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الرياض »تنحني« أمام السياسة اإليرانية

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ع�ى ح�ن غ�رّة، انهال�ت تقارير 
إعالمي�ة غربي�ة، لتزي�ح الس�تار 
ع�ن محادث�ات أجرته�ا الري�اض 
م�ع مس�ؤولن إيراني�ن يف بغداد، 
بي�د أن »املراقب العراق�ي« علمت 
بوجود »توسالت« سعودية سبقت 
للبح�ث  املفاوض�ات، يف محاول�ة 
ع�ن ط�وق نج�اة م�ن األزم�ات 
املتتالية التي رضبت اململكة جراء 

سياسات آل سعود.
»فاينانش�ال  صحيف�ة  ون�رت 
األح�د  ي�وم  الربيطاني�ة  تايم�ز« 
املايض، تقريرا كش�ف ع�ن إجراء 
وإيراني�ن  س�عودين  مس�ؤولن 
كب�ار محادثات مب�ارشة إلصالح 
العالق�ات بن البلدي�ن واملقطوعة 
وذك�رت  س�نوات.  أرب�ع  من�ذ 
الصحيف�ة نقال عن مس�ؤول بأن 
املحادثات املب�ارشة، التي جرت يف 

العاصمة بغداد، كانت إيجابية.
وأض�اف تقرير الصحيفة نقال عن 
أح�د املس�ؤولن أن الجول�ة األوىل 
من املحادثات الس�عودية اإليرانية 
التاس�ع م�ن  يف  بغ�داد  يف  ج�رت 
نيس�ان وتضمنت بح�ث هجمات 
حرك�ة أنص�ار الل�ه اليمني�ة التي 
دّكت العمق السعودي خالل الفرتة 

املاضية.

ويأت�ي التقرير يف وقت تحاول فيه 
واش�نطن وطهران إحي�اء االتفاق 
الن�ووي امل�ربم ع�ام 2015 والذي 
عارضت�ه الري�اض، وأي�دت ق�رار 
الرئي�س األمريكي الس�ابق دونالد 
ترام�ب يف 2018 االنس�حاب م�ن 
االتف�اق الن�ووي وإع�ادة ف�رض 
العقوب�ات عى طه�ران التي ردت 
بإعادة جزء من أنشطتها النووية.
وحي�ال ذلك، قال الس�فري اإليراني 
يف العراق إيرج مس�جدي، إن بالده 
لتقري�ب  بغ�داد  وس�اطة  تدع�م 
طهران مع الدول التي حدثت معها 
بع�ض التحديات م�ا أدى اىل فتور 
يف العالق�ات، وتم إبالغ الس�لطات 

العراقية بهذا املوضوع.
ويف مقابل�ة خاص�ة م�ع وكال�ة 
لألنب�اء  اإلس�المية  الجمهوري�ة 
)إرنا(، وصف مس�جدي العالقات 
ب�ن إي�ران والع�راق بأنه�ا جيدة 
وتتطور يف مختلف األبعاد الثقافية 

واالقتصادي�ة.
كم�ا أّك�د دع�م إي�ران للع�راق يف 
تطوير عالقاته مع العالم العربي، 
خاصة فيما يتعلق بوساطة بغداد 
إلزال�ة التوت�ر ب�ن دول املنطق�ة، 
مشدداً عى أن إيران ترحب وتدعم 
وتشجع أي تحرك يصب يف تطوير 
التع�اون والتق�ارب بن  عالق�ات 

ودول  العربي�ة  وال�دول  الع�راق 
الج�وار.

حكوم�ي  مس�ؤول  وأك�د  ه�ذا 

عراقي، وفقاً لتقارير صحفية، أن 
املحادث�ات كانت إيجابيًة، مش�رياً 
إىل أن الوفد السعودي كان برئاسة 

رئيس االس�تخبارات خالد بن عيل 
الحميدان، فيما ضم الوفد اإليراني 
بالتف�اوض  كلّفه�م  مس�ؤولن 

األمن العام للمجلس األعى لألمن 
القومّي عيل شمخاني.

الخارجي�ة  وزارة  أعلن�ت  وفيم�ا 

امل�ايض  االثن�ن  ي�وم  اإليراني�ة 
أن طه�ران ترح�ب بالح�وار م�ع 
الس�عودية دوم�اً، وترى ب�أن ذلك 
يص�ب يف مصلحة ش�عبي البلدين 
اإلقليم�ي،  واالس�تقرار  والس�الم 
إال أن مص�ادر إيراني�ة علقت عى 
م�ا ورد يف صحيف�ة »فاينانش�ال 
تايمز« الربيطانية، وقالت إن »أية 
محادثات بن مسؤولن سياسين 

إيرانين وسعودين لم تتم«.
م�ن جه�ة ثاني�ة، اعترب الس�فري 
اإليراني يف بغداد، أن وجود القوات 
األمريكي�ة يف الع�راق ال يص�ب يف 
مصلحة العراق واملنطقة، موضحاً 
أن ق�وات الع�راق ودول املنطق�ة 

قادرة لوحدها عى تأمن أمنها.
م�ن  الثالث�ة  الجول�ة  وبش�أن 
املحادثات االسرتاتيجية بن بغداد 
وواشنطن، أضاف إيرج مسجدي، 
أن املؤك�د أن قرار مجل�س النواب 
العراقي بش�أن انس�حاب القوات 
األمريكية من الع�راق واضح، وأن 
إي�ران تعتق�د أن وج�ود الق�وات 
الع�راق  يف  األمريكي�ة  والقواع�د 
واملنطق�ة، ال يص�ب يف مصلح�ة 

شعوب املنطقة.
الس�عودية  وتعليقاً عى محاوالت 
اتخ�اذ الع�راق ط�وق نج�اة م�ن 
وح�ل األزم�ة الت�ي عصف�ت بها، 

مؤي�د  الس�يايس  املحل�ل  يق�ول 
إن  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب  الع�يل 
»التحركات الس�عودية يف املنطقة 
ومحاوالته�ا إلع�ادة العالقات مع 
إيران، جاءت بعد تغري السياس�ية 
األمريكية مع الرياض«، الفتاً إىل أن 
»الس�عودية أدركت أنها محارصة 
يف زاوية ضيقة، ولذلك هي تحاول 

إعادة عالقاتها مع اآلخرين«.
ويضي�ف العيل أن ه�ذه الخطوات 
الس�عودية  ألن  صادق�ة  ليس�ت 
تتبع سياس�ة ماكرة«، مش�رياً إىل 
أن »أح�د أب�رز األمور الت�ي تدفع 
الرياض نحو املفاوضات والتقارب 
هي الخس�ائر االس�رتاتيجية التي 
تع�رض له�ا تحال�ف الع�دوان يف 

اليمن«.
ويؤك�د العيل أن »إي�ران باتت قوة 
إقليمية كبرية يف املنطقة، ويحسب 
له�ا ألف حس�اب، الس�يما يف ظل 
محادثاته�ا م�ع ال�دول األوروبية 
إىل  للع�ودة  األمريك�ي  والتوس�ل 

املفاوضات النووية«.
ويرى الع�يل أن »الس�عودية تدرك 
أنه�ا يف عزلة، ولم تج�د أمامها إال 
إعادة العالقات مع إيران«، معترباً 
أن »توسيط العراق ليس مستبعداً، 
ألن األوىل ب�ه أن يتوىل دورا مهماً يف 

هذا امليدان لتهدئة االحتقان«.

لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...
رغ�م إعالن قانون املوازنة يف جريدة الوقائع 
العراقي�ة واكتس�اب صف�ة التنفي�ذ , إال أن 
هناك من يلوح بالطعون يف القانون، السيما 
يف بع�ض الفق�رات املهم�ة , ومنه�ا حصة 
االقليم  واملادة 11 بصورة خاصة , بعد ورود 
معلوم�ات حول عدم تس�ليم االقليم برميالً 
واحداً من النفط اىل بغداد، ما يؤثر سلبا عى 
واردات النف�ط الحكومي�ة الت�ي تعد املمول 

االول لنجاح قانون املوازنة.
 ويف ه�ذا الص�دد أك�د عض�و برمل�ان إقليم 
كردس�تان أحمد دبان أن حكومة اإلقليم لم 
تس�لم حتى اآلن كمية النف�ط املتفق عليها 

واملنصوصة يف قانون املوازنة.
وأض�اف أنه “منذ البداية عرفنا بأن حكومة 
اإلقلي�م لن تس�لم برميال واح�دا من النفط، 
ألنها التمتلك الس�يطرة عى ه�ذا امللف الذي 
يدار من قبل الركات الرتكية، وبالتايل فإن 

اتفاق املوازنة سيبقى حربا عى ورق,.
ويف هذا الش�أن أكد الخب�ري االقتصادي إياد 
املالك�ي، أن املوازن�ة ح�ددت الت�زام اإلقليم 
بإع�ادة إي�رادات األش�هر الس�ابقة,فاملادة 
11 تن�ص ع�ى أن النف�ط ال يس�لم بش�كل 
رس�مي من االقلي�م اىل الحكوم�ة االتحادية 
وإنم�ا تقوم رشكة س�ومو ببي�ع 250 الف 
برميل وتس�لم إيرادات النف�ط اىل الحكومة 

االتحادي�ة, كم�ا أن قان�ون املوازن�ة ح�دد 
التزام االقليم  بإعادة إيرادات االشهر الثالثة 
السابقة قبل إقرار املوازنة , والتي تعهد بها 
وفد إقليم كردستان يف لقاءاته مع الحكومة 
وأك�د التزامه بفقرات املوازن�ة , ويف حال لم 
يلت�زم االقليم لن ترس�ل رواتب املوظفن إىل  

كردستان«.
املراق�ب   ( م�ع  اتص�ال  يف  املالك�ي  وق�ال 
العراقي(: إن »آلية إرس�ال االي�رادات تتمثل 
يف تحدي�د رشك�ة س�ومو مبلغ بي�ع برميل 
س�عر النفط ويرضب هذا الرقم يف 230 الفاً 
ويف النهاي�ة يجب أن يس�دد االقليم املبلغ أو 
يقطع م�ن املوازنة , وه�ي تعديالت اُدخلت 

عى املادة 11 وأعطت االقليم امتيازات كبرية 
عى حساب الحكومة املركزية  وهذا يعود اىل 
التنازالت التي قدمتها الحكومة والكتل فأنه 
حتى لو لم يس�لم نفطه ف�أن القانون أجاز 
اس�تالم حصته واليعلم أحد هل يسدد العام 

املقبل من حصته أم أن هناك أمورا أخرى.
من جهته أكد املختص بالش�أن االقتصادي 
جاس�م العكي�يل , أن »املخ�اوف م�ن ع�دم 
تس�ليم االقليم لنفطه اىل رشكة سومو تنبع 
من السنوات الس�ابقة التي لم يلتزم االقليم 
بتس�ديد حصت�ه النفطي�ة يف ظ�ل ته�اون 

الحكومات السابقة ... 
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المراقب العراقي/ خاص...
ل�م يكن ق�رار وزي�ر املالي�ة بإعادة 
فرض الرضائب عى املوظفن، سوى 
سياس�يا، أريد من خالله إثارة الرأي 
العام، ليتسنى لرئيس الوزراء إلغاءه 
والظهور بهيئ�ة الحريص عى قوت 
املواط�ن، ه�ذا م�ا توقع�ه مراقبون 
للش�أن السيايس بعد س�اعات قليلة 
من إعالن عيل عالوي فرض الرضائب 
ع�ى رواتب املوظف�ن بموجب املادة 
)3٤(، الفق�رة )ج( بقان�ون املوازنة 

االتحادية.
التواص�ل  مواق�ع  ع�ى  ب�ْت  وُسِّ
االجتماع�ي وثيق�ة، ي�وم الجمع�ة 
املالي�ة  وزارة  أق�رت  إذ  امل�ايض، 

بصحته�ا، وج�اء فيه�ا : أن »وزي�ر 
املالي�ة طل�ب م�ن الحكوم�ة الب�دء 
مرتب�ات  ع�ى  رضائ�ب  بف�رض 
املوظفن بنسب معينة وبأثر رجعي، 
يمتد ملطلع هذا الع�ام، معتمدا بذلك 

عى فقرة آنفة الذكر«.
وج�اء هذا القرار بع�د أيام قليلة من 
التصوي�ت ع�ى املوازن�ة والت�ي ت�م 
بموجبها إلغاء فقرة فرض الرضائب 

بحسب ما أكده نواب يف الربملان.
لك�ن ما أث�ار اس�تغراب الجميع هو 
الكت�اب الذي سب�ه الوزي�ر عالوي 
ودافع�ت عنه املالية بق�وة عرب بيان 
بع�د س�اعات م�ن ن�ر  أصدرت�ه 
كت�اب الوزي�ر، حيث ذك�رت الوزارة 

يف بي�ان بأنه�ا »تعم�ل ع�ى تطبيق 
الواردة  كافة الق�رارات والنص�وص 
يف قان�ون املوازنة العامة لعام 2021 
الت�ي ص�وت عليها مجل�س النواب« 

بحسب البيان.
وأحدث�ت تلك املوافقة »ضجة« داخل 
الربمل�ان حي�ث س�ارع نائ�ب رئيس 
الربمل�ان بش�ري الحداد إلص�دار بيان 
ق�ال في�ه إن »مق�رتح وزارة املالية 
مخالفة قانونية ملواد املوازنة«، داعيا 
»وزارة املالي�ة إىل البحث عن تعظيم 
موارد الدولة بدال من االس�تقطاعات 

الرضيبية للموظفن واملتقاعدين«.
واس�تمرت تل�ك »الجلب�ة« حول هذا 
»الق�رار« ال�ذي ف�ر بأن�ه »لعبة« 

حكومي�ة إلش�غال الش�ارع والعمل 
ع�ى »مح�و« ذاكرت�ه ح�ول أزم�ة 
الدوالر وارتفاع أسعار املواد الغذائية، 
لرئي�س  انتخاب�ي  زخ�م  وإعط�اء 
الوزراء الذي أشارت جميع التوقعات 
بأنه سيعمد اىل إلغاء القرار ليحسب 

له أمام الرأي العام.
وبع�د خمس�ة أي�ام من ذل�ك أصدر 
رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي 
ق�راراً، بوق�ف الكت�اب الص�ادر من 
ف�رض  بخص�وص  املالي�ة  وزارة 
الرضائب عى رواتب املوظفن، االمر 
الذي أثبت دقة جميع التكهنات التي 

وصفته »باالتفاق املسبق«.
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اإلقليم ينقض اتفاق الموازنة 
والمركز ينتظر »براميل« النفط !

»الوزير« و »الرئيس« يستعرضان 
بالقرارات ويتاجران بلقمة الموظفين

المراقب العراقي/بغداد...
طال�ب النائ�ب عب�اس ياب�ر، ام�س 
الثالث�اء ، ب�اإلساع بإخ�راج القوات 
األجنبي�ة م�ن العراق ووض�ع جدول 

زمني النسحاب تلك القوات.
صحف�ي  ترصي�ح  يف  ياب�ر  وق�ال 
تابعته »املراق�ب العراقي« أن »رحيل 
األجنبية عموم�ا واألمريكية  القوات 

خصوص�ا، يأتي تنفيذا لقرار مجلس 
له�ذا  الراف�ض  والش�عب  الن�واب 

الوجود«.
وأضاف ان »مجلس النواب يتابع عن 
كثب مخرجات الجولة الثالثة للحوار 

االسرتاتيجي بن واشنطن وبغداد«.
وأش�ار إىل أن »اس�تمرار املطالب�ات 
النيابي�ة ق�د يعج�ل برحي�ل القوات 

إىل  قواعده�ا  وتس�ليم  األمريكي�ة 
الجانب العراقي«.

القواع�د  م�ن  العدي�د  ان  يذك�ر 
العس�كرية التابعة للجيش االمريكي 
تنتر ش�مال وغربي العراق، وكانت 
قد اع�ادت تواجدها بع�د عام 201٤ 
الح�رب ض�د  يف  املش�اركة  بذريع�ة 

عصابات داعش.

المراقب العراقي/بغداد...
ابدت لجن�ة الصحة النيابي�ة، امس الثالث�اء، قلقها من 
ال�دوام الحض�وري للطلب�ة، فيما لفت�ت اىل انه�ا تتابع 

ارتفاع االصابات عن كثب.
وق�ال عض�و اللجن�ة النائب س�لمان حس�ن يف ترصيح 
صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« ان�ه »لدين�ا قلق 
ومخ�اوف كبرية حيال ع�ودة الدوام الحض�وري لبعض 
املراحل الدراسية مع دخول العراق نفق معدالت اإلصابة 

العالي�ة بفريوس كورونا يف األي�ام املاضية، التي أظهرت 
تس�جيل أرقام عالية جداً، بعضها كان األعى منذ ظهور 
جائح�ة كورونا يف البالد«. وأض�اف، أن »الكثري من ذوي 
الطلب�ة اخذوا يتخوفون من إرس�ال ابنائه�م للمدارس، 
الس�يما أن مع�دالت اإلصاب�ات عالي�ة«، مش�رياً إىل أن 
»لجنته سرتس�ل طلباً ملّحاً للجن�ة العليا من أجل تغيري 
نمط دوام املراحل الدراس�ية من حضوري إىل الكرتوني، 

لتفادي وصول اإلصابات إىل طلبتنا«.

المراقب العراقي/بغداد...
ام�س  النيابي�ة،  القانوني�ة  اللجن�ة  اك�دت 
الثالث�اء، أن رفع الحصان�ة عن النائب يكون 
بطل�ب قضائي، فيم�ا بين�ت ان »الحصانة« 

التحمي الربملاني يف حال ارتكابه الجرائم.  
وقال عض�و اللجنة حس�ن فدعم يف ترصيح 
صحف�ي تابعته »املراقب العراقي« إن »هناك 
م�ادة قانوني�ة تمن�ح عضو مجل�س النواب 
الحصان�ة القانوني�ة وتحمي�ه م�ن االبتزاز 
والضغوطات يف تريع القوانن ذات املصالح 
العليا«، مبيناً أن »هذه املادة مهمة بالنس�بة 
للنائ�ب أثن�اء أداء دوره النياب�ي والرقاب�ي 

عندما يتصادم مع كبار الفاسدين«.
وأضاف أن »هن�اك ضغوطات كثرية يتعرض 
له�ا النائب م�ن املمكن أن تس�تثمر يف بعض 
القضايا القضائي�ة للضغط عليه اثناء عمله 
الرقاب�ي والتريع�ي«، مش�رياً اىل أن »املادة 
القانونية التي تمنح الحصانة للنواب استثنت 
البعض منهم إذا كان متلبس�اً بجريمة سواء 

كانت جريمة جنائية وغريها«.
ولفت اىل أن »للجه�ات القضائية والتنفيذية 
ح�ق تنفي�ذ أوام�ر القب�ض«، موضح�اً أن 
»رف�ع الحصان�ة ع�ن النائ�ب يك�ون بطلب 
من الجه�ات القضائي�ة اىل مجل�س النواب، 

حي�ث يعرض الطل�ب عى الن�واب للتصويت 
علي�ه ويتم رفع الحصانة ع�ن النائب لتقوم 

الجهات القضائية يف تدوين أقواله«.
وأش�ار اىل أن«هناك بعضاً م�ن القضايا التي 
تتعلق بالنائب ليس�ت فقط القضايا اإلدارية 
اجتماعي�ة  قضاي�ا  هن�اك  حي�ث  وغريه�ا 
وجنائية تتطل�ب رفع الحصانة عن النائب«، 
مبين�اً أن »ملجلس النواب صالحيات يعرضها 
اثناء الفصل التريعي بطلب رفع الحصانة 
،ويت�م التصوي�ت عليها، وه�ي من صالحية 
رئي�س مجلس الن�واب أن يرس�ل كتاب رفع 

الحصانة عن النائب للقضاء«.

المراقب العراقي/بغداد...
كشف النائب بدر الزيادي، امس الثالثاء، عن اختفاء بعض النواب منذ 
ادائهم اليمن الدس�تورية، مع بداية ال�دورة الحالية وعدم حضورهم 
جلس�ات الربملان. وق�ال الزيادي يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراقب 
العراق�ي« ان »اداء مجل�س الن�واب تأثر بش�كل كب�ري يف التظاهرات 

وجائحة كورونا وغريها من املؤثرات السياسية«.

واضاف ان »االداء كان اقل من املتوسط بسبب كثرة الغيابات النيابية 
حي�ث بعض الن�واب لم نعرفهم او نراهم بعد اداء اليمن ما تس�بب يف 

غيابات كبرية وخلل يف النصاب«.
وأش�ار الزيادي اىل ان »الربمل�ان رشع القوانن الخاص�ة باالنتخابات 
املبك�رة فضال عن املحكمة االتحادي�ة واملوازنة اال انه اخفق يف تمرير 

قوانن مهمة مثل النفط والغاز واالحزاب وغريها«. 

الصحة النيابية تبدي قلقها من الدوام الحضوري للطلبة

القانونية النيابية: رفع الحصانة عن النائب يكون بطلب قضائي

نواب يختفون بعد أداء اليمين الدستورية !!

مطالبات باإلسراع في إخراج القوات األجنبية 

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...
دع�ا النائ�ب مختار املوس�وي، 
امس الثالثاء، الحكومة اىل اطالع 
االتفاقي�ات  بماهي�ة  الربمل�ان 
الخارجي�ة التي عقده�ا العراق 

مع عدد من الدول العربية.
وقال املوس�وي، يف بي�ان تابعته 
»ندع�و   : العراق�ي«  »املراق�ب 
الكاظم�ي إىل عقد لق�اء مع َمن 
أوصل�ه لهذا املنصب، وإطالعهم 
عن كثب عى ماهي�ة وتفاصيل 
االتفاقات التي وقعها مع مرص، 

واألردن، وقطر، واإلمارات«.
وأض�اف، أن »أعض�اء مجل�س 
طري�ق  ع�ن  ج�اءوا  الن�واب 
االنتخابات، وهم ممثلو الشعب 
العراق�ي، والب�د م�ن أن يك�ون 
لهم دور كب�ري يف صناعة القرار 

داخلياً وخارجياً«.
»االتفاق�ات  أن  إىل  وأش�ار 
الخارجية ترسم سياسة العراق 
الخارجي�ة، وكذل�ك االتفاق�ات 
االقتصادي�ة التي تؤثر حتى عى 

األجيال القادمة«.

نائب يدعو الحكومة إلطالع 
البرلمان على االتفاقيات الخارجية

السعودية »الماكرة« ُتفّتش عن طوق نجاة في بغداد

في هذا العدد

4
5
6

قائد قوة القدس: 
المقاومة تتخذ كل 
يوم خطوة أساسية 

ضد األعداء
انسحاب أميركا

 من أفغانستان.. 
مناورة 

أم قرار ؟

الشرطة 
ينفي إقالته 

المدرب 
ألكسندر إليتش
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دعاية انتخابية لكسب األصوات

»عالوي« يفرض الضرائب و »الكاظمي« ُيلغيها.. 
الحكـومـة تقامـر بقـوت المـواطن 

املراقب العراقي/ خاص...
ل�م يكن قرار وزي�ر املالية بإعادة فرض 
الرضائب عىل املوظفني، سوى سياسيا، 
أري�د م�ن خالل�ه إث�ارة ال�رأي الع�ام، 
ليتسنى لرئيس الوزراء إلغاءه والظهور 
بهيئة الحريص عىل ق�وت املواطن، هذا 
م�ا توقع�ه مراقبون للش�أن الس�يايس 
بعد س�اعات قليلة من إعالن عيل عالوي 
ف�رض الرضائ�ب عىل روات�ب املوظفني 
)ج(  الفق�رة   ،)٣٤( امل�ادة  بموج�ب 

بقانون املوازنة االتحادية.
بْت عىل مواقع التواصل االجتماعي  ِّ وسرُ
وثيق�ة، يوم الجمع�ة امل�ايض، إذ أقرت 
وزارة املالي�ة بصحتها، وج�اء فيها : أن 
»وزي�ر املالية طلب م�ن الحكومة البدء 
بف�رض رضائب عىل مرتب�ات املوظفني 
بنس�ب معينة وبأثر رجعي، يمتد ملطلع 
هذا العام، معتم�دا بذلك عىل فقرة آنفة 

الذكر«.
وجاء ه�ذا الق�رار بع�د أي�ام قليلة من 
التصويت عىل املوازنة والتي تم بموجبها 
إلغ�اء فقرة فرض الرضائب بحس�ب ما 

أكده نواب يف الربملان.
لكن ما أثار استغراب الجميع هو الكتاب 
ال�ذي سب�ه الوزي�ر ع�الوي ودافع�ت 
عن�ه املالية بقوة عرب بي�ان أصدرته بعد 
س�اعات من ن�ر كتاب الوزي�ر، حيث 
ذك�رت ال�وزارة يف بي�ان بأنه�ا »تعم�ل 
ع�ىل تطبيق كافة الق�رارات والنصوص 
ال�واردة يف قان�ون املوازن�ة العامة لعام 

2021 التي صوت عليها مجلس النواب« 
بحسب البيان.

وأحدث�ت تل�ك املوافقة »ضج�ة« داخل 
الربملان حيث سارع نائب رئيس الربملان 
بش�ر الحداد إلص�دار بيان ق�ال فيه إن 
»مق�رح وزارة املالي�ة مخالفة قانونية 
مل�واد املوازن�ة«، داعي�ا »وزارة املالية إىل 
البح�ث ع�ن تعظي�م م�وارد الدولة بدال 
من االستقطاعات الرضيبية للموظفني 

واملتقاعدين«.
واس�تمرت تل�ك »الجلب�ة« ح�ول ه�ذا 
»القرار« الذي فرس بأنه »لعبة« حكومية 
إلش�غال الش�ارع والعمل ع�ىل »محو« 
ذاكرته حول أزمة الدوالر وارتفاع أسعار 
امل�واد الغذائية، وإعطاء زخ�م انتخابي 
لرئي�س ال�وزراء ال�ذي أش�ارت جمي�ع 
التوقعات بأنه س�يعمد اىل إلغ�اء القرار 

ليحسب له أمام الرأي العام.
وبعد خمس�ة أيام من ذلك أصدر رئيس 
ق�راراً،  الكاظم�ي  مصطف�ى  ال�وزراء 
بوق�ف الكتاب الصادر م�ن وزارة املالية 
بخص�وص فرض الرضائ�ب عىل رواتب 
املوظف�ني، االمر الذي أثب�ت دقة جميع 
»باالتف�اق  وصفت�ه  الت�ي  التكهن�ات 

املسبق«.
وحول ذلك يرى املحلل الس�يايس قاس�م 
الغ�راوي أن »وزي�ر املالية غر قادر عىل 
أن يفرض رضائب أو اس�تقطاعات عىل 
روات�ب املوظفني وأن ما سب من كتاب 
ه�و عبارة ع�ن زوبع�ة يف فنج�ان، ألن 

الربملان رفض هذه الفقرة وتم التصويت 
عىل إلغائه�ا باإلجماع خ�الل التصويت 

عىل املوازنة«.
خ�ص  ترصي�ح  يف  الغ�راوي  ويضي�ف 
»الغ�رض  أن  العراق�ي«  »املراق�ب  ب�ه 
من تل�ك الزوبعة ه�و إش�غال املواطن، 
باالس�تقطاعات والعم�ل ع�ىل تن�ايس 
مس�توياته  أع�ىل  اىل  ال�دوالر  صع�ود 

وإرضاره بجميع فئات الشعب«.
ولف�ت بقول�ه » توقعن�ا من�ذ الس�اعة 
االوىل لترسي�ب وثيق�ة وزي�ر املالية، أن 
الكاظمي س�رفض وستحس�ب له بأنه 
مع الشعب وضد االستقطاعات وأنه مع 
املوظفني وهذا ما حدث بالفعل، السيما 
يح�اول  قادم�ة، وه�و  االنتخاب�ات  أن 

استغالل تلك القرارات انتخابياً«.
من جهته يؤكد املحلل الس�يايس قاس�م 
العس�كري يف حديث خص ب�ه »املراقب 
التجوي�ع  سياس�ة   « أن  العراق�ي«  
دَّة  والصدمات بدأت بتس�لم الكاظمي سرُ
الحك�م ألن ق�رارات الحكوم�ة مرهونة 
لصندوق النق�د الدويل حيث تم تطبيقها 
عىل الشعب من خالل الورقة البيضاء«.

ويضيف أن »االستقطاعات عىل املوظف 
ماهي إال مناورة مكشوفة، من مناورات 
الحكوم�ة الحالية، مع قرب االنتخابات، 
الت�ي سعان م�ا تراجعت عنه�ا كونها 
املوازن�ة  للدس�تور ولقان�ون  مخالف�ة 
الذي أق�ره الربملان ورفع تلك الفقرة من 

مضامينه«.

نواب حاضرون غائبون .. »النصاب« ُيرّحل جلسة البرلمان إلى الخميس
املراقب العراقي/ بغداد

ق�رر مجل�س الن�����واب، تأجي�ل 
جلسته التي ك����ان مقرراً عقدها 
غ����د  ي���وم  إىل  الثالث�اء،  أم�س 

الخميس.
ل�«املراق�ب  برملان�ي  وق�ال مص�در 
العراقي«، إن »رئاسة مجلس النواب 
ق�ررت تأجي�ل الجلس�ة إىل ي�وم غد 

الخميس املقبل«.
وأض�اف املص�در ال�ذي طل�ب ع�دم 
الكش�ف ع�ن اس�مه، أن »التأجي�ل 
س�ببه ع�دم وج�ود نص�اب قانوني 

لعقد الجلسة«.
وغالب�اً ما يتس�بب اخت�الل النصاب 
القانون�ي وتغيب العدي�د من النواب 
عن الحضور إىل املؤسسة التريعية، 
بتأجي�ل متك�رر لجلس�ات مجل�س 

النواب.

الموازنة تعود إلى دائرة الضوء والرئاسة تدخل على خط األزمة
املراقب العراقي/ بغداد

كش�فت وزارة املالي�ة، الثالثاء، عن وج�ود أخطاء 
ضم�ن ج�داول ونص�وص موازن�ة 2021 املعلن�ة 
بالجريدة الرسمية مش�رة اىل انها ستفاتح رئاسة 

الجمهورية لغرض التصحيح.

وذكر املكتب اإلعالمي للوزارة يف بيان ورد ل�«املراقب 
املالي�ة ب�ارشت بإج�راءات  ان »وزارة  العراق�ي«، 
التدقي�ق لقان�ون املوازن�ة االتحادي�ة لع�ام 2021 
بع�د مصادقة رئيس الجمهوري�ة وفق الصالحيات 

املخولة لنا«. 

واض�اف »حي�ث ب�دأت ال�وزارة بإج�راءات تدقيق 
قان�ون املوازن�ة العامة االتحادية رقم )2٣( لس�نة 
/2021 ال�ذي تم نش������ره بالجريدة الرس�مية 
وت�م   ، 12/نيس�ان/2021  يف   ٤625 بالع�دد 
مالحظتنا بوجود اخط�اء ضم��������ن الجداول 

والنص�وص«، مؤك������دا ان�ه »س�يتم مفاتح�ة 
ديوان الرئاس�ة لغرض اصدار بي�ان تصحيح وفقا 
للصالحي�ة املخول�ة له���������م بموجب احكام 
املادة )من قانون النر  بالج��ريدة الرس�مية رقم 

)78( لسنة 1977«.

»مطرقة« القضاء تضرب »البيت السني« وُتصّدع أركانه
املراقب العراقي/ بغداد

اتهم ائتالف الوطنية برئاس�ة اياد عالوي، الثالثاء، 
قيادات س�نية بزج القض���اء العراقي يف خالفاتها 
السياس�ية، مش�ي����را إىل أن الخ��الف�ات داخل 
الق�وى الس�نية هي ع�ىل الزع����امة السياس�ية 

للمكون.
وق�ال الناط�ق باس�م االئت�الف محم�د البديري يف 
ح�وار تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي«، إن “الخالفات 
داخ�ل القوى الس�نية هي عىل الزعامة السياس�ية 
للمكون”، مبينا أن “القيادات الس�نية لم تحقق أي 

انجازات عىل ارض الواقع”.
وأضاف الب����ديري، أن “خالف القيادات الس�نية 
ليس الج�ل ابن����اء املكون وانما ع�ىل الزعامة”، 
مش�را إىل أن “الج������ي�ل الثاني م�ن القيادات 
ف���ي  ال���عراق�ي  القض�����اء  زج  الس�نية 

الخالفات”.
ولف�ت إىل ان “املنافس�ة السياس�ية ب�ني القيادات 
الس�نية ليس للعطاء وانما ع�ىل الزعامة”، الفتا إىل 
أن “بعض القيادات الس�نية تسعى اىل جعل نفسها 

القائد األوحد”.

املراقب العراقي/ بغداد
أعلن قائد رشطة االنبار الفريق هادي رزيج كس�ار، الثالثاء، 

عن اإلطاحة بأبرز تاجر مخدرات غرب مدينة الرمادي.
وقال كسار يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي«، إن 
»ق�وة امنية من قيادة رشطة االنبار نصبت كمينا ألبرز تاجر 
مخدرات وتمكنت من اعتقاله يف منطقة الخمسة كيلو غربي 

مدينة الرمادي، دون وقوع اي مقاومة تذكر“.
واض�اف ان “القوات االمنية ضبطت بح�وزة املعتقل 50 الف 
حب�ة مخدرة نوع صف�ر واحد وغرامني ونص�ف والغرام من 
مادة الكريس�تال”، مبين�ا ان “القوات االمني�ة نقلت املعتقل 
وس�ط اجراءات امنية مشددة اىل احد املراكز االمنية للتحقيق 
معه ومعرفة املزيد م�ن التفاصيل عن بقية املتاجرين باملواد 

املمنوعة”.
يذك�ر ان قيادة رشط�ة االنبار تقوم بعمليات اس�تباقية عىل 
اماك�ن تواجد تجار الحشيش�ة واملخدرات للح�د من ظاهرة 
تعاطي املخدرات بني الش�باب، التي بدأت تستري مؤخراً يف 

املحافظة.

المخدرات تتسلل 
بخّفة إىل األنبار

املراقب العراقي/ بغداد
أعلن الحشد الش�عبي، الثالثاء، عن مضمون تقرير مهم حول فعالياته 

يف القضاء عىل ٤ من اهم مفارز نصب العبوات الناسفة يف دياىل.
وقال الناطق باس�م محور دياىل يف الحش�د صادق الحسيني ان ”مفارز 
نصب العبوات الناس�فة يف تنظيم داعش االجرامي كانت تش�كل تحدي 
يف بع�ض القواطع خاصة حمرين واطراف جلوالء بس�بب اس�تهدافها 

املتكرر للقوات األمنية والحشد الشعبي واملدنيني عىل حد سواء”.
واضاف الحس�يني، ان ”الحشد الشعبي ش�كل فريقا مختصا مدعوما 
بق�وة خاص�ة لتعقب خاليا نص�ب العبوات الناس�فة م�ن خالل جمع 
املعلوم�ات وص�وال اىل كش�ف هوية قادت�ه وتم بالفع�ل القضاء عىل ٤ 
من اهم املفارز يف االش�هر املاضية بعد اعتق�ال اهم االرهابني بعمليات 

نوعية”.
واش�ار اىل ان “العبوات الناس�فة تمثل اهم اسلحة داعش االرهابي بعد 
خس�ارته قوته القتالية بعد 2015 عقب تحرير كل مدن دياىل”، الفتا اىل 
“القض�اء عىل مف�ارز صنع ونصب العبوات الناس�فة انجاز امني مهم 

وايجابي للمشهد يف املحافظة”.

الحشد الشعيب يطيح بأربع 
مفارز »داعشية« يف دياىل

ين
ألم

ط ا
شري
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إيران ودفة الميزان .. 
بعي�دا ع�ن التعص�ب والتط�رف والتأزي�م والتعقي�د 
والتهوي�ل والتضليل نقولها بلس�ان ص�ادق مبني وإن 
كان قولنا س�يغضب املأزومني واملأس�ورين واملعلولني 
واملوتوري�ن واملتخندق�ني يف حظرة األعراب وس�طوة 
الع�رّاب وأس�باب الدمار والخراب من ساس�ة ش�يعة 
األصقاع وجمهور الجهل الرعاع وساسة سنة املحاور 
والبعث املقامر وقبلهم وبعدهم الكاكا الحبيب وجوكر 
تل أبيب البارزاني القريب نقول ش�كرا إليران . ال نريد 
أن نس�تذكر ونتذكر ونذكر أن إيران املحارصة من قبل 
أمريكا والغ�رب والعالم منذ واحد واربعني عاما وبأمر 
العم س�ام وعصا رامبوا ال يبيعونهم شيئا وال يشرون 
منه�م وال يزوجونه�م وال يتزوجون منه�م ومن يفعل 
ذل�ك فه�و ذيل إليران بلس�ان ش�يعة آل بني س�فيان 
وبصم�ة الغائ�ب س�لمان وصم�ت الساس�ة الغّم�ان 
و)إيران بره بره( . لكن إيران املحارصة املستهدفة من 
الجمي�ع تحول�ت اىل الرقم األصع�ب يف املنطقة والقوة 
الحارضة الناطقة تصنع ما تحتاج يف بالدها وتزرع ما 
يحتاج ش�عبها يف أرضها وتبني قوتها وتواجه أعداءها 
حت�ى صارت دول�ة معرًف�ا به�ا يف منظوم�ة النادي 
النووي يف االتفاق مع خمس�ة زائد واحد الذي انسحب 
منه ترامب وها هو بايدن يسارع الخطوات ليعود اليه 
برط إي�ران ورشوطها . لم تكتف إيران التي كان لها 
ال�دور الفاع�ل يف القضاء عىل داعش بدماء ش�هدائها 
األب�رار وما قدمته للعراق بدعم حش�د الفتوى املقدس 
وس�وريا  لم تكتف بذلك فكان اتفاقها مع الصني الذي 

يستمر 25 سنة كان بمثابة 
يف  هّيج�ت  أخ�رى  صدم�ة 
البي�ت األبي�ض كل املواجع 
الط�وارئ  فتي�ل  وأش�علت 
لتقل�ب مي�زان الع�م بايدن  
وتعي�د الت�وازن املفق�ود يف 
العال�م املرص�ود . إيران مع 
الص�ني وبتوافق مع الروس 
يعني تق�دم املحور الرقي 

الجدي�د ليطرق أب�واب النفوذ 
األمريك�ي ويغدو قوة تقض مضاجع العربان وتالمس 
ف�روز الش�طآن ع�ىل ش�واطيء الس�فارة األمريكية 
يف بغ�داد والع�راق هو الخطر األكرب والس�احة األقوى 
يف لعب�ة املواجه�ة . ما تقوم ب�ه إيران يعط�ي العراق 
الضعيف املس�تضعف قوة رغم أنف القائمني عليه من 
أش�باه الساسة بعدما صار درع أمريكا الذي تواجه به 
املد الصيني عرب إيران والق�وة اإليرانية الناهضة . هنا 
ص�ار لزاما عىل الرئي�س بايدن والح�زب الديمقراطي 
وحتى الجمهوريني يف الكونكرس أن يعيدوا حساباتهم 
ويراجعوا أوراقهم يف س�الف النوايا وم�ا تخفي املنايا 
فال فائ�دة لهم بعد الي�وم يف عراق هزيل فاس�د عقيم 
بمواجه�ة إي�ران القوي�ة الناهضة والص�ني الزاحفة 
الح�ارضة . نعم البد م�ن عراق قوي متماس�ك موحد 
ب�ال فنطزة أش�باه الزعماء وحيتان الفس�اد ومافيات 
اإلره�اب واالنفص�ال يف أربيل وال مس�عود وال بارزاني 
. ش�كرا إيران فقد أع�دِت للعراق رغم أنف الفاس�دين 
والفاش�لني والخائنني والتابع�ني والعمالء واملأجورين 
ش�يئا م�ن أم�ل الع�ودة ليأخ�ذ دوره الري�ادي وقوته 
اإلقليمي�ة والدولي�ة . أخ�را ولي�س آخرا نق�ول إن ما 
يحص�ل اليوم ال يخلو من إرادة القدر ومش�يئة الله يف 
تغير األسباب وخلق املسببات إلنقاذ العراق من أرباب 
النفاق فيعطي إيران القوة والصمود فتكون قوة مؤثرة 
يف تغير خارطة املنطقة وال ندري كيف س�يكون حال 
حرامية بغداد وس�الطني القصور وزعماء آخر صيحة 

وفلتات هذا الزمان والله املستعان .  مجرد رؤية ...

إصبع عىل الجرح .. 

منهل عبد األمري المرشدي ..

فقدان
الموظف »منتظ���ر حنون  ان���ي 
ش���ركة  أحد منتس���بي  هادي« 
مصافي الوسط / مصفى الدورة 
، فق���دت مني ) هوية الموظف 
البواب���ة  دخ���ول  كارت  وب���اج 
االلكتروني���ة( فمن يعثر عليها 
تس���ليمها إلى مقر الشركة في 

مصفى الدورة .
الموظف منتظر حنون هادي

املراقب العراقي/ بغداد
دعا عض�و تح�����ال�ف الفت�ح، النائب مختار املوس�وي، 
الثالثاء ، الحكوم����ة اىل رضورة اإلساع يف معالجة ارتفاع 
أس�عار ال�دوالر ال������ذي انعك�س س�لب�����ا عىل دخل 

املواطن.
»املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي  ترصي�ح  يف  املوس�وي،  وق�ال 
العراق�ي«، ان »الربملان مطالب الي�وم بال�����وفاء يف وعده 
واقالة الحكومة فورا لعدم قدرتها عىل إدارة او السيطرة عىل 
سوق األوراق املال������ية التي انعكست نتائجها سلبا عىل 

املواطن وقوته اليومي”.
وأض�اف، ان ”اس�تمرار الحكوم�ة يف منهجه�ا ه�ذا يعن�ي 
القض�اء عىل املواطن وارتفاع مس�ت��وى الفقر اىل حد كبر 
بس�بب الغالء وارتفاع اسعار املواد التي تتعلق بقوت العوائل 

اليومية”.
واش�ار اىل ان ”م�ن الرضوري تعاض�د جميع الكت�ل للعمل 
ع�ىل اقال�ة الحكومة قبل املوع�د املحدد النقاذ م�ا تبقى من 

االقتصاد العراقي”.

هل تدفع »الورقة الخضراء« 
الحكومة نحو هاوية اإلقالة؟
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االربعاء 21 نيسان  2021 العدد 2572 السنة الحادية عشرة

انخفضت أسعار خام البرصة الخفيف والثقيل، بعد افتتاحها ، يف 
حني ارتفعت خامي برنت واالمريكي الكثر من %1.

وانخفض نف�ط البرصة الخفيف املصدر آلس�يا إىل 66.78 دوالرا 
للربمي�ل بمق�دار 0.05 دوالر وبنس�بة 0.07% عن ي�وم الخميس 
املايض، فيما س�جلت اس�عار خام البرصة الثقي�ل 63.95 دوالرا 
للربميل بارتفاع  بلغ نس�بته 0.87%.وس�جل سعر النفط العربي 
الخفي�ف الس�عودي 66.17 دوالرا للربميل، وس�جل مزيج مربان 
اإلماراتي 65.47 دوالرا للربميل، وس�جل مزيج سهران الجزائري 
65.49 دوالرا للربمي�ل، ، فيم�ا س�جل بون�ي الخفي�ف النيجريي 
65.17 دوالرا، وجرياس�ول االنغويل 65.78 دوالرا. وكانت أس�عار 
النف�ط العاملية  ارتفع�ت  ليصل خام برن�ت 67.73 دوالرا، وخام 

غرب تكساس األمريكي عىل 64.14 دوالرا .

انخفاض أسعار خام البصرة 
الخفيف والثقيل

اعل�ن مص��رف الرش������يد ، ع����ن ق�راره 
للس�لف  العق�����ار  ره�ن  رشط  الغ������اء 

املمن�����وحة للقض��اة.
واوض�ح املك����ت�ب االع�����الم�ي للم�رصف 
يف بي�ان ، ان »امل�رصف ق�رر منح الس�لف�����ة 
بكفال�ة  دين�ار  ملي�����ون   )100( والبالغ�ة 
ق������ايض مس�تمر بالخدمة ويكف�ي )%50( 
من صايف راتبه الش�هر لتغطية القس�ط والفائدة 

الشهري«.
وبني ان »م�����دة الس�لفة )10( سنوات بفائدة 

.« )%5(

الرشيد يقرر الغاء شرط رهن 
العقار للسلف الممنوحة للقضاة

المالية تقدم قروضا سريعة للشركات والمشاريع في العراق
أعلن�ت وزارة املالي�ة انها بارشت، 
ووفقا ملا تضمنته الورقة البيضاء، 
الرسيع�ة  الق�روض  بتقدي�م 
الصغ�رية واملتوس�طة  لل�ركات 
املش�اريع  تموي�ل  وتيس�ري 
لتخفي�ف  الهادف�ة  االس�تثمارية 
ال�وزارة،  الس�كن.وقدمت  أزم�ة 
عىل وفق برنام�ج األداء الحكومي 
لألشهر الستة من السنة املاضية، 
والخط�ط  الربام�ج  م�ن  العدي�د 
ضم�ن قطاعاته�ا املختلفة، وفقا 
لبي�ان ص�ادر ع�ن الخلية.وذك�ر 

البي�ان أن م�رصف الرافدي�ن ب�دأ 
 )100( بقيم�ة  الق�روض  بمن�ح 
مليون دين�ار للموظفني الباحثني 
ع�ن الس�كن، و)50( مليون دينار  
أو  الس�كنية،  الوح�دات  ل�راء 
أنظمة الطاقة الشمسية املتجددة، 
الس�يارات،  ق�روض  ع�ن  فض�اًل 
والبح�وث  للفن�ادق،  والتش�غيل 
والصيادل�ة،  واألطب�اء،  العلمي�ة، 
الخ�اص،  القط�اع  وموظف�ي 
و25(   ،20  ،15  ،10  ،5( قيمته�ا 
م�ن  أن�ه  دينار.وأض�اف  ملي�ون 

أج�ل تطوي�ر أداء القط�اع امل�ايل، 
وتحسني مس�توى التكنولوجيا يف 
القط�اع املرصيف، س�اهم مرصف 
الرافدين يف مشاريع إعادة اإلعمار 
واالس�تثمار بخطط اس�راتيجية 
لتحس�ني البني�ة التحتية والصحة 
والتعلي�م والس�ياحة.عىل صعي�د 
املالي�ة  وزارة  رشع�ت  منفص�ل 
بتنفي�ذ مل�ف ترس�يم املش�اريع 
وطرحه�ا لالس�تثمار، إذ ب�ارشت 
الكهربائي�ة  الش�بكة  برمي�م 
والتعام�ل م�ع اختناق�ات النق�ل 

يف )12( قري�ة، وإكس�اء الط�رق 
الرئيسة يف خمس مناطق مختلفة 
يف املحافظ�ات، وتأهي�ل وتطوي�ر 
مجم�ع مياه العكش�ة يف النجمي، 
وترمي�م محط�ة تنقي�ة املي�اه يف 
عزيز بلد، وتمديد الخط الناقل من 
مروع الرميثة الجديد إىل منطقة 
أب�و رصيفة، وتجهيز ومد ش�بكة 
الكهرب�اء يف منطق�ة آل ظويهر يف 
اله�الل، ومد أنبوب امل�اء الناقل يف 
منطقة الوركاء وتمديد شبكة ماء 

السوير، بحسب البيان.

االقت�صادي

 انخفضت أس�عار رصف الدوالر ، يف البورصة الرئيسية 
اقلي�م  يف  طفي�ف  بش�كل  انخفض�ت  فيم�ا  ببغ�داد، 
كردس�تان.وقال مصدر، إن بورصة الكفاح والحارثية 
املركزية يف بغداد س�جلت 147800 دينار عراقي مقابل 
الكف�اح  بورص�ة  س�جلت  أمريكي.فيم�ا  دوالر   100

املركزية خالل افتتاحها 148100 دينار عراقي.
واش�ار  اىٕل أن اس�عار البيع والراء انخفضت يف محال 
الصريف�ة باالٔس�واق املحلي�ة يف بغداد حيث بلغ س�عر 
البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الراء 

147250 دين�ارا ل�كل 100 دوالر امريكي.أم�ا يف اربيل 
عاصم�ة اقليم كردس�تان فقد ش�هدت اس�عار الدوالر 
انخفاض�ا ايضا حيث بلغ س�عر البي�ع 148200 دينار 
لكل مائ�ة دوالر، والراء وبواق�ع 148000 دينار لكل 
مائ�ة دوالر أمريكي.ويعزو بعض مكاتب الصريفة هذا 
االنخفاض هو قي�ام البنك املركزي بضخ كميات كبرية 
م�ن الدوالر خ�الل مبيعاته اليومية، مم�ا ادى اىل زيادة 
عرض ال�دوالر يف االس�واق، وتوقعوا اصح�اب املكاتب 

انخفاضاً اكثر للدوالر خالل الساعات املقبلة.

انخفاض أسعار الدوالر في بغداد وإقليم 
كردستان وتوقع بهبوط أكبر

ق�ال وزير امل�وارد املائي�ة مهدي 
مكح�ول  س�د   : ان  رش�يد 
طاق�ة  س�يضيف  االس�راتيجي 
خزني�ة تق�در ب 3 ملي�ارات مر 
مكع�ب واوض�ح ان : مانقوم به 
هو معالجة ازمات واعادة االمور 
اىل نصابها مش�ريا اىل انه اليمكن 
اس�تمراراملجامالت يف ملف املياه 

والبلد اليحتمل مشاكل بهذا امللف 
.واضاف رشيد ان : خطط الوزارة 
تحتاج اىل تمويل بانش�اء س�دود 
وتعزي�ز مش�اريع االرواء اضافة 
اىل س�لطة تحتاجه�ا ال�وزارة يف 
تنفي�ذ قراراته�ا الخاص�ة باملياه 
والتجاوز عىل الحصص واالرايض 

الزراعية.

الموارد المائية : سد مكحول االستراتيجي 
سيضيف 3 مليارات متر مكعب

أرقام واقتصاد

مليارات دوالر قيمة 
االستثمارات في بادية السماوة 
حسب ما اكده محافظ المثنى 
بعد رفض الطلب السعودي
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مليون دوالر المبلغ الذي 
تسلمته شركة دانة غاز  

نتيجة عملياتها في إقليم 
كردستان العراق
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التجارة تعلن الكميات المسوقة 
األولى لموسم الحنطة

أعلن�ت وزارة التجارة ، الكميات املس�وقة األوىل 
ملوس�م الحنطة للعام 2021، فيما أشارت اىل أن 
ف�روع الركة العامة لتجارة الحبوب يف خمس 
محافظ�ات تواصل اس�تالم الحنطة املحلية من 

الفالحني واملزارعني.
وقال مدير عام الركة عبدالرحمن الجويرباوي 
يف بي�ان إن “الكمي�ات املس�تلمة م�ن الحنطة 
لغاي�ة اليوم بلغ�ت ) 6,386( ألف طن وتوزعت 
ب�ني املحافظات ،حي�����ث ب�ارشت محافظة 
املثن�ى أوالً بتس�ويق ) 4,347( ألف طن حنطة 
بأنواعه�ا ،والكوت س�وقت ) 1,212( ألف طن 
،وذي قار )موقع�ا الرف������اعي والدهيمي( 
سوقا ) 513 ( طن���اً ،والبرصة سوقت )165( 
طناً ،وأخرياً ميس�����ان س�����وقت ) 147( 

طناً”.
وأك�د أن “اللجن�ة املركزية للتس�ويق أعلنت يف 
الجلس�ة التاسعة إعداد خطة متكاملة لتسويق 
الفالح�ني  م�ن  الحنط�ة  محص�ول  واس�تالم 
تتناس�ب وحج�م الكمي�ات املتوقع تس�ويقها 
حس�ب الخطة الزراعية املعتمدة من قبل وزارة 
الزراع�ة ، وحس�ب املواصف�ات املعتمدة خالل 
عمليات تس�ويق واستالم الحنطة من الفالحني 
واملزارعني لع����ام 2021، التي أعدت بموجب 
املواصف�����ة الع�����راقي�ة والص�ادرة من 
والس�يطرة  للتقيي�س  املرك�زي  الج����ه�از 

النوعية”.
وأض�اف أن “ف�روع الركة يف املثنى وواس�ط 
وذي ق�ار والب�رصة وميس�ان تواصل اس�تالم 
واملزارع�ني  الفالح�ني  م�ن  املحلي�ة  الحنط�ة 
الوس�ط  وبانتظ�ار مب�ارشة ف�روع ومواق�ع 

والجنوب بالكامل”.

الموازنة تدخل حيز التنفيذ وكردستان لم تسلم برمياًل واحدًا 
الشركات التركية تهيمن على نفط اإلقليم

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي..
املوازن�ة يف جري�دة  قان�ون  إع�الن  رغ�م 
الوقائع العراقية واكتساب صفة التنفيذ , 
إال أن هناك من يلوح بالطعون يف القانون، 
الس�يما يف بعض الفقرات املهم�ة , ومنها 
حص�ة االقليم  وامل�ادة 11 بصورة خاصة 
, بع�د ورود معلوم�ات حول عدم تس�ليم 
االقلي�م برميالً واحداً م�ن النفط اىل بغداد، 
ما يؤثر سلبا عىل واردات النفط الحكومية 
قان�ون  لنج�اح  االول  املم�ول  تع�د  الت�ي 

املوازنة.
 ويف ه�ذا الص�دد أك�د عضو برمل�ان إقليم 
كردس�تان أحمد دب�ان أن حكومة اإلقليم 
ل�م تس�لم حت�ى اآلن كم�����ي�ة النفط 
املتفق عليها واملنصوص�������ة يف قانون 

املوازنة.
وأضاف أنه “منذ البداية عرفنا بأن حكومة 
اإلقليم لن تس�لم برميال واحدا من النفط، 
ألنها التمتلك الس�يطرة عىل هذا امللف الذي 
ي�دار من قبل ال�ركات الركي�ة، وبالتايل 
فإن اتفاق املوازنة سيبقى حربا عىل ورق,.
ويف هذا الش�أن أكد الخبري االقتصادي إياد 
املالك�ي، أن املوازن�ة حددت الت�زام اإلقليم 
بإع�ادة إيرادات األش�هر الس�ابقة,فاملادة 
11 تن�ص عىل أن النفط ال يس�لم بش�كل 
رس�مي من االقليم اىل الحكومة االتحادية 
وإنم�ا تقوم رشكة س�ومو ببيع 250 الف 
برميل وتس�لم إيرادات النفط اىل الحكومة 
االتحادي�ة, كم�ا أن قان�ون املوازن�ة حدد 
الت�زام االقلي�م  بإع�ادة إي�رادات االش�هر 
الثالثة الس�ابقة قبل إقرار املوازنة , والتي 

تعه�د به�ا وفد إقلي�م كردس������تان يف 
لقاءاته مع الحكومة وأكد التزامه بفقرات 
املوازن�ة , ويف ح�����ال ل�م يلتزم االقليم 
إىل   املوظف�������ني  روات�ب  ترس�ل  ل�ن 

كردستان«.
وق�ال املالك�ي يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب 

العراقي(: إن »آلية إرس�ال االيرادات تتمثل 
يف تحدي�د رشكة س�ومو مبلغ بي�ع برميل 
سعر النفط ويرضب هذا الرقم يف 230 الفاً 
ويف النهاية يجب أن يس�دد االقليم املبلغ أو 
يقطع من املوازن�ة , وهي تعديالت اُدخلت 
عىل امل�ادة 11 وأعط�ت االقلي�م امتيازات 

كبرية عىل حساب الحكومة املركزية  وهذا 
يع�ود اىل التنازالت الت�ي قدمتها الحكومة 
والكت�ل فأنه حتى لو لم يس�لم نفطه فأن 
القانون أجاز اس�تالم حصته واليعلم أحد 
هل يس�دد الع�ام املقبل من حصت�ه أم أن 

هناك أمورا أخرى.

من جهته أكد املختص بالشأن االقتصادي 
جاس�م العكي�ي , أن »املخ�اوف م�ن عدم 
تس�ليم االقلي�م لنفط�ه اىل رشكة س�ومو 
تنبع من الس�نوات الس�ابقة التي لم يلتزم 
االقلي�م بتس�ديد حصت�ه النفطي�ة يف ظل 
والي�وم   , الس�ابقة  الحكوم�ات  ته�اون 
هن�اك قانون يلزم االقليم بتس�ديد نفطه , 
ولك�ن بصورة عام�ة أن تعديالت املادة 11 
الخاصة بنفط االقلي�م أربكت امل����وقف 
امل�ايل للع�������راق , فاملوازنة احتس�بت 
قيم�ة نف�ط االقليم وإذا ما أخ�ل باالتفاق 
ف�أن هن�اك عج�زا مالي�ا كب�ريا يتحمل�ه 
الربمل�ان الذي عدل امل�ادة 11 بدون مراعاة 

مصالح البالد«.
وق�ال العكي�ي يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب 
العراق�ي(: إنه »رغم دع�وات بعض الكتل 
النيابي�ة بإلزام إقليم كردس�تان بتس�ليم 
كاف�ة االي�رادات النفطي�ة والحدودي��ة , 
ويتحمل أي مس�ؤول حكوم�ي التداعيات 
القانوني�ة لتمري�ر أي مبال�غ خالفا لذلك, 
لكن الضغوطات السياس�ية وراء تعديالت 

املادة 11 وجعلها تالئم االقليم«.
وأض�اف أن »قان�ون  املوازن�ة يض�م موادَّ 
كثرية تهم رشائح مهمة من أبناء الش�عب 
العراق�ي لم يتم إدراجه�ا وخصوصا املواد 
التي تؤثر ع�ىل بنية املوازنة بصورة عامة، 
وأن اإلقلي�م س�يعتمد املن�اورة يف اس�تالم 
حصته , وعىل بغ�داد الضغط عليه يف حال 
عدم تس�ليم نفطه من خ�الل قطع رواتب 
موظفي�ه يف س�بيل إجب�اره ع�ىل االلتزام 

ببنود املوازنة«.

المالية النيابية: إذا »أخطأ البرلمان في نشر قانون الموازنة« فأين المشكلة ؟!
 عل�ق عضو اللجن�ة املالي�ة يف الربملان، 
، بش�أن ع�دم وج�ود  جم�ال كوج�ر 
تطابق بني جدول املوازنة املصوت عليه 

واملنشور يف الجريدةالرسمية.
وقال جمال كوج�ر، يف حديث صحفي، 
طبيع�ي  يشء  الخط�أ  “حص�ول  إن 
ويمك�ن تالفي�ه”، مرجح�اً “حص�ول 
خطأ حس�ابي غ�ري مقصود”.وأضاف 
كوج�ر، أن “الذي�ن دون�وا املوازن�ة هم 
أن  كم�ا  للخط�أ،  ومعرض�ون  ب�ر 
مجل�س النواب قام بتخفي�ض املوازنة 
قب�ل التصويت عليها، حي�ث تمإضافة 
وح�ذف أرق�ام، فم�ن املحتم�ل أن هذا 
يف  تف�اوت  بحص�ول  س�اهم  األم�ر 
األرق�ام”.ويف وقت س�ابق، أرشت كتلة 
النهج الوطني، وج�ود عدم تطابق بني 
جدول املوازنة املصوت عليه واملنش�ور 
يف  الكتل�ة  الوقائع.وقال�ت  جري�دة  يف 
بيان، إنه “يف املادة األوىل النص املكتوب 
ُتذك�ر تقديرات اي�رادات املوازنة بمبلغ 
)101( تريليون تقريبا وتش�ري يف نفس 
املادةبعبارة )حس�بما مب�ني يف الجدول 

/أ-( امللح�ق به�ذا القان�ون .. ولك�ن 
مجموع اإليرادات املذكورة يف الجدول ) 
أ( امللحق، مسجلة بمبلغ )93(تريليون 
دين�ار فق�ط ، وه�ذا التن�ايف ب�ني م�ا 
مذك�ور يف امل�ادة األوىل كتابة لتقديرات 
اإلي�رادات وم�ا مذك�ور يف الج�دول )أ( 

امللح�ق يتطلبتصحيحا وف�ق ما صّوت 
عليه الربملان يف ه�ذه املادة”.وأضافت، 
ان “امل�ادة )2( اوآل -1- يذك�ر الن�ص 
املكت�وب  ان النفقات التش�غيلية تبلغ 
) 90،5( تس�عون تريليون وخمسمائة 
مليار دينار تقريبا توزععىل وفق الحقل 

وحينم�ا  )ب(  الج�دول  م�ن   )1،2،3(
تراجع الج�دول )ب( تج�د ان مجموع 
ه�ذا املبلغ فقط يف الحق�ل )1( بعنوان 
اجم�ايل التش�غيلية بينم�ا الحق�ل )2( 
يشري اىل مبلغ اخر )9( تريليون تقريبا 
بعن�وان املديونية ، ويش�ري الحقل )3( 
يف الج�دول اىل مبل�غ ) الربامجالخاصة 
تقريب�ا )1،2( تريليون”.وتابع�ت أن�ه 
“ت�م ن�ر جدولني ملحق�ني بنصوص 
قان�ون املوازنةاملكتوبة احدهما يطابق 
النص�وص املكتوبة  يف قان�ون املوازنة 
تريلي�ون  النفق�ات)129،9(  بإجم�ايل 
دين�ار ويوجد جدول  ملح�ق آخر يبني 
تفاصي�ل ما مذك�ور يف املوازنة املرسبة 
التي قدرت اإلنفاق حينها بمبلغ )164( 
تريليوندين�ار ، واملف�روض ان يتم نر 
الجدول املتطاب�ق بأرقامه مع نصوص 
املوازن�ة املكتوب�ة الت�ي ص�ّوت عليها 
الربمل�ان ، وتح�ذف الج�داول املقرحة 
تع�رب ع�ن  الت�ي كان�ت  منالحكوم�ة 
نص�وص وم�واد عّدلها الربمل�ان وألغى 

بعضها”.

رأى الخب�ري االقتصادي وس�ام التميم�ي، ان العراق 
ام�ام منعط�ف خطري اذا ل�م تقم الحكوم�ة باعداد 
موازنة 2022 قبل اجراء االنتخابات املبكرة، الفتا اىل 
ان س�عر الدوالر ق�د يرتفع اكثر من املق�رر يف العام 
املقبل.وقال التميمي ، ان “االسعار ستشهد ارتفاعا 

اذا ل�م تقم الحكومة باعداد املوازن�ة االتحادية لعام 
2022 قبل ذهابها لالنتخابات املبكرة”.

واضاف ان “ العراق س�يمر بمنعطف خطري، يف حال 
دخوله العام الجديد من دون موازنة او تحديد لسعر 
رصف ال�دوالر، يحيث يك�ون اقل من الس�عر املقرر 

حاليا”.وب�ني ان “التجار سيس�تغلون ارتفاع س�عر 
الرصف لزيادة اسعار السلع والبضائع خاصة اذا لم 
تعد الحكوم�ة موازنة العام املقب�ل قبل االنتخابات، 
حيث م�ن املرجح زيادة س�عر ال�رصف اىل اكثر من 

1600 دينار للدوالر الواحد”.

اقتصادي: العراق سيمر بمنعطف خطير اذا لم تعد الحكومة موازنة 2022 قبل االنتخابات

اعلنت االدارة العام�ة للجمارك الصينية ، عن 
انخفاض ص�ادرات العراق النفطية اىل الصني 
بمق�دار 35% خالل ش�هر اذار مقارنة بنفس 
الش�هر من العام املايض، اال ان�ه احتل املرتبة 
الثالث�ة بالص�ادرات النفطية من ب�ني الدولة 
املص�درة اليه�ا خ�الل ثالث�ة أش�هر ماضية 
اعتبارا من كانون الثاني ولغاية شهر اذار بعد 

السعودية وروسيا.
وأظه�رت بيانات ص�ادرة ع�ن اإلدارة العامة 
للجم�ارك يف الص�ني ان »الص�ادرات العراقية 
تراجع�ت لش�هر اذار بمق�دار 35.3% لتص�ل 
اىل 3,619,676 ملي�ون ط�ن او ما يعادل )25 
مليون�اً و337 الف برمي�ل( اي ما يعادل 844 
الف برميل يوميا. ليحتل املرتبة الخامسة بعد 
كل من السعودية وروسيا والربازيل وعمان«.

واضاف�ت ان »الع�راق احت�ل املرتب�ة الثالث�ة 
بع�د كل م�ن الس�عودية وروس�يا بمجم�وع 
الص�ادرات النفطي�ة اىل الص�ني خ�الل ثالثة 
االش�هر املاضية ابتداء من شهر كانون الثاني 
ولغاية ش�هر اذار حيث ص�در 13.672.443 
ملي�ون طن او م�ا يع�ادل ) 95 مليوناً و707 

الفاً و101 برميل(« .
واشارت اىل ان »السعودية احتلت املرتبة االوىل 
بصادراته�ا النفطي�ة اىل الص�ني خالل ش�هر 
اذار وبواق�ع 7.84 ملي�ون ط�ن او م�ا يعادل 
)54 ملي�ون و895 ال�ف برميل(، بم�ا يعادل 
1.85 ملي�ون برمي�ل يومًيا، تلتها روس�يا ب� 
7,439,263 ط�ن او م�ا يع�ادل ) 52 ملي�ون 

و74 الف برميل(.
واوضح�ت ان الصني اس�توردت النفط الخام 
خالل ش�هر اذار من عر دول شملت كل من 
السعودية وروس�يا والربازيل وعمان والعراق 
والكويت واالمارات وامريكا وماليزيا وانغوال.

صادرات النفط العراقية 
تنخفض الى الصين 

بمقدار 35 %
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مع استكمال حصار الجيش واللجان الشعبية لمدينة مأرب، ووصول الحرب اليمنية إلى منعطف حاسم، نقلت وسائل 
اإلعالم عن موقع »الصحافة اليمنية« قوله إن عددًا من مشاة البحرية األمريكية قد وصلوا مطار »الغيضة« الذي 

تسيطر عليه السعودية في محافظة المهرة بشرق اليمن.
ومنذ بداية العدوان العسكري للتحالف بقيادة السعودية على اليمن، شاركت الواليات المتحدة عالنيًة وسريًة في 

الجرائم ضد اليمنيين إلى جانب السعوديين.

الحرب تصل »منعطفًا حاسمًا«

ما أهداف الوجود العسكري األميركي في »المهرة« اليمنية؟

المراقب العراقي/ متابعة
وأرصت الوالي�ات املتح�دة ع�ى م�دار هذه 
السنوات عى أن املشاركة يف الحرب اليمنية 
لإلم�ارات  األس�لحة  بي�ع  ع�ى  اقت�رت 
والسعودية، والتعاون مع التحالف للعمليات 
االس�تخباراتي،  الدع�م  وتقدي�م  الجوي�ة، 

واملساعدة يف التزود بالوقود أثناء الطريان.
ومن خ�ال إن�كار وجود مبارش يف س�احة 
املعركة ضد الشعب اليمني، أعلنت واشنطن 
أن قم�ع القاع�دة يف املناط�ق الجنوبية من 
اليمن، وخاصًة يف محافظتي البيضاء وأبني، 
ه�و الس�بب الوحي�د للعمليات العس�كرية 

ملشاة البحرية.
وم�ع ذلك، فإن االنتق�ادات املحلية والعاملية 
لدعم الواليات املتحدة للجرائم السعودية، ما 
يجعل اليمن أكرب أزمة إنس�انية يف العالم يف 
السنوات األخرية، دفعت جو بايدن إىل التعهد 
خال حملته االنتخابية بأن الواليات املتحدة 
ستنس�حب بالكام�ل من الح�رب يف اليمن، 
وتح�اول إجبار الرياض ع�ى إنهاء الحرب. 
ومع دخول الديمقراطيني إىل البيت األبيض، 
تم اإلع�ان عن قط�ع الدعم ع�ن العمليات 

الهجومية السعودية يف فرباير 2021.
وم�ن املهم اإلش�ارة إىل أن ترف�ات البيت 
األبيض بإعان انسحابه من الحرب اليمنية 
ومحاولة إطاق محادثات سام يف مسقط، 
ج�اءت يف أعق�اب تطورات م�أرب وهزيمة 
املرتزقة التابعني للسعودية ورئيس الوزراء 

اليمني املستقيل منصور هادي.
وكان�ت محاولة إنق�اذ الجبهة العس�كرية 
معاقله�ا  آخ�ر  يف  املفكك�ة  الس�عودية 
الرئيس�ية يف شمال اليمن يف محافظة مأرب 
االسرتاتيجية، الهدف الرئييس للبيت األبيض 
خلف الكواليس يف إعان دعمه لوقف إطاق 

النار خال املفاوضات.
واآلن أيضاً، وعى الرغم من عدم تحديد عدد 
القوات األمريكية التي تم نقلها إىل محافظة 
امله�رة، وه�ي محافظ�ة رئيس�ية أخ�رى 
تس�يطر عليها السعودية يف رشق اليمن، إال 
أن مس�اعدة التحالف العس�كري السعودي 
للحفاظ عى الس�يطرة عى هذه املنطقة قد 

تكون الرس�الة الرئيس�ية لحض�ور القوات 
األمريكية.

ويب�دو أن إدارة بايدن تعترب أن تغيري ميزان 
الق�وى م�ن الناحي�ة العس�کرية ه�و عى 
حس�اب الس�عوديني ولصالح أنص�ار الله، 
فع�ادت مرًة أخرى إىل تقدي�م الدعم املبارش 
للس�عوديني لوقف تق�دم اللجان الش�عبية 

والجيش اليمني.
وه�ذه القضي�ة وإن كان يمك�ن اعتباره�ا 
ذريع�ًة لتحقي�ق التوازن يف س�احة املعركة 
لتعزي�ز طاول�ة املفاوضات، ولك�ن بالنظر 
إىل أن الش�عب اليمني يقات�ل لطرد املعتدين 
الذين يحاولون عانيًة االس�تياء عى أجزاء 
م�ن الب�اد وتقس�يمها، فقد أظه�رت مرًة 

أخرى صحة اس�رتاتيجية أنصار الله يف عدم 
الثقة يف الوساطة األمريكية.

واليوم، هناك تقارير عديدة وذات مصداقية 
من وسائل اإلعام الدولية وحتى من حلفاء 
السعودية يف املعركة، بأن الرياض تستخدم 
إرهابي�ي القاع�دة وداعش لحماي�ة مأرب 
واملناط�ق األخ�رى الخاضع�ة لس�يطرتها، 
وأرس�لتهم ع�ى نطاق واس�ع إىل س�احات 

القتال يف مأرب.
وإذا كان�ت ش�عارات البي�ت األبي�ض حول 
محارب�ة القاع�دة يف اليم�ن صحيح�ًة، فا 
داعي للقلق بشأن انتصار أنصار الله، العدو 

الرئييس للقاعدة يف اليمن.
وال ش�ك يف أن الوج�ود يف محافظ�ة امله�رة 

النفطي�ة  املحاذي�ة ملحافظ�ة حرضم�وت 
كقاعدة تقليدية للوجود السعودي ونفوذها 
يف الح�رب اليمني�ة، يعني االس�تعداد لدعم 
الري�اض يف الجبهة التالية لتقدم أنصار الله 

لتحرير مناطق أخرى من وجود املعتدين.
خاص�ة  أهمي�ة  له�ا  امله�رة  ومحافظ�ة 
للس�عوديني يف مس�تقبل اليم�ن. وق�د أدت 
التوت�رات املتك�ررة مع إيران وع�دم اليقني 
الطري�ق  االعتم�اد ع�ى  اس�تمرار  بش�أن 
االسرتاتيجي ملضيق هرمز لصادرات النفط 
م�ن منطقة الخليج الف�اريس، إىل مزيد من 
الضغط عى الس�عودية للبحث عن بدائل يف 

السنوات األخرية.
ويف آب 2018، أش�ارت وثيق�ة مرسب�ة إىل 

أن الري�اض تخطط لبناء خ�ط أنابيب نفط 
م�ن الس�عودية إىل ش�واطئ امله�رة وميناء 
»نشتون«، ما سيوفر منفًذا مبارًشا إىل بحر 

العرب واملحيط الهندي.
وبعد رفض الرئيس اليمني السابق عيل عبد 
الله صالح لخطة منح الس�عودية السيطرة 
عى ه�ذا املم�ر اإلقليمي، رأى الس�عوديون 
يف األزم�ة اليمنية فرصًة فري�دًة لتنفيذ هذا 

الهدف.
وم�ع ذلك، فإن موقعه�ا الجغرايف عى طول 
الحدود الس�عودية العمانية، جعلها منطقًة 
خاضع�ًة لس�يطرة البلدين. ومن�ذ منتصف 
بن�اء  يف  الري�اض  ب�دأت   ،2017 نوفم�رب 
مستوطنات عس�كرية حول البنية التحتية 
الرئيس�ية واملناطق الس�احلية، والسيطرة 
عى مراف�ق البنية التحتي�ة يف املهرة، بما يف 
ذلك ميناء نيش�تون وميناء رسفيت ومنافذ 

»شهن« الحدودية ومطار الغيدة.
ومع ذل�ك، هناك منافس�ة واس�عة النطاق 
بني الس�عودية وس�لطنة عم�ان واإلمارات 
ع�ى النف�وذ يف ه�ذه املنطقة. وقد ش�هدت 
غ�ري  خاف�ات  األخ�رية  اآلون�ة  يف  امله�رة 
مس�بوقة بني الس�كان املحلي�ني حول دعم 
هات�ني الجماعتني املتقاتلتني من أجل قيادة 

املجلس العام للمهرة وسقطری.
ويف هذا الس�ياق، ُعقد اجتماع محيل بقيادة 
الشيخ »عبود حبود قمصيت« لدعم عبدالله 
ب�ن عي�ى العف�ر، وهو خي�ار قري�ب من 

اإلمارات، ويقيم حالًيا يف هذا البلد.
کم�ا تق�دم ُعم�ان أيًض�ا بش�كل تقلي�دي 
املس�اعدة اإلنس�انية للس�كان املحليني، يف 
محاول�ة للحفاظ عى ت�وازن القوى الحايل 
وكب�ح الطموح�ات الس�عودية يف املنطقة. 
ويف العام املايض، أطلقت عمان قناة املهرية 
الفضائي�ة، التي ترك�ز عى انتق�اد الوجود 
العس�كري الس�عودي واإلمارات�ي يف املهرة 

وسقطرى.
لذلك، فإن خي�ار الراع الدموي بني أنصار 
التي�ارات اإلقليمية الثاث�ة يف املهرة مرجح 
للغاية، ويف غضون ذلك يجري الس�عوديون 
حالًيا تنس�يًقا كاماً م�ع األمريكيني بحجة 

محاربة اإلرهاب.

يديعوت«: نتنياهو يمر بالمرحلة األصعب في حياته السياسية

صحيفة امريكية: المفاوضات النووية تتقدم رغم التخريب الصهيوني

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
بدأ اجتماع اللجنة املش�رتكة لاتفاق الن�ووي يف فيينا بحضور وفود 

إيران ومجموعة 4 + 1 وممثل االتحاد األوروبي.
االجتم�اع يأتي يف س�ياق املش�اورات الجارية بفيين�ا يف اطار اللجنة 
املش�رتكة لاتفاق الن�ووي ومن أجل اس�تعراض نتائ�ج مفاوضات 
ومشاورات مجموعات العمل يف مجايل رفع الحظر والربنامج النووي.
وضم االجتماع مساعدو وزراء الخارجية واملديرين السياسيني اليران 
ومجموعة 4+1 )أملانيا وروس�يا والصني وإنجلرتا وفرنس�ا( يف فندق 

جراند بفيينا.
وأعلن يف وقت س�ابق أن االجتماع س�يعقد يف الساعة 15:00 بتوقيت 
فيين�ا، لكن وفًقا لاتحاد األوروبي، عقد االجتماع قبل س�اعة واحدة 

مما تم اإلعان عنه سابًقا.
ويرأس الوفد اإليراني مس�اعد وزير الخارجية عباس عراقجي ، فيما 
سريأس�ه االجتماع إنريكي مورا ، نائب األمني العام لخدمة العاقات 

الخارجية  يف االتحاد األوروبي.
وم�ن املق�رر أن يس�تعرض املش�اركون يف اجتم�اع الثاث�اء وض�ع 
املفاوض�ات واملش�اورات ع�ى مختلف املس�تويات ، بم�ا يف ذلك عى 
مستوى الخرباء ، والتي استمرت خال األيام القليلة املاضية ، بهدف 
الع�ودة املحتمل�ة للوالي�ات املتحدة إىل االتف�اق الن�ووي والتأكد من 

التنفيذ الكامل واملؤثر لهذا االتفاق من قبل جميع االطراف.

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت وس�ائل إعام تش�ادية، الثاثاء، بوفاة الرئي�س إدريس ديبي 
متأثرا بجراح أصيب بها خال وجوده عى الجبهة، بعد س�اعات من 

اإلعان عن فوزه بوالية سادسة وفق نتائج أولية.
وذكر التلفزيون الرس�مي أن ديبي أصي�ب »يف مواجهات بني الجيش 
ومتمردي�ن ع�ى جبهة القتال ش�مال الب�اد قبل أن يلفظ أنفاس�ه 

األخرية يف املستشفى«.
وأظهرت نتائج جزئية لانتخابات التي جرت يف 11 نيسان أن الرئيس 
إدريس ديبي يف طريقه لتمديد حكمه املستمر منذ 30 عاما عى الرغم 
من مؤرشات االستياء املتزايد من طريقة إدارته لثروة الباد النفطية.

وتوىل ديبي الس�لطة يف عام 1990 بعد تمرد مسلح ويعد حليفا قويا 
لفرنس�ا والوالي�ات املتحدة يف القتال ضد املتش�ددين اإلس�اميني يف 

منطقة الساحل القاحلة.

مقتل رئيس تشاد إدريس ديبي

اللجنة المشتركة لالتفاق النووي 
تعقد اجتماعها في فيينا

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د قائد قوة الق�دس العميد اس�ماعيل قاآني، 
ان الفقي�د العميد محمد حجازي نائب قائد قوة 
الق�دس علمنا تقديم جميع التضحيات من اجل 
االس�ام، مشريا اىل ان جبهات املقاومة تتخذ كل 

يوم خطوة أساسية ضد األعداء.
ويف مراس�م تش�ييع جثمان العمي�د حجازي يف 
مدينة اصفهان )وس�ط اي�ران(، القى قائد قوة 
الق�دس كلمة قال فيها: »كان الش�هيد حجازي 
من األش�خاص املميزين الذين بدأوا من مدرسة 
اإلمام الص�ادق )ع( يف مجال العل�وم ويف مجال 
الجه�اد اينم�ا احتاج�ه اإلس�ام، وه�ذا الرجل 
الش�جاع مع أصدقائه وإخوان�ه املضحني علمنا 

تقديم كل التضحيات من أجل اإلسام«.
ووص�ف الل�واء قاآن�ي، الش�هيد حج�ازي بانه 
انم�وذج للمقاومة، مش�ريا اىل انه بدأ مس�ريته 

الجهادي�ة منذ كان يف مطلع ش�بابه يف مقارعة 
نظ�ام الش�اه الطاغوت�ي قب�ل انتص�ار الثورة 
الث�ورة، كان يف  االس�امية، وبمج�رد انتص�ار 
الطليع�ة يف املج�االت الصعب�ة م�ن محافظ�ة 
سيستان وبلوشستان )جنوب رشق( اىل مختلف 

املناطق التي كانت بحاجة إىل الخدمة.
ون�وه اىل أن »الش�هيد حج�ازي كان ح�ارضا يف 
مختل�ف مراح�ل  الدف�اع املق�دس«، مضيفاً أن 
مختل�ف  يف  العملياتي�ة  الوح�دات  يف  »وج�وده 
مناطق من قاع�دة منتظري الش�هادة يف أهواز 
إىل جبال كردستان الشاهقة، وكان له دور مؤثر 
من مق�ار العملي�ات االولية التي تش�كلت إبان 

الحرب إىل مقر عمليات القدس«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د تقري�ر لصحيف�ة »كرس�تيان 
س�اينز مونيرت« االمريكية، الثاثاء، 
ان املفاوض�ات الجارية يف فيينا بني 
الجانب االيراني واالمريكي مستمرة 
يف التق�دم عى الرغم م�ن املحاوالت 
والهجم�ات التخريبية التي يش�نها 
الكيان الصهيوني الفشال املحادثات 

الجارية.
»الهج�وم  أن  التقري�ر  وذك�ر 
نطن�ز  منش�أة  ع�ى  الصهيون�ي 
االيرانية جاء متزامنا يف الوقت الذي 
أش�ار فيه دبلوماس�يون يف فيينا إىل 
إح�راز تق�دم يف املحادث�ات إلع�ادة 

الواليات املتح�دة وإيران إىل االمتثال 
لاتف�اق الن�ووي التاريخ�ي، بع�د 
ثاث سنوات من انس�حاب الرئيس 
األمريك�ي دونال�د ترامب من جانب 
واح�د من�ه فيم�ا يس�عى الكي�ان 

الصهيون�ي اىل تخري�ب املفاوضات 
وعدم العودة اىل االتفاقية”.

واضاف ان ”هجوم نطنز قدم إليران 
خي�اًرا صارًما، اما الرد، بما يتماىش 
مع الخط�اب الناري الذي أعقب كل 

حوادث التخريب البارزة ضد برنامج 
جميعه�ا  ُتنس�ب  الن�ووي،  إي�ران 
تقريًب�ا إىل إرسائي�ل. أو التف�اوض 
لصال�ح ح�ل دبلوم�ايس يمك�ن أن 
يعزز مكانة إي�ران اإلقليمية ويقلل 

من مخاطر الحرب”.
وتاب�ع ان ”إي�ران تس�تخدم الخيار 
التكتيك�ي ويش�ري قراره�ا بالقيام 
اس�رتاتيجي  الت�زام  إىل  باألمري�ن 
بالدبلوماس�ية، فيم�ا تق�اوم م�ن 
خال رف�ع تخصي�ب اليورانيوم إىل 
مس�توى غ�ري مس�بوق يبل�غ ٪60 
نق�اء ردا ع�ى عملي�ات التخري�ب 

الصهيونية“.

المراقب العراقي/ متابعة
س�لطت صحيف�ة إرسائيلي�ة الضوء عى فش�ل 
رئي�س الوزراء بنيام�ني نتنياهو حت�ى اللحظة 
يف تش�كيل حكومة يمينية جديدة، مش�ددة عى 
رضورة أن يس�مح ملرشح آخر بمحاولة تشكيل 

الحكومة.
وقال�ت صحيفة »يديع�وت أحرن�وت« يف املقال 
»يكاف�ح  كارن�ي:  يوف�ال  للكات�ب  االفتتاح�ي 
رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو يف س�بيل حياته 
السياس�ية، فزعيم معس�كر اليم�ني يف إرسائيل 
الذي ل�م ينج�ح يف الحم�ات االنتخابي�ة األربع 

األخ�رية يف تش�كيل حكوم�ة »يم�ني- حريديم« 
كم�ا وعد، يقف يف األس�بوعني األخريين من أيام 
التكلي�ف يف الوضع األصعب واألكثر تعقيدا له يف 

حياته«.
وقال�ت: »يا لها من مفارقة؛ معس�كر اليمني يف 
إرسائيل يعد نحو 70 نائبا، ولكن زعيم املعسكر 
ال ينج�ح يف تحقي�ق أغلبية لتش�كيل الحكومة، 
ويف األيام األخرية يب�دو ظاهرا جو من اليأس يف 
أوساط بضعة وزراء ومسؤولني كبار يف الليكود، 
وهناك إحساس بالتشاؤم لدى بعض من يدعون 

بأنه ليس لنتنياهو سبيل إلقامة حكومة«.

وذك�رت الصحيف�ة، أن نتنياهو »فش�ل يف ثاثة 
أهداف أساس�ية وضعها لنفس�ه وهي؛ تلطيف 
ح�دة عض�و الكنيس�ت بتس�لئيل س�موتريتش 
)زعي�م ح�زب »الصهيوني�ة الديني�ة« اليمين�ي 
وتجني�د  س�اعر  جدع�ون  وإقن�اع  املتط�رف( 

فارين«.
ونوهت إىل أن »أعضاء يف حزب الليكود يطرحون 
يف مجموع�ات »واتس�اب« الداخلية أس�ئلة عن 
ق�درة نتنياه�و ع�ى مواصلة البق�اء يف منصبه 
بعد س�نتني م�ن العقدة السياس�ية: فهل انتهى 

مفعول السحر؟«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال مص�در يف وزارة الخارجي�ة الروس�ية، إن 
الغرب يرس�ل س�فنه الحربية إىل البحر األس�ود 

بهدف إثارة التوتر يف املنطقة.
وأش�ار املص�در إىل أن عب�ور الس�فن الحربي�ة 
مضي�ق  ع�رب  األس�ود  البح�ر  إىل  الربيطاني�ة 
البوس�فور يهدف إىل »تخويف« روس�يا، معترباً 
أن الغرب يهدف إىل التأثري عى مس�ار موس�كو 

وزيادة الضغط عليها.
وكانت الخارجية األمريكية قد اعربت عن قلقها 

إزاء ما وصفته بخطط روس�يا ملنع السفن من 
اإلبحار يف أجزاء من البحر األسود.

واته�م املتح�دث باس�م الخراجي�ة ني�د برايس 
موسكو بأنها »تملك تاريخاً من العدوانية تجاه 

اوكرانيا«. 
م�ن جهته، ق�ال املتح�دث باس�م وزارة الدفاع 
األمريكي�ة ج�ون كريب�ي إن نق�ل املقات�ات إىل 
األرايض البولندي�ة يف إطار تدريباٍت عس�كرية، 
»ال يع�ّد رداً عى ما يحدث عى حدود أوكرانيا أو 

يف القرم«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت الق�وات املس�لحة اليمني�ة، 
الثاثاء، عن رضب هدف عس�كري 
يف مطار أبها الدويل يف عسري بطائرة 
مس�رية ن�وع قاص�ف 2K ردا ع�ى 

تصعيد الع�دوان وحصاره املتواصل 
ع�ى اليم�ن. وق�ال ناط�ق القوات 
املسلحة العميد يحيى رسيع يف بيان 
مقتضب: “نفذ س�اح الجو املس�ري 
عملي�ة هجومي�ة ع�ى مط�ار أبها 
ال�دويل بطائرة مس�رية نوع قاصف 
عس�كريا  موقع�ا  اس�تهدفت   2K
مهم�ا”، مؤك�دا أن “اإلصابة كانت 
دقيق�ة بفضل الله”. وش�دد العميد 
رسيع عى أن “هذا االستهداف يأتي 
ردا ع�ى تصعيد الع�دوان والحصار 

املتواصل عى بلدنا العزيز”.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال وزير الداخلية الباكس�تاني 
إن الحكومة ستسعى لتصويت 
يف الربمل�ان ع�ى ط�رد الس�فري 
الفرنيس بعد احتجاجات عنيفة 

مناهضة لفرنسا.
وطرد الس�فري واح�د من أربعة 
مطال�ب رئيس�ية لحركة )لبيك 
الت�ي  املتش�ددة  باكس�تان( 
تق�وم باحتجاج�ات من�ذ أكثر 

من أسبوع بس�بب نرش رسوم 
تصور النبي محمد )ص(.

وبدأت الس�لطات الباكس�تانية 
االثن�ني محادثات م�ع الحركة. 
وقال الوزير ش�يخ راشد أحمد 
يف بيان مس�جل بالفيديو »بعد 
مفاوض�ات طويلة م�ع حركة 
لبي�ك باكس�تان، ت�م االتف�اق 
عى أن نطرح م�رشوع قرار يف 
الربملان لطرد السفري الفرنيس«.

روسيا: الغرب يرسل سفنه الحربية إلى البحر األسود إلثارة التوتر بالمنطقة

قصف جديد يطال مطار 
أبها السعودي

حكومة باكستان تسعى لتصويت 
برلماني على طرد سفير فرنسا

قائد قوة القدس: المقاومة تتخذ كل يوم خطوة أساسية ضد األعداء
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المقصود بدواعش السياسة هم ) جحوش وعبيد صدام ( فهؤال بعد قبر  سيدهم صدام تحولوا الى عبادة ،،
آل سعود  وأطلقوا على أنفسهم  عبيد وجحوش  آل سعود وجعلوا  من أنفسهم خدما وعبيدا  مهمتهم  

تنفيذ أوامرهم وتحقيق رغباتهم ومخططاتهم في العراق  وقيل ان صدام قد  أوصاهم  قبيل     انتقاله 
الى جهنم قال لهم ال صديقا لكم في األرض  إال  آل سعود  فتقربوا منهم وتمسكوا بهم وكونوا لهم 

خدما وعبيد  فال حاميا وال منقذا لكم إال أذا ارتميتم في أحضانهم.

االربعاء 21 نيسان 2021 
العدد 2572 السنة الحادية عشرة

دواعش السياسة واللعبة الخبيثة

انسحاب أميركا من أفغانستان.. مناورة أم قرار ؟

 

السالم على 
سليماني والمهندس

بقلم/ إياد اإلمارة  

السالم عىل القائدين الشهيدين سليماني واملهندس.. السالم 
عىل األحياء عند ربهم ُيرزقون..

الس�الم عليكما ي�ا عب�دّي الل�ه الصالَحني لق�د صدقتما ما 
عاهدتما الله عليه حتى عرجتما أحياء يتلقاكما أهل السماء 

مستأنسني بقدومكما..
الس�الم عىل سليماني..الس�الم عىل جمال املهندس..السالم 

عىل جميع الشهداء..
الس�الم عىل الش�هيد الحاج حميد تقوي والشهيد أبو حبيب 
الس�كيني والش�هيد اب�و كوثر الش�اوي والش�هيد ابو رشار 
املوس�وي وبقية الشهداء الذين صنعوا بدمائهم الزكية نرص 

العرص بني يدي إمام العرص عجل الله تعاىل فرجه الرشيف.
يا سليماني.. يا جمال املهندس..نحن لم ننسكم ال وال طرفة 
ع�ني، نتذكرك�م كل لحظ�ة ننعم به�ا باألمان، ونس�عد بها 
بإنتص�ار مح�ور املقاومة عىل أكثر من صعي�د من اليمن إىل 

العراق وسورية ولبنان وفلسطني..
بكما أنتم�ا انترصنا يف هذه امليادين تحت قيادة اإلمام القائد 
الخامنئي روحي فداه بني يدي صاحب العرص والزمان عجل 

الله تعاىل فرجه الرشيف..
ي�ا س�يدّي أنتما يف أح�داق العيون ويف ش�غاف القلوب، أنتما 
يف كل البقاع املقدس�ة نوراً ينزل من س�ماء الحياة لينري دنيا 

املوت.
إبتس�امتيكما،  تويجيهاتكم�ا،  خطواتكم�ا،  كلماتكم�ا، 
تواضعكما، إيمانكما بالله تبارك وتعاىل، طاعتكما لويل األمر، 

كل ذلك رأيناه ماثالً أمامنا وال يزال كذلك.
الص�ورة م�ن املرق�د الطاهر لل�ويل الصال�ح القائد الش�هيد 
سليماني رضوان الله عليه وقد تجمع املؤمنون يتلون القرآن، 
فهذه مراقد الصالح�ني محاريب العباد الذاكرين الذين تلهج 
قلوبهم والسنتهم بذكر الله عز وجل.. الصورة ليست غريبة 
إذ البقع�ة روض�ة من ري�اض الجنة إدخرها الب�اري لتكون 

مسجداً يصيل به أولوا البصرية األحرار األبرار.
هن�اك حي�ث الجس�د الطاه�ر ال�ذي اختلط بجس�د الجمال 
املهندس تشعر بنبض الحياة الذي ينتشلك من ظلمات املوت 

فتستفيق ُتسبح لله الواحد األحد.
إننا نحتف�ي بكما ونتذكركما لكنا أعجز ما يكون عن تصور 

منزلتكما عند الله سبحانه وتعاىل..
فكيف الوصول إىل معرفة ذلك؟

كي�ف الوصول إىل املعرفة التي نحن أح�وج ما يكون لها بني 
أمواج الجهل والضاللة؟

السالم عىل سليماني واملهندس شهداء عند ربهم ُيرزقون.

بقلم/ مهدي المولى  
ال ش�ك إن ه�ذا ال يريض أع�داء الع�راق بدو 
الصح�راء  ب�ل يش�كل خط�را عليه�م وعىل 
وجودهم لهذا ق�رروا إطفاء نور العراق   من 
خ�الل القضاء ع�ىل ثورة 14 تم�وز وكل من 
وق�ف معها وأيدها ودعمها  حيث بدأ تحالف 
غري�ب مريب  ضم بدو الصحراء وبدو الجبل 
وم�ن ورائه�م  كل أع�داء الحياة واإلنس�ان   
أمريكا وإرسائيل  وتركيا وشاه إيران والقذر 
حس�ني وفعال تمكنوا من ذب�ح الثورة وذبح 
قادتها  وأنصاره�ا ومحبيها  وأعادوا العراق 
اىل ظ�الم الب�داوة ووحش�يتها يف يوم أس�ود 
دم�وي وحيش يف يوم 8ش�باط  1963   حيث 
لعب بدو الجبل املتمثلة  باملجوعة العنرصية 
الفاش�ية  مجموع�ة البارت�ي دورا فع�اال  يف 
ول�وال  العراق�ي  الش�عب  بث�ورة  اإلطاح�ة 
تآم�ر وخيانة ه�ذه املجموعة مل�ا تمكن  بدو 
الصح�راء من اإلطاح�ة بها   وهك�ذا فتحوا 
باب جهنم عىل العراق والعراقيني ويف املقدمة  

العراقيني يف شمال العراق.
ومن�ذ ذلك الوقت بدأ التق�ارب والتحالف بني 
ب�دو الصحراء املتس�رة  بالقومجية العربية  
ح�زب البع�ث  النارصي�ة  وب�ني ب�دو الجبل  
املتس�رة بالقومجي�ة الكردي�ة  املجموعات 
النازي�ة العنرصي�ة  الزم�رة الربزاني�ة رغم 
لكنهم�ا  الظاه�رة  الش�كلية   االختالف�ات 
متفق�ان ومتحالف�ان داخلي�ا   ع�ىل تدم�ري 

العراق وذبح العراقيني  ونرش الفوىض.
 فالزم�رة العنرصية بدو الجب�ل   القومجية 
الكردية  هي التي أوصلت  القومجية العربية  
ب�دو الصحراء اىل الحكم  م�ن خالل تمردهم 

الوحيش يف شمال العراق عام 1961 .

وعندم�ا ث�ار أبناء الش�مال ضد  ب�دو الجبل 
املجموع�ة العنرصي�ة الفاش�ية  الربزاني�ة 
وكادوا ينهوه�م وينقذوا الع�راق من رشهم 
ووحش�يتهم  فأرسع الطاغية صدام وأرسل 
جيشه واحتل  اربيل  وعني الربزاني واليا عىل 
اربيل  وش�ن حملة إبادة يف  أربيل  ضد  الكرد 
األحرار وال حق  الفارين  اىل السليمانية ولوال   
ق�وات  الح�رس الث�وري اإلس�المي يف إيران 
الحتل السليمانية وذبح الرجال وأرس النساء  

ونق�ل الكثري من النس�اء اىل بغ�داد ووزعهن 
عىل عنارص  جيشه ومخابراته يف عام 1996.
وبع�د تحري�ر الع�راق والعراقيني م�ن  بيعة 
العبودي�ة والظ�الم  الت�ي فرضه�ا الطاغية 
معاوي�ة عىل العراقيني بعد استش�هاد اإلمام 
عيل  قبل 1400 س�نة  وحتى 9-4-2003   يف 
هذا اليوم بدا  العراقيون يشعرون إنهم أحرار 
إنهم عراقيون إنهم برش   إنهم يملكون عقل 
يملك�ون رشف    ألن بيع�ة العبودي�ة  الت�ي 

فرض�ت عليهم خ�الل 1400 ع�ام أفقدتهم  
عقوله�م  حريته�م  عراقيته�م إنس�انيتهم  
رشفه�م  وفجأة تعود   أم�ر غري متوقع  من 
الطبيعي س�ينطلقون  م�ن منطلقات أخرى 
حسب مستواهم  وفهمهم للواقع  الذي نشأ 
وم�ن الطبيعي س�يكون مض�اد للعقل الحر 
للقي�م العراقي�ة واإلنس�انية ومع ذل�ك  أمر 

طبيعي  سنتعلمه  وسنبدع فيه باملستقبل.
لك�ن األمر لم يتوقف ع�ىل العراقيني بل األمر 

يتوقف عىل أعداء الع�راق فهؤالء األعداء منذ 
أي�ام اإلمام عيل  وحتى يومن�ا لم يتبدلوا ولم 
يتغ�ريوا ول�م يتغري ش�عارهم وال وس�ائلهم   
كلما ح�اول العراقي�ون  اليقظ�ة والنهوض  
كلما توح�د هؤالء األعداء الوح�وش  وأعلنوا 
الحرب عليه  ومنعوه من  اليقظة والنهوض.
وغ�ري  القاع�دة   س�عود   آل  كالب  وب�دأت 
القاع�دة  وكل املجرم�ني والقتلة  واللصوص 
وأه�ل الرذيل�ة  بع�د إن هيئتهم  وس�لحتهم  
ومولتهم وأرسلتهم اىل العراق  واستقبلوا من 
قبل دواعش السياس�ة يف الع�راق ) جحوش 
وعبي�د ص�دأم (  حي�ث فتح�وا له�م أب�واب 
بيوتهم وفروج نسائهم وكل ما يرغبون وما 
يش�تهون وتعاونوا معهم يف ذب�ح العراقيني  
وتدمري الع�راق  وأرس واغتص�اب العراقيات 
وجعل�وا من أربيل والفلوج�ة وغريها  مراكز 
تجم�ع لكل من يريد بالع�راق رشا بالقول او 
الفع�ل وقواعد   انطالق للس�يارات املفخخة 
املتفج�رة    والعب�وات  الناس�فة  واألحزم�ة 

والذبح عىل الهوية.
 الغريب نفس املجموعات  التي أعلنت الحرب 
ع�ىل الع�راق والعراقي�ني ه�ي الت�ي  أعلنت 
الحرب ع�ىل العراق والعراقي�ني يف زمن ثورة  
14 تم�وز   وأطاح�ت بها وهي نفس�ها التي 
أعلنت الح�رب عىل العراق والعراقيني يف زمن  
اإلمام ع�يل وقتلت�ه وهاهم يعلن�ون الحرب 
ع�ىل العراق والعراقيني بع�د تحرير العراق يف 
9-4-2003   أنه�م الصهيوني�ة العاملية  بدو 
الصحراء وبدو الجب�ل جحوش وعبيد صدام 
الوهابي�ة  وكالبه�م  نهي�ان  وآل  س�عود  آل 
القاع�دة داع�ش  أردوغ�ان   و مل�ك اإلردن  

وغريهم.

بقلم/ منذر سليمان
دخ�ل ي�وم 30 نيس�ان/أبريل 1975 التاري�خ 
اإلنس�اني، منصفاً الش�عوب املكافحة، ومعلناً 
هزيم�ة الواليات املتح�دة يف فيتن�ام. األول من 
أيار/ماي�و 2021، »وََع�دت« الوالي�ات املتحدة 
ب�أن يكون يوم بدء س�حب قواته�ا »النظامية 
املقاتل�ة« م�ن أفغانس�تان، ضم�ن منظوم�ة 
ترتيبات وتدابري تتيح لها البقاء فيها بمسميات 
وعناوين مختلفة. بعد مرور 46 عاماً عىل أكرب 
تها واش�نطن يف الع�رص الراهن، ال  هزيم�ة تلقَّ
يلم�س املرء اس�تفادتها من الدروس القاس�ية 

لتدخالتها العسكرية وقهر الشعوب.
حظي إع�الن الرئيس جو بايدن )14 نيس�ان/

أبري�ل الج�اري( انس�حاب 3500 جن�دي م�ن 
أفغانستان بمزيج من مشاعر االرتياح الشعبي 
وتش�كيك بعض مراكز الق�وى ومعارضة كبار 
الق�ادة العس�كريني، رافق�ه إع�الن البنتاغون 
عىل الف�ور أنَّ »قوات إضافية س�يتم إرس�الها 
إىل أفغانس�تان« لضمان أمن القوات املنس�حبة 

وسالمتها.
تش�ري البيانات الرس�مية للبنتاغ�ون إىل تواجد 
»3500 جن�دي نظام�ي يف أفغانس�تان« من�ذ 
مطلع العام الجاري، وه�م الذين يدور الحديث 
حولهم. أما سجالت وزارة الخارجية األمريكية، 
فتش�ري إىل تواجد إضايف لنحو »18000 متعاقد 
أمريك�ي وأفغان�ي، وآخري�ن م�ن دول أخرى« 
يف أفغانس�تان، »جلّه�م من املرتزق�ة«، ولديهم 
كفاءات عسكرية واس�تخباراتية، وآخرين من 
القوات الخاصة، أي ما يعادل 7 أضعاف القوات 

النظامية.
وقد أوضح رئيس هيئة األركان املشركة، مارك 
ميليل، رؤية البنتاغون ببقاء الوجود العسكري 
هناك، قائ�اًل أمام »معهد بروكينغ�ز« إنَّ بالده 
ستحتفظ بقاعدتني عس�كريتني يف أفغانستان 
بعد االنس�حاب الرس�مي، وس�تبقي أيضاً عىل 
»عدد م�ن القواعد العس�كرية املنترشة« داخل 
األرايض األفغاني�ة وخارجه�ا )أس�بوعية »ي�و 
أس نيوز آند وورل�د ريبورت«، 2 كانون األول/

ديسمرب 2020(.
 كما تعّه�د وزير الدفاع األمريكي لويد أوس�تن 
أم�ام لق�اء لحلف النات�و يف 15 نيس�ان/أبريل 
الجاري، باس�تمرار »الواليات املتح�دة بتمويل 
ق�درات مهم�ة ألفغانس�تان« بعد االنس�حاب 
األمريكي، »مثل س�الح الجو األفغاني والقوات 
الخاصة، واالس�تمرار بدفع رواتب قوات األمن 
األفغانية«. وأضاف يف مؤتمر صحايف للحلف أنَّ 
ب�الده »قد تحافظ عىل تواج�د أمريكي ملكافحة 

اإلرهاب يف املنطقة«.
باي�دن  الرئي�س  إع�الن  يف  املرك�زي  الّس�ؤال 
ع�ن االنس�حاب يتمح�ور ح�ول حقيق�ة قرار 
»مغادرة« أفغانستان وصدقّيته، برصف النظر 
ع�ن الجدل اليوم�ي املرافق له. وح�ذرت يومية 
»نيوي�ورك تايم�ز« مراكز صنع الق�رار من أن 
الوالي�ات املتحدة »ال يمكنها كس�ب حرب يف أي 
بلد، فحلفاؤها يعانون ضعف القوة العسكرية، 

بينما اس�تطاع خصومها التأقلم مع املتغريات 
وراكموا قدرات عسكرية« متطورة )9 نيسان/

أبريل 2021(.
وتتالت النصائح والتحذي�رات تباعاً من أنصار 
النخ�ب  ضم�ن  وخصوص�اً  باي�دن،  الرئي�س 
السياس�ية والفكري�ة، ح�ول رضورة تج�اوز 
مس�ألة خس�ارة »الح�رب األط�ول« واالنتقال 
إىل مواجه�ة التحدي�ات الدولي�ة األخ�رى. وقد 
أوضحت ن�رشة »فورين بولي�ي« الرصينة أنَّ 
إعالن االنس�حاب يش�ّكل »إقراراً، ولو متأخراً، 
بع�دم تحقي�ق الوالي�ات املتح�دة ن�رصاً« )14 

نيسان/أبريل 2021(.
 من بني رهانات واش�نطن الت�ي أثبتت خطلها 
الذريع، مراهنتها عىل »استقطاب« فيتنام ضد 
الصني وتقديمها ش�تى الع�روض املغرية لقاء 
السماح للبنتاغون بإنش�اء »قواعد صاروخية 
عىل أراضيها« )2018(. واتس�اقاً مع توجهات 
واش�نطن التاريخية ب�ازدراء الق�وى األخرى، 
تعمدت األخ�رية القفز عىل كل امل�ؤرشات التي 
س�اقتها فيتنام، وربما تجاهلته�ا، للداللة عىل 
ع�دم رغبته�ا يف الدخ�ول يف رصاع ضد الصني، 
وه�ي الت�ي حافظ�ت حت�ى اآلن عىل مس�افة 

واحدة يف رصاع البلدين.
ملواق�ف  كمحّصل�ة  ج�اء  االنس�حاب  ق�رار 
وأولويات اس�راتيجية أمريكية متجّددة، حتى 
إن�ه تباين مع الرسدية الرس�مية التي حافظت 
س�ة الحاكمة بفرعيها العس�كري  عليها املؤسَّ
واالس�تخباراتي، يف اتهامه�ا لروس�يا بع�رض 
مكافآت مالية عىل مقات�يل طالبان لقاء مقتل 
جنود أمريكيني )2019(، وارتأى البيت األبيض 
الكش�ف عنه�ا، محّم�اًل مس�ؤولية ترويجه�ا 
»لألجهزة االستخباراتية« املختلفة، بعد توصله 
إىل قناع�ة ب�أن م�دى اليقني م�ن تل�ك التهمة 
كان »متدنياً إىل متوس�ط«، ما ترجم إىل فقدان 
البي�ت  املصداقي�ة ورشوط اإلس�ناد )بيان�ات 

األبيض 15 نيسان/أبريل الجاري(.

الالف�ت يف كش�ف البي�ت األبي�ض ع�ن خط�ل 
اتهام�ات روس�يا ونرشه�ا ع�رب أب�رز املناب�ر 
اإلعالمية املعروفة بعدائها الش�ديد لها، ترسيب 
لصحيف�ة »واش�نطن بوس�ت« )13 نيس�ان( 
ون�رشة »ذي دي�يل بيس�ت« اإللكروني�ة )15 
نيس�ان/أبريل(، مع�ّززة تربيره�ا ب�أنَّ أجهزة 
االس�تخبارات األمريكية »استندت إىل اعرافات 
موقوفني لدى السلطات األفغانية انتزعت خالل 

التعذيب، وأحدهم ُيدعى ابن الشيخ الليبي«.
العس�كريني  الق�ادة  األبي�ض  البي�ت  تحمي�ل 
االس�تخباراتية مس�ؤولية تقديمهم  واألجهزة 
النصائ�ح ملرك�ز صن�ع الق�رار، وتملص�ه من 
حقيق�ة تصعي�د الع�داء لروس�يا والصني، مع 
جملة تهديدات عس�كرية ضد روس�يا وإرسال 
قطع بحرية أمريكية إىل البحر األس�ود، ومن ثم 
انسحابها عىل عجل بعد توعد موسكو بحماية 
أراضيها، يشري إىل »اضطرار« الرئيس بايدن إىل 
معارضة ق�رار القيادات العس�كرية يف املرحلة 

الراهنة، ويف ملف محّدد عىل األقل.
ينق�ل املقرّب�ون إىل الرئي�س ج�و باي�دن ثبات 
معارضت�ه الس�تمرار التدخ�ل يف أفغانس�تان، 
باإلش�ارة إىل مذّك�رة قدمها بخط ي�ده للرئيس 
األس�بق باراك أوبام�ا يف العام 2009، يناش�ده 
فيها رفض توجه القيادات العس�كرية لحش�د 
املزي�د م�ن الق�وات اإلضافي�ة يف أفغانس�تان، 
وخس�ارته أمام إرصار أوبام�ا عىل التكامل مع 
قرار البنتاغون )أسبوعية »ذي نيو يوركر«، 14 

نيسان/أبريل 2021(.
 وأوضح�ت املجلَّة أنَّ الرئي�س بايدن يف خطابه 
ب�أن  األمريك�ي  الش�عب  ذّك�ر  باالنس�حاب 
الرئي�س أوباما انتدب�ه يف العام 2008 للس�فر 
إىل أفغانس�تان والتوّق�ف ع�ىل األوض�اع هناك 
مبارشة وتقديم تقييم�ه بذلك، وبأنه توصل إىل 
نتيجة مش�ابهة آنذاك ملا أعلنه مؤخراً، مفادها 
أن »العملي�ة األمريكي�ة، كما يج�ري تطبيقها، 

مصريها الفش�ل، نظراً إىل أن الوجود العسكري 
إنش�اء  ل�ن يس�تطيع  الالمتناه�ي  األمريك�ي 
حكوم�ة أفغاني�ة قابل�ة للحي�اة أو املحافظة 

عليها«.
يف هذه األثناء، أصدرت األجهزة االس�تخباراتية 
األمريكية تقريرها الس�نوي ح�ول »التهديدات 
العاملي�ة« الت�ي تواجهها الوالي�ات املتحدة يف 9 
نيس�ان/أبريل الج�اري، وفحواه رس�م صورة 
قاتمة ملستقبل التواجد األمريكي يف أفغانستان، 
وبأن »آفاق التوصل إىل تس�وية سلمية ستبقى 
متدنية، نظ�راً إىل يقني قيادات طالبان بقدرتها 

عىل تحقيق انتصار«.
مّه�د الرئيس األس�بق جورج ب�وش االبن لغزو 
ب�الده ألفغانس�تان بتحذير الش�عب األمريكي 
من ترّقب »حملة عس�كرية طويلة األمد، وعىل 
نطاق لم تشهده البالد يف أي وقت مىض«، وربما 
ستس�تمر لنحو 50 عاماً، تحت مسّمى مخادع 
هو »الح�رب عىل اإلرهاب«. وتط�ورت »املهمة 
األمريكية« إىل التصدي لتنامي القوة العسكرية 
لكل م�ن الص�ني وروس�يا ومحارصته�ا، عىل 

قاعدة رصاع الدول الكربى.
صوت الحكمة أتى عىل لس�ان أح�د أبرز رموز 
العداء لروسيا والصني، وزير الخارجية األسبق 
هن�ري كيس�نجر، مح�ّذراً مراكز صن�ع القرار 
يف واش�نطن م�ن تداعيات »اس�تفزاز روس�يا 
والصني«، إذ يتعنّي عليها إما القبول باملتغريات 
الجاري�ة ع�ىل النظ�ام العامل�ي، وإم�ا اإليغال 
يف تصعي�د منس�وب التوت�ر الّذي »س�يؤدي إىل 
مواجهة مشابهة ملا شهده العالم عشية الحرب 

العاملية األوىل«.
وكان أش�ّد وضوحاً يف تحذي�ر صقور الحرب يف 
بالده، قائ�اًل: »إن كان لديكم تصور بأن العالم 
س�يلزم نفس�ه بدخ�ول رصاع مفت�وح األجل، 
اس�تناداً إىل بس�ط الهيمن�ة م�ن قب�ل الطرف 
األق�وى راهن�اً، ف�إن زعزع�ة النظ�ام الراهن 

ستكون حتمية، وتداعياته ستكون كارثية«.

بقلم/ سارة ليال
هدوء غريب يس�ود متابعي األخبار عىل توير بعد 

قصف من الكالم الرئايس دام أربع سنوات.
كتب�ت س�ارة ليال يف صحيف�ة »نيوي�ورك تايمز« 
األمريكية مقالة تناولت فيها حظر موقع »توير« 
للرئيس األمريكي الس�ابق دونالد ترامب، وانقسام 
الجمهور األمريكي بني مؤيد ومعارض، حيث عّده 

البعض نوعاً من الرقابة املسبقة.
وقال�ت الكاتب�ة إن ه�ذا الص�وت اللطي�ف ال�ذي 
يس�معه غ�اري كافايل ه�ذه األيام م�ن توتري، هو 
صوت الصمت، وخصوصاً صمت الرئيس الس�ابق 

دونالد ترامب.
وقال الس�يد كافايل، 71 عاماً، وهو واحد من الذين 
انتهت متابعتهم للس�يد ترامب بع�د حظر تويره 
الدائ�م ل�ه  يف كان�ون الثان�ي / يناي�ر 2021، إن 
»ضغ�ط دمه قد انخفض 20 نقط�ة«. وأضاف أن 
عدم اضطراره لق�راءة تغريدات ترامب الكاذبة قد 

جعل حياته أكثر سعادة بكثري.
وأش�ارت الكاتبة إىل أنه يب�دو أن ترامب كانه كان 
باألم�س فق�ط، أو ربما منذ فرة طويل�ة، يتمايل 
يف أروق�ة توتري كما لو كان يمتل�ك املكان، ويمدح 
نفس�ه ويش�وه س�معة أعدائه، يف تغريدات ألهبت 
وأرعب�ت األم�ة بدرج�ات متفاوتة. لك�ن كل ذلك 
انتهى يف 8 كانون الثاني / يناير املايض، بعد يومني 
من قيام حشد غاضب نتيجة ترصيحاته املحرضة 
باقتحام مبنى الكابيتول يف محاولة سيئة التصّور 

إللغاء نتائج االنتخابات الرئاسية.
وأضاف�ت الكاتب�ة أنه م�رّت مائة يوم ع�ىل بداية 
حظ�ر ترام�ب، وه�ي خطوة أث�ارت أس�ئلة حول 
حرية ال�كالم والرقاب�ة يف عرص وس�ائل التواصل 
الجمهوري�ني  املؤيدي�ن  وأغضب�ت  االجتماع�ي، 
لرام�ب وزادت من غضب الرئيس الس�ابق ترامب 
الذي ال ي�زال يرفض حقيقة أنه خرس االنتخابات. 
لك�ن بالنس�بة للكثريي�ن م�ن منتق�دي الرئي�س 
الس�ابق، ف�إن غياب القص�ف اليومي م�ن الكالم 
الرئ�ايس املثري للقل�ق يجعلهم يش�عرون بالعودة 
إىل الحي�اة الطبيعية أكثر م�ن أي يشء آخر يف عام 

.2021
وق�ال ماري�و مارف�ال، 35 عام�اً، وه�و محارب 
س�ابق يف س�الح الجو األمريكي ومدير برنامج، إن 
حظر توير لرامب يسمح له بالنوم بشكل أفضل 

ومعرفة كم أصبح باله فارغاً.
إن تعليق ترامب عىل توير أش�به ما يكون بتنقيه 
الهواء، كأنك كنت تعيش يف مدينة تختنق بالضباب 
الدخاني، وتس�تيقظ فج�أة فرى الس�ماء زرقاء 
والطيور تغن�ي، ويمكنك تنفس هواء نظيف وغري 

سام.
لك�ن بالنس�بة للماليني م�ن أنصار ترام�ب، فإن 
صمت�ه يعني خس�ارة بطلهم املفضل وس�الحهم 

األكرب يف املعركة ضد اليسار.

حتى يف منتدى معروف بتحويل الخالفات الصغرية 
إىل ع�داء كبري، فإن تغذي�ة ترامب عىل توير كانت 
فريدة بس�بب حجمه�ا الهائل. فمنذ ع�ام 2009، 
عندما نرش أول تغريدة له قائالً: )تأكد من استماع 
ومش�اهدة دونالد ترامب يف وقت متأخر الليلة مع 
برنام�ج ديفيد ليرم�ان، فهو يق�دم الليلة قائمة 
الع�رشة األوائل!(، وحتى 8 كان�ون الثاني / يناير 
من هذا العام، عندما نرش آخر تغريدة له قائالً:)لن 
أذه�ب إىل حف�ل التنصي�ب يف 20 كان�ون الثاني / 
يناير(، قام ترامب بالتغريد أكثر من 56000 مرة، 
بحسب األرش�يف االلكروني ملنشوراته. وقد غرد 
ه�ذه التغريدات غالباً يف بع�ض الصباحات وهو يف 
منصب الرئايس، إىل درجة كان يصعب تصديق أنه 

كان يفعل أشياء أخرى كثرية غري التغريد.
وكانت هن�اك التغريدات الرئاس�ية. مثل تلك التي 
توق�ع فيها أنه إذا كان س�يقاتل ج�و بايدن، فإن 
بايدن »س�ينزل برسعة وصعوبة، وسيبكي طوال 
الطري�ق«. كم�ا وصف مريي�ل س�ريب يف تغريدة 
بأنه�ا »واح�دة من أكث�ر املمث�الت املبال�غ بها يف 
هوليوود«. ويف تغريدة أخرى اتهم الرئيس السابق 
باراك أوباما بالتنص�ت عليه. أو تلك التغريدة التي 
يتباه�ى فيها بأن »الزر الن�ووي« الخاص به كان 
»أكرب وأق�وى كثرياً من الزر الن�ووي لزعيم كوريا 
الشمالية كيم جونغ أون، مضيفاً أن »الزر الخاص 

بي يعمل!«.
وقالت الكاتبة إنه س�واء أحب�ب ذلك أو كرهته، إال 
أنه من املس�تحيل تجاهل أهمية تغذية ترامب عىل 
توت�ري، فهي تتدفق م�ن املنصة مب�ارشة إىل روح 
األم�ة. فتغريداته تنقل وتحل�ل ويثنى عليها ويتم 
الس�خرية منها يف وس�ائل اإلعالم وع�ىل االنرنت، 
حتى أن غالباً ما يقول الناس إنهم ال يصدقون أنه 

قال هذا الكالم.
أم�ا بالنس�بة لخصومه، فإن ه�ذه التغريدات هي 
ن�وع من ال�رورة املاسوش�ية للق�راءة من أجل 

إثارة الغضب.
ترام�ب قد رفض الرحيل بهدوء. بل جعل له مكتباً 
رئاس�ياً يف املنفى يف ماراالغو، منتجعه يف فلوريدا، 
إلص�دار بيان�ات عىل ورق ش�به رئ�ايس ومراكمة 
الس�خرية م�ن الجمهوري�ني الذي�ن يعتربهم غري 

موالني بشكل كاٍف.
إن�ه ال يت�رصف بطريقة منطقي�ة ومنضبطة من 
أج�ل تنفي�ذ خط�ة. عوضاً م�ن ذلك، ه�و يحاول 
الرصاخ بصوت عاٍل قدر استطاعته، لكن املشكلة 
تكم�ن يف أنه يف القبو، ول�ذا فهو مجرد صوت مثل 

رصير الفأر«.
وأش�ارت إىل أنه ليس الجمي�ع يوافقون عىل حظر 
توير للرئيس ترامب. حتى بعض األشخاص الذين 
ليسوا معجبني بلغة ترامب يقولون إن حظر توير 
كان رقاب�ة واضح�ة، فهو يحرم الب�الد من صوت 

سيايس مهم.

100يوم من دون ترامب 
على تويتر .. أمة هادئة أكثر

الحلقة االولى
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قرر االتح�اد العراقي لكرة الس�لة، تأجيل مباراة 
ن�ادي الخطوط مع نادي االعظمي�ة والتي كانت 
من املقرر اقامتها امس الثالثاء. كما قرر االتحاد 
تأجي�ل مباريات النادي املقبلة ضمن منافس�ات 
الدوري املمت�از وذلك الصابة مجموعة من العبي 

الخطوط حيث لم يتم االعالن عن موعد املباريات 
الجدي�د لحني امتثال االعبني للش�فاء التام. وقال 
خالد نجم امني رس االتحاد إن »مباريات الخطوط 
س�تؤجل اىل إش�عار آخ�ر لح�ني ش�فاء الالعبني 
تماماً«. واض�اف ، ان »االجراء املتخذ هو حفاظا 

عىل ارواح الالعبني وحس�ب توصيات االتحاد 
االس�يوي للعب�ة«. وتاب�ع أم�ني ان »االتح�اد 
العراقي لكرة السلة سيتابع فحوصات العبي 
الخطوط وبع�د التاكد من خلوها من االصابة 

ستستانف مباريات الفريق«.

كورونا يؤجل مباريات الخطوط في دوري السلة

تصديات حارس الكرخ ابرز مالمح الجولة 
الـ28 من الدوري الممتاز

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إقامة مؤتمر صحفي هو األكرب 
واألهم للجن�ة خليجي 25 املؤلفة من املالك املتق�دم للوزارة، ُيعقد 
أمام جميع وسائل اإلعالم، للحديث عن آخر املستجّدات التي تسبق 
اإلعالن الرس�مي عن املدينة املُضُيفة للنس�خة 25 للبطولة من قبل 
رؤساء االتحادات الخليجية يف السادس والعرشين من الشهر الحايل 
بعد إعالن نتائج اللجنة املختصة من االتحادات الخليجية برئاس�ة 
اليمني حميد الش�يباني الت�ي تجّولت عىل مدى أربع�ة أيام مطلع 
الش�هر الحايل وتفّقدت املنشآت الرياضية والخدمية والسياحية يف 

البرصة.
اعتق�د جازم�اً مع اتضاح الص�ورة اىل حدود بعي�دة أن البرصة قد 
ظف�رت فعالً بتنظيم البطول�ة وإن اإلعالن هو مس�ألة وقت ليس 
إال وقد ع�ربّ عن ذلك أكثر من مرّة وزير الش�باب والرياضة عدنان 
درج�ال، س�واء بتواجده يف قط�ر أو الس�عودية والبحري�ن وأثناء 
تواجد املنتخ�ب الكويتي يف البرصة وأعضاء االتحاد أيضاً، وتعّززت 
القناعات لديه بتنازل دولة قطر رس�مياً عن حقها كدولة بديلة أو 
منافس�ة الس�تضافة البطولة وإعالن دعمها املبارش مللف العراق، 
تبعته�ا البحري�ن أيض�اً بذات الدع�م واآللي�ة التي تق�دم البرصة 

كاستحقاق طبيعي لتنظم خليجي 25.
م�ا س�يتم االفص�اح عن�ه يف املؤتمر الصحف�ي بكل ش�فافية هو 
طروحات تفصيلية عن املتغّيات واملس�تجّدات يف البرصة يف ميدان 
الُبن�ى التحتية وأهم األجابات لوفد اللجن�ة الفنية، وطريقة العمل 
والتنس�يق بني وزارة الش�باب والرياض�ة والهيئ�ة التطبيعية من 
جهة ومحافظة البرصة واملؤّسس�ات الساندة اىل العمل من الجهة 
األخ�رى، فضالً ع�ن االفصاح عن موعد اكتمال عدد من املش�اريع 
الس�راتيجية الك�ربى الت�ي ُوِضَعْت كأس�اس الغن�ى عنه ورشط 

إكمالها ال يقبل أنصاف الحلول واملماطالت.
من أهم هذه املش�اريع ملعب امليناء الريايض سعة 30 ألف متفّرج 
ال�ذي طال به األمد وتكررت األعذار ألكثر من تس�ع س�نوات خلت 
وبات من الرضوري إكماله نهائياً يف فرة ال تتجاوز الس�تة أش�هر 

ليكون جاهزاً وقابالً للفحص.

ش�خصياً أرى أن ه�ذه الفرة مناس�بة جداً إذا م�ا علمنا أن امللعب 
وملحقاته وصال اىل نس�بة 80 % من حجم العمل الكيل، وإن جميع 
احتياجات�ه وأوله�ا كرايس الجمه�ور قد وصلت وُثّبَت�ت يف مكانها 
املناسب، ناهيك عن أعمال التشطيب واإلنهاءات التي تتطلّب أعماالً 
متواصل�ة بال انقط�اع قبيل اش�تداد الحر يف البرصة ال�ذي يقلّص 
س�اعات العمل بصورة حادة، املنش�آت األخرى تتعلّ�ق بالخدمات 
الفندقي�ة وبصورة خاص�ة فنادق املدينة الرياضي�ة الثمانية بعدد 
املنتخبات املش�اركة التي تحتاج هي األخرى ألعمال تشطيب أخي 
وتجهيز متكامل، ومعها الفندق الكبي يف مجّمع القصور الرئاسية 
ال�ذي توقف العمل به لذات األس�باب القديمة الجديدة املتعلّقة أوالً 

وأخياً بوفرة األموال.
ما تبّق�ى غي ذلك، يتعلّق بالطرق الرابطة، وبعض املالحظات التي 
تتعلّق بالجانب السياحي وهي أمور مفروغ منها، بذات القدر الذي 
يجعلن�ا عىل درجة عالية من االطمئنان عن مصي البطولة الذاهبة 

اىل البرصة بقوة.
م�ع كل ذل�ك ن�رى أن االختب�ار الحقيق�ي للجاهزية لم يب�دأ بعد 
لنق�ول إنن�ا نجحنا بأمتي�از يف إدارة امللف فثّمة أم�ور كثية علينا 
أال نغفلها أبداً ألنها س�تعني ببساطة أننا خرسنا كل جهودنا، ولن 
تك�ون لدينا القدرة يف املطالبة بأي�ة بطولة مرة أخرى، وأقصد هنا 
الراخي والش�عور بالراحة بأننا كسبنا الجولة ألن ما ينتظرنا هو 
عمل ش�اق كثي ال يعرف التهاون س�واء يف إنجاز الُبنى التحتية أم 
ملفات اإلدارة الحكيمة والعم�ل التطوّعي وتأهيل البرصة وتدريب 

الجماهي وأخذ الحيطة والحذر للمفاجآت غي املحسوبة!

خليجي البصرة واقع حال

محمد حمدي

ش�هدت الجولة ال�28 من الدوري املمتاز، 
إقام�ة 8 مباري�ات فقط، فيم�ا تم تأجيل 
مبارات�ي الق�وة الجوية، والرشط�ة أمام 
نفط الوس�ط ونفط ميس�ان، الرتباطهما 

بمواجهات يف دوري أبطال آسيا.
وش�هدت الجولة، نتائج غي متوقعة منها 
فوز السماوة عىل الطلبة يف ملعب الشعب، 
كما شهدت سقوط الزوراء يف فخ التعادل 

مع امليناء.
حارس منقذ

عب�د العزيز عم�ار: حارس 
أم�ام  تأل�ق  الك�رخ، 

وتص�دى  أربي�ل، 
م�ن  للعدي�د 

ت  لك�را ا

عىل أربيل.منها ركلة جزاء، وكان سبًبا يف فوز فريقه 
دفاع صلب

يوس�ف األل�ويس: قلب دفاع أمان�ة بغداد، 
مثَّ�ل دور برج املراقبة يف مباراة الصناعات 
الكهربائي�ة، وأبعد هجم�ات عديدة، وكان 

صمام األمان لفريقه.
مناف يونس: نجم الكرخ، الالعب الش�اب 
املوهوب الذي برز بش�كل الفت يف املوس�م 
وج�ه  يف  حصيًن�ا  ج�داًرا  وكان  الح�ايل، 

هجمات أربيل.
عباس بديع: مدافع امليناء، كان شعلة من 
النش�اط أمام الزوراء، والتي انتهت 
بالتعادل اإليجاب�ي )1-1(، وأمن 

بشكل جيد الجانب األيمن.
أمج�د ولي�د: مداف�ع زاخو، 

فرغم خسارة فريقه أمام نفط البرصة، إال 
أن جهوده كانت مميزة يف الجانب الدفاعي 

وإسناد الهجمات من الجانب األيرس.
وسط متميز

حي�در س�الم: ارتكاز نف�ط البرصة، حيث 
نج�ح يف تأم�ني منطق�ة العملي�ات خالل 
مواجه�ة زاخو بفض�ل تحركات�ه املميزة 
وحس�ن تمركزه وقدرته عىل ربط خطوط 

اللعب.
بس�ام ش�اكر: العب النفط امله�اري الذي 
أتع�ب فريق النج�ف، وامت�از يف االحتفاظ 
بالك�رة، وكان مص�در إزع�اج لدفاع�ات 

النجف بفضل مهاراته الفردية.
أحمد فرح�ان: جناح يم�ني نفط البرصة، 
ومفتاح لعب�ه األبرز لفريق�ه، العب حرك 

يمأل امللعب بحيويته س�جل ه�دف فريقه 
األول يف شباك مرمى زاخو.

عيل خليل: جناح يس�ار الس�ماوة، وواحد 
م�ن الركائ�ز املهمة التي حقق�ت مفاجأة 
كب�ية بإس�قاط فري�ق الطلبة يف إس�تاد 

الشعب الشعب.
هجوم ناري

حس�ام جاد الله: مهاج�م النفط الذي قاد 
فريقه إلس�قاط النجف وتألق يف استثمار 
كرة س�جل منها هدف منح فريقه النقاط 

الثالث وإيقاف نتائج النجف املميزة.
عيل س�عد: مهاجم الس�ماوة ال�ذي كرس 
خربت�ه يف مواجه�ة الطلبة، وس�جل هدف 
التقدم بفض�ل تمركزه وحس�ه التهديفي 

ليخرج فريقه فائز )1-2(.

تق�دم املدرب س�امي بح�ت، املدي�ر الفن�ي لزاخو، باس�تقالته 
الرس�مية من قيادة الفريق، بسبب تدخالت يف قراراته الفنية. 
وق�ال بح�ت، »تجربتي مع زاخو جي�دة جدا وناجحة، 

وسط الظروف التي يعيشها النادي«.
وأض�اف: »كان طموحي مواصلة املهم�ة حتى انتهاء 
املوس�م، لكني قررت االستقالة ملحاوالت أحد أعضاء 
اإلدارة التدخ�ل باألم�ور الفني�ة، وهذا م�ا أرفضه 

بشكل قطعي، وال يمكن قبوله نهائيا«.
وتابع: »امل�درب يعمل وفق إس�راتيجية وخطة 
لع�ب ملا يمتل�ك من أف�كار فنية، أم�ا البعض 
الذي تحكم�ه العواطف يح�اول من موقع 

مسؤوليته التأثي عىل خياراتنا«.
وواصل: »رفضنا هذا األمر ووضعنا 
له حدا منذ البداية، لكن الس�عي 
الدائ�م للتأث�ي ع�ىل الالعب�ني 
دفعني لالس�تقالة«. وش�دد 
ع�ىل أن ق�رار االس�تقالة 
رس�مي وال ع�ودة فيه. 

وأردف: »عمل�ت بإخ�الص وحققن�ا نتائج ممي�زة وحافظنا عىل 
توازن الفريق، ومركزه يف الئحة الرتيب جيد )السادس(«. 

يشار إىل أن سامي بحت هو املدرب الثاني الذي يقدم استقالته من 
الفريق، حيث سبقه املدرب أحمد صالح.

أكد عب�اس عبي�د، أن 
ق�رار اس�تقالته م�ن 
الصناع�ات  تدري�ب 
الكهربائية، ال رجعة فيه، 
طالًبا من اإلدارة البحث عن 

بديل.
وق�ال عبي�د، »ق�رار اس�تقالتي، 
نهائ�ي وال رجع�ة فيه، وع�ىل اإلدارة 
أن تفك�ر يف البدي�ل واختص�ار الزم�ن 
والحفاظ عىل وضع الفريق بعد أن تقدمنا 
عدة مرك�ز، وأصبحنا بعيدين عن الهبوط يف 

الوقت الحايل«.
 وأضاف »الصناعات الكهربائية يف مأمن. كل 

ما يحتاج�ه الفريق 6 نقاط م�ن املواجهات 
املقبلة وأعتقد أن الفريق قادر عىل جمعهم«، 
الفت�ا إىل أن اس�تقالته ليس�ت هروًب�ا م�ن 
املس�ؤولية عىل العكس عندم�ا قبلت املهمة 
كان الفري�ق يف املركز األخي، ووضعه صعب 

جًدا، ومع ذلك نجحنا يف انتشاله.
وأوضح أن س�بب االس�تقالة هو أنه يش�عر 
باألل�م عندم�ا يصحح األخط�اء التي ترافق 
الفريق وتتكرر من مب�اراة ألخرى، ما يعني 
أن الالعب لم يس�توعب، وأنه يش�عر بالتعب 

واإلرهاق جراء تكرار تلك األخطاء«.

نف�ت إدارة ن�ادي الرشط�ة األخب�ار 
املتداول�ة أخ�يا ح�ول إقال�ة امل�درب 

الرصبي ألكسندر إليتش.
وقال املنس�ق اإلعالمي لنادي الرشطة 
»األخب�ار  إن  الخرس�اني  حس�ني 
الت�ي تناقلته�ا وس�ائل التواصل غي 

صحيحة«.
يف  مس�تمر  إليت�ش  »امل�درب  وأك�د: 
التدريبي�ة  الوح�دة  وق�اد  مهمت�ه 
تحض�يا ملواجهة األهيل الس�عودي يف 
الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا«.

وب�ني أن الفري�ق يواص�ل تحضياته 
وهناك استقرار بالجهاز الفني.

وأوضح: »مثل هذه الشائعات لن تؤثر 
ع�ىل امل�درب كم�ا أن اإلدارة وضع�ت 
ثقته�ا في�ه للتعوي�ض يف املباري�ات 

املقبلة«.
يش�ار إىل أن الرشطة خ�رس مباراتي 
ب�دور  والثاني�ة  األوىل  الجولت�ني 
املجموع�ات م�ن دوري أبطال آس�يا 
أم�ام الدحي�ل القط�ري 2-0، وأم�ام 

االستقالل اإليراني 0-3.

كد  ا
عيل زغي 

ن�ادي  فري�ق  م�رشف 
الق�وة الجوي�ة لك�رة الق�دم، 

بأن ه�داف الفريق أيمن حس�ني 
سيخضع لتدخل جراحي نتيجة اصابته بكرس بالوجه.

وق�ال زغ�ي إن »العملي�ة الجراحية س�تجرى غداً الخمي�س يف دبي 
ملعالج�ة الك�رس ال�ذي أصابه يف الوج�ه، وبالت�ايل فأن ايمن س�يغيب عن 

مباراة أمام تراكتور س�ازي االيراني«. واشار اىل ان »غياب الالعب أيمن عن 
التش�كيلة خس�ارة للفريق ونتمنى العودة الرسيعة والش�فاء العاجل«، 
مبيناً ان »لدى القوة الجوية من هم عىل مستوى عال سيعوضون غياب 
ايم�ن«. ويحتل فريق الق�وة الجوية املرك�ز األخي بنقط�ة واحدة، بعد 

انتهاء الجولة الثانية من دوري املجموعات دوري ابطال اسيا.

الشرطة ينفي إقالته المدرب 
ألكسندر إليتش

سامي بحت يستقيل من تدريب زاخو

عبيد يتمسك بقرار استقالته من تدريب الصناعات

تدخل جراحي أليمن حسين 



وصف واين روني، مهاجم مانشسرت يونايتد ومنتخب إنجلرتا 
الس�ابق، قرار توتنهام هوتسبري بإقالة جوزيه مورينيو، قبل 
أي�ام فقط م�ن نهائي كأس الرابطة أمام مانشس�رت س�يتي، 
ب�«الجنون«.وق�ال رون�ي، الذي لع�ب تحت قي�ادة مورينيو، 
عندم�ا كان املدرب الربتغايل يقود مانشس�رت يونايتد، إنه كان 
يتعني عىل توتنه�ام االنتظار، حتى نهائي يوم األحد قبل إقالة 
امل�درب البالغ عم�ره 58 عاما.ويمر توتنهام بسلس�لة نتائج 
سيئة هذا املوسم وتشعر الجماهري باالستياء من طريقة لعب 
الن�ادي، تح�ت قيادة املدرب الس�ابق لبورتو وتش�يليس وإنرت 
مي�ان وريال مدري�د، الذي ش�غل املنصب خلف�ا لألرجنتيني 
ماوريس�يو بوكيتين�و قرب نهاي�ة 2019.وق�ال روني مدرب 
ديرب�ي كاونت�ي للصحفي�ني »أعتقد أن�ه جنون القي�ام بذلك 

قب�ل نهائي الكأس. هذا توقيت غريب. ب�كل تأكيد كان يمكن 
االنتظار حتى نهائي الكأس إذا كانت هناك رغبة يف اتخاذ هذا 

القرار«.
وأض�اف »مورينيو م�درب يحب الف�وز باأللق�اب وهذا يشء 
واضح. لقد حصد الكثري من األلقاب خال مسريته. أنا متأكد 
أن دانيي�ل ليفي )رئي�س توتنهام( كان يج�ب أن ينتظر حتى 
الي�وم التايل للمباراة«.وتابع رون�ي »إذا كان هناك املدرب الذي 
يس�تطيع أن يجهز فريقا ملواجهة سيتي يف نهائي الكأس فهو 
موريني�و. لم يقدم توتنهام أفضل مواس�مه لذا من خال هذه 
وجه�ة النظر فهذا جن�ون ومخاطرة كبرية«.وأبل�غ مورينيو 
شبكة »سكاي سبورتس« أنه ال يحتاج إىل الحصول عىل راحة 

قبل العودة إىل التدريب وقال »أنا دائما مرتبط بكرة القدم«.

كشف تقرير صحفي إسباني، عن نية الهيئة 
التأسيس�ية لدوري الس�وبر ليج األوروبي، 
تقس�يم األندي�ة املش�اركة يف ال�دوري إىل 3 
مس�تويات، وذلك لتحدي�د مبلغ الدعم األويل 

الذي س�يخصص لتطوير البنى التحتية 
ومكافحة آثار فريوس كوفيد 19. 
وقالت صحيفة موندو دوبريتيفو 
الت�ي  ه�ي  فق�ط  أندي�ة   3 أن 
س�تحصل عىل مبلغ 350 مليون 
يورو مقابل املشاركة يف البطولة 

وبرش�لونة  مدري�د  ري�ال  وه�ي 
ومانشسرت يونايتد. 

ويأتي ذلك حس�ب الصحيفة، بناء 
قس�مت  مح�ددة  مواصف�ات  ع�ىل 

 4 إىل  األندي�ة 

اإلمكاني�ات  ع�ىل  قياس�ا  مس�تويات، 
االقتصادي�ة وقيم�ة العام�ة التجارية لكل 

ناد.
 وكان البي�ان الذي أص�دره ريال مدريد ألول 
م�رة، وأق�ره برش�لونة أيًض�ا 
مؤسس�ا،  نادي�ا  باعتب�اره 
تضمن: »األندية املؤسس�ة 
س�تتلقى جميع�ا  دفع�ة 
مل�رة واح�دة قدرها 350 
مليون يورو، مخصصة 
فق�ط لتنفي�ذ خط�ط 
اس�تثمارية يف، البني�ة 
التحتية وتعويض تأثري 

وباء كوفيد 19. 
األندي�ة  أن  ورغ�م 
سسة  ملؤ ا

املعل�ن عنه�ا ه�ي 12 نادي�ا، إال أن العدد 
النهائ�ي س�يصل إىل 15 نادي�ا، وس�يتم 
توزيع املبلغ املخصص بينها جميعا، ولكن 
كما ت�م تداوله يف إنجل�رتا، وأكدته موندو 
ديبورتيف�و من خال مصادره�ا املطلعة 
ع�ىل االتفاقية، فل�ن يكون هن�اك توزيع 
عادل ب�ني الجميع، حيث س�تكون  هناك 
أربعة مس�تويات اعتماًدا ع�ىل إمكانيات 
األندية االقتصادية وما حققته يف السنوات 

األخرية. 
مدري�د  ري�ال  يظه�ر  الطريق�ة،  به�ذه 
وبرش�لونة ومانشسرت يونايتد يف املستوى 
األول إىل جان�ب ع�دد قلي�ل م�ن األندي�ة 
األخ�رى التي ستس�مح لهم بدخ�ول فئة 
ال��350 مليون ي�ورو بالفعل قب�ل نهاية 
هذا املوسم. وهناك ثاثة مستويات أخرى 
حيث س�يدفع ألندية املستوى الثاني 225 
مليون، واملس�توى الثالث  112.5 مليون، 
واملستوى الرابع 100 مليون يورو كنقطة 

دخول ثابتة لاستثمار يف املرافق.
 وبين�ت الصحيفة، أن العامة التجارية 
ه�ي مفت�اح تحدي�د موق�ع األندي�ة يف 

منح�وا  تصني�ف  وه�و  املس�تويات، 
في�ه املوافق�ة النهائي�ة لاع�رتاف 

بمركزهم يف كرة القدم العاملية.
م�ن  موقع�ه  برش�لونة  وع�زز 
األكثر  الن�ادي  اختي�اره  خ�ال 
م�رة  ألول  العال�م  يف  قيم�ة 
ع�ىل قائم�ة فوربس األس�بوع 
املايض متقدم�ا عىل ريال مدريد 

ومانشس�رت يونايتد.وسيتم دفع 
ه�ذه املبال�غ الضخم�ة، م�ن قبل 

صنادي�ق االس�تثمار وم�ن ضمنها 
تعم�ل  الت�ي  مورج�ان،  ب�ي  ج�ي 

بمثابة تجمع وتبحث عن مس�تثمرين 
أمريكيني وبع�ض الصينيني، وبالتايل لن 

تك�ون هناك رشكة واح�دة تدير كل هذه 
التفاصيل بني األندية املشاركة.

اربعة مستويات ألندية السوبرليغ وبرشلونة والريال واليونايتد في الصدارة 

روني ينتقد 
قرار إقالة
 مورينيو 
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ر  حذ
ليفربول  جيمي كاراجر مدافع 
السابق إدارة النادي من خطوة 
املوافقة عىل املشاركة يف دوري 

السوبر األوروبي.
 12 م�ن  مجموع�ة  وأعلن�ت 
ليفرب�ول، ي�وم  بينه�ا  نادي�ا، 
األحد املايض، إنش�اء املس�ابقة 
االنفصالي�ة مم�ا أث�ار غضب�ا 
واس�ع النط�اق يف عال�م ك�رة 

القدم وخارجه.
مجموع�ة  إن  كاراج�ر  وق�ال 
فينواي سبورتس املالكة للنادي 
سرتحل يف غضون أسبوع واحد 
إذا فق�دت املدرب يورجن كلوب 
بسبب دوري السوبر األوروبي.

وأبلغ كلوب س�كاي سبورتس 
بأن رأيه يف الدوري االنفصايل لم 
يتغري منذ 2019 عندما قال إنه 

يأمل أال يحدث مطلقا.

وق�ال كاراج�ر: »أه�م يشء أن 
الجمي�ع ضده... تح�دث كلوب 
وكان   2019 يف  األم�ر  ح�ول 

موقفه يف غاية الوضوح«.
وتابع: »إذا فقد ليفربول مدربه 
بس�بب ذلك خال العام القادم، 
فإن املاك سريحلون عن النادي 
يف غض�ون أس�بوع. أس�تطيع 

تأكيد ذلك«.
وأض�اف كاراجر: »ه�ذا يؤملني 
أكث�ر ألن ه�ؤالء املاك اش�رتوا 
ليفربول بع�د أمريكيني آخرين 
س�يئة  بطريق�ة  الن�ادي  أدارا 

وأطاح بهم املشجعون«.
)امل�اك(  »ه�ؤالء  وتاب�ع: 
الن�ادي بثم�ن بخس.  اش�رتوا 
الن�ادي أصب�ح أك�رب اآلن 6 أو 
7 م�رات، عوضوا األم�وال التي 
باليانصيب مع  دفعوها وفازوا 

ليفربول«.

كش�ف تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، ع�ن 
احتمالي�ة زيادة ع�دد األندية اإليطالية 
املش�اركة يف دوري الس�وبر األوروب�ي 
إىل 4 فرق.وأسس�ت مجموع�ة مكونة 
م�ن 12 نادي�ا من كب�ار أوروبا، دوري 
السوبر، كبطولة منفصلة عن »يويفا«.
وتض�م مجموع�ة مؤس�يس البطول�ة 
أندية: برش�لونة، ري�ال مدريد، أتلتيكو 
إن�رت،  مي�ان،  يوفنت�وس،  مدري�د، 
مانشس�رت سيتي، مانشس�رت يونايتد، 
تشيليس، ليفربول، توتنهام، آرسنال«.

ديل�و  »كوري�ريي  لصحيف�ة  ووفًق�ا 

س�بورت« اإليطالي�ة، ع�رض مرصف 
»jp morgan« املمول الرئييس للبطولة 
الجديدة، ن�ادي نابويل كمرش�ح جديد 
الس�وبر  دوري  لبطول�ة  لانضم�ام 
بريي�ز،  فلورنتين�و  وكان  األوروب�ي. 
رئيس البطولة ورئيس ريال مدريد، قد 

اقرتح فكرة انضمام نابويل.
وق�ال: »ال يمك�ن أن نض�م 50 فريًقا، 
لك�ن هن�اك أندية مث�ل روم�ا ونابويل 
املش�اركة،  له�ا  أخ�رى يح�ق  وف�رق 
وسنقوم بدراسة الصيغة حتى يتمكنوا 

من التأهل«.

حرص املدير الفني لبايرن ميونخ، 
هانز فليك، ع�ىل عدم التعليق عىل 
التوبيخ الش�ديد، ال�ذي وجهته له 
إدارة النادي، بس�بب إعان رغبته 
يف الرحي�ل املبك�ر، بحل�ول نهاية 
املوس�م الج�اري، وذل�ك حت�ى ال 
يؤج�ج املوق�ف املتوت�ر.ويف بداية 
املؤتم�ر الصحف�ي، ال�ذي عق�ده 
عرب الفيدي�و، قبل مب�اراة فريقه 
أمام باير ليفركوزن، ناش�د فليك 
الصحفيني، عدم توجيه أسئلة عن 
النقاش�ات الدائرة ح�ول رغبته يف 
الرحي�ل، وموقف الن�ادي من هذا 

األمر.وقال: »ليس هناك ما يمكن 
قوله ع�ن هذا«.وأوضح فليك مرة 
أخ�رى، غرض�ه م�ن اإلع�ان عن 
رغبته يف هذا التوقيت، قائا: »كان 
شيئا مهما بالنس�بة يل، أن يعرف 
الاعب�ون )هذا األم�ر( مني، ألني 
س�معت م�ن اإلذاع�ة املوجودة يف 
الردهة، أن املوض�وع قد ترسب«.
املس�ألة  كان�ت  »له�ذا  وواص�ل: 
بالنس�بة يل أم�را عفوي�ا أن أبل�غ 
الفريق، وبعد ذل�ك كانت الخطوة 
املنطقية أن أقول لوسائل اإلعام، 
وبالت�ايل لل�رأي الع�ام، إن األم�ر 

عىل ه�ذا النح�و، حت�ى ال أضطر 
إىل املراوغة«.ورغ�م حال�ة التنافر 
الحالية، أعرب فلي�ك عن اعتقاده 
بأن الفري�ق وإدارة النادي وفريق 
االحتف�ال  يس�تحقون  املدرب�ني، 
ببطولة الدوري، كما هو مزمع يف 
نهاية املوس�م.وتابع: »لقد قدمنا 
شيئا عظيما يف العامني األخريين، 

ونستطيع أن نحتفل معا«.
وي�رتدد حالي�ا أن فليك، س�يتوىل 
خلف�ا  األملان�ي  املنتخ�ب  قي�ادة 
ليواخي�م لوف، الذي ق�رر الرحيل 

عن املانشافت بعد يورو 2020.

فليك: ابلغت الالعبين بقرار رحيلي عن البايرن

نج�م  ألفي�ش،  دان�ي  الربازي�ي  أعل�ن 
برش�لونة ويوفنت�وس وباريس س�ان 
جريمان الس�ابق، وس�او باولو الحايل، 
عن رفضه إقامة بطولة دوري السوبر 
ص�ورة  ألفي�ش  ون�ر  األوروب�ي. 
تجمع�ه باألرجنتيني ليونيل مييس، 
قائد برش�لونة، عرب حس�ابه عىل 
توي�رت، وكتب عليها: »كرة القدم 
كان�ت وس�تظل دائًم�ا رياضة 
تغ�ري حي�اة الناس«.وأض�اف: 
»لن نس�مح للقبع�ات العالية 
بأن تفس�د ه�ذه االحتماالت 

الت�ي يحلم به�ا الصغار ب�أن يكون�وا كبارا«، 
وذل�ك يف تلمي�ح إىل اهتمام مؤس�يس البطولة 
الجديدة، باملكاس�ب املادية فق�ط، من وجهة 
نظره.وأعلن 12 ناديا، تأسيس بطولة أوروبية 
جديدة تحت مس�مى دوري السوبر، منفصلة 
عن يويفا، هم: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو 
مدري�د، يوفنت�وس، مي�ان، إنرت، مانشس�رت 
س�يتي، مانشسرت يونايتد، تشيليس، ليفربول، 
توتنه�ام، آرس�نال.ومن املنتظ�ر ارتف�اع عدد 
األندية املش�اركة يف البطولة إىل 15 ناديا، بينما 
لم يعل�ن موعد انطاق املس�ابقة املس�تحدثة 

بعد.

ألفيش يرفض اقامة دوري السوبر األوروبي

كش�ف تقري�ر صحفي إيط�ايل، عن آخ�ر املس�تجدات املتعلقة 
بتجديد عقد السويدي زالتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميان. 

وينتهي عقد إبراهيموفيتش )39 عاًما( بنهاية املوسم الجاري، 
لكن يبدو أنه مستقر يف صفوف الروسونريي. وبحسب صحيفة 
»الجازيتا ديلو س�بورت« اإليطالية، فإن ميان س�وف يعلن عن 
تجدي�د عق�د إبراهيموفيت�ش عق�ب مواجه�ة ساس�ولو. وأضاف 
التقري�ر، أن إبراهيموفيتش س�يوقع عقًدا جديًدا ملدة موس�م آخر 
مقابل 6.5 ملي�ون يورو بخاف املكافآت. ويق�ود إبراهيموفيتش 
ميان هذا املوس�م الحتال املركز الثاني يف ترتي�ب الدوري اإليطايل 
حتى اآلن، وبات الفريق قريًبا من العودة للمش�اركة يف دوري أبطال 

أوروبا.

بياًن�ا  اإلس�باني  إش�بيلية  أص�در 
رس�مًيا، إلع�ان رفض�ه بطول�ة 

دوري السوبر األوروبي.
واتف�ق 12 ناديا من كبار أوروبا، 
عىل إنشاء بطولة جديدة منفصلة 

عن يويف�ا، تحت مس�مى »دوري 
الس�وبر األوروبي«، هم: برشلونة، 
مدري�د،  أتلتيك�و  مدري�د،  ري�ال 

يوفنت�وس، ميان، إنرت، مانشس�رت 
س�يتي، يونايتد، تش�يليس، ليفربول، 

توتنهام، آرسنال«.
وقال إشبيلية يف بيانه: »يرغب مجلس 

إدارة ن�ادي إش�بيلية يف التعب�ري علًن�ا 
ع�ن رفض�ه الرصي�ح لبطول�ة )دوري 
الس�وبر األوروب�ي( بن�اًء ع�ىل املعايري 

االقتصادي�ة و)ألنها( خ�ارج نطاق عمل 
االتح�اد األوروب�ي لك�رة الق�دم، املؤسس�ة الجامعة 

ملختلف االتحادات الوطنية القارية«.وأضاف: »منافس�ة 
مثل تل�ك املقرتح�ة، التي تش�ارك فيها بدع�وة، تتعارض 

تماًما مع روح الرياضة بش�كل عام وك�رة القدم التقليدية 
بش�كل خاص«.وتاب�ع: »يتعارض هذا النهج بش�كل واضح 

مع عاداتنا املتمثلة يف عدم االستس�ام مطلًقا ووضع أنفس�نا 
يف تحديات طموحة بش�كل متزاي�د، بفكرة التغل�ب عليهم يوًما 

بع�د يوم ع�ىل أرض امللعب«.وأكمل: »باإلضافة إىل ذلك، فإن إنش�اء 
دوري السوبر األوروبي لن يؤدي إال إىل اإلرضار بكرة القدم بشكل عام 

وبقية الفرق«.وواصل: »يف الوقت نفسه، سيرض املجتمع بشدة ويعاقب 
الغالبي�ة العظم�ى من مش�جعي كرة الق�دم الحقيقيني، الذين س�يرتكون 

دون جوه�ر الرياض�ة الحقيقي، وهو االس�تمتاع بفريقه�م ورؤيته يتنافس 
لتحقيق أعىل التطلعات«.وأردف: »يدرك نادي إش�بيلية أنه يف بعض املناسبات من 

ال�رضوري إجراء تغيريات مثل تلك أجريت يف اللجن�ة التنفيذية ليويفا فيما يتعلق 
بتنس�يق دوري أبطال أوروبا«.وختم: »ندرك أنها توفر أساًسا متيًنا لجميع األندية 
األوروبية، ولكن يجب دائًما تطوير هذه التغيريات يف نطاق املناقشة بني االتحادات 

األعض�اء واألندي�ة والبط�والت، دون اس�تبعاد أي مجموعة وم�ع رؤية عاملية 
لحماية النظام البيئي العام لكرة القدم«.

ميالن يجدد عقد إبراهيموفيتش 

ترشيح نابولي
 لالنضمام لدوري السوبر

كاراجر يحذر 
ليفربول من

 فقدان كلوب

إشبيلية 
يحتج على 

دوري السوبر 
األوروبي
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حبال الذكرى

محمد مهدي الجواهري 
أرح ركابَك من أيٍن ومن عَثِر

كفاك جيالِن محموالً عىل خطر ِ
كفاك موحُش درٍب ُرحَت َتقطعُه

كأنَّ مغربَّة ليل بال سَحِر
ويا أخا الطري يف وْرد ٍ ويف َصَدٍر

يف كلَّ يوٍم له ُعٌش عىل شجِر
عرياَن يحمل ِمنقاراً وأجنحًة

أخفَّ ما لمَّ من زاٍد أخو َسَفِر
بحسِب َنفَسَك ماتعيا النفوُس به

من فرط منطلق ٍ أو فرط منحدر
أناشٌد أنت حتفاً صنَع منتحِر

أم شابٌك أنت , مغرتاً, يَد القدر
ْض َجناحيَك ال تهزأ بعاصفٍة خفَّ

طوى لها النرس كشحيه فلم يطر ِ

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

االمام عيل »عليه السالم«
إّي�اك ومصادق�ة األحم�ق فإّن�ه يري�د أن ينفع�ك 
فيرّضك. أس�فه الّس�فهاء املُتبّجح بفحش الكالم. 
إذا عل�م الرّج�ل زاد أدبه وتضاعفت خش�يته. آفة 
الّنف�س الَولَه بالّدنيا. أفضل الّناس أنفعهم للّناس. 
أشّد القلوب ِغاّلً القلب الحقود. أفضل الجود إيصال 
الحق�وق إىل أهله�ا. أكرم الّش�يم إك�رام املُصاحب 

وإسعاف الّطالب.
 رأس الجهل ُمع�اداة الّناس. كّل يشء فيه حيلة إاّل 

القضاء.
 الّدنيا سجن املؤمن، واملوت تحفته، والجّنة مأواه. 
اإليم�ان معرفة بالقل�ب، وإقراٌر باللّس�ان، وعمل 

باألركان.

 يف قصة ) الخطة ( من املجموعة 
القصصي�ة ) دعاب�ل ( للق�اص 
ال�رسد  دار  ع�ن  داخ�ل  ري�اض 
للطباع�ة والنرش  كلن�ا يعلم بان 
القص�ة له�ا خ�واص وم�ن اهم 
خ�واص القصة اال وه�و الهدف 
قد يكون مضمرا او ظاهرا داخل 
النص الذي استخدم فيه االنسنة 
وهي اس�تنطاق االشياء الجامدة 
وهن�ا ق�دم القاص القص�ة التي 
يف  ح�ارض  علي�م  راوي  يرويه�ا 
االح�داث جميعها وه�و جزء من 

الرسد .
لعب�ة   ) الدعب�ل   ( ان  اوض�اف: 
ش�عبية مش�هورة وه�ي ك�رات 
ملون�ه صغ�رية الحج�م تلعب يف 
والس�احات  والح�واري  االزق�ة 
املكشوفة يعمل حفرة وبعد ثالث 
خط�وات او اكثر يم�د خط يقف 
خلف�ة االطفال حامل�ن كراتهم 

الصغرية ثم يقومون برميها نحو 
الحف�رة ملعرفة صاح�ب الحركة 
االوىل وبعدها يرضب االول اقرب 
كرة ملونه فتك�ون خارج اللعبة 
وصوال اىل ادخ�ال اخر كرة داخل 
الحفرة وهنا يستحوذ الفائز عىل 
كرات االخري�ن . نحن امام قصة 
متكامل�ة فنيا من بداي�ة ونهاية 

واشخاص وزمان ومكان . 
وتاب�ع :اختار الق�اص ان يكون 
العن�وان ) الخط�ة ( ج�زء م�ن 
الن�ص وموج�ود داخ�ل ال�رسد 
وهي تلك الخط�ة التي وضعها ) 
الدعاب�ل ( للخالص م�ن مالكهم 
او ما اس�ماه القاص الش�يطان 
وكذل�ك الخطة ه�ي الدائرة التي 
يرس�مها االطفال ويكون داخلها 
الك�رات امللون�ة وم�ا ان ترضب 
ك�رة فتخرج خارج الدائرة تكون 
خارسة لذا هنا لدينا خطة فكرت 

به�ا الك�رات وخط�ة ) الدائرة ( 
وكالهما تعرب ع�ن ميدان القص 
. )وان�ا يف وس�ط الخط�ة هك�ذا 
يس�ميها ش�ياطن قطاع الحب ، 
فه�م يوجهون اخي ويدفعون به 

بقوة من أجل االرتطام بي اضطر 
إىل أن أدف�ع اخوتي البقية خارج 
خطة الدائرة ليبقى أخونا الكبري 
ويلتقطن�ا  الش�ياطن  ،فيف�رح 
رامين�ا ويعيدن�ا إىل علبة صفراء 

ويغل�ق الباب لنن�ام ( ذكر كلمة 
الشياطن وكذلك الشيطان والتي 
اطلقه�ا الق�اص ع�ىل االطف�ال 
حيث مالكي الكرات الصغرية هم 

شياطن صغار .
وواص�ل: يف ه�ذه القص�ة يرسد 
القاص قصة كرات ملونه تسمى 
الدعب�ل وه�ي بي�د طف�ل صغري 
ينقلنا عرب رسد متسلس�ل وجمل 
رسدي�ة يف احداث ش�دتنا وصوال 
اىل الخاتمة التي عربت عن نهاية 
الك�رة الصغ�رية دهس�ا . املكان 
يف ه�ذه القصة متن�وع فقد كان 
ال�درج والس�احة العام�ة الت�ي 
س�ماها القاص حديق�ة الحرية 
. ل�كل قصة ه�دف كما اس�لفنا 
ونج�د ب�ان اله�دف مضمر زغري 

مكشوف .
وأكمل: اس�تخدم الق�اص اللعبة 
للخ�وض   ) الدعب�ل   ( الش�عبية 
يف السياس�ة الت�ي ه�ي جزء من 
حياتن�ا اليومي�ة الب�د ان تك�ون 
هن�اك ش�ياطن عدي�دة وعندما 
ع�ىل  الش�ياطن  اس�م  اطل�ق 
االطف�ال ذهبت افت�ش عن املراد 
من هذه التس�مية لكن بعد ميض 
القصة يف احداثها نجد بان اللعبة 
هي بن السيايس والشعب واالبد 
م�ن خطة للخ�الص وق�د يكون 
املص�ري كم�ا ن�وه له الق�اص يف 

ه�ذه القص�ة )الخط�ة .. وانا يف 
وس�ط الخط�ة هك�ذا يس�ميها 
ش�ياطن قط�اع الح�ب ، فه�م 
يوجهون اخي ويدفعون به بقوة 
م�ن أجل االرتطام ب�ي اضطر إىل 
أن أدف�ع اخوت�ي البقي�ة خارج 
خطة الدائرة ليبقى أخونا الكبري 
ويلتقطن�ا  الش�ياطن  ،فيف�رح 
رامين�ا ويعيدن�ا إىل علبة صفراء 
ويغلق الباب لننام، ليأتي الصباح 
ح�اول   ، األوىل  لحالتن�ا  لنع�ود 
اخوت�ي ك�رس ج�زء منه�م لعل 
مالكنا يرمين�ا يف كيس النفايات 
، رغ�م أن أغلبن�ا إذا ك�رس يرمى 
يف املي�اه األس�نة ، الحي�اة عبارة 
ع�ن وج�ع راس تعودن�ا علي�ه ، 

س�يدنا يرم�ي بنا يمينا ويس�ارا 
بأصبعيه التي تمتلئ بالقاذورات 
، لدين�ا نصف موس�م نرت�اح به 
وننام نوما عميقا يف ظالم دامس 
وس�ط وطنن�ا العلب�ة ويف علب�ة 
اك�رب ، جميعنا نح�ب هذا الوطن 
لكن�ه ال ينفعنا ب�يء ففي أول 
محاولة للس�يد فت�ح باب الوطن 
يس�لمنا ل�ه ونحن نهت�ف بحبه 
،يوما ما طل�ب اخونا الصغري أن 
يك�رس وتقس�م ألوانه لع�ل لون 
من�ه يذه�ب يف حديق�ة تحرتمه 
ويختبئ بن جذوعها ويس�تمتع 
بامل�اء والخضار والنمل االس�ود 
واالبي�ض ، س�ألناه حينها: ربما 
الغربة واالشتياق للعلبة سيقتلك 

،كان رده منطقي�اً بع�ض اليء 
واقتنع ىف من اقتنع ومنهم فضل 
العلب�ة وق�ام بإلق�اء مح�ارضة 
… فق�ال له�م :نح�ن يف وس�ط 
الظلم�ة ،وعندم�ا يأت�ي الصباح 
يرم�ى بنا يمين�ا وش�ماال إىل أن 
نصل إىل العلب�ة املظلمة منهكن 
، نرتاح أيام قالئل حن يتمتعون 
بطعامهم وهوس�هم ….لم يفلح 
كل ناص�ح مع�ه وه�و ي�رخ 
ارضبون�ي ، فرضبن�اه بقلوبن�ا 
رضبة واح�دة وكنا حينها عرشة 
فنقس�م إىل خمسة قطع … فرح 
رغ�م األلم وبق�ي ينتظ�ر عودة 
الش�يطان ، الذي أت�ى وبدأ يعدنا 
ورمين�ا م�ن ي�د إىل أخ�رى ع�ىل 
رؤوس�نا فوجد صغرينا مكسور 
ورم�ى  الخمس�ة  القط�ع  أخ�ذ 
قطع�ة يف النفاي�ات وأخرى عىل 
س�طح الج�ريان ،لكن�ه ارجعن�ا 
وث�الث قطع من اخين�ا إىل العلبة 
واىل  ويرك�ض  يرك�ض  ب�دأ  ث�م 
حديق�ة الحرية هن�اك يلعب بنا 
دائم�ا أخرجنا بعنجهيته املعتادة 
ورم�ى قط�ع اخين�ا قطعة عىل 
الش�ارع العام فس�حقته سيارة 
املبن�ى  ف�وق  وقطع�ة  وانته�ى 
س�معنا أنه�ا مات�ت من ح�رارة 
الش�مس ، وقطع�ة يف الحديق�ة 

وبن جذوع الشجرة (.

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
ي��رى الناق��د خال��د مه��دي الش��مري ان قص��ة »الخطة 
القصصية  المجموع��ة  م��ن  داخ��ل  ري��اض  » لالدي��ب 
والنرش  للطباعة  الرسد  دار  عن  »دعابل« الصادرة  
يه محاولة اس��تنطاق األش��ياء الجام��دة للحديث عن 
السياس��ة و معاناة المواطن العراقي وقال الش��مري 

يف قراءة نقدية خص بها )المراقب العراقي(:

»الخطة« استنطاق األشياء الجامدة للحديث في السياسة ومعاناة المواطن العراقي 
عبر لعبة أطفال شعبية مشهورة 

ُمنذ زم�ن تع�وَّد الجل�وس يف هذا 
اح الهان�ئ ، اتخ�َذ مطع�م  املُس�رتَ
املحط�ة وجهًة له س�اعة َقِدم من 
قريتهم ، ُملتِحقا بإحدى الوظائف 
يس�تفتح   ، املحروس�ِة  يف  الُعلي�ا 
يومه بطبقِه املَُفّضل ، هنا يختلف 
املّشهد ُجملة وتفصيال  ، ُيَتاِبع ما 
يجري يف صمٍت، وابتسامة رقيقة 
ُتزايُل شفتيه ،فجأة  اضطرب قلبه 
وزاَد الوجيف ، انبس�طت أس�ارير 
وجهه الجام�د ، َغاَص يف ُس�ِحِب 
املتم�وج م�ن س�يجارِه  الّدخ�اِن 
املُشتعل ، رسيعا تدافعت الذكريات 
 ، املرُتاخ�ي  حبله�ا  ج�ّر  أن  بع�د 
اعتلج�ت يف رأس�ِه أيام�ا تقّض�ت 
 ، ُمستس�لمة  جفون�ه  ته�اوت   ،
الرّفاعي  استسالم األفعى لعزيمِة 
، ظه�َر وكأّن�ه ين�وء تح�َت حمٍل 
ثقي�ل ، هنالَِك يف مجاه�ِل الّصعيد 
ع�ىل مش�اِرِف الّصح�راِء الغربية  
ُترابط قريتهم ، حباها الله جمااًل 
خالّب�ا ، وبق�دِر الَجم�ال ُيزاِح�م 

الفق�ر أهله�ا الُبس�طاء ، ل�م يدع 
مكان�ا لغريِه ، غ�ري أّن وميضا من 
َعب�ِث الطفول�ة ال�ربئ ، ُيلوُح من 
الَغب�ش ، رست يف جس�دِه  ثناي�ا 
ِش�عاِب  يف  تش�ّعبت   ، قش�عريرة 
نفس�ِه ِغبط�ة وراح�ة ، فتقّبلها 
بقب�وٍل حس�ن ، رأى نفس�ه وقد 
اف�رتَش األرَض ح�ول الطبليِة ، يف 
غمرٍة من تصاي�ح إخوته ، ُيطالِع 
وج�ه أمه الّصبوح ؛ يش�ّع نضارة 
ورواء ، تأمره أن يسعى يف احضار 
»الجبن« ، كاَن مجرد التلّفظ بهذا 
الطلب دافعا قويا للتملمِل ، يشعر 
ساعتئٍذ وكأّن الّدهر قّدم له كأس 
شقائه ، يس�ري بعد ألٍي ُمستخذيا 
ُمتخاذال ، عب�وس الوجه جهوما ، 
كمن ُيعالِج س�كرة املوت ، ُيغمِغم 
يف م�رارٍة ، تزي�د من خيب�ِة أمله ، 
يتحّس�س كّف�ه الّصغ�ري يف رهبٍة 
وتحرّس ، وهكذا يفع�ل ُكّل نوبة ، 
عىل ُبعِد خطواٍت منُه يرقد » بالص 
» كبري ، تس�بح يف أحش�ائِه حبات 

»الجبن القديم »، توّس�ل ألمِه ألف 
مرٍة وه�و يكبح ِجم�اح دموعه ؛ 
أن تعفيه من هذه املهمة الّش�اقة 
، الت�ي ال يجد دونه�ا َمِرفا ، إّنه 
ال يطيق رائح�ة » املّش« وال وهج 
نريان�ه الحارقة الّتي َتكوي جلده ، 
لكّنها ُتعاجل�ه برامٍة  ، فمن  ذا 
يق�وم مقامه ، وه�و أكرب إخوته ، 
اعرتف أكثر من مرٍة  واالش�مئزاز 
يم�أ اخاديد وجهه ال�ربئ ؛ فهذا 
» الب�الص » عدوه اللّدود ، س�يظّل 
يكره�ه ، حتى يفرق الل�ه بينهما 
، احت�اَل كث�ريا يف الَتخلّ�ص منه ، 
لكّن�ه َتراجع يف األخرِي ع�ن ِحيلتِه 
، فامثال�ه م�ن فق�راِء الرِّي�ِف ، ال 
يملك�ون ُحرية االختي�ار ، خاصة 
مع فقره�م املُتقع ال�ذي ال يرحم 
، ت�أوه وهو يمضغ الّصم�ت ، َمّد 
يده امس�ك  بكوِب العص�ري البارد 
، َرَش�َف رش�فات ِخفاف ، وارسل 
دعواته ألمِه الرّاحلة ، ُمرتِحما عىل 

أياِم » البالِص«.

»للريح أن تتهجى« هندسة الشعر من الشخصي إلى الشعري

» عصفور بادوش« قبول اآلخر ورفض التهديد بالسالح
 املراقب العراقي/ متابعة...

عصفور بادوش للقاص إبراهيم 
القري�ي ن�ص يحم�ل الكث�ري 
م�ن القي�م اإلنس�انية واملعاني 
الجميلة للحياة , وذلك من خالل 
#زكريا .. الش�خصية املعتقلة يف 
س�جن بادوش , ومحاوالت أبنه 
يحي�ى إخراجه من س�جنه بعد 
هروب كل املساجن منه , وذلك 
بع�د س�يطرة د اع�ش اإلرهابي 

عىل املعتقل .
يكش�ف لنا م�ن خالل س�طور 
الن�ص ع�ن املغ�زى ال�ذي ي�ود 
املؤل�ف توصيل�ه للمتلق�ي وهو 
:تقب�ل اآلخ�ر . » اقبلن�ي كم�ا 
أن�ا .. وس�أقبلك كم�ا أن�ت .. ال 
تفرض عيل فكرتك بالق�����وة 
, ب�ل دعني أوافق عليها بمحض 
إرادت�ي .. ولي�س تح�ت تهدي�د 

السالح » .
م�ن خالل الحوار الدائر بن األب 
واألب�ن , يق�وم املؤلف بإرس�ال 
اله�������امة  الرس�ائل  بعض 
والقيم النبيلة .. لحالة إنس�انية 
يمك�ن تكراره�ا مع أش�خاص 

آخري�ن يف أنحاء العال�م , وبهذا 
اتس����م  ق�د  الن�ص  يك�ون 

بالعاملية.
لقد كتب النص بأس�لوب شيق , 
وتنقل س�لس , بأح�داث درامية 
مكثف�ة , بعي�دة كل البع�د عن 
املط والتطويل , وعن استعراض 

املؤلف لقوته اللغوية , فال مجال 
للكلم�ات الرنانة الت�ي ال تخدم 
الن�ص , ب�ل كل كلم�ة كتب�ت , 
تدف�ع األح�داث للصع�ود نح�و 

الذروة .
للن�ص  األوىل  الس�طور  ومن�ذ 
, أخذن�ا املؤل�ف مع�ه يف رحل�ة 

زكري�ا  ع�ىل  لنتع�رف  أدبي�ة 
يف  املعتق�الت  أح�د  يف  الس�جن 
بالدالرافدي�ن , وكي�ف س�يطرة 
العصاب�ات االجرامية التي تتخذ 
من اإلس�الم وس�يلة للتأثري عىل 
أصحاب العقول البسيط�����ة 
, وذلك من خ�الل نرش العصبية 
والتط�رف واإلرهاب , واإلس�الم 
ب�ريء كل ال�رباءة م����ن هذه 

األفكار السوداء .
أنته�ى الن�ص ب�مقت�ل زكري�ا 
وابن�ه يح�����ي�ى , ولك�ن لم 
ينته�ي الس����ؤال ال�ذي تركه 

املؤلف
يف عقولنا , كم من زكريا يف بالدنا 
العربية يواجه�ون نفس املصري 
؟تم����ك�ن  الحال�ة  ونف�س 
الكات�ب من�ا بأس�لوبه الجميل 
رسد  يف  الرش�يق  بقلم�ه  و 
األب�دان. له�ا  تقش�عر  أح�داث 

ع�ىل  الص�ورة  ف�������رأين�ا 
سطور النص , وش�اركنا زكريا 
وابن�ه يحيى االعتقال , تعاطفنا 
معه�م فبكين�ا عليه�م  وع�ىل 

العراق .

خالد مهدي الشمري رياض داخل

»2003« أحداث متخيلة عن سقوط الطاغية 
املراقب العراقي /متابغة...

 س�تصدر قريباً ع�ن دار »هاش�يت أنطوان/نوفل 
رواية جدي�دة للكاتب والروائي الس�وري عبد الله 
مكس�ور  تحمل  عنوان« 2003« وهي ذات أحداث 
متخيلة عن سقوط الطاغية يف التاسع من نيسان 

من ذلك العام.
يف ه�ذه الرواية أمريكا تدخل الع�راق، يف ذلك العام 
الذي اختاره املكسور ليكون عنوان روايته. الحرب 
قائم�ة. صّدام متواٍر يدير العمليات من الكواليس. 
لكن�ه س�يظهر فج�أة ذات منتصف لي�ل يف عيادة 
طبيب أس�نان بس�بب وجع يف رضسه، وسيشاهد 
م�ن الناف�ذة املطلّة عىل س�احة الف�ردوس انهيار 
تمثاله وحكمه. ولكن، قب�ل أن يغادر تلك العيادة، 
س�يرتك للطبي�ب ورق�ة ش�كر ممه�ورة باس�مه 
س�تكلّف الطبي�ب غالًي�ا يف معتق�الت األمريكان. 
الوقائ�ع  رواي�ة مكس�ور ش�يقة، تتج�اوز رسد 
لتغ�وص يف ديناميات السياس�ة والقوى املتحكمة 
ع�ىل أرض الع�راق، رجوًع�ا إىل ج�ذور العائ�الت 
ورصاعات املنطقة، م�ن خالل بحثه يف أوراق جده 
الذي ش�ارك يف الجيش العثمان�ي، عمَل عىل تزويد 
البلدان العربية بالس�الح الالزم للمعركة املصريية 
مع االس�تعمار، أنش�أ عالقات مع القيادة النازية 
آنذاك، ث�م اضطلع يف بي�ع أراٍض للوكالة اليهودية 

يف فلسطن.
يتقف�ى الكاتب أثر جده يف مس�ريته املتضاربة من 

خ�الل أوراقه الت�ي تركها، عىل ضوء مس�تجدات 
املنطق�ة املش�تعلة، وتطورات مصريه الش�خيص 
الذي س�يكون قاتًما ال محالة عىل خلفية كل هذا. 
جي�ٌل ضائ�ع بأحالم ضائعة يس�لّم ب�الًدا ضائعة 
لجي�ل جدي�د ضائ�ع. رواي�ة ثري�ة عىل املس�توى 

املس�توى  التاريخ�ي والس�يايس، وممتع�ة ع�ىل 
الشخيص لقصة بطلها.

ج�اء يف نبذة الرواية: »هذه البالد تخاف من التعلُّق 
باملطلق، منيعٌة ض�ّد اإلطراء وال يغريها أبداً النفاذ 
إىل الجوهر، أس�َقَطت العثمانين وطردت اإلنجليز 
وها هي تخرُج من وطأِة الحكم املس�تبّد. سنواتها 
الخالي�ُة علَّمته�ا كيَف ُتصاِف�ح َمن يأتيه�ا باليد 
اليمن�ى، بينما تك�ون يدها اليرسى عىل الس�الح، 
برواي�ات  تحتف�ظ  ال  فيه�ا  التاري�خ  صفح�ات 

الضعفاء وقصصهم.
هذه البالد ال تخاف من البرش الساكنن فيها وإّنما 
تخاُف من أحالِم الش�يطان القابِع داخلهم، عشُت 
فيه�ا ع�ىل هام�ِش حياِتها ب�ن ثنائّيَت�ي املواطن 
الصال�ح والطالح، عارفاً تمام�اً الفرق الكبري – يف 
ش�وارعها – بن الخصم والعدّو. فكيَف وضعتني، 
قبَل أن ُتس�ِدَل الستار عىل املشهِد األخري من حقبة 
عراق  الطاغية صّدام حسن، يف واجهِة األحداث؟«.

عب�د الل�ه مكس�ور، صحف�ي وروائ�ي س�وري، 
م�ن موالي�د محافظ�ة حم�اة ع�ام 1983، يعمل 
بالصحاف�ة املرئّية واملكتوبة منذ عام 2007، حائز 

إجازة جامعية يف اآلداب والعلوم االنسانية. 
 صدر له خمسة أعمال روائية، هي: »طريق اآلالم« 
2015، »عائد إىل حلب« 2013، »أيام يف بابا عمرو« 
2012، »غبار عىل الذاكرة: الطريق إىل غوانتانامو« 

2011، »شتات الروح« 2011.

املراقب العراقي/  متابعة
يأتي الش�عر بسيطا كما لو كان الش�اعر يضبط ساعة يف 
معصمه، ثم ينظر إىل الكون من حوله، فريى الزمن يتحرك 
ضم�ن بانورام�ا إيقاعية تعزفه�ا أياٍد غري مرئي�ة، تنتظم 
ضمن رؤى ش�عرية تتشكل يف وجه صقيل يسمى قصيدة، 

تلك هي تجرب�ة القراءة يف مجموعة 
للش�اعرة  تتهج�ى«  أن  »للري�ح 

كريمة دلياس.
يش�كل معم�ار املجموع�ة ش�كال 
ثق،افيا يمن�ح مفاتيح أوىل لقراءة 
ل�دى  القصي�دة  إنت�اج  كيفي�ات 
كريمة دلي�اس القادمة من علوم 
اإلعالميات، وهو أول سؤال يرسم 
وع�ي القراءة الباحثة عن ش�كل 
أو معن�ى للقصي�دة يف معادل�ة 

رياضية.
الهن�ديس  الش�كل  يف  أج�د 
م�ن  املش�ّكل  للمجموع�ة 
تنفت�ح  و«رشف�ات«  »نواف�ذ« 
ع�ىل )مقامات، ري�ح، كيمياء، 
عتب�ات  وكأنه�ا  غواي�ة…(، 
للش�اعرة، تس�تطلع م�ن عىل 
منص�ة تأويالته�ا فض�اء مل�ا 
يمكن أن يك�ون َبْعِدًيا، أي بعد 
والدة الرؤية الشعرية، وبعديا 
الش�اعر  بغي�ب  أس�ميه  مل�ا 
الش�عري، مس�تلهما املعادلة 

واملنطق يف كتابة بهجة الشعر.
تميزت املجموعة يف عمومها بقر الجملة الش�عرية، بما 
يحملها منطقا معتدال يف اإلفصاح عن املعنى، وكأن املقطع 
الش�عري يحم�ل تركيب�ة دالة قريب�ة من منط�ق املعادلة 
ش�عريا، لكن بشفافية الخيال الس�ابق يف وجوده، فاملعنى 

القار يف مسار املقطع:
يف طواحن الفراغ

والصمت املريب
يتناسل الصدأ

ويدمدم
لك�ن  س�كون،  فالف�راغ 
الطواحن تجعل له حركة، تلك 
الت�ي تولّد الصم�ت، فالصمت 
وألن  دال�ة،  وجودي�ة  كينون�ة 
الصدأ ال يتوالد سوى بالتفاعل، 
فكذل�ك ه�و تفاع�ل الف�راغ يف 
ظ�ل حرك�ة طواحين�ه، إلنتاج 
الصم�ت، وألن الس�كون عطالة 
فه�و ش�بيه بالصدأ، واس�تمرار 
بتعب�ري  »تناس�له«  أو  الصم�ت 
القصيدة، إنم�ا يفجر »الدمدمة« 
العطال�ة  املتوافق�ة م�ع حرك�ة 
الوجودي�ة، الت�ي وإن ب�دا أنها يف 
حركة إال أنها يف »فراغ« و«صمت« 
ع�ن  يكش�ف  تقريب�ا  فاملقط�ع 
خطاطة مبني�ة عىل منطق خاص 

بشعرية املوقف اتجاه العالم.

إّياك  ..  

ال تقل  وداعاً 
و أنت  ترتُك  مكتبك

 الذي  أرغمك  عىل  مغادرته 
املتزلفون

أصحاُب  الضحكاِت  الفّجِة
لآلَن ..

أنت  باسٌط  ذراَعيك 
تلّوُح  بعفويٍة

رّبما 
تبدو  ساذجاً

وأنت  تقوم  بفتح  املمرات  
الخاّصة

و انتشال  الغّصة  العالقِة
 من  أفواِه  الفقراء

عندما  تحمل  بالداً  بن  
فوديك

قّطعها  الغرباُء  القادمون 
من  مناٍف  شتى

وجرّيت كمقاطعاٍت
بأسماِء  العوائِل  املوغلِة 

بفتاوى 
 »مجهولة  املالك »

تحارصك  الهموُم 
وتعلُن  النياُت  براءَتها 

عندما  ُيراد  منك  إعَماَل  
التأجيِل

وحولك  يلتّف  املتعبون
بإرادات  مسلوبٍة

ونوايا  صادقة
إّياك .. أن  تنسحَب

مصادفًة 
وأنت  ملتبٌس

تفّتش  عن  معنى  سنينك
املتخمِة  
بالاليشء

تقرُر  أن  تنقَذ  روَحك 
من  ضجيِج  املنطقِة  

الخرضاء 
بأخباٍر  عاريٍة  

من  لحاِء  الشجِر
مرتبكٍة  باألنشاء

لن  ترتقي
  ملستوى  الخرِب

يف  الصحف  األجنبية

وليد حسين
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

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

نور 9
على 
نور

ارتفاعاً  املحلية،  العراقية  األسواق  تشهد 
ملحوظاً يف أسعار املواد الغذائية والخرضوات 

والفواكه مع حلول شهر رمضان املبارك.
يف  التقلبات  هذه  فإن  مراقبني،  وبحسب 
رصف  سعر  رفع  نتيجة  جاءت  األسعار، 
الدوالر، إضافة إىل أن ذلك يأتي بالتزامن  مع 

قرب حلول شهر رمضان املبارك.
للوقوف  املحلية  األسواق  يف  جولة  أجرينا   
االرتفاع، عرب محاورة أصحاب  أسباب  عىل 
املحال التجارية واملتبضعني، إضافة إىل إجراء 
الرسمية،  الجهات  مع  هاتفية  اتصاالت 
لالستفسار عن اإلجراءات الحكومة املتخذة 

حول هذا املوضوع.
أياد خفية 

أبو  لنا  تحدث  االسعار  ارتفاع  بخصوص 
احد  يف  تجاري  محل  صاحب  وهو  أحمد 
الرقابة  »غياب  إن  قائال:  جميلة   اسواق 
ورفعها،  باألسعار  التجار  تالعب  اىل  أدى 
مشريا  األساسية«،  الغذائية  املواد  وخاصة 
اىل 43  الدجاج وصل  أفخاذ  أن »كارتون  اىل 
ألف دينار بعدما كان سعرها 19 ألف دينار، 

وكذلك الحال للمواد الغذائية االخرى«.
املحال  أحد  صاحب  محمد  عمر  عد  فيما 
غري  ارتفاع  من  يحدث  ما  التجارية 
والبضائع  الغذائية  املواد  باسعار  مسبوق 
خفية  أياد  »وجود  مرجحا  »الجشع«،  بـ 
اسعار  ارتفاع  وأن  املواطن،  بقوت  تتالعب 
سعر  بارتفاع  له  عالقة  ال  الغذائية  املواد 

رصف الدوالر«،
اتخاذ اجراءات  اىل  ودعا »الجهات املسؤولة 
لوضع حد لهذا التالعب يف االسعار وانصاف 

املواطنني«.
محال  أحد  صاحب  وهو  الحسن  فالح  أما 
»إقبال  إن  قال،  فقد  الشورجة،  يف  الجملة 
من  وغريها  البقوليات  رشاء  عىل  املواطنني 
املواد األساسية، هو بمثابة استعداد تقليدي 
موضحا  املبارك«،  رمضان  شهر  الستقبال 
أن »االستعداد الستقبال الشهر الكريم كان 
عليه  كان  عما  مقارنة  العام  هذا  ضعيفا 
سابقاً، بسبب ارتفاع اسعار املواد الغذائية، 

خاصة للطبقات املتوسطة والفقرية«.
اإلجراءات الحكومية 

تساؤالت  مواطنون  يطرح  الذي  الوقت  ويف 
اسعار  ارتفاع  باسباب  تتعلق  عديدة 
من  وغريها  والباقالء  والبطاطة  الطماطم 
واالجراءات  والحيوانية  الزراعية  املنتجات 
املتحدث  لفت  الخصوص،  بهذا  الحكومية 
أن  املحنا،  اللواء خالد  الداخلية  باسم وزارة 
مواطنني  من  وردت  عديدة  شكاوى  »هناك 
الغذائية،  املواد  بعض  االسعار  زيادة  بشأن 
مبيناً  والسكر«،  الزيت  مادتي  السيما 
مديرية  أجرته  الذي  التدقيق   »بعد  أنه 
ومديرية  االقتصادية  الجريمة  مكافحة 
سبب  أن  اتضح  املنظمة  الجريمة  مكافحة 
بارتفاع   يتعلق  املادتني  هاتني  سعر  ارتفاع 

البورصات العاملية بسبب جائحة كورونا«.

وأضاف أن »بعض الدول املنتجة لهذه املواد 
عانت من مشاكل تخص رغبة بعض الدول 
لتأمني أمنها الغذائي، وحصل اقبال عىل هذه 
التي  البحري  النقل  إىل قضية  املواد، إضافة 
يحدث فيها ارتفاع يف االسعار«، مشرياً إىل أن 
»زيادة االسعار تتوافق مع الزيادة العاملية يف 
البورصات العاملية ، وأن لدى وزارة التجارة 
العاملية  البورصات  يف  الرسمية  التسعرية 

وتصل لها االرقام أوالً بأول«.
وتابع املحنا أن »جميع املواد يف السوق غري 
مسعرة من قبل وزارتي التجارة والزراعة«، 
يف  فقط  تختص  الداخلية  »وزارة  أن  مبيناً 
بقيام  يتعلق  ما  وهو  القانوني،  الجانب 
السوق  يف  املضاربة  او  باالحتكار  البعض 
مع  تتناىف  التي  االمور  هذه  من  وغريها 

القانون«.
بعض  حدثت  املاضية  الفرتة  »يف  أنه  وأكد 
جائحة  ظروف  ظل  يف  االحتكار  حاالت 
مواد  احتكار  البعض  حاول  اذ  كورونا، 
الجريمة  مكافحة  مديرية  أن  اال  غذائية، 
االقتصادية تصدت لهذه الحاالت وتم ضبط 

املواد يف االسواق املحلية«.
إن  املحنا،  قال  واالسماك،  الدواجن  وبشأن 
العاملية،  الظروف  عليها  أثَّرت  املواد  »هذه 
كالتغذية  االولية  املواد  من  الكثري  إن  حيث 
تسبب  ما  وهو  استرياد  عملية  هي  والدواء 

بزيادة  اسعارها«.
الزراعة  وزارة  باسم  املتحدث  قال  بدوره، 

مع  مستمر  »التعاون  إن  النايف:  حميد 
االسعار  ضبط  اجل  من  االمنية  الجهات 
ومراقبة أسواق العالوي«، مؤكداً أن »الوزارة 
الزراعية  املنتجات  توفري  عىل  ستعمل 

محلياً«.
الزراعة محمد الخفاجي  وأضاف أن »وزير 
الزراعية  املنتجات  توفري  برضورة  وجه 
عىل  والحفاظ  والنباتي،  الحيواني  بشقيها 
عىل  مقبلون  ونحن  خاصة  األسعار  ثبات 

شهر رمضان املبارك«.
من  املعالجات  يف  ماضية  »الوزارة  أن  وأكد 
يف  والدجاج  الطماطة  اسعار  خفض  اجل 
وفري  انتاج  هنالك  وسيكون  االيام،  قادم 
من الدجاج«، داعياً املوطنني إىل االطمئنان، 
وأن االسعار ستحافظ عىل نفس املستوى، 

بالرغم من ارتفاع سعر رصف الدوالر«.
املحلية  الزراعية  »املنتجات  أن  إىل  وأشار 
بالدينار  وتباع  املحلية  االسواق  يف  موجودة 

»هنالك  أن  مبيناً  للمستهلكني«،  العراقي 
تم  وقد  محلياً،  متوفرة  زراعية  مادة   23
الفوىض  نتيجة  االسواق  يف  احتكارها 

السعرية املوجودة«.«.
فقط  ليس  االسعار  »ارتفاع  أن  وأوضح 
جميع  يشمل  وإنما  الزراعية،  املنتجات  يف 
ارباكا  هناك  وأن  والبضائع،  املنتجات 
لضمان  متابعته  اىل  يدعو  ما  السوق،  يف 

استقرار اسعار املواد الغذائية«.

ارتفاع اسعار السوق يسحق الطبقة الفقيرة

املبارك  رمضان  شهر  يفتح 
األبواب عىل مرصاعيها ألعمال 
فهذا  والريب  والرب،  الخري 
الشهور  أفضل  هو  الشهر 
وعال  جل  الخالق  فيه  ويدعو 
عباده إىل الرتاحم فيما بينهم، 
والعمل عىل مساعدة بعضهم 
الفقراء  وخاصة  بعضا، 
واملتعففني واملحتاجني منهم.

هذا  يلهمه  مما  وانطالقا 
اعمال  من  الكريم  الشهر 
الرب، أقيمت يف محافظة أربيل 
سوقا خريية بمشاركة العديد 
املهن  وذوي  الفنانني  من 

اليدوية.
اىل  السوق  هذه  وتهدف 
املحتاجني  ومساعدة  التعاون 
وبضائع  معروضات  عرب 
أيضا  عنها  تغب  لم  متنوعة 
الهادفة تمتني  الفنية  االعمال 
االجتماعية  العالقات  أوارص 
ومساعدة االخرين بكل ما هو 

ممكن.
هذه  عىل  املرشفة  وأوضحت 
السوق الخريية إرساء الربيعي 
يف ترصيح  »كانت لدينا رغبة 
يف  املواطنني  جمع  يف  كبرية 
من  املبارك،  رمضان  شهر 
اجل التسوق و اظهار مواهب 

الشباب يف بازار خريي واحد«، 
خطط  »وجود  اىل  مشرية 
هذه  لتطوير  مستقبلية 
السوق واقامتها يف محافظات 
أخرى يف املناسبات القادمة«.

أوضحت  السياق  هذا  ويف 
أن  »ويبدو  أنه،  الربيعي 
واضحة  بصمة  للشباب 
الخريية،  السوق  هذه  يف 
مشاركاتهم  خالل  من  ليس 
املختلفة  ومعروضاتهم 
من  أيضا  بل  وحسب، 
التي  الخالقة  األفكار  خالل 
تعكس  والتي  يحملونها 
الحياة  بظروف  جادا  وعيا 
والتكاتف  التعاون  ورضورة 

بني الجميع«.
وأشادت الربيعي »بدور شبكة 
وتأثريها  العراقي  اإلعالم 
املجتمع  اإليجابي عىل رشائح 
رشيحة  ومنها  املختلفة 
للعديد  تغطيتها  عرب  الشباب 
من األنشطة التي تعود بالنفع 
يف  املها  عن  معربة  العام«، 
املبادرات  الحكومة  »تدعم  أن 
كثريا  ألن  الواعدة،  الشبابية 
أفكارا  يمتلكون  الشباب  من 
ومشاريع جيدة، ولكن يتعذر 
احيانا بسبب  تنفيذها  عليهم 

املالية  الوفرة  توفر  عدم 
لديهم«.

الخريية  السوق  وتضمنت 
إشاعة  اىل  تهدف  فنية  اعماال 
السالم واملحبة يف ربوع العراق 
املكونات  جميع  بني  والتآخي 
ثمة  كان  فيما  االجتماعية، 
املجتمع  ملنظمات  بارز  دور 
بعدد من  التي شاركت  املدني 
اقبال  القت  التي  املعروضات 

املواطنني.
الفنية  االعمال  تغب  ولم 
السوق  هذه  عن  والتشكيلية 
التي ارتبطت بأهداف إنسانية 
دعوة  مضامينها  يف  وحملت 

للتسامح والتعاون. 
التشكيلية  االعمال  ومن 
تراثية  لوحات  املشاركة 
حميد  يحيى  أبرار  للرسامة 
يف  »رسالتها  أن  أكدت  والتي 
هي  الفنية  املشاركة  هذه 

رسالة سالم«.
»تحاول  أنها  وأضافت، 
ايصال  رسوماتها  عرب 
الطاقات  عن  إيجابية  فكرة 
شاركت  وأنها  الشبابية، 
هذه  يف  فنية  لوحات  بعدة 
»الشناشيل«،  ومنها  السوق، 
صور  بتحويل  قامت  كما 

شخصيات  اىل  »البورتريه« 
كارتونية«.

ولفتت اىل أنها »شاركت بعدة 
»بازارات«  خريية  أسواق 
املشاركات  هذه  وأن  سابقا 
لتجربتها  الكثري  أضافت 
مؤكدة   .« واإلنسانية  الفنية 
 %90 تخصيص  »قررت  أنها 
إلحدى  لوحاتها  مبيعات  من 
التي  الخريية  املنظمات 
الفقراء  مساعدة  عىل  تعمل 

والنازحني«.
وليست الرسامة أبرار وحسب 
املالية  عوائدها  خصصت  من 
أكد  فقد  االخرين،  ملساعدة 
أغلب املشاركني يف البازار أنهم 
قرروا تخصيص العوائد املالية 
التي يحصلون عليها من هذه 
خريية  منظمات  اىل  السوق 
االطفال  بمساعدة  تعنى 
اسهاما  واملحتاجني  والفقراء 
املعاناة  حدة  بتخفيف  منهم 

عنهم يف هذا الشهر الكريم.
الحارضون  وأثنى 
واملتبضعون عىل هذه التجربة 
ولجميع  لها  دعمهم  مؤكدين 
التي  اإلنسانية  املبادرات 
قدر  االخرين  ملساعدة  تسعى 

املستطاع.

سوق خيرية
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يأكلنا  رحمة،  بال  نحونا  بموجاته  يبعث  هو  وها   ،
يرأف  وال  العجوز،  يستثني  وال  االخر،  تلو  واحدا 
سكته،  عىل  اوثقنا  وقد  القطار  كما  صار  بالطفل، 
بسطوته  والضياع  املختلفة،  بأشكاله  القدر  وهو 

العظيمة، ليحرمنا من بعضنا البعض.
حدقت جائحة كورونا بنا هذه املرة بوحشية مطلقة، 
واخذت منا ولكنها لم تكتف بعد، اخافتنا لتقول لنا: 
عمار  وخطورتي،  بقوتي  بي،  تبالوا  اال  لكم  كيف 
الرش،  مللكة  املهملني  احد  كان  عاما(   22( الجبوري 
وقد  وتحدث  للكمامة،  لبسه  بعدم  يتباهى  فهو 
نفخ الهواء صدره، فقال »انا ال اتوقع أن اصاب من 
فاعل،  بفعل  انها مؤامرة وقد حدثت  العدوى،  خالل 
لذلك الوباء يأتي الينا من خالل منتوج مستورد ما، 
التباعد  بقواعد  يلتزمون  ممن  الكثريين  ترى  قد  و 
اصيبوا  قد  والقفازات  الكمامة  وبلبس  االجتماعي 

بالوباء«.
من  بااللتزام  ينصحه  كل من  يقنع  أن  يحاول  عمار 
خالل حديث املؤامرات هذا، انه لم يصب بعد باملرض، 
الن قناعته كفيلة بجعل الوباء يهرب منه ما ان رآه، 
واكد »ان هذه الثقة هي من تقوي مناعتي ضد هذا 

الوباء وغريه«.
ولم تكن ثقة عمار هي التي تمنع كثريين من لبس 
جعلت  التي  االسباب  من  العديد  هناك  بل  الكمامة، 
االزمة،  خلية  وقوانني  بالتباعد  يلتزمون  ال  الكثريين 
سالم  دنيا  اعتقاد  هو  كما  تافهة،  اسباب  اىل  لتصل 
ارتدائها  عدم  سبب  عن  سألناها  عندما  عاما(   19(
التي  الغمازات  تخفي  بانها  لنا  قالت  اذ  للكمامة، 
تستطيع  ال  هي  لذلك  لخدودها،  جماال  تضفي 
العامل  ان  واكدت  املنزل،  من  خرجت  كلما  ارتداءها 
النفيس وحب الذات اقوى من اي تهديد، وبينت دنيا 
العدوى،  من  ستحميها  الكمامة  بان  تصدق  ال  انها 
ان  واردفت  عدمه،  من  ارتدائها  يف  فرق  ال  فان  لذلك 
العام،  لهذا  الجامعة  اىل  الذهاب  من  حرمني  »الوباء 
وابعدني عن صديقاتي، لذلك ال اريد أن يحرمني من 

اظهار جمايل«.
أ. ح )34 عاماً(، تحاول قدر املستطاع وتدعو احيانا 

أن يستمر الوباء، فهي ذات مظهر اعتيادي ومالمح 
لهذا  الرجال، وقد اضيفت  اىل مالمح  اقرب ما تكون 
لذلك فهي  احدها،  التي كرس  االمامية  اسنانها  االمر 
فرصة لنهاية التنمر الذي تواجهه كلما مرت يف شارع 
ما، ونستطيع أن نعرف من خالل هاتني الفتاتني بان 
وغري  العوامل  من  الكثري  عىل  يعتمد  الكمامة  لبس 
او  الوباء  الناس بخطورة  مرتبط فقط بمدى قناعة 

تصديقهم بوجوده. 
احمر  رشاء  تركن  قد  الالتي  الفتيات  تسلك  وبينما 
تالحق  الطرق،  الوباء  بداية  منذ  وهجرنه  الشفاه 
من  ملعرفة  مالمحهن  من  تبقى  ما  الفتيان  بصائر 
عينيها  لتربز  قد خطت كحلها  فتلك  الجميلة،  منهن 
لتعوض  لخصلتها  التجأت  قد  واخرى  وجمالهما، 
داخل  محمد  الكمامة،  غطتها  التي  مالمحها  اخفاء 
)24 عاما( الشاب الذي ربى ذقنه واطاله ليضيف ما 
تهواه الفتيات بالرجل، انه يجلس امام املرآة لنصف 
ساعة كل يوم ليشذب هذا الذقن وشعر رأسه، لعله 
الذقن  »ان  محمد  واوضح  احداهن،  بقلب  يفوز 
االيام،  هذه  واهتمامهن  الفتيات  حديث  هو  الطويل 
خاصا  زيتا  استخدم   اني  حتى  به  اعتني  انا  لذلك 
لبس  عن  امتنع  جعلني  ما  وهذا  تجعيده،  ينهي  له 

الكمامة، فبعد هذه العناية كيف يل ان اخفيه بها«.
محال  يملك  الذي  عاماً(   32( السلطاني  خالد  اما 
للحالقة الرجالية فهو يعزو سبب عدم لبسه للكمامة 
عالقة  »ان  واضاف  شعرهم،  تشذيب  طالبي  لكثرة 
التقارب  اساسها  عمل  عالقة  هي  بزبائنه  الحالق 
الجسدي، اذ البد يل من ملس وجوههم وتنظيفها من 
الشعر غري املرغوب فيه، اضافة اىل قربي منهم طوال 

مدة جلوسهم عىل كريس الحالقة«.
السلطاني يعاني من مهنته التي يكون فيها املتعرض 
االول للعدوى، ورغم تعقيمه املستمر الدوات الحالقة 
فاعليتها  بمدى  مقتنع  انه غري  اال  يستخدمها،  التي 
بابعاد الوباء عنه وزبائنه، فهو يمكن أن يكون احدى 

وسائل نقل العدوى من دون علمه.
عاماً(   38( خالد  سلوان  يرتبص  الخائفني  وبرتقب 
لجسمه،  الوباء  وصول  عيل  الحالق  يرتقب  كما 
تماثلوا  انهم  اال هو، ورغم  قد اصيبت كلها  فارسته 
جهله  هو  يخيفه  ما  ان  اال  الجائحة،  من  للشفاء 
من عدم اصابته رغم انه يسكن يف املنزل نفسه مع 
وقد  االخرى  مع  سلوان  يدي  اصابع  تتداخل  ارسته، 
تملكه الخوف الذي صاحبته الحرية، كيف وملاذا انا؟ 
القناعة  اىل  متى ساصاب؟، وهذا ما جعله يستسلم 
بانه سيصاب يف وقت ما، لذلك فقد ترك الوقاية ولبس 

الكمامة والقفازات.
من  فمنهم  كثريين،  مثل  الكمامة  لبس  ترك  سلوان 
غري  االخر  والبعض  املصابني،  عدد  من  الهلع  اصابه 
مكرتثني لهول االزمة، منهم من يطلق الحجج بقناعة 
املعاندين، وآخرون قد ارتدوا لباس االهمال بسبب امللل 
اذ لبسوا كمامة عىل فهمهم وعقولهم،  الوقاية،  من 
ولم يكرتثوا لتأثريهم يف من يرتديها، غري آبهني لحجم 
املشكلة والعقوبات املفروضة عىل من يهمل القوانني 
وال يلتزم، ال نقول ان يف الكمامة الخالص من الوباء، 
ولكنها قد تكون الوسيلة البديهية الوحيدة للحد من 
انتشار العدوى، بالرغم من انه ال توجد هناك وسيلة 

للخالص من عدوى الجهل.

فايروس كورونا يؤجل
 الطقوس و العادات و االفراح

انكسرت التقاليد 

وتالشت العادات، 

وهيمن الخوف 

والتردد والحيرة 

على االنسان في 

كل بقاع العالم، 

وتوقفت االحتفاالت 

واالجتماعات 

والمهرجانات، أجلت 

المشاريع، فالوباء قد 

قال كلمته لكوكب 

االرض

بعد تجاهل القدرة الشرائية لمحدودي الدخل 

لمساعدة المحتاجين في رمضان



أث�ارت الفت�ة غريب�ة انتب�اه  اح�د 
املراجع�ن ال�ذي التق�ط له�ا صورة 
وهي تح�ذر بكلماتها املح�دودة من 
االت�كاء ع�ى الج�دار الت�ي اتبع�ت 
بمفردات »السرياميك آيل للسقوط«.

ويتس�اءل من يمر ق�رب الالفتة من 
املوظف�ن واملراجع�ن إذا كان ه�ذا 
واق�ع حال بع�ض جدران املؤسس�ة 
م�ن  الب�رة  يف  األوىل  اإلداري�ة 
حي�ث الق�رار والس�لطة ويف غرفه�ا 
وأقس�امها تخطط املشاريع وترصد 
األم�وال وتنطل�ق بحثا ع�ن التنفيذ، 
فكيف س�يكون واقع ما يصدر عنها 
وما ينشأ عى األرض؟ ومن سيضمن 

عدم تهالكه وسقوطه بعد حن؟.

طالب عدد من مواطني منطقة )العمارات 
الجهات  الكوت  مدينة  بمركز  السكنية( 
سيما  الخدمات  تقديم  برضورة  املختصة 
منهم  عدد  وقال  منطقتهم.  اىل  البلدية 
التي  السكنية  الشقق  تصميم  طبيعة  أن 
من  أمر  املساحات  وضيق  فيها  يعيشون 
توفري  إىل  الجهات  هذه  يدعو  أن  املفرتض 
لهذه  الرتفيهية  الخرضاء  املساحات 
املنطقة. واشار آخرون اىل افتقار منطقتهم 
اىل الخدمات ومنها صيانة املجاري وانابيب 
النتشار  تسبب  الرشب  مياه  توصيل 
األمراض بني ساكنيها سيما من األطفال. 

التي  الرتقيعية  الحلول  أن  إىل  ولفتوا 
اي  تحل  لم  الخدمية  الجهات  بها  تقوم 
مشكلة بالرغم من مرور سنوات عىل هذه 

املناشدات.

إجراءات  ستبدأ  انها  املثنى،  تربيه  مديرية  اعلنت 
التعاقد مع أكثر من 6300 محارض اعتبارا من بعد 

الخميس.
اللجان  ان  الزيدي  عباس  املديرية  اعالم  مدير  وذكر 
الخاصة بالتعاقد مع املحارضين واالداريني املجانيني 
تلك  من  االوىل  الوجبة  مع  للتعاقد  عملها  ستبدأ 

الرشيحة.
مع  التعاقد  بإجراءات  املبارشة  سيتم  انه  وأوضح 
تعليمات ونموذج  واداري وحسب  )6339( محارض 
يف  منافذ   3 عرب  الرتبية  وزارة  من  الصادر  العقد 
السماوة والرميثة والخرض الستكمال االجراءات عىل 

وجبات وحسب الحروف االبجدية.

املحرَّرة  املناطق  يف  املياه  مشاريع  تُعدُّ   
العمل  توقف  التي  املهمة  املشاريع  من 
نتيجة دخول  أعوام   7 أكثر من  منذ  بها 
املحافظات،  عىل  االرهابية  العصابات 
باستئناف  االنبار  محافظة  بارشت  إذ 
الكبري  الفلوجة  ماء  بمرشوع  العمل، 
خالل العام الحايل خاصة أن املدينة عانت 
من ازمة كبرية يف توفري املياه السيما يف 
ماء  رشوع   احيل   فيما  الصيف،  فصل 
والذي  مبارش،  بشكل  املركزي  سامراء 
يسهم يف القضاء عىل شحِّ املياه الصالحة 

للرشب يف املدينة.
قال  الكبري،  الفلوجة  مرشوع  وعن 
الراوي،  جاسم  احمد  املقيم  املهندس 
الجديد  الفلوجة  ماء  »مرشوع  ،إن 
 4000 هي  املقررة  االنتاجية  الطاقة 
وزارة  وبإرشاف  الساعة  يف  مكعب  مرت 
-املديرية  والبلديات  واالسكان  االعمار 

ستة  االول  االحالة   ومبلغ  للماء  العامة 
تمت   ،إذ  عراقي  دينار  مليار  وسبعون 
رشكتي  اىل    2006 عام  املرشوع  احالة 
العمل  يف  التلكؤ  وبسبب   )itsc و  الندى   (
العقد  حسب  بااللتزامات  االيفاء  وعدم 
تم  سحب العمل من الرشكتني اعاله عام 
احالة  تمت  »بعدها  ،أنه  2011«.واضاف 
املرشوع مرة ثانية وبمبلغ  واحد وعرشين 
مليار دينار وكانت املبارشة يف   11 / 4/ 
ورشكة  الحاتم  انوار  رشكتي  اىل   2013
بالعمل  الرشكتان  وقامت  الذهبية  القبة 
جدا  جيدة  بصورة  اعمالها  انجاز  عىل 
وبوترية  عالية ولكن بسبب تعرض املدينة 
يف  املرشوع  توقف  االرهابية  العمليات  اىل 

العقد  فسخ  تم  اثرها  وعىل   2014/1/1
رضائياً من قبل وزارة البلديات والرشكتني 
تحرير  »بعد   أنه  اىل  2016«،مشرياً  عام  
االرهابية  داعش  عصابات  من  املدينة 
اعادة  تمت  واالستقرار   االمن  واستتباب 
وانوار  الذهبية  القبة  اىل رشكتي  املرشوع 
وتمت   2020 عام  للمقاوالت  الحاتم 
 2020  /10/1 بتاريخ  الفعلية  املبارشة 
خالل  االرهابية  املجاميع   قامت  حيث   ،
سيطرتها عىل املدينة  برسقة معظم املواد 
باملرشوع  الخاصة  املستوردة  االساسية 
وكذلك تعرضت منشآت املرشوع للتخريب 

واالندثار وحاليا العمل جاٍر يف تنفيذ 
والتي  للمرشوع  الناقلة  الخطوط  مد 
تتكون اقطارها ) 800, 600, 500, 400( 

ملم وبواقع 55 كم ».
املرشوع   فقرات  »بقية  ،أن  الراوي  وتابع 
كشوفات  عىل  املصادقة  حني  اىل  متوقفة 
االندثار من قبل الوزارة , والعمل مستمر 
يف مد االنابيب الناقلة بالرغم من املعوقات 
التي تواجهنا ولكن بجهود دائرة املهندس 
املقيم والرشكة املنفذة تم التغلب عىل هذه 
بأن  أمله  املعوقات والعقبات«، معرباً عن 
كشوفات  عىل  باملصادقة  الوزارة  »ترسع 
فقرات  بجميع  العمل  ليتسنى  االندثار 
كونها  للمرشوع  املدينة  لحاجة  املرشوع، 
تتعرض اىل شحٍّ قويٍّ جداً يف فصل الصيف 

وخاصة االحياء الجنوبية للمدينة«.
الفلوجة  ماء  دائرة  مدير  بني  ناحيته  من 
»يف  انه  زغيتون،  القادر  عبد  املهندس 

حال دخول املرشوع  الخدمة سيوفر املاء 
ملناطق الفلوجة الجنوبية التي تعاني من 

شحٍّ كبري بمياه الرشب«.
الفلوجة  ماء  »مديرية  ان  اىل  واشار 
قامت  الخدمية  الدوائر  مع  وبالتنسيق 
التي  السكنية  االحياء  اىل  املياه  بتوزيع 
عجالت  بواسطة  املياه   شحِّ  تعاني 
حوضية مجانا اىل املواطنني«، موضحاً أن 
»حكومة االنبار املحلية شكلت خلية ازمة 
لتدارك الوضع الحايل والعمل بجهود كبرية 
املياه الصالحة  من اجل القضاء عىل شحِّ 
احياء  بعض  منها  تعاني  التي  للرشب 
الجهات  موافقة  عىل  باالضافة  املدينة 
لدائرة  الوقود  تجهيز  حصة  زيادة  املعنية 
املياه  محطات  لتشغيل  الفلوجة   ماء 

املوجودة اكثر وقت ممكن«.
من جانب اخر اكد مدير ماء صالح الدين 
إنه  يوسف،  فاضل  عيل  مهندسني  رئيس 
عىل  املالية  وزارة  موافقة  استحصال  »تم 
من  املركزي  سامراء  ماء  مرشوع  احالة 
اىل  الفتا  مبارش«،  بشكل  املحافظة  قبل 
الرسمية  التعليمات  تنتظر  »املديرية  ان 
وتحويل املبلغ السنوي املرصود للمرشوع 
باعالنه  البدء  لغرض  املحافظة  بحساب 
رشكات  قبل  من  تنفيذه  عىل  واملنافسة 

جيدة ورصينة«.
قديم  املركزي  املاء  »مرشوع  ،ان  واضاف 
نهايات  يف  تشغيله  تم  سامراء  مدينة  يف 
سبعينيات القرن املنرصم بسعة ) 1500 
يف  الحاصل  للتوسع  ونظراً   ) م3/س 
هذا  اصبح  السكان  عدد  وزيادة  املدينة 
املرشوع ال يلبي مطالب املدينة بتزويدهم 

مع  التنسيق  تم  لذا  للرشب،  الصالح  باملاء 
بالبدء  للماء  العامة  املديرية   / الوزارة 
لغرض اعداد تصاميم ومخططات وجداول 
كميات ملرشوع ماء سامراء املركزي الجديد 
تمت  وبالفعل   ) م3/س   6000  ( بسعة 
اىل  فقط  تصاميم  اعداد  مرشوع  احالة 
عام  العمل  وبارش  الرتكية  جيڤرة  رشكة 
2012 وكانت هنالك زيارات وتواصل لغرض 
املرشوع  احالة  ثم  ومن  بالعمل  االرساع 
االحداث  ان  اال  الواقع،  عىل  تنفيذه  لغرض 
توقف  اىل  ادت   2014 عام  حصلت  التي 

العمل«.
املحافظة  تحرير  »بعد  ،انه  يوسف  وتابع 
مرة  التواصل  تم  االمني  الوضع  واستقرار 
الوزارة بخصوص املوضوع ذاته  اخرى مع 
املشاريع  دائرة  املوضوع  هذا  تبنى  حيث   ،
املمولة خارجياً) مكتب االدارة االسرتاتيجية 
الوزارة كون هذا املرشوع سيتم  سابقاً( يف 
تمويله من قبل منظمة ) JICA ( اليابانية، 
اعادة  هي  املنظمة  هذه  متطلبات  ان  اال 
ان  كون  جديد  من  والتصاميم  الدراسة 
التصاميم القديمة قد مىض عليها اكثر من 
اربع سنوات ، لذا تم احالته من جديد لغرض 
التصاميم والتنفيذ  البيانات واعادة  تحديث 
مؤكدا  دينار«،  مليار   142 تقديرية  بكلفة 
انه » بدأ العمل لغرض استحصال املوافقات 
املرشوع  موقع  مع  تعارض  وجود  بعدم 
البيئية  الناحية  املاء وكذلك من  انابيب  ومد 
لغرض  املائية  املوارد  وزارة  ومع  واالمنية 
نهر  حوض  من  مائية  حصة  تخصيص 
انشاء  لغرض  السد  موافقة  وكذلك  دجلة 
محطة سحب املياه ومد انابيب السحب ».
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تعهدات وزارية بتحسين خدمات الكهرباء في ذي قار

تحذير
حذرت دائرة صحة واسط املواطنن من اقرتاب 
وصول رده�ات العزل الوبائ�ي يف املحافظة إىل 
طاقتها االس�تيعابية القصوى بع�د زيادة عدد 
اإلصابات بفريوس كورون�ا بالتزامن مع تدني 
نسبة االلتزام بارتداء الكمامات إىل %5 من قبل 
املواطنن.وقال مدير عام الدائرة جبار اليارسي 
إن أغل�ب الح�االت التي تص�ل إىل مراكز العالج 
تحتاج إىل اس�تخدام أجهزة العناية التنفس�ية 

وهذا يعترب مؤرشا خطريا. 
ولف�ت إىل أنه لم يتم تخصيص أي مبلغ للدائرة 
خالل ال� 6 أشهر املاضية ملواجهة هذه الظروف 
وان االعتم�اد حالي�ا يتم عى مص�ادر التمويل 

الذاتي. 
يذك�ر أن محافظة واس�ط س�جلت خ�الل ال� 
72 س�اعة املاضية أكثر من ألف إصابة جديدة 
بف�ريوس كورون�ا فيم�ا بل�غ ع�دد الوفي�ات 

الرتاكمي منذ بدء جائحة كورونا 537 حالة.

أعلنت قائّمقامية قضاء عفك رشقي محافظة 
الديوانية عن تش�غيل معمل اإلس�فلت املتلكئ 
من�ذ ع�ام 2011 وذل�ك عق�ب وص�ول املول�د 

الكهربائي الخاص باملرشوع.
وق�ال قائ�م مق�ام القض�اء ماجد املن�ذور إن 
تش�غيل املعمل سيس�هم عودة حمالت إكساء 
وتبليط الش�وارع داخل القضاء وباقي مناطق 

املحافظة.

نظ�م تدريس�يون وقف�ة أم�ام تربية ميس�ان 
للمطالب�ة برف مس�تحقاتهم املالية بش�أن 
مراقبته�م لالمتحان�ات للعام ال�درايس املايض 

أسوة بأقرانهم يف املحافظات.
وق�ال ع�دد منهم إنه�م يطالبون ب�رف تلك 

املستحقات املتأخرة منذ أيلول 2020.
وأضاف أن أج�ور مراقب�ة االمتحانات تأخرت 
وان قس�م الحس�ابات يف الرتبي�ة أخربه�م إن 

الرتبية خاطبت الوزرة بخصوص ذلك.

أزال ف�رع توزيع كهرباء الديوانية 173 حالة تجاوز مختلفة عى 
الشبكة العامة للطاقة.وقال إعالم التوزيع يف بيان تلقت ) املراقب 
و الناس(نس�خة منه ان ح�االت التجاوز مصنف�ة عى نحو 55 
تج�اوز منزيل و50 تجاوز تجاري و6 حاالت تجاوز صناعي و21 
زراعي و38 تجاوز لدور عشوائي و3 تجاوزات حكومية.وأضاف 
البي�ان أن الحمالت ته�دف اىل القضاء عى ظاه�رة التجاوز عى 
الش�بكة الكهربائية لتقليص نس�بة الضائع�ات والهدر الحاصل 
يف الطاق�ة وتنظيم عملية االس�تهالك بما يؤم�ن التوزيع العادل 

للطاقة بن املواطنن ويضمن استمرارية التيار الكهربائي.

محافظة  يف  املحلية  الحكومة  اعلنت 
قبل  من  تعهدات  تلقيها  عن  قار  ذي 
بحل  مهدي  ماجد  الكهرباء  وزير 
عمل  تعيق  التي  املشاكل  من  الكثري 
والتعهد  باملحافظة  الكهرباء  دوائر 
بتحسني واقع الخدمات خالل االشهر 

املقبلة.
وقال بيان ملكتب املحافظ احمد غني 
منه  نسخة  املربد  تلقى  الخفاجي 
الكهرباء عدد من  انه بحث مع وزير 
الكهربائية  بالطاقة  الخاصة  امللفات 
يف  تسهم  التي  املشاريع  ومنها 
التخفيف من معاناة املحافظة يف هذا 
الوزارة بوضع  املجال مشريا اىل تعهد 
لضمان  والرسيعة  املناسبة  الحلول 

استقرار الشبكة الكهربائية.

العراق  حديد  لسكك  العامة  الرشكة  ناقشت 
تنفيذ  الرتكية  يابي  رشكة  مع  لقائها  خالل 
ومحور  االسرتاتيجي  فاو  برصة  مرشوع 
وإمكانية  الجافة  القناة  عرب  تركيا  إىل  الربط 
الرشكة برفع كفاءة خطوط السكك الرئيسية 
العاملية. املواصفات  ضمن  تأهيلها  وإعادة 
بيان  يف  الحسيني  طالب  رشكة  مدير  وقال 
تلقت) املراقب و الناس ( نسخة منه إن اللقاء 
تناول ابرز املشاريع بغية االطالع عىل إمكانات 
املشاريع  تنفيذ  دراسة  عىل  الرتكية  الرشكة 
استثمارية  كفرص  املطروحة  االستثمارية 
رفع  شأنها  من  التي  املفاصل  بعض  وتطوير 
كفاءة الخطوط لزيادة وتأمني انسيابية سري 

قطارات املسافرين والبضائع.

وقال رئيس املجلس محمود التميمي انه تمت مصادقة املجلس عىل تعيني املشمولني 
بقانون رقم 6 لسنة 2000 املعدل الخاص بتدرج املهن الطبية والصحية املشمولني 

بأحكام املادة )1/ ثالثا ورابعا( من القانون انف الذكر للعام 2019-2018.
ودعا التميمي وزارة الصحة لتزويد املجلس بأعداد الدرجات الوظيفية املتوفرة لديهم 
والتي يف النيه اشغالها من قبل الخريجني املشمولني بأحكام املادة )1/خامسا( من 
قانون تدرج ذوي املهن الطبية والصحية انف الذكر بعد توفري وزارة الصحة الدرجة 
بالتنسيق مع  تعيينهم  لها واماكن  املطلوبة  االختصاصات  املايل وبيان  والتخصيص 

وزارة املالية ليتسنى للمجلس اطالق االستمارة الخاصة للمتقدمني للتعيني.

إزالة 173 تجاوزا على شبكة الكهرباء في الديوانية

الحكوم�ة  رص�د  ع�ن  ال�وزراء  رئاس�ة  أعلن�ت 
تخصيصات مالي�ة مضاعفة ل�وزارة الصحة من 
اج�ل تأم�ن األدوية، داعية الجمي�ع إىل اإلرساع يف 
أخ�ذ اللقاح�ات، مبينة انه وجه�ت وزارة الصحة 
بتوف�ري كمي�ات أك�رب من اللق�اح ون�رش التوعية 

بخصوصه، للحد من نرش الوباء.
وقالت خالل دعوتها كوادر صحية ملأدبة اإلفطار، 
إن »الحكوم�ة لم تدخ�ر جهدا يف س�بيل الحد من 
تف�ي الجائح�ة، ورص�دت تخصيص�ات مالي�ة 
مضاعفة ل�وزارة الصحة من اج�ل تأمن األدوية 

وتوفري كل مستلزمات عالج املصابن«.
ولفت�ت إىل أن »تحدياتن�ا كبرية وعدي�دة يف جميع 
القطاعات ونسري قدما لتجاوزها، ونحتاج جهودا 
اس�تثنائية م�ن كوادرنا فبلدنا يس�تحق وش�عبنا 
يس�تحق ان نبذل كل ما نستطيع لخدمته، وكانت 
لدين�ا العرشات من املش�اريع املتلكئ�ة يف القطاع 
الصحي من املستش�فيات املتعطلة ونجحنا خالل 
الف�رتة املاضي�ة م�ن إدخ�ال بعضه�ا للخدمة يف 
املحافظ�ات وماضون يف إدخ�ال األخرى« عى حد 

نص البيان.

تخصيصات

إنجاز مشاريع ستراتيجية متوقفة في الفلوجة وسامراء

مناقشات لتنفيذ 
مشروع سكك بصرة - فاو االستراتيجي وربطه مع تركيا

اهالي منطقة )العمارات السكنية( 
في الكوت يطالبون بتحسين واقعهم الخدمي

مجلس الخدمة يصادق على تعيين المشمولين بقانون تدرج المهن الطبية
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بعد زمن من االهمال المتعمد أجور مراقبة 
االمتحانات 

 تشغيل 

تعاقد

كليات  خريجي  من  العرشات  جدد 
الديوانية  محافظة  يف  الهندسة 
الديوانية  مستودع  أمام  تظاهراتهم 
املركزية  الحكومة  ملطالبة  النفطي 
مالك  عىل  بالتعيني  النفط  ووزارة 

ورشكات وزارة النفط يف املحافظة.
يطالبون  انهم  منهم  عدد  وقال 
باالستجابة لهم بعد سنة ونصف من 
قبل  من  والوعود  والتسويف  املماطلة 
والنواب  املعنية  والجهات  املسؤولني 
حول توفري درجات وظيفية او عقود 

وزارية للخريجني حسب تعبريهم.

 تجدد مطالبات خريجي الهندسة بالتعيين

احذر االتكاء على الحكومة » فانها آيلة للسقوط «
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تراجعت رشكة »س�وني« 
الياباني������ة ع�ن قرار 
أثار غض�ب عدد  س�ابق، 
كب�ر م�ن عش�اق ألعاب 
 » يستي�������ش�ن بال «

الشهرة.
»س�وني«  وأوضح����ت 
يف بي�ان نقل����ه موق�ع 
التقني  »إنغادجي����ت« 
املتخص���ص، أنه�����ا 
نهائي�ا  ق�رارا  اتخ�ذت 
بإغ�الق متاج�ر ألع�اب 

»باليستيش�ن 3« و«فيتا« 
هذا الصيف.

وس�يتمكن بتلك الطريقة 
ب  صح��ا أ

ت  منصا

»باليستيش�ن  ألع����اب 
رشاء  م�ن  و«فيت�ا«،   »3
األلع�اب من خالل واجهة 
الرقمي�ة  املتج�ر 

عىل وحدات التحكم.
ولك�ن م�ع ذل�ك ق��ررت 
إغ�الق  »س������وني« 
 »PSP« متج���������ر 
يف الثان�ي م����ن يوليو/ 
املقب������ل،  تم�����وز 
فق����ط  وس�تمكن 
األلعاب  تنزي�ل  من 
قم����ت  الت�ي 

برشائها مسبقا.
وقال���ت س�وني: 
»ن��������رى اآلن 
منك�م  العدي�د  أن 
ال  بش�كل  متحم�س 
للق�درة ع�ىل  يص�دق 
صل�����ة  م�������وا
األلع�����اب  رشاء 
لكالسيكي������ة  ا
عىل باليستيش�ن 3 
وفيت�ا يف املس�تقبل 
 ، ر ملنظ�������و ا
لذل��ك يس�ع���دني 
أننا تمكنا م�ن إيجاد حل 

ملواصلة العمليات«.

بالي ستيشن 5 »سوني« تتراجع عن قرار أثار غضب عشاق ألعابها 
بارشت روسيا العمل عىل 
صناع�ة س�يارة جدي�دة 

قادرة عىل الطران.
وأطل�ق ع�ىل الس���يارة 
املنتظ�����رة  الطائ�رة 
ورصح  »تس�يكلوك�ار«. 
مس�����ؤول إعالم�ي يف 
»صندوق  مؤس����س�ة 
األبح�اث الواع�دة« الت�ي 
مش���روع  إدارة  تت�وىل 
»تس�يكل����وك���ار«، 
م�ن  أن�ه  ل�«س�بوتنيك« 
إط�الق  يت�م  أن  املق�رر 

يف  »تسيكلوكار«  سيارة 
عام 2022.

ر  ش�������ا أ و
س�ي��ارة  أن  إىل 
»تس�يكلوكار« 

مخصص�ة 
س���تة  لنقل 
أو  أش�خاص 
 600 ي�زن  ما 
 ، م ا غ�ر كيلو

وهي م�زودة باملحرك 

وس�يبل��غ  الكهربائ�ي. 
طولها 6.2 مرت، وعرضها 
6 أمت�ار. وتبل�غ رسعتها 
القص�وى 250 كيلوم�رتا 
ويمكنها  الس����اعة.  يف 
 500 ملس�افة  تحل�ق  أن 
كيلوم�رت، أي يمكنه�ا أن 
تص�ل إىل مدين�ة نيجن�ي 
مث�������ال،  نوفغورود، 
أو فوروني�����ج بطريق 

الج�و قادمة 

من موسكو.
ممي����زات  وم������ن 
»تس�يكلوكار« أنها قادرة 
ع�ىل الهبوط عىل س�طح 
إىل  تص�ل  بدرج�ة  مائ�ل 
30 درج���ة وااللتص�اق 
العمودي�ة  بالس�ط��وح 
ع�ن  يميزه�ا  م�ا  وه�و 

الطائرة العمودية 

)املروحية(.
قيادة  تك�������ون  ولن 
أصع�ب  الطائرة  السيارة 
م�ن قي���ادة الس�يارات 
ويمكن  الحديث�������ة. 
قيادته�ا م����ن قبل َمن 
يجلس ف���ي الك��ابينة 

أو عن بعد.

قادرة على التحليق في الجو لمسافة 500 كلم... روسيا تبدأ العمل بمشروع السيارة الطائرة

ق�د تطلق الص�ن نهاية أبري�ل الجاري إىل م�دار األرض وحدة أساس�ية 
ملحطته�ا الفضائية.رصح بذلك  مصدر يف الصناعة الفضائية الروس�ية. 
وق�ال املصدر إن وحدة »تيانخي« قد تطلق يف 29 أبريل، مش�را إىل موعد 
اإلطالق س�يتوقف عىل جاهزية األجهزة وظ�روف الطقس.ومىض قائال 
إن اس�تكمال املحطة الفضائية الصينية س�يتطلب إط�الق 11 صاروخا 
س�تحمل إىل مدار األرض مختربين و4 ش�احنات فضائي�ة و4  مركبات 
فضائي�ة مأهول�ة. ويتوق�ع أن يطلق ص�اروخ آخر إىل املحط�ة يف مايو 
املقبل.يذك�ر أن الصن هي دولة ثالثة  قد اس�توعبت تكنولوجيا تجميع 

املحطة الفضائية املدارية وصيانتها.
وس�يرتاوح ارتفاع تحليق املحطة الصينية بن 340 و450 كيلومرتا فوق 
س�طح األرض. وستكتس�ب املحط�ة بعد تجميعها ش�كل حرف T حيث 
توضع الوحدة األساس�ية يف وس�ط املجمع، أما املخت�ربان بوزن 20 طنا 
فس�يتوزعان عىل جانبي املجمع. وس�يبلغ ال�وزن اإلجمايل للمحطة بعد 
انته�اء عملي�ة تجميعه�ا 70 – 100 طن.وس�تكون املحط�ة قادرة عىل 
اس�تقبال 3 رواد دائمن و6 رواد مؤقتن.وسيس�تخدم املختربان إلجراء 

البحوث العلمية وكذلك كفندقن لرواد الفضاء.

الصين تطلق نهاية أبريل وحدة 
فضائية أساسية للمحطة القومية

اكتشاف أصغر بصمة على اإلطالق 
لطفل ديناصور ستيغوصور بحجم قط 
قبل مائة مليون عام، كان صغر ديناصور ستيغوصور يقفز 
عىل قدميه الخلفيتن ت�اركا بصمة صغرة عثر عليها مؤخرا 

يف الصن.
واكتشف العلماء بصمة الديناصور الصغر البالغ طولها 5.7 
س�م يف ش�ينجيانغ، وهي منطقة تقع يف شمال غرب الصن. 
وهي أصغر طبعة ستيغوصور يقع العثور عليها عىل اإلطالق، 
حسبما أفاد املؤلفون.ويعد ستيغوسورس أشهر ستيغوصور، 
وه�و عمالق ي�أكل النبات�ات يبلغ طول�ه 21 قدما ويش�تهر 

بألواحه الخلفية البارزة وذيله الذي يشبه الصولجان.
أنتون�ي رومي�ال، وه�و مؤل�ف مش�ارك يف  الدكت�ور  وق�ال 
الدراس�ة من جامع�ة كوينزالند: »ه�ذه البصمة ت�م صنعها 
م�ن قبل ديناص�ور مدرع عاش�ب معروف عىل نطاق واس�ع 
باس�م س�تيغوصور، وه�ي عائل�ة الديناص�ورات التي تضم 
ستيغوسورس الشهر. ومثل الستيغوسورس، ربما كان لهذا 
الديناصور الصغر أشواك عىل ذيله وألواح ضخمة عىل ظهره 

كحيوان بالغ«.

أفاد مخترب األش�عة الس�ينية وعلم الفلك التابع ملعه�د الفيزياء 
يف أكاديمية العلوم الروس�ية، رصد توهج ش�ميس من املس�توى 
املتوسط.وبحس�ب املعهد، واس�تنادا إىل بيانات القمر الصناعي 
 ،»M« 16«، تم تسجيل توهج شميس من فئة-GOES»األمريكي

وارتفع مؤرش نشاط التوهج من األخرض إىل األصفر.
وقال رئيس املعهد س�رغي كوزين، ل� »س�بوتنيك«، إن التوهج 
ه�ذا ال يش�كل تهديدا، ولكن بع�د يومن أو ثالثة أي�ام يمكن أن 
يتس�بب يف عاصفة مغناطيسية يف الغالف األريض.وأشار كوزين 
إىل رصد من أرب�ع إىل خمس حاالت يف الفرتة األخرة، مؤكدا عدم 
ح�دوث يشء غ�ر عادي س�وى عاصف�ة مغناطيس�ية صغرة.

يتكون تصنيف العواصف املغناطيس�ية من خمسة مستويات - 
م�ن G1 إىل  G5. يق�ول الخرباء إن العاصف�ة الضعيفة يمكن أن 
تسبب اضطرابات طفيفة يف تشغيل أنظمة الطاقة، وكذلك تؤثر 
عىل طرق هجرة الطيور والحيوانات.تتسبب العواصف القوية يف 
تعطي�ل أنظمة االتصاالت واملالحة عىل املوجات القصرة، وكذلك 

انقطاع التيار الكهربائي يف الشبكات الصناعية.

األرض على موعد مع عاصفة مغناطيسية 
سببها توهج متوسط للشمس

ُبع�ث عالم الفيزي�اء النظري�ة، الراحل ألربت 
آينش�تاين، مج�ددا للحياة من خ�الل منصة 
برشي�ة رقمي�ة أع�ادت خلق مظه�ر وصوت 

العالم الشهر.
 ،Digital Einstein »وُطّور »آينشتاين الرقمي
من أجل »وضع وجه معروف عىل التكنولوجيا 

البرشية الرقمية »بن اآلالت والبرش«.
وم�ع اس�تكمال اللهج�ة األملاني�ة، تتح�دث 
النس�خة الرقمي�ة بنربة ناعم�ة وودية، وتتم 
برمجته�ا بروح الدعابة الجافة نفس�ها التي 

قيل إن أينشتاين الحقيقي يمتلكها.
ويمكن للمستخدمن املشاركة يف االختبارات 
اليومي�ة وط�رح أس�ئلة ش�خصية مدعومة 
بال�ذكاء االصطناع�ي ح�ول العل�م وحيات�ه 

وعمله.
واشتهر أينشتاين بعمله يف الفيزياء، وتحديدا 
بنظرية النس�بية الت�ي غرت فه�م الزمكان 

والجاذبية والكون.
 ،UneeQ وتم إنش�اء هذا االبت�كار بواس�طة
وه�ي رشك�ة مقره�ا نيوزيلن�دا وأوس�تن، 
متخصص�ة يف »الب�رش الرقمي�ن«، ويتزامن 
اإلصدار مع الذكرى املئوية لجائزة آينش�تاين 

يف الفيزياء.
وشاركت Uneeq يف بيان: »آينشتاين الرقمي، 
مثال عىل الذكاء االصطناع�ي التجريبي، هو 
التط�ور التايل للتفاع�ل بن اإلنس�ان واآللة، 
لدف�ع  الرقمي�ن  الب�رش  م�ن  واالس�تفادة 
التفاع�الت الت�ي تقوده�ا الش�خصية والتي 
تنقل العمالء واملرىض والطالب واملستخدمن 
النهائي�ن إىل ما هو أبعد م�ن املعامالت، وإىل 

تفاعالت عاطفية هادفة«.
ويمك�ن للعالم املدعوم بال�ذكاء االصطناعي 
اختب�ار معرفة الفرد يف مجموعة متنوعة من 
املوضوع�ات من خ�الل اختب�اره اليومي، أو 
يمكن�ه إجراء محادثة ش�خصية حول أعمال 

حياته وأبحاثه.
وعندما ُس�ئل عما إذا كان الس�فر عرب الزمن 
س�يكون ممكن�ا يوم�ا ما، ق�ال »آينش�تاين 
الرقم�ي«: »نظري�ا، نع�م. يف يوم م�ن األيام 
س�نفهم كيف يعمل الس�فر عرب الزمن. ومع 
ذلك، سيتطلب ذلك آلة زمنية بحجم الشمس، 

لذا ال أعتقد ذلك يف أي وقت قريب«.
وع�ىل الرغم م�ن أن التكنولوجيا مس�لية، إال 
أن Uneeq تق�ول إنه�ا ُصمم�ت أيضا لتوفر 
»وجه وش�خصية ودودة ألولئك الذين يعانون 
من العزلة املستمرة والوحدة التي شعروا بها 

خالل العام املايض«.

»آينشتاين رقمي« 
يتحدث مع الناس ويجيب 
عن أسئلة حول النظريات 

خبير يفضح النظريات الخاطئة األكثر شيوعا حول »كوفيد- 19«
قبل س�نة م�ن اآلن، كان فروس 
كورونا جديدا عىل العالم، ما جعل 
وسائل التواصل االجتماعي مليئة 
بالنظري�ات والتخمن حوله دون 

أي دليل علمي.
العالم »وب�اء معلوماتيا«  وواجه 
وب�اء  م�ع  جن�ب  إىل  جنب�ا 
انت�رشت  حي�ث  »كوفي�د-19«، 
العدي�د م�ن املعلوم�ات الخاطئة 
ح�ول الف�روس الجدي�د. واآلن، 
بعد م�ا يزيد عن ع�ام من ظهور 
الجائحة، يفضح الدكتور جوليان 
س�بينكس الخراف�ات واملفاهي�م 

الخاطئة األكثر شيوعا.
م�ن  أس�وأ  ليس�ت  1-«إنه�ا 

اإلنفلونزا«:

تس�بب  الس�نوات،  بع�ض  يف 
تف�ي اإلنفلونزا يف ح�دوث آالف 
الوفيات س�نويا يف اململكة املتحدة 
ع�ىل س�بيل املث�ال. ورغ�م ذل�ك، 
يق�در علم�اء األوبئ�ة أن وفي�ات 
»كوفيد-19« أع�ىل بكثر من تلك 

التي تسببها اإلنفلونزا املوسمية.
ويش�ر الخ�رباء إىل أن الكثري�ن 
ح�ول العال�م يتمتع�ون بمناع�ة 
بس�بب  اإلنفلون�زا  ض�د  جزئي�ة 
التطعي�م أو اإلصابة الس�ابقة، يف 
ح�ن أن معظم العالم ل�م يواجه 
بعد »كوفي�د-19«، وهو ما يجعل 
األع�راض مختلفة ب�ن الحالتن، 
وبالتايل فإن فروس كورونا ليس 

»مجرد إنفلونزا«.

2-«إن�ه يؤث�ر فق�ط ع�ىل كب�ار 
السن«:

ي�زداد خط�ر اإلصاب�ة باألمراض 
تق�دم  م�ع  والوف�اة  الخط�رة 
العم�ر، فض�ال ع�ن عوام�ل مثل 
الس�منة. وم�ع ذلك، فق�د انتهى 
األمر باألش�خاص األصغر سنا يف 
املستش�فيات ويمكن أن يواجهوا 
مرضا مزعج�ا للغاية حتى لو لم 
يتم إدخالهم إىل املستشفى، وفقا 

للدكتور سبينكس.
3-«إذا ل�م يكن لدي س�عال، فأنا 

لست مصابا بفروس كورونا«:
تق�ول هيئ�ة الخدم�ات الصحية 
 )NHS( الربيطاني�ة  الوطني�ة 
الثالث�ة  الرئيس�ية  األع�راض  إن 

ارتف�اع  ه�ي  كورون�ا  لف�روس 
درجة الحرارة والس�عال املستمر 
الجدي�د وتغير يف حاس�ة التذوق 
والشم. وبالتايل فإن ظهور أي من 
ه�ذه األع�راض منفردا ق�د يعني 
ويجب  ب�«كوفي�د-19«،  اإلصابة 

إجراء اختبار.
مس�تويات  تخفض  4-«األقنع�ة 
األكسجن لديك وتجعلك مريضا«:

لألقنع�ة تأث�ر ضئي�ل ج�دا عىل 
ثان�ي  أو  األكس�جن  مس�تويات 
أكسيد الكربون. وكان الجراحون 
قادري�ن عىل ارت�داء األقنعة أثناء 
العمليات الطويلة دون آثار سيئة 
وهي مع�دات وقائية أساس�ية يف 

وحدات العناية املركزة.
وتؤدي إضاف�ة األقنعة إىل التباعد 
فرص�ة  تقلي�ل  إىل  االجتماع�ي 

اإلصابة بالفروس بشكل كبر.
5-«تن�اول الث�وم والفيتامين�ات 

يمكن أن يمنع كوفيد-19«:
وال يوجد دليل عىل أن تناول الثوم 
األخ�رى  والتواب�ل  األعش�اب  أو 
املغذي�ات  أو  الفيتامين�ات  أو 
الدقيقة يقلل م�ن فرص اإلصابة 
ب�«كوفي�د-19« أو إبع�اد املرىض 
كم�ا  املستش�فى.  دخ�ول  ع�ن 
أن أيض�ا النظري�ة القائل�ة ب�أن 
االس�تحمام باملاء الساخن يمكن 
أن يق�ي م�ن اإلصاب�ة بف�روس 
كورون�ا، وأن تن�اول امليثان�ول أو 
اإليثان�ول، كم�ا اق�رتح الرئي�س 
األمريكي الس�ابق دونالد ترامب، 
ق�د يك�ون عالج�ا، كله�ا مج�رد 

خرافات.

كش�فت تقارير صحفي�ة عاملية 
عن توصل مجموع�ة من العلماء 
إىل اكتش�اف جديد أثبت وجود ما 

يطلق عليه »سوس تويرت«.
وأفادت مص�ادر« ب�أن مصطلح 
أطلق�ه  »الع�ث«،  أو  »الس�وس« 
ونمس�اويون  يابانيون  باحث�ون 
ع�ىل ن�وع غري�ب غ�ر مع�روف 
بالنس�بة إليه�م م�ن الح�رشات 

سجلوه عىل منصة تويرت.
وعثر ساتويش ش�يمانو، األستاذ 
يف جامعة »هوس�اي« يف طوكيو، 
ع�ىل لقطات للس�وس األس�ود - 
نرشها مصور هاو - أثناء تصفح 

موقع »تويرت« العام املايض.
وأظه�رت الص�ور مجموع�ة من 
يف  تتجم�ع  الصغ�رة  العناك�ب 
صدع برصيف خرس�اني يف ميناء 
الصي�د يف تش�ويش جنوب رشقي 

العاصمة.
وق�ال ش�يمانو لوكال�ة »فرانس 
برس« »بع�د أن رأيته�ا مبارشة، 
اعتقدت أنه�ا مختلفة عن غرها 
التي أعرفها، واعتقدت أنها يمكن 

أن تكون نوًعا جديًدا«.
وتواصل الباح�ث مع املصور عرب 
تويرت لتأكي�د املوقع ثم زار امليناء 
لجمع العين�ات، وأك�د الحًقا مع 
فريق�ه أن الع�ث يمث�ل نوًعا غر 

معروف من قبل.
قال ش�يمانو إن العث يبلغ طوله 
0.7 مليم�رت فق�ط، وه�و صغر 
الحج�م وغ�ر ضار بالب�رش. هو 
ن�وع م�ن الع�ث الس�احيل يأكل 
يف  ويعي�ش  واألش�نة  الطحال�ب 

مجموعة
وق�رر ش�يمانو وفريقه اإلش�ادة 
بدور »تويرت« يف لفت انتباههم إىل 
العث بتس�ميتها »عثث تويرت« أو 

»سوس تويرت«.
وق�ال ش�يمانو »اقرتحت االس�م 
باملجتم�ع  االكتش�اف  لرب�ط 

الحديث«.
وتاب�ع »آمل أن يس�اعد االس�م يف 
ج�ذب املزيد م�ن الن�اس للتعرف 

عىل عالم هذا البحث بالذات«.
بالحم�اس  ش�يمانو  ويش�عر 
أيًض�ا بش�أن احتمال أن تس�اعد 
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي يف 
الكش�ف ع�ن املزي�د م�ن األنواع 
الجدي�دة، وتس�خر ق�وة املالين 
العال�م  م�ن املس�تخدمن ح�ول 

لالكتشاف العلمي.
ونرش الفريق، بما يف ذلك توبياس 
العث�ث  أخصائ�ي  بفينجس�تل، 
النمس�ا،  يف  جرات�س  بجامع�ة 
تفاصي�ل الكش�ف العلمي الجديد 
يف مجل�ة »تن�وع األن�واع« يف 22 

مارس/آذار.
وليس�ت هذه هي املرة األوىل التي 
يس�اعد فيها تويرت يف الكشف عن 
أن�واع لم تكن معروف�ة من قبل - 
ع�ىل الرغم من أن�ه يعتقد أن مثل 

هذه االكتشافات نادرة.
يف ع�ام 2020 ، أعلن�ت جامع�ة 
كوبنهاغ�ن أن خربائها اكتش�فوا 
طفيلًيا فطرًيا جديًدا بعد اكتشاف 
بعض العالمات غ�ر العادية عىل 
ص�ورة دودة األلفي�ة الت�ي تمت 

مشاركتها عىل تويرت.

تطبيق اكتشاف جديد يثبت
 وجود »سوس تويتر«

ال ش�ك وأن الكث�ر من الناس يرتكون أطفالهم بالس�اعات 
أم�ام شاش�ات التلفزيون ظنا منه�م أنهم به�ذه الطريقة 
قد وّف�روا ألطفاله�م فرصة للجل�وس ومش�اهدة الربامج 
الرتفيهية وتخلص�وا قليال من عبء رصاخه�م أو حركتهم 
الزائدة. لكن، من املؤّكد أنهم يجهلون العواقب الصحية عىل 
الطفل وخاص�ة يف مراحل نموه األوىل والتي تبعا لها يتطور 

جهازه العصبي وينمو دماغه بشكل سليم.
وع�ن هذا املوضوع، أخ�رب طبيب األعصاب ال�رويس، بافيل 

خاروش�يف، يف حدي�ث م�ع قناة »زفي�زدا« الروس�ية، عن 
املش�اكل الت�ي يمك�ن أن يواجهه�ا األطفال مع مش�اهدة 

التلفزيون املتكرر.
وق�ال خاروش�يف: »إنن�ا جميعا نفك�ر يف الص�ور، وإذا تم 
تقديمها للطفل مبارشة يف ش�كلها النهائي، فإن الطفل لن 
يطور الجزء املسؤول عن التفكر اإلبداعي يف الدماغ لتكوين 

الصور«.
وأّك�د الطبي�ب أن »أج�زاء الدماغ التي لم تتط�ور يف مرحلة 

الطفول�ة لن تظهر عند البالغن«، مش�را إىل أن 
»الطف�ل غر القادر عىل إنت�اج هذه الصور، هذا 
يعن�ي أن الخي�ال واإلبداع والتفك�ر اإلبداعي ال 

يتطور لديه، ويبقى كذلك مدى الحياة«.
وبحس�ب خاروش�يف، فإن »هذا أكث�ر ما يرض 
الطف�ل عن�د مش�اهدة التلف�از، كم�ا أن تركيز 
االنتباه يكون ضعيفا وس�تبقى هذه املشكلة مع 

اإلنسان مدى الحياة«.

طبيب يكشف عن مخاطر ترافق األطفال مدى حياتهم بسبب جلوسهم أمام التلفاز لساعات طويلة
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تجمع سكانها على موائد اإلفطار 

news

طوال 30 عاماً وزانغ يوشني تعمل كبائعة متجولة ليالً تبيع فطائر الخضار 
عىل عربة وتقول إنه من األجدى أن تقوم بيشء مفيد يف الحياة من أن تتقاعد 
كبقية كبار الس�ن، وقد شهد ش�عارها ذاك عن الحياة انتشاراً فريوسياً عرب 
وس�ائل التواصل االجتماع�ي يف الصني وحّول صاحبت�ه ذات ال 96 عاماً إىل 
أيقونة شهرية آتية من مقاطعة هينان يف وسط البالد بحسب ما ذكر موقع 

»ساوث تشاينا مورننغ بوست«.
وبدأت القصة حني نرش مصور فوتوغرايف شاب مقطع فيديو للمسنة وهي 
تحرض فطرية الخضار ويس�ألها ملاذا ال تس�تمتع بحياتها بدالً من مش�قة 

التعب فتجيبه، ألنني أفضل أن أفعل شيئاً مفيداً.
وتواظب زانغ عىل عملها يف صنع فطائر الخضار من الحادية عرشة مس�اًء 
من كل ليلة حتى الخامس�ة فجراً. ذاك هو حالها منذ 30 عاماً. وتشري يف رّد 
عىل س�ؤال بأن اآلخرين يعتقدون بأنها تعاني من مش�كالت مادية تجربها 
عىل العمل وهي يف هذه الس�ن بأنه ال يس�عها أن تتحكم بما يفكر اآلخرون 
بها. وتؤكد بأنها ال تود تمضية أيامها كبقية املس�نني يف التحدث واللعب بل 

تود أن تقدم مثاالً أفضل لألجيال الشابة.

قد تس�كت أصوات الرص�اص، ويختفي عن اآلذان دوي املدافع، ولك�ن تبقى للحرب آثار 
تأب�ى أن تنمح�ي من نفوس من عايش�وا ويالته�ا، وفقدوا يف رحاها األع�زاء، وقد تكون 
الح�رب رغ�م مرارته�ا نقطة توقف ومحط�ة إلهام للكثريي�ن، منها ينطلق�ون متحدين 
عذاباتها.ولع�ل ملياء واح�دة من أولئك، حيث تجرعت مع أرسته�ا الصغرية مرارة الحرب 
وفق�دان األب.تفتحت عيناها من دون أن تب�ر والدها، وتلعثمت وهي تتعلم النطق من 
دون أن تنطل�ق بكلمة )بابا(، إذ فرضت املعارك يف دارفور غربي الس�ودان عىل والدها أن 
يرتكها، وهي رضيعة لم تكمل األربعني صباحاً بعد، لتتوىل والدتها راحيل إبراهيم إدريس 
املهمة.خ�رج ص�الح الدين آدم أب�و زيد من مدينة ملي�ط مع بداية التم�رد، الذي اندلعت 
رشارات�ه يف اإلقلي�م، ملتحقاً بحركة العدل واملس�اواة، تاركاً طفلته ملي�اء وعمرها حينها 
أربع�ني يوماً، ولم يلتق بها إال بعد عرشين عاماً. تركها رضيعة، ليجدها بعد س�نوات من 
الحرمان فتاة جامعية، ترس�م بعناية مس�تقبلها لعالج جراحات الحرب، بعد أن اختارت 
أن تك�ون طبيبة.وه�ا ه�ي الح�رب تضع أوزاره�ا يف اإلقلي�م، الذي طاملا مزق�ت الحرب 
أوصاله بعد، ليجد الجنرال صالح الدين آدم أبو زيد القيادي بجيش حركة العدل واملساواة 
الس�ودانية نفسه وجهاً لوجه مع فلذة كبده ملياء، التي عاشت مع أمها يف منطقة مليط، 
واآلن ه�ي طالبة يف جامعة الفارش.يقول أبو زيد وهو يغالب دمعات س�قطت من عينيه 
عن�وة: »أنا فخور بأن أجد ابنتي طالبة جامعية، أمضينا كل تلك الس�نوات وكنا صابرين 
وموقنني بأن ساعة النر قادمة«، أنا أشد فخراً بوالدتها، التي ظلت صامدة وناضلت يف 

غيابي برتبية ملياء حتى بلغت مرحلة الجامعة.

تسعينية عاملة تجتاح
 اإلنترنت وتلهم الشباب

االربعاء 21  نيسان 2021   العدد  2572  السنة الحادية عشرة

جمعت موائد إفط�ار جماعية أقيمت عىل ضفة 
نهر دجلة بمناسبة حلول رمضان سكان مدينة 
املوص�ل العراقية، وأحيا األهايل من وس�ط تالل 
من الحطام واملنازل املدمرة أحد طقوس الشهر 
الفضي�ل رغ�م املخ�اوف م�ن اإلصاب�ة بعدوى 
كورونا.وأعاد إفطار جماعي يف رمضان لّم شمل 
س�كان مدين�ة عربايا وتعني بي�ت العرب، وهو 
أحد األس�ماء التي تش�تهر بها املوصل، وس�ط 

تالل الحطام وبني أطالل املنازل.
واجتم�ع األه�ايل يف الج�زء القدي�م م�ن املدينة 
الذي دمرت�ه الحرب حول مائدة واحدة يف الهواء 
الطلق عىل ضفة نهر دجلة يف مشهد كان بحكم 
قب�ل  املوصلي�ون  الس�ابق.وكان  يف  املس�تحيل 
اس�تعادة كربى م�دن محافظة نينوى )ش�مال 
الع�راق( م�ن عصاب�ات داعش االجرامي�ة التي 
اجتاحها يف الع�ام 2014، محرومني من األجواء 
الرمضاني�ة بما يف ذل�ك رفع األذان لإلش�ارة إىل 

االمتناع عن املأكل واملرشب قبل بزوغ الفجر.
كم�ا منعوا من االس�تمتاع بالكثري م�ن العادات 
إىل  باإلضاف�ة  رمض�ان،  ش�هر  يف  والتقالي�د 
تحري�م مهن�ة املسحراتي.وتش�ارك العراقيون 
مد الط�اوالت بالقرب من أبني�ة دمرها التنظيم 
املتشدد ووس�ط أكوام من الرتاب يف املدينة التي 
كانت تع�رف ب�”الخ�رضاء” الخرضار س�طح 
بأغطي�ة  الط�اوالت  وجماله.وفرش�ت  تربته�ا 
بالستيكية بيضاء ووضعت عليها صحون مليئة 
بوجب�ة األرز والدج�اج وكؤوس اللب�ن وحبوب 
التم�ر وأك�واب العصري وزينت بفواكه مش�كلة 

من املوز والتفاح والربتقال.
وتواف�د األهايل من الرجال واألطف�ال قبل موعد 
أذان املغرب إىل املكان الذي أعد لإلفطار الجماعي 
وجلس�وا إىل الطاوالت، متحدين مش�اهد الدمار 
املحيط�ة بهم م�ن جهة واملخاوف م�ن اإلصابة 

بعدوى فايروس كورونا من جهة أخرى.
واقت�رت موائ�د اإلفط�ار ع�ىل الرج�ال دون 

النس�اء، ول�م تش�ارك يف اإلفط�ار س�وى بضع 
فتي�ات صغ�ريات. وفرضت الس�لطات العراقية 
حظر تجول ليليا خالل ش�هر رمضان باستثناء 
الجمع�ة والس�بت اللذي�ن تف�رض فيهما حظر 
تجول كامال.وقد أثر ذلك عىل التقاليد الرمضانية 
الش�عبية املتمثل�ة يف تن�اول الطع�ام يف الخارج 
وزي�ارة األقارب بعد اإلفطار س�واء يف العراق أو 
بمختل�ف أنحاء العالم، كم�ا منعت إقامة موائد 
إفطار جماعية والتي كانت بعض املدن تتنافس 
ع�ىل مد أكرب مائدة إفطار مطلع الش�هر املبارك 

كما هو الحال يف مدينة مكة املكرمة.
ودفع حلول الش�هر الفضيل هذه الس�نة يف ظل 
اس�تمرار انتش�ار الوباء بالكثريي�ن إىل االكتفاء 

باملعاي�دات االفرتاضي�ة، مس�تبدلني اللق�اءات 
املبارشة والتقبيل واملصافحات بعبارات التهنئة 

والدردشات القصرية عرب املواقع االجتماعية.
وحجزت قيود الجائحة الناس يف منازلهم، حيث 
تم تعليق موائد اإلفطار والسحور يف عدة دول يف 

إط�ار اإلجراءات االحرتازية والوقائية ملنع تفيش 
كورون�ا يف صف�وف الصائم�ني.إال أن املخ�اوف 
م�ن كورونا لم تثن املوصل�ني كبارا وصغارا عن 
املش�اركة يف احتفال استضافته منظمة ثقافية 
محلية يف الليلة األوىل من ش�هر رمضان باملدينة 
القديمة باملوصل، حيث زينت الش�وارع وعزفت 
املوس�يقى ووزعت األلعاب عىل األطفال.ويشار 
إىل أن سكان املوصل ال يزالون يحاولون استعادة 
طقوس�هم الرمضانية وحياتهم الس�ابقة، بعد 
تحرره�م م�ن س�طوة مجرم�ي داع�ش، حيث 
يعملون ع�ىل إحي�اء تقاليده�م وعاداتهم ومن 
بينها تزيني البيوت باملصابي�ح واألنوار احتفاال 

بحلول شهر رمضان.

عمل املسحراتي هو تقليد قديم نجا من اختبار الزمن 
جميع  يف  كثريون  يزال  وال  التكنولوجي.  التقدم  رغم 
أنحاء العالم اإلسالمي يؤدون هذا العمل، إليقاظ الناس 
تتجول  أن  املألوف  غري  السحور.ومن  وجبة  لتناول 
كثري  يتجمع  ليال،  بمفردها  القاهرة  شوارع  يف  امرأة 
من سكان الحي واألطفال حولها وهي تقرع طبولها، 
وتنادي عىل الناس لالستيقاظ قبل الفجر.كان الدافع 
بهذه  يقوم  ظل  الذي  شقيقها  فقدان  هو  لها  األول 
املهمة ملا يقرب من 25 عاماً. بعد وفاته أرادت دالل أال 
تنقطع عادته وخرجت هي تفعل نفس ما كان يفعله 
ومر  للمجتمع.  يقدمه  كان  الذي  الخري  نفس  وتفعل 
عىل قيامها بهذا العمل، الذي أصبح سهال بفضل دعم 
نيوز  »سكاي  وفق  سنوات،  عرش  يناهز  ما  العائلة، 
السحور  ملوضوع  بالنسبة  »أنا  دالل  عربية«.تقول 
يرحمه  الله  )أخي(  أخويا  من  أخدته  )هذا(  دوت 
إيه  علشان كنت بشوفه وبنزل معاه وبشوف بيعمل 
من  )تنتظره(  بتستناه  كانت  والناس  إزاي  وبيسحر 
السنة  السنة للسنة. فأنا حبيت اليشء دا من أخويا. 
قاعدين  كنا  مسحراتي،  معداش  فيها  توىف  أخويا  إيل 
معداش  أسامينا  عىل  ينده  يعدي،  حد  إن  مستنيني 
يف  بدأت  وأنا   2011 يف  تويف  »هو  مسحراتي«.تضيف 
2012 فمحستش بنفيس غري وأنا بأخذ الطبلة بتاعته 
وماشية بدندن )أتغنى( يف الشارع وبغني وكدا. لقيت 
أخويا  إيل هي من منطقتي وعارفاني وعارفة  الناس 
عاطف  أم  يا  كويس  الله  بتشجعني  دنيتي  وعارفة 

استمري، بتفكريني بالحج أحمد )أخوها(«.
اليوم  صباح  من  األوىل  الساعات  يف  الناس  يستيقظ 
يبتدئ  الذي  الطويل  الصوم  يوم  قبل  السحور  لتناول 
بتوقيت  صباحا  الرابعة  الساعة  حوايل  يف  العام  هذا 
أبو  محمد  يدعى  املنطقة،  سكان  أحد  القاهرة.وقال 
رسيع، »يعني إحنا عرفناها هنا بقايل 5 سنني وهي 
ست محرتمة وكويسة يعني ملا هي بتيجي تعدي إحنا 

بنستناها، مبنصحاش إال عىل صوتها«.

توقظ الناس للسحور بطبلة شقيقها المتوفى

الموصل تسعى الستعادة الطقوس الرمضانية القديمة

بني  تفصل  التي  املسافة  أن  برغم 
الجزيرتني ديوميدي الكربى )أقىص رشق 
روسيا( وديوميدي الصغرى )داخل حدود 
الواليات املتحدة( قصرية للغاية وال تزيد 
عن 3.8 كلم، وبرغم وقوعهما يف منطقة 
واحدة، إال أن فارق التوقيت بينهما يبلغ 
التوقيت  خط  بسبب  وذلك  ساعة!   23
الدويل الذي يمر بينهما، ولذلك يطلق عىل 
الجزيرتني اسم جزيرة الغد واألمس عىل 
للجزيرتني،  املميز  املوقع  التوايل.وبسبب 
بينهما،   )IDL( الدويل  التاريخ  خط  يمر 
وهو خط وهمي يمر عرب املحيط الهادي 
لذلك  العالم،  الزمني يف  التوقيت  ويضبط 
تتقدم جزيرة ديوميدي الكربى 23 ساعة 

الصغرى.يستطيع  ديوميدي  جزيرة  عن 
األخرى  إىل  الوصول  الجزيرتني  سكان 
مشياً عىل األقدام خالل فصل الشتاء ألن 
املياه تكون متجمدة، ولكن الفرق الزمني 
عجيبة،  بطريقة  العادية  األحداث  يغرّي 
الجزيرة  يف  عراً  الوقت  يكون  فعندما 
يف  عراً  الوقت  أيضاً  يكون  الروسية 
األمس،  عر  لكن  األمريكية،  الجزيرة 
الروسية  الجزيرة  يف  تسكن  كنت  إذا  أي 
إبريل«   15 اليوم  »عر  الذهاب  وقررت 
لزيارة صديق يسكن يف الجزيرة األمريكية 
سوف تصل »عر األمس 14 إبريل«.كال 
الجزيرتني مسطحتني وشديدتا االنحدار، 
الهائج  البحر  بسبب  تماماً  ومعزولتني 

الخريف.  الذي يغطيهما خالل  والضباب 
املتجمد، تتحرك قطع  الشتاء  ويف موسم 
فتشكل  املفتوحة  املياه  يف  الجليد  من 
يف  الجزيرتني.  بني  يربط  جليدياً  جرساً 
أن يميش  للمرء  األوقات يمكن  مثل هذه 
املتحدة وروسيا. ولكن ذلك  الواليات  بني 
ال يجوز ألن عبور مضيق بريينغ يمنعه 
منذ  مأهولتني  كانتا  القانون.الجزيرتان 
األسكيمو،  يوبيك  بسكان  عام  آالف   3
وكان أول أوروبي يصل إىل الجزيرتني هو 
ديزنيوف  سيميون  الرويس  املستكشف 
أعاد  عاما،  ثمانني  وبعد   .1648 عام  يف 
فيتوس  الدنماركي  املالح  اكتشافها 

بريينغ بتاريخ 16 أغسطس 1728، .

تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي 
يف األردن حادثة طالق عروس يف ثاني 
إهمالها لحماتها  أيام زواجها بسبب 

واالهتمام بأهلها ووالدتها.
عىل  العريس  روى  ما  وبحسب 
حسابه يف موقع التواصل االجتماعي 

لم  التي  زوجته،  فإن  »فيسبوك«، 
يومان،  منها  زواجه  عىل  يمض 
فيما  ألهالها،  املنسف  بطهي  قامت 
طلبت وجبة شاورما ألمه، األمر الذي 
أغضبه جًدا واعتربه إهانة ألمه، وفق 
املعلقون كثريًا  أردنية.وتفاعل  مواقع 
مادة  جعلها  من  بني  الحادثة،  مع 
انتقد  من  وبني  والسخرية،  للضحك 
بخاطر  »كرس  واعتربه  الزوج  بشدة 
عروسه إلثبات رجولة مزيفة، بحسب 
وصفهم.وهناك رأي أيد الزوج واعترب 
بّر والدته وتكريًما لها  دااًل عىل  فعله 
أصبح  بأنه  وصفوه  لترف  ورفض 
ألمهات  االحرتام  قلة  عن  ينم  دارًجا 

األزواج.

النسيان  طواه  نوع  اكتشاف  علماء  أعاد 
يف  الكثيفة  االستوائية  الغابات  يف  البن  من 

سرياليون.
اكتشافه  املعاد  البن  أن  العلماء  وأوضح 
نبات  وهو  عقود،  منذ  الربية  يف  يظهر  لم 
ضمان  عىل  يساعد  أن  يمكن  إنه  يقولون 
مستقبل هذه السلعة املهمة التي تعرضت 

للخطر بسبب تغري املناخ.
املسمى  النبات  إن  أمس،  الباحثون،  وقال 
ل أكرب  كوفيا ستينوفيال لديه قدرة عىل تحمُّ
العربي  البن  من  العالية  الحرارة  لدرجات 
وبن  العاملي،  اإلنتاج  من   %56 يمثل  الذي 

روبوستا الذي يمثل %43.
وأضافوا أنه تبني أن بن ستينوفيال له نكهة 

قوية مماثلة للبن العربي.
قاد  الذي  ديفيز،  آرون  النبات  عالم  وأكد 
نيترش  دورية  يف  نرُشت  التي  الدراسة 
بالنتس، أن ستينوفيال كان يُزرع يف أجزاء 
حتى  أوروبا  إىل  ويصدَّر  أفريقيا  غرب  من 
عن  التخيل  قبل  العرشين  القرن  أوائل 

محصوله بعد إنتاج بن روبوستا.
مختلف  يف  املزارعني  من  كثري  ويعاني 
أنحاء حزام زراعة البن يف العالم من اآلثار 
قلق  مصدر  وهي  املناخ،  لتغري  السلبية 
تدرُّ  التي  البن  صناعة  أوساط  يف  شديد 

مليارات الدوالرات.

جزيرتان متجاورتان إذا سافرت إلى إحداهما اليوم ستصل باألمس !

صورة وتعليق

يعمل الخرباء عىل إعداد نموذج 
الوحيد  للكهف  بالضبط  مقلد 
املاء،  الذي يقع تحت  العالم  يف 
واملزود برسومات عىل جدرانه 
الصخرية، ومن املقرر افتتاحه 
جيليس  املقبل.وقال  العام 
فنون  يف  املتخصص  توسيلو 
إنه  التاريخ  قبل  ما  عصور 

إعداد  يف  يسارعون  فريقه  وأعضاء 
بأنه  املخاوف  ازدياد  مع  النموذج  هذا 
بحلول نهاية القرن 21 من املرجح أن 
بكامله.وكان  الكنز  هذا  املياه  تبتلع 
من  أكثر  منذ  توصل  كوسكيه  هنري 
عام  ففي  االكتشاف،  لهذا  عاما   35
املحرتف  الغطاس  هذا  اكتشف   1985
يقع  الذي  املعروف  الوحيد  الكهف 

بالقرب  والكائن  العالم،  يف  املاء  تحت 
من ساحل مدينة مارسيليا الفرنسية.
وتغطي جدران الكهف الغارق يف املياه، 
العمالقة،  البحر  لطيور  رسومات 
من  بأنها  أفضل  بصورة  تعرف  والتي 
القرن  يف  وانقرضت  البطريق،  أسالف 
التاسع عرش، ويقدر الخرباء عمر هذه 

الرسومات بأكثر من 25 ألف عام.

فرنسيون ينقذون كهفا فنيا من الغرق بنموذج مقلد 

أعادة أكتشاف بن »ستينوفيال«  

فتاة تلتقي والدها بعد 20 عامًا

المنسف يتسبب 
بطالق عروس أردنية في ثاني أيام زواجها 

صورة وتعليق
وأم طبيلة


