نائب :ال يمكن الطعن
بسعر صرف الدوالر
في موازنة «»21

برلماني يدعو
الحكومة لفرض
سيطرتها على األسواق

المراقب العراقي/بغداد...

نف�ى النائ�ب عب�اس العط�ايف ،ام�س األح�د،
امكانية تقديم طعن بقضية سعر رصف الدوالر
يف املوازن�ة ،فيم�ا بني ان ذلك ق�رار وليس فقرة
بالقانون.
وقال العطايف يف ترصيح صحفي تابعته «املراقب
العراق�ي» إن�ه «ال يمك�ن تقديم طع�ن بقضية
س�عر رصف ال�دوالر يف قان�ون موازن�ة س�نة
 ،2021ك�ون هذه ليس�ت فقرة وانم�ا هو قرار
حكومي وتم العمل به قبل أش�هر من التصويت
عىل القان�ون ،فهو من صالحية مجلس الوزراء
والبنك املركزي العراقي».
وبني ،أن «القوى السياسية والنواب سيواصلون
الضغ�ط عىل الحكوم�ة من أجل خفض س�عر
رصف ال�دوالر ام�ام الدينار العراق�ي ،وبخالف
ذلك س�يكون هناك توجه برملاني للتصويت عىل
اصدار ق�رار برملاني مل�زم للحكومة بتخفيض
س�عر الصرف ،خصوص�ا ً ان هن�اك أكث�ر من
( )150توقيع جمعوا لهذا الهدف».

المراقب العراقي/بغداد...

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
االمام الحسين «عليه السالم»
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دعا النائب منصور البعيجي ،امس األحد ،الحكومة اىل
فرض سيطرتها عىل االسواق ومنع التالعب باالسعار.
وق�ال البعيج�ي يف تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي»  ،إن
«الحكوم�ة الحالي�ة عليه�ا ان تفرض س�لطتها عىل
االس�واق وتمن�ع التالع�ب بأس�عار امل�واد الغذائي�ة
وتس�يطر عليها م�ن االرتف�اع الكارثي الذي تش�هده
االس�واق العراقي�ة واال فانها رشيك فيم�ا يحصل من
ارتف�اع للم�واد الغذائي�ة الذي س�بب احباط�ا وتذمرا
كبريا البناء الش�عب العراقي ال�ذي كان يأمل خريا من
الحكومة الحالية ال ان يتعرض لكارثة اقتصادية تزيد
معاناته من قبل الحكومة «.
واضاف البعيجي «اليمكن السكوت والقبول بان يكون
املواطن العراقي ضحية سياس�ات التخبط والقرارات
غري الصائب�ة التي اوصلتنا اىل مانحن عليه من ارتفاع
باالسواق املحلية وبطالة كبرية البناء الشعب لذلك عىل
الحكومة الحالي�ة ان تتخذ اجراءات رسيعة يلمس�ها
املواط�ن العراقي بارسع وقت بعي�دا عن الترصيحات
االعالمية الرنانة التي الطائل منها نهائيا «.

الكاظمي في «مطبخ التطبيع»

هل ينجو العراق من فخ «عيال زايد»؟
المراقب العراقي /المحرر السياسي...

لم يع�د الدور ال�ذي تلعبه اإلم�ارات يف الرشق
األوس�ط ،خفي�ا ً ع�ن أعين العراقيين الذين
باتوا يف مرمى حج�ر «عيال زايد» ،منذ اإلعالن
ع�ن تطبي�ع العالقات بين أبو ظب�ي والكيان
الصهيوني برعاية أمريكية العام املايض.
وأعل�ن ويل عه�د أب�و ظب�ي محم�د ب�ن زايد،
ورئي�س وزراء الكي�ان الصهيون�ي بنيامين
نتنياه�و ،والرئي�س األمريكي دونال�د ترامب،
عبر بيان مشترك ص�در يف الثال�ث عرش من
آب الح�ايل ،ع�ن التوصل التفاق بين اإلمارات
و”إرسائي�ل” يه�دف إىل تطبي�ع العالقات بني
الطرفين ،لتصبح أول دولة خليجية ُتط ِّب ُع مع
الصهاينة ،والدولة العربي�ة الثالثة بعد األردن
ومرص.
وأث�ار ه�ذا اإلعلان ردود أفع�ال متباين�ة يف
الدول العربية واإلسلامية ،بني مؤيد ورافض،
فيم�ا التزم آخ�رون الصم�ت “اس�تحيا ًء” أو
”خش�ية” م�ن الواليات املتح�دة .إذ تصاعدت
وتيرة ردود األفع�ال املنددة بإعلان التطبيع،
الذي وصفته إيران بأنه “وصمة عار” وإجراء
خطير و”حماق�ة استراتيجية” .كم�ا أعلن
الرئيس الرتك�ي رجب طيب أردوغان ،أن بالده

تبحث سحب س�فريها من” أبو ظبي” وقطع
العالق�ات مع اإلم�ارات ،عىل خلفي�ة التطبيع
العلني الذي انزلقت فيه مع الكيان الصهيوني.
ويف خض�م الح�راك الدبلومايس غري املس�بوق
عىل العراق ،قد ي�رى البعض أن انخراط بغداد
يف التطبي�ع مع الكي�ان الصهيوني ،رضب من
الخيال ،نظ�را ً لحجم الرفض الش�عبي الهائل
إزاء ممارسات االحتالل واستحواذه عىل أرايض
الفلس�طينيني من جه�ة ،والطابع اإلسلامي
الذي يطغى عىل البنية األساس�ية للش�خصية
العراقي�ة ،إال أن حكوم�ة مصطفى الكاظمي
قد تقلب هذه املفاهيم رأسا ً عىل عقب.
يكتف الكاظمي بموق�ف “املتفرّج” الذي
ول�م
ِ
اتخذه بعد إعالن اإلم�ارات ودول عربية أخرى
تطبي�ع عالقاته�ا م�ع الكي�ان اإلرسائييل ،بل
وُص َ
ف يف األوس�اط السياس�ية
خرج بترصيح ِ
بـ”الهزي�ل” ،عندما قال إن ذلك “قرار إماراتي
ويجب علينا عدم التدخل مطلقاً”.
ويف خض�م ذلك أج�رى الكاظم�ي أمس األحد،
زي�ارة غري واضح�ة املعال�م إىل اإلم�ارات ،لم
يجد املراقبون أي تفسير لها س�وى الس�عي
لجر العراق نحو «حظيرة التطبيع» مع كيان
االحتالل.
وفق ذلك يقول عضو لجنة العالقات الخارجية

كتلة سياسية ترفض
أي حوار مع
البعث واإلرهاب
المراقب العراقي/بغداد...

رفض�ت كتلة صادق�ون ،امس االح�د ،اي حوار تجري�ه الحكومة مع
البعثيني واالرهابيني.
وق�ال القي�ادي يف الكتل�ة محمود الربيع�ي بترصيح صحف�ي تابعته
«املراق�ب العراقي» ان “دعوة الكاظمي للح�وار لم يكن لها اي اثر ولم
تتعد كونها حديثا عابرا وال يوجد لها اي اثر”.
واض�اف ان “الحوارات يج�ب ان يكون لها لج�ان تفاوضية ووارضية
مس�بقة” ،مؤكدا انه “التوجد اي ارضية هيأها الكاظمي للحوار الذي
دعا اليه”.
وتابع متس�ائال “مع من يري�د الكاظمي الحوار هل م�ع ازالم النظام
الس�ابق من البعثيين ام مع االرهابيين الدواعش” ،مبين�ا ان االثنني
الحوار لهم بعد ان تسببوا بإسالة الدم العراقي».

النيابية مختار املوسوي لـ»املراقب العراقي»:
«نحن م�ع االنفتاح على جميع الدول س�واء
أكان�ت عربي�ة أم غربي�ة ،رشيط�ة أن تك�ون

بما يخ�دم مصالح الع�راق ،وتعزي�ز التعاون
االقتصادي».
و ُيحذر املوس�وي م�ن «االنخ�راط يف القضايا

بعد طرحها في البرلمان ..هل يمكن توزيع
رواتب الموظفين بالدوالر ؟
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي...

قدم أعضاء بمجلس النواب  ،مقرتحات بشأن الرواتب
وأس�عار الس�وق وغريها من امللفات التي تبعت إقرار
املوازن�ة العام�ة ،مطالبين الحكومة بتوزي�ع رواتب
املوظفني لألشهر الثالثة املقبلة بالدوالر.
وجاء هذا الطلب بعد ارتفاع أسعار الدوالر بشكل كبري
يف ظل توقعات بوصول الـ 100دوالر اىل  150الف دينار
 ,مما أس�هم يف ارتفاع االسعار بشكل تصاعدي يف ظل
غي�اب الرقاب�ة االمنية عىل االس�واق ,رغم ترصيحات

الحكومة بإيعازها اىل وزارة الداخلية ملراقبة االس�واق
,إال أن املواط�ن ل�م يلم�س ش�يئا على أرض الواقع ,
فهي ترصيحات لالس�تهالك االعالمي ليس إال بحسب
م�ا يراه مراقب�ون ،فيما رفض�ت لج�ان برملانية هذه
املقرتحات عا ّد ًة إياها ليس�ت ملزمة للحكومة  ,بينما
يعيش املواطن اليوم تحت رحمة املحتكرين من التجار
للبضائع والس�لع وارتفاعها حس�ب مزاجهم  ,فضال
ع�ن غياب املنتج الوطني وع�دم وجود خطوات فعلية
إلنعاشه.

طمعا في تحالفات ما بعد االنتخابات..
ً
مجددا للكرد
الكتل السياسية تتنازل
المراقب العراقي /أحمد محمد...

بعد أن نجح�ت بالحصول عىل حصتها كاملة
يف موازن�ة  2021تحاول الكتل الكردس�تانية
أن تس�تغل االنقس�ام الس�يايس الحاصل بني
املكون�ات س�يما بين الكت�ل الش�يعية وذلك
لتمري�ر مش�اريعها االقتصادية والسياس�ية
الت�ي عج�زت ع�ن تحقيقها خالل الس�نوات
املاضي�ة ،أبرزه�ا مل�ف املناف�ذ الحدودي�ة
والص�ادرات النفطية ومل�ف املناطق املتنازع
عليها.
وح�ذر مختص�ون يف الش�أن الس�يايس م�ن
التحالف�ات السياس�ية املقبلة وما س�يرتتب
عليها م�ن خروقات للدس�تور والقانون عىل
حساب املحافظات العراقية االخرى.
وم�ن أب�رز امللف�ات العالق�ة بني كردس�تان
وبغ�داد من�ذ  2005ه�و مل�ف الص�ادرات
النفطية وموازنة إقليم كردستان وأيضا ملف

السياس�ية الت�ي تضر مصلحة البلاد وعىل
رأسها ملف التطبيع مع الكيان الصهيوني ،أو
فيما يخص محاوالت جر العراق نحو سياسة

املحاور وتألي�ب املوقف الحكوم�ي ضد الدول
الجارة».
ويبدي املوس�وي رفضه إزاء مساعي الواليات
املتح�دة لـ»اتخ�اذ أرايض البلاد منطلق�ا ً
الستهداف إيران أو غريها من البلدان».
جدي�ر بالذك�ر أن رئي�س الجمهوري�ة بره�م
صالح أدىل مؤخ�را ً بترصيح صعق الرأي العام
ّ
وش�كل صدم�ة بني املتابعين الذين
العراقي.
ً
اعتربوه تحدي�ا إلرادة العراقيني ومرجعياتهم
الدينية والسياس�ية ،إذ لم تنرش قناة «سكاي
ني�وز عربية» الت�ي تحظى بتموي�ل إماراتي،
س�وى تس�ع كلمات منه ،جاء فيها“ :سنوقع
اتفاق�ا ً م�ع إرسائي�ل يف ح�ال التنس�يق م�ع
الفلسطينيني”.
وينص قانون العقوبات العراقي يف املادة ،201
بإع�دام كل م�ن ي�دان بالرتوي�ج للصهيونية
أو تقدي�م أي مس�اعدة مادي�ة أو معنوية لها
لتحقيق أغراضها.
ويؤك�د قانونيون إمكانية تحريك ش�كوى من
االدع�اء الع�ام أو جهات الرقاب�ة األخرى ضد
املنخرطين يف الرتوي�ج للتطبي�ع م�ع الكيان
الصهيوني ،الس�يما أن الدستور ينص عىل أن
االسلام دين الدولة والعقيدة العامة للش�عب
هي تحرير فلسطني.

الص�ادرات غري النفطي�ة كاملناف�ذ الحدودية
وملف املناطق املتنازع عليها.
حي�ث تح�اول حكوم�ة االقلي�م يف كل س�نة
الحصول عىل حصتها املالية من موازنة الدولة
العراقية ومن دون االلت�زام باالتفاق النفطي
بني بغداد وكردس�تان الذي ينص عىل أن تزود
كردس�تان حكومة بغداد مبال�غ تصدير 250
الف برميل اىل املركز.
وم�ن جهة أخ�رى ف�إن الكتل السياس�ية يف
كردس�تان تعمل يف كل فرتة موس�م انتخابي
عىل وضع رشوطها على طاولة الحوار بينها
وبني الكتل تمهيدا لعقد التحالفات السياسية.
وبدوره ،رأى املحلل السيايس حسني الكناني،
أن «املبدأ األس�ايس الذي عملت وفقه االحزاب
السياس�ية من�ذ  2003واىل يومن�ا ه�ذا ه�و
تشكيل تحالفات سياسية تحاصصية هدفها

تحقي�ق مطل�ب كل ح�زب والتصوي�ت عليه
داخ�ل الربمل�ان ،إال أنه ويف الوق�ت ذاته كانت
هناك بعض الكتل تعارض تلك التوافقات ألنها
قائمة عىل مطالب ليس لها أي مرشوعية».
وق�ال الكنان�ي ،يف ترصي�ح ل�ـ «املراق�ب

مستش�ار األمني العام ملجلس الوزراء للشؤون املالية،
عبي�د مح�ل ق�ال ،م�ن املعي�ب توزي�ع الروات�ب عىل
املوظفني بالدوالر ،كما اقرتح أحد النواب ،مبينا أن كل
ما يف موازنة  2021مخالف للدستور.
وذكر مح�ل ،أنه بغض النظر ع�ن الرضر االقتصادي
الذي سيسببه إذا ما تم تطبيق هذا املقرتح ،كون ال َعلم
والعملة من س�يادة الدولة ،ونحن يف دولة لها س�يادة،
ودول السيادة لها حق حرصي للترصف بعملتها».
وأض�اف ،أنه «حتى اآلن ال نعلم ما هي التغيريات التي

أجريت عىل املوازنة“ ،مشددا عىل أن ”كل ما يف املوازنة
مخالف للدستور».
ويف هذا الش�أن أكد الخبري االقتصادي إياد املالكي  ,أن
جمي�ع الترصيحات الخاصة بصرف رواتب املوظفني
بالدوالر لها جانبان االول,
ه�و الحد من املضاربة بالدوالر والذي يتوقع أن ترتفع
ال�ـ 100دوالر اىل أكثر م�ن  150ألفا  ,فعملية التوزيع
للموظفني ستسهم يف الحد من ارتفاعه...
تفاصيل اوسع صفحة 3

اليوم بعد الظهر  ..الكتل الكبريتية تخترق
أجواء العراق
المراقب العراقي/بغداد...

العراقي» إن «بعض الكتل السياسية يف بغداد
ولألس�ف أعادت الثقة اىل الكتل الكردستانية
فيما يخص تمرير مش�اريعها ومكتس�باتها
من بغداد والحصول عليها بكل سهولة...

تفاصيل اوسع صفحة 2

كش�ف رئيس املتنبئني الجويني األقدم ،محمود عبد اللطيف،
امس االح�د ،عن وصول الكتل�ة الكربيتية الس�امة لالجواء
العراقية بعد ظهر اليوم.
وق�ال عب�د اللطي�ف يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه «املراقب
العراقي» إن «الكتلة تتكون من غاز ثاني أوكس�يد الكربيت،
وستكون يف الطبقات العليا للجو ،تنطلق من جزيرة صقلية
يف إيطاليا وتمر يف بالد الشام ونتوقع وصولها اىل العراق بعد
ظهر اليوم « .وأضاف أن «التقارير تؤكد ان الكتلة س�تكون
يف مرتف�ع جوي عال ،مصحوبة بالغيوم ورياح ش�مالية إىل

غربية ،فضال عن كونها جافة وقد تؤثر عىل الجهاز التنفيس
والعيون بالنسبة للبرش».
وتابع عب�د اللطيف أن «بقاء الكتلة لفترة طويلة قد يؤدي
إىل س�قوط االمطار الحامضية ،وهذا األمطار معروف عنها
إنها تقتل املحاصيل الزراعية وتأؤر بش�كل كبري فيها بحكم
تفاعلها مع هذا الغاز».
ولف�ت اىل أن «املواطنني يج�ب عليهم االلتزام بـ  3أمور هي
ارتداء الكمام�ات وغلق النوافذ وأخذ اإلج�راءات االحرتازية
بالنس�بة ملن يعان�ون مش�اكل بالتنفس م�ع الحرص عىل
سالمة العيون ،ألن الكتلة قد تستمر أكثر من  24ساعة».

كلمة بالموازنة تقضي على «آمال» آالف المحاضرين
المراقب العراقي/بغداد...

اكدت لجن�ة الرتبية النيابي�ة ،امس األحد،
ان تغيير كلمة واح�دة يف املوازنة ،اس�هم
بالقضاء عىل امال املحارضين.
وق�ال طعمة عبد الل�ه ،يف ترصيح صحفي
تابعته «املراقب العراقي» إن «أعضاء لجنة

الرتبية النيابية وقبيل جلسة التصويت عىل
املوازن�ة عقدوا لقاءات م�ع رئيس الربملان
واللجن�ة املالي�ة ،وقدم�وا وع�ودا بتضمني
فق�رة عقود املحارضين يف صل�ب املوازنة،
ولكننا فوجئن�ا يف اللحظات االخيرة اثناء
التصويت على فقرة  12بتغير كلمة عقد

اىل أجور».
وأضاف ،أن «اللجنة عارضت بش�دة تبديل
كلم�ة عقد اىل أج�ور» ،مبينا انه «لالس�ف
يبدو ان هناك إرصارا عىل ادراجها كما هي
اي اجور وليس عقود».
وتاب�ع ،ان «الفرصة التزال مؤاتية لحس�م

ملف املحارضين من خالل قرار من مجلس
ال�وزراء ممك�ن الص�دور والتطبي�ق يعيد
الفق�رة  12يف املوازنة للتصويت مرة اخرى
يف مجل�س النواب من ناحي�ة تعديل عبارة
أج�ور إىل عق�ود ،ويمكن التصوي�ت عليها
يف الجلس�ة القادمة ألنهم يس�تحقون من

وج�ه نظرن�ا ،خاصة بعد دعمهم املسيرة
التعليمية بدون مقابل لسنوات».
يش�ار اىل ان العديد من املحافظات شهدت
تظاهرات للمحارضين ،منذ اقرار املوازنة،
بع�د ان رفع�ت فق�رة تخ�ص تحويلهم اىل
عقود من قبل اللجنة املالية .
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كردستان «ترقص» على حبل خالفات البرلمان وتضع
شروطا تعجيزية لعقد التحالفات المقبلة
املراقب العراقي /أحمد محمد...
بع�د أن نجح�ت بالحص�ول عىل حصته�ا كاملة يف
موازنة  2021تحاول الكتل الكردستانية أن تستغل
االنقسام السيايس الحاصل بني املكونات سيما بني
الكتل الشيعية وذلك لتمرير مشاريعها االقتصادية
والسياس�ية الت�ي عج�زت ع�ن تحقيــقها خالل
الس�نوات املاضي�ة ،أبرزه�ا ملــ�ف املنـــاف�ذ
الحدودي�ة والص�ادرات النفطي�ة ومل�ف املناط�ق
املتنــــازع عليها.
وحذر مختصون يف الش�أن السيايس من التحالفات
السياس�ية املقبلة وما سيرتتب عليها من خروقات
للدستور والقانون عىل حساب املحافظات العراقية
االخ�رى.
ومن أبرز امللفات العالقة بني كردستان وبغداد منذ
 2005هو ملف الص�ادرات النفطية وموازنة إقليم
كردس�تان وأيضا ملف الصـــادرات غري النفطية
كاملناف�ذ الحدودية ومل�ف املناط�ق املتـــــنازع
عليها.
حي�ث تحاول حكومة االقليم يف كل س�نة الحصول
عىل حصتها املالية من موازنة الدولة العراقية ومن
دون االلتزام باالتفاق النفطي بني بغداد وكردستان
ال�ذي ينص على أن تزود كردس�تان حكومة بغداد
مبالغ تصدير  250الف برميل اىل املركز.
ومن جهة أخرى فإن الكتل السياسية يف كردستان
تعم�ل يف كل فترة موس�م انتخاب�ي على وض�ع
رشوطه�ا على طاول�ة الح�وار بينها وبين الكتل
تمهيدا لعقد التحالفات السياسية.
وب�دوره ،رأى املحل�ل الس�يايس حسين الكنان�ي،

أن «املب�دأ األس�ايس ال�ذي عمل�ت وفق�ه االحزاب
السياس�ية من�ذ  2003واىل يومنا هذا هو تش�كيل
تحالف�ات سياس�ية تحاصصي�ة هدفه�ا تحقي�ق

الفتح :سنجمع تواقيع الجبار محافظ
البنــك على خفــض سعـر الدوالر

املراقب العراقي /بغداد...
اعل�ن تحالف الفتح امس االح�د ،عزمه جمع تواقيع
الستجواب محافظ البنك املركزي يف الجلسات املقبلة
واجباره عىل خفض س�عر ال�دوالر ،مبينا انه يف حال
رف�ض االمر س�نطلب اقالته.وقال النائ�ب عن الفتح
مختار املوسوي ،يف ترصيح تابعته «املراقب العراقي»
إنه «حتى بعد تمري�ر املوازنة الزالت الخطوات فاعلة
للضغط عىل الحكومة لتنزيل سعر الدوالر كونه ارض
باقتصاد املواطن بشكل كبري».
واضاف انه «يف جلسة الربملان املقبلة سنتحرك لجمع

الشريط األمين

التعلي����م تفرض ش����رطاً لتدوير
مقاع����د الدراس����ات العلي����ا بع����د
التوسعة األخيرة.

املراقب العراقي /بغداد...
اكد النائب عن تحالف سائرون ستار العتابي ،امس
االح�د ،ان الذهاب اىل انتخاب�ات مبكرة امر يحصل
الول م�رة من�ذ ع�ام  2003وحتى الي�وم ،لذلك حل
مجلس النواب امر رضوري قبل اجراؤها.
وقال العتابي ،يف ترصيح تابعته «املراقب العراقي»
إن «ح�ل مجل�س النواب لنفس�ه مشروط باجراء
االنتخاب�ات ،وقراره بحل نفس�ه قبل ثالثة ايام من
االنتخاب�ات ه�و لتجن�ب الدخول يف فراغ س�يايس
او حكوم�ي او ترشيعي وتجنبا لعدم انتظام سير

العم�ل الحكوم�ي» ،الفت�ا اىل أن «ه�ذه الفرتة هي
فرتة مناس�بة كي ال تحصل فوىض يف حال حدث أي
طارئ يف البلد».
وبين العتابي ان «الوضع غير طبيعي حيث هناك
قان�ون انتخابات جديد ومفوضي�ة جديدة والكثري
م�ن االنج�ازات الت�ي تم العم�ل عليها خلال هذه
ال�دورة وصوال اىل االنتخاب�ات املبكرة ومن املحتمل
التعرض اىل بعض االمور الت�ي تعيق اجراؤها لذلك
ف�ان هذه املدة ه�ي الطبيعية لحل الربملان لنفس�ه
تالفيا الي خلل متوقع».

الخـالــدي يحــذر مـن تظــاهـرات غـاضبــة
لــربـع مليــون محـاضـر مجـاني
املراقب العراقي /بغداد...
دع�ا رئيس كتلة بي�ارق الخري
النيابية النائب محمد الخالدي،
ام�س االحـــ�د ،اىل اجتم�اع
عاج�ل الربعــ�ة اطـــ�راف
حكومي�ة النقــ�اذ ربـــ�ع
مليون محارض مجــــاني يف
العراق.
وق�ال الخال�دي ،يف ترصي�ح
تابعت�ه «املراق�ب العراقي» إن
«هن�اك موجة غض�ب تجوب
اغل�ب محافظات الع�راق من
قب�ل املحارضي�ن املجانيين
والتظاه�رات الي�وم هي بداية
ملس�ار ربم�ا يش�تد يف االي�ام
القادمة».
ودع�ا اىل «اجتم�اع عاج�ل
ملجلس النواب ورئاسة الوزراء
واللج�ان والهيئ�ات املعني�ة
بمل�ف املحـــاضـــــري�ن
املجانيين لوض�ع خارط�ة
طري�ق تس�هم يف تخفيــ�ف
حدة الغضب والسعي اىل بلورة
حلول عادل�ة الزمة قد تتفاقم
بش�كل ي�ؤدي اىل م�ا ال يحمد

الحشد الشعيب يعرث عىل مضافة
لداعش شمال شرق دياىل
املراقب العراقي /دياىل...
اعل�ن قائد عمليات دياىل للحش�د الش�عبي
الس�يد طالب املوسوي ،العثور عىل مضافة
لعنارص داعش يف زور اإلصالح شمال رشق

نائب يتحدث عن اجراء االنتخابات:
االوضاع ليست بالطبيعية

تواقيع الستجواب محافظ البنك املركزي الحايل حول
ق�رار رفع س�عر رصف ال�دوالر وس�بـــب االرصار
املس�تمر عىل عدم تخفيضه رغ�م انتفاء الحاجة من
االمر».
واوضح انه «س�يتم الضغط على املحافظ لتخفيض
س�عر الدوالر بش�تى الوس�ائل القانونية» ،مبينا انه
«يف ح�ال ارص املحاف�ظ ورف�ض تخفي�ض الس�عر
س�نطلب من الرئاس�ة وعبـــــ�ر تواقيــع النواب
بإقالة املحافظ وتعيني اخر بديل لديه رؤى اقتصادية
فاعلة».

بالــوثيقـة

مطل�ب كل حزب والتصويت عليه داخل الربملان ،إال
أنه ويف الوقت ذاته كانت هناك بعض الكتل تعارض
تلك التوافقات ألنها قائمة عىل مطالب ليس لها أي

مرشوعية».
وقال الكناني ،يف ترصيح ل�ـ «املراقب العراقي» إن
«بعض الكتل السياس�ية يف بغداد ولألس�ف أعادت

دياىل.وقال املوسوي ،يف بيان تلقت «املراقب
العراقي» نس�خة منه ،إن�ه «ضمن عمليات
التأمين وفت�ح الط�رق يف زور اإلصلاح يف
أطراف قضاء خانقني عثرت قوة من الفوج
الثال�ث لل�واء  23يف الحش�د على مضاف�ة
لداع�ش تح�وي إليكرتوني�ات ومع�دات
إعالمية وبدالت عس�كرية كان يستخدمها
الع�دو للتخف�ي يف جرائم�ه اإلرهاب�ي».
ويواصل الحش�د الش�عبي عملياته األمنية
لتأمني زور اإلصالح ش�مال رشق دياىل التي
اتخذ منها اإلرهابيون مالذا آمنا لهم بسبب
األش�جار واألحراش الكثيف�ة فيها للتخفي
بع�د تنفيذ عملياتهم اإلجرامية ضد املدنيني
والقوات االمنية.

عقباه».
واضــ�اف ،ان «ملـــــــف
املحارضي�ن املجانيين يمث�ل

مصير رب�ع ملي�ون ش�اب
عراق�ي» ،مـــــؤك�دا ب�ان
«اي تاخير يف التعاط�ي م�ع

التظـــــاهـــــ�رات خطا
فادح وسيدفع كرة الثلج اىل ان
تاخذ مسارات كبرية».

االستخبارات تحبط مخططا داعشيا
للقيام بعمل إرهايب يف رمضان
املراقب العراقي /بغداد...
احبطت االستخبارات العسكرية ،امس االحد ،مخطط
داعيش للقيام بعمل ارهابي يف رمضان القادم ش�مال
قض�اء القائم.وقال�ت االس�تخبارات العس�كرية ،يف
بي�ان تلقت «املراقب العراقي» نس�خة من�ه إنه «وفق
معلومات اس�تخبارية دقيقة ومؤكدة أش�ارت لتوجه
عدد من عنارص داعش وبالتنس�يق مع الخاليا النائمة
يف املدن لتهريب عنارصهم من صحراء الجزيرة شمال
قض�اء القائ�م إىل صح�راء الش�امية جن�وب القضاء
وتحدي�دا ً املناطق الت�ي تقع عىل ضفاف نه�ر الفرات
من الجهة الش�مالية للقضاء اعاله باستخدام الزوارق
والدراج�ات النارية».واضاف انه «من خالل التنس�يق
مع قسم اس�تخبارات قيادة عمليات الجزيرة تحركت
مف�ارز ش�عبة االس�تخبارات العس�كرية يف الفرق�ة

الس�ابعة وق�وة من الف�وج األول لواء املش�اة اآليل 30
نحو األهداف املحددة لها وتتمكنت من االس�تيالء عىل
 6زوارق ودراج�ة نارية كانت معدة لتس�هيل عمليات
عبور العنارص اإلرهابية».

الثق�ة اىل الكت�ل الكردس�تانية فيما يخ�ص تمرير
مشاريعها ومكتسباتها من بغداد والحصول عليها
بكل س�هولة ،وه�ذا االمر حصل يف قان�ون املوازنة
عندما صوتت بعض الكتل عىل حصة االقليم مقابل
تعه�دات ليس�ت بالجزائية م�ن كتل كردس�تان»،
مشيرا اىل أن «االخيرة لم تلت�زم بها يف املس�تقبل
وس�تظهر إش�كاليات يف القريب العاج�ل حول هذا
امللف».
وأض�اف ،أن «كردس�تان تح�اول اللع�ب على وتر
الخالفات الشيعية – الش�يعية وتسعى اىل التقارب
م�ع أحد أطراف هذا الخالف لتمري�ر أجنداتها التي
عج�زت عن تحقيقه�ا بفضل التق�ارب الذي كانت
مبنية عليه الكتل الش�يعية مع نفس�ها ومع البيت
السني».
وح�ذر م�ن أن «يبخــــ�س ذلك التم�ادي حقوق
املحافظ�ات الجنوبية والـــوس�طى الت�ي تعاني
الكثير م�ن االزم�ات كالنقــــ�ص الح�اد يف
الخدمات».
وأع�رب ع�ن خش�يته من أن «يس�تمر ذل�ك الحال
ويفت�ح الب�اب أم�ام مخالف�ات جدي�دة ونج�اح
كردستان بالش�كل الذي يحقق جميع مخططاتها
ومطامعها االقتصادي�ة يف الفرتة املقبلة ،خصوصا
يف ظل بوادر لظهور تحالفات جديدة عىل الس�احة
يف االنتخابات املقبلة».
ولف�ت اىل أن «م�ن تل�ك املش�اريع الت�ي تخط�ط
كردس�تان للرشوع بها هو تصدي�ر النفط لوحدها
بعي�دا ع�ن بغ�داد ،وكذل�ك التحك�م بعم�ل املنافذ
الحدودية بعيدا عن الحكومة املركزية».

هناك رسالة يجب أن يفهمها
المحتل األمريكي وكل داعميه
وعمالئه ف���ي العراق وهي أن
هناك قرارا ً حاسماً من المقاومة
باستمرار عملياتها حتى طرد
االحت�ل�ال األمريكي وغلق كل
قواعده العس���كرية في جميع
األراضي العراقية ومن ضمنها
أرض شمال العراق.

تغريدة

القيادي في الحشد الشعبي جواد الطليباوي

إصبع عىل الجرح ..

فضيحة الموازنة وموازنة الفضيحة..
ل�م يمر العراق بمرحل�ة تهدد مصريه الوجودي كما ه�و اليوم  .حكومة
وبرملان وأحزاب هم األغرب واألس�وأ واألفس�د واألضعف واألشذ واألتفه
واألبخس واألتعس فيما م ّر بتأريخ العراق بل ويف تأريخ دول العالم أجمع
بعربها وأعرابه�ا وأعاجمها وكبريها وصغريه�ا وكل أقوامها  .فضيحة
املوازن�ة املالي�ة لعام  2021التي أقرها الربمل�ان العراقي بكل ما تضمنته
م�ن فق�رات ومواد ين�دى لها الجبني وم�ن مفارقات وغرائ�ب وتجاهل
لحقوق ومعاناة أبناء الش�عب العراقي وإثراء لجهة عىل حس�اب أخرى
وظلم وإجحاف بحق الفقراء وإثراء وإفس�اد ألصنام الس�لطة والربملان
وحكومة كردس�تان  .هي الفضيحة بكل ما تعن�ي الفضيحة من معنى
وداللة  .لقد أثبتت الكتل السياسية أنها رهن النفس األمارة بالسوء بعيدة
كل البعد عن أدنى مس�توى من الحياء أو الش�عور باملس�ؤولية الوطنية
واألخالقي�ة ال يحرتمون العهد وال يحفظون األمان�ة وال يصدقون الوعد
 .كذابون منافقون مُ راءون مراوغون مخادعون فاس�دون  .لقد تغاضوا
عن كل أصوات الش�عب العراقي وتجاهلوا دماء ش�هدائهم وتضحياتهم
ومطالبه�م وفقرهم وبؤس�هم ومعاناته�م وصمم�وا وأرصوا أن يثبتوا
خذالنه�م وذلتهم وخضوعهم لس�طوة مس�عود البارزاني ال�ذي ألزمهم
اللزام وألبس�هم الحزام وأذلهم املقام وأطعمهم الحرام وأخرسهم الكالم
وأفقدهم الس�نام وألبس�هم اللجام وأمس�وا بني يديه عبيدا صغارا لئاما
خانعين طائعني مل�ا يريد ويبتغ�ي من إقرار
املوازن�ة بحص�ة لإلقليم تع�ادل ما يخصص
لعرش محافظات عراقية إىل التنازل والصمت
ع�ن النف�ط العراق�ي امله�رب واملص� ّدر من
مس�عود إىل كيان دولة إرسائي�ل وبما يعادل
 750أل�ف برمي�ل يوميا وإي�رادات املطارات
واملناف�ذ الحدودي�ة  .إنها الفضيح�ة  .إقرار
فق�رة تعوي�ض (املفقودي�ن) أو (املغيبني)
ذات السقف املفتوح بال دليل أو وثيقة حيث منهل عبد األمري المرشدي ..
ستش�مل جميع عوائ�ل الدواع�ش واملجرمني
له�ي فضيحة الفضائح واالس�تهانة األكرب بدماء أبنائنا الش�هداء  .إنها
الفضيح�ة  .اس�تمرار ض�خ األم�وال العراقية لرتس�ل إىل عمّ�ان وبقية
صوامع العربان كرواتب تقاعدية ألزالم البعث وأعضاء األجهزة القمعية
ومجرمي املقابر الجماعية وفدائيي صدام فهي الفضيحة التي ما بعدها
فضيحة  .اس�تمرار أعضاء السلطة الترشيعية برشعنة الرسقة والفساد
ونهب املال العام بإقرار امتيازات جديدة لهم وسقف الرواتب واالمتيازات
الجنونية لهم بينما يرصون عىل بقاء ارتفاع س�عر الدوالر بحجة ش�حة
املال ودعم الخزينة  ،إنما هي فضيحة لهم تضاف إىل مستقنع الفضائح
الذي يؤطر س�وء العاقبة األكرب له�م  .هي الفضيحة حني يتغاضون عن
كارثة انهيار التعليم والش�أن الصحي وماليني الفقراء والبطالة وانهيار
الخدمات فلس�ت أدري أي َغمامة نزلت عىل عيون السياس�يني يف العراق
وأي قس�اوة غش�ت قلوبهم وأي غباء يعرتيهم وأي ع ّزة باإلثم أخذتهم .
ّ
سوي رشيد أو سامع بصري  .إنهم يستهينون
أليس فيهم عاقل حكيم أو
بش�عب وأمة ووطن وتأريخ  .ماذا ينتظ�ر أهلنا يف الجنوب وأين هم ثوار
ترشين لقد حان اآلن قطع تصدير النفط العراقي وإغالق رشكات النفط
لكي يعرف من ال يعرف أن مفتاح الحل لدينا ألنهم يس�تهينون بالعراق
أرض الله  .إنهم يتع ّدون كل حدود الله ويرونه بعيدا ونراه قريبا وال حول
وال قوة إال بالله العيل العظيم .

اسعار الذهب

المالية النيابية :الموازنة ستطبق
وتنفذ بأثر رجعي لالشهر الماضية
بني عضو اللجنة املالية النيابية ،محمد الش�بكي ،ان املوازنة
س�تطبق وتنف�ذ باث�ر رجعي لالش�هر املاضية الت�ي لم تكن
مرشع�ة بها ،الفتا اىل ان املوازنة يجب ان تكون نافذة اعتبارا ً
من االول من كانون الثاني املايض.وقال الشبكي  ،ان “املوازنة
االتحادي�ة للع�ام  2021يفترض نرشها يف جري�دة الوقائع
العراقي�ة بعد ان حس�مها الربملان وصوت عليه�ا باملجمل”.
واضاف ان “املوازنة تعتبر نافذة من االول من كانون الثاني
م�ن العام  ،2021عىل الرغم من تصويت الربملان عليها يف 31
اذار املنرصم”.واوض�ح ان “املوازنة تطبق وتنفذ بأثر رجعي
لالش�هر املاضية ،بع�د ان صوت عليه�ا الربملان بع�د تجاوز
التأريخ املحدد لتطبيقها”.

أسعار الذهب عيار  63,04 21دينار

أسعار الذهب عيار  56 ,58 18دينارا
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اسعار الفضة

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

اسعار النفط

ً
دوالرا
األمريكي 61.30

ً
دوالرا للبرميل
برنت 64.67

خبير :الحكومة لن تتمكن من
سداد الديون وعجز الموازنة
اكد الخبري االقتصادي عبد الرحمن املشهداني  ،عدم قدرة الحكومة عىل
س�داد ديون العراق الخارجية والداخلية والعجز ضمن املوازنة ،مبينا ان
املوازنة صيغت لتسديد الرواتب دون انهاء العجز.
وقال املش�هداني ان “هناك لبس نيابي بني السياس�ة املالية والتي هي
من صالحيات الحكومة والسياس�ية النقدية التابع�ة للبنك املركزي وال
يمكن الطعن بقرار رفع الدوالر ضمن املوازنة كونه قرار للبنك املركزي”.
واض�اف ان “الربمل�ان مرر املوازن�ة بصيغة رصف الروات�ب وغريها من
املتعلق�ات املالية دون االخذ بعني االعتبار تقليص النفقات ومن ثم تقيل
العجز وسداد الديون”.
وأش�ار املش�هداني اىل ان “البن�ك املركزي يمتل�ك من الس�يولة النقدية
لرصف املوازنة واصدار سندات خزينة لتغطية الديون الداخلية للحكومة
ضمن املوازنة”.

االثنين  5نيسان  2021العدد  2560السنة الحادية عشرة

Almuraqeb Aliraqi Newspaper

اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

سعر بيع الدوالر = 147.500

دينار

سعر شراء الدوالر = 146.500

للحد من ارتفاع أسعار صرفه محليا

مقتـرح نيـابي جـديـد لتوزيع الـرواتب بالدوالر
ومستشارو الحكومة يرفضون بشدة
املراقب العراقي /مشتاق الحسناوي
ق�دم أعض�اء بمجلس الن�واب  ،مقرتحات بش�أن
الرواتب وأس�عار الس�وق وغريها من امللفات التي
تبع�ت إق�رار املوازن�ة العامة ،مطالبين الحكومة
بتوزي�ع روات�ب املوظفني لألش�هر الثالث�ة املقبلة
بالدوالر.وج�اء ه�ذا الطل�ب بع�د ارتف�اع أس�عار
الدوالر بشكل كبري يف ظل توقعات بوصول الـ100
دوالر اىل  150ال�ف دين�ار  ,مم�ا أس�هم يف ارتفاع
االس�عار بش�كل تصاعدي يف ظ�ل غي�اب الرقابة
االمني�ة عىل االس�واق ,رغم ترصيح�ات الحكومة
بإيعازه�ا اىل وزارة الداخلي�ة ملراقبة االس�واق ,إال
أن املواطن لم يلمس ش�يئا عىل أرض الواقع  ,فهي
ترصيحات لالس�تهالك االعالمي ليس إال بحس�ب
ما يراه مراقب�ون ،فيما رفضت لجان برملانية هذه
املقرتح�ات عا ّد ًة إياها ليس�ت ملزم�ة للحكومة ,
بينما يعي�ش املواطن اليوم تحت رحمة املحتكرين
م�ن التج�ار للبضائع والس�لع وارتفاعها حس�ب
مزاجه�م  ,فضال ع�ن غياب املنت�ج الوطني وعدم
وجود خطوات فعلية إلنعاشه.
مستش�ار األمين العام ملجل�س الوزراء للش�ؤون
املالية ،عبيد محل قال ،م�ن املعيب توزيع الرواتب
على املوظفين بالدوالر ،كم�ا اقرتح أح�د النواب،
مبينا أن كل ما يف موازنة  2021مخالف للدستور.
وذكر محل ،أنه بغض النظر عن الرضر االقتصادي
الذي سيس�ببه إذا ما ت�م تطبيق هذا املقرتح ،كون
ال َعلم والعملة من سيادة الدولة ،ونحن يف دولة لها
س�يادة ،ودول الس�يادة لها حق حرصي للترصف
بعملتها».

وأض�اف ،أنه «حتى اآلن ال نعل�م ما هي التغيريات
التي أجريت عىل املوازنة“ ،مش�ددا عىل أن ”كل ما
يف املوازنة مخالف للدستور».
ويف هذا الش�أن أكد الخبري االقتصادي إياد املالكي
 ,أن جمي�ع الترصيح�ات الخاصة بصرف رواتب

املوظفين بالدوالر لها جانب�ان االول ,هو الحد من
املضارب�ة بالدوالر والذي يتوق�ع أن ترتفع الـ100
دوالر اىل أكث�ر م�ن  150ألف�ا  ,فعملي�ة التوزي�ع
للموظفني ستس�هم يف الحد م�ن ارتفاعه وبالتايل
التكون ه�ذه العملية تحد من ارتفاع الدوالر وإنما

ستسهم يف زيادة االسعار مرة أخرى يف االسواق.
وقال يف اتصال مع ( املراقب العراقي) :أما الجانب
االخر فس�يكون هناك عزوف عن التعامل بالدينار
وستس�هم يف هب�وط رصف الدين�ار أكثر بس�بب
تعام�ل الجمي�ع بالدوالر وهذا س�يؤثر س�لبا عىل

ديالى تعلن انتهاء المرحلة االولى من تأهيل «آبار الحدود» وتؤكد :ستدعم  50الف نسمة
اعلن مسؤول حكومي يف دياىل
 ،ع�ن انته�اء املرحلة االوىل من
مشروع تاهي�ل اب�ار الحدود
رشق املحافظة.
وقال مدير ناحية قزانية(98كم
رشق بعقوب�ة) مازن الخزاعي
،ان” الجه�د الفن�ي والهنديس
ل�وزارة امل�وارد املائي�ة انته�ى
م�ن تنفي�ذ املرحل�ة االوىل
ملشروع تاهي�ل اب�ار الحدود
بش�كل عاج�ل والت�ي تتضمن

 13بئر  9منه�ا يف منديل و 4يف
قزانية بااعم�اق تصل اىل 70م
الفت�ا اىل ان املرحل�ة تتضم�ن
فحص ش�امل لالب�ار وتحديد
احتياجاته�ا وتس�جيل كل
النواقص م�ن اجل بدء املرحلة
الثاني�ة م�ن التاهي�ل والت�ي
ستنطلق الثالثاء القادم”.
واض�اف الخزاع�ي،ان” االب�ار
يف حال�ة تش�غيلها وضخ املياه
يف انابي�ب مؤح�دة ممت�دة اىل

محط�ات االس�الة املركزي�ة
ستش�كل عام�ل مه�م يف دعم
تامني املياه الكث�ر من  50الف
نسمة يمثلون س�كنة مركزي
ناحيت�ي من�ديل وقزانيةوهم�ا
اكبر م�دن الح�دود رشق
العراق”.
واش�ار اىل ان” مرشوع تاهيل
االب�ار وحفر اخ�رى يمثل حل
مه�م لتف�ادي ازم�ة جف�اف
تلوح باالفق قد تؤدي اىل كارثة

انس�انية مؤك�دا ب�ان ك�وادر
وزارة امل�وارد املائي�ة تعم�ل
بشكل عاجل لالنتهاء من ملف
حفر االبار قب�ل حلول الصيف
القادم”.
وتعان�ي امل�دن الحدودية رشق
دي�اىل م�ن ازمة جف�اف حادة
بدات تتفاقم يف االشهر املاضية
ما اس�تدعى حفر ابار وتاهيل
اخ�رى لتامين مي�اه الشرب
وسقي البساتني الزراعية”.

العمل�ة العراقية  ,وكان االجدر بالحكومة أن تعدل
س�عر رصف ال�دوالر بدال م�ن النظ�رة الضيقة يف
التعامل مع امللف املايل واالقتصادي.
اللجن�ة املالی�ة النیابی�ة علّق�ت  ،على مقرتحات
رصف روات�ب املوظفی�ن بالدوالر بدالً م�ن الدينار
العراقي،مؤكدة أن ما يقرتح�ه النواب لیس ملزما ً
للحكوم�ة بتطبیق�ه .مبین�ة أن األم�ور القابل�ة
للتطبی�ق ھي التي تع�رض يف قان�ون املوازنة ،أما
مقرتحات الن�واب لربما تس�تحدث بعض األفكار
واآلراء ،ولكنھا غیر ملزمة للحكومة.من جهته أكد
املختص بالشأن االقتصادي عبد الحسني الشمري,
أن ترصيح�ات بعض الن�واب ع�ن رصف الرواتب
بال�دوالر تصب يف خانة الدعاي�ة االنتخابية  ,فأين
كان�وا عندما أق�روا املوازنة فهم أنفس�هم صوتوا
على رفع س�عر رصف الدوالر وحس�ب توجيهات
كتلهم يف صفقة سياس�ية فاش�لة أنصفت طبقة
السياسيني وزادت من رفاهيتهم وخاصة حكومة
تعط شيئا .
االقليم التي أخذت كل يشء ولم ِ
وقال الش�مري يف اتصال مع (املراقب العراقي) :إن
ردة الفعل القوية ملستش�اري رئي�س الوزراء عىل
هذا املقرتح تدل على عدم معرفتهم بباطن االمور
االقتصادية وخاصة معاناة العراقيني التي وصلت
اىل مراحل ته�دد بثورة للجياع التبقي ش�يئا وعىل
الحكوم�ة مراجع�ة قراراته�ا تالفيا مل�ا متوقع يف
االيام املقبلة من أحداث قد الترسها .
يشار اىل أن لجنة حقوق اإلنسان النيابية ، ،نرشت
بيان�ا ،يف الس�ابق كان�ت ق�د طالبت في�ه بتوزيع
رواتب املوظفني بالدوالر.

أعلن�ت إدارة معلومات الطاق�ة األمريكي  ،أن صادرات
الع�راق ألمريكا م�ن النف�ط الخام تج�اوزت  3ماليني
برميل خالل شهر آذار الفائت.
وقال�ت االدارة بحس�ب جدول له�ا  ،ان «الع�راق صدر
من النفط الخام ألمريكا خالل الش�هر املايض  3ماليني
و 293أل�ف برميل وبمع�دل  109آالف برمي�ل يوميا»،
مبينا ان «العراق صدر خالل األس�بوع األول من ش�هر
آذار بمعدل  141ألف برميل يوميا ،فيما صدر متوس�ط
 165ال�ف برميل يوميا يف االس�بوع الثان�ي ،فيما صدر

العتبة العلوية تعلن االتفاق على انشاء محطة كهربائية تعمل بالطاقة النظيفة

للتقدي�م اال بع�د مرور س�نة عىل
السداد”.
وأض�اف البي�ان ،أن “املرصف ويف
وقت سابق استأنف املنح ملنتسبي
الدفاع والداخلية وسيكمل تهجري
البيان�ات بالنس�بة للمتقاعدي�ن
واملوظفني الجل شمولهم بالتقديم
االلكرتوني”.

ان تك�ون باك�ورة إلنش�اء محط�ات أخ�رى يف
العراق «.
إىل ذلك بني ممثل الرشكة املهندس رعد العبيدي
« ان املشروع املقرتح يعمل بطاق�ة  400ميغا
واط بالطاق�ة نظيف�ة  ،دون وق�ود على مدار
الس�نة  ،ويتألف من مراحل ع�دة  ،ومن املؤمل
ان يوفر مئات فرص العمل للكفاءات الهندسية
والفنية من أبناء النجف األرشف «.

أعلن مصرف الرش�يد  ،عن إلغاء
رشط م�رور س�نة للتقدي�م على
السلف بعد سداد السلفة السابقة.
وذك�ر املكتب االعالم�ي للمرصف
يف بي�ان  ،أن “الشرط ال�ذي
كان معم�ول ب�ه س�ابقا ال يتيح
للمس�تفيد ال�ذي ق�ام بتس�ديد
الس�لفة املس�تلمة يف وقت س�ابق

أرقام واقتصاد

% 80

من موازنة 2021
عبارة عن قروض
حسب تصريحات لجنة
االقتصاد البرلمانية
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موقعا صناعيا جديدا غير
مؤشرة لدى النفط تم
الكشف عنها من قبل
الفرق الزلزالية

اعلنت رشكة فيض القسيم االستثمارية التابعة
اىل العتب�ة العلوي�ة املقدس�ة ع�ن تعاقدها مع
رشكة عاملية رصينة متخصصة بإنتاج الطاقة
الكهربائي�ة النظيف�ة النش�اء محط�ة تولي�د
كهربائي�ة يف محافظ�ة النجف األرشف بس�عة
 400ميغا – واط .
وقال املدير املفوض للرشكة فالح محيي الدين»
ت�م االتفاق مع رشكة عاملية رصينة متخصصة

انخفاض حجم التبادل
التجاري في منفذ القائم
الحدودي مع سوريا

أعل�ن قائممق�ام قض�اء القائ�م بمحافظة
االنبار احمد املحلاوي  ،عن انخفاض حجم
التبادل التجاري يف منفذ القائم الحدودي مع
سوريا غربي االنبار .
وق�ال املحالوي ان ” منف�ذ القائم الحدودي
م�ع س�وريا غربي االنب�ار ،ش�هد انخفاضا
كبيرا بنس�بة التب�ادل التجاري مع س�وريا
نتيج�ة االج�راءات الصارم�ة الت�ي يتخذها
الجانب الس�وري يف عمليات التدقيق االمني
عىل س�ائقي الش�احنات وحمولتها لدواعي
امنية “.
واض�اف ان” االج�راءات االمني�ة والصحية
املش�ددة من قب�ل الجانب الس�وري ادت اىل
انخفاض انخف�اض كبري يف عملي�ة التبادل
التجاري الذي ش�هد انتعاش كبري يف املرحلة
املاضي�ة” ،مبين�ا أن “ع�دد الش�حنات التي
تصل اىل منفذ القائم الحدودي مع س�وريا ال
تتجاوز الـ  40شاحنة بعد ان وصلت النسبة
يف الفرتة املاضية اىل  100شاحنة يوميا”.
وأوض�ح املحلاوي ،أن “الجه�ات االمني�ة
الس�ورية ش�ددت م�ن اج�راءات التدقي�ق
والتفتي�ش عىل كافة الش�احنات الس�ورية
التي ت�روم الدخ�ول اىل منفذ قض�اء القائم
غربي االنبار “.

صادرات نفط العراق إلى أمريكا
تتخطى  3ماليين برميل خالل شهر

الرشيد يعلن إلغاء شرط مرور سنة
للتقديم على سلفة جديدة

يف مجال الطاقة املتجددة إلنش�اء محطة توليد
الكهرب�اء بالطاق�ة الشمس�ية تعم�ل لـ�ـ 24
ساعة طوال أيام السنة «.
وأض�اف محي�ي الدي�ن « ان املحط�ة س�تعمل
بطاق�ة  400ميغ�ا واط  ،وس�تتم االس�تعانة
باأليدي العامل�ة العراقية املحلي�ة من الخربات
والكفاءات  ،وستس�هم بسد نسبة معقولة من
احتياجات املحافظ�ة للطاقة الكهربائية ونأمل

دينار

النفط تعلن كمية الصادرات وااليرادات المالية المتحققة
اعلن�ت وزارة النفط  ،عن مجموع الصادرات
واالي�رادات املتحقق�ة لش�هر آذار امل�ايض،
مشيرة اىل تجاوز إيراداتها الـ  5مليار و700
مليون دوالر.
وذكرت الوزارة يف بيان  ،أن «كمية الصادرات
م�ن النفط الخام بلغ�ت ( )91مليونا ()311
ً
برميلا  ،باي�رادات بلغت ()5
الف�ا و( ) 929
مليار و( )782مليون و ( )711الف دوالر .
وأشارت االحصائية اىل ان «مجموع الكميات
املص�درة من النفط الخام لش�هر آذار املايض
من الحقول النفطية يف وسط وجنوب العراق
بلغ�ت ( )88ملي�ون و( )240ال�ف و ()184
برميلا  ،ام�ا من حق�ول كركوك عبر ميناء
جيه�ان فق�د بلغ�ت الكميات املص�درة ( )3
مليونا و(  )71الفا و(  ) 745برميال».
وبينت الوزارة أن «مع�دل الصادرات اليومية
بل�غ ( )2ملي�ون و( )945الف برمي�ل ،فيما
بلغ معدل س�عر الربمي�ل الواحد ( ) 63.329
دوالراً».

متوس�ط  105آالف براميل يوميا يف األس�بوع الثالث «،
مشيرا اىل ان «االس�بوع الرابع بمع�دل  88الف برميل
يومي�ا «.وذك�رت إدارة معلوم�ات الطاق�ة األمريك�ي
ان «الع�راق ج�اء باملرتبة الخامس�ة بع�د كل من كندا
واملكس�يك والس�عودية  ،واملرتب�ة الثاني�ة عربي�ا بعد
الس�عودية التي بلغت األخيرة صادراتها ألمريكا خالل
ش�هرآذار  8ماليني و 288ال�ف برميل» ،مبينة ان «كندا
جاءت باملرتبة االوىل كأكثر دول مصدرة للنفط ألمريكا
تليها املكسيك «.

نائب :تثبيت سعر صرف
الدوالر قرار ارتجالي

اك�د النائ�ب ع�ن تحال�ف الفت�ح فاض�ل
الفتلاوي ،ان ق�رار تثبي�ت س�عر رصف
ال�دوالر يعد من القرارات االرتجالية التي لم
تدرس بشكل صحيح من الحكومة ،محذرا
يف الوق�ت ذاته من اس�تمرار ارتفاع نس�بة
الفقر يف البالد.
وق�ال الفتلاوي  ،ان “س�عر رصف الدوالر
الحق ارضار مادية كبرية بالحالة املعيشية
للمواط�ن ،وه�ذا يمث�ل ق�رارا ارتجاليا لم
يدرس بشكل صحيح”.
واضاف ان “تحديد سعر الرصف يف املوازنة
ل�م يك�ن مناس�با للرشائح الفقيرة حيث
يوجد اكث�ر من  10ماليين مواطن عراقي
دون خط الفقر بحسب بيانات واحصاءات
وزارة التخطيط”.
وبين ان “الحكومة مطالب�ة بايجاد حلول
م�ن ش�أنها انق�اذ املواطن وضم�ان عدم
االرضار بالوضع املعييش الصعب الذي يمر
به ،خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة والفقر
الذي يوج�ب احداث تغييرات جذرية تأتي
بالفائدة عىل الشعب”.
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«أقوى شخص في العالم» يفوز باالنتخابات التمهيدية للبرلمان
المراقب العراقي /متابعة...
أف�ادت وس�ائل إعلام أوكراني�ة ب�أن فاس�ييل
فرياس�تيوك ،املرش�ح ع�ن ح�زب «خ�ادم
الش�عب» املوايل لرئي�س أوكراني�ا ،وحامل لقب
«أق�وى ش�خص يف العال�م» يف�وز باالنتخابات
التمهيدي�ة إىل برمل�ان البلاد .وقال�ت معلومات

اللجن�ة االنتخابية املركزي�ة يف مقاطعة إيفانو
فرانكوفسك بأوكرانيا إن فرز  %100من األصوات
يدل عىل أن فرياس�تيوك حصل عىل  %31.25من
أصوات الناخبني .ويليه املرش�ح عن حزب «من
أجل املس�تقبل» ألكس�ندر شيفتش�ينكو ،الذي
ص�وت له  %29,69من الناخبني .واملرتبة الثالثة

يحتلها املرش�ح ع�ن حزب «الوح�دة األوكرانية
الحرية» ،روسلان كوشولينس�كي (.)%28,86
وولد فرياستيوك يف مقاطعة إيفانو فرانكوفسك
بأوكرانيا .ووفق نتائج املس�ابقات الدولية منح
فرياس�يوك يف عامي  2004و 2007لقب «أقوى
شخص يف العالم».

ما عالقة الرياض وأبو ظبي بالمخطط؟

تلميح إسرائيلي بتورط السعود ّية واإلمارات
في محاولة االنقالب باألردن
المراقب العراقي /متابعة...

المراقب العراقي /متابعة...

أك�د املتحدث باس�م لجنة االم�ن القومي والسياس�ة الخارجية يف
مجل�س الش�ورى االسلامي ابوالفضل عموئي ب�ان خطوة ايران
التالي�ة ه�ي تدشين مصن�ع اليوراني�وم املعدني يف اط�ار قانون
املبادرة االسرتاتيجية اللغاء الحظر املصادق عليه من قبل املجلس.
وق�ال عموئي يف ترصيح ل�ه االحد :انه وفقا للم�ادة  3من قانون
املبادرة االسرتاتيجية اللغاء الحظر يجب بعد  5اشهر من املصادقة
عىل القانون تدشني مصنع انتاج اليورانيوم املعدني والذي سيكون
احدى الخطوات القادمة للجمهورية االسالمية االيرانية.
واش�ار اىل حضور مس�اعد الخارجية للش�ؤون السياسية عباس
عراقج�ي االحد اجتماعا خاص�ا للجنة االمن القومي والسياس�ة
الخارجية الربملانية مؤكدا انه ويف ضوء املفاوضات االفرتاضية التي
جرت الجمعة يف اطار اللجنة املشرتكة لالتفاق النووي فقد عقدت
لجن�ة االمن القومي والسياس�ة الخارجية الربملاني�ة صباح اليوم
اجتماعا طارئ�ا بحضور عراقجي حيث اس�تمعنا اىل توضيحاته،
واك�د النواب خالله عىل التنفي�ذ الدقيق والكام�ل لقانون املبادرة
االسرتاتيجية اللغاء الحظر.
واضاف :ان عراقجي اكد يف توضيحاته خالل االجتماع بانه س�وف
ل�ن تكون هنالك اي مفاوضات مب�ارشة او غري مبارشة بني ايران
وامريكا يف اجتماع فيينا يوم الثالثاء ،اذ ان الجمهورية االسلامية
االيراني�ة ال تعتبر الوالي�ات املتحدة عض�وا يف االتف�اق النووي يف
الوقت الحارض كونها خرجت منه ولم تلتزم بتعهداتها.

مسؤول سوري ينجو من
محاولة اغتيال في درعا
المراقب العراقي /متابعة...

نجا مسؤول سوري يف «إدارة مكافحة املخدرات» ،من محاولة
اغتي�ال بعب�وة ناس�فة اس�تهدفت س�يارته يف مدين�ة درع�ا
الحدودية مع األردن.
واستهدفت عبوة ناسفة سيارة رئيس فرع مكافحة املخدرات
يف محافظ�ة درع�ا ،إال أنه لم يك�ن بداخلها ،بحس�ب مصادر
محلية اشارت ايضا إىل أن  3عنارص من مالك الفرع باملحافظة
أصيبوا بجروح ،إصابة أحدهم خطرة».
وأوضحت املصادر أن االس�تهداف تم يف حي الكاش�ف بمدينة
درع�ا عىل الطريق املؤدية إىل دوار الحمامة ،لتتوجه عىل الفور
ق�وات الجهات املختصة وعنارص األم�ن الداخيل وقائد رشطة
املحافظ�ة إىل موقع االنفج�ار للوقوف على حيثياته ومتابعة
التحقيقات.
ونقل موقع «سبوتنيك» عن قائد رشطة محافظة درعا العميد
رضار دن�دل قول�ه إن «هذا العم�ل اإلرهابي ل�ن يثني عنارص
الرشط�ة ع�ن متابعة مهامه�م يف الحف�اظ عىل األم�ن العام
ومالحقة املطلوبني» ،الفتا إىل أن «مروجي املخدرات هم أخطر
من اإلرهاب بحد ذاته».
وأض�اف أن «أح�د العن�ارص املصابين إصابته حساس�ة وأن
االنفج�ار ناجم عن عب�وة ناس�فة زرعها إرهابيون بس�يارة
رئيس فرع مكافحة املخدرات».
وبينت مصادر طبية أنه «تم تقديم اإلسعافات األولية للعنرص
املص�اب بإصاب�ة بليغة ،وبع�د النجاح يف إيق�اف النزيف الذي
يعان�ي من�ه ،تم نقل�ه على الف�ور إىل (مش�فى الرشطة) يف
العاصمة دمشق».

روسيا تختبر تقنية جديدة لتوجيه
الطائرات المسيرة في سوريا
المراقب العراقي /متابعة...

ذكر مصدر لوكالة «نوفوس�تي» أنه ت�م اختبار تقنية فريدة من
نوعه�ا لتوجيه أحدث طائرات «إينوخودتس» املسيرة الروس�ية
نحو أهداف إرهابية يف س�وريا بواس�طة منظومة «سرتيليتس-
إم» لالستطالع.
وأوضح املصدر يف املجمع الصناعي العس�كري الرويس أنه نتيجة
االختبارات تم تحقيق معدالت عالية من الكفاءة والدقة يف إصابة
األهداف يف الوقت الحقيقي.
ل�م يح�دد املصدر تاري�خ إج�راء االختب�ارات ،لكنه أش�ار إىل أن
مسيرات «إينوخودتس» التكتيكية «رضبت أهدافا تم اكتشافها
وتحديده�ا بمس�اعدة منظومة «ستريليتس» ،وأرس�ل عنارص
الوح�دات الربية املعلومات حول إحداثياته�ا عرب قنوات االتصال
إىل نقط�ة تحك�م بالطائرات ب�دون طيار وقيادة أعلى يف الوقت
الحقيقى».
وحس�ب املصدر ،ف�إن رجال اس�تطالع بري يكتش�فون الهدف
بمس�اعدة أجهزة منظومة «ستريليتس» ويضعون إش�ارة إليه
يف خريط�ة إلكرتوني�ة عىل جه�از لوح�ي ،مع ذك�ر مواصفاته
وإحداثيات�ه الدقيق�ة .ثم يتم نق�ل املعلومات عن اله�دف ،الذي
يمك�ن أن يتمثل يف دبابة ،أو تجمع من املركبات املدرعة ،أو أفراد
الع�دو ،أو موقع مدفعي�ة ،أو مركز قيادة وم�ا إىل ذلك ،عرب قناة
اتص�ال آمنة إىل نقط�ة التحك�م ذات الصلة ،والت�ي تكلف أقرب
طائرة بدون طيار هجومية بمهمة تدمري الهدف.

على حني غ�رة اعتقلت الس�لطات األردني�ة ويل العهد
السابق حمزة بن الحسين ،وما يقرب من  20شخصا
آخر ،يوم السبت بعد ما وصفه مسؤولون بأنه «تهديد
الستقرار البالد».
وتم وضع األمري حمزة بن حسين ،االب�ن األكرب للملك
الراح�ل الحسين وزوجته الرابع�ة املول�ودة يف أمريكا
امللكة نور ،تحت قيود يف قرصه يف عمان ،وسط تحقيق
مس�تمر يف مؤامرة مزعومة لإلطاحة بأخيه األكرب غري
الشقيق امللك عبد الله الثانيً .
وفقا ملسؤول استخباراتي
رفيع املستوى يف الرشق األوسط اطلع عىل األحداث.
وج�اءت ه�ذه الخط�وة يف أعقاب اكتش�اف ما وصفه
مس�ؤولو القصر بأنه مؤام�رة معقدة وبعي�دة املدى
تضم عىل األقل أحد أفراد العائلة املالكة األردنية وكذلك
زعماء القبائل وأعضاء املؤسسة األمنية يف البالد.
وق�ال مس�ؤول املخاب�رات ،الذي تح�دث رشيطة عدم
الكش�ف عن هويت�ه ،إن من املتوقع ح�دوث اعتقاالت
إضافي�ة ،مشيرا إىل الحساس�يات األمني�ة املحيط�ة
بعملية إنف�اذ القانون الجارية .وأكد مستش�ار أردني
للقرص أن االعتقاالت تمت عىل خلفية «تهديد استقرار
البالد».
وش�غل األمري حم�زة منصب ويل عه�د األردن ملدة أربع
س�نوات قبل أن يتم نقل اللق�ب إىل االبن األكرب للعاهل
الحايل.
وق�ال مس�ؤول املخاب�رات إن ضباط الجي�ش األردني
أبلغ�وا حم�زة باحتج�ازه ،ووصل�وا إىل منزل�ه برفقة
حراس ،حتى مع اس�تمرار االعتقاالت األخرى .كما تم
اإلبلاغ عن االعتقاالت الواس�عة عىل وس�ائل التواصل
االجتماعي األردنية.
ول�م يتضح مدى ق�رب املتآمرين املزعومين من تنفيذ
الخطة ،أو م�ا الذي خططوا لفعل�ه بالضبط .ووصف
مس�ؤول املخاب�رات الخط�ة بأنه�ا «منظم�ة تنظيما ً
جيداً» وقال إن املتآمرين على ما يبدو لديهم «عالقات
خارجية»  ،رغم أنه لم يخض يف التفاصيل.
وحكم امللك عبد الله الثاني البالد منذ وفاة امللك حسين
ع�ام  ،1999وأق�ام عالق�ات وثيق�ة مع سلس�لة من
الرؤس�اء األمريكيني .واململكة فقرية باملوارد لكن عدد
سكانها يبلغ  10ماليني نسمة.
وأعلن�ت وكال�ة األنب�اء الرس�مية يف األردن ،الس�بت،
اعتقال رئي�س الديوان امللكي األس�بق باس�م إبراهيم
عوض الله وآخرين «ألس�باب أمنية» لم يحددها ،فيما
تحدثت األنباء عن محاولة انقالب عىل السلطات.
ونقلت وكالة األنباء الرس�مية «برتا» عىل لسان مصدر
أمني لم تس�مه ،قوله إنه «وبعد متابع�ة أمنية حثيثة
ت ّم اعتق�ال املواطنني األردنيني الرشيف حس�ن بن زيد
ألسباب أمنيّة».
وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين
ٍ
وأضاف املصدر ّ
جار» ،دون أن
املوضوع
أن «التحقيق يف
ٍ

يحدد أس�باب االعتقال ،وتفاصيل املتابعة األمنية التي
قادت إىل ذلك.
ويف وق�ت الحق ،نفت وكالة األنباء األردنية الرس�مية،
توقي�ف ش�قيق املل�ك عبدالل�ه الثان�ي ،األمير حمزة
بن الحسين ،بعدما ت�رددت أنباء عن اتهام�ه بقيادة
محاولة انقالب يف اململكة الهاشمية.
ونقلت وكالة برتا عن مصدر مطلع لم تس�مه قوله إن
«األمري حم�زة ليس موقوفا ً وال يخض�ع ألي إجراءات
تقييدية».
ً
قائلة إن «صاحب الس�مو امللكي األمري حمزة
وأك�دت
بن الحسين ليس قيد اإلقام�ة املنزلية وال موقوفا ً كما
تتداول بعض وسائل اإلعالم».
وأك�دت صحيف�ة «يدع�وت أحرن�وت» العربي�ة ،نقالً
عمّ�ا وصفتهم بـ»املصادر الكبرية ج�دا ً يف األردن»ّ ،
أن
الس�عودية وإحدى إمارات الخلي�ج «كانتا متورطتني
من وراء الكواليس ،يف محاولة االنقالب يف األردن».

شرطة سويسرا تستخدم الرصاص المطاط ضد
المحتجين على قيود كورونا

ترامب يدعو إلى مقاطعة عدد من الشركات األميركية!
المراقب العراقي /متابعة...

دعا الرئيس األمريكي الس�ابق ،دونالد ترامب ،أنصار
الح�زب الجمهوري إىل مقاطعة الشركات التي دانت
قان�ون االنتخابات الجديد يف والية جورجيا ،حس�بما
أفادت قناة فوكس نيوز.
ونقلت القناة التلفزيونية عن ترامب قوله« :ال تعيدوا
رشاء منتجاتهم حتى يلني موقفهم» .وأضاف الرئيس
الس�ابق أن الديمقراطيني أنفسهم «لعبوا لعبة قذرة»
بمقاطعة الرشكات التي تعارض مبادراتهم.
ووفق�ا للقن�اة أعل�ن بع�ض الجمهوريين يف والي�ة
جورجيا أنهم س�يزيلون منتج�ات « »Coca-Colaمن

مكاتبهم.
ودعا ترام�ب دوري البيس�بول الرئيسي إىل مقاطعة
الدوري بعد إعالن األخري عدم إقامة (مس�ابقة نجوم
أتالنت�ا) الصي�ف املقب�ل ،احتجاجا عىل قان�ون جديد
للتصويت أقرته والي�ة جورجيا .كما دعا إىل مقاطعة
رشك�ة كوكا ك�وال ،ورشكة دلت�ا إيرالين�ز ،وعدد من
املؤسس�ات األخرى التي عارض�ت القانون االنتخابي
الجديد يف جورجيا.
ويف الخام�س والعرشي�ن من آذار امل�ايض وقع حاكم
والي�ة جورجيا ،براي�ان كيمب ،قانون�ا جديدا خاصا
باالنتخابات يف الوالية بدعم من املرشعني الجمهوريني.

وكدليل عىل ما أوردته ،تشري املصادر األردنيّة إىل الزيارة
األخيرة املفاجئ�ة التي قام به�ا امللك عبد الل�ه الثاني
للسعوديّة يف الشهر املايض ،ولم ُيفد بأي تفاصيل عنها
ً
مبرزة ّ
أن «امللك عبد الله تحدث
وال ع�ن أهدافها أيضاً،
مع ويل العهد الس�عودي محمد بن س�لمان ،والطرفان
بيان مشرتك».
امتنعا عن إصدار ٍ
مص�ادر رفيع�ة املس�توى يف األردن ُتق� ّدر بحس�ب
الصحيف�ة اإلرسائيليّ�ة ،أن «ويل العه�د الس�عودي
وأح�د قادة إحدى إم�ارات الخليج ،عىل م�ا يبدو إمارة
أب�و ظب�ي ،كانا رشي�كا رس يف محاولة االنقلاب التي
ً
موضح�ة ّ
أن «باس�م عوض الل�ه ،الذي كان
فش�لت»،
وزي�ر املالية ومعروف بقربه من املل�ك عبد الله ،تحوّل
إىل حلق�ة الوص�ل بني العائل�ة املالكة الس�عوديّة وبني
األمراء يف األردن».
وأض�اءت الصحيف�ة على ّ
أن «م�ا ال يقل ع�ن  25من
مقرب�ي األمري حم�زة ُ
اعتقلوا يف األيام األخرية بش�بهة

أنهم كانوا رشكاء رس وحلقات وصل مع السعوديّة ،يف
تخطيط محاولة االنقالب يف القرص امللكي».
جه�ات عس�كريّة رفيع�ة املس�توى يف األردن نقل�ت
أمس الس�بت عرب قنوات عس�كريّة ،بحسب «يديعوت
أحرونوت» رسالة إىل نظريتها اإلرسائيليّة بأن «الوضع
تح�ت الس�يطرة ولي�س هن�اك خط�ر عىل اس�تقرار
اململكة».
وأعلنت الس�لطات السعودية يف أول تعليق عربي ودويل
عىل ما يجري يف األردن عن «وقوفها إىل جانب األردن»،
معرب�ة ع�ن «تأييدها لق�رارات املل�ك عبدالل�ه الثاني
بالحفاظ عىل أمن بالده».
م�ن جهته�ا ،كش�فت صحيف�ة «واش�نطن بوس�ت»
أن الس�لطات أخضع�ت امللكة ن�ور ونجله�ا ويلّ العهد
الس�ابق ،األمري حمزة بن الحسين ،لإلقام�ة الجربيّة،
وه�و ما تأك�د الحقا ً يف فيديو أرس�له األمير حمزة إىل
«بي.بي.يس».

المراقب العراقي /متابعة...

اس�تخدمت الرشط�ة يف مدين�ة س�انكت غالين الس�ويرسية
الرصاص املطاط والغاز املسيل للدموع ضد املحتجني عىل القيود
املفروضة بسبب فريوس كورونا.
وأف�ادت رشط�ة املدين�ة ب�أن أوىل االش�تباكات بين املحتجين
والرشطة اندلعت مساء الجمعة املاضية.
وأضاف�ت« :قاموا برمي القناني والحج�ار والزجاجات الحارقة
واأللعاب النارية عىل رجال األمن .ومن أجل الدفاع الذاتي اضطر
رج�ال األمن الس�تخدام الرص�اص املط�اط .وتم خالل املس�اء

إلحاق رضر جدي باملمتلكات الخاصة .ولهذا السبب استخدمت
الرشطة الغاز املسيل للدموع ،إضافة إىل الرصاص املطاط».
وتابعت أن االش�تباكات أسفرت عن إصابة شخصني عىل األقل،
واحتجاز  19شخصا تم إطالق رساحهم بعد االستجواب.
ودققت أن األرضار التي لحقت باألثاث واملمتلكات األخرى تقدر
بأكثر من  53ألف دوالر.
م�ن جانبه�ا أف�ادت وس�ائل إعلام س�ويرسية ب�أن مظاهرة
االحتجاج ش�ارك فيها يف األصل الشباب غري الراضني عىل القيود
املفروضة بسبب فريوس كورونا يف البالد.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية
إندبندنت :مخاوف من زيادة اإلسالموفوبيا ضد
المسلمات في سويسرا
المراقب العراقي /متابعة...
نشرت صحيفة “إندبندنت” تقري�را أعده صامويل
أوزب�ورن ق�ال فيه إن النس�اء املس�لمات يش�عرن
بالخوف بعد التصويت الس�ويرسي عىل منع ارتداء
النقاب يف األماكن العامة.
ونقل ع�ن ناش�طات تحذيرهن من أن ي�ؤدي املنع
لزي�ادة الهجمات عىل املس�لمات املتحجبات .وكان
الس�ويرسيون ق�د صوتوا بهامش صغير عىل منع
ارت�داء النق�اب يف األماكن العامة .وج�اء التصويت
الذي منع تغطية الوجه بالكامل بنسبة  %51مقابل
 %49وذلك يف استفتاء عام عقد يف  7آذار .ويجب عىل
النواب يف الربملان تحويله إىل قانون خالل عامني.
وتق�ول رفاعت لينزين التي ترت�دي الحجاب عندما
تذه�ب إىل املس�جد“ :ش�عرت بالضياع م�ن حماقة
ذل�ك التصويت ،مثل منع بناء املنارات للمس�اجد”،
يف إش�ارة للتصويت ع�ام  2009ملنع املس�لمني من

بن�اء منارات للمس�اجد يف اس�تفتاء مماثل .وقالت
إنه�ا تخشى من أن يكون االس�تفتاء دليلا عىل أن
“غالبية الس�ويرسيني ضد اإلسلام أو املس�لمني أو
اإلثنني معا”.
ويف الوق�ت الذي يقترص الحظر على ارتداء النقاب
يف األماك�ن العامة ،إال أنه ال ُيحظر ارتداؤه يف أماكن
الصلاة .ويف الوقت نفس�ه يس�تثني الحظر غطاء
الوج�ه الذي يلب�س من أجل السلامة والصحة .أي
األقنع�ة الت�ي يت�م ارتداؤه�ا ملنع انتش�ار فريوس
كورون�ا .وتخشى لينزي�ن أن يق�ود الحظ�ر إىل
انته�اكات جدي�دة ضد امل�رأة املس�لمة ،مضيفة أن
“االنته�اك الجس�دي واللفظ�ي هو ظاه�رة يومية
للمرأة املسلمة التي ترتدي الحجاب” .مضيفة“ :لو
أردتِ أن ترتدي الحجاب يف س�ويرسا ،فأنت بحاجة
إىل ش�جاعة ووع�ي بأن�ك س�تتعرضني للتحرش يف
األماكن العامة”.

«ناشيونال إنتريست» :إيران قوة عسكرية
عالمية ال يستهان بها
المراقب العراقي /متابعة...

أكد تقرير ملجلة «ناش�يونال إنرتيس�ت» االمريكية،
االحد ،ان ايران قوة عس�كرية عاملية ال يستهان بها
وال يمكن ألي دولة ان تربح حربا برية ضدها.
وذكر التقرير ان ”االمريكان طاملا كانوا هم الطرف
الخ�ارس عىل نط�اق واس�ع يف جمي�ع مواجهاتهم
م�ع الحرس الث�وري اإليران�ي وكانت أب�رز حاالت
هزائمه�م يف  14نيس�ان ع�ام  1988و  12كان�ون
الثان�ي عام  2016فيم�ا قال قائد الح�رس الثوري
اإليران�ي األدميرال علي ف�دوي إن كل إخفاق�ات
وهزائم القوات األمريكية يف الخليج العربي تدل عىل
ي�أس وإحباط وعذاب األمريكيين يف مواجهة األمة
اإليرانية يف األربعني عامً ا املاضية”.
م�ن جانبه ق�ال العمي�د يف الجي�ش االيراني مهدي
رباني “عىل مدى الس�نوات العرش املقبلة عىل األقل
 ،ال توج�د دول�ة إقليمية أو غير إقليمية قادرة عىل

مواجهة جمهورية إيران اإلسالمية أو القتال ضدها
يف حرب برية”.
واض�اف أن «إي�ران ل�م تخسر حت�ى مس�احة
صغيرة م�ن أراضيها خالل الح�رب التي فرضت يف
الثمانينيات عندما كان جيش صدام حسني مدعومً ا
من قبل عرشات الدول والقوى العاملية” ،مشيرا اىل
أن ”الجيش يف الوقت الح�ايل اكثر قدرة من ذي قبل
حيث امتد عمقنا الدفاعي إىل البحر األبيض املتوسط
وامتدت جبهتنا إىل حدود الكيان الصهيوني“.
واعترف التقري�ر أن ”اي�ران نجح�ت يف زرع حقل
الغ�ام ،واس�تولت على زورقني صغريي�ن يديرهما
بحارة أمريكيون ،وأسقطت طائرة مسرية امريكية
الصنع” ،فيما اشار اىل أن ”القوات املسلحة االيرانية
مس�لحة بخبرة ثم�ان س�نوات م�ن الح�رب م�ع
الع�راق وبالتايل لديها تكتي�كات ملواجهة اي عدوان
خارجي“.
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زيارة الكاظمي لمهلكة آل سعود األسباب في صالح من؟!
منذ تأسيس دولة آل سعود ودينهم الوهابي الوحشي على يد الصهيونية العالمية كان هدفها األول التي كلفت بتحقيقه هو
تنفيذ وصية المنافق الفاسد معاوية التي تقول( ال يستقر أمركم إال إذا ذبحتم  9من كل عشرة من العراقيين وما تبقى اجعلوهم
عبيدا وجواري) ومن هذا المنطلق انطلقوا في تعاملهم مع العراق والعراقيين وهذا الهدف كلفت به دولة آل سفيان وسعت
بقوة لتحقيقه إال أنها عجزت عن تحقيقه وهذا دليل واضح وبرهان ساطع على ان الصهيونية العالمية التي أسست دولة آل سفيان
ودينهم الجاهلي هي نفسها التي أسست دولة آل سعود ودينهم الوهابي ألن مهمة الدولتين مهمة واحدة وهي القضاء على
العراق والعراقيين

بقلم /مهدي المولى

لكن ملاذا هذا العداء للعراق والعراقيني ال شك
إن السبب واضح ان الجزيرة تمثل الصحراء
البداوة بوحشيتها وظالمها وجهلها يف حني
الع�راق يمث�ل املدين�ة بحضارته�ا ونورها
ومعرفته�ا وم�ن الطبيع�ي ال يلتقيان وال
يتقاربان
كان الطاغية معاوي�ة يعيب عىل العراقيني
صفة تميزوا بها عن بقية الشعوب العربية
واإلسالمية وهي ( إن ابن أبي طالب علمكم
الج�رأة عىل الس�لطا ) وه�ذه الصفة تعترب
أشد أنواع الكفر كفرا يف أعراف وقيم البداوة
وه�ذا يعن�ي إن العراقيين كف�رة ويتطلب
ذبحه�م جميع�ا أي عرشة م�ن كل عرشة
وليس تسعة من كل عرشة حسب الوصية
كم�ا إن الع�راق ه�و مص�در ومنب�ع كل
الحركات والشخصيات السياسية والفكرية
والديني�ة اإلصالحي�ة والتجديدية الرافضة
للطغ�اة والطغي�ان للظاملين والظلام
للوحش�ية والوحوش له�ذا رأوا يف العراق
والعراقيين خط�را كبيرا على مصال�ح
ورغب�ات الفئ�ة الباغي�ة (آل س�فيان وآل
س�عود ) وعلى وجودهم لهذا ق�رروا تدمري
العراق وذبح العراقيني.
فالث�ورة ض�د حك�م الفئ�ة الباغي�ة بدأت
بالع�راق حت�ى تمكن�ت من إزال�ة حكمهم
وقربهم لك�ن الثورة رسق�ت اختطفت من
قب�ل عن�ارص انتهازية تمكن�ت من اخرتاق
الثورة والس�يطرة عليها وسارت وفق نهج
الفئة الباغية.

ال ش�ك ان الفئة الباغي�ة تمكنت من فرض
أعرافه�ا وعاداته�ا املنافي�ة لقيم اإلسلام
اإلنس�انية الحضارية وتمكنت من ذبح كل
م�ن يدعوا له�ا أي للقيم اإلسلامية لكنها
عج�زت ع�ن القض�اء عليه�ا تمام�ا بدأت
تظه�ر دعوات وانتفاض�ات ورصخات هنا
وهن�اك تدع�وا لنصرة اإلسلام املحمدي
وتنظيف وجهه من الش�وائب واألدران التي
لحقت به.
له�ذأ ب�دأت الصهيوني�ة العاملي�ة تش�عر
بالخوف من يقظة ونهضة جديدة لإلسلام
ويومها تتالىش كل مخططات الصهيونية يف
املنطقة لهذا قررت تأس�يس دولة آل سعود
ودينه�م الوهاب�ي ويكلف�وا بنفس املهمة
الت�ي كلفوا بها دول�ة آل س�فيان وينجزوا
املهمة التي عجزت عنها دولة آل سفيان.
فتأس�يس دول�ة آل س�عود يعني تأس�يس
القاع�دة التي ترتك�ز عليها دول�ة إرسائيل
إضافة اىل جعلها بقر حلوب تمول إرسائيل
بال�دوالرات وحس�ب الطل�ب كم�ا تجع�ل
م�ن عنارص الدي�ن الوهابي كالب حراس�ة
لحماي�ة إرسائي�ل والدف�اع عنها,وم�ا هذه
الحرب التي أش�علتها مهلكة آل سعود ضد
العرب واملس�لمني بواسطة كالبها الوهابية
القاع�دة داع�ش وأكث�ر م�ن  250منظمة
إرهابية إال حرب بالنيابة عن إرسائيل.
وكم�ا توجه�ت دول�ة آل س�فيان ودينه�م
الجاهلي الوهاب�ي لتدمير الع�راق وذب�ح
العراقيين توجه�ت دولة آل س�عود وكالب
دينه�م الوهاب�ي لتدمير الع�راق وذب�ح

العراقيني.
وعندم�ا تمك�ن عب�د العزيز بمس�اعدة آل
صهي�ون م�ن جم�ع الكثير م�ن الجهالء
األعراب املتوحشني الذين ال يرون يف الحياة
إال ذب�ح اآلخري�ن وس�بي نس�ائهم ونهب
أمواله�م ق�ال مخاطب�ا ه�ذا القطيع من
الوحوش س�ننطلق م�ن الدرعي�ة ونتوجه
اىل بغ�داد ونجعلها ضيع�ة تابعة لنا ونذبح

رجاله�ا ونس�بي نس�ائها وننه�ب أموالها
ونفرض الدين الوهابي وال ندع شيعي فيها
فم�ا دام هؤالء عىل قيد الحي�اة ال يروق لنا
العيش ويقصد العراقيني وخاصة الشيعة
وكان ه�ذا املج�رم املتوح�ش كل حلم�ه ان
يحت�ل بغداد ويب�دأ بذبح العراقيني وس�بي
نسائهم وتهديم كل مراقد أهل بيت الرسول
ومحوها من الوجود وتوعد كل من يذكرهم

بخير باغتص�اب زوجت�ه أمامه ث�م ذبحه
أمامها كما فعل املجرم خالد بن الوليد ومن
مع�ه من املنافقين الفاس�دين بمحبي الله
ورس�وله محبي أهل البي�ت مالك بن نويرة
ومجموعة املس�لمني الذي�ن معه املخلصني
الصادقني.
له�ذا عىل الس�يد رئي�س ال�وزراء ان يدرك
ويع�ي ان يكون حذرا ويقظ�ا من أي تغيري

يحدث يف سياس�ة آل سعود (اذا رأيت نياب
الكلب ب�ارزة فال تظنن إن الكلب يبتس�م)
أعلم إنه يهيئ نفس�ه لإلجه�از عىل العراق
والعراقيني,كم�ا علي�ك ان تعي وت�درك إن
آل س�عود وصل�وا اىل قناعة كاملة فش�لوا
يف كل غزواته�م على الع�راق الت�ي بدأت يف
ع�ام  1882عىل كربلاء والنج�ف والتي ال
تزال مس�تمرة حتى اآلن بواس�طة كالبها

الوهابية داعش القاعدة ودواعش السياسة
جحوش وعبيد صدام.
له�ذا غيروا أس�لوبهم وأظه�روا ن�وع من
الت�ودد والتق�ارب لكنه�م ل�م يتغيروا من
ناحية الجوهر والهدف
وهذه الحقيقة يعرفه�ا العراقيون وخاصة
الس�يد رئي�س ال�وزراء لهذا نطل�ب منه ان
يذكر آل سعود بكل ذلك ويطلب منهم الكف
ع�ن تكفري ع�ن ذب�ح العراقيين وينبههم
على ان االس�تمرار يف ذلك يعن�ي تكفريهم
أنفسهم ومن ثم قربهم من حيث ال يدرون
ويذكره�م ب�ان مرحل�ة الفئ�ة الباغي�ة
ووحش�يتها ق�د انته�ت وب�دأت مرحل�ة
الحضارة والقيم اإلنسانية.
ويطل�ب منه�م االعت�ذار للعراقيين بصدق
وإخالص ال مجاملة ودف�ع تعويضات لكل
العراقيين م�ن كل هجماته�م وغزواته�م
الت�ي قاموا بها ضد الع�راق والعراقيني منذ
تأس�يس دولته�م وحت�ى اآلن,وإال يتحمل
مس�ئولية كل ما يحدث للع�راق والعراقيني
من ويالت وإرهاب وفساد عىل يد آل سعود
تحت اس�م عودة الع�راق اىل الحظن العربي
تحريرالع�راق م�ن املليش�يات الفارس�ية
الحش�د الش�عبي م�ن املرجعي�ة اإليراني�ة
مرجعي�ة اإلم�ام عيل الحس�يني املش�اعر
الحسينية
ف�إذا فعل الس�يد الكاظمي او أي مس�ئول
آخر فأن الزيارة يف صال�ح العراقيني إما إذا
لم يفعل ذلك فأن الزيارة يف صالح آل سعود
أعداء العراق والعراقيني.

المواطنة  ...الحلقة المفقودة في بناء الدولة العراقية
بقلم /امجد السراي

يعتبر مفهوم املواطن�ة من املفاهي�م ذات الدالالت
ً
وسياس�يا،وهي مستمدة
املتعددة انس�انيا واخالقيا
م�ن كلمة (وط�ن) بكل م�ا تحمله ه�ذه الكلمة من
معان�ي االرتب�اط ب�األرض والش�عب واملش�اركة يف
الس�لطة ،بالت�ايل فاملواطنة هي منظوم�ة من القيم
ومشاعر الوالء التي تجعل من يسكنون ارض الوطن
متس�اوين يف الحقوق والواجب�ات .بعبارة اخرى هي
الضمري الجمع�ي الي مجتمع وال�ذي يجعل املواطن
يتصرف بس�لوك معني يف�رض عليه احرتام ش�عار
الوط�ن ال�ذي ينتم�ي اليه وال�ذي منه يكتس�ب حق
املواطنة.
بقدر ما يكون ذلك الوطن محرتما بقدر ما يشعر
املواطن بالفخ�ر واالعتزاز باالنتماء لذلك الوطن ،هذا
االعتزاز هو الدافع الذي يجعله يعطي الغايل والنفيس

يف سبيل رفعة وعزة هذا الوطن ،وهذا الدافع حتما له
مس�بباته فاالنس�ان الذي يعيش عىل بقعة جغرافية
يج�د فيها كل س�بل العيش والرخ�اء واالمن ويتوفر
فيها كل ما له عالقة بسيرورته كانس�ان فانه حتما
سيشعر بالفخر بانتمائه لهذه االرض وسيدافع عنها
ضد االخطار ،والعكس يحدث حينما يجد ذلك االنسان
انه يعيش عىل ارض مسلوب االرادة وال يجد متطلبات
العيش البسيطة يف تلك البقعة فانه ليس من املعقول
ان نطالب ذلك األنس�ان بال�والء للوطن الذي لم يوفر
ل�ه ابس�ط مقومات الحي�اة فالظل�م يف الوطن غربة
لكن هل هذا مربر للتخيل عن االنتماء؟ بطبيعة الحال
ان م�ا يجعل املواطن يفقد الش�عور باالنتماء للوطن
هو اما وجود س�لطة نفعية فاس�دة تكرس السلطة
لتحقيق مصالحها الفئوية والشخصية بالشكل الذي
يبني بينها وبني املواطنني جدارا من النقمة والسخط

الذي بدوره يضعف ش�عور املواط�ن باالنتماء ،كذلك
من اس�باب ابتعاد املواطن عن ش�عوره باالنتماء هو
االنقس�ام املجتمعي الطبقي الذي يجعل الفرد يعيش
حالة من االغرتاب االجتماعي وغالبا ما يش�عره ذلك
بانه مواطن من الدرجة الدنيا.
ان إس�اءة الس�لطة لي�س مبررا للفرد باإلس�اءة اىل
انتم�اءه للوط�ن فاملواطن الصالح الب�د ان يميز بني
م�ن يحكم وبين الوطن ف�االول زائ�ل والثان�ي باق
عىل مر االجيال .يشير ارس�طو يف هذا السياق اىل ان
ُ
ليحكم
(املواطن الجيد يجب ان يعرف ان لديه القدرة
و ُيحك�م وهذا صلب فضيلة املواط�ن) ،وكذلك يذهب
بنفس االتجاه املفكر ش�يرشون (ان املواطن الجدير
والش�جاع الحقيقي والذي يس�تحق ان يتوىل مقاليد
الحكم يهب نفس�ه للخدمة العامة وال يبتغي اي ثراء
او سلطة لنفس�ه والذي يعتني باملجتمع بكامله فال

يتجاهل اي جزء منه ).
به�ذه الصف�ات الت�ي يطرحه�ا املفك�رون تك�ون
املواطن�ة هي اس�مى قيمة ترب�ط املواط�ن بالوطن
وال يوجد هناك مس�وغ لالس�تغناء عنه�ا بل البد من
تطويرها بش�تى الوس�ائل التي تقيد سلطان الحاكم
وزبانيته وذلك من خالل ترس�يخ حكم القانون الذي
يكون بواس�طة الوع�ي بتلك املس�ؤولية الت�ي تنتج
ذل�ك الش�عور باالنتماء من خلال االدالء بالصوت يف
االنتخابات للش�خص ال�ذي يحرتم القان�ون ال الذي
يحرك النعرات الطائفية والعصبية القبلية والقومية
وبالتايل تكون االثار السلبية مردها عىل املواطن الذي
س�يكون املترضر الوحيد على املديات كاف�ة فلربما
تك�ون بيده فرص�ة لتثبيت دعائم مس�تقبل االجيال
القادم�ة وتأمين حياة ح�رة وكريمة لهم بواس�طة
القان�ون الذي يرسي عىل الجمي�ع دون تمييز واقعيا

وليس نصا مكتوبا يطبق عىل الضعيف ويتغاىض عن
الذي يملك القوة.
ربم�ا يثار يف االذهان ان املواطن لو اختار الصح فانه
يف النهاية س�يكون القضاء هو العوبة بيد الفاسدين
م�ن الحكام وزبانيتهم ،هذه النظرة يمكن معالجتها
من خالل التثقيف بالقانون عىل املس�توى الشخيص
والجماع�ي وبالتايل تكون هن�اك ثقافة يف الدفاع عن
القانون اذا ما ت�م خرقه ،فالكثري من الدول املتقدمة
يكون الش�عب هو الذي يرس�خ حكم القانون وليس
الس�لطة الت�ي ل�و اتي�ح له�ا ستس�تغله ملصالحها
وبالش�كل الذي يرس�خ بقائه�ا يف الحكم،فالش�عب
الح�ي هو ال�ذي يتوحد خلف مبادى س�امية ويدافع
عنه�ا بش�تى الطرق بالش�كل ال�ذي يجع�ل الحاكم
والقايض والس�يايس فاس�دا او غري فاس�د يحس�ب
حس�ابا لردة فعل الشارع يف اي قرار يتخذه يتعارض

انسحاب أمريكا من الخليج ..أول مقترحات معهد واشنطن!
بقلم /إيهاب شوقي

تتمي�ز مراك�ز الفك�ر األمريكي�ة بع�دة أم�ور تجع�ل من
التعاط�ي مع منتوجها بجدية أمرًا الزمً ا .ويمكن رصد أهم
هذه املميزات فيما ييل:
 -1حيثي�ة كاتبي التقاري�ر والتوصي�ات ،فمعظمهم عمل
بوظائ�ف مختلف�ة يف إدارات أمريكية متع�ددة ،ومنهم من
ً
مبعوثا يف كثري من امللفات الحساسة.
عمل
 -2الرصاح�ة واملكاش�فة يف التوصي�ات واإلفص�اح ع�ن
التوجه�ات والنوايا دون من�اورات ،وربما تك�ون القناعة
بأننا أمة ال تقرأ ،أو ال تهتم باملكتوب ،تغري عىل التمادي يف
هذا األسلوب دون محاذير.
 -3الق�رب م�ن اإلدارات ومعاقل اتخاذ الق�رار بما يجعلها
توصيات معتربة ومحتملة التنفيذ.
 -4ص�دور التوصي�ات على هيئ�ة حزمة من السياس�ات
واإلجراءات ،بما يجعلها أطروحات متكاملة.
 -5وربم�ا ه�و األه�م ،التحق�ق التاريخي لكثير من هذه
التوصيات وتنفيذ الكثري منها بشكل شبه حريف.
هنا نح�ن أمام ملعب مكش�وف ،يمكننا م�ن خالل رصده
التعرف ،وربما بدقة ،عىل النوايا والسياس�ات القادمة ألي
إدارة أمريكية.
ويف مقال س�ابق بعنوان «مالمح التعديالت اإلستراتيجية
األمريكية يف الرشق األوسط» ،رصدنا مقرتحات وتوصيات
بتقرير ملعهد واش�نطن ،وتوس�منا أن هذه التوصيات ربما
تشكل املالمح الرئيسية للسياس�ات واإلجراءات األمريكية
الجديدة ،بما يشكل تعديالت إسرتاتيجية.
وم�ا يدفعنا للحديث مجد ًدا عن ه�ذه التوصيات ،هو تنفيذ
خط�وة منه�ا بش�كل عميل ،بم�ا يعن�ي أنها ق�د اعتمدت
وخرجت من نط�اق املقرتحات إىل نطاق آخر ،وهو برنامج
العمل التنفيذي.
وترجم�ة ذلك املب�ارشة واملنطقي�ة ،هو توق�ع تنفيذ بقية
التوصيات ً
تباعا.
وهنا ال بد من التذكري بدوافع التعديالت التي ساقت إىل هذه

التوصيات ،وذكر الخط�وة التي تم تنفيذها عمل ًيا ،وبالتايل
التذكير بملخ�ص التوصي�ات باعتباره�ا ه�ي الخطوات
املتوقع تنفيذها عمل ًيا:
أولاً  :الدوافع التي ساقت للتوصيات:
الدوافع الرئيس�ية هي عدم اتساق التواجد األمريكي الحايل
مع إستراتيجية الدفاع الوطني األمريكي�ة ،والتي اعتربت
أن روس�يا والصني هما التهديدان الرئيسيان ،وبالتايل فإن
هناك حاجة إلعادة انتشار القوات األمريكية بما يالئم هذه
اإلستراتيجية ويالئ�م املس�تجدات عىل التوازن�ات وتنامي
قوى املقاومة باإلقليم.
ثان ًيا :الخط�وة األوىل التي تثبت اعتماد املقرتحات والبدء يف
تنفيذها:
أف�ادت صحيف�ة «وول ستريت جورن�ال» األمريكية بأن
الرئي�س جو باي�دن أمر البنتاغ�ون بالبدء بس�حب بعض
القوات التي نرشتها واش�نطن يف منطق�ة الخليج وخاصة
يف السعودية.
وذكرت الصحيفة يف تقرير حرصي لها ،أن الواليات املتحدة
قد سحبت من الخليج ،بخطوات لم يتم الكشف عنها حتى
اآلن ،ثالث بطاري�ات عىل األقل من منظوم�ات «باتريوت»
الصاروخية للدفاع الجوي.
كم�ا نقلت الصحيفة عن مس�ؤولني أمريكيني تأكيدهم أن
بعض القدرات ،بما فيها حاملة الطائرات «أيزنهاور» (التي
تتوج�ه إىل املنطقة حالي�ا) ومنظومات رصد واس�تطالع،
ُتسحب من الرشق األوسط بهدف تلبية احتياجات واشنطن
العس�كرية يف مناطق أخرى ،وأن خيارات إضافية لتقليص
التواجد العسكري األمريكي يف املنطقة قيد الدراسة حاليا.
ولفتت الصحيفة إىل أن هذه الخطوات تمهد طريقا لسحب
بضعة آالف العس�كريني األمريكيني من الرشق األوس�ط يف
املس�تقبل .وذكر املس�ؤولون للصحيف�ة أن البنتاغون عىل
خلفي�ة هذه التقليصات خص�ص فريقا من الخرباء يدرس
خي�ارات لدع�م الس�عودية التي تتع�رض حالي�ا لهجمات
مكثفة من «جماعات تعد مرتبطة بإيران يف اليمن والعراق،

يف مقدمتها الحوثيون» ،وفقا لقول الصحيفة.
وذك�رت الصحيف�ة أن الخط�وات التي يدرس�ها الخرباء يف
البنتاغ�ون تض�م تزويد الس�عودية ببعض أنواع األس�لحة
الدفاعي�ة ،منها منظوم�ات خاصة باعتراض الصواريخ،
باإلضافة إىل توس�يع تبادل البيانات االستخباراتية وبرامج
التدريب وبرامج التبادل بني عسكريي البلدين.
وق�د اعرتفت أمري�كا رس�م ًيا بصحة التقري�ر ،حيث ردت
الواليات رس�م ًيا عىل التقرير بالق�ول إن الرئيس األمريكي
جو بايدن أصدر تعليمات للبنتاغون بالبدء يف س�حب جزء
من القوات العسكرية من منطقة الخليج.
وقال�ت وزارة الحرب األمريكية «البنتاغون» ،إنها س�تعيد
نشر عنارصها بن�اء عىل التهدي�دات يف العالم ،مضيفة إن
خطتها إلع�ادة توزيع قواته�ا يف العال�م مرهونة بعنارص
متعددة.
ً
ثالث�ا :ملخ�ص مقرتح�ات معهد واش�نطن والت�ي يتوقع
تنفيذها عمليا بشكل متتابع:
قبل رسد ملخ�ص املقرتحات ،يجب لفت النظر إىل التطابق
الحريف بني الخطوة التي تمت بالفعل مع جوهر املقرتحات
ب�ل وألفاظها الرصيح�ة ،وهو ما يعم�ق القناعة بأن هذه
املقرتحات تشكل الربنامج التنفيذي املتوقع تحققه عمليا،
وجاءت املقرتحات بشكل نخترصه كما ييل:
 -1مقرتح�ات بإعادة النظر يف حس�ابات التكلفة والفوائد
لعمليات االنتشار املستمرة لـ «مجموعة حامالت الطائرات
الضاربة» يف الخليج.
وفح�وى املقترح ،هو أن�ه يجب على البحري�ة األمريكية
اس�تبدال االنتش�ار املس�تمر لحامالت طائراته�ا بعمليات
انتشار أقرص وأقل توق ًعا.
 -2مقترح بتحوي�ل أص�ول «االس�تخبارات واملراقب�ة
ً
بعي�دا عن الوج�ود الدائ�م يف منطقة الرشق
واالس�تطالع»
األوس�ط ،باعتبار أن األقمار الصناعية وغريها من األدوات
تتيح برسعة جمع معلومات جوهرية عن النقاط التي ته ّم
الواليات املتحدة يف املنطقة .ويشري املقرتح إىل تعاون العدو

اإلرسائييل واإلم�ارات العربية املتحدة بع�د اتفاق التطبيع،
حي�ث اقرتحت�ا تعزي�ز التع�اون يف املجالين «الدفاع�ي»
والعس�كري .ويقرتح عىل الع�دو اإلرسائييل العمل مع دول
الخليج لتطوير قدرات إقليمية أكثر قوة.
 -3مقترح جذري لتقلي�ل البصمة العس�كرية األمريكية،
وذل�ك بتقليص عدد موظف�ي املقرات الرئيس�ية يف الرشق
األوس�ط وإع�ادة دمجها يف الوالي�ات املتحدة خلال العقد
كاف م�ن األف�راد لتلبية
املقب�ل ،م�ع الحف�اظ على ع�دد ٍ
االحتياجات العملياتية ،باعتبار وجود العسكريني وأرسهم
يف الخليج نقطة ضعف وتجعلهم محل استهداف من إيران
واملقاومة.
 -4مقرتح س�حب بعض القدرات القتالية الهجومية بعي ًدا
عن عمليات االنتشار الدائمة يف الرشق األوسط واستبدالها
بتمارين نرش قتالية متك�ررة ومتعددة األطراف ومناورات
مشرتكة.
 -5مقترح االس�تثمار يف الدف�اع الصاروخ�ي ،واس�تبدال
النهج الح�ايل ،املتمثل بنرش منظوم�ات الصواريخ أرض -
جو من ن�وع «باتريوت» يف املواق�ع الحرجة ،باعتباره غري
مثايل ،بس�بب كلفته مقارنة بصواريخ املقاومة وطائراتها
املسرية.
ويشري املقرتح إىل ما قاله رئيس منظمة الدفاع الصاروخي
اإلرسائيلية «موش�يه باتيل» من أن بالده ستكون منفتحة
على العمل مع اإلمارات والبحرين بش�أن التعاون يف مجال
الدف�اع الصاروخي .ويختتم املقرتح بالقول إنه ويف الواقع،
مع توس�ع التطبيع العربي  -اإلرسائييل ،يجب أن يتوس�ع
هذا التعاون.
ويمك�ن أن نس�تخلص أننا بصدد تش�كيل تحالف خليجي
صهيون�ي برعاي�ة أمريكي�ة عن بع�د ،ومحاولة لتش�كيل
محور جديد بديل عن مح�ور «االعتدال» وتحويله إىل حلف
اسرتاتيجي دخيل عىل قواعد الرصاع باملنطقة ،حيث يقوم
على «الدف�اع» عن الكي�ان الصهيون�ي وتمويل�ه وحصار
املقاومة يف مقابل حماية الخليج من «العدو املقاوم»!

مع القانون ن الساري يف الدولة.
ان الوطن واملواطنة واملواطن هي روابط ذات قيمة
س�امية لكل مجتمع وهي الهوية التي بها يعرف عن
ذلك املجتم�ع وبها يغرتب ويتعرض لالس�تالب وهذا
م�ا يعيش�ه العراق الي�وم اغرتاب واس�تالب لالنتماء
والهوي�ة الجامعة هوي�ة االنتماء للوط�ن من خالل
اهانة تلك الهوية بتغليب الهويات الفرعية وتشضي
املجتمع بين هويات متع�ددة اضعفته على التوحد
خل�ف قيم حامعة وهناك من يدفع بهذا االتجاه ممن
ينتف�ع من ه�ذه الحالة س�واء يف الداخ�ل او الخارج
وال تق�وم للع�راق قائم�ة مالم ينهض ش�عبه كهبة
رج�ل واح�د ويتوحدون خلف ش�عار الوط�ن وفخر
االنتم�اء له الوطن الذي يؤمنون هم به وليس الوطن
الذي يصوره الفاس�دون ويعمل�ون عىل اضعافه قدر
املستطاع.

حوزتنا خط احمر !..
السيد محمد الطالقاني

ان مس�ار حركة الح�وزة العلمية ه�ي كحركة االنبياء واملرس�لني
 ,هدفه�ا الحفاظ عىل ت�راث وفكر اهل البيت عليهم السلام ونرش
الوعي الفكري والثقايف يف صفوف االمة.
والتبليغ االسلامي الذي يمارس�ه طلبة الح�وزة العلمية ,قد يكلف
طالب العلم حياته من اجل تحقيق هذا الهدف.
كم�ا اثبت�ت الحوزة العلمية وعلى طول الزمن  ,دوره�ا القيادي يف
كل األزم�ات والعقبات ,ووقف�ت ضد كل الحكوم�ات التي اتصفت
بالنزعة القمعية واالستبداد.
وم�ن ابطال الح�وزة العلمية ش�هيدنا مفجر الثورة االسلامية يف
الع�راق اي�ة الله العظمى الس�يد محمد باقر الص�در ( قدس رسه)
والذي نعيش ذكراه هذه االيام ,اس�تطاع أن ينازل بفكره اإلسلامي
عمالق�ة الحضارة املاديّة الحديثة ونوابغها الفكريّني ،وأن يكش�ف
للعق�ول املتحرّرة عن قي�ود التبعيّة الفكريّ�ة والتقليد األعمى َ
زيف
الفك�ر اإللحادي ،وأن يثبت فاعليّة الفكر اإلسلامي وقدرته عديمة
النظري على ّ
حل مش�اكل املجتم�ع اإلنس�اني املعارص،واالضطالع
بمهمّ�ة إدارة الحياة الجديدة بما يضمن للبرشيّة الس�عادة والعدل
والخري والرفاه.
إن الح�وزة العلمية التي قدمت عىل منح�ر الحرية قرابني عىل مدى
التاري�خ  ,كان�ت والزال�ت مس�تمرة بالعط�اء لتربه�ن للجميع أن
الح�وزة العلمية هي أول م�ن يضحي  ,وأن مايقولون�ه عىل املنابر
يطبقونه على أرض الواقع ليهتدي بهداهم من س�معهم ويتبعهم
من جلس تحت منابرهم.
ومع االسف ياتي اليوم البعض من اشباه الرجال وعمالء االستكبار
العاملي يحاول ان ينال من الحوزة العلمية ويصفها بالفراغ العلمي
ويتلفظ بالفاظ نابية عليها ,متنايس الدور العظيم للحوزة العلمية
يف قيادة املرشوع التغيريي واالصالحي يف العراق .
ايه�ا املعتوه ..لوال الحوزة العلمية وفتواها الصبحت انت ومن معك
تحت حكم الشيشاني واالفغاني وتعي مااقصد .
ان حوزتنا  ...خط احمر  ,فاحذرونا الن الفتوى الزالت قائمة وايدينا
عىل زناد اس�لحتنا وسنقطع كل االلس�ن التي تنال من حوزتنا وقد
اعذر من انذر.

عمومية اتحاد الكرة تصادق على النظام الجديد
صادق�ت الهيئ�ة العامة لالتح�اد العراقي لكرة
القدم ،عىل النظ�ام الداخيل الجديد  ،2021الذي
س�يعتمد يف انتخابات اتحاد الكرة .وقال مصدر
مطل�ع أن الهيئ�ة العام�ة صوتت على اعتماد
النظ�ام الداخلي لع�ام  2021يف االنتخاب�ات

االثنين  5نيسان 2021
العدد  2560السنة الحادية عشرة

كما تم التصويت على عدم ازدواجية املناصب،
ومن يفوز باالنتخابات يجب أن يقدم استقالته
من منصبه يف النادي.
يش�ار إىل أن ممثلي االتحاد اآلس�يوي اجتمعوا
بالهيئة العامة للمصادقة عىل النظام الداخيل.

املقبل�ة ،واملقررة نهاية ش�هر حزي�ران املقبل،
مع إج�راء التغيري عىل  13فقرة .أهم التغيريات
هي تعديل عدم جواز الرتشيح ألكثر من دورتني
ت�م تعديلها إىل  3دورات ،وكذل�ك اعتماد ممثيل
الصاالت والشاطئية ضمن الهيئة العامة.

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

هجوم الخبرة يقود التشكيلة المثالية
للجولة السادسة والعشرين

اختتمت منافس�ات الجولة  26من الدوري
العراق�ي املمت�از والت�ي اختف�ت خالله�ا
املفاج�آت ،رغم املتغريات يف الئحة الرتتيب،
يف ظ�ل تق�ارب رصي�د الف�رق م�ن حي�ث
النقاط.
ويبقى العنوان األبرز يف الجولة عودة فريق
الطلبة لوضعه الطبيع�ي ،بتحقيق انتصار
ثان عىل التوايل ،أبعده عن مناطق الهبوط.
ٍ
حارس واثق
علي كاظ�م ه�ادي :ح�ارس مرم�ى نفط
الوس�ط استعاد بريقه وقدم مستوى رائعا
يف مواجهة النف�ط ،بعد أن تألق يف الحفاظ
على ش�باكه ،بإبع�اده ألكث�ر م�ن فرصة

خطرة ،ليكون سببا رئيسيا بفوز فريقه.
دفاع صلب
ك�رار محم�د :قل�ب دف�اع املين�اء وب�رج
املراقب�ة ال�ذي تمك�ن م�ن درء الخطر عن
مرم�ى فريق�ه بمتابعت�ه لجمي�ع الكرات
الت�ي اقرتبت من منطقة الجزاء يف مواجهة
الصناعات والتي فاز من خاللها امليناء.
عالء مه�اوي :مدافع يمين الرشطة واحد
من أبرز العبي الفريق يف مواجهة السماوة
التي ش�هدت مهرجانا م�ن األهداف ،وكان
ملهاوي دور بارز يف صناعة عدد منها.
محمد كريم :مدافع يسار الطلبة الذي نجح
يف إتق�ان دوري�ن بذات الكف�اءة بني توازن

بالدف�اع ودعم هجم�ات الطلبة عىل مرمى
الديوانية وامتاز بحيويته طوال املباراة.
وسط فعال
س�تار ياسين :الع�ب وس�ط أمان�ة بغداد
املتألق ،حيث تكفل بحس�م لق�اء الكهرباء
عندم�ا س�جل هدف�ا رسيع�ا كان كافي�ا
لتحقيق الفوز.
محمد رضا :العب وس�ط ال�زوراء املتحرك
ال�ذي أجه�د العب�ي نف�ط البرصة وش�غل
أجزاء امللع�ب وكذلك تكفل بإنه�اء املباراة
ضد نفط البرصة بإحرازه الهدف الثاني.
أكرم رحيم :العب وسط نفط ميسان الذي
يتحمل املس�ؤولية األكرب يف منتصف امللعب

ويتمرك�ز دائم�ا باملكان املناس�ب ،وتكفل
بتس�جيل اله�دف ال�ذي أس�قط الكرخ يف
ملعبه.
علي حصن�ي :جن�اح يمني الرشط�ة الذي
صال وجال يف مواجهة السماوة ولم يكتف
بذل�ك ،بل أنه س�جل اله�دف الثاني وصنع
لزمالئه عددا من الفرص املحققة.
همام طارق :جناح يس�ار الق�وة الجوية
ال�ذي أره�ق دفاعات القاس�م بش�كل
كبير إثر حيويته الدائمة داخل امللعب
وت�وج مجه�وده الفردي بتس�جيل
الهدف الثاني بتس�ديدة من خارج
الجزاء.

الكناني :االنطباعات االولية للوفد الخليجي جيدة جدا
كش�ف مدير ش�باب ورياضة محافظ�ة البرصة،
الكناني ،ع�ن انطباعات الوفد
ص�ا د ق
الخليجي بش�أن تنظيم
البصرة لبطول�ة
خليجي .25
وذك�ر الكنان�ي أن
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«الوفد مكون من ش�خصني اثنني من دولة اليمن،
وش�خصني اثنني م�ن البحرين وكويت�ي وعراقي
وبرئاسة يمنية».
ولف�ت إىل أن «االنطباع�ات االولية للوفد الخليجي
ح�ول تنظيم البصرة لبطولة خليج�ي  25كانت
جيدة جدا» .وأشار مدير شباب ورياضة محافظة

مانش النواب ومعاش السباحة

إياد الصالحي

هجوم مخرضم
حمادي أحمد :نج�ح مهاجم القوة الجوية
املخضرم حمادي أحم�د يف قي�ادة فريقه
لتحقي�ق  3نق�اط مهم�ة بع�د افتتاح�ه
النتيجة وهز شباك فريق القاسم.
علاء عب�د الزه�رة :قائ�د فري�ق ال�زوراء
وصاح�ب الخبرة الكبيرة ،كان مص�در
قل�ق لدفاعات نف�ط البرصة
وواص�ل مهمت�ه يف
التس�جيل برأس�ية
جميلة ليفتتح النتيجة
ويؤك�د خطورت�ه يف
داخل الصندوق.

ّ
ّ
تحفزها
يحقق بطولة م�ا ،إذا ما أرصَّ بإرادة
بإم�كان أي ريايض أن
ُ
معاناته الش�ديدة للثأر من ظلم أو إهم�ال أو هزيمةّ ،
لكن ليس ُكل
ريايض يس�تطيع أن يجعل من بطولته يوما ً ال ُينىس يف تقويم بالده
باليوم والشهر والس�نةُ ،يعاود الشعب استذكارها عرشات السنني،
ً
ّ
والتمني بتحقيق مُ
نج�ز جديدٍ ..وإن طال
مناس�بة للتباهي ببطله،
ٍ
الزمن!
ما ُكتب عن الراحل بطل السباحة عالء الدين النواب الذي و ّدع الحياة
بتاري�خ ثـرّ ،يعود بي اىل الس�طور أعالهّ ،
فكل مسيرة الرجل تزخر
بانج�ازه الفريد يوم تس�لّح بالجرأة ع�ام  1958كأول عراقي يكتب
اس�مه بني أبطال العالم املُحرتفني ليعرب بحر املانش «الجزء الفاصل
بني بريطانيا وفرنس�ا والرابط بني بحر الش�مال باملحيط االطليس،
وال�ذي يبلغ طول�ه  563كم» بق�ي يف البحر  15س�اعة و 10دقائق
قاطع�ا ً مس�افة  32ك�م ،وعدا ذلك ل�م يفز ّ
لق�ب محيل بني 14
بأي
ٍ
بطولة أواسط عقد الخمسينيات من القرن املايض!
وع َ
ّ
ظ�ل النواب هاوي�ا ً حتى تف�رّغ للعم�ل القضائيُ ،
�رف عنه من
خلال ش�هادات زمالئ�ه بخصاله الحمي�دة وحالته امليس�ورة التي
دعته لرفض تسلّم مبلغ  200دينار مطلع عام  1960كتعويض من
الحكومة عن بدل س�فره للمشاركة يف عبور املانش ،وهو مبلغ كبري
يف وقته! وأيضا ً أعتذر أواخر عام  1989عن قبول هدية رئيس اللجنة
األوملبية أسوة بروّاد حركتها املُكرّمني بما يقارب خمسة آالف دينار
لكل منهم ،إال ّ
أن أحد مسؤويل أمانتها العامة قال له وعالمات الحرج
ب�دت عىل وجه ِه (أرجوك ال تس�بّ ب لنا مش�كلةُ ..خ�ذه و ُيمكنك أن
توزعه عىل الفقراء)!
نزاهة وبطولة النواب بزهو الفرس�ان ،قلّما شابهه البعض من روّاد
الرياض�ة األوملبية التي خدمه�ا من دون أن ينتظر مكاف�أة أو راتبا ً
مثلم�ا لم ُيبا ِل ملوقف وزارة الش�باب والرياضة بع�دم اعتماده رائدا ً
ضمن قانون مُ نح الرياضيني األبطال والروّاد عام  ،2013فماذا تغيرّ
يف نفوس الرياضيني؟ ملاذا لم تعد لعبة الس�باحة تنجب هكذا أبطال
برغم عطاء نهري دجلة والفرات املارّين عىل طول البالد ليل نهار؟!
أمر يثري عالمات االس�تغراب بش�أن قلّة املواهب يف اللعبة ،وانشغال
اتحاده�ا الريايض يف نش�اطات روتينية لتش�طيب أجندته كل عام،
وتس�وية ميزانيت�ه املُس�تلمة م�ن الحكوم�ة ،والتي لم َت ْس�لَ ْم هي
األخرى من التش�كيك بعدم انجازها خالل الس�نني املاضية أو سوء
إدارة املس�ابح ووجود ُش�بهات فساد كما كش�فت ُه حلقات الرصاع
االنتخابي منذ شباط عام !2019
خمس�ة عرش عاما ً ( )2018-2003لم يقف سبّاحا ً أو سبّاحة فوق
ّ
منصات التتويج اآلس�يوي وال نق�ول األوملبي برغم إنفاق ما يقارب
أحد عرش مليار دينار قبيل صدور القرار  140نيسان  ،2019وظلّت
اللعب�ة تعيش عىل املايض مُ س�تذكرة إنجاز الن�واب وخليفته البطل
عبدالرض�ا محيبس الحائز عىل امليدالي�ة الفضية يف ف ّعالية 100مرت
ظهر مس�جالً ( )1.03.47دقيقة يف دورة األلعاب العربية السادسة
يف املغ�رب ع�ام  ،1985بينم�ا هناك عشرات املس�ابح يف العاصمة
بغداد واملحافظات انش�غل أصحابها بتأمني معاش�اتهم من مردود
االشتراك اليومي أو الش�هري آلالف الس�بّ احني الش�باب ومجاميع
العوائ�ل ،وكذلك ح�ال موظفي االتح�اد واملدربني ال ه ّم لهم س�وى
مرتباتهم ولم ّ
تقايض ّ
يفكروا بتنش�يط برامج تنافسية يف االحواض
أو األنهر تستقطب املوهوبني وما أكثرهم!
رّ
تتيس لها ظ�روف صناعة
نأس�ف لضي�اع أم�وال طائلة عىل لعب�ة
األبط�ال دون أية تكاليف باهظة كالتي تتطلّبها غريها ،ومع ذلك لم
تكن هناك عدالة بني ثراء موارد االتحاد من عقود املسابح املرشوعة
وفق�ا ً آلليات االس�تثمار ،وبني فق�ر القاعدة املُهملة من الناش�ئني
والش�باب وس�وء نتائج املنتخبات يف االحواض العربية بسبب غياب
اإلدارة املحرتفة ،وعدم املحاسب والتغيري وفقا ً لنظام مراقبة يشمل
جمي�ع االتحادات ،تخض�ع للتقييم املرحيل وجمع نق�اط املفاضلة
ُ
والتكاس�ل أو
غرق االتحاد تحت مس�توى التقصري
التي يف ضوئها ُت ِ
تم ّد ُه بنجّ ادة الثقة لدورة تقييم آخرى.

لجنة المسابقات تحدد مواعيد الجولة القادمة

البرصة ،إىل أن «الوفد بدأ جولته الرئيس�ية امس،
لزيارة الفنادق واملالعب واملشايف».
وبين الكنان�ي أن «الوف�د اطل�ع على البن�ى
التحتي�ة ملطار البرصة الدويل وأبدى س�عادته
وأكد أنه جاهز بشكل جيد ويستوعب األعداد
املقدرة لزيارة البرصة أثناء البطولة».

صباح حكما لمباراة الغرافة القطري واجمك االوزبكي
غادر اىل العاصمة القطرية الدوحة
طاقم تحكيم عراقي لقيادة
مب�اراة الغراف�ة
القطري واجمك
االوزبك�ي يف
تصفيا ت

دوري أبطال آس�يا .وذكرت لجنة الحكام
بإتح�اد الك�رة العراق�ي يف بي�ان تلق�ت
نسخه منه (املراقب العراقي) ،إن «طاقم
التحكي�م العراق�ي ال�دويل املؤلف من عيل
صب�اح واملس�اعدين حيدر عبد الحس�ن
وامير داود غ�ادروا اىل الدوح�ة لقي�ادة

مب�اراة الغرافة القط�ري واجمك
االوزبكي « .واضافت ،إن» املباراة
س�تقام يوم االربع�اء املقبل عىل
ملعب ثاني بن جاس�م يف الغرافة
ضمن منافسات دور االقصائيات
يف ابطال اسيا «.

سمير كاظم يعتزم رفع دعوى قضائية ضد العنكوشي
لج�أ مدرب ن�ادي الديوانية الس�ابق ،س�مري كاظم ،إىل
الهيئ�ة التطبيعي�ة إلنصاف�ه بعد ق�رار رئي�س النادي
حسين العنكويش ،بإقالته ،فيما أكد عزمه رفع دعوى
قضائية ضد األخري.
وذكر املحامي اسامة عدنان ،وكيل املدرب سمري كاظم
أن «تط�اوال حدث مع موكله (س�مري كاظ�م) ونكران
ملس�تحقات ُه من قب�ل حسين العنكويش رئي�س نادي
الديواني�ة ،وإقالته قب�ل وقت ُه ،دفعه للج�وء اىل الهيئة
التطبيعية إلنصاف موكله».

وتاب�ع عدن�ان« ،يف ح�ال خالف�ت التطبيعي�ة ذلك ولم
تنصف موكيل ،فس�تكون محكمة املنازعات الرياضية
هي الحل ،وسرتفع الدعوى لرد اعتبار وحقوق موكيل».
وأضاف ،أنه «س�يؤجل مراجعة اي محكمة قبل اللجوء
اىل لجنة ش�ؤون الالعبني واملدربين يف التطبيعية ،بغية
حل املش�كلة بش�كل ودي ،وخصوصا ً أن هذا العقد من
الناحية القانونية مازال قائماً».
وأشار عدنان ،إىل أن «العقد ال يفسخ إال رضا ًء او قضا ًء،
وبالت�ايل موكله (س�مري كاظ�م) مترضر ،الس�يما ان

العقد يمتد اىل نهاية املوس�م وقابل
للتجديد حس�ب فق�رة موجودة يف
العقد املبرم بني الطرفين ،وعليه
يس�تحق موكله كل اتعاب ُه اىل نهاية
املوسم».
وأكد أن «املطالبة ستكون بالتعويض ملوكله
أمام املحاكم املدنية كونه (مدرب س�ابق ،والعب
مع�روف) وأصي�ب بالضرر املعن�وي والنفيس،
بسبب أسلوب العنكويش».

ح�ددت لجن�ة املس�ابقات
بإتح�اد الك�رو ،مواعي�د
الجولة ( )27ب�دوري الكرة
املمت�از ،والت�ي تنطل�ق
الخمي�س املقب�ل وتختت�م
الس�بت .وذك�رت اللجن�ة
يف بي�ان تلق�ت نس�خة من�ه
(املراق�ب العراق�ي)،إن «افتت�اح
الجولة س�يكون ي�وم الخميس املقبل
بإقام�ة ارب�ع مباري�ات تجم�ع الح�دود
والقاس�م والس�ماوة والنفط ونفط ميس�ان

واربيل والنجف والرشطة».
واضافت« ،وتس�تكمل الجولة ي�وم الجمعة املقبل
بأربع�ة لق�اءات يتواج�ه فيه�ا املين�اء والك�رخ
والكهرب�اء وزاخ�و ونف�ط البرصة وامان�ة بغداد
ونفط الوسط والطلبة ،فيما تختتم الجولة السبت
املقب�ل بمباراتني ،االوىل تجمع الصناعات والزوراء
والثانية القوة الجوية والديوانية».
وبنهاي�ة الجولة  26م�ازال الجوي�ة يتصدر فرق
الدوري املمتاز بـ( )59نقطة ،يليه الرشطة جامعا
( )49نقط�ة وال�زوراء ثالث�ا بنقاط�ه ال�ـ(،)48
وبفارق االهداف عن النجف الرابع.

سولسكاير ال يتوقع التعاقد مع أجويرو
أوضح أويل جونار سولسكاير ،مدرب مانشسرت يونايتد ،إمكانية
التعاقد م�ع املهاجم األرجنتيني سيرجيو أجويرو بعد أن يرحل
عن صف�وف الجار (م�ان س�يتي) يف نهاية املوس�م الحايل ،بعد
مسرية طويلة استمرت عىل مدار  10أعوام.
ً
هدف�ا يف  384مب�اراة ليصب�ح اله�داف
وس�جل أجوي�رو 257
التاريخي للس�يتي ،وفاز معه بـ 4ألق�اب للدوري املمتاز وبلقب
لكأس االتحاد و 5ألقاب لكأس الرابطة وس�يغادر النادي عندما
ينتهي عقده يف نهاية املوسم الحايل.
وآخر العب كبري انضم إىل س�يتي قادمً ا من يونايتد كان كارلوس

الرياضية

تيفيز ،وهو أرجنتيني ً
أيضا.
وأمىض تيفيز ،موسمني عىل سبيل اإلعارة يف صفوف سيتي قبل
االنتق�ال بصف�ة دائمة يف  2009حيث فاز مع�ه بلقب الدوري يف
موسم .2012-2011
وق�ال سولس�كاير للصحفيين قب�ل مب�اراة فريق�ه يف الدوري
اإلنجليزي أمام برايتون ،إنه ال يتوقع أن يسري أجويرو عىل خطى
تيفيز.
وأضاف سولس�كاير« :ال أتوقع أن ينتقل العب إىل املنافس املحيل
بعد أن أمىض  10أعوام يف صفوف النادي املجاور».
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االثنين  5نيسان2021
العدد 2560
السنة
الحادية
عشرة

ً
حكما لموقعة الريال وليفربول
بريتش

سيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه يقتربان من المشاركة بالكالسيكو

ديمبلي محط
انظار عمالقة أوروبا
تحي�ط الكثري من الش�كوك بمس�تقبل
الفرنيس عثم�ان ديمبيل مع برش�لونة
خلال املوس�م املقبل.وينته�ي عق�د
ديمبيل مع برش�لونة يف صي�ف ،2022
ولم يحس�م الطرف�ان مس�ألة التجديد
ً
اآلن.ووفق�ا لصحيف�ة «مون�دو
حت�ى
ديبورتيف�و» اإلس�بانية ،ف�إن ديمبلي
ضمن اهتمامات  4أندية خالل املوس�م
ً
تحس�با للرحيل عن برشلونة يف
الحايل،
الصيف.وأش�ارت إىل أن يوفنتوس سبق
أن تواص�ل م�ع ممثيل عثم�ان ديمبيل،
وكان يري�د ض�م الالع�ب منذ املوس�م
املايض لتقوية هجوم الفريق.
وأوضح�ت أن يوفنتوس أغ�رى ديمبيل
بنظ�ام الرضائب يف إيطالي�ا ،الذي لعب
ً
كبيرا يف نقل كريس�تيانو رونالدو
دورًا
م�ن ريال مدري�د إىل الس�يدة العجوز يف
صيف .2018

وقالت إن مانشسرت يونايتد الذي حاول
ضم ديمبيل عىل سبيل اإلعارة يف الصيف
امل�ايض ،يحاف�ظ على اهتمام�ه ً
أيضا
بالالعب ،ال س�يما أن إدينسون كافاني
مرشح للرحيل عن النادي اإلنجليزي.
وأضاف�ت أن ليفرب�ول ي�رى ديمبلي
إضاف�ة للثالث�ي األس�ايس يف الهج�وم
(محمد صالح وساديو ماني وروبرتونو
فريمينو).
كم�ا أن األملان�ي يورجن كل�وب ،مدرب
ليفربول ،ي�رى أن ديمبلي لديه فرصة
كبيرة للتط�ور يف ال�دوري اإلنجلي�زي
املمتاز.
ويض�ع باريس س�ان جريم�ان أنظاره
على ديمبلي ،لك�ن األمر يتعل�ق بمدى
موافقة الثنائي نيمار دا سيلفا وكيليان
مباب�ي عىل تجديد عقدهما الذي ينتهي
يف صيف .2022

جوريتسكا يقترب
من البقاء مع بايرن ميونخ

خ�اض فري�ق برش�لونة مران�ه
االخير  ،ضم�ن االس�تعدادات
ملواجهة بلد الوليد ،اليوم اإلثنني،
يف الجول�ة  29م�ن ال�دوري
اإلسباني.
ً
ووفق�ا لصحيف�ة «مون�دو
ديبورتيف�و» اإلس�بانية ،ف�إن
سريجي روبريتو وجريارد بيكيه،
ش�اركا يف التدريب�ات الجماعية
لربشلونة.
وأش�ارت إىل أن برش�لونة ينتظر
ً
خبرا س�عي ًدا ،حيث م�ن املقرر
حص�ول روبريتو على الترصيح
الطب�ي للمش�اركة يف املباريات،
بعد الغياب ملدة شهرين.
وأوضح�ت أن امل�درب رونال�د
كوم�ان ،ل�ن ين�وي املخاط�رة
بجيرارد بيكيه أمام بل�د الوليد،

وس�يؤجل عودت�ه إىل مب�اراة
الكالس�يكو ،ال س�يما أن رونالد
أراوخ�و جاه�ز للمش�اركة إىل
جانب كليمنت لينجليت.
ُيذكر أن بيكيه يتع�اىف من التواء
يف الرباط الجانبي للركبة اليمنى،
وه�ي اإلصابة التي تعرض لها يف
إياب نصف نهائي كأس امللك ضد
إشبيلية.
بينما روبريت�و يتعاىف من إصابة
عضلي�ة يف الفخذ األيمن ،تعرض
له�ا خلال مواجه�ة غرناطة يف
الكأس.
م�ن جه�ة اخ�رى أعل�ن االتحاد
األوروبي لكرة القدم (يويفا) ،أن
الحك�م األملاني فليك�س بريتش،
س�يدير مباراة ذهاب ربع نهائي
دوري األبط�ال بني ري�ال مدريد

وليفرب�ول ،غ�دا الثالث�اء على
ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» يف
مدريد.
وس�بق وأدار بريت�ش البالغ 45
عام�ا مب�اراة لري�ال مدري�د يف
الس�ابع من آب امل�ايض ،يف إياب
ثم�ن نهائ�ي التش�امبيونزليج
املوس�م امل�ايض أمام مانشستر
س�يتي ،التي انتهت بفوز الفريق
اإلنجليزي (.)1-2
وس�يدير مب�اراة ذه�اب رب�ع
النهائي األخرى غ�دا الثالثاء بني
مانشستر س�يتي وبوروس�يا
دورتمون�د ،الحك�م الرومان�ي
أوفيديو هاتيجان.
اىل ذلك أثنى إيميليو بوتراجينيو،
مدير العالقات املؤسسية يف ريال
مدري�د ،على أداء الفري�ق خالل

االنتصار عىل إيبار ،بهدفني دون
رد ،ضمن الجولة الـ 29لليجا.
واعتبر أن ه�ذا االنتص�ار
«أطل�ق رس�الة إيجابي�ة ج�دا»،
قب�ل األس�بوع الحاس�م ال�ذي
س�يخوض الفري�ق خالل�ه 3
مباري�ات منتظرة ،أمام ليفربول
اإلنجلي�زي يف رب�ع نهائي دوري
األبطال ،وبرشلونة يف (كالسيكو
األرض) بالليجا.
وق�ال بوتراجينيو ،يف ترصيحات
تليفزيوني�ة« :االنتص�ار كان
مهم�ا ج�دا ،كان هن�اك التوقف
الدويل ،والفريق كان يقدم نتائج
إيجابي�ة ..حافظن�ا على نف�س
النسق».
وأردف« :الرس�الة الت�ي أطلقها
الفريق كانت إيجابية جدا ،واآلن

س�نفكر يف مواجه�ة ليفرب�ول،
الت�ي س�تكون جاذب�ة وممتعة
للجمي�ع ،ومهم�ة ج�دا للفريق
والنادي».
وتابع املسؤول الريايض بالنادي
امللك�ي «س�عداء للغاي�ة ،ألن
الفري�ق دخ�ل املب�اراة برتكي�ز
كبري ج�دا ،وبكثافة كبرية ،وقام
بتدوير الكرة بش�كل جي�د ..كنا
أفض�ل خلال املب�اراة بأكملها،
النتيج�ة عادل�ة ،وكان بإمكاننا
تس�جيل أهداف أكث�ر ،والجميع
راض عن األداء والنتيجة».
وحول مسألة تجديد عقد القائد،
رسجيو راموس ،أجاب« :الجميع
يعلم قيمة راموس بالنس�بة لنا،
إنه العب مهم ،وهو قائدنا ..لكن
تركيزنا منص�ب اآلن عىل مباراة

لوكاكو يشترط بقاء كومان لالنتقال إلى برشلونة
لوكاكو يشترط بقاء كومان
لالنتقال إلى برشلونة

يرح�ب البلجيكي روميلو لوكاك�و ،مهاجم إنرت ميالن ،بفكرة
اللعب مع برشلونة خالل املوسم املقبل ،يف ظل تواجد الهولندي
رونال�د كومان عىل رأس القي�ادة الفني�ة للبلوجرانا.وزعمت
العدي�د م�ن التقارير ،أن برش�لونة قد يتحرك لض�م لوكاكو،
إذا فش�ل يف التعاق�د مع النرويج�ي إيرلينج هاالن�د ،مهاجم
ً
دورتموند.ووفق�ا لصحيف�ة «مون�دو ديبورتيفو»
بوروس�يا
اإلسبانية ،فإن لوكاكو ال يفكر يف الرحيل عن إنرت ميالن ،لكنه
سيوافق عىل االنتقال إىل برشلونة ،إذا قرر النرياتزوري عرضه

للبيع.وزعمت تقارير أن إنرت يحتاج لبيع لوكاكو إلنهاء أزمته
االقتصادي�ة ،حيث يقيم النادي اإليط�ايل العبه بـ 120مليون
يورو.وأش�ارت الصحيف�ة اإلس�بانية إىل أن العام�ل الثان�ي،
إلقن�اع لوكاكو باالنتقال إىل «كامب نو» ،يعتمد عىل اس�تمرار
الهولندي رونالد كومان عىل مقعد قيادة البارسا خالل املوسم
املقبل.وأوضحت أن لوكاكو لديه عالقة جيدة مع كومان ،منذ
أن عمل تحت قيادته يف إيفرتون ،وقدم املهاجم البلجيكي أدا ًء
جي ًدا خالل هذه الفرتة.

اتجاه حكومي لتأجيل
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
قالت روكس�انا ماراس�ينيانو ،وزيرة
الرياضة الفرنس�ية ،إن�ه من املحتمل
تأجي�ل بطول�ة فرنس�ا املفتوح�ة
للتن�س ،للع�ام الثان�ي على الت�وايل،
يف ظ�ل اس�تمرار أزم�ة كوفي�د.19-
وبدأت فرنس�ا تطبيق إجراءات إغالق
ع�ام ،به�دف احتواء انتش�ار العدوى
بالفيروس رسي�ع االنتش�ار ،رغ�م
اس�تمرار معظم املنافسات الرياضية
الكبرية.وقررت فرنس�ا تأجيل سباق
باريس-روبيه للدراج�ات من موعده

املق�رر يف  11نيس�ان الج�اري ،حتى
ترشي�ن األول املقبل.وتأجل�ت بطولة
فرنس�ا املفتوح�ة للتن�س يف الع�ام
املايض ملدة  4أش�هر وأقيمت بحضور
جماهيري محدود.وم�ن املق�رر أن
تنطلق نس�خة العام الح�ايل من ثاني
البطوالت األربع الكربى للموسم يف 24
آيار املقبل.وقالت الوزيرة الفرنس�ية
يف ترصيحات إذاعية «هناك محادثات
جارية بيننا وبينهم (االتحاد الفرنيس
للتن�س الذي ينظ�م البطول�ة) لبحث

البايرن يؤكد مفاوضاته مع فاسكيز
ينتهي عقد الجناح اإلسباني لوكاس فاسكيز
م�ع ريال مدري�د بنهاية املوس�م الحايل ،مما
ً
مجانا ألي نا ٍد آخر.
يفتح له باب الرحيل
وظه�رت تقاري�ر صحفي�ة مؤخ�رًا تفي�د
باهتمام عدة أندية أوروبية كربى بضم الدويل
اإلسباني ،عىل رأسها بايرن ميونخ.
وكش�فت ش�بكة «س�كاي س�بورت أملانيا»
حقيقة ه�ذه التقارير ،حيث أك�دت أن هناك
محادث�ات ب�دأت بالفعل بني مس�ؤويل بايرن
ووكيل فاسكيز.

رغم ذل�ك ،لم تدخل ه�ذه املفاوضات مراحل
متقدمة ،بخالف ما زعمته الصحف اإلسبانية
مؤخرًا.من جانبها ،أف�ادت صحيفة «»ABC
أن باي�رن يواجه مهمة صعبة يف طريقه نحو
ضم فاس�كيز ،نظ�رًا لدخ�ول الالع�ب دائرة
اهتمام تشيليس ،مانشسرت يونايتد وميالن.
وتتناس�ب خصائ�ص فاس�كيز بش�دة م�ع
الفري�ق الباف�اري ،حي�ث أن الالع�ب يتمي�ز
بقدرته عىل لع�ب دور «الجوكر» بقدرته عىل
شغل أكثر من مركز.

ينتهي عقد العب الوس�ط األملاني
لي�ون جوريتس�كا ،م�ع باي�رن
ميون�خ بنهاي�ة املوس�م الق�ادم
.2022-2021
وال يخف�ى على أحد م�دى رغبة
مس�ؤويل الن�ادي الباف�اري ،يف
تجديد عقد جوريتس�كا لسنوات
أخرى قادمة.
وتحدث جوريتسكا عن مستقبله
مع بايرن ،قائلاً لش�بكة «سكاي
س�بورت أملاني�ا»« :أش�عر براحة
كبرية هنا».
وزاد ال�دويل األملان�ي« :باي�رن
ساعدني كث ً
ريا يف السنوات القليلة
املاضية التخاذ خطوة متقدمة يف
مسريتي».
واس�تطرد جوريتس�كا صاح�ب
الـ 26عامً ا« :لهذا السبب ،فإنني
أميل للبقاء هنا يف بايرن ميونخ».
وانضم جوريتس�كا إىل البايرن يف
صي�ف  2018قادمً ا من ش�الكه،
ليصب�ح أح�د ركائ�ز الفري�ق
األساسية يف الفرتة األخرية.
ولعب جوريتسكا دور البطولة يف
ف�وز بايرن عىل اليبزي�ج (،)0-1
ً
ش�وطا
ليقط�ع الفري�ق بفضله
جدي� ًدا يف طريقه نح�و االحتفاظ
بلقب البوندسليجا.

تشيلسي يدين سلوك جماهيره
أدان ن�ادي تش�يليس س�لوك جماهيره،
عق�ب الخس�ارة ( )5-2أم�ام وس�ت
بروميت�ش يف الجول�ة  30م�ن ال�دوري
اإلنجليزي املمتاز.
ً
هجوما
وش�ن عدد من جماهري تشيليس
عنرص ًي�ا على كال�وم روبنس�ون ،نجم
وس�ت بروميتش ،الذي أح�رز هدفني يف
شباك البلوز.
وقال تش�يليس ،يف بيان رس�مي« :يشعر
الن�ادي باالش�مئزاز م�ن املنش�ورات
على مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي التي
تستهدف العب وس�ت بروميتش ألبيون
كالوم روبنسون».

وأضاف« :يرى تشيليس أن جميع أشكال
ً
تماما ،وال
السلوك العنرصي غري مقبولة
مكان للعنرصية يف هذا النادي».
واختت�م« :يف حالة وج�ود دليل كاف عىل
أن املسيئني من حاميل التذكرة املوسمية
أو عضو بالنادي ،س�نتخذ أق�وى إجراء
ممكن ضدهم».
وأحرز كل من روبنسون مهاجم منتخب
أيرلن�دا وماتيوس برييرا هدفني باس�تاد
س�تامفورد بري�دج ،ليصب�ح وس�ت
بروميتش صاحب املركز قبل األخري ،عىل
ُبعد  7نقاط من منطقة األمان.

م�دى إمكاني�ة تغيري موع�د البطولة
ليتزام�ن م�ع العودة املحتمل�ة لكافة
االنش�طة الرياضي�ة واألح�داث
الكربى».وأضاف�ت الوزي�رة « ورغ�م
اس�تمرار أكرب املنافس�ات الرياضية،
فإنن�ا نح�اول الح�د م�ن مخاط�ر
انتش�ار الفيروس خلال التجمعات
ويف رياض�ات املحرتفني».وق�ال جيل
موريتون املدير العام لالتحاد الفرنيس
للتن�س مؤخرا ،إن�ه ال يتص�ور إلغاء
بطولة فرنسا للتنس.

رسميًا ..نهائي كأس الرابطة بحضور جماهيري
أك�دت رابط�ة دوري البطول�ة اإلنجليزي�ة
(التشامبيونشيب) ،املسؤولة عن تنظيم كأس
رابط�ة األندي�ة املحرتف�ة ،حض�ور الجماهري
للمباراة النهائية.
وقالت الرابطة ،يف بيان عىل موقعها الرس�مي:
«ت�م تأكيد دخول نهائ�ي كأس الرابطة ضمن
االختبارات الرس�مية لربنام�ج األبحاث التابع
للحكومة ،لذا يس�مح بحضور  8آالف شخص
ملباراة توتنهام ومانشستر س�يتي ،يف س�تاد
ويمبيل ،يوم األحد  25نيسان الجاري».
وأضاف�ت« :بع�د العمل عىل نطاق واس�ع مع

املس�ؤولني ،تؤك�د الرابط�ة إتاحة نس�بة من
التذاك�ر لألندية املتأهل�ة إىل النهائي ،ما يعني
أن كل فري�ق يس�تطيع أن يحظ�ى بج�زء من
مش�جعيه يف املدرجات».وتابع�ت« :س�يعلن
ع�ن املزيد من املعلومات ح�ول التذاكر والعدد
املخص�ص لكل نا ٍد بش�كل منفص�ل يف الوقت
املناس�ب».واختتمت« :س�تخصص تذاك�ر
للس�كان املحليني يف منطقة برن�ت ،باإلضافة
إىل تذاكر خاصة ملوظفي وزارة الصحة ،والتي
ستكون وسيلة لش�كرهم عىل الخدمة الرائعة
التي تم تقديمها خالل فرتة الوباء».

الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
اإلمام عيل «عليه السالم»
إن الله جعل مكارم األخالق ومحاسنها وصالً
ّ
بينن�ا وبين�ه .كل إناء يضيق بم�ا جعل فيه إلاّ
وع�اء العل�م ّ
فإنه ّ
يتس�ع .امل�ال يستر رذيلة
األغنياء ،والفق�ر يغطي فضيل�ة الفقراء .من
أط�ال األمل أس�اء العمل .ال تصحب يف الس�فر
ّ
غنياً؛ ّ
أرض بك ،وإن
فإنك إن ساويته يف اإلنفاق
تفضل عليك اس�تذلكِ .نعم املؤازرة املش�اورة.
إذا ق�درت عىل عدوك فاجعل العفو عنه ش�كرا ً
للقدرة عليه .من ضيّع األمانة وريض بالخيانة
فقد تربأ من الديانة .بركة العمر حسن العمل.
إذا ت َّم العقل نقص الكالم.
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حنين الشاعر إلى أيامه األولى

«مرد روحي» قصائد ذات طقس شعبي ينفتح على هموم األهل بلغة تحتفي بوقائع الحياة
المراقب العراقي /المحرر الثقايف...
ي��رى الناقد فاضل عب��ود التميمي ان عن��وان مجموعة
«م� َ�ر ْد روح��ي» الش��عرية للش��اعر الدكت��ور عب��اس
َ
اليوس��في مس��تل من فضاء الثقافة الشعبية ،التي ال
تم��ت بصل��ة إىل ثقافة النخ��ب ،والخطاب��ات الرفيعة،
ومقوالت الس��لطة ،وكتابات التميزي بني البرش؛ ألنها
ببساطة ثقافة جمع من الويع العام.
وق�ال التميم�ي يف ق�راءة نقدية خص
بها (املراقب العراقي) :للش�اعر عباس
اليوس�في مجموع�ة ش�عرية «مَ � َر ْد
روح�ي» صادرةعن منش�ورات االتحاد
الع�ام لألدباء والكتاب يف العراق ،2020
وه�ي بقصائده�ا النثري�ة -إال قصيدة
(ل�ن أتذم�ر) -وع�ا ٌء ل�روح الش�اعر
الت�ي انفتحت عىل ش�عرية ـ س�ميتها
ش�عرية العائلة ـ هاجس الشاعر يف ما
تأم�ل عوالم لم يس�تعرها ،ولم يبالغ يف
تش�كيل حجم األلم الذي ذب�ح أناه من
الوري�د إىل الوري�د ،بل ظ�ل يكابد الهم
من دون أن يمنح�ه فرصة االنقضاض
عىل ال�ذات والعائل�ة الت�ي تهيمن عىل
متن املجموعة ليس�ت عائلة (الشاعر)
وحس�ب ،إنما ه�ي عائلة أكبر :األهل،
والش�عراء ،واألصدق�اء… وإذا كان
عن�وان املجموعة «مَ � َر ْد روح�ي» فإن
(مَ َر ْد) ٌ
لفظ (عراقي جنوبي) له إيقاعه
االس�تعمايل الخاصُ ،يرَد إىل مَ َ�ر َد الذي
يأت�ي بمعن�ى م�رس ،وم�ص ،ومزق،
مارد،
ودف�ع  ،وم َر َد يمرُد ،مُ �رو ًدا ،فهو ِ
واملفع�ول ممرود عليه ،أي أن الش�اعر

يف طفولت�ه (مَ � َر َد) َ
روح أمه ،وهو اآلن
م�ار ٌد استرجاعي يلهو بورق الش�عر،
ويغف�و على أعت�اب الذكري�ات ،وهذا
يعن�ي أن العن�وان مس�تل م�ن فض�اء
الثقاف�ة الش�عبية ،الت�ي ال تمت بصلة
إىل ثقافة النخ�ب ،والخطابات الرفيعة،
ومقوالت السلطة ،وكتابات التمييز بني
البرش؛ ألنها ببس�اطة ثقافة جمع من
الوعي العام.
وأض�اف  :كانت قصائ�د املجموعة ابنة
املعاناة التي ال يس�تعريها الش�اعر من
اآلخر القري�ب ،أو البعيد ،بل كان ينفخ
برمادها من تحت لسانه ،فتأتيه طوعا
مثل اله�واء ال�ذي يستنش�قه بال دفع
مؤجل برشوطها اليومية التي يسرتجع
من خاللها امل�ايض« :يا وطن�يُ ..
كنت
صغيرا .وكان يعو ُد أبي…عندما يذهبُ
بعي�دا .وأظل أس�أل :لم يرتكني وس�ط
ُ
دموعها.
ه�ذه الغاب�ة؟ وأم�ي تزح�ف
وتق�ول :ي�ا إله�ي مت�ى .أراه .يكسر
الصغير ألعاب�ه ،وتنادي :ي�ا عباس يا
مَ َر ْد روحي».
ُ
بعض القصائد محمولة
وأوضح  :تأتي

أتخمونا بالوعو ِد

جبار القريشي
أتخمونا بالوعودِ!..
بالعساكر والجنو ِد
أغرقونا..
ِ
َ
آت..
انهم قالوا ..بأن
الصبح ٍ
ٌ
عذب مثل الفرات
َ
املوت من جاءوا ب ِه...
غري أن
وقح  ..س ّد علينا ُ
ٌ
الطرقات
ّ
خربوا..دمروا..قتلوا...
َ
تحت البسمات
حقدهم مدفون
ان من جاء ليمنحنا الحياة
ُ
األنسان..
يف ظل ِه
املوت مات!.....
قبل
ِ

فاضل عبود التميمي
عىل جناح األلم ،ومخاض التجربة التي
كادت أن تودي بحياة الشاعر لكن القدر
كان معه ،مع ألم دفني ،وتطلع لتجاوز
الحال ،وبزوغ الس�ؤال املحري( :إىل متى
يبق�ى؟) فلا يمك�ن للحي�اة أن تبقى
واقفة هكذا« :التل صار مقربة .والبع ُ
ري
أضحى مجرد ذكرى .أكلتها الرشاسة»،
هنا يأخذ االسترجاع الشاعر إىل سؤال
طفولته ،والدرس العراقي الذي تعلمناه
جميعا يف (القراءة الخلدونية) يف السنة
األوىل م�ن التعل�م ،ذلك ال�ذي منطوقه:
(إىل مت�ى يبقى البع ُ
ري على التل؟) ،هل
لبعير الطفول�ة بعد أن ين�زل من التل،
وال ينتظر نعمان؟ هن�ا تصبح اإلجابة
رضب�ا م�ن العب�ث ،والش�اعر يحاكي
درس�ه األول ،وه�و يعل�م ْ
أن لي�س له
ٌ
وط�ن ،وال بيت ،وال تل ،وال بعري س�وى
القصي�دة ،الت�ي يصن�ع م�ن خالله�ا

حكاي�ات وط�ن ،ومدن ،وق�رى تصوغ
نماذجه�ا الت�ي ال تغ�ادر تأريخها ،وال
تخون ،ول�ه أن يتغزل بوحدته القائمة:
«أيه�ا الوحيد .املتوح�د إال منك .تململ
بقاياك .املنسوبة يل».
وأوض�ح :تنفت�ح القصائد بش�عريتها
اليومي�ة على أصدقائ�ه األدب�اء ففي
«كأن�ي أن�ت يا أن�ا» تنسرب القصيدة
يف مج�رى الش�عر نحو الروائي حس�ن
كريم عاتي مبدع رواية «اليوس�فيون»،
ولكنها رسعان ما تنزلق نحو الس�ياب
«يغني بأعىل صوته .مطر ..مطر .مات
الس�ياب ،ولم يبرص املط�ر» ،فاملفارقة
ح�ارضة ،والتغاي�ر يف االس�تدعاء،
والخط�اب املوج�ه لألصدق�اء حارض:
«فأعود محمال .باملفاش�ل .أصدقائي»،
وقد يسترجع الش�اعر ذكرى من رحل
م�ن األه�ل واألصح�اب ،فف�ي «ب�كاء

أبيض» تتوجه القصي�دة بحزنها القار
نح�و األب« :مل�اذا يا أبي .مل�اذا تبكي يف
الليل .وترتك النهارات .حريتني يا أبي»،
فضال ع�ن توج�ه الرثاء نح�و القاص
إس�ماعيل عيسى ،فيصير رضب�ا من
التذكير« :فج�أة .هكذا تم�ر مرسعا..
دون س�حابة تس�تظلك» ،أو يف قصيدة
«بكائية أخ�رى ملالك اليوس�في» ،التي
أردا لها أن تتجاوز بكاء متمم بن نويرة
عىل أخيه ،والش�اعر يرثي أخاه األكرب،
ففي قصائد الرثاء الس�ابقة تغيب نربة
الحزن القديم�ة ،لتحرض لغة القصيدة
بهيبته�ا املتواضع�ة ،وه�ي تتخط�ى
املوت بوصفه مأس�اة لتستقر يف حدود
صياغة رسدي�ة يتكثف فيها الربط بني
املُتوىف والحياة.
وبين :يسترجع الش�اعر مجموعت�ه
الشعرية األوىل (اليوسفيات) بما يشبه

املراقب العراقي /خاص...
كش�ف الق�اص والروائ�ي احمد
إبراهي�م الس�عد ع�ن انج�از
مختارات�ه القصصي�ة الجدي�دة
وه�ي من القص�ص الت�ي كتبها
خالل فرتات مختلفة تم اختيارها
لتك�ون مجموع�ة ذات مواضيع
متناسقة.
وق�ال الس�عد يف ترصي�ح خص
به (املراق�ب العراقي) :ان الغالف
الختام�ي ملختارات�ي القصصي�ة
قد ت�م اختياره بع�د ان تم انجاز
مختارات�ه القصصي�ة الجدي�دة
وه�ي من القص�ص الت�ي كتبها
خالل فرتات مختلفة تم اختيارها
لتك�ون مجموع�ة ذات مواضيع
متناس�قة م�ا يجعله�ا متمي�زة
ومثرية لالعجاب من قبل املهتمني
بالقص�ة العراقي�ة واتمن�ى ان
تك�ون بمس�توى ذائق�ة الق�راء
الذيين تع�ودوا ان يك�ون النتاج
القصيص مختلفا عن ما سبقه.

وخت�م  :ان املجموعة القصصية
ليس�ت بجه�ودي الكتابي�ة ب�ل
هن�اك مس�اندين للكات�ب لك�ي
يظه�ر النت�اج بالش�كل املطلوب
فش�كرا للق�اص واملرتج�م عب�د

املثق�ف للطباع�ة والنشر
والت�ي تحــــم�ل عنوان
«نصوص سيئة املذاق»
وق�ال الشلال يف ترصي�ح

خص به (املراقب العراقي)
ان مجموعت�ي الش�عرية
الجدي�دة ص�درت ع�ن دار
املثق�ف للطباع�ة والنشر

وهــــ�ي تحم�ل عن�وان
«نص�وص س�يئة امل�ذاق»
وهي قصائ�د كتب بعضها
قب�ل جائحـــ�ة كورون�ا
وبعضه�ا االخر كتب خالل
املدة القليلة املاضية .
وأض�اف :ان الج�و الع�ام
للقصائ�د ه�و الوجداني�ة
املغلف�ة باله�م االنس�اني
العام الذي يعيشه العراقي
ط�وال تأريخ�ه لك�ن يف
املقاب�ل تحت�وي املجموعة
عىل ع�دد من القصائد التي
تحمل نس�ائم حب انطالقا
من طب�اع العراقي القائمة
ع�ل التحدي ورفض الواقع
املعاش وهو هم شعبي عام
ولي�س هم ش�خيص بحت
كون العرقيني يعيش�ون يف
اجواء متشابهة من االلم .
وخت�م  :الب�د م�ن تقدي�م
الش�كر الجزي�ل واالمتنان
الكبير ملدي�ر دار املثق�ف
للطباع�ة والنرش الش�اعر
ري�اض ج�واد كش�كول
واتمن�ى ل�ه دوام التوفي�ق
والنجاح.

الكريم الس�امر  ،وللشاعر النبيل
علي االم�ارة على جهوده�م يف
التش�جيع واملش�اركة يف اختي�ار
الغلاف ال�ذي ت�م االتق�اق عليه
بشكـــل جماعي.

التي غادرته ،والحقول التي تركض بال
هدف ،واللهاث وراء الكلمات.
وخت�م  :قصائد «مَ � َر ْد روح�ي» تبتكر
لنفس�ها طقسا شعريا ش�عبيا ينفتح
على هموم األه�ل بلغة تتس�م باليرس
املحتفي بوقائع الحياة ،والشاعر فيها

ش�فيف جدا ،ولك�ن بمواق�ف جريئة،
وهذا ما كان ،ويكون لش�اعر القصيدة
اليومي�ة التي برع عباس اليوس�في يف
كتابته�ا ،وهو ي�رى يف بانوراما الحياة
مكمنا لشعرية يجب االحتفاء بها ،ولو
بلغ الشاعر فيها يومه األخري.

«صناع الفرح»عن الزجل اللبناني وكتابة التاريخ الشعبي العام

مختارات قصصية جديدة ألحمد إبراهيم السعد

«نصوص سيئة المذاق» جديد الشاعر جواد الشالل
املراقب العراقي /خاص...
صدر للشاعر جواد الشالل
مجموعت�ه الش�ـــعرية
الجدي�دة ص�درت ع�ن دار

عباس اليوسفي

الحنين إىل أيام�ه األوىل ،بإيج�از يدعم
فك�رة تكثي�ف الداللة« :أرقصي .أيتها
األيام .عىل أوتاري» ،والسري عىل الدرب
األول ،فتحرض أوىل القصائد التي ُنرشت
يف الصح�ف عنوانا يف إش�ارة إىل قصائد
يرث�ي به�ا نفس�ه ،والس�ياب  ،وأمير
الصعالي�ك ع�روة بن ال�ورد ،فضال عن
حضور اسم الش�اعر يف املجموعة ثالث
م�رات ،لعل ذلك الحض�ور تجريب آخر
يدعو م�ن خالله الش�اعر إىل التمس�ك
بصوت�ه الواقعي ،بوصف�ه مبدعا ،فما
أن يدخل الش�اعر املتن الش�عري ،حتى
تصبح حقيق�ة وجوده موض�ع عناية
ثقافي�ة عند املتلقي ،وهو يكتش�ف أن
لغة الشعر تتجه نحو األعماق ،ليصبح
املتلقي نفسه عىل دراية مفارقة ،تشري
تأويال إىل أن الش�اعر يتموضع يف النص
ليؤكد انطالقه
وأس�تطرد :يس�هم االسترجاع يف
اس�تحضار أصدق�اء مازال�وا على قيد
الحي�اة جاس�م الخال�دي مثلا ،وه�و
ناق�د وأكاديمي« :ليل يا .ليل .األصدقاء
تخلوا ع�ن تيجانه�م .وأخ�ذوا يغنون.
لذكرياتهم البائس�ة» ،وف�رج الحطاب
ال�ذي كان رشيك�ه يف تألي�ف «الش�عر
العراق�ي اآلن» ،وعب�د الل�ه لفت�ه والد
الش�اعر ذلك الذي ُقيد اس�مه س�هوا يف
س�جل العائلة ،وإىل «إليه فحسب» يريد
به نفس�ه ،والش�اعر جم�ال الحالق يف
منفاه األسترايل ،وإىل «الفق�دان» الذي
جعل الناس يف متاهة املشاهدة «قدرنا.
أنن�ا ال ش�مال لنا .ال جن�وب .غربيون.
رشقي�ون .واملبصر ال يبرصنا» فكانت
مهم�ة الش�اعر التفتيش ع�ن الوجوه

املراقب العراقي /متابعة...
عرف�ت الس�نوات القليلة األخيرة جهودا ً
أكاديمي�ة عدي�دة على صعي�د االهتمام
باملحك�ي أو العام�ي العرب�ي ،بوصف�ه
ً
مدخلا جديدا لقراءة املنطقة من الناحية
االجتماعي�ة والتاريخي�ة ،وربم�ا نذك�ر
هنا ،عىل س�بيل املث�ال ،أطروحة املؤرخة
الفلسطينية دانا السجدي «حالق دمشق»
التي أع�ادت فيها االعتب�ار لعامية البدير
الحلاق ،خالف�ا للطبع�ات املحقق�ة من
يومياته الش�امية ،بوصف هذه العامية ال
تعكس حالة ترد ثقايف أو اجتماعي ،وإنما
على العكس من ذلك ،جاءت هذه العامية
الدمشقية يف النص الذي دوّنه هذا الحالق
لتعكس اقتصادا ً كتابيا جديدا ،وفق تعبري
الس�جدي.كما ّ
أن عامي�ة البدي�ر أظهرت
قدرته�ا عىل نق�ل الواقع القل�ق يف القرن
الثام�ن عشر ،مقارنة ببع�ض نصوص
العلماء آنذاك .كما يمكن أن نشير يف هذا
الس�ياق أيضا ،للكتاب ال�ذي أرشف عليه
عدد من الباحثني والعاملني يف حقل اللغة
العربية «بالل األرفه يل)  ،والذي أش�اروا

في�ه إىل ّ
أن برام�ج تعليم اللغ�ة العربية يف
ّ
ه�ذه الجامعة ،أخ�ذت تركز بش�كل أكرب
(بعي�د الربيع العربي) على تدريس اللغة
العامي�ة ،من خالل الطلب م�ن تالمذتهم
الغربيين مش�اهدة س�اعات طويلة من

مسلسل «باب الحارة» مثالً.
ول�م يقترص هذا االهتمام باملحكي واللغة
العامية عىل الجوان�ب الغربية ،التي عادة
ما ت�ويل أهمية أكرب له�ذا الجانب مقارنة
بالباحثين الع�رب ،الذي�ن ما يزال قس�م
كبير منهم ينظر للعامية نظرة س�لبية،
أو احتقاري�ة أحيانا ،وإنم�ا أخذنا نعثر
عىل جهود عربية مهمة يف هذا الس�ياق،
وه�ي جه�ود ال تلق�ى لألس�ف املتابعة
الكافية ،مع ذلك نراها ال تكل وال تمل من
العمل يف هذا الجانب ،للكش�ف عن تاريخ
م�واز أو ش�عبي للتواري�خ االجتماعي�ة
ٍ
والثقافي�ة الرس�مية العربي�ة ،وكمث�ال
على هذه الجهود العربية ،أشير إىل كتاب
ُ
«صن�اع الف�رح» الذي أرشف على تأليفه
عدد م�ن الباحثني اللبنانيين ،وصدر عن
مركز الرتاث اللبناني/الجامعة األمريكية
اللبنانية ،وتناول موضوع الزجل اللبناني،
بوصف�ه وثيق�ة حياتية ويومي�ة تعكس
واقع وأف�كار الناس ،وأيضا تكش�ف عن
م�دى حيوي�ة هذا املص�در لفه�م تواريخ
اجتماعية مختلفة.

«اعترافات مجرم حب» رواية تكشف إجرام المستعمرين
املراقب العراقي /متابعة...
م�ا كان معروفاً عنه أن�ه اختطف منتصف
ع�ام  ،1957ث�م اختف�ت كل أخب�اره ،ول�م
تعث�ر عائلته عىل جثته ،فظل�ت أرملته تقود
معاركها املتوالية يف كشف الحقيقة ،بصحبة
أبنائهاُ ،سميت إحدى أشهر ساحات الجزائر
العاصم�ة باس�مه ،وظلت نهايت�ه غامضة،
فقد كان طريق الحقيقة ،وإقرار الفرنسيني
بالتعذي�ب واالختط�اف القسري والقتل يف
ً
طويلا ،ونموذج موري�س أودان
املعتقلات
يبقى عالمة فارقة يف تجريم االستعمار ،فقد
بدأت عملية كش�ف خباياه�ا يف  1983حني
تلقت عائلت�ه تعويضاً مالياً ،يف إقرار ضمني
من الحكومة الفرنس�ية بمس�ؤوليتها ،دون
اإلفص�اح عنه�ا كامل�ة ،انطلق�ت متابعات
قضائية ،أفضت إىل محاولة نيكوال ساركوزي
استرضاء عائل�ة أودان ،بمن�ح ميدالي�ة
جوقة الشرف البنته ،الت�ي رفضتها ملزمة
املس�ؤولني توضي�ح م�ا وق�ع لوالده�ا ،ويف
 2012حاول فرنس�وا أوالند تقريب وجهات
النظر بني الفرنس�يني والجزائريني ،بدعوته
إىل اإلفص�اح عما وق�ع للمناض�ل القومي ،
مطالباً بإعادة النظر يف كل األرش�يف املتعلق
بالقضي�ة ،ولم نصل إىل إجاب�ة نهائية إال يف
عام  ،2018حني زار ماكرون أرملة موريس
يف بيتها ،معرتفاً بمسؤولية الدولة الفرنسية

قب��ل زه��اء ث�لاث س��نوات ،أعل��ن الرئي��س إيمانوي��ل
ماك��رون ع��ن مس��ؤولية الدول��ة الفرنس��ية،عن مقتل
موري��س أودان ( ،)1932-1957إب��ان ح��رب الجزائ��ر.
فق��د كان ملف ه��ذا المناضل وأس��تاذ الرياضيات من
المسائل الشائكة يف حرب الذاكرة بني البلدني،
يف تعجيل إنهاء حياته.قضية موريس أودان
الت�ي اس�تمرت ما يفوق س�تني س�نة ،منذ
مقتل�ه إىل االعتراف
الرس�مي الفرنسي،
ليست س�وى نموذج
عم�ا تعـــ�رض له
مناضلون جزائريون
آخرون ،وهي حكاية
بكــــ�ل دراميته�ا
تس�تحق أن تكت�ب،
ذلك م�ا فعلته ناهد
بوخالفة ،يف روايتها
األخيرة «اعرتافات
مجـــــ�رم حب»
(كامل�ا ـ ،)2021
إذ جعل�ت م�ن تلك
القضي�ة عصباً يف
حكايتها ،انطلقت
مـــــن اعرتاف

ماك�رون ،وعادت إىل أصل اختفاء أودان عام
 ،1957ورط�ت موري�س يف قصته�ا ،كبطل
غائ�ب ،مقحم�ة
أيضـــ�اً أرملت�ه
جوزي�ت يف بحثها
املس�تمـيت ع�ن
الحقيقة.ج�اءت
رواي�ة «اعرتافات
مجــــ�رم حب»
على لس�ان مجند
فرنسي ،يف ح�رب
الجزائــ�ر ،يدع�ى
فيليـــب ،يس�تأثر
بمف�رده يف تحري�ك
فص�ول الرواية ،من
أوله�ا إىل آخره�ا ،يف
تي�ار وعي مس�تمر،
يف اس�تعادة وقائ�ع
ولحظات عاش�ها ،يف

مونولوج داخلي ويف تداعي ذكرياته ،جعلت
منه الكاتبة عينها يف رصد بعض املراحل من
تلك الحربُ ،تعلم القارئ أن البطل وُلد من أب
مجهول ،يعل�م أصله ال وجهه ،يعلم أنه كان
عس�كرياً وأغ�وى أمه يف لحظ�ة ضعف ،أمه
الت�ي كانت متدينة إىل درجة أنها كانت تزهد
يف مت�اع الحي�اة ،هكذا كان�ت طفولة فيليب
بني مرافقة والدته إىل الكنيسة ،وتعرفه عىل
قس علم يف ما بع�د أنه متحرش ،وبحثه عن
راب�ط يعي�ده إىل وال�ده دون جدوى .يفش�ل
يف س�نوات املراهق�ة يف تجارب�ه العاش�قة،
يستشعر وحدة ،وأن شؤما يحوم عىل رأسه،
تم�رض أم�ه وتص�اب بالرتاخوما ث�م تفقد
برصها ،فت�زداد عزلة البطل ،الذي بدأ يحس
أنه أضاع أمه كذلك.
يف باريس بداية الخمس�ينيات ال يجد فيليب
من عزاء يف وحدته س�وى املطالعة ،فرتافقه
رواي�ة «الب�اب الضي�ق» ألندري�ه جي�د ،يف
الفص�ول األوىل م�ن الرواية ،يقرأه�ا ويعيد
قراءته�ا ،ويصحبه�ا مع�ه إىل أقصى رشق
الجزائ�ر ،حيث جند يف ثكنة أوكلت لها مهمة
مراقب�ة الثوريني يف تحركاته�م عىل الحدود
م�ع تون�س ،ويف ضب�ط مح�اوالت تهري�ب
السلاح أو األف�راد ،يج�د نفس�ه يف حرب ال
يعلم ش�يئاً من تاريخها وال يعلــــــم ملاذا
أرسل إليها.
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من اقوال االمام علي ( عليه السالم )

نور
على
نور

والظلم فإ ّنه أكبر المعاصي ،وإنّ ّ
إيّاك ّ
الظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.
إيّاك ومصادقة األحمق فإ ّنه يريد أن ينفعك فيضرّك.
ً
صديقا حتى يحفظ أخاه في ثالث :في نكبته وغيبته ووفاته.
ال يكون الصّ ديق

حصيفة-يومية-سياسية-عامة
Almuraqeb
A l m u r aAliraqi
q e b ANewspaper
�صحيفة-يومية�-سيا�سية-عامةl i r a q i N e w p
aper

العشار
البرصة تلك املدينة املزدهرة بأسواقها
وتجارتها منذ أن تأسست العام 14
للهجرة عند الفتح اإلسالمي وإىل
وقتنا الحارض باتت عنوانا ً لالزدهار
والتجاري
االقتصادي
والنمو
والسياحي بوجود املحطة االقتصادية
( العشار ) مركز البرصة التجاري
الذي كان عنوانا ً لسكن أرقى وأغنى
األرس العريقة ،التي طاملا حافظت
عىل نسيجها األخالقي واالجتماعي
حيث كانت تسكن منطقة العشار
لسنني طويلة ..
معاون محافظ البرصة للشؤون
اإلدارية معني صالح الحسن قال :
إن «التجاوزات الكثرية يف منطقة
العشار أخفت معالم املدينة ،وأن
هناك حملة كبرية لرفع التجاوزات
يف منطقة العشار ،وترتكز الحملة
تحديدا ً عىل البسطيات (الجنابر)
املنترشة بشكل كبري وعشوائي
عىل األرصفة واملباني وأمام املحال
واألسواق التجارية يف العشار ،التي
تؤثر بشكل مبارش يف جميع املحال
وأماكن التبضع ،فللعشار قيمته
الجمالية والتجارية ‘علما أن األرصفة
مخصصة ملرور املواطنني ودائما
نحاول أن تكون هناك أماكن منتظمة
للبسطات والحمالت مستمرة إلزالة
كافة التجاوزات يف سوق العشار
ليبقى محافظا ً عىل عنوانه الجمايل
والتجاري الذي يقصده املتبضعون
بصورة مستمرة» .
ومن أهم معالم مدينة العشار هو
مقام أمري املؤمنني (عليه السالم)
الذي يقصده عدد كبري جدا ً من
الزائرين واملصلني حيث يمكثون فيه
لفرتات طويلة ويعترب كنقطة رئيسية

دالة يف العشار.
كما تتميز املدينة بكثرة املقاهي التي
يرتداها املثقفون واألدباء ،ويقول
عضو اتحاد األدباء العراقيني الشاعر
كريم جخيور إن «مقهى األدباء
تأسس تقريبا ً العام  2003حيث كان
يضم األدباء والكتاب واملثقفني ،ويعد
ملتقى ثقافيا ً وحضاريا ً لهم أمثال
( كاظم الحجاج  ،طالب عبد العزيز
 ،املرحوم حسني عبد الطيف  ،خالد
السلطان  ،وغريهم ) ورغم أنه يف العام
 2008تم الحصول عىل(مقر التحاد
األدباء ) من قبل محافظة البرصة يف
موقع قريب من العشار وأجاره يدفع
من قبل وزارة الثقافة إال أن (املقهى)
بقي اىل اآلن ملتقى الثقافة واآلداب
،وملتقى لألدباء واملثقفني حيث تقام
فيه جلسات صباح كل يوم جمعة
وهي ( جلسات أدبية وثقافية متنوعة
) وكنا دوما ً السيما يف أيام مهرجان
املربد نسعى لنعرف األدباء العرب عىل
مقهى األدباء يف العشار ومشاركتهم
الجلسات وتبادل الحوار «.
يقول عيل املياحي صاحب محل يف
سوق الغزل :إن»هذا السوق كان يف
السابق سوقا ً واحدا ً ومنفردا ً يسمى
سوق (هرج) وهو أكرب أسواق
العشار وأقدمها تقريباً ،ومن ثم تم
فصله لتكون بدايته (سوق الغزل
،ومن ثم يبدأ بعده سوق هرج)  ،ويف
السابق كانت البضاعة التي تصل
اىل هذا السوق محلية حيث يؤتى
بالقماش من أفضل املعامل وأشهرها
مثل (معمل الكاظمية ومعمل
الكوت) فقد كانت آنذاك صناعة
القماش محلية ،إال إنها توقفت بعد
ذلك بسبب الظروف التي أملت بالبرصة
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اهم اسواق الجنوب..

قلب البصرة الدافىء وعبق تأريخها
كالحروب وغريها ،ما أثر بصورة
مبارشة يف السوق وأصبحت الحركة
التجارية هنا معتمدة بشكل مبارش
عىل القماش املستورد ،وذلك لطبيعة
سوق الغزل الذي يختص بصناعة
وبيع (أدوات الصيد  ،الحبال  ،أشباك
الصيد  ،قماش املظالت  ،جوادر
السيارات  ،الخيم والرسادق ) «.
وأشار املياحي اىل أن «جائحة كورونا
أثرت بصورة كبرية جدا ً يف حركة
البيع والتبضع يف سوق الغزل حيث
وصل تأثريها بنسبة  % 60تقريباً»،
مبينا ً أن «البضاعة مرتاكمة وتباع
بصورة بطيئة جدا ً بسبب الجائحة
وبسبب الحظر وارتفاع الدوالر ،لذلك
نرى أن السوق يبدو خاليا ً تماما ً من
املتبضعني ،وهذا ما سبب خسارة
كبرية للتجار .
سوق الخضار والسمك
ويف سوق (الخضارة) اصطحبنا
الحاج أبو عيل يف جولة ،وهو يستذكر
سنوات قضاها يف هذا السوق
الذي بات أكثر اكتظاظا ً بالباعة
واملتبضعني والذي ال تهدأ فيه أصوات
الباعة والتجار ،وهم يروجون
لبضاعتهم منذ ساعات الفجر وحتى
ساعات متأخرة من الليل يف كل يوم.
وأشار أبو عيل اىل أن «السوق يضم
جميع أنواع الفاكهة والخرضاوات
سواء املستوردة أو املحلية منها ،كما
أن هناك فرقا ً بني األسعار من بائع
آلخر كي ال ترتاكم بضاعته ،وهذا
السوق له فائدة اقتصادية كبرية
جداً».
وتابع :إن «هناك سوق السمك الذي
يضم أنواع األسماك الحية وأكثر من
يقوم ببيع هذه األسماك هن النساء

كما توجد هنا أماكن مخصصة
لبيع األسماك املجمدة ،وكذلك هناك
مكان مخصص لبيع الروبيان الذي
يشهد إقباال ً كبريا ً لرشائه ،ويشهد
سوق السمك يف العشار هذه األيام
حركة كبرية لبيع السمك فهذا موسم
الصبور الذي ينتظره الناس بفارغ
الصرب رغم غالء ثمنه فكل عام ويف
هذا الوقت نالحظ حركة كبرية يف
هذا السوق ألنه كما يسمونه (أهايل
البرصة) (موسم الصبور وتمن
الباقالء الخرضاء) (وهذه األكلة
املفضلة عند أهل البرصة خالل هذا
املوسم)» .
وبني أن «هذا السوق كان قديما ً
يسمى (سوق الهنود وسوق
املغايز) وسمي سابقا ً بسوق
الهنود ،ألنه كان مقرا ً للجالية
الهندية التي كانت تعمل يف محال
بيع التوابل يف السوق املذكور ،
ويضم هذا السوق محال بيع
املالبس املستوردة والقماشة والتي
أغلبها تباع بالجملة يف مخازن
كبرية ومحال الصاغة (محال
بيع الذهب جملة ومفرد) ومحال
الجملة لبيع القرطاسية بأنواعها
،ويشهد هذا السوق وجود أعداد
كبرية جدا ً من املتبضعني يف مواسم
معينة من السنة مثل ( بدء العام
الدرايس الجديد  ،األعياد  ،شهر
محرم ) حيث تتواجد الناس بكثافة
للتسوق ورشاء املالبس الخاصة
بكل موسم ،وبذلك تكمن أهمية هذا
السوق التجارية ،فهناك الكثري من
املتبضعني ومن مختلف املحافظات
والسائحني يتواجدون للتبضع
ومن أسواق ومخازن الجملة كما

يتفرع هذا السوق ليضم عيادات
االطباء والصيدليات .
وهو من أسواق العشار القديمة
واملهمة حيث كان مشهورا ً ببيع

اسواق االنبار

تشهد حركة كبيرة مع قرب شهر رمضان المبارك
مع قرب
شهر رمضان المبارك رصدنا
حركة األسواق التجارية في
محافظة األنبار ومدى تفاعل
المتبضعين مع التغيرات
التي طرأت على أسعار
المواد الغذائية في اآلونة
األخيرة.

البداية كانت مع عادل الجنابي
صاحب محل يف أحد أسواق
الفلوجة إذ قال :إن «حركة
السوق ليست باملستوى املطلوب
مقارنة باألعوام املاضية نتيجة
تقلبات األسعار واالرتفاع الذي
طرأ عىل أغلب املواد الغذائية»،
مشريا ً اىل أن «معظم أصحاب
املحال يحاولون قدر اإلمكان
عىل املحافظة عىل أسعار املواد
،خاصة وأن رمضان عىل األبواب
،ولكن بقدر استطاعتنا نحاول
تجنب الخسارة».عبد الرحمن
عيل صاحب محل توابل قال:
«لألسف ارتفاع األسعار أثر
بشكل كبري يف حركة السوق
،لكن هذا ال يمنع املواطنني من
التبضع خاصة يف مجال التوابل،

ألن الطعام العراقي الرمضاني
ال يخلو منها» ،مؤكدا ً أنه «لم
يرفع أسعار بعض التوابل ،ألن
أسعارها ال تزال ثابتة ،ولكن
هناك توابل أخرى شهدت
ارتفاعا ً من املصدر».ويف مكان
آخر من السوق يفرتش أحمد
الحاج فاضل بضاعته خارج
محله الذي لم يكن مكتظا ً
باملتبضعني ،عىل الرغم من
مالمح الحزن التي بدأت واضحة
عىل وجهه بسبب ضعف الحركة
التجارية والتبضع يف السوق اّ
،إل
أنه كان متفائال ً بتغري الوضع
وقال« :هذه ليست املرة األوىل
التي تشهد فيها األسواق تقلبات
يف األسعار ولقد تعودنا عىل ذلك
،وأعتقد أن هذه أزمة وسيتم

تجاوزها مع األيام» ،مضيفا ً أن»
االرتفاع يف األسعار أثر بشكل
كبري يف البائع واملشرتي ،وأتمنى
أن تعود األسعار اىل طبيعتها
بالوقت القريب».املواطن محمد
حسني (كاسب) قال :إن «ارتفاع
أسعار املواد الغذائية اثر بشكل
كبري عيل َّ ألنني كاسب وأعمل
بشكل يومي ،وحتى أجرتي لم
تعد تكفي لسد جميع متطلبات
املنزل ،ويف حال لم أجد عمال ً
فسأواجه مشكلة كبرية يف تأمني
متطلبات املعيشة ،خاصة ونحن
نقرتب من شهر رمضان الذي
يتطلب أشياء كثرية».أما عمار
عيل موظف يف دائرة املاء فإن
حاله ليس بأفضل من حال محمد
،فقد عد تغيري سعر الرصف
فرصة لبعض ضعفاء األنفس
لتحقيق مكاسب عىل حساب
املواطن من خالل رفع أسعار
املواد الغذائية بشكل كبري».
وأضاف أن»املواطن البسيط
هو املترضر األكثر من ارتفاع
األسعار وكذلك أصحاب الدخل
املحدود يعانون األمرين جراء
توفري لقمة العيش ألبنائهم».
من جانبه قال الفريق الحقوقي
وقائد رشطة املحافظة اللواء
هادي ارزيج كسار إن»جائحة
كورونا أثرث بشكل كبري يف
املواطن والتاجر عىل حد سواء
ونحن نقدر الظرف الذي يمر
به البلد» ،مشريا ً اىل أنه « تم
تشكيل فرق ميدانية جوالة
للحد من ظاهرة ارتفاع األسعار
يف األسواق واملحال التجارية
ومحاسبة املخالفني بأشد
العقوبات إن ثبت تورطهم».

املشاتل وأدوات الزراعة  ،وفيما بعد
تحول اىل أسواق كبرية جدا ً ومخازن
لبيع (الجوت والسجاد واملفروشات
والرشاشف والكاربت والجلد

والنايلون كغطاء ألرضية املنازل)
حيث يتم بيعها جملة ومفردا ً كما
يقع يف نهايته سوق املواد اإلنشائية
الذي له فائدة اقتصادية كبرية جدا ً .

معهد الفنون جلميلة ..
محطات مشرقة ..تعاني االهمال
كان مدخل املعهد يعج بالطلبة الذين كانوا يستعدون ألداء
امتحاناتهم الفصلية ،واصوات نقاشاتهم تعلو تارة ثم
تخفت تارة اخرى ،وبينما هو يتجول يف االروقة والقاعات
الدراسية ويرشف عىل االختبارات ،يبني مدير املعهد سعد
البدراني ان مرفقه العلمي يعاني من االهمال الذي بدأ منذ
فرتات طويلة وليس وليد اليوم ،ولم يخف البدراني كيف
اثرت جائحة كورونا يف التعليم باملعهد ،خصوصا ان الدراسة
الفنية تحتاج اىل تواصل مبارش مع الطالب ،وهذا ما تم عن
طريق وسائل التعليم االلكرتوني «الكالس رووم».
داخل احدى القاعات الدراسية ،كان يهم رئيس فرع االخراج
املرسحي والتدرييس والباحث بالشؤون الفنية يف املعهد
الدكتور عبد الرحمن التميمي باالرساع لاللتحاق بطلبته،
ويستذكر يف الوقت نفسه املحطات املرشقة يف تاريخ معهد
الفنون الجميلة ،بدءا من تأسيسه يف ثالثينيات القرن املايض
وصوال اىل يومنا هذا بحرسة واضحة يف صوته ،وبحسب قوله
فان« :معهد الفنون الجميلة االم يف العراق تأسس عام 1936
ابان الحكم امللكي ،اذ كان الرشيف محيي الدين محبا للفن
آنذاك ،لذلك هو من وضع اللبنات االساسية لهذا املرشوع»،
ويستحرض التميمي رشيط ذكرياته ويتجول يف دهاليزها،
ليتحدث عن الكنوز الفنية املتمثلة بالفنانني الذين درسوا
يف املعهد ،قائالً« :لم يتوقف عطاء الفنون الجميلة ،حتى يف
احلك الظروف ،فكم من خريج وجد مستقبال زاهرا واكمل
مشواره الفني داخل وخارج البالد ،كما انه من الجدير بالذكر
أن العديد من اساتذة الفنون الجميلة كانت اطروحاتهم
ودراساتهم النظرية يف وقت سابق ،مرجعا مهما للدراسات
الرشقية واالوروبية عىل حد سواء ،ومنهم االستاذ هاشم
خطاط الذي رأى قسم الزخرفة النور عىل يديه آنذاك».
وتجدر االشارة اىل انه بعد عام  2003وضعت ركيزة معهد
الفنون الجميلة بجانب الرصافة واتيحت الفرصة للطلبة
لاللتحاق به ،ولكن يكاد يجمع اساتذة وتدريسيو املعهد
عىل غياب الخصوصية ،فاملخاطبات االدارية من قبل وزارة
الرتبية دمجته مع مديرياتها ولم تأخذه بنظر االعتبار
كرصح علمي مهم.
الن دراسة الفنون لها قيمة ثقافية وفنية مهمة ،وتحتاج
اىل أن يتمتع طالبها بميزة البحث واالطالع عىل كل ما هو
جديد ،لذلك فاملناهج العلمية لن تكون هي الركيزة االساسية
لبنائهم وتطويرهم ،هذا ما اوضحه مدير املعهد سعد
البدراني ،متابعا القول« :لم تكن الدراسات النظرية يف معاهد
الفنون الجميلة يوما ً هي العماد الرئيس لتخريج الطلبة

ومنحهم مهارات فنية متعددة ،بل رغبة الطالب بتطوير
ذاته والتعرف عىل كل ما هو جديد يف الفنون املتنوعة ،وهذا
ما غاب عن اذهان معظم الطلبة وتوجهاتهم يف االعوام
املنرصمة».
احد اقسام املعهد يختص باملرسح ،ذلك املجال الذي اصبح
يف هذه الفرتة يعاني من الكساد وغياب الرسائل االنسانية يف
مضامينه املختلفة ،الفنانة ملياء بدن رغم اتشاحها بالسواد
ومالمح الحداد التي غزت وجهها ،اال انها تحدثت عن املرسح
العراقي يف الفرتات املنرصمة واصفة اياه بانه لم يكن محط
اقبال وانظار الفئات النخبوية يف املجتمع وحسب ،بل كان
متنفسا لالرس العراقية ،اما اليوم فاملرسحيات التجارية
غزت الشارع محاولة استقطاب الشباب ،اال ان بدن لم تخف
الجهود املبذولة من اجل استعادة ألق وهيبة املرسح العراقي،
السيما الجاد واعادته اىل الصدارة من جديد.
الدكتور عبد الرحمن التميمي بدا متفائال ،ووصف املرسحيات
العراقية رغم الظروف العصيبة باملتألقة ،والقادرة عىل
سحب البساط من نظرياتها العربيات خالل املهرجانات
واملحافل الفنية العاملية ،لتحصد اهم الجوائز عىل صعيد
الحوار واالخراج والسيناريو ،اما بما يخص املرسح املحيل
فقد كانت هناك محاوالت الستعادته لوال تدخل جائحة
كورونا وتعطيلها الكثري من النشاطات ،ومن املنتظر اكمال
الخطة بعد التخلص من الوباء.
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التصعيد و التأزيم
اليخدم ابناء قضاء الرفاعي
اوضح النائب ع�ن ذي قار وعضو لجنة االمن
الربملاني�ة كاط�ع الركاب�ي ب�أن الوض�ع الذي
يش�هده قضاء الرفاعي من تظاهرات ورفض
لالسماء التي تدير القضاء ال تحتاج اىل تدخالت
وأيادي خارجية بقدر الحاجة اىل وجهاء املدينة
ٍ
وتدخلهم لحل االش�كال القائم.وق�ال الركابي
بان املحافظ املكلف عبد الغني االسدي يجب ان
يكون له رأي مطاع  ،مشيرا اىل ان املش�كلة يف
ذي ق�ار تكمن يف ان هيب�ة الحكومة قد فقدت
فلي�س هن�اك من هيب�ة اصبح�ت للضابط او
الرشط�ي او لرج�ل االمن بش�كل ع�ام  ،مبينا
ان ه�ذه الظاه�رة اثرت يف املحافظ�ة منذ اكثر
م�ن عام ونص�ف اي منذ انطالق�ة التظاهرات
املطلبيةوتابع بان ذي قار باتت املحافظة التي
ل�م تتوقف فيه�ا االحداث وخسرت الكثري من

طلبة خارجيون
يشكون ضياع
فرصة االمتحان

االثنين  5نيسان  2021العدد  2560السنة الحادية عشرة

ارتفاع االسعار في أسواق الجنوب يثير سخط المواطن

ابناءه�ا نتيجة ذلك س�واء م�ن املتظاهرين او
القوات االمنيةوكان محافظ ذي قار عبد الغني
األس�دي ،ق�د رأى عبر حديث�ه بان م�ا يجري
حالي�ا يف قض�اء الرفاعي م�ن تصعيد وأحداث
نتيج�ة «تقاطعات عش�ائرية» ،مس�تدركا إن
ملف القائممقام محس�وم وبانتظار تس�مية
الش�خص املناسب .يشار اىل أن قضاء الرفاعي
كان قد ش�هد عىل مدى ثماني�ة أيام تظاهرات
احتجاجية تصعيدية معارضة ومؤيدة للتغيري
اإلداري يف القض�اء تخلله�ا قط�ع الطري�ق
الع�ام الراب�ط م�ع العاصم�ة بغ�داد وكذل�ك
حرق اإلط�ارات واعتصام مفت�وح أمام مبنى
القائمقامية وإغالقها بش�كل ت�ام بعد إعفاء
للقائمّقام السابق كاظم موىس وتكليف عمار
يارس بإدارة القضاء.

شهدت أسواق مدينة الزبري أسوة
بأسواق محافظة البرصة ارتفاعا
كبيرا بأس�عار امل�واد الغذائي�ة
بنس�بة تص�ل إىل أكثر م�ن الثلث
حس�ب باعة املف�رد والجملة بعد
ارتفاع سعر رصف الدوالر وحلول
شهر رمضان املبارك.
وق�ال مواطن�ون وباع�ة املف�رد
إن ارتفاع األس�عار كانت بنس�بة
تج�اوزت الثل�ث ع�ن الس�عر
املطل�وب والس�ائد يف األس�واق
قبل صع�ود رصف الدوالر وإقرار
املوازن�ة ،فيما أكد عدد من الباعة
عن وجود استغالل من قبل تجار
الجمل�ة للم�واد الغذائي�ة ورف�ع
األس�عار ف�وق املعقول ،حس�ب
قولهم.
وأش�اروا إىل أن جمي�ع امل�واد
الغذائي�ة دون اس�تثناء ش�هدت
ارتف�اع يف األس�عار تراوحت بني
 20ـ  %25والتي تزامنت مع قرب
حل�ول ش�هر رمض�ان وتأثريها
املبارش عىل املواطنني.
أب�و مهن�د أح�د باع�ة املف�رد يف
سوق الزبري قال إن وضع السوق
الحايل حصل بس�بب ارتفاع سعر
الصرف وأدى إىل ارتف�اع كاف�ة
املواد الغذائية بال اس�تثناء وتابع
إن جمي�ع محلات بي�ع املف�رد
تعم�ل وفقا لس�عر رصف الدوالر
كم�ا يتعامل معها تج�ار الجملة

والبيع بأس�عار أغىل من الس�ابق
لتجنب الرضر والخس�ارة ،مؤكدا
على رضورة أن تعم�ل الدول�ة
بالس�يطرة عىل السوق واألسعار
من خلال تخفيض س�عر رصف
ال�دوالر ووق�ف تده�ور ارتف�اع
األس�عار املواد الغذائية وش�حتها
من مصادرها.
أبو خالد أكد أن هناك مواد تأثرت
بش�كل كبري وارتفعت أس�عارها
إىل أكث�ر من  %20وخاص�ة املواد
الغذائية التي تدخل بس�لة العائلة
الرمضاني�ة وقوته�ا اليوم�ي ،
واصفا تجار الجملة واملس�تغلني
للوض�ع الح�ايل والتأثير على
املواطن وبائع املفرد.

املواط�ن حس�ن محمد أش�ار إىل
أن الجمي�ع تأثر بأس�عار رصف
ال�دوالر وارتف�اع أس�عار امل�واد
الغذائي�ة بم�ا فيه�م املوظ�ف

استمرار لعبة التاخير و التسويف لرواتب البسطاء
أوضح�ت حكوم�ة البصرة املحلية أن رواتب ال�ـ 30ألف فرصة عمل س�ترصف حال رصف األم�وال املخصصة للمحافظة
باملوازنة االتحادية أو توفر الس�يولة املالية من واردات املنافذ الحدودية أو غريها كما حدث العام املايض عندما رُصف لهم
رواتب ثالثة أشهر.كما أشار املحافظ إىل احتواء املوازنة عىل فقرة ُتمكن حكومة البرصة من فرض جباية من املنافذ أو أي
أمور أخرى تخص املحافظة يف حال عدم توفر السيولة املالية لدى حكومة البرصة لرصف رواتب الـ 30فرصة عمل ،بحسب
قوله.هذا وشهدت البرصة تظاهرات عدة ألصحاب الوظائف ضمن الـ  30ألف فرصة عمل طالبوا برصف رواتبهم املتأخرة
كما توعدوا بالتصعيد حال عدم االستجابة ملطالبهم.

بلدية ميسان تطلق الحملة الربيعية لزراعة  15الف شتلة موسمية ودائمية
اطلق�ت بلدي�ة ميس�ان الحمل�ة
الربيعية للتش�جري والتي تستمر
لثالث�ة أيام ليت�م خالله�ا زراعة
نح�و  15ال�ف ش�تلة موس�مية
ودائم�ة تت�وزع على  20حديقة
عامة ضمن ح�دود العمارة.وقال
املرشف عىل الحملة املحافظ عيل
دواي ان ه�ذه الحمل�ة ستش�هد
زراعة  3600ش�تلة دائمية وأكثر
من  11500شتلة موسمية.
مشيرا اىل محاول�ة الحكوم�ة
املحلية الس�يطرة عىل املساحات
الت�ي لم ت�زرع س�ابقا فضال عن
إحياء املس�احات املزروعة سابقا
لغ�رض زيادة الرقعة الخرضاء يف
املحافظة

اصرار (مريب) على رفض تحويل المحاضرين إلى عقود في الموازنة

أق�دم العشرات من خريج�ي كليات
الهندس�ة يف املثنى ، ،على غلق مبنى
املنتج�ات النفطي�ة يف املحافظ�ة،
للمطالبة بفرص عمل يف املؤسس�ات
لحكومية.وق�ال ع�دد ان تظاهراتهم
واحتجاجهم املس�تمرة منذ أكثر من
س�نة ستستمر لحني إنصاف رشيحة
املهندسني التي تعاني من عدم توفري
ف�رص العم�ل يف القطاعين الع�ام
والخاص.
وأش�اروا إىل أن عددهم يصل إىل ٢٠٠
مهن�دس من مختل�ف االختصاصات
مما يجعل عملي�ة تعيينهم أمرا ليس
بالصعب عىل الجهات الحكومية.

السالم عليكم و رحمة الله
ـــــــــــــــــــــــ
مناش�ده اىل الس�يد امني بغ�داد املحرتم
نحن س�كان منطقتي الرشطه الرابعه
ومنطقة املواصلات محله  ٨٥٥ومحله
 ٨٥٧مدخ�ل املنطق�ه م�ن جه�ة فلكة
الشهداء باتجاه س�وق الرشطه الرابعه
يف حال�ه س�يئه ج�دا ج�دا بحاج�ه اىل
ادام�ه تبليط وتنضيف وانش�اء ارصفه
مقرنصه ..
نتمن�ى ان يت�م النظر يف ه�ذا املوضوع
لكونه خدمه عامه اىل اهايل املنطقه.
مع الشكر الجزيا ...

* ابو شجاع الحسناوي

شوارع الغزالية  /الكفاءات
السالم عليكم و رحمة الله..
السيد امني بغداد املحرتم ..
اس�تاذنا نرج�وك ان تلتف�ت اىل
الغزالي�ه الكفائ�ات ف�ان تبلي�ط
ش�وارعها بائ�س ج�دا  ..الن�ه من
زمن النظ�ام الس�ابق الوضع بيها
يرثى ل�ه مبلطني فقط الش�ارعني
اللذي�ن ي�أدون اىل جام�ع ام القرى
واملنطقه عىل الجانبني منكووووبه
جدا اتمن�ى التفاته م�ن حرضتكم
لوضعنا.

* فرح عيل

ار

مهندسون يطالبون بالتعيين

اين االمانة
ايها الرجل االمين؟

كش�فت رشكة نقل الطاقة الكهربائية
يف الجنوب عن توجيه رئيس الوزراء من
خلال عقده ع�دة اجتماعات ملش�اريع
الكهرب�اء لح�ل االختناق�ات الحاصل�ة
يف الش�بكات الكهربائي�ة باإلضاف�ة اىل
تحدي�د الس�قف الزمن�ي النجازه�ا يف
ش�مال محافظ�ة ذي قار.وق�ال مدي�ر
ع�ام الرشك�ة زياد علي فاض�ل ان من
اهم املش�اريع االسرتاتيجية التي دخلت
اىل العم�ل لفك االختناق�ات منها محطة
الش�طرة  400والت�ي له�ا الق�درة عىل
تحوي�ل  ) )MVA 1000م�ن الش�بكة
والت�ي س�تعمل عىل حل اغلب املش�اكل
والتخفيف عىل مناطق ش�مال محافظة
ذي ق�ار حي�ث س�تصعد م�ن س�اعات
التجهي�ز كمرحلة أوىل كما أش�ار اىل ان

ه�ذه املحط�ة س�تعمل على التخفيف
عىل مرك�ز محافظة ذي ق�ار وجنوبها
باعتب�ار مناط�ق الش�طرة والرفاع�ي
كان�ت تتغذى م�ن مرك�ز املحافظة.اما
فيما يخ�ص املرحلة الثاني�ة من العمل
لحل االختناقات يف الش�بكة الكهربائية
أوضح فاضل قائلا ان املحطة الجديدة
س�تكون ق�درة التولي�د فيه�ا 800
مي�كاواط وضم�ن الحم�ل املطل�وب
 1800ميكاواط والتي ستساعد عىل حل
االختناقات يف قضاء الشطرة وترفع من
ساعات معدل التجهيز مبينا انه يف حال
انجاز كافه االعم�ال وادخالها للخدمة
ستكون س�اعات التجهيز بالكهرباء يف
مناطق قضاء الش�طرة ملدة ال تقل عن
 18عرش ساعة.

شا

للمحارضي�ن معتبرا إن تظاهراتهم
الي�وم ه�ي باب ح�ق وإن م�ن وقف
بالض�د منهم كانوا املتس�ببني بوقت
سابق بانهيار العراق اقتصاديا.
وق�ال يف بي�ان تلق�ت (املراق�ب و
الناس ) نس�خة منه ،انه «تفاجأ من
بعض البيان�ات واألخب�ار من بعض
املحس�وبني عىل السياس�ة ومجلس
النواب من أن هيثم الجبوري قد منع
مسالة التعاقد مع املحارضين» ،الفتا
إىل أن «هيثم الجبوري نائب واحد من
أص�ل  329فه�ل يس�تطيع ش�خص

اختناقات شبكة نقل الطاقة الكهربائية في الجنوب

دا

كش�ف رئيس لجنة الرتبي�ة النيابية
قيص اليارسي تفاصي�ل خفايا قرار
رئي�س اللجنة املالي�ة هيثم الجبوري
الذي قىض برفض تحويل املحارضين
إىل عقود وتم حذف الفقرة من املوازنة
التي تم تمريرها األربعاء املايض.
وق�ال اليارسي إن الجبوري أرص عىل
عدم إضاف�ة تلك الفق�رة لكنه وبعد
أن غاب عن جلس�ات اللجنة إلصابته
بكورونا تم�ت إضافة فق�رة تحويل
املحارضي�ن إىل عقود بأمر من رئيس
املجلس محمد الحلبويس.
وأض�اف الي�ارسي أن الجبوري وبعد
عودت�ه إىل رئاس�ة اللجن�ة املالي�ة
لتش�افيه م�ن كورون�ا اطل�ع على
إضاف�ة الفقرة وق�رر حذفها وبقيت
عىل ش�كل أن يعتبر املحارضين هم
أج�ور يومية وليس عقود ما تس�بب
بجدل بني لجنة الرتبية واملالية ليصار
إىل تمشية مقرتح الجبوري.
وبني رئيس لجنة الرتبية أن اجتماعا
س�يعقد بين لجنت�ه ووزي�ر الرتبية
ومكت�ب رئيس ال�وزراء إليج�اد حل

واحد أن يتحك�م بقرار مجلس كامل
بهذا العدد؟».
وأش�ار الجبوري إىل انه «أول شخص
ثب�ت حق�وق املحارضي�ن واإلداريني
والعاملين يف القط�اع الرتب�وي و
بمعي�ة األعض�اء يف اللجن�ة املالية»،
مؤك�دا انه «من�ذ البداية ت�م االتفاق
م�ع املحارضين بان اللجنة س�تضع
التخصيص امل�ايل وتض�ع إلزاما عىل
وزارة الرتبية بإص�دار أوامر مبارشة
للمحارضي�ن و اإلداريين وغريه�م
و حس�ب الن�ص القانون�ي يف قانون
املوازن�ة وتخصي�ص بمق�دار 900
مليار دينار».
وتابع ،إن «مسالة تحويلهم لعقود أو
أجور أو تثبيتهم مس�الة حكومية ال
عالقة للقانون فيها».

والكس�بة ،مؤكدا عىل أن رضيبة
الغلاء دفعه�ا املواط�ن نتيج�ة
السياس�ة الخاطئ�ة للدولة ،عىل
حد قوله.

فيم�ا طال�ب املواط�ن ن�ارص
حسين الحكومة بدعم املواطنني
وأصحاب الدخ�ل املحدود بحصة
املواد الغذائية وإطالقها قبل شهر
رمضان لتخفي�ف معاناة ارتفاع
األس�عار وع�دم الق�درة للرشاء ،
واصفا املواد الغذائية التي وصلت
للمواط�ن م�ن خلال البطاق�ة
التمويني�ة غري مناس�بة وخاصة
مادة الرز.
فيما وصف أحد تج�ار الجملة يف
مدين�ة الزبري أن ارتفاع األس�عار
تتحمله�ا الدول�ة بارتفاع س�عر
رصف ال�دوالر مبين�ا أن هن�اك
منافس�ة يف الس�وق لطرح املواد
الغذائي�ة ويتحك�م به�ا س�عر
رصف ال�دوالر  ،منوه�ا أن هناك
الكثري من امل�واد الغذائية تتكدس
يف املخ�ازن لع�زوف املواط�ن من
الرشاء لغالء أسعارها.

ت

ش�كا عدد من طلب�ة االمتحانات
الخارجي�ة يف واس�ط م�ن ع�دم
وج�ود أس�مائهم يف القاع�ات
اإلمتحاني�ة لالمتح�ان التمهيدي
ال�ذي يق�ام يف جامعة واس�ط ما
تس�بب بضياع فرص�ة االمتحان
لهذا عليهم اليوم.
وقال ع�دد منهم أن غياب عملية
التنظي�م وع�دم وج�ود ك�وادر
إلرش�اد الطلب�ة م�ن قب�ل تربية
واس�ط أدى إىل تفاق�م املش�كلة
بشكل أكرب.
م�ن جانبه�ا أوضح�ت جامع�ة
واس�ط أن اإلج�راءات التنظيمية
الخاصة باالمتحان�ات التمهيدية
تع�ود إىل مديري�ة تربي�ة واس�ط
وان دور الجامع�ة يقتصر على
توفري األمور اللوجستية ومنحهم
بنايات الكليات ألداء االمتحانات.
وق�ال مس�اعد رئي�س جامع�ة
واس�ط صبي�ح لفت�ة أن ع�دد
الطلب�ة الذي�ن س�يتم تأديته�م
االمتحانات التمهيدية يتجاوز الـ
 11ألف طالب من مختلف املراحل
الدراسية.

السالم عليكم و رحمة الله
السيد امني بغداد املحرتم  .....نحن من سكنة منطقة الحميدية
وتحديدأ(القري�ه) حي�ث اليوج�د جه�د آيل من محافظ�ة بغداد
الخفي�ف وال ثقي�ل  ...او يوج�د جه�د و لك�ن ليس باملس�توى
املطل�وب ومياه االمطار الس�ابقة راك�دة اىل االن وتوجد انابيب
(صون�دات) قرب محطه الكهرب�اء الغازيه وقرب الس�يطرة ..
وش�وارعنا غير مبلطة (س�بيس ) نطلب من جنابك�م الكريم
ايصال صوتنا لذوي االختص�اص لعل وعىس نجد من املخلصني
من يخلصنا من هذه املعضله.
* احمد جاسم احمد
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توقعات بتغيير جذري على
تصميم آيفون إس إي

طور الباحثون يف معهد ماساتشوستس
ً
روبوت�ا يس�مى RF-
للتكنولوجي�ا
 Graspيس�تخدم املوج�ات
الراديوي�ة ،التي يمك�ن أن تمر
عبر الج�دران ،الستش�عار
األجس�ام الت�ي ال تس�تطيع
رؤيتها يف البداية.ويجمع RF-
 Graspبني أجهزة االستشعار
والرؤية الحاس�وبية التقليدية
لتحديد العن�ارص التي قد تكون
غير مرئي�ة وإمس�اكها.ويمكن
أن ي�ؤدي التقدم يومً ا ما إىل تبس�يط
مهام التجارة اإللكرتونية يف املستودعات
أو مس�اعدة آل�ة يف انت�زاع مف�ك الرباغ�ي من
مجموعة أدوات مختلطة.ويقول األس�تاذ املساعد يف معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا (فاضل أديب)  :Fadel Adibكان الباحثون يمنحون الروبوتات
ً
خارقا.
تصورًا ش�بي ًها باإلنسان ،ونحن نحاول أن نعطي الروبوتات تصورًا
ومع اس�تمرار نمو التج�ارة اإللكرتوني�ة ،ال يزال عمل املس�تودعات عادة
مج�الاً للبرش ،وليس الروبوت�ات ،وذلك بالرغم من ظ�روف العمل الخطرة
يف بعض األحيان.ويرجع ذل�ك جزئ ًيا إىل أن الروبوتات تكافح لتحديد موقع
األش�ياء والتقاطها يف مثل هذه البيئة املزدحم�ة ،حيث إن اإلدراك واالنتقاء
عائق�ان يف الصناع�ة الي�وم.وال تس�تطيع الروبوت�ات باس�تخدام الرؤية
البرصي�ة وحدها إدراك وجود عنرص مخبأ يف صندوق أو مخفي خلف كائن
آخر عىل ال�رف ،حيث إن املوجات الضوئية املرئية ال تمر عرب الجدران ،لكن
موجات الراديو يمكنها ذلك.ويس�تخدم  RF Graspكالً من الكامريا وقارئ
الرتددات الالس�لكية  RFللعثور عىل األش�ياء املميزة بعالم�ات والتقاطها،
حت�ى عندما تك�ون محجوبة تمامً ا ع�ن رؤية الكامريا.وطامل�ا أن العنرص
يتضمن عالمة الرتددات الالس�لكية  ،RFيمكن للروبوت العثور عليه ،حتى
ل�و كان مخف ًي�ا خلف أش�ياء ،مث�ل ورق التغليف.وعىل عك�س مرشوعات
الروبوت�ات الجامعي�ة النموذجية ،فإن هناك حالة اس�تخدام واضحة لهذا
االخرتاع ً
أيضا ،ويرى الفريق أن  RF Graspيساعد رشكات ،مثل أمازون ،يف
زيادة أتمتة مستودعاتها وتبسيطها.ويتمثل الجانب األكثر تحد ًيا يف تطوير
 RF Graspه�و دمج الرؤية البرصية والرتددات الالس�لكية يف عملية صنع
القرار ،ويق�ارن الفريق النظام الحايل بكيفي�ة تفاعلك مع صوت بعيد عن
طريق إدارة رأسك لتحديد مصدره بدقة.

ناسا تحقق في لغز مثير حدث
على كوكب المريخ

آبل تحصل على تحديث ضخم لاللعاب

ً
وفق�ا للمحلل التقني روس يونغ ،فمن املتوقع أن يحتفظ جهاز
آيف�ون إس إي بشاش�ته التقليدية بمق�اس  4.7يف عام ،2022
مع إضافة دع�م  5Gالفرعي  6جيجا هرتز عىل األرجح .غري أن
التكهنات تقول إن ترقية جذرية يف طريقها إىل الجهاز يف إصدار
 2023ويف ترسي�ب مماثل ،قال املحلل التقني “مينغ تيش كوو”
إن هاتف آيفون إس إي  3س�يتم طرحه خالل النصف األول من
عام  ،2022بمميزات مثل دعم  5Gومجموعة رشائح جديدة.
كما قال املحلل “كوو” ،إن جهاز آيفون إس إي س�يأتي بشاشة
مق�اس  6.1بوصة يف عام  2023مع ثق�ب يف الجزء العلوي من
الشاش�ة .وبناء عىل الترسيبات ،م�ن املحتمل أال يحتوي آيفون
إس إي  4على مع�رف الوج�ه ،ألن تقني�ة كامريا “ت�رو ديبث”
ل�ن تكون متناس�بة مع التصمي�م الجديد .وم�ن املمكن أن يتم
اس�تبدال مع�رّف الوجه ببصم�ة اإلصبع.ويظل آيف�ون إس إي
أح�د أفضل الهواتف الرخيصة املوجودة عىل الرغم من تصميمه
التقليدي ،ألنه يحتوي عىل رشيحة  Bionic A13قوية وكامريات
ذات أداء جيد ،بحسب ما نقل موقع “تومز غايد” اإللكرتوني.

 ..RF-Graspروبوت
يستشعر األشياء المخفية

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

حصل�ت خدم�ة بث األلعاب م�ن رشكة آب�ل املس�ماة  Arcadeعىل تحديث
ضخم لأللعاب الجديدة ،بما يف ذلك بعض األلعاب الكالسيكية املحمولة.
ويتضمن أحدث توس�ع للخدمة أكثر من مجرد ألعاب جديدة ،حيث أطلقت
آبل ما تقول :إنه أكرب توس�ع للخدمة حتى اآلن ،وذلك عرب إضافة  30لعبة،
مما يجعل املكتبة تضم أكثر من  180لعبة.
وهن�اك بعض اإلصدارات األصلية الجديدة ،مثل 2K1 NBA :و The Oregon
 Trailو  Fantasianو  World of Demonsو .PlatinumGames
وكج�زء من التحدي�ث ،تحص�ل الخدمة عىل فئتين جديدتني م�ن األلعاب
تس�ميهما كالس�يكيات خالدة  Timeless Classicsواألفض�ل ضمن متجر
التطبيقات .App Store Greats
وبالنس�بة إىل  ،App Store Greatsتضي�ف آبل إىل الخدم�ة عد ًدا من أفضل
األلعاب البارزة للهواتف املحمولة ،بما يف ذلك  Threesو Monument Valley
و Mini Metroو  Remasterمن .Cut the Rope
ويف الوقت نفسه ،تشري  Timeless Classicsإىل األلعاب الشهرية ،مثل :لعبة
الطاولة والسوليتري وألعاب الشطرنج والسودوكو.
ويف حني أن معظم ألعاب  Arcadeقابلة للعب عرب Apple TVو  Macو ،iOS
فإن هذه الفئات الجديدة تعمل عرب آيفون وآيباد فقط.

أعلن�ت وكال�ة «ناس�ا» األمريكي�ة لعلوم الفض�اء ،عن
إجرائه�ا تحقيق بش�أن حدث غامض وق�ع عىل كوكب
املري�خ خلال ش�هر آذار املايض.وقالت «ناس�ا» يف بيان
لها إنها تحقق يف سلس�لة جديدة من الزالزل التي وقعت
عىل س�طح املريخ ،وه�و أحدث لغز مثري يتم اكتش�افه
على «الكوك�ب األحمر».وقال�ت «ناس�ا» إن مقي�اس
الزالزل التابع لـ»إنسايت» التقط أدلة عىل وقوع زلزالني
جديدين يف ش�هر مارس املايض.ووقع النشاط الزلزايل يف
منطقة على املريخ تعرف باس�م «،»Cerberus Fossae
حي�ث ت�م رص�د زلزالين سابقني.وكش�فت أن الزالزل
األخرية كانت أضعف من الزالزل السابقة يف تلك املنطقة،
إذ بلغ�ت قوته�ا  3.3و 3.1درجة ،لكنه�ا أعطت العلماء
مزي�دا من البصرية ح�ول باط�ن املريخ.ويعتقد العلماء
يف وكال�ة الفضاء األمريكية «ناس�ا» أن الهزات األرضية
س�توفر أدلة عىل االنهي�ارات األرضي�ة أو الرباكني تحت
األرض عىل الكوكب.

علماء يقدمون أدلة على وجود مواد كيميائية سامة في بعض أقنعة الوجه
وج�د العلماء أدلة على أن بعض
أقنع�ة الوج�ه املعروض�ة للبي�ع
والتي يس�تخدمها أفراد من عامة
الناس تحتوي عىل مواد كيميائية
سامة.
وكش�فت االختب�ارات األولي�ة
ع�ن آث�ار ملجموع�ة متنوعة من
املركب�ات املقيدة بش�دة ألس�باب
صحية وبيئية.
وه�ذا يش�مل الفورمالديهاي�د،
وه�ي م�ادة كيميائي�ة معروف�ة
بأنها تسبب دمع العني ،حرقان يف
العني واألنف والحنجرة ،والسعال،
وتنفس الصفري والغثيان.
ويش�عر الخبراء بالقل�ق من أن
وج�ود ه�ذه امل�واد الكيميائية يف
األقنعة التي يتم ارتداؤها لفرتات
طويلة من الزمن يمكن أن يسبب
مشاكل صحية غري مقصودة.
ُ
وتظه�ر األدلة التي حصلت عليها
 Ecotextile Newsوشاركتها مع
صحيف�ة “دييل ميل” الربيطانية،
أنه عىل الرغم من أن أقنعة الوجه
يج�ب أن تفي بمعايري محددة ،إال
أنها ليست كذلك جميعها.
وتم فرض األقنعة يف أنحاء العالم
ألنه�ا وس�يلة فعال�ة للغاية ملنع
انتقال جزيئات فيروس كورونا.
لك�ن أغطي�ة الوج�ه املصمم�ة
لالستخدام من قبل عامة الناس ال
تخضع للمعايري املطلوبة وتفشل
يف تلبي�ة نف�س معايير مع�دات
الوقاية الشخصية الطبية.
وأج�رى الربوفيس�ور ماي�كل

برونغارت ،مدير معهد هامبورغ
البيئ�ي ،اختب�ارات على األقنعة
الت�ي تس�ببت يف ظه�ور الطف�ح
الجلدي.
وقال الربوفيسور براونغارت“ :ما
نتنفسه من خالل أفواهنا وأنوفنا
هو يف الواقع نفايات خطرة”.
وتوص�ل الباحث�ون إىل أن ه�ذه
األقنع�ة املس�تخدمة تحتوي عىل
الفورمالديهايد وم�واد كيميائية

أخرى.والفورمالديهايد هو مادة
كيميائية تعطي رائحة “نظيفة”
عن�د فت�ح عب�وة جدي�دة م�ن
األقنعة .كما وج�د األنيلني ،وهي
مادة مرسطنة معروفة.
وأض�اف براونغ�ارت“ :يف حال�ة
األقنع�ة الجراحي�ة ذات الل�ون
األزرق ،وجدن�ا الكوبال�ت ،والذي
يمك�ن اس�تخدامه كصبغ�ة
زرقاء”.

نظام إنذار مبكر لتوجيه السيارات ذاتية القيادة قبل حدوث مشاكل
ط�ور فريق من الباحثني يف جامعة ميون�خ التقنية بأملانيا
منظوم�ة لإلنذار املبك�ر للس�يارات ذاتية القي�ادة ،تعتمد
فكرتها عىل تطويع تقنيات الذكاء االصطناعي لالس�تفادة
من آالف املواقف الفعلية التي تحدث أثناء القيادة.
توجي�ه إنذار مبكر قبل  7ثوان من حدوث املش�كلة التي ال
تستطيع الس�يارات ذاتية القيادة التعامل معها بمفردها،
بدق�ة تنب�ؤ تص�ل إىل %85وأفاد املوق�ع اإللكرتون�ي «فيز
دوت أورج» ،املتخص�ص يف التكنولوجيا ،أن املنظومة التي

ت�م ابتكارها بالتع�اون مع رشكة «بي.إم.دبلي�و» األملانية
للس�يارات الفاره�ة ،يمكنها توجيه إنذار مبكر قبل س�بع
ثوان من حدوث املش�كلة التي ال تس�تطيع السيارات ذاتية
القي�ادة التعامل معه�ا بمفردها .وتصل دق�ة املنظومة يف
التنبؤ باملشكالت إىل .%85
وتعتمد املنظومة الجديدة عىل وحدات استشعار وكامريات
لتصوير البيئة املحيطة بالسيارة أثناء الحركة ،مع تسجيل
كاف�ة البيان�ات الخاصة بالتش�غيل ،مثل ظ�روف الطريق

وزواي�ا العجل واملن�اخ والرسع�ة ودرجة الرؤي�ة .وتصدر
تقني�ات ال�ذكاء االصطناع�ي الت�ي تتحك�م يف املنظوم�ة
قراراتها اعتمادا ً عىل هذه البيانات.
وعندم�ا ترص�د املنظوم�ة احتم�ال ح�دوث موقف خطري
قد يتطلب مس�اعدة الس�ائق ،فإنها تقوم بتحذيره بشكل
مسبق من أجل التدخل يف الوقت املناسب.
التعرف عىل أوجه الضعف يف السيارة
ويقول الباحث إيكهارد ش�تاينباخ ،عضو فريق الدراس�ة،

تسريبات مبكرة تكشف تحسينات هواتف سامسونج
تبدأ رشكة سامسونج مبكرا يف إنتاج
سلسلس�ة هواتفها الرائ�دة الجديدة
 ،Galaxy S22إال أن بعض الترسيبات

أش�ارت إىل الرتقي�ات الت�ي يمكن أن
نراه�ا يف مجموعة الهوات�ف املتميزة
القادم�ة ،يتضمن ذلك إمكانية وجود
كاميرا تحت الشاش�ة وتصميم
أنحف وتس�جيل فيديو أفضل
بدقة .8K
وم�ن املحتم�ل أن يتم إطالق
تش�كيلة  Galaxy S22قب�ل
نهاي�ة ع�ام  ،2021حي�ث
أطلقت رشكة سامس�ونج
إص�دارات Galaxy S21
الحالي�ة مبكرا ع�ن اإلطار
الزمن�ي املعت�اد من ش�هر
ش�باط إىل  29كان�ون
الثاني.
ول�م تظه�ر أي ش�ائعات
حول سعر هواتف Galaxy
 S22حت�ى اآلن ،ولك�ن
م�ن املتوق�ع أن تجل�ب
سامس�ونج تش�كيلتها
القادم�ة بأس�عار مماثل�ة
ملجموع�ة ،Galaxy S21
حي�ث خفض�ت الرشك�ة
الكوري�ة تكلف�ة الط�رازات

الثالث�ة بمق�دار  200دوالر أمريكي،
عىل تبدأ أسعار السلسلة القادمة من
سعر  799دوالر.
وعلى األرج�ح س�تحصل مجموع�ة
 Galaxy S22على أكبر تغيير م�ن
ناحية التصميم وه�و تقنية الكامريا
تح�ت الشاش�ة ،وه�ذا من ش�أنه أن
يتيح تصميمً ا حقيق ًيا بملء الشاشة
دون وج�ود الثقـــــــ�ب التقليدي
يف الج�زء العل�وي مـــ�ن الشاش�ة
مما ينت�ج عنه تصميم حقيقي بملء
الشاشة.
وستحتوي هواتف  ،Galaxy S22عىل
تصمي�م أنحف من السلس�لة الحالية
 ،S21مم�ا ق�د ينتج عن ه�ذا احتواء
املجموع�ة القادم�ة على بطاري�ات
أصغر حجم�ا البطارية للحصول عىل
مظهر أكثر أناقة.
وتشير ترسيبات جديدة إىل أن رشكة
سامسونج تعتزم إصدار شاحن بقوة
 65واط ،ونأم�ل أن تدع�م تش�كيلة
 Galaxy S22هذه التقنية املطورة ،إىل
جانب عمر أط�ول للبطارية :مقارنة
بالسلسلة الحالية.

إن معظم أنظمة القي�ادة الذاتية املعمول بها حاليا ً تحاول
تحسين أس�لوب فه�م الس�يارة ألنم�اط امل�رور والسير
املختلف�ة ،ولكن املي�زة يف املنظومة الجدي�دة أنها تتجاهل
بالكامل طريقة تفكري السيارة ،وتركز عىل تحليل البيانات
املتاح�ة للطري�ق من أجل رص�د احتماالت ح�دوث موقف
خط�ر يتطلب تدخل الس�ائق ،وبالتايل ف�إن النظام الجديد
يقدم وظيفة حماية للتعرف عىل أوجه الضعف يف الس�يارة
أثناء السري.

قريبا ..غوغل
تقضي على
تطبيقات التجسس
تجهز رشكة غوغ�ل ،ألن تصبح يف القريب
العاج�ل أكث�ر انتقائية بش�أن التطبيقات
املوج�ودة عرب منصة متجره�ا اإللكرتوني
«بلاي» ،من أج�ل تل�ك التطبيق�ات التي
يمكنه�ا األداء أكث�ر م�ن وظيف�ة يف نفس
الوقت م�ن بينها تل�ك الت�ي يمكنها رؤية
جمي�ع التطبيق�ات األخ�رى الت�ي قم�ت
بتثبيتها عىل جهازك.فحس�بما ذكر موقع
« »the vergeالتقن�ي ،يمك�ن لبع�ض
التطبيق�ات املثبت�ة عىل هاتف�ك ،أن تنقل
ملطوريه�ا الس�مات الش�خصية ،مث�ل
االنتماءات السياس�ية وغريها ،لذا س�وف
تشدد عمالقة التقنية األمريكية إجاراءات
صارمة سيتوجب من خاللها عىل مطوري
تلك التطبيقات بدءا من الخامس من شهر
آي�ار  ،2021تقدي�م س�ببا وجيه�ا يجعل
«غوغ�ل» تس�مح ل�ك بالوص�ول إىل مث�ل
ه�ذه املعلومات.ويمك�ن لتطبيقات نظام
التش�غيل «أندرويد  »11الت�ي تطلب حاليا
“”QUERY_ALL_PACKAGES
إذن
لالطالع على القائمة الكامل�ة للتطبيقات
الت�ي قم�ت بتخزينها عرب جه�ازك ،ولكن
«جوج�ل» قام�ت بتحدي�ث سياس�تها
الخاصة باملطورين مؤخرا ،والتي بموجبها
تصنف ه�ذه املعلومات عىل أنه�ا «بيانات
مس�تخدم ش�خصية وحساس�ة» ،مم�ا
يقيد التطبيقات املتلصصة باس�تخدامها.
وبمج�رد أن تبدأ «غوغل» يف تنفيذ تغيريها
املستقبيل يف ش�هر مايو املقبل ،لن تتمكن
تل�ك التطبيقات من اس�تخدام اإلذن إال إذا
كان�ت الوظيفة أو الغرض األس�ايس الذي
يواج�ه املس�تخدم يتطل�ب رؤية واس�عة
للتطبيق�ات املثبتة عرب جهاز املس�تخدم،
مث�ل مدي�ر امللف�ات ومتصفح�ات الويب
وتطبيق�ات مكافح�ة الفريوس�ات الت�ي
تحت�اج إىل البيان�ات ألغ�راض التوعي�ة أو
التش�غيل البيني.كما ستحصل التطبيقات
املرصفي�ة وتطبيق�ات املحفظ�ة الرقمية
وأي تطبيق آخر يتضمن وظائف املعامالت
املالي�ة على ترصي�ح «ألغ�راض متعلق�ة
باألمان».وق�د تتع�رض التطبيق�ات التي
ليس لها حالة مربرة الس�تخدام هذا اإلذن
لخط�ر إزالتها م�ن متجر «غوغ�ل بالي»،
وس�يحتاج جميع املطورين الذين يرغبون
يف االحتف�اظ ب�اإلذن يف تطبيقاته�م إىل
إكم�ال نموذج إقرار يربر اس�تخدامهم له،
أو س�تقوم «غوغل» بتعليق التطبيقات أو
إنهاء حسابات املطورين.

 Hummerتكشف عن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة
كش�فت  Hummerالنق�اب ع�ن س�يارة
الدف�ع الرباعي م�ن ش�احنتها الكهربائية
الصغيرة ،الت�ي تأتي بمدى يص�ل إىل 300
ميل وتباع بسعر مقرتح يصل إىل 110595
دوالر إلصداره�ا األول.وقالت رشكة جنرال
موت�ورز ،التي تنت�ج  Hummerالكهربائية
تحت عالمتها التجارية  :GMCتدخل سيارة
الدف�ع الرباع�ي الكهربائي�ة حي�ز اإلنتاج
اعتبارًا من أوائ�ل عام .2023وهناك نماذج
أقل تكلفة تبدأ من  90ألف دوالر تدخل حيز
اإلنتاج يف ربيع عام  ،2023إىل جانب نموذج
بسعر  80ألف دوالر بمدى  250ميل يف ربيع
عام .2024وقالت الرشكة يف الس�ابق :يبدأ
تجمي�ع الش�احنة الكهربائي�ة الصغرية يف
نهاي�ة ع�ام  ،2021د ًءا من
النم�وذج األعلى
تكلفة  .و تأ ت�ي
س�يارات الدف�ع
الرباعي البالغ
س�عرها 90
ألف دوالر وما
فوق م�ع ميزة
،Crab
Walk
التي تس�مــــح
لسيارة Hummer

بتدوي�ر جمي�ع العجلات األرب�ع للقي�ادة
بش�كل مائل برسع�ات منخفض�ة ،وميزة
 ،Extract Modeالت�ي تس�تخدم نظ�ام
التعليق الهوائي لرفع السيارة بأكملها ست
إنشات عن األرض لتجاوز العقبات الكبرية.
كما أنه�ا تحتوي عىل شاش�ة الكونس�ول
الوس�طي العامل�ة باللمس بقي�اس 13.4
ً
إنش�ا ومجموعة العدادات الرقمية بقياس
ً
 12.3إنش�ا.وأوقفت جنرال موتورز عالمة
 Hummerالتجاري�ة يف ع�ام  2010بع�د
ا نخف�ا ض

املبيع�ات بس�بب الرك�ود العامل�ي وارتفاع
أس�عار الوقود.وأعلن�ت الرشك�ة يف الع�ام
امل�ايض أنها تعي�د إحياء العالم�ة التجارية
كش�احنة بيك أب بقوة  1000حصان تعمل
بالبطارية يمكن رفعه�ا وخفضها بمقدار
س�ت إنش�ات وحتى القيادة بش�كل مائل.
وتمث�ل  Hummerحج�ر الزاوي�ة يف دف�ع
جن�رال موت�ورز بقيمة  27ملي�ار دوالر إىل
املركب�ات الكهربائية ،الت�ي تتضمن إطالق
 30مركبة جديدة بحلول عام .2025

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

( نور عىل نور )
قال رسول اهلل(صىل اهلل عليه وآله وسلم)« :أال أدلكم عىل
ّ
ويدر أرزاقكم؟ قالوا :بىل،
سالح ينجيكم من أعدائكم،
قال :تدعون ربكم بالليل والنهار ،فإن سالح المؤمن الدعاء»
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جودة وجماال صنعت عام  2391وتم
تقديمها هدية اىل امللك غازي ايضا من
عراقي ينتمي اىل عائلة تجارية شهرية•
وبني املقتنيات امللكية التي كتب لها ان
تنجو من أعمال النهب والسلب ،عربة
ملكية يتصدرها تاج عراقي صنعت يف
بريطانيا وتم بداخلها تتويج فيصل
الثاني ملكا عىل العراق عام •3591
وكان امللك فيصل الثاني الذي قتل
مع أفراد أرسته خالل االنقالب الذي
أطاح بامللكية يف  8591قارصا يف 9391
عندما لقي والده امللك غازي حتفه يف
حادث سري وتم تعيني خاله عبد اإلله

عث�ر عىل مجموع�ة من العملات املعدنية التي
سكت يف اليمن ببستان يف رود آيالند األمريكية،
قد تس�اعد يف حل لغز واحدة من أقدم الجرائم،
كما أوردت «اندبندنت» الربيطانية.
والرشي�ر يف ه�ذه الحكاي�ة :قرص�ان إنجليزي
قات�ل أصبح أكثر املجرمين املطلوبني يف العالم
بعد نهب سفينة تقل حجاجا ً مسلمني من مكة
إىل الهند ،ثم أفلت بفعلته.
وتع�ود الحادث�ة إىل  7س�بتمرب  ،1695حينم�ا
نصب�ت س�فينة القراصن�ة «فانسي» ،بقيادة
هن�ري إف�ري ،كمين�ا ً واس�تولت عىل س�فينة
مملوكة لإلمرباطور الهن�دي أورانجزيب ،الذي
كان وقتها أحد أقوى الرجال يف العالم .ولم يكن
عىل متن الس�فينة العائدون من الحج فحسب،

ب�ل ذهب وفض�ة بقيم�ة عشرات املاليني من
الدوالرات.وتقول الرواي�ات التاريخية إن فرقة
إفري هربوا إىل جزر الباهاما ،مالذ القراصنة.
وق�ال جيم بيلي ،مؤرخ وعالم كش�ف معادن:
«إذا كن�ت تبحث ع�ن أول مط�اردة عاملية عىل
غوغل ،فس�تظهر عىل أنها مط�اردة القرصان
إفري .كان الجميع يبحث عن هؤالء الرجال».
وحت�ى اآلن ،كان املؤرخ�ون يعرف�ون فقط أن
إف�ري أبحر يف النهاي�ة إىل إيرلندا يف عام ،1696
حيث أصبح من الصعب العثور عليه.
لكن بييل يق�ول إن القطع النقدية التي وجدها
هو وآخرون تقدم دليالً عىل أن القرصان س�يئ
السمعة ش�ق طريقه ألول مرة إىل املستعمرات
األمريكية.

ذكرت وسائل إعالم يف هايتي أن مسلحني خطفوا قسا وثالثة آخرين خالل مراسم
كنس�ية كانت تُبث عىل الهواء عىل فيس�بوك مع انتش�ار هذه اللقطات عىل نطاق
واسع عىل وسائل التواصل االجتماعي يف بلد يعاني من تصاعد العنف.
وظه�ر يف اللقطات املص�ورة رجال يحمل بندقية يقتاد اثنني م�ن أفراد كورال أثناء
غناء ترانيم داخل كنيسة.
وقالت صحيفة ميامي هريالد إن الحادث الذي بُث عىل فيس�بوك وقع يف كنيس�ة يف
ديكيني بضواحي العاصمة بورت أو برنس.
وقال ش�خص لصحيفة ميامي هريالد إن ما بني ثمانية وعرشة مسلحني وصلوا يف
مركبتني واختطفوا القس وثالثة آخرين من بينهم عازف بيانو.
ونقل�ت صحيفة ميام�ي هريالد عنه قول�ه «إذا حدث هذا فحينئ�ذ يكون كل يشء
ممكنا يف البالد ألنه ال يوجد احرتام ألي مؤسسة سواء كانت كنيسة أو مدرسة».
وشهدت هايتي أعمال عنف متصاعدة يف السنوات األخرية ال سيما حوادث الخطف
من أجل الحصول عىل فدية والتي أصابت

صانع حلوى يحوّ ل محله إلى معرض
قصر سيئون

لسنة

2009

قارب شراعي يصطدم بيخت قيمته  500مليون دوالر !

يخطفونه وهو يلقي عظته
على الهواء مباشرة !

عمالت قديمة ّ
تحل لغز جرائم القراصنة!

صالة العشاء
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ُ
ُ
لست عديم الرأي  ،أو فاقدا ً مللكة التمييز بني الح ْ
ُس ِن
لست اقتصادياً ،لكني
ابتدا ًء
ُ
والقب ِْح العقليني .
لذا ما أفهمه وأعرفه عن املوازنة  ،أنها ليست مجرد بيان تفصييل يوضح تقديرات
إيرادات الدولة ونفقاتها بصورة وحدات نقدية ترشح يف مضمونها خطة الدولة لسنة
مالية مقبلة.
وإنما هي أوسع وأشمل من ذلك بكثري .
ولكي اليكون املواطن والوطن ضحية التعريفات التي يطغى عليها الجانب القانوني أو
اإلداري أو االقتصادي يف تعريف املوازنة.
فإنها تمثل لنا جميعا ً كمواطنني الكشف عن أهلية القائمني عىل إدارة شؤون الدولة
من عدمها !!
بل هي إِمّا أن تجعلنا يف طمأنينة عىل قوتنا وقوت األجيال القادمة أم ال .
إن املواطن الذي يبذل قصارى جهده يف العمل  ،ويبادر لدفع مايرتتب عليه من رضائب
 ،ويتحمل ما ينعكس عليه من جراء السياسات التقشفية واالقتصادية؛ كرفع سعر
رصف الدوالر  ،سيصاب باإلحباط إن كانت نتيجة ذلك كله (لعطة أبو
الحصني صعد الشط لو نزل هي نفس اللعطة)
أما إذا كانت املوازنة تلحظ يف ثناياها أهمية مراكمة املنجز االقتصادي
بما يؤرش وعىل نحو الجزم إحداث تحول نوعي يف مدخوالت املواطنني ،
وتحقيق رفاهيتهم خاصة يف بلدان النفط الريعية.
فرغم سلبيات النظام االقتصادي الريعي لكنه عىل األقل بحسب
املفرتض يحقق عىل األقل (الرفاهية الكسولة ) للمواطنني
أما يف العراق فال هذا وال ذاك .
وهذا ماكشفت عنه موازنة العام 2021
والتي كشفت عن جملة من األمور أبرزها -:
* أنها موازنة كانت خاضعة بشكل سافر للتوازنات السياسية وأنها
ماجد الشويلي
أهملت بشكل فج التوازن الديمغرايف
*موازنة حملت يف طياتها نزعة التشفي وتصفية الحساب بني الغرماء
السياسيني
* االنتخابات املقبلة ألقت بظاللها عىل تجاذبات إقرار املوازنة وبدت خاللها محاوالت
التأثري عىل املزاج االنتخابي للمواطنني واضحة بكل جالء
* نستطيع القول إن هذه املوازنة هي موازنة االبتزاز واملساومة بامتياز
* البعض أعدها إنجازا رغم أنها واجب ومهمة أساسية من مهام النظام السيايس
ومؤسسات الدولة .إال أنني أتفق أن إقرارها كان إنجازا ً .
ففي ظل هذا االنغالق واالنسداد باألفق التكاميل بني أدوار القوى السياسية يعد إقرارها
إنجازا ً  ،وإال كان يمكن أن تمر سنة  2021كسابقتها دون موازنة.
* يبدو يل أنه الزالت املوازنات العراقية عاجزة عن تضمني ما ينهض باملشاريع
التنموية عىل الصعيد الصناعي والزراعي .
* هنا يمكن القول إن املوازنة افتقرت ملا يعزز ميزانية البلد بقرينة االقرتاض الخارجي.

وصيا عىل العرش اىل حني بلوغه سن
الرشد• ويقول أحد املكلفني بحماية
هذه السيارات ‹›لقد عايشت مراسيم
تتويج امللك فيصل الثاني وقد استقل
امللك هذه العربة التي كانت تجرها
أربعة خيول سوداء››•
ويضيف الرجل الذي شارف عىل
العقد السبعيني وفضل عدم الكشف
عن اسمه ‹›طافت العربة التي
انطلقت من البالط امللكي يف منطقة
الكرسة مناطق قريبة وكان بداخلها
امللك››•
ويرى أن ‹›من األفضل نقل السيارات
اىل مكان آخر تتوفر فيه رشوط
حمايتها وعدم تعرضها للتلف جراء
عوامل خارجية ألن بقاءها هنا قد
يلحق بها أرضارا بسبب محارصتها
باملياه الراكدة››•
ويتابع ‹›إنها ثروة تاريخية ال تقدر
بثمن تشمل حقبة زمنية يتكلم
عنها العراقيون كثريا وعىل األجيال
الالحقة أن تعرف تفاصيل هذه
الحقبة من تاريخ العراق»
تحتفظ أمانة بغداد يف مخبأ تحت
االرض يخضع إلجراءات أمنية
مشددة بـ  41سيارة قديمة تعود اىل
العهد امللكي ،وقد أفلتت بأعجوبة من
أيدي اللصوص خالل اجتياح البالد
عام  2003من قبل قوات االحتالل
االمريكي•
يقول الباحث الرتاثي عادل العرداوي
إن ‹›هذه املجموعة من السيارات
القديمة الكالسيكية تعود اىل العهد
وكانت
()8591-1291
امللكي
تستخدمها العائلة املالكة منذ
ثالثينيات القرن املايض››• وبعض

صالة المغرب
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الموازنة َم َج ٌّ
س لفلسفة
اقتصاد الدولة

سيارات ملوك العراق ...ثروة تاريخية ال تقدر بثمن

السيارات كانت هدايا اىل امللك غازي
( )9391-3391بينها واحدة من طراز
مرسيدس  6391قدمها الزعيم االملاني
النازي ادولف هتلر اىل امللك غازي•
واعترب العرداوي ان ‹›حفظ هذه
السيارات الجميلة القديمة الطراز يف
هذا املخبأ أضاع الفرصة عىل اللصوص
وابطال الحواسم›› يف اشارة للتسمية
التي تطلق عىل الذين قاموا بنهب
الدوائر واملؤسسات الحكومية أثناء
سقوط بغداد عام  •3002واىل جانب
املرسيدس ،أوقفت سيارة من طراز
‹›رولز رويس›› سوداء اللون ال تقل

صالة الظهر
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1311

رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد

أفلتت بأعجوبة من أيدي اللصوص

صالة الصبح
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وث�ق فيديو لحظ�ة اصط�دام عائلة
بقاربه�ا الرشاع�ي الذي يبل�غ طوله
 20قدمً�ا ،ىف يخ�ت امللياردير الرويس
أندريه ميلينش�ينكو الضخ�م ،البالغ
س�عره  360مليون جنيه إسترليني
أي م�ا يع�ادل نص�ف ملي�ار دوالر،
والذي يعترب ضمن أكرب يخوت العالم،
حيث أصيب ببع�ض الخدوش ،وذلك
ً
وفقا ملا نرشت�ه صحيفة «ديىل ميل»
الربيطانية.وأف�اد تقري�ر الصحيف�ة
الربيطاني�ة ،أن العائلة أبحرت إللقاء
نظ�رة ع�ن ق�رب ألفض�ل يخ�ت يف
العال�م ال�ذى يبلغ طول�ه  469قدمًا،
ويملكه رجل األعمال الروىس الشهري
أندري�ه ميلينش�ينكو ،عندم�ا رىس
قبالة س�واحل مدينة جاليسيا بدولة

إسبانيا ىف عطلة نهاية األسبوع.
وأوضح التقري�ر ،أن الرياح واألمواج
دفعت س�فينتهم الصغرية إىل جس�م
اليخ�ت الضخم مما تس�بب يف خدش
يبل�غ ارتفاعه عدة أق�دام ،األمر الذى
أغض�ب قبط�ان اليخ�ت الضخ�م،
وتُظه�ر اللقط�ات أطفاال ً على متن
قارب وهم يرصخون يف وجه والدهم
بينم�ا يندف�ع بش�كل حم�اىس نحو
اليخت ملشاهدته عن قرب.
وأش�ار التقري�ر ،إىل أن�ه بينم�ا كان
يندف�ع الق�ارب الصغير بالقرب من
الهي�كل األبي�ض األمل�س لليخ�ت
العمالق ،ظهر اثنان من أفراد الطاقم
ينظرون إىل األس�فل ملشاهدة العائلة
تكافح م�ن أجل االبتع�اد عنه ،حتى

تمك�ن بالفعل األب من الرجوع بعيدا
بع�د اصطدام ص�اري قاربه�م بباب
مفت�وح يف جان�ب اليخ�ت الضخ�م.
ً
ووفقا للتقرير ،يعتزم قبطان اليخت
تقديم تقري�ر إىل الكابتن البحرى ألن
االصط�دام أدى إىل خ�دش يبلغ طوله
عدة أمتار عىل طول جانب الس�فينة
الضخمة.وتشير التقدي�رات إىل أن
ح�وايل  50قاربً�ا صغريًا ق�د توافدوا
حول الس�فينة املذهل�ة إللقاء نظرة
عن قرب عندما رست قبالة جاليسيا
خالل عطلة نهاية األس�بوع ،ويشار
إىل أن الق�ارب الضخ�م مملوك لرجل
الصناعة الرويس ميلنيش�نكو ،البالغ
م�ن العم�ر  48عامً�ا ،وال�ذى تق�در
ثروته بـ 17.9مليار دوالر.

صخرة خضراء على المريخ !
حققت املركبة املريخية التابعة لوكالة
ناسا اكتشافا ً «غريباً» عىل الكوكب
األحمر ،ممثالً بصخرة خرضاء صغرية
مليئة بالفوهات.دفع االكتشاف األخري
أدوات مركبة «املثابرة» إللقاء نظرة
فاحصة ،ويقوم العلماء «بتبادل الكثري من
الفرضيات» حولها ،وفقا ً للصفحة الخاصة

باملركبة الجوالة عىل منصة «تويرت».ويقدر
طول الصخرة بنحو  6بوصات ،ويمكن أن
تساعد املعلومات التي تم جمعها بواسطة
الليزر العلماء يف معرفة ما إذا كانت صخرة
املريخ الخرضاء الصغرية قد تشكلت يف
مكانها أو تم نقلها إىل حفرة عن طريق
حركة املاء ،أو عن طريق نيزك ،أو من خالل

نوع آخر من «االصطدام» كان قد حدث
سابقاً ،وجميعها فرضيات محتملة .ووفقا ً
ملوقع «نيويورك بوست» ،يتساءل الباحثون
ما إذا كانت الصخرة سقطت بفعل اصطدام
بعيد املدى ،أو أنها تجسد أحد النيازك أو أي
احتمال آخر ،كما أوضح حساب العربة
الجوالة عىل «تويرت».

موكب مهيب لنقل  22مومياء ملكية في مصر

«رفرفة» نادرة فوق بحيرة إيرلندية

حوّل صانع الحلوى والرت موسكو
متجره ،الذي يقع وفق «يورونيوز»
يف أحد أحياء روما إىل «غالريي فنية»،
عارضا ً كل ما نحته من بيض عيد
الفصح ،تكريما ً لكبار الفنانني

واألدباء.بالطبع ،فإن البيوض التي
صنعها «الشيف» قابلة لألكل حتى لو
كان باإلمكان الحفاظ عليها لسنوات،
رشط أن تكون مربدة وبعيدة من
أشعة الشمس.

جرى نقل  22مومي�اء ملكية مرصية قديمة،
يف كبس�والت مصمم�ة خصيص�اً ،ممل�وءة
بالنيرتوجني ،لضمان حمايتها ،عرب العاصمة
القاه�رة ،يف موك�ب ضخ�م ،إىل متحف جديد،
لعرضها بشكل أكثر بهاءً.
ونقل�ت القافل�ة  18مل�كا ً وأرب�ع مل�كات،
معظمه�م من اململك�ة الحديثة ،م�ن املتحف
املرصي يف ميدان التحرير ،بوسط القاهرة ،إىل
املتحف القومي للحض�ارة املرصية يف منطقة
الفسطاط ،عىل بعد نحو سبعة كيلومرتات إىل
الجنوب الرشقي.
وأغلق�ت الس�لطات الط�رق على ط�ول نهر
الني�ل ،من أجل هذا االحتف�ال الذي أعد لجذب
االهتم�ام باملجموعات األثرية الغنية يف مرص،
يف وق�ت توقفت فيه الس�ياحة بش�كل ش�به
كامل بس�بب القيود املرتبط�ة بـ«كوفيد.»19
وتع�ود املومي�اوات إىل عص�ور األرس ال�ـ 17
و 18و 19و 20وم�ن بينها مومي�اوات امللوك
رمس�يس الثانى وسقنن رع وتحتمس الثالث
وسيتى األول وحتشبسوت ،ومريت آمون.

