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طهران: األعداء لن يعيقوا
 تقدمنا النووي

في هذا العدد

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف عضو االتحاد الوطني الكردس�تاني عيل ورهان، امس االثنني،  

عن تحركات تركية النشاء قاعدة عسكرية جديدة شمال العراق.
وقال ورهان يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« ، إن “القوات 
الرتكية تحاول إنشاء قاعدة عسكرية جديدة عىل الحدود الفاصلة بني 

دهوك ونينوى وبالقرب من مناطق املحمودية وربيعة”.
وأضاف أن “إنشاء هذه القاعدة سيكون عىل مقربة من قضاء سنجار، 
وبالتايل فأن القوات الرتكية تقوم بشكل شبه يومي باستطالع املنطقة 
بري�ا وجوياً، يف محاولة الختيار املنطقة األنس�ب لها إلنش�اء القاعدة 
الجدي�دة”. يش�ار اىل ان الق�وات الرتكي�ة تمتل�ك العديد م�ن القواعد 
العس�كرية ش�مال العراقي كانت قد ش�يدتها بذريعة مالحقة عنارص 

ال�«بي كي كي« الكردية.

القوات التركية تسعى إلنشاء قاعدة 
بالقرب من نينوى

المراقب العراقي/ بغداد...
دعت لجنة االقتصاد واالس�تثمار 
النيابي�ة ، امس االثن�ني , اىل كبح 
جماح اس�عار املواد الغذائية، مع 

اقبال شهر رمضان املبارك.
وقال�ت عضو اللجنة ندى ش�اكر 
جودت يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراقب العراقي« ان  »املضاربني 
يف العملة األجنبي�ة بدأوا يرفعون 
م�ن س�عر رصف ال�دوالر والذي 
ينعكس س�لبا عىل حياة املواطن 
االرتف�اع  خ�الل  م�ن  الع�ادي 
الغذائي�ة  للم�واد  املعق�ول  غ�ر 

الرضورية ” .
وأضافت ان ” املواجهة الحقيقية 
لحالة ارتفاع األس�عار تحتاج اىل 

جه�د مضاعف من قبل الحكومة 
وخاص�ة االم�ن االقتص�ادي مع 
التموينية ودعمها  توفر الحصة 
بم�واد جدي�دة كم�ا وع�دت ب�ه 
الحكومة اال ان اإلجراءات األمنية 

والرقابية مازالت ضعيقة”.
بتجهي�ز  »الحكوم�ة  وطالب�ت 
املواطن�ني بحص�ة إضافية خالل 
ش�هر رمض�ان املب�ارك كاج�راء 
يحد من جشع املضاربني بالعملة 

والتجار« .
وكانت اس�عار امل�واد الغذائية قد 
ارتفعت بش�كل ملحوظ بعد رفع 
س�عر رصف الدوالر امام الدينار 
العراقي م�ن قبل البن�ك املركزي 

بما يعادل ال�%20.

المراقب العراقي/ بغداد...
اكد عضو لجنة االمن والدفاع النيابية 
بدر الزيادي ، امس االثنني، ان العراق 
سيتجه صوب تنويع مصادر استراد 

السالح.
وق�ال الزي�ادي يف ترصي�ح صحفي 
ان  العراق�ي«،  »املراق�ب  تابعت�ه 
»التف�اوض م�ع الجان�ب االمريك�ي 
م�ن  ه�و  االس�رتاتيجي  والح�وار 
تخصص العم�ل الحكومي«، الفتا اىل 
ان »مجل�س الن�واب مهام�ه مراقبة 
نتائ�ج الجول�ة الثالث�ة م�ن الحوار 
القائ�م ب�ني بغ�داد وواش�نطن وما 

يخرج عنه«.
واضاف ان »مجلس النواب سرفض 
اي مفاوضات ال تحافظ عىل س�يادة 
الب�الد«، مبين�ا ان »العراق س�يتجه 
نح�و دول ومص�ادر اخ�رى ل�راء 
االس�لحة يف حال لم تلتزم واش�نطن 

بتعهداتها«.
يشار اىل ان واشنطن كانت قد تخلت 
ع�ن التزاماته�ا تج�اه الع�راق، بعد 
الهجم�ة االرهابية الت�ي طالته عام 
2014، حي�ث امتنع�ت ع�ن تزويده 
باس�لحة ومع�دات عس�كرية ل�درء 

خطر االرهاب.

مع إقبال شهر رمضان 
دعوة لكبح جماح األسعار

هل تتجه بغداد لتنويع 
مصادر تسليحها ؟

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي 
باتت ورقة الضغط واالبتزاز التي يستخدمها 
الك�رد لتثبيت حصتهم يف املوازنة مكش�وفة، 
فبالرغ�م من ع�دم التوصل خالل الس�اعات 
االخرة إلقرار املوازنة التفاق بني بغداد وأربيل 
, إال أنه رسعان ما استجابت الكتل السياسية 
لرغب�ات اإلقليم ومررت املادة 11 بعد تعديلها 
خدمة لكردس�تان , ويبدو أن ح�زب بارزاني 
دائما يلجأ اىل الوالي�ات املتحدة االمريكية من 
أجل الضغط عىل الحكومة املركزية إلجبارها 
ع�ىل الرض�وخ لطلبات كردس�تان , م�ا يدل 
ع�ىل أن الحكوم�ة ومعظم الكتل السياس�ية 
خضع�ت لرغبة االمريكان وت�م تمرير حصة 
االقليم التي ش�هدت أش�هرا م�ن املفاوضات 
الفاش�لة واملراوغ�ة الكردي�ة لكي اليس�لموا 
بغداد حصتهم ال� 250 الف برميل ،ويوما بعد 
آخر تنكش�ف االوراق التي تؤكد أن الحكومة 

العراقية التملك أية سيادة يف قراراتها.
رئي�س حكوم�ة إقلي�م كردس�تان، م�رور 
بارزاني شكر بشكل رصيح السفر األمريكي 
الع�راق، ماثي�و تويل�ر، ع�ىل جه�وده يف  يف 
إق�رار قان�ون املوازن�ة االتحادية،م�ن خالل 
الضغط عىل حكوم�ة بغداد  خالل لقائهما يف 
أربي�ل، كما أكد بارزاني الت�زام حكومة إقليم 
كردس�تان بتنفيذ قانون املوازنة، وكذلك دعا 
الحكوم�ة االتحادي�ة إىل القي�ام بواجباته�ا 
تجاه إقليم كردس�تان يف إطار قانون املوازنة 

العامة.
ويف هذا الش�أن أكد الخبر االقتصادي جاسم 
الطائ�ي ,أن�ه ليس بجدي�د اس�تنجاد األكراد 
باالمري�كان م�ن أج�ل الضغط ع�ىل حكومة 
الكاظم�ي والربمل�ان إلجبارهما عىل تس�ليم 
االقليم حصته الس�نوية , رغم أنهم يرفضون 
االلت�زام بأي اتفاق مع بغ�داد , وهذا الحديث 
س�معناه ع�ىل ألس�نة قادته�م , والغريب أن 
بترصيحاته�م  صدع�وا  الذي�ن  الربملاني�ني 
رسعان ما خفتت وحقق األكراد ما يريدون , 
ما يدل عىل عدم استقاللية الحكومة الحالية 

وخضوعها لرغبات االمريكان.
املحافظ�ات  أن مظلومي�ة  الطائ�ي:  وتاب�ع 
الجنوبي�ة والوس�طى تتك�رس يف موازن�ات 
العراق الس�نوية , فمعظ�م نوابها اليدافعون 
ع�ن حق�وق أبن�اء محافظاته�م , وعندم�ا 
يرصح�ون  ,فالجمي�ع  االنتخاب�ات  تق�رتب 
بمظلومي�ة محافظاتهم وعدم احرتام حقوق 
تل�ك املحافظ�ات التي تعي�ش يف حالة مزرية 
من انعدام الخدمات وارتفاع معدالت البطالة 

والفقر ...
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بعد نيل مكاسب الموازنة..الكرد يذبحون 
قرابين »الشكر« لـ »السفير األميركي« 

طهران تزّود بغداد بـ »معلومات« خطيرة
 عن دعم أميركي جديد لـ »داعش«

الكاظمي »ُيجّمل« صورة »االحتالل«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
بعد »االنهيار الكبر« الذي شهده العراق يف حزيران 
2014، وج�د العراقيون ظهورهم مكش�وفة أمام 
عدو كاد أن يبيد »الحرث والنسل«. ويف الوقت الذي 
تخلت دول املنطقة والعالم عن بالد ما بني النهرين 
أمام الهجمة الداعشية الرببرية، انربت دولة جارة 
ل�«تمد يد العون« للعراق وشعبه، عندما عال دوي 

املدافع وأزيز الرصاص بني املدن.
وظل الحال هكذا وس�ط اش�تداد وطيس املعارك، 
حتى أوقف العراقيون امل�د الداعيش الكبر، لتبادر 
بع�د ذل�ك الواليات املتح�دة بتش�كيل تحالف دويل 
بذريع�ة محارب�ة التنظي�م اإلرهابي، ال�ذي ُتتهم 
يف األص�ل بتأسيس�ه ودعمه مالياً ولوجس�تياً، إىل 
جان�ب دول إقليمية كانت عىل رأس�ها الس�عودية 

واإلمارات.
وبعد إع�الن النرص ع�ىل التنظيم يف مدة قياس�ية 
لم يتوقعه�ا العالم، بس�واعد املقاتل�ني العراقيني 
واملستشارين اإليرانيني الذين كان يقودهم الجنرال 
الش�هيد قاس�م س�ليماني، لم تجد أمركا أمامها 
س�وى العمل عىل »ش�يطنة« العالقة الوطيدة بني 
بغداد وطهران، عرب ماكنات إعالمية ودعائية كان 

هدفها الوحيد، خلق »عداء وهمي« بني البلدين.
ويف الوق�ت الذي تس�عى في�ه اإلدارة األمركية إىل 
استمرار »احتاللها« لألرايض العراقي، عرب اإلبقاء 
عىل تواجدها العس�كري غر الرعي، مستغلّة يف 
ذلك قربها من الحكومة العراقية الجديدة برئاسة 
مصطف�ى الكاظم�ي، الت�ي عّطل�ت تنفي�ذ قرار 
الربملان القايض بجدولة انسحاب القوات األجنبية، 
تربز تحذيرات بني الحني واآلخر من عودة النشاط 

اإلرهابي يف العراق.
ويع�زو مراقبون تصاعد وترة اإلرهاب مجدداً، إىل 
محاوالت أمركا اس�تغالل الوضع األمني املرتدي، 
وجعل�ه ذريعة لضمان إبق�اء قواتها عىل األرايض 

العراقية.
وهو م�ا أيده أم�ني املجلس األعىل لألم�ن القومي 
اإليران�ي ع�يل ش�مخاني، االثن�ني، عندم�ا أبل�غ 
مستش�ار األمن القومي العراقي قاسم األعرجي، 
بوج�ود معلوم�ات موثق�ة تثب�ت دع�م الواليات 
املتحدة ل�«داعش« لتوتر الوضع األمني يف العراق.

وق�ال ش�مخاني خ�الل اس�تقباله األعرج�ي يف 
طهران، إن »هناك معلومات تثبت دعم واش�نطن 
إلعادة انتشار داعش وعنارصه يف مناطق مختلفة 
م�ن الع�راق لتوت�ر الوض�ع األمني به�دف بقاء 

القوات االمريكية يف هذا البلد«.
وأض�اف، أن »اإلرساع يف تنفي�ذ قان�ون الربمل�ان 
العراقي بشأن خروج القوات األمريكية من العراق 
سيس�اهم يف تقوية وتعزيز االستقرار يف املنطقة، 
كم�ا أن التواجد العس�كري األمريكي يعد من أبرز 

عوامل اإلرهاب وعدم االستقرار«.
وأش�ار ش�مخاني إىل أن »اغتي�ال ق�ادة املقاومة 
الشهيدين قاس�م س�ليماني وأبو مهدي املهندس 
يكش�ف بوض�وح دور أمري�كا يف دع�م وتقوي�ة 
اإلره�اب التكف�ري، كم�ا أن متابع�ة موض�وع 
الجريم�ة  له�ذه  واملنفذي�ن  املدبري�ن  محاكم�ة 

اإلرهابي�ة وإنزال العقاب ال�الزم بهم من أولويات 
التعاون األمني بني طهران وبغداد«.

يف املقاب�ل أكد األعرجي يف ترصيحات نقلتها وكالة 
األنب�اء اإليراني�ة الرس�مية، أن »تنظي�م داع�ش 
اإلرهاب�ي مرتبط بأمري�كا«، قب�ل أن يرتاجع عن 
ترصيحاته ليقول يف بي�ان مقتضب إن »ما ورد يف 
بيان س�كرتر مجلس االمن القومي االيراني بدعم 
أمركا لتنظيم داعش االرهابي كالم غر دقيق«، يف 
س�ابقة يعدها مراقبون بأنه�ا جاءت بعد ضغوط 
تعرض لها األعرجي م�ن رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي.
ويعم�ل تنظي�م »داع�ش« يف اآلون�ة األخ�رة عىل 
إعادة بعض نشاطاته يف املناطق املحررة من خالل 

استهداف القوات األمنية العراقية.
وفق ذلك يق�ول عضو لجنة األمن والدفاع النيابية 

»ع�ىل  إن  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب  تق�ي  مه�دي 
الحكومة العمل مع اللجان التي ش�كلتها الواليات 
املتحدة لتنفيذ قرار انسحاب القوات األمركية من 
األرايض العراقي الذي صوت عليه مجلس النواب«، 
مبدداً من حدة املخاوف التي يثرها البعض بشأن 
»نش�وب حرب أو ح�دوث مخاطر بعد انس�حاب 

القوات«.
ويضي�ف تق�ي أن »سياس�ة الوالي�ات املتحدة يف 
الع�راق، ته�دف إىل زعزع�ة أمن الب�الد، من خالل 
دعم الجماعات اإلرهابية ومشاريع التقسيم التي 

تحاول تقطيع أوصال البالد«.
جدي�ر بالذكر أن مجلس النواب صوت يف الخامس 
من كانون الثان�ي 2020، عىل قرار ُيلزم الحكومة 
بجدولة انس�حاب الق�وات األجنبية م�ن األرايض 

العراقية.

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
ضغ�وط داخلي�ة وخارجي�ة، وإرادة دولي�ة 
الزال�ت تم�ارس دوره�ا املتحك�م باملش�هد 
العراق�ي، س�يما يف حكومة الكاظم�ي الذي 
مه�د الطريق لتل�ك التدخالت بالش�كل الذي 
يعي�ق أي تح�رك ش�أنه تق�دم الب�الد ع�ىل 
املس�تويات االمنية والسياسية واالقتصادية، 
السيما بعد أن جعلت تلك التدخالت الحكومة 
الحالي�ة يف ارتباك واضح م�ن تحديد موقفها 
إزاء االتفاقية الصينية التي وضعتها حكومة 
رئي�س ال�وزراء الس�ابق ع�ادل عب�د املهدي 

ودفعت ثمنها باالستقالة قبل إتمامها نصف 
املدة الدستورية املخصصة لها.

فعىل الرغم من تعهد الكاظمي باالستمرار يف 
االتفاقية املوقعة مع بكني إال أن هناك ضبابية 
وارتب�اكا واضحني، خصوصا بعد التناقضات 
التي حملتها ترصيحات املسؤولني يف حكومة 
الكاظمي، ففي األش�هر الثالث�ة االوىل أعلنت 
الحكومة أن االتفاقية الصينية هي عبارة عن 
مذك�رة تفاهم ول�م ترتِق ملس�توى االتفاقية 
التي تتم بني بلدي�ن إلحياء قطاعات متنوعة 
يف الع�راق! االمر الذي اعتربته كتل سياس�ية 

ش�يعية بأن مثل تل�ك الترصيحات ي�راد بها 
تسويف االتفاقية أو إلغاؤها محاولة إلرضاء 

أطراف خارجية تقف بالضد من تنفيذها.
إال أن�ه وبع�د ش�هر واح�د ذك�رت حكوم�ة 
الكاظمي وعرب ناطقها الرسمي أن حكومته 
متمس�كة باالتفاقي�ة، وه�ذا االم�ر ي�راد به 
إرض�اء الكت�ل السياس�ية الت�ي تق�ف م�ع 

االتفاقية.
وحتى االس�بوع امل�ايض، أكد الناطق باس�م 
الحكوم�ة ووزي�ر الثقاف�ة حس�ن ناظم أن 
االتفاقي�ة الصيني�ة دخل�ت حي�ز التنفي�ذ، 
الفت�ا اىل وجود أم�وال مخصص�ة لتنفيذها، 
ويف الوق�ت ذاته ل�م ترافق ذل�ك أي إجراءات 
رس�مية ب�ني البلدي�ن يجري إعالنها بش�كل 
رسمي سيما من قبل الوزارات املعنية بقطاع 

الخدمات الذي تقترص عليه االتفاقية.
وح�ددت لجنة الخدم�ات واالعمار يف مجلس 
الن�واب 3 عراقي�ل أّخ�رت العم�ل باالتفاقية 
الصينية الخاصة بإقامة مشاريع سرتاتيجية 

يف العراق.
ووص�ف رئي�س اللجن�ة، ولي�د الس�هالني، 
االتفاقي�ة الت�ي أبرمته�ا بغ�داد م�ع بك�ني 
ب�«الجيدة جدا«، اذا ما طبق بروتوكولها عىل 
أرض الواق�ع، متمنياً أن تخ�رج من اتفاقها 
الش�كيل الذي هو عبارة عن حرب عىل ورق اىل 

إطارها الواقعي.
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الحكومة »تسوف« عمل االتفاقية 
الصينية و »فيتو« خارجي يعطلها
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هل من جودة في التعليم
 العالي العراقي ؟

األمن النيابية: العراق ليس بحاجة ألي قوة أجنبية
المراقب العراقي/بغداد ...

أك�دت لجن�ة األم�ن والدف�اع النيابي�ة، امس 
االثن�ني، تخصي�ص أم�وال يف موازن�ة 2021 
لتطوير املنظومة الدفاعية الجوية، فيما بينت 

ان العراق ليس بحاجة اىل اي قوة اجنبية.
 وقال عضو اللجنة النائب عبد الخالق العزاوي 
يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراقب العراقي« 
إن »الجي�ش العراق�ي يتمتع بق�درات قتالية 
عالية املس�توى يف اإلطار الربي وه�ذا يدفعنا 

للتأكي�د بانن�ا لس�نا بحاجة ألي ق�وة قتالية 
أجنبي�ة ع�ىل أرض البالد الن لدين�ا قوات ذات 
قدرات احرتافية يف القتال  سواء من الجيش أو 
مكافحة اإلرهاب أو بقية التش�كيالت األمنية 

الساندة«.
وأضاف، أن »س�الح الجو والطران العسكري 
يوج�د فيهم�ا صعوب�ات ك�ون االمكاني�ات 
املتوف�رة تحتاج إىل تطوير وتعزيز وهذا ما بدا 
اآلن خاص�ة بعد تخصيص أموال جيدة لوزارة 

الدف�اع م�ن أج�ل تطوير ق�درات الس�الحني 
ألغراض الدفاع عن الوطن يف مواجهة اإلرهاب 

والتحديات األمنية األخرى«.
وأش�ار إىل »وج�ود منظومة متط�ورة للدفاع 
الج�وي لحماي�ة س�ماء العراق تمث�ل اولوية 
اس�رتاتيجية لألمن القومي، مؤكدا أن تطوير 
ق�درات الب�الد الدفاعي�ة وتعزيز أط�ر الدفاع 
الج�وي والق�وة والط�ران أمر بال�غ األهمية 

ندعمه بقوة«.

المراقب العراقي/ بغداد ...
اك�د النائب فاض�ل جابر، امس االثن�ني، ان تاجي�ل االنتخابات 

املبكرة سيفقد ثقة املواطن بالعملية السياسية.
وق�ال جابر يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراق�ب العراقي« ان 
»االنتخابات املبكرة مطلب شعبي وسيايس وال بد من اجرائها يف 

موعدها املحدد يف العارش من العام الجاري«.
واضاف ان »تاجيل االنتخابات املبكرة سيؤدي اىل فقدان املواطن 

ثقته بالعملية السياسية بشكل عام«.
يش�ار اىل ان مجل�س ال�وزراء كان ق�د اعل�ن ع�ن موع�د جديد 
لالنتخاب�ات ح�دد يف الع�ارش من تري�ن االول املقب�ل، بعد ان 
اج�ل املوعد املزمع يف حزي�ران بطلب من املفوضي�ة العليا لعدم 

استكمال االجراءات الفنية واللوجستية لالنتخابات.

نائب: تأجيل االنتخابات 
ُيفِقُد ثقة المواطن 

بالعملية السياسية

اوديشو يجدد عقده 
مع الصقور
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مواقف متناقضة على مدار عام

حكومة الكاظمي تلعب على »حبلين« إزاء ملف االتفاقية الصينية
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

ضغ�وط داخلي�ة وخارجي�ة، وإرادة دولي�ة الزال�ت 
تم�ارس دوره�ا املتحكم باملش�هد العراقي، س�يما يف 
حكومة الكاظم�ي الذي مهد الطري�ق لتلك التدخالت 
بالش�كل الذي يعيق أي تحرك ش�أنه تق�دم البالد عىل 
املس�تويات االمنية والسياس�ية واالقتصادية، السيما 
بعد أن جعلت تلك التدخالت الحكومة الحالية يف ارتباك 
واضح من تحديد موقفها إزاء االتفاقية الصينية التي 
وضعته�ا حكومة رئيس ال�وزراء الس�ابق عادل عبد 
املهدي ودفعت ثمنها باالس�تقالة قبل إتمامها نصف 

املدة الدستورية املخصصة لها.
فع�ىل الرغ�م م�ن تعه�د الكاظم�ي باالس�تمرار يف 
االتفاقي�ة املوقع�ة م�ع بك�ن إال أن هن�اك ضبابي�ة 
وارتب�اكا واضح�ن، خصوص�ا بعد التناقض�ات التي 
حملته�ا ترصيحات املس�ؤولن يف حكومة الكاظمي، 
أن  الحكوم�ة  أعلن�ت  االوىل  الثالث�ة  األش�هر  فف�ي 
االتفاقي�ة الصينية هي عبارة ع�ن مذكرة تفاهم ولم 
ترت�ِق ملس�توى االتفاقي�ة التي تتم ب�ن بلدين إلحياء 
قطاعات متنوع�ة يف العراق! االمر ال�ذي اعتربته كتل 
سياس�ية ش�يعية بأن مثل تلك الترصيح�ات يراد بها 
تس�ويف االتفاقية أو إلغاؤها محاولة إلرضاء أطراف 

خارجية تقف بالضد من تنفيذها.
إال أنه وبعد شهر واحد ذكرت حكومة الكاظمي وعرب 
ناطقها الرس�مي أن حكومته متمس�كة باالتفاقية، 
وهذا االمر يراد به إرضاء الكتل السياس�ية التي تقف 

مع االتفاقية.
وحتى االس�بوع املايض، أكد الناطق باس�م الحكومة 
ووزي�ر الثقافة حس�ن ناظ�م أن االتفاقي�ة الصينية 
دخلت حي�ز التنفيذ، الفتا اىل وج�ود أموال مخصصة 
لتنفيذه�ا، ويف الوقت ذاته لم تراف�ق ذلك أي إجراءات 
رس�مية ب�ن البلدي�ن يجري إعالنها بش�كل رس�مي 
س�يما من قبل الوزارات املعنية بقطاع الخدمات الذي 

تقترص عليه االتفاقية.
وح�ددت لجنة الخدم�ات واالعمار يف مجل�س النواب 
3 عراقي�ل أّخرت العمل باالتفاقي�ة الصينية الخاصة 

بإقامة مشاريع سرتاتيجية يف العراق.
ووصف رئيس اللجنة، وليد الس�هالني، االتفاقية التي 
أبرمته�ا بغداد مع بك�ن ب�«الجيدة جدا«، اذا ما طبق 

بروتوكولها ع�ىل أرض الواقع، متمني�اً أن تخرج من 
اتفاقها الش�كيل الذي هو عبارة عن حرب عىل ورق اىل 

إطارها الواقعي.

وأوضح السهالني انه ال يوجد لغاية اآلن يشء ملموس 
ع�ىل أرض الواق�ع، وليس هن�اك أي م�روع يمكن 
أن يطب�ق او ينجز او يع�رض خالل املرحل�ة القريبة 

القادمة والحديث يجري فقط حول بروتوكول.
وش�دد، عىل رضورة أن ت�رى االتفاقية الن�ور بعد أن 

مىض عىل إبرامها وقت طويل.
وعملت واشنطن منذ اليوم االول عىل توقيع االتفاقية 
العراقي�ة الصينية، ع�ىل مجابهتها بجميع االش�كال 
املمكن�ة حت�ى عملت عىل تس�خري إعالمه�ا وأياديها 
السياس�ية وغري السياسية يف العراق عىل محاربة تلك 

االتفاقية.
وللحديث حول هذا امللف، أكد أستاذ العلوم السياسية 
الدكت�ور محمد الخفاج�ي، أن »جمي�ع الترصيحات 
املتناقض�ة التي تديل بها حكوم�ة مصطفى الكاظمي 
ه�ي ل�م تك�ن عفوي��ة او له�ا ظروفه�ا، وانما هي 
ج�زء من املح�اوالت اإلرض��ائية الت�ي تعتاش عليها 
الحكوم�ة، فه�ي ت�ارة تؤكد وقوفه�ا م�ع االتفاقية 
إرضاء للبيت السيايس ال��داخيل، وتارة أخرى تسعى 
اىل إرض�اء الجانب االمريك�ي ا�ل�ذي يق�����ف ضد 

االتفاقية«.
وق�ال الخفاجي، يف ترصيح ل� »املراق�ب العراقي« إن 
»الكاظمي والكتل السياسية التي تعيق تلك االتفاقية 
لم تقدر او تكرتث ما يمر العراق من نقص يف الخدمات 
بكل أش�كالها والذي س�تكون االتفاقية املربمة الحل 

األمثل له«.
وأضاف، أن »هذه »املهزلة« حسب قوله تتطلب موقفا 
صارم�ا من قب�ل الكتل، من خالل اإلتي�ان بالحكومة 
برئيس�ها وفريقها الوزاري بغي�ة الوقوف عىل مصري 

االتفاقية«.
وح�ذر م�ن »ترحي�ل ه�ذا املل�ف اىل املرحل�ة املقبل�ة 
خش�ية أن تتحول الكلمة لكتل جدي�دة »تغيض« تلك 

االتفاقية«.

تغريدة

االعالمي حيدر زوير

الش���هادات  وحملة  س���نتان 
األرض  يفترش���ون  العلي���ا 
ويتظاهرون دون اس���تجابة 
م���ن الجه���ات المعنية رغم 
تضمينه���م  ق���رار  ص���دور 
الذي لم يتم تفعيله بشكل 
صحيح بل تَمّ تحويلهم إلى 

مجلس الخدمة اإلتحادي.

قيادي إيزيدي: حزب بارزاين يمنع 
عودة العوائل النازحة اىل سنجار

الحشد الشعيب يختتم عملية
 حمرين ويعلن نتائجها

املراقب العراقي/ دياىل...
أعل�ن قائد قاط�ع عمليات دياىل للحش�د الش�عبي، 
طال�ب املوس�وي، ام�س االثن�ن، اختت�ام العملية 
االٔمني�ة الواس�عة الت�ي انطلق�ت اول ام�س األحد، 
لتعقب فلول داعش االرهابي يف مناطق شمال رشق 
بحرية حمرين.وقال املوسوي، يف بيان تلقت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة منه إن »قوات الحش�د الش�عبي 
اختتمت العملية االٔمنية الواس�عة التي انطلقت بها 
م�ع القوات االٔمني�ة، أمس األحد، يف مناطق ش�مال 
رشق بح�رية حمرين به�دف تأمينه�ا وتعقب فلول 
داعش االٕرهابي«.وأضاف املوسوي، أن »النتأيج التي 
حققتها العملية االٔمنية هي: العثور عىل 28 مضافة 
لفلول داع�ش االٕرهابي وأربع�ة زوارق باالٕضافة اىل 
حرق زورق كان يس�تخدمه فلول داعش االٕرهابي«، 

مبينا أن »قوات الحش�د الش�عبي عث�رت أيضا عىل 
دراجتن ناريتن وعجلتن و10 قنابر هاون وفجرت 

وفككت 11 عبوة ناسفة«.
وأوض�ح، أن »الق�وات تمكن�ت كذل�ك م�ن العث�ور 
وتفج�ري 11 عب�وة ناس�فة، باالٕضاف�ة اىل أس�لحة 
واعت�دة مختلف�ة«، مش�ريا اىٕل أن�ه »ج�رى خ�الل 
العملية تأمن وتفتيش 10 قرى وإجراء مسح أمني 

وعسكري عىل مدى ٤0 كم«.
وانطلق�ت اول ام�س االٔح�د، قي�ادة عملي�ات دياىل 
للحش�د الش�عبي والقطعات امللحقة به�ا بعمليات 
أمني�ة واس�عة لتعق�ب فل�ول داع�ش االٕرهاب�ي يف 
مناطق ش�مال رشق بحرية حمرين، الذين يتخذون 
م�ن املنطق�ة القريبة م�ن البحرية م�أوى النطالق 

جرأيمهم االٕرهابية.

ين
ألم

ط ا
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المفوضية العليا: موعد االنتخابات حتمي 
وال يحتمل التأجيل

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�دت املتحدثة باس�م مفوضية 
جم������ان�ة  االنتخاب����ات 
الغ�الي، ان املفوضي�ة اكدت ان 
االنتخ�����اب�ات  موع������د 
يحت��������مل  وال  حتم����ي 

التأجيل.
وق�ال�ت غ������الي، ف�����ي 
تابعت��������ه  تص����ري�ح 
»اذا  إن�ه  العراق�ي«  »املراق��ب 
املحك��������م�ة  ق�����ررت 
انت�خابات  اج�راء  االتح���ادية 
املح�������افظ�ات  مجال�س 
س�يك����ون للمفوضي������ة 

رأي بامل��وضوع«.
واضاف�������ت، ان »اج���راء 
املحافظات  انتخاب�ات مجال�س 
يحت�اج اىل جوان�ب فني������ة 
يج�ب  وق�����انوني�ة  ومالي�ة 

توفريها.
 مبين����ة ان األجه��������زة 
م������ن  املس�ت����خدم���ة 
مف���وضي�������ة  قب�����ل 
االنتخ���اب�ات ال تس������مح 

بتزوير االنتخ��ابات«.

بالــوثيقـة

تس����تجيب  واالتصاالت  االع����ام 
لمطالبة برلمانية.

أزمة الدوالر في عهدة الحمار 
من دون س�ابق إنذار وال مقدمات أو سبب معقول ملا توارد  من 
أخب�ار ارتفع�ت قيمة ال�دوالر وهبطت قيمة الدين�ار فتفاجأنا 
وتفاجأ الناس الفقراء وتس�اءلنا وتساءل األخيار عن األسباب 
واملس�ببات وب�ن رأي محاف�ظ البن�ك الذك�ي والوزي�ر األذكى 
والرئي�س الفطح�ل يف أنه إجراء لتصحي�ح إدارة املال ومعالجة 
األزمة املالية فيما قال قائلهم هو إجراء محسوب يف دّفة امليزان 
كي ال يس�تفيد بعض الجريان , وبن هذا وذاك ارتفعت األسعار 
وتنامت أموال التجار وزاد الطن بلّة وضعنا يف متاهات األغبياء 
الباحث�ن عن تربير ذكي فلم وال ول�ن يعثروا بما فيهم كبريهم 
الذي علمهم الس�حر . وقديم�ا قالوا إن تاج�را يهوديا ذهب إىل 
قري�ة نائية عارضا عىل س�كانها رشاء كل حمار لديهم بعرة 
دوالرات فتعج�ب الناس بهذا العرض الجي�د  حيث كان الحمار 
لديه�م ال يس�اوي أكث�ر م�ن دوالرين وباع قس�م كب�ري منهم 

حمريهم .
 بع�د يوم واحد رفع اليهودي س�عر رشاء الحم�ار إىل 15 دوالرا 
فب�اع آخ�رون حمريهم  ثم رف�ع اليهودي س�عر الحمار إىل 30 
دوالرا فباع باقي س�كان القرية حمريهم شلع قلع حتى لم يبق 
يف القرية حمار واحد .  بعد أس�بوع واحد قال اليهودي لهم : أنا 

مستعد لراء الحمار الواحد بخمسن 
دوالرا ث�م ذه�ب إىل اس�رتاحته ليقيض 
زاد  حينه�ا  األس�بوع.  نهاي�ة  إج�ازة 
الطلب ع�ىل الحمري وبح�ث الناس عن 
الحمري يف قريتهم والقرى املجاورة فلم 
يجدوا ال حمارا ناهقا وال حمارا صافنا 
..  أرس�ل اليهودي رسوال من طرفه إىل 
القري�ة وأعلن لهم أن لديه حمريا للبيع 
ملن يري�د أن يش�رتي وبأربع�ن دوالرا 

للحم�ار الواح�د. فق�رروا جميع�ا وعىل 
الف�ور الراء حتى يعيدوا بيع تلك الحمري لليهودي الذي عرض 
ال�راء منهم بخمس�ن دوالرا للحم�ار لدرجة أنه�م دفعوا كل 
ُمّدخراتهم بل واس�تدانوا جميعا من بن�ك القرية حتى أن البنك 

قد أخرج كل السيولة االحتياطية لديه. 
كل هذا فعلوه عىل أمل أن يحققوا مكسبا رسيعا ! ولكن لألسف 
بعد أن اش�رتوا حمريهم بسعر ٤0 دوالرا للحمار لم يروا التاجر 
اليهودي الذي عرض الراء بخمسن دوالرا واختفى من األنظار 
ويف األسبوع التايل أصبح أهل القرية عاجزين عن سداد ديونهم 
املستحقة للبنك الذي أعلن إفالسه وأصبح لديهم زحام يف أعداد 
الحمري التي ال يس�اوي أي منها حتى دوالرا واحدا فال تسّد لهم 
ديونهم وال تنفعهم يف يشء يذكر بمعنى آخر أصبح أهل القرية 
مكبل�ن بالديون عاجزين عن الحل ولديهم حمري كثرية ال قيمة 
له�ا . ضاع�ت القرية وأفل�س البنك وانقلب الح�ال وحّل الوبال 
رغ�م وجود الوزي�ر الذكي واملحافظ األذك�ى والرئيس الفطحل 
ورغ�م ما قال كبريهم الذي علمهم الس�حر وأصبح مال القرية 
والبنك بكامله يف جيب التاجر اليهودي وأصبحوا ال يجدون حتى 
قوت يومه�م ورحم الله الفقراء وأمدَّ يف قدرتهم عىل الس�كوت 

والتصفيق يف وطن الساكتن واملصفقن.

إصبع عىل الجرح .. 

منهل عبد األمري المرشدي ..

املراقب العراقي/ بغداد...
اكد النائ�ب عن تحالف الفتح عب�اس الزاميل، 
املتح�دة  الوالي�ات  أن  االثني������ن،  ام�س 
االمريكية تس�عى إلبق�اء قواته�ا يف العراق اىل 

االبد.
وق�ال الزام�يل، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن »تواج�د ق�وات امريكي�ة قتالية 
بالع�راق ه�ي مس�ألة وقت وس�تخرج عاجال 
أم آج�ال ونرف�����ض بق�اء اية قوات اجنبية 
يف الع�راق«، مؤك�دا أن »ال�����واليات املتحدة 

ال تري�د مغ�����ادرة الع�راق بأي ش�كل من 
االشكال«.

واض�اف الزاميل، ان »الوالي�ات املتحدة خرقت 
كل القوان�ن الدولي�ة عندم�ا قام�ت باغتيال 
قادة النرص فضال عن ع�دم وجود أي دور لها 

بمحاربة االرهاب يف العراق«.
واش�ار اىل ان »هن�اك أي�اٍد دولي�ة واقليمي�ة 
ش�اركت بإدخال االره�اب اىل الع�راق«، مبينا 
ان »القوات االمني�ة العراقية لديها القدرة عىل 

حماية البالد«.

نائب بالفتح: القوات االمريكية 
ستخرج عاجال ام آجال

املراقب العراقي/ بغداد...
اص����درت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية، 
امس االثن�ن، ق�����رارات ج������ديدة بش���أن 
الحظ�ر وال����دوام الرس�مي خ����الل ش�ه����ر 

رمضان.
وقال�ت اللجن�ة، يف بيان تلقت »املراق�ب العراقي« انه 
»تقرر اس�تمرار حظر التجوال الشامل يومي الجمعة 

والسبت”.
الج����زئ�ي  التج�����وال  ان »حظ��ر  واضاف�ت، 

س�يك�����ون م���ن الس�اعة الثامنة مس�اًء لغاية 
مش�رية  صب�����اح�ا”،  الخ�����امس�ة  الس�اعة 
اىل “تقلي��ص ال������دوام الرس�مي س����اع��ة 

واح�������دة”.
وق�����ررت اللجن�ة العلي�ا “اس�تثناء الصيدلي�ات 
ومحال بي�ع الغذائية والخض������ر واألفران خالل 
حظر التجوال الش�امل يوم�����ي الجمعة والسبت 
والس�م�����اح بممارس�ة عمله�م حتى الس�اعة 7 

مساًء. 

اللجنة العليا تقلص الدوام الرسمي ساعة واحدة 
وتؤكد االستمرار بالحظر الجزئي والشامل 

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د القي�ادي يف الحش�د اإليزي�دي عارف 
ش�نكايل، ام�س االثنن، أن�ه ال يوجد منع 
للعوائل الن�����ازحة اإلي�����زيدية التي 
تس�ك����ن يف مخيمات إقليم كردستان، 
متهما حزب بارزان�ي يمنع عودة العوائل 

النازحة لسنجار.
وقال ش�نكايل، يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراقي« إن »الس�لطات الكردية هي من 
تق�وم بمن�ع الع�����وائ�ل اإليزيدية من 
الع�ودة للقض�����اء يف الوق�ت الحالبي 
بهدف اس�تغالل أصواته�م يف االنتخابات 

املقبلة«.

وأض�اف أن »األح�زاب الكردي�ة وتحديدا 
الحزب الديمق�����راطي ووسائل التابعة 
ويحاول�ون  دعاي�ات  يبث�������ون  ل�ه 
إشاعة الفوىض يف سنج�����ار، من آجل 
للقضاء،  البيش�مركة  إع������ادة قوات 
ع�����دم  اآلخ���������ر  واألم������ر 
مس�اعدة املجتم�ع ال�����دويل للقض�اء 

امل����دمر«.
وأش�ار ش�نكايل إىل أنهم »يمنعون عالنية 
ع�ودة العوائ�ل النازح�����ة التي ترغب 
بالرج�وع ملناطقه����ا وأعم�ار منازلها 
سياس�ية  ألس�باب  وذل�ك  ومزارعه�ا، 

وانتخابية«.
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الثالثاء 13 نيسان  2021 العدد 2566 السنة الحادية عشرة

أك�د عضو لجنة النزاهة النيابية يوس�ف الكالبي، االثنني، أن 
قان�ون موازنة 2021 مرر بتس�ويات، مش�را إىل أن القانون 

تضمن فقرات ال يقبلها العقل.
وق�ال الكالب�ي ، إن “قان�ون موازن�ة عام 2021 ت�م تمريره 
بتسويات وقد تضمنت فقرات ال يقبلها عقل” عىل حد قوله.

وأضاف أن “الكرد والس�نة قدموا مطالب باملوازنة يف حني ان 
الش�يعة تحدثوا بالعموميات فقط”، مش�را يف الوقت نفسه 
إىل أن “الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني لم يكن راضيا عن 

الفقرة 11 باملوازنة”.
م�ن جانب آخ�ر حذر الكالب�ي الحكوم�ة م�ن “احتجاجات 
حاش�دة ال يمك�ن الس�يطرة عليه�ا”، منتقدا “العن�ف الذي 

يتعرض له أصحاب الشهادات العليا يف عهد الكاظمي”.

الكالبي: الموازنة تضمنت 
فقرات ال يقبلها عقل!

أك�د عضو برملان إقليم كردس�تان عن حركة التغير أحم�د دبان ، أنه ال 
يوج�د حل ملش�كلة رواتب املوظف�ني يف اإلقليم إال عن طري�ق ربطها مع 
الحكوم�ة االتحادية مبارشة.وقال دبان يف ترصيح صحفي: إن “حكومة 
اإلقلي�م ل�ن تقوم بتس�ليم روات�ب املوظفني كامل�ة، حتى لو تم إرس�ال 
حصته�ا م�ن املوازنة من قبل بغداد بش�كل، وارتفع س�عر برميل النفط 
ألعىل مس�توياته”.وأضاف أن “األحزاب الحاكمة تريد استمرار الرسقات 
عن طريق االس�تقطاع من رواتب املوظفني بحجج غر قانونية”.وأشار 
إىل أنه “ال حل لهذه املشكلة إال بتوطينها مع الحكومة االتحادية ورصفها 
مب�ارشة كم�ا ه�و الحال م�ع باق�ي املوظف�ني يف املحافظ�ات العراقية 
املختلفة”.وبالرغ�م م�ن التصوي�ت عىل املوازن�ة ما ت�زال حكومة إقليم 
كردس�تان توزع رواتب موظفيها بنسبة اس�تقطاع تصل إىل 21%، األمر 

الذي شكل احتجاجا واعرتاضا من قوى سياسية وشعبية يف اإلقليم.

برلماني كردي: حل مشكلة رواتب موظفي 
اإلقليم بربطها مع بغداد مباشرة

بورصة بغداد تشهد تواصل ارتفاع الدوالر واصحاب الصيرفة يؤكدون عدم نزوله
رصف  أس�عار  اس�تمرت 
بش�كل   ، ال��������دوالر 
تدريج�����ي ف�������ي 
الرئيس�ية  البورص�����ة 
ف���ي بغ����داد، فيم��ا 
اصح����اب  ع�������زا 
الصي��رفة  مكات������ب 
اطم�������ئنان  ال����ى 
امل�����واط�ن ع�ىل ع�دم 

نزوله م���رة اخرى.

وق�ال مص�در، إن بورصة 
يف  املركزي�ة  الكف�����اح 
 147700 س�جلت  بغ�داد 
دين�ار عراق�ي مقاب����ل 
100 دوالر أمريك��ي، فيما 
ب�������ورص�ة  س�جلت 
الح��ارثي����ة 147.650 
دوالر   100 ل�كل  دين��ارا 

ام����ريكي.
وأش�ار اىٕل أن اسع�����ار 

والش������راء  البي����ع 
ارتفع�ت ايض�ا يف مح�ال 
املحلية  باالٔسواق  الصرفة 
يف بغ�داد حي�ث بلغ س�عر 
دين�ارا   148000 البي�ع 
عراقي�ا، بينم�ا بلغ����ت 
 147000 ال�راء  اس�عار 
ديناراً لك����ل 100 دوالر 

امريكي.
أصح�اب  بع�ض  وع�زا 

ال��ى  الصرف���������ة 
يش�ه�����د  الس�وق  ان 
حالي�ا ارتف�اع الطلب عىل 
ال�����دوالر بع��������د 
املواطنني  اطمئن������ان 
ع�ىل بق���اء س�ع�����ر 
ال���دوالر  الص������رف 
الخ�������وف ع�ىل  دون 
م����رة  نزول���������ه 

اخرى.

االقت�صادي

كشف الكاتب واملحلل السيايس اللبناني هادي 
قبي�ي ، عن تحركات أمريكي�ة كبرة يجرها 
الجي�ش االمريك�ي لتعزيز الس�يطرة عىل ابار 

النفط يف ثالث دول بينها العراق.
وق�ال قبي�ي  ،أن “امري�كا ومجموع�ة م�ن 
حلفائه�ا الخلي�ج يتحرك�ون باتج�اه املمرات 
للس�يطرة عىل اآلبار النفطي�ة يف العراق وليبيا 
وشمال س�وريا”.واضاف أن “الواليات املتحدة 
تحاول الس�يطرة املبارشة أو م�ن خالل عقود 

مغري�ة لبعض ال�دول  من أج�ل الحصول عىل 
النفط”، مبينا أن “أمريكا و الغرب يتصارعان 
ع�ىل منطق�ة رشق املتوس�ط بس�بب النف�ط 

والغاز لرسقة ثرواته النفطية”.
وكان املحلل والكاتب الس�يايس اللبناني توفيق 
إبراهي�م اتهم يف وقت س�ابق، املحور االمركي 
السعودي بالس�عي لنهب ثروات البالد العربية 
بذريع�ة ابعادها ع�ن املحور اإليران�ي الرويس 

الصيني.

كاتب عربي: تحركات أمريكية للسيطرة 
على نفط ثالث دول بينها العراق

ارتفعت أس�عار النف�ط ، بعد إعالن 
القوات املس�لحة اليمني�ة عن تنفيذ 
عملي�ة عس�كرية واس�عة يف العمق 
السعودي، والتي استهدفت منشآت 
لركة النفط الس�عودية “أرامكو” 
يف ج�دة والجبيل.ووفق�ا ملوق�ع “آر 
النف�ط  أس�عار  ت�ي” فق�د غ�رت 
اتجاهها بع�د اإلعالن ع�ن العملية، 

حي�ث كان�ت يف املنطق�ة الحمراء يف 
التعامالت الصباحية.ووفقا لبيانات 
موقع “بلوم�رغ”، فقد صعد الخام 
الوسيط”  األمريكي “غرب تكساس 
دوالر   59.45 إىل   %0.22 بنس�بة 
للرمي�ل، فيما ارتفع خ�ام “برنت” 
دوالر   63.19 إىل   %0.38 بنس�بة 

للرميل.

بعد العملية اليمنية..
 ارتفاع أسعار النفط العالمية

أرقام واقتصاد

االف حقل للدواجن 
يمتلكها العراق دخلت 

في االنتاج ومن المتوقع 
تحقيق اكتفاء ذاتي للبالد 
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مليار دوالر حجم االحتياطي 
للبنك المركزي من العملة 

الصعبة ومن المتوقع 
ارتفاعه خالل الفترة المقبلة
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المالية البرلمانية :البرلمان سيجري اصالحات 
اقتصادية لضمان عدم وقوع االفالس

صندوق النقد يتوقع 
تعافي اقتصادات دول 
التطعيم المبكر بالمنطقة
توّقع صندوق النقد الدويل أن تعود اقتصادات الدول 
الت�ي ب�دأت تلقيحا مبك�را ضد ف�روس كورونا يف 
الرق األوس�ط وش�مال إفريقيا إىل مس�تويات ما 
قبل الوب�اء العام املقبل، وذلك بعدم�ا رفع توقعاته 
للنمو يف املنطقة لعام 2021.وش�هدت املنطقة التي 
تضم جميع الدول العربية وإيران تقلّص نمو الناتج 
املحيل اإلجم�ايل الحقيقي بنس�بة 3,4 باملئة يف عام 
2020 بس�بب انخف�اض أس�عار النف�ط وعمليات 
اإلغالق ملنع انتش�ار ف�روس كورونا.وقال صندوق 
النق�د يف وق�ت س�ابق م�ن ه�ذا األس�بوع إن نمو 
النات�ج املح�يل اإلجمايل يف املنطقة س�يبلغ 4 يف املئة 
هذا العام، يف ارتفاع بنس�بة بنس�بة 0,9 يف املئة عن 
التوقعات السابقة يف أكتوبر.ويف تقريره األخر حول 
التوقعات االقتصادية اإلقليمية الصادر األحد، توّقع 
الصن�دوق الدائ�ن أن تعود مس�تويات الناتج املحيل 
اإلجمايل للقاحات املبكرة إىل مس�تويات عام 2019 

يف سنة 2022.
باملقاب�ل، م�ن املتوقع أن تح�دث عملي�ة التعايف يف 
ال�دول البطيئ�ة واملتأخ�رة يف مج�ال التطعي�م بني 
عام�ي 2022 و2023.وق�ال مدي�ر قس�م ال�رق 
األوس�ط وآس�يا الوس�طى يف صندوق النق�د الدويل 
جهاد أزعور لوكالة فرانس برس »التعايف يسر عىل 
مس�ار متباين حيث يلعب تقديم اللقاح  دورا مهما 

يف تحديد مدى فعالية وعمق التعايف«.
وأض�اف أن »االنتع�اش متعدد الرسع�ات يدور عىل 
مس�تويات مختلف�ة ب�ني أولئ�ك الذين يس�ارعون 
يف تقدي�م اللق�اح ليصل�وا برسع�ة إىل تلقيح كامل 
سكانهم أو 75 يف املئة منهم، وأولئك الذين سيكونون 

بطيئني يف التطعيم أو سيتأخرون يف ذلك«.

البارزاني يشكر السفير األمريكي على تمرير 
حصـة اإلقليـم في قـانــون الموازنة

بعد تهميش حقوق المحافظات الجنوبية 

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
باتت ورقة الضغط واالبتزاز التي يستخدمها الكرد 
لتثبي�ت حصته�م يف املوازن�ة مكش�وفة، فبالرغم 
م�ن ع�دم التوصل خالل الس�اعات االخ�رة إلقرار 
املوازن�ة التفاق بني بغداد وأربيل , إال أنه رسعان ما 
اس�تجابت الكتل السياسية لرغبات اإلقليم ومررت 
امل�ادة 11 بعد تعديله�ا خدمة لكردس�تان , ويبدو 
أن ح�زب بارزاني دائم�ا يلجأ اىل الوالي�ات املتحدة 
االمريكية من أجل الضغ�ط عىل الحكومة املركزية 
إلجبارها عىل الرضوخ لطلبات كردس�تان , ما يدل 
عىل أن الحكومة ومعظم الكتل السياسية خضعت 
لرغب�ة االمري�كان وتم تمري�ر حص�ة االقليم التي 
شهدت أش�هرا من املفاوضات الفاش�لة واملراوغة 
الكردية لكي اليس�لموا بغداد حصتهم ال� 250 الف 
برمي�ل ،ويوما بعد آخر تنكش�ف االوراق التي تؤكد 
أن الحكومة العراقية التملك أية سيادة يف قراراتها.
رئي�س حكومة إقليم كردس�تان، م�رسور بارزاني 
ش�كر بش�كل رصيح الس�فر األمريكي يف العراق، 
ماثي�و تويلر، ع�ىل جهوده يف إقرار قان�ون املوازنة 
االتحادية،م�ن خ�الل الضغط عىل حكوم�ة بغداد  
خ�الل لقائهم�ا يف أربيل، كم�ا أكد بارزان�ي التزام 
حكوم�ة إقلي�م كردس�تان بتنفيذ قان�ون املوازنة، 
وكذلك دعا الحكومة االتحادية إىل القيام بواجباتها 
تجاه إقليم كردستان يف إطار قانون املوازنة العامة.
ويف هذا الشأن أكد الخبر االقتصادي جاسم الطائي 
,أن�ه لي�س بجدي�د اس�تنجاد األك�راد باالمريكان 
من أجل الضغ�ط عىل حكوم�ة الكاظمي والرملان 

إلجبارهم�ا عىل تس�ليم االقليم حصته الس�نوية , 
رغم أنهم يرفض�ون االلتزام بأي اتفاق مع بغداد , 
وهذا الحديث سمعناه عىل ألسنة قادتهم , والغريب 
أن الرملانيني الذين صدعوا بترصيحاتهم رسعان ما 
خفت�ت وحقق األكراد ما يريدون , ما يدل عىل عدم 

اس�تقاللية الحكومة الحالي�ة وخضوعها لرغبات 
االمريكان.وتاب�ع الطائي: أن مظلومية املحافظات 
الجنوبية والوس�طى تتك�رس يف موازن�ات العراق 
الس�نوية , فمعظ�م نوابها اليدافع�ون عن حقوق 
أبن�اء محافظاته�م , وعندم�ا تق�رتب االنتخابات 

محافظاته�م  بمظلومي�ة  يرصح�ون  ,فالجمي�ع 
وع�دم احرتام حق�وق تلك املحافظ�ات التي تعيش 
يف حال�ة مزري�ة م�ن انع�دام الخدم�ات وارتف�اع 
معدالت البطال�ة والفقر , واألغرب أن واردات نفط 
محافظاتهم تذهب اىل جيوب الفاسدين يف االقليم.

من جهته أكد املختص بالش�أن االقتصادي حسني 
ع�الوي , أن االمري�كان َيُع�دُّون االك�راد حلفاءهم 
فه�م   , عنه�م  التخ�يل  واليمك�ن  االس�رتاتيجيني 
يدافع�ون ع�ن حكوم�ة بارزان�ي الت�ي اضطهدت 
الشعب الكردي ولم تمنحه رواتبه ويرسقون عوائد 
نفط الشمال ليشرتوا بها قصورا يف أمريكا وأوروبا 
,وكان االجدر بنواب الجنوب أن يدافعوا عن مدنهم 
الت�ي هي بحاجة اىل االموال إلعمارها , فاملوازنة لم 
تضمن حصة تلك املحافظات بل إنها جاملت الكرد 
وأعطته�م أكثر من حقهم .وق�ال عالوي يف اتصال 
م�ع ) املراق�ب العراق�ي(, إن االمري�كان يدعمون 
الك�رد اىل الحد الذي  يحمون فيه قادتهم ويغضون 
النظر عن االنتهاكات بحق الشعب الكردي من قبل 
حزب بارزاني , وقد هددوا حكومة بغداد ورؤس�اء 
الكتل يف حال عدم إعطاء اإلقليم حصته الس�نوية , 
فعرات املليارات من الدوالرات ستذهب اىل جيوب 
الفاس�دين يف االقلي�م بينم�ا محافظ�ات الجن�وب 
تعيش أوضاعا خدمية بائسة , ولم نَر رؤساء الكتل 
ينادون بإنصافها , بل إنه�م عند موعد االنتخابات 
يحاولون كس�ب ودهم، واألهم أن هناك انشقاقات 
يف الحزبني وظهور كتل نيابية كردية معارضة , لذا 
فالقرار الكردي ليس بيد حزبي طالباني وبارزاني .

يشار اىل أن النائب عالء الربيعي، أكد أن “البارزاني 
وخ�الل زيارته لبغداد طرح ملف�ات إدارة املطارات 
واملناف�ذ وإج�راء االنتخاب�ات املبك�رة باإلضاف�ة 
لتصدي�ر النف�ط , مؤك�دا أن اإلقليم لديه مش�اكل 

كبرة.

المنافذ الحدودية تتخذ اجراءات جديدة للسيطرة على مواقعها
املناف�ذ  هي�أة  رئي�س  كش�ف 
الحدودي�ة عم�ر الوائ�يل ، عن 
إجراءات جديدة للس�يطرة عىل 

امللف بالكامل.
وق�ال الوائ�يل ، ان “الهي����أة 
رشعت منذ تس�لمنا املهام عىل 
تطبيق نظام الكرتوني يف كافة 
املناف�ذ الحدودي�ة”، مبين�ا أن 
املوجودة  االلكرتوني�ة  “املنصة 
يف املناف�ذ تعم�ل ع�ىل تطبي�ق 
البيان�ات واألوراق ملن�ع اله�در 
بامل�ال الع�ام والس�يطرة ع�ىل 
الوثائق واالبتعاد عن التزوير”.

وأض�اف، أن “اإلج�راءات التي 
اتخذته�ا الهيأة وبرعاية رئيس 
الكاظمي،  مصطف�ى  ال�وزراء 
ه�ي ف�رض هيب�ة الدول�ة من 
خ�الل توف�ر حماي�ة للمنافذ 
الحدودية وتغير بعض الكوادر 

بع�ض  عليه�ا  كان�ت  الت�ي 
الس�لبية واستبدالها  املؤرشات 
بعنارص جيدة وكفوءة”، الفتا 

اىل أن “البيان�ات واألرق�ام التي 
تصدرها الهيأة خ�ر دليل عىل 

نجاح املنافذ الحدودية”.

وأشار اىل أنه “خالل عام 2020 
حققت الهيأة ايرادا يصل قرابة 
تريلي�ون و194ملي�ون دين�ار 

عراقي وهو اكثر ب��72 مليارا 
عن إي�رادات 2019 ع�ىل الرغم 
من الظ�روف القاهرة وجائحة 
كورون�ا”، موضح�ا أن “هناك 
إج�راءات أخرى يف ق�ادم األيام 
سوف نتخذها عىل ارض الواقع 
للسيطرة عىل هذا امللف بالكامل 
من خالل التنس�يق مع الدوائر 
العام�ة من حيث تغير الكوادر 
اإلج�راءات  كاف�ة  ومتابع�ة 
ومنع التهري�ب والتالعب باملال 
العام واس�تحصال املبالغ التي 
تع�ود اىل خزين�ة الدولة بفائدة 

كبرة”.
وتاب�ع أن “إي�رادات 2021 من 
خالل البيان�ات املوجودة جيدة 
وهي اكثر من األش�هر نفسها 
يف 2020 وسنعلن عن إحصائية 

فصلية خالل األيام املقبلة”.

تراجع�ت أس�عار الذهب ، تحت ضغ�ط ارتفاع 
عائدات سندات الخزانة األمريكية والدوالر عقب 
بيان�ات اقتصادية أمريكية أفضل من التوقعات 

زادت من احتمال ارتفاع معدل التضخم.
وهبط الذهب يف الس�وق الفوري�ة 0.4 باملئة إىل 
1735.90 دوالر لألوقية )األونصة( ونزل الذهب 
يف التعام�الت اآلجل�ة يف الوالي�ات املتح�دة 0.4 

باملئة إىل 1737.10 دوالر لألوقية.

وقالت مارجريت يانج الخبرة يف دييل فيكس » 
تش�ر البيانات التي جاءت أقوى من التوقعات 
إىل أن التضخم س�وف يرتف�ع أرسع من املتوقع 
يف األش�هر املقبلة مما أدى الرتف�اع يف العائدات 

الحقيقية ضاغطة عىل الذهب«.
ويعت�ر بعض املس�تثمرين الذه�ب أداة تحوط 
يف مواجهة ارتف�اع معدل التضخم، ولكن زيادة 
عائدات س�ندات الخزان�ة األمريكية تقلص من 

جاذبية املعدن األصفر الذي ال يدر عائدا.
وارتفع مؤرش الدوالر 0.1 باملئة أمام منافس�يه 
م�ا يزيد م�ن تكلف�ة الذهب للمش�رتين خارج 

الواليات املتحدة.
عىل صعي�د املعادن النفيس�ة األخ�رى، هبطت 
الفض�ة 0.9 باملئة إىل 25.02 دوالر لألوقية، كما 
فق�د البالدي�وم 0.3 باملئ�ة إىل 2630.68 دوالر، 

وخرس البالتني 0.8 إىل 1189.01 دوالر.

عالميًا.. هبوط أسعار الذهب مع صعود عائدات السندات والدوالر تحسبا للتضخم

اوضح الخبر االقتصادي وس�ام التميمي، 
ان هن�اك ارتفاعا ملحوظا يف س�عر رصف 
الدوالر باالس�واق املحلي�����ة، الفتا اىل ان 
ه�ذا االرتف�اع س�يقود اىل كارثة انس�انية 
كب�رة يف الع�����راق م������ا ل�م يت�م 
تداركه����ا م�����ن قب�����ل الجه�ات 

املسؤولة.
وق�ال التميم�ي ، ان “الحكومة ومن خالل 
قراراته�ا فأنه�ا س�تحقق النجاح يف س�د 
عجز املوازنة، لكنها يف الوقت ذاته ستخلق 
كارثة انسانية وارتفاع كبر يف مست���وى 

الفقر”.
واض�اف ان “الحكوم�ة لم تعالج مش�كلة 
وانم�ا خلقت ازم�ة جدي������دة، يحصد 
نتائجه�ا املواطن الفق�ر وخاصة رشيحة 
الدخ�ل  واصح������اب  الكس�ب����ة 

املحدود”.
وب�ني ان “اس�تمرار ارتف�اع س�عر رصف 
الدوالر س�يقود اىل نتائ�ج اليحمد عقباها، 
كب�رة  تظاه�������رات  تنطل�ق  وق�د 
للرائ�ح املطالب�ة باالنص�اف والتعيينات 
لل�����وق�وف ض�د  الفق����راء  وكذل�ك 
الحكومة وقراراته�ا التي فرضت التجويع 

عىل الشعب”.

خبير اقتصادي: 
استمرار ارتفاع الدوالر 

ينذر بكارثة انسانية
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المراقب العراقي/ متابعة...
أكد مس�اعد رئيس الربملان االيراني يف الشؤون الدولية 
حس�ن ام�ر عبداللهي�ان، االثن�ن، ان »االع�داء ل�ن 
يتمكن�وا من إعادة تقنيتنا النووي�ة اىل الوراء وإعاقة 

تقدمنا«.
وق�ال عبداللهی�ان ع�ى حس�ابه الش�خيص يف موقع 
تويرت يف االش�ارة اىل الحادث التخريبي يف منشأة نطنز 

النووية: “الشك ان االعداء عاجزون عن إعادة تقنياتنا 
ومعارفنا النووية املتقدمة اىل الوراء”.

وأض�اف، أن “تزامن مفاوضات فيينا وتخريب االعداء 
ال يمكن ان يكون صدفة”.

وأش�ار عبداللهي�ان إىل “أنن�ا الحظنا مخال�ب االعداء 
امللطخ�ة بالدماء خل�ف القفازات املخملي�ة يف طاولة 

املفاوضات عّدة مرات”.

المراقب العراقي/ متابعة...
رًدا عى تصعي�د العدوان وحص�اره الظالم، أعلنت 
القوات املس�لحة اليمنية تنفي�ذ عملية الثالثن من 

شعبان يف العمق السعودي.
املتحدث باس�م الق�وات املس�لّحة اليمني�ة العميد 
يحيى رسيع أكد أن القوِة الصاروخيِة وسالِح الجِو 
املس�ِر نّف�ذت عملي�ًة هجوميًة مش�رتكًة )عملية 
الثالثن من ش�عبان( بس�بع عرشة طائرة مسّرة 

وصاروخا باليستيا استهدفت العمق السعودي.
وكانت الرضبات عى النحو اآلتي: استهداُف مصايفْ 
رشك�ِة أرامك�و يف منطقتي ج�دَة والجبي�ِل بعرِش 
طائراٍت مس�رٍة نوع صماد3. واس�تهداُف مواقَع 
عس�كريٍة حساس�ٍة يف منطقت�ي خميِس مش�يْط 
 2K وجي�زاَن بخمِس طائراٍت مس�رٍة نوع قاصف

وصاروخِن بالستيِن نوع بدر1.
وقد اس�تمرت العمليُة من مساِء األحد وحتى فجر 
االثنن محّقق�ة أهداَفها بنجاٍح. وش�ّددت القواُت 
املس�لحُة ع�ى أن عملياِته�ا مس�تمرٌة ومتصاعدٌة 

طاملا استمرَّ الُعدواُن والحصاُر عى بلِدنا.
ويف وق�ت س�ابق، أعل�ن عض�و املجلس الس�يايس 
األع�ى يف اليم�ن محمد ع�ي الحوثي، عن إرس�ال 
رؤية حركة أنصار الله إليقاف الحرب يف اليمن، إىل 

املبعوث األمركي.
وق�ال الحوثي: »نح�ن نطلب فقط وق�ف العدوان 
ورفع الحصار، ولس�نا رافضن لوقف إطالق النار،  
ألنن�ا من نقوم بالتصدي لعدوان ش�امل عى بلدنا، 
واحتالل وحص�ار من التحالف الذي يش�ن الحرب 

ويجتاح البلد ويحارص الشعب«.
وتاب�ع، »مع ذلك أرس�لنا رؤية الحل الش�امل عرب 
وس�يط أممي للمبعوث األمركي، وهي تتضمن ما 

ذكر هنا«.
ويف وق�ت س�ابق، ق�ال عض�و املجلس الس�يايس 
إن حكوم�ة صنع�اء تقدمت برؤية للحل الش�امل 
»لتفوي�ت الفرص�ة ع�ى دول تحال�ف الع�دوان يف 
اس�تمراره«، عارض�اً البند الثالث من ه�ذه الرؤية 
التي وضعتها صنعاء، من أجل »التذكر بوطنيتها« 

وإيضاح الجانب السيايس فيها.   
ووف�ق الورق�ة، يق�ّدم كل ط�رف مقرتحات�ه إىل 
املبع�وث األمم�ي قب�ل أن تدع�و األم�م املتحدة إىل 
طاول�ة حوار يلت�زم مجلس األمن بع�دم تدّخل أي 
دولة يف مجرياته، عى أن ُتطرح مخرجات العملية 

السياسية لالستفتاء الشعبي.

املبعوث األمرك�ي الخاص باليمن تي�م ليندركينغ 
أش�ار س�ابقاً إىل تقدمه بخطة لوق�ف إطالق النار 
يف اليم�ن، مضيفاً أن هذه الخط�ة »معروضة عى 

قيادة الحوثين لعدد من األيام«. 
لك�ن املتحدث باس�م حركة » أنص�ار الله » محمد 
عبد الس�الم أكد أن املق�رتح مرف�وض، معترباً أنه 

يمثل »الرشوط الس�عودية«، إذ ل�م ينص عى رفع 
الحصار وال عى وقف إطالق النار.

يذك�ر أن حركة »أنصار الله« أرس�لت يف 8 نيس�ان 
امل�ايض، إىل األم�م املتحدة، رؤية إليق�اف الحرب يف 
اليمن أس�متها »مقرتح وثيقة الحل الشامل إلنهاء 
الح�رب«، تضمن�ت ثالثة مح�اور رئيس�ية: إنهاء 

الحرب ووقف إطالق النار، إنهاء الحصار والتدابر 
العملي�ة  واإلنس�انية،  االقتصادي�ة  واملعالج�ات 

السياسية اليمنية.
وكان املكتب السيايس لحركة »أنصار الله« اليمنية 
اس�تهجن مؤخراً، املواقف الدولية بش�أن تطورات 
محافظة مأرب، معترباً أنها »غطاًء دولياً الستمرار 

الع�دوان والحص�ار، واس�تمرار دع�م املجموعات 
التكفرية املنخرطة عسكرياً مع الغزاة واملحتلن«.
وقال�ت »أنصار الل�ه« يف بي�ان، إن »تنظيم داعش 
اإلجرام�ي أعل�ن ع�ن نفس�ه يف بي�ان يؤك�د بأنه 
حارض يف معارك مأرب«، مش�رًة إىل أن »مشاركته 
م�ع تحالف الع�دوان يف معارك م�أرب تمثل حجم 
االرتب�اط العض�وي القائم بن التحال�ف اإلجرامي 

وداعش اإلجرامي«.
وحّم�ل البي�ان »تحال�ف العدوان الداع�ي« كامل 
املس�ؤولية »عما ارتكبه ويرتكب�ه من جرائم بحق 

أهل مأرب«.
وأك�د البيان أن »ش�عبنا اليمني ل�ن يقف متكوف 
األي�دي، وله كل الح�ق واملرشوعية ملواصلة معركة 
التحرر الوطني«، معترباً أن »الش�عب اليمني يوجه 
تحالف�اً بن مجرم�ن قتلة ال مرشوع لهم س�وى 

إبقاء اليمن رهينًة للفوىض وللتدخالت األجنبية«.
وبالتوازي، قال املجلس األعى للش�ؤون اإلنسانية 
يف صنع�اء، ببيان له إن »تحالف العدوان ومرتزقته 
يس�تخدمون املدني�ن والنازح�ن يف م�أرب دروعاً 
برشية، بهدف وق�ف تقدم الجيش اليمني واللجان 

الشعبية«.
ه�ذا وأعلن�ت الق�وات املس�لحة اليمني�ة مؤخ�راً، 
ع�ن أرس عدد م�ن قوات الرئيس عب�د ربه منصور 
ه�ادي وحلفائها، من حزب »اإلص�الح« والتحالف 
الس�عودي يف جبهات عديدة من محافظة مأرب ما 
أدى إىل س�قوط قتى وجرحى، وفق ما أفاد مصدر 

ميداني للميادين.
ودعت وزارة الخارجي�ة األمركية القوات اليمنية، 
إىل وق�ف الزحف نحو مأرب والعودة إىل املفاوضات 
والعملية السياسية التي تقودها األمم املتحدة، عى 

حد تعبرها.
وبعي�د إع�الن الرئي�س األمرك�ي جو باي�دن يف 4 
ش�باط املايض وقف الدعم للح�رب عى اليمن، رأى 
عضو املجلس الس�يايس األعى يف اليمن محمد عي 
الحوث�ي أن بايدن يقدم نفس�ه حمالً وديعاً كأن ال 

عالقة لبالده بما يحدث يف اليمن.

4عربي دوليعربي دولي
طهران: األعداء لن يعيقوا تقدمنا النووي

المراقب العراقي/ متابعة...
االحت�الل  س�لطات  هدم�ت 
منش�أة  االثن�ن،  الصهيون�ي، 
زراعية للمرة الثانية توالًيا يف بلدة 
الخرض جنوب بي�ت لحم، يف حن 
طردت مزارعاً فلسطينيا وعائلته 

من أرضهم يف بيت أمر بالخليل.
فلس�طينية  مص�ادر  وأف�ادت 
أن ق�وات الع�دو هدمت عريش�ا 
زراعيًّ�ا يف بلدة الخ�رض للمواطن 
صالح الدين ص�الح، بدعوى عدم 
الرتخيص، واستولت عى مكوناته 

من حديد وخشب.
وأضافت أن قوات االحتالل ش�ّنت 
يف املّدة األخرة حملة هدم واسعة 

النطاق، طالت عددا من املنش�آت 
الزراعية يف أرايض بلدة الخرض.

ويف الخلي�ل ط�ردت ق�وات العدو 
مزارع�ا فلس�طينيا وعائلت�ه من 
أرضه�م، يف بلدة بيت أمر ش�مال 

املدينة.
أن  إعالمي�ة،  مص�ادر  وذك�رت 
ق�وات االحتالل يرافقه�ا عدد من 
املواط�ن  ط�ردت  املس�توطنن، 
س�مر عبد الله الصليبي وعائلته 
أثن�اء عمله�م يف أرضهم بمنطقة 
واد الوهادين املحاذية ملس�توطنة 
ع�ى  املقام�ة  تس�ور”  “كرم�ي 
أرايض املواطن�ن جنوب بيت أمر، 
بعد احتجازهم أكثر من ساعتن.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن وزي�ر الخارجي�ة الرويس س�رغي 
الف�روف، أن موس�كو تح�ذر تركيا ودوال 
»النزع�ة  تش�جيع  مغب�ة  م�ن  أخ�رى 

العسكرية« يف أوكرانيا.
وق�ال الفروف يف أعقاب محادثات أجراها 
يف القاه�رة م�ع نظ�ره املرصي س�امح 
ش�كري، االثن�ن: »نح�ث جمي�ع ال�دول 
املس�ؤولة الت�ي نتواص�ل معه�ا، ومنه�ا 
تركي�ا، ع�ى أن تق�وم بتحلي�ل الوض�ع 
والترصيح�ات الناري�ة دائم�ا للنظ�ام يف 
كيي�ف، ونحذره�ا م�ن تش�جيع النزعة 

العسكرية )يف أوكرانيا(«.
وجاءت ترصيحات الفروف هذه يف تعليقه 
عى س�ؤال عما إذا كانت روسيا قلقة من 

توريد أنقرة أسلحة لكييف، وذلك يف ضوء 
نتائ�ج الزيارة األخ�رة للرئيس األوكراني 

فالديمر زيلينسكي إىل تركيا.
ويف خت�ام محادثاته مع زيلينس�كي قال 
الرئي�س الرتكي رجب طي�ب أردوغان إن 
التعاون العس�كري بن أنقرة وكييف غر 

موجه ضد دول ثالثة.
ويف وقت س�ابق كش�فت رشكة »بايكار« 
الرتكي�ة املتخصصة يف تقني�ات الطائرات 
بدون طي�ار أن أوكرانيا قد اش�رتت عددا 

من طائرات »برقدار« الرتكية املسرة.
تش�هد  األخ�رة  األس�ابيع  م�دار  وع�ى 
منطقة دونباس )جن�وب رشق أوكرانيا( 
توترا أمنيا ملحوظا عى خط التماس بن 
الق�وات األوكرانية ومقات�ي جمهوريتي 
»دونيتسك ولوغانس�ك الشعبيتن« )غر 

املعرتف بهما(.

المراقب العراقي/ متابعة...
منح�ت إدارة حزب االتحاد املس�يحي الديمقراط�ي األملاني 
االثن�ن دعمه�ا لزعيم الح�زب املحافظ أرمن الش�يت الذي 
ال يحظى بش�عبية، للرتش�ح لخالفة أنغي�ال مركل بمنصب 

املستشارية يف أيلول.
واخت�ار املجلس الرئ�ايس يف االتحاد املس�يحي الديمقراطي 
صب�اح االثن�ن خ�الل اجتماع مغلق، دعم ترش�يح رئيس�ه 

مقابل الزعيم البافاري ماركوس سودر الذي يحظى بشعبية 
كب�رة، وفق ما أفاد مش�اركون يف االجتماع لوكالة »فرانس 

برس«.
وأكد أحد املش�اركن أن »املجلس الرئايس أصدر رأيا واضحا 
بعد مش�اورات مفصلة« كي يصبح أرمن الش�يت مرش�ح 
تحالف هذين الحزب�ن لحملة االنتخابات الترشيعية املقررة 

يف 26 أي.

المراقب العراقي/ متابعة...
أوقف�ت الرشط�ة اإلس�بانية، عرشين 
شخصا متورطن يف تهريب مهاجرين 
عى متن زوارق بن املغرب وإس�بانيا، 
ضمن عملية شارك فيها 150 رشطيا، 
األوروبي�ة  الرشط�ة  م�ن  وعن�ارص 

»يوروبول«.
إن  الرشط�ة  قال�ت  له�ا،  بي�ان  ويف 
»الش�بكة تنقل املهاجرين، وغالبيتهم 
مغربي�ات وق�رص، إىل س�بتة«، وه�ي 
جي�ب إس�باني يق�ع ع�ى الس�احل 
الش�مايل للمغ�رب وع�ى بع�د بضعة 

كيلوم�رتات م�ن الس�واحل الجنوبية 
ه�ؤالء  ب�أن  وأف�ادت  اإلس�بانية. 
املهاجرين يس�تقلون بع�د ذلك قوارب 
تراوح قدرتها االستيعابية بن 7 و10 
أش�خاص، للوصول إىل ش�به الجزيرة 

االيبرية مقابل 2500 يورو.
هذا وتم العثور خالل عمليات تفتيش 
عى خمس بنادق والكثر من الذخرة 

وكذلك ثالثة قوارب وأموال.
جدي�ر بالذك�ر أن 4 أش�خاص لق�وا 
مرصعهم جراء غرق قارب يش�تبه يف 
أنه تابع لش�بكة التهريب، إذ أنه غالبا 

م�ا يق�ي مهاج�رون غرق�ا يف هذه 
املنطق�ة م�ن رشق البح�ر املتوس�ط، 
حيث لقي العام املايض 330 ش�خصا 
مرصعه�م، بحس�ب حصيل�ة أعدتها 

منظمة الهجرة الدولية.
وكان ق�د وص�ل حت�ى نهاي�ة مارس 
املايض، نحو 4377 مهاجرا إىل إسبانيا 
ع�رب البح�ر من�ذ مطل�ع الع�ام، أكثر 
م�ن نصفه�م نزل�وا يف ج�زر الكناري 
اإلس�بانية، التي تش�هد تدفقا متزايدا 
للمهاجري�ن منذ نهاية الع�ام 2019، 

بحسب وكالة »فرانس برس«.

موسكو تحذر أنقرة من تشجيع »النزعة العسكرية« 
في أوكرانيا

االحتالل يهدم منشأة زراعية ويشرد عائلة
 فلسطينية بالضفة

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�دت صحيفة عربية، أن االحتالل س�يدفع 
ثمنا باهظا بس�بب عمليات�ه املتواصلة ضد 
إيران، وذلك يف حال لم تقف الواليات املتحدة 

خلف ظهره. 
ونق�ال ع�ن »مص�ادر مخابراتي�ة«، أك�دت 
هيئ�ة البث اإلرسائيلية الرس�مية »كان«، أن 
»املوس�اد نف�ذ هجوم�ا إلكرتونيا تس�بب يف 
رضب مفاع�ل نطن�ز الن�ووي اإليراني ليلة 

األحد. 
وأوضحت صحيف�ة »يديع�وت أحرنوت« يف 
افتتاحيته�ا التي كتبها إيتمار آيخنر بعنوان 

»رهان خطر«، أنه بمناس�بة »اليوم النووي 
اإليران�ي«، أم�ر الرئي�س حس�ن روحان�ي 
بتفعي�ل أجه�زة ط�رد مركزي متط�ورة يف 
منش�أة تخصيب اليورانيوم يف نطنز، وإيران 
لم يقدر أنها يف تلك اللحظة ستتلقى »هدية« 
خاصة بمناس�بة الحدث؛ تعمل عى تعطيل 
قدرتهم ع�ى تفعيل أجهزة الطرد املركزي يف 

املنشأة، وربما لفرتة زمنية ذات مغزى«. 
وذك�رت محاف�ل اس�تخباراتية يف الغ�رب، 
أن »الحدي�ث ي�دور عن عملي�ة يقف خلفها 
املوساد، وإرسائيل بالطبع ال تأخذ الرسمية، 
ولك�ن م�ا كان يمك�ن تجاهل ص�ور رئيس 

الوزراء نتنياهو، وهو يرفع النخب بمناسبة 
يوم االس�تقالل يف مقرات املوس�اد، الشاباك 
والجي�ش، ما يعطي االنطب�اع بأن إرسائيل، 
ظاه�را، تفع�ل كل يشء ك�ي تخ�رب ع�ى 
االتص�االت ب�ن الوالي�ات املتح�دة وإي�ران 
بوساطة أوروبية يف الطريق إىل إحياء االتفاق 

النووي وإلغاء العقوبات عى طهران«.
ونبه�ت إىل أن »الخلل يف نطنز يأتي يف توقيت 
حس�اس آخ�ر؛ بالت�وازي م�ع زي�ارة وزير 
الدف�اع األمريك�ي لويد أوس�تن إىل إرسائيل، 
وهذه هي الزيارة األوىل ملسؤول كبر يف إدارة 

جو بايدن إىل تل أبيب«.

المراقب العراقي/ متابعة...
لصحيف�ة  تحقي�ق  كش�ف 
“الغاردي�ان” عن ثغ�رات يف موقع 
“فيس�بوك” تس�مح لقادة العالم 
بخداع ومالحقة مواطنيهم. وقالت 
جولي�ا كاري وون�غ، م�ن س�ان 
فرنسيس�كو، إن رشكة فيس�بوك 
س�محت وبش�كل متك�رر لق�ادة 

باس�تخدام  والسياس�ين  العال�م 
الع�ام  ال�رأي  لخ�داع  املنص�ة 
والتح�رش باملعارض�ن رغ�م م�ا 
ُقدم لها من أدل�ة عى تجاوزاتهم. 
واّطلع�ت صحيف�ة “الغاردي�ان” 
عى توثيق داخ�ي ضخم يظهر أن 
الرشك�ة تعاملت م�ع 30 حالة يف 
25 دولة تتعلق بالتالعب السيايس، 

كش�ف عنها املوظفون يف الرشكة. 
الرشك�ة  أن  التحقي�ق  ويظه�ر 
س�محت باالنته�اكات عى املنصة 
يف ال�دول الصغ�رة والفقرة وغر 
الغربية ملن�ح أولوي�ة التعامل مع 
التجاوزات التي تثر انتباه اإلعالم 
أو تل�ك الت�ي تؤث�ر ع�ى الواليات 
الغربي�ة. فم�ن  وال�دول  املتح�دة 

جهة تحركت الرشكة للتعامل مع 
التالع�ب الس�يايس ال�ذي أثر عى 
الوالي�ات املتحدة وتاي�وان وكوريا 
الوق�ت  يف  وبولن�دا،  الجنوبي�ة 
ال�ذي تحركت فيه بب�طء ملعالجة 
تج�اوزات يف أفغانس�تان والعراق 
ومنغولي�ا واملكس�يك وبقي�ة دول 

أمريكا الالتينية.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية
صحيفة عبرية: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا لعملياتها ضد إيران

الغارديان: العراق وتونس ودول أخرى تستخدم ثغرات سياسة فيسبوك لخداع مواطنيها

المسّيرات اليمنية تدّك العمق السعودي

أنصار اهلل يوجهون ضربات دقيقة صوب مصافي أرامكو

الشرطة اإلسبانية توقف 20 شخصًا بسبب 
تهريب مهاجرين من المغرب

حزب ميركل يدعم أرمين الشيت لخالفتها 
في المستشارية األلمانية
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تعتمد جودة التعليم العالي على عوامل مختلفة مثل البيئة المواتية للتعليم والتعلم، 
والبنية التحتية، والقيادات التربوية والتدريسيين، والمناهج الدراسية، والتغذية الراجعة 
الفعالة، وفرص البحث وأنظمة المراقبة. واستنادا لتردي هذه العوامل المختلفة لجودة 

التعليم تتبين أسباب عدم تبوئ التعليم العالي في العراق مكانة قديرة بين أنظمة 
التعليم العالي العالمية.

»الوضع الراهن للتعليم العايل«
استمرت معدالت االلتحاق بالتعليم 
العايل والتخ�رج منه يف االرتفاع عىل 
م�دار الثمانية عرش عام�ا املاضية. 
يوج�د حاليا أكثر م�ن 100 جامعة 
وكلي�ة مانحة للدرج�ات العلمية يف 
الع�راق وهي تظهر بوض�وح تنوع 
قطاع التعليم الع�ايل- من جامعات 
إىل  الكب�رة  الحكوم�ي  القط�اع 
الجامع�ات االهلي�ة الصغ�رة. أدى 
ذل�ك اىل تركي�ز جه�ود الجامع�ات 
ع�ىل م�دى العقدي�ن املاضيني عىل 
اس�تيعاب الزيادة يف عدد الخريجني 
أكث�ر م�ن تركيزه�ا ع�ىل تحس�ني 
بش�دة  الرتكي�ز  أضع�ف  التعلي�م. 
ع�ىل مع�دالت التخرج والش�هادات 
تعليم طلبة الجامع�ات مما أدى اىل 
انخف�اض مس�توى التعلي�م خالل 
العقدي�ن املاضي�ني، وم�ن املرج�ح 
أن يس�تمر ه�ذا االتج�اه بال�رتدي 
وبينم�ا  القادم�ة.  الس�نوات  يف 
تقوم بع�ض الجامع�ات بإجراءات 
ج�ادة وجه�ودا لتعوي�ض املعاي�ر 
املتدهورة وتحس�ني جودة التدريس 
والبحث، تكتفي العديد من الكليات 
بالتعلي�م  األخ�رى  والجامع�ات 
التقلي�دي كم�ا ه�و مع�روف من�ذ 
عقود من الزمان. ما هو مالحظ ان 
الجميع يعرتف بوجود مشاكل تؤثر 
ع�ىل جودة التعليم العايل ككل ولكن 

الحلول كما تبدو قليلة.
»مشاكل التعليم العايل«

املش�كالت التي يعاني منها النظام 
التعليمي يف الع�راق متعددة األبعاد. 
وهي تشمل الزيادة الكبرة يف اعداد 
الراغبني يف التحصيل الجامعي وعىل 
مختل�ف مس�توياته: البكالوريوس 
ونق�ص  والدكت�وراه،  واملاجس�تر 
امل�وارد، وع�دم مالئم�ة الخريج�ني 
الحتياج�ات س�وق العم�ل، وع�دم 
ال�وزارات  سياس�ات  يف  االتس�اق 
االس�تقرار  وع�دم  املتعاقب�ة، 
الس�يايس، ونظام إدارة التعليم غر 
الفع�ال، وه�در املوارد الش�حيحة، 

وع�دم  القب�ول،  سياس�ة  وس�وء 
واكتظ�اظ  اإلداري�ة،  الكف�اءة 
الصفوف الدراس�ية، وع�دم كفاية 
الخدم�ات الطالبي�ة، وع�دم كفاية 
مس�اءلة  وع�دم  املادي�ة،  امل�وارد 
املؤسسات الرتبوية، وعدم الكفاءة 
البح�ث،  وضع�ف  التدري�س،  يف 
ونق�ص ف�رص البح�ث، وضع�ف 
وتنفيذه�ا.  والربام�ج  السياس�ات 
ل�م  املاضي�ني  العقدي�ن  وخ�الل 
والجامع�ات  الكلي�ات  تتضاع�ف 
فحس�ب، ب�ل ازداد ع�دد الطالب يف 
الكلي�ات والجامع�ات بمع�دل نمو 
مرتفع وبش�كل اس�تثنائي. وهكذا 
زادت مطال�ب التعلي�م الع�ايل عىل 
قدم وساق. وعىل الرغم من مراقبة 
الجودة من قبل الوزارة، ستس�تمر 
املش�اكل املصاحب�ة للنم�و لف�رتة 

طويلة قادمة.

التعلي�م  نظ�ام  هيكلي�ة  »ضع�ف 
العايل«

ت�ؤدي القضايا الهيكلية الرئيس�ية 
يف نظ�ام التعليم الع�ايل يف العراق إىل 
س�وء إدارة املؤسس�ات التعليمي�ة 
فيه�ا.  املش�كوك  التعلي�م  وج�ودة 
يف  الحوَكم�ة  يف  اختالف�ات  توج�د 
كل من جامع�ات القطاع�ني العام 
والخاص. إال إن نظام إدارة القطاع 
الخ�اص ال يختلف كث�راً يف كفاءته 
ع�ن القطاع العام وال�ذي يفتقر إىل 
االستقاللية ويخضع لتأثر سيايس 
ق�وي. يف معظم جامعات القطاعني 
العام والخاص يف العراق، من النادر 
ج�دا العثور عىل رئي�س جامعة يتم 
تعيين�ه ألن�ه يمتل�ك املعرف�ة حول 
أن  أو  الجامع�ات،  إدارة  كيفي�ة 
لديه مس�اهمة أكاديمي�ة متميزة، 
املحاصص�ة  اس�اس  ع�ىل  وإنم�ا 

السياس�ية. نمت جامع�ات القطاع 
الخ�اص يف الع�راق بع�دد كب�ر يف 
العقدين املاضيني. وم�ع ذلك، فمن 
ناحية اخ�رى، يوفر نم�و مثل هذه 
املؤسسات املزيد من التنوع للطالب 
بالرغم من ان عدداً كبراً منها يشك 

يف قدرتها االكاديمية والعلمية.
تعت�رب قضاي�ا الهي�كل التنظيم�ي 
كف�اءة  لع�دم  الرئي�ي  الس�بب 
مؤسس�ات التعلي�م الع�ايل. يج�ب 
املؤسس�اتية  االس�تقاللية  تعزي�ز 
م�ن  مزي�د  إىل  يس�عى  س�ياق  يف 
الجامع�ات ونهج  بداخل  املس�اءلة 
أكث�ر منهجي�ة لهي�كل مؤسس�ات 
التعلي�م الع�ايل. يب�دو أن مجال�س 
الجامع�ات غر مدرك لهذه القضايا 
الهيكلي�ة للجامع�ات ويعود ذلك اىل 
طبيع�ة التعي�ني الروتينية لعضوية 
ه�ذه املجال�س. هذا ي�ؤدي إىل عدم 

مواجه�ة  ع�ىل  الجامع�ات  ق�درة 
التحديات  التحديات. تش�مل ه�ذه 
االس�تجابة لحاج�ة الس�وق، كم�ا 
أن قضاي�ا الحوكمة عىل املس�توى 
الهي�كيل واألكاديم�ي والتنظيم�ي 
ه�ي عوائق كب�رة للتعلي�م الجيد. 
وتظ�ل الجامعات ش�ديدة املركزية 
لدرجة أن عملي�ة صنع القرار تظل 
إىل  الحاج�ة  وتس�تمر  مش�وهة، 

الالمركزية من حيث اتخاذ القرار.
»أهمي�ة الحوكم�ة يف إدارة التعليم 

العايل«
نظام التعليم الع�ايل يف العراق بعيد 
كل البعد عن التطور. تعترب مس�ألة 
الحوكم�ة ودور مجالس الجامعات 
يف كل من القطاعني العام والخاص 
أم�را بال�غ األهمية، وهن�اك حاجة 
إىل إدارة أفض�ل لضم�ان الجودة. ال 
يتس�اوى التعلي�م الع�ايل يف العراق 

م�ع املعاي�ر الدولي�ة، مم�ا ي�رتك 
قلة م�ن الخريجني املؤهل�ني الذين 
يمكنه�م املس�اعدة يف إع�ادة بن�اء 
ع�ىل  الع�ايل.  التعلي�م  مؤسس�ات 
املس�توى األكاديمي يجب أن يكون 
هن�اك ت�وازن صحي�ح ب�ني البحث 
رضوري  البح�ث  ألن  والتدري�س، 
التدري�س  لتطوي�ر أعض�اء هيئ�ة 
وتحس�ني التدري�س. لس�وء الحظ، 
يف غالبية الجامع�ات يف العراق، يتم 
الرتكيز فقط عىل التدريس )بالعادة 
يرتك البحث لطلبة الدراسات العليا( 
مما يؤدي إىل تدريس صفوف كبرة 
وأعباء تعليمية عالية ال ترتك مجاال 

للبحث املناسب.
هذه هي العنارص األساسية للنجاح 
والتق�دم يف الوقت الحارض. بش�كل 
ع�ام، هناك حاجة لتوس�يع القدرة 
التعلي�م  التكيفي�ة وج�ودة نظ�ام 
الع�ايل بحيث يكون أكثر اس�تجابة 
للعال�م املتغ�ر ويلب�ي االحتياجات 
م�ن  بالرغ�م  لالقتص�اد  املتنوع�ة 
ضعفه وهزالته عىل الصعيد املحيل. 
لهذا الغرض، يجب السعي إىل تنويع 
نظام التعليم العايل العراقي كهدف. 
يمكن تحقيق ذل�ك من خالل وجود 
املؤسس�ات  م�ن  مناس�ب  مزي�ج 
العام�ة والخاص�ة، الرس�مية وغر 
الرس�مية. مطلوب مبادرات خاصة 
وذل�ك  التوظي�ف  قابلي�ة  لتعزي�ز 
باالهتمام بالتدريب املهني والتقني. 
املناه�ج واملحت�وى  يج�ب تجدي�د 
واالمتحان�ات  التعلي�م  وأس�اليب 
التدريس�يني  باس�تمرار م�ن قب�ل 
دون  وم�ن  مب�ارشة  والجامع�ات 
إنش�اء  ويمك�ن  ال�وزارة،  تدخ�ل 
ويعت�رب  امله�ارات.  تنمي�ة  ش�بكة 
جمع البيانات حول اتجاهات سوق 
العمل وتحليله�ا ونرشها أمر مهم، 
كما يتطلب تحويل العيوب املذكورة 
أع�اله إىل قوة لنظام التعليم العايل يف 
الع�راق، ولكن ه�ذا ال يمكن أن يتم 
إال بوج�ود اإلرادة القوية والتصميم 

واالستعداد للتغير.

بقلم /د. مصطفى يوسف اللداوي
إن�ه ي�وٌم أس�وٌد مؤل�ٌم حزي�ٌن ال ين�ى من 
ذاكرتنا، وال يش�طب م�ن تاريخنا، وال تغيب 
مأس�اته ع�ن أجيالن�ا، وس�يبقى س�بًة يف 
جبيننا، ونقيص�ة يف حياتنا، وع�اراً يالحقنا 
إىل أن نش�طب ه�ذه الصفح�ة املعيب�ة م�ن 
سجالتنا، ونغسل بمقاومتنا رشفنا ونستعيد 
به�ا عزنا، ونطه�ر بها أرضن�ا، ونطرد منها 
عدونا، ونع�ود إليها كرماء أع�زاء، مرفوعي 
ال�رأس موف�وري الكرامة، ب�ال رشوٍط مذلٍة 
وال تن�ازالٍت مؤمل�ٍة، وإال س�يبقى أس�وأ أيام 
صحائفنا، وأكثرها ذالً يف تاريخنا، وس�ندفع 
ثمن�ه من كرامتن�ا م�ا حيينا، إذ ال يش�بهه 
األندل�س  تاريخن�ا يشء س�وى س�قوط  يف 
فردوس العرب واملسلمني، التي كان لنا فيها 
ع�زاً ومجداً أضعن�اه بأنفس�نا، وفرطنا فيه 

بإرادتنا، وما دافعنا عنه بقوتنا.
إن�ه يوم النكبة الكربى الت�ي ُمِنيَّ بها العرب 
جميعاً والفلس�طينيون، الي�وم الذي ُهزمت 
في�ه الجي�وش العربي�ة واندحرت، وس�لمت 

أنظمته�ا فلس�طني وخضعت، وُكت�ب عليها 
الذل م�ا بقي�ت، وانه�ارت أم�ام العصابات 
كرامته�ا  وفق�دت  وانك�رت،  اليهودي�ة 
وهان�ت، إنه اليوم الذي ضاع�ت فيه عروس 
العرب واملسلمني فلسطني واحتلت، وسكنها 
الغرباء واسُتعمرت، وطرد سكانها الوافدون 
مقدس�اتها  اليه�ود  ودن�س  واس�ُتوطنت، 
وُلوِّثت، وغدا سقوطها نكبًة ننتحب عليها كل 
عاٍم، ونبكيها كل سنٍة، ولكننا نحيي ذكراها 
بأم�ٍل كب�ٍر وعزٍم ش�ديٍد أننا إليها س�نعود، 
وس�نحررها بإذن الله وعداً، وسنس�تعيدها 

مهما طال الزمن حتماً.
ونحن نحي�ي بأىس ذكرى النكبة، ونس�تعيد 
الذكري�ات املؤملة، ونبكي األمج�اد الضائعة، 
يحتف�ل اإلرسائيلي�ون بزه�ٍو وف�رٍح بي�وم 
االستقالل، وهو يوم نكبتنا الذي سكنوا فيه 
بالدن�ا واحتلوا أرضنا، وأقام�وا فيه كيانهم، 
وأعلن�وا فيه دولته�م، واعرتف�ت دول العالم 
به�م، وهي تعل�م أنه�م عصاباٌت مس�لحٌة، 
وجماع�اٌت واف�دٌة، ومهاج�رون أجان�ب ال 

عالق�ة له�م ب�األرض وال يربطه�م بها يشٌء 
س�وى االس�تيطان واالس�تعمار، واالحتالل 
والعدوان، إذ طردوا شعباً من أرضه، واحتلوا 
دياره�م وس�كنوا دورهم، وعاثوا فس�اداً يف 
ممتلكاته�م، ودنس�وا مقدس�اتهم، وحولوا 
بعضه�ا إىل مراق�ص وحان�ات، وإىل مخازن 

واسطبالت.
اإلرسائيليون فرحون هذا العام جداً وسعداء 
كثراً، فهذا العام يختلف عن سابقيه ويتميز، 
فهم س�يحيون ذك�رى »يوم االس�تقالل« يف 
أكثر م�ن عاصم�ٍة عربيٍة، وس�يحتفلون به 
فيه�ا علناً ورصاح�ًة، وس�رفعون أعالمهم 
يف س�مائها خفاقة، وس�رددون أناش�يدهم 
القومي�ة عالي�اً، وس�رقصون ع�ىل أنغ�ام 
موس�يقاهم الوطنية، وس�يرشبون الخمور 
ويتبادلون األنخاب سعادًة، وستقف رشطتنا 
العربي�ة تنظ�م الس�ر له�م أم�ام مق�رات 
االحتفال، وس�ينترش رجال األمن لحمايتهم 
ومنع أي حدٍث قد يش�وش عليهم، أو يسبب 
له�م اضطراب�اً أو قلق�اً، وس�تنقل وس�ائل 

اإلع�الم العربي�ة وقائ�ع االحتف�ال وص�ور 
املشاركني وكلمات التهنئة واملباركة.

وقد يس�تأجرون إلحياء مناس�بتهم األليمة 
علين�ا أوس�ع القاع�ات يف أفخ�م الفن�ادق 
العربية، وس�يدعون إليها كبار الشخصيات 
ومش�اهرها، من رجال السياس�ة واإلعالم 
والفك�ر وغره�م، ليش�اركوهم الجريم�ة، 

ويحتفلوا معهم بيوم استقاللهم، ويصافحوا 
س�فراءهم ويقدموا لهم املبارك�ة والتهنئة، 
وه�م يعلم�ون أنه�م إنم�ا يبارك�ون لهم يف 
ي�وم هزيمتن�ا، ويهنئونهم بذك�رى نكبتنا، 
واإلرسائيلي�ون يعلم�ون ذل�ك ويتعمدون�ه، 
ويحرصون عليه ويس�هلونه، فهذا نرٌص آخر 
يحققون�ه، وانج�اٌز جديٌد يضيفون�ه إليهم، 

فق�د كان حلمه�م أن يحي�دوا دوالً عربي�ًة، 
وأن يضمنوا هدوًء م�ع جبهاٍت عربيٍة كانت 
تقاتله�م، وجي�وٍش كان�ت تعده�م محتلني 

وتصنفهم أعداًء.
وق�د يرس�ل نتنياه�و موفدي�ن م�ن طرفه 
للمش�اركة وتأكي�د العالقة، فه�و ال يحرص 
ع�ىل التنظ�ر لنفس�ه يف األوس�اط الحزبية 
اإلرسائيلية وحس�ب، بل يريد أن يوهن عزائم 
نفوس�ها،  يحب�ط  وأن  العربي�ة،  الش�عوب 
ويضع�ف إرادته�ا، ويريد أن يرس�ل رس�الًة 
إىل الفلس�طينيني ومقاومته�م مفادها أنكم 
أصبحت�م وحدكم وال أحد معك�م، وأن الدول 
العربي�ة قد تركتك�م وتخلت عنك�م، فاقبلوا 
بم�ا نعرض�ه عليك�م ووافق�وا علي�ه، وإال 
فس�تخرون كل يشء، ول�ن تج�دوا أح�داً 
يخدمكم أو يتع�اون معكم، فقد بتم وحدكم 
ال يؤيدك�م أح�د، وال يس�اندكم يف قضيتك�م 

نظاٌم.
يح�زن الفلس�طينيون عىل هذا الح�ال الذي 
وصل�ت إلي�ه أنظمتن�ا العربية، وق�د تخلت 

عن ثوابته�ا القومي�ة ومعتقداته�ا الدينية، 
وس�محت للع�دو أن يجوس يف بالده�ا،  وال 
يتطل�ع إىل أمنن�ا، بل كل ما يريده الس�يطرة 
ع�ىل خراتن�ا، واالس�تيالء ع�ىل املزي�د م�ن 
حقوقنا، فهو الذي يرتبص بنا ويتآمر علينا، 

وإن تظاهر أنه محٌب لنا ومسالٌم معنا.
أل�م يك�ن حري�اً بأنظمتن�ا العربي�ة وجديراً 
بها أن تحي�ي يوم النكبة الفلس�طينية، وأن 
تس�مح لش�عوبها بالتعب�ر عن مش�اعرها 
وإظه�ار تأييدها، وإعالن والئها لفلس�طني 
وإخالصها لش�عبها، فهذا لعمري يريض الله 
عز وجل ويس�عد رسوله الكريم محمداً صىل 
الل�ه عليه وس�لم، خاص�ًة أن ذك�رى النكبة 
له�ذا الع�ام تص�ادف حل�ول ش�هر رمضان 
املعظم، الش�هر الذي يحمل معه دوماً عظمة 
االنتصارات وشموخ العزة، وأمتنا العربية ال 
زالت بخٍر، صادقة الوعد أمينًة عىل العهد، أم 
أن إرضاء الواليات املتحدة األمريكية بسخط 
الله ع�ز وجل أوىل، ومواالة العدو ومصالحته 

بغضبه سبحانه وتعاىل أوجب.

بقلم/أحمد فؤاد
يف االحتفاالت واملوالد الشعبية القديمة، يف القرى املرصية، كانت 
الفرصة سانحة للنصابني ومن عىل شاكلتهم الستغالل لحظات 
البهج�ة يف مواس�م الي�أس الطويل، ورسقة ق�روش صغرة من 
جيوب بسطاء الناس وعامتهم، خالل موجات السعادة الزائفة.

انت�رشت لعبة تس�مى »الث�الث ورق�ات«، وهي باختص�ار تحدٍّ 
لقدرة الالعب عىل اس�تخراج ورقة تحمل صورة »سيدة« من بني 
3 ورقات لعب »كوتشينة«، بعد أن يكرر النصاب اللعبة مرتني أو 
ثالًثا، لرشح سهولتها.. بالطبع قبل أن ينخرط الجميع يف الرهان 
يك�ون قد اس�تبدل ورقة الس�يدة بورقة أخرى، ويظ�ل الجميع 
يدفعون ما بحوزتهم من أموال بس�يطة، ويف النهاية يخر الكل 

ويربح اللص وحده.
مشهد مماثل جرى، لألسف، أمام أعني العالم، خالل حديث رأس 

النظام املرصي عن أزمة س�د النهضة، أع�اد التاريخ ربط أخطر 
صفحات املس�تقبل كله، بواحدة من اللحظات الهزلية، مسخرة 

كاملة حدثت عىل الهواء، يف بلد تواجه أزمة حياة.
أراد النظ�ام امل�رصي تجميل الوجه القبي�ح بالتزامن مع موكب 
نق�ل مومي�اوات فرعونية، فأفرغ ش�وارع العاصم�ة املزدحمة 
دوًما بأهلها، وخرج بحف�ل مبهر، وكأنها الواقع اليومي الوحيد 
يف البل�د، أوركس�رتا وغناء أوبرايل فخم، يف بل�د فقد حتى أصواته 
الجميل�ة وفنه الرائع، فجاء املش�هد س�ريالًيا، ث�م نزلت رضبة 
فش�ل املفاوضات مع إثيوبيا عىل الجميع كصاعقة، بعد ساعات 

من الوهم، حانت لحظة الحقيقة، فأذهلت الكل.
ال يتوافر يف مرص من موارد س�وى مي�اه األمطار، والتي ال تمثل 
أكث�ر من 1.3 مليار مرت مكعب، واملياه الجوفية الناضبة برعة 
م�ع كثافة س�حبها، وتقدر امل�وارد من باقي امل�وارد من رصف 

زراع�ي ومن�زيل مع�اد معالجتهما، ومي�اه جوفي�ة، ومياه بحر 
محالة، بنحو 24 مليار مرت مكعب فقط.

كان من الرائع أن يقرأ رأس النظام األرقام، قبل أن يطالب الناس 
بالرتشيد يف استهالك املياه. يف مرص ال تستهلك املدن قدًرا ضخًما 
م�ن املياه، نحو 77% من املي�اه تذهب إىل القطاع الزراعي، و%12 
فقط لالستهالك املنزيل، ونسبة أخرى 9.9% تذهب إىل حيث يقول 
تقرير حكوم�ي »اس�تخدامات متنوعة«، وه�ي بالطبع مالعب 
جول�ف وحدائق الطبقة الجديدة، الت�ي تحصل عىل ما تريد، ولو 

خصًما من حساب األغلبية الساحقة من السكان.
لم يتوجه الجنرال إىل طبقته بوقف االس�تهالك العبثي من موارد 
املي�اه الش�حيحة، وبالطب�ع لن يفك�ر يف التوجه لها مس�تقباًل، 

هؤالء طبقة الحكام فوق الحكام، ال ُيسألون عما يفعلون.
هذا بالنسبة لش�كل الخطاب، وجوهر انحيازه الطبقي، يف وقت 

أزمة ال ترتك كثر رفاهية للجميع.
أما بالنسبة لجوهر الخطاب السيايس، فقد جاء ضبابًيا، ضعيًفا 
ومهت�زًا، ففي الوقت ال�ذي تحتاج مرص فيه كله�ا للمصارحة، 
واستكش�اف طريقها لخطوة ثانية حتمية، كان الحديث هًش�ا، 
ق�د تعترب التهديد والتلويح بالحرب موجًها إلثيوبيا، أو قد تتيقن 
م�ن خالل متابع�ة لخطابات الجن�رال أن حديث�ه التهديدي عن 
حرب 1962 )التدخل امل�رصي يف اليمن(، وحرب حزيران 1967، 
تهديًدا للمرصيني، خاصة وقد اس�تعان بم�ا يعتربهما هزيمتني 

عسكريتني.
والحقيق�ة الوحي�دة الت�ي تلح عىل الذه�ن والقل�ب، أن الجيش 
امله�زوم يف 1967 كان�ت أحذي�ة أفراده أرشف م�ن جيش كامب 
دافيد، ومن جنراالت الس�الم الدافئ م�ع العدو الصهيوني، كانوا 
مهزوم�ني عس�كرًيا بالفعل، لكنه�م عىل األقل وقف�وا يف خندق 

ح�ق وصدق، ودفعوا بالدم ع�ن بلدهم وأمتهم رضيبة الرشف يف 
ساحات القتال، ولم يتلوثوا باليد الصهيونية املتحكمة، أو الدوالر 

األمركي صانع حكام اليوم وإلههم األوحد.
حّم�ل رأس النظ�ام، وال�ذي وقع منف�رًدا اتفاقية منحت الس�د 
اإلثيوب�ي الرشعية يف 2015، الكل مس�ؤولية املوق�ف الحايل عدا 
نفس�ه، ث�ورة 2011 عىل مب�ارك دائًما يف قفص االتهام، وس�نة 
وحي�دة حكم فيه�ا الراحل محمد مريس ش�كلًيا دون س�لطات 
فعلي�ة، كلها مس�ؤولة عن أزم�ة النيل، لكن الجن�رال الذي كان 
يش�غل يف 2011 منص�ب مدير املخابرات العس�كرية، ث�م وزيرًا 
للدف�اع منذ 2012، فنائب لرئيس ال�وزراء وحاكم فعيل يف يوليو 
2013، ثم رئي�س بصالحيات ال مح�دودة وال منقوصة يف يونيو 

2014، ال يتحمل منها شيئاً.
هل سمع أحد عن جيش أو وطن انترص بهكذا قائد!

 

قص�ص ومواقف كثرة ال يتي�ح الوقت ذكر معظمه�ا، ومنها ما 
غابت عنه�ا الكامرات والتوثيق، لكنها بقي�ت محفورة يف تاريخ 
الع�راق، كمواق�ف س�تتحدث عنها أجي�ال، ويتناقله�ا من عاش 
الوقأيع بامٔلها، مواقف بطولية وإنس�انية تعجز االٔلسن والكلمات 

عن وصف معانيها.
س�طرت الق�وات االٔمني�ة بمختلف صنوفه�ا بط�والت، يمكن أن 
تك�ون دروس�اً للجيوش العاملي�ة، ولصفحات التاريخ االٕنس�انية 
واالٔخالقية، وصارت مرضب أمثال للشجاعة والبطولة والتفاني، 
ول�م ين�ال أصحابها نتيج�ة مواقفهم تلك، ش�هادات أو ش�ارات 
ونياش�ني حربية، ولم تحص�ل تلك املواقف عن تدريب أو دراس�ة 
وتعليم، بل تجلت مواقف من الفطرة واالٕنس�انية وقمة الش�عور 

بالوطنية.
ال نج�د وصفاً لضابط ت�ربع براتبه، للعوأي�ل النازحة الهاربة من 
قبضة االٕرهاب، وال لذلك الذي إستش�هد وهو يتقدم بني الرصاص 
لينقذ طفال وأمه، أو تغيب عن بال أحد صورة من يس�قي حيوانا 
ف�ر رعات�ه، وال أمهر من طيار ش�اب تجاوز األربعة اآلف س�اعة 
جوية يف غضون أش�هر، وهذا رقم ال يحققه طيارون بعد سنوات 
طويلة م�ن الخدمة وخوض الحروب الكب�رة، وآخر يطر الربعة 
عرش س�اعة متواصلة، أو م�ن  نفذ عتاد طأيرته وقلب الس�يارة 
املفخخة بجنح الطأي�رة، أو ذلك الجندي الذي يحرس قرصاً كبراً 
يف مناطق االشتباك، وال يعرف ملن يعود أو إن كان صاحبه إرهابياً 
أو مختل�ف مع�ه ديني�اً أو عقأيدي�اً، وحني تس�ألهذا الجندي عن 
حاله هو، تجد عأيلته تسكن يف بيت تجاوز من صفيح، بينما هو 
يح�رس بيتا بأفخر االٔثاث والتكي�ف، وفيه مقتنيات تكفي لرشاء 

أكثر من منزل لهوألء املقاتلني.
تل�ك الصور لم تدرس�ها مدارس أكاديمية أو جامعات عس�كرية، 
أو معنية بحقوق االٕنس�ان، بل لم يخطط لها بش�كل مبارش، وال 
وضعت  أحكام صارمة عىل مقاتلني، ال ُيخىش منهم مخالفة قيم 
تعلموه�ا بفطرية، وم�ن نعجز عن وصفهم لم نس�مع مثلهم يف 
العالم، وال يوجد قانون مثالً يفرض عىل حديث الزواج، ويف ش�هر 
عس�له، أن يقط�ع إجازته ويرتك عروس�ه يف ثالث ي�وم، ويلتحق 
بمجموعته بعد أن س�مع  بأن هناك تعرضا  إرهابيا عليهم، كذلك 
الضابط الذي يتقدم جنوده ويَحش�دهم بكالمات »الغرة، الغرة« 

العراقية.
ووصل�وا اىل درج�ة االٕيم�ان، بأن التضحي�ة من أج�ل الوطن هو 
بناء ملس�تقبل االٔجيال، بل ضحوا بدمأيهم، لحماية الش�عوب من 
الهجم�ات االٕرهابي�ة، التي كانت تح�اول إجتاح العال�م براياتها 
السوداء، لم يشاوروا مع بل أشر لهم عىل العدو فهبوا يتسابقون.
ه�ل بالفع�ل هكذا ق�وات تحت�اج اىل تدريب؟ وه�ل يحتاجون اىل 
إستشارة وخربة دولية وأمريكية؟  وعقولهم تتجه حيثما تتحرك 
بوصل�ة الوطن، وطاقاته�م تتضاعف عندما يس�معون، ظلماً أو 

إرهاباً توغل.
إن الق�وات االٔمريكي�ة وق�وات الناتو، بحاجة اىل دراس�ة التجربة 
العراقي�ة، وكي�ف ه�ب املالي�ني بمختل�ف االٔعم�ار واملس�تويات 
االٕجتماعي�ة والثقافي�ة، ف�كان الش�يخ الكب�ر يس�ابق الش�اب 
والجندي يقف مع الضابط يف خندق واحد، وكذلك املهندس واملعلم 
والفالح واالٔمي، وذاك شاب لم يبلغ الحلم يتوسد الرتاب، وقصص 
كب�رة تتجىل فيها مواق�ف البطولة والتضحي�ة، تصلح أن تكون 
مجلدات مناهج وتدرس يف االٔكاديميات العاملية.. وعىل االٔمريكان 
وحلف الناتو طلب التدريب واالٕستشارة من  هذه النماذج، فقوات  
وش�عب بهذا الح�ال ال يحتاج تدريب�ا من أحد وال مش�اورة، وأن 
مصلح�ة أّي وطن ال يقدره�ا اإلّ أبنأيه، فكي�ف إذا كان يف الوطن 

أبناء بهذا املستوى من املثالية والشجاعة واالٕستعداد للتضحية؟
أكيد أن مثل هٔوالء ال يقبلون ببقاء قوات أجنبية عىل أرضهم، وهم 
من ش�عب معروف عنه برفض االٔجنبي، فكيف إذا كانت مقدمات 

هذا التواجد بأسم االٕحتالل!

هل تحتاج القوات
 العراقية للتدريب؟!

بقلم / واثق الجابري  هل من جودة في التعليم العالي العراقي ؟

يوُم االستقالِل اإلسرائيلي احتفاالت عربية ومباركة رسمية

لعبة الثالث ورقات .. بين موكب الفراعنة وسد إثيوبيا

بقلم/أ.د. محمد الربيعي



6صحيفة-يومية-سياسية-عامة A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r الثالثاء 13 نيسان 2021 
6 العدد 2566 السنة الحادية عشرة

أج�رت لجنة كرة الصاالت والش�اطئية، قرع�ة األدوار النهائية 
ل�دوري الك�رة الش�اطئية ال�ذي س�ينطلق بعد انقضاء ش�هر 

رمضان.
وذك�رت اللجن�ة أن القرعة جرت يف مقر االتح�اد العراقي لكرة 
القدم، وقس�مت الف�رق املتأهلة عىل مجموعت�ن، ضمت األوىل 

ف�رق، أم ق�ر، والنجدة، واملعق�ل، وجبيلة، ومصايف الوس�ط، 
وتألف�ت الثاني�ة م�ن ف�رق، الح�دود، والهاش�مية، والجيش، 

ومصايف الجنوب، والكفل.
وح�ددت اللجن�ة ملعب�ّي االتح�اد، ون�ادي الجي�ش، مرسح�ا 

للمنافسات.

تحديد موعد األدوار النهائية للكرة الشاطئية

إقالة عادل ناصر من تدريب الميناء

اوديشو يجدد عقده 
مع الصقور

مدرب أوكراني يقود منتخب السباحة

بشعار الفوز .. الجوية والشرطة يخوضان منافسات االبطال 

حصد اربع ذهبيات..

منتخب العاب القوى يتصدر بطولة الجائزة 
الكبرى في مشهد

تص�در املنتخ�ب العراق�ي أللع�اب 
القوى، منافس�ات الي�وم األول من 
س�باقات الجائزة الكربى اآلسيوية 
الجارية يف مدينة مش�هد اإليرانية، 

بمشاركة 14 دولة.
وأضاف املنتخ�ب العراقي ذهبيتن 
ذهبي�ات   4 إىل  ليص�ل  وبرونزي�ة، 

وبرونزية يف اليوم األول من السباق.
لالتح�اد،  التنفي�ذي  املدي�ر  وق�ال 
الدكت�ور زي�دون ج�واد، إن »وف�د 
منتخبن�ا أضاف ذهبية وبرونزية يف 

سباق 400م«. 
وحقق طه حس�ن ياس�ن ميدالية 
ذهبية بزم�ن 46.22 ثاني�ة، بينما 

حص�د زميل�ه محم�د عب�د الرضا 
جنج�ون امليدالي�ة الربونزية لنفس 

السباق بزمن 47.31 ثانية.
وأوضح أن »منتخ�ب العراق للتابع 
4×100م املؤل�ف م�ن ف�الح عب�د 
وحس�نن  يون�س  وأكث�م  الزه�رة 
ناه�ي،  ع�ي  وحس�ن  حس�ن 

تمك�ن م�ن حص�د ذهبية الس�باق 
ليك�ون مجم�وع امليداليات 4 ذهب 

وبرونزية واحدة«. 
أللع�اب  الع�راق  منتخ�ب  حص�د 
يف  ذهبيت�ن  ميداليت�ن  الق�وى، 
منافس�ات بطولة الجائ�زة الكربى 
اآلسيوية الجارية أحداثها يف مدينة 

مشهد اإليرانية.
وخطف الالعب حس�ن ع�ي ناهر 
أول ذهبي�ات املنتخ�ب الوطن�ي يف 
س�باق ركض 100 م�ر، بزمن قدر 
10.45 ثانية متفوقا عىل بطل آسيا 

العداء اإليراني.
فيما أح�رز امليدالية الذهبية الثانية 

العداء محمد حس�ن يف س�باق 110 
أمت�ار حواج�ز بزمن ق�دره 14.08 

ثانية.
زال�ت  ال  املنافس�ات  أن  إىل  يش�ار 
املنتخ�ب  يتطل�ع  حي�ث  جاري�ة 
م�ن  رصي�ده  لزي�ادة  العراق�ي 

امليداليات يف السباقات املقبلة.

مازال�ْت األندي�ة العراقي�ة ُتعان�ي من ُعق�دة الطم�وح املحّي يف 
كل مش�اركاتها بع�د أن كّيف�ْت الهيئات اإلدارية ُخط�ط أعمالها 
الس�رضاء الجماهري يف املنافس�ة ع�ىل بطولة ال�دوري والكأس 
كأقىص إنجاز يمكن أن يشّكل لها ذريعة يف تفسري معنى النجاح!
مراجعة بس�يطة لتاريخ املش�اركات الخارجية ألنديتنا، تكش�ُف 
بوضوح حالة الراجع باملستوى مقارنة مع أندية القاّرة الصفراء 
يف وقت نجُد أن هناك فارقاً شاسعاً بن مكانة وُثقل الكرة العراقية 
املتمّثل�ة باملنتخبات الوطنية وبن خ�واء ما تحقق من نتائج عىل 
صعيد الدوريات اآلس�يوية باس�تثناء حصول الق�وة الجوية عىل 
لق�ب البطول�ة )الثانوية( كأس االتحاد اآلس�يوي لثالثة مواس�م 
متتالي�ة، وهي نتيج�ة ال تمّثل معياراً ُيمكن الرك�ون اليه يف منح 

التمّيز ألنديتنا خارجياً لتواضع األندية املشاركة يف تلك البطولة.
ما تعرّض لُه نادي الزوراء من خس�ارة عىل ي�د الوحدة اإلماراتي 
يف مب�اراة املُلح�ق املؤّهل�ة ل�دوري املجموع�ات ق�د يفص�ُح عن 
حقيق�ة فلس�فة إدارات أنديتن�ا التي ال تمتلك رؤي�ة الخروج من 
النط�اق املحّي واالنطالق نحو مقارعة األندية اآلس�يوية، فكانت 
التحضريات -بدءاً م�ن نوعية وقيمة التعقادات- ال توحي بوجود 
جّدية ودراس�ة فنية توازي مس�توى التناف�س الخارجي يف وقت 
أن إدارة الن�ادي كان�ت ُتعاني م�ن أزمة مالية عج�زت عن إيجاد 
الحلول املبّكرة لها ُتمّكنها من توفري إعداد جيد يس�تقطب العبن 
بمستويات عالية يعّززون من صفوف الفريق، وخاصة هي تدرك 
جيداً أن النوارس لم تكن خالل منافسات الدوري املمتاز بمستوى 
يتي�ح لها أن تكون منافس�اً رشس�اً ع�ىل لقبه، فكي�ف يمكن أن 

ُتنافس عىل اللقب اآلسيوي أو حتى اجتياز املباراة التأهيلية؟!
الحقيق�ة إن إدارة ن�ادي ال�زوراء وه�ي تحت قي�ادة نجم بقيمة 
الكابتن فالح حس�ن املش�هود له منذ أن كان العباً يجول ويصول 
يف املالع�ب ُمدافعاً عن أل�وان النوارس واملنتخب الوطني وس�ّجل 
تاريخاً ُمرشقاً يف مس�اهمته وتأثريه بإح�راز البطوالت واأللقاب 
عىل املس�توى املحي والخارج�ي، قبل أن يّتجه بع�د اعتزاله نحو 
مي�دان التدريب وُيحقق بعض اإلنجازات التي أضيفت اىل س�جله 
الذهب�ي، لكن�ه ل�م ُيعرف عنه أن�ه كان بارع�اً وُملّم�اً يف الجانب 
اإلداري!! وتلك املس�ألة ال تش�ّكل منقَصة ش�خصية بقدر ما هي 
مواصفات وموهبة متى ما تع�ّززت بالثقافة األكاديمية والخربة 
العملية املُكتس�بة ُيمكن أن تس�هم يف خلق كوادر إدارية محرفة، 
ُتب�دع يف إيجاد الحل�ول ووضع خطط التطوير بعي�داً عن الروتن 

واألساليب املتوارثة!
ثعل�ب الكرة العراقية ومنذ اس�تالمه مهمة إدارة دف�ة الزوراء يف 
ش�هر آب 2010 ولغاية اآلن، أجته�د يف قيادة النادي تحت ظروف 
أكثرها كانت قاهرة، وحّقق بعض النجاحات عىل املستوى املحي 
وهو أمر يحس�ب له، لكنه عجز ع�ن التحليق به خارجياً أو كرس 
قيود األزمة املالية املزمنة، وهو ما يش�ّكل فشالً بحسابات فريق 
ح�از عىل 14 لقباً كبطل للدوري )1975–76، 1976–77،1978–
 ،99–1998  ،96–1995  ،95–1994  ،94–91،1993–79،1990
 ،16–2015  ،11–06،2010–01،2005–2000،2000–1999
2017–18) مع الوصافة ست مرات، وحقق لقب الكأس 16 مرة 
مع الوصافة مّرتن، وال يحت�اج إلثبات مكانته بن فرق املقدمة، 
بل يحتاج اىل عبور مرحلة املنافس�ة ع�ىل لقب الدوري واالنطالق 
نحو حصد لقب آس�يوي ُيزّين خزانته التي س�تكون شاهدة عىل 
إثبات نج�اح اإلدارة من عدمِه بعد 11 عاماً من قبضة الس�يطرة 

عىل مقّدرات النادي دون تغيري.
األندي�ة الجماهريية األخرى ال تش�ّكل اس�تثناًء م�ن املحنة التي 
ُيعان�ي منه�ا ال�زوراء ع�ىل املس�توى الخارج�ي، ب�ل إن األرقام 
املتحّققة من خالل املشاركات اآلس�يوية السابقة لها تؤكد أيضاً 
ع�دم وج�ود أي ُخطط س�راتيجية أو بناء فّني رص�ن يمكن أن 
ُيش�ّكل عامل قوة لتميض نحو منافس�ة أندية آسيا أو حتى أغلب 
األندية العربية وهو ما يس�توجب إحداث تغيري ش�امل يف فلسفة 
اإلدارة، واإلرتقاء بالطموح من النطاق املحي اىل الخارجي، وقبلها 
تعضي�د موقفها بالتخلّص من التبعي�ة املالية كمعيار جوهري يف 

تقييم قيمة ونجاح العمل الحق.

محنة الزوراء خارجيًا

رعد العراقي

اعلن�ت الهيئة االدارية لنادي القوة الجوية 
ع�ن تجدي�د تعاقده�ا م�ع امل�درب ايوب 

اوديشو ملدة ثالث سنوات.
وق�ال عي زغ�ري عض�و إدارة الن�ادي إن 
»اإلدارة ارتأت تجديد عقد مدربها الكروي 
كونه مدربا كبريا وقاد الجوية بشكل رائع 
خ�الل الدوري املمت�از وأس�هم يف إيصاله 

لبطولة دوري أبطال آسيا«.
وب�ن أن »امل�درب اي�وب ابدى اس�تعداده 
لالس�تمرار بالنادي عاداً ذل�ك واجباً تجاه 

النادي العريق وجمهوره الويف«.

فري�ق  ويس�تهل 
الحوي�ة  الق�وة 

ره  مشوا
يف 

لبطولة  ا
االٓسيوية 
بمواجهة 
رقة  لشا ا

ي�وم  االمارات�����ي 
االربعاء املقبل ضمن منافس�ات 

املجموعة الثانية.

تعاق�د االتحاد العراقي للس�باحة مع 
امل�درب األوكراني س�ريجي بيليتيوك 
لقي�ادة منتخب الس�باحة واإلرشاف 
ع�ىل باق�ي الفئ�ات باس�تثناء فريق 

الغطس.
اتح�اد  رئي�س  گبي�ان  خال�د  وق�ال 
م�ع  تعاق�د  »االتح�اد  ان  الس�باحة 
امل�درب األوكران�ي س�ريجي بيليتيوك 

ملدة عام قابل للتجديد، وأنه س�يكلف 
لتدريب املنتخب العراقي األول يف كافة 
الفعاليات )الحرة، الفراش�ة، الظهر، 

ع�ىل  س�يرشف  كم�ا  الص�در(، 
منتخبات الفئات االخرى«.

وبن گبيان؛ أن »االتفاق 
املدربن  تأهي�ل  ش�مل 
العراقي�ن م�ن خ�الل 
ال�دورات  اقام�ة 
مس�تغلن  التدريبي�ة 
خربة املدرب األوكراني 

بفعالية السباحة«.
»تواجد  ان  واكد 

ب  ر مل�د ا
فرصة 

لتأهي�ل مدربين�ا الش�باب اليصالهم 
ملس�تويات عالي�ة ليكون�وا مؤهل�ن 
بع�د  واألندي�ة  املنتخب�ات  لقي�ادة 

اكتسابهم الخربة«.
واوض�ح ان »االتح�اد العراقي 
حص�ل عىل موافق�ة ودعم 
وزي�ر الش�باب والرياضة 
الكابت�ن عدن�ان درج�ال 
الذي قدم كل أوجه الدعم 
بغي�ة  واملعن�وي  امل�ايل 
انج�از التعاق�د مع املدرب 

األوكراني للعراق«.

يستهل فريق القوة الجوية مشاركته يف دوري أبطال 
آسيا غدا األربعاء، بلقاء فريق نادي الشارقة.

وتضم املجموعة إىل جان�ب فريق نادي القوة الجوية 
فرق: تركتور س�ازي اإليران�ي وباختاكور األوزبكي، 

فضال عن أصحاب الدار الشارقة اإلماراتي.
واكد ايوب اوديش�و مدرب الفريق ان »الفريق جاهز 
نفس�ياً وفنيا وبدني�ا لتقديم مس�توى جيد وتحقيق 
نتائ�ج ايجابي�ة تلي�ق بكرة الن�ادي العري�ق«، مبينا 
أن »الن�ادي س�يواجه خ�الل رحلته االس�يوية فرقاً 

عىل مس�توى عال وقوية، واملنافس�ة س�تكون قوية 
ب�ن الفرق للحص�ول عىل بطاقة الرش�يح للمرحلة 
املقبل�ة«. واجرى فريق الق�وة الجوية اخ�ر وحداته 
التدريبي�ة قب�ل اللق�اء بينم�ا يخ�وض الرشطة أول 
مواجهات�ه ضم�ن املجموعة االس�يوية الثالثة والتي 
س�تقام باسلوب التجمع ملرحلتن ويحتضنها النادي 
االهي الس�عودي، بمواجهة الدحي�ل القطري بعد غد 
الخميس يف الس�اعة الثامنة مساًء. ويالقي الرشطة 
فريق االس�تقالل يوم األحد املقبل يف الثامنة والنصف 

ويف اللقاء الثالث يواجه االهي الس�عودي االربعاء من 
االسبوع املقبل يف العارشة والنصف مساًء.

وقال اليتش مدرب الرشطة »البد من االس�تفادة من 
املشاركة يف البطولة وتحقيق نتائج إيجابية«.

وأض�اف مدرب الرشط�ة؛ ان »الفري�ق يضم عنارص 
جيدة، وكذلك يمتلك العبن محرفن بحجم املنافسة 
االس�يوية، مث�ل الالع�ب الربازي�ي رافائي�ل س�يلفا 
والفنزوي�ي جيليمن ريفاس إىل جانب العبي املنتخب 

العراقي الوطني«.

قررت الهيئة اإلدارية املؤقتة لنادي 
الطلبة، إبعاد كابتن الفريق سامال 
س�عيد، واملهاجم مصطفى كريم، 
واملح�رف الربازي�ي وس�ي، ع�ن 

الفريق وفسخ التعاقد معهم.
أن  الن�ادي،  يف  مص�در  وأوض�ح 
الالعب�ن  إبع�اد  ق�ررت  »اإلدارة 
حضوره�م  لع�دم  املذكوري�ن، 
التمرين وتمرده�م احتجاجا لعدم 

تسلم مستحقاتهم«.
أبع�دت  »اإلدارة  أن  إىل  وأش�ار 
الالعب الربازيي بسبب تريحاته 
بوس�ائل اإلعالم حول ع�دم توفري 
الطع�ام له وأنه أصب�ح جائعا مع 
الفري�ق ويعاني من ع�دم امتالكه 

املال«.

»اإلدارة  أن  املص�در،  وأض�اف 
اجتمع�ت م�ع الالعب�ن ودعته�م 
لاللت�زام بالتدريب وب�ذل الجهد يف 
املباريات املقبلة، ووعدت بتس�ليم 
باملئ�ة   30 بنس�بة  مس�تحقاتهم 

خالل اليومن املقبلن«.
وتاب�ع أن »اإلدارة وجه�ت إن�ذارا 
الفري�ق  إىل بقي�ة العب�ي  نهائي�ا 

بشأن االلتزام«.

إدارة الطلبة تنهي عقدي 
سامال سعيد ومصطفى كريم

كش�ف مصدر مقرب من إدارة نادي امليناء، 
أسباب إقالة املدرب عادل نارص من القيادة 

الفنية للفريق.
وقال املصدر إن »قرار اإلقالة ألسباب إدارية 
بحت�ة وال دخل للمس�توى الفن�ي والنتائج 

بقرار عزله عن الفريق«.
وأض�اف »اإلدارة تحملت الكث�ري من تدخل 
امل�درب يف العمل اإلداري وبالتايل قرار إقالته 

كان ال بد منه«.
اصطح�ب  ن�ارص  ع�ادل  أن  إىل  وأش�ار 
الالعب�ن ملدي�ر ع�ام رشك�ة املوان�ئ 
وحاول إثارة الش�كوك حول نزاهة 
اإلدارة دون أن يح�ر أي عضو 
الت�رف  وه�ذا  اإلدارة  م�ن 

مرفوض قطعا.
وأوض�ح املص�در، أن »تدخالت 
امل�درب يف العم�ل اإلداري كث�رية 
ال تع�د وال تحىص م�ن بينها تغيري 
الفن�دق ال�ذي اختارت�ه اإلدارة أثناء 

تواجد الفريق يف بغداد«.
وتاب�ع »تفاج�أت اإلدارة بأن امل�درب قرر 
إس�كان الالعبن بفندق آخر وهذا املوضوع 
م�ن اختصاص اإلدارة، وبالت�ايل بات تدخل 

عادل نارص يف العمل اإلداري غري مربر«.
ولف�ت إىل أن اإلدارة تع�ي أن نتائ�ج املدرب 
مقبول�ة نوعا ما وأفضل م�ن نتائج املدرب 

الس�ابق لكنه�ا دون مس�توى طموح�ات 
جماه�ري الن�ادي، مع ذلك ق�رار اإلقالة أتى 

لتدخل املدرب بالعمل اإلدارية.

يشار إىل أن املدرب عادل نارص علق عىل قرار 
إقالته بالغريب وأنه لم يبلغ بش�كل مبارش 
بل أنه قرأ اخبار استقالته عرب )فيس بوك(.



تلقى دييج�و س�يميوني، املدير الفني 
ألتلتيكو مدريد، رضب�ة مؤملة بإصابة 
ثنائي الفريق، ج�واو فيليكس وكريان 
تريبي�ري، خ�ال لقاء األم�س ضد ريال 
بيتي�س، يف إط�ار الجول�ة 30 من عمر 
»مون�دو  صحيف�ة  الليجا.وذك�رت 
ديبورتيفو«، أن النج�م الربتغايل جواو 
فيليك�س، عانى من تج�دد اإلصابة يف 
الكاح�ل األيمن.وأضاف�ت أن اس�تبدال 

كريان تريبي�ري يف الدقيقة 78 من عمر 
مباراة بيتيس، ج�اء ألن الاعب يعاني 

من رضبة يف أسفل الظهر.
كان  بيتي�س،  ري�ال  مواجه�ة  وقب�ل 
أتلتيك�و مدريد قد أعل�ن غياب توماس 
ليمار، العب وس�ط الفريق، عن املباراة 
ألنه يعاني من إصابة عضلية حدثت له 
الس�بت املايض.وختمت الصحيفة بأن 
أتلتيكو مدريد ينتظر إجراء الفحوصات 

الطبي�ة عىل الاعبني، م�ن أجل معرفة 
مدى قدرتهم عىل املشاركة مع الفريق 

يف مباراته املقبلة أمام إيبار.
وتع�ادل أتلتيك�و مدري�د م�ع بيتي�س 
به�دف ل�كل فري�ق، ليواص�ل الروخي 
بانكوس تص�در جدول ترتي�ب الليجا 
برصي�د 67 نقط�ة، بف�ارق نقطة عن 
ري�ال مدري�د الوصي�ف، ونقطتني عن 

برشلونة ثالث الرتتيب.

يس�تعد بوروس�يا دورتمون�د ملواجه�ة نظ�ريه مانشس�رت 
سيتي، عىل ملعب سيجنال إيدونا بارك غدا األربعاء، يف إياب 
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وبحس�ب ش�بكة »س�كاي 
س�بورتس«، فإن جادون سانش�و جناح دورتموند، عاد إىل 
التدريبات، قبل أيام من املباراة املرتقبة أمام فريقه السابق.
وأضافت أن سانشو أكمل سباقات الرسعة والتدرب بالكرة 
خال جلس�ة فردية يف مركز تدري�ب بالنادي، ليؤكد الاعب 
أن�ه قريب م�ن الع�ودة، بعدما عان�ى من إصاب�ة عضلية.
وتابعت الش�بكة أن سانشو سيدعم دورتموند أمام سيتي، 
ليعود الاعب بعد غياب 40 يوًما، حيث كانت آخر مباراة له 
يف 2 آذار املايض أمام بوروسيا مونشنجادباخ، عندما سجل 
هدف الفوز يف تلك املباراة.ويعد سانش�و عنرًصا أساسًيا يف 
دورتمون�د، وش�ارك يف 31 مب�اراة بجميع املس�ابقات منذ 
بداية املوس�م، وخالهم تمكن من تس�جيل 12 هدًفا وقدم 
16 تمريرة حاسمة.وس�قط الفريق األملاني يف فخ الهزيمة 
أمام مانشس�رت س�يتي، يف مباراة الذه�اب التي أقيمت عىل 

ملعب االتحاد، بنتيجة )2-1(.

حاف�ظ الرصبي نوف�اك ديوكوفيتش 
عىل صدارة التصني�ف العاملي لاعبي 
التن�س املحرتف�ني ألس�بوع جدي�د، 
حيث لم تش�هد قائم�ة أفضل عرشة 
العبني أي تغيري.ويف التصنيف الجديد 
الص�ادر ام�س اإلثنني، ظ�ل الرويس 
دانيي�ل ميدفيدي�ف وصيف�ا برصي�د 
10 آالف و30 نقط�ة، بف�ارق 1.933 
يح�ل  »نويل«.بينم�ا  خل�ف  نقط�ة 
اإلس�باني رافائيل ن�ادال ثالثا بواقع 
النمس�اوي  وخلف�ه  نقط�ة   9.670
دومينيك تيم ثم اليوناني ستيفانوس 

األملان�ي  تسيتس�يباس.ويأتي 
ألكس�ندر زفرييف سادسا ومن بعده 
الس�ويرسي املخرضم روجيه فيدرير 
قائم�ة  الس�ابع.ويكمل  املرك�ز  يف 
األفضل كل من الرويس آندري روبليف 
ث�م األرجنتين�ي دييجو ش�فارتزمان 
وأخريا اإليطايل ماتيو برييتيني.بينما 
صعد اإلس�باني بابلو كارينيو بوستا 
ثاثة مراكز بعد تتويجه بلقب ماربيا، 
ليح�ل يف التصنيف ال�12 عامليا، خلف 
باوتيس�تا أجوت،  مواطن�ه روبرت�و 
ليصعد عىل حس�اب كل م�ن الكندي 

دينيس ش�ابوفالوف )13( والفرنيس 
والبلجيك�ي   )14( مونفي�س  جاي�ل 

ديفيد جوفني )15(.

قال أويل جونار سولس�كاير مدرب مانشسرت يونايتد، 
إنه يتمنى اس�تمرار إدينس�ون كافاني م�ع النادي يف 
املوس�م املقبل، بع�د أن قاد هدف مهاج�م أوروجواي 
يونايت�د للف�وز )3-1( خ�ارج ملعب�ه ع�ىل توتنهام 
هوتسبري يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.ويستعد كافاني 
)34 عام�ا(، ال�ذي انضم إىل يونايتد من باريس س�ان 
جريم�ان، ملواصلة مس�ريته يف أمري�كا الجنوبية بعد 
فشله يف التأقلم يف إنجلرتا وفقا لتقارير صحفية.لكن 
قدراته تبقى واضحة وأكد سولسكاير أن يونايتد يبذل 

قصارى جهده من أجل محاولة اإلبقاء عىل كافاني.
وأبل�غ سولس�كاير الصحفيني بعد انتص�ار فريقه يف 
ش�مال لن�دن »عقدن�ا اجتماع�ات صادق�ة. ال يوجد 
أرسار، نح�ن نريد اإلبقاء عليه«.وأوضح سولس�كاير 
أن الظ�روف غري الطبيعية التي تس�ببت فيها جائحة 
كوفيد-19 كانت صعبة عىل كافاني الذي لم يس�تطع 

أن يأتي بأرسته إىل مانشسرت.
وأض�اف امل�درب النرويج�ي »إنه يفكر ملي�ا حول ما 
يريده، وأنا أتفهم ذلك. يعرف ما أريده، أرغب أن يكون 

موجودا هنا يف ستاد أولد ترافورد يسجل هدفا برضبة 
رأس طائ�رة، ال يوجد أفضل من هذا الش�عور. ولذلك 
لننتظ�ر ونرى ما س�يحدث«.وتابع »يعرف ش�عوري 
جي�دا، وأنا أعرف ش�عوره. لم يحس�م أم�ره بعد وأنا 
أع�رف أنه كان عاما صعبا عىل الجميع لكن بالنس�بة 
لاعب جديد ال يتحدث اإلنجليزية وال يش�عر بالثقافة 
اإلنجليزي�ة من أجل التح�دث إىل الن�اس وعدم وجود 
أصدقائ�ه حوله، كل هذا يدور يف ذهنك إذا كان هذا ما 

تريده«.

واصل إنرت ميان، مش�واره نحو الظفر 
بلقب الدوري اإليطايل هذا املوس�م، بعد 
ف�وزه الصع�ب ع�ىل كالي�اري بنتيجة 

)1-0(.وبحس�ب صحيف�ة »كوريري 
ف�إن  س�بورت«،  ديلل�و 

إن�رت حص�د 74 نقطة 
من 30 مب�اراة حتى 
اآلن، ويحتاج لجمع 
13 نقط�ة يف آخر 8 
مباري�ات بالبطولة، 

التتوي�ج  أج�ل  م�ن 

الكالتش�يو.وأضافت  بلق�ب  رس�مًيا 
أن رج�ال امل�درب أنطوني�و كونت�ي، يف 
طريقهم لحصد لقب الكالتشيو، الغائب 

عن الفريق منذ موسم 2010-2009.
ولفتت الصحيف�ة إىل أن هذا اللقب 
قد يتحول لنقط�ة انطاق مبهرة 

من أجل مستقبل إنرت ميان.
ولعل تتويج إنرت، يكرس سلسلة 
يوفنت�وس التاريخي�ة، بعدم�ا 
ال�دوري  بلق�ب  الي�ويف  ت�وج 
التس�ع  الس�نوات  يف  اإليط�ايل 

األخرية ع�ىل التوايل، يف إنج�از فريد من 
نوعه.ويتصدر إنرت ميان، جدول ترتيب 
املس�ابقة برصيد 74 نقط�ة، بفارق 11 
نقطة عن ميان الوصي�ف، و12 نقطة 

عن يوفنتوس ثالث الرتتيب.
من جهة اخرى أثار الربتغايل كريستيانو 
رونالدو، نجم وه�داف يوفنتوس، حالة 
كبرية م�ن الجدل يف الس�اعات املاضية، 
بعدما ق�ام بخلع ورم�ي قميص اليويف 
ع�ىل أرض امللع�ب، عقب نهاي�ة مباراة 
جنوى.الي�ويف ف�از عىل جن�وى بنتيجة 

)3-1(، لك�ن الدون لم يتمكن من وضع 
اسمه يف سجات مسجيل أهداف اللقاء.

ديلل�و  »الجازيت�ا  صحيف�ة  وذك�رت 
س�بورت«، أن غضب رونالدو جاء لعدم 
قدرت�ه ع�ىل تس�جيل أي ه�دف خ�ال 
املباراة.وأضافت أن كريس�تيانو بعد أن 
قام بإلقاء قمي�ص يوفنتوس عىل 
األرض، قام بتوجيه بعض اللكمات 
لحائ�ط غرف�ة خل�ع املاب�س، يف 
محاولة منه إلنه�اء حالة الغضب 
ث�م ذه�ب  الت�ي تس�يطر علي�ه، 

لاستحمام وذهب يف صمت.
وتابع�ت أن رونال�دو م�ن أجل أن 
يبق�ى يف يوفنتوس بالفرتة املقبلة، 
سيطلب بعض الضمانات، وأبرزها 
أنه سيبقى إذا قام النادي بالتعاقد 
وكب�رية،  ممي�زة  صفق�ات  م�ع 
مش�رية يف الوقت ذاته إىل أن النادي 
ال يس�تطيع ضم�ان ذل�ك بالوقت 
مس�تقبل  ب�أن  الحايل.وختم�ت 
كريس�تيانو رونال�دو يف يوفنتوس 

غري مؤكد حتى اآلن.
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قال وزي�ر الصحة اإليطايل 
يف مقابل�ة م�ع صحيفة ال 
ريبوبلي�كا املحلية إنه »من 
الس�ابق ألوان�ه« تحديد ما 
إذا كانت روما ستستضيف 
املباراة االفتتاحية يف بطولة 
أوروبا لك�رة القدم 2020، 
وإنه سيتم بذل كل الجهود 
املمكنة لإلبقاء عىل املباراة 

يف روما.
وطل�ب االتح�اد األوروب�ي 
)اليويف�ا(  الق�دم  لك�رة 
م�ن 12 مدينة م�ن املقرر 
مباري�ات  تس�تضيف  أن 
م�ن  املؤجل�ة  البطول�ة 
الع�ام املايض الكش�ف عن 
بع�دد  الخاص�ة  خططه�ا 
الذين سيسمح  املش�جعني 
مباري�ات  بحضوره�م 

البطولة.
إقام�ة  املق�رر  م�ن  وكان 
البطول�ة يف الع�ام امل�ايض 
لكنها تأجلت بسبب األزمة 
الصحي�ة العاملية للفريوس 
رسي�ع االنتش�ار وأقيم�ت 
معظم منافس�ات اللعبة يف 
أوروبا خال أخر 12 شهرا 

بدون جمهور.

تعرضت آمال آرس�نال يف التأهل للدور قبل النهائي 
يف ال�دوري األوروب�ي، لرضب�ة جديدة بع�د إصابة 
الجناح بوكايو ساكا يف الفخذ خال مباراة الفريق 
يف ال�دوري اإلنجليزي املمتاز أمام ش�يفيلد يونايتد 
لتتفاقم مش�اكل املدرب ميكيل أرتيتا قبل مواجهة 

سافيا براج التشيكي الخميس املقبل.
وخرج س�اكا من املباراة، التي انتهت بفوز فريقه 
3-صف�ر، يف الدقيق�ة 69 وق�ال امل�درب أرتيتا إنه 

سيتم تقييم حالته خال األيام القليلة املقبلة.
وكان أرس�نال تع�ادل عىل أرض�ه )1-1( يف ذهاب 
دور الثماني�ة لل�دوري األوروبي األس�بوع املايض 

وسيخوض لقاء العودة خارج ملعبه.
ويغيب عن تش�كيلة النادي اللندني بسبب اإلصابة 
أيض�ا العب�وه ديفيد لوي�ز وكريان ترين�ي ومارتن 
أوديجارد وإميل س�ميث رو وق�ال أرتيتا إن فريقه 

ال يمكنه تحمل املزيد من اإلصابات.
وعن إصابة ساكا قال أرتيتا »ال أعرف مدى خطورة 

اإلصابة وأتمنى أال تكون خطرية جدا«.
وغ�اب القائد بي�ري إيمريك أوباميانج ع�ن املباراة 
بس�بب امل�رض وق�ال أرتين�ا إن�ه يأم�ل يف عودته 

للتشكيلة رسيعا.
وج�اء الفوز بفضل هدفني من ألكس�ندر الكازيت 

وهدف حمل توقيع جابرييل مارتينييل.
وبعد الفوز تقدم آرسنال إىل املركز التاسع بني فرق 
البطولة العرشين بينما ظل شيفيلد يف ذيل الرتتيب 

قبل آخر سبع جوالت من املوسم.

ايطاليا تثير الجدل حول 

استضافة افتتاح 

بطولة أوروبا

سولسكاير يتمنى استمرار كافاني مع اليونايتد

13 نقطة تفصل إنتر عن اللقب ومستقبل رونالدو غير مضمون 

ضربة مزدوجة ألتلتيكو مدريد في فترة حسم الليجا

دورتموند يستعيد جادون سانشو قبل مواجهة السيتي

ديوكوفيتش يحافظ على صدارة التصنيف العالمي

إصابة ساكا تقلق 
مدرب آرسنال

أعل�ن ري�ال مدري�د 
ع�ىل  الرس�مي  موقع�ه  يف 
اإلنرتن�ت ع�ن طبيع�ة اإلصاب�ة الت�ي 
تع�رض له�ا نجمه لوكاس فاس�كيز يف 

مباراة الكاسيكو أمام برشلونة.
وذكر ريال مدريد: »أصيب العبنا لوكاس 
فاس�كيز بالت�واء يف األربط�ة املتعام�دة 

لركبته اليرسى«.
ول�م يكش�ف ريال مدري�د عن امل�دة التي 
يحتاجها فاس�كيز للتعايف بينما ذكرت 
صحيفة ماركا اإلس�بانية أّن موسم 

النجم اإلسباني قد انتهى فعلياً.
وخ�رج فاس�كيز مصاب�اً خال 
الش�وط األول من املباراة التي 
كس�بها ري�ال مدري�د أمام 
برش�لونة 2-1 بعد تدخل 
من سريجيو بوسكيتس.

ويش�كل غياب فاسكيز 
رضبة موجع�ة للفريق 
امللك�ي نظراً لقدرته عىل 
اللع�ب يف أكث�ر م�ن مركز 
ونجاحه يف شغل الفراغ الذي 
كان موج�وداً يف مركز الظهري 

األيمن إثر إصابة كارفاخال.

فاسكيز  مهدد 
بالغياب لنهاية
 الموسم
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أبو فراس الحمدانيالثقافـي

زماني كلُه غضٌب وعتُب
 وأنَت عيلَّ واألياُم إلُب 

وََعْيُش العالَِمنَي لََدْيَك َسْهٌل
 وعييش وحدُه بفناَك صعُب

 َوأنَت َوأْنَت دافُع ُكّل َخْطٍب
 مَع الخطِب امللمِّ عيلَّ خطُب 

إىل َكْم ذا الِعَقاُب َولَْيَس ُجرٌْم
 وكْم ذا اإلعتذاُر وليَس ذنُب؟

 فال بالشاِم لذَّ بفيَّ رشٌب 
َوال يف األْسِ َرّق َعيّل َقلُْب

 َفال َتْحِمْل َعىل َقلٍْب َجريٍح 
بِه لحوادِث األياِم ندُب 

أمثيل تقبُل األقواُل فيِه 
؟ َوِمْثُلَك َيْسَتِمّر َعلَيِه ِكْذُب؟

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

ِحكم وأقوال اإلمام الصادق )عليه السالم(
 كان فيم�ا ناج�ى الله ع�ز وجل موىس ع أن ق�ال له يا ابن 
عم�ران كذب من زع�م أنه يحبني فإذا جن�ه الليل نام عني 
ألي�س كل مح�ب يح�ب خلوة حبيبه ه�ا أنا يا اب�ن عمران 
مطل�ع عىل أحبائ�ي إذا جنه�م اللي�ل حول�ت أبصارهم يف 
قلوبه�م و مثل�ت عقوبت�ي ب�ني أعينه�م يخاطبون�ي عن 

املشاهدة ويكلموني عن الحضور.
إذا كان ي�وم القيام�ة نظر رضوان خ�ازن الجنة إىل قوم لم 
يمروا به فيقول من أنتم و من أين دخلتم قال يقولون إياك 

عنا فإنا قوم عبدنا الله سا فأدخلنا الله سا.
 ما من حس�نة إال و لها ثواب مبني يف القرآن إال صالة الليل 

فإن الله عز اسمه لم يبني ثوابها لعظم خطرها.
 إذا كان ي�وم القيامة نرش الله تب�ارك و تعاىل رحمته حتى 

يطمع إبليس يف رحمته.

ق�د تمر علي�ك عب�ارة  تب�دو تنويناً يف  
س�ياق املجموعة القصصي�ة  املعنونة 
)باص�ات اب�و غري�ب ( والت�ي صدرت 
الع�ام   صي�ف   ادم   بول�ص  للكات�ب 
للدراس�ات  نين�وى   دار  ع�ن  امل�ايض 
والتوزي�ع والنرش ب��85 صفحة  حيث 
يق�ول ادم  ب�ان املجموع�ة القصصية 
املذك�ورة  تمث�ل الكت�اب الثال�ث له يف 
الواقعية الوحش�ية حيث يع�د الكاتب 
املذك�ور رائده�ا ومطلقه�ا يف س�ماء 
االدب العراق�ي لكن  بما ان تلك العبارة 
التمث�ل ش�يئا عم�ا يري�ده  بولص ادم 
بش�ان رغبت�ه يف تمرير رس�الة مهمة 
يربزها يف س�ياق  املجموعة القصصية 
الجدي�دة  ومفاده�ا نقل�ه مل�ا ت�وارى 
وراء قضب�ان س�جون نظ�ام الطاغية 
صدام من اصوات مكتومة  س�لب منها 
حقه�ا يف  املطالب�ة بوط�ن يعيش فيه 
الكل تحت س�يادة القان�ون وينعمون 
بخرياته دون ان  تتلبد سمائهم باجواء 

الت�ي   والتنكي�ل  والقس�وة  الح�روب 
اخفتتها الس�جون الس�يما س�جن ابو 
غري�ب فبني اروقت�ه مئ�ات الحكايات 
التي لم يكتب له�ا النور يف ان يبرصها 
القاريء  ويطلع عىل جانب اخر مخفي 
م�ن تاري�خ الع�راق الس�يما القري�ب 
وعربه اختفت مئ�ات االصوات املطالبة 
بالحري�ة واالنعت�اق من س�لطة الراي 
الواح�د وعبثي�ة الح�روب والق�رارات 
املتخبطة  التي كانت س�مة عهد عاش 
م�ن خالله نظام دكتاتوري لم يحس�ن 
التعامل مع الراي االخر س�وى بايداعه 
ب�الط الس�جن الب�ارد املج�رد م�ن كل  
ص�ور اآلدمي�ة البرشي�ة  واالنس�انية 
املغيب�ة ق�را يف ذل�ك الزم�ن .وأضاف 
: نح�ن بحاج�ة اىل مثل تل�ك النصوص 
الت�ي ضمتها مجموع�ة الكاتب بولص 
االدب  القصصي�ة  خصوص�ا وان  ادم 
احيانا يعمل يف  حرضة التاريخ كموثق 
ومؤرش�ف  لكل م�ا غاب ع�ن كتابات 

املؤرخ�ني  او غيبته نظرة  الخوف التي 
بقيت تس�كن االفئدة محاولة اس�قاط 
تل�ك الف�رة املظلم�ة من العق�ول البل 
من االعم�اق واس�تئناف حي�اة اخرى  
قد تبدو صورها انس�انية اكثر مما مر 

به ذلك املعتقل بتلك الس�جون واالقبية 
والدهاليز  البس�بب  مقنع  فحسب بل 
عرب تقارير كيدية وافراءات  واكاذيب  
اسقطت  نخبا لها ثقلها يف املجتمع من 
اجل س�لب فرصته�ا يف الحياة  وامليض 

بكل دكتاتورية  وتعنت يف سبيل الحياة  
يف ذل�ك الزمن ال�ذي لم يتمك�ن اال من 
القس�مة عىل واح�د بمواصفات اعدها 
النظام بنفسه  ووفق اهوائه ورغباته .
وأش�ار اىل ان هذه املجموعة تضم عرش 
قصص قص�رية لكنه�ا مع ذل�ك فهي 
مكثفة كتبت بلغة  مميزة وجاء تميزها 
النها معبقة بتلك االجواء التي عاش�ها 
الكات�ب لينقلها لنا بكامريت�ه القلمية 
واس�تهزاء  الس�جان  عن�ف  مص�ورا 
املس�جونني وااللف�اظ الت�ي دائم�ا ما 
تربز ام�ام محنة كل س�جني واملقارنة 
بما يجري يف الس�جن الكبري الذي يمثل 
الوط�ن يف ذلك الحني و ام�ام ما يجري 
يف تل�ك البقعة الس�يما حينم�ا يقرنها 
بالتحدي�د فت�ربز الكث�ري م�ن الص�ور 
امللتقط�ة يف س�جن اب�و غري�ب لتعزز 
ذاك�رة الس�جن وما تف�رزه من صورة 
ادبي�ة يبرش فيها الناقد حس�ني سمك 
حس�ن  يف س�ياق مقدمت�ه للمجموعة 
القصصي�ة حي�ث  يش�ري اىل النق�ص 
الفادح  الذي يعاني منه  االدب العراقي 
مسرس�ال  الس�جون   ادب  حق�ل  يف 
بعدد من الش�واهد التي تع�زز نظريته 
باختف�اء  مثل هذا الجن�س االدبي من 
املشهد االدبي العراقي  خصوصا حينما 
يقول  بان دورة معرض القاهرة الدويل  
للكتاب بنس�خته ال47 والتي اقيمت يف 
عام 2017 كانت قد  شهدت  بروز نحو 
ثالث�ني رواية يف ادب الس�جون  دون ان 

يكون بينه�ا اية رواي�ة عراقية  يف هذا 
املجال .

وأس�تطرد: م�ع ان الكثري م�ن االدباء 
العراقي�ني عاش�وا مث�ل تل�ك التجربة  
وتلظ�وا م�ن ج�راء محنتها القاس�ية 
اال ان املس�تغرب  عزوفه�م ع�ن توثيق 
مثل تل�ك التجرب�ة وابرازه�ا عرب نص 
ادبي يمكن ان  يؤرش�ف للمعاناة التي 
عاش�وها  فضال عم�ا  ابرزته من فرة 
قص�رية نس�بيا  الفضائي�ات العراقية 
وهي تش�ري عرب برام�ج محددة  او من 
خ�الل فاصل يس�ري سعان م�ا يربق  
لتجربة أدب�اء ورياضيني وفنانني حول 
تجربته�م التي خاضوها ع�رب الهبوط 
يف دهالي�ز االقبي�ة وربم�ا م�ر أمامها 
مقدم�و الربام�ج وه�م يس�تضيفون  

محاوريهم ليم�روا مرور الك�رام أمام 
تجرب�ة تبدو  كثيفة الص�ور وال يمكن 
اختزاله�ا بحديث قد يس�تغرق لدقائق 
معدودة  وانما يتطلب مجلدات ضخمة 
توث�ق كل دقيق�ة او ثاني�ة ضاع�ت يف 
ه�ذا املعتقل  واألحاس�يس واملش�اعر 
التي كانت تكتن�ف املعتقل وهو يعيش 
ازمته النفسية  مقلبا يف اوراق مخيلته 
عم�ا قاده لهذا املعتقل وعمن كان وراء 
ذل�ك  وغريها من االس�ئلة الت�ي كانت 
تتقاف�ز أم�ام  املخيل�ة  لتنطلق مجددا 
ب�دون إجابات ش�افية ويع�زز الكاتب 
حس�ني سمك حسن يف س�ياق كلمته 
االس�تهاللية للمجموعة ب�ان ما انتجه 
بولص ادم يف هذه املجموعة يعد التفاتة 
مهم�ة تس�د نقص�ا  كب�ريا يف املكتب�ة 

الردية العراقية  يف هذا املجال .
وخت�م: التغي�ب منطق�ة اب�و غري�ب 
وس�جنها الش�هري عن مجمل عناوين 
قص�ص املجموع�ة باعتب�اره تجس�د 
واقعي�ة يريده�ا الكات�ب يط�رز به�ا 
قصص�ه العرش موثقا لتجربة س�ابقة 
عاش�ها يف كن�ف ه�ذا املعتق�ل ال�ذي 
ارتب�ط بذكريات س�يئة  س�واء يف بحر 
الثمانين�ات او م�ا اعقب�ه أب�ان ف�رة 
جس�دته  وم�ا  االمريك�ي  االحت�الل 
العنجهي�ة االمريكية من صور بش�عة 
م�رت عليه�ا الس�نني متوالي�ة لكنه�ا 
ل�م تس�قط م�ن الذاك�رة عما  عاش�ه 
يجس�دون  وه�م  الع�زل   املعتقل�ون 
ش�خوصا  هالمي�ة يف ص�ور قاس�ية 
حط�ت من قيمة االنس�ان ونزعت عنه  
انسانيته وادميته وفق اسئلة طويلة قد 
تمال مجلدات حول  االنسانية املزعومة  
وحقوق االنس�ان وكل العبارات الرنانة 
التي بقي�ت صامتة مذهول�ة امام تلك 
الص�ور  الس�لبية  والغامض�ة فت�ربز 
ع�رب القص�ة  الس�ابعة )حمام�ة اب�و 
غريب( لتش�ري بان هنال�ك ثمة امل يف 
ان تش�اركك حمامة سيل االسئلة التي  
يكتن�ف  راس�ك وان�ت تعي�ش عزلت�ك 
القري�ة واملدل�والت الت�ي يمك�ن ان 
تطلقها امام مشهد تلك الحمامة وهي 
تن�اوب  الهب�وط والصعود من ش�ق يف 
س�قف الرده�ة  والعش�ب الجاف عىل 

االرض تجمع  عيدان العش الجديد .

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
 يرى الناقد سامر الياس سعيد ان المجموعة القصصية  
المعنون��ة »باصات ابو غري��ب«   للكاتب بولص ادم يه 
قصص واقعية وحش��ية يف تجربة حياتية قاس��ية داخل 
الس��جون الصدامية. وقال س��عيد يف قراءة نقدية خص 

بها )المراقب العراقي(: 

»باصات أبو غريب« قصص واقعية وحشية عن تجربة قاسية داخل السجون الصدامية
أحداثها تدور في ثمانينيات القرن الماضي

املراب العراقي/ املحرر الثقايف...
أصدرت الشاعرة والقاصة إبتسام عبد الرحمن الخمريي 
رواي�ة وّس�منها » العاث�ي« ع�ن دار الثقافي�ة للطباعة 
والنرش والتوزيع،  يف مائة و خمس�ني صفحة.طبعة من 
الورق املمتاز.  لوحة الغالف للرس�ام التش�كييل س�امي 

الساحيل.
العاثي رواية اجتماعية تناولت موضوعا جريئا مسكوتا 
عنه.. إذ يقول الدكت�ور مصطفى مدائني: » فنحن أمام 
نص تجابه فيه الكاتبة مجتمعا متطورا متغريا  يس�تعد 
لث�ورة لها مس�ّبباتها املتع�ّددة. لعّل من أهّمه�ا العوملة 
التي جعلت الّش�عوب تنخرط يف دّوامة مجتمع بدأ ينخر 
م�ن داخل�ه... فالقيم األصيل�ة تداعت و ما ع�ىل البطل 
اإلش�كايل إال أن يتب�ع مس�اره س�عيا وراء تجدي�د لهذه 
القي�م و بعثا لها رغ�م أّن األمر عىل غاي�ة من الّصعوبة 
حّد االس�تحالة...« كما يضيف الدكت�ور الناقد القول: » 
العاثي نصّ  سدّي يبسط لنا تجربة حياتّية لفرد إشكايل 
منت�م ملجتمعه منح�از إليه تربى عىل قي�م أصيلة تقوم 
ع�ىل العطاء و البذل إال أنه يكتش�ف أّنه وس�ط مجتمع 
متدهور منحّط محّنط. فيس�عى للّنجاة من براثن املوت 
البط�يء... فنحن أمام تجربة » إين�اس« نحّس بقدرتها 
عىل املسايرة مس�ايرة الحياة الّصعبة من ناحية و قدرة 

تقّبلها للواقع املرير من ناحية أخرى...«
و ع�ىل مدى الرواية نجد البطلة األوىل هي املرأة« إيناس« 
فلم�اذا الرواية تحم�ل عن�وان » العاثي«؟؟ و مل�اذا هذا 

االختيار؟؟ 
ان ه�ذه امل�رأة القوي�ة الثائرة ع�ىل وضعها املتحمس�ة 
لتغي�ريه تصدم فتفق�د ذاكرتها لس�نوات عديدة ألنها ال 

تتحمل ما رأته.. إنه فضيع مريع ال يتحمله من تمس�ك 
بأصالته و معتقداته... 

هل تراها تقبل بزوج مثيل؟؟؟
أدعوك�م إىل ق�راءة نص ممتع بأس�لوب مش�وق و لغة 

سلسة.

» العاثي« جديد الشاعرة والقاصة ابتسام الخميري   »وادي الحطب« سكاكين الغدر تنتصُر على محابر العلماء 

»ألف حكاية وحكاية« كتاب يخاطب وعي الطفل وينّمي قدراته
سيعة سليم حديد

م�ن من�ا لم يقرأ أو يس�مع ع�ن كتاب 
“ألف ليلة وليل�ة”؟ ومن منا لم تبهجه 
تل�ك الحكاي�ات أو ترك يف نفس�ه أثراً 
طيب�اً؟ لك�ن, أن نس�مع اآلن حكايات 
مفه�وم  م�ن  قريب�ة  جدي�د  بث�وب 
الطف�ل ورغبات�ه، بعي�دة ع�ن الغرابة 
يف إلب�اس ش�خصيات الحكاي�ة أثواب 
الج�ان والعفاري�ت, فه�ذا رضب م�ن 
الحكم�ة يف تن�اول الحكاي�ة, وطريقة 
منهجي�ة ناجع�ة لتقدي�م كل م�ا هو 
ب�ال  للكات�ب  للطفل,تحتس�ب  مفي�د 
ش�ك. فكتاب: )أل�ف حكاي�ة وحكاية 
لألطفال(، بقلم الدكتور شفيق مهدي, 
ُيعّد تجس�يداً حقيقياً لفلس�فة ثقافة 
الطفل ولألس�اليب الحديثة يف التعاطي 

معه.
أل�ف حكاي�ة  الكت�اب م�ن  يتأل�ف   –
وحكاي�ة, تحم�ل طاب�ع اللع�ب ع�ىل 
الخي�ال وتقدي�م اإلرش�ادات األخالقية 
مب�ارشة,  غ�ري  بط�رق  والس�لوكية 
وهناك حكايات يس�ودها جو الطرافة 
املوجه�ة التي تقوي ش�خصية الطفل 
من الناحية النفس�ية, فج�اءت بطرق 
بسيطة لطيفة لتقول املغزى املراد مثل 
�ة عطر عاب�رة. منها مث�اًل حكاية  رشَّ

الليلة الثاني�ة التي تحمل عنوان )عصا 
ج�دّي(، فالحفي�د والج�د يذهب�ان إىل 
السوق لرشاء بعض الحاجات, وبعدما 
يقطعان مسافة طويلة يتذكر الجد أنه 

نيس أن يجلب عصاه. فيقول الحفيد:
“ابتسمت، فنظر إيلّ جدي، متسائالً عن 

س ابتسامتي، فقلت:
� لكن�َك يا جدي ست من البيت إىل هذا 

املكان من غري عصاك!
ضحك جدي ضحكة رقيقة، وقال:

� مع�ك ح�ق! وواصلن�ا س�رينا، حتى 

وصلنا إىل الس�وق، واش�رى ج�دّي ما 
أراد، وعدنا.” ص 6

� لق�د أفاد الكاتب من موضوع الذاكرة 
م�ا  فكث�رياً  القص�ص,  يف  الجمعي�ة 
اس�تخدم الكّتاب قص�ص ليىل والذئب, 
كٌل حس�ب خياله واله�دف املبتغى من 
ورائ�ه. فالكات�ب هن�ا أراد أن يجع�ل 
)لي�ىل( تتغلَّب عىل الذئ�ب ليس بقوتها 
العضلي�ة، ب�ل بم�ا تمتلك�ه م�ن فكر 
وذكاء. لق�د الح�ق الذئ�ب )ليىل( وهي 
مّتجه�ة إىل بي�ت جدتها, تحم�ل بيدها 

كعكة لذيذة، فش�عرت به, ولكي تلهيه 
رمت ل�ه عظم�ة طرية قرب الش�جرة 
التي اختبأ وراءه�ا, نقتطف من الليلة 
الرابع�ة الحكاية التي بعن�وان: )حيلة 
الذئ����ب،  رآه����ا  ليىل(:“مل����ا 
عظم����ة  فوجده����ا  ش����ّمها، 
فأس����رع  لذي����ذة،  طري����ة 
يأكله����ا بش����راهة، وعندم����ا 
انته����ى م����ن ذل����ك، نظ����ر 
حول���ه باحث���اً ع���ن ليل�ى، فل�م 
يجده�ا! فق�د انطلق�ت مس�رعة إل�ى 
بي�ت الج�دة، بينم�ا كان ه�و منشغالً 

بأكل العظمة!”
يف الليلة الخامس�ة التي بعنوان: )تيما 
واملظلَّ�ة( يأخذنا الكات�ب إىل الهواجس 
�ر فيها الطفل, فهو  الصغرية التي يفكِّ
أمام موقف ما، فه�ل ُيقدُم الطفل عىل 
الفع�ل أم ال ُيقدم, يف هذه الليلة يحاول 
الكات�ب توجي�ه بوصلة تفك�ري الطفل 
نحو االتج�اه الصحيح, فيتس�اءل: إذا 
أوشكت السماء أن تمطر, فهل ستأخذ 
)تيم�ا( مظلته�ا, أم ال؟ يأت�ي الجواب 
أن عليها أن تأخذها, ما دامت الس�ماء 
ملبَّ�دة بالغي�وم. ه�ذا التوجي�ه ج�اء 
بطريقة غري مبارشة وبأس�لوب سلس 

قريب إىل فهم الطفل ووعيه.

بولص ادمسامر الياس سعيد

»أوراق في علم االجتماع« اختالف العناوين وانسجام األفكار
 املراقب العراقي/ متابعة...

صدر ع�ن الدار العربية للعلوم نارشون يف 
بريوت »أوراق يف علم االجتماع: الفلسفة. 
املشوشات. التوازن« للكاتب مهند سنبل، 
وكما يش�ري العن�وان فهو كت�اب متنوع 
املعرفي�ة وفي�ه م�ن كل  االختصاص�ات 
العل�وم: الفلس�فة واالجتم�اع والنف�س 
والتاريخ واألدب والفن وما يتصل بها من 

موضوعات.
قدم املؤل�ف لكتاب�ه بمقدم�ة ومما جاء 
فيه�ا: »… إن الكت�اب الح�ايل ُمس�تند إىل 
الكتاب السابق »قواعد الجنون األربعون: 
املع�ريف«  النف�س  وعل�م  الفلس�فة،  يف 
كممث�ل للخواطر لكن بنوٍع من االتس�اق 
والالتك�رار… إّن�ه طبع�ة ثاني�ة منّقحة، 
ع�ىل الرغم من تغرّي العنوان، أو أّنه جواب 
رصيح ونق�ٌد له؛ وللعل�م فالكتابان لهما 
لح�ن قريب، والكثري من الكلمات والجمل 
متطابقة، لك�ن التوزيع بالطبع مختلف. 
واملوض�وع عزي�زي الق�ارئ لي�س: »م�ا 
الجديد م�ن القديم«؟ لك�ّن املوضوع »ما 

الصواب«؟
إن فص�ول الكت�اب وإن ب�دت عناوينه�ا 
مختلف�ة، إال أن أفكاره�ا تنس�جم م�ع 
بعضها بعضاً وأحيان�اً تتكرر، ألن العلوم 

كافة وإن بدت أس�ماؤها مختلفة إال أنها 
متداخل�ة، الس�يما عل�م االجتم�اع، الذي 
يتداخ�ل مع كل العل�وم، إذن مزج العلوم 

وتداخله�ا ه�و مفتاح الكت�اب؛ إن جذور 
األشياء وأصلها واحد«.

يتأل�ف الكت�اب من ثالث�ة أب�واب، الباب 
األول يف »الفلس�فة« ويحتوي عدة فصول 
يرشح الفصل األول مفهوم الطيبة، وأنها 
األص�ل، بينما يتحدث الفص�ل الثاني عن 
وهم الفردية، أم�ا الفصل الثالث فيتناول 
موض�وع األسة باعتبارها لبنة املجتمع، 
ويف الفص�ل الراب�ع مق�االت ع�ن البيئ�ة 
املحيط�ة وتأثريه�ا، ويف الفصل الخامس 
موضوع�ات عن م�ا وراء الطبيع�ة، وأثر 
الفلس�فة يف املجتمع�ات. ويختص الباب 
الثان�ي بأب�رز املشوش�ات والعوائق التي 
ت�رض باملجتم�ع، كل مش�وش يف فص�ل 
ه�ي:  رئيس�ة  عناوي�ن  تح�ت  وج�اءت 
العنرصي�ة، التس�ويف، الث�أر واإلباحية، 
الخوض يف الباطن، مزج السياسة بالدين، 
معضلة امللك، الرأسمالية والهيمنة غوغل 
مثاالً، فلس�فة الرش. وجاء الب�اب الثالث 
واألخري بعنوان »التوازن« ويتحدث بصفة 
عامة عن املهمش�ني، كاملجانني واملدمنني 
ووج�وب احتوائهم، وع�ن التأثري الفكري 
لفيزي�اء الك�م ع�ىل العل�وم االجتماعية، 
ومب�دأ ع�دم التيق�ن، وعن وه�م التحكم 

واستبداله بالتوازن البيئي.

 خالد الحروب
ثقافي�ا وتوثيقيا، تعكس هذه الرواية الجدل املوريتاني حول 
التاريخ الش�فهي واملكتوب ملوريتانيا وش�عبها، وانشدادات 
ذل�ك الجدل بني تاري�خ يكتبه »نبالء البيظان« حس�ب تعبري 
الباح�ث األم�ني بن محمد باب�ه املصطفى، وآخ�ر يطالُب به 
املهمش�ون والس�ود والطبقات الدنيا. تاريخياً وسياس�يا، ال 
يمك�ن اعتبار هذا الن�ص تأريخا لرد فع�ل و»عدم مقاومة« 

املوريتاني�ني لالس�تعمار الفرن�يس، 
الش�هداء  آلالف  ظل�م  ذل�ك  فف�ي 
واألبط�ال الذين ُس�جلت مآثرهم يف 
مدونات التأريخ الشعبي والشفهي 
أوالً، ث�م الرس�مي ثاني�ا. ُتس�جل 
وتصويراته�ا  ووقائعه�ا  الرواي�ة 
وخياله�ا م�ا كان يح�دث يف صف 
م�ع  واملتعامل�ني  »الخون�ة« 
االستعمار، ال ما كان يقع يف صف 
يق�دم  وروائي�ًا،  املقاومني.فني�ا 
الش�يخ أحمد البان مؤلف »وادي 
الحط�ب« تجريبا ُمبدع�ا يف إثارة 
توتر عمي�ق بني اللغ�ة والحدث، 
ظل يتط�ور يف انفص�ال صاخب 
بني االثنني حتى النهاية. يتكثف 
ذل�ك يف درام�ا تص�وغ صدامات 
ادعياء النبالة مع املهمش�ني يف 
بإبداع،  تناقض ُمصاغ  مساحة 
ب�ني عراق�ة وجم�ال تصاوي�ر 
اللغة، وبش�اعة م�ا تصف من 

ثالثية اس�تعباد وطبقية واستعمار، نسجها الغدر واالحتقار 
والخنوع. جزالة السبك، وسالسة التوصيف، ورشاقة الجمل، 
طوعت ما قد يس�تغلق من وعورة أس�ماء الن�اس واألماكن 
واألش�ياء عىل من هو قليل معرفة باملناخ املوريتاني، ولعبْت 
اللغ�ة يف هذا العمل الص�ادم وظيفة املِثال الع�ايل ُمنَتجاً من 
تاري�خ وثقافة »املحظ�رة« املوريتانية.نحن هنا يف ناحية ما 
يف الجن�وب املوريتاني، يف ما حدده البان ب��»وادي الحطب« 
تامش�كط،  منطق�ة  يف  الواق�ع 
وكالهم�ا جزء من أفل�ه، والزمن 
امل�ايض،  الق�رن  أربعيني�ات 
واالس�تعمار الفرن�يس يتحكم يف 
ط�ول وع�رض الصح�راء وأهلها 
وقبائلها، ش�ماال نحو نواكشوط 
وش�نقيط ثم املغ�رب، وجنوبا إىل 
م�ايل والس�نغال وس�واهما. ناس 
املكان تتوزعهم قبائل ومش�يخات 
متصارعة، الع�رب »البيضان« هم 
الطبقة األعىل اجتماعيا يعتاش�ون 
ع�ىل أمالكهم م�ن اإلبل واملاش�ية، 
والعبي�د »الس�ودان« ه�م الطبق�ة 
األس�فل، اس�رقتهم القبائ�ل، إم�ا 
ع�رب غزواته�ا ع�ىل نواح�ي الس�ود 
رشائه�م.  خ�الل  م�ن  أو  االفارق�ة، 
إىل  ينقس�مون  أنفس�هم  البيظ�ان 
أرشاف وآخرين، ومنهم ال�«حراطني« 
و»ملعلم�ني« من أصح�اب الصناعات 

اليدوية املتنوعة � واملرذولة.

عندما أفهرس الجنون 

طافح اليد وأشبه املاء .

تفاحة يرهقها املوج.

القصة مشيا.. تبدو 

أقرص من ذيٍل ُيلقى من 

خزانة قطة أثرية.

كل هذا املواء .. 

وآخر موجة لم تلحق 

بي بعد .

عندما أفهرس الجنون 

وأعّد الطواحني الهوائية 

....

تلدني املناجم يف 

هامش وجه يعلوه أنني 

الكاربون..

يمر بذاكرتي طلق ناري 

يكربني بلحظتني. 

حني أشتغل بجوانب 

التحريض األخري .. 

ويمسح عىل رأيس 

..هذا الواقف .. أظنه 

اختصارا لحنني قديم.

نقطة وأنا .. 

تلك السّبابة أطالل 

مصافحات جسيمة 

آخرها كان  الثلث 

األخري من القلب ..

أتذكر ..منديال خر 

ساجدا  ..  

و أبي يلمع بمحراب  

عتيق

حينها أتممت عامي

 ال� ٣0 بعجالة.

حسام نوري السراي



 A l m u r a q e b  A l i r a q i

والتكنولوجيا،  املعلومات  ثورة  عرص  دخلنا 
حجم  نميز  أن  نستطع  لم  ذلك  من  وبالرغم 
الوسائل  لهذه  فهمنا  مستويات  بني  االختالف 
االدوات  هذه  تسخري  استطاعت  التي  والدول 
لتسهيل مهامها، فقد بدأت الحكومات قبل ذلك 
خدمة  اعمالها  وتيسري  لتسيري  باستخدامها 
اننا  اال  بذلك،  منها  العديد  فلح  وقد  ملواطنيها، 
االنظمة  هذه  تطبيق  عدم  من  نعاني  زلنا  ما 
بصورة صحيحة، ما يجعلنا اسفل هرم التطور 

التكنولوجي يف هذا الجانب.
للمستفيدين بشكل  الشبكة  تقديم خدمات  إن 
االول  الهدف  هو  الحكومة،  قبل  من  صحيح 
املثالية،  بصورتها  العامة  الفائدة  لتحصيل 
تحقيق  من  بد  ال  تلقائي  كنظام  فاالتمتة 
فائدته الكاملة لالفراد واملؤسسات بشكل عام، 
البعد عن  اننا بعيدون كل  اليوم نرى  وها نحن 
النجاح بهذا املرشوع، فضال عن اعطاء صورة 
سلبية عن هذا النظام بسبب سوء استخدامه او 
باالحرى استخدام جزء بسيط منه ال نستطيع 

أن نقول عنه انه ذو فائدة للمواطنني.
الكرتونية  اجهزة  توفري  أن  الكثريون  يعتقد 
االتمتة  تحقيق  هو  ما،  بنظام  مرتبطة  حديثة 
القصوى  لالستفادة  والحقيقية  الصحيحة 
الهاتف  اجهزة  دخول  فمنذ  الوسائل،  هذه  من 
انتظار  للبلد، اضافة اىل  الذكية منذ عام 2004 
الشبكة  لدخول  بعدها  سنوات  لثالث  دام 
الثورة  هذه  يف  متأخر  وكبلد  العنكبوتية، 
املعلوماتية وانظمتها التكنولوجية، كان البد من 
ايجاد طريقة لتحسني اداء شؤون املوظفني يف 
الحكومة وبالتايل تقديم خدمة جيدة ملواطنيها 

عن طريق اتمتة انظمتها.
الخبري التقني تحسني الشمري اكد بان تجربته  
لفوائد  كاملة  صورة  اعطته  البالد،  خارج 
االتمتة، ما جعله يصفها بـ)رشيان املنظمات( 
واضاف  للمواطن،  تسهيالت  من  تقدمه  ملا 
مبارشاً  ارتباطاً  الحكومية  املؤسسات  »ترتبط 
بينهما  املسافة  تقليل  تم  ما  وكل  باملواطن، 
عندما  سيتحقق  وذلك  اسهل،  الحياة  صارت 
وجودة  بكفاءة  الخدمات  جميع  تقديم  يكون 

ويرس وفعالية.
الحديثة  الوسائل  ظهور  مع  أنه  بني  الشمري 
واالدارات  والتجارة  العوملة  ظل  يف  واملتطورة 
االلكرتونية، كان ال بد من التوجه نحو اساليب 
تختلف  ملعطيات  مرافقاً  فيه  االنتاج  يكون 
فاصبح  االدوات،  هذه  ظهور  قبل  كان   عما 
زياراته  يقلص  أن  املواطن  عىل  السهولة  من 
منوهاً  االنظمة،  هذه  خالل  من  الدولة  لدوائر 
الذكي  الهاتف  موجود عرب  بأن كل يشء حالياً 
الذي يحوي خدمة االنرتنت، فضال عن الربامج 

للمواطنني  املؤسسات  توفرها  التي  الخدمية 
اليوم لخدمتهم بصورة  عىل مدار 24 ساعة يف 
من  الكثري  كما  الشمري  كاملة.ويتحرس 
واذا  الوسائل،  هذه  توفر  عدم  عىل  العراقيني 
االنظمة  ان  يجب،  كما  تعمل  ال  فهي  توفرت 
للمواطن  تخترص  وسائل  وادواتها  االلكرتونية 
معامالته  اكمال  يف  صعوبات  من  يواجهه  ما 

الحكومية.
الكرتونية  بيئة  توفري  عند  االمر  يتوقف  لم   
اتجهت  بل  املهام،  تسهيل  هدفها  حقيقية 
النظام  استبدال  اىل  الحكومات  من  العديد 
التقليدي املعتمد عىل االوراق واملوظفني بنظام 
تلقائي الكرتوني يربط  املواطن بالخدمات التي 
توفرها الحكومة له، نمري عيل )44عاماً( يؤكد 
اختصار  هو  صحيح  اتمتة  بنظام  العمل  أن 
لوقت الطرفني، فضال عن رسعة االجابة والدقة 
من  املراجعة  اىل  الحاجة  وعدم  ترافقها،  التي 

اجل عرض الطلب وانتظار االجوبة.
واضاف عيل أن نظام الدوائر اآلن بات سيئاً جداً 
باملقارنة مع االيام السابقة، لهذا يجب استثمار 
التكنولوجيا بصورتها املتكاملة من خالل السري 
بذلك  نجحنا  واذا  املتقدمة،  الدول  خطى  عىل 
االقتصاد  جوانب  من  الكثري  اىل  يوصلنا  فهذا 
التقليدية  املراسالت  ايصال  منها  واالختصار، 
وبالتايل  الدائرة،  االدنى خارج وداخل  اىل حدها 
ايجادها بسهولة من خالل ارشفتها الكرتونياً، 
وهذا يؤدي بالتايل اىل االقتصاد بأماكن الخزن، 

بسهولة  املعامالت  توحيد  هو  ذلك  من  واالهم 
ويرس وجودة. يحاول نمري عيل أن يعطي سياقاً 
نظام  من  العظيمة  الفائدة  اىل  للوصول  مرناً 
اذ  سنوات،  منذ  الدول  به  تعمل  الذي  االتمتة 
التي  املزايا  اال وتجد  اجنبية  لدولة  أن تدخل  ما 
ترافق حملك لجهاز الهاتف املحمول وتطبيقاته 
هو  عاماً(  نارص)36  رعد  املتنوعة،  الخدمية 
االخر قد ملس هذه الفائدة عندما وصل اىل احد 
اتلفت،  قد  السفر  حقيبة  وجد  وقد  املطارات 
حينها استعمل خربته كمسافر مستمر، ففتح 
لبيع  مكان  اقرب  عن  ليبحث  هاتفه  متصفح 
الحقائب، وقد نال مراده بذلك برسعة وسهولة، 
الحكومة هذه  استثمرت  لو  »ماذا  يقول نارص 
الخاصية يف دوائرها الخدمية، كأن تكون وزارة 
يجعلها  رصني  الكرتوني  فموقع  الكهرباء، 
كل  تنجزها  التي  املعامالت  كمية  من  تتخلص 
يوم يدوياً، او حتى مسألة الشكاوى او الجباية 
لهم هذه  التي ستخترصها  االمور  من  وغريها 
الوسائل، وكل ذلك فقط بموقع الكرتوني رصني 

وعامل يجيد استخدامه وتحديثه«.
دائرة  لكل  بد  ال  التي  املواقع  هذه  عن  فضالً   
التوجيه  من  بد  ال  كان  بها،  العمل  حكومية 
الدعائي لهذه الربامج التي ستحل محل االوراق 
التي تعاني  اليومية  املواطنني والطوابري  وزخم 
عانى  قد  فنارص  الحكومية،  املؤسسات  منها 
دفع  ملكان  معرفته  عدم  من  مرة  من  اكثر 
هذه  فإن  لذلك  الكهربائية،  الطاقة  جباية 

عىل  القادرة  الوحيدة  هي  والربامج  املواقع 
تسهيل مهمته واملواطنني وبالتايل تسهيل عمل 

املؤسسات.
وبينما تثري النظم التقليدية للحكومة ودوائرها 
الدول  العديد من  املشكالت، اسست  العديد من 
حلول  وضع  مهمتها  تكنولوجية  وسائل 
ان  مشكلة،  واجهتها  اذا  فورية  ومعالجات 
يكون بشكل رسيع  العقبات هنا  التخلص من 
امللفات والوثائق املهمة  ودقيق، فمن اسرتجاع 
عن طريق هذه االنظمة اىل ارشفة هذه الوثائق 
الرقمية  البيانات  عرض  وحتى  الكرتونيا، 

واالحصائيات بصورة رسيعة وفورية.
الدولة  دوائر  احدى  يف  املوظف  عادل  سلوان 
بسبب  يومياً،  الشاق  عمله  من  يعاني  والذي 
بحثه املستمر عن الوثائق وامللفات التي تتكدس 
وجود  من  بد  ال   « انه  يبني  االرشيف،  غرف  يف 
تحدث  التي  اليومية  ملعاناتي  حقيقي  بديل 
بذلك  ان  اذ  التقليدي،  االرشفة  اسلوب  بسبب 
البيانات  النسياب  العمل  توقفات  تقليل  سيتم 

الكرتونيا وبصورة سهلة.
الحجج  تطلق  الدوائر  من  العديد  زالت  وما 
فبعضها  االتمتة،  بنظام  العمل  لعدم  واالعذار 
الباهظة  االلكرتونية  االجهزة  تكلفة  ان  تقول 
هي السبب بعدم استخدامنا لها والتزام العمل 
سبب  يعزو  اآلخر  والبعض  املتعددة،  بادواتها 
عدم االستخدام اىل عدم وجود وعي للمسؤولني 
بنظام اتمتة املكاتب ودورها يف تنظيم وتطوير 
مهامها واعمالها، اما بشكل عام فسوء خدمة 
السببان  هما  به  االشرتاك  وتكلفة  االنرتنت 

اللذان اعتاد الكثريون التمسك بهما.
وضع  قد  االخر  هو  عاماً(   32( وايل  حيدر 
االنظمة  بهذه  العمل  من  تمنعنا  التي  االسباب 
الكبري  الخطر  هو  االتصاالت  توقف  »ان  وقال: 
نظام  عىل  اعتمدنا  ان  ما  اعمالنا  يهدد  الذي 
الطاقة  خدمات  سوء  عن  فضال  فيها،  االتمتة 
الكهربائية التي هي االساس بعمل هذه اآلالت«.

التكنولوجيا  احالل  من  جداً  خائف  وايل 
االستغناء  وبالتايل  وظائفهم  محل  وانظمتها 

عنهم يف املستقبل القريب.
العزاوي )44 عاماً( فيبني ان  اما املواطن عمر 
الوسائل  هذه  تطبيق  عدم  يف  الرئيس  السبب 
دوائر  يف  املواطنني  مهام  تسهيل  هدفها  التي 
ووسائلها  االنظمة  لهذه  اهمالهم  هو  الدولة 
موقع  اىل  تدخل  ان  ما  انك   « ويؤكد  املتعددة، 
رصني،  غري  املوقع  هذا  ان  وتجد  اال  رسمي 
فاالهمال  الدائرة،  قبل  من  املتابعة  اىل  ويفتقد 
واضح يف هذه املواقع التي من مهامها تسهيل 
املؤسسات  تعرفه  ال  ما  ان  اال  املواطنني،  امور 
وانجاز  توفري  يف  اهميتها  لها  املواقع  هذه  ان 

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

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

املجتمعات  بني  والتقاليد  العادات  تتباين  قد 
تتشابه  وقد  آخر  إىل  مجتمع  من  الرشقية 
وخصائصه،  مجتمع  كل  ظروف  بحسب 
صميم  من  والتقاليد   العادات  تلك  وبعض 
صميم  من  اآلخر  والبعض  العبادية  األعمال 
الطقوس  تتفق  وقد  املعامالتية،  األغراض 
واألعمال مع مواثيق حقوق اإلنسان وما نصت 
عليه الرشائع السماوية من جهة، يف حني قد 
من  وتفصيال  جملة  معها  وتتعارض  تختلف 
والتقاليد  العادات  تلك  بني  ومن  أخرى،  جهة 
ما  يف  العراقية  العشائر  علية  تعارفت  ما 
تقدم  التي  )الفصلية(  املرأة  بخصوص  بينها 
تنتهي  أن  املحتمل  من  فتنة  لوأد  كـ)ضحية( 
إىل عواقب وخيمة وغري محمودة نتيجة لنزوة 
اقرتافه  أو  ما(،  عشرية  أبناء   ( احد  عاشها 
بعرف  اخالله  أو  اجتماعيا  محظورا  عمال 
ملا  وكخالصة  املهم  ديني،  حتى  أو  عشائري 
إن  العراقية  العشائر  من  العديد  يف  يجري 
أمرها  املأخوذ عىل  املسكينة  )الفصلية(  املرأة 
)عنوة( ستقاد لتكون تحت وطأة رجل قد ال 
أو  الثقايف  أو  االجتماعي  مستواها  من  يكون 
التعليمي أو ما شابه، أو حتى انه قد ال يكون 
أو  أحالمها(  ليكون)فارس  تتمناه  ما  غاية 
باألمان  معه  اإلحساس  تستطيع  الذي  الرجل 
تحت  تعيش  وهي  والسكينة  واالطمئنان 
كنفه، وببساطة يمكن اختزال كل هذه األمور 
بأنه هل من املمكن اعتبار ذلك الرجل )رشيك 
لها  )الكفء(  بصفات  يتمتع  ال  الذي  الحياة( 
ال من قريب وال من بعيد، فهل تنسجم قضية 
اإلنسان  حقوق  مواثيق  مع  )الفصلية(  املرأة 
حق  لضمان  الدويل،  املجتمع  إليها  يدعو  التي 
املرأة؟ وهل تتفق مع الرشيعة اإلسالمية؟ وما 

الجذور التاريخية لهذه الظاهرة؟.   
سالم:  حسني  فيصل  الحقوقي  الشيخ  قال    
»الفصل يعترب بمثابة الدية، اذ تقدمه عشرية 
افراد  احد  عىل  باالعتداء  أفرادها  احد  قام 
بني  النزاع  وحل  الفتنة  لوأد  األخرى،  العشرية 

حدث  »فإذا  واضاف  املتنازعتني«،  العشريتني 
العشرية  شيوخ  يلجأ  عشريتني  بني  نزاع 
النساء،  من  عدد  أو  امرأة  تقديم  إىل  املعتدية 
العشرية،  تلك  عرف  عليه  نص  ما  بحسب 
املعتدى  العشرية  ارسة  إىل  الزواج،  لغرض 
من  الرابعة  للدرجة  تصل  )قد  التي  عليها 
النزاعات«،  وحل  للتقارب  كوسيلة  املقتول( 
مبينا »ان العشرية بالطبع عندما تلجأ إىل هذا 
الدماء  وحقن  الفتنة  وأد  لغرض  فهو  الحل 
التي يمكن أن تسفك بني العشريتني، ويذهب 
الثأر  عن  فضال  بينهما،  العرشات  ضحيتها 
به بسقف زمني معني  اإليفاء  يرتبط  ال  الذي 
الهدف  نبل  »مع  القول  متابعا  تقادم«،  مهما 
وسمو التوجه اللذين تتوخاهما العشرية، فال 
العشائر  وشيوخ  الدين  لرجال  يكون  أن  بد 

ومنظمات املجتمع املدني، إضافة إىل املواطنني 
بحسب  الفصلية،  املرأة  تجاه  وموقف  رأي 
بشكل  منه  لالستفادة  االجتماعية،  األعراف 
الفرد  إرادة  صحيح وسليم، واال يتعارض مع 
رشيك  اختيار  يف  امرأة  او  رجال  كان  سواء 
تعاليم  مع  تعارضه  عدم  إىل  إضافة  الحياة، 

الرشيعة والدين اإلسالمي الحنيف«.
الفصلية  املرأة  موضوع  ان  »ولإلنصاف  وبني 
ذلك  ويعتمد  ايجابيات،  وكذلك  سلبيات  فيه 
الحال  لواقع  والزوجة  الزوج  تقبل  قطعا عىل 
التوافق بينهما، وملسنا  وإحداث قدر عاٍل من 
من  قليل  غري  عددا  بان  التجربة  خالل  من 
االنسجام  غاية من  تحقيق  يف  نجحوا  األزواج 
حاالت  عدة  اخفقت  بينما  بينهم،  والوئام 
يحمد  ال  مشكالت  خلف  ما  ذلك،  تحقيق  يف 

إىل  وحتى  بل  التعزير  إىل  تصل  قد  عقباها 
اليارسي  مطلب  موىس  محمد  الطالق«.السيد 
وتعترب  للدولة،  نواة  العشرية  »تعترب  قال: 
العربية  والتقاليد  للعادات  امتدادا  أعرافها 
الدين  مبادئ  من  قوتها  تستمد  التي  األصيلة 

اإلسالمي الحنيف ومن تراثه األصيل«.
مبينا »لقد توارثنا أعرافا تعترب جزءا من تراث 
أجدادنا عىل سبيل العادات والتقاليد، اسهمت 
العشائرية،  النزاعات  فض  يف  مبارش  بشكل 
وتقوية الروابط االجتماعية بني القبائل أو بني 
أن  إىل  الواحدة نفسها«، مشريا  القبيلة  أفخاذ 
»املرأة الفصلية، واحدة من بني هذه األعراف، 
اسهم  ايجابيا  عشائريا  قانونا  نعتربها  التي 
ومنع  الدم  وحفظ  الفتن  وأد  يف  فاعل  بشكل 

الثأر العشائري«.

كانت  التي  السياحية  بغداد  جزيرة  تقع  بغداد  العاصمة  شمال  يف  دجلة  نهر  ضفاف  عىل   
اذ تنترش فيها املطاعم واملسابح وقاعة للعب  املتنزهات واألماكن الرتفيهية  تعترب من اجمل 
»البولينغ« وساحات لكرة القدم وكرة املرضب وحدائق واسعة توزعت فيها شقق سياحية، 
بغداد.  األعىل يف  يعد  برج  املنوعة يتوسطها  بها األشجار  اىل بحرية اصطناعية تحيط  اضافة 
البغدادية وللسفرات  للعوائل  آمناً  ما مالذاً سياحياً  يوماً  التي كانت   ، الجزيرة  لم تسلم هذه 
املدرسية من املدن املجاورة للعاصمة، من الدمار والسلب والنهب بعد نيسان 2003، فلحق بها 

قه االقتتال الطائفي. ركود اقتصادي وإهمال حكومي عمَّ
وزارة  بني  بالتعاون  دوالر،  مليون   1,5 كلفته  مرشوع  من  جزءا  كان  للجزيرة  االول  التأهيل 
الذين اتخذوا  الجنود االمريكان  العراقية مع  القوات  السياحة والحكومة األمريكية عرب عمل 
من الجزيرة موقعاً لهم أعاد بعض مفاصله للعمل لكن دون جدوى. وبحسب مختصني ، فإن 
الجزيرة بحاجة اىل جهود كبرية لتعود مجددا  لسابق عهدها، لكن ذلك يبدو رضباً من الخيال 
بعض  ان  حتى  كبري،  بشكل  لالستثمار  والرتويج  العراقية  الدولة  مفاصل  يف  الفساد  لتفيش 
الترسيبات اإلعالمية تفيد بأن ضغوطات تمارس عىل رئيس الوزراء حيدر العبادي من مقربني 
له الستثمار هذا املرفق السياحي املهم الذي يمكن ان يؤمن واردا مليزانية الدولة لو اعيد العمل 
به بشكل صحيح، اذ تنص التعليمات عىل دفع مبلغ دخولية للجزيرة ومبالغ اخرى الستخدام 
مرافقها العديدة التي يمكن ان تستخدم يف الكثري من الفعاليات االجتماعية والثقافية والفنية.  
بعد مرور العديد من السنوات عىل إغالقها، تعود جزيرة بغداد السياحية لتفتح ذراعيها لزوارها 
من جديد، بعد إكمال اعمار البعض من مرافقها التي خربتها آلة الحرب والفوىض األمنية بعد 
عام 2003م. ومنذ افتتاحها فإن عدد القاصدين للتمتع بمرافقها يرتفع تارة وينخفض اخرى  
او مرىس  املرسح  ذلك يف  كان  التحتية سواء  بالبنى  االهتمام  الخدمات وضعف  بسبب نقص 
الزوارق او السينما الصيفية وحتى املطاعم واملتاجر التي يفرتض انها تقدم خدماتها لضيوف 

الجزيزة ، فبعضها غري صالح ناهيك عن ضعف الخدمات الصحية بل قل انعدامها.
ينعمون  الطالب  كان  وكيف  املدرسية  السفرات  ايام  استذكر  –مدرس-  الكريم  عبد  سامي 
هذه  اليه حالها  آل  ما  عىل  أسفه  مبدياً  الجزيرة.  وحدائق  ربوع  وسط  مرحة  اوقات  بقضاء 
االيام، مبينا: انه ارتأى قضاء عطلة عيد نوروز برفقة عائلته يف الجزيزة ، لكنه فوجئ برتدي 
التحتية واهمال بعضها بشكل  البنى  حالها وانعدم الخدمات كافة. مشريا اىل تدني مستوى 

كبري.
سلوى عبد االمري –موظفة حكومية- أبدت تذمرها من حال الجزيزة السياحية والتي لم تعد 
كذلك حسب وصفها، موضحة : يبدو ان التآمر عىل البلد وصل اىل املرافق السياحية بعد القضاء 
عىل الصناعة والزراعة. متسائلة : ملصلحة من يهمل هذا املرفق السياحي املهم، وملاذا يطالب 

البعض باستثماره دون ان يطالب بتأهليه بشكل الئق؟
نائب محافظ بغداد جاسم البخاتي بنينّ يف حديثه أن الجزيرة اعطيت ألكثر من مستثمر لكن 
أمانة بغداد، ومنها بناء  التي وضعتها  الكثرية  الطلبات  إىل  العقد لم يكتمل، عازياً سبب ذلك 
فندق ومنتجع مائي وألعاب مائية، يف حني يريد املستثمرون حذفها. منوها :  أن جزيرة بغداد 

السياحية من املشاريع املهمة املرشحة لالستثمار قريباً.
أُنشئت جزيرة بغداد السياحية كمرشوع سياحي من قبل رشكة فنلندية الجنسية لصالح امانة 
امة وبني بساتينها ما اكسبها  بغداد عام 1983. تقع الجزيرة وسط نهر دجلة يف منطقة الفحنّ
موقعا متميزا. تمتد الجزيرة عىل مساحة كبرية تقدر بـ )500( دونم وبطاقة استيعابية تقدر 
بـ )20000( زائر يوميا. تضم الجزيرة دارا لالسرتاحة تحتوي عىل )14( غرفة تؤجر للعرسان 
الجدد وتحتوي هذه الدار ايضا عىل صالة كبرية ونادياً يسع )60( شخصا وقاعة مطعم زرياب 
التي تتسع لـ )250( شخصا وقاعة كبرية تسع )160( شخصا تضم اجهزة للرتجمة الفورية 
اي   ، كبريا  ومطبخا  ومسبحا  »ساونا«  حمام  الدار  تضم  كما  الكبرية  املؤتمرات  لعقد  مهيأة 

يمكن اعتبار الدار بناية متكاملة متعددة االغراض.
البولنك كما  الجزيرة )6( مطاعم كبرية )4( نجوم تقدم مختلف االكالت وكافترييا  توجد يف 
وفرت الجزيرة باعتبارها مرفقا سياحيا للتنزه خدمات متنوعة للتسلية والرتفيه ، ومن هذه 
جهازا   )11( عىل  وتحتوي  االلعاب  مدينة  الشبيل/   حقي  مرسح  الجزيرة/  برج  الخدمات: 
مختلفا للصغار والكبار/  صالة االلعاب االلكرتونية / صالتا البولنك والبليارد/  مركز االلعاب 
الرياضية ويشمل: )3( ساحات تنس، )1( ساحة كرة قدم )2( ساحة لكرتي الطائرة والسلة. 
صالة الديسكو / مرىس الزوارق/ املسبح ويتكون من حوض كبري للكبار وحوضني لالطفال 
الجاهزة  االكشاك وعددها )10( تقدم االطعمة واملرشوبات  اىل  الصيفية/ اضافة  السينما   /
لزوار الجزيرة موزعة عىل مختلف انحاء الجزيرة وتكون ثالثة انواع كبرية ومتوسطة وصغرية. 

ناهيك عن املساحات الخرضاء الواسعة التي التحتاج اال ليد حريصة عىل إدامة خرضتها.

حكومة االتمتة حكومة االتمتة 
من ينقذ رئة بغداد 
و متنفس عوائلها ؟

؟جزيرة بغداد السياحية 

ترفضها الشريعة السالميةعادات وأعراف



قضاء  يف  املحلية  اإلدارة  أعلنت 
املثنى،  بادية  يف  الواقع  السلمان 
تجهيز  ساعات  لتحسني  خطة  عن 
يعتمد عىل  الذي  القضاء  يف  الطاقة 

املولدات لتوفري الكهرباء.
مخلف  عىل  القضاء  قائّمقام  وقال 
الكهرباء  تجهيز  معدل  إن  للمربد 
يف القضاء سريتفع مع حلول شهر 
التجهيز  ساعات  وان  رمضان، 
حتى  صباحا  العارشة  من  ستكون 
مساء  الثامنة  ومن  مساء  الرابعة 

حتى الرابعة صباحا.
يعود  التجهيز  تحسن  إىل  وأشار 
بأعمال  والقيام  الوقود  لتوفري 
توزيع  مديرية  قبل  من  صيانة 
كهرباء املحافظة.هذا ويعتمد قضاء 
السلمان الذي يبعد بمسافة ١٨٠ كم 
البادية  باتجاه  املحافظة  مركز  عن 
عىل مولدات الطاقة لتوفري الكهرباء، 
فيما اشتكى عدد من سكان القضاء 
الفرتة  خالل  التجهيز  ضعف  من 

املاضية.
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اصدر محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي 
ام�را اداريا يقيض بايق�اف العمل بقرار 25 

الخاص بتمليك قطع االرايض السكنية.
وق�ال كت�اب ص�ادر م�ن مكت�ب املحافظ 
ومعن�ون اىل دائرة بلديات املحافظة حصلت 
)املراق�ب و الن�اس ( ع�ى نس�خة منه انه 
قد اتخ�ذ اليوم ه�ذا القرار ملصلح�ة العمل 
والستمراره بانتظام واضطراد يف مؤسسات 

ودوائر البلديات.

ايقاف العمل بقرار 25 الخاص بتمليك االراضي

المثنى .. وعود بتحسين تجهيز الكهرباء في قضاء السلمان

الئ السيد رئيس الوزراءاملحرتم
إىل السيد وزير الداخلية املحرتم

. السيد قائد قوات الرشطة االتحادية
املوضوع/طلب

االتحادية  الرشطة  قوات  قيادة  ابناء  نحن 
الفوج  عرش  السادس  اللواء  الرابعة  الفرقة 
الثاني نلتمس من حرضتكم االخذ بعني االعتبار 

الخطورة يف  لنا  الخطورة فقد رصفت  موضوع 
2٠2٠/١٠/١  علئ الرغم من كون اغلبيتنا من 
مختلف املحافظات وقد خدمنا يف صحراء النجف 
مخصصات  بدون  سنوات  الست  مايقارب 
لنا  رصفها  من  اشهر   4 بعد  واالن  الخطورة 
بابل  سجن  الئ  النقل  بسبب  استقطاعها  تم 
خطورة  أكثر  املكان  هذا  أن  علما  االصالحي 

نلتمس  السابق  قاطعنه  من  مسؤولية  وأكثر 
اصحاب  كوننا  امرنا  يف  النظر  جنابكم  من 
وان  االيجار  ويسكن  محافظات  واغلبنا  عوائل 

الخطورة من مستحقاتنا
مع خالص الشكر واالحرتام.

                              * فؤاد الكربالئي

من  والخريين  الرشفاء  إىل  مناشدة 
أصحاب الشيمة والنخوة والغرية ولكل 
عن  والحيف  الظلم  رفع  يهمه  من 

املظلومني وأرجاع الحقوق ألصحابها
حقنا ولن نتنازل عنه إىل وزارة العدل..

نطالب وبشدة بحسم قضية املفصولني 
يف   )55٠( عددهم  يتجاوز  ال  والذين 
العراقية..وأصالح  األصالح  دائرتي 
أسوة  وظائفهم  إىل  وعودتهم  األحداث 
بباقي الوزارات وممن تم تضمينهم من 

املحارضين املجانيني واألجراء اليوميني 
والحشد  عقودهم  واملفسوخة  والعقود 

يف موازنة 2٠2١

                      * ابو حيدر

 كل الخسائر قابلة للتعويض ، اال ان تخرس.. 
عمرك باحثاً عن حقك ... التعيني حقنا.... إىل 

متى يبقى هذا التهميش بحقنا..
نناشد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس 
النواب ومجلس الخدمة االتحادي املحرتميني 
قار  دبلوم ذي  الخرجني معتصمني  باستثناء 

لهم  واالفضلية  االولوية  تكون  وان  بالتعيني 
النهم أضاعوا اعمارهم وهم ينتظرون التعيني 
قوت  مصدر  بدون  كثريآ  وعانوا  السنوات 
وعوائلهم  هم  كريمة  حياة  ليعيشوا  يعينهم 
وقد عانوا من املماطلة وتسويف نرجوا اليوم 
تنفيذ مطلبهم وشمولهم بااالستثناء وتكون 

يستحقون  فهم  لهم  واالفضلية  االولوية 
نطالب  ابسط حق  والتعني هو  ذلك  اكثر من 
فيه  يش  كل  اصبح  بلد  يف  عليه  بالحصول 

صعب وهو اغنى بلد يف العالم.. 

                             * نور الحسني

مدينة  من  ندائي  سيادتكم  اىل  اوجه 
سامراء وانا ابنة هذة املدينة .

بعد صرب طال 5 اعوام ...
بعد ان ظلمت وسلبت كافة حقوقي ...

ضحيا  من  ضحية  اكون  ال  وكي 
اىل  سامراء  ابنة  .من  االرسي  العنف 
مصطفى  السيد  الوزراء  رئيس  سيادة 

الكاظمي اوجه نداء استغاثة
قام  عندما   2٠١6 عام  معاناتي  بدأت 
أ.م.أ( برضبي ورماني   ( املدعو  زوجي 
النفاس  مرحلة  يف  وانا  الشارع  يف 
الكربي  فوق  والدة  لعملية  )خضعت 
البالغة  وابنتي  اطفايل  مني  (واخذ 
بالتهجم  ...قام  يوما   23 العمر  من 
)بالطرب(  رضبها  وحاول  اختي  عىل 

النابية...  بااللفاظ  عليها  والتلفض 
حدث ذلك مساء يوم جمعة

التايل ذهبت اىل مركز الرشطة  اليوم  يف 
عام  وبعد  قانونيا  حقي  الخذ  وذلك 
حصلت  االنفس  وبشق  املعاناة  من 
اجل  من  وذلك  بحقه  جنحة  قرار  عىل 
وهنا  عنه  واالنفصال  منه  التخلص 
حقوقي  واخذ  حلما  االنفصال  اصبح 

من املستحيل
قدمت عىل تفريق للرضر وبعد حصواي 
التمييز  قرار  يأتي  االنفصال  عىل 
كايف  غري  الرضر  ان  ويكتب  لصالحة 

لالنفصال
كافة  عن  وتنازلت  خلع  عىل  قدمت 
اال  الخلع  اليتم  الرد  وكان  حقوقي 

برضاتهقدمت عىل تفريق للهجر وعىل 
الرغم من اثبات الهجر الكثر من عامان 
ردت القضية لصالحه بعد ان حلف عىل 

املصحف زورا.
كلمة  حجة  تحت  معلقة  والزلت 
)متمسك بالحياة الزوجية (هذه الكلمة 
السحرية التي يستخدمها يف كل جلسة 

ليصب القرار يف صالحه
وهو كاذب حتى النخاع يريد االستفراد 
بي كي ينتقم مني وكان املطلوب مني 
ان اثبت ذلك ...احرضت كل من االستاذ 
)ح.ا.البازي( من اقاربه واالستاذ خالد 
يف اعدادية طرابلس للبنني وبعد حدوث 
حوارات ونقاشات اثبت نيته القذرة ... 
لكن رفض القايض سماع شهادة البينة

حدث هذا خالل 5 اعوام والزلت معلقة 
بيت  يف  بالعودة  عيل  يحكم  وسوف 

الطاعة ..)هذه فقط املقدمة (
املنشورات  باقي  قراءة  ارجوا 
لتصل  وذلك  العالم..  لكل  ومشاركتها 
مسؤول  اي  او  الثالثة  الرئاسات  اىل 
ندائي  .اوجهه  منه  تخلييص  يستطيع 
لسادتكم علما انني قمت بارسال ملف 
بموقعكم  الخاص  الجيميل  اىل  كامل 
تمنحني  ان  واتمنى  ان تشاهدة  اتمنى 
لطرح  الثمني  وقتك  من  واحدة  ساعة 

مشكلتي لحرضتك .
ولك جزيل الشكر والتقدير .

ابنة سامراء املظلومة
# املكتب اإلعالمي لرئاسة الوزراء

الدولة  دوائر  موظفو  نحن 
دراسية  شهادات  عىل  الحاصلني 
دوائرنا  وبموافقة  الخدمة  اثناء 
ان  بدون  الخاص  حسابنا  وعىل 
ودون  واحد  سنت  الدولة  نكلف 
أجازة دراسية كون دوامنا مغاير 
نقرص  ولم  الدراسه  ألوقات 

بواجباتنا املنوطه بنا وطورنا من 
واقعنا العلمي بعد أن قرصنا عىل 
الحصول  لغرض  اطفالنا  قوت 
اليوم  ...نتفاجئ  شهادتنا  عىل 
إدراج  بعدم  املوازنة  إقرار  بعد 
اثناء  الشهادة  إضافة  فقرة 
سنة  كل  تضاف  والتي  الخدمه 

جزاء  هذا  املوازنة...هل  إىل 
كفاحنا  عىل  ومكافئتنا  تفوقنا 
نرجوا من  دراستنا   خالل سنني 
الرشيحة  هذه  انصاف  سيادتكم 
أسوة  معاملتهم  و  املضلومه 

بأقرانهم يف السنني املاضية.
   * سعدون احمد حسن

اىل االستاذ وزير الرتبية
م/املحارضين املتعاقدين سابقا

ورسمي  اصويل  عقد  املتعاقدين  املحافظات  بعض  نحن 
حسب قرار 3١5 وتم اكمال كافة أجراءات عقودنا حسب 
الحالية  املربمة  عقودنا  تفعيل  قرار3١5نطالب  ضوابط 
..تم ابرام العقد من طرف االول وطرف الثاني ..تم تصديق 
ديوان  قبل  من  التدقيق  تم  القانونية  الشعبة  من  العقد 
الرقابة املالية ..توطني الرواتب ماسرت كارد لكل املتعاقدين 
تمت استحصال رقم وظيفي من قبل وزارة التخطيط دفع 

.جميع  املربمة  للعقود  كرسم  املالية  لوزارة  مالية  رسوم 
االجراءات كامله فقط نحتاج االيعاز التخصيص املايل لنا 
وحسب  قانونية  وجراءاتنا  متعاقدين  محافظات  كوننا 
الضوابط والتعليمات.. من الصعب التعاقد مره اخرى لذلك 
التخصيص  وتضمني  الحالية…  العقود  بتفعيل  نطالب 

املايل الكامل حسب ضوابط قرار 3١5
وااليعاز اىل املحافظات املتعاقده سابقا بتفعيل تلك العقود 

للمحارضين.
                               * مروة العوادي

من ابنة سامراء الى مجلس الوزراء

وبركاته  الله  ورحمة  عليكم  السالم 
املحرتم  كمبش  سعد  الدكتور  االستاذ 
نحن لفيف من حراس املساجد يف بغداد 
واملحافظات كما يعلم جنابكم الكريم ان 
راتبنا كان 2٠٠ ألف شهريا بدء بالنزول 
تدرجيا فأصبح يرتاوح بني ١75 اىل ١9٠ 
والنعلم السبب ويف هذه السنه 2٠2١ لم 
الرابع  الشهر  يف  ونحن  رواتبنا  نستلم 
 ١٨٠ واحد  شعر  استلمنا  يومني  وقبل 
لحل  التدخل  سيادتكم  من  راجني  الف 
هذا املوضوع علمآ ان الكثري منا يسكن 

اجار وجزاك الله خري الجزاء.

                     * احمد العبيدي

اخراج  وكالء  نحن  رئيس  سيادة 
الكمركي يف الهيئة العامة للكمارك

اليتحمله  ظلم  اىل  نتعرض  املالية  وزارة 
يتعامل  كما  معنا  ويتعاملون  برش 
هذا  ومع  ارسائيل  بني  مع  فرعون 
العامة  للهيئة  الفقري  العمود  نحن 
الواردات  هذة  وكل  وللمنافذ  للكمارك 
اجور  وندفع  ندفعها  الذين  نحن  التي 
وهيه  الرشكات  علينا  فرضت  الكشف 
ليست قانونيه وصاعدتوا فوق القانون 
الفاعي  مع  رقصك  الجل  نتحمل  وقلنا 
امتار يف  تاجري عرش  لكن يفرض علينا 
صحراء بخمس ماليني هاي حيل واكفه

               *عبد القادر محمد الدليمي

إىل السيد رئيس الوزراء املحرتم
املتمثلة  حكومتكم  من  وبشدة  نطالب 
الذين  واملستشارين  والوزراء  بحرضتكم 
رشائح  الحاليه..نحن  الحكومه  يمثلون 
العراق  محافضات  كافة  من  املهندسني 
الله  غري  لدينا  وليس  بنا  االرض  ضاقت 
تنصفونا  ان  مسؤليتكم  بحكم  نطالبكم 
كريمه  حياة  نعيش  ان  ألجل  بالتعينات 
والعقود  الصحة  خريجي  باقراننا  اسوة 

واالجور يف الرتبيه..
اعمارنا  لحقوقنا  التهميش  هذا  ملاذا 
باالرض  عاثت  الفاسدة  واالحزاب  رسقت 
والعباد فسادا كفى ظلما لنا نحن اصحاب 
كفاءات ثاني أكرب شهادة بالعالم واالوىل يف 
البرشى نحن  ننتظر  املتقدمه  الدول  بعض 
ضمن  بالتعني  استثنائنا  بفرحة  وعوائلنا 

درجات الحذف واالستحداث.

                           * إيالف سعد

مظلمة
 حراس المساجد

تجار ومقاولون: نتعرض البتزاز منتظم وندفع  »الخاوات« لتأمين أعمالنا

هل هذا جزاء تفوقنا ؟

#طريق_الحج الربي او مايعرف 
يربط  الذي  مظلوم  بطريق  
النور  بناحية  املدينة  مركز 
النجف  )مظلوم سابقا( يف بحر 
مظلوم  الطريق  هذا  حقيقة 
رشيان  يمثل  انه  السبب  حقا 
اقتصادي مهم للمحافظة حيث 
الطابوق  ومعامل  املقالع  تقع 
للنفط  مصفى  و  واالسمنت 
الزراعية  االرايض  اىل  باالضافة 

والثروة الحيوانية..
الحيوي  الطريق  هذا  ان  بالرغم 
املحلية  املوارد  يرفد  كان  الذي 
ان  اال  سنويا  الدنانري  بمليارات 
فشلت  املتعاقبة  الحكومات 
بتأهيل الطريق علما ان الطريق 

يبلغ عدة كيلو مرتات فقط!!!
قبل اشهر اعلنت املحافظة انها 
توصلت اىل اتفاق مع رشكة كار 
لم  االن  اىل  لكن  الطريق  لتأهيل 
تتم املبارشة وقد وردنا ان هناك 
حال  الطرفني  بني  فني  خالف 

دون املبارشة
بعد  يوم  سوءا  يزداد  الطريق 
حال  يف  تماما  يغلق  وقد  اخر 
يعني  مما  املياه  منسوب  ارتفع 
شل تام للحركة وايقاف رشيان 
للمحافظة  مهم  اقتصادي 

ومحارصة سكنة الناحية
ايالء  املعنية  الجهات  عىل  لذا 
قبل  قصوى  اهمية  املوضوع 

          * ناطق ثجيلفوات االوان.

طريق مظلوم في ناحية النور .. يعاني االهمال

وبالتعاون  الجنوبية  املنطقة  اعمال  ظمت جمعية سيدات 
التسويقي  املعرض  العراقية  للموانئ  العامة  الرشكة  مع 
بعنوان »تجمع نساء الجنوب«االول لعرض منتجات محلية 
ومالبس  ومعجنات  واكسسوارات   هدايا  من  مختلفة 
البرصة  معرض  ارض  عىل  وذلك  يومني  وملدة  وتحفيات 
الدويل بمشاركة اكثر من 4٠ منظمة من منظمات املجتمع 
املدني. وقالت مديرة الجمعية وفيقة املؤمن ان هذا املعرض 
لغرض  برصاويات  لنساء  نوعه  من   االول  يعد  التسويقي 
باملحافظة  واالرامل  وااليتام  املتعففة  العوائل  مساعدة 

البيع  خالل  من  رمضان  شهر  خالل  احتياجاتهم  وسد 
املبارش ملختلف املنتجات من اعمال يدوية وفنية ومعجنات.

واضافت املؤمن ان فكرة املعرض التسويقي جاءت لتغيري 
لها  ان  واثبات  املجتمع  قبل  من  للمرأة  السلبية  النظرة 
قدرات وامكانيات تخدم بها املجتمع واملحافظة من جانبه 
قال املمثل عن مدير عام املوانئ العراقية ماهر سالم للمربد 
وتضمن  منظمة   4٠ من  اكثر  بمشاركة  نُظم  املعرض  ان 
منتجات مختلفة وباسعار مناسبة لدعم ومساعدة العوائل 

املتعففة قبل شهر رمضان.

وتجار  ومستثمرون  مقاولون  وجه 
سلسلة  اموال  رؤوس  واصحاب 
ملا  واسعة،  وانتقادات  شكاوى 
من  منتظم  ابتزاز  من  يواجهونه 
انتمائها  تدعي  »عصابات«  قبل 
شديدة  الدولة  مكونات  لبعض 
شتى  واسباب  ذرائع  تحت  النفوذ 
للحصول عىل »أتاوات« او ما يعرف 
يف  بـ«الخاوات«.وقالوا  شعبيا 
انهم  متعددة  ومناسبات  أحاديث 
النطاق  واسع  ابتزازا  يواجهون 
عرشات  اىل  االحيان  بعض  يف  يصل 
خصوصا  الدوالرات  من  اآلالف 
حيوية  قطاعات  يف  العاملني  الؤلئك 
واملنافذ  والجمارك  املوانئ  يف  هامة 
وتجارة السيارات والحديد والخشب 
واملواد االنشائية والغذائية ومختلف 
التجارية.كما  املضاربات  اشكال 
يف  ذلك  يواجهون  انهم  اىل  أشاروا 

التحويل  ورشكات  املايل  القطاع 
العمل  لتأمني سري  والصريفة، وذلك 
وعدم اعرتاضهم وابتزازهم من قبل 
عدم  طلبوا  آخرون  آخرين.ولفت 
وأسمائهم  هوياتهم  عن  اإلفصاح 
»من  ابتزاز  ملعادلة  يخضعون  انهم 
وهم  اكثر«،  يحمى   .. أكثر  يدفع 
مجربين،  الدفع  اىل  يضطرون  بذلك 
لتاليف تعرضهم البتزاز جهات اخرى، 
املختصة  السلطات  حملوا  فيما 
لتلك  ضحايا  وقوعهم  مسؤولية 
بني  من  ان  اىل  الجهات.ونوهوا 
الجهات  تلك  تطرحها  التي  الذرائع 
املأخوذة  االموال  هذه  ان  املتنفذة 
ايتام او مسنني  او  تذهب ملحتاجني 
ملا  وفقا  للصدقة،  مستحقني  او 

يذكرون.
يتجنبون  انهم  بالقول  وختموا 
او  القضاء  امام  شكاوى  تقديم 

تعرضهم  خشية  االمنية  االجهزة 
االختطاف،  او  التنكيل  او  القتل  اىل 
من  كغريهم  كفرائس  تركهم  او 
ان  اىل  املتنفذين«.يشار  »املبتزين 

القبض  القي  الذين   و  بعض هؤالء 
بابتزاز  بقيامهم  اعرتفوا  عليهم  
االموال  رؤوس  اصحاب  كبار 

والرشكات.

 معرًض تسويقًي لمنتجات المرأة الجنوبية
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ارشادات

قطع مخصصات الخطورة 

اعتصام المهندسين

 نداء استغاثة  

من خالل سلسلة شكاوى وانتقادات واسعة

عانينا من المماطلة والتسويف لسنوات .. ونحن نطالب بحقوقنا

مناشدة من المفصولين في دائرتي األصالح العراقية..وأصالح األحداث

معاناة وكالء 
االخراج الكمركي   

نطالب بتفعيل عقودنا المبرمة 

أهايل مناطق الساحل االٔيرس لنهر دجله التابعة ملحافظة 
إنشاء  بسبب  والغرق  بالرتحيل  قراهم  املشمولة  كركوك 
سد مكحول يناشدون السيد رئيس الوزراء والسيد وزير 
املوارد املأليه وممثيل املحافظه يف الربملان والسيد محافظ 
كركوك بضمان حقوقنا قبل فوات االٔوان علما ان االراريض 
والقرى املترضرة من إنشاء السد التابعة ملحافظة كركوك 
والسكان  ستغمر  التي  واالٔرايض  الدور  من   ٪9٠ تمثل 
السنني  مئات  منذ  سكنت  قرانا  وان  بالرتحيل  املشمولني 
الوحيد  املصدر  االٔرض  وان  وأجدادنا  ابائنا  مقابر  وفيها 
يف  ارض  التوجد  بانه  نعلم  ونحن  ولحيواناتنا  لعيشنا 
ومن  ودورنا  اراضينا  خسارة  تعوض  ان  يمكن  الناحية 
ودوائر  الرشكات  مقرات  تكون  ان  نطلب  إنصافنا  اجل 
وحرص  كركوك  ملحافظة  التابع  الجانب  يف  املهندسني 

فرص العمل بأهايل تلك القرى .

                                 * محمد أل دخيل

نناشدكم ضمان حقوقنا 
قبل فوات االوان
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أظهرت دراسة علمية أن ساللة فريوس كورونا املكتشفة يف جنوب أفريقيا تقدر 
عىل »اخرتاق« لقاح فايزر-بيونتك إىل حد ما، وذلك رغم انخفاض نس�بة انتشار 
الس�اللة داخل إرسائيل وعدم إخضاع الدراس�ة لتقييم نظراء.وقارنت الدراسة، 
الت�ي ُن�رت نتائجها بني زه�اء 400 فرد ثبت�ت إصابتهم بالف�ريوس، بعد 14 
يوماً أو أكثر م�ن حصولهم عىل جرعة أو اثنتني من اللقاح، ومجموعة مصابني 
آخرين غري محصنني باللقاح.وذكرت الدراس�ة 
أنها رصدت الساللة املكتشفة يف جنوب أفريقيا 
يف واح�د باملئة تقريباً من كل الحاالت الخاضعة 
للدراس�ة.وأوضحت أن انتش�ار الس�اللة ب�ني 
املرىض الذي�ن حصلوا عىل جرعت�ني من اللقاح 
كان أع�ىل ثماني�ة أمثال نس�بته ب�ني املصابني 
غ�ري املحصنني وذلك بواق�ع 5.4 إىل 0.7%.وقال 
الباحثون إن ذلك يش�ري إىل أن اللقاح أقل فعالية 
مع الس�اللة الجنوب أفريقية مقارنة بالساللة 
األصلية للفريوس، وكذلك الس�اللة املكتشفة يف 
بريطانيا.وقال الباحث أدي س�ترين »اكتش�فنا نسبة ساللة جنوب أفريقيا أعىل 
بدرجة غري متناس�بة بني املصابني الذي�ن حصلوا عىل الجرعة الثانية من اللقاح 
وذل�ك مقارنة بمجموعة األفراد غ�ري املحصنني. هذا يعني أن الس�اللة الجنوب 

أفريقية قادرة، إىل حد ما، عىل اخرتاق حماية اللقاح«.

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة دريكسيل األمريكية، عن أن اإلجهاد النفيس 
بسبب العمل والعالقات االجتماعية - الناتج عادًة عن صعوبة التكيف مع البيئات 
الصعب�ة - قد يزيد تعرض النس�اء لخطر أكرب لإلصابة بأم�راض القلب التاجية.

وأوضح�ت الدراس�ة أن تأث�ريات إجه�اد الوظيف�ة 
والضغط االجتماعي - الجانب السلبي للعالقات 
االجتماعي�ة - عىل النس�اء يرتب�ط كالهما مًعا 
بخطر أعىل بنسبة 21% لإلصابة بأمراض القلب 
التاجية ويحدث إجهاد الوظيفة عندما ال تتمتع 
املرأة بالقوة الكافية يف مكان العمل لالس�تجابة 
ملتطلبات الوظيفة وتوقعاتها.ووجدت الدراس�ة 
أيًض�ا أن األحداث الحياتي�ة ذات الضغط العايل، 
مثل وفاة الزوج أو الطالق أو اإلس�اءة الجسدية 
أو اللفظي�ة، باإلضاف�ة إىل اإلجه�اد االجتماعي، 
كانت مرتبطة بش�كل مس�تقل بخط�ر اإلصابة 
بأمراض القلب التاجية بنس�بة 12% و 9% عىل التوايل.واستخدمت دراسة جامعة 
دريكس�يل بيانات 80825 امرأة بعد س�ن اليأس من دراسة مراقبة مبادرة صحة 
املرأة، والتي تتبعت املش�اركات م�ن 1991 إىل 2015 ، إليجاد طرق أفضل للوقاية 

من الرسطان وأمراض القلب وهشاشة العظام لدى النساء. 

اإلجهاد النفسي يزيد فرص إصابة 
النساء بأمراض القلب

أفاد استش�اري الطب الباطني املرصي، محمد إس�ماعيل، بأنه »ممنوع عىل 
مصابي فريوس كورونا الصيام نهائيا، حتى التعايف التام للمصاب«.

وأش�ار محمد إس�ماعيل إىل أن ذلك يعود »الحتياج املص�اب بفريوس كورونا 
لكمي�ات كبرية من املياه والس�وائل واألطعم�ة عىل ف�رتات متقاربة، وأيضا 
الحتياج�ه األدوي�ة الداعمة«.ولف�ت استش�اري األم�راض الباطني�ة إىل أن 
»حرمان املصاب من املياه واألطعمة واألدوية الداعمة ملدة تقارب 15 س�اعة 
يكون ل�ه آثار جانبية منها عىل س�بيل املثال 

ال الحرص:
- الشعور بالهزل واإلعياء الشديدين والدوار 

والصداع.
- انخفاض حاد بضغط الدم وسكر الدم .

ع�دة  امل�رصي  االستش�اري  كش�ف  كم�ا 
مالحظات عن�د اإلصابة بف�ريوس كورونا، 

من بينها:
- اش�تداد األع�راض التنفس�ية كالس�عال 
الجاف وضيق النفس وحرقة الصدر الالزمة 
) يف حالة معاناة املصاب من أعراض تنفسية(
- الجفاف الشديد يف حالة معاناة املصاب من قيء أو إسهال شديد أو متكرر.

- جفاف ش�ديد بالحلق واألنف )يف حالة معاناة املص�اب من احتقان باألنف 
والحلق(.

- تأخر التعايف من عرض فقدان حاستي الشم والتذوق للحرمان من السوائل 
لفرتة طويلة.

ظهور ساللة لكورونا في أفريقيا 
تستطيع اختراق لقاح فايزر االمريكي

نصائح صحية تساعدك على تعويد أطفالك على الصيام

باحثون ينجحون فى ابتكار تقنية جديدة لمحو الذكريات المؤلمة

خبيــرة تجميــل تحــذر مــن مخــاطــر ثقــب األذن

نجاح أول عملية زرع أنسجة رئة في العالم من متبرعين أحياء لمريضة

توصل باحثون بجامعة تكساس اإلمريكية، 
وفقا لدراس�ة جديدة إىل تقنية يمكنها محو 
الذكري�ات املؤملة، م�ن خالل اس�تعادة هذه 
النوعي�ة م�ن الذكري�ات وإضعافها بش�كل 
غري مب�ارش، طبقا ملا نر يف موقع ميديكال 
اكسربيس.وقالت الدراسة، إن النتائج األولية 
تش�ري إىل أن أن اتب�اع تقني�ة إعادة تنش�يط 
الذكري�ات املؤملة بش�كل غري مب�ارش تمكن 

الباحثون من تغيريه�ا أو محوها، حيث يتم 
الس�يطرة عىل إش�ارات الصدمة والعمل عىل 
تخفي�ف اس�تجابات الخ�وف املرتب�ط بتلك 
الذكريات.واستعان الباحثون بأحد املحاربني 
القدامى الذي�ن أصيب بعبوة ناس�فة، حيث 
تم إعادة تجربة إشارات الصدمة مثل أضواء 
وأص�وات االنفجار، ثم تم العمل عىل تخفيف 
اس�تجابات الخ�وف املرتبطة بتل�ك الواقعة.

وأوضحت الدراسة أيضا أن الباحثون تمكنوا 
من ع�زل الذاكرة وإثارة اس�تجابات الخوف 
من خالل إعادة تنش�يطها بشكل مصطنع، 

ثم العم�ل عىل تعطيل الذاكرة األصلية 
يخلق  مم����ا  نفس�����ها، 

لتغي����ري  فرص����ة 
املؤمل���ة  الذكري�ات 

والقضاء.

أعل�ن األطباء يف اليابان أنه�م أجروا بنجاح أول 
عملية زرع أنس�جة رئ�ة يف العالم من متربعني 
أحياء إىل مريضة تعاني من تلف رئوي حاد من 
فريوس كورونا.وقال مستشفى جامعة كيوتو 
يف بي�ان إن املتلقية، التي ذك�رت فقط عىل أنها 
امرأة من منطقة كانساي بغرب اليابان، تتعاىف 
بعد العملية التي استمرت 11 ساعة تقريبا يوم 
األربع�اء 7 أبري�ل. وأضاف البيان املنش�ور يوم 
الخميس 8 أبريل، أن زوجها وابنها اللذين تربعا 

بأجزاء من رئتيهما يف حالة مستقرة.
وأش�ارت جامع�ة كيوت�و إىل أنه�ا كان�ت أول 
عملية زرع أنسجة رئوية يف العالم من متربعني 
أحي�اء إىل ش�خص مص�اب بتلف الرئ�ة الناتج 
عن »كوفي�د-19«. وما تزال عمليات الزرع  من 
املتربعني املتوفني دماغيا نادرة يف اليابان، ويعد 

املتربعون األحياء خيارا أكثر واقعية للمرىض.
وق�ال الدكتور ه�ريويش ديت، ج�راح الصدر يف 
املستشفى الذي قاد العملية، يف مؤتمر صحفي: 
»أظهرن�ا أن لدين�ا اآلن خي�ار زراع�ة الرئة من 

متربع�ني أحياء. أعتقد أن هذا عالج يمنح األمل 
للم�رىض الذين يعان�ون من تلف ح�اد يف الرئة 
بسبب فريوس كورونا«.وكشفت جامعة كيوتو 

أن العرات من عمليات زرع أجزاء من الرئتني 
مأخ�وذة من متربع�ني متوف�ني دماغيا ملرىض 
يعانون من تلف الرئ�ة املرتبط ب�«كوفيد-19« 

تم إجراؤها يف الواليات املتحدة وأوروبا والصني.
وأصيبت امل�رأة ب�«كوفي�د-19« يف أواخر العام 
املايض وعانت من صعوبات يف التنفس س�اءت 
برسع�ة. ووقع وضعها عىل جه�از دعم الحياة 
ال�ذي يعمل كرئ�ة اصطناعية ألكث�ر من ثالثة 
أشهر يف مستش�فى آخر بس�بب ترضر رئتيها 
بشدة.وقالت الجامعة إنه حتى بعد أن أصبحت 
املريض�ة خالية من الف�ريوس، لم تع�د رئتيها 
تعمالن أو قابلتان للعالج، والخيار الوحيد الذي 

كان أمامها للعيش هو إجراء عملية زرع رئة.
وتط�وع زوجه�ا وابنه�ا للت�ربع بأج�زاء م�ن 
مستش�فى  يف  الجراح�ة  وأجري�ت  رئتيهم�ا، 
جامع�ة كيوت�و من قب�ل فريق مك�ون من 30 
عض�وا برئاس�ة الدكت�ور ديت. وت�ربع زوجها 
بج�زء من رئت�ه الي�رسى، وأعطى االب�ن جزءا 
من رئته اليمنى.وأش�ارت الجامع�ة إىل أنه من 
املتوق�ع أن تتمك�ن م�ن مغادرة املستش�فى يف 
غض�ون ش�هرين تقريب�ا والع�ودة إىل حياتها 

الطبيعية يف غضون ثالثة أشهر تقريبا.

يس�عى الكثري م�ن الن�اس إىل مواكبة املوضة، 
وذلك باالستعانة بإكسسوارات متنوعة جذابة 
خاصة عىل مس�توى األذن، حي�ث تعد موضة 
ثقب األذن من أكثر األمور انتشارا بني الشباب.
وق�د تحّدث�ت اختصاصية التجميل الروس�ية، 
ومرش�حة العلوم الطبية، أليس�ا ش�اروفا، إىل 
رادي�و »س�بوتنيك«، ع�ن النق�اط الت�ي يجب 
مراعاته�ا أثن�اء القيام بثق�ب يف األذن، منّبهة 
إىل رضورة توخي الحذر م�ن مخاطره.وقالت 
الخبرية شاروفا: »إنه قد ال يبدو أن ثقب األذن 
ال يحم�ل مخاط�ر محتملة، لك�ن يف الحقيقة 

من املمكن جدا أن يؤدي هذا التجميل البس�يط 
إىل مضاعف�ات غ�ري س�ارة وغ�ري مرغوب�ة«.
وأوضحت ش�اروفا أنه يف جميع األحوال يجب 
علي�ك التوج�ه إىل اختص�ايص لدي�ه مؤهالت 
للقي�ام بالثق�ب يف أذني�ك، وع�دم القي�ام بها 
بمف�ردك يف املنزل«.وأضاف�ت: »ألن املخت�ص 
يق�ّدر جي�دا املس�افة الالزمة للقي�ام بالثقب، 
ويجعل�ه متكافئا ع�ىل كال الجانب�ني، ويكون 
اإلجراء غري مؤلم وآمن قدر اإلمكان«.وأشارت 
ش�اروفا إىل أن�ه »يف ح�ال القي�ام بالثقب عىل 
مستوى األذن، فهذا يحتم عليك اخرتاق شحمة 

األذن وبالتايل اخ�رتاق الحافة الخارجية لألذن 
بأكمله�ا، األم�ر الذي يتطلب من�ك احتياطات 

إضافية«.
وتابعت: »من املأل�وف اآلن إجراء ثقوب عىل 
طول الحافة الخارجية لألذن بالكامل، حيث 
يوج�د الغ�رضوف، ويعترب تل�ف الغرضوف 
إجراء أكثر خطورة، ألنه يحتوي عىل احتمال 

كبري بحدوث مضاعفات يف شكل التهاب، مما 
يس�بّب تش�كيل ن�دوب تضخمي�ة أو الجدرة، 
والتي س�وف تش�وه األذن وتطول فرتة التعايف 

منها«.

تواج�ه الكثري من األمه�ات تجربة صيام 
طفله�ا ألول مرة يف ش�هر رمض�ان، كما 

ي�رص الكثري م�ن األطفال 
عىل استكمال صيام 

ش�هر رمض�ان، 
فهذا يشعرهم 

 ، لفرح�ة با
ويمنحهم 

لثق�ة  ا

بأنفس�هم، وأنه�م قادرين ع�ىل الصيام 
الكب�ار، إال أن بع�ض األمهات تخىش عىل 
أو  أطفاله�م م�ن الصي�ام، لنحافته�م، 
رفضه�م للكثري من األطعمة املفيدة، مما 
يخلق املشاكل بني الطفل وأمه، وتقف 
األم حائ�رة بني خوفه�ا عىل صحة 
طفلها، وبني إرضاره عىل الصوم.

دكت�ور  ويؤك�د 
دياب  أحم�د 
استشاري 
ية  لتغذ ا

وعالج الس�منة والنحافة، أنه يمكن لألم 
أن تس�مح ألطفالها بالصيام خالل شهر 
رمض�ان، وعليه�ا فقط أن تتأك�د من أن 
صي�ام الطف�ل ال يؤثر ع�ىل صحتهم، وال 
يرضهم، وذلك من خ�الل اتباع مجموعة 
من القواعد الصحي�ة، والتي يوضحها يف 

السطور التالية.
- التدرج يف فرتة الصيام:

وذل�ك بأن يب�دأ الطف�ل بالصي�ام ملدة 5 
ساعات يوميا، ويتم زيادة عدد الساعات 
تدريجيا، وذلك حس�ب ق�درة الطفل عىل 
التحم�ل، عىل أن تق�����وم األم بمتابعة 
حالته الصحية، مثل لون البرة والقدرة 
عيل اللعب والح����ركة بصورة طبيعية.
- يف حالة وجود شحوب ملحوظ بالبرة
يت�م تش�جيع الطف�ل عىل قط�ع الصيام 
واإلفط�ار، ثم يتم تقليل الس�اعات بعد 
ذلك يف األيام التالية من شهر رمضان.

- املروبات مهمة:
تش�جيع الطفل عىل تناول العصائر 
و  هن�دي  التم�ر  مث�ل  الطازج�ة، 

الكركديه والعرقسوس.
- املأكوالت اململحة:

املأك�والت  الطف�ل  إعط�اء  تجن�ب 

اململح�ة ألنه�ا ستس�بب ل�ه اإلحس�اس 
الشديد بالعطش.

- ال للوجبات الجاهزة:
تجنب إعط�اء الطفل الوجب�ات الجاهزة 
يف وجب�ة الس�حور، ألنها س�وف تس�بب 

اإلحساس الشديد بالعطش للطفل.
- وجبة السحور:

الح�رص ع�ىل اعط����اء الطف�ل الخبز 
البل�دي يف وجبة الس�حور، وتجنب الخبز 
األبي�ض ) الفينو( حتى ال يش�عر الطفل 
بالعط�ش الش������ديد يف نه�ار ف�رتة 

الصيام املحددة له.
- العسل مهم يف السحور:

إعط�اء الطف�ل 2 ملعق�ة عس�ل ابي�ض 
م�ع وجبة الس�حور، لتجن�ب االنخفاض 
الش�ديد يف نس�بة السكر بجس�م الطفل 

اثناء الصيام.
- التفاح رس نشاطه:

تش�جيع الطف�ل ع�ىل تناول ثم�رة تفاح 
مع وجبة الس�حور، ألن الس�كر املوجود 
دم  إىل  بالتدري�ج  يدخ������ل  بالتف�اح 
الطفل، ويس�ت���مر بال�دم لفرتة طويلة 
حت�ى ال يش���عر بالهب�وط أثن�اء ف�رتة 

الصيام.

أخصائي في الباطنية: مصابو كورونا 
اليسمح لهم بالصيام

العام�ة  للصح�ة  س�ابق  تقري�ر  كش�ف 
الربيطانية، أن التوقف عن التدخني ملدة ش�هر 
كام�ل من ش�أنه أن يزيد فرص الش�خص يف 
اإلقالع النهائي خمس مرات، فببلوغ األسابيع 

األربعة تزداد فرص تعود الجس�م عىل 
اإلقالع عن التدخني.

يعت�رب  املنطل�ق  ه�ذا  وم�ن 
ش�هر رمض��ان فرص�ة 

ف����رص  لزي���ادة 

»اإلق�الع النهائ�ي ع�ن التدخ�ني«، وه�و م�ا 
يؤكده استش�اري الصحة النفسية بالقاهرة، 
الدكتور وليد الهندي، والذي يش�ري إىل أن شهر 
رمض�ان املبارك »فرصة رائعة لتهذيب النفس 
من الع�ادات الصحية الس�يئة التي تصاحبها 
أرضار بالغة عىل الصحة وجسم اإلنسان 
وحتى عىل الصحة العقلية، عىل 
اعتبار أن العقل السليم يف 

الجسم السليم«.
الهن�دي  ويلف����ت 
مل��وق�ع  يف حديث�ه 
نيوز  »س����ك��اي 
عربي�ة«، إىل أن م�ن 
أب�رز الع�ادات الت�ي 
منها  التخلص  يمكن 
يف رمض�ان، التدخني، 

أرضار  ل���ه  ال�ذي 
فه��ا  يعر

الجميع، بخاصة أنه ال يصيب الجهاز التنفيس 
فق�ط، إنما يؤثر ع�ىل أعضاء الجس�م كافة، 
وي�ؤدي إىل ع�دة أم�راض خط�رية م�ن بينها 
تصل�ب الراي�ني والذبح�ة الصدري�ة وتليف 

الكبد والرسطان.
ويوض�ح أن املُدخن يف رمضان عادة ما يواجه 
جمل�ة من املش�كالت خالل س�اعات الصيام، 
أبرزه�ا قلة الرتكيز والتوت�ر الدائم والعصبية 
املفرط�ة والخم�ول، إضاف�ة إىل اضطراب�ات 
الن�وم وامل�زاج املتقلب، مع زيادة الش�هية إىل 
الطع�ام، وجميعها أزمات مرتبط�ة باعتياده 

عىل السيجارة ورائحة الدخان وطعمه.
ويؤك�د الخب�ري النف�يس، أن تلك األع�راض أو 
األزمات الت�ي يواجهها املدخ�ن الصائم عادة 
ما تكون بارزة بش�كل كب�ري وواضح يف األيام 
األوىل م�ن الصي�ام خ�الل الش�هر، وتتناقص 
عادة تدريجيا مع مرور األيام بسبب تناقص 
مادة النيكوتني بالجسم بشكل نسبي، ومن 
ث�م يمك�ن للمدخ�ن اس�تغالل ذل�ك اإلقالع 
اإلجب�اري عن التدخني إىل إق�الع دائم عن تلك 
الع�ادة، رشط أن تك�ون لدي�ه إرادة، تبدأ من 
ع�دم الهرولة نحو الس�يجارة عق�ب اإلفطار 

مبارشة.

شركة روش تطلق تحليال جينيا جديدا يحدد العالج المناسب لكل مريضكيف تستغل شهر رمضان لإلقالع عن التدخين ؟
كش�ف الدكتور محمد رؤوف 
مدير القطاع الطبي واألبحاث 
روش  برك�ة  اإلكلينيكي�ة 
مرص، إن رشكة روش أطلقت 
تحليل جينى جديد يعتمد عىل 
مس�تقبالت الخاليا يف جس�م 
العالج  لش�خصنة  االنس�ان، 
املناس�ب  الع�الج  وتحدي�د 
إنه  املناس�ب.وقال،  للمريض 
بدال ما يتعرض جميع املرىض 
لنفس الع�الج فان نوع معني 
من املرىض يصبح�وا قادرين 
عىل تناول هذا العالج وتكون 
بالع�الج  الخاص�ة  الفعالي�ة 

أعىل واآلثار الجانبية أقل.
تق�دم  كلم�ا  إن�ه  واوض�ح 
الطب ب�دال ما نعال�ج جميع 
الطريق�ة  بنف�س  امل�رىض 
نح�دد الخصائ�ص املعينة يف 
كل مري�ض حتى يت�م تحديد 
العالج املناس�ب لكل مريض، 
الط�ب  يف  وه�ذا م�ا يح�دث 
ووصلن�ا  األورام،  وع�الج 
ملرحل�ة أن يتم تفصيل العالج 
ل�كل مري�ض حس�ب حالته، 

بن�اء ع�ىل الرتكيب�ة الجينية 
للمريض وه�و تحليل يعتمد 
الجيني�ة  الرتكيب�ة  ع�ىل 
للمريض، وه�ذا ما حدث مع 

املمثلة الشهرية انجلينا جوىل 
حيث اس�تطاعت م�ن خالل 
ه�ذا التحلي�ل الجينى معرفة 
لديه�ا  املوج�ودة  الجين�ات 

م�ن جني ب�راكا 1 وب�راكا 2، 
وه�ى الجين�ات الت�ي يمكن 
أن تتنب�أ بإمكاني�ة اصابتها 
برسط�ان الثدى وبن�اء عليه 

اتخذت خطوات إجرائية ملنع 
اصابتها برسط�ان الثدى باء 

عىل هذه الجينات.
التحلي�ل  ه�ذا  إن  وأض�اف، 

يمك�ن اجرائ�ه للمريض قبل 
أو بع�د اإلصاب�ة بالرسط�ان 
املري�ض  خصائ�ص  ملعرف�ة 
وه�و تحليل يعتم�د عىل دقة 
م�ع  ومقارنته�ا  البيان�ات، 
بيانات م�رىض آخرين, ولكن 
م�ع مراع�اة الرسي�ة التامة 
لبيانات كل مريض، موضحا، 
إن ه�ذا التحلي�ل مثل�ه مث�ل 
يب�دأ  األخ�رى  التكنولوجي�ا 
بأسعار مرتفعة ثم تنخفض 
بع�د ذل�ك، موضح�ا إن�ه مع 
تق�دم العل�م ك�م املعلوم�ات 
أصب�ح هائ�ال ويعطين�ا دقة 
وتعطين�ا  لتوقعاتن�ا  أك�رب 
خطة ع�الج مفصل�ة تحقق 
م�ن  ب�دال  عالي�ة  اس�تجابة 
انفاق الكث�ري من األموال عىل 
فعالي�ة  تحق�ق  ال  عالج�ات 
كبرية للمري�ض، فعند تحديد 
املرىض  املس�تفيدين من  عدد 
للعالج نس�تطيع ع�الج عدد 
أك�رب من امل�رىض يس�تفيدوا 
م�ن الع�الج بدال م�ن مرىض 

آخرين.
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التواصل  مواقع  رواد  من  عدد  تداول 
من  حالة  يوثق  فيديو  مقطع  االجتماعي 
مسافرين  بني  للعنف  وتبادال  الفوىض 
الجوية  للخطوط  تونسيني عىل متن طائرة 
مطار  من  قادمة  )تونيسار(  التونسية 

اسطنبول نحو مطار قرطاج.
من  عدد  انخراط  الفيديو  مقطع  ويظهر 
الطائرة  متن  عىل  معركة  يف  األشخاص 
وتبادال للعنف املادي واللفظي.وعلقت رشكة 
املعلومات  عىل  أمس،  التونسية،  الخطوط 
اندلع  الذي  الشجار  عقب  تداولها  تم  التي 
عىل إحدى رحالتها، حيث قال ممثل اإلدارة 
إنه  عوجي،  غسان  الوطنية  للناقلة  العامة 
تم فتح تحقيق بعد هذا الحادث، وإنه يمكن 

أن  ويمكن  املتشاجرين  الركاب  محاكمة 
يخضعوا إلجراءات قانونية ألنهم تسببوا يف 

تأخري 5 ساعات.
تكبدت  التونيسار  أن  ذاته،  املصدر  وأضاف 
موضحا  الشجار،  هذا  جراء  مالية  خسائر 
الذين  التونسية،  الخطوط  طاقم  أفراد  أن 
تعرضوا  الركاب،  عىل  للسيطرة  تدخلوا 
نقلت  ما  وفق  الجسدي،  واالعتداء  لإلهانة 

عته وسائل إعالم تونسية.
يشار إىل أن إحدى الراكبات يف الطائرة ذاتها، 
قدمت روايتها لـ »الديوان اف ام«، موضحة 
اندلع بني الطرفني بسبب املكان  أن املشكل 

املخصص لوضع األمتعة.

news

 معركة داخل طائرة

أطلق مرشح لالنتخابات الربملانية يف املكسيك حملته االنتخابية الثالثاء من داخل نعش لإلضاءة 
املرتبطة  العنف  وأعمال  كورونا  فايروس  جائحة  جراء  البالد  يف  باآلالف  تُزهق  التي  األرواح  عىل 
“إنكوينرتو سوليداريو” يف والية  الربملاني عن حزب  املرشح  بالعصابات.وقال كارلوس مايورغا 
يموتون  الناس  أن  مفادها  رسالة  الخطوة عن  يعربرّ من خالل هذه  إنه  املكسيك،  شيواوا شمال 
بسبب “المباالة” السياسيني.ووصل مايورغا داخل نعش باللون الذهبي إىل حملة انتخابية عىل 
األمريكية.وكان  تكساس  بوالية  باسو  وإل  الحدودية  خواريث  سيوداد  مدينة  بني  حدودي  جرس 
للفت  زهر  باقات  ويحملون  كورونا  فايروس  من  واقية  بزة  يرتدون  مساعدون  مايورغا  يرافق 
االنتباه إىل الحصيلة املأساوية للوفيات الناجمة عن كوفيد – 19 والتي تخطت 200 ألف حالة، وهي 
املرتفعة للجريمة  املعدالت  إزاء  الساسة “التزموا الصمت  أن  إىل  من األعىل عامليا.وأشار مايورغا 
املنظمة. لقد بقوا صامتني حيال الفوىض الناجمة عن كوفيد”.وبحسب أرقام رسمية قىض أكثر 

يف املكسيك منذ إطالق الحكومة حملة عسكرية ضد تجار من 300 ألف شخص يف جرائم قتل 
املخدرات يف 2006.

يف  سنغافورة  من  باحثون  نجح 
طريق  عن  بالنباتات  التحكم 
تطبيق  عىل  زر  ضغطة 
هاتف ذكي، كما تمكنوا 
اإلشارات  التقاط  من 
بفضل  النبات  من  املنبعثة 
تشني  كهربائية.وقال  بأقطاب  ربطها 
لدراسة  الرئييس  املؤلف  شياودونغ، 
جامعة  يف  البحث  حول 
“من  التكنولوجية،  نانيانغ 
اإلشارات  مراقبة  خالل 
نتمكن  قد  الكهربائية، 
إشارات  عن  الكشف  من 

أن  إىل  والتشوهات”.وأشار  املحتملة  االستغاثة 
قد  الزراعية،  لألغراض  التقنية  استخدام  “عند 
طور  يف  املرض  يكون  متى  املزارعون  يكتشف 
عىل  الكاملة  األعراض  ظهور  قبل  حتى  التقدم، 
املحاصيل”.وتعتمد الطريقة املتطورة، عىل هاتف 
لكي  النبات  عىل  يُوَضع  كهربائي،  وقطب  ذكي 
تنبيهية،  إشارات  إرسال  خالله  من  يستطيع 
هامسا  الكهربي  القطب  اعتبار  يمكن  بحيث 
عىل  التقنية  هذه  العلماء  للنباتات.واستخدم 
نبتة “َخنَّاق الذباب” أو “مصيدة فينوس” )وهي 
إحدى النباتات أكلة اللحوم(، حيث قاموا بالتحكم 
يف إغالق فكها عن طريق ضغطة زر عىل تطبيق 
النبتة  فكي  أحد  ربط  إىل  عمدوا  ثم  ذكي،  هاتف 

من  مكنت  ميكانيكية  عملية  لتحقيق  آلية  بذراع 
والتقاط  ملليمرت،  نصف  بسمك  سلك  التقاط 
جسم صغري يسقط قبل أن يصل األرض.وسمح 
من  املنبعثة  اإلشارات  بالتقاط  أيضا  النظام  هذا 
النباتات، مما يزيد من احتمال أن يكون املزارعون 
يف  محاصيلهم  مشاكل  اكتشاف  عىل  قادرين 
التواصل  يف  الباحثني  نجاح  مبكرة.ويعد  مرحلة 
مع النبتة، يف ما يخص تمكنهم من جعلها تغلق 
الكهربائية  اإلشارات  فهم  نحو  خطوة  أوراقها، 
النباتات.ويعتقد  تصدرها  التي  الضعيفة 
أن  يمكن  التكنولوجيا  هذه  مثل  أن  الباحثون 
تواجه  املحاصيل  ألن  خاص  بشكل  مفيدة  تكون 

تهديدات متزايدة من تغري املناخ.

كشفت دراسـة حديثة أن العلماء تمكنوا من 
إنتـاج مخلوقات ال مثيل لها عىل وجه األرض، 
وذلـك باسـتخدام قطـرات مـن خاليـا جلود 
أجنة الضفادع، ويمكـن لهذه “اآلالت الحية” 
امليكروسـكوبية السـباحة وإزالـة الحطـام 

وعالج نفسها بعد تعرضها لجروح.
وقـال جاكوب فوسـرت وهو باحـث يف مجال 
الـذكاء الجمعي يف جامعـة كاليفورنيا بلوس 
أنجلـس، إن الدراسـة الجديدة التـي نرشتها 
مجلة “سـاينس روبوتكـس”، ونقلها موقع 
إطـار “لحظـة  تأتـي يف  نيـوز”،  “سـاينس 
تحررية يف تاريخ العلـم”.وأزال العلماء أجزاء 
صغرية مـن الخاليا الجذعيـة للجلد من أجنة 
الضفادع لـريوا ما الذي سـتفعله تلك الخاليا 
بمفردها. وبعد فصلها عـن مواقعها املعتادة 

يف أجنـة الضفادع النامية، نظمت هذه الخاليا 
نفسـها عـىل شـكل كـرات، ثـم نمـت. وبعد 
ثالثـة أيـام الحقة، بـدأت املجموعة املسـماة 

“شينوبوت” السباحة.
وعادة ما تطرد الهياكل الشبيهة بالشعر التي 
تسمى باألهداب عىل جلد الضفادع، املسببات، 
حالـة  يف  ولكـن  حولهـا.  املخـاط  وتنـرش 

الشينوبوت، سمحت األهداب لها بالتحرك.
وأشـار الباحـث املشـارك يف الدراسـة مايكل 
ليفـني وهو عالـم أحيـاء يف جامعـة تافتس 
بميدفورد يف والية ماساتشوستس، إىل أن هذا 
التطور املفاجـئ “مثال عظيم عىل حياة تعيد 
توظيف املتاح”.وتحدث العملية برسعة، حيث 
يقـول ليفني “يحـدث هذا أمـام عينيك خالل 

يومني أو ثالثة أيام”.

األمريكية  لويزيانا  والية  رشطة  ألقت 
القبض عىل موظفة بمكتب »رشيف« 
بمدينة  القانون  إنفاذ  عن  املسؤول 
رفضها  بسبب  باريش«،  »جيفرسون 
تم  دوالر  مليون   1.2 من  أكثر  إعادة 
إيداعها عن طريق الخطأ يف حسابها.
بأن  املحلية  اإلعالم  وسائل  وأفادت 
سبادوني،  كلني  تدعى  التي  املوظفة 
تم  عاما،   33 العمر  من  البالغة 
بتهمة  املايض،  األربعاء  اعتقالها 
والتحويل  املرصيف  واالحتيال  الرسقة 
النقدية.وذكرت  لألموال  القانوني  غري 
»جيفرسون  بمدينة  املحلية  السلطات 
باريش«، يف ترصيحات نقلتها صحيفة 

»إندبندنت« الربيطانية، أن خطأ كتابيا 
تسبب يف قيام رشكة »تشارلز شواب«، 
كربى،  مالية  خدمات  رشكة  وهي 
بإيداع املبلغ يف املوظفة بدال من تحويل 
بالذكر  لها.جدير  فقط  دوالرا   82
البنك  مخاطبة  حاولت  الرشكة  أن 
الطلب  رفض  وتم  األموال،  السرتداد 
ألن األموال لم تكن متوفرة، بعدما تم 
نقل األموال عىل الفور بمجرد دخولها 
اضطر  ما  آخر،  لحساب  الحساب  إىل 
رشكة »تشارلز شواب« إىل رفع دعوى 
الثالثاء  »سبادوني«،  ضد  قضائية 
املايض، بعدما حاولت الرشكة االتصال 
بها عدة مرات الستعادة األموال املحولة 

تنجح، وفقا  لم  لكنها 
اليوم  »املرصي  ملوقع 
قوات  اليت«.وتمكنت 
القبض  من  الرشطة 

وتم  »سبادوني«  عىل 
مركز  يف  احتجازها 

»جيفرسون  إصالحية 
سند  عىل  ووقعت  باريش«، 

بعدما  دوالر،   50000 قيمته 
األموال  من   %  75 اسرتداد  تم 

تسرتد  لم  فيما  إليها،  املحولة 
حتى  املبلغ  باقية  الرشكة 
اللحظة بعد أن أنفقته املوظفة 

يف رشاء سيارة ومنزل جديد.

بعـد نقله إىل املستشـفى إثر تعرضه لوعكة صحيـة أثناء حجزه 
داخل قسم رشطة الجيزة، تويف أخطر مزور يف مرص،، عىل خلفية 
اتهامـه بالتزوير وانتحال شـخصية ضابط رشطة ملدة 32 عاماً.

ح مصـدر أمني بعدم وجود شـبهة جنائيـة يف الواقعة، وأن  ورصرّ
املتهم يعاني من أمراض مزمنة.

وكانـت األجهـزة األمنية املرصية قـد تمكنت من كشـف أصعب 
وأخطر عمليات النصب واالحتيال، وألقت القبض عىل مسن يبلغ 
مـن العمر 65 عامـاً، انتحل صفة ضابط ملدة 32 عاماً. بحسـب 
»العرببة نت«.وكشـفت التحقيقات أن املتهم انتحل صفة ضابط 
عندمـا كان يبلـغ مـن العمـر 33 عامـاً، وتقدم لخطبـة زوجته 
الحاليـة بهذه املهنـة، وتزوجها باعتباره ضابطـاً وأنجب 3 أبناء 
تخرجـوا يف الجامعة وَلم يكتشـف أحد أنه ينتحـل صفة ضابط.
وأضافـت التحقيقـات أن املتهم خدع الجميـع بوظيفته املزيفة، 
وكان يديـر يف الخفاء عملية احتيال ونصب واسـعة النطاق جنى 

من ورائها مبالغ مالية كبرية وسقط بطريق الصدفة.  

خاليا جلد الضفادع تحّول نفسها إلى آالت حية !
وفاة اخطر منتحل

 لصفة ضابط لمدة 32 عامًا
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مـا أحىل اجتمـاع أفراد العائلة عىل سـفرة واحدة 
لإلفطـار وأجمـل مـا كان يف رمضـان أيـام زمان 
هو تبـادل أواني الطعام بني الجـريان قبيل موعد 
اإلفطار، وخاصة تبادل األكالت الشعبية الشهرية 
كالدوملة والربياني وأطباق الحلويات هذه العادات 
والتقاليد الجميلة ال تزال تمارسها األرس العراقية 
مـع جريانها حتى لـو كانوا غـري محتاجني لذلك, 
وهـي عادة تمـارس أيضا يف باقي األشـهر لكنها 

تنتعش خالل شهر رمضان املبارك.

صحون  م تبـادل  لطعـا ا
بعضهـم بني الجـريان وارشاك 

شـهية البعـض بتـذوق ما يعـد من  اكالت 
طيبة من بني التقاليد والطبـاع االجتماعية والتي 
اعتـادت عوائـل كثـرية عـىل ممارسـتها وادامـة 
طقوسها منذ القدم وهي تفتح ابواب الود واملحبة 
بـني اهـل الطـرف وتؤسـس لعالقـة وطيـدة بني 
الجريان بحسـب الحاجـة ام يارس التي تحكي عن 
اطباق الدوملة والربياني وانواع الحلويات والعصائر 

املعمولـة يف املطابـخ الشـعبية البغدادية.وتقـول 
املواطنة ام مريم توارثنا ذلك التقليد الشعبي ممن 
سبقونا من الشيوخ والعجائز اللذين حرصوا عىل 
تمتـني عالقات االخوة مع الجريان وهي تذكر ايام 
طفولتها وهـي تطرق ابواب الجريان حاملة اليهم 

طبق طعام يفتح النفس.
ويبـدو ان مظاهر ذلـك التقليد الشـعبي املتعارف 
تكثر خالل شـهر رمضان الذي غالبا ماتعمر فيه 
سـفر االفطار بشـتى انـواع املأكـوالت واالطعمة 

املتبادلـة بـني بيوت الجـريان بحسـب املواطنة ام 
مروان والتي لم تميض سـوى ايـام معدودات عىل 
اسـتقرارهم يف بيتهم الجديد واذا بصحون الطعام 
تاتيهم ممن يجاورونهم من ابناء الدربونة فاتحة 

باب االلفة والطيب .
ويعد تبـادل األكالت الرمضانية بني الجريان واحدا 
مـن العادات العراقيـة املعروفة، كمـا أن الزيارات 
العائليـة وبـني الجـريان تكثـر خالل هذا الشـهر 
سـواًء كدعوات لإلفطـار فتلك االطعمـة واالكالت 
الشـعبية املعمولـة من نفـس طيبة وعـىل الرغم 
مـن قلة كمياتها اال انها تحمـل الكثري من معاني 
التقدير ودالئل االحرتام للجار والتي دفعت البعض 
للتواصل مع تلك املمارسة والحرص عىل ادامتها يف 
اصعب الظروف كما تقول املواطنة ام سـارة التي 
مازالت تتذكر اطباق الطعام التي كانوا يتذوقونها 
بشـهية التوصف من جريان اعـزاء تركوا املنطقة 
بفعل اعمال التهجري متاملة عودة قريبة لهم تعيد 
تلك االيـام الهانئة. وعادة تبـادل أطباق املأكوالت 
بـني الجريان عبارة عن انتقـاص جزء من الفطور 
وإهدائـه للجريان واألقـارب تعبرياً عن املشـاركة 
واملحبـة يف هـذا الشـهر الفضيل، وعـىل الرغم أن 
األطباق ال تشـكل فارقاً عىل مائـدة اإلفطار فإنها 
تضفـي شـعور األلفـة واملحبة وتواصـل الجريان 
واألقارب، فمن الجميل أن يتذكرك جارك أو قريبك 
بيشء مما أعده لنفسه فينتقص جزءاً من إفطاره 
ليشـاركك فيه.وتعد عادة تبادل »الفطور« سلوكاً 
رمضانيـاً اجتماعياً محبباً لـدى املجتمع العراقي 
والعربي بشـكل عام وتسـتمر حتى نهاية شـهر 
رمضـان املبارك وعـادة ما تقـوم األرس التي تتبع 
هذه العـادة بإرسـال الوجبات يف أطبـاق الجريان 
التـي تسـلموها باألمـس وهـي مملوءة بأشـهى 
املأكوالت.وبهـذا حافظـت عـادة تبـادل املأكوالت 
عىل وجودها، عىل الرغم من تغري شكلها التقليدي 
الـذي عايشـه املجتمـع يف املـايض؛ حيـث كانـت 
األطباق تمأل بالوجبـات املتعارف عليها آنذاك مثل 
الثريد والهريس وغريهما، بينما اليوم باتت تشمل 
العديـد من أصناف الطعام وانتقلـت إىل الحلويات 

وغريها من املأكوالت التي تُعد لإلفطار

األصول  ذات  األمريكية  تمكنت كيارا كاوور 
الخامسة  تبلغ  بالكاد  والتي  الهندية، 
العربية  اإلمارات  يف  واملقيمة  عمرها،  من 

العاملي  الكتاب  دخول  من  املتحدة، 
آسيا  لندن وكتاب  القياسية يف  لألرقام 
لألرقام القياسية لقراءتها 36 كتاباً بال 
بحسب  دقائق،   105 مدى  عىل  توقف 

الهندي. يف«  تي  دي  »إن  موقع  أشار  ما 
ووصفها  عاملية  شهرًة  كاوور  وحصدت 

لندن  يف  القياسية  لألرقام  العاملي  الكتاب 
شهادة  منحها  كما  املعجزة«  بـ»الطفلة 
كتاباً   36 القراءة  عىل  الخاصة  لـ»لقدراتها 
بال توقف يف غضون 105 دقائق«.أما »كتاب 
آسيا لألرقام القياسية« فأقر بأنها »حطمت 
من  عدد  أقىص  لقراءتها  القيايس  الرقم 
الكتب بال توقف«. وتم اكتشاف شغف كيارا 
الحضانة  مدرسة  معلمة  قبل  من  بالقراءة 
ارتادتها قبل أشهر  التي  أبوظبي  بالعاصمة 
فقط عىل مرحلة اإلقفال العام.وكانت غالباً 
منكبًة  املدرسة  مكتبة  يف  قابعًة  تجدها  ما 
عىل مطالعة كتاب. وأشارت كيارا يف حديث 
تحب  ألنها  القراءة؛  تعشق  أنها  للموقع  لها 

ذات  الكتب  يف  امللونة  الصفحات  رؤية 
األحرف الكبرية. وتتضمن قائمة 
القراءات املفضلة لديها »أليس يف 
بالد العجائب« و»سندريال« 

وسواهما.

دخلت موسوعة غينيس .. طفلة تقرأ 36 كتابًا بال توقف

سياسي يطلق 
حملة انتخابية داخل تابوت !

النباتات تتواصل هاتفيا مع البشر في سنغافورة !

القبض على موظفة لرفضها  إعادة
 مليون دوالر أودعت في حسابها بالخطأ

تبادل األكالت بين الجيران.. تقاليد رمضانية ترسخ التكافل االجتماعي 

األمنية  السلطات  عثرت 
تحتوي  حقيبة  عىل  اللبنانية، 
يف  برشية«  »أعضاء  عىل 
العثور  سكان  وأبلغ  بريوت. 
»لبنان  بنك  أمام  الحقيبة  عىل 
االستقالل  شارع  يف  واملهجر« 
وسائل  وقالت  بالعاصمة. 
املنطقة  أهايل  إن  محلية  إعالم 
بالعثور  األمنية  األجهزة  أبلغوا 
ساعات  بعد  الحقيبة  عىل 
وبعد  املكان،  يف  وجودها  عىل 
جانبها،  إىل  دماء  اكتشاف 
املوجودة  »األشالء  أن  موضحة 
يف الحقيبة تعود، إىل امرأة تحمل 

الجنسية اإلثيوبية«.
ونقل عن املصادر األمنية قولها 
فرع  مكتب  إىل  وصل  »بالغاً  إن 
وأنه  والتحقيقات،  املعلومات 
بدأ التعرف إىل تفاصيل الجريمة 
يف  البحث  خالل  من  املروعة 
باملنطقة،  املنترشة  الكامريات 
ثم  الحقيبة،  وضع  من  ملعرفة 
تبني هوية من ارتكب الجريمة، 
وطورّقت القوى األمنية اللبنانية 
يف  البحث  بدأت  كما  املكان، 
جسد  أجزاء  بقية  عن  األرجاء 
داخل  كلها  تكن  لم  إذ  املرأة، 

الحقيبة املكتشفة«.

أشياء مرعبة 
في حقيبة


