
حكومة »المرحلة« تتحالف مع كورونا 
و»إخفاقها« يحرق المصابين!

فشل »ابن مشتت« يفجع العراقيين بـ»ابن الخطيب«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ظلّت »م.ب« ُتكافح أياماً طويلة مع جهازها التنفيس، 
الستنش�اق اله�واء عرب قنان�ي األوكس�جني يف إحدى 
ردهات املستش�فى، بعد أن تغلغ�ل فريوس كورونا إىل 
رئتيها، وجعل عملية التنف�س الطبيعي لديها »مهمة 

شبه مستحيلة«.
ولم تكن »م.ب« )48 عاماً( الوحيدة يف ردهة مستشفى 
ابن الخطي�ب املخصص لعزل م�رىض »كوفيد - 19«، 
وإنما كانت تس�تلقي بجوارها عدة حاالت مش�ابهة ، 
مع مراعاة بعض االختالفات يف نسبة املرض، وتدهور 

الحالة الصحية.
وبينم�ا كان�ت »م.ب« تكاب�د للحص�ول ع�ى بع�ض 
األوكس�جني، ع�رب القنان�ي الصناعي�ة املتكّدس�ة يف 
املستش�فى الحكومي املفج�وع، ُس�مع دوي انفجار 
داخ�ل الرده�ات ومن ث�م تلته ألس�نة لهم مس�تعرة 
وأعمدة دخ�ان، أنهت حياة العرشات من املرىض الذين 
كان�وا يتمنون مغ�ادرة »اب�ن الخطيب« بعد تحس�ن 

حالتهم الصحية.
ولقي 82 شخصاً مرصعم، وأُصيب 110 آخرون جراء 
اندالع حريق يف مستش�فى »اب�ن الخطيب« املخصص 
لعالج املرىض بكوفيد-19 يف العاصمة بغداد، حس�بما 

أعلنت وزارة الداخلية.

وذكرت تقارير أن انفجار اسطوانة أوكسجني يف قسم 
العناي�ة الفائقة، ال�ذي يرقد فيه امل�رىض املوصولون 
بأجهزة التنف�س وغري القادرين ع�ى الحركة، هو ما 

أدى إىل ان�دالع الحري�ق.
وأفاد مس�ؤولون يف خدمة الطوارئ بأن كثريين ماتوا 
يف مستش�فى ابن الخطيب بس�بب فصلهم عن مصدر 

األكسجني، بينما اختنق آخرون بسبب الدخان.
وراح الناس يبحثون عن أقاربهم يف أجنحة املستشفى 
املتفحمة. وقال ش�هود عيان إن الناس كانوا يقفزون 

من النوافذ للهرب من ألسنة النريان.
وقال  مدير عالقات وإعالم وزارة الداخلية اللواء س�عد 
معن  األحد، إن التحقيقات مستمرة بحريق مستشفى 
ابن الخطيب  ملعرفة مالبس�ات الحادث، فيما استبعد 

وجود شبهة جنائية.
وأثار الحريق غضبا شعبيا، وطالب كثريون باستقالة 
وزي�ر الصحة، حيث أظهرت لقط�ات مصورة، نرشت 
عرب وس�ائل التواصل االجتماع�ي، رجال اإلطفاء وهم 
يحاول�ون إخماد النريان، فيم�ا كان الناس يفرون من 

املبنى.
وقال�ت مفوضية حقوق اإلنس�ان يف بي�ان إن الحادث 
»جريم�ة بحق امل�رىض الذين أنهكهم ف�ريوس كوفيد 
-19 والذي�ن وضع�وا حياته�م يف أي�دي وزارة الصحة 

ومؤسس�اتها وبدالً من تقي العالج، ماتوا جراء ألسنة 
النريان«.

ودعت املفوضية، رئي�س الوزراء مصطفى الكاظمي، 
إىل إقال�ة وزير الصحة حس�ن التميم�ي و«تقديمه إىل 

العدالة«.

ورّد الكاظمي بالدعوة إىل »تحقيق فوري مع املسؤولني 
يف الوزارة«، وطالب بإرسال »مدير املستشفى ورئيس 
األمن وفريق الصيانة الفنية إىل املحققني وعدم اإلفراج 

عنهم إال بعد إحضار املذنبني إىل املحاكمة«.
وم�ع حلول الس�اعات األوىل من صب�اح األحد، وبينما 

ق�ال الدفاع املدن�ي إن الحريق أصبح تحت الس�يطرة، 
ل�م تص�در وزارة الصحة أي بيان أو تعل�ن عدد القتى 
أو الجرح�ى، لكنه�ا أص�درت الحقاً بيان�اً وصف بأنه 

»مهلهل« حاولت خالله تربير الواقعة.
وبينما ينش�غل العراقي�ون بأزمات أمنية وسياس�ية 
م�ا  أو  الكاظم�ي،  حكوم�ة  اختلقته�ا  واقتصادي�ة 
بات يطل�ق عليها ب�«حكوم�ة املرحلة« نس�بة للتيار 
الس�يايس ال�ذي يق�وده مستش�ارو رئي�س ال�وزراء 
لخوض االنتخابات الربملانية املقبلة، ملتحفاً ب�«غطاء 
ترشي�ن« والتيار االحتجاجي، لم يفتها عى ما يبدو أن 

تدخلهم يف فاجعة حقيقية أدمت قلوب العراقيني.
ول�م يلجأ الكاظمي عى الف�ور إىل إقالة وزير الصحة، 
ب�ل أص�در سلس�لة ق�رارات وصفه�ا ال�رأي الع�ام 
ب�«املتخبط�ة«، إذ وج�ه يف ب�ادئ األمر بإع�الن نتائج 
التحقيقات بالحادثة بعد 24 ساعة، ليعود بعد ذلك إىل 

تمديد املدة إىل خمسة أيام!
كما أصدر توجيها آخر يقيض بسحب يد وزير الصحة 
ومحاف�ظ بغ�داد ومدي�ر عام دائ�رة صح�ة الرصافة 
وإحالتهم إىل التحقيق، وهو ما يعني إمكانية عودتهم 
إىل مناصبه�م وحصولهم عى نصف الراتب خالل فرتة 

التحقيق، وفقاً ملختصني.
وف�ق ذل�ك يق�ول املحل�ل الس�يايس صب�اح العكي�ي 

ل�«املراقب العراقي«، إن »هذه الحادثة دليل واضح عى 
فشل حكومة الكاظمي وكابينته الوزارية«، مشرياً إىل 
أنها »تع�د دليالً أيضاً ع�ى أن الحكومة محاصصاتية 

وتوافقية بني الكتل«.
ويضي�ف العكيي أن »فاجعة املستش�فى تؤكد فش�ل 
وزير الصحة الذي يتحمل مسؤوليته الكاظمي«، حيث 
أصبح�ت املستش�فيات أداة لقتل الن�اس ال إلحيائهم، 

نظراً الفتقارها إىل مقومات السالمة«.
ويرى أن »هذه الحادثة دقت ناقوس الخطر عى فشل 
املنظوم�ة الصحية، الس�يما مع وجود ملفات فس�اد 
كبرية مرتبطة بس�المة املواطن العراقي«، مس�تدركاً 
بالق�ول: »إن إقالة وزير الصحة ال تكفي، ويجب إقالة 

الحكومة بأكملها«.
جدي�ر بالذك�ر أن مجلس القضاء األع�ى، قرر توقيف 
مدي�ر مستش�فى اب�ن الخطي�ب وعدد من منتس�بي 
املستش�فى، إىل حني إكمال تحقيق�ات فاجعة الحريق 

التي وقعت ليلة السبت - األحد.
فيم�ا أعلن�ت رئاس�ة مجلس الن�واب، تش�كيل لجنة 
ح�ادث  وق�وع  أس�باب  ملعرف�ة  الحقائ�ق،  لتق�ي 
مستش�فى ابن الخطيب وجمع املعلوم�ات والبيانات 
لعرضها خالل الجلسة االستثنائية املقرر عقدها اليوم 

االثنني.

المراقب العراقي/بغداد...
اعلن�ت قي�ادة فرقة ال�رد الرسيع، 
ام�س االح�د، ان ق�وة م�ن الل�واء 
الثاني فرقة ال�رد الرسيع انترشت 
يف قرية الجيزاني التابعة ملحافظة 

دياىل.
وذك�رت القيادة يف بي�ان مقتضب 
أن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
»الل�واء الثاني فرقة ال�رد الرسيع 
انترش فجر امس يف قرية الجيزاني 

التابعة ملحافظة دياىل بأمر مبارش 
من وزير الداخلية«.

واضاف أن »ه�ذه العملية اتت من 
اج�ل فرض االم�ن واالس�تقرار يف 
القري�ة وس�ط ترحي�ب كب�ري من 

االهايل«.
داع�ش  عصاب�ات  ان  اىل  يش�ار 
االجرامية هاجمت قرية الجيزاني 
يف محافظة دياىل، وأدى الهجوم اىل 
استش�هاد عدد من القوات االمنية 
الجمع�ة  ي�وم  آخري�ن  واصاب�ة 

املايض.

المراقب العراقي/بغداد...
اتهم�ت كتلة حراك الجي�ل الجديد ، امس 
االٔحد، حكومتي املركز واالٕقليم بالتماهي 
مع ما يجري من عمليات للجيش الرتكي 

شمايل العراق.

وقال�ت النائ�ب ع�ن الكتل�ة وس�ن عمر 
»املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي  ترصي�ح  يف 
العراق�ي«  انه »منذ ي�وم أمس االول  قام 
الجي�ش الرتك�ي بعم�ل إن�زال جوي عى 
جب�ل متني وس�يطر ع�ى قرى واس�عة 

وتس�ببت هذه العملي�ات بنزوح عرشات 
العوائل، والذي جوب�ه بصمت لحكومتي 

بغداد وأربيل«.
وأضافت أنه »من املعيب أن يتم السكوت 
عى خرق الس�يادة الواضح ومن املخجل 

ع�ى حكومة أن التس�تطيع حماية أبناء 
ش�عبها والتصدي ملن يح�اول النيل منه، 
وأم�ا مواق�ف حكوم�ة االٕقلي�م فبات�ت 
معروفة بالنس�بة لنا فهناك مصالح مع 
الجانب الرتكي عى حساب الدم الكردي«.

يذك�ر ان القوات الرتكية كانت قد اطلقت 
عملي�ات متع�ددة ش�مال الع�راق، منها 
»مخلب الن�رس« )1-2(، حيث جرت تلك 
العملي�ات وس�ط صمت مطب�ق من قبل 

حكومتي بغداد واربيل.

بعد هجمة عصابات داعش .. قوة أمنية تنتشر 
في قرية الجيزاني

كتلة كردية تتهم حكومتي المركز واإلقليم بالتماهي مع االنتهاكات التركية

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
يف حزي�ران عام 2011، أحال�ت أمانة بغداد 
تطوير قن�اة الجيش اىل رشكتي »املقاولون 
العرب« املرصية، و«الغري« العراقية بكلفة 
دوالر ضم�ن خط�ة  ملي�ون  قدره�ا 146 

لتطوير العاصمة بغداد.
وب�ارشت الرشكتان بامل�رشوع، الذي يمتد 
بطول يتجاوز 23 كيلوم�رتا، بدءا من كري 
القناة، وغلق املياه اآلسنة التي كانت تصب 

فيها، فضال عن إكساء القناة البالغ طولها 
47 كل�م ذهاب�ا وإياب�ا بالحج�ر وإنش�اء 

مساحات خرضاء عى جانبيها.
كم�ا يتضم�ن عق�د امل�رشوع إقام�ة 21 
موقف�ا للس�يارات و12 نفق�ا و16 ملعب�ا 
لألطف�ال واللياق�ة البدنية و4 مس�ابح مع 
ملحقاتها كافة و4 مس�ارح صيفية، و11 
مطعما صغريا و40 كش�كا، ونصب 4700 
مصطب�ة للجلوس، وزراعة أعداد كبرية من 

االش�جار التي تتحمل ح�رارة الجو، فضال 
ع�ن منظومات ري حديث�ة تعمل بالتنقيط 

وغريها. 
وكان م�ن املق�رر إنج�از امل�رشوع يف عام 
2013، إال أن تنفي�ذ امل�رشوع ظل متواصالً 
حتى عام 2015 ح�ني غمرت مياه األمطار 
بعض مناطق رشق القناة، فاضطرت أمانة 
بغ�داد إىل ترصي�ف مي�اه األمط�ار إىل قناة 
الجيش، ما تسبب بتخريب الجزء املنفذ من 

املرشوع، وتوقف إىل ح�ني تخصيص أموال 
الستئنافه من جديد.

عض�و مجلس النواب النائ�ب عالء الربيعي 
كشف, أن مرشوع قناة الجيش يف العاصمة  

ُصف عليه 100 مليون دوالر.
وقال الربيعي، إن »مديرين عامني فاسدين 
موجودي�ن يف أمانة بغداد هم من يتحملون 
الفس�اد يف العاصمة، وأش�ار الربيعي اىل أن 
»هذا املرشوع صف عليه 100 مليون دوالر 

قبضت�ه رشكة مرصي�ة باس�م )املقاولون 
الع�رب( والنتيج�ة أنها غري موج�ودة عى 
املف�رتض فت�ح  الواق�ع، وكان م�ن  أرض 

تحقيق بهذا املرشوع ولكن لم يتم ذلك.
وتاب�ع أن »مس�تثمر قن�اة الجيش عوض 
ثالث مرات من أمانة بغداد بس�بب س�حب 
مي�اه االمط�ار عندما غرقت بغ�داد ووضع 

املياه يف مرشوع قناة الجيش... 
تفاصيل اوسع صفحة 3

»قناة الجيش« ..أضخم مشروع فساد
ً الزال ُسراُقُه أحرارا

»مغامرات« الكاظمي وفريقه هل تعيد 
موجة التظاهرات إلى الواجهة؟

المراقب العراقي/ خاص...
من�ذ أن وضع�ت حكومة الكاظم�ي أقدامها 
عى »دكة« الرئاس�ة، وهي تدور يف »زوبعة« 
االزم�ات الت�ي ج�اءت متتابع�ة م�ن آي�ار 
»2020« موع�د تس�مية مصطفى الكاظمي 

كرئيس ملجلس الوزراء اىل اليوم.
ويبدو أن »الفشل« نخر أركان تلك الحكومة، 
لع�دم قدرته�ا ع�ى إيج�اد حل�ول مناس�بة 
لالزمات التي تعصف بالبل�د، وإنما فاقمتها 
عرب قرارات خاطئة عادت بالسلب عى حياة 

املواطن.
ولع�ل االزم�ة االقتصادية هي الت�ي تتصدر 
قائم�ة االزم�ات حي�ث »نازع�ت« ق�رارات 
الحكوم�ة املواطن عى »لقمة« العيش عندما 
أقدمت عى رفع س�عر صف ال�دوالر مقابل 
الدين�ار العراق�ي وفق�دت س�يطرتها ع�ى 
االس�واق، وتركت املواط�ن »يناجز« من أجل 

»العيش«.
وعى الرغ�م من كث�رة االنتقادات الش�عبية 
والسياس�ية لسياس�ات وزي�ر املالي�ة إال أن 
الكاظمي أص عى بقائه يف الوزارة، وسارت 

االمور كما يريد الوزير ورئيسه.
كما أن مستوى الخدمات انحدر نحو األسوأ، 
فبمج�رد ارتف�اع درج�ات الح�رارة غ�ادرت 
الكهرباء من�ازل املواطنني، ما دفع العرشات 
منهم اىل الخروج بتظاهرات واسعة يف ناحية 
الوحدة انتهت بح�دوث صدامات مع القوات 
االمني�ة، وأدت اىل مقت�ل متظاه�ر وإصاب�ة 

عرشة آخرين.
م�ن موج�ة  ب�دوره ح�ذر  الفت�ح  تحال�ف 
احتجاجات ش�عبية عارمة تض�ع البالد عى 
»صفي�ح س�اخن« بس�بب ت�ردي الواقع�ني 

الخدمي والصحي.
وق�ال الفت�ح يف بي�ان، إن »م�ا ج�رى خالل 

اليومني املاضي�ني يف ناحية الوحدة والحادثة 
املفجع�ة يف مستش�فى ابن الخطيب مس�اء 
أمس االول جريمة ال يمكن الس�كوت عليها، 
وه�ي إخ�الل بالعهد املرشوط ال�ذي التزمت 
ب�ه الحكومة يف بداية تش�كيلها قبل عام من 

اآلن«.

وأضاف التحالف أن الحكومة »تعهدت بتلبية 
مطال�ب الناس والس�هر عى راح�ة املواطن 
واس�تقراره ال الع�ودة إىل العن�ف يف مواجهة 
املطالب واالعتق�االت يف صفوف املتظاهرين 

الذين خرجوا يف ناحية الوحدة ...
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المراقب العراقي/بغداد...
املؤسس�ات  االح�د،   ام�س  املالي�ة،  وزارة  دع�ت 
الحكومية كافة اىل اس�تالم تعليمات تنفيذ املوازنة 

لسنة 2021.
وذكرت الوزارة، يف بي�ان تابعته »املراقب العراقي« 
انه »نظ�راً للترشي�ع ونرش  قانون رقم 23 لس�نة 
2021 املوازنة العام�ة االتحادية للدولة لجمهورية 
الع�راق  للس�نة املالي�ة 2021 يف جري�دة الوقائ�ع 
العراقية  الرس�مية  ذي العدد 4625 يف 12 نيس�ان 
ال�وزارات  إنف�اق  وح�دات  كاف�ة  ندع�و   ،2021
واملحافظ�ات والهيئ�ات والجه�ات غ�ري املرتبط�ة 
ب�وزارة الحض�ور اىل وزارة املالية / دائ�رة املوازنة 
يوم االثنني املوافق 26 / 4 / 2021 لغرض اس�تالم 
تعليمات تنفيذ املوازنة العامة للس�نة املالية 2021 
و تعليمات تنفيذ املوازنة التخطيطية للقطاع العام 

والهيئات والرشكات املمولة ذاتياً«.
وتاب�ع البيان انه »تم  االنتهاء من تعليمات املوازنة 
االتحادي�ة لعام 2021 بعد اج�راء التدقيق النهائي 

من قبل وزارتي املالية والتخطيط«.

المالية تدعو المؤسسات 
الحكومية إلى استالم 
تعليمات تنفيذ الموازنة

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

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

االثنين 26 نيسان 2021 العدد 2575 السنة الحادية عشرة
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المراقب العراقي/بغداد...
دعا عضو لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار النائب 
احم�د الكناني، ام�س االحد، هيأة االس�تثمار 
الوطنية اىل دراسة ملفات االجازات االستثمارية 
القانوني�ة بح�ق  املتلكئ�ة واتب�اع الس�ياقات 

املخالفني وفق قانون االس�تثمار النافذ.
وق�ال الكنان�ي يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه 
»املراق�ب العراق�ي«  ان »لجنته س�بق أن دعت 
هي�أة االس�تثمار الوطنية اىل س�حب االجازات 
االس�تثمارية املتلكئة والتي م�ى عى منحها 
م�دة طويل�ة ول�م يت�م تحقي�ق اي تق�دم يف 
اىل قان�ون االس�تثمار  باالس�تناد  مش�اريعها 
وغرام�ات  عقوب�ات  بموجب�ه  ف�رض  ال�ذي 
بح�ق املخالف�ني وم�ن ضمنها س�حب االجازة 

االستثمارية«.
ولف�ت اىل ان »الغ�اء االج�ازة االس�تثمارية ال 
يتعلق بانتهاء مدة تنفيذ املرشوع ذاته ولم يتم 
البدء به وانما الغاء االجازة يتم وفق املخالفات 

التي نص عليها قانون االستثمار«.

نائب يدعو 
لمراجعة اإلجازات 

االستثمارية للشركات 

لجنة نيابية تحذر من بقاء 
»وزير المالية« بمنصبه

المراقب العراقي/بغداد...
حذرت لجنة االقتصاد النيابية، امس االحد، من استمرار وزير املالية 

بمنصبه، فيما بينت انه يرض باالقتصاد العراقي.
وق�ال عضو اللجنة النائ�ب نوفل النايش يف ترصي�ح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« أن »بقاء وزي�ر املالية يف منصب�ه يلحق الرضر 
بالبالد »، مبينا أن »عالوي تسبب بغالء اقتصادي غري مسبوق بسبب 

رفع سعر صف الدوالر.« 
واضاف ان »هناك تحركات برملانية داخل مجلس النواب الس�تجواب 

وزير املالية تمهيدا القالته من منصبه ».
ولفت إىل أن »إقالته هي الحل الوحيد للخالص من تخبطاته املستمرة 

تجاه الفقراء«.
يش�ار اىل ان ق�رارات وزارة املالي�ة والبنك املركزي، اس�همت برتدي 
الواق�ع املعييش يف البالد، واضعاف الق�درة الرشائية لدى املواطن بعد 

انخفاض قيمة الدينار امام الدوالر.
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اقتصاد ،خدمات، أمن ..أزمات متعاقبة

الفشل »ينخر« أركان حكومة الكاظمي وتظاهرات عارمة تهدد بانهيارها 
املراقب العراقي/ خاص...

من�ذ أن وضع�ت حكوم�ة الكاظم�ي أقدامها 
عىل »دكة« الرئاس�ة، وهي ت�دور يف »زوبعة« 
االزمات التي جاءت متتابعة من آيار »2020« 
موعد تس�مية مصطف�ى الكاظم�ي كرئيس 

ملجلس الوزراء اىل اليوم.
ويبدو أن »الفش�ل« نخر أركان تلك الحكومة، 
لعدم قدرتها عىل إيجاد حلول مناسبة لالزمات 
التي تعصف بالبلد، وإنما فاقمتها عرب قرارات 

خاطئة عادت بالسلب عىل حياة املواطن.
ولع�ل االزم�ة االقتصادي�ة هي الت�ي تتصدر 
ق�رارات  »نازع�ت«  حي�ث  االزم�ات  قائم�ة 
الحكومة املواطن ع�ىل »لقمة« العيش عندما 
أقدم�ت عىل رفع س�عر رصف ال�دوالر مقابل 
ع�ىل  س�يطرتها  وفق�دت  العراق�ي  الدين�ار 
االس�واق، وترك�ت املواطن »يناج�ز« من أجل 

»العيش«.
وع�ىل الرغم م�ن كث�رة االنتقادات الش�عبية 
والسياس�ية لسياس�ات وزي�ر املالي�ة إال أن 
الكاظمي أرص عىل بقائه يف الوزارة، وس�ارت 

االمور كما يريد الوزير ورئيسه.
كما أن مس�توى الخدمات انحدر نحو األسوأ، 
فبمج�رد ارتف�اع درج�ات الح�رارة غ�ادرت 
الكهرب�اء منازل املواطنني، م�ا دفع العرشات 
منهم اىل الخروج بتظاهرات واس�عة يف ناحية 
الوح�دة انتهت بحدوث صدام�ات مع القوات 
االمني�ة، وأدت اىل مقت�ل متظاه�ر وإصاب�ة 

عرشة آخرين.
موج�ة  م�ن  ح�ذر  ب�دوره  الفت�ح  تحال�ف 
احتجاج�ات ش�عبية عارمة تض�ع البالد عىل 
»صفي�ح س�اخن« بس�بب ت�ردي الواقع�ني 

الخدمي والصحي.
وق�ال الفت�ح يف بي�ان، إن »م�ا ج�رى خ�الل 
اليوم�ني املاضيني يف ناحي�ة الوحدة والحادثة 
املفجع�ة يف مستش�فى اب�ن الخطيب مس�اء 
أم�س االول جريمة ال يمكن الس�كوت عليها، 
وهي إخالل بالعهد امل�رشوط الذي التزمت به 

الحكومة يف بداية تشكيلها قبل عام من اآلن«.
وأضاف التحالف أن الحكومة »تعهدت بتلبية 
مطال�ب الن�اس والس�هر عىل راح�ة املواطن 
واس�تقراره ال الع�ودة إىل العن�ف يف مواجه�ة 

املطال�ب واالعتقاالت يف صف�وف املتظاهرين 
بس�بب  الوح�دة  ناحي�ة  يف  خرج�وا  الذي�ن 
االنقطاعات املس�تمرة يف الطاقة الكهربائية، 
التَه�م جث�ث  ال�ذي  زادته�ا ن�ران الحري�ق 

العرشات من املواطنني يف أسوأ يومني َمرّا عىل 
الشعب العراقي يف هذا الشهر«. 

ول�م تق�ف دوام�ة الفش�ل عن�د ذل�ك الح�د 
ب�ل اس�تمرت حت�ى ع�ىل مس�توى العالقات 

الخارجي�ة، حي�ث فش�لت الحكوم�ة بإيجاد 
حل�ول لج�الء التواج�د االجنب�ي ع�ىل أرض 
الع�راق، حيث الزالت القوات االمركية تتحرك 
بانس�يابية داخل الب�الد فيما تخ�وض أنقرة 

عمليات قتالية يف الشمال.
كم�ا أن الحكوم�ة تعه�دت بموج�ب االتفاق 
االس�راتيجي م�ع واش�نطن بجولت�ه الثالثة 
بحماي�ة الق�وات االمركي�ة وتأم�ني ناقالت 
الدعم اللوجس�تي وحمايتها من االستهداف، 
وه�و تعه�د جوب�ه باس�تغراب وانتق�اد من 

املراقبني للشأن السيايس.
وختم س�جل الفش�ل بفاجعة مستشفى ابن 
الخطيب الخاص باملصابني بفايروس كورونا 
الذي التهمه »الحريق« وانتهى بوفاة العرشات 

من الراقدين فيه.
وح�ول ذل�ك ي�رى املحل�ل الس�يايس د.خالد 
الرساي أنه »اليمكن الخوض بموضوع اإلجراء 
االمن�ي بحماية االمركان، بعد أن بانت معالم 
املرشوع الس�اعي اىل تثبي�ت االرادة االمركية 
يف الع�راق ع�ن طري�ق حكومة تش�كل جزءاً 
أساس�ياً من تنفيذ امل�رشوع الصهيوأمريكي 

باملنطقة«.
ويضيف الرساي يف ترصيح خص به » املراقب 
العراق�ي« أن » بقاء مصطف�ى الكاظمي عىل 
ُس�دَّة الحكم س�يعمل عىل إضعاف قدرة البلد 
ع�ىل املواجهة، كما أنه يش�كل أداة ضغط بيد 

الدول الطامعة بالعراق«.
وأوض�ح أن »املهم�ة االساس�ية لإلع�الم هي 
الركيز عىل فضح الحكومة، وبعض االطراف 

السياسية املستفيدة منها«.
وأشار اىل أن »الواجب اليوم هو تحفيز طاقات 
الش�عب بالضد من جميع من يحاول إضعاف 
جمي�ع  ُتفِش�ل  الش�عب  إرادة  ألن  الع�راق، 
املخطط�ات الس�اعية اىل اإلرضار به�ذا البل�د 

وإنهاكه«.
ولفت اىل أن »هناك مش�كلة سياسية شيعية، 
تمثلها بعض االطراف التي تعمل عىل  تصغر 
املخاط�ر، بحي�ث وصلت اىل ع�دم قدرتها عىل 
الحركة بع�د أن كبل�ت يديها بقي�ود وهمية، 
وباتت غر قادرة عىل إيقاف أخطاء الحكومة 

الحالية«.

الخلية تعلن تفاصيل ثالث عمليات 
أمنية نفذت يف نينوى

اعتقال شخص انتحل صفة 
»مستشار لرئيس الوزراء«

نها  كش�فت هيأة النزاهة االتحاديَّة، االح�د، عن تمكُّ
م�ن ضب�ط ُمتَّهٍم؛ لقيام�ه بانتحال صفة مستش�ار 
رئيس الوزراء لش�ؤون العشائر، وذلك أثناء مراجعته 

إحدى ُمديريَّ�ات تحقيق الهيأة.
وقال�ت الهيأة يف بي�ان تلقته »املراق�ب العراقي«، إن 
“املُتَّهم قام بصحبة ُمتَّهمني آخرين بمراجعة مديريَّة 
تحقيق نينوى ُمنتحالً صفة مستشار رئيس الوزراء، 
وإب�راز هويَّ�ة تعريفيَّة )ب�اج( غر واضح�ة املعالم 
ومنتهي�ة النف�اد، يزع�م صدوره�ا عن جه�ة تحمل 
تس�مية )رئاس�ة ديوان الوزراء(«، ُمبّين�ًة أنَّ »املُتَّهم 
قص�د م�ن مراجع�ة املديريَّة به�ذه الصف�ة املنتحلة 

االستفسار عن قضيَّة قيد التحقيق”.
وأك�دت الهي�أة، “اتَّصاله�ا بمكت�ب رئي�س ال�وزراء 
واألمانة العام�ة ملجلس الوزراء؛ لالستفس�ار وطلب 

ة بهما  التح�رّي والتدقي�ق يف قاعدة البيان�ات الخاصَّ
ة اّدع�اء املتهم”، مبين�ة أن “إجابة مكتب  ح�ول صحَّ
رئي�س الوزراء واألمانة العامة ملجل�س الوزراء كانت 
نفي ارتباط املته�م بهما، فضالً عن عدم وجود دائرة 

باسم رئاسة ديوان الوزراء”.
وأوضح�ت أن�ه “ت�مَّ تنظي�م مح�ر ضب�ٍط أصويلٍّ 
�َذت بناء  بامل�ربزات املضبوط�ة يف العمليَّ�ة، الت�ي ُنفِّ
رة ضب�طٍ قضائية وعرضه رفق�ة املُتَّهمني  ع�ىل ُمذكَّ
ة بقضايا  ع�ىل قايض محكمة تحقيق نين�وى املُختصَّ
النزاه�ة الذي قرَّر توقيفهم؛ اس�تناداً ألحكام املادتني 
) 289، 298( م�ن قانون العقوبات، إضافة إىل إحالة 
ة؛  األوراق التحقيقيَّ�ة إىل محكم�ة التحقي�ق املُختصَّ
إلكم�ال التحقي�ق فيها حس�ب االختص�اص النوعي 

واملكاني”.
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دعوة إفطار سياسية ..
يبدو أن مافايات الفساد والفاسدين لم يركوا شيئا يف 
البالد إال واستثمروه لخدمة أهوائهم وغاياتهم وكل ما 
يحقق لهم إشباع رغباتهم وملء خزائنهم من السحت 
الحرام واللعب ع�ىل جراح العراقيني وعذاباتهم فحتى 
ش�هر رمض�ان الذي أنزل في�ه القرآن وجعل�ه الباري 
شهر رحمة ودعاء  وغفران لم يسلم منهم قوال وفعال 

.
 فبعد ارتفاع األسعار الجنوني إثر تعويم قيمة الدينار 
العراقي ورفع س�عر الدوالر وم�ا كان له من تداعيات 
قاس�ية عىل رشيح�ة الفق��راء ج�اءت األخبار تتواىل 

عن مآدب اإلفطار . 
رغ�م املحاذي�ر الت�ي يفرضه�ا وب�اء كورون�ا إال أن 
اإلج�راءات الصحي�ة والتعليمات الحكومية ال تش�مل 
م�آدب إإلفط�ار السياس�ية بامتياز ، الرئاس�ية منها 
وم�آدب اإلفط�ار الوزاري�ة والنيابية وم�آدب اإلفطار 
الكتلوية بضيافة رئيس الكتلة والحزب وكل حزب بما 

تحتوي مأدبتهم فرحون .
 ال نري�د أن نحم�ل أنفس�نا ذنوبا ونس�تغيب حزبا أو 
متحزبني أو رئيسا أو مرؤوسني أو نائبا أو مستغفلني 
رغم أن بعض الفقهاء قالوا )ال غيبة عىل فاس�ق( وأنا 
أقول ال غيبة عىل س�يايس لكنن�ي أتحدث َعّما وصلني 
م�ن بع�ض الذين ش�اركوا يف تل�ك امل�آدب الرمضانية 

السياسية . 
بعض الذين قام�وا بتلك الدعوات 
له�م  عالق�ة  وال  صائم�ني  غ�ر 
بص�وم أو ص�الة كم�ا أن الكث�ر 
م�ن الحارضين كان�وا كذلك غر 
س�ورة  يفقه�ون  وال  صائم�ني 
الفاتحة لكنهم كانوا يف تلك املآدب 
ممثل�ني م�ن الدرج�ة األوىل حيث 
جلس�وا ع�ىل موائده�م بمنتهى 
املرسومة  املزعوم واألخالق  األدب 

ب�ني منتظر ملدفع اإلفط�ار أو صوت 
األذان وبي����ن ما يبحث ع����ن التم�ر واللبن فهو 
يتأىس بس�نة ال����رس�ول مح���م�د )ص( لكنه ال 
يصيل ! . وحني س�أله صديقه ملاذا ال تصيل أجاب عىل 
الفور إنه حدثت له مشكلة قبل أيام وأقسم بالله أن ال 
يصيل أبدا  وهو يحرم القسم بالله ولن يصيل أبدا !! . 
يبدو أن هؤالء الذين أقسموا بالله أن ال يصلّوا لله , هم 
ومن دعاهم من أصحاب الفخامة والسيادة واملعايل ال 
يرتدعون بوب�اء أو بالء أو كل ما يج����ري يف العراق 

بل والعالم أجمع . 
فال خوف من الله العظيم  وال تحّسب ملا ُيخفي الغد وال 
احتس�اب وال مراجعة أو تغي�ر أو تبّدل أو تعديل رغم 
أنهم بني مطرقة قوافل املوت وسندان الغضب الشعبي 
عليهم من الفقراء واملس�اكني والخريجني وأغلب أبناء 
الش�عب ومن دون أدنى شك سوف يس�تثمرون شهر 
رمضان املبارك بطريقتهم الخاصة يف التوجه بالدعاء 
لل�ه ع�ز وج������ل أن ينتق�م م�����ن الفاس�دين 
واملأج����وري�ن  والعم�الء  والكذاب�ني  والظامل�ني 

واملنافقني .
 ال ن�دري ه�ل ه�و الغب�اء أم االس�تغباء أم الجهل أو 
التجاه�ل أو البالدة التي ُطبعت ع�ىل عقولهم وأعمت 
عيونهم ليستمروا بمرسحية املآدب الرمضانية فرحني 
بمن يحر من بعض املتملقني ناسني ومتناسني أنها 

لو جاءت ستأتيهم بغتة وهم ال يشعرون .

إصبع عىل الجرح .. 

منهل عبد األمري المرشدي ..

أك�د عض�و مجلس الن�واب الس�ابق كام�ل الغريري، 
االح�د، أن الدرج�ات الوظيفي�ة توزع ع�ىل الزعامات 
كرئي�س مجل�س الن�����واب محم�����د الحلبويس 
وغره، مشرا إىل أن ال����زعامات الس�������نية لم 

تقدم شيًئا.
وق�ال الغري�ري يف ترصي�ح متلف�ز تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي«، إن “أس�امة النجيف�ي ومحم�د الحلبويس 
وخمي�س الخنجر ال ينفع�ون مناطق ح�زام بغداد”، 
مبين�ا ان “الدرج�ات الوظيفي�ة تمنح لألنب�ار وليس 

لحزام بغداد”.
وأضاف الغريري، أن “الدرجات الوظيفية تقس�م عىل 
زعم�اء الكتل ال�����سياس�ية كالحلب�ويس وغره”، 
الفت�ا إىل ان “السي����اس�يني الس�نة ل�م يقدموا لنا 

شيًئا”.
وكان عض�و مج����ل�س النواب باس�م خزعل أكد يف 
وقت س�ابق، ان الفاس�دين يف السلطة يمنعون ممثيل 
الشعب من الحصول عىل استح�����قاقهم القانوني 
بتأدية اليم�ني الدس�ت�����وري داخ�����ل الربملان، 
متهم�ا رئاس�ة الربمل�ان بابع����اد االص�وات املمثلة 

للشعب.

المفوضية: يحق للناخب التصويت عبر البطاقتين الطويلة وقصيرة األمد
اكدت مفوضية االنتخابات االحد 
ان�ه يح�ق للناخ�ب مم�ن لديه 
البطاق�ة االلكروني�ة ) طويل�ة 
االمد والقصرة االمد( املش�اركة 
يف التصوي�ت النتخ�اب مجل�س 

النواب 2021 .
كلمته�ا  يف  املفوضي�ة  وقال�ت 
وردت  الت�ي  االس�بوعية 
ل�«املراق�ب العراق�ي«، إنه »مع 
انته�اء مرحل�ة تحدي�ث س�جل 
الناخب�ني وانقض�اء م�دة األيام 
فيه�ا  ُع�رَِض  الت�ي  الس�بعة 
س�جل الناخب�ني الورق�ي األويل 
اإللكروني�ة  البيان�ات  وقاع�دة 
ع�ىل مس�توى مركز التس�جيل 
الس�تقبال اعراض�ات الناخبني 
والتنظيم�ات  األح�زاب  ووكالء 
السياس�ية، تس�تمّر مفوّضي�ة 
االنتخابات بعملية توزيع بطاقة 
الناخ�ب البايومرية املوجودة يف 
مراكز التس�جيل كافة، وطباعة 
بطاق�ات للناخب�ني الذين حّدثوا 
بياناتهم خ�الل مرحلة التحديث 

الذي�ن بل�غ عددهم عن�د انتهاء 
 )1.733.030( التحدي�ث  م�دة 
م�ن  لبيانات�ه  محدًث�ا  ناخًب�ا 
النازح�ون  الناخب�ون  ضمنه�م 
الذي�ن بل�غ عدده�م )27.771( 
ناخًبا بالتنس�يق مع رشكة أندرا 
اإلسبانية املكلفة بطباعة بطاقة 

الناخب البايومرية«.
للناخ�ب  يح�ق  »إذ  وأضاف�ت: 
بحس�ب قان�ون االنتخابات رقم 
)9( لس�نة 2020 ال�ذي يمتل�ك 
بطاقة قصرة األم�د أو البطاقة 
األم�د  طويل�ة  البايومري�ة 
املش�اركة يف التصوي�ت النتخاب 
مجلس الن�واب العراقي 2021 . 
وقد تجاوز ع�دد الناخبني الذين 
لديهم بطاق�ة انتخابية )قصرة 
 )21( األم�د(  طويل�ة  األم�د، 
مليون ناخب يحق لهم املشاركة 
من�ذ انط�الق توزي�ع البطاقات 
اإللكرونية يف نهاية عام 2013، 
ع�ام  نهاي�ة  يف  والبايومري�ة 

.»2017

حّم�ل النائب عن دولة القانون بهاء الدين النوري، 
االح�د، وزارة الكهرباء مس�ؤولية انقط�اع التيار 

السيما يف شهر رمضان وحلول فصل الصيف.
وق�ال النوري يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراقب 
العراق�ي«، إن ”انقطاع التي�ار الكهربائي يف فصل 
الصيف ل�م يكن ولي�د اللحظة وهناك س�وء إدارة 
واض�ح م�ن قب�ل وزارة الكهرب�اء وع�دم عنايتها 
باملل�ف بش�كل صحي�ح، إذ أنه�ا ل�م تأخ�ذ األمر 
بش�كل جدي“.وأكد النوري أن »تخصيصات وزارة 

الكهرب�اء كاملة وال يوجد نق�ص بها وليس هناك 
عذر او مربر ملا يحدث حالياً “.

ولفت اىل ان ”عدم وجود صيانة حقيقية باملحطات 
او استثمار املشاريع او اكمالها منذ 2009 اىل هذه 
اللحظة سبب مشاكل كبرة“، مبيناً ”وجود الكثر 
من املش�اريع منها مرشوع محطة بس�ماية التي 
كان م�ن املفرض ان ينت�ج 4500 ميكا واط لكنه 
اكتف�ى ب��3000 مي�كا واط وترك�ت 1500 وهذا 

يؤدي اىل سوء إدارة واضح جداً«.

برلماني يوجه نقدًا الذعًا لوزارة الكهرباء:
 ال مبرر النقطاع التيار

سياسي سني: ممثلو المكون لم 
يقدموا شيئًا لناخبيهم ويستحوذون 

على الدرجات الوظيفية

اك�دت لجنة األم�ن والدفاع النيابي�ة، األحد، ان 
امريكا خالفت مواثيق وقوانني االمم يف التعامل 

مع العراق.
وق�ال عض�و اللجن�ة، النائب كاط�ع الركابي، 
»املراق�ب  تابعت�ه  يف ترصي�ح ص�����حف�ي 
كل  خالف�ت  ”ام������ري�كا  ان  العراق�ي«. 
املواثي�ق الدولي�ة وأنظم�����ة االم�م املتحدة 
يف تعامله�ا م�ع الع�راق وك�����أن�ه ضيع�ة 

امريكية”.
وأض�اف الركاب�ي ان�ه ”الب�د أن تعل�م اإلدارة 

االمريكي�ة وقوته�ا ان الع�راق بلد ذي س�يادة 
وانظم�ة ول�ن يس�مح ان تكون أرض�ه قاعدة 
الج�ران كم�ا  عملي�ات عس�ك����رية ض�د 
ل�ن يس�مح ان تهاج�م الب����لدان م�ن داخل 

أراضيه”.
واش�ار اىل ان ”الع�راق يرف����ض ما تقوم به 
الق�وات االمريكي�ة م������ن عملي�ات داخل 
س�فارتها يف بغ�داد وتحويله�ا اىل ثكن������ة 
عس�كرية الرعاب الن�اس وتمثيلها مصد خطر 

لهم”.

األمن النيابية: العراق لن يسمح ألميركا 
بتحويله قاعدة عمليات عسكرية ضد الجيران

أعلن�ت خلي�ة اإلع�الم األمن�ي، االحد، 
ع�ن حصيلة ث�الث عملي�ات نفذت يف 
محافظ�ة نين�وى، فيم�ا أش�ارت إىل 
العثور خاللها عىل عب�وات وصواريخ 

متنوعة.
وقال�ت الخلية يف بي�ان تلقته »املراقب 
العراق�ي«، إن »قوة من قيادة عمليات 
نين�وى تمكن�ت م�ن العث�ور ع�ىل 4 
رمانات قاذفة RBG7 و3 قنابر هاون 
عيار 120 ملم و 3 صواريخ كاتيوش�ا 
و 10 حش�وات كاتيوشا من مخلفات 
داع�ش يف قري�ة زكيطة، حي�ث تمت 

معالجتها«.

وبين�ت، أن »ق�وة من قي�ادة عمليات 
غرب نين�وى خرجت بواج�ب تفتيش 
املناط�ق ضم�ن قاط�ع مس�ؤوليتها، 
حي�ث عث�رت ع�ىل عبوتني ناس�فتني 
محلي�ة الصنع م�ن مخلف�ات داعش 

االرهابي تم تفجرها موقعياً«.
يف الس�ياق، أش�ارت الخلية إىل »تنفيذ 
ق�وة من قي�ادة عمليات غ�رب نينوى 
واجب�اً يف قرية الع�ربة، تمكنت خالله 
م�ن العث�ور ع�ىل 3 عب�وات ناس�فة 
وص�اروخ طائ������رة و 32 قن�ربة 
ه�اون عي�ار 120 ملم وت�م تفجرها 

موقعياً«.
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االثنين 26 نيسان  2021 العدد 2575 السنة الحادية عشرة

دعا مستش�ار رئي�س الوزراء االقتصادي مظهر محم�د صالح، إىل تفعيل 
قان�ون ال�رشكات رقم 22 لس�نة 1997 الذي يس�مح بتحوي�ل الرشكات 
العامة إىل عامة مساهمة.وقال صالح يف حديث اطلعت عليه /املعلومة/، 
إن “تطبيق قانون الرشكات العامة رقم 22 لس�نة 1997يس�مح بإعطاء 
فرص�ة للعامل�ني يف هذه ال�رشكات ب�أن يكونوا مس�اهمني بأس�همها، 
وبالتايل فإن العمال س�يعملون بأس�همهم، وهو ما يسهم يف زيادة كمية 
اإلنتاج وتحس�ني نوعيته«.وش�دد عىل “أهمية أن ي�رشع قانون الرشاكة 
ب�ني القطاع�ني العام والخ�اص، باعتب�اره نموذجاً من امللكية املش�ركة 
لرفع كفاءة االنتاج، وهو تعاون مش�رك بني الحكومة والقطاع الخاص، 
ويس�تند اىل هذا الش�كل من الرشاكة قرابة 27 % من النش�اط اإلنتاجي يف 
العالم، وهو يصب يف مصلحة العراق وأفضل أس�لوب للتش�غيل والتنمية، 

إضافة اىل امتداداته بتقليص البطالة«.

مظهر صالح  : قانون 22 سيسمح بتحويل 
الشركات العامة إلى عامة مساهمة

انخفضت أسعار رصف الدوالر ، يف البورصة الرئيسية يف بغداد، 
وإقليم كردس�تان.وقال مصدر، إن بورص�ة الكفاح والحارثية 
املركزي�ة يف بغداد س�جلت 147750 دينارا عراقي�ا مقابل 100 
دوالر أمريكي.فيم�ا س�جلت بورص�ة الكف�اح املركزي�ة خالل 
افتتاحه�ا 147800 دين�ار عراقي.واش�ار اىٕل أن اس�عار البي�ع 
والرشاء اس�تقرت يف محال الصريفة باالٔس�واق املحلية يف بغداد 
حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار 
ال�رشاء 147250 دين�ارا ل�كل 100 دوالر امريكي.أم�ا يف اربيل 
عاصمة اقليم كردس�تان فقد شهدت اس�عار الدوالر انخفاضا 
ايض�ا حي�ث بلغ س�عر البي�ع 147800 دينار ل�كل مائة دوالر، 

والرشاء وبواقع 147500 دينار لكل مائة دوالر أمريكي.

انخفاض طفيف بأسعار الدوالر 
االقت�صاديفي بغداد وإقليم كردستان

اللجنة المالية: البنك المركزي هو المحدد حصريا لسعر الصرف.. وال نقص في األموال  المالية تدعو وحدات انفاق الوزارات كافة إلى مراجعتها لتسلم تعليمات تنفيذ الموازنة
 ق�ال مق�رر اللجنة املالی�ة احمد الصف�ار ، ان البنك 
املركزي ھ�و الجھة الحرصية ال�ذي يمتلك صالحیة 
يف  جھ�ة  اي  تدخ�ل  دون  ال�رصف  س�عر  تحدي�د 
قراراھ�ا، الفتا اىل ان مس�تقبل االقتص�اد العراقي يف 
خطر بس�بب السیاس�ات الخاطئة.وقال الصفار ان 
»البنك املرك�زي العراقي ھو الجھ�ة الحرصية الذي 
يمتل�ك صالحیة السیاس�ة النقدية يف البل�د بادواتھا 
املتعلق�ة بس�عر رصف العمل�ة واالحتی�اط النقدي 
وعملی�ات الس�وق املفتوح�ة دون تدخ�ل اي جھ�ة 
يف ق�راراه بتحدي�د س�عر الرصف االن ويف املس�تقبل 
».واضاف، ان »العراق ھو البلد االكثر ترضرا باالزمة 
االقتصادية بس�بب الجائحة الت�ي ادت اىل انخفاض 

اس�عار النفط والت�ي يعتمد علیھا الع�راق يف تمويل 
املوازن�ة باكثر من 90 %من ايرادات النفط«.واش�ار 
الصفار، اىل ان »الع�راق ال يعاني من نقص باالموال 
وال من اي ازمة وانما املش�كله ھي س�وء ادارة املال 
العام والفس�اد املوجود يف كل مفاصل الدول«، مبینا 
ان »السبب يف اماكنیة الحكومة بالحصول عىل كامل 
ايراداتھ�ا النفطی�ة والغیر النفطیة ھ�و ما نتج عن 
السیاس�ات املالیة واالقتصادية الخاطئة للحكومات 
م�ا بع�د 2003.«واوض�ح، ان »االخط�اء الحكومیة 
جع�ل االقتص�اد ريع�ي يعتمد عىل النف�ط فقط مع 
االعتماد عىل االستیراد الخارجي، مما ادى اىل ارتفاع 

نسبة البطالة والتضخم«،.

أعلن�ت وزارة املالي�ة ، عن انج�از تعليمات 
االتحادي�ة  املوازن�����ة  قان�ون  تنفي�ذ 
لع�ام 2021 املص�ادق من قب���ل رئاس�ة 

الجمهورية.
وقال�ت الوزارة يف بي�ان ، إنه نظراً للترشيع 
ونرش  قانون رقم 23 لس�نة 2021 املوازنة 
العام�ة االتحادية للدولة لجمهورية العراق  
للس�نة املالي�ة 2021 يف جري�دة الوقائ�ع 
العراقي�ة  الرس�مية  ذي العدد 4625 يف 12 

نيسان 2021 
ال�وزارات  انف�اق  وح�دات  البي�ان  ودع�ا 
غ�ري  والجه�ات  والهيئ�ات  واملحافظ�ات 

املرتبط�ة ب�وزارة كافة للحض�ور اىل وزارة 
تس�لم  لغ�رض  املوازن�ة  دائ�رة   / املالي�ة 
تعليمات تنفيذ املوازنة العامة للس�����نة 
املالي�ة 2021 و تعليم�ات تنفي�ذ املوازن�ة 
والهيئ�ات  الع�ام  للقط�اع  التخطيطي�ة 

والرشكات املمولة ذاتياً. 
وتاب�ع البي��������ان أنه ت�م  االنتهاء من 
تعليم�ات املوازن�ة االتحادي�ة لع�ام 2021 
بع�د اج�راء ال����تدقي�ق النهائ����ي من 
قبل وزارتي املالي�ة والتخطيط«، مؤكدا أن 
ان الطع�ون يف امل���وازن�ة ل�����ن يؤخر 

بتنفيذها.

التخطيط تعلن ارتفاع إنتاج 
العراق من المحاصيل الزراعية 

والمنتجات الحيوانية
ن�رشت وزارة التخطي�ط نس�ب إنت�اج املحاصيل 
الزراعية من بينها الخرض والفواكه إضافة، وكذلك 

املنتجات الحيوانية للعام 2020. 
وأش�ار املتحدث الرس�مي ل�وزارة التخطيط، عبد 
الزه�رة الهن�داوي يف بي�ان ، إىل انخف�اض انت�اج 
محصول الشلب خالل عام 2020 بنسبة 19% عما 

كان عليه عام 2019.
وأك�د زيادة انت�اج محصول زهرة الش�مس خالل 

عام 2020 بنسبة 134% مقارنة بعام 2019
ون�وه الهنداوي إىل ارتفاع انت�اج الفواكه الصيفية 
خ�الل ع�ام 2020 بنس�بة 3% ، وتش�مل الفواكه 
الصيفي�ة: )العن�ب، الرم�ان، التف�اح، املش�مش، 
الخ�وخ،  الگوج�ة،  الت�ني، االلوبال�و،  العرم�وط، 
الزيت�ون( وكانت اعىل نس�بة ارتف�اع هي يف انتاج 

الرمان)10%(، تاله الخوخ بنسبة )%7(
وأفص�ح عن زي�ادة انت�اج اللحوم الحم�راء خالل 
عام 2020 بنس�بة )2%(، وانخفاض انتاج اللحوم 
البيضاء بنس�بة )5%(، وكذلك زيادة انتاج الحليب 

خالل عام 2020 بنسبة )%2(
وكش�ف املتحدث باسم التخطيط عن ارتفاع انتاج 
بي�ض املائدة خالل ع�ام 2020 بنس�بة )%15.5(، 

مقارنة مع عام 2019
وتاب�ع الهن�داوي بالقول: س�اهم القطاع الخاص 
بنس�بة )78%( م�ن انتاج بيض املائ�دة خالل عام 

2020
بلغ عدد مشاريع الدواجن يف عموم العراق )4828( 
مرشوعا،  و)71( مرشوعا تحت التشييد خالل عام 

2020، وفقا للهنداوي.
ولف�ت إىل ارتف�اع إنت�اج االس�ماك النهري�ة خالل 
ع�ام 2020 بنس�بة )27.5%(، واالس�ماك البحرية 
بنسبة)10%( واختتم بيانه مشريا اىل ارتفاع انتاج 
التمور ولجميع االصناف خالل عام 2020، بنسبة 

. )%15(

قناة الجيش »حلم سياحي« تحول إلى مكب للنفايات وبؤرة للحيوانات
ُصرفت عليها ماليين الدوالرات..

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
يف حزي�ران ع�ام 2011، أحال�ت أمان�ة بغ�داد 
تطوي�ر قن�اة الجي�ش اىل رشكت�ي »املقاول�ون 
الع�رب« املرصي�ة، و«الغ�ري« العراقي�ة بكلفة 
قدره�ا 146 مليون دوالر ضم�ن خطة لتطوير 

العاصمة بغداد.
وب�ارشت الرشكتان باملرشوع، الذي يمتد بطول 
يتج�اوز 23 كيلوم�را، ب�دءا من ك�ري القناة، 
وغلق املياه اآلسنة التي كانت تصب فيها، فضال 
عن إكس�اء القناة البالغ طوله�ا 47 كلم ذهابا 
وإيابا بالحجر وإنش�اء مس�احات خرضاء عىل 

جانبيها.
كم�ا يتضم�ن عقد امل�رشوع إقام�ة 21 موقفا 
لألطف�ال  ملعب�ا  و16  نفق�ا  و12  للس�يارات 
واللياق�ة البدني�ة و4 مس�ابح م�ع ملحقاته�ا 
كافة و4 مس�ارح صيفية، و11 مطعما صغريا 
و40 كش�كا، ونص�ب 4700 مصطبة للجلوس، 
وزراعة أع�داد كبرية من االش�جار التي تتحمل 
حرارة الج�و، فضال عن منظوم�ات ري حديثة 

تعمل بالتنقيط وغريها. 
وكان م�ن املقرر إنجاز امل�رشوع يف عام 2013، 
إال أن تنفي�ذ امل�رشوع ظل متواص�اًل حتى عام 
2015 حني غمرت مي�اه األمطار بعض مناطق 
رشق القن�اة، فاضطرت أمانة بغداد إىل ترصيف 
مياه األمطار إىل قناة الجيش، ما تسبب بتخريب 
الج�زء املنف�ذ م�ن امل�رشوع، وتوق�ف إىل حني 

تخصيص أموال الستئنافه من جديد.
عض�و مجل�س الن�واب النائ�ب ع�الء الربيعي 
كش�ف, أن مرشوع قن�اة الجي�ش يف العاصمة  

ف عليه 100 مليون دوالر. رصرُ
وق�ال الربيع�ي، إن »مديري�ن عامني فاس�دين 
موجودي�ن يف أمان�ة بغ�داد ه�م م�ن يتحملون 

الفس�اد يف العاصم�ة، وأش�ار الربيع�ي اىل أن 
»ه�ذا امل�رشوع رصف عليه 100 ملي�ون دوالر 
قبضته رشكة مرصية باسم )املقاولون العرب( 
والنتيج�ة أنها غري موجودة ع�ىل أرض الواقع، 
وكان م�ن املفرض فتح تحقي�ق بهذا املرشوع 

ولكن لم يتم ذلك.

وتاب�ع أن »مس�تثمر قناة الجي�ش عوض ثالث 
م�رات م�ن أمان�ة بغ�داد بس�بب س�حب مياه 
االمط�ار عندم�ا غرقت بغ�داد ووض�ع املياه يف 
م�رشوع قن�اة الجي�ش، وكان األمني الس�ابق 
ذكرى عل�وش توافق عىل أي تعويض يطالب به 
املستثمر.ويف هذا الشأن يؤكد الخبري االقتصادي 

إي�اد املالكي، أن أمانة بغداد رشعت من جديد يف 
إرس�اء دعائم مرشوع إعادة تنفيذ قناة الجيش 
بع�د توق�ف دام ألكثر من خمس�ة أع�وام،  أي 
من�ذ العام 2015, وتحدث�ت وزارة املوارد املائية 
مؤخرا ع�ن أرضار بيئية وخدمية خلفها إهمال 
مرشوع قن�اة الجيش للمدة م�ن 2015 ولغاية 

2020, كم�ا قام�ت الوزارة بتنظي�ف 60 باملئة 
من النفاي�ات املراكمة يف املرشوع طوال الفرة 
املاضي�ة والعمل مس�تمر به إلحيائ�ه وتنفيذه 
عىل أكمل وجه«، مضيفا أن�ه »تم تزويد القناة 
بمادة الزميج إلضفاء الجمالية للمرشوع الذي 

يحتوي عىل حدائق عىل طول طريق القناة«.
وقال املالكي يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: إن 
»فس�اد أمناء بغداد ابتداًء من صابر العيساوي 
وم�رورا بذك�رى عل�وش وراء تلك�ؤ امل�رشوع 
, فق�د تم�ت إحالة امل�رشوع ل�رشكات وهمية 
مرصية وباالتفاق مع االمانة وبمجرد اس�تالم 
االموال هربت رشكة املقاولون العرب املسؤولة 
ع�ن امل�رشوع , وألن الفاس�دين متفق�ون عىل 
رسقة ال� 146 ملي�ون دوالر لم تقم االمانة وال 
الحكومة آن�ذاك ولحد اآلن بالتحقيق بهذا امللف 
وكأنه أمر مدبر , فالفساد بدأ من االمني االسبق 
لبغداد صابر العيساوي وانتهاء باالمني الحايل.

م�ن جهته أك�د املخت�ص بالش�أن االقتصادي 
الجي�ش  قن�اة  أن »م�رشوع  حس�ني ع�الوي 
أك�ر صفقة فس�اد عمل عليها ع�دد من أمناء 
بغ�داد الذين تغافل�وا عن االم�وال التي رصفت 
عىل امل�رشوع وكأن هناك اتفاق�ا فيما بينهم , 
واألدهى ه�و طريقة عمل امل�رشوع والتي تدل 
عىل وجود فس�اد ممنهج فيه فقد تم اكتشاف 
أنابي�ب للمياه اآلس�نة عىل طول امت�داد القناة 
ما يش�كل عائق�ا إلكمال امل�رشوع ويتم العمل 
ع�ىل رفع هذه االنابي�ب حاليا من قب�ل الدوائر 

املختصة«.
وق�ال عالوي يف اتصال م�ع ) املراقب العراقي(: 
إن »الجه�ود الحالي�ة تح�اول إنق�اذ م�ا تبقى 
من م�رشوع قن�اة الجي�ش الذي أصب�ح بؤرة 

للحيوانات النافقة والنفايات واملياه اآلسنة«.

أك�د نائب محاف�ظ البنك املرك�زي األردني، 
عادل ش�����ركس، ورود ع�دد محدود من 
أوراق نقدية فئة الخمس�ة دنان�ري إىل البنك 
املرك�زي »العق����بة« مجتزأة باس�تخدام 
بأس�لوب  تجميعه�ا  وم����ع�اد  م�رشط 

احتيايل.
وق�ال رشكس » إن »جزئ�ي الورقة املجمعة 
أصي�الن، والهدف من ذلك غري معروف حتى 

اآلن«.
البح�ث  أبل�غ  املرك�زي  البن�ك  أن  وأض�اف 
الجنائي يف مديرية األم�ن العام، طالبا تتبع 

األمر والتعامل معه.
وكش�ف تعميم صادر من البن�ك املركزي يف 
العقب�ة إىل البن�وك العامل�ة باملحافظة عن 
ورود أوراق نق����دي�ة م�ن فئة الخمس�ة 
دنانري مج�زأة باس�ت����خدام أدوات حادة 
فني�ة  بأس�اليب  تش�كي�����لها  ومع�اد 

احتيالية.
وقال املرك�زي يف الكتاب املوج�ه للبنوك، إن 
مثل هذه األوراق س�تتم مصادرتها من قبل 
البنك املرك�زي بموجب التعليم�ات النافذة، 
والتي تس�تثني من التبديل أوراق النقد التي 
تم�ت تجزئتها وإعادة تش�كيلها بأس�اليب 

فنية واحتيالية.
ودع�ا املركزي البنوك إىل عدم قبول مثل هذه 
األوراق التي س�تتم مصادرتها حال ورودها 
ضم�ن اإليداعات النقدي�ة، وطلب تعويضها 

فورا.

البنك المركزي األردني 
يصدر توضيحا حول
التعاون�ي  الـ 5 دنانير المجتزأة الزراع�ي  امل�رصف  أك�د 

الس�لف والقروض  اس�تمرار تقديم 
للموظفني املوطنة رواتبهم، نافيا ما 

أشيع بشأن ايقافها.
وق�ال يف بي�ان : ت�م يف اآلونة األخرية 
ت�داول اش�اعة ليس لها أس�اس من 

الصحة بش�أن ايقاف ترويج س�لف 
املوظفني املوطنة رواتبهم.

واك�د : اس�تمرار امل�رصف الزراعي 
برويج الس�لف للموطن�ني رواتبهم 
عىل املرصف والحاملني ماس�ر كارد 

املرصف.

المصرف الزراعي يؤكد استمرار تقديم السلف 
للموظفين الموطنة رواتبهم وينفي شائعات ايقافها

أرقام واقتصاد
 42

مليون دوالر قيمة مبيعات 
البنك المركزي بعد انخفاض 
في الطلب من قبل المصارف 

المشاركة في مزاد العملة

 182

مليار دينار تخصيصات 
وزارة العمل لصرف 

رواتب المعين المتفرغ 
المتراكمة

للمع�ارض  العام�ة  الرشك�ة  ع�ام  مدي�ر  بح�ث 
والخدم�ات التجاري�ة العراقي�ة رسمد طه س�عيد 
م�ع الس�فري الس�وري صط�ام جدع�ان الدن�دح 
مش�اركة العراق يف معرض دمش�ق ال�دويل بدورته 
الثانية والس�تني املقرر اقامته يف ش�هر آب القادم ، 
واس�تعدادات الرشكة يف تقديم كافة التسهيالت اىل 

الجه�ات ذات العالقة للمش�اركة يف املعرض ضمن 
الجن�اح العراقي.وذك�ر بي�ان لوزارة التج�ارة ان , 
مدي�ر ع�ام الرشكة اعرب خ�الل اللقاء ع�ن رغبة 
رشكته بتقدي�م الدعم الكامل للرشكات الس�ورية 

للمشاركة يف دورة معرض بغداد الدويل املقبلة ».
من جانبه اكد الس�فري السوري ,رغبة بالده الجادة 

يف تطوي�ر العالق�ات التجاري�ة واالقتصادي�ة م�ع 
العراق من خالل مش�اركة أك�ر عدد من الرشكات 
القادم�ة  ال�دورات  املتخصص�ة خ�الل  الس�ورية 
ملعرض بغداد ال�دويل ,مثمنا جهود رشكة املعارض 
يف تقدي�م الدعم والتس�هيالت للمش�اركة يف الدورة 

الدولية املقبلة«.

التجارة تبحث مع السفير السوري مشاركة العراق في معرض دمشق الدولي

الطاقة النيابية: العراق ال يستطيع سد نقص الكهرباء خالل السنوات الخمس المقبلة
أقرت لجنة النفط والطاقة والثروات 
الطبيعي�ة يف مجلس الن�واب ، ببطء 
م�ع  الكهربائ�ي  الرب�ط  اج�راءات 
الخلي�ج واوروب�ا، يف ح�ني توقع�ت 
فص�ل  يف  الطاق�ة  تجهي�ز  تحس�ن 

الصيف املقبل.
وقال عضو اللجنة، صادق السليطي 
، ان “ العراق يعاني نقص الطاقة يف 
البلد بأكثر م�ن 12 ألف ميكا واط”، 
مؤكداً “عدم اس�تطاعة العراق س�د 
ه�ذا النق�ص باالنتاج املح�ي خالل 
السنوات الخمس املقبلة، لعدم توفر 
التخصيصات الالزمة التي تمكن من 

انشاء املحطات الكهربائية”.
وشدد الس�ليطي عىل “اهمية الربط 
الكهربائي مع الخليج وتركيا ليكون 
الع�راق مح�ورا لالتص�ال ب�ني دول 
الخلي�ج واوروب�ا، معرباً عن اس�فه 
م�ن أن هذي�ن املرشوع�ني يس�ريان 
بخطوات بطيئة، وكان من املفرض 

ع�ىل الحكوم�ة االرساع بربط هاتني 
فائ�دة  م�ن  لذل�ك  مل�ا  املنظومت�ني 
يف  “االخت�الف  ان  للعراق”.وأض�اف 

اوقات ال�ذروة بني الع�راق واملناطق 
املتمثلة بركي�ا واوروبا،  الش�مالية 
يمكننا من أن نصب�ح ممرا لتصدير 

الطاق�ة م�ن املناطق الح�ارة صيفا 
املعت�دل  الج�و  ذات  تركي�ا  باتج�اه 
وتحويله�ا اىل بل�دان أخ�رى”، مبيناً 
أن “ الع�راق يس�تهلك م�ن املحطات 
واط  مي�كا  ال�ف   13 االس�تثمارية 
يف فص�ل الش�تاء يف ح�ني ان املتوفر 
ه�و بنحو 19 ال�ف مي�كا واط، مما 
االف   5 نح�و  اطف�اء  اىل  يضط�ره 
مي�كا واط وخروجه�ا م�ن العمل يف 
ه�ذا الفصل”.واوضح الس�ليطي ان 
“اللجن�ة اكدت ع�ىل رضورة ترشيع 
قان�ون النفط والغاز خ�الل املرحلة 
القليل�ة املقبل�ة، اال ان�ه يحت�اج اىل 
اكم�ال التصويت ع�ىل قانون رشكة 
النفط الوطنية”، مشريا اىل “اكتمال 
قان�ون النف�ط ووصول�ه اىل مرحلة 
التصوي�ت، اال ان العم�ل ل�ن يتم به 
بع�د التصوي�ت اال بعد اق�رار قانون 
الرشك�ة، ألن هناك فق�رات مرتبطة 

مع بعضها يف القانونني”.
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المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال رئيس هيئ�ة األركان يف القوات املس�لحة 
االيراني�ة اللواء محم�د باق�ري، إن االجراءات 
الت�ي اتخ�ذت يف االي�ام االخ�رة واالج�راءات 
املس�تقبلية التي ستعرض مصالحهم للخطر، 

ستعيد الصهاينة اىل رشدهم.
ويف ترصي�ح للمراس�لني عىل هامش مراس�م 

تأب�ني الفقيد محمد حجازي نائب قوة القدس 
اىل  الل�واء باق�ري  الث�وري، اش�ار  بالح�رس 
االح�داث االخرة يف فلس�طني املحتل�ة، وقال: 
يعتقد الصهاينة أنهم قادرون بشكل دائم عىل 
اس�تهداف األرايض الس�ورية والقيام باعمال 
رشي�رة يف أماك�ن مختلفة ويف البح�ار، وعدم 

الرد عليهم.

واضاف: ال شك أن اإلجراءات التي تم اتخاذها 
يف األي�ام املاضية واإلجراءات املس�تقبلية التي 
تع�رض مصالح الصهاينة للخطر س�تعيدهم 

إىل رشدهم، ومستقبل جبهة املقاومة واعد.
واردف الل�واء باقري: نحن ال نعلن ش�يئا عن 
منفذي األحداث وال نعرف من هم، لكن جبهة 

املقاومة سرتد ردا اساسيا عىل الصهاينة.

المراقب العراقي/ متابعة...
بع�د أيام قليلة من توقف العمليات اإلرهابية 
التي يق�وم بها تنظيم »القاع�دة« اإلرهابي، 
أق�دم االخر عىل اس�تهداف ق�وات التفتيش 
األمني�ة التابع�ة لق�وات »الح�زام األمن�ي« 
املدعومة إماراتياً يف عدد من مناطق محافظة 

أبني جنوب اليمن.
ويف األس�بوع املايض، انتقلت ه�ذه العنارص 
الجنوبي�ة  ش�بوة  محافظ�ة  إىل  اإلرهابي�ة 
وأعلن�ت مس�ؤوليتها عن إط�اق صاروخني 
ع�ىل الق�وات اإلماراتي�ة. ولقد وقع�ت هذه 
الهجم�ات يف الوق�ت ال�ذي تقاتل في�ه هذه 
الجماع�ة اإلرهابي�ة بالتع�اون م�ع مرتزقة 
تحال�ف العدوان الس�عودي، أبط�ال الجيش 
واللج�ان الش�عبية اليمنية »أنص�ار الله« يف 
محافظ�ة مأرب. ولق�د أثار تواج�د عنارص 
تنظي�م القاع�دة اإلرهابي يف مناط�ق النفوذ 
الس�عودي عدة تس�اؤالت عىل النح�و التايل: 
ملاذا لم تهاجم قوات تنظيم القاعدة اإلرهابي 
القوات التابعة ل�� »عبد ربه منصور هادي« 

الرئيس اليمني املستقيل؟
وبالطب�ع يمك�ن أن تكون اإلجاب�ة عىل هذا 
الس�ؤال واضح�ة وذل�ك ألن ه�ذه الجماع�ة 
اإلرهابية دخلت بالفعل يف رصاع مأرب دعما 
للسعودية، ويف هذا الصدد، كشفت العديد من 
التقارير االخبارية أن هذه العنارص اإلرهابية 
تقاتل إىل جانب املرتزقة السعوديني من جهة 
ضد املجل�س االنتقايل يف الجن�وب ومن جهة 
أخ�رى ض�د »أنصار الل�ه« يف ش�مال اليمن. 
وبالطبع ال تقات�ل عنارص القاعدة اإلرهابية 
ه�ذه املرة إلقام�ة إمارة إس�امية، بل إلبقاء 
مناط�ق مأرب اإلس�رتاتيجية تحت س�يطرة 
املرتزقة السعوديني، والذين معظمهم أعضاء 
يف حزب اإلصاح اليمني »االخوان املسلمني«.

وهناك س�ؤال مهم آخر يطرح نفس�ه حول 
س�بب رغب�ة تنظي�م القاع�دة اإلرهاب�ي يف 
ترس�يخ النف�وذ الس�عودي يف ه�ذه املناطق 
اليمنية؟ وهنا تش�ر الدالئل إىل أنه إذا فقدت 
الس�عودية نفوذها يف هذه املناطق، فلن تجد 
الق�وات التابع�ة لها ماًذا آمًنا لها يف ش�مال 
اليم�ن. ومع اقرتاب أبط�ال الجيش واللجان 
الش�عبية اليمنية »أنصار الل�ه« من عاصمة 
محافظ�ة مأرب، آخ�ر معاقل الس�عودية يف 

شمال اليمن، أدرك الس�عوديون أن اإلمارات 
هي الرابح الوحيد يف الجنوب وبسبب فقدان 
الري�اض ملواقعه�ا يف ش�مال اليم�ن، أصبح 
بمق�دور ق�وات املجل�س االنتق�ايل الجنوبي 
فرض س�يطرتها عىل جمي�ع مناطق اليمن 
الجنوبي�ة ولهذا لجأت الس�عودية إىل تنظيم 
القاعدة اإلرهاب�ي إلرباك املجل�س االنتقايل، 
خاص�ة بع�د أن ت�م تقيي�د الق�وات التابعة 
ل�«منص�ور هادي« يف املحافظ�ات الجنوبية 
امللتهبة باتفاق الرياض، ويبدو أن الهجمات 
عىل الجماعات التابعة لإلمارات س�تتكثف يف 

الفرتة املقبلة.
ويف غض�ون ذل�ك، طرح�ت الس�ويد مؤخرًا 
خطة جدي�دة من خال مبعوثه�ا إىل اليمن، 
»بي�رت س�مبيني«، إلنهاء نزاع م�أرب، حيث 
عارض الس�عوديون مجمل نقاط وبنود تلك 
الخطة ألنه�ا ال تحقق أهدافهم. وعىل صعيد 
متص�ل، أكدت حركة »أنص�ار الله« اليمنية، 
أن اليمني�ني ال يرفضون أي خطة س�ام من 
شأنها أن تخفف من معاناة الشعب اليمني، 
وش�ددت عىل أنه من ال�روري عىل تحالف 
العدوان الس�عودي اإلماراتي االلتزام بتنفيذ 
االتفاقات السابقة مثل »اتفاق ستوكهولم«، 

للجلوس مجدداً عىل طاولة املفاوضات.
ويف الوقت نفس�ه، قال مسؤولون يف صنعاء 
إنهم يدرسون الخطة، وبينما كانت املحادثات 
غ�ر املب�ارشة األخ�رة ب�ني »أنص�ار الل�ه« 
والوالي�ات املتحدة يف عم�ان غر مثمرة، فقد 
اتخذ الجانب�ان األمريك�ي والغربي إجراءات 
غبي�ة ملنع »أنص�ار الله« من الس�يطرة عىل 
مأرب، ولكن أبطال الجيش واللجان الشعبية 
اليمنية »أنصار الل�ه«  واصلوا تقدمهم نحو 
مركز هذه املدينة االس�رتاتيجية. ويف غضون 
ذلك، وصل املبعوث السويدي إىل اليمن، »بيرت 
س�مبيني«، إىل م�أرب ليل�ة الس�بت املاضية 
إلط�اق مب�ادرة جدي�دة إلنه�اء ال�رصاع يف 
اليمن، بعضها مستوحى من مبادرة »مهدي 
املش�اط« رئي�س املجلس الس�يايس األعىل يف 
اليمن التي أعل�ن عنها الخريف املايض والتي 
لم يكلف تحالف العدوان السعودي اإلماراتي 

نفسه عناء الرد عليها.
بالتهدي�د  ش�عروا  الذي�ن  الس�عوديون  إن 
بس�بب  م�أرب  لجبه�ة  الكب�ر  العس�كري 
اإلنج�ازات املتتالية ألبط�ال الجيش واللجان 
الش�عبية اليمني�ة »أنص�ار الل�ه« يف مناطق 
مأرب االس�رتاتيجية، بذلوا قصارى جهدهم 

ملن�ع س�قوط هذه املدين�ة. وحتى قب�ل أيام 
قليلة، أجرب املرتزقة الس�عوديون عىل سحب 
عتادهم العسكري خوًفا من الوقوع يف أيدي 

قوات »أنصار الله« اليمنية.
والجدي�ر بالذك�ر أن خطة الس�ويد الجديدة 
ته�دف إىل وق�ف إط�اق الن�ار ع�ىل جمي�ع 
الجبه�ات. وبحس�ب املعلوم�ات، ف�إن هذه 
االتفاقية تشبه إىل حد بعيد اتفاقية الحديدة 
التي ت�م توقيعه�ا أواخر ع�ام 2018 يف هذا 
البلد. ولقد قدم الوفد الس�ويدي يف األسابيع 
الفري�ق  إىل  الخط�ة  بن�ود  بع�ض  األخ�رة 
التفاويض يف حكومة اإلنقاذ الوطني اليمنية 
يف عم�ان، لك�ن الوف�د الس�ويدي فش�ل يف 
ضم�ان تنفيذ تلك االتفاقية بالكامل. وعليه، 
ال يس�تطيع اليمنيون التف�اؤل بهذه املبادرة 
وذل�ك ألنهم يعتقدون أنه مثلما لم يتم تنفيذ 
الحص�ار  واس�تمرار  س�توكهولم  اتفاقي�ة 
القمعي ضد الشعب اليمني، ال يبدو أن لهذه 

الخطة الجديدة أي نتائج إيجابية.
أن خط�ة  املس�ؤولون يف صنع�اء  ويعتق�د 
الس�ويد الجديدة ه�ي يف الواقع نس�خة من 
اتفاق وق�ف إطاق النار املوق�ع يف الحديدة، 
وبم�ا أن تل�ك االتفاقية كانت هش�ة للغاية، 

فا أمل يف تنفيذ الخطة الجديدة.
وتناول�ت اتفاقية الحدي�دة مختلف الجوانب 
لك�ن  واألمني�ة،  واالقتصادي�ة  العس�كرية 
الس�عودية ل�م تلت�زم ب�أي م�ن أحكامه�ا 
اليم�ن.  ع�ىل  الجائ�ر  حصاره�ا  وواصل�ت 
ومن جهة أخ�رى، التقى املبعوث الس�ويدي 
املوال�ني  اإلص�اح«  »ح�زب  يف  بمس�ؤولني 
للسعودية يف مأرب وبعد اجتماع مع املبعوث 
الس�ويدي، حذر مس�ؤولو »حزب اإلصاح« 
من قب�ول خطة الباد بش�أن م�أرب، والتي 
يعتق�دون أنها تعن�ي تعزيز س�يطرة أبطال 
الجي�ش واللجان الش�عبية اليمني�ة »أنصار 

الله« عىل 85٪ من مأرب.
ولق�د تضمن�ت اتفاقي�ة الس�ويد الجدي�دة 
مخيم�ات  كاف�ة  إىل  املس�اعدات  وص�ول 
الاجئ�ني، وإنش�اء طريق مواص�ات بطول 
17 كيلوم�رًتا ب�ني صنع�اء ومأرب لتس�هيل 
م�رور املواطن�ني، وإعادة توصي�ل الكهرباء 
ومحطة م�أرب الغازية الذي توف�ر لصنعاء 
وعدد م�ن املحافظات القريبة منها الكهرباء 
وتحوي�ل اي�رادات النف�ط والغ�از يف منطقة 
»صاف�ر« النفطية اىل حس�اب البنك املركزي 
فرع املحافظ�ة لتخصيصها ل�رصف رواتب 
موظفي الحكومة ونقل املش�تقات النفطية 
املحافظ�ات ولك�ن  إىل جمي�ع  م�ن م�أرب 
ه�ذه البنود أث�ارة قلق املرتزقة الس�عوديني. 
وبن�اًء عىل ه�ذه املؤرشات، ال يب�دو أن خطة 
الس�ويديني الجدي�دة يف اليم�ن له�ا نتيج�ة 
مهم�ة، وبحس�ب الخ�رباء، محك�وم عليها 

بالفشل، كما حدث مع االتفاقات السابقة.
محافظ�ة  يف  القت�ال  جبه�ات  وش�هدت 
م�أرب اليمنية خ�ال االيام القليل�ة املاضية 
مواجه�ات حقق من خاله�ا أبطال الجيش 
واللج�ان الش�عبية اليمني�ة »أنص�ار الل�ه« 
انتصارات تس�جل بم�اء الذهب حيث لم يبق 
م�ن ه�ذه املحافظ�ة املهمة واالس�رتاتيجية 
س�وى أقل من 30 يف املئة بيد مرتزقة تحالف 
العدوان الس�عودي االمارات�ي االمريكي الذي 
قام طرانه خال االش�تباكات االخرة بشن 
اكثر من ثاثني غارة جوية ملحاولة صد تقدم 
أبط�ال الجي�ش واللج�ان الش�عبية اليمنية 
»أنصار الل�ه«، اال انها لم تمنعهم من التقدم 

وتحرير عدد كبر من املواقع االسرتاتيجية.

عربي دوليعربي دولي
اليمنيون يقلبون معادلة القوى

»التحالف مع القاعدة« .. المالذ السعودي 
األخير لمنع خسارة مأرب
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األركان اإليرانية: الكيان الصهيوني لن ينعم بالهدوء

هجوم يمني جديد 
يستهدف قاعدة الملك خالد 

الجوية في السعودية

روسيا تدرج أميركا ضمن قائمة الدول غير الودية ناريندرا مودي يشبه الوضع الوبائي في بالده بـ»العاصفة«

لجنة حماية الثورة اإلسالمية: 
المقاومة حصن الشعب 

الفلسطيني أمام الصهاينة

فائض ميزان تجارة السعودية 
يهبط 23% حتى شباط

المراقب العراقي/ متابعة...
عّدت لجنة حماية الثورة االس�امية يف فلس�طني التابعة للمكتب الرئايس 
يف ايران، املقاومة بمثابة حصن للش�عب الفلس�طيني يف مواجهة الكيان 

الصهيوني وتبعيته.
وقال�ت اللجن�ة يف بي�ان ردا ع�ىل اعت�داءات الكي�ان الصهيوني يف ش�هر 
رمضان املبارك: إن جنود الكيان الغاصب للقدس صّعد من اعتداءاته عىل 

الفلسطينيني يف القدس املحتلة منذ بداية شهر رمضان املبارك. 
ولفت اىل ان الكيان الصهيوني الغاصب تأسس منذ أكثر من 70 عاما عىل 
ارض فلس�طني بدعم بريطانيا وامركا وعىل ه�ذا الكيان القاتل لاطفال 
وحماته أن يدركوا انه محكوم بالفناء النه وفق السنن االلهية اليستطيع 

الباطل االستمرار وسيؤول اىل االنهيار.
وعّد البيان، الكيان الصهيوني املش�ؤوم بأنه سيؤول اىل الزوال بالنظر اىل 
املؤرشات امللموسة والواضحة وافتقاد أي معنى ملفهوم الشعب يف حقيقة 

هذا الكيان املشؤوم.   
ووص�ف البيان، ه�ذا الكيان بالغ�دة الرسطانية التي تض�م أقواما بينهم 
اختافات كب�رة للغاية وتفكيك الكيان الصهيوني ق�د بدأ بالتأكيد حيث 

سيمضحل من الداخل برسعة.
وأك�دت اللجنة يف بيانها عىل رضورة ان ي�درك العالم الحيل والخداع التي 

يمارسها الصهاينة للرتويج لرشعية هذا الكيان الزائف.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت املتحدث�ة باس�م وزارة الخارجية الروس�ية ماريا 
زاخاروفا، أن موس�كو ق�د أدرجت الوالي�ات املتحدة عىل 

قائمتها للدور غر الودية، والتي بدأت روسيا يف وضعها.
ويف ترصيح�ات لقن�اة »روس�يا-1« ذك�رت زاخاروفا أن 
الرئيس الرويس فاديمر بوتني وقع مؤخرا عىل مرس�وم 
يمن�ع ال�دول املعلنة غر الودية تجاه روس�يا من توظيف 
مواطنني روس للعمل يف بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية.

وتابع�ت: »وما ه�ي تلك الدول غ�ر الودي�ة؟ العمل جار 
حاليا عىل تحدي�د القائمة منها.. وكما نعرف فإن القصة 
كلها بدأت م�ن الخطوة الجديدة من الخطوات غر الودية 
م�ن قبل الوالي�ات املتح�دة.. لعلكم تفهم�ون، وبإمكاني 
التأكيد عىل أن الواليات املتحدة قد تم إدراجها عىل القائمة 
املذك�ورة«. والجمع�ة امل�ايض، أص�در الرئي�س ال�رويس 

مرس�وما يق�ي »بتبن�ي إج�راءات الرد ع�ىل الخطوات 
غر الودية م�ن دول أجنبية« تجاه روس�يا. وكلف بوتني 
بموجب مرس�ومه هذا، الحكومة بتحدي�د »قائمة الدول 

غر الودية التي ستتخذ تجاهها هذه اإلجراءات«.

المراقب العراقي/ متابعة...
مع تس�جيل الهن�د رقما قياس�يا عامليا جدي�دا يف عدد 
اإلصابات اليومية بفروس كورونا، حث رئيس الوزراء 
نارين�درا مودي املواطنني عىل التطعيم، وش�به الوضع 

الوبائي ب�«عاصفة« تهز الباد.
وقال م�ودي يف كلمة بثتها اإلذاعة »كنا واثقني، وكانت 
معنوياتن�ا مرتفعة بعد أن واجهنا بنجاح املوجة األوىل، 

لكن هذه العاصفة هزت الباد«.
من جانبها أعربت الواليات املتحدة عن »قلقها الشديد« 
إزاء القفزة الهائلة يف عدد اإلصابات بفروس كورونا يف 
الهند وإنها تسابق الزمن لتقديم مساعدات لنيودلهي.

وبلغ ع�دد اإلصابات يف ال�24 س�اعة األخرة 349691 
مواص�ا تحطي�م األرقام القياس�ية للي�وم الرابع عىل 
الت�وايل. وبدأت املستش�فيات يف دله�ي ومختلف أنحاء 
الباد رفض اس�تقبال املرىض بع�د أن نفد ما لديها من 

األكسجني الطبي واألرسة.
انتق�ادات ألنه�ا تراخ�ت  وواجه�ت حكوم�ة م�ودي 
وس�محت بتجمعات دينية وسياس�ية عندما انخفض 
ع�دد اإلصاب�ات اليوم�ي دون ع�رشة آالف حال�ة ولم 

تخطط لتعزيز نظام الرعاية الصحية.
وقال طبيب عىل شاشة التلفزيون »كل يوم الوضع كما 
هو، يرتكوننا بأكسجني يكفي ساعتني، نحن ال نحصل 

إال عىل تأكيدات من السلطات«.
ومدد رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال عزال عاما يف 
العاصمة كان مقررا أن ينتهي غدا االثنني ملدة أس�بوع 
يف محاولة لكبح الفروس الذي يقتل ش�خصا كل أربع 

دقائق.
وق�ال »العزل الع�ام كان آخر س�اح بأيدين�ا ملواجهة 
فروس كورونا لكن م�ع ارتفاع الحاالت بهذه الرسعة 

اضطررنا الستعمال هذا الساح«.

المراقب العراقي/ متابعة...
نفذ س�اح الجو اليمني املس�ر، األحد، عملية هجومية عىل قاعدة 
.2K امللك خالد الجوية بخميس مشيط يف السعودية بطائرة قاصف

وق�ال متحدث الق�وات املس�لحة العمي�د يحيى رسي�ع يف ترصيح 
صحايف، إن “س�اح الجو املسر اس�تهدف بعملية هجومية قاعدة 
املل�ك خالد الجوي�ة بخميس مش�يط بطائرة قاص�ف 2K”، مؤكًدا 

“تحقيق إصابة دقيقة بفضل الله”.
وأش�ار رسيع إىل أن “االس�تهداف رد طبيعي ومرشوع عىل تصعيد 

العدوان والحصار املستمر عىل بلدنا”.
وكان س�اح الجو املس�ر قد اس�تهدف للمرة الثانية يف غضون 24 
س�اعة قاعدة امللك خالد الجوية بخميس مش�يط جنوب السعودية 

.2k بطائرتني مسرتني من نوع قاصف

المراقب العراقي/ متابعة...
تراج�ع فائ�ض املي�زان التج�اري الس�عودي )الف�رق ب�ني قيمة 
الصادرات والواردات(، بنس�بة 23 باملئة عىل أساس سنوي، يف أول 

شهرين من العام الجاري إىل 13.17 مليار دوالر.
وبحس�ب بيانات صادرة ع�ن الهيئة العامة لإلحصاء الس�عودية 
)حكومية(، األحد، تراجع فائض امليزان التجاري من 17.09 مليار 

دوالر يف الفرتة املقابلة من العام املايض.
وتراجع�ت صادرات اململك�ة )النفطية وغ�ر النفطية( خال أول 
شهرين من العام الجاري بنسبة 6.3 باملئة إىل 36.72 مليار دوالر، 
مقارن�ة م�ع 39.16 ملي�ار دوالر يف الف�رتة املناظرة عىل أس�اس 

سنوي.
ويأتي تراجع الصادرات، تزامنا مع إعان السعودية نهاية يناير/
كان�ون الثاني املايض، تنفيذ خفض طوعي يف إنتاج النفط بمقدار 
مليون برمي�ل يوميا، بدأ تنفيذه مطلع فرباير/ش�باط وينتهي يف 

30 أبريل/نيسان الجاري.
بينم�ا الواردات، صعدت بنس�بة 6.6 باملئة خال أول ش�هرين من 
العام الجاري عىل أس�اس س�نوي، إىل 23.54 مليار دوالر، صعودا 

من 22.07 مليار دوالر يف الفرتة املقابلة.
الفائض التجاري السلعي )نفطي وغر النفطي( للسعودية هبط 
بنس�بة 59.9 باملئة خال 2020 إىل 44 مليار دوالر، مقابل 109.6 

مليارات دوالر يف 2019.

المراقب العراقي/ متابعة...
أفاد تقرير لصحيفة »واشنطن اكزامنر« االمريكية، 
االحد، ب�أن ترصيح الجن�رال كيني�ث ماكنزي بأن 
ح�رب واش�نطن ضد اإلره�اب ستس�تمر يعني ان 
صانع�ي السياس�ة االمريكي�ة  يلزم�ون الجي�ش 
ودافعي الرائب برصاعات ال تنتهي حول العالم.

وذك�ر التقري�ر أن ”القائد األعىل للوالي�ات املتحدة 
يف الرشق األوس�ط ، وه�و رجل يتم أخ�ذ نصيحته 
العس�كرية يف االعتبار تلقائًيا عىل أعىل مس�تويات 
الحكوم�ة ، يع�رتف برصاحًة ب�أن الواليات املتحدة 
يف حال�ة حرب ب�ا تاري�خ انتهاء الصاحي�ة. إنها 
حرب ب�دون مقاييس واضحة للنج�اح ، وال حدود 
، وال ت�ردد ع�ىل م�ا يب�دو من جان�ب أولئ�ك الذين 
يقودون الجهد”. واضاف ان ” املعلقني يف السياسة 
الخارجي�ة يحب�ون تس�ليط الض�وء ع�ىل مفهوم 
الحرب األبدية كش�عار المع وشعبي سياسياً وغر 
مفه�وم. ولكن إذا كان ما يقوله ماكنزي صحيًحا ، 

فإن صانعي السياس�ة الخارجي�ة للواليات املتحدة 
ق�د ألزموا الق�وات ودافع�ي الرائ�ب األمريكيني 
يف الواقع بسلس�لة م�ن الرصاعات الت�ي ال تنتهي 
يف جمي�ع أنح�اء العال�م”. وتابع ان�ه ” لطاملا كان 
نموذج الح�رب عىل اإلره�اب مفهوم�اً مقلقاً منذ 
اللحظة التي استخدم فيها جورج دبليو بوش هذه 
العب�ارة ألول مرة يف الس�اعات الت�ي تلت هجمات 
الحادي عرش من ايل�ول اإلرهابية، وهو أمر مزعج 
لي�س ألن اإلرهابيني الذين يس�تهدفون األمريكيني 
يج�ب أال يحصل�وا عىل م�ا يس�تحقون، ولكن ألن 
اإلرهاب نفس�ه كان ذو مفاهي�م وتعارف مختلفة 
وعندم�ا قرر صناع السياس�ة يف واش�نطن تصوير 
اإلرهاب عىل أنه عدو يمكن هزيمته من خال القوة 
العسكرية الساحقة ، فإنهم وضعوا أنفسهم عملًيا 
للفش�ل فا يمكن االنتصار ع�ىل االرهاب النه مثل 
االنتصار عىل أباطرة املخدرات أو املجرمني أو الفقر 

أو الطبيعة“.

المراقب العراقي/ متابعة...
ن�رشت صحيفة “التايمز” تقري�را أعدته لويز كاالغان عما 

وصفته برصاع األجنحة داخل العائلة الحاكمة يف األردن.
وب�دأت كاالغ�ان تقريرها بح�وار مع عامل�ة يف محل لبيع 
األدوات املوس�يقية يف عّمان التي تخلت عن الحذر وشجبت 
الحكوم�ة األردني�ة والعائل�ة املالك�ة. وقال�ت أروى: “هل 
يعتق�دون أننا أغبياء، وأنهم عندما يقولون إن كل يشء عىل 

ما يرام سنصدقهم؟ فالوضع سيئ جدا جدا”.
وتعل�ق الصحافية أن م�ا تعرفه أروى يعرف�ه آالف غرها، 
وهو أن الباط امللكي يحاول التس�رت عىل نزاع السلطة الذي 
وض�ع أخاً ضد أخيه وملكة ضد أخرى، مما قاد إىل سلس�لة 
من االعتقاالت ملسؤولني كبار يف هذه اململكة غر السعيدة.

وظل األردن عىل مدى عدة عقود س�احة استقرار يف منطقة 
غر مستقرة تعيش حروبا أهلية وعنفا. وكان امللك الحسني 
ال�ذي حكم األردن لنصف قرن تقريب�ا، معروفا حول العالم 
بنسائه وس�ياراته الرياضية رغم حكمته وكونه رجل دولة 

ناجح�ا. واآلن يتهم ابن من أبنائه، امللك عبد الله الثاني بأنه 
يقود اململكة نحو الغرق بسبب الفساد.

وت�رب االتهامات عىل وتر حس�اس لألردنيني مثل أروى، 
الذي�ن يعان�ون م�ن انهي�ار اقتص�ادي وف�روس كورونا، 
والقبائ�ل األردني�ة الت�ي كان�ت تمث�ل عصب اململك�ة منذ 
إنش�ائها. ويف الوقت الذي يتعثر فيه امللك عبد الله أمام هذه 
األزم�ة، فإن حرب الزوجات قّس�مت العائل�ة املالكة، وأدت 
إىل تش�كل أجنحة خل�ف ملكات متنافس�ات. ويف العاصمة 
عّمان التي يغلفها الغموض، تنترش الش�ائعات يف شوارعها 
التي تفرغ بعد الس�اعة السابعة بس�بب إغاق كوفيد-19، 
يخىش الكثر من السكان، س�واء كانوا مواطنني عاديني أو 
سياس�يني، الحديث م�ع الصحافيني أو التعب�ر عن قلقهم 
بشكل عام خشية من تنصت الحكومة عىل هواتفهم. وأدت 
الفضيح�ة لخ�روج االنقس�امات إىل العلن يف ه�ذه العائلة 
الفاتنة، وأثارت الس�خط تجاه الحكوم�ة وامللك الذي ُينظر 

إليه عىل أنه بعيد عن قضايا األمة أو يعاملهم بفوقية.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

صحيفة: الحروب األميركية ضاعفت
 اإلرهاب في العالم

التايمز: خالفات العائلة الهاشمية والوضع االقتصادي 
ضاعفا السخط العام في األردن



،،

الديون الخارجية للعراق تواصل االرتفاع بشكل سنوي وبنحو مخيف، وهو مؤشر خطر جدا على مستقبل العراق, وقدر اقتصاديون 
عراقيون حجم ديون العراق المتراكمة بما يتجاوز حاجز 100 مليار دوالر، وذلك في ظل كثير من المشكالت التي يعانيها االقتصاد 

العراقي، ومقدار الدين العام المترتب على البالد نتيجة انهيار أسعار النفط، وكلفة الحرب التي يخوضها العراق ضد تنظيم داعش، 
إلى جانب ديونه الموروثة من حقبة نظام صدام.

Aاراء5 l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االثنين 26 نيسان 2021 العدد 2575 السنة الحادية عشرة

بقلم/ اسعد عبداهلل عبدعلي
يف ه�ذا املق�ال س�نحاول ايض�اح 
الس�يادي, وم�اذا  الدي�ن  ماهي�ة 
يحصل يف العراق, وما هو مستقبل 

بلدنا اذا استمر بهذا النهج؟
• أزمة الديون السيادية

عندم�ا نتس�ائل عن ازم�ة الديون 
ه�و  الق�ول:  فيمك�ن  الس�يادية 
تق�وم  أن  يف  الحكوم�ة  فش�ل 
بالعمالت  املقوم�ة  بخدمة ديونها 
األجنبية, لع�دم قدرتها عىل تدبري 
العمالت الالزمة لس�داد االلتزامات 
املس�تحقة عليه�ا بموج�ب الدين 
السيادي, ومعظم حكومات العالم 
تح�رص ع�ىل أال تفش�ل يف س�داد 
التزاماتها نحو ديونها الس�يادية، 
وذل�ك حرص�ا منها ع�ىل الحفاظ 
ع�ىل تصنيفها االئتماني يف س�وق 
االق�راض م�ن التده�ور، ذلك أن 
الس�داد،  ع�ن  الحكوم�ة  توق�ف 
ي�ؤدي إىل فق�دان املس�تثمرين يف 
األس�واق الدولية الثقة يف حكومة 
ه�ذه الدول�ة, وتجنبهم االش�راك 
يف أي مناقص�ات لرشاء س�نداتها 
يف املس�تقبل، أكث�ر م�ن ذل�ك فان 
ردة فع�ل املس�تثمرين ال تقت�ر 
عىل أولئك الذين يحملون س�ندات 
الدول�ة، وإنم�ا يمت�د الذع�ر املايل 
أيضا باقي املستثمرين األجانب يف 
هذه الدولة والذين ال يحملون هذه 

السندات.
الحص�ار  م�ن  ن�وع  فيحص�ل 
االقتصادي من قبل كربى الرشكات 
العاملي�ة وكب�ار املس�تثمرين, مع 
انس�حاب من متواج�د داخل البلد 
مما يعني حال�ة كبرية من ترسب 

العمل�ة االجنبية لخ�ارج البلد مما 
يعني انهي�ار العملة املحلية, حيث 
يمتنع الكل عن العمل يف مثل هكذا 

بلد غري موثوق به.
• ديون العراق اىل عام 2048

قال عضو لجن�ة متابعة الربنامج 
الحكومي النائب حازم الخالدي يف 
تريحات صحفية: ان »مس�ودة 
املوازنة التي صوت مجلس النواب 
عىل ع�دد من فقراته�ا ثبتت فيها 
العدي�د م�ن الق�روض الخارجية, 
التي تثق�ل كاهل العراق وتس�لب 
القادمة«, واضاف  حقوق االجيال 
النائ�ب ان »الفوائ�د املرتب�ة عىل 
تل�ك القروض س�ندفع بالعراق اىل 
تس�ديد الديون لغاية س�نة 2048 
اخ�ر دفعة اذا م�ا اضيفت قروض 
اخرى«، فيتضح جليا ان مستقبل 
العراق يف خطر كبري بسبب االدارة 
الفاش�لة للبل�د م�ن قب�ل حل�ف 

االحزاب.
وهذا يعني رهن مس�تقبل االجيال 
الس�ابقة بس�بب رعون�ة الطبقة 
السياسية وفس�ادها, حيث تقدم 
مصالحه�ا الخاصة ع�ىل مصلحة 
البل�د, وه�ذه مصيبة الع�راق منذ 
ان س�يطرة فئ�ة م�ن اللص�وص 

والفاسدين عىل الحكم.
• تضخ�م الدين الداخ�ي بعد عام 

2014
يف ن�دوة ع�ام 2017 أقامها معهد 
التقدم للسياس�ات اإلنمائية، الذي 
كان ي�رشف علي�ه النائ�ب ووزير 
التخطيط السابق مهدي الحافظ، 
وحرضه�ا خ�رباء ومتخصص�ون 
املالي�ة واالقتصادية،  الش�ؤون  يف 

تح�دث املستش�ار امل�ايل لرئي�س 
ال�وزراء الس�ابق الدكت�ور مظهر 
محمد صالح، عن تفاصيل مهمة 
تتعل�ق بمل�ف الدي�ون العراقي�ة، 
حيث كش�ف عن أن العراق »نجح 
يف عام 2004 يف ش�طب نحو 100 
ملي�ار دوالر من ديونه عىل خلفية 

توقيع اتف�اق نادي باريس«. وبينّ 
صال�ح، أن اتفاقية ن�ادي باريس 
»اتفاقي�ة معياري�ة لح�ل الديون 
الس�يادية املرتب�ة بذم�ة الع�راق 
ل��65 دولة، منه�ا 19 دولة ضمن 
نادي باري�س و46 دولة خارجه«. 
لكنه يقول إن: »الدين الداخي بعد 

2014 ارتفع من 10 مليارات إىل 46 
مليار دوالر، وبهذا يصبح مجموع 
الداخ�ي والخارجي  بنوعيه  الدين 
نحو 110 ملي�ارات دوالر، ضمنها 
ديون الخلي�ج املعلقة لغاية نهاية 

.»2016
من يدفع ديون اقليم كردستان؟

لنا ان نتس�ائل عن ق�روض إقليم 
كردس�تان, وما إذا كانت ستدخل 
للع�راق؟  الع�ام  الدي�ن  ضم�ن 
وق�د أعلن رئي�س حكوم�ة إقليم 
الع�راق،  ش�مال  يف  كردس�تان 
م�رسور بارزان�ي يف نهاي�ة ع�ام 
2020 : »أن دي�ون اإلقلي�م بلغ�ت 

27 مليار دوالر«, واضاف »أوضاع 
اإلقليم االقتصادية الصعبة سببها 
االعتم�اد الخاط�ئ ع�ىل إي�رادات 
النف�ط«, وتاب�ع: »اإلقلي�م يواجه 
أوضاع�ا اقتصادية عصيبة نتيجة 
اآلث�ار الس�لبية لتف�ي ف�ريوس 
كورون�ا وتراج�ع أس�عار النف�ط 

عامليا«.
الس�ؤال هن�ا م�ن يتحم�ل دي�ون 
االقلي�م؟ هل هي يف رقب�ة االقليم, 

اما يف رقبة الحكومة العراقية.
• افالس الدول

ال توجد نظم محددة تحكم عملية 
إف�الس ال�دول، مثلما ه�و الحال 
بالنس�بة للرشكات، التي غالبا ما 
تج�رب عىل م�أ اس�تمارة إفالس، 
لك�ي يتخ�ذ بعد ذل�ك اإلج�راءات 
لتصفي�ة  الالزم�ة  القانوني�ة 
الرشك�ة، أما بالنس�بة للدول التي 
تق�ع يف أزمة ديون س�يادية فإنها 
غالب�ا ما تلج�أ إىل محاول�ة تدبري 
العمالت األجنبية من خالل طرقها 
الخاص�ة أوال، ف�إذا فش�لت فإنها 
غ�ري  للمؤسس�ات  تلج�أ  أن  إم�ا 
الرس�مية مثل ن�ادي باريس وهو 
مؤسس�ة غري رسمية تمثل تجمع 
الدائني من الدول الغنية يف العالم، 
والذي أنش�ئ يف عام 1956 نتيجة 
املحادثات التي تمت يف باريس بي 
حكومة األرجنتي ودائنيها، ويتوىل 
النادي مهمة إعادة هيكلة الديون 
الس�يادية لل�دول أو تخفيف أعباء 
بع�ض الديون أو حتى إلغاء بعض 
هذه الديون الس�يادية مثلما حدث 
عندم�ا ق�ام الن�ادي بإلغ�اء كافة 

ديون العراق يف 2004.

وغالبا ما تستند قرارات النادي إىل 
توصية من صن�دوق النقد الدويل, 
لكن يصبح القرار الس�يايس للبلد 

رهن للصندوق النقد الدويل.
•       اللجوء لصندوق النقد الدويل

تلجأ الدولة إىل املؤسسات الرسمية 
الدولي�ة مثل صن�دوق النقد الدويل 
طالبة املس�اعدة يف س�داد ديونها، 
فيق�وم الصندوق بتقيي�م أوضاع 
التوق�ف ع�ن  كان  ف�إذا  الدول�ة، 
الس�داد راجع�ا لظ�روف طارئ�ة، 
عىل س�بيل املثال انخفاض أسعار 
ص�ادرات هذه الدول�ة، فإنه يعقد 
معها ما يس�مى باتفاق املس�اندة 
Standby وال�ذي بمقتض�اه يت�م 
نقدي�ة  تس�هيالت  الدول�ة  من�ح 
ص�ورة  يف  األجنبي�ة  بالعم�الت 
نس�بة محددة م�ن حصته�ا لدى 
الصن�دوق، دون أن يف�رض ع�ىل 
الدولة إج�راءات لتصحيح هيكلها 

االقتصادي واملايل.
ف�ان الصن�دوق يش�رط يف ه�ذه 
الحال�ة أن ترتب�ط عملي�ة تقديم 
املس�اعدة للدول�ة )بما فيه�ا تلك 
باري�س  ن�ادي  س�يقدمها  الت�ي 
بالطب�ع( ب�رضورة إتب�اع الدولة 
لربنام�ج إص�الح هي�كي يتضمن 
مجموعة م�ن اإلج�راءات املقرح 
ان تتبعه�ا الدولة, حتى تس�تطيع 
إص�الح هي�كل ميزانيته�ا العامة 
مي�زان  يف  العج�ز  وتخفي�ض 
مدفوعاتها، وتحس�ي قدرتها عىل 

االقراض والسداد يف املستقبل.
اي وقع البلد يف ارس صندوق النقد 
ال�دويل وال�ذي يف�رض ارادته عىل 
الحكومات ويصبح تدخله واسعا.

بقلم/سركيس ابوزيد
تس�ري العالق�ات الركي�ة - األمريكية 
ببطء شديد، وتبدو اإلشارات الصادرة 
م�ن العاصمت�ي متناقضة، إذ أش�ار 
أنتون�ي  األمريك�ي  الخارجي�ة  وزي�ر 
بلينك�ن إىل أهمي�ة دور تركي�ا الذي ال 
يمك�ن االس�تغناء عنه يف إط�ار حلف 
ش�مال االطل�ي، إال أن تقرير حقوق 
اإلنسان الذي أصدرته وزارة الخارجية 
أخريًا، تضمن انتقادات متعددة لركيا 
يف شأن حرية التعبري والتظاهر، فضاًل 
عن صواري�خ »إس-400 »الروس�ية، 
وجماعة غولن، ومس�ألة »بنك خلق«، 
والعالق�ة ب�ي واش�نطن و«وح�دات 

حماية الشعب« الكردية يف سوريا.
»عالقات متناقضة بي تركيا واوروبا«
يف وق�ت تم�ي العالق�ات في�ه ب�ي 
الوالي�ات املتحدة وخصميها، روس�يا 
والصي، نحو مسارات حادة وعدائية، 
ال تمتل�ك أنقرة ترف الوقوف إىل جانب 
طرف ض�د آخر، وهي تفضل أن تبقى 
ع�ىل مس�افة واح�دة م�ن الجمي�ع. 

وإذا كان االتح�اد األوروب�ي ال ي�زال 
يب�دي »مرونة« يف تعامله م�ع تركيا، 
خصوًص�ا بع�د ق�راره ع�دم ف�رض 
األوروبي�ي  أن  اال  عليه�ا،  عقوب�ات 
أبلغ�وا أنق�رة أن واش�نطن تريد منها 
أن تبق�ى ج�زءا م�ن التحال�ف العابر 
لالطل�ي، إذ إنها تعتربه�ا مهمة جًدا 
يف امل�كان الذي تق�ف فيه، ويجب عدم 
خس�ارتها. باختصار، تريد واش�نطن 
م�ن أنق�رة أن تق�ف إىل جانبه�ا ضد 
الصي وروسيا. ويبدو أن الرهان عىل 
احتم�ال نج�اح الرئي�س إردوغ�ان يف 
التملص م�ن العقوبات، والتعاون مع 

إدارة بايدن، بات أمرًا صعًبا.
وتجدر اإلش�ارة اىل أن القمة األوروبية 
لم ُت�رش مطلًقا إىل العضوي�ة الكاملة 
لركي�ا يف االتحاد، ذل�ك أنه ال ينظر إىل 
تركيا عىل أنها بلد مرش�ح للعضوية، 
ب�ل بل�د ل�ه مصال�ح يف إط�ار ه�ذه 
العالقات، ويف مقدمها ما يتصل بملف 
الالجئي الس�وريي، والوضع يف رشق 

املتوسط.

»صفحة جديدة بي تركيا ومر«
بعد سلس�لة من التريح�ات الودية 
من جان�ب أنقرة أعقبه�ا االعالن عن 
ب�دء اتصاالت عىل مس�توى املخابرات 
الدبلومايس، أس�فرت عن  واملس�توى 
خط�وات أبرزه�ا إل�زام أنق�رة ث�الث 
قن�وات تلفزيونية تابع�ة ل�«اإلخوان 
املس�لمي« تبث من إسطنبول، بوقف 

خطابها املحرض عىل مر.
اش�ارة االنط�الق يف سياس�ة االنفتاح 
ع�ىل مر«بوابة تركي�ا اىل أفريقيا«، 
ص�درت ع�ن الرئي�س الرك�ي رجب 
أن  ع�ىل  مش�دًدا   ، إردوغ�ان  طي�ب 
الش�عب امل�ري ليس منفص�اًل عن 
الش�عب الركي ولي�س واردا أن يقف 
اىل جان�ب اليونان. بع�د ذلك، انطلقت 
حملة تريحات وترسيبات وتربيرات 
من مس�ؤولي ومحللي أتراك بش�أن 
التحول يف اتج�اه تطبيع العالقات مع 

مر، وركزت عىل النقاط التالية:
�ض التوتر  *الرشاكة م�ع مر تخفنّ
يف املنطق�ة وتس�اعد عىل االس�تقرار 

يف ش�مال إفريقيا ويف رشق املتوس�ط 
حي�ث »الحدود القاري�ة« االطول هي 

بي تركيا ومر.
*اتفاقية بي مر وتركيا من شأنها 
أن تقل�ب املوازي�ن رأس�ا ع�ىل عقب، 
وتسهم يف التوصل إىل حلول للخالفات 
القائمة يف رشق املتوس�ط. وعىل رأس 
هذه القضايا مس�ألة الراجع عن مد 
الخط املس�مى »إيستميد« من قربص 
إىل إيطالي�ا، وربم�ا اس�تبدال آخر به 

يمر برا عرب ليبيا ومنها تحت البحر إىل 
جزيرة كري�ت اليونانية. كذلك، يمكن 
إلطالق محادثات بي تركيا ومر أن 

ف من املطالب املتطرفة لليونان. يخفنّ
*مر زعيم�ة العالم العربي تاريخيا 
تنظي�م  ويج�ب  وسياس�يا  وثقافي�ا 
العالقات معها، ليس وفقا للسياسات 
وإنما وفقا للحقائق. وإعادة التواصل 
م�ع مر هي رجوع عن خطأ واضح 
م�ا كان يج�ب أن يحص�ل، ويصب يف 

مصلح�ة الطرف�ي، ألن م�ر أيض�ا 
يف حاج�ة اىل نجاح�ات عىل مس�توى 
السياس�ة الخارجي�ة يف ظ�ل االنهيار 

االقتصادي والقلق عىل مياه النيل.
*مر مهمة بالنسبة اىل تركيا، إذ إن 
حجم العالقات التجارية بلغ مرة ستة 
مليارات دوالر قبل أن يراجع بنس�بة 
كبرية، فيما تبلغ االستثمارات الركية 
يف م�ر ملياري دوالر، كم�ا توجد يف 

مر 256 رشكة تركية.
م�ر التي ترق�ب باهتم�ام التبدالت 
لالش�ارات  التقدي�ر  تب�دي  الركي�ة، 
تقدي�ر  ولكن�ه  اتجاهه�ا،  يف  الودي�ة 
محفوف بالحذر والتش�ديد عىل إقران 
الق�ول بالفع�ل، خاص�ة يف مجال�ي: 
ليبي�ا، ووق�ف كل  التدخ�ل يف  وق�ف 

أشكال الدعم لالخوان املسلمي.
م�ا زال�ت تركي�ا يف ح�رية وتناق�ض 
أم�ريكا  م�ع  عالقاته�ا  يف  والتب�اس 
وأوروبا ومر، وهذا الضياع ينعكس 
ع�ىل دول اخرى. إنها حالة مس�تمرة 

بانتظار أن تحسم أنقرة خياراتها.

العراق وازمة الديون الداخلية والخارجية

يق�ال يف عالم األس�تعمار الغرب�ي ألي بلد ، علي�ه تحطيم ثالث 
ركائز أساس�ية يف ذلك البلد حتى يصبح تابع ذليل ومس�تعبد . 
القضاء ، والتعليم ، والصحة ، ركائز ومقومات أي بلد يف العالم 

، فأذا صلحت صلح القوم ، وأذا فسدت فسد القوم .
ركائ�ز مجتمعنا العراق�ي قد دكت بمطرقة املحت�ل األمريكي ، 
والي�وم جميعنا ننظ�ر اىل ركام ذلك الحط�ام الهائل  الذي طال 
جمي�ع مؤسس�ات الدول�ة العراقي�ة ، الت�ي يتناف�ح املغردون 
واملتش�دقون بما يحلو لهم من تسميات . مره الالدولة ، وأخرى 
الالوطني�ة ، وثالث�ة الذيلي�ة ، واىل ماش�اء هؤالء من تس�ميات 
تتناغم ومصالحهم الش�خصية والفئوية التي يس�تتقتلون من 

أجل أطالقها .
اليوم ننظر بقلوب حزينة اىل ماحصل يف مستشفى أبن الخطيب  
من مأس�اة ك�ربى راح ضحيتها أكثر من خمس�ي نزيل يف ذلك 

املشفى الذي خصص لعالج مصابي كورونا .
 وزارة الصح�ة ممثل�ة بوزيرها ال�ذي تدعمه كتل�ه تطلق عىل 
نفسها مجازاً ، األصالح ! تقف عاجزة أمام منظر املرىض الذين 
تفحمت أجس�ادهم بال سبب ، س�وى أهمال أدارة املستشفى ، 

والذي هو أمتداد لفساد الوزارة التي تعنى بشؤون املرىض .

يف�رض بمن ين�ادي باألص�الح اليوم أن يس�ائل وزي�ره الذي 
أس�توزره له�ذا املجال الحيوي ، كيف حصل ه�ذا الذي حصل ؟ 

وماهي الخطط املعده ملواجهة هكذا ظروف خطرة ؟
املف�روض أن تكون هناك أقاالت جماعي�ة تبدأ بالوزير وتنتهي 
بأصغر موظف قد قر بأداء عمله .  عىل سيد الكتله ، وقائدها 
األوح�د أن يربيء ضمريه أمام الرأي العام العراقي ، بأحالة هذا 

الوزير اىل التحقيق أن كان فعالً راعياً لأصالح كما يدعي .
نحن نعتقد أن الفس�اد الذي أس�ترشى يف مفاصل املؤسس�ات 
الحكومي�ة ، أصبح ثقافة متداولة بي األدارات املتعاقبة ، والتي 
ال تقي�م وزناً لحياة الن�اس الذي يعول  عليهم أغلب قادة  الكتل 
السياس�ية يف عملية األنتخابات املزمع الرشوع بها بعد أش�هر 
عدة . فم�ا الذي قدمته الكتل السياس�ية بأختالف مس�مياتها 
للش�عب ال�ذي يطالبونه بالحض�ور ) الكثيف ( ل�أدالء بصوته 
يف صنادي�ق األنتخاب ؟ وبأي وجه قبيح س�يواجه هؤالء الذين 

تسببوا بأزمات العراق منذ 17 عرش عاماً ؟
ل�و كان حادث مستش�فى أب�ن الخطيب قد ح�دث يف أي بلد يف 
العال�م ، فأنن�ا نعتقد أن حكومة ذالك البلد ستس�تقيل بأكملها 
تضامناً مع الش�عب الذي تعرض لهذه املأس�اة الكبرية ، وأيضاً 
ألدانة نفس�ها وأعرافه�ا بالتقصري واألهم�ال ، وذلك ينبع من 
مس�ؤوليتها األخالقية والدستورية تجاه ش�عبها الذي أوصلها 

اىل سدة الحكم .
فه�ل سنش�هد أحالة املس�ؤولي يف وزارة الصحة ) املقدس�ة ( 
، اىل القضاء ،  أم أننا س�نرى س�يل من األدانات واألس�تنكارات 
املتالحق�ة من راكبي موجة  أزم�ات العراق يف جمهورية الرعب  
الت�ي أختنق�ت بملف�ات فس�اد أداراته�ا  ؟ نتمن�ى أن تتحمل 
الحكومة العراقية مسؤلياتها األخالقية أوالً ، والدستورية ثانياً 

ملواجهة الرعب الذي أجتاح مؤسساتنا الدستورية .

جمهورية الرعب .. 
أنب الخطيب شاهدا  !

قاسم سلمان العبودي  

عالقات تركيا »على المحك« مع أميركا وأوروبا ومصر

بقلم/د. علي مطر
يحت�دم التوتنّ�ر ب�ي روس�يا والغ�رب نتيج�ة التط�ورات 
الحاصل�ة يف امللف األوكراني، وب�دء تحريك األزمة من قبل 
إدارة الرئيس األمريكي جون بايدن، وهذا ما دفع الكرملي 
إىل التهدي�د ب�أننّ موس�كو ق�د تضط�ر التنّخاذ إج�راءات 
إضافية لضم�ان األمن، يف حال أرس�لت دول غربية قوات 
إىل أوكراني�ا. يأتي الن�زاع األوكراني - ال�رويس، ومحاولة 
تحريك أحجار الدومينو من قبل الواليات املتحدة األمريكية 
يف مواجهة روسيا يف سياق الراع عىل النفوذ، والسيطرة 
عىل موارد الطاقة يف العالم، وعىل أسعارها وطرق امدادها 
إىل أوروب�ا والغرب، خاصة من روس�يا عرب أوكرانيا، ومن 
بحر قزوين عرب جورجيا والبحر األس�ود، ومن تركيا عرب 
مضيقي البوسفور والدردنيل، وصوالً إىل البحر املتوسط.

تع�د أوكرانيا سياس�ًيا واقتصادًي�ا دولة هامة لروس�يا، 
كونه�ا خارصة رئيس�ية بالنس�بة له�ا، وتتمت�ع بثروات 
وإمكانيات عسكرية وصناعية وزراعية واسعة وضخمة، 
وموق�ع جغ�رايف يفص�ل بينه�ا وب�ي »معس�كر القوى 
الغربي�ة«، فيم�ا يرتبط البل�دان بعالقات كب�رية، ثقافية 
واجتماعية، وخاصة يف املناطق الحدودية. كل هذه األمور 
تجعل من أوكرانيا »حديقة خلفية« بالنسبة ملوسكو التي 

ترفض التخي عنها وَتحونّلها إىل »وصاية الغرب«.
ملجاله�ا  األس�ايس  البن�اء  لروس�يا  أوكراني�ا  تش�كل 

الجيوسراتيجي األوروبي، وبالتايل غياب كييف عن الطوق 
الرويس يش�كل فجوة ك�ربى يف جدار األمن االس�راتيجي 

الرويس - األورايس، والسيطرة عىل العالم.
لذل�ك تش�كل أوكراني�ا أرض كب�اش بي مصالح روس�يا 
ومصالح الغ�رب إىل جانب ما يحصل يف الرشق األوس�ط، 
وال يمكن فص�ل ما يحصل بي املنطقت�ي، لذلك تتصاعد 
املواجه�ة الحادة بي روس�يا من جه�ة والواليات املتحدة 

األمريكية واالتحاد األوروبي من جهة أخرى.
ويحت�دم الراع نتيجة محاوالت جعل أوكرانيا بؤرة نزاع 
متقدم مع روس�يا، بانضمامها إىل حلف ش�مال األطلي، 
وجعله�ا قاعدة له، إلقامة قواعد لل�درع الصاروخي فوق 
أراضيها. وهذا ما تجد فيه روس�يا تهديًدا ألمنها ووسيلة 
للعم�ل عىل إث�ارة التناقض�ات داخله�ا، لذل�ك تعمل ملنع 
اس�تخدام أوكراني�ا لدفعه�ا إىل تقديم التن�ازالت يف بعض 
امللف�ات الدولية ملصلحة السياس�ية االمريكي�ة والغربية، 
ومنه�ا دفعها إىل القبول بمقايضة أوكرانيا بملفات أخرى 
يف العالم، من س�وريا والعراق وإي�ران إىل مر وأفريقيا، 

وغريها.
ه�ذا الراع املحتدم الي�وم عىل أوكراني�ا، والذي يدل عىل 
عودة العال�م إىل الحرب الباردة يف ظ�روف مختلفة، يدفع 
س مح�اوالت لكرسها، وه�ي بالتايل تحدد  روس�يا اىل تلمنّ
الخط�وط الحم�ر، نتيجة أن لروس�يا ح�دوًدا طويلة مع 

أوكرانيا. ولهذا فإن س�يطرة الغرب عىل هذا البلد تش�كل 
تهدي�ًدا مب�ارًشا ألم�ن روس�يا، كما أنه�ا تش�كل طريًقا 
أساس�ًيا لوصول روسيا إىل املياه الدافئة يف البحر املتوسط 
وغ�ريه. وش�كلت أوكراني�ا املم�ر االقتص�ادي والبواب�ة 
الروسية الجنوبية الرئيسة نحو أوروبا ملرور أنابيب الغاز 

الرويس والبضائع والسلع الروسية إليها.
وفق ذلك تحشد روس�يا قواتها عىل حدود أوكرانيا بشكل 
واس�ع وغري مس�بوق، نتيجة ما تقدم من عوامل، خاصًة 
يف الوض�ع الحايل مع تغري اإلدارة األمريكية، وتش�دد إدارة 
بايدن مع موس�كو فيما يتعلق باألزمة األوكرانية، إضافة 
إىل تنامي العالقات العس�كرية ب�ي أوكرانيا وتركيا، حيث 
بات�ت تركيا مصدًرا رئيس�ًيا للطائرات املس�رية بالنس�بة 
للجي�ش األوكراني، خاص�ًة أن أنقرة معني�ة أيًضا بالحد 
من تنامي النفوذ الرويس ش�مااًل وجنوًبا، يف البحر األسود 
وس�وريا، والعام�ل األخري ه�و حملة أطلقتها الس�لطات 

األوكرانية ضد نفوذ ورموز املعارضة املوالية لروسيا.
ويف ح�ي أن كيي�ف ال تمل�ك الكث�ري م�ن أدوات الضغ�ط 
عىل موس�كو، فإن موسكو، تمس�ك بعدة أدوات وملفات 
وقضاي�ا، م�ن أبرزه�ا، ضم الق�رم وعس�كرتها، وهو ما 
تعت�ربه أوكراني�ا احت�الاًل ألراضيه�ا، دع�م االنفصالي�ي 
يف رشق الب�الد، الذي�ن ال يخف�ون أحالًم�ا توس�عية تكاد 
تبل�غ نصف مس�احة أوكرانيا، كذلك ورقة الغ�از املتمثلة 

بمرشوع »نورد س�ريم Nord Stream2( »2( الذي يهدد 
شبكات النقل األوكرانية.

يف املقاب�ل، تعونّل أوكرانيا عىل الدع�م األوروبي واألمريكي 
خاصة، حيث تقوم الواليات املتحدة بدعم األخرية من أجل 
مواجهة موس�كو. فعىل مدار 7 س�ني دعمت واش�نطن 
أوكرانيا بنحو ملياري دوالر، جاءت عىل هيئة مس�اعدات 
عسكرية وأمنية وغريها، وال يزال الحديث يدور عن رغبة 
أوكرانيا بالحصول عىل »أس�لحة أمريكية فتاكة« ملواجهة 
روس�يا. كذل�ك برز حل�ف »الناتو« منذ ع�ام 2014 طرًفا 
تس�عى أوكرانيا حثيثا إىل الحصول ع�ىل دعمه وعضويته 
الكامل�ة، بدع�م ومباركة دول�ه املج�اورة حدودًيا، ودعم 
الواليات املتحدة أيضا. وهنا قد تحلنّ تركيا يف املرتبة الثالثة 
يف مسألة التعويل عىل الدعم، ال سيما أنها دولة رئيسية يف 

»الناتو«، ومعنية بامللف األوكراني، أكثر من غريها ربما.
ولك�ن م�ا يحص�ل حت�ى اآلن ال يع�دو كونه اس�تعراًضا 
للعض�الت بي موس�كو وواش�نطن، وهذا م�ا قد يفرسه 
حجم التريحات وتبادل االتهامات بي الجانبي، وكذلك 
فإن الطرفي ال يريدان حرًبا واس�عًة إال أنهما مس�تعدان 
لها، وهو ما يعرب عن الراع بي الدول الكربى عىل النفوذ 
وامل�وارد واملصالح، وتش�ابك ذلك مع ما يجري يف س�وريا 
والعراق والخليج ومر والقارة األفريقية، وحتى رشقي 

آسيا واملحيط الهادئ.

الصراع الروسي - الغربي .. أوكرانيا معبر المصالح
ً
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اس�تعان االتح�اد القطري بكرة الي�د، بحكمني 
عراقيني الدارة مباريات الدوري للموسم الحايل 

.2021 /2020
وق�ال املنس�ق االعالم�ي التح�اد الي�د العراقي 
حس�ام عبد الرض�ا ان »االتحاد اآلس�يوي لكرة 
اليد، قام برتش�يح حكمينا الدوليني خالد شاكر 

وفاض�ل كاظ�م م�رة اخ�رى إلدارة مباري�ات 
ال�دوري القط�ري لك�رة اليد للموس�م 2021-

.»2020
واوضح ان »الرتش�يح جاء بن�اًء عىل طلب من 
االتحاد القطري لرتشيح ثنائي تحكيمي إلدارة 
مباري�ات ال�دوري القط�ري لكرة الي�د«، مبيناً 

ان »ه�ذا لم يأت�ي من فراغ وانم�ا يعكس مدى 
النجاح والتأل�ق وثقة االتحاد اآلس�يوي يف أداء 

حكامنا الدوليان«.
ويأتي ترش�يح الحكمان، بعد النج�اح والتألق 
يف إدارة مباريات دوري الس�وبر السعودي لكرة 

اليد والذي اختتم الشهر املايض.

حكمان عراقيان يقودان مباريات دوري اليد القطري

كورونا يوقف مباريات الكهرباء واتحاد 
السلة يؤجل مباراة النفط والحشد 

قرر االتحاد العراقي لكرة السلة تأجيل 
مباراة ناديا النفط والحشد الشعبي.

»س�بب  ان  العمي�دي  حس�ني  وق�ال 
التأجيل ج�اء حدادا ع�ىل وفاة حارس 
مرمى نادي النفط مصطفى س�عدون 
تغم�ده الله بواس�ع رحمته، وبس�بب 
قرار إيقاف نش�اطات نادي النفط ملدة 

ثالثة أيام«.
وأض�اف العمي�دي؛ ان�ه »تق�رر اقامة 
املباراة املؤجلة اىل يوم الثالثاء املصادف 

الحادي عرش من شهر ايار املقبل«.
وكان فري�ق ن�ادي زاخ�و حق�ق فوزاً 
مس�تحقاً عىل نادي الحل�ة بفارق 29 
نقط�ة وبواق�ع 88-59 نقط�ة ضمن 

لل�دوري  الثاني�ة  املرحل�ة  مباري�ات 
العراقي املمتاز بكرة السلة.

اىل ذلك قرر االتحاد العراقي لكرة السلة 
تأجيل مباراة ناديي الكهرباء والرشطة 

اىل اشعار اخر.
وقال خالد نجم أمني رس االتحاد لوكالة 
ان »سبب جاء إلصابة مدربي وإداريي 

نادي الكهرباء بفريوس كورونا«.
واض�اف ان »االتحاد س�يحدد يف وقت 
الحق اقامة املباراة وبعد شفاء الالعبني 

والجهازين الفني واالداري بالكام�ل«.
وب�ني ان »االتح�اد س�يؤجل مباريات 
فري�ق الكهرب�اء ل�الدوار املقبلة لحني 
ب  كتس�ا ا

الجمي�ع الش�فاء الت�ام، مش�ريا اىل أن 
سالمة وحياة الالعبني والحفاظ عليهم 

أهم من كل يشء«.
وكان االتح�اد العراقي لكرة الس�لة قد 
أج�ل مباري�ات نادي الخط�وط لنفس 
الس�بب ولم تس�تأنف مباريات الفريق 

لعدم تماثل العبيه بالشفاء لحد االن.

ش�ّيع الوس�ط الريايض فجر الس�بت جثمان ح�ارس مرمى فريق 
النف�ط لكرة الق�دم مصطفى س�عدون، بعد إصاب�ة مفاجئة عجز 
الطب العراقي عن فّك طالسمها برغم إرشاف كادر متخّصص تعذر 
عليه تش�خيص س�بب وفاته، وعزا األمر اىل فاي�روس غريب لم يتم 
التعرّف عليه، وليس جلطة دماغية مثلما أش�يع حال تدهور صّحته 

مساء يوم األثنني التاسع عرش من نيسان 2021.
الزمي�ل جمعة الثام�ر، املدير اإلعالمي لنادي النف�ط الريايض، كتب 
عرب صفحته الش�خصية )فيسبوك( بعد ساعات من نقل مصطفى 
اىل املستش�فى: قب�ل ال�رشوع بالوح�دة التدريبي�ة، تفاج�أ ُزم�الء 
الحارس مصطفى س�عدون املتواجدين يف امللعب بس�قوطه مغشياً 
عليه، وفوراً س�ارع الكادر الطبي بإجراء اإلسعافات األولية له، وتم 
َصْت مبدئّياً  نقله اىل أقرب مستش�فى، للوقوف عىل حالتِه التي ُش�خِّ
ب�”جلط�ة دماغية” مفاِجئة، ويرقد س�عدون حالياً يف مستش�فى 
مدينة الط�ب، فيما تواص�ل إدارة نادي النفط جهوده�ا ألجل نقلِه 

بالرسعة املمكنة ألحد مستشفيات مدينة السليمانية(.
أنتهى خرب الثامر، وأبرز ما جاء يف وصفه للحدث: س�قوط قبل بدء 
التمرين، إسعافات أولية، توّقع جلطة دماغية، يرقد يف مدينة الطب 
واإلدارة ت�روم نقله اىل الس�ليمانية( وزميلنا هنا ينقل عن مس�ؤول 
يف النادي وما يحّدثه من معلومات عن املوضوع، وهو غري مس�ؤول 
ع�ن حال�ة االرتباك التي ش�ّتت فكر إدارت�ه بحثاً عن وس�يلة إنقاذ 
مصطفى يف ظرف تعاني مستش�فيات الع�راق من تزاحم كبري عند 
أب�واب ردهاتها نتيجة تزايد حاالت االصاب�ة بفايروس كورونا الذي 
أثار الهلع لدى الكوادر الطبية يف بلدنا وكل مستشفيات العالم بعدما 

خرج تفاقمت خطورته خارج سيطرتها تماماً!
ح�رية إدارة النفط ما بني بق�اء مصطفى يف مدينة الطب أو نقله اىل 
مستشفى يف السليمانية تكشف أمام الرأي العام والحكومة خاصة 
س�وء إدارة ملف الط�ب الريايض يف العراق، تلك الدائ�رة الروتينية يف 
كل تفاصي�ل وجوده�ا ما بعد عام 2003 لم تكن جزءاً أساس�ياً من 
منظوم�ة س�المة الرياضيني مثلما نرى قوات حف�ظ األمن تمارس 
واجباته�ا ق�در املس�تطاع للحيلول�ة دون ح�دوث خروق ت�ؤّدي اىل 

خسائر برشية ال تعّوض!
دائ�رة الطب الري�ايض، بحاج�ة اىل التقّص عن هيكليته�ا العاملة، 
وأه�داف وجوده�ا، وماهي�ة ارتباطاته�ا الرس�مية واللوجس�تية 
مع املؤسس�ات الرياضية س�واء األندية أو االتح�ادات؟ ثم ما قيمة 
استمرارها إن لم يكن لها دور يف حماية الرياضيني بإجراءات ُمعلنة 
بالتنس�يق مع ال�وزارة واألوملبية لن تس�مح في�ه ألي كيان ريايض 
االس�تمرار يف أنش�طته ما لم يقم بفحص شهري ملنتسبيه وخاصة 
العبي كرة القدم املطالبني باللعب طوال سبعة أشهر بشكل مستمر 
ضمن إلتزام الدوري، وهكذا بالنس�بة لجمي�ع املنتخبات التابعة ل� 
46 اتحاداً يتطلّب ارش�ادهم بتعليمات الصّح�ة ورعايتهم ومتابعة 
ما يطرأ عىل الشخوص من متغرّيات ربما تهّددهم بأمراض مفاجئة 

وقاتلة كما حصل للشاب مصطفى.
إذا كان االتحاد الدويل لكرة القدم قد هّدد األجهزة الطبية، عقب وفاة 
العب وس�ط منتخب الكامريون م�ارك فيفيان فويه بالدقيقة 72 يف 
مب�اراة نصف النهائي مع كولومبي�ا لبطولة كأس القارات 2003 يف 
فرنسا نتيجة تضّخم عضلة القلب، بعدم التساهل مع أهمال تقارير 
الفح�ص الطبي الدوري لجمي�ع الالعبني يف العالم، فماذا س�يكون 
إج�راء الهيئ�ة التطبيعي�ة التح�اد كرة الق�دم بعد وف�اة مصطفى 
سعدون؟ هل س�ُتطلب إدارة نادي الحارس بملفه الطبي مثّبت فيه 
آخ�ر تقرير فحص لش�هر آذار؟ وه�ل س�تحّقق وزارة الرياضة مع 
دائ�رة الطب الري�ايض إن كانت تحتفظ بتقاري�ر فحص الرياضيني 
ش�هرياً؟ وقبل ذلك هل طلبت الدائرة من الهيئات اإلدارية الرياضية 

كافة اتخاذ مثل هذا اإلجراء؟!
وفّ��روا الجه�ود ألنفس�كم، الطب الري�ايض علي�ل، وال خارس غري 
الريايض نفس�ه، لن تجدوا تقريراً طبياً ملصطفى يف نادي النفط، وال 
فحوص�ات دورية يف عم�وم األندية واملنتخب�ات ألي العب أو مدرب 
أو حك�م أو إداري، نتيجة التكاس�ل وقلّة الدراي�ة بالواجبات املهنية 
واإلنسانية التي يفرتض أن تبدأ من الشبل والناشئ والشاب وُيرّحل 
ملّفه الطبي معه أينم�ا يلعب خالل محطاته الرياضية حتى يطوى 

باعتزاله أو موته املحتوم.

الطب الرياضي العليل

إياد الصالحي

اللجن�ة  اعلن�ت 
لبطول�ة  املنظم�ة 
لك�رة  الع�رب  كأس 
القدم تحديد موعد الجراء 
بمش�اركة  البطول�ة  قرع�ة 

منتخبنا الوطني.
وقالت اللجن�ة أن دار األوبرا يف الحي 
الثق�ايف كتارا، بالعاصم�ة القطرية 
الثالث�اء  ستس�تضيف  الدوح�ة، 
املقب�ل، قرع�ة بطول�ة كأس العرب 
FIFA 2021، الت�ي ينظمها االتحاد 

لك�رة  ال�دويل 
)الفيف�ا(  الق�دم 
بالرشاك�ة م�ع دول�ة قط�ر 
نهاية الع�ام الجاري، أي قبل 
نحو عام من استضافة البالد 
 FIFA العال�م  كأس  لبطول�ة 

قطر 2022«.
القرعة  وأضافت ان »مراس�م 
ستقام يف تمام التاسعة مساًء 
وبحض�ور  بغ�داد،  بتوقي�ت 
محدود تماش�ياً مع اإلجراءات 
االحرتازي�ة للح�د من انتش�ار 

وباء كوفيد19-«.
منافس�ات  يف  ويش�ارك  ه�ذا 

البطول�ة 23 منتخب�اً عربياً، وتق�ام مبارياتها يف ٦ من 
مالع�ب مونديال قط�ر 2022، وقد اس�تضاف عدد من 
هذه االس�تادات مباري�ات ضمن بطوالت اس�تضافتها 
قطر يف اآلونة األخرية، بينما يشهد البعض اآلخر املراحل 

النهائية من أعمال البناء.
وتض�م قائمة الف�رق املش�اركة منتخبات قط�ر، البلد 
املس�تضيف، والعراق والجزائر والبحري�ن وجزر القمر 
وجيبوت�ي وم�ر واألردن والكوي�ت ولبن�ان وليبي�ا 
وموريتاني�ا واملغ�رب وعم�ان وفلس�طني والس�عودية 
والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس 

واإلمارات العربية املتحدة واليمن.

أك�د فه�د يوس�ف، الع�ب الرشطة أن 
فريق�ه يلع�ب جي�دا، لكنه�م يتلقون 

األهداف بطريقة غريبة.
وواص�ل أهيل ج�دة صحوت�ه، بالفوز 
عىل الرشطة العراقي، )2-1(، بالجولة 

الرابع�ة م�ن دور املجموع�ات لدوري 
أبطال آسيا.

املجموع�ة  يف  رصي�ده  األه�يل  ورف�ع 
يس�تمر  بينم�ا  نق�اط،   7 إىل  الثالث�ة 
الرشطة يف ذيل املجموعة بدون رصيد، 

لكنه سجل أول هدف 
له بالبطولة.

وقال يوسف عقب 
أي  إن  املب�اراة، 

فريق يص�ل بالكرة 
إىل مناطقه�م ينجح 

إش�ارة  يف  بالتس�جيل، 
فريق�ه  معان�اة  إىل  من�ه 

عىل مس�توى الدفاع. وأش�ار 
فه�د يوس�ف إىل إنه�م حاولوا أن 

يصالحوا جماهريهم وتحقيق الفوز 
األول لهم يف دوري أبطال آسيا، لكن لم 
يس�تطيعوا. وبارك فهد يوسف لفريق 
أه�يل ج�دة عىل الف�وز، وتمن�ى حًظا 

أفضل لفريقه يف املباريات املقبلة.

اك�د عيل زغري مرشف فريق القوة الجوية، أن الفريق 
س�يفقد خدمات عدد م�ن العبيه يف مبارات�ه املقبلة 
أم�ام الش�ارقة اإلمارات�ي ضم�ن الجولة الخامس�ة 
ل�دوري أبط�ال آس�يا بس�بب االصاب�ة يف املواجه�ة 
االخ�رية امام تراكت�ور االيراني. وقال زغ�ري انه »تم 
اجراء الفحوصات الطبية لالعب احسان حداد وتبني 
أن�ه أصيب بتمزق يف رباط الكاحل وتم تجبيس قدمه 

اليرسى ويحتاج إىل سبعة أيام للعودة إىل املالعب«.
وأضاف »كما اجريت ايضاً الفحوصات الطبية لالعب 
حم�ادي احم�د كابتن الفري�ق ومهاجم�ه وتبني أنه 
يعاني من شد يف العضلة الضامة وسيغيب عن املباراة 

القادم�ة«. ولف�ت إىل ان »الالعب ايمن حس�ني غادر 
املستش�فى بعد اجراء عملية جراحية يف الوجه وهو 
اآلن بصحة جيدة ويتواجد ملشاهدة تمارين الفريق«. 

م�ن جان�ب اخ�ر اك�د زغ�ري ان »االتح�اد 
االس�يوي لكرة القدم وافق عىل طلب نادي 
القوة الجوية بارتداء الش�ارات الس�وداء يف 
مباراة الفريق أمام الشارقة اإلماراتي اليوم 

االثنني القادم لحساب الجولة الخامسة من 
دوري أبطال آس�يا حزن�اً عىل رحيل 

ن�ادي  مرم�ى  ح�ارس 
مصطف�ى  النف�ط 

سعدون«.

أرجع مدرب القاس�م الس�ابق، عادل نعمة، ضعف 
نتائج الرشطة والقوة الجوية يف دوري أبطال آسيا، 

إىل قلة خربتهما يف هذه البطولة.
وقال نعمة، إن األندية العراقية لم تش�ارك يف دوري 
األبطال، منذ ف�رتة طويلة، وبالت�ايل تفتقد الخربة، 
باإلضاف�ة إىل فارق اإلمكانيات م�ع األندية األخرى، 

التي طبقت نظام االحرتاف قبل الفرق املحلية.
وأضاف: »الكرة العراقية عاش�ت ف�رتة تراجع عىل 

مس�توى التخطي�ط، وس�ادت الف�وىض اإلدارية، 
منها ارتباك الدوري املمتاز يف املواس�م الس�ابقة، 
وغياب دوري الفئات العمرية، الذي عاد يف املوسم 

الحايل«.
بالع�راق  املحرتف�ني  الالعب�ني  »نوعي�ة  وأردف: 
متواضعة، بل أن بعضهم دائما ما يجلسون عىل 
دكة الب�دالء، عىل خالف محرتيف األندية األخرى، 

الذين يلعبون أدوارا مؤثرة«.

نعمة: تراجع مستوى التخطيط وراء 
تعثر أندية العراق

تحديد موعد اجراء قرعة بطولة كأس العرب 

فهد يوسف: الشرطة يعاني دفاعيًا

الجوية يفقد خدمات حمادي واحسان أمام الشارقة 



أك�د فريناندو بابتيس�تا، املدير الفني ملنتخ�ب األرجنتني 
األوملبي، أن مجموعته يف أوملبياد طوكيو هي األصعب.

وأسفرت قرعة منافس�ات كرة القدم يف أوملبياد طوكيو، 
عن وق�وع مرص يف املجموع�ة الثالثة إىل جانب إس�بانيا 
واألرجنتني وأسرتاليا.وقال املدير الفني ملنتخب األرجنتني 
الف�رق  »جمي�ع  تلفزيوني�ة:  ترصيح�ات  يف  األوملب�ي، 
تري�د الفوز، وس�ندرس املنافس�ني ملعرفة نق�اط القوة 
والضعف«.وأك�د أنه كان يس�عى لخوض ودية مع مرص 
لك�ن األمر بات صعًب�ا بعد وقوع الفريق�ني يف مجموعة 

واح�دة، مش�رًيا إىل أنه يتطل�ع لخوض مباري�ات وديات 
الف�رتة املقبلة، لكنه لم يتواصل مع أي منتخب آخر صعد 
لألوملبياد.وأوضح أن وجود محمد صالح نجم ليفربول يف 
أوملبياد طوكيو يزيد من قوة املنتخب املرصي، مش�رًيا إىل 
أنه إذا انضم سيعمل الجهاز الفني ملنتخب األرجنتني عىل 

الحد من خطورته.
وأك�د أنه ل�م يتواصل م�ع ليونيل مييس نجم برش�لونة، 
لضمه للمنتخب، خاصة وأنه س�يكون مرهًقا بشدة ألنه 
يش�ارك يف بطولة كوب�ا أمريكا مع املنتخ�ب األرجنتيني 

األول.
وزاد: »وه�و نف�س األم�ر ال�ذي ينطب�ق عىل س�ريجيو 
أجوي�رو مهاجم مانشس�رت س�يتي اإلنجلي�زي، وكذلك 
الوت�ارو مارتينيز مهاجم إنرت ميالن اإليطايل، خاصة وأن 

األولوية للمنتخب األول«.
وأش�ار فريناندو باتيس�تا إىل أنه يس�عى إلظه�ار أفضل 
املواه�ب، وال يوج�د يشء صعب ألنه بع�د مارادونا ظهر 
مييس، مضيفا أن املس�ألة ليس�ت س�هلة لكنها ليس�ت 

مستحيلة أيًضا.

حدد س�تيفانو بيويل، املدير الفني مليالن، موقف السويدي 
زالت�ان إبراهيموفيت�ش، مهاج�م الفريق، م�ن مواجهة 
التس�يو، املقررة اليوم اإلثنني، ضمن مباريات الجولة 33 

للدوري اإليطايل. 
وغاب إبرا عن مواجهة ميالن األخرية أمام ساسولو نهاية 
األس�بوع املايض بس�بب اإلصابة، إال أنه ل�م يتعاف حتى 

اآلن ليتأكد غيابه أيًضا عن مواجهة التسيو.
وقال بي�ويل يف املؤتمر الصحفي للمباراة: »زالتان يش�عر 
بالتحس�ن بع�ض ال�يء، لكنه لي�س مس�تعًدا ملواجهة 

التسيو، ويمكنه العودة يف مباراة بينيفينتو«.
وأض�اف: »يمك�ن ملاري�و ماندزوكيت�ش أو لي�او قي�ادة 
الهج�وم، ماريو يش�عر بحالة جي�دة، لدي�ه الخصائص 

املناسبة ملساعدتنا داخل منطقة جزاء الخصم«.
ويحت�ل مي�الن املرك�ز الثان�ي يف ج�دول ترتي�ب الدوري 
اإليط�ايل برصي�د 66 نقط�ة، وبفارق 3 نق�اط فقط عن 

نابويل صاحب املركز الخامس.
وعلق بيويل، قائاًل: »أثبت�ت املباريات التي خضناها طوال 
32 جول�ة، أننا كنا أقوى من أي فريق آخر باس�تثناء إنرت 

ميالن، لكننا الوحيدون الذين وقفنا ضد إنرت«.
األخ�رية  املباري�ات  نلع�ب  أن  »يمكنن�ا  بي�ويل:  وتاب�ع 
بطموحاتنا، هدفنا ال يزال متواجًدا )التأهل لدوري أبطال 
أوروب�ا(، صحيح أننا لم نكن محظوظني، لكننا نس�تحق 

التأهل«.
وأكم�ل: »ال يمكننا التفكري يف أننا لن نتأهل لدوري أبطال 
أوروبا، لقد أثبتنا أننا أقوياء ولكننا بحاجة إىل القيام بذلك 
حت�ى النهاي�ة، ومن الواض�ح أن أولئك الذين ل�م ينهوا يف 

املراكز األربعة األوىل سوف يصابون بخيبة أمل«.
وزاد م�درب ميالن: »املواجهات ضد املنافس�ني املبارشين 

بضعف النقط اآلن، وستكون مباراة مهمة لهم ولنا«.
وأردف: »التس�يو فري�ق ق�وي، لق�د لعب�وا دوري أبطال 
أوروبا هذا املوس�م، لكننا تغلبنا عليهم يف سان سريو، إال 

أن مبارياتنا معهم دائًما ما تكون متوازنة«.
وواصل: »اعتقدنا أن 75 نقطة هي الحد األدنى للتأهل إىل 
دوري أبطال أوروبا، يمكن أن تكون هناك فرق قادرة عىل 
الفوز ببعض املباريات عىل التوايل، ولكن يف الوقت الحايل، 

يجب أن نركز عىل كل جولة عىل حدة«.
وخت�م بيويل: »يجب أال نخاف، إذا واجهنا الخوف، س�وف 
يهرب، إذا كنت تهرب، فسوف يتبعك الخوف، شعارنا هو 

)إذا كنت تريد، يمكنك(، الباقي مجرد أعذار«.

بيولي يؤكد صعوبة مواجهة التسيو اليوم 
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كش�ف تقري�ر صحفي إنجلي�زي، عن اهتم�ام نادي 
س�يلتيك األس�كتلندي بالتعاق�د مع امل�درب الربتغايل 

جوزيه مورينيو، املدير الفني السابق لتوتنهام.
وأعل�ن توتنهام يف وقٍت س�ابق من األس�بوع املايض، 
إقالة مورينيو يف ظل تردي نتائج الفريق عىل الصعيد 

املحيل وكذلك توديع مسابقة اليوروبا ليج.
وبحس�ب شبكة »س�كاي س�بورتس«، فإن سيلتيك 
ي�درس التقدم بعرض إىل موريني�و لتدريب الفريق يف 

املوسم املقبل. 
وأض�اف التقرير، أن اهتمام س�يلتيك ق�د يتحول إىل 
مفاوضات رس�مية قريًبا، من خالل االتصال باملدرب 

الربتغايل وعرض عليه إمكانية تدريب الفريق.
 وم�ع ذلك، فإن مورينيو عليه تخفيض س�قف راتبه 
أواًل، ألن األمور املادية تختلف يف الدوري األس�كتلندي 
عن الربيمريلي�ج، ومبلغ 15 مليون جنيه إس�رتليني 
الذي كان يتقاضاه من توتنهام، من الصعب الحصول 

عليه يف سيلتيك.

كارلوس: الريال
 لم يبتعد عن المنافسة على اللقب 

بليجريني: بيتيس كان الطرف االفضل بمواجهة الريال 

تقرير  صحف�ي إس�باني، عن موقف برش�لونة م�ن نجمه كش�ف 
ديمب�يل، ال�ذي ينتهي تعاق�ده يف كامب ن�و بنهاية الفرنيس عثمان 

املقب�ل. وت�ردد يف الس�اعات القليل�ة املاضي�ة أن ديمب�يل املوس�م 
التهرب  م�ن مس�ؤويل برش�لونة حت�ى ف�رتة االنتقاالت يحاول 

لصيفي�ة  والرحي�ل ا التجدي�د  أج�ل ع�دم  املقبل�ة، م�ن 
يف  صيف 2022.وبحس�ب صحيفة »س�بورت« مجاًن�ا 

الكتالونية، فإن برش�لونة لم يفقد األمل يف 
التوصل التفاق مع ديمبيل، من أجل تجديد 
عقده.وأضافت الصحيفة، أن املستويات 
املميزة التي قدمها ديمبيل هذا املوس�م 
دفعت مسؤويل برش�لونة للتمسك به 
ومحاولة توقيع عقد جديد معه، عىل 

عكس املوقف الصيف املايض. 
وأش�ارت الصحيف�ة، إىل أن خطة 
النادي ه�ي اس�تمرار املحادثات 
م�ع ديمب�يل حت�ى قب�ل بداي�ة 
املوسم الجديد، ويف حالة رفضه 
التجديد، س�يتم عرضه للبيع، 
الن�ادي مصم�م  خاص�ة وأن 

عدم  رحيله مجاًنا. وحدد برشلونة ع�ىل 
قيم�ة  رحي�ل ديمبيل ع�ن كامب نو، بالفع�ل 

يورو.والت�ي لن تقل عن 50 مليون 

سيلتيك األسكتلندي
 يقدم عرضًا لمورينيو

بابتيستا يستبعد مشاركة ميسي بأولمبياد طوكيو

أبدى التش�ييل املخرضم مانويل بليجريني، 
املدير الفن�ي لريال بيتيس، أس�فه للتعادل 
الخامس عىل التوايل لفريق�ه يف الليجا، بعد 
التع�ادل الس�لبي أمام ريال مدري�د، ولكنه 
أثن�ى يف الوق�ت ذات�ه ع�ىل ق�درة فريقه يف 

»مواجهة أي منافس« يف الليجا.
وقال بليجرين�ي أثناء املؤتمر الصحفي بعد 
اللق�اء ال�ذي أقيم ع�ىل ملع�ب ألفريدو دي 

س�تيفانو: »م�ا زل�ت بنف�س االنطباع عن 
التعادالت الس�ابقة، نلعب بتنافسية كبرية، 

وقادرون عىل مواجهة أي منافس«.
لن�ا  »س�نحت  التش�ييل:  امل�درب  وأردف 
فرصتان واضحت�ان، وكان م�ن املمكن أن 
نخرج بالنقاط الثالث أمام ريال مدريد الذي 

لم يشكل خطورة كبرية علينا«.
وتاب�ع صاح�ب ال��67 عام�ا ترصيحاته: 

»غالبي�ة املباري�ات الت�ي كانت أم�ام فرق 
كبرية انتهت بالتعادل، وهذا يجعلني سعيدا 

بشخصية الفريق من مباراة ألخرى«.
وأت�م: »تعادلن�ا يف آخر 5 مباري�ات، ولكننا 
س�نواصل القت�ال من أج�ل إنهاء املوس�م 
ضمن املقاع�د األوروبية بفضل ش�خصية 
الفريق. هذا هو الدرب الذي يجب أن نس�ري 

عليه«.

أع�رب بي�ب جواردي�وال م�درب مانشس�رت س�يتي، ع�ن 
ثقت�ه الكامل�ة يف العبه رحيم س�رتلينج، رغم خروجه من 

التشكيلة األساسية.
وتراج�ع أداء س�رتلينج بوضوح، ليمن�ح جوارديوال املزيد 
من الفرص لدخول التش�كيلة األساس�ية لالعبني اآلخرين 
جابريي�ل جيس�وس وفي�ل ف�ودن ورياض مح�رز خالل 

منافسات هذا املوسم.
وق�ال جواردي�وال للصحفي�ني قب�ل خوض نهائ�ي كأس 
الرابطة أمام توتنهام هوتس�بري اليوم األحد: »رحيم العب 

استثنائي. كان كذلك وال يزال وسيصبح«.
وأض�اف: »ربم�ا ال يلع�ب بش�كل منتظ�م مث�ل املواس�م 

السابقة. فيل ورياض يف حالة رائعة«.
وزاد: »لك�ن الفرص�ة س�تأتي ويج�ب أن يكون مس�تعدا 
إلظهار إمكانات�ه، وأن يكون جاهزا م�ن الناحية الذهنية 

ويظهر عنارص القوة التي يملكها«.
وس�جل س�رتلينج 13 هدفا يف 42 مباراة يف كل املسابقات 
هذا املوسم، لكنه دخل التشكيلة األساسية 3 مرات يف آخر 

10 مباريات.

يع�ود فريق ليفربول إىل التدريبات تحت 
قيادة مدربه األملاني يورجن كلوب، الذي 
يعم�ل عىل خط�ة لحل مش�كلة تراجع 
عدد األهداف التي يسجلها الفريق، لكنه 
أش�ار إىل أنه ليس بمق�دوره أن »يصنع 

املعجزات« يف هذا الشق.
ونقلت وكالة األنباء الربيطانية »بي ايه 
ميديا« عن كلوب قول�ه: »الوضع حرج 

للغاي�ة، ألنن�ا ندرك أن الل�وم يقع علينا 
وحدنا«.وأض�اف: »لكن األم�ر ال يتعلق 
باملعج�زات، الت�ي إذا طبقتها س�تقول 
حينها حسنا كل األمور أصبحت عىل ما 
يرام مج�ددا، ال، عليك أن تعمل من أجل 

هذا، وهذا ما سنفعله«.
وتاب�ع: »اآلن أحت�اج إىل وق�ت من أجل 
الشعور باإلحباط، أحتاج إىل وقت أشعر 

خالل�ه بالغض�ب وعندم�ا ينته�ي ذلك 
س�ننطلق مجددا، لكن بمثل تلك النتائج 
لن تقطع خط�وات كربى لألمام«.وجاء 
ه�دف التعادل لنيوكاس�ل يف الوقت بدل 
الضائ�ع يف اللقاء، ال�ذي انتهى بنتيجة 
بمس�اعي  ش�ديدا  رضرا  ليلح�ق   1/1
الري�دز ىف احت�الل أح�د املراك�ز األربعة 

األوىل املؤهلة لدوري األبطال.

جوارديوال يجدد ثقته بسترلينج

اس�تبعد الربازي�يل روبرتو كارلوس، س�فري ريال مدري�د، أن يكون امللكي قد ودع املنافس�ة ع�ىل لقب الدوري 
اإلسباني، بعد تعادله سلبيا أمام ريال بيتيس.وقال الالعب الربازييل السابق يف ترصيحات ملحطة )موفيستار(، 
عق�ب املب�اراة التي أقيمت ضمن الجولة ال�32 من الدوري »هذا ليس وداعا لليجا. تم بذل أقىص جهد أمام ريال 

بيتيس الذي قدم أداء كبريا. الالعبون حاولوا ولكن هناك مباريات تمر هكذا. تتبقى 5 مباريات«.
وتاب�ع »ري�ال مدري�د يلع�ب كل 3 أيام. من 
الصع�ب الحف�اظ عىل مس�توى ع�اٍل يف كل 
املباري�ات. ال أعتقد أن الالعب�ني يعانون من 
اإلجه�اد، ألن ه�ذا القمي�ص يجعل�ك تقدم 
أقىص ما لدي�ك رغم أن ش�عورهم باإلرهاق 

أمر طبيعي«.
وأض�اف »يج�ب أن يس�رتيح الفري�ق ألن�ه 
سيخوض الثالثاء مباراة مهمة يف دوري أبطال 
أوروبا«، يف إش�ارة إىل ذهاب نصف النهائي أمام 
التعليق  تش�يليس.وتجنب روبرت�و كارل�وس 
ع�ىل مرشوع دوري الس�وبر األوروبي، الذي 
قاده فلورنتينو برييز رئيس ريال مدريد قبل 
أن يت�م تعليقه وق�ال »ما يخصن�ا هو لعب 
ك�رة القدم واالس�تمتاع والتواج�د يف امللعب 
ومواصلة العمل«.وختم »ال نتدخل يف الجدل 
ونفك�ر حالي�ا يف تقديم مب�اراة كبرية أمام 

كلوب: اسعى لعالج مشكلة ليفربول

برشلونة يؤكد
 رغبته بتجديد عقد ديمبلي
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قيس ابن امللوحالثقافـي

َتُمرُّ الَصبا َصفحاً ِبساِكِن ذي الَغىض

َوَيــصــدَُع َقـلبـي أَن َيُهـبَّ ُهـبـوُبهـا

ـِ الريـُح الَشـمـاُل َفـإِنَّما إِذا َهـبَّت

َجــواَي ِبــمــا َتهـدي إَِلَّ ُجـنـوُبهـا

َقــريــَبــُة َعهـٍد ِبـالَحـبـيـِب َوإِنَّمـا

َهـوى ُكـلَّ َنـفـٍس َحـيـُث كـاَن َحـبيُبها
َوَحـسـُب اللَيـال أَن َطـرَحَنِك َمطرَحاً

ِبـداِر ِقـىًل ُتـمـسـي َوأَنـَت َغـريـُبها

َحـالٌل لِلَيـىل َشـتـُمـنـا َواِنِتقاُصنا

َهـنـيـئاً َوَمـغـفـوٌر لِلَيـىل ُذنـوُبها

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

جربان خليل جربان
ليسـت حقيقة االنسـان بما يظهره لك، بل بما ال 
يسـتطيع أن يظهره، لذلك إذا أردت أن تعرفه فال 

تصغ إىل ما يقوله بل إىل ما ال يقوله.
 الحـب ال يعطـي إال ذاته، وال يأخـذ إال من ذاته، 

وهو ال َيملِك وال ُيملًك، فحسبه أّنه الحب. 
الحـق يحتـاج إىل رجلـن: رجل ينطق بـه ورجل 
يفهمه. إن لـم يجر بينكم التبادل بالحب والعدل، 

رشهت فيكم نفوس وجاعت أخرى. 
حن يغمرك الحزن تأمل قلبك من جديد، فسـرى 
أنـك يف الحقيقـة تبكـي ممـا كان يومـاً مصـدر 

بهجتك.

» أنا في سوريا« لوحات عن الحب والحياة والموت
املراقب العراقي/ متابعة...

ينقلنا الفنان السوري نزار صابور يف 
آخـر معارضه يف العاصمة السـورية 
دمشـق، الـذي حمـل عنـوان »أنا يف 
سـوريا«  ، بن الحب والحياة واملوت 
محـاوالت  يف  والدمـار،  والخـراب 
لتفسـر وفهـم العديد مـن التجارب 
خـالل  السـوريون  عاشـها  التـي 

السنوات األخرة،.
مـن خـالل تسـع وخمسـن لوحـة 
القيـاس،  موحـدة  مربعـة  صغـرة 
ومعها لوحة واحـدة كبرة مختلفة، 
عـرض صابور حصيلة عمـل بدأ منذ 
حوال عامـن، وتبلور خالل األشـهر 
مجموعـات  سـت  ضمـن  األخـرة، 
متجانسـة، هي »محاوالت لتفسـر 
الحب«، »محاوالت لتفسر الحرائق«، 
الخـراب«،  لتفسـر  »محـاوالت 
»أيقونـات  محـاوالت«،  »محـاوالت 

معارصة«، »مدن ومزارات«.
يقـول الفنـان يف أثناء املعـرض الذي 
تسـتضيفه صالـة »زوايـا« للفنـون 
عىل مـدار عرشة أيام»هـي محاوالت 
لن تنتهي، لتفسـر واقـع بات عصياً 
عـىل فهمنا جميعـاً، وال يبدو أن أحداً 
منا يعرف حقاً مـا الذي يجري اليوم 

هنا، يف سـوريا، حيث نعيش«، ضمن 
املجموعة األوىل، نـرى ثماني لوحات 
لتفسـر  »محـاوالت  عنـوان  تحـت 
الحب«، ويعتمد بعضها عىل مشـاهد 
حـب قـد يعرفهـا أغلبنـا وتعيش يف 
ذاكرتنـا الجمعيـة املراكمة .وضمن 
األحـدث  وهـي  الثانيـة،  املجموعـة 

واسـمها »محاوالت محاوالت«، نرى 
تعبـرات مختلفـة وبألـوان متباينة 
جـداً، بعضها عن الحـب وأخرى عن 
املـكان، وثالثـة نعاين فيهـا صحوناً 
فيها بضع حبات مـن الزيتون، وهي 
ذاتها نلمحها أمام رسير العاشقن يف 
املجموعـة األوىل. وعن هذه الصحون 
»وسـط  بالقـول:  صابـور  يتحـدث 
املعـارك السـورية فكرت بمـا يمكن 
مـن  السـورين،  جميـع  يربـط  أن 
مختلف املذاهـب واألديان والخلفيات 
والطبقـات االجتماعية، فوجدت بأنه 
صحـن الزيتـون.  املجموعـة الثالثة، 
»أيقونـات معـارصة«، تضـم سـت 
لوحـات بألـوان ناريـة عـىل األغلب، 
ملفاهيـم مختلفـة  وفيهـا محـاكاة 
لأليقونات، خاصة تلك التي يتميز بها 
الفـن السـوري القديـم، وفيها حالة 

عميقة من الروحانية.

َمُل َدُم األأْ َماُن لَديِه ُيعأْ َقلَّ األأْ

الذِّئأُْب ُمبأَْتِسٌم َقدأْ خاَننا َعلٌَم

ىس ِبال َنَظٍر َبدأُْر الأْقواِفِل َقدأْ أمأْ

ازتي َقلٌم ُت يف ُظلٍَم ُعكَّ َبحأْ أَصأْ

تأْ عالَمُتُه  َفَغرّني َوَسٌن َخفَّ

رََدٍة قد صادها ُعَقٌم أَيَّاُم َزغأْ

اَلأُْحبُّ يف َشلٍَل ما زاَرنا َغَزٌل             

َبيٌت ِبَغِر هوى ُبنياُنُه َعَدٌم

فولَِة شاَب َقبأَْل َموأِْعده ُر الطُّ ُعمأْ

َحلُّ الأْمتاَهِة َهلأْ ُيرى لَُه  رَقٌم

كاِت ُملأَْتِئٌم حأْ َماَن َمَع الضِّ إِنَّ األأْ

ِن َننأَْتِقُم َمأْ ال َعيَش لَوأْ لَمأْ َنُكنأْ لأِلأْ

َأْمن و حياة 

»البـوابـة 13« الهـروب من الـواقع العراقي 
بدعوى السياحة واالستجمام في الخارج

تدور أحداثها مع بداية ظهور »كورونا«

املراقب العراقي / املحرر الثقايف...
يـرى الناقـد والكاتب كريـم جبار النـارصي ان رواية  
»البوابـة 13«للروائـي عـالء الوردي تتنـاول موضوع  
الهروب مـن الواقع العراقي تحت مسـمى السـياحة 
واالستجمام يف الخارج، مبينا ان الرواية  تدور أحداثها 

مع بداية ظهور وانتشار فروس كورونا يف العالم.
وقـال النارصي يف قـراءة نقديـة خص بهـا )املراقب 
العراقـي(:إن البوابة 13 رواية ) لعالء الوردي( تأخذنا 
لهواجـس الحب ومتعة السـفر والثـورة , فقد تطرح 
الشـخصية الرئيسـة ) سـيف ( فكـرة السـفر اىل بلد 
مجاور ) إيران ( لغرض السـياحة واالسـتجمام وهو 
الخـارج من عالقـة حب فاشـلة مع زميلـة يف الكلية 
وفقـدان أحد  األصدقـاء يف فوىض الطائفيـة التي مر 
بها البلد وأشـعل فتيلها االحتالل األمريكي وهنا اليوم 
فوىض الدولـة حيث موجة التظاهرات حيث الشـباب 
رابضـون يف سـاحة التحرير مطالبـن بتغير الوضع 

العام من فساد إداري ورسقات خرات البلد. 
وأضاف :فبعد أن يطرح فكرة السفر لنفسه يف غرفته 
وباسـتذكار حديث مع صديقه ) جـواد  ( عن الفكرة 
الذي كان يرغب السـفر برفقته ولكن ) جواد ( يرفض 
السـفر وخاصـة يعانـي من فقـد والدته  ) رسـخت 
مخيلتي يف فكرة السفر ....( ص 9 وص 11 )هو يعتذر 
مني بعدم السفر معي ألسباب يعرفها ( وحديثه معه 
عـن هـم الوطن و معنى الثـورة ) ياصديقـي الغال ) 
جـواد ( قبل أن اذهب عنك ممكن تعطيني ل مفهومك 
عـن الثـورة ( ص 13 ويبـدأ الحديث عـن التظاهرات 
واملتظاهريـن والفسـاد والرسقات ومضامـن الثورة 
حسـب مفهوم صديقه وهو وإمكانية تحقيق أهداف 

الشـعوب واسـتذكار ثورات التاريخ ومنها الفرنسية 
ومقارنتهـا بتظاهـرات ترشيـن يف البلـد ) فأيـن تلك 
القيـادات مـن ثورتنـا أو قل مـن تظاهرات الشـباب 
العفويـة يف ترشيـن أيـن وحدة املنهـاج أيـن النظام 
لداخـي أين القيـادات املركزيـة ....( ص 16  . إضافة 
رفـض فكرة السـفر مـن األرسة ) كانت أمـي ومعها 

أبي معارضن لفكرة السـفر هذه ...( ص 26 . ولكنه 
يقرر السـفر ) ويف ليلة من ليال مطلع  شـهر شـباط 
لسنة 2020 قررت أن أسافر اىل ايران لغرض السياحة 
والسـفر والتمتـع بمنظارهـا الخالبـة ( ص20وتبدا 

رحلته من مطار بغداد عرب البوابة 13 الرحلة 351 .
وتابـع : يتعـرف عـىل الفتـاة )نرجـس(  وأمهـا بعد 
األحاديث التي بدأت يف الطائرة ) القصة ذو شـجون يا 
ولدي أنا من عائلة عراقية معروفة وميسورة الحال تم 
تهجرنا . ....( ص 29  وضمن السياق يأخذنا الراوي) 
سـيف ( يف حديث للروح وهواجسه عن الحب الفاشل 
يف بغـداد وهـذا مـا بينـه يف ص 41 و 47 وبتناصاتـه 

باختيـارات من قصائد الشـعر للشـاعر محمد إقبال 
وحافظ الشرازي ص 95 .

وأسـتطرد: ومـن ثـم يأخذنـا اىل رحلة متعة السـفر 
ونيتـه  يف بيان معالـم املدينة أصفهـان وصف املدينة 
ومعاملهـا التاريخيـة) حيـث وصفـت القـر امللكي 
وامليـدان ذا األربعـن عمـودا .....( ص31  ) ال ..ليـس 
السـياحة الدينية فحسـب بل سـوف اتوجه لشـمال 
إيران ومناظرها الطبيعية الساحرة ....( ص 34 وبعد 
وصولـه اىل مدينة مشـهد وهنـاك يبدأ حدث انتشـار 
الجائحـة  ) انتبهت لحالة معينة يبدو أنها طاغية عىل 
الشـارع أملشـهدي ...... فاغلب الناس رجاال ونسـاء 

تغطـي وجوههـم الكمامـات ( ص 47  وبعـد يخربه 
عامل املول)بـدا يظهر وباء معدي والناس خائفة منه 
..( ص 48   وتنقله هواجسـه إىل بلـده وبغداد وحنن 
األم واألرسة ) ولـدي حافـظ عىل نفسـك وأنـت بديار 

الغربة ثم إن هناك أخبار مزعجة .....( . 
وأوضـح : ان الروائـي يأخذنـا مـرة أخـرى اىل عالـم 
املـدن وسـحره بها وكذلـك عالقته بحبيبتـه )نرجس 
( واتصاالتـه بأصدقائـه وأخيـه )زيـد( ليطمـن عىل 
أوضاعهـم  وخصوصـا بعـد إخفـاء أمر وفـاة والده  
وفقدان صديقه )جـواد ( وبعد قرار الرجوع  للبيت يف 
املطـار) والعودة من بوابة 13 الرحلة 513 ( ص  202 
وهنا طرح وتالعب ذكي يف الذهاب واإلياب حيث كانت 
مغادرتـه من بغداد نفس رقـم البوابة وباختالف رقم 
الرحلـة حيث كانت 351  فهنا األرقام تأخذ بعد قدري 
أو داللـة رمـز عىل التشـاؤم حيث معتقـدات وتقاليد  
البعـض ..فكان  الوداع الحزيـن له ومن نرجس وأمها 
وهواجسـه البقاء يف إيران من اجلها بعد إن عرف أنها 

مصابة نتيجة عملها يف الطب .
وختم :شـخصية  )سـيف ( يف الرواية جالـت يف عالم 
السـياحة بن رحلة أستجمام وحب وتظاهرات شعب 
بقيـت مفتوحة األفـق وقد كان طـر ح الرسد بصوت 
واحد رغـم تعدد الشـخصيات فكانت الرواية حسـب 
رؤيتي سـرة ذاتية للروائي  وخاصـة يف طرح أفكاره 
الفلسفية والتنويرية واملعروف بطرحها يف التجمعات 
األدبيـة والثقافية وعـىل مواقع التواصـل االجتماعي 
والصحافـة وبرغم ذلك جميل جـدا أن تبرشنا الرواية 
بوالدة روائي قد يكون متمكن من أداته ومسك خيوط 

روايات أبداعية مستقبال .

عمر رعد
وإجـراءات  نظريـة  طروحـات  مـن 

منهجية وافدة إىل العرب،
 وُيعّد كتابه »جـذور نظرية األجناس 
األدبية يف النقد العرب القديم« الصادر 
 2017 األردن  يف  مجـدالوي  دار  عـن 
تجربـة حفريـة، تمتد بـرؤى حداثية 
معارصة إىل بواكر تأسـيس الظاهرة 
األجناسـية العربيـة، وفـق معطيات 
ومعالجات تنسـجم مع طبيعة النص 
أن  املعـروف  وطرائـق تلقيـه، فمـن 
البحـث األجنـايس يرتبـط بـ)نظرية 
األدب( بوصفها أسساً فلسفيًة تسعى 
إلرسـاء قوانن الكتابة األدبية، وإبراز 
وظائفهـا التكوينية لتحقيـق توزيع 
منتظم يراعي معاير تمييز األجناس، 
خصوصيتهـا،  وبيـان  وتصنيفهـا 
ويمكـن  وإشـكالياتها،  وتعالقاتهـا 
القـول إّن املؤلـف يف إجرائيـة تحليـل 
املتون النقدية يف ذلك الكتاب فّرق بن 
)نظريـة األدب( بمفهومها الشـمول 

و)نظريـة األنواع األدبيـة( التي تقف 
عنـد طبيعـة الجنـس األدبـي وتضع 
قواعده وتؤسـس ملقوماتـه البنائية، 
فحديثه يجعلنا أمـام مفهوم الجنس 
األدبـي، وظائفـه، عالقاتـه، أسسـه 
التصنيفيـة، أثـر الذائقـة يف ظهوره، 

التطور األجنايس.
ومـن هنـا يكـون قـد دّقـق النظر يف 
الجنس األدبي أكثر من مجرد الحديث 
عـن النظريـة األدبيـة، وما تشـتمل 
عليـه مـن موضوعات تتعلـق باألدب 
وتاريخـه ونقـده، أو نقـد النقد التي 
تسـعى لإلجابـة عـن أسـباب وجود 
األدب، وعـن أسسـه التصنيفية، وما 
الـذي يجعـل الـكالم أدبـا؟ والحدود 
الفاصلـة بـن األجنـاس ومواضـع 
تداخلها وطرائق والدتها، وهي رؤية 
يسـتثمر املؤلف صداها مـن الخزين 
املعريف اإلنساني، منذ بيانات أرسطو 
امتـدادا إىل الدعـوات الحديثـة التـي 
تتبايـن يف طرائـق النظـر إىل األدب، 

لتخـرج يف النهايـة إىل أن لـكل جنس 
أدبـي خصوصية يختلف بها عن غره 

شكال وماهية ووظيفة.

تتـوزع خريطـة الكتاب عـىل مقدمة 
يعـرض مـن خاللهـا املؤلـف الوعي 
العربـي والغربي يف األجنـاس األدبية، 
مشرا إىل تأّخر العرب يف 
تطوير رؤاهـم النظرية 
أنهـم  مـع  لألجنـاس، 
بمـا  األجنـاس  عرفـوا 
ينسـجم مـع ذائقتهـم 
تنطبق  التـي  الخاصـة، 
عىل نصوصهم منذ وقت 
تقديم  يسـبقها  مبّكـر، 
)رحمه  أحمـد مطلـوب 
اللـه( الـذي بّن فيـه أّن 
الكتاب  خصوصية هـذه 
تتمّثل يف منهجية واعية، 
تربز الراث بما يكتنز من 
آراء خصبـة يف األجنـاس 
التـي ظن بعض  األدبية، 
الباحثـن أن الـراث لـم 
التـي  أصولهـا  يمـس 
مثلـت دعـوة النقــــاد 
العـرب القدماء للتميمي، 
ليتنـــاول نتاجهـــــم 
األدبـي، ويقــــف عنـد 
مالمــــــح األجناس يف 
جادة،  وقفـة  مؤلفاتهـم 
تسـتخلص أبعـاد الجنس 
األدبي، وتؤسـس لحدوده 

وتستنبط قوانينه.

جذور نظرية األجناس األدبية في النقد العربي القديم 
ُع��رف الناق��د األكاديم��ي فاضل عب��ود التميمي 
عن��د  والفلس��في  األديب  بال��راث  باهتمام��ه 
الع��رب؛ إذ تؤس��س قراءات��ه للمت��ون النقدي��ة 
القديم��ة وعيا نقديا ونظ��را تأصيليا لكثري مما 

نقرأه اليوم.

اسماعيل خوشناو

»الزنجية« قضايا الحرية وااللتزام بمفهومهما الواسع
وليد خالدي

تعـد تجربـة الروائية عائشـة بنـور من خالل 
عملها الـرسدي املوسـوم بـ»الزنجية« الصادر 
عن دار خيال للنرش والرجمة، بربج بوعريريج 

ـ الجزائـر 2020، إنجازاً فريـداً من نوعه يف 
مجـال الكتابـة اإلبداعية، وخطوة حاسـمة 
داخـل املشـهد الثقـايف العربي، كـون العمل 

يفتـح نافذة جديدة، جعلتنـا نطل عىل عوالم 
أخرى، رسـمت لنا معاناة إنسانية من طابور 
مختلف، يتصـل بالواقع االفريقـي، أو القارة 

السمراء التي يشـهد شعبها املغلوب انتهاكات 
برشيـة، أخلـت بضوابـط املبـادئ األخالقيـة 
واملعاير االجتماعية، التي تصب يف خانة حقوق 
اإلنسـان، ما أدخل هـذه التجربـة ضمن األدب 
االفريقـي الـذي ال يزال تطاله أيـادي التهميش 
داخـل الخريطـة الجغرافيـة الفكريـة العربية 
سـواء عىل مسـتوى اإلبداع أو النقد، عىل الرغم 
من أنه يشكل حضورا الفتا للنظر عىل املستوى 
العاملي، نتيجة اإلنجازات التي فرضت نفسها يف 
السـاحة الثقافية واألدبية شـعرا ونثرا، إضافة 

إىل عـدد مـن الجوائـز املعتـربة التـي حصدها 
هـذا  يجرنـا  الحـال،  كان  أصحابها.وكيفمـا 
الحديث السـالف الذكر، إىل قضية بعينها بطلة 

الرواية »بالنكا« وهي ترسد أوجاعها وآالمها، يف 
عالم جعلها تغوص يف دهاليز العادات والتقاليد 
العميـاء والصماء، التي سـلبتها أغـىل ما تملك 
كرامتهـا املهـدورة، التـي تحفظ لهـا وجودها 
كـذات فاعلـة تمنحها حريتهـا اإليجابية، نحو 
غايـات تحمـل يف أحشـائها املعاني اإلنسـانية 
السـامية، ألن انشـغال الفكـر يف دوائـر الحق، 
يحيلنـا هذا قطعـا إىل قضايا الحريـة وااللتزام 
بمفهومهما الواسع، وتندرج ضمن هذا السياق 
ضمنيـا قضايا العنـف والرشعيـة واملرشوعية 
والسـلطة واالسـتبداد والديمقراطيـة وحقوق 
اإلنسـان بتعبر عـز الدين الخطابـي. وعىل أي 
حـال، فإن هـذه املطارحة، كما هو مجسـد يف 
عنـوان املقال، يتكشـف وجـه املفارقة عندما 
تتجاوز الكينونة جدار العزلة واالنطواء؛ لتبني 
رصحـا عاليا يضمـن لـكال الطرفـن إقامة 
جسـور التواصـل يف لغة إشـارية وترميزية، 
من أجل الحفر والنبـش يف القضايا العالقة، 
وبطـرق تخرق املعتاد واملألـوف يف معالجة 

األوضاع الراهنة.

نصوص

»أخيلة الظل« تمثيل العالم كعقدة
املراقب العراقي / متابعة...

ويف روايتنـا هنـا” أخيلة الظـل” حاولت 
منصورة عـز الدين تمثيل العالم كعقدة. 
حاولـت تمثيل العالم مـن دون أي محو 
للتعقيـد فيـه والذي ال حـل لـه، ُمركبًة 
مسـتويات مختلفة من اللغة بكل قلقها 
وهواجسـها عىل طول النسـيج الروائي، 
الـذي ما يـكاد الواحد يمسـك بخيوطه، 
حتى تترسب منه إىل مسـارات ومسـالك 

متشعبة عىل مدى سبع عرشة فصاًل.
منذ البداية ينتقـل العنوان، عتبة النص، 
مـن صيغتـه الخربيـة ليصبـح سـؤااًل. 
الروايـة،  افتتاحيـة  مـن  يبـدأ  اإليهـام 
حكـي عـىل طريقـة شـهرزاد:” تخيلوا 
معي مقعًدا خشـبًيا يف الباحـة األمامية 
لبيت عىل نهـر الفلتافـا قريًبا من جرس 
تشـارلز”، اإليهام لالنغمـاس يف صندوق 
الحكايات أو للدقة الغواية لتجريب لعبة 
املتاهات الروائيـة. متاهات أخيلة الظل. 
صنـدوق الحكايـات تخرج منـه حكاية 
تلـو أخـرى، وكل حكايـة يتمـدد منهـا 
حكاية، تنغمس يف تشابك تلك الحكايات 
ُمحاواًل التحرك بينها والبحث عن الرابط 
الغامـض بينهـا، الغموض الـذي يدفعك 
لالستمرار يف متاهات الرواية، تشد خيط 
كل حكايـة بحًثـا عـن ظل لكل األشـياء 

املحرفة واملرتبكة.
الظـل الـذي أرعـب آدم ألول مـرة حـن 
الحظـه وهـو يسـتحم فاسـتغاث بأمه 

لتقـول له بأن هذا ظلـه وأنه يتبعه. ” ال 
أريده. تخليص منـه ال أحبه وال أريده أن 
يتبعنـي”. هل يمكن التخلص من الظل؟ 
الكل يحلم بما قاله لوركا:” أيها الحطاب 
اقطع ظي”. الظل الذي قد يكون املايض 

وكل مـا خاضـه الواحـد طـول عمـره. 
ومحاولـة التخفف من عـبء املايض قد 
تكـون أكثر فداحة من تحمله، قد تنبعث 
أشـباحه وتتغلل يف الحـارض مرة أخرى 

ليصبح نسخة داكنة من املايض.

عالء الورديكريم جبار الناصري
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والن املاء وفري ورسيع الجريان، كانت هناك 
حاجة اىل س�دود ونواظم ومشاريع اروائية، 
فضال ع�ن الحاجة اىل مش�اريع لش�ق انهر 
ليص�ل املاء اىل اراض تحتاج اىل املاء لتس�قى 
املساحات الزراعية، وما عرف ب� )الذنايب(، 
وكان كل ذل�ك متاح�ا حت�ى منتصف القرن 
امل�ايض، ولكن م�ا حص�ل يف الق�رن الثامن 
عرش، حس�ب ما اكده الباحث والخبري بشأن 
املي�اه يف الع�راق املهندس حس�ن الرشيفي، 
انه عندم�ا بدأ تنفيذ تلك املش�اريع يوم كان 
الحاكم العثماني هو ال�ذي يحتل العراق، ما 
ات�اح لألثرياء والس�الطني تنفي�ذ العديد من 
املش�اريع االروائي�ة ومنه�ا ما ق�ام به ثري 
هن�دي يف مطلع ه�ذا القرن واس�مه )آصف 
الدول�ة( ح�ني رأى أرايض شاس�عة تقع بني 
ثالث محافظات ه�ي بابل والنجف وكربالء، 
فق�ام بتنفيذ مرشوع ش�ق نهر يبدأ من نهر 
الف�رات من مدينة املس�يب التابعة ملحافظة 
باب�ل وتق�ع ع�ى بعد 50ك�م جن�وب بغداد 
الحلة و50كم ش�مال كربالء، لينتهي العمل 
ب�ه بع�د م�رور س�نوات ويطلق عليه ش�ط 
)الهندية( نس�بة اىل الث�ري الهندي، ما جعل 
االرايض تش�هد نهضة زراعية كبرية تنوّعت 
فيها الزراعة لكل املحاصيل والفواكه عى مر 

السنني.
 

نواظم وسدود
لك�ن هذا النه�ر كما يق�ول الخب�ري يف املياه 
واملستش�ار املهن�دس حس�ن الرشيف�ي قد 
تس�بب بانحس�ار مياه نهر الحل�ة الذي يعد 
فرع�ا م�ن ف�روع الف�رات، الن املي�اه قد تم 
توجيهها اىل نهر الهندية الجديد، وكانت هناك 
حاجة لبناء س�دة عى نه�ر الهندية لتنظيم 
عملية توزيع املياه ولذا قام الس�لطان عبدي 
باش�ا ببناء سد الفرات وكذلك بناء ناظم من 
اآلج�ر وكان ذلك ع�ام 1830 وقد تم تهديمه 
عام 1854 ليبني الس�لطان عمر باش�ا 
س�دا عظيما م�ن الرتاب والحط�ب، ليتحول 
نه�ر الهندية اىل نه�ر الفرات االصيل ليش�ق 
نه�ر الحلة تماما بعد عام م�ن ذلك، واخذت 
حكوم�ة اس�طنبول باألم�ر فاس�تدعت من 
فرنس�ا املهندس املعروف املس�يو ) شو ندير 
فر( الذي وصل إىل بغداد يف خريف عام 1889 
وأخ�ذ يتجول دارس�ا مجرى الف�رات ليضع 
مخططا لبناء س�دة كان عرضها عى ش�كل 
جناحني مائلني مع فتحة يف الوس�ط طولها 
)17( قدم�ا، وق�د ح�رش لبناء هذه الس�دة 
الكثري من أبناء العشائر وغريهم واستعملت 
الس�خرة، وكان ذل�ك يف زمن الس�لطان عبد 
الحميد الذي شيدت يف عهده منارة قريبة من 
الجناح األيرس للس�دة من اجل تخليد تاريخ 
البن�اء يف عهده، وكتب عليه�ا تاريخ االنتهاء 

من البناء مع تمجيد للس�لطان عبد الحميد، 
وق�د أقي�م يف ترشي�ن األول من ع�ام 1890 
احتفال بافتتاح السدة وحرضه الوايل )رسي 
باش�ا( ومعه عبد الرحم�ن الكيالني ورفعت 
أفن�دي الجادرج�ي وأعي�ان بغ�داد وأعي�ان 
الحلة وكرب�الء، ومىض الرشيف�ي بقوله ان 
الطابوق الذي بنيت به الس�دة استخرج كله 
م�ن خرائب باب�ل واس�تخدم الديناميت من 
أج�ل ذل�ك، اذ كان يوضع يف ج�دران قصور 
)بختنرص( لنس�فها واس�تخالص الطابوق 
منه�ا وقد تصدعت الس�دة املذك�ورة يف عام 
1903 وبقيت الحالة س�يئة يف شط الحلة إىل 
أن أكمل )ويلكوكس( انشاء سدة الهندية يف 

عام 1913.
 

سدة الهنديَّة الثانية
لكن السدة التي بناها املهندس الفرنيس )شو 
ندير فر( ع�ام 1890 عى نهر الفرات أخذت 
تتهدم بمرور األي�ام حتى إذا حل عام 1905 
أصبحت الحالة يف شط الحلة أشد مما كانت 
عليه قبل انش�اء الس�دة وانقطع�ت املياه يف 
موسم الصيهود عن أرايض الحلة والديوانية 
والدغ�ارة، وقال الرشيفي: »يف ش�هر كانون 
الربيطان�ي  املهن�دس  وص�ل   1908 األول 
املعروف )وليم ويلكوكس( إىل بغداد، اذ عينته 
الحكومة العثمانية مستشارا للري يف العراق 

وبعد دراس�ة الوضع اقرتح بناء س�دة ذات 
أبواب حديدية عى بعد 800 مرت من ش�مال 
سدة )شو ندير فر(، وأخذت الحكومة بهذا 
االق�رتاح وعه�دت ببن�اء الس�دة إىل رشكة 
)جاكس�ون( الربيطانية وب�ارشت الرشكة 
العمل يف ش�باط 1911، اذ بنيت السدة عى 
اليابسة يف الجهة الرشقية من مجرى النهر 
واس�تخدم فيها زهاء 3500 عامل عراقي، 
وج�رى العمل فيه�ا بدقة عجيب�ة، ويعود 
الفض�ل للرشك�ة واملهن�دس ببنائه�ا بتلك 
الضخامة يف وضع إداري متفس�خ، وبلغت 
تكاليف الس�دة ربع مليون لرية وهذا مبلغ 
زهيد ويمك�ن أن نعزو ذلك إىل رخص أجور 
العمل من جهة ونزاهة املرشفني عى العمل 

من جهة  أخرى«.
 واك�د الرشيف�ي ان�ه يف 12 كان�ون األول 
الس�دة  بافتت�اح  االحتف�ال  ج�رى   1913
بحضور الوايل بالوكالة محمد فاضل باش�ا 
الداغس�تاني وقناص�ل الس�فارات وكب�ار 
املوظفني واألعيان، وكان حفال مهيبا، ألقى 
فيه املس�رت هويتيل مندوب الرشكة خطابا 
بالفرنس�ية، فأعقبه الداغس�تاني بخطاب 
آخ�ر بالرتكي�ة، وامس�ك بعدها باملس�حاة 
وازال ش�يئا من الرتاب ثم س�ارع 20 عامال 
إلزالة الرتاب يف خم�س دقائق لتتدفق املياه 

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

إّياك ومصادقة األحمق فإّنه يريد أن ينفعك فيضّرك.
ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.
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إن الفرتة الزمنية قليلة نس�بياً للصحفيات الس�ماويات يف بالط صاحبة الجاللة 
»الصحافة«، لو قورنت مع حجم املعاناة التي تلقتها الصحفيات واإلعالميات يف 
هذه الفرتة، ما س�بب عزوفا واضحا للمرأة السماوية عن هذه املهنة التي يراها 
البع�ض خطا أحم�ر، إال إن هناك عددا منهن رشعن يف وضع بصماتهن بش�كل 

مميز من خالل اختالف الطرح وتميز املضمون.
هذا االس�تطالع كش�ف عن عدد من نقاط املش�كلة، وبؤرة املعاناة التي تمر بها 
الفت�اة )الصحفية(، ب�دءاً من البيت والقيود التي يفرضه�ا األهل، وليس انتهاء 
بالتعقي�دات االجتماعي�ة ورأي املجتمع حول قضية عمل املرأة واملس�اومة عى 
دوره�ا األبدي للبقاء يف البيت ورعاي�ة األطفال، والعمل الصحفي بطبيعته عمل 
متاع�ب، إذ يصطدم الصحفي، س�واء الذك�ر أو األنثى، بممارس�ات اجتماعية 
وسياسية خاطئة، فيحاول تسليط الضوء عليها بهدف التصحيح، ولكنه يفاجأ 
بأنه قد يقحم نفس�ه يف القضية، كأنه طرف فيها، ما يعرضه للتحرش والخطر 
وكأنه ارتكب كبائر الذنوب من جراء قول الحقيقة يف زمن الكذب، فعدم وضوح 
حدود ما يسمى بالخطوط الحمراء والصفراء، أيا كان لونها، هو الباب العريض 

الذي يدخل منه املتصيدون يف وضع العراقيل أمام العمل الصحفي.
قال�ت الزميلة إرساء الس�اعدي، )مقدمة برام�ج( يف اذاعة الس�ماوة: »البد من 
االع�رتاف بأن الطريق م�ا زال طويال أمامي بفعل عدد م�ن املعوقات التي اعمل 

جاهدة لتخطيها، سواء عى مستوى املجتمع او املؤسسة«.

 إثبات الذات
واضافت الس�اعدي: »لحس�ن حظي، لم تكن تنقصني فرص�ة العمل، ومع ذلك 
اتجهت للعمل اإلعالمي، بش�غف كامل مدفوع�ة بالرغبة بإحداث تغيري وإعطاء 
ص�وت ملن ال صوت له، وبالت�ايل حققت طموحي وأثبت ذات�ي مع إرصاري عى 

التعليم الذاتي املستمر واغتنام الفرص السانحة«. 
وبين�ت »بم�رور األي�ام انكش�فت يل أرسار املهن�ة وأصبح�ت أكث�ر إطالعا عى 
خفاياها، فوجدت مثال أن اإلعالمية يف السماوة ال وجود لها يف الهيكل التنظيمي 
للمجتم�ع ال�ذي يفرتض أن تعم�ل تحت مظلت�ه ويحميها، وبالت�ايل ال أمل لها 
بالحماي�ة يف الوقت الذي تعاني منه األمرين، كحال زمالئها يف صعوبة الحصول 

عى املعلومة نتيجة عوامل عديدة«.
 مش�رية إىل أن من هذه العوامل »جهل الطرف اآلخر بالدور اإلعالمي وما تقدمه 
الس�لطة الرابعة للمجتمع، فتجده يتعامل مع تلك الوس�ائل باعتبارها مضيعة 
للوق�ت، فضال عن األع�راف والتقاليد البالية التي ما زالت تحدد مس�ار الغالبية 

العظمى من الناس، وبالنسبة يل ال اهتم كثريا لذلك ما دمت عى صواب«.
نظم وقوانني

الزميلة فرح الجبوري، )مراس�لة قناة العراقية( قالت: »كانت ارستي تشجعني 
عى العمل يف قطاع الصحافة وتش�د من أزري، ثم ما لبثت أن عملت يف تلفزيون 
املثن�ى املحيل قب�ل انتقايل إىل قناة العراقية التي وج�دت فيها األجواء املثالية من 

زمالئي يف التعاون واملساندة، وهي مؤسسة يفخر املرء بالعمل فيها حقاً«.
واضاف�ت ف�رح »أعتق�د أن الوقت قد ح�ان للمطالب�ة بالتفاتة ج�ادة من قبل 
املسؤولني يف الدولة إىل أوضاع املرأة العاملة يف اإلعالم وطرح قضيتها عى طاولة 

البحث والنقاش، مع تأكيد أهمية وجودها الفعيل عند الطرح«.
 واوضح�ت »الب�د من إيجاد نظ�م وقوانني واضح�ة متفق عليه�ا ومعرتف بها 

رسميا، تحل إشكالية تهميشها أو االنتقاص منها«.
 

حاجز الخوف
وبينت: »املرأة نفس�ها أضافت إىل معاناتها عندما خضعت للضغوط ولم تس�ع 
إىل تطوي�ر نفس�ها ومعرفة حقوقها، ال بل واملطالبة بها وتركت الس�احة ملن ال 
تخ�دم قضيته�ا، بل وأحيانا ت�يسء ملكانة املرأة العاملة، و كش�فت يل الخربة أن 
امل�رأة عندما تعكس مهنية عالية وثقة بالنف�س تفتح لها حتى األبواب املغلقة، 
وعلمتن�ي التجارب أيض�ا أن اإلعالمية عندما تكرس حاج�ز الخوف وتتمرد عى 

املفاهيم الخاطئة تصل وتكسب احرتام املسؤولني عى كل املستويات«.
 ولفت�ت اىل أن »تجربت�ي يف إذاع�ة وتلفزي�ون املثنى خري دليل، فق�د وجدت كل 
االح�رتام والتقدي�ر  م�ن الزمالء الصحفي�ني، وليس ذلك باملس�تغرب عى أناس 

مهنيني يعلمون ما هو دور املرأة يف بناء املجتمع«.

 
خروج عن املألوف

 مراس�ل قن�اة العراقي�ة يف املثن�ى، عيل كري�م، قال: »نس�بة امل�رأة اإلعالمية أو 
الصحفية بش�كل خ�اص، تكاد أن تكون معدومة عى مس�توى العراق بش�كل 
ع�ام، ولي�س يف املحافظة فقط، وه�ذا برأيي ناتج عن عامل�ني، أولهما صعوبة 
املهنة باعتبارها عى تماس مع الش�ارع ومع املواطن واملسؤول بالوقت نفسه، 
وثانيهما التقاليد االجتماعية التي ترى أن قيام املرأة بمثل هذا الدور هو خروج 

عن املألوف«.
واض�اف »أما نح�ن كصحفيني فإننا نرح�ب بعمل املرأة يف مج�ال الصحافة، ال 
بل ونش�د عى ي�د أي فتاة تدخ�ل إىل هذا املجال، لكن ما يؤس�ف ل�ه ان املرأة يف 
املحافظة ال تريد لنفس�ها ممارس�ة هذه املهنة، خوفا من التقاليد االجتماعية، 

أو من صعوبة املهنة«.

المرأة تقتحم 
مهنة المتاعب 

بغداد تستقبل يوميا 10 آالف طن من النفايات .. لم ال تصّنع فتفيد و تستفيد؟!

 بين شغف الماء و رحمة السماء  

بين يدي صاحبة الجاللة 

االثنين 26  نيسان 2021   العدد  2575  السنة الحادية عشرة

كان الماء يغمر ثالثة ارباع اراضي العراق، ما جعل مساحات الخضرة فيه 
تغطي كل ارجائه، حىت سمي ارض السواد لكرثة النخيل فيه وكرثة 

خضرته، حىت قيل ان اتصال بساتين العراق من الشمال اىل الجنوب، جعل 
صوت الديك ُيسمع يف وقت واحد يف كل العراق.

نواظم و سدود

مع زيادة عدد س�كان العاصمة بغداد من الرضوري 
معالجة النفايات التي يرميها هذا العدد من الس�كان 
باقام�ة معام�ل لتدويره�ا وتخلي�ص العاصمة من 
الروائ�ح الكريه�ة وحفظ صحة وس�المة املواطنني، 
اضافة اىل ما تخلفه هذه النفايات من تشويه لصورة 
االحي�اء والش�وارع، اذ يجب اضف�اء طابع حضاري 
عليه�ا  باعداد حدائ�ق عامة بدال عنه�ا ليفوح منها 
اري�ج الزه�ور بدال م�ن الروائ�ح الكريه�ة ومناظر 
القطط والكالب الس�ائبة وهي ترع�ى يف تلك االكوام 
العشوائية، ومع وجود )15( دائرة بلدية تقوم بجمع 
النفاي�ات، اال ان املواطن لم ير بعد معامل )ش�غالة( 

لتدوير النفايات املرتاكمة.
وكان�ت المان�ة بغ�داد خطط النع�اش فك�رة اقامة 
ه�ذه املعام�ل بع�د فرزها، لتش�غيل االي�دي العاملة 
الت�ي تعاني من البطال�ة، وكانت لنا زي�ارة اىل دائرة 
)املخلفات الصلبة والبيئة( لالطالع عى هذا املرشوع 

واس�باب تأخر انج�ازه. رئي�س الكيميائي�ني االقدم 
احمد عبد االله، معاون املدي�ر العام لدائرة املخلفات 
الصلب�ة والبيئ�ة ق�ال ل�«الصب�اح« لقد: »تأسس�ت 
دائرتنا ع�ام 2004 من اجل االهتم�ام بالبيئة ضمن 
الدوائ�ر املعني�ة، ومن ضم�ن مهامها ف�رز النفايات 
وتدويره�ا الن يف بغ�داد لوحده�ا ترم�ى )10( آالف 
طن نفاي�ات يوميا، ورشعنا بفكرة انش�اء وتصميم 
)4( معامل مقس�مة اىل اثنني يف جانب الكرخ ومثلها 
يف  الرصاف�ة لف�رز النفاي�ات، وحس�ب الرصيد املايل 
تم�ت املوافق�ة عى انش�اء معمل�ني منه�ا، االول يف 
ش�مال الكرخ يف منطقة التاجيات، والثاني يف شمال 
الرصاف�ة يف منطقة بوب الش�ام، وب�ارشت رشكات 
)القطاع الخاص( التي رس�ت عليها املقاولة بالعمل، 
وتم استرياد املواد الخاصة بالفرز وهي االن موجودة 
يف مخ�ازن ال�زوراء، وج�رى بن�اء االس�يجة وبعض 
الهي�اكل املعدنية«.واض�اف »لك�ن بعد ع�ام 2014 

وهب�وط اس�عار النفط وتده�ور االقتص�اد العاملي، 
اكث�ر املش�اريع الت�ي عدت غ�ري مهم�ة او اهميتها 
ليست عالية تم سحب اموالها الستخدامها يف نفقات 
اخرى، فتوقفت اعمال الف�رز، اما التدوير فهو يأتي 
بع�د الف�رز وهناك مواد ت�دور واخرى ال ت�دور ويتم 
وضع مثلث عى املواد القابل�ة للتدوير، ذلك الن مواد 
البالستيك والنايلون ليست كلها تدور، فغالبا الزجاج 
يدور وكذل�ك املعادن والورق، وهن�اك مواد تدور من 
دون صناع�ة وهي )االلكرتوني�ات( وقد تم فرز اكثر 
م��ن 60 % من املواد وان معمل الكرخ يأخذ نفايات 
الك�رخ والرصاف�ة كذل�ك، اذ ان مق�دار النفاي�ات يف 
العاصمة ه�و 9 - 10 آالف طن يوميا وعامليا كل فرد 
يرمي نفاي�ات مقداره�ا )كيلو ورب�ع الكيلوغرام(، 
وهذا يحدده الوضع االقتصادي واالجتماعي والثقايف 
للمواط�ن، مع العلم نحن يف ه�ذا الوضع االقتصادي 
ولدينا تبذير يف الطعام ويف زمن العقوبات االقتصادية 

لم تكن النفايات بهذه الكميات وكذلك هناك زيادة يف 
النف�وس، وان هذه املعامل تس�تهلك اكثر من نصف 
النفاي�ات املتوفرة، كما ان الف�رز والتدوير يحتاجان 
اىل اي�د عامل�ة كث�رية وكل عامل يفرز م�ادة خاصة 
ب�ه، لذا تكون الخطوط  متنوع�ة املواد«. وبني »لدينا  
مكان طمر واحد يف كل من جانبي الكرخ والرصافة، 
جانب الكرخ يف النباعي ويف الرصافة يف النهروان، وال 
نفت�ح طم�راً اال بمراقبة وزارة البيئ�ة، فمثال الطمر 
الصح�ي يف النهروان يبع�د )11( كم مرب�ع عن آخر 
نقط�ة يف النهروان، ولدينا طمر صح�ي يف البوعيثة، 
لكن�ه م�ا زال تح�ت االنش�اء، وهذه املراك�ز ضخمة 
وكب�رية، وداخ�ل االحي�اء الس�كنية ال توج�د مراكز 
طمر بالرغم من ش�كوى البعض من وجودها، ولكن 
يف بع�ض االحياء التي تش�هد التجاوزات يقوم بعض 
السكان باس�تحداث اماكن عشوائية للطمر الصحي 

وهذا ال يجوز مطلقا وهو ترصف فردي«.
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من الرفاعي اىل الكاظمي !
حقيقة ما يجري يف الرفاعي ...

قض�اء الرفاع�ي ال�ذي يبع�د 80ك�م 
ش�مال محافظ�ة ذي قار ه�و مدينة 
نفطية تنتج 100الف برميل يوميا من 
حقل الغراف النفطي ، واملستثمر من 
قبل رشكة برتون�اس النفطية ، حاله 
حال م�دن محافظة ذي ق�ار االخرى 
التي تش�كو س�وء الخدمات وفس�اد 

مسترشي طيلة 17 عاما املاضية .
بع�د تظاهرات ترشين 2019 تم الغاء 
املجل�س البل�دي وتغي�ر قائممق�ام 
القضاء بناء عىل رغب�ة املتظاهرين ، 
ومن ثم تم تكليف احد مهنديس بلدية 
الرفاعي بمهمة منص�ب القائممقام 
وهو املعروف عنه بالنزاهة واالخالص 
والح�رص واملثاب�رة يف العم�ل ،،، هذا 
الشخص قطع الطريق عىل املنتفعني 
من املال الع�ام وتصادم وتخاصم مع 
مس�ؤولني كبار وصغار يف الدولة من 
داخل وخارج الرفاعي بسبب حرصه 
الش�ديد عىل اموال اهايل الرفاعي التي 
كان امينا عليه�ا ، وخالل هذه الفرتة 
الوجي�زة التي تصل اىل س�بعة اش�هر 
تقريبا وبميزاني�ة املدينة املحلية غر 
كثرا يف مجال تقدي�م الخدمات االمر 
الذي جعل من ابناء املدينة ان تتمسك 
ب�ه وتطالب بتثبيت�ه باالصالة ، وهذا 
االم�ر ل�م ي�رق الفاس�دين وممثليها 
وادواته�ا يف املدين�ة ، كذل�ك ل�م يرق 
للمنتفعني واملعتاشني عىل الفساد من 
املنافع االجتماعية املخصصة للمدينة 
من رشك�ة النفط وصفق�ات العقود 
املشبوهة طيلة 17 سنة ، حتى راحت 
هذه الجهات الفاس�دةوادواتها تحيك 
املؤام�رات والدس�ائس حول�ه لغرض 
اس�تبداله لتس�تمر عجل�ة فس�ادهم 

وطغيانهم ونهبهم ورسقاتهم .
ث�الث محافظ�ني يف ذي ق�ار تعاقبوا 
ه�ذه  خ�الل  املحافظ�ة  ادارة  ع�ىل 
الف�رتة ، جميعهم بم�ا فيهم املحافظ 
الح�ايل لم ينصف�وا اه�ايل الرفاعي يف 
قراراته�م ، فكانت ق�رارات مترسعة 
وغر مدروس�ة تج�اه املدين�ة وتجاه 
السيد كاظم الفياض حتى ادرك اهايل 
الرفاعي انه�م جميعا كانوا يتعمدون 
خل�ق االزم�ات يف املدين�ة ، حي�ث لم 
يكلف احدهم نفس�ه يف زي�ارة املدينة 
واللقاء بأبناء القضاء بش�كل مبارش 
ملعرف�ة الحقيقة م�ن االهايل وتحقيق 
ته�دف  الت�ي  املرشوع�ة  مطالبه�م 
الستقرار املدينة، واكتفوا باالتصاالت 

الهاتفية مع بعض االشخاص فيها .
ثالث محافظ�ني لم يكونوا اهال إلدارة 
محافظة بحجم ذي قار، بدليل الحال 
م�ن يسء اىل اس�وء يف جمي�ع م�دن 
املحافظة ، سوء يف الخدمات، وانعدام 
لألم�ن ،وتخب�ط يف الق�رارات ، وخلق 

االزمات ، وال حلول يف االفق .
واضح�ا  انقس�اما  س�ببت  ق�رارات 
ورشخ�ا كب�را يف قض�اء الرفاع�ي ، 
ب�ني متمس�كني بالخط النزي�ه وبني 
معارض�ني تدفعه�م البؤر الفاس�دة، 
لكن الغريب يف االمر ان الجميع يشهد 
ل�ه بالنزاه�ة والح�رص والنج�اح يف 

العمل .
بن�واب  متمثل�ة  الفاس�دة  الب�ؤر 
ومس�ؤولني يف املنطقة نجحت نجاحا 
كب�را يف جع�ل النس�بة الكب�رة من 
اطراف الرصاع ادوات وبيادق شطرنج 
بيدها، بم�ا يف ذلك بعض من ش�يوخ 
العش�ائر املعول عليهم يف حل االزمات 
لكنه�م اليوم اصبحوا ج�زء كبرا من 

االزمة .
املتظاهري�ن  م�ع  الح�ال  كذل�ك 
املحس�وبني عىل ترشين ، فقد نجحت 
عصاب�ات الفس�اد يف ش�ق صفوفهم 
وتش�تيت قوتهم وخلق فج�وة كبرة 
بينه�م، م�رة بداف�ع عش�ائري ومرة 

بدافع حزبي والكثر منه باملال .
الرفاعي ي�ا س�يادة الرئيس اصبحت 
مدين�ة تلع�ب به�ا االه�واء وطي�ش 
لس�لطة  واض�ح  وانع�دام  الش�باب 
وهيب�ة  لس�يادة  وفق�دان  القان�ون 
الدولة ،،، واملؤسف واقولها بملء الفم 
وبمرارة أن اغلب ابناء املدينة املحليني 
س�كتوا امام كل هذه امله�ازل وتركوا 
االمور اىل ) شعيط ومعيط ( مع انهم 

هم الخارس االكرب فيها .
س�يادة الرئيس، ما يجري يف الرفاعي 
امر مدبر ومخطط له بشكل مدروس، 
وله تبعات أمنية واجتماعية كبرة قد 
تعص�ف بالكثر من ابنائه ، واملحافظ 
الحايل غر قادر ع�ىل اداء مهمته النه 
فق�د ثق�ة الش�ارع ، وق�راره االخ�ر 
بتنصيب نفس�ه قائممقام�ا للقضاء 
م�ن موق�ع ادن�ى ه�و نفس�ه ق�رار 
سلفه الس�ابق صاحب االزمة الكبرة 
يف القض�اء الذي لم نجني منه س�وى 

انفالت االمن يف املدينة .
ه�ذا م�ا يج�ري باختصار ياس�يادة 

الرئيس .

* املواطن  محمد كريم

ش�كى عدد من س�كان منطقه ح�ي العامل يف 
بغ�داد بخصوص قضيه التج�اوز عىل االرصفه 
م�ن قبل بعض املواطنني فمتى تبدأ امانه بغداد 
بحمل�ه رفعها م�ن االرصفه وتبليط الش�وارع 
خصوص�ا يف محله الجنابني حيث انها اصبحت 
منطق�ه خربه وش�وارعها منهاره ل�م تدخلها 
الي�ات التبلي�ط منذ الس�قوط ولغاي�ه االن.... 

ارجوا الرد

                           * امر عالء هادي

السالم عليكم..
دولة رئيس الوزراء املحرتم..

 ارج�و من حرضتك التدخ�ل املبارش من 
جناب�ك الكري�م لح�ل موض�وع مجمع 
الرموك الس�كني   حيث حص�ل تجاوز 
عىل العوائ�ل الس�اكنه يف املجمع بحجة 
اخالؤها بالقوة بسبب إحالة هذا املجمع 
إىل مس�تثمر ال أحد يعلم م�ا هو طبيعة 
امل�رشوع نرجو م�ن س�يادتكم التدخل 

وبشكل عاجل..

                     * عمار املالكي

اسدين
بالقلم العريض ..

و بدون تحّفظ

 اخالء
 مجمع سكني

امل�وارد  وزارة  أعلن�ت 
املائي�ة أنه�ا مس�تمرة 
الكافية  املي�اه  بتأم�ني 
ش�ط  إىل  ووصوله�ا 
الع�رب رغ�م انحس�ار 

األمطار هذا العام.
وقال مستش�ار الوزارة 
إن  ذي�اب  عب�د  ع�ون 
العام دون  األمطار هذا 
املع�دل إال أن ان�ه هناك 
بالجيد  خزي�ن وصف�ة 
يف سدود الوزارة أعطت 
لألخرة تطمينات بشان 
إمكاني�ة تأم�ني املي�اه 

إىل نهري  بش�كل كامل 
عالوة  والف�رات  دجل�ة 
ع�ىل اخذ نظ�ر االعتبار 
العرب بان  لحصة شط 
تس�تمر وتتدف�ق إلي�ه 
وف�ق املع�دالت املتف�ق 

عليها.
وكان�ت مديري�ة املوارد 
املائي�ة يف الب�رصة، ق�د 
 20 يف  للمرب�د  أك�دت 
نيسان 2021، أن نسبة 
امللوح�ة يف مي�اه ش�ط 
يف  بالطبيعي�ة،  الع�رب 
املي�اه  الكمي�ات  ظ�ل 

خل�ف  م�ن  ال�واردة 
صال�ح  قلع�ة  ناظ�م 
والبالغة 86 مرتا مكعبا 
أعلن�ت  بالثانية،بينم�ا 
قب�ل  امل�وارد  وزارة 
إج�راءات  اتخ�اذ  ذل�ك 
تقدم  احتم�ال  ملواجهة 
اللس�ان امللح�ي بش�ط 
الع�رب، عازية الس�بب 
يف  الكب�ر  النق�ص  إىل 
ال�كارون  نه�ر  واردات 
ولغ�رض تجن�ب زيادة 
تراكيز األمالح يف قضاء 

الفاو.

مبين�ة انه�ا انق�ذت 90 مص�اب م�ن املرىض 
الراقدي�ن من أص�ل 120 مريض م�ن ردهات 
املستشفى من خالل النوافذ وساللم الطوارئ 
الخارجي�ة الت�ي وضعته�ا فرق انق�اذ الدفاع 

املدني. 
وذك�رت املديرية يف بي�ان من�ه إن الحريق بدأ 
بانفجار اس�طوانة أوكس�جني حس�ب شهود 
العي�ان، مضيف�ة ان املستش�فى يخل�و م�ن 
منظوم�ة الحريق والس�قف الثانوي�ة عجلت 
من انتش�اراً النران س�بب احتوائها عىل مواد 
فلينية رسيعة االش�تعال، وأن اكث�ر الضحايا 
انقط�ع عنهم االوكس�جني بس�بب نقلهم من 

رده�ات املستش�فى أثن�اء عملي�ات االخ�الء 
واالنقاذ وكذلك استنشاق البعض منهم نواتج 

الحريق.
وتابعت ان فرق الحماية الذاتية يف املستش�فى 
ل�م تب�ارش بعملها لح�ني وصول ف�رق الدفاع 
املدني حس�ب قان�ون الدفاع املدن�ي، الفتة اىل 
ان املستش�فى مشيد من ثالثة طوابق الحريق 
كان يف الطاب�ق الثان�ي وتمكنت ف�رق الدفاع 

املدني من ابعاد النران عن الطوابق األخرى.
وبين�ت انه�ا زج�ت 30 فرق�ة اطف�اء وانقاذ 
وصل�ت بغضون دقائق للس�يطرة عىل النران 

واخمادها بشكل تام وانقاذ املرىض.
اىل ذلك وجه رئيس مجل�س الوزراء بالتحقيق 
يف ح�ادث مستش�فى اب�ن الخطي�ب، ومن�ح 

عائالت الضحايا حقوق الشهداء.
وقال بي�ان ملكتب�ه إن رئيس مجل�س الوزراء 
مصطف�ى  املس�لحة  للق�وات  الع�ام  القائ�د 
الكاظمي، نعى شهداء الحادث املأساوي الذي 
وق�ع يف مستش�فى ابن الخطي�ب يف العاصمة 
بغ�داد ، وام�ر بالتحقي�ق الفوري يف اس�باب 
وق�وع الحادث م�ع املعنيني يف ال�وزارة، وامر 
باس�تقدام مدي�ر املستش�فى ومدي�ر االم�ن 
واملسؤولني عن صيانة االجهزة يف املستشفى، 
للتحقيق الف�وري معهم ع�ىل خلفية الحادث 
والتحف�ظ عليه�م لح�ني اكم�ال التحقيقات 

ومحاسبة جميع املقرصين قانونيا.
ووجه ايضا وفقا للبيان بمنح عائالت ش�هداء 
الحادث كل حقوق الشهداء، وتوجيه امكانات 
الدول�ة ملعالج�ة جرح�ى الحريق بم�ا يف ذلك 

العالج خارج العراق.

فيما طالبت املفوضية العليا لحقوق االنس�ان 
حري�ق  بع�د  مس�ؤول  بموق�ف  الحكوم�ة 
مستش�فى ابن الخطيب، مؤك�دة انا ما حدث 
»جريم�ة« يف ظ�ل معلوم�ات اولية تش�ر اىل 
سقوط ما بني 30 اىل 45 ضحية جراء الحادث 
نتيجة انفج�ار قنينة أوكس�جني وفق تقارير 
أولية، مطالب�ة بإقالة وزي�ر الصحة ووكالءه 

واحالتهم اىل التحقيق.
وقال�ت املفوضي�ة  إنها تعد ه�ذة الحادثة اقل 
ما يق�ال عنها انه�ا » جريم�ة » بحق املرىض 
الذين اضطرتهم ش�دة امل�رض نتيجة االصابة 
بوب�اء كورون�ا )كوفي�د-19 ( اىل اللج�وء اىل 
املستشفى ومنح الثقة لوزارة الصحة والبيئة 
ومؤسساتها عىل ارواحهم واجسادهم فكانت 

النتيجة ان يحرتقوا فيها بدل التشايف.
وتابع�ت »ويف الوق�ت ال�ذي تنتق�د املفوضية 
أجراءات الس�المة واألمان يف مؤسسات وزارة 
الصح�ة والبيئة بأعتباره�ا املعنية  وأرتباطها 
املبارش بحياة االنسان  وخصوصا« يف الظروف 
الصعب�ة االس�تثنائية الت�ي نعيش�ها ، وم�ن 
منطل�ق املس�ؤولية وضمان�ه وحماية حقوق 
االنس�ان الدس�تورية نطال�ب رئي�س الوزراء 
باقال�ة وزي�ر الصح�ة ووكالءه واحالته�م اىل 
التحقي�ق،  وادارة ال�وزارة بش�كل ش�خيص 
م�ن موقع أدنى وبمعية فريق استش�اري من 
اس�اتذة الجامعات والكلي�ات الطبية العراقية 
الدارة ه�ذه ال�وزارة الحيوي�ة يف ه�ذا الظرف 

العصيب.

استمرار تأمين المياه لشط العرب رغم انحسار األمطار
املهم بجوالت القائد الرضوره ورجل 
املرحله   )الش�هيد الح�ي( ومالعب  
األطف�ال  الالع�ب م�ع  و  االفاع�ي 

اليتامى ..
الفديوهات و الصور االس�تعراضيه 
و البهلواني�ه ومجموع�ة املف�ردات 
اململ�ة يتناقله�ا يمين�ا و يس�ارا  ال 
تنط�ي علين�ا ليعترب نفس�ه البطل 
املغوار الذي اليدانيه احد.. نحن نريد 
افعاال وحلوال ملشاكلنا وفرص عمل 
ليحيا وي�اكل الفقر وليس مقاطع 

تمثيلية .

         * سمر الكاظمي

وصفت بلدية محافظة ذي قار، تخصيصات 
املحافظ�ة يف م�رشوع قان�ون املوازنة للعام 
الجاري، بأنه�ا مقبولة من ناحية التخطيط 
فقط، لكنها غر مقبولة من جانب التطبيق 
الفع�ي، وال ترت�ٍق إىل حاج�ة أه�ايل ذي قار 
وتطلعاتهم.وذكر مدير البلدية كاظم الصايف  
إنه وفقا للمعومات األولية فإن حصة قضاء 
النارصية ودوائرها، من تخصيصات املوازنة 
تبل�غ 49 مليار فقط، وهذا رق�م »خجول«، 

مؤك�دة بلدية ذي قار بحاجة إىل 10 أضعاف 
ذلك الرقم لس�د حاجتها الفعلية، مس�تدركا 
أنهم سيعملون باملمكن واملتوفر من األموال 
وال يتوقف�ون عند ذلك. حس�ب قوله.وكانت 
اللجن�ة االستش�ارية يف محافظة ذي قار قد 
اعلنت يف وقت س�ابق وص�ول املوازنة املالية 
املخصص�ة إىل املحافظ�ة، مؤك�دة مب�ارشة 
الحكومة املحلية بإجراءات التخصيص وفق 

اآللية املتبعة.

مناش�ده اىل الس�يد رئيس الوزراء نحن مرىض فقردم البحر االبيض املتوسط املعروف 
ب ) مرىض الثالس�يميا ( نعاني من عدم توفر دم فصيله +O خاصتا وجهاز فلرت الدم 
ال�ذي يقوم بنقل الدم اىل املريض وعدم االهتمام بامل�رىض خاصتا منذ جائحه كورونا 
علم�ا ان حياة امل�رىض متوقفه ع الدم والفل�رت وليس كمواد الغذائي�ه الذي قطع عن 
الش�عب وهو متوفر يف مخازن يرتك اىل ان ينتهي موع�ده ويرمى الن املواد يدبر ويباع 
يف األس�واق بينما العالج مكلف وال يستطيع املريض رشاه ألنها بأسعار باهضه الثمن 
وهناك عوائل لديها مريضني أو 3 مرىض وفقط الوزاره تس�تطيع أن تس�تورده نرجو 
منك ان تزور املستش�فيات وخاصتا مستشفى ابن البلدي وان تنظر اىل ابنائك وخدمه 

هذه الرشيحه املظلومه ولكم مني جزيل الشكر..

                                                                             * شرين كريم

نف�ذت الق�وات األمني�ة يف واس�ط ممارس�ة لتفتيش 
الدراج�ات الناري�ة وتدقي�ق مستمس�كاتها وذلك عىل 
خلفية مناشدات  من األهايل تفيد بتعرضهم إىل اإلزعاج 
بس�بب الرسعة العالي�ة وقيام اصحابه�ا بفعاليات يف 
املناط�ق الس�كنية والش�وارع الرئيس�ية.وقالت قيادة 
الرشط�ة يف بي�ان أن هذا اإلجراء نفذ م�ن قبل الرشطة 
وأفواج الطوارئ ورشطة النجدة، ملتابعة هذه الترصفات 
التي تصدر من البعض من سائقي الدراجات بما يسبب 

اإلزعاج للمواطنني.

هل يعلم الس�يد رئيس ال�وزراء أنه التوجد يف العراق مش�اريع 
استثمار حقيقيه وأن جميع املشاريع وهميه وفاسده الغرض 
م�ن قيامها هو قي�ام املس�تثمرين يف هذه املش�اريع الوهميه 
بالرتبح عرب ادخال جميع املواد الالزمه ألنش�اء املرشوع بدون 
دفع اي رس�وم كمركي�ه وبيع هذه امل�واد يف االس�واق املحليه 
وبالتواط�ئ مع هيئة االس�تثمار التي ه�ي يف الحقيقه واجهه 
للفس�اد اللت�ي عن طريقه�ا يحص�ل املس�تثمر املفرتض عىل 
األعفائ�ات الكمركي�ه دون مراقبة نس�بة االنج�از يف املرشوع 

والذي يكون غر قائم اصال«

                                                * فرمان الحمود

لق�د نف�ذ صرب اصح�اب ارايض مقاطع�ات 2 و3 ع�ىل 10 ابو 
دشر الثانية بسبب تقاعس واهمال بلدية الرشيد وعدم القيام 
بواجبه�ا اتجاه هذه االرايض البالغ عددها 23 الف قطعة ارض 
موزعة منذ مايقرب ال20 عاما، ونتيجة لهذا االهمال فقد قرر 
االهايل التظاهر واالعتصام امام دائرة بلدية الرشيد لحني تنفيذ 
املطال�ب الت�ي ابرزها ايص�ال الخدمات االساس�ية التي تمكن 
االه�ايل من البناء اضافة ملنع رمي االنق�اض وازالة التجاوزات 
وفتح املداخل وازالة العوائق وتس�هيل معام�الت منح اجازات 
البناء من دون وضع العراقيل وحل مشكله االخطاء التصميمية 
، ونذكر اننا اصح�اب ارايض لنا الحق باملطالبة كمواطنني غر 
قاصدي�ن خلق االذى او عرقلة س�ر القان�ون ... فقط نطالب 

بحقوق ارايض ومنطقة مهملة منذ مايقرب ال� 20 عاما .

                                                      * حيدر خزعل
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طالب ذوو وعشرة املعلمة الشابة املقتولة مريم ماجد الخفاجي 
يف الديوانية، مجلس القضاء األعىل ومحكمة اس�تئناف القادسية 
بإجراء حكم اإلعدام بحق الشخص الذي قام بقتل وخطف ابنتهم 

ورميها بالقرب من النهر بقضاء السدير جنوبي الديوانية.
وق�ال ش�يخ عش�رة خفاج�ة يف 
الديوانية الش�يخ مهن�د الخفاجي 
إن عش�رة خفاجة تطالب بإعدام 
املته�م القات�ل يف م�كان الحادث، 
مشرا إىل عدم املطالبة بالفصل أو 

العطوة العشائرية.
وأض�اف أن ه�ذه القضي�ة تعت�رب 
قضي�ة مختلفة ع�ن كل القضايا، 
مبينا أن عش�رة خفاجة لم تقبل 

بغر حكم اإلعدام بحق القاتل.
يش�ار إىل أن األجهزة األمنية عثرت عىل جثة املعلمة بعد قتلها من 
قبل السائق واعتقاله بعد ثالث ساعات من تنفيذ الجريمة بقضاء 
الس�دير جنوب�ي الديواني�ة، فيما ق�ررت املديرية العام�ة لرتبية 
الديوانية تغير اس�م ثانوية املتفوق�ات الثانية يف مركز املحافظة 

إىل ثانوية مريم للمتفوقات.

مطالبات باعدام مجرم

كشفت مديرية

 الدفاع المدني 

معلومات عن حريق 

مستشفى ابن 

الخطيب المخصص 

لمرضى كورونا 

دعم حكومي خجول  حملة لتفتيش الدراجات النارية

التجاوز على االرصفة 10

قضاء الرفاعي
 ضحية الطيش الشبابي 

وانعدام القانون

معاناة ) مرضى الثالسيميا ( 

هل تعلم 

»لقم�ة يف بط�ن جائ�ع خ�ر م�ن بن�اء 
ألف جام�ع ... وخر ممن كس�ا الكعبة 
وألبس�ها الرباقع ... وخ�ر ممن قام لله 
راكع ... وخر ممن جاهد الكفر بس�يف 
مهن�د قاطع ... وخر مم�ن صام الدهر 
والحر واق�ع ... وإذا نزل الدقيق يف بطن 
جائع له نور كنور الش�مس س�اطع ... 

في������ا برشى ملن أطعم.

                        * اسعد الساعدي

لقمة في بطن جائع 
خير من بناء جامع

 ايصال الخدمات االساسية

اتساع دائرة الحرائق ... المريبة

خسائر مروعة باالرواح في كارثة مستشفى ابن الخطيب السباب ليس اقلها االهمال



حدثت ثالثة انفجارات شمسية ضعيفة 
م�ن الدرجة C صب�اح الخمي�س، وفقاً 
األش�عة  ملخت�ر  اإللكرتون�ي  للموق�ع 
ملعه�د  التاب�ع  الفل�ك  وعل�م  الس�ينية 

الفيزياء يف أكاديمية العلوم الروسية.
ثالث�ة  هن�اك  »كان�ت  املوق�ع:  وق�ال 
 C الدرج�ة  م�ن  شمس�ية  انفج�ارات 

وأعىل«.
حدث�ت االنفج�ارات الواح�د تل�و 

و8:50  و8:00   7:10 يف  اآلخ�ر 
بتوقيت موسكو.

تصن�ف االنفج�ارات حس�ب 
 .Xو  Mو  Cو  Bو  A قوته�ا 
وت�ؤدي الس�حب البالزمي�ة 
املنبعث�ة أثناء االنفجارات إىل 
عواص�ف مغناطيس�ية عىل 
األرض. كم�ا أوض�ح رئيس 

كوزي�ن،  س�رغي  املخت�ر، 
يحدث ه�ذا بعد يومني إىل ثالثة 

أيام من االنفجار.
مث�رة  ص�ورة  أظه�رت  فيم�ا 

للش�مس، حم�راء الل�ون، مكونة من 
100 أل�ف ص�ورة مأخوذة م�ن األرض، 

نجمنا بتفاصيل معقدة، بما يف ذلك بناء 
التوهج الشميس.

وق�ال املصور الفلكي أن�درو مكارثي إن 
صورة الش�مس كانت واحدة من أوضح 

الص�ور الت�ي التقطت لنجمن�ا املضيف 
ع�ىل اإلط�الق، حي�ث وصل�ت إىل 230 

ميغابكسل.
وباس�تخدام تلس�كوب ش�ميس جدي�د 
فائ�ق الدقة، قام املصور من كاليفورنيا 
بوضع آالف الصور فوق بعضها البعض 

اللتقاط الشمس بتفاصيل مذهلة.
وُتظه�ر الصورة الضخمة، التي تبلغ 
230 ميغابكس�ل، وه�ي الكامرا 
القياسية حوايل 10 ميغابكسل، 
الش�مس املس�تديرة متوهجة 
بل�ون أحم�ر غام�ق ومث�ر 

ومظلل عىل سماء مظلمة.
والص�ورة املدمج�ة واضحة 
جدا لدرجة أنه حتى البالزما 
الحاف�ة  ع�ىل  املوج�ودة 
الخارجي�ة للش�مس يمك�ن 
رؤيته�ا، وهي ترقص يف الجو 

مثل اللهب.
وكان علي�ه أن يلتقط ما يقارب 
100 أل�ف صورة فردية للش�مس، 
بمع�دل نح�و 100 ص�ورة يف الثانية 

اللتقاط التفاصيل املذهلة.
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خلص�ت دراس�ة علمية، نرشت أوائ�ل أبريل الجاري 
بمجلة »الرعاية الصحية«، إىل أن االس�تخدام املتكرر 
لإلنرتنت من األش�خاص التي ت�رتاوح أعمارهم بني 
55 و75 عاًم�ا، كان مفي�ًدا للصح�ة العقلية، خالل 
فرتة اإلغالق التي صاحبت جائحة كوفيد-19.وتشر 
الدراس�ة التي أجرتها جامعة س�اري اإلنجليزية، إىل 
أولئك الذين استخدموا اإلنرتنت بشكل أكر، وخاصة 
من أجل البق�اء عىل اتصال مع األصدق�اء والعائلة، 
كانوا أق�ل عرضة لإلصاب�ة باالكتئ�اب، وأبلغوا عن 
جودة حياة أعىل.وتعتر الوحدة والعزلة االجتماعية 
م�ن املش�اكل الرئيس�ية للكثري�ن يف ظ�ل اإلغ�الق 
النات�ج ع�ن جائح�ة كوفي�د-19، خاص�ة يف حالة 
كبار الس�ن؛ إذ ترتفع مع الوح�دة خطورة اإلصابة 
باالكتئ�اب والنتائج الصحية الس�لبية األخرى، لكن 
الدراس�ة تؤكد أن االس�تخدام املتك�رر لإلنرتنت لدى 
كب�ار الس�ن قد س�اعد يف تقلي�ل ه�ذا الخطر.درس 
الباحثون 3491 مش�ارًكا فردًيا؛ أثناء تدابر التباعد 

مسح االجتماع�ي يف بريطاني�ا، يف حني  تم 
املشاركني استناًدا إىل وترة 

اس�تخدامهم  ون�وع 
مث�ل:  لإلنرتن����ت، 

ع�ن  البح�����ث 
ت  ملعلوم�����ا ا

أو ألغ���راض 
االتص�ال.

اإلنترنت يؤثر على الصحة 
العقلية لكبار السن

أبل تكشُف جديدها.. 
»ماك« بعدة ألوان 
واآليباد األكثر تقدما

ط�ور باحثون يف بريطانيا لقاح املالريا األكثر فاعلية 
يف العالم، ليصبح أول م�ا يحقق هدف الفعالية الذي 

حددته منظمة الصحة العاملية بنسبة ٪75.
وحس�ب موق�ع روس�يا الي�وم، أبل�غ باحث�ون من 
جامع�ة أكس�فورد ورشكاؤه�م ع�ن نتائ�ج تجربة 
/R21 ،املرحلة الثانية »ب« من لقاح املالريا املرش�ح
Matrix-M، وال�ذي أظه�ر فعالية بنس�بة 77٪ عىل 

م�دى 12 ش�هراً م�ن املتابع�ة. ويأمل�ون يف أن تت�م 
املوافق�ة عىل اس�تخدام اللق�اح يف غض�ون العامني 
املقبلني، بن�اء عىل الرسعة والدروس املس�تفادة من 

خالل التطور الرسيع لتطعيمات »كوفيد 19«.
وقاد أدري�ان هيل، مدير معهد Jenner وأس�تاذ علم 
اللقاحات بجامعة أكسفورد، أيضاً البحث وراء لقاح 

أكسفورد/ أسرتازينيكا لفروس كورونا.

بعد 10 أيام.. خبر سار بشأن لقاح »الجرعة الواحدة«

طاقة براكين المحيطات تكفي قارة كاملة

أوضح صورة على اإلطالق ..3 انفجارات شمسية.. وال تأثير على األرض

فايزر ُتِعدُّ نسخة من لقاحها يسهل تخزينها

س�محت الس�لطات الصّحي�ة 
باست����ئناف  األمركي���ة، 
عملي�ات التطعي�م يف الواليات 
»جونس�ون  بلق�اح  املّتح�دة 
املض�اّد  جونس����ون«  أن�د 
لكوفي�د-19، يف قرار يأتي بعد 
10 أي�ام عىل تعليق اس�تخدام 
هذا اللّقاح إثر تس�جيل حاالت 

تجلّطات دموية نادرة.
األمركية  »املراك��ز  وقال��ت 
للس�يط���رة ع�ىل األم�راض 
الوكال�ة  والوقاي�ة منه���ا«، 
ع�ن  املس���ؤولة  األساس�ية 
الوالي�ات  يف  العام�ة  الصّح�ة 
األمركية  والوكال�ة  املّتح�دة، 
لألدوي�ة »أف دي إيه«، يف بيان 
مش�رتك إّن »اس�تخدام لق�اح 
جونسون أند جونسون املضاّد 
أن  يج�ب  لكوفي�د-19 

ُيس�تأنف يف الواليات املّتحدة«، 
معت�رة أّن فوائد اللّقاح تفوق 

بكثر مخاطره عىل البالغني.

وكان�ت الس�لطات الصحية يف 
الواليات املّتح�دة علّقت يف 13 
أبريل الجاري عمليات التطعيم 

الدوائي�ة  الرشك�ة  بلق�اح 
إفس�احاً  العمالقة  األمركي�ة 
يف املج�ال أمام إج�راء تحقيق 
يف األس�باب التي جعل�ت عدداً 
من النس�اء اللواتي تلّقني هذا 
اللقاح ُيصبن بتجلّطات دموية 
خطرة مرتبط�ة بانخفاض يف 

مستويات الصفائح الدموية.
وإذ أّكدت الوكالتان يف بيانهما 
أّنهم�ا »واثقت�ان م�ن أّن هذا 
اللّق�اح آمن وفّع�ال يف الوقاية 
م�ن كوفيد-19«، ش�ّددتا عىل 
أّن�ه »يف الوق�ت الحايل، تش�ر 
البيان�ات املتاح�ة إىل أّن خطر 
دموي�ة  بجلط�ة  اإلصاب�ة« 
»منخف�ض للغاي�ة، لك�ّن إف 
دي إيه ويس دي يس س�تظالن 
التحقيق  يقظتني وستواصالن 

يف هذا الخطر«.

تس�تعد رشكة فايزر إلنتاج نسخة من 
لقاحها املضاد لف�روس كورونا يمكن 
تخزينها ألش�هر يف درجة حرارة ثالجة 
حف�ظ األدوية الكالس�يكية، ب�داًل من 

-70 درجة حالًيا.
وأكد رئيس رشكة فايزر التنفيذي ألبر 

بورال ان النس�خة الجدي�دة من اللقاح 
ستكون متوفرة يف الصيف املقبل.

ويف مقابل�ة أجري�ت مع�ه يف مصن�ع 
ب�ورس يف بلجي�كا ال�ذي ص�ار منصة 
مهم�ة لإلنت�اج العاملي للق�اح فايزر-
بايونتي�ك، ق�ال رئيس رشك�ة األدوية 
»متفائ�ل«  إن�ه  العمالق�ة  األمركي�ة 
بشأن قدرة املصل عىل مواجهة املتحور 
الهندي، ودافع عن السياس�ة السعرية 
الت�ي تعتمدها الرشكة.واض�اف :لدينا 
بيانات عن املتح�ور الريطاني املنترش 

ع�ىل س�بيل املث�ال يف إرسائي�ل 
اللق�اح  فعالي�ة  وتبل�غ 
ضده�ا 97٪. يف جن�وب 
إفريقي�ا، اللق�اح فع�ال 
املح�ي  املتح�ور  ض�د 
وتظه�ر   .٪100 بنس�بة 
أنه  الرازيل  البيانات من 
يؤمن عىل نحو جيد جًدا« 

التحصني ضد املتح�ور الرازيي.وتابع 
:بالنس�بة للمتحور الجديد الذي ُرصد 
يف الهن�د، ليس لدينا أي بيانات، لكنني 
متفائل بش�أن قدرتنا عىل الس�يطرة 
عليه�ا. طورنا عملي�ة تتيح الحصول 

ع�ىل لقاح فعال يف خ�الل 100 يوم من 
ظهور متحور يمثل مصدر قلق، وأنا 

مرتاح لهذا الهدف الصعب، نظرًا 
لفعالي�ة تقني�ة الحم�ض 

النووي املرسال.

كيف تحافظ على طاقتك في العمل خالل الصوم ؟

العنف وامليول العدوانية وانخفاض معدالت 
الرتكي�ز ترجع لس�وء التغذي�ة يف األطفال 
، فكلم�ا كان�ت العن�ارص الغذائية تحتوى 
ع�ىل الفواك�ه والخ�راوات والروتينات 
واالمتن�اع ع�ن امل�واد الحافظ�ة واألكالت 
الرسيع�ة أدى ذل�ك إىل نم�و خاليا بش�كل 
أفضل.وتق�ول د. ي�رسى الكاظ�م أس�تاذ 
التغذي�ة الطبي�ة باملرك�ز القوم�ي 
أن  إىل  توصلن�ا   : للبح�وث 
يلعب دورا مهما  الغذاء 
التل�وث  م�ن  الح�د  يف 
الذي يؤث�ر عىل صحة 
األطف�ال، وذل�ك م�ن 
خالل بحث تم إجراؤه 
يف املركز باالشرتاك مع 
الش�عبة الطبية ش�مل 

150 طف�ال م�ن املرتددين ع�ىل املركز من 
األرس الفقرة من سن 5سنوات إىل سن 18 
س�نة وتم تحديد كميات معدنى الرصاص 
والزئب�ق وعن�ر الكادمي�وم ع�ن طريق 
تحليل البول وتقييم معدل الذكاء والسلوك 
والعن�ف والتعاون والرتكي�ز ومعرفة نمط 
أن  الغ�ذاء له�ؤالء األطف�ال حي�ث وج�د 
معظم�ه يعتمد ع�ىل النش�ويات والدهون 
بدرج�ة كب�رة وأن معظ�م تل�ك الده�ون 
مصدرها الزي�وت املهدرجة وأخضع فريق 
البحث هؤالء االطفال التب�اع نظام غذائي 
ملدة ثالثة أش�هر غنى بالزنك والس�يلينيوم 
والكالسيوم الذى يتمثل ىف منتجات األلبان 
والروتين�ات،  والفواك�ه  والخ�راوات 
وإع�ادة تقييمه�م من خالل تحلي�ل البول 
والش�عر مرة أخرى وتقييم نس�بة املعادن 

الثقيلة فيهم.
وأضاف�ت أن التجرب�ة أوضح�ت انخفاضا 
كبرا ىف نس�بة املع�ادن الثقيل�ة وكذلك ىف 
االتجاه العدوانى للسلوك مع ارتفاع بسيط 
ىف نسب الذكاء والرتكيز وارتفاع ىف معدالت 
التحصي�ل ال�دراىس. وأش�ارت النتائج إىل 
أن اتباع نظ�ام غذائى ع�اىل الروتني يقلل 
من امتص�اص عنر الكادمي�وم ومعدن 
الرص�اص، وتن�اول كمي�ات مناس�بة من 
الحديد والس�يلينيوم واألحم�اض األمينية 
املنجني�ز،   ،E و   C وفيتام�ني  الكريتي�ة، 
 B والنح�اس، الكالس�يوم، والفيتامين�ات
املرك�ب والزن�ك، والس�يلينيوم تتداخل مع 
امتصاص الرصاص والكادميوم وتخفض 
م�ن س�ميتها، وبن�اء ع�ىل ذل�ك يمكنن�ا 
الحفاظ عىل معدل ذكاء األطفال، وتحسني 

س�لوكهم وتحس�ني تحصيله�م ال�دراىس 
عن طري�ق تصحي�ح تغذيته�م. وأضافت 
د. ي�رس أنه م�ن املهم ج�دا العناية بتغذية 
األطف�ال لنم�و امل�خ بص�ورة جي�دة مما 
يتي�ح فرصا أفض�ل لجودة حي�اة وتوافق 
وتحصي�ل م�دريس أعىل مما يع�ود بالنفع 
ع�ىل الطف�ل واألرسة واملجتم�ع كله. ومن 
أهم عن�ارص التغذية الت�ى تحمى املخ من 
االلته�اب واألكس�دة هي الحدي�د، والزنك، 
والس�يلينيوم، والكالس�يوم، »فيتامني ج، 
ب « مركب وأحم�اض أمينية ودهنية غر 
مشبعة. وهذه العنارص متوافرة ىف البيض 
- الزبادي - املوز- الحمص- الجزر- الفول 
الس�وداني- ب�ذرة الكتان-سمسم-عس�ل 
جنزبي�ل-  قرف�ة-  اس�ود-  نحل-عس�ل 

كاكاو-الحليب.

يعان�ي الكثر من الصائمني من اإلرهاق 
خالل يوم رمضان، والسبب هو تخليهم 
عن وجبة الس�حور أو تناولهم لوجبات 
ق�د تزيد م�ن حدة العط�ش والجوع، أو 
قلة الطاقة طيلة اليوم.ويتفق أخصائيو 
التغذي�ة عىل أنه من املس�تحيل الحفاظ 
عىل نف�س مس�توى الطاقة م�ن بداية 
الصب�اح إىل غروب الش�مس، ولكن من 
املمك�ن الحد م�ن ال�رر والتمتع 
ممك�ن.  وق�ت  ألك�ر  بالطاق�ة 
ويكمن الرس بالنس�بة ألخصائية 
التغذي�ة ه�دى بناني، فيم�ا تأكله 

خالل السحور.
إذ تش�كل هذه الوجبة التي يعترها 
البعض األخرة وآخرون األوىل يف اليوم، 
»وق�ودا وزادا ويج�ب ع�دم إلغائه�ا«، 
وفق م�ا أكدت أخصائي�ة التغذية ملوقع 

»سكاي نيوز عربية«.
نقطت�ني  مراع�اة  »يج�ب  وتضي�ف: 
وقت�ه  هم�ا  الس�حور،  يف  رئيس�يتني 

ومكوناته، إذ أنه عىل الش�خص الرتتيب 
لتن�اول ه�ذه الوجبة س�اعة قب�ل أذان 
الفج�ر، حتى يك�ون لديه الوق�ت الكايف 

ملض�غ الطع�ام بش�كل جي�د وتجن�ب 
االنتفاخات واملغص«.

وم�ن ناحي�ة الطع�ام، تؤك�د بناني أنه 

يجب عدم الرتدد يف تناول طعام متوازن 
غني بالنش�ويات عكس وجبة الفطور، 
»ألنها تهضم برسع�ة أقل وتحافظ عىل 
الش�عور بالش�بع مل�دة أط�ول، وتمنح 
الطاقة والنش�اط وتسهل الحركة خالل 
اليوم«.وم�ن األغذية الت�ي تنصح بناني 
بتناوله�ا يف الس�حور، الخب�ز والحبوب 
والبطاطا، باإلضاف�ة إىل البقوليات مثل 
الف�ول والع�دس واملعكرون�ة بأنواعه�ا 

والفواكه مثل املوز.
وتش�ر أيضا إىل أهمية تناول املكرسات 
مث�ل اللوز والبن�دق، ألنه�ا تحتوي عىل 
نسب مرتفعة من الروتينات والسعرات 
ب  وفيتام�ني   3 وأوميغ�ا  الحراري�ة 

واملغنيسيوم.
وملقاومة العطش، تنصح خبرة التغذية 
بالرتكيز عىل عصائر الفواكه املضغوطة 
يف البيت، والخروات، وحساء الشعر، 
والس�لطات التي تحت�وي عىل الطماطم 

والخيار.
»م�اك«  حاس�وب  ن�رى  أن  اعتدتن�ا 
»أب�ل«  رشك������ة  تطرح�ه  ال�ذي 
بل�ون رم�ادي، طيل�ة أع�وام، لكن من 
يس�تخدمون ه���ذا الجهاز س�تكون 
أمامه�م خي�ارات أكث�ر، م����ن اآلن 

فصاعدا.
وبحس�ب »يس إن بي يس«، فإن »أبل« 
أعلن�ت ع�ن ط�����رح الجه�از بعدة 
أل�وان زاهي�ة، يف أول ح����دث تقيمه 
خالل العام الجاري، فكش�فت النقاب 

عن عدد من املنتجات.
وأعلن�ت الرشك�ة التقني�ة العمالق�ة، 
طرح جه�از »م�اك« بع�����دة ألوان 
تشمل األحمر واألزرق واألرج����واني 
والف�ي  واألصف������ر  والرتق�ايل 

واألخر.
وزودت »أب�ل«، أجه�زة امل�اك الحديثة 
برشيح�ة »M1« التي تعد األكثر تطورا 
من بني املعالجات، ولم تستعن بمعالج 

»إنتل«.
وذك�رت التق����اري�ر أن جه�از املاك 
املعلن عنه، مؤخرا، يمتاز بتصميم أرق 
م�ن األملني����وم، وأوضح�ت الرشكة 
أنه�ا قلص�ت حج���مه بنس�بة 50 يف 

املئة.
جه�از  اس�تخدام  أن  »أب�ل«  وأوردت 
»م�اك« س�يك�����ون أس�هل بكث�ر 
بفض����ل الحج�����م الصغر، فيما 
يص�ل حج�����م الش���اش�ة إىل 24 

بوصة.
أما ج���ودة الكامرا فجرى تحسينها، 
وأضح�ت  الش���ركة،  بح����س�ب 
ق���ادرة عىل تس�جيل الفيديو بجودة 

1080p تح���ت إضاءة منخفضة.

التغذية السليمة تحمي األطفال من ملوثات البيئة وتقلل معدالت العنف

 لقاح جديد للمالريا يطرح بعد عامين

وج�دت دراس�ة أن الراكني تحت 
املاء تنتج ق�دراً كبراً من الطاقة، 
تكفي لتزويد قارة بأكملها، وفقاً 

ملا نرشت »ديي ميل« الريطانية.
وتتناثر الراك�ني يف قيعان البحار 
ح�ول العالم، ولك�ن االنفجارات 
الركانية قد تكون أقل إثارة من 
بحمم  األرضية  االنفج�ارات 
الحرك�ة،  بطيئ�ة  بركاني�ة 
وال توج�د س�حب رماد، 
وج�د  ذل�ك،  وم�ع 
أن  جديد  بحث 

االنفج�ارات الركاني�ة تحت املاء 
تنت�ج س�حباً م�ن الرم�اد، الت�ي 
بدوره�ا تدفع كمي�ات كبرة من 
املاء الساخن، الذي ينترش صعوداً 
إىل الخارج.وصن�ع باحث�ون م�ن 
جامعة ليدز نموذجاً رياضياً لفك 
غم�وض أصوله�ا، ووج�دوا أنها 
تتشكل برسعة أثناء ثوران الحمم 
الركاني�ة، وت�م إدخ�ال البيانات 
املتعلق�ة بحجم وموقع رواس�ب 
الرماد يف النموذج، وقام الكمبيوتر 
بإعادة إنشاء الديناميكيات، التي 

ستؤدي إىل تكوينه.
وكش�ف هذا أنه إلنش�اء رواسب 
الرماد ه�ذه تحت املاء ولتش�غيل 
األضواء الضخمة، يجب أن تطلق 
طاقة  الركانية  الث�ورات 
تع�ادل  هائل�ة 
الطاقة  اس�تخدام 
يف الواليات املتحدة 
كم�ا  بأكمله�ا، 

يقول الباحثون.
وقال الدكتور س�ام بيغل�ر، عالم 
الرياضيات يف جامعة ليدز: »يقدم 
األجس�ام  أن  ع�ىل  دلي�اًل  عملن�ا 
الضخمة مرتبطة ارتباطاً مبارشاً 
بانفج�ار الحم�م الركانية، وهي 
مسؤولة عن نقل الرماد الركاني 

يف أعماق املحيط«.
كما يوضح أيضاً أن األعمدة يجب 
أن تك�ون ق�د تش�كلت يف غضون 
س�اعات، ما أدى إىل حدوث معدل 

هائل من إطالق الطاقة.
وق�ال الدكتور ديفيد فرغس�ون، 
من كلي�ة األرض والبيئة بجامعة 
لي�دز: »تح�دث أغلبي�ة النش�اط 
الركان�ي ل�ألرض تحت امل�اء، يف 
األغل�ب ع�ىل أعماق كيل�و مرتات 
ع�دة يف أعم�اق املحي�ط، وال يزال 
أم�ام العلم�اء الكث�ر لتعلمه عن 
الراك�ني البحري�ة وتأثراتها عىل 

البيئة البحرية«.



...  االمام الحسين ) عليه السالم (فمن قبلني بقبول الحق فاهلل أولى بالحق
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كتب مجانية لعشاق القراءة بالبصرة في ليالي رمضان

news

صحيفة  نرش  إعاقة  إىل  لإلعالم  األملانية  مادساك  مجموعة  عىل  إلكرتوني  هجوم  أدى 
تعاون  »بفضل  الرشكة:  باسم  متحدث  األملانية.وقال  الواليات  من  العديد  يف  إقليمية 
بصورة  اليوم  عناويننا  معظم  نرش  تم  املجموعة،  صحف  جهود  فيه  تضافرت  عميل 
كاملة تقريباً«.وأضاف املتحدث: »ترضر بهذا الهجوم بصورة أساسية األجزاء املحلية، 
فاملحتوى الخاص بنا متاح كاملعتاد، وقد أبلغنا قراءنا بالظروف الجديدة عىل الصفحات 
األوىل«.وألغت املؤسسات املسؤولة عن نرش الصحف رشوط الدفع لعروض القراءة عرب 
اإلنرتنت كتعويض.كان املقر الرئيس ملجموعة مادساك يف هانوفر أعلن، أول من أمس، 
املتحدث  به.وواصل  الخاصة  الكمبيوتر  أنظمة  عىل  إلكرتوني  لهجوم  ضحية  كان  أنه 
الفور،  اإللكرتوني عىل  للهجوم  إجراءات مضادة  اتخاذ  »بدأنا  القول:  املجموعة  باسم 
ونعمل جاهدين للتوصل إىل حل«.كانت مجموعة فونكه اإلعالمية - التي تضم العديد 
أشهر  قبل  وقعت   - البالد  غربي  إيسن  ومقرها  محفظتها،  يف  اإلقليمية  الصحف  من 
قليلة ضحية هجوم خطري لقراصنة اإلنرتنت.وتضم مجموعة مادساك اإلعالمية صحف 
تسايتونج«،  و«أوستزي  هانوفر،  يف  وكالهما  بريسه«  و«نويه  هانوفرشه«،  »نويه 
و«ليبكر ناخريشتن«، و«ألرتسايتونج«، و«شاومبورجر تسايتونج«، و«فولفسبورجر 

ألجماينه تسايتونج«، وعدداً كبرياً آخر من الصحف.

هجوم إلكتروني يعطل 
صدور صحيفة ألمانية

االثنين 26  نيسان 2021   العدد  2575  السنة الحادية عشرة

انتقلت مجموعة من ش�باب البرصة بالقراءة من 
غرف املعيشة إىل فضاء الش�وارع، وفتحوا مكتبة 
مجانية عىل ش�اطئ ش�ط العرب للمارة وعشاق 
األدب، للتنفي�س عنهم بعيدا ع�ن جدران منازلهم 
الخانقة، السيما يف ظل استمرار أزمة كورونا التي 
ألق�ت بظاللها للعام الثاني ع�ىل التوايل عىل أجواء 

رمضان املبارك.
وتضم “مكتبة الشارع” حوايل 250 كتابا ويديرها 
مجموعة من الش�باب تس�مى “متطوعو البرصة 
الش�باب”، الذين يقول�ون إنهم يريدون تش�جيع 
الناس عىل القراءة، ويساعدونهم عىل القضاء عىل 
الروتني الذي صار يطبع تفاصيل حياتهم اليومية، 
ويعوضونهم عن السهرات الرمضانية الليلية التي 

ساهم فايروس كورونا يف تقليصها.
ومع استمرار جائحة كورونا يف االنتشار بالعراق، 
يتزايد اإلقبال عىل تمضي�ة الوقت يف الهواء الطلق 
ع�ىل حس�اب الزي�ارات أو الجل�وس يف املطاع�م، 

السيما خالل شهر رمضان الفضيل.
وقال ياس�ني ثائ�ر )17 عاما( وه�و أحد منظمي 
املب�ادرة، إنه�م اختاروا املكان بعناي�ة قرب تمثال 
ش�اعر عراق�ي كبري ويف م�كان يصل�ح ألن يكون 

ملتقى للعائالت.
وأوضح ثائ�ر “نحن مجموعة من الش�باب قررنا 
افتت�اح مكتب�ة مجانية يف ه�ذا امل�كان بالتحديد، 
ق�رب تمثال الش�اعر الراحل بدر ش�اكر الس�ياب 
عىل نهر ش�ط العرب، واخرتنا هذا املكان باعتباره 

ملتقى للعوائل والشباب”.
وشدد الشاب الثالثيني حسن عيل محمد وهو من 
س�كان البرصة، عىل “حاجة أهل البرصة املاس�ة 
يف ظل أجواء رمضان املبارك التي تقلصت بس�بب 
أزم�ة كورون�ا، إىل املطالع�ة وإدراك أهمية قراءة 

الكتب”.
وتحاول املجموعة الشبابية تعويض أهايل البرصة 
غي�اب س�هراتهم الرمضانية الليلي�ة، حيث يعترب 
الكثري من العراقيني أن الس�هر مع لعبة املحيبس 

ورشاء الحلوي�ات يف الليل أفض�ل مكافأة لهم بعد 
يوم شاق من الصيام.

وح�رم الفاي�روس العراقيني من أجم�ل عاداتهم 
الرمضاني�ة التي ل�م يتنازلوا عنها حت�ى يف أحلك 
الظ�روف، حي�ث أكره�وا ع�ىل تعدي�ل روتينه�م 
الرمضان�ي ليتالءم م�ع حظر التج�وال املفروض 
يف الب�الد وهذا ما حرم البرصيني كذلك من س�وق 
الفراهي�دي للكت�ب، الت�ي تحمل اس�م الخليل بن 
أحم�د الفراهي�دي عال�م فق�ه اللغة، فه�ي قبلة 
املثقف�ني األس�بوعية يف مدين�ة الب�رصة العراقية 
حي�ث يلتق�ي الكت�اب والش�عراء من�ذ 2015 كل 

جمعة.
وتؤثث مجموعة الشباب من خالل املكتبة املجانية 

املفتوحة عىل نهر شط العرب بذلك مشهدا يفتقده 
الش�ارع البرصي بس�بب الوباء، حيث اش�تهرت 
املدينة العراقية الجنوبية بهذه الس�وق األسبوعية 
للكت�ب، لكنه�ا اآلن تخض�ع كغريها م�ن املواقع 

إلغالقات مستمرة منذ العام املايض.
ولف�ت ثائ�ر إىل أن “هذه املكتب�ة مجانية من أجل 
حث الش�ارع البرصي ع�ىل الق�راءة وتقريبه من 
الكت�ب”، مضيف�ا أن املكتبة تض�م مجموعة من 
والسياس�ية  واالقتصادي�ة  االجتماعي�ة  الكت�ب 

وكذلك القانونية، حتى تتناسب وأهواء مرتديها.
وأع�رب حم�زة مه�دي من س�كان الب�رصة، عن 
إعجاب�ه باملب�ادرة مفض�ال إياها عىل التس�كع يف 

الشوارع أو تدخني النرجيلة.

وقال مه�دي )35 عاما( إن “هذه املب�ادرة رائعة، 
فهي تمنحنا فرصة للمطالعة حتى بمقدار خمس 
دقائ�ق يوميا، بدال من رصف الوقت إما يف أحاديث 
ال طائل منها وإما بالتس�كع ع�ىل متن الدراجات 

النارية”.
ووفق�ا ملاج�د محمود وه�و مؤلف، ف�إن “عرض 
الكت�ب أمام امل�ارة يف األماك�ن العامة والش�وارع 
يكس�ب ه�ذه املبادرة أهمي�ة ثقافي�ة، ألنه يحفز 
الن�اس عىل الق�راءة واقتناء الكت�ب، خصوصا أن 

املكتبات يف البرصة قليلة نسبيا”.
وثمن محم�ود )39 عاما( ما قام�ت به مجموعة 
الش�باب التي حرص أفرادها عىل مشاركة كتبهم 

مع اآلخرين.

يلقي أمواال طائلة على المارة في نهار رمضان 

تكافح متاحف الحرب العاملية األوىل يف 
التي  منطقة ال سوم يف شمال فرنسا 
السياح  لدى  كبرية  بشعبية  تحظى 
واألسرتاليني  والبلجيكيني  الربيطانيني 
سياحة  تُبقي  لكي  والنيوزيلنديني، 
الذكرى حية يف مواجهة كورونا. ففي 
كان  سنة،  كل  من  أبريل   25 فجر 
احتفال »أنزاك داي« يجمع يف األعوام 
عند  شخص   3500 نحو  األخرية 
فيليه  يف  األسرتايل  التذكاري  النصب 
بريتونو، قبل بدء جائحة »كوفيد 19« 

وما استتبعته من إجراءات إقفال.
تمويل  األسرتالية  الحكومة  وتتوىل 
من  الراهن  الوقت  يف  املحمّي  املركز 
الوباء، لكنه يكافح من أجل  تداعيات 
السياح«،  مع  الروابط  عىل  »الحفاظ 
من خالل تنظيم جوالت افرتاضية عرب 

الشبكات االجتماعية.
الكربى  الحرب  متحف  ولجأ 
يف  غري«  غراند  ال  من  »إيستوريال 
بريون وتييبفال بدوره إىل التكنولوجيا 
صوراً  بانتظام  ينرش  إذ  الرقمية، 
بتقنية  مؤتمرات  وينظم  أرشيفية 
الفيديو، آخرها عن »الوجوه املشوهة« 

للجنود الذين شاركوا يف الحرب.

الجدل مجددا  املواطن املرصي صربي صدومة    أثار 
يف مرص، بعد مرور 5 أشهر عىل الضجة التي أثارها 

بإلقائه أمواال من نافذة منزله.
وشهدت مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، الواقعة مرة 

وألقى  رمضان،  شهر  يف  الشخص  نفس  من  أخرى 
الذين  منطقته،  أهايل  الورقية عىل  النقود  من  العديد 
عىل  للحصول  ويتصارعون  معا  يتشاجرون  كانوا 
التي  سيارته  املارة  أحد  وأوقف  بل  النقدية،  الورقة 

عىل  سيارته  تاركا  األموال  ينتظر  ونزل  يستقلها، 
الطريق. وأوضحت وسائل اإلعالم املرصية أن املواطن 
املرصي قام بذلك قبل أذان املغرب بربع ساعة فقط، 

فيما الصائمون مقبلون عىل اإلفطار.

متاحف الحرب العالمية تكافح تداعيات الجائحة

»مكتبة الشارع« مبادرة شبابية تهدف إلى القضاء على الروتين اليومي 

الدراجات  لراكبي  مثالية  مدينة  يوما  روما  تكن  لم 
الهوائية، بتاللها السبع وفوضاها املرورية وطرقها 
وسيلة  لكّن  بالحجارة،  املرصوفة  تلك  أو  الوعرة 
تفيش  بفعل  ببطء  طريقها  تشق  بدأت  هذه  النقل 
كل  يف  الكربى  املدن  كل  يف  الحال  هي  الوباء.فكما 
السيارات  من  الشوارع  خلو  شّكل  العالم،  أنحاء 
بفعل القيود التي ُفرضت الحتواء جائحة كوفيد-19 
اإليطالية.وما  العاصمة  للدراجني يف  فرصة سانحة 
رّسع هذا االتجاه إقامة شبكة جديدة من املسارات 
السلطات  وتوفري  الهوائية،  للدراجات  املخصصة 
املركبات.كانت  من  النوع  هذا  لرشاء  مساعدات 
السادسة  تبلغ  روما  امرأة من  بيتيش وهي  فالرييا 
هذه،  النقل  وسيلة  اعتمدوا  الذين  من  والثالثني، 
الفائت  العام  الصغرية  الهوائية  دراجتها  باعت  إذ 

صغرية  مقطورة  ذات  كهربائية  واحدًة  لتشرتي 
تنقل فيها طفليها إىل املدرسة قبل توجهها إىل 

عملها.وقالت »طفالي يحبانها، لكنني أشعر 
يراقبوننا  فالناس   )...( نادر  طائر  وكأنني 
الحي«.إال  يف  املشاهري  من  وأصبحت   )...(
ال  اإليطالية  العاصمة  سكان  من  كثراً  أن 

هوائية  دراجة  ركوب  فكرة  يرفضون  يزالون 
وسط زئري دراجات »فيسبا« النارية وسيارات 
»فيات« القديمة و«مخلوقات« أخرى تحفل بها 

الغابة املرورية الرومانية.
من  األكرب  القسم  خالل  بيتيش  فالرييا  وتسلك 
والعمل  واملدرسة  املنزل  بني  اليومية  رحلتها 
مساراً مخصصاً للدراجات الهوائية يف منأى عن 

حركة املرور. 

الجينات  من  سلسلة  باحثون  اكتشف 
قد  أنها  يُعتقد  باإلبداع  املرتبطة 
ما  العاقل  لإلنسان  وّفرت  تكون 
إنسان  عن  كبري  بشكل  يميزه 
له  سمح  مما  نياندرتال، 

بتجنب االنقراض.
الدراسة  نتائج  وأشارت 
بحث  فريق  نرشها  التي 
“نيترش  مجلة  يف  األربعاء  دويل 
هذه  أن  إىل  سايكاتري”  موليكوالر 
يف  أساسيا  “دورا  أدت  الجينات 
الذاتي  والوعي  اإلبداع  تطور 
التعاوني”.وكتب  والسلوك 
الجينات  هذه  أن  الباحثون 
أعطى  رسي”  “سالح  بمثابة  كانت 
اإلنسان املعارص “ميزة كبرية عىل البرش 

املنقرضني اآلن من خالل توفري مقاومة أكرب 
للشيخوخة والجروح واألمراض”.

غرناطة  جامعة  بقيادة  الخرباء  هؤالء  وحدد 
يف إسبانيا 267 جينا ال تتوافر إال عند البرش، 
ومن خالل الواسمات الجينية وبيانات التعبري 
الجيني وتقنيات التصوير بالرنني املغناطييس 
أنها  اكتشفوا  االصطناعي،  بالذكاء  مدعومة 

مرتبطة باإلبداع.
من  “تمكنوا  العلماء  أن  الدراسة  يف  وأضافوا 
هذه  فيها  تظهر  التي  الدماغ  مناطق  تحديد 
بشكل  معها  تفاعلت  التي  وتلك  الجينات 

مكثف”.
الدماغ تشارك  املناطق من  والحظوا أن “هذه 
وتشمل  واإلبداع،  لإلنسان  الذاتي  الوعي  يف 
بصحة  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  التي  املناطق 

اإلنسان والتي نشأت أخريا نسبيا”.

الدراجات الهوائية تتحول الى وسيلة نقل في روما

صورة وتعليق

يخت عمالق يٌشق جسرًا إلى نصفين

اإلبداع ينقذ اإلنسان المعاصر من االنقراض

صورة وتعليق

استغرق يخت هولندي فاخر أربعة أيام  ليعرب قناة ضيقة، يف بحر الشمال، بهولندا.
ووفق تقرير عرضته »الغارديان الربيطانية«، يبلغ طول اليخت العمالق 94 مرتاً، 
وهي أكرب سفينة »يخت« يمكن أن تمر من خالل هذا املضيق وفق صحيفة أخبار 
اليوم.وقال توم فان أوسانني، مصور اليخوت الفاخرة الذي التقط اللقطات، عىل 
الضيقة،  والجسور  املائية  املمرات  بسبب  قيوًدا  املصممون  »يواجه  انستجرام: 
السوبر«.وقد  أو  الفاخرة  اليخوت  أفكار تصميمات  دائًما تمثل قيودا عىل  فإنها 
Dar بجائزة أفضل يخت، ويضم كل وسائل الراحة املتوقعة، بما يف  توج اليخت 

ذلك ساونا، ومهبط للطائرات الهليكوبرت، وحوض سباحة كبري.

» المفاوضات التسويفية «

والتي  الثالث  جوالتها  يف  مفاوضات  من  يجري  ما  أن  أجزم  أكاد 
تسويف  عملية  إال  ماهي  املزمعة،   االنتخابات  مابعد  اىل  ستمتد 
القوات  وجود  يرشعن  جديد  وبرملان  حكومة  انتخاب  اىل  للوصول 
االمريكية ،ويلغي قرار مجلس النواب األول والقايض برضورة جالء 

القوات األجنبية من البالد.
إن هذه املماطلة والتسويف املتعمد لعملية إخراج القوات األمريكية 
والقضايا  امللفات  اآلن تحت غطاء بحث  ، تجري  االحتالل  وإنهاء 

املشرتكة بني البلدين عىل صعيد األمن ،والثقافة، والطاقة
للتغطية عىل تصميم األمريكان عىل البقاء يف العراق .

فما هو التالزم بني امللف الثقايف وخروج القوات األمريكية ؛ وما هو 
الربط بني امللف األمني والطاقة لوكانت بالفعل هناك نوايا طيبة 

من الجانب االمريكي.
لكن وعىل ما يبدو، أن األمريكان يريدون من خالل ذلك تحقيق أكثر 

من هدف يف آن واحد.
من  يتمكنوا  ريثما  املفاوضات  وقت  إدامة   -: أوال 

تحقيق سرتاتيجيتهم الجديدة.
إنكم  العراقية  للحكومة  يقولوا  أن  يريدون  ثانيا:- 
بالحصول  لو وافقتم عىل خروجنا لن نسمح لكم 
وال  أمن  هناك  يكون  ولن  الكهربائية  الطاقة  عىل 

استقرار.
ثالثا:- هم يريدون املساومة بهذه امللفات وتحويلها 
اىل أوراق ضغط عىل املفاوض العراقي ولألسف أن 
املقاومة  وضع  ألهمية  يلتفت  لم  العراقي  الجانب 
النتزاع  رابحة  تفاوض  وورقة  مساعد  كعامل 

الحقوق من األمريكان.
بأن يعوضوا من خالل  يرغبون  األمريكان  رابعاً:- 

بالفعل  تم  لو  يخرسونه  قد  ما  والطاقة  واألمني  الثقايف  امللف 
اضطرارهم لالنسحاب من العراق

خامساً :-  األمريكان يعتقدون أن هذه امللفات تسهم يف املستقبل 
العملية  أسس  بتغيري  لهم  موالية  حكومة  صعود  مع  القريب 

السياسية لصالح الخط املوايل لهم.
سادسا:- هم يعملون عىل جعل ملف الطاقة وامللف الثقايف حجر 
التحرش ببقائهم يف  أرادت  القادمة فيما لو  عثرة بوجه الحكومة 

العراق.
وبشكل عام أن هذه املفاوضات لن تخرج بنتائج ملموسة ما لم 

تتضح معالم التحول الجذري املرتقب يف العملية السياسية
عرب االنتخابات املقبلة.

ماجد الشويلي


