و  ش�خصيا 
املسؤولني وفسادهم وفضائحهم وكيف 
أن الدني�ا بعين�ه ال تس�اوي بعوضة ثم 
استذكر يل كيف قاتل الدواعش وكيف َنّجاه 
الل�ه من موت محقق يف قاطع الرشقاط ويف قاطع دياىل وأن الحياة 
ال تستحق أن تكون غاية اإلنسان املؤمن إال بما يريض الله . بعد تلك 
الزيارة بثاثة أيام فقط تلقيت عرب الهاتف ليا اتصاال من الش�يخ 
رس�م آل ضيدان ينِبُئن�ي عن تعرض العميد رشي�ف إىل رصاصة يف 
الرأس يف قاطع س�امراء ,  تلك الرصاصة الغادرة من أيدي الجبناء 
ل�م تمهل�ه طويا حتى ف�ارق الحياة يف املستش�فى بعدما لحق به 
القتلة الهمج الرعاع إىل صالة العمليات ليتأكدوا من مقتله وينقلوا 
نب�أ) انتصارهم( إىل معية قائدهم . أحداث تذكرتها وأتذكر ما فيها 
حني جلست مع الشيخ عامر املرشدي أبو عبد الله يف مجلس العزاء 
وهو يخربني أن حيدر العبادي طمأنه أن الجناة يف السجن وأنه ويلّ 

الدم وأن القاتل سينال جزاءه بالقانون . 
م�رت األي�ام دون أن نرى قاتا ينال العقاب  ول�م نَر القانون وراح 
العبادي وج�اء عبد املهدي وجاءت ثورة ترشي�ن التي اختلط فيها 
الحاب�ل بالناب�ل فكان م�ن ثماره�ا رصاصة غدر أخ�رى تنال من 
الش�يخ عامر أبو عبد الله ليستشهد مظلوما مغدورا بكل ما يحمل 
من قيم وأخاق ورجولة  وليس هناك ويلٌّ للدم وال سائل وال مجيب 
,أخرا وليس آخرا أقول إذا كان دم الش�هيد العميد خرض آمر اللواء 
16 يف الرشط�ة االتحادي�ة يف جوار منارة الحدب�اء يف قتاله البطويل 
لعصابات داعش ما يقر العني ويرفع الرأس فأن استشهاد الشهيد 
العميد الركن رشيف وكذلك الش�هيد الش�يخ أب�و عبد الله من دون 
أن يكون القتلة املجرمون تح�ت طائلة العقاب وال زالوا موجودين 
ة  ومن معهم يعيثون يف األرض فس�ادا ف�إن ذلك يرك يف القلب ُغصَّ
وأىس ويف الذات حرقة وهضيمة وغضب  فالجنان والخلود للشهداء 
والخزي والعار للقتلة الجبناء وحس�بنا الله ونع�م الوكيل وإنا لله 

وإنا إليه راجعون.

إصبع	عىل	الجرح	..	

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد عضو لجنة االقاليم النيابية النائب مرض الكروي، امس 
الثاث�اء، أن مجال�س املحافظات موجودة بحكم الدس�تور 
العراق�ي التي ن�ص عىل وجوده�ا، فيما اعت�رب ان عودتها 
صعب�ة يف الوق�ت الحايل.وق�ال الكروي، يف ترصي�ح تابعته 

»املراق�ب العراقي« إن »مجالس املحافظات هيكيلية ادارية 
رقابية موجودة يف الدس�تور بش�كل رصيح والغائه يحتاج 
اىل تعديل دس�توري وفق املضامني املعتم�دة وقرار مجلس 
الن�واب كان بحله�ا ولي�س الغائه�ا وهذا ما يج�ب االنتباه 
ل�ه«، مؤكدا أن�ه »كان من املعارضني لق�رار الحل باعتباره 

س�يخلق فراق رقابي يف املحافظ�ات واالن تاكد الجميع من 
وجوده�ا رضوري جدا«.واضاف، ان »املحكة االتحادية بعد 
املصادقة عىل تشكيلتها الجديدة ستدرس قرار حل مجالس 
املحافظ�ات وتعط�ي رايه�ا«، مبين�ا أن »االط�ار القانوني 
واض�ح بان املجالس الت�زال موجودة بحكم الدس�تور لكن 

عودته�ا حاليا صعب لذا فان كل التوقعات تش�ر اىل اجراء 
انتخاب�ات جدي�دة يف كل املحافظ�ات لع�ودة املجالس وفق 
اختي�ارات االهايل«.وأش�ار الكروي اىل انه »رغم الس�لبيات 
يبق�ى وج�ود املجال�س كاطار رقاب�ي مه�م يف املحافظات 

لتفادي اي فراغات يف اليات العمل ومتابعة املشاريع«.

االقــاليـم النيــابيــة: عــودة مجــالس المحــافظــات امــر صعــب

تغريدة

النائب فالح الخزعلي

 العت���ب ليس عل���ى ظافر 
العاني العتب على مجلس 
الن���واب القاب���ل بيه وهو 
نائب فضائي وبعثي وما 
ينظف من نجاس���ة حزب 
البعث لو ارتمس في شط 

العرب .
)أقالته أقاله لصوت حزب 

البعث العفن(

سائرون: حل مجلس النواب مبكرا سيؤدي الى الفوضى
املراقب العراقي/ بغداد...

اكد النائب عن تحالف س�ائرون س�تار العتابي، 
ام�س الثاث�اء، وجود جه�ات سياس�ية ال تريد 
اج�راء االنتخابات املبكرة، فيما اش�ار اىل ان حل 
مجلس النواب بشكل مبكر قد يؤدي اىل الفوىض.

»املراق�ب  تابعت�ه  العتاب�ي، يف ترصي�ح  وق�ال 
العراق�ي إن »هناك بعض من القوى السياس�ية 
غر مقتنعة باج�راء االنتخابات املبكرة وال يريد 
اجرائه�ا لغاي�ات خاص�ة«، مؤك�دا ان�ه »اذا لم 
يتم اج�راء االنتخابات املبك�رة فان عمل مجلس 

النواب سيستمر«.
الج�راء  توج�ه  »هن�اك  أن  العتاب�ي،  واض�اف 
انتخاب�ات بايومري�ة وهن�اك تحدي�ث لبطاقة 

الناخب عىل مستوى عاٍل«.

الدفاع النيابية تكشف عن اتفاق على عدم ابقاء االمريكان في العراق داخل القواعد العسكرية
املراقب العراقي/ بغداد...

اك�د عض�و لجن�ة االم�ن والدف�اع النيابي�ة بدر 
الزي�ادي، امس الثاث�اء، أن االتفاق م�ع الجانب 

االمركي خال املباحثات عىل عدم االبقاء عىل اي 
قواع�د امركية داخل الع�راق، الفتا اىل ان الجولة 
الثالثة من املباحثات كانت ناجحة.وقال الزيادي، 

يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن »الواليات 
املتح�دة األمريكي�ة طلبت من العراق االنس�حاب 
وف�ق ج�داول زمنية«.وأض�اف أن »هن�اك رغبة 

أمريكية باالنسحاب من العراق وعدم اإلبقاء عىل 
أي قواعد عسكرية«، مشرا اىل ان »الجولة الثالثة 
من الحوار االسراتيجي كانت ناجحة لحد كبر«.

محاوالت ممنهجة لعودة البعث..

نجــل وزيــر دفــاع »الطـاغيــة« يتسيَّـُد جلســـات 
الكتل السنيـة قبيــل االنتخــابـات !

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
ضم�ن املح�اوالت الرامي�ة اىل إع�ادة 
إحياء الفك�ر البعثي والصدامي املباد، 
تعمل بع�ض الكتل السياس�ية الفتية 
عىل إظهار »أبن�اء« قادة البعث ضمن 
االجتماع�ات السياس�ية التي تعقدها 
تل�ك الكتل لخوض االنتخابات النيابية 

املقبلة.
ويؤكد مراقبون للش�أن السيايس، أن 
هن�اك مرشوعا يتم العم�ل به بصورة 
تدريجية هدفه السعي اىل إعادة البعث 
اىل الواجهة من خال إدخال قياداته يف 

العمل السيايس.
وتناقلت مواق�ع للتواصل االجتماعي 
الوطن�ي  امل�رشوع  كتل�ة  اىل  تابع�ة 
العراقي ال�ذي يقوده جم�ال الضاري 
ص�ورا ح�ول لق�اءات عقده�ا االخر 
برفقة »خالد س�لطان هاشم« –نجل 
وزي�ر دفاع النظام املقبور- مع رئيس 
الحلب�ويس  محم�د  الن�واب  مجل�س 
وكذلك رئيس حكومة إقليم كردستان 
نيجرف�ان بارزان�ي، وه�ذه اللقاءات 
للش�أن  املراقب�ني  حفيظ�ة  أث�ارت 
الس�يايس محذرين م�ن أن تكون تلك 

اللقاءات بادرة لعودة فكر البعث.
وش�هدت الف�رة الس�ابقة، محاوالت 
م�ن هن�ا وهن�اك ترم�ي اىل تحس�ني 
البع�ث الصدام�ي وجرائم�ه  ص�ورة 
بح�ق الش�عب العراقي والت�ي رافقت 

اللق�اء  حقب�ة ال�� 35 عام�ا، فم�ن 
التلفزيوني الذي عرضته قناة العربية 
السعودية مع رغد ابنة صدام ، وحتى 
الترصيح�ات االخرة التي أس�اء فيها 
القيادي السني ظافر العاني ، وآخرها 
اللق�اءات التي تجريها الكتل الس�نية 
مس�تعينة بأبناء قيادات البعث، فهي 
كله�ا تمثل خط�وات مدرج�ة إلحياء 

البعث.
ودع�ا النائ�ب االول لرئي�س الربمل�ان 
حس�ن الكعب�ي، يف ش�باط املايض اىل 
تطبي�ق قانون حظر البعث، من خال 
محاس�بة من يروج او يتناقل او يلمع 
يتبن�ى  او  الصدام�ي  البع�ث  ص�ورة 

أفكاره.
وينص قان�ون حظر البعث عىل جملة 
م�ن النص�وص الرادعة بح�ق كل من 
يحمل فكر البعث، بينها أحكام ثقيلة 

تصل اىل »املؤبد«.
أك�د  املل�ف،  ه�ذا  ح�ول  وللحدي�ث 
املحلل الس�يايس حس�ني الكناني، أن 
»التحالف�ات السياس�ية الت�ي يجري 
العمل عىل عقدها س�واء قب�ل او بعد 
االنتخاب�ات املبك�رة إح�دى س�ماتها 
ه�ي ع�ودة البعثيني عرب أبن�اء الخط 
االول لحك�م النظ�ام الصدام�ي البائد 
ومحاول�ة لجعله�م ج�زء م�ن العمل 

السيايس يف البلد«.
وقال الكنان�ي، يف ترصيح ل� »املراقب 

بأبن�اء  »االس�تعانة  إن  العراق�ي« 
أزالم حك�م الطاغي�ة ص�دام ومنه�م 
»خال�د« نج�ل وزي�ر دف�اع حكومته  
س�لطان هاش�م أحمد هو خ�ر دليل 
عىل ذل�ك، خصوصا بعد اتخ�اذه رمزا 
لكتل�ة سياس�ية منضوي�ة يف العملية 
يف  واصطحاب�ه  الحالي�ة  السياس�ية 
جميع اللقاءات واملباحثات السياسية 

التي تجريها إحدى الكتل السينية«.
وأضاف، أن »هن�اك محاوالت خطرة 
مرتب�ة ع�ىل تل�ك اللق�اءات تتلخص 
بجعل »مقبولية« ملثل تلك الشخصيات 
من جه�ة، ولغرض اعتمادها انتخابيا 
لتحس�ني صورة حكم البعث من جهة 
ثانية«، مشرا اىل أن »هذا االمر سيدفع 
بالبلد اىل أزمة جديدة عىل الساحة لها 

انعكاستها عىل الواقع«.
وأوض�ح، أن »م�ن املس�تغرب اللق�اء 
ال�ذي أج�راه الحلب�ويس ال�ذي يتب�وأ 
منص�ب رئاس�ة الس�لطة الترشيعية 
يف البل�د، وكذلك رئي�س حكومة إقليم 
كردس�تان، وهذا األمر خرٌق للدستور 
العراقي الذي يرفض عودة البعث بأي 

شكل من االشكال«.
ولف�ت اىل أن »الكت�ل املتبنية ملرشوع 
عودة البعث لها مرشوع تنفذه بشكل 
إع�ادة  اىل  الس�عي  تدريج�ي، هدف�ه 
البع�ث للواجه�ة من خ�ال إدخاله يف 

العمل السيايس«.

منهل عبد األمري المرشدي ..

املراقب العراقي/ دياىل
أعل�ن القي�ادي يف الحش�د الش�عبي محم�د 
التميم�ي، ام�س الثاث�اء، ع����ن انطاق 
عمليت�ني منفصلت�ني يف ش�����مال رشق 
داع�ش  خاي�ا  لتعق�����ب  دي�اىل  ورشق 

االرهابي.
وق�ال التميمي، يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
العراقي« إن »قوات امنية مش�ركة انطلقت 
من محاور عدة يف تنفيذ عمليتني منفصلتني 
يف قاط�ع ج����نوب قض�������اء بلدروز 
ناحي�ة  وري�ف  بعقوب�ة(  رشق  )35ك�م 
العب�ارة )15كم ش�م����ال رشق بعقوبة( 
ضم�ن ح�وض بودجه لتعق�ب خايا داعش 

االرهابي«.
واضاف التميم�ي،أن »العمليات تجري وفق 
خطة مدروسة يف تعقب األهداف«، مؤكدا أن 
»مس�ار تنفيذ املهمات يجري وفق ما خطط 

له من خال غرفة عمليات«.
وكان�ت محافظ�ة دي�اىل ش�هدت يف االي�ام 
املاضية سلس�لة عمليات عس�كرية واسعة 

لتعقب خايا داعش االرهابي.

الحشد	الشعيب	يطلق	
عمليتين	منفصلتين	

لتعقب	داعش	يف	دياىل

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

املراقب العراقي/ بغداد...
اكد املتحدث باسم العمليات املشركة 
اللواء تحسني الخفاجي، امس الثاثاء، 
ان العمليات التي انطلقت يف سلس�لة 
جبال حمرين يف محافظة دياىل اثمرت 

عن قتل عدد من االرهابيني.
وق�ال الخفاج�ي، يف ترصي�ح تابعته 
»سلس�لة  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
العمليات التي سبقتها رضبات جوية 
بالس�اح الج�وي العراق�ي وط�ران 
الجي�ش يف سلس�لة جب�ال حمرين يف 
محافظة دياىل اثمرت عن قتل عدد من 
االرهابيني، ومن ثم انطلقت العمليات 
الواس�عة حال االنته�اء من الرضبات 
الجوية«، مش�را اىل أن »هذه املناطق 
وعرة جدا وتصلها القوات االمنية الول 
مرة بعد ان اس�تخدمها داعش كمقر 

له واسس مضافاته فيها«.
ه�ذه  »نتائ�ج  أن  الخفاج�ي،  وب�ني 
العملي�ات مهم�ة ج�دا وم�ا حصلن�ا 
عليه م�ن معلومات اس�تخبارية وما 
نحققه من نتائ�ج مهمة جدا ايضا«، 
مضيف�ا أن »محور الحش�د الش�عبي 

حق�ق نتائجا مذهلة تكم�ن يف تدمر 
مضاف�ات وانف�اق وعب�وات ناس�فة 
كانت معدة للتفجر، اضافة اىل محور 
الفرق�ة املدرع�ة التاس�عة الت�ي كان 
له�ا دور كبر من خ�ال تدمر بعض 
املضافات واالس�تياء عىل مابس�هم 
العسكرية التي كانت تستخدم اليهام 

قواتنا االمنية«.

العمليات	المشرتكة	تعلن	تحقيق
	نتائج	مهمة	يف	جبل	حمرين

بالــوثيقـة

تغييرات  يج���ري  األعلى  القضاء 
في مناصب عليا .
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ح�ذر نواب م�ن مختلف الكتل السياس�ية م�ن تداعيات الق�رار الحكومي 
الق�ايض برفع س�عر رصف الدوالر باالس�واف املحلية، مؤكدين ان نس�بة 
الفقر س�رتفع اىل مستويات غري مس�بوقة.وقال النائب عن تحالف الفتح 
فاض�ل جابر، ، ان “ العراق س�يعاني من ارتفاع نس�بة الفقرة اىل اكثر من 
30 باملئة بعد ان سجلت االحصائيات وجود 10 ماليني عراقي دون مستوى 
خط الفقر، حيث سيأتي هذا االرتفاع نتيجة تغيري سعر رصف الدوالر”.من 
جانب اخر، اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية احمد عيل ، ان “الحكومة 
تتحمل مس�ؤولية رفع س�عر رصف الدوالر وتداعيات�ه، فضال عن ان البنك 
املرك�زي هو االخ�ر يتحمل مس�ؤولية وعواقب القرارات الت�ي تمس حياة 
املواط�ن العراقي”.من جهة اخرى، بني النائب عن كتلة بدر النيابية مختار 
محم�ود ، ان “هناك ضغ�وط متواصلة من قبل االط�راف النيابية من اجل 
تخفيض س�عر رصف الدوالر يف االس�واق املحلية، ملا سيس�ببه من كوارث 

اقتصادية يعاني منها املواطن العراقي”.

تحذيرات نيابية من تداعيات كارثية 
باستمرار ارتفاع سعر صرف الدوالر   

أظهرت وثيقة تس�عري أن العراق رفع س�عر البيع الرسمي 
لخ�ام الب�رة الخفيف يف ش�حنات مايو / أي�ار 2021 إىل 
آس�يا.وأوضحت الوثيقة »، أنه تم رفع س�عر البيع ليصبح 
بع�الوة 1.40 دوالر للربميل إىل خام�ي عمان/دبي، بزيادة 

0.10 دوالر عن الشهر السابق.
وتح�دد س�عر البي�ع الرس�مي لخ�ام البرة املتوس�ط يف 
ش�حنات مايو / أيار عند 0.60 دوالر ف�وق خامي عمان/

دبي، بارتفاع 0.50 دوالر عن الشهر السابق.
وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البرة الثقيل يف شحنات 
ماي�و أيار بخص�م 0.90 دوالر عن خام�ي عمان/دبي مما 

يشكل ارتفاعاً 0.50 دوالر عن الشهر السابق.

العراق يرفع سعر البيع الرسمي لخامي 
االقت�صاديالبصرة الخفيف والمتوسط آلسيا في مايو

حددت وزارة التجارة ، نهاية االسبوع الجاري موعداً 
النطالق تسويق الحنطة، فيما أشارت إىل أنها تعتمد 

٨0 مركزاً تسويقاً يف مختلف محافظات البالد.
وق�ال مدي�ر ع�ام رشك�ة الحب�وب عب�د الرحم�ن 
الجوي�رباوي يف بيان: إن “اللجنة املركزية للتس�ويق 
حددت موعد بدء موس�م تسويق الحنطة لهذا العام، 
وقررت أن تفتتح أبواب املراكز التس�ويقية رس�ميا 
أم�ام فالحي محافظ�ات الجنوب و الوس�ط اعتبارا 
من يوم الخمي�س املقبل واملوافق الخامس عرش من 

نيسان”.
وأض�اف الجوي�رباوي، أن “اللجن�ة اعتم�دت ه�ذا 
املوس�م ٨0 مرك�زاً تس�ويقياً موزع�ة م�ن البرة 

وحتى زاخو، حيث توزعت املراكز التسويقية حسب 
معدل االنتاج املحيل من الحنطة لكل محافظة، فيما 
حددت محافظات الب�رة و كربالء و املثنى بمركز 
تسويق واحد، و محافظة واسط اعتمدت 11 مركزاً 
تسويقياً وهي اكثر املحافظات اعتمدت فيها مراكز 

تسويق”.
وأش�ار أن “تل�ك املراكز توزع�ت بمحافظتي دياىل و 
بابل 3 مراكز تسويقة، و محافظات النجف و االنبار 
و ميس�ان و ذي قار اعتمدت 4 مراكز تس�ويقية، و 
محافظتي بغداد و كركوك اعتمد فتح خمس مراكز 
تس�ويق، واعتم�اد ٨ مراك�ز تس�ويقية يف محافظة 

الديوانية”.

تحديد منتصف الشهر الجاري موعدا النطالق موسم تسويق الحنطة
حّدد البنك املركزي ، خطوات معالجة مفردات البطاقة 
التموينية فيم�ا أكد رضورة دع�م الحكومة للصناعة 
والزراع�ة املحلية.وق�ال نائب محافظ البن�ك املركزي 
إحس�ان ش�مران الي�ارسي ، إن “أح�د مطال�ب البنك 
الدويل خ�الل مفاوضات رفع س�عر رصف الدوالر هو 
إصالح الدوائر املالية العامة ،وهي الرضائب والجمارك 
والجبايات وتمويل جزء من الوفورات املالية املتحققة 
لصال�ح الطبق�ات الهش�ة”، مش�دداً ع�ى “رضورة 
تحس�ني مف�ردات البطاق�ة التمويني�ة لتقليل الرضر 
الذي أحدث�ه تعديل س�عر الرف”.وأضاف اليارسي، 
أنه “من املمكن تحس�ني مفردات البطاق�ة التموينية 
من خ�الل محاربة الفس�اد ،والحد من تبدي�د األموال 

العراقي�ة يف صفق�ات فاس�دة ،ألن معظ�م مف�ردات 
التموينية هي إنتاج وطني مثل الرز والسكر والطحني 
والزي�ت ومعج�ون الطماطم”.وأوضح، أن�ه “بإمكان 
الحكومة اس�تثمار مب�ادرة تعديل س�عر الرف من 
خ�الل دعم أكث�ر للصناع�ة والزراع�ة املحلي�ة بعدما 
حصلت عى ميزة تنافسية تزيد عن 23% ضد املستورد 
من املنتجات، وبالتايل أصبح املس�تورد يواجه صعوبة 
يف منافس�ة املنت�ج املحيل”.وتاب�ع أن “البن�ك ال�دويل 
اقرح ع�ى البنك املركزي العراقي تعديل س�عر رصف 
ال�دوالر اىل 160 ألف دينار لكل 100دوالر كونه الس�عر 
الحقيقي الذي يمكن أن يس�تقر عليه الس�وق املحلية 

قياساً اىل دول الجوار”.

البنك المركزي يحدد معالجات مفردات البطاقة التموينية

الرافدين: تسهيالت 
للموظفين الموطنة رواتبهم 

للحصول على شقق بسماية

ارتفاع أسعار الدوالر في 
بغداد وإقليم كردستان

اعل�ن م�رف الرافدي�ن ، عن تس�هيالت قدمت 
للموظف�ني ومنتس�بي الق�وات االمني�ة املوطنة 
رواتبهم لدى املرف ومن حاميل بطاقة املاس�ر 
كارد للتقديم عى شقق مجمع بسماية واالولوية 
االعالم�ي  املكت�ب  للحص�ول عليها.وق�ال  له�م 
للم�رف يف بي�ان ، ان “فروع�ه املخصصة ملنح 
بس�ماية ش�هدت زخما كبريا من قب�ل املواطنني 
الراغب�ني يف تروي�ج معاملة الحصول عى ش�قق 
الت�ي  “الف�روع  ان  البي�ان،  بس�ماية”.واوضح 
تمنح قروض بسماية هي: املستنر، والخلفاء، 
واالم�ني، والب�اب الرشق�ي، والف�ردوس، وح�ي 
الزهراء، وبراثا، والقر االبيض، والحي العربي، 
وحي العامل، واملعرفة، وس�بع قصور، والحرية، 

واملدائن. االمانة العامة ملجلس الوزراء”.

ارتفعت أس�عار رصف ال�دوالر، ي�وم الثالثاء، يف 
البورصة الرئيسية يف بغداد واقليم كردستان.

وق�ال مص�در، إن بورص�ة الكف�اح والحارثي�ة 
املركزي�ة يف بغداد س�جلت 147٨00 دينار عراقي 
مقاب�ل 100 دوالر أمريكي.فيما س�جلت بورصة 
الكفاح املركزية خ�الل افتتاحها 147300 دينار 
عراقي.وأشار اىٕل أن اسعار البيع والرشاء ارتفعت 
يف مح�ال الصريف�ة باالٔس�واق املحلي�ة يف بغ�داد 
حي�ث بلغ س�عر البي�ع 14٨250 دين�ارا عراقيا، 
بينما بلغت اس�عار ال�رشاء 147250 دينارا لكل 
100 دوالر امريكي.أم�ا يف اربي�ل عاصم�ة اقليم 
كردس�تان فقد ش�هدت اس�عار ال�دوالر ارتفاعا 
ايضا حيث بلغ س�عر البي�ع 14٨000 دينار لكل 
مائة دوالر، وال�رشاء وبواقع 147500 دينار لكل 

مائة دوالر أمريكي.

دول الخـليـج تنجـح في الضغـط على العــراق 
لفتح طـريق »التـرانزيت« عبر أراضيه 

مؤامرة جديدة إلنهاء ميناء الفاو

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
بعد فش�ل مرشوع الربط الس�ككي مع دول الخليج 
ليك�ون بدي�ال عن مين�اء الف�او الذي تأخ�ر إنجازه 
بطريق�ة متعم�دة م�ن قب�ل الجه�ات الحكومي�ة 
العراقية، اُعيد العمل بمرشوع الرانزيت وعى الرغم 
م�ن أن املرشوع يدر ع�ى العراق أم�واال إضافية،إال 
أن الس�عودية والكويت وقطر اس�تغلت هذا الطريق 
إلغراء املس�ؤولني بأنه البدي�ل مليناء الفاو , وبالفعل 
ب�دأت مئات الش�احنات تعرب  الع�راق باتجاه تركيا 
وم�ن ثم أوروبا ع�رب البحر املتوس�ط , لكن الخارس 
االول يف ذلك هو العراق الذي تعمدت جهات حكومية 
بتأخري إكمال ميناء الفاو الكبري لريبط آسيا بأوروبا 
عن طريق العراق , فوزارة النقل أنش�أت ستة منافذ 
لعبور البضائع عن طريق الرانزيت إىل تركيا , وفوائد 
ه�ذا املمر إذا ما قورنت بميناء الفاو الذي من املؤمل 
أن يك�ون ثان�ي ممول لخزين�ة العراق بع�د النفط، 
فإنها زهيدة.وزير النقل من جهته عقد اجتماعا مع 
رئيس هيأة املنافذ الحدودية يف مقر الوزارة ملناقشة 
موضوع الرانزي�ت ووضع الضوابط الالزمة له عرب 

ستة منافذ حدودية للعراق مع خمس دول.
إع�الم هي�أة املناف�ذ الحدودية ذك�ر يف بي�ان تلقت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه، أن »االجتماع ُعقد يف 
وزارة النقل، برئاس�ة الوزير، وبحضور رئيس هيأة 
املنافذ الحدودية اللواء عم�ر الوائيل، وممثيل الدوائر 
ذات العالقة«.وأض�اف أن�ه »ج�رى خ�الل االجتماع 
حس�م موضوع الرانزيت ووض�ع الضوابط الالزمة 
له، واس�تئنافه من س�تة منافذ حدودية مع خمس 

دول، من أج�ل نقل البضائ�ع )ترانزيت(عرب العراق 
لدول الجوار«.ويف هذا الش�أن أكد الخبري االقتصادي 
الدكتور عب�د الرحمن املش�هداني, أن »دول الخليج 
دائم�ا تبحث عن ط�رق لتأخري اكتم�ال ميناء الفاو 

,فتارة الربط السككي وتارة أخرى  طريق الرانزيت 
ما ب�ني الع�راق ودول الخلي�ج وبدعم م�ن حكومة 
الكاظمي الت�ي هي االخرى تتحمل مس�ؤولية عدم 
اكتم�ال مين�اء الف�او , وحتى التخصيص�ات املالية 

يف املوازن�ة قليل�ة جدا ،ما يوحي بوج�ود ضغوطات 
خارجي�ة عى الحكوم�ة لعدم إكمال مين�اء الفاو«.
وقال املش�هداني يف اتصال مع ) املراق�ب العراقي(: 
إن »دول الخلي�ج تخىش من اكتمال ميناء الفاو ألنه 

س�ينهي عمل موانئه�ا , لذلك هن�اك رغبة خليجية 
لتأخ�ري اكتمال�ه«، مبين�اً أن » طري�ق الرانزي�ت 
س�يجعل الع�راق مم�را لعب�ور البضائ�ع اىل تركيا 
وبالتايل عوائ�ده املالية قليلة ج�دا مقارنة باكتمال 
ميناء الفاو الذي س�يوفر 5 مليارات دوالر للعراق«.
وأض�اف أن »هن�اك جه�ات مس�ؤولة تتعم�د فتح 
الرانزي�ت مقابل رش�اوى م�ن أجل إبق�اء العراق 
بدون ميناء الفاو«.من جهته أكد املختص بالش�أن 
االقتصادي س�الم عب�اس , أن »الحكوم�ة الحالية 
أسهمت يف تأخري اكتمال ميناء الفاو , فدول الخليج 
تريد االحتيال عى العراق من خالل طريق الرانزيت 
بعد فش�ل الربط السككي , وكان االجدر بالحكومة 
الحالية الركيز عى إكم�ال ميناء الفاو خاصة بعد 
ارتفاع أس�عار النف�ط وتوفر أم�وال إضافية.وقال 
عباس يف اتص�ال مع ) املراق�ب العراقي(: إن »دول 
الخليج التريد للعراق أن يس�تعيد دوره االقتصادي , 
فهم يدبرون املؤامرات من أجل إبقاء العراق يف عوز 
م�ادي , كما أن الحكوم�ة الحالية تطمع يف قروض 
عى ش�كل اس�تثمارات م�ن الس�عودية والكويت , 
وحقيقة تلك االس�تثمارات واالموال التي تغري بها 
الحكوم�ة الحالية هي من أجل ع�دم اكتمال ميناء 
الفاو وتحقيق مطالب تلك الدول حتى لو كانت عى 

حساب مصلحة العراق«.
يش�ار إىل أن النائ�ب  فالح الخزع�يل كان قد أكد  أن 
ميناء الفاو، من شأنه أن يعزز إيرادات الدولة بأكثر 
من 5 مليارات دوالر، ويوفر أكثر من 50 ألف فرصة 

عمل، بحال تم االنتهاء من إنشائه.

لعل من أكثر امل�واد التي تضمنتها املوازنة العامة العراقية، 
الت�ي تم إقرارها من قبل مجلس الن�واب العراقي قبل أيام، 
لفت�ا لألنظار واإلعج�اب تخصيص موازن�ة خاصة بالنوع 
االجتماع�ي وتمكني املرأة، والتي تعد نرا لجهود ودعوات 
قادتها لجنة املرأة والطفل يف الربملان العراقي، ومجموعات 
واس�عة م�ن املنظم�ات الحقوقي�ة املدنية والنس�وية.وقد 
كان�ت صاحبة املبادرة يف اق�راح إدراج وتخصيص موازنة 
جندري�ة ضم�ن قان�ون املوازن�ة العام�ة، وعراب�ة الفكرة 
النائب�ة عن كتلة االتح�اد الوطني الكردس�تاني يف مجلس 
النواب ريزان ش�يخ دلري، التي كش�فت  تفاصيل إقرار هذه 
امل�ادة املهمة، وما بذلته هي وزميالته�ا من جهود مضنية 
يف س�بيل تمريره�ا واعتمادها.وتق�ول ريزان ش�يخ دلري: 
»عن�د تقديم مرشوع قانون املوازنة العامة، الحظنا خلوها 
كالع�ادة م�ن أي فقرات تن�ص عى مخصص�ات جندرية، 
وطيلة األع�وام املنرمة م�ن 2014 وحت�ى 2017، حيث 
كنت عضوة يف مجل�س النواب آنذاك أيضا، كنت قد تقدمت 
بطلب للجنة املالي�ة بالربملان، لتخصي�ص موازنة جندرية 
خاص�ة بامل�رأة العراقية، لك�ن مع األس�ف كان يتم إغفال 
طلبنا ورفضه«.وتضي�ف »هذا العام أيضا بادرت باملطالبة 
بتخصيص موازنة جندرية يف قانون املوازنة لس�نة 2021، 
وقمت بمداخلة أثناء إحدى جلسات الربملان حول املوضوع، 
وطرح�ت الطلب رس�ميا كعض�و يف لجنة امل�رأة بالربملان، 
وق�د اعتمدت�ه لجنة املرأة بالح�رف وأرس�لته للجنة املالية 
بالربملان، لك�ن عندما رأينا عدم تلبي�ة طلبنا، قمت بزيارة 
رس�مية للنائب األول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، 
ورشح�ت ل�ه دواف�ع طلبن�ا ورضورات�ه امللح�ة، لرجمة 
ش�عارات املس�اواة وتمكني امل�رأة التي ترفعه�ا الحكومة، 
وضمان مش�اركتها يف مختلف ميادين الحياة، وأن أوضاع 
النساء العراقيات املأساوية، تقتيض إنصافهن وتخصيص 
موازن�ة لهن، وكان�ت نتائج هذا اللق�اء إيجابية، حيث ويف 
الي�وم األخ�ري تمكنا بجهد كب�ري من إضافة م�ادة خاصة، 
باعتماد موازنة جندرية لتمكني املرأة ضمن مواد وفقرات، 

قانون املوازنة العراقية العامة للعام الجاري«.

البرلمان يصدر ألول مرة 
»موازنة جندرية« في العراق

ارتفع�ت أس�عار النف�ط حيث 
أظه���رت بي������ان�ات من 
نم������و  ارتف���اع  الص�ني 
أك�رب مس�تهلك  ثان�ي  واردات 
للنفط ف�����ي العالم وبسبب 
الش��������رق  يف  التوت�رات 

األوسط.

وارتفعت العق�ود اآلجلة لخام 
برنت 22 س�نتا أو 0.35 باملئة 
إىل 63.52 دوالرا للربمي�ل بينما 
للنفط  العق�ود اآلجلة  ارتفعت 
الخ�ام األمريك�ي 23 س�نتا أو 
دوالرا   59.93 إىل  باملئ�ة   0.39

للربميل.

ارتفاع سعر النفط: برنت 
يالمس  64 دوالرا

أرقام واقتصاد
120

قيمة الفائدة التي حددها 
مصرف الرشيد لقــرض
 الـ 50 مليون دينار 

الممنوحة للمحقق العدلي

 % 5

الف طن من الرز تعاقدت 
على استيرادها وزارة 

التجارة لألستهالك المحلي 
ضمن مفردات التموينية

أظه�رت بيان�ات رس�مية، تراج�ع االس�تثمار األجنب�ي 
املب�ارش يف إم�ارة دب�ي بنس�بة 53 باملئ�ة يف 2020، عى 
أساس س�نوي، إىل 24.7 مليار درهم )6.7 مليار دوالر(، 

تحت ضغوط جائحة كورونا.
جاء ذلك يف تقرير ملؤسسة دبي لتنمية االستثمار، أوردته 

وكالة أنباء اإلمارات الرسمية.
وبلغ االس�تثمار األجنبي املبارش باإلمارة يف 2019 حوايل 

46.6 مليار درهم )حوايل 12.6 مليار دوالر(.

وج�اء يف التقري�ر أن دب�ي اس�تقطبت 455 مرشوعا يف 
2020، بزي�ادة 4 آالف م�رشوع عن متوس�ط الس�نوات 

الخمس األخرية.
وفقا للتقرير، فقد وفرت املش�اريع املمولة باستثمارات 

أجنبية، العام املايض، 1٨ ألفا و325 وظيفة.
ورغم هذا الراج�ع، قال التقرير إن دبي جاءت يف املرتبة 
األوىل يف منطقة الرشق األوس�ط وشمال إفريقيا والثالثة 
عاملي�ا، م�ن حي�ث اس�تقطاب االس�تثمارات األجنبي�ة 

املبارشة.
وبحس�ب التقرير، تصّدرت الواليات املتحدة املرتبة األوىل 
يف تدفقات االس�تثمارات األجنبي�ة املبارشة إىل دبي العام 
املايض، بحصة بلغت 22 باملئة من مش�اريع االس�تثمار 

األجنبي املبارش.
وج�اء بعد الوالي�ات املتح�دة كل من بريطانيا وفرنس�ا 
والهن�د وهولن�دا بحصة 14 باملئة، و6 باملئ�ة، و6 باملئة، 

و4 باملئة، عى الرتيب.

دبي.. تراجع االستثمار األجنبي المباشر 53 بالمئة في 2020

الكهرباء: اعتدال الموسم وراء تحسن ساعات التجهيز ونستعد للصيف بـ 22 الف ميغاواط
أعلنت وزارة الكهرباء ، أن زيادة تجهيز 
س�اعات الطاق�ة الكهربائي�ة تعود اىل 
عدة أس�باب منها اعتدال املوسم، الفتة 
إىل أنها ستدخل موس�م الصيف بطاقة 

22 الف ميغاواط.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة أحم�د 
م�وىس ان »انخفاض درج�ات الحرارة 
واعتدال املوسم س�ببا يف السيطرة عى 
األحم�ال، مش�ريا اىل ان »الوزارة عملت 
ايض�ا ع�ى اضاف�ة بع�ض الوح�دات 
االنتاجي�ة الت�ي كان�ت قي�د الصيان�ة 
واكتمل�ت، فض�ال ع�ن دخ�ول بع�ض 
التوليدية وارتفاع مناس�يب  الطاق�ات 
الغاز املس�توردة بش�كل مح�دد والتي 

بلغت 22 مليون مر مكعب«.
وتاب�ع ان »م�ن االم�ور االخ�رى الت�ي 
ساعدت يف تحسني الطاقة هو التعاون 
املش�رك بني الوزارة ووزارة النفط من 
خ�الل توف�ري الوقود م�ن م�واد الخام  

والكازاويل الذي س�اهم بتشغيل بعض 
املحط�ات«، مؤكدا ان »ش�هر رمضان 
سيش�هد تحس�نا يف الطاق�ة وفق�ا ملا 
عملنا من خطط استلزمت رفع معدالت 
االنتاج وف�ك االختناقات وتدعيم قطاع 

التوزيع والتي س�تزيد ساعات مريحة 
ومرضية للمواطنني خالل هذا الشهر«.

واكد م�وىس ان »ال�وزارة لديها خطط 
كبرية يف قطاع االنتاج والتوزيع والنقل، 
خ�الل الصيف املقب�ل كم�ا ان الوزارة 

تع�ول ع�ى ادخ�ال بع�ض املحط�ات 
الجدي�دة كمحطة الجالس�ية يف صالح 
الدي�ن، وتش�غيل محط�ات جديدة عى 
مستوى 132 كي يف يف بعض املحافظات 
والتعاون م�ع وزارة الصناعة يف توفري 
الدام�ة  الحاكم�ة  امل�واد  م�ن  العدي�د 
الشبكة كاملحوالت ثم سنرشع يف خطة 
فك االختناقات بقطاع التوزيع«.وتوقع 
موىس ان »فصل الصيف املقبل ستقدم 
س�اعات تجهي�ز ان ل�م تك�ن جي�دة 
ستكون مقبولة للمواطنني وسنصل اىل 
22 ال�ف ميكا واط، ان ل�م يكن تجهيز 
مقبول فهو سيكون افضل من الصيف 

املايض«.
ويعان�ي الع�راق من انقط�اع متواصل 
للطاق�ة الكهربائية وتش�تد االزمة مع 
ارتفاع درجات الح�رارة يف الصيف مما 
يدف�ع املواط�ن لالس�تعانة باملول�دات 

االهلية لتعويض النقص.
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سّجلت حوادث اإلرهاب المحلي في الواليات المتحدة أرقاًما قياسية، وذلك استناًدا الى تحليلها للمعلومات الواردة 
في تقرير أعّده مركز الدراسات االستراتيجية والدولية )وهو مركز دراسات معروف في واشنطن(.

وأفادت صحيفة »واشنطن بوست«، بأن التقرير يكشف أن معسكر اليمين المتطرف من البيض العنصريين 
والمعادين للمسلمين والمتطرفين المعادين للحكومة هو المسؤول بشكل أساس عن هذا االرتفاع في عدد حوادث 

اإلرهاب المحلي. 

أرقاٌم غير مسبوقة ُتنذر باألسوأ

اإلرهاب المحلي يتمّدد في الواليات المتحدة

المراقب العراقي/ متابعة
وبحسب الصحيفة، يشري ارتفاع حوادث اإلرهاب املحيل 
إىل تهديد إرهابي محيل متناٍم بش�كل غري مس�بوق منذ 
ربع قرن، خاصة أن عام ٢٠٢٠ املايض سّجل أعىل أرقام 

من حوادث اإلرهاب املحيل. 
كذل�ك أش�ارت الصحيف�ة إىل أن املعلوم�ات تفي�د ب�أن 
املتطرفني من معس�كر اليمني شاركوا يف ٢٦٧ مخطًطا 

أو هجوًما، وبقتل ٩١ شخًصا. 
ولفتت »واشنطن بوس�ت« إىل أنه تبنّي من خالل تحليل 
املعلوم�ات أن أكث�ر م�ن رب�ع ح�وادث إره�اب اليمني 
املتطرف يقف وراءه أفراد س�بق وأن أعربوا عن دعمهم 
للفكر األبيض العنرصي او زعموا انتماءهم إىل جماعات 
تتبن�ى هذه العقيدة، كما تبنّي أيًض�ا أن أفراًدا من الفئة 
نفس�ها يقفون وراء قرابة نصف حاالت الوفاة الناتجة 

عن حوادث إرهاب اليمني املتطرف. 
الصحيف�ة أك�دت أن ضحايا ه�ذه الح�وادث اإلرهابية 
خ�الل األع�وام القليلة املاضي�ة هم من ع�دة فئات من 
املجتمع األمريك�ي، مثل ذوي األصول االفريقية واليهود 
واملهاجري�ن وذوي األص�ول اآلس�يوية وغريه�م، فيما 
جرى اس�تهداف عرشات األماكن الدينية مثل املس�اجد 
واملعابد اليهودية والكنائس التي يرتادها االمريكيني من 

أصول افريقية خالل السنوات الست املاضية. 
ونّبه�ت الصحيف�ة إىل أن التقري�ر الص�ادر ع�ن مركز 
الدراس�ات االس�راتيجية والدولي�ة يس�لط الضوء عىل 
مش�اركة أعداد متزايدة من عنارص عسكريني وضباط 
رشط�ة حالي�ني وس�ابقني يف الهجم�ات الت�ي ينفذها 
معس�كر اليمني املتط�رف، ويحّذر من أن هذا املعس�كر 
يكّثف مس�اعيه الهادف�ة إىل تجنيد عنارص عس�كريني 

حاليني وسابقني. 
ويستش�هد التقرير بتقرير آخر كان قد أعّده البنتاغون 
وأرس�له إىل الكونغ�رس ح�ّذر من أن مؤسس�ة الجيش 
االمريكي تواجه تهديًدا م�ن املتطرفني املحليني وخاصة 

الذين يتبنون عقيدة العنرصيني البيض. 
أم�ا عىل املس�توى الجيوغ�رايف، فتبنّي من خ�الل تحليل 
املعلوم�ات أن كل والي�ة تقريًبا من الوالي�ات األمريكية 
ش�هدت هجوًما أو مخطًط�ا إرهابًيا محلًي�ا واحًدا عىل 
األق�ل خالل األع�وام القليلة املاضية، مش�رية إىل أن ذلك 
يعني توّس�ع النشاط اإلرهابي بش�كل ملحوظ مقارنة 

مع العقود املاضية. 
وتبنّي وفق ال�«واش�نطن بوست« أن عنارص امليليشيات 

 Aryan»و  »KKK« مث�ل  املتطرف�ة  والجماع�ات 
Cowboys« و«The Base« ش�اركت يف ٦٧ هجوًم�ا عىل 
األقل من�ذ ع�ام ٢٠١٥، واألفراد املس�تقلون يش�كلون 
الغالبي�ة الس�احقة م�ن مرتكب�ي الهجم�ات. وهؤالء 
يش�كلون تحدًيا كب�رًيا ألجهزة إنف�اذ القانون لصعوبة 

كشف نواياهم واهدافهم. 
وتابع�ت »اليم�ني املتطرف كثف نش�اطه ض�د منظمة 
»Black Lives Matter« )حياة السود مهمة( خالل العام 
 Black Lives« املايض، والس�جالت تفيد أن الناشطني يف
Matter« تعرض�وا لل�رب املربح واالعتداء بواس�طة 
السكاكني واألسلحة النارية وغريها من السالح، يف حني 
أظهر تقري�ر مركز الدراس�ات االس�راتيجية والدولية 
حص�ول ١٥ حادًثا ع�ىل خلفية الع�داء للمهاجرين منذ 

عام ٢٠١٥ أدت إىل مقتل ٢٧ شخًصا وإصابة العرشات. 
»واش�نطن بوس�ت« نّبهت إىل أن تقييًما صدر عن وزارة 
االم�ن الداخ�يل األمريكية ع�ام ٢٠٠٩ كان ق�د حّذر من 
تنامي التط�رف اليميني عقب انتخاب الرئيس األس�بق 
باراك أوباما، مش�رية إىل م�ا ورد يف هذا التقرير حول أن 
املتطرفني اليمينيني استغلوا انتخاب أول رئيس أمريكي 
من أص�ول إفريقي�ة وكّثفوا مس�اعيهم لتجنيد أعضاء 

جدد وتجييش املنارصين.
باملوازاة، خلص اس�تطالع أجرته جامعة شيكاغو اىل أن 
نظري�ة »Great Replacement« )االس�تبدال العظيم( 
هي م�ن أكثر النظريات انتش�اًرا لدى معس�كر اليمني، 
وهذه النظرية تتحّدث عن استبدال العرق األبيض بذوي 

العرقيات األخرى. 

كذل�ك لفتت الصحيفة إىل أن الخ�رباء يف مجال مكافحة 
اإلره�اب أكدوا للمرشع�ني االمريكيني خالل الجلس�ات 
أم�ام الكونغ�رس رضورة امت�الك الحكوم�ة الفدرالية 
األمريكية املزيد م�ن املعلومات حول اإلرهاب املحيل من 
أج�ل فهم كيفية معالجة تنامي العنف، وأش�ارت إىل ما 
 Jamie« كان ق�د قاله النائ�ب عن الح�زب الديمقراطي
Raskin« عام ٢٠١٩ عن أنه ال يوجد يف الواليات املتحدة 

توصيف دقيق لحجم وابعاد هذه املشكلة. 
 FBI �وذّكرت ال�«واش�نطن بوس�ت« بما قال�ه مدير ال
كريستوفر راي أمام اللجنة القضائية يف مجلس الشيوخ 
األمريكي يف ش�هر آذار املايض، عندما حّذر من أن حادث 
اقتحام الكونغرس لم يكن معزواًل وأن اإلرهاب املحيل يف 

حالة تفشٍّ منذ فرة ولن ينتهي يف وقت قريب.

فايننشال تايمز: خالف األخوين في األردن ال يبشر بخير

تقرير أميركي: هجوم »نطنز« يلقي بظالله على محادثات فيينا

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د وزير الخارجية االيراني محمد ج�واد ظريف، الثالثاء، أن الكيان 
الصهيون�ي س�يتلقى الرد ان ثب�ت ضلوعه يف العم�ل التخريبي الذي 

تعرضت له منشاة نطنز النووية وسيعلم حينها اي حماقة ارتكب.
وقال ظريف خالل مؤتمر صحايف، “انهم يتصورون حسب اوهامهم 
بانه�م يقللون م�ن ادوات ايران من وراء ما حدث يف نطنز”، مبينا ان 
“ه�ذا االمر يوفر إليران االس�تفادة من اي امكاني�ة يف نطنز بصورة 

قانونية ومرشوعة وللتعويض عن هذه الحماقة اإلرهابية”.
وأضاف أن “هذه ليست املرة األوىل، فلقد استخدموا فريوس ستاكس 
نت فيما سبق ولكن ماذا جنوا”، مؤكدا أن “االمر سيكون كذلك هذه 

املرة أيضا”.
وتاب�ع ظريف، “انني اطمئنك�م بأن نطنز س�تتقدم بالتأكيد وبقوة 
اكرب اىل االمام يف القريب العاجل باجهزة طرد مركزي اكثر تطورا. لو 
تصور االرسائيليون بانهم يمكنهم منع ايران من متابعة رفع الحظر 

عن الشعب االيراني فانهم يكونوا قد لعبوا قمارا سيئا جدا”.

المراقب العراقي/ متابعة...
واصل أهايل الس�جناء السياس�يني يف البحرين احتجاجاتهم السلمية 
لليوم الس�ادس ع�رش عىل الت�وايل، مطالبني ب�إرصار بإطالق رساح 
ذويهم الس�جناء، الذين يعانون القمع والوب�اء واإلهمال الصحي يف 

سجن جّو املركزي.
وقالت جمعية الوفاق الوطني االس�المية إن عدد اإلصابات بفريوس 
كورونا بني السجناء وصل إىل ٩٢ حالة إصابة موّثقة بموجب بيانات 

وزارة الصحة.
وعىل الرغم من إطالق رساح نحو ٦٠ من الس�جناء السياسيني حتى 
اآلن، بحسب الرصد الخاص بمركز البحرين لحقوق اإلنسان، فإنه ال 

يزال يف السجون أعداًدا ضخمة من املعتقلني السياسيني.
وأص�در امللك حمد بن عي�ى آل خليفة يوم االثنني املايض مرس�وًما 
بالعفو الخاص عن ٩١ سجيًنا بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك، 
لكن حتى اللحظة لم يتحدث أحد من النشطاء عن سجناء سياسيني 

شملهم هذا العفو.
ويف اعتصام�ات ممت�دة عىل الش�وارع الرئيس�ية يف مناطق مختلفة 
رفع أهايل املعتقلني صور السجناء، إضافة إىل الفتات تطالب باطالق 

رساحهم.
ويعيش السجناء السياسيني يف سجن جّو، أوقاًتا عصيبة، حيث يرقد 
أكثر من س�جني اآلن يف املستشفيات بسبب أمراض مختلفة، إضافة 

إىل تفّش الوباء داخل السجن.

ذوو السجناء السياسيين في 
البحرين يواصلون احتجاجاتهم 

تنديدًا بقمع السلطة

إيران تتوعد الكيان الصهيوني 
وتحذره من »المقامرة«

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت وسائل إعالم تركية، الثالثاء، 
ب�أن محكمة أنقرة ق�ررت اإلفراج 
ع�ن ع�رشة جن�راالت احتجزته�م 
السلطات الركية بس�بب تأييدهم 
الس�تخدام  “مون�رو”  التفاقي�ة 

املضائق البحرية.
وذكرت قن�اة “NTV” الركية نقال 
ع�ن مراس�لها أن محكم�ة أنق�رة 
أفرج�ت ع�ن الضب�اط املعتقل�ني 

برشط عدم مغادرتهم للبالد.
وكان مكت�ب املدعي الع�ام الركي 

قد طال�ب باعتقال الضباط األتراك 
املؤيدين له�ذه االتفاقية ووضعهم 

تحت اإلقامة الجربية.
ي�وم  أت�راك،  ون�رش ١٠3 ضب�اط 
األح�د امل�ايض، بيان�ا طالب�وا فيه 
الس�لطات يف أنق�رة بالراج�ع عن 
تنفي�ذ م�رشوع قن�اة إس�طنبول 
ال�ذي طرحته الحكوم�ة وتعارضه 

املعارضة.
يف  املتقاع�دون  الضب�اط  وح�ذر 
البي�ان من محاولة ط�رح اتفاقية 
للنق�اش،  موضوع�ا  “مون�رو” 

الوثيقة األساسية ألمن  واعتربوها 
الدول املشاطئة للبحر األسود.

الق�وات  الضب�اط،  بي�ان  ودع�ا 
املس�لحة الركي�ة إىل الحفاظ عىل 

القيم األساسية للدستور.
وزي�ر  اعت�رب  الح�ق  وق�ت  ويف 
الخارجية الركي، مولود تشاووش 
أوغل�و، البيان الص�ادر عن ضباط 
م�ن  أدم�ريال  برتب�ة  متقاعدي�ن 
أن�ه  الركي�ة،  البحري�ة  الق�وات 

“أسلوب يستحر انقالبا”.
أن قن�اة  أوغل�و  وأك�د تش�اووش 

تعت�زم  الت�ي  املائي�ة  إس�طنبول 
تركيا فتحه�ا، ال تؤثر عىل اتفاقية 
“مونرو” )الخاصة بحركة السفن 
عرب املضائق الركية( وأن االتفاقية 
لي�س لها تأثري كذل�ك عىل مرشوع 

القناة.
يشار إىل أن اتفاقية “مونرو”، التي 
وقعته�ا تركي�ا ع�ام ١٩3٦ تعطي 
تركيا السيطرة عىل املضيقني داخل 
حدوده�ا وتضم�ن دخول الس�فن 
املدني�ة يف أوق�ات الس�لم كما تقيد 

دخول السفن الحربية.

المراقب العراقي/ بغداد...
قال�ت وكال�ة أسوش�يتدبرس األمريكي�ة إن 
الهجوم الذي اس�تهدف منشأة نطنز النووية 
اإليراني�ة يلقي بظ�الل كبرية عىل اس�تئناف 
املفاوضات غري املبارشة بني الواليات املتحدة 

وإيران حول العودة لالتفاق النووي.
ول�م تقل أيا م�ن إي�ران أو الوالي�ات املتحدة 
كيفي�ة تأثري الح�ادث ع�ىل املفاوضات، لكن 
الهج�وم وتدمري كمية كبرية م�ن اليورانيوم 
اإليران�ي املخصب يزيد م�ن حالة عدم اليقني 

للمناقشات املقررة الثالثاء يف فيينا.
وعىل الرغم من أن الهجوم يمنح كال الطرفني 
س�ببا لتش�ديد موقفهم�ا، بحس�ب الوكالة، 
إال أن كل منهم�ا لدي�ه أيض�ا حوافز ملواصلة 

املحادثات.

فإي�ران تري�د أن ترف�ع واش�نطن العقوبات 
التي س�اهمت ىف دمار اقتصادهم، بما ىف ذلك 
اإلج�راءات غري املرتبط�ة بربنامجها النووي، 

وأرصت ع�ىل رف�ع العقوبات قب�ل العودة إىل 
االلت�زام باالتفاق النووي الذي انس�حب منه 

الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب.

المراقب العراقي/ متابعة
نرشت صحيفة “فايننشال تايمز” 
الربيطاني�ة افتتاحي�ة علقت فيها 
عىل أح�داث األردن األخرية. وقالت 
إن “التناف�س ب�ني األخ�وة ال ينذر 
يف  “التدخ�ل  وأن  ل�أردن”  بخ�ري 
ش�ؤون األردن الداخلي�ة ه�و خط 

أحمر”.
“انفج�ار  إن  الصحيف�ة  وقال�ت 
مكائ�د الق�رص يف األردن األس�بوع 

امل�ايض، وال�ذي وض�ع في�ه املل�ك 
عبد الل�ه، األمري حم�زة، أخاه غري 
الشقيق، رهن اإلقامة الجربية، أمر 
ينذر بالسوء وكذا التدخل يف شؤون 
البلد بما يف ذلك إش�ارات عن تدخل 

سعودي”.
وأشارت إىل أن ما تطلق عليه عّمان 
مؤام�رة ته�دد “أم�ن واس�تقرار” 
البالد، وما س�ماه امللك بالفتنة، تم 
احتواؤه يف الوقت الحايل. و”لو كان 

الس�عوديون متورط�ني بالفعل يف 
هذه القضي�ة -والحكومة األردنية 
مقتنع�ة بذل�ك– فهن�اك تصمي�م 
ع�ىل ما يب�دو م�ن الجانب�ني لحل 
يف  الصحيف�ة  وأك�دت  املش�كلة”. 
الوقت نفس�ه أن مس�تقبل األردن، 
الحليف العربي األقدم واألكثر ثباتا 

للغرب “يف خطر”.
م�ا  الغال�ب  يف  األردن  أن  وعلق�ت 
يوصف كواحة لالستقرار يف منطقة 

تعاني من اضطرابات مزمنة. فهو 
واقع ب�ني امل�رشق والخلي�ج، فإىل 
شماله سوريا، وجنوبه السعودية، 
وقريبا من�ه املناطق الفلس�طينية 
وإرسائي�ل والع�راق، و”كم�ا أثبت 
امللك الراحل حس�ني، فحكام األردن 
ال يحتاجون فقط إىل حسن الطالع 
والدهاء يف الحكم، بل والتعامل مع 
الرياح اإلقليمية التي تهب من فرة 

ألخرى عىل أراضيه”.

المراقب العراقي/ متابعة...
محكم�ة  مح�ر  يتوج�ه  أن  املق�رر  م�ن 
توق�ف  م�كان  إىل  االقتصادي�ة،  اإلس�ماعيلية 
امل�رة،  البح�ريات  يف  “إيفرغيف�ني”  الس�فينة 
الق�ايض  إلخط�ار طاقمه�ا بق�رار املحكم�ة، 
بالتحف�ظ عليها حتى س�داد ٩٠٠ مليون دوالر 

لهيئة قناة السويس.
قررت املحكمة التحفظ عىل س�فينة الحاويات 
التايواني�ة “إيف�ر غيف�ني”، حت�ى س�داد ٩٠٠ 
مليون دوالر كتعويضات عن الخس�ائر الناجمة 

عن جنوحها يف قناة السويس، الشهر املايض.
ونقل�ت جري�دة “ال�رشوق” املرصي�ة، مس�اء 

االثنني، أن س�فينة “إيفر غيفني”، التي جنحت 
يف قن�اة الس�ويس، وتس�ببت يف توق�ف املالحة 
فيها ملا يقرب من أس�بوع، فرض عليها الحجز 
التحفظ�ي لح�ني س�داد التعويض�ات املق�ررة 
عليه�ا، وذلك بناء ع�ىل طلب تقدم�ت به هيئة 

قناة السويس إىل املحكمة.
وبموجب القرار تمنع املحكمة الرشكة املشغلة 
م�ن الترصف بالس�فينة ب�أي طريق�ة؛ وتظل 
يف منطق�ة البح�ريات، تحت س�لطة هيئة قناة 
الس�ويس؛ لح�ني س�داد املس�تحقات. وكان�ت 
هيئة قناة السويس قد تقدمت بطلب للمحكمة 
لتوقي�ع الحج�ز التحفظي عىل الس�فينة لحني 

س�داد مبل�غ مق�داره ٩٠٠ ملي�ون دوالر، تمثل 
جملة املبالغ املقدرة للهيئة لدى الرشكة املشغلة 

للسفينة.
ويشمل املبلغ مس�تحقات عن إجراءات اإلنقاذ 
والصيانة، التي أجرتها طواقم الهيئة للسفينة، 

وتكاليف تعطل حركة املالحة بقناة السويس.
وأسس�ت الهيئ�ة طلبه�ا بالحج�ز التحفظ�ي 
عىل الس�فينة، عىل املادة السادس�ة من قانون 
املحاك�م االقتصادي�ة، الت�ي تخت�ص بالدوائ�ر 
االستئنافية يف املحاكم االقتصادية، دون غريها؛ 
بالنظ�ر ابتداًء يف كافة املنازعات والدعاوى التي 

تنشأ عن تطبيق قانون التجارة البحرية.

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�د الناش�ط االمريك�ي يف مج�ال 
حق�وق االنس�ان راندي ش�ورت ان 
إدارة جو بايدن ليس�ت ق�ادرة عىل 
قي�ادة الوالي�ات املتح�دة، واصًف�ا 
سياس�اته بأنها أيديولوجية خرقاء 
للغاي�ة مم�ا يث�ري غض�ب غالبي�ة 

الناس.
ونقل�ت صحيف�ة طه�ران تايمز يف 
مقابل�ة م�ع ران�دي ش�ورت قوله 
إن ”إدارة باي�دن ليس�ت قادرة عىل 

التعام�ل م�ع القضاي�ا املحلي�ة أو 
الدولي�ة ، وسياس�اته وم�ن حول�ه 
أيديولوجي�ة بش�كل خرق�اء للغاية 
الن�اس  غالبي�ة  غض�ب  إث�ارة  يف 
بوعود مراوغة وسياسات صبيانية 

وأنصاف إجراءات غري فعالة”.
واض�اف ان ” الح�ركات العنرصية 
االن  التش�هد  املتح�دة  الوالي�ات  يف 
تصاعدا النها موجودة باالصل وهي 
جزء من الحي�اة االمريكية اليومية 
، فع�رشات املاليني م�ن االمريكيني 

البيض يف االس�اس لديهم جماعات 
كراهية مسلحة منذ عقود”.

وتابع ان ”العنرصية يتم تجاهلها يف 
وسائل اإلعالم يف جميع أنحاء العالم 
وخصوصا جرائم القتل واالعتداءات 
والرب التي يمارسها األمريكيون 
اآلسيويون والذين يعتربون انفسهم 
م�ن البي�ض ع�ىل الس�ود ، ونتيجة 
لذلك ، جعل�ت التقارير الوضع يبدو 
كما لو أن الس�ود ببس�اطة يؤذون 
اآلس�يويني، وه�ذا لي�س صحيح�ا 

وال يمك�ن فصل الس�ود بش�دة عن 
اآلسيويني يف جميع أنحاء أمريكا”.

يقتل�ون  البي�ض   ” أن  واوض�ح 
ويهاجمون اآلس�يويني بنتائج أكثر 
فتًكا م�ن أي يشء يمك�ن قوله عن 
السود. يشكل اآلسيويون حوايل ٧٪ 
من س�كان الواليات املتحدة و 4.١٪ 
م�ن ضحايا جرائ�م الكراهية املبلغ 
عنه�ا، فيما يش�كل الس�ود ١٢.٥٪ 
من الس�كان وه�م ضحايا ٦٠٪ من 

جرائم الكراهية”.

مصر تلزم »إيفرغيفين« بسداد 900 مليون دوالر لقناة السويس

ناشط أميركي: سياسات بايدن خرقاء للغاية وتثير غضب الناس

إطالق سراح الضباط األتراك المتقاعدين الذين أيدوا اتفاقية »مونترو«
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بعد إعالن »القناة 12« اإلسرائيلية عن أول تدريب علني مشترك لسالحي الجو اإلسرائيلي واإلماراتي، ،،
أصبحت المناورة روتينية - سنوية تجري في شهر نيسان/أبريل، والضيف الدائم والثابت فيها هو سالح 

الجو اإلسرائيلي. يبقى الالفت في مناورة هذا العام هو الحضور العلني والكامل لسالح الجو اإلماراتي.

االربعاء 14 نيسان 2021 
العدد 2567 السنة الحادية عشرة

مناورة مشتركة مع »إسرائيل«.. هل تستوعب 
اإلمارات تداعياتها ؟

السوق العربية المشتركة .. الواقع والمرتجى

 

مقترحات النهاء العام
 الدراسي 2٠2٠ - 2٠21

بقلم/ الحاج هادي العكييل

نتيج�ة للظ�روف الصحي�ة التي يم�ر بها البل�د بزي�ادة اإلصابات 
بفاي�روس كورون�ا مما دف�ع اللجنة العلي�ا للصحة والس�امة إىل 
التعجيل بأجراء امتحانات نصف السنة والكورس االول عىل عجالة 

من األمر.
وبعد انتهاء االمتحانات فأن مصري العام الدرايس ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ لم 
يعرف بعد لكون اإلصابات يف تزايد مس�تمر وهذا ال يش�جع اللجنة 

العليا للصحة بأستئناف الدوام الدرايس للفصل الثاني.
إن ق�رار أعادة ال�دوام تقرره اللجنة العليا وه�ذا يعتمد عىل املوقف 
الوبائي. فأن من املس�تحيل أن تعطى اللجنة قرار أس�تئناف الدوام 

املدريس اإلصابات يف تزايد مستمر ..
فأن هناك أحتماالن برغم الظروف الصحية الصعبة..

االحتمال األول وهذا صعب تحقيقه يف ظل تلك الظروف وهو :-
١- يك�ون دوام الصفوف الثاثة األولي�ة حضوريا لكل صف يومني 

يف األسبوع.
٢- دوام بقي�ة الصفوف من الرابع االبتدائي إىل الس�ادس االعدادي 

إلكرتونيا حسب جدول يعتمد من قبل أدارة املدرسة.
٣- تجري االمتحانات النهائية نهاية الشهر الخامس.

االحتم�ال الثان�ي وهو األق�رب إىل التنفيذ يف الوقت الح�ايل كما أراه 
وهو :-

١- اعتب�ار امتحان�ات نصف الس�نة والك�ورس االول نهاي�ة العام 
الدرايس للجميع الصفوف ما عدا الصف السادس اإلعدادي.

٢- يكون االش�رتاك يف االمتحانات العامة للدراس�ة االعدادية بثاثة 
مواد دراسية و١٠ درجات..

اما بخصوص طلبة االمتحانات الخارجية فيكون ماييل :-
١- يك�ون التلميذ يف الصف الس�ادس االبتدائي ناجح يف االمتحانات 

التمهيدية ناجحا يف االمتحانات النهائية.
٢- يك�ون الطالب يف الصف الثالث املتوس�ط ناجح�ا يف االمتحانات 

التمهيدية ناجحا يف االمتحانات النهائية.
٣-يكون التلميذ والطالب مكما يف درسني ويمتحن يف الدور الثاني.

٤- يك�ون الطال�ب يف الص�ف الس�ادس اإلع�دادي ال�ذي أمتح�ن 
االمتحانات التمهيدية مش�رتك يف االمتحان�ات العامة بثاثة دروس 

و١٠ درجات.
وع�ىل وزارة الرتبي�ة أصدار ق�رارات تربوية من ش�أنها مس�اعدة 

التلميذ والطالب كما صدرت يف العام املايض ٢٠١٩-٢٠٢٠
- وكذل�ك عىل وزارة الرتبية إصدار تعليمات جديدة لتقليص املنهاج 
الدراسية للصف السادس االعدادي بما يتائم مع الظروف الصحية 

والدراسية.
- تج�ري االمتحان�ات العام�ة للدراس�ة االعدادية بكاف�ة فروعها 
يف منتصف ش�هر تم�وز التاحة الفرص�ة الكاملة ملراجع�ة الطلبة 

ملناهجهم الدراسية
- تب�دأ امتحان�ات الدور الثاني يف منتصف الش�هر الع�ارش أي بعد 

أسبوع من انتهاء االنتخابات العامة املبكرة..
ومن الله التوفيق والنجاح..

بقلم/شارل أبي نادر
يف العنوان العام، كان من املنتظر أو الطبيعي 
أن تدخل هذه املناورة املش�رتكة بني س�احي 
جو كل من »ارسائيل« واإلمارت ضمن املسار 
املس�تجد للعاقات الرس�مية ب�ني الطرفني، 
ب�ني  لاتف�اق  الرئي�س  امللح�ق  أن  خاص�ة 
»ارسائيل« وعدة دول خليجية، واإلمارات عىل 
رأس�ها، يتضمن اتجاًها عس�كرًيا، بما يعنيه 
األمر من تنفيذ مناورات وتدريبات مشرتكة، 
إضاف�ة طبًع�ا لتب�ادل الخ�رات واملعلومات 

االستخبارية واألمنية.
 يف الظاهر، من السهولة أن تضع عدة وحدات 
عس�كرية تابع�ة ألكث�ر م�ن دول�ة أو كيان، 
عنواًنا محدًدا ملناورة عسكرية برية أو جوية 
أو بحرية، أو مشرتكة بني األسلحة املذكورة، 
كون أية مناورة أو عملية عسكرية، أصبحت 
تس�توجب مش�اركة كل أنواع األسلحة فيها، 
وخاص�ة أس�لحة الدع�م الج�وي والبح�ري 
ومنظوم�ات الدف�اع الجوي التابع�ة بالعادة 
لس�اح الر، وأن يتضمن ه�ذا العنوان نقاًطا 
رئيس�ة، تتوزع من ضمنها مهمات الوحدات 
املش�رتكة يف املناورة، وهذا أساًس�ا ما أش�ار 
إلي�ه موقع القن�اة ١٢ الصهيونية، بقوله: إن 
»الطياري�ن من ال�دول املختلفة س�يتدربون 
ع�ىل معارك جوية ضد الخص�م، وعىل كيفية 
تحقي�ق تف�وق ج�وي مش�رتك، باإلضاف�ة 
اىل الت�درب عىل مهاجم�ة األه�داف األرضية 
التي تحاك�ي أيًضا مطارات للع�دو ومهمات 
للطائ�رات«.  ملهاجم�ة منظوم�ات مض�ادة 
وأضاف املوقع نقًا عن مصدر يف س�اح الجو 
اإلرسائييل مش�ارك يف املن�اورة: إن »التدريب 
عىل أرض غري معروفة نسبًيا، ال نتدرب عليها 
كل يوم، يس�مح لنا بمحاكاة بش�كل واقعي 

ج�ًدا البيئة التي قد يطل�ب فيها من الطواقم 
الجوية العمل«.

ولكن باملب�دأ، ال يمكن يف أية من�اورة جدية، 
وم�ن املف�رتض أن تحاك�ي واقًعا عس�كرًيا 
يس�توجب أساًس�ا الت�دّرب ع�ىل معالجت�ه 
والتعام�ل مع�ه، إالّ م�ن خ�ال - وبش�كل 
إجب�اري - تحديد العدو بش�كل واضح، ليس 
فقط بهدف س�يايس أو إعامي، وهذا ممكن 
أن يدخل عادة من ضمن أهداف املناورات، بل 
الهدف من تحديد العدو هو تقني باألس�اس، 

ويق�وم عىل مبدأ التدرب ع�ىل كيفية التعامل 
مع طريقة قت�ال هذا العدو، مع إمكانياته يف 
املعركة، مع أس�لحته وقدراته�ا، مع عقيدته 
القتالية ومع معطيات استعامية عن معارك 
خاضها. وانطاًقا م�ن كل ذلك، من الطبيعي 
أن يك�ون الع�دو يف هك�ذا من�اورة  � تجمع 
»ارسائيل« واالم�ارات مع بعض دول الناتو - 
هو اي�ران، العدو الذي عىل أس�اس مواجهته 
االتف�اق  كان  من�ه،  للحماي�ة  والتحال�ف 

االرسائييل - الخليجي.

اذاً، أن تش�رتك االم�ارات بمناورة تس�تهدف 
ايران كعدو بش�كل واضح، فهذا يعني حكًما 
أن ابو ظبي قد ذهبت بعيًدا يف العمق يف عاقة 
عداء اسرتاتيجية مع »ارسائيل« ضد طهران، 
وهذا املوضوع يس�توجب أيًض�ا أن تكون أبو 
ظب�ي عىل دراية ومعرفة كاملة بما س�يكون 
لهذا الع�داء من تداعيات أو نتائج، وأن تكون 

جاهزة ملواجهتها والتعامل معها.
وهنا األساس الذي قد ال تلتفت اليه اإلمارات، 
وق�د تك�ون انجرت أو انس�اقت بش�كل غري 

مدروس، مع العناوي�ن الراقة التي وضعتها 
لها »ارسائيل« كحوافز اجتماعية وسياس�ية 
واقتصادي�ة، للس�ري يف التحال�ف املبن�ي عىل 
العداء إلي�ران، وطبًعا هذا األم�ر دونه الكثري 
م�ن التداعيات ع�ىل اإلمارات، ع�ىل األقل من 
الناحية العس�كرية، والتي يمك�ن تلخيصها 

بما ييل:
كث�رية هي املخاطر التي س�تتعرض لها دولة 
مث�ل اإلمارات، قررت أن تك�ون عىل عداء مع 
دولة مث�ل ايران، هذا اذا ل�م ننظر للموضوع 
م�ن زاوية سياس�ية، بل فق�ط إذا نظرنا من 
زاوي�ة موضوعي�ة، تقوم عىل دراس�ة علمية 

ملقارنة القدرات بني الدولتني.
عملًي�ا أيًضا، ماذا ستس�تطيع »ارسائيل« أن 
تقدم لإلمارات من حماية أو دعم عىل الصعيد 
العس�كري، يف حال نش�وب مواجهة واسعة؟ 
فالكيان الصهيوني عند تلك املواجهة، بالكاد 
س�يكون قادًرا ع�ىل حماية عمق�ه، وتقارير 
مراكز الدراس�ات واألبحاث اإلرسائيلية حول 
ذلك، ق�د تكون هي األكثر ق�درة عىل تصوير 

حقيقة الوضع حينها.
وهكذا، انطاًقا مما س�بق، ال يكفي لإلمارات 
أن تش�رتك يف مناورات عسكرية مع أي طرف 
تخت�اره، رغ�م أن قرارها يف ذلك هو س�يادي 
وال يمك�ن ألحد التدخل فيه، مع التحفظ عىل 
املوقع الذي وضعت نفس�ها فيه بني أحضان 
الع�دو التاريخ�ي للع�رب واملس�لمني، ولكن 
يبقى من ال�روري ألي مناورة، وبهدف أن 
تك�ون ناجحة أو عىل األقل أن تكون منطقية 
من الناحية العس�كرية وامليدانية، أن تتضمن 
خطة محّرة الستيعاب ومواجهة تداعيات 
أي عم�ل عس�كري عالجته باألس�اس فكرة 

املناورة.

بقلم/د. علي مطر
 يقع العالم العربّي يف قلب العالم القديم، عند 
ملتقى القارات الثاث، ويقع يف جنوب غربي 
آس�يا وش�مايل أفريقيا. وبالت�ايل فإّنه يعتر 
طري�ق اتصال بني ق�ارات العال�م القديم برّاً 
وبحراً وجّواً، فضاً عن أّنه ُيعتر أهّم مناطق 
العال�م تصدي�راً للّنفط بس�بب غن�اه بإنتاج 
الّنف�ط واحتياطات�ه. كّل ذل�ك يجعله محّط 
أنظ�ار الدول الخارجّية، ال س�ّيما الدول الّتي 
لطاملا تعاقبت عىل استعمار دوله واحتالها، 
وال�ذي ال يزال ماثاً يف االحتال »اإلرسائليي« 
لفلس�طني والجوالن الس�وري ومزارع شبعا 
اللبنانية، فضاً ع�ن أطماعه بمرص واألردن 

واملنافذ املائّية لبعض الدول العربية.
»النظام اإلقليمي العربي«

تمتلك املنطق�ة العربّية مقوماٍت تمّكنها من 
إقامة نظاٍم إقليميٍّ موّحٍد، ما يؤّدي إىل حفظ 
أمنه�ا القوم�ّي عىل كاف�ة املس�تويات. لكن 
بالرغم من وجود  تلك املقومات، والتي تؤمن 
هذه الفرصة، إالّ أّن تحقيق الوحدة اإلقليمّية 
العربّي�ة يبدو بعيد املنال حالياً. وتعد املنطقة 
العربّي�ة من أكث�ر املناطق يف العال�م املؤّهلة 
الكتس�اب صف�ة النظ�ام اإلقليم�ي، فم�ن 
الّناحي�ة الّس�لوكّية يمك�ن وص�ف املنطقة 
، ترتب�ط الّدول  العربّي�ة بأّنها نظ�اٌم إقليميٌّ
املختلفة يف ظلّه ضمن تفاعاٍت متصارعٍة أو 

متعاونٍة.
ومفه�وم النّظ�ام اإلقليمّي العربّي ُيش�ري إىل 
منظوم�ة الب�اد العربّي�ة م�ن موريتانيا إىل 
الخلي�ج، والّت�ي تربط ب�ني أعضائها عنارص 
والّتماث�ل يف ع�دٍد م�ن  الجغ�رايفّ  الّتواص�ل 
والتاريخّي�ة  والثقافّي�ة  اللغوّي�ة  العن�ارص 
ب�ني  تفاع�اٍت  وج�ود  م�ع  واالجتماعّي�ة 

أعضائها وإن كانت متفاوتًة.
ويطل العالم العربي عىل البحر األحمر والبحر 
األبي�ض املتوس�ط والخليج العرب�ّي والبحر 
العرب�ّي، وُيطّل ع�ىل محيطني هم�ا املحيط 
األطل�ّي غرب�ًا واملحي�ط الهن�دّي رشق�اً«. 
»وتختلف نش�أة الّنظام اإلقليمّي العربّي عن 
نش�أة غريه من الّنظم اإلقليمّي�ة يف أكثر من 
مج�ال، فاإلقلي�م العربّي لم ينش�أ فقط ألّن 
الّدول الّس�بع املس�تقلة س�نة ١٩٤5، قّررت 
إنشاء جامعة الّدول العربّية، أو أّن هذه الدول 

املتجاورة تتشابه ثقافياً وسياسياً.
لقد نش�أ الّنظام العربّي، نتيج�ة تفاعل عدٍد 
م�ن العوامل، كث�رٌي منها لم يك�ن أصاً عند 
قيام نظ�ٍم إقليمي�ٍة أخرى، فالّش�عوب الّتي 
ُتش�ّكل قاعدة الّنظام العربّي، عاشت بصفٍة 
دائم�ٍة ع�ىل أرضها مئ�ات الّس�نني، تتحّدث 
اللغ�ة نفس�ها وتدي�ن غالبيته�ا بالعقي�دة 
نفس�ها. وبالّت�ايل، ف�إّن اخت�اف الّش�عوب 
وتفاعلها وتوّحدها، س�بق قرار الّدول الّسبع 
بأن تتفاعل يف ش�كل منظم�ٍة إقليمّية«. لكن 
الخاف�ات بني دول�ه، تجع�ل إمكانّية تحّقق 

وحدٍة إقليميٍة عربّيٍة أمراً بعيد الحصول.
وُتع�ّد امل�وارد الّطبيعّي�ة املص�در الّثاني من 
مص�ادر ق�ّوة الّنظ�ام العرب�ّي بع�د املوق�ع 
العربّي�ة  املنطق�ة  تمل�ك  حي�ث  الجغ�رايفّ، 
إمكاني�ات هائلٍة من هذه امل�وارد، من حيث 
اإلنت�اج أو االحتي�اط، فه�ي تحت�ّل مواق�ع 
والفوس�فات  الحدي�د  إنت�اج  يف  متقدم�ًة 
وغريهم�ا م�ن املع�ادن الّت�ي تق�وم عليه�ا 
الصناع�ات الحديث�ة، وإن كان امل�ورد األهّم 
بينه�ا هو الّنف�ط، إذ تنتج املنطق�ة العربية 
٣/١ نفط العالم، وتضم٣/٢ من االحتياطّي 
املؤكد. وتشّكل هذه الّثروة الّنفطّية املوضوع 
الرئي�ي لعاق�ات الع�رب بغريه�م، وه�ي 
تعتر سبباً رئيس�ياً لتدّخل الّدول الخارجّية، 
لُتمارس سلطتها يف توجيه العاقات العربية 
- العربي�ة والتأث�ري يف مس�اراتها. كم�ا أّنها 
ُتعت�ر عام�ل ق�وٍة يمّك�ن م�ن الضغط عىل 
قّم�ة الّنظام الّدويلّ من خ�ال وقف أو تقليل 
إنت�اج الب�رتول أو تصديره، وه�ذا ما أعطى 
أهميًة ومكانًة للمنطقة العربّية يف االقتصاد 

العاملّي.
»السوق العربية املشرتكة«

يف مرحل�ة م�ا بع�د تأس�يس جامع�ة الدول 
العربية، س�عت الدول العربية النجاز الوحدة 
االقتصادي�ة الكاملة، وهذا معن�اه االندماج 
االقتص�ادي الكام�ل ب�كل أبع�اده وب�كل ما 
يعني�ه م�ن تحقيق مكاس�ب لصال�ح الدول 
األعضاء. وكانت الس�وق العربية املش�رتكة 
الت�ي ن�ادى به�ا العدي�د م�ن االقتصادي�ني 
والسياس�يني واملفكري�ن الع�رب هي خطوة 
االقتص�ادي  التكام�ل  مج�ال  يف  متقدم�ة 
العربي. اما الس�وق املش�رتكة برأي البعض 
وبح�د ذاته�ا، فهي ش�كل متق�دم ومقبول 

من اش�كال التع�اون والتنس�يق يف املجاالت 
االقتصادي�ة واالنمائي�ة، ب�ني مجموعة من 
الدول تشعر بأن هذه السوق تحقق لها فوائد 
اضافية لم تستطع وال تستطيع بمفردها ان 
تحققها، وتفرتض السوق املشرتكة التنسيق 
يف مجال االنتاج ومجاالت التجارتني الداخلية 
والخارجية ويف مج�ال اقامة املرشوعات بدالً 
م�ن تكرارها يف ه�ذا البل�د او ذاك، وتفرتض 
أيضا إزال�ة الحواجز الجمركية جزئياً أو كلياً 
لتقدم شكاً من أش�كال الحواجز الجمركية 

مع العالم الخارجي.
تعان�ي ال�دول العربي�ة م�ن أوض�اع حرجة 
الس�يايس  الصعيدي�ن  ع�ىل  رشذم�ة  وم�ن 
واالقتص�ادي، وه�ي بالتايل مس�تهدفة عىل 
هذين املس�تويني. فعىل املستوى االقتصادي 
تش�كل أنظمة غري متناس�قة ومتفاوتة من 
حيث املستوى يف االنتاج والتقدم، ولها أسواق 
ضيق�ة، ويخضع انتاجها ملنافس�ة البضائع 
األجنبي�ة، ولي�س لكل نظ�ام منه�ا بمفرده 
أي وزن تف�اويض أو تعاق�دي ع�ىل الصعي�د 
العاملي، مع الكتل االقتصادية الكرى كما لو 
كان�ت كتلة واحدة. وهي مس�تهدفة يف اطار 
توزي�ع العمل الدويل من قبل الدول الصناعية 
املتطورة، عىل ان تبقى يف خانة بلدان )العالم 
رة للخامات واملواد  الثالث( التي تعتر مص�دِّ
االولي�ة رخيصة الثمن، ومس�توردة للس�لع 

الصناعية املتقدمة مرتفعة االثمان.
ولألس�ف فش�لت ه�ذه الس�وق، وأس�فرت 
تج�ارب التع�اون االقتص�ادي العرب�ي وعىل 
رأس�ها تجربة الس�وق العربية املشرتكة عن 
الضع�ف يف فاعلي�ة القرار الس�يايس بش�أن 
م�ا يتخ�ذ م�ن ق�رارات يف مؤتم�رات القمة 
عىل املس�توى االقتصادي، وع�دم توفر روح 

ل�دى  التطبي�ق  عن�د  واالنضب�اط  االلت�زام 
مختل�ف االط�راف. وبالرغم مما ن�راه اليوم 
ول�و ظاهري�ا لحالة م�ن التضام�ن العربي، 
ف�إن العاقات السياس�ية وتقلباتها وحاالت 
التج�اذب والتناف�ر الس�يايس، أّثرت بش�كل 
س�لبي ع�ىل العاق�ات االقتصادي�ة، وع�ىل 

التعاون االقتصادي بني هذه الدول.
ويف خطوة مهمة إلعادة إحياء السوق العربية 
املش�رتكة، دعا رئيس الجمهوري�ة اللبنانية 
ميشال عون، يف كلمته أمام الجمعية العامة 
لألمم املتحدة، إىل إنش�اء »س�وق مش�رتكة« 
لدعم السياس�ات االقتصادي�ة واالجتماعية 
من أجل مكافحة الفقر والتطرف يف املنطقة. 
وقد قال مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية 
انطوان قس�طنطني عر حس�ابه عىل تويرت 
إن »الرئي�س ميش�ال عون يس�تعد للمبادرة 
س�عًيا لقيام سوق اقتصادية مشرتكة، تضم 
لبن�ان واألردن والع�راق وس�وريا، وتتكامل 
مع الس�وق العربية األوس�ع. مب�ادرة تفتح 
للّبنانيني آفاقاً كب�رية وآمااًل كثرية ، وتحفظ 
لكل دولة سيادتها واس�تقالها تحت سقف 
االح�رتام املتب�ادل«. فهل تفتح ه�ذه الدعوة 
املهم�ة الطري�ق مج�دداً أم�ام تفعي�ل هذه 
الطري�ق؟ وه�ل س�تتمكن ال�دول العربي�ة 
املدعوة لها إىل املش�اركة بإقامة هذه السوق 
وم�ا له�ا م�ن نتائ�ج اقتصادي�ة هامة عىل 
بلدانه�ا؟ أم أن الخافات السياس�ية العربية 
والتدخات الخارجية س�تمنع من تلقف هذه 
الدع�وة واملبادرة إىل تأس�يس هذه الس�وق؟ 
أس�ئلة كثرية تطرح تجي�ب عنها األيام، لكن 
لألس�ف فإن كل املبادرات يف الدول العربية ال 
تلقى آذاناً صاغية بسبب التدخات األمريكية 

ومنع توحيد هذه الدول.

بقلم/سركيس ابوزيد
 يعتم�د الرئيس املرصي عبد الفتاح الس�يي يف هذه 
األي�ام لهج�ة تحذيري�ة يف الحدي�ث ع�ن أزمة »س�د 
النهضة« م�ع إثيوبيا، ويق�ول: »إن حصة مرص من 
مياه النيل »خط أحمر«، ويجب أن ال نصل اىل مرحلة 
املس باالمن املائي ملرص، ألن كل الخيارات مطروحة يف 
التعامل مع هذه األزمة«. كما لوح مؤخرًا باستخدام 
القوة، وقال يف لهجة حادة: »ال أحد يستطيع املساس 
بحص�ة مرص املائي�ة، ومن يرد أن يفع�ل فلرينا ماذا 
يمكن�ه أن يفعل. وهذا ليس تهدي�ًدا وإنما تأكيد عىل 
حقنا يف املياه«، مش�رًيا اىل أن هذا النزاع يؤثر عىل أمن 

واستقرار كل املنطقة.
هذه التحذيرات طرحت تساؤالت حول احتمال اقرتاب 
الخيار العس�كري إلنهاء األزمة بعد فشل املفاوضات 
برعاي�ة االتح�اد االفريق�ي، وبع�د مفاوضات عرش 
س�نوات من دون نتيج�ة بهدف عقد اتف�اق قانوني 
ملزم ينظم عمليتي امللء والتش�غيل للسد الذي تبنيه 
أدي�س أبابا ع�ىل الرافد الرئي�ي لنهر الني�ل، لتوليد 
الطاقة الكهربائية. وتخىش مرص من تأثريات الس�د 
ع�ىل أمنه�ا املائ�ي. ويعت�ر محلل�ون مرصي�ون أن 
املوق�ف بات صعًبا ألجندة املباحثات القادمة، خاصة 
يف ما يتعلق بأش�هر امللء، فإثيوبيا تريد تخزين ١٣,5 
ملي�ار مرت مكعب من املياه يف تموز املقبل، اضافة إىل 
5 ملي�ارات م�ن العام املايض، وجميعه�ا تمثل ٢8 يف 
املئة من مياه النيل األزرق، موضحني أن الترصيحات 

االثيوبية بتوليد الكهرباء يف آب
املقب�ل، تعن�ي تنفيذ املرحل�ة الثانية م�ن ملء خزان 

السد خال تموز املقبل.
 وفيما تس�عى مرص إىل عقد اتفاق ملزم يفرض عىل 
إثيوبيا إطاق كمي�ة ثابتة من مياه نهر النيل ويحدد 
آليات ملراقبة مدى امتثاله�ا للرشوط، تحاول إثيوبيا 
تجن�ب أي التزام دائم بتحديد حصة املياه بما يتجاوز 
مدة ملء الس�د. لهذا الس�بب نش�أت عوائق متعددة 
أم�ام أي اتفاق محتمل. وتطمح إثيوبيا اىل بناء س�د 
تبلغ تكلفت�ه أربعة ملي�ارات دوالر وس�تبلغ طاقته 
اإلنتاجي�ة من الكهرباء 6٤5٠ ميغاواط، مما يخولها 
لتصب�ح أكر دولة مصدرة للكهرباء يف إفريقيا، إذ إن 
إثيوبيا تنظر إىل السد، يف حال تشغيله بكامل طاقته، 
بوصف�ه املحط�ة األك�ر يف أفريقيا لتولي�د الكهرباء 
وتوفريه�ا ل��65 ملي�ون إثيوب�ي محروم�ني منها. 
وتعت�ره ذا أولوي�ة قصوى مرتبط�ة باألمن القومي 
والكرام�ة الوطنية، باعتبار أن�ه طوق النجاة لجميع 
مش�اكلها االقتصادية واملش�اكل املتعلق�ة بمصادر 

الطاقة.
بعد رفض مرص »س�د النهضة« كأمر واقع، ووصول 
املفاوضات تحت مظلة أفريقية اىل طريق مسدود، ال 

يبقى أمامها إال خياران:
١- اللج�وء اىل مجلس األمن الس�تصدار قرار بإيقاف 
جميع االعمال املرتبطة ببناء الس�د وتش�غيله لحني 
النظر يف هذا ال�رصاع القائم وحله ضمن مظلة االمم 

املتحدة.
٢- الح�ل العس�كري، هذا الخيار ب�ات مطروًحا عىل 
الطاولة املرصية، بعدما كان مستبعًدا نظرًا لألوضاع 
اإلقليمي�ة املحيط�ة، إضاف�ة إىل التبع�ات اإلقليمي�ة 
والدولية لتكاليف الحرب، إذ إن مرص ليست مستعدة 
لدخوله�ا مع الضغ�وط اإلقليمي�ة الت�ي تحاوطها، 
خصوًصا يف ليبيا، باإلضافة إىل أن هناك قوى إقليمية 
ودولية لها اس�تثمارات كبرية يف تلك املنطقة ستحول 
دون وقوع مواجهة عسكرية بني البلدين مهما كلف 
األم�ر. وإذا كان تراج�ع األزمة يف ليبيا يش�كل عامًا 
مس�اعًدا مل�رص للتفرغ ألزمة »س�د النهض�ة«، فإن 
التغي�ري الرئ�ايس األمريك�ي يطرح عامة اس�تفهام 
حول تغيري محتمل يف املوقف األمريكي من هذا النزاع، 
بعدما كان الرئيس الس�ابق دونال�د ترامب متعاطًفا 
مع م�رص ويقيم عاقة جيدة معها، ويعترها إحدى 

ركائز ودعائم السياسة األمريكية يف املنطقة.
يعطي الس�د إثيوبيا موقع�اً جيوبوليتيكًيا هاًما جًدا 
يجعله�ا العًبا إفريقًيا أساس�ًيا يف رس�م السياس�ات 
االفريقي�ة بالتحك�م بمص�در طاق�ة أس�ايس ه�و 
الكهرب�اء ومص�در حيات�ي هو املي�اه. فالس�د الذي 
س�يكون األك�ر من ناحي�ة انتاج الطاقة ع�ىل املياه 
أفريقي�اً، ويف املرتبة العارشة دولًيا س�ريفع من قيمة 
الحي�اة االجتماعي�ة واالقتصادية للش�عب االثيوبي، 
وسيس�مح الثيوبي�ا بتوفري الكهرباء التي ستس�مح 
بدوره�ا باالنتقال اىل ش�به ثورة صناعي�ة فيها. كل 
ذل�ك مع تحقيق االنتاج األنظف للطاقة واألقل تلويثاً 
للبيئ�ة. علم�اً أن إثيوبيا التي تعتر بل�داً جبلياً، تمتد 
ع�ىل املرتفع�ات، وال تحتاج للس�د يف موض�وع مياه 
الرشب، بينما مرص، بالنسبة لحجمها ولعدد سكانها 
ليس�ت دولة غنية باملي�اه، كما يعتق�د الكثريون، بل 
ه�ي تحتاج اىل وس�ائل كثرية لتخزي�ن وتكرير املياه 
بهدف س�د حاجاتها املختلفة. حت�ى اآلن ليس هناك 
حل ملزم قانونًيا بش�كل واضح. واملخاض القانوني 
يف النزاع�ات عىل املياه ما يزال يف بداياته. لذلك النعمة 
إلثيوبيا والنقمة للس�ودان وملرص.. واألزمة مفتوحة 

عىل كل االحتماالت السياسية والعسكرية.

أزمة المياه بين إثيوبيا ومصر
 الحل السياسي والخيار العسكري
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أعلنت الهيئ�ة التطبيعية يف االتح�اد العراقي 
لك�رة الق�دم، ع�ن تش�كيل لجنة الكتش�اف 
املواه�ب الكروية من مختلف الفئات العمرية 

لضمها إىل املنتخبات الوطنية.
وذك�رت الهيئ�ة يف بيان تلقت نس�خة منه /

املراقب العراقي/ أن »اللجنة سرتصد الالعبني 
املتميزي�ن يف دوري الفئ�ات العمرية يف بغداد 
الختيار الطاقات الواعدة، وتتألف اللجنة من، 
داود العزاوي رئيس�ا، وعضوي�ة عبد الكريم 
ج�واد كاظ�م، وكاظ�م فليح، وعبد املحس�ن 

محمد سيالن، ورياض سالم.
وأش�ارت إىل أن اللجن�ة الفني�ة والتطوي�ر يف 
الهيئ�ة التطبيعية، س�بق وأن ش�كلت لجانا 
الكتش�اف املواه�ب والخام�ات املوج�ودة يف 

دوري الفئات العمرية يف جميع املحافظات.

التطبيعية تشكل لجنة الكتشاف المواهب الكروية 

أقيمت على مدى يومين بمدينة مشهد

العراق يهيمن على سباقات الجائزة
وص�ل فريق الرشطة العريق اىل قم�ة جاهزيته بعد حضوره املبّكر  الكبرى أللعاب القوى

اىل مدينة جدة، اس�تعداداً للمشاركة يف منافسات املجموعة الثالثة 
ملنطقة الغرب ببطولة دوري أبطال آس�يا 2021 برفقة فرق األهيل 

السعودي والدحيل القطري واستقالل طهران اإليراني.
ويفتت�ح الرشط�ة حام�ل لق�ب دوري الك�رة املمت�از مش�واره يف 
دوراملجموع�ات م�ن دوري أبط�ال آس�يا بمواجه�ة الدحي�ل غدا 
الخميس 15 نيس�ان الحايل، ثم يلتقي اس�تقالل طهران يوم األحد 

املقبل 18، ويلعب مع األهيل يوم 21 من الشهر ذاتهأ.
م�درب الرشط�ة اليكس�ندر ايليتش أعل�ن عن رضاه الت�ام لحجم 
التحضري والوص�ول املبّكر، والفواصل الزمني�ة التي تمنح للفريق 
الراح�ة والتحضري ب�ني مباراة وأخرى، مبّيناً لإلعالم الس�عودي أن 
الفرص متس�اوية للجميع يف بلوغ الدور ثم�ن النهائي، ونزيد عىل 
ذلك ب�أن نضع صوتنا مع الجمهور بأن ممثل ألوان الكرة العراقية 
الرشطة مطالب بالتفّوق وتحقيق نتائج جيدة بحساب أنه يخوض 
املنافس�ات وهو ُمتخم بنجوم املنتخب الوطن�ي لكرة القدم فضالً 
عن املحرتفني، وبمقارنة بس�يطة نرى أن منتخب العراق سبق وأن 

تفّوق عىل منتخبات البلدان الثالثة الرشيكة لنا يف املجموعة.
ليس عس�رياً عىل تش�كيلة تضم: محمد حميد وأحمد باسل وعالء 
خليل وس�عد ناط�ق وعيل فائز وك�رار عامر وعدي ش�هاب وعالء 
مهاوي وخرض عيل وحس�ام كاظم وحس�ن عاش�ور وعيل مهدي 
وس�عد عبد األم�ري وأمجد عطوان وجاس�م محمد ومحمد قاس�م 
وفهد يوسف وعيل حصني ومازن فياض وعمار غالب ومراد محمد 
وعيل يوسف ورافائيل ومحمد داود وريفاس، أن تسّجل حضورها، 
ف�كال الخربة واملكانة حارضة، ُيض�اف لها ما أعلنه مدرب الفريق، 
باملقاب�ل فإن الدحي�ل القطري ال يمر بأفضل ظروف�ه حالياً اذا ما 
اس�تثنينا أفضل العبي الفريق القطري وصانع ألعابه منذ وصوله 
إىل الدحي�ل قادم�اً من ن�ادي بامل�رياس الربازييل صي�ف 2020، إذ 
أثبت إدواردو برييرا الش�هري ب�”دودو” أنه عامل أسايس يف توليفة 
الفري�ق، وتش�ري األرق�ام إىل أن الالع�ب س�اهم يف صناعة هدف يف 
دوري أبطال آسيا 2020، وصنع ثماني فرص، و62 تمريرة انتهت 
بالثل�ث األخ�ري يف ملعب املنافس�ني، ولم يقترص األم�ر عىل ذلك بل 
أسهم يف تسجيل 12 هدفاً يف الدوري هذا املوسم كأبرز هدايف النادي 
يف املس�ابقة، إىل جانب مواطنه ادميلسون جونيور، ولكن خطورة 
هذا الالعب يمكن تحديدها بالرقابة املستمرة وعدم ترك مساحات 

كبرية لتنّقله ألنه من الباحثني عن املساحات للتنّقل بحرية.
باملقاب�ل ف�إن وج�ود الفنزوييل جيلم�ني ريفاس، ع�ىل الرغم من 
انضمامه إىل فريق الرشطة يف ش�باط امل�ايض فقط، نجح بالتأقلم 
مع زمالئه بسالس�ة وهو ثاني أفضل هداف يف الدوري هذا املوسم 
برصيد خمس�ة أهداف، ويتمتع الالعب البالغ م�ن العمر 32 عاماً 
بخربة واس�عة يف دوري أبطال آس�يا، بعد أن س�ّجل عرشة أهداف 
يف البطول�ة مع الريان القطري واالتحاد الس�عودي، كما س�بق أن 
مّث�ل أندية كب�رية أخرى يف املنطقة كالهالل الس�عودي والش�ارقة 

اإلماراتي.
مّم�ا س�بق، نرى أن جمي�ع الفرق متس�اوية الحظ�وظ، كما قال 
اليتي�ش، بل رّبم�ا تفّوق الرشطة عليها جميعاً مع س�عيه الحثيث 

إلضافة أحد األلقاب الكبرية التي نطمح لها وغابت عن انديتنا.
كل التوفي�ق للقيث�ارة املجته�د ولجماهرين�ا التي تنتظ�ر الفرحة 

الجديدة من ملعب مدينة جدة.

فرحة من جدة

محمد حمدي

حص�د منتخ�ب العراق املرك�ز األول 
يف بطولة الجائزة الكربى اآلس�يوية، 
الت�ي أقيم�ت ع�ىل م�دى يوم�ني يف 
مدينة مش�هد اإليراني بعد أن حصد 
14 وس�اما متنوعا ليحل يف الرتتيب 

األول.
ج�اء ذل�ك يف أول مش�اركة أللع�اب 
القوى بعد إغالق املدن جراء اجتياح 

جائحة كورونا منذ العام املايض.
تحضري جيد

نجح االتح�اد العراق�ي يف التحضري 
اإلمكاني�ات  رغ�م  للبطول�ة  جي�دا 
البسيطة املتاحة، عرب تنظيم جدول 
الس�باقات املحلية، مم�ا حافظ عىل 
بقاء الالعب�ني واألندية ضمن أجواء 
املنافسة، األمر الذي أسهم يف انتقاء 
األفض�ل م�ن بينهم للمش�اركة مع 

املنتخب يف بطولة الجائزة الكربى.
بداية الحصاد

حص�د املنتخ�ب العراق�ي ذهبيت�ني 
ذهبي�ات   4 بإجم�ايل  وبرونزي�ة 
وبرونزية يف اليوم األول من السباق.

بدأ العبوا املنتخب الحصاد يف س�باق 
400 م وكانوا عىل موعد مع وسامني 

يف هذه الفعالية.
وحقق طه حس�ني ياس�ني ميدالية 
ذهبي�ة يف زم�ن 46.22 ثانية، بينما 
حص�د زميل�ه محم�د عب�د الرض�ا 
جنج�ون الربونزي�ة بنفس الس�باق 

بزمن 47.31 ثانية.
الالع�ب  تمك�ن  100م  س�باق  ويف 
حسني عيل ناهي من خطف امليدالية 

الذهبية يف زمن قدره 10.45 ثانية.
كم�ا خط�ف محم�د س�عد امليدالية 
الذهبي�ة يف س�باق 110 م حواج�ز 

بزمن قدره 14.08 ثانية.
وحقق العبو العراق للتتابع 4×100م 
املؤل�ف من فالح عب�د الزهرة وأكثم 
يونس وحسنني حسني وحسني عيل 

ناهي الوسام الذهبي.
وخت�م الالعب حس�ني ف�الح حصاد 
الع�ايل  الوث�ب  بربونزي�ة  املنتخ�ب 
بقف�زة ارتفاعه�ا 2.15 مرت، لتكون 

4 ذهبي�ات  األول  للي�وم  الحصيل�ة 
وبرونزيتني.

اليوم الثاني
افتتح املش�وار الالعب حس�ني ثامر 
ليخط�ف برونزي�ة رم�ي املطرق�ة، 

برمية بلغت مسافتها 58.66 مرت.
وحص�د طه حس�ني ذهبية س�باق 

200 مرت، بزمن 20.98 ثانية.

ونال أمري فالح ذهبية القفز بالزانة، 
محققا ارتفاعا قدره 5 أمتار ليتوج 
الع�ب  حص�د  ح�ني  يف  بالذهبي�ة، 
الس�جاد س�عدون  العش�اري عب�د 
امليدالي�ة الذهبية بعدما جمع 7270 

نقطة.
وخطف محمد عبد الله فضية سباق 

3000 مرت موانع.

ويف منافس�ات رم�ي الرم�ح، ح�ل 
يون�س محس�ن ثانيا برميت�ه بلغت 
76.82 م�رت، فيما ج�اء زميله كرار 

رعد ثالثا برمية بلغت 72.25 مرت.
حص�د  الثان�ي،  الي�وم  خت�ام  ويف 
املنتخ�ب يف س�باق 4× 400 م�رت 8 
ميداليات عرب طه حسني ويارس عيل 

وأحمد فاضل ومحمد عبد الرضا.

وتص�در العراق ج�دول امليداليات يف 
اليوم الثاني 8 ذهبيات وفضيتان و4 

برونزيات.
أرقام عراقية

من بني اإلنجازات التي حققها العب 
الع�راق، تحطيم 3 أرق�ام عراقية يف 

البطولة.
حط�م الع�داء ط�ه حس�ني الرق�م 

العراق�ي يف س�باق 200 برق�م بل�غ 
20.89 ثانية، مسجال رقما جديدا.

كم�ا ك�ر يون�س محس�ن الرق�م 
وحق�ق  الرم�ح  رم�ي  يف  القي�ايس 

مسافة جديدة بلغت 76.82 مرت.
العش�اري تمك�ن عب�د  ويف س�باق 
الس�جاد س�عدون من تحطيم الرقم 

بعد أن جمع 7270 نقطة.

أعل�ن ن�ادي الق�وة الجوي�ة عن 
قائم�ة الفري�ق التي غ�ادرت إىل 
منافس�ات  لخ�وض  اإلم�ارات 
أبطال  ل�دوري  الثانية  املجموعة 
آس�يا والت�ي س�تنطلق يف الرابع 
الج�اري يف  الش�هر  ع�رش م�ن 

مدينة الشارقة اإلماراتية.
وضم�ت قائم�ة امل�درب أي�وب 
أوديش�و 25 العب�ا ه�م محمد 

صال�ح وفه�د طال�ب وعبد الل�ه فيصل 
وسامح سعيد واحسان حداد ومصطفى 
معن وحس�ن رائد وأحمد إبراهيم وميثم 
جب�ار وعيل كاظ�م وميثم وع�د ومحمد 
ع�يل عب�ود وع�يل محس�ن وك�رار نبيل 
ول�ؤي العان�ي ومحم�د زام�ل وحس�ني 
جب�ار ورشي�ف عب�د الكاظ�م وهم�ام 
ط�ارق وإبراهي�م بايش وس�يف رش�يد 
وجيفرسون وأمجد رايض وأيمن حسني 

وحمادي أحمد.
وق�ال املنس�ق اإلعالم�ي لن�ادي الق�وة 
الجوية عالء محمد إن وفد القوة الجوية 
وص�ل لإلم�ارات وس�يبارش تحضرياته 
ملواجه�ة الش�ارقة اإلمارات�ي يف افتتاح 

منافسات اليوم األربعاء.
الط�ريان  س�لطات  احتج�زت  ذل�ك  اىل 
اإلمارات�ي العب الق�وة الجوية واملنتخب 
العراقي أحم�د إبراهيم لوجود مش�كلة 

إدارية يف جواز سفره.
»الس�لطات  إن  مطل�ع  مص�در  وق�ال 
اإلماراتية احتجزت الالعب أحمد إبراهيم 
عن�د وص�ول الفريق إىل مطار الش�ارقة 
عىل متن طائرة عس�كرية خاصة تابعة 
للقوة الجوية، بس�بب وجود مش�كلة يف 

تأشرية الدخول«.
وبني أن »الس�لطات أفرج�ت عن الالعب 
بعد س�اعات دون أن يكون هناك إيضاح 

ألسباب احتجازه، رغم أن أحمد إبراهيم 
وزاره�ا  اإلم�ارات  يف  كان  أش�هر  قب�ل 
م�رارا وتك�رارا م�ع املنتخ�ب الوطن�ي 
وكذل�ك يف زي�ارات خاصة«، الفت�ا إىل أن 
»الالع�ب التحق بالفريق وخ�اض املران 

الصباحي«.
يشار إىل أن املجموعة الثانية تضم أندية 
الش�ارقة وتراكتور اإليران�ي وباختكور 

األوزبكي إىل جانب فريق القوة.

اح�رز فريق نادي صالح الدين بلعبة الكيك بوكس�نك، 
املرك�ز الثالث يف بطول�ة اندية العالم الت�ي اختتمت يف 

تركيا بمشاركة 30 دولة.
وقال رئي�س اتحاد صالح الدين، وعض�و اتحاد الكيك 
بوكس�نك املركزي، حس�ني خلف العب�ايس، ان »نادي 
ص�الح الدي�ن، ممث�ل الع�راق يف البطولة »ق�دم اروع 
الع�روض واس�تطاع  العب�ا مدين�ة س�امراء معروف 

صالح، ومهند حسون، الحصول عىل املركز الثالث«.

وأش�ار اىل »وجود اندية لها باع طويل يف مجال اللعبة، 
لكن أبن�اء امللوية تمكنوا من الفوز عىل اقوى الالعبني 

يف البطولة التي اعتربت من أشد البطوالت منافسة«.
واض�اف العب�ايس ان »النتائ�ج الت�ي حصلن�ا عليها 
مفخرة للعراق ولصالح الدين وابناء س�امراء العريقة 
بش�كل خاص«، مؤكدا »حرص الالعبني واتحاد الكيك 
بوكس�نك ع�ىل تحقي�ق نتائ�ج متمي�زة يف البطوالت 

واالستحقاقات القارية والدولية القادمة«.

تأهل�ت أربعة فرق كروي�ة، إىل دوري الدرجة 
األوىل للموسم الحايل 2020 2021-.

وتصدر فريق ن�ادي الصليخ مجموعته األوىل 
بعد ف�وزه عىل فريق الس�كك بهدف من دون 
مقابل ليصل اىل النقطة 12، بينما تأهل فريق 
املرور بطالً للمجموع�ة الثالثة بعد فوزه عىل 
فريق الجامعة به�دف مقابل ال يشء ليصبح 

رصيده  14 نقطة.
كما انتزع فريق الدف�اع املدني بطاقة التأهل 
ع�ن مجموعت�ه الرابع�ة عق�ب ف�وزه ع�ىل 
املحمودي�ة بثالثة أهداف م�ن دون رد ليصل 
إىل النقط�ة 13. وتغلب فري�ق بابل عىل فريق 
املدحتي�ة بثالثة أه�داف م�ن دون مقابل، يف 
املب�اراة الت�ي أقيمت عىل ملع�ب الجماهري يف 

محافظ�ة كرب�الء، ليضم�ن البطاق�ة الثالثة 
املخصص�ة ألندي�ة منطق�ة الفرات األوس�ط 

للتأهل اىل دوري الدرجة األوىل.
وبه�ذا الفوز يرافق بابل فريقا االتفاق وعفك 
الل�ذان ضمنا التأهل مس�بقاً لخ�وض غمار 
منافس�ات دوري الدرج�ة األوىل ع�ن منطقة 

الفرات األوسط.

أعلن�ت الهيئة التطبيعية لالتح�اد العراقي لكرة 
الق�دم، ع�ن موافقة االتح�اد الطاجيك�ي لكرة 
الق�دم عىل خ�وض مب�اراة ودية ب�ني منتخبنا 
الوطن�ي ومنتخ�ب طاجكس�تان خالل الش�هر 
املقبل. وتأتي املب�اراة ضمن تحضريات املنتخبني 
للتصفيات اآلس�يوية املش�رتكة والتي ستستأنف 
يف حزيران املقبل. وس�تقام املباراة الودية يف الرابع 
والعرشين من ش�هر أيار املقبل ع�ىل ملعب البرصة 
ال�دويل، وذل�ك يف ختام معس�كر أس�ود الرافدين يف 
محافظ�ة الب�رصة قب�ل الس�فر إىل البحرين 
لخوض مباريات التصفيات اآلس�يوية. 
وخاطبت الهيئ�ة التطبيعية عددا 
من االتحادات اآلسيوية لتأمني 
مب�اراة ودية ثاني�ة ملنتخبنا 
الوطن�ي يف الب�رصة، وذلك 

حس�ب املنهاج الذي وضعه املدرب السلوفيني سرتيشكو 
كاتانيتش لتحضري املنتخب ملباريات الحسم يف املجموعة 

الثالثة.

وافقت الهيأة التطبيعية عىل مش�اركة املنتخب الوطني 
لك�رة الص�االت يف بطول�ة كأس العرب التي س�تقام يف 
مرص، للفرتة ما بني 20 و30 أيار املقبل، وتدخل البطولة 
ضم�ن اس�تعدادات املنتخ�ب الوطن�ي لالس�تحقاقات 

املقبلة.
وأعلن�ت س�تة منتخب�ات موافقته�ا عىل 

الع�رب،  كأس  بطول�ة  يف  املش�اركة 
وه�ي اإلمارات واملغرب والس�عودية 

والبحرين بجانب الدولة املستضيفة 
مرص، فضال عن العراق«.

وكان�ت الهي�أة التطبيعي�ة تلقت 
اللجن�ة  م�ن  الرس�مية  الدع�وة 
املنظمة للمشاركة يف بطولة كأس 

العرب، وج�اءت املوافقة يف خطوة 
لتوفري أفضل س�بل التحضري ألسود 

الرافدي�ن للبطوالت الدولي�ة املقبلة، 
لالس�تفادة م�ن االحت�كاك املبارش 

القوية  العربية  املنتخبات  مع 
يف القارتني اآلس�يوية 

واإلفريقية.

صالح الدين ثالثًا ببطولة العالم بالكيك بوكسنك أربعة فرق تضمن التأهل لدوري الدرجة األولى  العراق يشارك بكأس 
العرب لكرة الصاالت 

الوطني يواجه طاجكستان وديًا في البصرة

الجوية يعلن قائمته اآلسيوية ويؤكد انتهاء أزمة احمد إبراهيم 



قال كارلو أنش�يلوتي م�درب إيفرت�ون، إن التعادل دون 
أهداف مع برايتون آند هوف ألبيون يف الدوري اإلنجليزي 
املمت�از لك�رة القدم س�يقلص آمال�ه يف التأه�ل لبطولة 
أوروبية املوس�م املقبل، لكن قبل ثماني مباريات متبقية 

للفريق هذا املوسم، فإنه لم يخرج بعد من السباق.
ول�م يحق�ق إيفرتون أي ف�وز يف أربع مباري�ات متتالية 
يف ال�دوري وج�اء التعادل ي�وم االثنني بع�د التعادل 1-1 
م�ع كريس�تال باالس والخس�ارة يف مبارات�ني متتاليتني 
أم�ام برين�ي وتش�يليس.ويحتل فريق املدرب أنش�يلوتي 

املرك�ز الثامن برصيد 48 نقط�ة، وبفارق أربع نقاط عن 
ليفرب�ول س�ادس الرتتيب وس�بع نقاط عن وس�ت هام 
يونايتد صاح�ب املركز الرابع، وخ�اض الفريقان مباراة 

إضافية.
وق�ال أنش�يلوتي للصحفيني »بكل تأكي�د الرصاع أصبح 
أصع�ب اآلن لكن نحن ال ن�زال يف املنافس�ة، حصلنا عىل 
نقط�ة واحدة عن طري�ق أداء جماعي للفريق... رغم أنه 
كان يمكنن�ا األداء بش�كل أفض�ل خالل االس�تحواذ عىل 
الك�رة، وتعرضن�ا لصعوب�ات يف بناء الهجم�ات وأهدرنا 

الكثري من التمريرات«.وأضاف »اآلن يف املباريات الثماني 
املتبقي�ة، ال ي�زال هن�اك الكثري الذي س�نلعب م�ن أجله 
والفرق املنافسة قريبة جدا منا«.وافتقد إيفرتون الهداف 
دوميني�ك كالفرت-لوي�ن بس�بب إصاب�ة يف الفخذ، كما 
خرس جهود املدافع ي�ريي مينا خالل اللقاء ليتأكد غيابه 

عن مواجهة توتنهام هوتسبري يوم الجمعة.
ويعاني الحارس جوردان بيكفورد وآالن وأندريه جوميز 
وجوش�وا كين�ج وجان-فيلي�ب جبام�ني م�ن إصاب�ات 

مختلفة.

ي�درك ري�ال مدريد جي�دا، أن�ه ال مجال 
للته�اون أمام مضيف�ه ليفربول، عندما 
الي�وم  مس�اء  إياب�ا  الفريق�ان  يلتق�ي 
األربع�اء، ضم�ن رب�ع نهائي مس�ابقة 

دوري أبطال أوروبا.
 ورغ�م أن ريال مدريد فاز يف اللقاء األول 
عىل ملعب »ألفريدو دي س�تيفانو« )3-
ليفرب�ول  امل�ايض، يبق�ى  1( األس�بوع 
الفريق القادر عىل قلب النتيجة يف القسم 
الثان�ي من املواجهة، حيث س�بق له قبل 
عام�ني، أن قل�ب تخلفه أمام برش�لونة 
نظيف�ة،  رباعي�ة  إىل  نظيف�ة،  بثالثي�ة 

ويميض قدما إلحراز اللقب. 
لكن هن�اك متغريات عدي�دة يف ليفربول 
من�ذ أن حق�ق ال�«ريمونتادا« الش�هرية 
لصالح�ه،  نصفه�ا  برش�لونة،  أم�ام 
ونصفه�ا اآلخر قد يش�كل عقب�ة أمامه 
يف تحقي�ق مبتغ�اه، ونوج�ز لك�م لهذه 

املتغريات يف سياق التقرير التايل. 

وجود صالح
ل�ن ينىس جمه�ور ليفرب�ول تل�ك الليلة 
التاريخية التي تمكن فيها من اكتس�اح 
برش�لونة برباعي�ة نظيفة، تن�اول عىل 
إحرازه�ا الثنائي، الهولن�دي جورجينيو 

فينالدوم والبلجيكي ديفوك أوريجي. 
ال ي�زال هذا الثنائ�ي متواجدا يف صفوف 
ليفربول، وإن كان الثاني ال يحظ بفرصة 
اللعب كثريا ضمن تشكيلة الفريق، وهو 
أم�ر ال يقلق راحة املدرب األملاني يورجن 

كلوب، نظرا الكتمال صفوفه األمامية. 
أم�ام برش�لونة، غ�اب النج�م امل�رصي 
محم�د ص�الح لإلصابة عن لق�اء اإلياب 
التاريخ�ي، لكن�ه س�يقود الي�وم هجوم 
ليفربول إىل جانب ساديو ماني وروبرتو 
فريمين�و وديوجو جوت�ا، وكله أمل يف أن 
يتمك�ن من هز الش�باك وقل�ب النتيجة 
لصال�ح فريق�ه بغي�ة التأه�ل إىل نصف 

النهائي. 
هدف خارج الديار

 م�ن ناحي�ة ثانية، كان�ت املهم�ة أمام 
ألن  ش�ائكة،  عام�ني  قب�ل  برش�لونة 
ليفربول لم يتمكن من تس�جيل األهداف 
عىل ملعب »كامب نو« قبل لقاء اإلياب. 

لك�ن ه�ذه امل�رة مختلفة، حي�ث تمكن 
صالح من إح�راز هدف مه�م أمام ريال 
مدريد يف ملعب »ألفريدو دي س�تيفاو«، 
م�ا يعن�ي أن الف�وز بهدف�ني نظيف�ني، 
سيكفي ليفربول للتأهل إىل دور األربعة. 

غياب الجمهور
 العام�الن الس�ابقان يقف�ان يف صال�ح 
ليفربول، لكن هن�اك عاملني آخرين، قد 
يصعب�ان املهمة عىل الفري�ق اإلنجليزي 

هذ العام.
العام�ل األول ه�و غي�اب الجمه�ور عن 
مدرجات ملعب »أنفيلد« بسبب إجراءات 
الحد من تفيش فريوس كورونا املستجد، 
وه�و ما يفقد ليفرب�ول عنرص الحماس 
واإلثارة خالل اللقاء، ويجعل ريال مدريد 
يخوض اللق�اء بأعصاب أكث�ر هدوءا يف 
ظل غياب ضغط املش�جعني وهتافاتهم 

املضادة. 

الغيابات
 أم�ا العامل الثان�ي، فيتعل�ق بالغيابات 
ه�ذا  ليفرب�ول  رضب�ت  الت�ي  العدي�دة 
املوس�م، وس�اهمت يف تده�ور نتائج�ة 

كثريا، ال سيما عىل الصعيد املحي.
خ�ط الدف�اع كان األكث�ر ت�ررا م�ن 
اإلصاب�ات، حي�ث يغيب لنهاية املوس�م 
كل م�ن فريجيل فان داي�ك وجو جوميز 
وجويل ماتيب، وسيعتمد كلوب يف مباراة 
اليوم عىل الثنائي ناثانيل فيليبس وأوزان 

كاباك الذي يفتقر للخربة املطلوبة. 
نضي�ف إىل ذل�ك، الغي�اب املؤث�ر لقائ�د 
الفريق ونجم وسطه جوردان هندرسون 
بس�بب اإلصاب�ة أيضا، وهو م�ا ظهرت 
آث�اره بق�وة يف املباريات األخ�رية، حيث 
يفق�د الفري�ق اإلنجليزي الس�يطرة عىل 

منطقة املناورة.

اليوم.. ليفربول يطمح للريمونتادا والريال لتأكيد فوز الذهاب
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وجه ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس السابق، 
نصيحة ألندريا أنييي، رئيس الس�يدة العجوز، بشأن 
النجم الربتغايل كريس�تيانو رونالدو.وكشفت تقارير 
صحفية إيطالي�ة عن لقاء أنييي مع أليجري مؤخرًا، 
كم�ا أن أندري�ا بريلو، م�درب يوفنت�وس، أكد صحة 
ه�ذا النبأ.ووفًقا لصحيف�ة »ال ريبوبليكا« اإليطالية، 
ف�إن أليج�ري نص�ح أنيي�ي يف االجتم�اع بالتخلص 
من رونال�دو، وقال إنه يعيق تط�ور الفريق والنادي.
وأش�ارت إىل أن رونالدو سيعقد اجتماًعا مع مسؤويل 
يوفنتوس عقب انتهاء املوس�م ملناقش�ة مس�تقبله.
وشددت عىل أن النادي اإليطايل مستعد للموافقة عىل 
رحيل صاروخ ماديرا، لكن ال توجد حتى اآلن عروض 

محددة لرونالدو.

أياكس يجدد
 عقد مدافعه دالي  بليند

سترلينج: اسعى النهاء الموسم بأفضل مستوى

أعلن نادي ريال مدريد، إصابة قائده سريجيو راموس، بعدوى 
ف�ريوس كورون�ا املس�تجد.وقال ري�ال مدري�د، يف بيان 
رس�مي: »نعلن أن نتيجة مس�حة سريجيو راموس 
ج�اءت إيجابي�ة يف االختب�ارات األخ�رية لفريوس 

كورونا التي أجراها النادي«.
يذك�ر أن رام�وس يعاني من إصاب�ة عضلية يف 
العضالت الداخلية للس�اق اليرسى تعرض لها 

خالل فرتة التوقف الدويل املاضية.
ويس�تعد ريال مدريد ملواجهة ليفربول، اليوم 
األربع�اء، يف إي�اب رب�ع نهائ�ي دوري أبطال 

أوروبا.

أليجري ينصح
 بالتخلي عن رونالدو

تأكيد اصابة راموس
 بفيروس كورونا 

أنشيلوتي: إيفرتون لم يستسلم في سباق أوروبا

ديمبلي يجدد 
مشاعر  الذعر 
في  برشلونة

عان�ى رحي�م س�رتلينج للظه�ور بنف�س 
مس�تواه العايل يف املوسم املايض، لكن العب 
مانشس�رت س�يتي قال إنه ال يزال يستمتع 
بوقته يف اللعب خالل هذا املوس�م »الغريب« 
مع متص�در الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة 

القدم.
وس�جل س�رتلينج 13 هدفا يف 40 مباراة يف 
كل املسابقات هذا املوسم، مع لجوء املدرب 
بي�ب جوارديوال إىل سياس�ة التناوب يف ظل 
ج�دول مزدحم باملباري�ات، بينما أحرز 30 

هدفا يف 51 مباراة بموسم 2020-2019.
ورغم الرتاجع يف املس�توى، يبدو س�رتلينج 
يف طريق�ه لحصد لقب ال�دوري املمتاز مرة 
أخرى مع س�يتي، الذي ال يزال يملك فرصة 

لحص�د أربعة ألقاب مع الوص�ول إىل نهاية 
املوسم.

وق�ال س�رتلينج، ال�ذي جلس ع�ىل مقاعد 
الف�وز 2-1 ع�ىل بروس�يا  الب�دالء خ�الل 
دورتمون�د يف ذه�اب دور الثماني�ة لدوري 
أبطال أوروبا األسبوع املايض، لشبكة )بي.
تي س�بورت( »ال تفهموني بشكل خاطئ، 
وهذا املوس�م عىل املس�توى الشخيص سار 

بشكل غريب جدا«.
وأض�اف »وم�ع ذلك فإن�ي أس�تمتع بكرة 
الق�دم وأبذل قص�ارى جهدي م�ع الفريق، 
إذا لم أس�جل أو أفعل شيئا ملساعدة الفريق 
فإن�ي ال أك�ون س�عيدا عن�د الخ�روج من 

امللعب.

»ب�كل تأكي�د أنا س�عيد أنن�ا فزن�ا، لكن يف 
الوقت ذاته فإني أعتقد أن ما يساعدني عىل 
تحقيق هذه األهداف هو امتالك هذه الرغبة 

وهذا هو الوقت املثايل يف املوسم اآلن«.
وأكد س�رتلينج أنه يتطلع إىل إنهاء املوس�م 
بق�وة ثم مواصلة هذا املس�توى مع إنجلرتا 
يف بطولة أوروبا هذا الصيف.وقال سرتلينج 
»ب�كل تأكي�د أري�د أن أكون ج�زءا من هذه 
املجموع�ة يف ظل توفر العدي�د من الالعبني 
الذي�ن يتنافس�ون ع�ىل دخ�ول  الرائع�ني 

التشكيلة األساسية.
»ينص�ب تركيزنا حق�ا عىل الف�وز وتقديم 
مس�تويات رائعة والرتكيز ع�ىل محاولة أن 

نصبح الفريق األفضل يف العالم.

يرغب برشلونة يف التعاقد مع أحد الالعبني السابقني بصفوف ريال مدريد خالل املريكاتو الصيفي املقبل.
ووفًقا لربنامج »الشرينجيتو« اإلسباني، فإن برشلونة يسعى للتعاقد مع ماركوس يورينتي، نجم أتلتيكو مدريد.

وكان يورينتي العًبا سابًقا يف ريال مدريد، قبل أن ينتقل إىل أتلتيكو نظري 30 مليون يورو يف صيف 2019.
وقالت تقارير صحفية سابقة إن يورينتي عىل طاولة مانشسرت يونايتد أيًضا، وإذا وصل أي عرض من كبار أوروبا، فإن 

أتلتيكو غري مستعد للتفاوض بشأن بيع العب أسايس يف تشكيلة املدرب دييجو سيميوني.
وُيرص أتلتيكو مدريد، عىل أنه لن يدخل يف محادثات مع أي شخص من أجل يورينتي، ومن يريد التعاقد معه عليه تفعيل 

الرشط الجزائي املقدر ب� 120 مليون يورو.

برشلونة يفكر بالتعاقد مع يورينتي

كش�فت تقاري�ر إخبارية عن حقيق�ة صادمة 
بش�أن الحالة الصحية لنجم برش�لونة عثمان 

ديمبي.
انضمام�ه  من�ذ  ديمب�ي  إصاب�ات  وتع�ددت 
لصفوف برش�لونة، لكنه ظهر بأفضل نس�خه 
خ�الل األش�هر األخ�رية بعدم�ا كان يش�ارك 
بانتظام يف املباريات ما سمح له بإظهار تألقه 

يف أرض امللعب.
ووفقا لصحيفة س�بورت اإلس�بانية، يعاني 
عثم�ان ديمب�ي منذ أس�ابيع من مش�كالت 
بمنطق�ة الح�وض جعلت�ه ينه�ي املباريات 
األخ�رية ب�آالم، منه�ا مواجهة الكالس�يكو 
أمام ريال مدريد، مشرية إىل أن فرتة التوقف 

الدويل املاضية زادت من آالمه.
ويخض�ع الالعب لع�الج تحفظ�ي لكنه لم 

يحل مشكالته البدنية.
وبحسب ما ذكرته الصحيفة الكتالونية 
يستبعد النادي حتى اآلن خيار إخضاع 
الالع�ب لجراح�ة للتع�ايف م�ن آالمه، 
حيث يركز ديمبي يف املشاركة ويرغب 
يف استعادة أفضل أداء له مجددا، خاصة 

وهو يدرك أن املوسم يف نهايته.
وتس�تدعي آالم الح�وض الراح�ة لك�ن 

ديمبي ال يريد التوقف عن اللعب.
ويس�تعد البارس�ا لخوض نهائي كأس 
املل�ك ي�وم الس�بت املقب�ل ض�د أتلتيك 

بيلباو.



املراقب العراقي/ متابعة...
لم تخ�رج رواي�ة »املغارب�ة« للروائي عب�د الكريم 
جويطي ع�ن الخط ال�ردي، الذي رس�مه املؤلف 
لتجربت�ه يف الكتابة الردية، منذ روايته األوىل »ليل 
الش�مس« م�رورا برواية »زغاريد امل�وت« و»رمان 
املجان�ن« و»املوريال الصف�راء« و»كتيبة الخراب« 
وص�وال إىل »املغارب�ة«؛ ه�ي املي�زات ذاته�ا تحكم 
صيغ�ة الكتاب�ة عن�د ه�ذا الروائي، ال تغي�ر إال يف 
امتداد النَفس، وعمق التجربة وترسيخ الرؤيا؛ وهو 
ما يعني أن الكتابة الروائية عنده مرشوع متكامل، 
وفق رؤية تنظرية، تسبق ممارسته لفعل الكتابة 

واإلبداع.
تتسلس�ل الوقائ�ع يف رواي�ة »املغارب�ة« بنوع من 
املرون�ة، وف�ق رسد خط�ي منطق�ي، ال تكره إال 
فواص�ل تاريخي�ة مقتطفة من مت�ون كتب تاريخ 
املغ�رب؛ واملي�زة األس�اس يف ه�ذا التسلس�ل تبقى 
مرون�ة الس�ارد، ال�ذي أوكل إلي�ه الكات�ب مهم�ة 
ال�رد يف الرواية، إذ يتخىل عن املهمة، دافعا بها إىل 
شخصية أخرى مشاركة يف األحداث، هي شخصية 
»العس�كري« األخ األك�ر، واملس�اند، للش�خصية 
الرئيس�ية »محم�د الغافقي« وكون »العس�كري« 
مش�اركا، وكونه قريبا من الش�خصية الرئيس�ية، 
يجع�ل عملي�ة تحوي�ل دفة ال�رد ُمررًة، تتس�م 
بالسالس�ة والليونة، ال يش�عر معها القارئ بأدنى 
تش�نج ذهني ُيعيق مواصلة تتب�ع األحداث؛ تقنية 

تبئر داخ�ي تنقل األحداث من عىل لس�ان وتفكر 
»محم�د الغافق�ي« باعتب�اره ش�خصية محورية 
تستحوذ عىل إدارة دفة الرد، إىل لسان »العسكري« 

وهو يحكي عن وقائع حرب الصحراء.
وظ�ف الروائي فض�اءات واقعي�ة ترتب�ط بمدينة 
بن�ي مالل، إذ ت�راوح أحداث الرواي�ة بن القصبة 
وتمكنونت وس�احة املس�رة، وهي تش�كل الراث 
املادي للمدينة؛ ويف تقديري، حن جعل الروائي من 
بن�ي مالل فضاء ألحداث رواي�ة »املغاربة« إنما هو 
احتف�اء بها، أوال، ورغبة يف توقي�ع الرواية ببصمة 
خاص�ة ثانيا، وتأكيد أن فضاءاتها قادرة عىل توليد 
متخيل رسدي يضاهي أس�ئلة اإلب�داع التي تولدها 

املدن الكرى ثالثا.
ي رواية »املغاربة« يتداخل األدب مع التاريخ تداخال 
منسجما؛ فالرواية جالت بنا يف سماء األدب العربي 
والعاملي؛ من السياب وطه حسن ونجيب محفوظ 
وشكس�بر  وهامل�ت  هوراش�يو  إىل  والوهران�ي، 
ودي�درو؛ لتنقلن�ا إىل »هذيانات مغربي�ة« أورد من 
خالله�ا الكات�ب عناوي�ن مؤلف�ات تخ�ص تاريخ 
املغرب، نذكر منها: »الكالوي آخر س�ادة األطلس« 
لكاف�ان ماكس�ويل، و»املعجب يف تلخي�ص تاريخ 
املغ�رب« لعب�د الواحد املراك�ي، و»إتح�اف أعالم 
الن�اس« لعبد الواح�د بن زيدان؛ ول�م يكن توظيف 
مصنفات التاريخ توظيفا مجانيا وحشوا زائدا، بل 

هي إضاءات بينها وبن الرواية عالقة تكامل.

A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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اِمَرؤ الَقيِسالثقافـي

َتقوُل َوَقد ماَل الَغبيُط ِبنا معاً
َعَقرَت َبعري يا اِمرَأَ الَقيِس فاْنِزِل

َفُقلُت لَها سري َوأَرخي ِزماَمُه
َوال ُتبِعديني ِمن َجناِك املَُعلَِّل

َفِمثُلِك ُحبىل َقد َطرَقُت َوُمرِضٍع
َفأَلَهيُتها َعن ذي َتماِئَم ُمحِوِل

َفت لَُه إِذا ما َبكى ِمن َخلِفها اِنَصَ
ِل ها لَم ُيَحوَّ ِبِشقٍّ َوَتحتي ِشقُّ

َوَيوماً َعىل َظهِر الَكثيِب َتَعذََّرت
َعَيَّ َوآلَت َحلَفًة لَم ُتَخلَِّل

أَفاِطَم َمهالً َبعَض َهذا الَتَدلُِّل
َوإِن ُكنِت َقد أَزَمعِت َصمي َفأَجِمي

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

االمام عي »عليه السالم«

 الَ َتْس�َتِح ِمْن إِْعَطاِء الَْقلِيِل، َف�إِنَّ الِْحرَْماَن أََقلُّ ِمْنُه. 

الِْحْكَم�ُة َضالَّ�ُة الُْمْؤِمِن، َفُخ�ِذ الِْحْكَمَة َولَ�ْو ِمْن أَْهِل 

النَِّف�اِق َمْن َترََك َقْوَل: الَ أَْدري، أُِصيَبْت َمَقاِتُلُه َما الِْبِن 

آَدَم َوالَْفْخ�ِر: أَوَُّل�ُه ُنْطَفٌة، َوآِخ�ُرُه ِجيَف�ٌة، َوالَ َيْرُزُق 

ْنَي�ا ُخلَِق�ْت لَِغْرَِها، ولَْم  َنْفَس�ُه، َوالَ َيدَف�ُع َحْتَفُه الدُّ

ْمِت َعِن الُْحْكِم، َكَما أنَُّه الَ  ُتْخلَْق لَِنْفِسَها الَ َخْرَ يِف الصَّ

ِهيُد يِف َسِبيِل اللِه  َخْرَ يِف الَْقْوِل ِبالَْجْهِل َما الُْمَجاِهُد الشَّ

، لَ�َكاَد الَْعِفيُف أَْن َيُكوَن  ْن َقَدَر َفَعفَّ ِبأَْعَظ�َم أَْجراً ِممَّ

ُنوِب َما اْسَتَخفَّ ِبِه َصاِحُبُه  َملَكاً ِمَن الَْمالَِئَكِة. أََشدُّ الذُّ

َما أََخَذ اللُه َعىَل أَْه�ِل الَْجْهِل أَْن َيَتَعلَُّموا َحتَّى أََخَذ َعىَل 

َعُه. أَْهِل الِْعلِْم أَْن ُيَعلُِّموا َمْن َصاَرَع الَْحقَّ َصَ

»كتاب الحياة« قصص فنطازية عن الواقع العراقي تحيل القارئ إلى عالم متخيل غريب 
 شخوصها تثير في عقل المتلقي قلق التفسير

إذا كان�ت القصة، هي ن�وع من أنواع 
لها مواصفاتها وممكناتها  “الرد«، 
املعروف�ة، إال أنه�ا ال تكت�ب بقوال�ب 
جاه�زة، فه�ي “ف�ن م�راوغ«، تتخذ 
فه�ي  ومختلف�ة،  متع�ددة  أش�كاال 
متج�ددة، وال يمك�ن أن نج�د تعريفاً 
واحداً لها، فال يوج�د اتفاق باإلجماع 
ع�ىل تعريفه�ا، فالتعريف�ات متعددة 
ومختلف�ة، ل�دى النق�اد ويف املعاج�م 

الردية. 
وأض�اف: يف مجموعة )كت�اب الحياة 
وقصص أخرى( لعبد األمر املجر، نجد 
العنوان وهو عتبة أوىل تواجه القارئ، 
وه�ذه “عتب�ة مركزي�ة وجوهري�ة” 
يع�زز  الحي�اة،  إىل  مب�ارشة  تحيلن�ا 
هذا العن�وان بلوحة جميل�ة موحية، 
ه�ذا العن�وان الرئيس، عن�وان قصة 
)كتاب الحياة( ضم�ن ثماني قصص 
ضمته�ا املجموع�ة وكان اختيار هذا 

العن�وان مث�راً وموفق�اً، وذل�ك كون 
الحي�اة يمكن أن تعد كتاباً لقصص ال 
متناهي�ة، يتمكن الكات�ب ذو املعرفة 
الثقافي�ة والحياتي�ة من تهش�يم ما 
هو موجود فيها “أي الحياة” وإعادة 

بنائها، ويظهرها بشكلها الجمايل.
وتابع :هكذا تمكن عبد األمر املجر يف 
خلق قصصه باألحداث وش�خصياتها 
وفضاءاته�ا الردي�ة وم�ا تتضمنها 
...، حتى المس عمق مش�اعرنا، وأثار 
األسئلة يف دواخلنا. و«ال شك يف أن أول 
ما ينتصب كموضوع هو مادة الحياة 
ذاتها التي ينبغ�ي أن تصاغ، والكاتب 
كم�ا  ببس�اطة  يقبله�ا  ال  العمي�ق 
ه�ي معط�اة يف املعايش�ة، يف الواقع، 
ب�ل ي�درس بخ�الف ذل�ك، املضم�ون 
االجتماعي املبثوث يف هذه املعايش�ة، 

يف هذه القطعة من الواقع”.
وأوض�ح :يف الب�دء كان�ت العتبة التي 

واجهتن�ا كق�راء “العن�وان” وعندما 
نب�دأ بتصف�ح الكت�اب نق�رأ مقول�ة 
“نيلسون مانديال: التعاطف اإلنساني 
يربطن�ا ببعضن�ا، ليس بالش�فقة أو 
تعلم�وا  كب�رش،  ولك�ن  بالتس�امح، 
كيفي�ة تحوي�ل املعاناة املش�ركة إىل 
أمل للمس�تقبل” وه�ذه املقولة تخلق 
لدين�ا انطباعا، أن الكات�ب يحاول أن 
يعكس وجهة نظره يف هذا الكتاب من 
خالل مقول�ة نيلس�ون مانديال، التي 
تدع�و إىل التس�امح وتحوي�ل املعاناة 
املشركة إىل أمل للمس�تقبل، وذلك ملا 
يعانيه اإلنس�ان يف الكث�ر من البلدان 
من مصادرة لحريته وتعرضه للظلم، 
م�ن أناس طارئن عىل حي�اة البالد يف 

الكثر من جوانبه�ا، هم يعملون عىل 
طم�س هويته، مبن :وه�ذا ما نجده 
يف قص�ة )الع�راة(، » ل�م تنرش صور 
اللص�وص، وال أحد يس�تطيع تحديد 
مالم�ح وجوههم، لك�ن البعض قالوا 
إنهم رأوا اش�خاصاً لهم وجوه غريبة 
ال تشبه وجوه أهل املدينة أبداً”.  هذه 
الوج�وه وبحك�م حرك�ة التاري�خ ال 
يمكن لها أن تس�تمر ال بد أن تتعرى، 
وتنكش�ف ع�ىل حقيقته�ا، فينال�ون 
العقاب. “ل�م يمض وقت طويل حتى 
كان الرئيس يتق�دم مجموعة العراة، 
يس�رون كالقطيع يف ش�وارع املدينة 
الت�ي  وخلفه�م الجم�وع الغاضب�ة، 
تهتف بالقصاص منهم، وقد استعادة 

هك�ذا  كله�ا”.  املروق�ة  أش�ياءها 
تتكش�ف الحقائ�ق، ويس�قط الزيف 
مهم�ا كان�ت قس�وة الحي�اة، وطال 
الزمن.وبن :وامتداداً لتلك الرؤية التي 
يعمل عليها عب�د األمر املجر تتوضح 
يف ع�دد م�ن قصص�ه والت�ي يش�ر 
بصورة رمزية إىل مسألة الحرية ففي 
قصته )دعوة لحفل املجانن(، يستهل 
القص�ة ب�  “كان�ت العب�ارة واضحة 
تماماً، مكتوبة بخط الرقعة، وبحرف 
كب�ر نس�بياً، ع�ىل الظ�رف األبي�ض 
األني�ق، ال�ذي يعلوه اس�م املؤسس�ة 
املتمث�ل  للحف�ل وش�عارها  الراعي�ة 
بش�علة تمس�ك به�ا ك�ف”. وكذل�ك 
يكتب “لم أعرف من قبل رابطة باسم 

-رابطة املجانن األحرار”.
للفيلس�وف  مقول�ة  :نج�د  وأكم�ل 
األملان�ي غوته كعتب�ة يف مقدمة قصة 
)كت�اب الحي�اة(، ويف مقدم�ة قص�ة 
املؤرخ نج�د مقولة لكون�راد أديناور، 
وكذل�ك يف قص�ة )اإلرث( لج�ان جاك 
رس�و ويف قصة )عودة اإلنس�ان( أية 
قرآنية ومقطع م�ن الكتاب املقدس/ 
العتب�ات  التكوي�ن وكل ه�ذه  س�فر 
ماهي إال موجه�ات، يعترها الكاتب 
“له�ا عالق�ة وثيقة - بحس�ب رأيه - 
بالعمل وطبيعته واس�لوبه وظروفه، 
ويمكنه�ا أن تعمل بوصفه�ا مفتاحاً 
من مفاتيح تحليل الخطاب الروائي”، 
ويريد الكات�ب منها أن يعطي القارئ 

تصوراً تأملياً قبل التوجه للقراءة كي 
تساعده يف فعالية التلقي.

ولف�ت اىل ان قص�ص )كت�اب الحياة 
وقص�ص أخ�رى( تش�رك يف ش�كل 
جوه�ري لتثر الدهش�ة، فش�خوص 
القص�ص يف معظمه�ا، واألح�داث يف 
الفض�اء الحكائ�ي، ت�كاد تكون فوق 
الطبيعي�ة. هن�ا يثر الكات�ب يف عقل 
املتلقي قلق التفس�ر. وتكثر األسئلة، 
ومثل هذه الكتاب�ة التي انجزها املجر 
“ه�ي مغام�رة بال�رورة، وره�ان 
يعكف عىل سر أغوار النفس وتحليل 
وتخاييله�ا  واس�تيهاماتها  أحالمه�ا 
رسد  ألن  مع�اً،  واملعق�دة  الش�فافة 
الغراب�ة � كم�ا يق�ول كرزنس�كي – 
لبنيات اس�تداللية  ينج�ز كمجازف�ة 
تحم�ل التناق�ض والش�عور بالغريب 

غر القابل للقبض”. 
وأش�ار اىل إن املجر أجاد “املراوغة” يف 
كتاب�ة قصصه، كي يأخذن�ا يف أغلبها 
إىل عال�م متخي�ل غري�ب أو مختلف، 
كم�ا يف قص�ة الع�راة، حي�ث كان كل 
يشء وأي ف�رد عارياً، ليع�ر عن ذلك 
الرع�ب املس�تبطن يف داخل اإلنس�ان 
يف ظ�ل ظ�روف قاهرة. “بقي�ت أدور 
يف الغرف�ة، وق�د امتزج الح�رج الذي 
تملكني بخ�وف حقيقي، دفعني ألمد 
ب�رأيس من باب غرفتي كي اس�تطلع 
األم�ر، فوج�دت الصم�ت يخي�م عىل 
الفندق بأكمله وال أثر ألية حركة فيه، 

فتحول الخوف إىل رعب قاتل، فالغرف 
التي تجاورني بدت كما لو أنها قبور، 
يغلفه�ا صمت مطب�ق، حينها قررت 
أن أك�ر الصمت املخيف هذا بإطالق 

صخة”. 
وأتم :يف قصة )مس�بحة ابي( يأخذنا 
الكاتب إىل مجتمع القرية، وما يش�اع 
من تهويل حول مسبحة األب وما آلت 
إلي�ه  “كان أب�ي ممدداً ع�ىل األريكة، 
وحده، وق�د تناثرت حبات مس�بحته 
يف امل�كان، وأخ�ذت تحاص جلس�ته 
كائن�ات صغ�رة ع�ىل ش�كل عقارب 

وأفاع ال تكاد ترى”.
وخت�م :يف كتاب الحي�اة يضع الكاتب 
يف كتابه الخصائ�ص التي عمل عليها 
ب�إدراك مس�بق عن تراب�ط القصص 
بموضوع يش�تغل علي�ه، لتأتي بهذه 
الص�ورة ملا تحتويه م�ن أفكار وتكرر 
الثيمات املتقاربة يف معظم القصص. 
فف�ي قص�ة )كت�اب الحي�اة( نج�د 
اإلدهاش كما يف بقية القصص. “كان 
الص�وت يأتيني عىل ش�كل تموجات، 
خلت أنها من كوكب آخر.قال: سمعت 

الخر؟ أي خر؟  خر اعدامك!!
أربكن�ي األمر حقاً، لكني تماس�كت، 
وقلت.. أنا لم أفعل ش�يئاً، ولم أحاكم 

أصالً”.
وم�ن خ�الل م�ا تق�دم ارى ان كتاب 
يس�تحق  مؤسس�اً،  منج�زاً  الحي�اة 

القراءة والتأمل. 

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
ي��رى الناق��د ياس��ن ش��امل ان مجموع��ة  »كتاب 
الحي��اة وقص��ص أخ��رى« القصصي��ة للق��اص عبد 
االم��ر المجر يه حكاي��ات فنطازية تحي��ل القارئ 
إىل عال��م متخي��ل غريب وش��خوصها تث��ر يف عقل 
ق��راءة  يف  ش��امل  التفس��ر.وقال  قل��ق  المتلق��ي 

نقدية خص بها )المراقب العراقي(:

عبد االمير المجر ياسين شامل

»العودة إلى حضن الليدي« جديد مهدي علي إزبين

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
ص�در عن دار )فضاءات الفن( كتاب نقدي حمل 
عنوان »الع�ودة إىل حضن الليدي« للكاتب مهدي 
ع�ي إزبن وهو يضّم مجموعة رؤى عن عدد من 
املؤلفات االدبية لكتاب عراقين وعرب واجانب .

وقال إزبن يف تصيح  خص به )املراقب العراقي( 
الحمد الله عىل فيض كرمه فقد اس�تطعت خالل 
امل�دة القليل�ة املاضي�ة انجاز عدد من املش�اريع 
االدبي�ة التي لم تكتم�ل منذ م�دة طويلة لكنني 
انجزتها خالل املدة التي كان فيها الحظر شامال 

يف العراق.

وأضاف :ص�در عن دار )فض�اءات الفن( كتابي 
املعن�ون )الع�ودة إىل حضن اللي�دي(، وهو يضّم 
مجموع�ة رؤى تبت�دئ برائع�ة د.ه��. لورن�س 
وتنته�ي بتتب�ع عط�ر الزعف�ران يف أرض حميد 
الحري�زي م�روًرا بمنج�زات عدد م�ن الروائين 

العرب والعراقين واألجانب.
وأش�ار اىل ان الكت�اب أصبح متوف�را يف مكتبات 
ش�ارع املتنب�ي وه�و جزء بس�يط م�ن الكتابة 
تض�اف اىل ما كتب�ه االدب�اء والنقاد ورف�دوا به 
املكتب�ة االدبية والثقافية العراقية من كتب تهتم 

بالنقد االدبي .

بريق
اقتلعت الريح خيامهم، غرقوا يف الظالم.

كلما آنسوا نارا؛  
تحصنوا ببقايا التيتانيك!

يأجوج
أبح�رت س�فينة أحالمهم، خرقها ص�دأ املايض، غرق�وا تحت رماله 

الصفراء؛  إىل اآلن لم يجدوا رأس النعامة! 

استئصال
تباهوا بسفينة ال ُتقهر، اتخذوا الجمال شعارا،

غرقت،
انتشلوا حطامها، بقيت األسنمة  تغرق.. محملة بالصر!

صرخات عاجزة 
يف طريق�ي املمط�ر،  مش�ينا س�ويا ، أن�ا أخب�ىء بأكمام�ي  يديها 

املبتورتن، وهي تكر حاجز وحدتي. 
ي�ٌد غريبٌة تس�للت بينن�ا، لم تلحْظ س�قوطي فوق الوح�ل، وأْكَملَْت 

مرتديًة يديِه!

 قلبي المثقوب
حن افرقن�ا تحت عباءة اللي�ل؛ اِح����تبَس الح���زن خلف جدار 

الحلم.
ًعا؛ َعِجزُْت عن رتِق ابتس�امٍة تدفَق معها الدمع، من قلبي  اِلَتفتِّ مودِّ

املثقوب!

 قصص قصيرة جدا

انا غريب ، ال يشء يشبهني 
احمل املفاتيح و اخرج 

و اترك الباب مفتوحا للصباح 
يل بلبل يغرد 

ويل غيمة تمطر ذاكراتي
كلما أصابها الجفاف .

يسألني سائق األجرة : إىل اين تذهب؟
فال  اجيب.

تمسك بيدي أمرأة مسنة و تقول :
خ�ذ معك ه�ذه األمانة )كيس�ا من املل�ح و التبغ و 

الدموع (
أحد الباعة يف السوق القديم

يخرج نقوده املعدنية و يقول: ماذا لديك؟
تراسلني حبيبتي : عد إىل قلبي، انت وطني ومنفاي، 

عد قبل املغيب. 
اغلق الهاتف واميض. 

يس�ألني ضابط الهجرة يف مخي�م الالجئن: من أي 
بلد أنت؟ 

كأن يف حنجرتي، طر حب كئيب.
يفتش الكيس جيدا

فتحرك الدمية يديها 
ويعلو النحيب .

الغريب 

 حيدر الهاشمي

  روال العمري 

»المغــاربــة« ســـرد مكســـور بفـــواصــل تــاريخيــة 

رمضان يا شهر العبادِة والُهدى 
قد جئِت للدين الرشيد مجّددا

تميض بنا أيامنا فتعودنا 
بالخر والركات يا شهر الندى

قد أقبلت فيك الهداية للورى
ابليس فيه غفا وعنا أبعدا

نرجو الراءَة فيِه من زاّلتنا 
ما خاب من يميض إليه عابدا 

نرجوه عتقا من لهيب عذابِه 
ما فاز اال من مىض متعّبدا

وُهداُه يف الدنيا نبٌي قدوٌة 
ساد املحبة يف القلوب وأرشدا 

تحيا به الدنيا بكل موّدٍة 
نرش السماحة طاويا كيد العدى

قد جاء للدنيا ضياًء هاديا 
للدين جاء مبرشا ومساندا

يا من بعثت عقولنا من جهلها 
حزت القلوب محبًة وتوّددا

ما هان من كان النبي حبيبِه 
أمىض حياته بالرضا طول املدى

شهر العبادة 
هل مات الشعر في بلدي ؟

يعاني الش�عر العراقي  من ازمة ربما لم تم�ر عىل تاريخه اال يف الفرة املظلمة من 
تاريخ االمة ،حيث فقد هذا الفن اعتباره وما عدنا نفرق بالجودة ،فالصحف مليئة 
بالعناوين واالس�ماء لهذا الشاعر او ذاك دون ان يكلف مسؤول الصفحة الثقافية 
)ان كان لها مس�ؤول( نفس�ه مراجعة القصائد املرس�لة فهو اما دس�ها يف جيبه 

صديق او عابر او انتشلها من املواقع والصحف االخرى .
اليمكن الحد االن ان يحيص عدد الشعراء بالعراق فقد يتجاوزون عدد الحىص فيما 

غاب التميز ،واإلبداع ،والغريب ان احدهم يكتب كل اسبوع قصيدة وينرشها .
ان ه�ذه الف�وىض يف عال�م الش�عر جاءت بس�بب فق�دان االم�ة ثوابته�ا القومية 
والوطني�ة وحت�ى الديني�ة .يف مراح�ل كثرة بالتاري�خ ،ترى ان الوضع الس�يايس 
متده�ور لكن االدب حافظ عىل مكانته ،ففي س�تينيات القرن املايض كان الوضع 
الس�يايس بالعراق بائس�ا لكن هذه املرحلة أنجبت لنا فرس�ان الش�عر يف تجربتهم 
وتميزه�م ،ومازالت أعمالهم الش�عرية ،تفصح عن تاريخ ش�عري مكتنز باإلبداع 
والس�مو ،وكانت يومها املجالت األدبية محط تقدير كب�ر للقراء فهم يتابعون ما 
ين�رش بلهف مثل مجل�ة اآلداب اللبنانية ،ومجلة األقالم العراقي�ة وغرها بالوطن 
العرب�ي ،وحتى يف الس�بعينيات كان�ت هناك مجالت أدبي�ة متخصصة مثل األقالم 
التي استمرت يف اإلصدار ،والتي تعنى ب)األدب الحديث( ويكتب بها شعراء الطبقة 
األوىل حتى يرتقي شاعر آخر من الشباب ليلتحق بهم ،وكانت هناك مجلة الطليعة 
األدبية)تعنى بأدب الش�باب( و التي معظم ش�عراء جيل السبعينيات والثمانينات 
ك�رت تجاربه�م عىل يديها ،فيم�ا كان�ت ارسة التحرير بها من األدباء والش�عراء 
والنق�اد املتميزين الذي�ن يحس�بون الدق التفاصيل ويرعون التج�ارب واألخذ بيد 
الشاعر الشاب حتى تنضج تجربته وتقام املهرجانات واالمايس ،اتذكر اني حملت 
قصيدة اىل مجلة )الطليعة االدبية( وس�لمتها اىل س�كرتر التحرير االستاذ الشاعر 
والناق�د الكبر )ياس�ن ط�ه حافظ ( وحن أجلس�ني اىل جواره وطال�ع القصيدة 
قال)محم�ود ال جديد لديك فهذه قصيدتك تش�به قصيدك الس�ابقة لذا الفائدة من 
نرشها ( والسؤال ؛-كيف تفهم االستاذ طه يومها اني كررت نفيس بهذه القصيدة 

؟وفعال حن عدت للمنزل تفهمت ذلك ! النه يتابع تجارب شعر الشباب !.
املشكلة ايضا يف غياب النقد ،فليس هنالك من جيل للنقاد يرعى التجارب الشعرية 

للجي�ل املعاص ل�ه ،فرى ان الش�عراء يمتدحون 
بعضه�م بعضا ،وان كان هنالك ،فليس هناك من 
يهت�م بنقده ،ثم ان الش�عراء اليحتاج�ون للناقد 
الذي ينتقد تجربته�م ،فلديهم الصحف واملجالت 
تحت ايديهم وهناك من هو جاهز للثناء عليهم .

يق�ول ج�را ابراهي�م ج�را ،)اعطاني الس�ياب 
قصيدة له جدي�دة ونحن يف مقهى الرملان وحن 
طالعته�ا وج�دت ان الس�ياب واق�ع يف النثري�ة 
فأخرته بذلك فأجاب )مزقها أنت أدرى بشعري 
مني ( !املش�كلة أنا أف�ي الصفحات الثقافية كل 
ي�وم او أكثر فأجد ه�ذا الغث املزعج من الش�عر 

،فهو مجرد كلمات مكدسة عىل بعضها وكأنها كومة 
م�ن التبن اليابس .الش�عراء الذي�ن أحب تجاربهم الش�عرية وأتمن�ى أن اقرأ لهم 
غاب�وا ،وح�ن التقي يقرؤون يل قصائد مبدعة ،وحن اس�ألهم عن رس عدم النرش 
يقولون )أين ننرش ويف إي صفحة ومكان ( ؟ هؤالء الشعراء املبدعون حن شاركوا 
باملس�ابقات الخارجية أذهل�وا الناس والنقاد ،،أين ه�م اآلن ؟اليء الغريب اآلخر 
وبس�بب فوىض الشعر والش�عراء والنرش دون رقابة ،تجد هذه األعداد الهائلة من 
الدواوين والعناوين واألس�ماء ،فتخجل حتى ان تقول إني اكتب ش�عرا او صدر يل 
ديوان !عىل اية حالة ان عدم انتظام العملية السياس�ية يشبه عدم انتظام العملية 
الش�عرية واالدبية بش�كل عام .كلما دخلت مقهى )رضا علوان( قدموا يل ش�اعرا 
واثن�وا علي�ه وحن اقرأ له اجد ان ال عالقة له بالش�عر والش�عراء وكذلك يقدمون 

شاعرات وقاصات وروائيات وبأسماء مرعبة وبالنتيجة ل اوجود لذلك قط .
م�رة طالع�ت نقدا ألح�د اإلخوة عن ش�اعرة مصية ع�ىل صفحت�ه بالفيس بوك 
،فوجدت�ه يط�ري عىل ش�عرها ويستش�هد بأبيات ومقاط�ع لها ،ابع�د ما تكون 
عن الش�عر ،لغة ركيك�ة جدا مخلوطة بكلم�ات عامية ،لكنه كان يش�كرها النها 
اس�تقبلته يف م�ص وقدمت له الكثر من املس�اعدة !وحبن عاتبت�ه اكتفى بجملة 
)مي س�يدنه( و)من يق�ره من يكت�ب (؟اوال ان الكتابة بوض�وح عنوان لتمكن 
االدي�ب وثقت�ه بعمله وان�ه اليريد ان يختفي خل�ف الكلمات املضبب�ة وكأنك تقرأ 
مجموعة الغاز .مرة احد املعجبن بأنفسهم )جدا( أعطاني قصيدة له وقال )بالله 
عليك هذه شاركت بها يف مسابقة ولم تحصل عىل يشء؟( أخذت القصيدة طالعتها 
فلم أجد س�وى أبيات مكتوب�ة بال هدي ،وان كانت محافظة ع�ىل الوزن والقافية 
وخالية من الروح ! قلت له )هذه ليس�ت قصيدة ورسدت له األسباب ،فانزعج ولم 
ي�دُن مني حتى اليوم وله عرشة دواوي�ن حتى اآلن تصدر عن هذا البلد وذاك !حتى 
تكون ش�اعرا البد ان يرافقك ناقدان األول يف داخل�ك بعد أن تكتنز بالثقافة األدبية 
والثان�ي ناقد حصيف يرعى تجربتك الش�عرية .البلد بحاجة اىل إعادة ترتيب البيت 
األدبي وطرد الشواذ والطارئن وان كان صعبا.الحمد لله ان مكتباتنا مليئة بأعمال 
املبدعن وال احد يس�تطيع ان يمنعنا من مطالعتها وبه�ا نهذب رواحنا ونطهرها 
مما يعلق بها من ادران الحارض .وبكائي عىل الش�عر يف بلدي الن ذلك مايميزه عن 
كافة البلدان العربية االخرى ،وكما يقول النقاد )الشعر يبدأ بالعراق وينتهي به (.

ثقافة	..	

محمود الهاشمي 

غازي المهر
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يحل�م كل عراق�ي بتس�لم س�لفة أو ق�رض 
م�ن املص�ارف الحكومي�ة، الس�يما اذا كان 
الطري�ق الي�ه يس�را، وال يحت�اج اىل تذكرة 
س�فر طويلة االمد، ويش�عر املواطن باألمان 
اكث�ر حني تقل الفوائد، وتقل مبالغ الدفعات 
الشهرية، وتتقلص االيام، وينجو من فخاخ 
النصابني الذين يرابطون عىل ابواب املصارف 
او خلفه�ا، لذل�ك قررن�ا أن نط�رح بع�ض 
االشكاالت التي طاملا تس�اءل عنها املواطن، 
منها براءة الذمة، والتوطني، ونسبة الفائدة، 
وتأخ�ر الحص�ول ع�ىل الق�رض، وتحذي�ر 

النزاهة من النصابني، فتعالوا معنا. 
وان�ا يف طريق�ي اىل م�رف الرش�يد، كنت 
افكر بالقروض والس�لف الت�ي مرت بخيايل، 
ومدى حاجة الناس لها، واذا بمنظر لش�باب 
يحملون )رزم النقود( بكل تفاٍن، وينقلونها 
اىل الس�يارات املخصصة لنقله�ا من دون أن 
تغريهم املبال�غ املليونية، فقل�ت مع نفيس، 
والل�ه ل�و كان بي�دي ام�ر الروات�ب لرفعت 
رواتبه�م اىل املالي�ني، ولع�رف العال�م كل�ه 
معنى اخالص العراق�ي يف عمله وهو يبحث 
ع�ن لقم�ة العيش الح�الل وعندم�ا وصلت 
للمرف، اس�تقبلتني السيدة آمال الشوييل 
مس�ؤولة العالقات واالعالم يف املرف، التي 
حرص�ت ع�ىل أن تضم�ن يل موافق�ة وزارة 

املالية، لتتفرغ هي لالجابة.
 قل�ت لها ان العديد م�ن املواطنني يعانون يف 
الحصول ع�ىل ب�راءة الذمة عندم�ا يريدون 
تغي�ر التوط�ني م�ن مرفك�م، فاجاب�ت: 
»بالنس�بة ل�راءة الذم�ة تمن�ح م�ن قب�ل 
مرفن�ا من دون اي عراقيل وللموظف حق 
االختي�ار، اما بما يخ�ص التعامل غر الجيد 
م�ن بع�ض املوظف�ني، فاقول ل�ك براحة 
ان ادارة امل�رف الجديدة املتمثلة باالس�تاذ 
باس�م عبد عيل يوس�ف املدير الع�ام وجهت 
برضورة ح�ث املوظفني ع�ىل التعامل الجيد 
ون�ر ثقافة التعام�ل مع الزبون وكس�به، 
فضال عن التأكيد ع�ىل اقامة دورات وورش 

بهذا الصدد«.
ش�كا يل بع�ض املواطن�ني م�ن التأخ�ر يف 
معامالته�م، فم�ا حقيق�ة ه�ذا االدع�اء؟، 
ساجيبك بكل رصاحة، املرف حريص عىل 
انج�از املعام�الت بارسع وق�ت ممكن، لكن 
ربم�ا  يحصل تأخ�ر، فال نس�تغربه، لكون 
بع�ض الخدمات تحت�اج اىل مخاطبة الدوائر 
االخ�رى ومع ذلك هن�اك توجيه م�ن االدارة 
العليا اىل اع�الم املرف بمتابع�ة املعامالت 
املتأخ�رة الت�ي ت�رد الين�ا عن طري�ق الريد 
االلكرتون�ي وصفح�ة الفيس بوك ووس�ائل 

االعالم بكل مسمياتها.
اما بما يخص االستغناء عن الكفيل، فاليوم 
توط�ني الرواتب ببطاق�ة النخي�ل ازاح هما 
كبرا عن املقرتضني، وغادر الكفيل من دون 
رجعة، ليصب�ح بامكان املواط�ن أن يحصل 

عىل السلف والقروض من دون كفيل.
ث�م تابعت، وه�ي تحدثن�ي ع�ن العديد من 
االش�كاالت الت�ي يواجهه�ا العم�ل املريف، 
املقرتض�ني  بع�ض  س�داد  تأخ�ر  ومنه�ا  
واملس�تفيدين لالقس�اط، ونح�ن نؤك�د من 
خاللكم )والكالم للش�وييل( رضورة تس�ديد 
اي  الن  بذمت�ه  الت�ي  لالقس�اط  املواط�ن 
تأخ�ر يرتتب علي�ه تبعات مالي�ة وقانونية 
منها  احتس�اب فوائد تأخري�ة، لذلك ندعو 
املس�تلفني واملقرتض�ني كاف�ة  اىل مراجع�ة 
ف�روع امل�رف للتس�ديد وتف�ادي التبعات 

القانونية والفوائد التأخرية.
 و بخص�وص س�ؤالك ع�ن افتق�ار املواطن 
للمعلوم�ات )الفول�درات التعريفي�ة( قب�ل 
الحص�ول عىل الس�لفة فاق�ول: »بما يخص 
توزيع الفولدرات الت�ي تتضمن رشحا وافيا 
لجميع الخدمات وكذلك النر عىل صفحات 
التواصل ووس�ائل االعالم اول بأول فهذا من 
صل�ب عملنا، بل اذهب بعيدا اذ قلت لك لدينا 
فرق جوالة تقوم بهذه املهمة، سواء يف دوائر 

الدولة او غرها«.
وكيف تحتسب الفائدة يف مرفكم؟، دعني 
اجيب�ك براح�ة »يت�م احتس�اب الفوائ�د 
بطريق�ة القس�ط الثاب�ت وامل�رف دخ�ل 
منافسا بتخفيض نسبة الفائدة اىل ٥٪ وهي 
اقل نس�بة ممك�ن أن يأخذها املرف 

بالنسبة الغلب السلف والقروض«.
وأم�ا بخص�وص س�ؤالك ع�ن العم�ر، فان 
املرف يسمح للمتقاعد اىل حد سن الثمانني 
عام�ا، عىل اال يتجاوز ه�ذا العمر، اطال الله 

باعمار العراقيني جميعا.
 اجرتني رحلة البحث عن السلف والقروض 
عىل أن ابحث عن اوجه املقارنة بني مصارفنا 
واملصارف العاملية، وامكانية تأس�يس نظام 
جدي�د للقروض والس�لف، والتأن�ي باطالق 
االح�كام ع�ن املصطلحات املرفي�ة، واين 
تكم�ن عي�وب النظ�ام امل�ريف يف الع�راق، 
وكيفي�ة اس�تثمار الفائدة، واتباع سياس�ة 
رشيدة يف التسليف، فما كان عيل اال ان اذهب 
اىل املريف واالقتصادي االس�تاذ عبد الهادي 
صادق ال�ذي افن�ى حياته بالعم�ل املريف، 
اذ ق�ال: »ان م�ن اه�م نش�اطات املصارف، 
توجيه موارده�ا ومصادر اموالها التي تمثل 
الودائ�ع اهم عنارصها نحو اوجه اس�تثمار 

آمن�ة ومتنوعة، وم�ن هذه االوجه، الس�لف 
الشخصية وقروض االسكان، وقروض رشاء 

السيارات«.
اود أن اقول لك )والكالم لعبد الهادي صادق(، 
»ان هناك تنافس�ا حادا ب�ني املصارف عندنا 
ملنح القروض والس�لف وخاصة بعد توطني 
رواتب املوظفني لديها، اذ يعطي هذا التوطني 
ثق�ة وضمان�ا للمرف باس�رتداد اقس�اط 
السلف والقروض من الراتب مبارشة، ونظرا 
لالقبال الش�ديد من قب�ل املوظفني للحصول 
ع�ىل الس�لف والقروض، كان ع�ىل املصارف 
أن تضع آلية تس�هل رسعة تنفي�ذ القرض، 
وايصاله للمستلف، وكلما تعقدت هذه اآللية 
فانه�ا تول�د عقبات وصعوب�ات يف الحصول 
عىل الس�لفة، وعىل املصارف أن تالحظ ذلك، 
وتتخطى الروت�ني يف االجراءات عىل اال يمس 
ذلك حق�وق املرف، ولو قلت لك ما العيوب 

التي يتصف بها التسليف بصورة عامة؟.
س�اجيبك عن ابرز االس�باب وبلغة رصيحة 
وواقعي�ة، يتصدرها الروت�ني والبروقراطية 
وع�دم اس�تخدام نظ�ام فع�ال ورسيع عىل 
الحاس�بة االلكرتونية وطلب ضمانات تثقل 
كاه�ل املوظف وتؤخر حصوله عىل الس�لفة 

او القرض املطلوب.
ما الذي يحدد نسبة الفائدة، وماذا لو اجرينا 

مقارنة م�ع املصارف العربي�ة واالجنبية؟، 
اجابني املريف املتقاعد عبد الهادي صادق: 
»ان هناك عدة عوامل يف تحديد نسبة الفائدة 
منه�ا املنافس�ة ومخاط�ر تقلبات اس�عار 
الفائ�دة، ومخاطر الس�وق، وكذلك الفرص 
البديلة للمرف يف استثمار امواله، اضافة 
اىل الكلف االداري�ة التي يتحملها املرف يف 
تس�ير اعماله، وعىل امل�رف أن يأخذ كل 
ذلك بنظر االعتبار، عندما يحدد سعر فائدة 

معقوال ومقبوال«.
ام�ا ع�ن املقارن�ة م�ع املص�ارف العربي�ة 
واالجنبي�ة، فاق�ول ل�ك يف موض�وع قياس 
العربي�ة  املص�ارف  م�ع  الفائ�دة  اس�عار 
واالجنبي�ة ان العوام�ل الت�ي ذكرناها آنفا 
هي نفس�ها التي تلعب دورا يف تحديد نسب 
الفائ�دة مع  ذل�ك فان الفائدة عىل الس�لف 
والقروض مرتبطة ارتباط�ا وثيقا بالفوائد 
التي تدفعها املصارف عىل الودائع وتتناسب 

طرديا اىل حد ما معها.
وتابع صادق »اما عن س�ؤالك اين يس�تثمر 
امل�رف الحكومي الفائ�دة؟، فأنا اجزم لك 
ان الفوائ�د التي يحص�ل عليها املرف تعد 
جزءا من ايراداته العامة، كما تش�كل جزءا 
م�ن مصادر اموال تضاف اىل مصادر امواله 

االخ�رى ليس�تثمرها امل�رف يف االقراض 
ملختل�ف القطاع�ات التجاري�ة والصناعية، 
وكذلك سلف املوظفني، وال فرق بني املرف 

الحكومي واالهيل«.
 

سياسة رشيدة
مؤك�دا ع�ىل »ان االم�وال الت�ي يقرضها او 
يس�لفها امل�رف للموظفني وبقي�ة فئات 
املجتم�ع هي م�ن ودائ�ع الجمه�ور، وعىل 
املرف املحافظة عليها وعدم التفريط بها 
من خالل وضع سياس�ة رشيدة يف التسليف 
واالقراض واس�تحصال الضمانات املطلوبة 
برات�ب  الس�لفة  رب�ط  وان  الس�رتدادها، 
املوظف هو اجراء يحف�ظ حقوق املرف، 
وبالت�ايل يحاف�ظ عىل ام�وال املودعني، كما 
ع�ىل املواطن س�واء كان موظفا او غره أن 
يفكر مليا قبل اقدامه عىل طلب السلفة، ان 
كان يف حاجة ماس�ة اليها ول�ه القدرة عىل 
تس�ديدها يف اوقات استحقاقها لكي ال يقع 
يف ضائقة مالية تس�بب له مش�كالت هو يف 

غنى  عنها«.
 ونح�ن يف املراح�ل النهائي�ة من اع�داد هذا 
التحقي�ق، لفت�ت انتباهنا تحذي�رات دائرة 
التحقيق�ات يف هيئ�ة النزاه�ة من انتش�ار 
عملي�ات نصٍب واحتياٍل تمارس�ها رشكات 
وهميَّ�ٌة بحّق بعض املوظف�ني واملتقاعدين 
من خ�الل إيهامهم بمنح ق�روٍض رسيعة، 
بتنفي�ذ  قيامه�ا  بدوره�ا،  أك�دت  والت�ي 
عمليات ضبٍط ملتَّهم�ني بالنصب واالحتيال 
أقدم�وا ع�ىل اس�تدراج بع�ض املوظف�ني 
واملتقاعدي�ن، وإيهامه�م بمن�ح قروٍض ال 
تتجاوز خمس�ة ماليني دينار مقابل سحب 
البطاقة الذكيَّة الخاصة بالدفع االلكرتوني 
مع املستمس�كات، الفت�ًة إىل قيام املتَّهمني 
بس�حب مبال�غ أكث�ر م�ن مبل�غ القرض 
والفائدة، مس�تغلني عدم معرفة املوظفني 
واملتقاعدين باإلجراءات املاليَّة واملرفيَّ�ة.
النص�ب  عملي�ات  إنَّ  الدائ�رة  وكش�فت 
واالحتيال تتم بمساعدة موظفني يف رشكة 
الدفع االلكرتوني )البطاقة الذكيَّة(، ُمبّينًة 
قيامها بتنفيذ عملياٍت أس�فرت عن ضبط 
عدٍد من املُتَّهمني بممارسة تلك األعمال غر 

القانونيَّة.
ودع�ت الهيئ�ة املواطن�ني اىل الح�ذر م�ن 
تل�ك املمارس�ات التي ب�دأت باالنتش�ار يف 
اآلون�ة األخرة عن طريق وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي، مش�ّددًة ع�ىل أهمية تحصني 
املواطنني م�ن تلك األفعال غ�ر القانونيَّة؛ 
بغي�ة الحدِّ منها والكش�ف ع�ن مرتكبيها 
عر االتص�ال بنوافذ الهيئة املنش�ورة عىل 

موقعها الرسمّي.
اعتق�د جازم�ا أن حصيل�ة جولت�ي ه�ذه 
م�ع املص�ارف الحكومية واه�ل الخرة، قد 
كش�فت اله�وة ب�ني الواق�ع الذي يعيش�ه 
املواطن واالجراءات الت�ي تتبعها املصارف، 
وان�ا م�ع الذي�ن يفك�رون يف اع�ادة النظر 
بمجم�ل عمليات النظام امل�ريف يف العراق، 
الس�يما الق�روض او الس�لف، واجراءاته�ا 
وتبس�يطها اىل ابعد الحدود وشمول العقود 
واصح�اب االجور اليومية، وس�اكني بيوت 
الرعاي�ة االجتماعي�ة الن ه�ؤالء هم بامس 
الحاج�ة لها، مع اق�رتاح أن يكون الضامن 
لهم الحكومة، كم�ا اتمنى أن يعاد النظر يف 
ابنية املصارف الحكومية واالهلية، فاحيانا 
ال تج�د مكان�ا لتجل�س في�ه، ح�ان الوقت 
ليتمتع االنس�ان العراق�ي بمصارف جميلة 
واجراءات مرفي�ة تواكب التطور العاملي، 
وطريق�ة حضاري�ة يف التعامل )ال الس�باب 
او التهدي�د(، وبم�ا انن�ا صحاف�ة هادف�ة، 
فاننا ندعو املديري�ن العامني يف املصارف اىل 
مراقب�ة مدي�ري الفروع، ملا ش�خصناه من 
بعض  املتجاوزين، وهذا ال يمنعني أن اشيد 
برجال ونساء املصارف الحريصني عىل املال 
العام، والعم�ل يف اعقد الظ�روف، بما فيها 

جائحة كورونا.
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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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على 
نور

هل هي
 مصائد للمغفلين  

 وس�يلة النقل يف األهوار واألنهار املصنوعة من القصب أو األخش�اب املطلية بالقر 
لها تسميات كثرة منها، املشحوف ،والدانك ،والطرادة ،والكعد ،وتطلق هذه األسماء 
حسب حجم املشحوف أو البلم ،ويتم تحريك البلم وسره وتوجيهه بواسطة الغرافة 
أو املردي ،وهما يصنعان من أحد أنواع الخش�ب الذي ينبت يف األهوار ويش�به نبات 

القصب ويسمى بال� )جنى (. 
وبع�د أن ت�م صنع املحركات اس�تعمل الكثر من س�كنة األهوار وضف�اف األنهار 
محركات صغرة صنعت لتوضع عىل بلم كبر يس�مى ) كعد ( ليس�هل التنقل بدال ً 

من املردي والغرافة اللذين يحتاجان إىل جهد كبرعند استعمالهما. 
يق�ول الباحث والكاتب جمعة املالكي من مؤسس�ة الهدى للدراس�ات تصنع أنواع 
األبالم  من الخشب وحسب قياسات هندسية دقيقة يجيدها صناع املشاحيف وبعد 
اكم�ال املقاطع الخش�بية يتم طالء البلم بمادة القر من الخ�ارج لتمنع نفاذ املياه 

اىل داخله. 
و«أض�اف أن« البل�م املتوس�ط ) الطراد ( يتكون م�ن ثالثة مقاطع ،األول يس�مى 
الصدر ،وبعده الوس�ط ومن ثم األخر وتس�مى مقدمة املشحوف بالعنج ومؤخرته 

بالركمة .
وتابع املالكي أن« املش�حوف يعد وس�يلة النقل الرئيس�ة بالنسبة لس�كنة األهوار 
وضف�اف األنهار فال يمكن لس�اكن تلك املناطق االس�تغناء عن�ه ويف بعض البيوت 
القروي�ة يوجد أكثر م�ن بلم وبأنواع مختلف�ة فمنها للصيد وآخر لجلب حش�يش 
الحيوان�ات ،وكذل�ك يخص�ص واحد للذه�اب إىل األس�واق ومن أجمل اس�تعماالت 
املش�احيف عندما يتش�ارك أبناء األه�وار أو القرى املجاورة يف زف�ة العروس فذلك 
منظ�ر ال يفوق�ه منظ�ر بالبهجة والجم�ال ويتوس�ط مجموعة مش�احيف الزفة 
مش�حوف يجلس فيه مطرب ريفي يغني األطوار الجنوبية املمتعة ،وهم يس�رون 

وسط ممرات األهوار الخالبة التي تسمى ) الكواهني ( ».
ودع�ا الباح�ث  الجه�ات الحكومية املختص�ة اىل« االعتناء باأله�وار والحفاظ عىل 
مس�احاتها ليبقى إرث سومر حارضاً معنا ،ويبقى املشحوف بغنجه شامخا ً،فهو 
مثل الس�مك ال يعيش وال يعلو بدون املاء« .املؤرخ عيل العقابي من كتاب ومؤرخي 
املج�ر الكبر قال :ارتبط�ت صناعة القوارب يف العراق ارتباط�ًا وثيقاً بمياه كل من 
نهري دجلة والفرات، حيث تعتر الوس�يلة األوىل لتنقل س�كان العراق قبل خمس�ة 
آالف ع�ام قبل امليالد، فكث�رة املياه يف هذين النهرين جعلت الزوارق وس�ائط لصيد 

األسماك والطيور والتنقل بني ضفاف األنهار أو التنزه بواسطتها.
وب�ني أن »انحس�ار املياه يف اآلون�ة االخرة، جعل ه�ذه الحرف�ة التأريخية تنجرف 
نحو هاوية االندث�ار، إال أن البعض من صّناعها يقاومون اضمحالل هذه الصناعة 

الرتاثية، رغم عددهم الذي بات ينحرس يوماً بعد آخر« .
تختلف الزوارق يف أشكالها وأحجامها، وايضاً يف استعماالتها واملواد املصنوعة منها، 
إال أن هن�اك حضارة كاملة ب�دأت مع بداية تأريخ العراق، واألح�داث التي انحدرت 
منها هذه الحرفة.فقد أظهرت النصوص التوراتية، والعديد من النقوش الس�ومرية 
التي وجدت منحوتة عىل الرقم الطينية، أن املش�حوف كان إحدى وسائل تنقل امللك 
كلكام�ش يف رحلته عن�د بحثه عن الخل�ود، وأنه قد صنع قارباً م�ن قصب الردي 
وطاله بالقار، وهو نوع من الزوارق يس�تخدمه سكنة األهوار يف محافظات العراق 
الجنوبية حتى اآلن. أما النوع اآلخر من الزوارق الكبرة، ومنه سفينة نبي الله نوح، 
الذي أمره الله بأن يصنعها لتحمل من كل زوجني اثنني للنجاة من الطوفان العظيم، 
فقد أوضحت الرقم الطينية لكل من الحضارات الس�ومرية والبابلية، وأيضاً الكتب 

السماوية، وتحدثت عن رسوّها عىل جبل الجودي، إحدى قرى املوصل القديمة.
توارث�ت األجي�ال حرفة صناعة ال�زوارق، ملا لها م�ن أهمية كب�رة يف حياة الناس 
ومتطلبات معيش�تهم، خصوصاً يف املناطق القريب�ة من نهري دجلة والفرات، فقد 
تجد أغلب محال الحرفيني يف هذا املجال قرب األنهار، وكان األوائل يف صناعة الزوارق 
من املناطق الجنوبية والوس�طى يف البلد، كمحافظات ميسان والبرة والنارصية 
وبابل عىل وجه الخصوص.اتخذ س�كان األهوار، وغرهم من س�كنة القرى واملدن 
القريبة من األنهر، الزوارق الخشبية يف عملهم ونزهاتهم ونقل حيواناتهم اىل يومنا 
ه�ذا، ول�م يتغر هذا األمر منذ آالف الس�نني، إال أن التغير ال�ذي حصل هو يف املواد 
املصنوع�ة منها هذه الزوارق.ع والرفيع والس�امي، ومفردة: ي�م، التي تعني البحر 
واملاء، وبنحتهما سنحصل عىل مفردة: بعليم، بليم، بلم، بمعنى سيد املاء، خصوصا 
ونحن نتحدث عن بيئتني إحداهما نهرية تمثلها األنهر وقنوات الري وأخرى بحرية 
يمثله�ا الخليج العرب�ي. أما يف تأصيلها معجميا فأجد أن م�ادة: بلم يف كتاب العني 
للفراهي�دي والتي تدل عىل صغار الس�مك قد تقرّبنا كثرا من غايتنا، والبلم س�مك 
من األنواع النهرية الش�ائعة، وتمت استعارة التسمية بسبب الشكل والبيئة املائية 

لتطلق عىل هذا النوع من الزوارق الصغرة.

ارث سومري

 شهر رمضان املبارك هو احتفالية 
إس�المية س�نوية تس�تمر عىل مدى 
ثالث�ني يوم�ًا، وتختت�م بعي�د الفطر 
الس�عيد أول أعي�اد املس�لمني؛ حيث 
تتضمن هذه االحتفالية التي يشارك 
فيها ما يزيد عىل املليار ونصف مسلم 
يعيش�ون الي�وم ع�ىل س�طح الكرة 
األرضي�ة العديد م�ن الفعاليات، عىل 
رأس�ها الصيام، والعب�ادات، وقراءة 
رمض�ان  فش�هر  الكري�م،  الق�رآن 
فرص�ة عظيم�ة للتق�رب م�ن الل�ه 
تعاىل ملا فيه من خر وبركة، ورحمة 
وه�دى.   إىل جان�ب العب�ادات هناك 

طق�وس معّينة تختل�ف من منطقة 
إىل منطق�ة أخرى تبع�اً لالختالف يف 
ثقاف�ات الش�عوب وتعاليمه�ا، ومن 
هنا ف�إن االحتف�ال بش�هر رمضان 
الكري�م، يختل�ف باخت�الف مناطق 
الك�رة األرضية. هذا الش�هر العظيم 
بالف�رح وال�رسور، وق�رع الطبول؛ 
حيث تضاء شوارع مر باإلضاءات 
الجميلة، وتزي�ن ابتهاجاً بقدوم هذا 
الشهر الكريم بالفوانيس الرمضانية 
الزاهية والت�ي تضفي أجواًء جميلة، 
وتدخل الروحانية إىل نفس اإلنس�ان. 
املأك�والت  م�ر  يف  وتنش�رت  كم�ا 

كالع�رق  الرمضاني�ة  واملروب�ات 
س�وس، والقمر دي�ن، ويبقى الناس 
مس�تيقظني إىل ص�الة الفج�ر، كما 
واألناش�يد  النبوي�ة،  املدائ�ح  تكث�ر 
الديني�ة، وتالوة آي�ات الذكر الحكيم. 
رمض�ان يف مر له بهج�ة خاصة، 
وال�رسور،  بالف�رح،  م�يلء  فه�و 
يف  رمض�ان  والجم�ال.  والتآخ�ي، 
الياب�ان تح�رص املس�اجد ع�ىل بّث 
روح التعاون والتضافر بني املسلمني 
وغر املس�لمني ممن يتواجدون عىل 
األرايض الياباني�ة، وذل�ك م�ن خالل 
تنظيم م�آدب اإلفط�ارات الجماعية 

التي تجمع ع�ىل أطرافها العديد من 
الن�اس يف مظه�ر تكاف�يل وتعاوني 
يف  املس�لمون  ويقب�ل  كم�ا  رائ�ع، 
الياب�ان عىل س�ماع الق�رآن الكريم 
م�ن املقرئني الراحلني وعىل رأس�هم 
املق�رئ عب�د الباس�ط عب�د الصمد، 
واملنشاوي، عدا عن حرصم عىل أداء 
صالة الرتاويح بشكل دائم ومستمر. 
كم�ا تب�دأ يف الياب�ان الدع�وة مبكراً 
ألداء ص�الة العيد؛ حي�ث تبدأ بابتداء 
الع�ر األواخر من رمض�ان، وأخراً 
تكثر األعمال الخرية يف هذا الش�هر 

الفضيل يف اليابان.

رمضان حول العالم

؟ السلف و القروض  
»المشحوف« أسطورة األهوار
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ج�دد العرشات من أهايل قضاء س�وق 
الش�يوخ التاب�ع إىل محافظ�ة ذي قار 
وللي�وم الثاني عىل الت�وايل تظاهراتهم 
بمحاس�بة  املطالب�ة  االحتجاجي�ة 
»املقرصين« من املس�ؤولني وإقالتهم 

وتحسني الواقع الخدمي يف القضاء.
وق�ال أح�د املحتج�ني إنه�م يطالبون 

جمي�ع  بإعف�اء  املحلي�ة  الحكوم�ة 
املس�ؤولني ومدراء الدوائر عىل خلفية 
تردي واقع الخدم�ات يف القضاء طيلة 
املاضي�ة وع�دم تقديمه�م  الس�نوات 
اس�تمرار  إىل  مش�را  الخدم�ات 
تلبية  التظاه�رات االحتجاجية لح�ني 

مطالبهم.

وق�ال املتحدث باس�م الوزارة 
»ال�وزارة  إن  م�وىس،  احم�د 
نظم�ت حملة إلنارة الش�ارع 
الدويل والشارع الحويل وبعض 
اىل  إضاف�ة  الرئيس�ة  االزق�ة 

مداخل املدن«.
وزارة  »ل�دى  أن  وأض�اف، 
الكهرب�اء مش�اريع متلكئ�ة 
بسبب عدم تخصيص األموال 
الالزم�ة، فضال عن مش�اريع 
أخ�رى لدواوي�ن املحافظ�ات 
والتي تمول من موازنة تنمية 

األقاليم، وتتعلق بإنارة مداخل 
امل�دن ومداخ�ل العاصمة من 
اىل  الفت�ا  األرب�ع«،  الجه�ات 
أهمية »تس�ديد امان�ة بغداد 
ودوائره�ا البلدية م�ا بذمتها 

من مستحقات مالية«.
»توف�ر  أن  م�وىس،  وأك�د 
الطاقة الكهربائية للمواطنني 
وفك االختناقات عن الش�بكة 
وزارة  عم�ل  أولوي�ات  م�ن 
الكهرب�اء يف الوق�ت الراه�ن، 
فض�ال ع�ن ال�رشوع بخط�ة 

الرئيس�ة  الش�وارع  إلن�ارة 
والفرعية«.

م�ن جانب آخر أش�ار موىس 
ال�وزارة  »خط�ة  أن  اىل 
ملوس�م الصي�ف املقبل كبرة 
وطموح�ة، وت�م العم�ل بها 
بصالحي�ات  العاج�ل  يف 
اس�تثنائية، تتلخ�ص بإدامة 
االختناقات،  وف�ك  الصيان�ة 
وف�ق  ع�ىل  التعام�ل  وت�م 
م�ع  الحكومي�ة  الق�رارات 
ال�رشكات الحكومية التابعة 
لتزوي�د  الصناع�ة  ل�وزارة 
باملح�والت  الكهرب�اء  وزارة 
وامل�واد الحاكم�ة«، مبينا أن 
»وزارة الكهرباء توجهت عىل 
وف�ق الصالحيات اىل رشكات 
الع�ام والخاص وتم  القطاع 
التعام�ل مع ه�ذه الرشكات 

باالجل لعدم إقرار املوازنة«.
الوزارة  »استعدادات  أن  وأكد 
ملوس�م الصيف شملت قطاع 
اإلنتاج والنقل والتوزيع ،وأن 
طموح ال�وزارة هو الوصول 

اىل انت�اج 22 ال�ف مي�كاواط 
، لضم�ان تجهي�ز املواطن�ني 
مقبول«،  بش�كل  بالكهرب�اء 
اكم�ال  »ت�م  أن�ه  موضح�ا، 
والصيانة  الدوري�ة  الصيان�ة 
االضطراري�ة ملحطات اإلنتاج 
، إضاف�ة اىل دخ�ول طاق�ات 

الكهربائية  للمنظومة  جديدة 
من خ�الل محطات النارصية 

والسماوة وصالح الدين«.
وتاب�ع ، »هن�اك اس�تعدادات 
النقل تمحورت  كبرة بقطاع 
الش�طرة  محط�ة  بإدخ�ال 
ومحط�ة  العم�ارة  ومحط�ة 
ميس�ان 400 ومحط�ة رشق 

الرصافة، فضال عن محطات 
أخ�رى يف بغ�داد واملحافظات 
دخل�ت اىل الخدم�ة مؤخ�را«، 
الفت�ا اىل بلوغ بعض املحطات 
نس�ب انج�از وصل�ت اىل  93 
باملئ�ة، فيم�ا تم�ت معالج�ة 
وتحس�ني  االختناق�ات  ف�ك 

الشبكات«.

ولف�ت اىل أن »الوزارة مازالت 
تعان�ي م�ن انحس�ار الغ�از 
م�ن  تص�ل  ل�م  إذ  اإليران�ي 
اطالقات الغاز اإليراني س�وى 
22 ملي�ون ل�ر مكع�ب م�ن 
اص�ل 50 مليون ل�ر مكعب، 
ق�د  الغ�از  اىل  الحاج�ة  وأن 
ت�زداد لتصل اىل 70 مليون لر 

»وزارة  أن  مؤك�دا  مكع�ب«، 
النف�ط تجته�د لتوف�ر الغاز 
والكاز للمحطات الكهربائية، 
حاج�ة  تغط�ي  ال  أنه�ا  اال 
املحطات، وأنه يف حال معاودة 
اطالق الغاز اإليراني فسيكون 
تجهيز املواطن�ني يف الكهرباء 

جيدا خالل فصل الصيف«.

أقامت رئاسة جامعة البرصة للنفط والغاز ورشة علمية متخصصة يف مجال التلوث يف عمليات االستخراج 
النفط�ي ونوات�ج املصايف من املواد املش�عة يف صناعة النفط والغاز التي ح�ارض فيها بعض من املختصني 
بكلي�ة النفط والغاز، واالس�تعداد النطالق مرشوع إلزالة ومعالجة تلك املخلفات بعد ش�هر رمضان.وقال 
رئي�س جامع�ة البرصة للنفط والغ�از محمد الكعبي إن املحارضين تطرقوا بش�أن معرف�ة امللوثات التي 
تغط�ي س�ماء الب�رصة ورضورة الحد منها وكيفي�ة معالجة وإزالة اإلش�عاعات التي تؤث�ر عىل املجتمع 
البرصة التي تعتمد عىل شدة اإلشعاع ونوعيته.املحارض الخبر اإلشعاعي مسطر الالمي قال إن أهم وأبرز 
مفاصل املحاور الرئيسية التي تمت خالل الورشة هي التحضر النطالقة بعد شهر رمضان وبالتنسيق مع 
وزارة عل�وم والتكنولوجيا وزارة البيئة ورشكة نفط البرصة، يف مرشوع إزالة ومعالجة التلوث اإلش�عاعي 
النات�ج عن عمليات املتعلقة باس�تخراج وعزل النفط الخام مندو س�بعون ع�ام ماضية هو مرشوع أمان 

وحماية للمجتمع البرصي.

كش�فت حكوم�ة الب�رصة املحلية 
أنه�ا س�تعلن خل�و املحافظ�ة من 

التلوث اإلشعاعي عام 2022.
وقال النائب الثاني ملحافظ البرصة 
رضغام األج�ودي يف بي�ان وصلت 
)للمرقب و الناس( نسخة منه إنه 
بعد وصول وفد يضم مجموعة من 
الخ�راء يف مجال اإلش�عاع بوزارة 
والبيئ�ة  والتكنولوجي�ا  العل�وم 
ومجل�س رئاس�ة ال�وزراء لقياس 
النسب اإلشعاعية من تلوثات نسب 
أكاس�يد اليوراني�وم يف املواق�ع ال� 
23 الت�ي تعرضت س�ابقا للقصف 
الجوي إبان حروب النظام السابق 
وكذلك التي تكدست فيها املخلفات 
الحربية والنفايات املش�عة، قال إن 

اللجنة س�تكمل مهامها خالل هذا 
األسبوع إلعادة قراءات اإلشعاعات 
وس�تعلن ع�ن س�المة وخل�و 17 
موقعا م�ن أي تلوث م�ن أصل 23 
موقعا.وأوضح األجودي أن املواقع 
املتبقية التي تحمل نس�ب اإلشعاع 
ه�ي 6 مواق�ع س�يتم إخالؤها من 
امل�واد املش�عة املوج�ودة وذلك بعد 
وضعه�ا يف برامي�ل خاص�ة بحيث 
التلح�ق أي رضر بيئ�ي أو مخاطر 

عىل البيئة واملواطنني.
وأض�اف أن الحكوم�ة املحلي�ة يف 
الخ�راء  إع�الن  تنتظ�ر  الب�رصة 
س�المة ه�ذه املواق�ع وتأمل خالل 
ه�ذا العام أن تصبح البرصة خالية 
من أي تلوث إش�عاعي بعد تعرض 

الكث�ر من املواطن�ني إىل اإلصابات 
الرسطانية بسبب هذه اإلشعاعات 
الخطرة.والجدير بالذكر أن البرصة 
تض�م 26 موقعاً ملوث�اً يف مناطق 
منها الدريهمية و الهوير والرميلة 
وأبي الخصيب والرجسية والقرنة 
وجبل س�نام والفاو وجنوب غرب 
أن كان�ت  الب�رصة وش�مالها،بعد 
للعملي�ات  مس�ارح  املحافظ�ة 
العس�كرية خالل الح�رب العراقية 
بس�بب تعرضها للقصف األمركي 
 1991 الثاني�ة  الخلي�ج  ح�رب  يف 
واحتالل الع�راق عام 2003 وكذلك 
بقاي�ا الصواري�خ الت�ي أطلقته�ا 
القوات األمركية عىل مجموعة من 

األهداف العسكرية واملدنية.

احتجاجات لتحسين الخدمات
اسدين

معاناة تأخر الرواتب

 التلوث اإلشعاعي

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس الوزراء:

نحن لفيف م�ن عقود تنمية االقاليم 
محافظة بغداد منذ خمس سنوات تم 
اعطانأ اجازة اجباري�ة وبل التحديد 
بتاري�خ 2016/3/15 رغم هذا نحن 
مس�تمرين ب�ل العم�ل وب�دون اجر 
اورات�ب يف عام 2019 تم صدور قرار 
315 يش�مل جميع العق�ود واالجور 
اليومية سواء تشغيلية او استثمارية 
الن نح�ن نتقاضا رواتبنا من نس�بة 
االرشاف املراقب�ة اي م�ن املش�اريع 
االس�تثمارية يف عام 2014 تم توقف 
املش�اريع بس�بب دخول داعش عىل 

املناط�ق الغربي�ة فذل�ك ت�م توق�ف 
املش�لريع وقط�ع ارزاقن�ا من ضمن 
التعليم�ات الت�ي وضعته�ا االمان�ة 
العامة ملجل�س الوزراء ووزارة املالية 
ومن ضمنها عقودنا االستثمارية هو 
ارسال اسمائنا اىل الرقابة املالية لكي 
يت�م توطني رواتبن�ا من قب�ل وزارة 
املالي�ة وش�مولنا بق�رار 315 ولكن 
بس�بب اخط�أ املحافظ�ة لم ترس�ل 
املعلوم�ات بص�ورة صحيح�ة هناك 
نم�وذج م�ن االس�تمارة التي تخص 
العقود ويجب علينا ملئها وارس�الها 
اىل الرقاب�ة املالية الكتاب منذ ش�هر 
الحادي عرش من سنة 2020 ولغاية 

ه�ذه الحظة ب�ني املحافظ�ة الرقابة 
املالية مع العلم كل عقد عنده خدمة 
5س�نوات فم�ا ف�وق فذل�ك س�يادة 
الرئي�س نطالب حرضت�ك بمفاتحة 
محاف�ظ بغداد عمل مبارشات لعقود 
تنمي�ة االقاليم الننا فقدنا الكثر من 
موظفي عقود تنمية االقاليم بس�بب 
قط�ع رواتبن�ا وتم انتح�ار موظفني 
بس�بب العوز والفقر هذه مناشدتنا 
ه�ذه  لتنق�ذه  امام�ك  ومظلويتن�ا 
الرشيحة املظلومة ومن الله التوفيق

* لفيف عقود تنمية االقاليم 
محافظة بغد

اجازة اجبارية
السالم عليكم بعد املناشداة الكثر 
واعض�اء  وال�وزراء  للمس�ؤلني 
لجئن�ا  يس�معولنا  ل�م  الرمل�ان 
اليكم ش�اكرين لكم نحن العوائل 
النازح�ة واملهجرة من املحافظات 
ال�ئ اقليم كوردس�تان منذ 2014 
ش�ملنا براتب الرعاية االجتماعية 
الس�نة  بداي�ة  من�ذ  املوض�وع 
الجدي�دة 2021 ونح�ن نعاني من 
تاخ�ر الروات�ب احيانا يص�ل الئ 
20 ي�وم نرج�و من�ك التدخل الن 
وي�ن مان�روح نراج�ع ال يعرفون 
الس�بب من التاخر نحن اكثر من 

1000عائلة وشكرا لكم

              * عيل ابو حسني

محافظ�ة  يف  األمني�ة  األجه�زة  ح�ذرت 
الديوانية املتالعبني بأسعار املواد الغذائية 
م�ن تجار وأصحاب مح�ال تجارية خالل 
ش�هر رمض�ان املبارك فيما س�يتم اتخاذ 
م�ن  ع�دد  بح�ق  القانوني�ة  اإلج�راءات 
املخالفني واملتالعبني باألسعار.وقال مدير 
األم�ن الوطني يف املحافظ�ة العميد عماد 
الكنان�ي يف بيان تلق�ت) املراقب و الناس 
(نس�خة من�ه إن مف�ارز املديرية بارشت 

بمتابعة أس�عار املواد الغذائي�ة بالتعاون 
مع مديرية استخبارات ومديرية الجريمة 
بح�ق  اإلج�راءات  اتخ�اذ  وت�م  املنظم�ة 
املخالفني.وأض�اف إن اجتماعات عقدتها 
الحكوم�ة املحلية بالتعاون م�ع األجهزة 
األمني�ة ت�م التأكي�د فيه�ا ع�ىل تبليغات 
الحكومة االتحادية بش�أن التش�ديد عىل 
رقابة األسواق ومتابعة املتالعبني بأسعار 

املواد الغذائية.

يف  تطوع�ي  فري�ق  وزع 
 700 ق�ار  ذي  محافظ�ة 
س�لة غذائية رمضانية عىل 
املتعفف�ة واأليتام  العوائ�ل 
النارصية.وق�ال  مدين�ة  يف 
أحم�د ناح�ي أح�د أعضاء 
إن  ق�ار  فري�ق عي�ون ذي 
الس�لة عب�ارة ع�ن فواكه 
يت�م  أن  ع�ىل  وخ�رضوات 

تعزيزه�ا طيلة أيام ش�هر 
الغذائية  بالس�لع  رمض�ان 
الجاف�ة كالس�كر والزي�ت 
والع�دس والطح�ني ومواد 
إضافية. وأضاف أن الفريق 
تبن�ي  ع�ىل  أيض�ا  يعم�ل 
وبن�اء  املرضي�ة  الح�االت 
لدع�م  وترميمه�ا  املن�ازل 

رشيحة املتعففني.
أصدرت دائرة بلدي�ة النارصية- أمرا 
إداريا يقيض بتحويل األجراء اليوميني 
العاملني لديها إىل صفة عقود وبراتب 
ش�هري مق�داره 210 ألف بالنس�بة 
للعامل�ني يف مقر الدائ�رة و 240 ألف 
بالنس�بة للعاملني يف أقس�ام املديرية 
ماعدا األقس�ام الخدمية.وقال كتاب 
صادر م�ن الدائرة حصل�ت) املراقب 
و الن�اس( عىل نس�خة منه إن القرار 
تضم�ن أن يكون يوم الجمعة من كل 
أس�بوع ي�وم راحة للعق�ود العاملني 
يف األقس�ام الخدمية وشعبة الحدائق 
وكاف�ة أقس�ام املديرية م�ع توطني 

رواتب املتعاقدين.
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أعلن عض�و لجنة العم�ل النيابية 
س�تار ألعتاب�ي أن األي�ام املقبل�ة 
ستش�هد الق�راءة الثاني�ة لقانون 
الضم�ان تمهي�دا للتصوي�ت علية 
بعد امليض بإجراء بعض التعديالت 
اللجن�ة  أن  مبين�ا  فقرات�ه،  ع�ىل 
بص�دد عق�د ورش�ة موس�عة مع 
االتح�ادات والنقابات من أجل أخذ 

املقرح�ات املختلفة حول القانون.وقال العتابي إن هناك مس�اع 
م�ن اللجنة لغرض اإلرساع بإقرار هذا القانون الداعم لليد العاملة 
التي تعمل بعيدا ع�ن القطاع الحكومي.وأضاف أن اللجنة عقدت 
عدة اجتماعات مع االتحادات والنقابات ملناقش�ة القانون وإنها 
تحتاج إىل ورش�ة أخرى من أجل أخذ املقرحات وس�ماع وجهات 

النظر لتضمينها يف قانون الضمان االجتماعي.

قانون الضمان بعد التعديالت

محنة الكهرباء تتواصل في العراق.. و تصريحات متفائلة تسبق كل ازمة حادة

تحويل األجراء إلى عقود

كشفت وزارة 
الكهرباء ،عن خطة 

تطبق بصالحيات 
استثنائية استعدادًا 
لفصل الصيف، فيما 

أكدت أن موسم 
الصيف سيشهد تحسنا 

في ساعات التجهيز. 

تحذيرات   700 سلة غذائية 

تلوث نفطي  10

موظف قب�ض راتب�ه ورك�ب الحافلة 
يف  وكان  بيت�ه  إىل  ليص�ل  املزدحم�ة 
نق�وده.. من�ه  رسق  ل�ص  الحافل�ة 
وعندم�ا طلب الجابي ثم�ن التذكرة لم 
يج�د املوظف يف جيب�ه ش�يئاً..فإحمر 
وجهه خجالً وإرتبط لس�انه.. فقال له 
الجابي مستهزئاً:-عيب عليك.. تحسب 
روح�ك محرم وال يوج�د يف جيبك ثمن 
التذكرة ...رضب�ت النخوة_اللص وقال 
للجاب�ي املس�تهزء:أخي.. ثم�ن تذكرة 
األستاذ عىل حسابي...فإبتسم املوظف 
الرشي�ف وق�ال للّص:الل�ه يب�ارك بيك 

ويكثر أمثال�ك يا س�يدي..وأخذ بعض 
ال�ركاب يمدح�ون الل�ص ويثنون عىل 

أخالقه العالية...
ويدعون له وألمثاله بأن يبارك الله فيه 
و يكث�ر م�ن أمثاله.؟ومن�ُذ ذلك الحني 

وأعداد اللصوص يف إزدياد..
حتى أنهم وصلوا إىل أعىل املراتب..

ومازالوا يتلقون الشكر والتقدير
والزال الفقر..يعاني ممن يرسقه...

و الزلنا ..
يرسقنا اللصوص... ونشكرهم!!!

          * اس�ماعيل املوس�وي

سالفة بيهه رّباط



أعلنلت إل جلي علن إطلالق املوديالت 
الجديلدة من أجهلزة التكييلف املوفرة 
للطاقلة الكهربائية وامللزودة بتقنيات 
التشلكيلة  الذكية.وتضلم   ThinQ
الجديلدة أربلع موديلالت جديلدة هي 
 S-Plus ، ARTCOOL  ،  2021  STD«
باإلضافلة إىل التكييفلات ذات القلدرة 
االسلتيعابية الكبرية وتدعلم املوديالت 

الجديدة املزودة بكومربيسور مزدوج 
املوفلرة  اإلنفرتلر  بتقنيلة  يعملل 
للطاقلة مما يمنح عمالئها القدرة 
على توفلري 60 % من االسلتهالك 
بنسلبة  أرسع  بشلكل  والتربيلد 
30%علن الكومربيسلور العلادي.

وقاملت إل جي بتزويلد املوديالت 
الجديدة بتكنولوجيا إنرتنت األشياء 

»Smart ThinQ« فيملا علدا املوديلل 
لعمالئهلا  يتيلح  بملا   »2021  STD«
الفرصلة للتحكم ومراقبة التكييف من 
خالل شبكة اإلنرتنت الالسلكي »الواي 

فلاي« يف أي وقلت وملن أي مكان عرب 
تطبيلق على هواتفهلم املحمولة.كما 
يمكن للمسلتخدمني تلقلي التنبيهات 
الفللرت  تنظيلف  بلرورة  الخاصلة 

الخاص بالجهلاز باإلضافة إىل التحكم 
يف عدد ملن أجهزة املنلزل األخرى عرب 
 ،»ThinQ« تقنية اللذكاء االصطناعلي
كما سلتمنح املوديالت الجديدة طبقة 
حمايلة خاصلة لحمايتها ملن الصدأ 
والتأكسلد.وقال بييل كيم مدير عام إل 
جي مرص على الطرح الجديد  نحرص 
عى تزويد منتجاتنلا بأحدث التقنيات 
لتزويدهلم  عمالئنلا  إىل  لتقديمهلا 
على  القلادرة  املنزليلة  باألجهلزة 
مواكبة أسللوب حياتهلم الرسيع. 
وتشمل مزايا كومربسور اإلنفرتر 
امللزدوج يف موديلالت التكييفلات 
الرسيلع،  التربيلد  هلو  الجديلدة 
إنخفلاض  و  املتزايلدة  الفاعليلة 
مسلتويات الضوضلاء واإلهتزازات 
الصلادرة عن األجهلزة هلذا بجانب 
التحكم يف رسعة الكومربيسور للحفاظ 
عى املستويات املطلوبة لدرجة الحرارة 

وتوفري الطاقة والكهرباء.
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طرح ملللللوقع »فيسلللللبوك« تقنية جديدة، 
خاصللللللة باللقاحلات املضلللللادة لفريوس 
كورونللللا املسلتجللللد املسلبب ملرض »كوفيد 

.»19
تقريلر منشللللللور عللللرب موقلع  وأوضلح 
أن  املتخصلللللللص،  التقنلللي  »إنغادجيلت« 
فيسلبوك بلدأ يف علرض إشلعلللللارات التطعيم 
الحكوميلة الخلللللاصلة بلقللللاحات »كوفيد 

.»19
ويسلعى فيسلبوك ملللللن خلالل تللك التقنية 
إىل ربط األشلخاص باملعللللللللوملات الخاصة 
بمكان إقامته وإشلعلللللارات اإلدارات الصحية 
املحليلة، حلللللللول كيفيللللللة حصوله عى 

اللقاء.
وبلدأ موقلع »فيسلبوك« يف تطبيلق تللك التقنية 
بالواليلات املتحلللللللدة األمريكيلة على غلرار 
التقنيلات السلابقة التلي أطلقتهلا يف االنتخابات 
الرئاسلية األمريكيللللللة 2020، وتسعى حاليا 
ألن تطلللللورهلا يف أكثلر ملللللللللن دولة يف 

العالم.
ويمكن أن يستخدم األشلخاص إشعارات 

فيسلبوك الجديلدة، من أجلل العثور 
يف  اللقلاح  تقديلم  أماكلن  على 

مناطق سكنهم وحجز موعدا 
للتطعيم.

فيسبوك يطرح تقنية جديدة 
خاصة بلقاحات »كورونا«

تقرير ينتقد 
انقطاعات جزئية 

ببعض خدمات غوغل

أكدت مجلة علمية اكتشلاف حيوان جديد يف 
غابات األمازون، لم يرصد سلابقا يف العالم، بعد 
 ”phys“ إعالن حكومة البريو اكتشافه اليوم.وأكدت مجلة
العلميلة اكتشلاف نلوع جديلد ملن الضفلادع الجرابية يف 
غابلات األمازون يف بريو، بعد ترصيحات نرشتها الخدمة 
الحكومية للمناطق املحمية الطبيعية يف البالد. 
وبحسلب املصدر، تنتمي األنلواع الجديدة إىل 
فصيلل “Gastrotheca” هلي ملن الضفادع 

التي ال تمتلك ذيال واملنترشة يف مناطق أمريكا الجنوبية.
وجاء يف ترصيحات حكومة البريو: “قامت محمية )كورديلريا 
دي كلوالن( الوطنية باكتشلاف مهلم للعلم: نلوع جديد من 
الضفلادع الجرابيلة تم تسلجيله ألول ملرة يف هلذه املنطقة 
املحمية يف منطقة األمازون”.ونوهت املجلة إىل أن االكتشلاف 
تم قبل أسلابيع أثناء دراسة املناطق الرطبة ومنطقة الغابات 
الجبليلة يف كورديلرياس دي كوالن، وهي منطقة تقع شلمايل 

البريو بالقرب من الحدود مع اإلكوادور.

موقع للتواصل االجتماعي يواجه هجوما الذعا بسبب ثغرة تستخدم من قبل سياسيين

هواوي تطلق سلسلة تلفزيونات ذكية تتيح للمستخدم التحكم فيها باإليماءات

»إل جي« تطلق أجهزة تكييف مزودة باالنترنت 

تقنية جديدة للتحكم في حركات الجسم إلكترونيًا وفي إشارات العقل

 The لصحيفلة  تقريلر  ذكلر 
 theموقلع نقلله   Guardian
وثائلق  إىل  اسلتناًدا   ،verege
داخلية وشلهادة عامللة بيانات 
 ،Facebook على  سلابلللقة 
الرشكلة  إن  تشلانج،  صلويف 
تتخذ إجراءات انتقائية بشلأن 
السياسليني  اسلتخدام بعلض 
يف جميلع أنحلاء العاللم ثغلرة 
لنشلاط غلري حقيقلي لتزييف 
ومضايقلة  الشلعبي  الدعلم 

املعارضني. 
وقلال تشلللللانج لصحيفلة 
الكثلري  »هنلاك  الغارديلان: 
من اللرر اللذي يحلدث عى 
يتللللللللللم  وال   Facebook
الرد عليله ألنه ال يعتلرب خطرًا 
كافًيلا للعالقلات العاملة على 
ال  »فيسللللبوك   ،»Facebook
يتحملل التكلفة ولكن يتحملها 
العاللم األوسلع ككل«.والثغرة 

التلي حددهلا تشلانج تتعللق 
باسلتخدام الصفحات إلنشلاء 
مؤيديلن مزيفني تسلتخدمهم 
الحكوملات للظهلور بشلعبية 
وانتقاد املعارضلني، عى الرغم 
ملن أن Facebook يحظلر عى 
األشلخاص تشلغيل أكثلر من 
حسلاب واحد، يمكلن ألي فرد 

إنشاء صفحات متعددة بنتائج 
مماثلة.وُتسلتخدم الصفحلات 
أو  اللرشكات  لتمثيلل  علادًة 
املؤسسات الخريية أو املنظمات 
املؤسسلات  أو  الربحيلة  غلري 
األخلرى، ولكن يمكلن تغيريها 
بسهولة لتبدو وكأنها حسابات 
الحاالت  إحلدى  فردية.وحدثت 

التلي اسلتخدمت هلذه الثغرة 
أنشلأ  حيلث  هنلدوراس،  يف 
يديلرون  الذيلن  املسلئولون 
لرئيلس   Facebook صفحلة 
 Juan Orlando ،الدوللللللللة
Hernández ، مئات الصفحات 
بمنشلوراتهم  اإلعجاب  إلبلداء 
الدعم  الخاصة وإضفاء مظهر 

الشعبي. 
وتلم طلرد Zhang، اللذي عمل 
 Facebook مع فريق النزاهة يف
لتحديد مثل هذا النشاط املزيف 
ايللول  يف  الرشكلة  ِقبلل  ملن 
2020 بسلبب األداء الضعيلف 
ويف مذكلرة شلاركتها يف يومها 
األخلري وصفلت كيلف وجدت 
»محلاوالت صارخلة متعلددة 
ملن قبلل الحكوملات الوطنية 
اسلتخدام  إلسلاءة  األجنبيلة 
واسلع  نطلاق  على  منصتنلا 

لتضليل مواطنيها«.

أكلد الدكتلور محمد الجنلدي، خبري أمن 
تحلدث  التلي  التجربلة  أن  املعلوملات، 
عنها إيلون ماسلك، بخصلوص التحكم 
الكمبيوتلر بلدون االتصلال جسلدًيا  يف 
ليلس يشء جديد كالقلرد الذي يتحكم يف 
الفيديلو بمجرد النظر اليله، موضًحا أنه 
ليلس من التخاطر بلني العقل واألجهزة، 

ولكلن هناك توصيل من قبل األجهزة مع 
الجسلم عن طريلق البلوتلوث والتقنية 
الحديثة بدون اسلتخدام أسلالك، مشريًا 
إىل أن هنلاك تقنيلة جديدة لقلراءة ما يف 
املخ.وأضلاف »الجندي«، خلالل مداخلة 
هاتفية بربنامج »حديلث القاهرة«، مع 
اإلعالملي خلريي رمضلان، واإلعالميلة 

كريملة علوض، علرب شاشلة »القاهرة 
والنلاس«، أنه من السلتينيات يتم العمل 
على بلدأ هلذه التكنولوجيلا يف توصيلل 
امللخ البرشي بالكمبيوتر، مشلدًد عى أن 
التكنولوجيلا الجديدة سلتكون وسليلة 
جيدة لجعلل أصحاب املشلاكل العصبية 
بالتعامل مع املخ بشكل أرسع عن طريق 
املوبايل، من خالل أبلكيشلن يتصل باملخ 
ويعطلي لله القلدرة يف التحكلم باجزاء 
الجسلم.وتابع: »هذه االلية ليسلت يشء 
أو تقنية جديدة، لكن إيلون ماسلك لديه 
القدرة الكبرية باستخدام التسويق الكبري 
للرشكلة والتكنولوجيا اللذي يطورها«، 
موضًحلا أنله منلذ 2002 هنلاك تقنيلة 
لقراءة إشارات املخ وتحويلها لحدث عى 
الشاشلة كتحريك أذرع إلكرتونًيا، مؤكًدا 
أن هذا التوصيل يكون من خالل أبلكيشن 
على املوبايلل يجعلنا نتحكم يف الجسلم 
وسليعالج كثريًا يف املشاكل الطبية، إال أن 
له مخاطلر كبرية ألنهلا تتعامل مع املخ 
وتمثلل خطلورة كبري كقراءة ملا يف املخ 

قبل التلفظ به. 

انتل تسعى لتقديم خدمة التوصيل بدون سائق بالكامل في 2023

نجلح فريق من العلماء، يف اكتشلاف 
يشلبه  قديلم  ثديلي  بقايلا حيلوان 
اسلم  عليله  ُيطللق  »الظربلان«، 
»وحلش  أو   ،Orretherium tzen
باتاجونيلا  يف  الخملس«،  األسلنان 

التشيلية.
واكتشف علماء الحفريات، جزًءا من 
عظم الفك املتحجر للمخلوق، مكتماًل 
بخملس أسلنان متصللة، يف »مقلع 
الثدييات« بوادي ريو دي 

 ، O. tzen الس تشليناس.وُيعتقد أن
كان من الحيوانات العاشلبة، وعاش 
منذ حوايل 72-74 مليون سنة، خالل 
أواخر العرص الطباشريي، مما جعله 

معارًصا للديناصورات.
ويضيلف اكتشلاف O. tzen إىل األدلة 
املتزايدة عى أن الثدييات كانت تتجول 
يف املنطقلة التي نعرفها اليوم باسلم 
أمريكا الجنوبية يف وقت أبكر مما كان 

سابًقا.وباسلتثناء  ُيعتقلد 

 ،  Magallanodon baikashkenke
وهلو مخلوق شلبيه بالقلوارض تم 
العثلور عليله أيًضلا يف وادي ريو دي 
الس تشليناس العام املايض، لم يكن 
قد تم العثور عى الثدييات من 46 إىل 
38 مليون سنة إال يف الطرف الجنوبي 
من األمريكتلني، ويعتقلد الفريق أن 
 M. baikashkenke و   ،  O. tzen
ربملا عاشلا يف نفلس الوقت.ووفًقا 
لعاللم الحفريلات بجامعة تشلييل 
سريجيو سوتو، فإن مثل 
هلذه االكتشلافات 
يلة  ور رض
الستكمال 
للغللللز  ا

التطلوري ملجموعلة الثدييات املبكرة 
املنقرضلة منذ فلرتة طويللة، والتي 

تسمى »جوندواناثريا«.
»هلذه  سلوتو:  الدكتلور  وأضلاف 
االكتشافات وغريها من االكتشافات 
التلي سنكشلف عنهلا يف املسلتقبل 
تكشلف عن وجلود إمكانلات هائلة 
فيما يتعلق بعلم الحفريات يف الطرف 

الجنوبي من تشييل«.
وتابلع: »نحلن نعثلر عى أشلياء لم 
نتوقلع العثلور عليها، وستسلاعدنا 
يف اإلجابلة على الكثلري من األسلئلة 
التلي كانت لدينا لفلرتة طويلة حول 
الديناصورات والثدييات واملجموعات 

األخرى.

يف  املتخصصلة   Mobileye أعلنلت 
رقائق املركبات ذاتية القيادة القائمة 
عى الرؤية التابعة النتل العاملية، أنها 
سلتطلق خدمة توصيل كاملة بدون 
سائق بالكامل ابتداًء من عام 2023.

وتنضم الرشكة Udelv لتشلغيل هذه 
الخدملة الجديدة وفقا ملا نقله موقع 
وسليتم    .the verege
إجراء عمليات التسليم 
باسلتخدام نوع جديد 
ملن املركبلات التي 
على  تحتلوي  ال 
مقصلورة تسلمى

 ،The Transporter
بينملا ال تلزال خطلط 
حاللة  يف  التصنيلع 
 Mobileye وقاللت  مسلتمر.  تغلري 
أنهملا سلينتجان 35000   Udelv و 
ناقلة بلني 2023-2028 - يف إشلارة 
إىل جديتهملا يف إطلالق نظام توصيل 
بلدون سلائق على نطلاق واسلع.

ونقلل موقلع TheVerge علن جلاك 
ويسلت، نائب رئيس معايري املركبات 
اآلليلة يف Mobileye قولله »هذا نرش 
تجاري حقيقي«، »خمسلة وثالثون 

أللف وحلدة ابتداء ملن علام 2023 
والتي سلتدمج نظام القيادة الذاتية 
بالكامل لالستخدام التجاري لتسليم 

البضائع اآليل«. 

ويتميلز نظام القيادة الذاتية تسلليم 
املفتلاح ملن Mobileye بمجموعلة 
كامللة ملن أجهلزة االستشلعار من 
 LiDAR 13 كامريا، وثلالث كامريات
طويلة املدى، وستة LiDARs قصرية 

املدى، وستة رادار. 
ويشلمل أيًضا نظلام EyeQ الخاص 
بالرشكلة اإلرسائيليلة على رشيحة 
وبرنامج التعهيلد الجماعي للبيانات 
 Road Experienceاملسلمى
واللذي   ،REM أو   Management
يسلتخدم بيانلات يف الوقلت الفعليل 
 Mobileye ملن املركبات املجهزة بلل

إلنشاء خريطة عاملية ثالثية األبعاد.
وتقوم الرشكة أيًضا باختبار املركبات 
ذاتية القيادة يف مجموعة متنوعة من 
امللدن حلول العالم من أجلل اإلطالق 
وقاللت   robotaxi لخدملة  النهائلي 
إنهلا سلتجلب تقنيتهلا إىل املركبات 
االستهالكية اململوكة شخصًيا بحلول 

عام 2025 أيًضا.

أطلقلت رشكة هلواوي سلسللة التلفزيلون الذكي
Smart Screen V الجديلدة، والتي تتوفر بشاشلات 
بوصة.وأوضحلت   85 أو   75 أو   65 أو   55 قيلاس 
الرشكة الصينية أنه يف جميع القياسات يتم االعتماد 
عى لوحة بدقة 4K، والتي تحقق ذروة سلطوع تبلغ 
1000 نيلت ومعلدل تحديث صلورة 120 هرتز عند 
عرض محتوى HDR.وتتمتلع أجهزة هواوي بنظام 
صوتلي مدملج، تلم تطويلره بالتعاون ملع رشكة 
ديفياليلت الفرنسلية. ووفقلاً لهواوي فلإن النظام 
يحقلق قدرة خلرج بإجملايل 75 وات، ويتلم تثبيت 
9 مشلغالت، معظمها يف سلماعة سلاوند بار، تقع 
مبارشة أسفل الشاشلة.ومن املزايا األخرى الكامريا 
املدمجلة بدقة 24 ميغابيكسلل، والتي تسلتخدم يف 
إجراء مكاملات الفيديو، كما تؤكد هواوي أن الكامريا 
لها القدرة عى التعرف عى حركة املستخدم للتحكم 
باإليملاءات أو التحكلم يف ألعلاب الفيديلو أو تتبلع 
الرياضات مثلل اليوغا.وتعتمد السلسللة عى نظام 
التشغيل HarmonyOS من هواوي، والذي يتيح أيضاً 
االندماج السلهل بهواتف هواوي الذكية، عى سلبيل 

املثال لعرض شاشة Pro 40 Mate عى التلفزيون.

تعاني بعلض خدملات Google حالًيا من 
انقطلاع الخدمة، حيث يتعلذر عى بعض 
املسلتخدمني إنشلاء مسلتندات جديدة يف 
 Google محرر مسلتندات وجداول بيانات

 .the verege وفقا ملا نقله موقع
وُتبللغ لوحة بيانات حالة مسلاحة العمل 
من Google أن Drive واملستندات وجداول 
البيانات والعروض التقديمية كلها تعانى 

من انقطاعات يف الخدمة.
عند محاولة إنشلاء مستند جديد يف محرر 
مسلتندات Google، تظهر رسلالة الخطأ 

التالية:
واجه محرر مستندات Google خطأ. 

هلذه  تحميلل  إعلادة  محاوللة  يرجلى 
الصفحة، أو العودة إليها بعد بضع دقائق.
ملعرفة املزيد حول أدوات تحرير مستندات 
Google ، يرجلى زيلارة مركز املسلاعدة 
فريلق  لإلزعلاج،  نأسلف  بنلا،  الخلاص 

 .Google مستندات
يعلرض Downdetector حالًيا ارتفاًعا يف 
املشلكالت املتعلقلة بلل Google Drive و 
Google Classroom و Google نفسلها ، 
عى الرغم من أننا لم نواجه أية مشلكالت 

 .Google عى موقع البحث الرئييس لل
ويبدو أن انقطلاع الخدمة يحدث يف بلدان 
متعلددة، إذا كانت هنلاك حاجة إىل اإلبالغ 
حلدوث  ملن  وتحققنلا   ،Twitter على 
مشلكالت يف اململكلة املتحلدة والواليلات 

املتحدة.
ووفقا للتقرير ال يوجد وقت مناسلب عى 
اإلطالق النقطاع التيار، ولكن مشاكل مثل 
هذه قد يكون لها تأثري بشلكل خاص مع 
وجود الكثري من األشخاص الذين يعملون 

حالًيا ويدرسون من املنزل.

العثور على وحش األسنان الخمسة بعد 74 مليون سنة

اكتشاف حيوان جديد في غابات األمازون



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

مواقيت ال�صالة

قال رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: »أال أدلكم عىل 
سالح ينجيكم من أعدائكم، ويدّر أرزاقكم؟ قالوا: بىل،
قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سالح المؤمن الدعاء«
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توفي�ت »اليوتيوب�ر« املرصية الش�هرية أم زي�اد بعد أيام من تمثيل مش�هد 
موتها عىل موقع الفيديوهات »يوتيوب«.وقالت صحيفة »الوطن« املرصية، 
إن أم زي�اد نرشت فيديو بعنوان »مقل�ب املوت يف جوزي وأوالدي متوقعتش 
ردة فعلهم.. انهيار من البكاء، وذلك يوم 9 أبريل 2020، لتلقى نفس املصري 
الذي مثلته، ولكن يف الحقيقة يف نفس اليوم بعد عام، يف نهاية صادمة تخلق 
عرشات األس�ئلة حول الشعور املبكر باملوت الذي مثلته فتحول إىل حقيقة«.

وس�يطرت حالة واس�عة من الح�زن عىل مواق�ع التواصل بع�د إعالن وفاة 
»اليوتيوب�ر« أم زياد صاحبة قناة »يوميات أم زي�اد« التي تنرش من خاللها 
مقاطع مصورة لها ولعائلتها.وأعلن شقيق أم زياد، اليوتيوبر حمدي »وفاة 
ش�قيقته بعد معاناتها من نقص األكسجني، عقب اختناقها من ترسب غاز 
الس�خان، وال�ذي أدى الختناقها، وع�ىل الرغم من اللحاق به�ا إال أنها ظلت 
تعان�ي من التنفس ونقص األكس�جني، قب�ل وفاتها«.وظه�رت قبل الوفاة 
بأي�ام، تتحدث عن معاناتها مع امل�رض، مؤكدة أنها ال تعاني من أثر عملية 
تكمي�م أو كورونا، لكن األمر هو نقص األكس�جني بس�بب االختناق، حيث 

بدت منهكة وتعاني، األمر الذي أثر عىل نربات صوتها خالل الحديث.

 أق�ام رجل نمس�اوي مصاب بم�رض التصلب املتعدد دعوى قضائية ع�ىل حكومته أمام 
محكمة حقوق اإلنس�ان األوروبية لفش�لها يف حماية املناخ قائ�ال إن االحتباس الحراري 
أدى إىل تفاقم حالته، وفق ما قالت جماعة حقوقية اإلثنني.ويعاني هذا الرجل الذي عّرف 
عنه باسم ميكس إم، شكالً من أشكال التصلب املتعدد مرتبط بدرجة الحرارة، كما أوضح 
الفرع النمس�وي من حرك�ة “فرايديز فور فيوترش” التي أطلقتها الناش�طة الس�ويدية 
غريت�ا تونربغ.وقال مستش�ار الطاقة البال�غ من العمر 40 عام�ا: “عندما تصبح درجة 
الحرارة أكثر من 25 مئوية، يتعني عيل أن أتنقل بواسطة كريس متحّرك. وهذا يعني أنني 

متأثر بأزمة املناخ ويف املستقبل سيكون تأثريها أكثر من ذلك”.
وأض�اف: “س�يمكنني الفوز م�ن املطالبة بإج�راءات مناخي�ة فعالة واملطالب�ة بذلك يف 
املحكمة”.وأقيمت الدعوى يف املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان التي تتخذ يف سرتاسبورغ 

مقرا لها يوم الجمعة.
وقالت محاميته ميكايال كرومر إن “قانون املناخ ضعيف والرتس�انة القانونية الحالية ال 

تتيح لنا إمكان تقديم استئناف. لقد فشلت الدولة يف واجبها بالترصف”.
ول�م ترد وزارة البيئة النمس�وية التي يديرها س�يايس من حزب الخرض من�ذ أوائل العام 

املايض، عىل الفور عىل طلب للتعليق.

ماتت بعد عام 
من تمثيل مشهد موتها !

االربعاء 14  نيسان 2021   العدد  2567  السنة الحادية عشرة

يف الع�راق هن�اك العديد م�ن االكالت التي تكون 
غريبة االسم لكنها  لذيذة الطعم حيث ان االسم 
دائم�ا من يكون ارتجاليا ويعرب عن حالة معينة 
لدى من يطلقه ع�ىل االكل او الرشاب او محاوال 
من�ه الضفاء س�مةالتميز عىل االكل�ة  فالغرابة 
ان ترى اكالت لذيذة لكن لها اس�ماء غريبة تثري 
الدهش�ة كما هي الحال مع االكلة العراقية التي 

تدعى الخميعة .
تعد الخميعة من الوجبات العراقية ذائعة الصيت 
خاصة عند كبار الس�ن، لكن الشباب ال يعرفون 
ش�يئاً عنها، ال تتعدى مكوناتها 3-4 مواد، وهي 
الخبز والحليب والسكر والسمن أحيانا، وتجمع 
كله�ا يف صح�ن واح�د بطريقة الثري�د، ويمكن 
تناولها كل األوقات خاصة املناطق الريفية ومن 

قبل البدو.
لي�س هن�اك وق�ت مح�دد وال موس�م لتن�اول 
الخميع�ة الت�ي ال ت�زال تس�جل حض�وراً قوياً 
عىل مائ�دة العراقيني، لكن الكث�ري يفضلها عند 
الصباح ملا تمنحه للجس�م م�ن قوة وطاقة كما 
يعتق�دون فهي اكلة طاملا عرفه�ا اجدانا وابائنا 
اكل�ة بس�يطة تحكي بس�اطة االنس�ان يف ذالك 
الزم�ان يعرفه�ا الي�وم من ه�م عاش�وا ايامها 
االخرية بني العائل�ة العراقية ولربما يوجد اليوم 
هن�ا او هناك من يح�ن لها ويؤكله�ا لكن الذي 
اعرفه هو ان الش�باب اكثره�م اليعرفون عنها 
يشء ولذالك اليوم اكتب عنها حتى يتعرف عليها 

ابنائنا
تتك�ون الخميعة م�ن الحليب البق�ر او االبل او 
الجام�وس واغل�ب العوائ�ل كان�ت تعملها من 
حلي�ب البقر الن�ه االرخص ثمنا واكث�ر وفرة يف 
ذالك الزمان دهن الحر ويس�مى يف بعض البلدان 
العربية بالس�من البلدي الخب�ز وكان ايام زمان 
الخب�ز يصن�ع م�ن طح�ني الحنط�ة الخال�ص 
اليحتوي عىل طحني الذرة كما اليوم السكر هذه 

املواد التي تتكون منها اكلة الخميعة

طريقة العمل
طريق�ة العم�ل بس�يطة نقطع الخب�ز اىل قطع 
صغ�رية ونضعها يف ان�اء ثم نفت�ت الدهن الحر 
فوق الخبز املقطع ثم نرش عليه السكر ثم نغيل 
الحليب ونسكبه فوق الخبز حتى يترشب الخبز 
كله بالحليب البد س�كب الحليب عىل الخبز وهو 
يف حال�ة غلي�ان حت�ى نضمن ان يس�يح الدهن 
الح�ر طبعا الدهن الحر ال يس�يح بش�كل كامل 
الك�ن ما يذوب منه يت�رشب بالخبز مع الحليب 

حتى يعطي الطعم اللذيذ للخبز عند اكله
وعىل فكرة س�ألت احد كبار السن عن الخميعة 
فق�ال ممكن ايضا تعمل بامللح بدل الس�كر ويف 
الحقيق�ة انا ل�م اكلها بامللح ابدا ب�ل كانوا اهيل 

يعملوها دائما بالسكر.
ويبتع�د الن�اس ع�ن أكل “الخميع�ة” يف وق�ت 
متأخر من الليل، ألن الحليب الساخن يحتاج من 
يتناول�ه لرشب املاء بكثرة، فهي أكلة يفضلونها 
م�ع الخبز الس�اخن يف صباحات فصل الش�تاء 

البارد.تعد الخميعة أكل�ة ثقيلة جداً، ألنها غنية 
بالدهون، فالس�من العربي والحلي�ب يحتويان 
ع�ىل دهون مش�بعة وغري مش�بعة، وهي غنية 
أيضاً باألمالح املعدنية والفيتامينات والربوتينات 
املوجودة بالحليب، أم�ا خبز الصاج فهو مصدر 
جيد للنش�ا واأللياف.وكان�ت “الخميعة” قديماً 
نوع�ا من الب�ذخ، ألن التنوع يف الطع�ام املوجود 
حالياً لم يكن موجوداً، أما تحضريها عىل املوائد 
حالي�اً كطبق إضايف، وليس رئيس�يا مع كل هذا 
التنوع فيس�بب مشكلة، ففي املايض كانت أكلة 
جي�دة تعطي طاقة للجس�م لف�رتة طويلة، ألن 
الناس لم يكونوا يطبخون سابقاً  ما يتم طبخه 

اآلن.

طفل سوري يعلم الحساب واللغات لألطفال النازحين 

سبعة  القارب  هذا  طول  يتجاوز  ال 
أمتار، ويجمع بني التقنيات البحرية 
والربية والجوية، فهو يتدحرج عىل 
القيادة  عجالت  بواسطة  الطريق 
البحر.وأكد  يف  االنزالق  قبل  الثالث 
لسهولة  اشرتاه  أنه  القارب  مالك 
قارب  أنه  إىل  مشريا  االستخدام، 

بتصميم »ثوري«.
لهذا  اسما  »ترينغا«  اختيار  تّم 
طائر  عىل  يُطلق  اسم  وهو  القارب، 

بحري.
رسعة القارب تصل إىل 16 كيلومرتا 
مزود  وهو  الربية،  الطريق  عىل 
أمامية  ومصابيح  بمؤرشات 
أمامي  وزجاج  خلفية  ومصابيح 

وأحزمة أمان، وفق »يورونيوز«.
مثل  »ترينغا«  يسري  الطريق،  عىل 
بسهولة  ويتمتع  تماًما  السيارة 
إذ  األمور  تتغري  املاء،  وعىل  املناورة 
العجالت  وترتاجع  بسهولة  ينزلق 
لتحل محلها رشائح الهيكل املصنوع 
مدفوعة  األمواج،  عرب  األملنيوم  من 

بمحرك قوي.

السوري محمد األسمر موهبة  الطفل  يمتلك 
متميزة يف الحساب الذهني الرسيع والعمليات 
التحدث  عىل  قدرته  إىل  إضافة  الحسابية، 
باللغة اإلنجليزية بمستوى جيد، متحديا بذلك 
عقدها  أنهت  التي  سوريا  يف  الحرب  ظروف 

العارش.
إنه  يقول  محمد  والد  األسمر  عزيز  الرسام 

 4 عمره  كان  عندما  محمد  موهبة  اكتشف 
سنوات، حيث كان متعلقا باألرقام والحساب 
وتشجيعه،  قدراته  تنمية  إىل  دفعهم  مما 
ذاتيا  اجتهادا  يمتلك  كان  ابنه  أن  إىل  مشريا 
لتطوير نفسه.وينمي هذا الطفل البالغ )13 
اإلنجليزية من  باللغة  بالتحدث  قدرته  عاما( 
شمايل  بإدلب  املعاهد  أحد  يف  دروس  خالل 

سوريا، كما أنه يقوم بزيارات دورية ألقرانه 
لتدريبهم  النازحني  مخيمات  يف  األطفال 
يف  ظهر  األسمر  واللغة.وكان  الحساب  عىل 
عن  باإلنجليزية  متحدثا  إدلب  من  فيديو 
املخيمات وعدم  السوريني يف  األطفال  مأساة 
حصولهم عىل التعليم، والقى الفيديو تفاعال 

كبريا عىل مواقع التواصل.

قارب »برمائي« طوله سبعة أمتار وسرعته 16 كيلومترا  في الساعة!

 الخميعة حاضرة دومًا على موائد العراقيين

الذي  سوفريار«،  »ال  بركان  ثار 
سانت  جزيرة  شمال  يف  يقع 
مرتني  )الكاريبي(  فنسنت 
املايض،  الجمعة  يوم  متتاليتني 
بعدما أجرب ثورانه األول السلطات 
عىل إجالء جميع سكان املنطقة.

تبلغ  منطقة  السلطات  وصنّفت 
كيلومرت   200 نحو  مساحتها 
مانعة  الخطورة«  »شديدة  مربع 
املسؤولني  باستثناء  الجميع، 
يف  والعاملني  الحكوميني 
الحكومية والطوارئ،  القطاعات 

من الدخول إليها.
أعمدة  إن  السلطات  وقالت 

بها  التي تسبب  والرماد،  الدخان 
ارتفاع  إىل  وصلت  الثاني  الثوران 
كيلومرتاً(،   15( قدم  ألف   50
أعمدة  ارتفاع  ضعف  يوازي  ما 
رافقت  التي  والرماد  الدخان 

الثوران األول.

بعد  الثانية  للمرة  الربكان  وثار 
ساعات قليلة عىل الثوران األول.

ويعيش نحو 160 ألف شخص يف 
تسّميها  التي  الشمالية  املنطقة 
الحمراء«،  »املنطقة  السلطات 
املغادرة،  عىل  جميعاً  وأجربوا 
يؤدِّ  لم  الربكان  ثوران  أن  علماً 
أو سقوط  األرواح  إصابات يف  إىل 

جرحى، بحسب »يورونيوز«.
من  نقل  سفينة  ووصلت 
)أقىص  كينغستاون  العاصمة 
تّم  الذي  املدنيني  لنقل  الجنوب( 
وبعض  الجنوب  إىل  إجالؤهم 

الجزر املجاورة.

املدينة،  ثقافة  غري  ريادي  مرشوع 
كاليفورنيا  بلدات  إحدى  قررت  حني 
املرشدين،  للمقيمني  املال  بدفع  البدء 
ورشعت  النفايات.  جمعهم  مقابل 
القمامة  أكياس  توزيع  يف  بالفعل 
عليهم، وتكافئ كل من يضع نفاياته 
دوالراً   20 بقيمة  بقسيمة  فيها 

ترصف يف أحد متاجر البقالة.
الفكرة  أن  إن«  إن  »يس  موقع  وذكر 
أحد ضباط  انطلقت من محادثة مع 
سارة  بحسب  املحليني،  الرشطة 
السكن  شؤون  مديرة  بونرتاجري 
والخدمات العامة يف إلكغروف، املدينة 
ألف نسمة وتقع 15  التي تضم 174 

ميالً جنوب ساكرامنتو.

األوىل  الشكوى  أن  إىل  سارة  وأشارت 
املتعلقة بالترشد كانت كمية النفايات. 
وقالت: »اعتاد موظفو الخدمة العامة 
القيام بالتنظيفات يف محيط مساكن 
املرشدين، فيمضون الكثري من الوقت 
واملال، ثم جاءت أزمة )كوفيد( وأردنا 

تقليص االحتكاك«.
حوافز  منح  فكرة  ولدت  وهكذا 
وبدأ  محيطهم،  لتنظيف  للمرشدين 
يتم  أن  عىل  القمامة  أكياس  توزيع 
ويحظى  أسبوعني.  كل  جمعها 
دوالراً  ب�20  بقسيمة  امللتزمون 
البقالة،  متاجر  من  التبضع  تخولهم 

وتستثني رشاء الكحول والسجائر.

برلني  يف  البس«  »لوك  مختربات  كشفت 
باستخدام  العالم  يف  رقمي  عطر  أول  عن 
التنظري الطيفي لألشعة القريبة من تحت 
للرائحة  رقمي  انعكاس  لخلق  الحمراء 
التي تم تشفريها عرب تقنية توقيع رقمي 

.)NFT( محفوظ غري قابل لالستبدال
موقع  يف  جاء  ما  وفق  املختربات  وقامت 
الطولية  املوجات  بتسجيل  »ديزين« 
اسم  عليه  أطلق  الذي  للعطر  الجزيئية 
»سايرب أو دو بارفان« ليكون أول عمل فني 
لالستبدال.  قابل  غري  برمز  مدعوم  رقمي 
وأوضحت الرشكة أنها ترتجم رائحة عطر 
إىل عمل فني برمز  بارفان«  أو دو  »سايرب 
غري قابل لالستخدام بما يجعله أول عطر 
رقمي يف العالم يتميز بأنه يصلح للجنسني 

وسيتم إطالقه يف أواخر الشهر.
تقنية  إىل  البس«  »لوك  مختربات  ولجأت 
من  القريبة  لألشعة  الطيفي  التنظري 
لقياس  طريقة  وهي  الحمراء  تحت 
من  املادية  لألشياء  الجزيئية  الذبذبات 

للعطر  الطولية  املوجات  استخالص  أجل 
التقنية  هذه  وأنتجت  وامللصق.  والقارورة 
شكل  عىل  تسجيله  تم  الذي  للعطر  قراءة 
الجزيئية  الرتكيبة  تفصل  طيفية  بيانات 
مؤسس  كاتزاروف  جودان  ولفت  للعطر. 
ما  هي  الرقمية  الرائحة  أن  املختربات 
من  املستخلص  الرقمي  االنعكاس  يسمى 

الرائحة املادية.

بركان ينفث رماده ودخانه إلى ارتفاع 15 كيلومترًا !

صورة وتعليق

خطابات  خطأ،   ، بعثت 
مليون  نصف  إىل  قبول 
طالب يف املرحلة الثانوية. 
عن  الجامعة  واعتذرت 
أن  إىل  مشرية  الخطأ، 
عادة  يقبل  ال  برنامجها 
أكثر من 30 طالباً سنوياً.

جامعة تفاجئ نصف مليون طالب بخطابات قبولهم!

  أول عطر رقمي في العالم !

يقاضي حكومة بالده 
لفشلها في حماية المناخ

مشروع يمول المشردين مقابل التنظيف  !

صورة وتعليق


