
االحد 18 نيسان 2021 العدد 2569 السنة الحادية عشرة صحيفة-يومية-سياسية-عامة Almuraqeb Aliraqi Newspaper

أوكار التجسس »تعشعش« في كردستان وتحولها مرتكزًا لنشر »اإلرهاب«
المراقب العراقي/ خاص ... 

تواجد املوس�اد اإلرسائييل التابع اىل الكيان 
الصهيون�ي الغاصب عىل االرايض العراقية، 
منه�ا  الش�مايل  الج�زء  يف  وبالخص�وص 
وبالتحدي�د يف إقلي�م كردس�تان واتخاذها 
محط�ة ومنطلقا للتآمر ع�ىل العراق وعىل 
املنطقة برمتها، ويف ظل الصمت الحكومي 
بالترصيح�ات  تناق�ض  ه�و  الواض�ح، 
الحكومي�ة التي تزعم أنها تقف عىل الحياد 
وترف�ض أن تك�ون ب�اد الرافدين س�احة 

للرصاع.
وأق�رت حكومة اإلقليم برئاس�ة نيجريفان 

يف  االرسائي�يل  املوس�اد  بوج�ود  بارزان�ي، 
اإلقليم، س�يما بعد أن نفت االسبوع املايض 
تع�رض مق�ر املوس�اد يف أربي�ل اىل عملية 

قصف ودون أن تنفي أو تفند تواجده!.
إقلي�م  حكوم�ة  باس�م  املتح�دث  ونق�ل 
كردس�تان، جوتيار ع�ادل، األربعاء املايض 
بقول�ه أن�ه »تداول�ت مؤسس�ات إعامية 
عدي�دة يف املنطق�ة تقاري�ر زعم�ت فيه�ا 
اس�تهداف )مرك�ز للمعلومات واألنش�طة 
االس�تخبارية اإلرسائيلي�ة( ومقتل وجرح 
ع�دد م�ن العامل�ن في�ه… ه�ذه التقارير 

عارية عن الصحة تماًما«.

وبمقابل ذلك دع�ا تحالف الفتح، الحكومة 
أجه�زة  م�ن  الع�راق  ش�مال  تطه�ري  اىل 
املوس�اد االرسائييل التي لعب�ت دورا خبيثا 
النف�ط  التجس�س واالغتي�االت ونه�ب  يف 

العراقي.
واته�م النائب عن صادقون حس�ن س�الم، 
حكوم�ة اإلقليم بالعمالة والخيانة بس�بب 
إيوائها مراكز للموس�اد االرسائييل، مطالبا 
الحكوم�ة االتحادي�ة بمحاكمته�ا بتهم�ة 

الخيانة العظمى.
بمحاكم�ة  االتحادي�ة  الحكوم�ة  وطال�ب 
حكوم�ة اإلقليم بتهم�ة الخيان�ة العظمى 

لتعاونه�ا م�ع الكي�ان الصهيون�ي وتنفيذ 
مه�ام التجس�س واالغتي�االت ناهي�ك عن 
تصدير كميات كبرية م�ن النفط اىل الكيان 

الصهيوني.
الس�كوت  م�ن  سياس�ية  كت�ل  وح�ذرت 
واملجامل�ة يف ه�ذا املوضوع الخط�ري الذي 
اُزهقت بس�ببه اآلالف م�ن أرواح العراقين 
وع�ىل الحكوم�ة أن تق�وم بتطهري ش�مال 
العراق من أجهزة املوس�اد االرسائييل بشن 
عملي�ات عس�كرية واس�عة إلزال�ة براث�ن 

الكيان الصهيوني.
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
حكوم�ة األزم�ات التنتهي عن إث�ارة كل ما 
يثري حفيظة املواط�ن، فهي تفرس القوانن 
ع�ىل هواها خ�ارج الن�ص القانون�ي , ذلك 
األم�رأدى إىل تصعي�د موج�ة من الس�خط، 
حيث اُتِهَم وزراؤها بأنهم بعيدون كل البعد 

عن املهنية.
وح�ول الترصيحات االخ�رية لوزي�ر املالية 
بخص�وص الرضائب، ي�رى مراقب�ون أنها 
صادرة من رئيس الوزراء وعىل لس�ان وزير 

املالية كبالون اختبار ملعرفة رد فعل الشارع 
الترصيح�ات  أن ه�ذه   , ويب�دو  العراق�ي 
اُِع�دَّْت لكي يخ�رج، رئيس ال�وزراء ويلغي 
ترصيحات وزي�ر ماليته وكأنها منجز كبري 

يحسب للكاظمي.
الرملان ع�ر عن وجهة نظر س�اخطة ضد 
الحكومة متهمها بأنه�ا ال تفقه بالقوانن، 
مح�ذرا وزير املالية من إعادة اس�تجوابه يف 
مجلس النواب وإقالته بسبب ترصفاته غري 

املوزونة ,حسب آراء النواب.

النيابي�ة لوح�ت بقيامه�ا  املالي�ة  اللجن�ة 
باستجواب وزير املالية محمد عاوي يف حال 
عدم تراجعه عن قراره الخاص باالستقطاع 
الرضيب�ي وتوصي�ة الوزير بالع�ودة للعمل 

بالتعليمات املالية رقم 1 لسنة 2007
وق�ال عض�و اللجن�ة النائب جم�ال كوجر، 
إن ” كت�اب وزي�ر املالية الق�ايض باملبارشة 
باالستقطاع الرضيبي وبأثر رجعي سيرض 
كثريا باملوظفن ويتن�اىف مع قانون املوازنة 

كونه اليوجد فيه سند ” .

وأض�اف إن ” مجل�س ال�وزراء عليه رفض 
كت�اب وزير املالية محمد عاوي املرقم 880 
باالس�تقطاع  والخ�اص   13/4/2021 يف 

الرضيبي”.
وح�ذر كوجر م�ن أنه “يف حال ع�دم تراجع 
عاوي وس�حب الكتاب م�ن األمانة العامة 
ملجلس ال�وزراء فأن اللجنة املالية س�تقوم 

باستجواب الوزير ” .
ويف ه�ذا الش�أن أك�د مدي�ر مرك�ز االتحاد 
للدراسات االس�راتيجية محمود الهاشمي, 

أن »الرضيب�ة ه�ي مبل�غ نق�دي تتقاضاه 
الدول�ة من األش�خاص واملؤسس�ات بهدف 
تموي�ل نفقاتها؛ أي تموي�ل كل القطاعات 
كالجي�ش،  الدول�ة  عليه�ا  ت�رصف  الت�ي 
تبع�ا  نفقاته�ا  أو  والتعلي�م  والرشط�ة، 
س�لع  كدع�م  االقتصادي�ة؛  للسياس�ات 
وقطاع�ات معين�ة، أو ال�رصف ع�ىل البنية 
أو  والس�دود،  الطرق�ات  كبن�اء  التحتي�ة؛ 

التأمن عىل البطالة«.
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أول »لغم« في الموازنة ينفجر .. وزير المالية 
يضغط زر »الضرائب«  

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...
وصف�ت لجن�ة الربي�ة النيابي�ة، ام�س الس�بت، ق�رار اع�ادة ال�دوام 

الحضوري، ب� »املفاجئ والخطري«، فيما طالبت بالعدول عنه.
وق�ال عضو اللجن�ة النائب طعم�ة عبدالله يف ترصي�ح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »ق�رار عودة ال�دوام الحضوري لبع�ض املراحل 
الدراس�ية اليوم االح�د مفاجئ وخطري، ولجن�ة الربي�ة النيابية لديها 
تخوف بشأن القرار، وال نعرف كيف وافقت خلية االزمة الصحية عليه«. 
وأضاف، أن »تخوفنا من تداعيات عودة الدوام لبعض املراحل الدراس�ية 
له اسبابه املوجبة«، مؤكداً أن »لجنة الربية النيابية ستعقد يوم الثاثاء 

املقبل اجتماعاً موسعاً إلعان رأيها امام الرأي العام«.
وحمل عضو لجنة الربية النيابية »وزارة الربية وخلية االزمة الصحية 
مس�ؤولية أي ط�ارئ يصيب الطلبة، خاصة انه�م يف اعمار صغرية جداً 

ويكون مستوى التزامهم باإلجراءات الوقائية صعبا«.

المراقب العراقي/بغداد...
استبعدت كتلة بيارق الخري النيابية ، امس السبت،  اجراء االنتخابات 
يف موعدها املحدد، فيما بينت ان االوضاع الحالية التسمح بانطاقها.
 وقال رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« اننا” نؤمن ب�ان االنتخابات املبك�رة ربما تكون 
نافذة ملتغريات كبرية يف املش�هد الس�يايس العراقي تدفع اىل تصحيح 
بوصلته واعطاء زخم اكر لاس�تقرار لكن إْن جرت بشفافية عالية 
دون اي خروقات وسط مشاركة شعبية كبرية من كل االطياف دون 

استثناء يف اختيار ممثليهم”.
واض�اف ان” الحقيق�ة التي يج�ب يعرفها الراي الع�ام  بان ظروف 
الع�راق غ�ري مهيأة الج�راء انتخابات مبكرة يف ترشي�ن االول القادم 
الس�باب متع�ددة يف ظ�ل وج�ود ثغ�رات كب�رية وخط�رية يف قانون 
االنتخاب�ات كم�ا أن إجراءه�ا دون اعتم�اد كيل وش�امل للبطاق�ة 

البايومرية سيعرضها للتشكيك”.

المراقب العراقي/بغداد...
طال�ب النائب حام�د املوس�وي، امس الس�بت، بإعادة 
ناحيت�ي النخي�ب والرحالي�ة اىل محافظ�ة كرباء وفك 

إرتباطها باألنبار.
وقال املوس�وي وهو نائب عن كرباء يف وثيقة قدمها اىل 
رئي�س )مجلس ال�وزراء ممثلية االقالي�م واملحافظات( 
واطلع�ت عليها »املراقب العراق�ي« ان » النظام القمعي 
س�بق أن قام بفك ارتباط ناحيتي الرحالية والنخيب من 

محافظة كرباء والحاقهما بمحافظة االنبار«.

واض�اف ان »هذي�ن القراري�ن كان�ا بطل�ب م�ن وزير 
الداخلي�ة لدواع�ي امنية ولم يكن طلب�اً من املحافظتن 
او االهايل، مما يؤرش اس�تهداف ممنهج من قبل النظام 
البعثي وسياس�ته الطائفية تجاه املحافظات املقدس�ة 
الس�يما كرب�اء«. وطالب املوس�وي وبحس�ب الوثيقة 
»بارجاع الناحيتن اىل الحدود االدارية لكرباء املقدس�ة، 
وفك ارتباطهما من محافظة االنبار«، مبيناً انه »بخاف 
ذلك سنلجأ اىل املحكمة االتحادية والقضاء لحل الخاف 

بن املحافظتن«.

التربية النيابية : عودة الدوام 
الرسمي »خطيرة«

كتلة سياسية تستبعد إجراء 
االنتخابات في موعدها المحدد

كربالء تطالب بالنخيب والرَّّحالية

»السّكين االنتخابية« تُحزُّ رقاب العراقيين 
و»الجوق اإلعالمي« يحرف بوصلة الحقائق

الكاظمي »يفشل« في »االختبار« األمني الثاني

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
لم تمِض ثاثة أش�هر حتى اآلن، عىل التفجري االنتحاري 
املزدوج الذي ش�هدته س�احة الط�ريان الواقعة يف قلب 
العاصمة بغ�داد، وخلّف ع�رشات الش�هداء والجرحى، 
حتى ُفجع العراقيون بتفجري ثاٍن يوم الخميس املايض، 
يف منطق�ة الحبيبي�ة التابع�ة ملدينة الص�در، التي طاملا 
عان�ت من إرهاب ممنهج خط�ف أرواح اآلالف من أبناء 

املدينة ذات الصبغة الشيعية.
فف�ي )21 كان�ون الثان�ي 2021( استش�هد 32 مدني�ا 
ع�ىل األقل، وأصي�ب أكثر من 110 أش�خاص آخرين، يف 
تفجريين انتحارين بحزامن ناسفن يف سوق للمابس 
املس�تعملة يف س�احة الط�ريان، أعلن تنظي�م »داعش« 

اإلرهابي الحقاً مسؤوليته عن تنفيذهما.
ولم يجد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمامه خياراً 
ل�«حفظ م�اء وجه« حكومته أمام الرأي العام، س�وى 
إجراء تغيريات يف »مفاصل األجهزة األمنية املس�ؤولة«، 

لكن األمر لم يقترص عىل ذلك.
إذ عم�د الكاظم�ي حينها إىل اس�تغال التفجري املزدوج 
سياس�ياً، م�ن خال تصفي�ة خصومه واس�تبدال قادة 
أمني�ن لطاملا عرف�وا بكفاءتهم، بآخري�ن مقربن منه 
لاس�تحواذ ع�ىل املناص�ب الحساس�ة، حس�بما ي�رى 

مراقبون.
وبينما ينش�غل العراقيون بالتداعيات األمنية الخطرية، 
واألزم�ة االقتصادية الت�ي افتعلتها الحكوم�ة الحالية، 
ال�وزراء  الخ�اص« برئي�س مجل�س  عك�ف »الفري�ق 
مصطفى الكاظمي، عىل »التمدد« يف مؤسس�ات الدولة، 
ع�ر تعيينات وسلس�لة تغي�ريات إداري�ة أجريت خال 

الفرة األخرية.
ولعلَّ التغيريات يف املناصب األمنية الحساسة التي أعلنت 
عنها حكومة الكاظمي، بعد التفجري املزدوج يف س�احة 
الطريان ال�ذي خلّف عرشات الش�هداء والجرحى. وكان 
م�ن بن الق�ادة األمنين الذين ش�ملهم التغيري، هو أبو 
ع�يل البرصي، مس�ؤول خلي�ة الصقور االس�تخبارية، 
التي طاملا كان�ت اليد الضاربة للعراقين ضد الجماعات 

اإلرهابية.
ويف م�ؤرش واض�ح عىل عودة نش�اط اإلرهاب، ش�هدت 
بغداد يوم الخميس املايض )15 نيسان 2021(، سقوط 
أربعة ش�هداء و17 جريح�اً، بانفجار س�يارة مفخخة 

قرب س�وق ش�عبية يف منطق�ة الحبيبية التاب�ع ملدينة 
الصدر الواقعة يف الخارصة الرشقية للعاصمة.

وع�ىل م�ا يب�دو ف�إن الكاظم�ي وفريقه االستش�اري 
واإلعام�ي لم يج�د أمامه حاً لتايف الح�رج أمام الرأي 
العام، س�وى الهجوم إعامياً ومحاول�ة إلصاق التهمة 

برجال النرص عىل اإلرهاب.
وش�نت جي�وش إلكروني�ة تابع�ة للكاظم�ي، وأخرى 
مقرب�ة من الس�فارة األمريكي�ة، هجوماً ع�ىل فصائل 
املقاومة اإلس�امية، بع�د التفجري مب�ارشة يف محاولة 
إللصاق التهمة بالفصائل، إال أن مساعيهم خابت بعدما 

أعلن تنظيم داعش اإلجرامي مسؤوليته عن التفجري.
وفق ذلك يقول عضو لجنة األمن والدفاع النيابية كاطع 

الركاب�ي ل�«املراق�ب العراق�ي«، إن »الخ�روق األمني�ة 
املتكررة س�ببها ضعف األجهزة األمنية يف أداء واجباتها، 
خصوص�اً الجهد االس�تخباري، وبالتايل ع�ىل القوات أن 

تكون عىل مستوى عاٍل من الدقة«.
ويش�ري الركاب�ي إىل أن »هن�اك أطرافاً معادي�ة تحاول 
استهداف الشارع العراقي السيما يف املرحلة املقبلة، مع 
اق�راب موعد االنتخابات املق�رر إجراؤها يف العارش من 

ترشين األول املقبل«.
جدي�ر بالذك�ر أن عودة »مسلس�ل ال�دم« ال�ذي تكتبه 
وُتنتج�ه وتخرجه أي�اٍد أمريكي�ة »عابث�ة«، باتت تهدد 
العراقي�ن وتجعله�م أم�ام مص�ري مجهول، ق�د يكون 
أح�د احتماالته عودة س�يناريو 2014، عندما س�قطت 

محافظات عراقية عدة بيد تنظيم داعش اإلرهابي، قبل 
أن تتمك�ن القوات األمنية وفصائل املقاومة اإلس�امية 

من استعادة السيطرة عىل جميع األرايض املستباحة.
ويف موازاة ذلك تعكف قوى سياس�ية عديدة، عىل تنفيذ 
ق�رار مجلس النواب الذي أصدره يف الخامس من كانون 
الثاني 2020، والذي ألزم الحكومة بموجبه بالعمل عىل 
جدولة انس�حاب القوات األجنبية م�ن العراق، ومنعها 
من اس�تخدام أرايض الباد وس�مائها ومياهها منطلقاً 
لتنفيذ اعتداءات عىل دول الجوار اإلقليمي، أو استغالها 
ألغراض التجس�س ع�ىل بلدان املنطق�ة، إال أن الواليات 
املتحدة ما تزال تراوغ يف تنفيذ القرار، مس�تغلة نفوذها 

السيايس وقربها من حكومة مصطفى الكاظمي.

المراقب العراقي/بغداد...
توقع�ت النائب زه�رة البجاري، 
ام�س الس�بت، ع�ودة مجالس 
مهامه�ا  ألداء  املحافظ�ات 
املحافظ�ات  كل  يف  الرس�مية 

العراقية.
ترصي�ح  يف  البج�اري  وقال�ت 
»املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي 
مجل�س  »ق�رار  إن  العراق�ي« 
مجال�س  بح�ل  كان  الن�واب 
املحافظ�ات وليس بإلغائها، آلن 
إجراء اإللغاء بحاج�ة إىل تعديل 
دستوري«، مؤكدة بأن »عودتها 
رضورية جدا ألنه�ا تمثل إطاراً 
انف�راد  ظ�ل  يف  مهم�اً  رقابي�اً 
املحافظن بالقرار بعد غيابها«، 
فيما لفتت إىل أن »90 يف املئة من 
القوى النيابية داعمة لعودتها«.

وأضاف�ت، أن »ع�ودة مجال�س 
إجراء  املحافظ�ات س�تتم بع�د 

انتخاب�ات له�ا، متوقع�ة ب�أن 
التوقي�ت ربم�ا يك�ون يف 2022 
املتاح�ة  اإلمكاني�ات  وف�ق 
أن  بين�ت  فيم�ا  للمفوضي�ة«، 
ستش�هد  املقبل�ة  »األس�ابيع 
جدي�د  قان�ون  حي�ال  ح�راكا 
النتخابات املجال�س ربما يكون 
نس�خة ع�ن قان�ون االنتخابات 
الخ�اص بالرمل�ان م�ع بع�ض 
التغيريات الطفيفة خاصة فيما 
يتعل�ق بع�دد األعضاء وس�يتم 
تطبيق الدوائ�ر املتعددة ايضا يف 

املحافظات«.
وأش�ارت، إىل أن »تطبيق الدوائر 
املتعددة يف املحافظات سيعوض 
عن مجال�س االقضية والنواحي 
باعتبار أعضاء مجلس املحافظة 
س�يكونون ممثلن عن دوائرهم 
وبالت�ايل الرقاب�ة املب�ارشة عىل 

املؤسسات الحكومية«.

توقعات بعودة 
مجالس المحافظات

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت لجنة الخدمات واإلعمار النيابية، امس السبت، ان أزمة املياه 
الصالح�ة للرشب رضبت عدة مناط�ق يف العاصمة بغداد، بالتزامن 

مع حلول فصل الصيف.
وق�ال عض�و اللجنة جاس�م البخات�ي يف ترصيح صحف�ي تابعته 
»املراق�ب العراقي« إن »مناطق الرش�اد، وأطراف بغ�داد، واملعامل، 
والعم�اري، والباوية والس�عادة، والنه�روان، ومناطق أخرى حتى 
داخ�ل العاصم�ة تعان�ي من�ذ 10 ايام من ضع�ف وانقط�اع مياه 

الرشب«.
وأضاف، أن »مرشوع ماء النه�روان تبلغ طاقته 4000 مر مكعب 
وه�و امل�رشوع الرئييس لحل مش�كلة أزمة املياه، حي�ث اليزال قيد 
اإلنش�اء منذ أكثر من 10 سنوات، مطالباً« الوزارة باإلرساع بإنجاز 

املرشوع لحل مشكلة أزمة املياه«.
وتابع، أن« منطقة املعامل تعاني كذلك من مشكلة مزمنة يف قضية 
ش�حة املياه، بس�بب طول مس�افة الخط الناقل الرئييس التي تبلغ 
12 كم«، مشرياً إىل« تعرض الخط اىل كثري من التجاوزات بسبب مد 
انابيب كبرية، وتحويل مس�اره إىل املزارع والحدائق التي تتغذى عىل 

مياه الرشب عىل طول الخط«.
وأشار إىل أن« الحكومة قامت بمد خطوط جديدة يف مناطق البزون، 
وعمار بن يارس، واملس�ارة،« مؤكداً، أن »هذه الخطوط س�اعدت يف 

تغطية جزء من أزمة املياه يف تلك املناطق«.

مع بداية فصل الصيف .. مناطق 
بغداد تشهد أزمة مياه حادة

في هذا العدد

4

سد النهضة ومصير خيار 
»كامب ديفيد«

طهران تكشف هوية 
المسؤول عن هجوم »نطنز«

5
شنيشل يؤكد على اهمية مباراة 

اليوم امام الميناء
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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

مدخل للتفكير؛ لماذ نرفض الضرائب؟!
نح�ن اآلن نق�ف يف موق�ع املش�اهدين املتفرجني؛ عىل مرسحي�ة هزلية 
مبكي�ة، هي مرسحي�ة األزمة املالي�ة التي وضعتن�ا فيه�ا اإلدارة املالية 
للحكومة الحالية، وسبب االعتقاد بأن قصة العجز املايل عمل »مرسحي« 
أو  قص�ة »ممرسح�ة«، هو أن الع�راق لم يعش فصولها بش�كل تراتبي 

منطقي..
فجأة ومع ت�ويل الحكومة الحالية مهامها، وإيكال وزارة املالية التي تعد 
عصب تس�يري أمور الدول�ة، اىل وزير مالية يحمل توجه�ات ال تنتمي اىل 
الواق�ع العراقي، بل يف أغلب الترصفات والقرارات التي اتخذها ويتخذها، 
ُيلحظ فيها أن له انس�جامات مع اش�راطات صندوق النقد الدويل، وهي 
اش�راطات قاس�ية ُتمىل عىل الدول بعقلية ربوية صارخة، وال تنس�جم 
مع تطلعات الشعوب، وكان لها انعكاساتها السلبية املدمرة حيثما جرى 

تطبيقها.
قص�ة العجز امل�ايل والذه�اب اىل االق�راض الداخ�ي أو الخارجي، قصة 
تحتاج اىل مراجعة، ويتعني إع�ادة كتابة فصولها كلما توفرت معلومات 

جديدة، أو صدرت عن وزارة املالية قرارات أو تعليمات جديدة.  
كمدخ�ل للتفكري، فإن�ه حتى يف الُنُظ�م االقتصادية القوي�ة، ومهما بلغ 
حجم االقتص�اد يف الدول، ومهما تعّددت موارده�ا ومدخالتها املالية، إال 
أن الحكومات تذهب اىل االقراض ألس�باب كثرية، ومن املؤكد أنه ال توجد 
دول�ة يف العالم، ليس لديه�ا دين عام، ومن املس�تحيل أن نجد دولة يبلغ 

حجم الدين العام لديها صفر.
الحكوم�ات تلجأ اىل االس�تدانة لتموي�ل االحتياجات املؤقت�ة أو الطارئة، 
وعندم�ا يحص�ل عجز مؤق�ت يف املوازن�ة، فإنه�ا تترصف وف�ق قاعدة 
االس�تدانة املؤقتة ملواجهة االحتجاجات املؤقتة، ولذلك تذهب الحكومات 

اىل االستدانة، عندما تكون اإليرادات الفعلية أقل من النفقات املتوقعة.
يف ح�االت العج�ز الطارىء، تلجأ البنوك املركزية يف الحكومات الراس�خة 
بالعمل املُؤّسس�اتي الرصني، إىل إصدار س�ندات 
خزان�ة قص�رية األج�ل لتموي�ل ه�ذا العجز.

كقاع�دة عامة، فإن اللجوء اىل االس�تدانة أمر 
غري مس�تدام، وال يت�م الذهاب الي�ه إال كآخر 
وس�يلة ملعالجة املش�كالت املالي�ة، أو املصدر 
لتموي�ل عج�ز املوازن�ة، ومعظ�م الحكومات 
تفضل تحّم�ل عبء الدين الع�ام، عىل خفض 
اإلنف�اق الع�ام أو رف�ع الرضائ�ب، خوًفا من 

التبعات السياسية لهذه القرارات. 
الدي�ن  وتضخي�م  االق�راض  اىل  اللج�وء  قب�ل 
الع�ام، يف�رض بالس�لطة املالي�ة تعظي�م عقالئ�ي للم�وارد، ويقتيض 
الذه�اب اىل الوس�ائل التي ال تتس�بب بحدوث اضطراب�ات مجتمعية، إال 
إذا كان�ت اإلدارة املالية ولخدمة أهداف مش�بوهة، تريد حدوث مثل هذه 
االضطرابات!اللجوء اىل االس�تدانة أمر ش�ائع، لتغطي�ة النفقات العامة، 
يف أوق�ات ارتف�اع مع�دالت البطال�ة وركود االقتص�اد، لكن�ه يبقى آخر 
وس�يلة للعالج بعد اس�تنفاذ الوس�ائل العقالئية لتعظيم امل�وارد املالية، 
وع�ادة يتحق�ق أكرب حجم للدي�ن العام يف حاالت الط�وارئ مثل الحروب 
والك�وارث الطبيعي�ة واألزمات املالي�ة، وعندما ال تصلح وس�ائل أخرى، 
مث�ل رفع الرضائب ملواجهة الحاالت الطارئة. فرض الرضائب والرس�وم 
غري املبارشة، ُيَعدُّ واحدا من أهم وسائل تعظيم املوارد، وهو خيار ممتاز 
ملواجه�ة األزمات املالية، وهناك حزمة من الخي�ارات يمكن اللجوء اليها 
دون أن تتس�بب ب�ردات فعل مجتمعية..أهم وس�ائل مواجه�ة األزمات 
املالي�ة، هو ضبط واردات املنافذ الحدودي�ة، وتخليص الجباية الكمركية 
من هيمنة الفس�اد؛ نش�ري هنا اىل أن اإلدارة الكمركية جزء من الس�لطة 
املالي�ة، وهي أمر له دالالت�ه العميقة)..!(.. جباية الرس�وم عىل مختلف 
النشاطات التي أغمضت األجهزة التنفيذية عيونها عنها، كرسوم اإلعالن 
مثال، رسوم اس�تخدام الطرق العامة، إيقاف عملية االستخذاء اىل أألردن 
وبيعه النفط بثمن ش�به مجاني، إيقاف اس�ترياد املواد الكمالية والسلع 

غري الرضورية، جباية أجور املاء والكهرباء واملجاري..
وغريها ع�رات من املفردات، قبل إحراق الش�ارع العراقي بقرار فرض 
الرضائ�ب ع�ىل الرواتب.كالم قبل الس�الم: الرضائب ع�ىل املدخوالت حق 
للحكوم�ة، وهو أحد تعبريات املواطنة،  لكنه حق منوط بتنفيذ واجباتها 
تج�اه املواطن، وهو أم�ر لم تقم به جميع الحكوم�ات التي تعاقبت عىل 
العراق، منذ 1920 ولغاية اليوم، ولذلك ليس لدى العراقيني قبول للتعاطي 

مع قوانني الرضيبة، وتحول التهرب الرضيبي اىل ثقافة..!
سالم..

ألواح	طينية	..	

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت النائب�ة ع�ن تحالف الفت�ح من�ى الغرابي، 
امس الس�بت، البدء بجمع تواقيع بغية تقديم طلب 
اىل رئاس�ة مجلس النواب الس�تضافة وزي�ر املالية 
عي عالوي يف الجلس�ة االوىل م�ن الفصل التريعي 

الجديد.
وقالت الغرابي، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 

إن »رواتب املوظفني سبق وان ارشنا وألكثر من مرة 
بان املس�اس بها هو امر مرف�وض تحت اي مربر، 
لك�ن االرصار لدى وزي�ر املالي�ة يف الركيز عىل هذا 
املل�ف هو امر يث�ري العديد من عالمات االس�تفهام 
لدين�ا«، مبين�ا ان »االزمة االقتصادي�ة تم تجاوزها 
وأس�عار النف�ط ارتفع�ت عاملي�ا والحكومة مضت 
يف رف�ع س�عر الرصف لل�دوالر مقاب�ل الدينار رغم 

تحفظن�ا عىل هذا االم�ر بالتايل فلم يع�د هنالك اي 
م�ربر التخ�اذ هك�ذا خطوات غ�ري قانوني�ة وترض 

بالطبقات الوسطى والفقرية«.
واضاف�ت الغراب�ي، ان »مجل�س الن�واب ل�ن يقف 
متفرج�ا عىل هك�ذا اجراءات غري مدروس�ة وتمثل 
عقوبات جماعية للشعب العراقي، بالتايل فسيكون 
ردن�ا وف�ق االلي�ات القانوني�ة لتصحي�ح وض�ع 

السياسة املالية يف البلد من خالل جمع تواقيع بغية 
تقدي�م طلب اىل رئاس�ة مجلس النواب الس�تضافة 
وزير املالية يف الجلس�ة االوىل من الفصل التريعي 
الجديد ملناقش�ة هذا امللف وبحال كانت اإلجابة غري 
مقنع�ة س�نميض اىل الخي���ار الدس�توري الثاني 
وه�و تفع��ي�ل االس�تجواب تمهيدا لس�حب الثقة 

عنه«.

الفتح: لم نقف متفرجين على أخطاء وزير المالية وجمعنا تواقيع الستضافته 

تغريدة

الصحفي مازن الزيدي

السفارة االمريكية تختبر 
الصاروخيــة  منظومتــــها 

٣ مرات.
الســـفارة/ القاعـــدة تثير 
رعـــب العراقيين في ايام 
رمضان، دون ان يرّف لها 

جفن وبكل صالفة.
سلّم لي على السيادة!

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة معامالت شهداء وجرحى تفجير الحبيبية
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلن�ت مؤسس�ة الش�هداء، ام�س 
عملي�ات  غرف�ة  تش�كيل  الس�بت، 
ملتابعة معامالت الشهداء والجرحى 
س�وق  يف  االرهاب�ي  التفج�ري  أث�ر 

الحبيبية رشقي بغداد.
ش�هداء  دائ�رة  ع�ام  مدي�ر  وق�ال 
الحربية واألخطاء  العمليات  ضحايا 
اإلرهابي�ة  والعملي�ات  العس�كرية 
تلق�ت  بي�ان  يف  املن�دالوي  ط�ارق 
»املراق�ب العراق�ي« إن »وف�داً م�ن 
التفج�ري  ضحاي�ا  زار  املؤسس�ة 
منطق�ة  يف  وق�ع  ال�ذي  اإلرهاب�ي 
الحبيبي�ة بمدين�ة الص�در لحضور 
مجلس فاتحة الش�هيد حسن عودة 

العلي�اوي وتفق�د جرح�ى العملي�ة 
»رئي�س  أن  اىل  الفت�ًا  اإلرهابي�ة«، 
مؤسس�ة الش�هداء عبد اإلله النائي 
أوىص بتلبي�ة كل م�ا توف�ره موارد 
املؤسس�ة يف س�بيل جرب الرضر عن 

ضحايا تفجري الحبيبية الغادر ».
وأك�د املن�دالوي أن »األولوية يف هذه 
الزي�ارة ه�ي تفقد أح�وال الجرحى 
وإبداء جميع أشكال الدعم للجرحى 
وزيارته�م”، مبيناً أنه “تم تش�كيل 
لتبس�يط  خاص�ة  عملي�ات  غرف�ة 
اإلجراءات اإلدارية وترويج معامالت 
الش�هداء واملصابني ،وس�تعمل هذه 
الغرفة عىل ش�كل خلية أزمة لحسم 

ما يتطلبه األمر ».

مسؤول سابق في المفوضية يطرح مالحظاته على مرسوم صالح
املراقب العراقي/ بغداد...

اك�د رئي�س االدارة االنتخابية للمفوضية الس�ابق رياض 
الب�دران، ام�س الس���بت، اس�تعداد املفوضي�ة الج�راء 
االنتخابات النيابية يف ترين االول دون اي مشاكل فنية، 

مبينا ان رئي�س الجمهورية وخالل املرس�وم الجمهوري 
بش�أن االنتخ�����ابات لم يتطرق اىل حل مجلس النواب.

وق�ال الب�دران، يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»رئي�س الجمهورية برهم صالح اصدر مرس�وما بش�أن 

اج�اء االنتخابات يف العارش من ترين االول دون التطرق 
اىل حل مجل��س النواب كما هو معم�ول به«.واضاف ان 
»املادة 64 من الدستور تنص عىل وجوب اجراء انتخابات 
بعد دعوى من رئيس الجمهورية وبم���وفقة مجل���س 

الن�واب عىل حل الربملان خالل 60 يوم�ا من ق�رار الحل«.
وأوضح الب��دران، ان »املفوضية مس�تعدة تماما الجراء 
االنتخ�ابات يف موع�دها املقرر دون اي مشاكل فني��ة او 

لوجستية او مادية كما يف التاريخ السابق«.

مزاعمها بالنأي عن الصراعات »تتبخر«

الكــاظمـي وحكومته يرحبان بتحويل العراق
 إلى ساحة للتآمر على المنطقة 

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
تواجد املوس�اد اإلرسائيي التاب�ع اىل الكيان 
الصهيوني الغاصب ع�ىل االرايض العراقية، 
منه�ا  الش�مايل  الج�زء  يف  وبالخص�وص 
وبالتحدي�د يف إقلي�م كردس�تان واتخاذه�ا 
محط�ة ومنطلق�ا للتآمر عىل الع�راق وعىل 
املنطقة برمته�ا، ويف ظل الصمت الحكومي 
بالترصيح�ات  تناق�ض  ه�و  الواض�ح، 
الحكومية التي تزعم أنه�ا تقف عىل الحياد 
وترف�ض أن تك�ون ب�الد الرافدي�ن س�احة 

للرصاع.
وأق�رت حكوم�ة اإلقليم برئاس�ة نيجريفان 
يف  االرسائي�ي  املوس�اد  بوج�ود  بارزان�ي، 
اإلقليم، س�يما بعد أن نفت االسبوع املايض 
تع�رض مق�ر املوس�اد يف أربي�ل اىل عملي�ة 

قصف ودون أن تنفي أو تفند تواجده!.
إقلي�م  حكوم�ة  باس�م  املتح�دث  ونق�ل 
كردس�تان، جوتي�ار ع�ادل، األربعاء املايض 
بقوله أنه »تداولت مؤسسات إعالمية عديدة 
يف املنطق�ة تقاري�ر زعمت فيها اس�تهداف 
)مركز للمعلومات واألنش�طة االستخبارية 
اإلرسائيلية( ومقتل وجرح عدد من العاملني 
في�ه… ه�ذه التقاري�ر عاري�ة ع�ن الصحة 

تماًما«.
وبمقاب�ل ذلك دعا تحال�ف الفتح، الحكومة 
اىل تطهري ش�مال العراق من أجهزة املوساد 
االرسائيي التي لعبت دورا خبيثا يف التجسس 

واالغتياالت ونهب النفط العراقي.
واته�م النائب عن صادقون حس�ن س�الم، 

حكوم�ة اإلقلي�م بالعمالة والخيانة بس�بب 
إيوائه�ا مراكز للموس�اد االرسائيي، مطالبا 
الحكوم�ة االتحادي�ة بمحاكمته�ا بتهم�ة 

الخيانة العظمى.
بمحاكم�ة  االتحادي�ة  الحكوم�ة  وطال�ب 
حكوم�ة اإلقلي�م بتهم�ة الخيان�ة العظمى 
لتعاونه�ا م�ع الكي�ان الصهيون�ي وتنفي�ذ 
مه�ام التجس�س واالغتي�االت ناهي�ك ع�ن 
تصدي�ر كميات كبرية من النف�ط اىل الكيان 

الصهيوني.
وحذرت كتل سياسية من السكوت واملجاملة 
يف هذا املوضوع الخطري الذي اُزهقت بسببه 
اآلالف م�ن أرواح العراقي�ني وعىل الحكومة 
أن تقوم بتطهري ش�مال الع�راق من أجهزة 
املوس�اد االرسائيي بش�ن عمليات عسكرية 

واسعة إلزالة براثن الكيان الصهيوني.
وللحدي�ث أكثر ح�ول املوضوع، أك�د املحلل 
السيايس كاظم الحاج، أن »التواجد االجنبي 
س�واء كان أمريكي�ا أو م�ن قب�ل عن�ارص 
املوس�اد يف أربيل أو غريها من املدن العراقية 
ه�و محطة النط�الق التآمرات ع�ىل العراق 
وعىل املنطق�ة برمتها وعىل وجه الخصوص 
هدفه اس�تهداف الحشد الش�عبي وفصائل 
والزاال  كان�ا  اللذي�ن  االس�المية  املقاوم�ة 
يشكالن خط الصد االول ملواجهة املخططات 
الصهيوأمريكي�ة التي ته�دد العراق وجميع 
الجه�ات الت�ي س�اهمت يف دح�ر عصابات 

داع�ش االجرامي�ة«.
وقال الحاج، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« 

إن »ه�ذا االمر اليمكن ألحد إنكاره خصوصا 
أن الرئيس االمريكي الس�ابق ترامب قد أكد 
أن القواعد االمريكية يف العراق هي استكمال 
مل�روع املوس�اد االرسائي�ي وهدفه�ا هو 
اس�تهداف تحركات إيران وس�وريا بصورة 

حرصية«.
املت�ذرع  الحكوم�ي  »املوق�ف  أن  وأض�اف، 
ع�ىل املفاوضات الس�راتيجية، غري موجود 
أص�ال بالنس�بة لتواج�د املوس�اد ول�م يواِز 
حجم الكارث�ة واالنتهاك الذي يطال االرايض 
تح�اول  »واش�نطن  أن  مبين�ا  العراقي�ة«، 
»رس�منة« ورشعنة وجوده�ا يف العراق ولم 

تفكر باالنسحاب«.
وأش�ار اىل أن »وجود املوس�اد ع�ىل االرايض 
العراقية هو خرق ملقومات الدولة وللقوانني 
بآخ�ر  أو  بش�كل  ترف�ض  الت�ي  العراقي�ة 
أي ش�كل م�ن أش�كال التعامل م�ع الكيان 
الصهيون�ي الغاص�ب«، موضح�ا أن�ه »البد 
وللحكومة أن يكون لها موقف رس�مي إزاء 
تواجد املوس�اد، خصوصا أن سكوتها يمثل 
تناقض�ا لترصيحاتها املتكررة حول رفضها 
أن يك�ون العراق منطلق�ا لالعتداء أو التآمر 

عىل أي دولة يف العالم«.
واعت�رب، أن »واحدا من أه�م واجبات الدولة 
العراقي�ة ه�و حفظ األمن القوم�ي وبالتايل 
فأن س�كوتها ع�ىل وجود املوس�اد »معقل« 
الفاس�دين والهارب�ني من العدال�ة العراقية 
بالوج�ود  يمث�ل ترحيب�ا علني�ا  والقض�اء 

الصهيوني عىل األرايض العراقية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
تمكنت مفارز جهاز األمن الوطني، امس 
الس�بت، من إلقاء القبض ع�ىل اثنني من 

تجار املخدرات يف بغداد.
وق�ال بيان لخلي�ة اإلعالم األمن�ي، تلقت 
إن  من�ه  نس�خة  العراق�ي«  »املراق�ب 
»التاجرين اللذين تم إلقاء القبض عليهما 
كان بح����وزتهم�ا أكث�ر م�ن )1( كغم 
من م������ادة الك����ريستال، و4400 
حب�ة مخ�درة يف أح�د أحي�اء العاصم�ة 

بغداد«.
وأش�ار اىل انه »تم تدوين أقوالهما أصولياً 
املخ�درة  امل�واد  بتج�ارة  اعرف�ا  بعدم�ا 
مؤك�داً  بغ�داد«،  أرج�اء  يف  وتوزيعه�ا 
»إح������التهم�ا م�����ع املضبوطات 
اىل الجه���ات القانوني�ة املختص�����ة 
التخ�اذ اإلج������������راءات الالزم�ة 

بحقهما«.

األمن	الوطين	
يعتقل	اثنين	من	تجار	
المخدرات	يف	بغداد

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

املراقب العراقي/ بغداد...
ام�س  األمن�ي،  اإلع�الم  خلي�ة  أف�ادت 
الس�بت، بضبط عبوات ناسفة والقبض 
ع�ىل 56 متهما خالل ممارس�ات أمنية 

بثالث محافظات.
وقال�ت الخلي�ة، يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »ق�وة م�ن 
قي�ادة عمليات االنبار م�ن خالل الفرقة 
الع�ارشة نفذت بواجب تفتيش يف قضاء 

الكرمة منطقة الصبيحات«.
وأضاف�ت، أن�ه »ت�م العث�ور عىل تس�ع 
جليكانات سعة 10 لر، وتسعة مساطر 
تفجري م�ن مخلفات داع�ش اإلرهابية، 
كما ويف تم تفتيش منطقة العكبة حيث 
ت�م العث�ور ع�ىل تس�ع عبوات ناس�فة 

محلية الصنع«.
مش�ركة  »ق�وة  أن  الخلي�ة،  وتابع�ت 
من قي�ادة عملي�ات الب�رصة و مديرية 
رشط�ة الب�رصة واالقس�ام التابعة لها 
خرجت بواجب تفتي�ش، حيث تم القاء 

القب�ض ع�ىل )55( مطلوبا وف�ق مواد 
قانونية مختلف�ة ، والعثور عىل بندقية 
كالش�نكوف ومخ�ازن بندقي�ة وعت�اد 

بندقية ، و 75 ملغم من املواد مخدرة«.
وأش�ارت إىل، أن »قوة من الفرقة الثانية 
بواج�ب  ب�ارشت  االتحادي�ة  الرط�ة 
تفتي�ش يف منطق�ة الس�يدية، والق�ت 
القب�ض عىل مته�م وفق امل�ادة )1/4( 

ارهاب«.

عمليات	االنبار	تضبط	عبوات	ناسفة	
وتقبض	عىل	56	متهما

بالــوثيقـة
برلماني يطالب بفك ارتباط بلدتين 

من األنبار واعادتهما إلى كربالء.

قاسم العجرش ..
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االحد 18 نيسان  2021 العدد 2569 السنة الحادية عشرة

كش�فت عضو لجن�ة الطاقة النيابي�ة النائب زه�رة البجاري ، عن 
وجود خطط الحياء حقول نفط خانة ضمن محافظة دياىل.

وقالت البج�اري ،ان” وزارة النفط لديه�ا برنامج خاص يف تطوير 
واحياء الحقول النفطية يف العراق ضمن اطار فني يعتمد االولويات 
مؤك�دا ب�ان حق�ول نفط خان�ة رشق دي�اىل كغريها م�ن الحقول 
النفطي�ة االخرى تحظ�ى باالهتم�ام واملتابعة وس�يتم ادراجها يف 
خطط الوزارة خالل الفرتة القادمة”.واضافت البجاري،ان”تطوير 
وتاهيل واحياء الحقول تعتمد اس�س فنية معقدة لكنها تسري وفق 
الخطط املرس�ومة لها مؤكدة بان هناك اهتمام بملف حقول نفط 
خان�ة من ناحية تطويرها وزيادة االنت�اج الفعيل للنفط لكن االمر 
خاضع المكانيات وزارة النفط خاصة وان عمليات التطوير تحتاج 

اىل مبالغ مالية كبرية”.

الطاقة النيابية تكشف عن وجود 
خطط الحياء حقول »نفط خانة«

توقف�ت البورص�ة الرئيس�ية يف س�وقي الكف�اح والحارثي�ة 
بالعاصم�ة العراقي�ة بغداد، عن التداول نتيجة الحظر الش�امل 
ال�ذي ت�م تطبيق�ه خ�الل الف�رتة املاضية م�ن يوم�ي الجمعة 
والس�بت.وقال مصدر، إن البورصة الرئيس�ية يف سوق الكفاح 
والحارثي�ة ببغ�داد توقفت عن الت�داول نتيج�ة تطبيق الحظر 
الش�امل.وأضاف أن أس�عار البي�ع والرشاء اس�تقرت يف محال 
الصريفة باالٔس�واق املحلية التي فتح�ت البعض منها ابوابها يف 
بغداد، حيث بلغ س�عر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت 

اسعار الرشاء 147500 دينار لكل 100 دوالر امريكي.
واش�ار  اىل ان البورص�ة يف اربي�ل عاصم�ة اقليم كردس�تان لم 

تشهد  تداوال ايضا لوجود عطلة رسمية فيها.

إستقرار الدوالر مع توقف البورصة 
االقت�صاديالعراقية عن التداول جراء الحظر

العراق يتصدر قائمة الدول المستوردة للبقوليات التركية مظهر صالح: قرابة 400 ألف عامل في الدولة يتلقون مرتبات دون أعمال منتجة
الحب�وب  مص�دري  جمعي�ة  كش�فت 
والبقولي�ات يف تركي�ا ، عن حل�ول العراق 
األكث�ر  ال�دول  قائم�ة  يف  األوىل  باملرتب�ة 
اس�تريادا للبقوليات الرتكي�ة بالربع األول 

من العام الجاري.
الجمعي�ة،  إدارة  مجل�س  رئي�س  وق�ال 
حس�ن ارس�الن،، ان “ص�ادرات الحبوب 
والبقولي�ات والب�ذور الزيتية ل��90 دولة 
يف الرب�ع األول م�ن العام الح�ايل، حققت 

353.4 مليون دوالر بزيادة قدرها %21”.
واوض�ح أرس�الن ان “معظ�م الصادرات 
ذهبت إىل العراق وس�وريا وأملانيا”، مشريا 

اىل ان “ الع�راق احتل املرتبة األوىل بنس�بة 
ارتفاع بلغ�ت 41% وبقيم�ة 59.5 مليون 
دوالر يف قائم�ة أكث�ر ال�دول الت�ي نصدر 
إليه�ا، تلي�ه س�وريا بنس�بة زي�ادة %77 
وبقيم�ة 41.5 ملي�ون دوالر، تليها املانيا 

بزيادة 93% بقيمة 14 مليون دوالر”.
واش�ار اىل ان “منتج�ات املعجنات احتلت 
الحص�ة االك�ر بالتصدير وبنس�بة %22 
بقيمة 78.4 مليون دوالر، تليها البقوليات 
بنس�بة 21% بقيم�ة 75.1 ملي�ون دوالر، 
يليها الس�كر واملنتجات الس�كرية بحصة 

14% بقيمة 49.4 مليون دوالر”.

ذك�ر املستش�ار امل�ايل لرئيس مجل�س ال�وزراء مظهر 
محمد صالح، بأنَّ من بن 173 رشكة عامة أو مملوكة 
للدول�ة ال يوجد منها س�وى 28 % تعمل وتحقق الربح, 
والباق�ي 72 % تع�د رشكات خارسة، مش�ريا إىل وجود 
قراب�ة 400 ألف عام�ل يف تلك ال�رشكات يتلقون منحا 
ش�هرية بش�كل مرتبات دون أداء أعمال منتجة.ونقل 
، عن صال�ح قوله إنَّه “منذ عام 2003 تعرض نش�اط 
االنتاج للقطاع الحكومي إىل التوقف واإلهمال، فمن بن 
173 رشك�ة عامة أو مملوك�ة للدولة، لم تجد ما يعمل 
منه�ا فعلياً يف الوقت الحارض ويحقق الربح س�وى 28 
%، بينما ال�72 % الباقية هي خارسة”، كاشفاً أنَّ “أكثر 
م�ن 20 % من تل�ك الرشكات أزيلت من الوجود بس�بب 

العملي�ات الحربي�ة التي جرت يف ح�رب الخليج الثانية 
وأدت إىل زوال النظام الس�ابق«.ولفت إىل أنَّ “الرشكات 
العامة الرابحة هي التي ترتبط بالنشاط الريعي لقطاع 
النف�ط والتي تتمتع بمزايا ش�به احتكارية يف الحصول 
عىل املواد األولية وتسويق املنتج واألسعار، بما يجعلها 
رابح�ة وه�ي عملي�ات ربحي�ة يحيطه�ا الكث�ري م�ن 
الدعم”، مبين�اً أنَّ “هناك قرابة 400 ألف عامل يتلقون 
منحا ش�هرية بش�كل مرتب�ات دون أداء أعمال منتجة 
من�ذ ثمانية عرش عام�اً”، مؤك�داً أنَّ “الذنب ليس ذنب 
ه�ؤالء العمال واملوظفن، ولكن العلة بس�بب التقصري 
واإلهمال يف السياس�ة االقتصادي�ة املعتمدة عىل النفط 

وإهمال أي مورد آخر«.

التجارة تحدد موعد انتهاء 
توزيع مستحقات محصولي 

الحنطة والشلب

العراق يستعين 
بشركات فرنسية لتطوير 

قطاع االتصاالت

ح�ددت وزارة التجارة ، موعد االنته�اء من توزيع 
مستحقات الفالحن ملحصويل الحنطة والشلب.

وذكر بيان للوزارة ، ان “هذا الش�هر سيتم االنتهاء 
م�ن توزي�ع كام�ل املس�تحقات املالي�ة املتبقي�ة 
والبالغ�ة 490 مليار دين�ار”، الفت�ا اىل أنه “خالل 
الفرتة املاضية حققت الوزارة نتائج طيبة يف توفري 
املبال�غ املخصصة ملس�وقي الحنطة واس�تطاعت 
ان تع�زز املواقع بدفعات مالي�ة وان تتمكن بعض 
الفروع ان تسدد كامل املبالغ املخصصة لها خاصة 
تلك التي كانت كمياتها اقل من بقية املحافظات”.
وأوض�ح، أن “املبل�غ املتبق�ي لف�رع ص�الح الدين 
بحدود 105 مليارات دينار واالنبار بحدود خمس�ة 

مليارات دينار”.

أعلن�ت وزارة االتص�االت ، فتح تعاون مش�رتك مع 
رشكات الفرنس�ية به�دف تطوير قط�اع االتصاالت 
يف البالد.ج�اء ذلك خالل اس�تقبال وزي�ر االتصاالت 
العراق�ي أركان ش�هاب أحم�د الش�يباني، رئي�س 
القسم االقتصادي يف الس�فارة الفرنسية، وفق بيان 
لالتص�االت العراقي�ة ورد لوكالة ش�فق نيوز.وقال 
البي�ان إن الجانبن بحثا »تطوي�ر مجال االتصاالت، 
وتش�كيل فريق عمل متكامل مع رشكات االتصاالت 
الفرنس�ية، وإقام�ة مش�اريع التنمي�ة م�ع ك�رى 
الرشكات املختصة يف هذا املجال.وأشار الشيباني إىل 
»رضورة فتح التعاون املشرتك مع الرشكات العاملية 
الك�رى واملتط�ورة يف مج�ال التكنولوجي�ا الحديثة 
واملختص�ة يف مج�ال اإلنرتني�ت واالتصاالت«.ودع�ا 
إىل »عق�د اجتماع مع ال�رشكات التابع�ة إىل الوزارة 
االتص�االت لدراس�ة كاف�ة اإلج�راءات واس�تكمال 

املخططات مع وزارتي التخطيط واملالية«.  

ح باستجوابه  وزير المالية يخالف بنود »الموازنة« وكتل سياسية ُتلوِّ
غضب شعبي وبرلماني يتصاعد

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
حكوم�ة األزمات التنتهي عن إث�ارة كل ما يثري 
حفيظ�ة املواط�ن، فه�ي تف�ر القوان�ن عىل 
هواها خ�ارج النص القانوني , ذلك األمرأدى إىل 
تصعيد موجة من الس�خط، حيث اُتِهَم وزراؤها 

بأنهم بعيدون كل البعد عن املهنية.
املالي�ة  لوزي�ر  االخ�رية  الترصيح�ات  وح�ول 
بخصوص الرضائب، يرى مراقبون أنها صادرة 
م�ن رئي�س ال�وزراء وعىل لس�ان وزي�ر املالية 
كبالون اختبار ملعرفة رد فعل الش�ارع العراقي 
, ويبدو أن هذه  الترصيحات اُِعدَّْت لكي يخرج، 
رئيس ال�وزراء ويلغي ترصيح�ات وزير ماليته 

وكأنها منجز كبري يحسب للكاظمي.
الرمل�ان ع�ر ع�ن وجه�ة نظ�ر س�اخطة ضد 
الحكوم�ة متهمه�ا بأنه�ا ال تفق�ه بالقوانن، 
مح�ذرا وزي�ر املالي�ة من إع�ادة اس�تجوابه يف 
مجلس الن�واب وإقالت�ه بس�بب ترصفاته غري 

املوزونة ,حسب آراء النواب.
اللجنة املالية النيابية لوحت بقيامها باستجواب 
وزي�ر املالية محمد ع�الوي يف حال عدم تراجعه 
الخ�اص باالس�تقطاع الرضيب�ي  ع�ن ق�راره 
وتوصي�ة الوزي�ر بالع�ودة للعم�ل بالتعليمات 

املالية رقم 1 لسنة 2007
وق�ال عضو اللجن�ة النائب جم�ال كوجر، إن ” 
كتاب وزير املالية القايض باملبارشة باالستقطاع 
الرضيبي وبأثر رجعي س�يرض كثريا باملوظفن 
ويتناىف مع قانون املوازنة كونه اليوجد فيه سند 

. ”
ال�وزراء علي�ه رف�ض  وأض�اف إن ” مجل�س 
كت�اب وزير املالية محمد ع�الوي املرقم 880 يف 
13/4/2021 والخاص باالستقطاع الرضيبي”.

وحذر كوجر من أنه “يف حال عدم تراجع عالوي 
وس�حب الكت�اب م�ن األمان�ة العام�ة ملجلس 
الوزراء فأن اللجنة املالية س�تقوم باس�تجواب 

الوزير ” .
ويف هذا الشأن أكد مدير مركز االتحاد للدراسات 
االس�رتاتيجية محمود الهاش�مي, أن »الرضيبة 

هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من األش�خاص 
واملؤسس�ات بهدف تمويل نفقاته�ا؛ أي تمويل 
الدول�ة  عليه�ا  ت�رصف  الت�ي  القطاع�ات  كل 
كالجي�ش، والرشطة، والتعلي�م أو نفقاتها تبعا 
للسياس�ات االقتصادية؛ كدعم سلع وقطاعات 
معين�ة، أو الرصف ع�ىل البنية التحتي�ة؛ كبناء 

الطرقات والسدود، أو التأمن عىل البطالة«.
املراق�ب   ( م�ع  اتص�ال  يف  الهاش�مي  وق�ال 
العراقي(: إن »إعالن وزارة املالية عن مبارشتها 
باالس�تقطاعات الرضيبية من املوظفن مدعاة 
للسخرية ألن الكل يعلم أن هذه االموال ستذهب 
اىل جي�وب الفاس�دين ،وأن حاله�ا ح�ال عملية 

)رصف العمل�ة ( الت�ي أثقل�ت كاه�ل املواطن 
الفق�ري دون أدنى فائ�دة للدولة والش�عب إنما 
السياس�ية  األح�زاب  لتموي�ل  م�رشوع  ه�ي 

الحاكمة !«.
وعىل الصعيد ذاته يرى املحلل الس�يايس د.بالل 
الخليف�ة أن »املصادقة وتنقيح مس�ودة قانون 
املوازن�ة االتحادي�ة ه�ي واحدة م�ن أهم مهام 
الرمل�ان وكذلك أي يشء متعلق باملوازنة العامة 
مثل املوازنة التكميلية وكذلك قانون سد العجز 
يف املوازن�ة وبالتايل أي يشء متعل�ق باملوازنة ال 

يمر دون مصادقة الرملان عليه«.
وقال الخليف�ة يف اتصال مع ) املراقب العراقي( 
إن »الحكومة يجب أن تكون حذرة يف ترصفاتها 
ألنه�ا خاضع�ة للرقاب�ة الرملاني�ة، ه�ذا ه�و 
االس�لوب املتب�ع يف ال�دول الخاضع�ة للنظ�ام 
الرملان�ي، وكما تعلم�ون أن الع�راق يختلف يف 
ديمقراطيت�ه املنقوص�ة ع�ن كل دول العال�م ، 
فالحكومة ال تقي�م وزنا للرملان والدليل أنها ال 

تنفذ ترشيعات الرملان وقراراته«.
وأوض�ح أن »كت�اب املالي�ة مخال�ف لقان�ون 
املوازن�ة العام�ة االتحادي�ة ك�ون االس�تقطاع 
الرضيب�ي كان أص�ال مذكورا يف املس�ودة وبعد 
تعدي�ل املوازنة الت�ي تمت املصادق�ة عليها تم 
ح�ذف فق�رة االس�تقطاع الرضيب�ي للموظف 
)تطبي�ق قانون رضيب�ة الدخ�ل ( والتي كانت 

املادة رقم 20 يف املسودة قبل التعديل ».
ولف�ت اىل أن »محاف�ظ البنك املرك�زي أعلن أن 
االحتياطي النق�دي العراقي ارتفع اىل 60 مليار 
دوالر نتيج�ة رفع س�عر رصف ال�دوالر مقابل 
الدين�ار. أي أن املبالغ فيه�ا فائض.. فهل يوجد 

مرر لهذا االستقطاع؟.

كش�ف عيل فرحان محافظ األنبار ، عن توجيه 
دع�وة لرشك�ة متخصص�ة لوض�ع تفاصي�ل 

الرشوع باملطار.
وق�ال فرح�ان ، إنه ت�م تخصيص بح�دود 75 
ملي�ار دينار من أص�ل املبلغ املتبق�ي كمرحلة 
أوىل ملطار األنبار، الفتاً اىل أنه تمت املبارشة عىل 
الف�ور بإع�داد التصاميم ومتطلب�ات املرشوع 

وإدراج املرشوع.
وأش�ار اىل أن�ه ت�م اس�تدعاء أو دع�وة رشكة 
إلع�داد  املط�ارات  يف  متخصص�ة  أمريكي�ة 
املتطلبات وجداول كميات وتفاصيل املطار من 
أجل الرشوع ببدء هذا املرشوع الكبري واملهم يف 
املحافظة.وأضاف محافظ  األنبار، أن املحافظة 
جه�زت جميع املش�اريع وفق األرق�ام التي تم 
رصدها يف املوازنة، مبيناً أن املحافظة رفعت اىل 
وزارة التخطيط خطة تتضمن إدراج مش�اريع 
سيتم اإلعالن عنها«.وتابع فرحان أن املشاريع 
مس�تمرة وت�م رف�ع نس�بة اإلنجاز فيه�ا ،أما 
املش�اريع املتبقية فس�تكون عىل ض�وء املبالغ 

التي خصصت يف موازنة العام 2021.
وأك�د مح�اظ األنب�ار، أن املقاول�ن والرشكات 
املنفذة مس�تمران بالعمل وبشكل دؤوب وكبري 
ج�داً ع�ىل أم�ل أن تخص�ص لن�ا وزارة املالية 
الجزء املخص�ص أو املبال�غ املخصصة لتمويل 
هذه املش�اريع وأن يتس�نى رصف ه�ذه املبالغ 
املخصصة للمش�اريع، موضحا أن نسب إنجاز 
املش�اريع ترتاوح وبش�كل جيد ووصلت اىل 70 

و80 و%90.

األنبار تدعو شركة 
متخصصة لوضع 

تفاصيل الشروع بالمطار
ارتفعت اسعار النفط إىل 67 دوالرا للرميل 
لتتج�ه نح�و تحقيق مكاس�ب أس�بوعية 
حي�ث عوض�ت توقع�ات الطل�ب القوي�ة 
وعالم�ات االنتعاش االقتص�ادي يف الصن 
والواليات املتحدة ارتفاع إصابات فايروس 
كورون�ا يف بع�ض االقتصادات الرئيس�ية 
األخرى.وأظهرت بيانات رسمية، أن الناتج 
املح�يل اإلجم�ايل الصيني للرب�ع األول قفز 

بنسبة 18.3% عىل أساس سنوي، وأظهرت 
أرقام ارتف�اع مبيعات التجزئ�ة األمريكية 
وق�ال  البطال�ة،  مطالب�ات  وانخف�اض 
س�تيفن برينوك م�ن بي.يف.إم للس�مرة 
النفطية: بالنظر إىل تحسن التوقعات ألكر 
اقتصادي�ن يف العالم، هن�اك فرصة ضئيلة 
إلطف�اء وه�ج الس�وق ال�ذي يبع�ث عىل 

االرتياح يف أي وقت قريب.

اسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية

أرقام واقتصاد
% 72

قيمة الفائدة التي 
رفعها مصرف الرافدين 
لحسابات التوفير الخاصة 

للمواطنين

% 4.5

من الشركات المملوكة 
للدولة العراقية تعد 
خاسرة و400 الف 

موظف بال انتاج

هوت اللرية السورية، خالل فرتة تويل حاكم مرصف 
س�وريا املرك�زي، ح�ازم قرف�ول، بش�كل الف�ت، 
فخرت قيمتها أضعافاً أمام العمالت األجنبية، إىل 

أن صار الدوالر ب� 3175 لرية، خالل العام املايض.
ومنيت العملة الس�ورية بهذه الخس�ائر الفادحة، 
بينم�ا كان�ت يف ح�دود 470 ل�رية أمام ال�دوالر، يف 
س�بتمر 2018، لك�ن الخ�راء ي�رون أن عوام�ل 

متداخلة أدت إىل هذا االنحدار.
ويشري خراء االقتصاد واملال، إىل دور التضخم الذي 
راف�ق طرح مرصف س�وريا املرك�زي ورقة نقدية 
جدي�دة ع�ام 2019 لفئة 5 آالف ل�رية، ثم إطالقها 
للت�داول يف 24 يناير 2021، بينم�ا انحدر االقتصاد 

السوري إىل وضع يسء للغاية.
ويف ع�ام 2017، ط�رح البنك املرك�زي ورقة نقدية 

العمل�ة  فتعرض�ت  س�ورية  ل�رية   2000 بقيم�ة 
الس�ورية منذ ذلك الحن لتدهور مس�تمر، خاصة 

بعد أواخر 2019.
وتأثرت العملة أيضا بتش�ديد العقوب�ات واالنهيار 
االقتص�ادي يف مختلف القطاع�ات، فهبطت قيمة 
الل�رية ألدنى إىل أس�وأ مس�توى له�ا، واقرتبت من 

حاجز 5 آالف مقابل الدوالر، قبل أربعة أسابيع.

الليرة السورية تستعيد شيئا من عافيتها والتعويم يلوح في األفق

وزير العمل: نينوى تتصدر النسبة األعلى باإلعانات الجديدة
أعل�ن وزير العمل والش�ؤون االجتماعيَّة 
عادل الركابي ، عن منح محافظة نينوى 
النس�بة االكر للش�مول الجديد باعانات 
ش�بكة الحماية، تتبعها بقية املحافظات 
املح�ررة، مؤك�دا اعتم�اد ال�وزارة برامج 
الكرتوني�ة ملقاطع�ة بيان�ات املتقدم�ن 
الفضائي�ن وف�رض عقوب�ات  وكش�ف 

قانونية ضدهم.
الش�مول  إن “عملي�ة   ، الركاب�ي  وق�ال 
الحماي�ة االجتماعي�ة  باعان�ات ش�بكة 
ستتم بحسب الرشوط والضوابط املعدة، 
حي�ث س�يجري اضاف�ة 400 ال�ف ارسة 
مبين�ا  املحافظ�ات”،  يف عم�وم  جدي�دة 
أن “الش�مول وتوزي�ع اع�داد االرس ب�ن 
بانصاف وبحس�ب  املحافظات س�يكون 

الكثافة السكانية ومستوى الفقر”.
وأضاف، أن “املحافظات املحررة س�تأخذ 
اس�تحقاقها بزيادة نس�بة شمول االرس، 
وه�ي االنب�ار وكرك�وك وص�الح الدي�ن 

وبعض مناطق  دياىل، وهناك زيادة كبرية 
يف نس�بة الش�مول املخصص�ة ملحافظة 
نين�وى النها م�ن اكثر املحافظ�ات التي 
االرهابي�ة  العملي�ات  ج�راء  ت�رضرت 

ع�دد  انخف�اض  ع�ن  فض�ال  لداع�ش، 
املش�مولن باالعان�ات منذ الع�ام 2016 
وحت�ى 2018”.وبن الركابي أنَّ “الوزارة 
تس�تعد الط�الق حمل�ة توعي�ة بش�أن 

الش�مول الجدي�د لتعلي�م االرس الفق�رية 
كيفي�ة م�لء البيان�ات واملعطي�ات التي 
تؤهلها للش�مول”، مش�ريا إىل أن “هناك 
تش�ديدا وتركي�زا عىل متابع�ة املعلومات 
الت�ي س�يقدمها الراغ�ب بالش�مول عر 
التقدي�م االلكرتون�ي، للح�د م�ن ايقاف 
عمليات تقدي�م الفضائي�ن او املوظفن 
او املتقاعدي�ن، وس�تكون هن�اك عقوبة 
قانونية بحق كل شخص يقدم معلومات 

مضللة وهو من غري املستحقن”.
ولف�ت الركاب�ي إىل “وج�ود تنس�يق مع 
برامجي�ات  لتهيئ�ة  االتص�االت  وزارة 
وس�ريفرات حديثة للعم�ل ضمن برنامج 
املتقدم�ن  االف  يس�توعب  الكرتون�ي 
ويحقق الش�فافية يف الش�مول الجديد”، 
موضح�ا أن “الوزارة تعم�ل منذ اكثر من 
خمس�ة اعوام عىل تدقيق االف املعامالت 
للمتقدمن، وتم توقيف قسم منها بسبب 

تقديم معلومات مضللة”.
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واشنطن »تخنق« الرياض

المراقب العراقي/ متابعة
خالل سنوات الحرب الطاحنة التي بدأت منذ 
ع�ام 2015 يف اليمن والتي أدخل�ت أكثر من 
20 ملي�ون يمني يف دائ�رة الفقر واملجاعات، 
تكّش�فت العدي�د م�ن االنته�اكات والجرائم 
للدول املش�اركة يف الح�رب، وأماطت تقارير 
دولي�ة اللث�ام ع�ن ت�ورط أط�راف إقليمي�ة 
بانتهاكات جس�يمة للقانون الدويل ويبدو أن 
املجتم�ع الدويل غري مهت�م إطالقاً بما يجري 
يف اليم�ن من انته�اكات بح�ق املدنيني وغري 
املدني�ني، ه�ذه االنتهاكات التي تتكش�ف لنا 
يوم�اً بعد يوم والتي ت�رف عليها وتقودها 
الري�اض تح�ت حج�ج واهية ال أس�اس لها 
م�ن الصحة، فت�ارة يدمرون البن�ى التحتية 
لليم�ن ويضعون ش�عبه عىل حاف�ة املجاعة 
تح�ت حجة إعادة الرعية القابعة يف فنادق 
الرياض، وتارة يضعون كل من يقف يف وجه 
طموحاته�م يف الس�جون تح�ت ذريعة أنهم 

ينتمون لتنظيم القاعدة.
ووفق�اً لتقاري�ر ع�دد م�ن مراك�ز األبحاث 
العاملي�ة، ف�إن الح�رب اليمني�ة خلفت أكرب 
كارثة إنس�انية س�واء من الناحية اإلنسانية 
أم م�ن الناحي�ة االس�راتيجية يف العال�م يف 
القرن الحايل، ويجب أن تنتهي يف أرسع وقت 
ممكن. ولفتت تلك التقارير إىل أنه بعد س�ت 
سنوات من اندالع الحرب ودعم الدول العربية 
والغربي�ة للس�عودية وقي�ام ه�ذه االخ�رية 
بتدم�ري املراكز الصحي�ة والغذائية يف اليمن، 
وفرضه�ا حصاراً جائراً بري�ا وجويا وبحريا 
عىل أبناء الشعب اليمني، أصبح أكثر من 80 
يف املئة من سكان البالد، بمن فيهم األطفال، 
يعان�ون من س�وء التغذية الح�اد ووفق تلك 
التقاري�ر فقد ُقتل نح�و 5700 طفل يف هذه 
الح�رب وهن�اك نح�و 2 مليون طف�ل تركوا 
املدرس�ة. وأكدت تلك التقارير أن هذه ليست 
س�وى بع�ض تداعي�ات األعم�ال اإلجرامية 

ل�«آل سعود« الريرة يف اليمن ويف املنطقة.
وعىل هذا املنوال نفس�ه ش�هدت دول عديدة 
بينه�ا الوالي�ات املتح�دة وبريطاني�ا وأملانيا 
والس�ويد وفرنسا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا 
قب�ل عدة أس�ابيع تح�ركات احتجاجية ضد 
حرب تحالف العدوان الس�عودي عىل اليمن. 
التحرك حظ�ي باهتمام من قب�ل العديد من 
الط�الب الجامع�ني ح�ول العالم م�ن بينهم 
تجمع طالبي يف جامعة »أيوا« الذين أكدوا أن 
الصمت عن الحرب ع�ىل اليمن يعني القبول 
بها، مشددين عىل أهمية اظهار أن معارضة 
عامل�ي.  بإجم�اع  تحظ�ى  والظل�م  العن�ف 
وبالتزامن، خرج العديد م�ن الطالب للتعبري 
عن احتجاجهم يف مدين�ة »بلينغهام« احدى 

كربى مدن والية واشنطن يف مسريات جاءت 
تحت عنوان »نس�اء يصمن م�ن أجل أطفال 
اليم�ن«. وج�اء يف بيان ه�ذه املس�ريات، أن 
»العدوان عىل اليمن أمريك�ي بالدرجة األوىل 
وواش�نطن توف�ر الدعم والغطاء الس�يايس 
ل�ه«، و »إذا ل�م يك�ن م�ا يفعل�ه الع�دوان 
االمريكي الس�عودي اجراماً وارهاباً فما هو 

اإلرهاب واإلجرام؟«.
وعق�ب جمي�ع ه�ذه املناش�دات بع�ث أكثر 
م�ن 70 عض�وا ديمقراطي�ا يف الكونغ�رس 
األمريك�ي قبل عدة أيام برس�الة إىل الرئيس 
»ج�و بايدن«، تحّثه عىل الضغط عىل اململكة 
العربي�ة الس�عودية إلنه�اء حص�ار اليمن، 
ال�ذي أدى إىل نقص الغ�ذاء والوقود يف البالد، 
م�ا أع�اق إيص�ال املس�اعدات الغذائي�ة إىل 
املحتاجني له�ا. وتأتي الرس�الة بعد تحقيق 
لش�بكة »يس إن إن« ح�ول تأث�ري الحص�ار 
ع�ىل األرض يف اليم�ن، وكش�ف التحقيق أن 
السفن الحربية السعودية كانت تمنع جميع 
ناقالت النفط من الرس�و يف مين�اء الحديدة 
الرئي�س، الذي يس�يطر عليه »أنص�ار الله«، 
بما يف ذلك 14 س�فينة حصل�ت عىل موافقة 
»آلية التخليص« التابع�ة لألمم املتحدة. وقد 
حصلت أربع ناقالت نف�ط عىل إذن نادر من 

تحالف العدوان السعودي بالرسو بني 31 آذار 
و8 نيس�ان، كمساعدات ملاليني األشخاص يف 
شمال البالد ولكن لم تكن هناك مؤرشات من 
هذا التحالف الغاشم عىل أنه يخطط للسماح 
للسفن العر األخرى بالرسو. الرسالة، التي 
وقعه�ا ديمقراطيون ب�ارزون، مث�ل رئيس 
املخاب�رات يف مجل�س النواب، »آدم ش�يف«، 
م�ن كاليفورني�ا، ورئيس القض�اء، »جريي 
نادل�ر«، من نيوي�ورك، والعديد م�ن أعضاء 
لجنة الش�ؤون الخارجية، تدعو »بايدن« إىل 
»الضغط علنا« عىل النظام الس�عودي إلنهاء 

الحصار.
وجاء يف الرسالة »يجب أن يشمل ذلك ضمان 
دخ�ول ال�واردات اإلنس�انية والتجاري�ة إىل 
اليمن بُحرية؛ وإسناد اإلرشاف األمني إىل آلية 
األم�م املتحدة للتحق�ق والتفتي�ش الخاصة 
باليمن؛ والس�ماح الكامل للرح�الت الجوية 
داخ�ل وخ�ارج مط�ار صنع�اء؛ وأن تفت�ح 
حرك�ة املرور املدنية بش�كل دائم«. ورداً عىل 
تقرير »يس إن إن«، زعم كبري الدبلوماس�يني 
الس�عوديني إن ب�الده س�توافق ع�ىل اقراح 
تدعمه األمم املتحدة، إلنهاء الرصاع يف اليمن، 
يش�مل: وقف إط�الق النار، وإنه�اء الحصار 
وكان�ت هذه هي املرّة األوىل التي تعرف فيها 

الحكوم�ة الس�عودية بوج�ود حص�ار. لكن 
يف املقابل�ة الت�ي أجراها »بيكي أندرس�ون«،  
لقن�اة »يس إن إن«،  نف�ى وزي�ر الخارجي�ة 
الس�عودي، األم�ري »فيص�ل ب�ن فرح�ان آل 
سعود«، وجود حصار، وزعم إىل السفن التي 

تمّكنت مؤخرا من الرسو يف الحديدة.
ع�ن  أعرب�ت  األمريكي�ة  الخارجي�ة  وزارة 
تفاؤلها بأن بعض س�فن الوقود تمكنت من 
الرس�و يف املوان�ئ اليمني�ة، لكنه�ا أوضحت 
أنها ليس�ت س�وى جزء من املشكلة وال تزال 
الوزارة قلقة من أن املوارد، التي تدخل البالد، 
ال تكف�ي الحتياج�ات الس�كان. حي�ث قال 
املتحدث باس�م وزارة الخارجي�ة األمريكية، 
»ني�د براي�س«، يف 24 م�ارس امل�ايض: »إن 
التدف�ق الح�ر للوق�ود والس�لع األساس�ية 
األخ�رى إىل اليم�ن ككل أم�ر بال�غ األهمية، 
لدعم إيصال املساعدات اإلنسانية، واألنشطة 
األساس�ية األخرى«. وتقول حكومة صنعاء 
إنه يجب أن يذهب الوقود إىل األسواق اليمنية 
دون تأخري، لتش�غيل املستشفيات، وضمان 
إيصال املاء والغذاء بشكل عام، للمساعدة يف 

تخفيف معاناة الشعب اليمني. 
وأوض�ح أعض�اء الكونجرس، يف رس�التهم، 
أنه�م يريدون رفع الحص�ار بالكامل، وإنهم 

قلقون من استمرار تدهور الوضع يف اليمن.  
وأش�ار املرعون، يف رس�التهم، إىل تقديرات 
ش�خص  ملي�ون   16 ح�وايل  أن  إىل  تش�ري 
معرض�ون لخطر املجاعة، بس�بب الحصار. 
األمريكي�ني  م�ن  مجموع�ة  أرضب�ت  وق�د 
اليمني�ني م�ن »ميش�يغان« ع�ن الطع�ام، 
تضامن�ا م�ع اليمنيني. وش�ّجعت جهودهم 
العض�وة يف الكونجرس، النائبة الديمقراطية 
»ديب�ي دينجي�ل«، بالتوقي�ع عىل الرس�الة.  
وقالت »ديب�ي«: »إن إنهاء الدع�م األمريكي 
للعمليات الهجومية، التي تقودها السعودية 
يف اليمن، وحده ال يكفي، إذا سمحنا للحصار 
باالس�تمرار. ومن املتوقع أن يموت 400 ألف 
طفل يمني دون س�ن الخامس�ة من الجوع 
ه�ذا العام، إذا اس�تمر ه�ذا الحصار، ويجب 
رفع�ه اآلن«.  وتضيف ديب�ي دينجيل: »لهذا 
الس�بب كنت فخورة اليوم بقيادة زمالئي يف 
الضغط عىل نائبة بايدن، الس�تخدام نفوذها 
إلنهاء هذا الحصار. مع وجود مجتمع يمني 
كبري يف مقاطعة ›ميش�يغان‹ الثانية عرة، 
ما زلت أرى عن كثب األلم والدمار الذي لحق 
بجريانن�ا، ألنهم فقدوا عائالتهم وأصدقائهم 
يف ه�ذه الح�رب، واألزم�ة اإلنس�انية الت�ي 

تسببت فيها«.

المراقب العراقي/ متابعة
أك�دت اإلحص�اءات الرس�مية األخ�رية أن حصيلة 
ضحايا فريوس كورونا املستجد عىل مستوى العالم 

تخطت السبت عتبة الثالثة ماليني حالة وفاة.
وسجل يف العالم حتى يوم السبت، حسب إحصاءات 
جامع�ة جونز هوبكن�ز األمريكية، أكث�ر من 140 
مليون إصاب�ة مؤكدة بمرض »كوفي�د-19«، منها 
ثالثة ماليني و225 حالة وفاة، وأكثر من 79 مليونا 

و772 ألف حالة شفاء.
وتتص�در الواليات املتحدة بفارق كب�ري قائمة أكثر 
ال�دول ترضرا بالع�دوى من حيث ع�دد الوفيات ب� 
566296 حال�ة وف�اة مؤك�دة، حس�ب إحصاءات 
مراك�ز الس�يطرة ع�ىل األم�راض والوقاي�ة منه�ا 
 368749( الربازي�ل  م�ن  كل  وتليه�ا  الرس�مية، 
وف�اة( والهند )175649 وف�اة(، وفقا لإلحصاءات 

الرسمية يف هتني الدولتني.
ويعتق�د أن حصيل�ة الضحاي�ا الحقيقي�ة تتجاوز 

وغ�ري  الرس�مية  اإلحص�اءات  ملم�وس  بش�كل 
الرس�مية، بس�بب ع�دم إج�راء الع�دد ال�كايف من 

الفحوصات يف بعض املناطق الفقرية.
وانطلق�ت يف العدي�د م�ن ال�دول منذ أواخ�ر العام 
املايض حمالت تطعيم ض�د الفريوس التاجي، لكن 
املخاوف ال تزال قائمة بش�أن كيفية وعدالة توزيع 

اللقاحات عىل مستوى العالم.

المراقب العراقي/ متابعة...
نقلت وكالة رويرز عن التلفزيون اإليراني، السبت، أنه تم تحديد هوية 

الشخص املسؤول عن هجوم محطة “نطنز” النووية.  
وبث التلفزيون الرس�مي اإليراني تقريراً أكد فيه أن “السلطات حددت 

هوية املشتبه به، املدعو رضا كريمي”.
فيم�ا أفادت وس�ائل إع�الم أخرى أن “املت�ورط ه�رب إىل الخارج قبل 

الحادث”. 
كما أكدت أنه ”تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة إللقاء القبض عليه وإعادته 

إىل البالد بالطرق القانونية”.

طهران تكشف هوية المسؤول 
عن هجوم »نطنز«

المراقب العراقي/ متابعة...
ش�نت طائرات إرسائيلية، غارات عىل مواقع يف غ�زة، لليوم الثاني عىل 

التوايل، بعد زعمها سقوط صاروخ صوب مستوطنات غالف القطاع.
وقصف الط�ريان الحربي لالحت�الل أرضا فارغة رشقي الربيج وس�ط 
قطاع غزة، وموقع بدر غرب املدينة، وكذلك اس�تهدف موقع أبو عطايا 

غرب مدينة رفح بصاروخني.
وسبق أن قال جيش االحتالل اإلرسائييل، مساء الجمعة، إنه جرى رصد 
قذيف�ة صاروخية أطلقت من قطاع غزة صوب املس�توطنات املحيطة 

بالقطاع.
وقال املتحدث باس�م جيش االحتالل، إن�ه “متابعة للتقارير عن تفعيل 
اإلن�ذار يف إش�كول، تم رصد إطالق قديفة صاروخي�ة واحدة من قطاع 

غزة باتجاه الغالف”.
وذكرت وس�ائل إع�الم عربية، أن صاف�رات اإلن�ذار دوت يف “كيبوتس 

حوليت” يف النقب املحتل، جراء سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة.
وليلة الجمعة، ش�نت طائرات االحتالل اإلرسائييل، سلس�لة غارات عىل 
أه�داف متفرق�ة يف قط�اع غ�زة، بعد زعمه عن س�قوط ص�اروخ من 

القطاع صوب مستوطنات قريبة.

االحتالل الصهيوني يشن 
غارات جديدة على غزة

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د قائد طريان الجيش االيراني العمد طيار 
يوسف قرباني، أن قواته تمتلك اكرب اسطول 
للمروحي�ات يف منطق�ة ال�رق االوس�ط، 
فضال عن مركز تدريب عىل قيادة املروحيات 

ال نظري له يف املنطقة.
العمي�د طي�ار قربان�ي يف ترصي�ح  وق�ال 
صحفي الس�بت بمناسبة يوم الجيش: »اننا 
نمتل�ك الي�وم اك�رب اس�طول للمروحيات يف 
منطقة الرق االوس�ط وان مركز التدريب 
ع�ىل قي�ادة املروحي�ات لدينا ال نظ�ري له يف 
املنطق�ة ونح�ن ق�ادرون ع�ىل الدف�اع عن 

منجزات الثورة«.
واض�اف: ان نهض�ة صن�ع قط�ع الغي�ار 
يف ط�ريان الجي�ش والق�وة الربي�ة تعد من 
االسراتيجيات االساس�ية ونقوم لله الحمد 
بصن�ع قط�ع الغي�ار يف الداخ�ل فضال عن 

اجراء عمليات الصيانة االساسية )اوفرهال( 
للمروحيات واملعدات.

ويف الرد عىل سؤال حول تطوير اسلحة طريان 
الجي�ش يف الع�ام الج�اري قال: ان�ه يف ضوء 
تس�مية العام الجاري )الع�ام االيراني بدا يف 
21 اذار/مارس( بعام »االنتاج والدعم وازالة 
العقب�ات« م�ن قبل قائ�د الثورة االس�المية 
فاننا سنواصل مسريتنا لتطوير منظوماتنا.

واضاف: س�نتقدم اىل االمام يف العام الجاري 
يف مجال املنظومات التسليحية بزيادة ال تقل 
عن 50 باملائة وسنعمل عىل هذا املنوال ايضا 

يف مجال صنع قطع الغيار.  
وتابع العميد قربان�ي: لقد صنعنا 750 نوعا 
م�ن قطع الغي�ار بمق�دار 800 ال�ف قطعة 
تس�تخدم يف املروحيات وسنتخذ يف هذا العام 
ايضا خطوات واسعة يف مسار تحقيق اهداف 

طريان الجيش.

الجيش اإليراني يعلن امتالكه أكبر أسطول للمروحيات في الشرق األوسط

ديفنس نيوز: مشروع قانون أمريكي لمنع 
بيع األسلحة إلى اإلمارات

لوموند: القمع ضد الصحافة يشتد في المغرب

العالم يتخطى عتبة 3 ماليين وفاة جراء 
»كوفيد-19«

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
األمريكي�ة  العس�كرية  اإلعالمي�ة  املنص�ة  كش�فت 
املرع�ني  م�ن  مجموع�ة  أن  ني�وز”  “ديفن�س 
الديمقراطيني يف مجلس الش�يوخ قد طرحوا مروع 
قان�ون، الجمع�ة، م�ن ش�أنه أن يمنع بي�ع الواليات 
املتح�دة إىل اإلمارات بع�د أن أق�رت إدارة الرئيس جو 
باي�دن صفقة طائ�رات “إف- 35” الت�ي تمت يف عهد 
الرئي�س الس�ابق دونالد ترامب. وبحس�ب م�ا ورد يف 
التقرير، فقد طل�ب رئيس لجنة العالق�ات الخارجية 
يف مجل�س الش�يوخ، ب�وب مينيندي�ز )نيوج�ريس(، 
والسيناتورة ديان فاينشتاين )كاليفورنيا( من اإلدارة 
تقديم مجموعة من التأكيدات وااللتزامات للكونغرس 
ب�أن التكنولوجيا املتوف�رة يف املقات�الت، التي تنتجها 
رشك�ة لوكهي�د كارتن، غري حساس�ة وال ته�دد أمن 

كيان االحتالل. ويس�تهدف م�روع القانون صفقة 
مقات�الت “إف- 35” الت�ي تتضم�ن 50 طائرة بقيمة 
10.4 مليار دوالر. وقال مينينديز إنه يشعر بقلق بالغ 
بش�أن اآلثار املرتبة عىل بيع املقات�الت األكثر تطوراً 
نظراً للعديد من األس�ئلة العالقة، التي لم تتم اإلجابة 
عنه�ا، خاص�ة فيما يتعل�ق بتداعيات ه�ذا البيع عىل 
األمن القومي األمريكي واملصالح التكنولوجية واآلثار 
املرتبة عىل االستقرار اإلقليمي. وقدم مينينديز، الذي 
قاد حركة املعارضة لجهود ترامب يف ترسيع الصفقة 
يف األي�ام األخ�رية يف منصب�ه، تريعاً مماث�اًل يف ذلك 
الوقت مع فينش�تاين، وق�د ركز القتال الذي اس�تمر 
ألش�هر عىل املخاوف من اس�تخدام األس�لحة املوردة 
إىل اإلم�ارات يف ح�روب ليبيا واليمن، وح�ول عالقات 

الحكومة اإلماراتية مع الصني وروسيا.

المراقب العراقي/ متابعة ...
قال�ت صحيف�ة “لوموند” الفرنس�ية، يف تقرير 
عدده�ا لنهاية األس�بوع، إن القمع يش�تّد ضد 
الصحافي�ني يف املغ�رب، حيث تم�ر الصحافة يف 
اململك�ة بأوقات عصيب�ة. وتوقف�ت ”لوموند” 
عم�ر  املس�جونني  الصحافي�ني  قضي�ة  عن�د 
الرايض وس�ليمان الريس�وني واللذين دخال منذ 
أي�ام يف إرضاب ع�ن الطعام يف س�جنهما بالدار 
البيض�اء، مطالبني ب�“اإلف�راج املؤقت” عنهما 
الجلس�ات.  تأجي�ل  م�ن  ب�دالً  وبمحاكمتهم�ا 
وتضامناً معهما فقد وقع 120 صحافيا مغربيا 
يوم األربعاء املايض عىل عريضة عربوا فيها عن 
“قلقهم الشديد”، حيال ما يحصل مع زميليهما 
الرايض والريسوني، منددين ب�“االنتهاك املتكرر 
لقرين�ة ال�رباءة”، واإلف�الت م�ن العق�اب الذي 

تتمتع به “صحافة التشهري يف املغرب”.

ولعب�ت “صحاف�ة التش�هري هذه – املنش�ورات 
املرتبط�ة باألجه�زة األمني�ة – دوًرا رئيس�ًيا يف 
الحم�الت التي تلطخ س�معة األص�وات املنتقدة 
يف املغ�رب، م�ن متصل�ة بالقضاي�ا األخالقي�ة، 

الحقيقية أو املخرعة”.
وتابع�ت “لومون�د” الق�ول إن اإلج�راءات ضد 
الصحافيني تعكس املناخ الس�ائد يف املغرب فيما 
يتعلق بحري�ة التعبري، إذ ُيحاك�م عمر الرايض، 
البالغ من العمر 34 عاًما، بتهمة “تقويض األمن 
الخارج�ي للدولة” و“االعتداء عىل األمن الداخيل 
للدولة”، وكذل�ك بتهمة “االغتصاب” و”التهرب 
الرضيب�ي”. وقال�ت هيوم�ن رايت�س ووتش يف 
أواخ�ر أيلول، بمناس�بة مثول عم�ر رايض ألول 
مرة أمام قاٍض: “يب�دو أن املالحقات القضائية 
امل�زورة ض�د الصحافيني تحتل مكان�ة بارزة يف 

دليل السلطات املغربية لقمع أي معارضة”.

االحد 18 نيسان 2021 العدد 2569 السنة الحادية عشرة

ابن سلمان يغرق في »المستنقع اليمني« 
هل يتوقف العدوان الجائر ؟

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن املتحدث باسم البنتاغون جون كريبي، ان املزيد 
م�ن الق�وات األمريكية ق�د تنتر يف أفغانس�تان يف 
األشهر املقبلة، بذريعة املساعدة يف جهود االنسحاب 

األمريكية من البالد.
االمريكي�ة  س�رايب  ان  س�تار  صحيف�ة  ونقل�ت 
املتخصصة بالش�ؤون العس�كرية، ع�ن كريبي قوله 
إن�ه ”ليس من باب االحتمال لفرة قصرية من الزمن 
انه يج�ب ان تكون هناك بعض القدرات العس�كرية 
افغانس�تان   اىل  اضافته�ا  يمك�ن  الت�ي  التمكيني�ة 
للمس�اعدة يف تحقيق انسحاب آمن ومنظم ومخطط 
ل�ه ع�ن قصد للجمي�ع بحل�ول املوعد النهائ�ي الذي 

حدده الرئيس االمريكي جون بايدن”.
واضاف كريبي أنه »تم بالفعل تصميم الخطط األولية 
لالنسحاب يف آيار املقبل و هذه الخطط ستحتاج اآلن 
إىل التحديث ويمكن أن تشمل لوجستيني ومهندسني 
كما كانت حاجة الواليات املتحدة عند مغادرة العراق 

يف عام 2011، كم�ا يجب وجود قوات امنية  لحماية 
القوات املنسحبة”. بحسب زعمه.

وتاب�ع ان ” وزي�ر الدف�اع لوي�د اوس�تن والرئي�س 
االمريك�ي بين�ا انهم�ا  قد ش�هدا تهدي�دات طالبان 
وس�يكون من غري الحكمة ان ال نأخذ تلك التهديدات 
ع�ىل محمل الجد وان نتأكد بان اي هجوم عىل قواتنا 

املنسحبة وحلفائنا او رشكائنا سيواجه بكل قوة”.

أميركا تزيد أعداد قواتها في أفغانستان



نعيي جييداً أن حكومة الكاظميي بكل أركانهيا الوزارية تسير وفق 
مخطط مرسيوم تقوده بشيكل هياديء وسلسيل جداً . تعيرف هذه 
الحكومة أن الشعب مستضعف واليستطيع أن يغر من الواقع شيئاً .
أسيقاط حكومة عبد املهدي واملجيء بحكومية الكاظمي ، فضالً عن 
تعويم الدينار العراقي ورفع سعر رصف الدوالر وكل التداعيات األخرة 
حدثت والكتل السياسيية صاغرة ومستسيلمة لهذه القرارات الجائرة 
التيي طالت رشائح املجتميع العراقي بأكمله . املراد من هذا كله وضع 
العيراق بين أمرين ال ثالث لهما ، األول ، أحراج الكتل السياسيية أمام  
جمهورها وخصوصاً الشيعية منها كونها األفقر بن مكونات الشعب 
بأكمله ، مسيتغلة عدم تقديم الخدمات لجمهورها ونقمته عليها مما 
وضعها بأحراج كبر ، ونعتقد سيوف تصفر يف األنتخابات القادمة أن 
ليم يكن هناك تزوير فيها ، وهو املطلوب من قبل السيفارة األمريكية 
التيي أصبحيت تعاني كثيراً من تلك الكتلية التي تدين باليوالء أليران 
بحسب رواية واشينطن . واألمر اآلخر الضغط عىل الشعب والحكومة 
القادمية بمسيألة التطبيع ميع الكيان الصهيونيي ، وخصوصاً هناك 
زعاميات دينية أسيالمية شييعية أبدت مرونة كبرة يف هذه املسيألة ، 

عابرة بذلك للثوابت األسالمية .
الحكومة القادمة يجب أن تكون وفق مزاج واشنطن وليس وفق مزاج 
الشيعب والكتلية األكر . فال كتلة شييعية أكير ، وأن كان هناك كتلة 
أكير ربميا تفرزها األنتخابيات ، يجب أن تكون هيذه الكتلة مرتاخية 
القرار ومسيتعدة لشق البيت الشيعي يف مسألة التطبيع . ربط العراق 
بقيروض وأفقار الشيعب ، فضالً عن األسيتقطاعات الرضيبية تصب 

يف خانه واحده ، هي القيادة األمريكية للعملية السياسية ليس أال .
هناك من هو مسيتعد لهذه القيادة ، وخصوصاً املكون الكوردي الذي 
بيدأ يحتضين القواعد األمريكيية ، واملراكز التجسسيية الصهيونية يف 
شيمال العيراق ، ضارباً عرض الحائيط األنتماء الوطنيي  . فضالً عن 
ذليك أن املكون السيني أبدى مرونة كبيرة يف مسيألة التفكر الجدي 
بأقامية عالقات مع الصهاينية وذلك بضغط خليجيي من خالل ضخ 
األموال للكتل السينية املشاركة بالعملية السياسيية ومحاولة أرضاء 
جمهورهيا من خالل تقدييم بعض الخدمات ألسيكاتها يف وقت الحق 
. املشيكالت يف تفاقيم ، واملحتل األمريكي يتالعب بالكتل السياسيية ، 
ومحاولية صنعهيم وفق األجنيدة األمريكيية ، حتى تكيون الحكومة 

القادمة حكومة تطبيع بأمتياز .
يف الطيرف اآلخر تقف بعض الكتل الشييعية بمواجهية هذا املخطط ، 
لكنهيا ال تمتلك أدوات املواجهية الحقيقية وهو الجمهور . فقد خذلت 
جمهورهيا عىل مدى ١٧ عاماً ولم تقدم له مايسيتحق من خدمات أو 
بنيى تحتية . لذليك نعتقد أنها اليوم تواجه مصر مجهول وسيط هذا 
الركام الهائل من السياسيات الخاطئة ، وخصوصاً هناك كتلة شيعية 
أو أكثير تحاول السيباحة مع التييار األمريكي الخليجيي ، يف محاولة 

لألستحواذ عىل رئاسة الوزراء بأعتبارها من حصة املكون .
اليوم تمر العملية السياسيية بمخاض عسر جداً ، فأذا لم يكن هناك 
تصحييح حقيقيي وتقويميي فيأن البلد ذاهيب أميا اىل التطبيع املذل 
واملخيزي ، أو اىل الفيوىض الخالقية ، ويف كلتيا الحالتين فيأن الطرف 

املستفيد من هذا كله هو الكيان الصهيوني وال أحد غره .

السباحة مع التيار !
قاسم سلمان العبودي  
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بقلم/حسن الفي
وضع املوقف اإلرسائييي الرافض إلجراء 
القيوى  القيدس  مدينية  يف  االنتخابيات 
الفلسطينية املشاركة يف االنتخابات أمام 
لحظة الحقيقة الفلسيطينية؛ تلك القوى 
التي اعترت أّن املقاربة املمكنة لحّل أزمة 
االنقسيام الفلسيطيني باتت أميام عدة 

خيارات، أهمها:
أوالً، قبيول القوى السياسيية والفصائل 
االنتخابيات  بإجيراء  الفلسيطينية 
الفلسطينية من دون القدس، وخصوصاً 
أن هنياك اقرتاحيات دوليية إليجاد حلول 
االنتخياب  مين  املدينية  أهيايل  لتمكين 
بطريقية تلتّف عيىل الرفيض اإلرسائيي، 
وضيع  أو  اإللكرتونيي  التصوييت  مثيل 
صنادييق اقيرتاع خارجها، لكينَّ معضلة 
هيذه االقرتاحيات أنهيا تقف عنيد حدود 
توفر حليول لآلليات االنتخابية ألهاليها، 
بعيداً كّل البعد من دالالت البعد السييايس 
والوطني ملمارسيتهم العملية االنتخابية 
موافقية  يعتير  اليذي  األمير  داخلهيا، 
فلسيطينية ضمنية عىل »صفقة القرن« 
وما تيم فرضيه مين وقائيع تهويدية يف 

القدس.
ثانيياً، تأجييل االنتخابيات الفلسيطينّية 
برّمتهيا ميا ليم يتيم إجراؤهيا يف مدينة 
القيدس إذ يعتير ذليك موقفياً وطنيياً، 
ولكين ربط ممارسية الفلسيطيني حّقه 
اإلرسائيليية  باملوافقية  االنتخابيات  يف 
يمنيح »دولية« االحتالل حيّق الفيتو عىل 
إعادة ترتيب البيت الفلسيطيني الداخي، 
وخصوصياً أّن االنتخابيات الفلسيطينية 
تمثيل املقاربية التيي تيم التوافيق عليها 
فلسيطينياً إلنهياء حالة االنقسيام التي 
تتسيّيد الحالة الفلسطينية منذ ١4 عاماً، 
والتي تعتر بالتأكييد مصلحة إرسائيلية 

عليا.
ثالثياً، االسيتمرار يف العمليية االنتخابّية 
ميع فتح سياحة اشيتباك ميع االحتالل 
حيول قضية االنتخابيات يف القدس، لكن 
هيذا الخيار يبقى شيعاراتياً ميا لم يحدد 
الطريقة واآللية والكيفية التي سيخوض 
بهيا الفلسيطينيون تليك املواجهية مين 
جهية، ميع األخيذ باالعتبار عيدم وجود 
برناميج وطني متفيق عليه فلسيطينياً 
يحّدد مسارات املواجهة مع االحتالل. من 

جهة أخرى، يجب أن يقّدم حالً سياسيياً 
فلسطينياً داخلياً ألزمة االنقسام وإعادة 
ترتيب البيت الفلسطيني من جديد يف ظّل 

مواجهة واشتباكات مع االحتالل. 
تفيرض تعقييدات الخييارات املطروحية 
التفكير مين جدييد يف صيواب مقاربيٍة 
مجليس  انتخابيات  إجيراء  أنَّ  مفادهيا 
ترشيعي لسلطة فلسطينية تحت سيادة 
حيراب االحتالل هيو الحل األمثيل إلنهاء 
االنقسام الفلسيطيني، لنتساءل جميعاً: 

ما الهدف من ترتيب البيت الفلسطيني؟ 
هيل ترتييب البييت الفلسيطيني مرتبط 
السييايّس  الّنظيام  إىل  االعتبيار  بإعيادة 
الفلسيطينّي، بعيداً من آفة االنقسامات، 
وبالتيايل إيجاد قيادة فلسيطينية موّحدة 
قيادرة عىل خيوض معركية الّتحرير ضّد 
االحتيالل، يف ظيّل التحدييات واملخاطير 

املحيطة بالقضّية الفلسطينّية؟
إذا كان األمر كذلك، فمن األَوىل إعادة بناء 
مة التحرير الفلسطينية عىل أساس  منظَّ

تحيّرري ال يعيرتف برشعيية »إرسائيل« 
عىل األرض الفلسيطينّية، بدالً من إجراء 
تحيت  فلسيطينية  لسيلطة  انتخابيات 
سيطوة االحتيالل، األمر اليذي ينتج منه 
وجود قييادة تعر عن الكّل الفلسيطيني 
يف الداخل والشيتات، قادرة عيىل تجنيده 
يف إطيار عمليية نضالية فلسيطينية ضد 
االحتيالل يف شيتى الوسيائل، وعيىل كل 
املستويات، ويف كل ساحات املواجهة، ويف 

مقدمتها مدينة القدس.

بقلم/إيهاب شوقي
قد ال تكون السيدود متعلقية فقط باملياه وإنما 
تكون بمثابة سيدود لطرق وخيارات وتوجهات 
عقيمة، وهو ما يمكن أن يشيكل جانًبا ايجابًيا 
لسيد النهضة اإلثيوبي رغم مخاطره الوجودية 

عىل مرص.
هاميش الوقت يضيق لدى ميرص إلنفاذ الخيار 
الوحيد املتبقي والناجع وهو الخيار العسكري، 
واملرتبيط بنطياق زمني ضئيل مرشوط بسيبق 
امللء الثاني لخزان سد النهضة، حيث يكون هذا 
الخيار بعد امللء انتحاًرا ونراًنا صديقة موجهة 

ضد السودان ومرص ذاتها!
واملشيكلة الرئيسيية لسيد النهضة هي يف واقع 
األمر مشيكلتان، إحداهما معلنة واألخرى وهي 

األخطر، مسكوت عنها.
املشيكلة الظاهيرة هي أن مرص تخىش بشيكل 
كبير مين تراجع حصتها مين ميياه النيل عىل 
ضيوء ضخامة امليياه الالزمية لتعبئية البحرة 
الصناعيية املتشيكلة بمسياحة 246 كيلوميرًتا 
مربًعا وتتسيع ألكثر مين ٧4 مليار مرت مكعب. 
وكميا قال الدكتور محمد نرص الدين عالم وزير 
الري األسيبق، إن رشوع إثيوبييا يف امللء الثاني 
لسد النهضة دون اتفاق يستنفد املخزون املائي 

بالسد العايل.
وتجميع الدراسيات أنه أثنياء امللء األويل لسيد 
النهضة، سينخفض خزان السد العايل بأسوان، 
وبعد امللء وتشيغيل السيد سييفيد سد النهضة 
إثيوبيا والسيودان دون التأثر بشيكل كبر عىل 
مستخدمي املياه يف مرص طاملا أن تدفق املياه يف 

نهر النيل ال يزال مشابًها ملتوسطه التاريخي.
والخطورة الحقيقية تكمن يف سنوات الجفاف، 
وهيي كارثة حتميية ألن الباحثين يعترون أن 
الجفياف متعدد السينوات يف املسيتقبل حتمي 
ويأتي بشيكل دوري ولسينوات عديدة متتالية، 

وهو ما يعني جفاف مجرى النيل يف مرص.
املشيكلة الباطنة واملسيكوت عنها، وهي األكثر 
خطيورة، هي امتيالك مفاتييح تعطيش مرص 
أو إغراقها وابتزازها والسييطرة عليها عن بعد 
ودون مواجهيات، حيث تسيتطيع إثيوبيا ومن 
وراء إثيوبييا ويف حالية عيدم وجيود اتفاقيات 
ملزمية، غليق صنبيور امليياه عن ميرص تحت 
أي دعياوى فنية، وكذليك تدمر السيد وإغراق 

السودان ومرص حتى دون إعالن حرب.
وبالتيايل فإتميام عملية ملء السيد دون اتفاق 
ملزم هي عملية اقتناص لإلرادة املرصية برصف 
النظير عن أي نظام حاكم لهيا وطبيعة عالقته 
بالغرب وبالعدو الصهيوني، وهو قطع للطريق 
عىل أي نهضة أو مقاومة بمرص وإعالن رسمي 

لقتل دور مرص يف املنطقة ويف العالم.

لقيد تم تحديد موقع سيد النهضة عندما أجرى 
مكتب االسيتصالح األمريكي مسًحا لنهر النيل 

األزرق بن عامي ١956 و ١964.
وهيو تزامن ميع معركة مرص الكيرى المتالك 
إرادتهيا بتأمييم قنياة السيويس رًدا عىل قطع 
تمويل مرشوع السد العايل، وبالتايل تم التخطيط 
لاللتفاف عىل ميرشوع مرص بكرس إرادتها من 

املنبع، وهو ما يؤكد الهدف من وراء السد.

وتم إجراء مسحن للموقع يف أكتوبر 2009 وبن 
يوليو وأغسيطس 20١0 ، ميع تقديم التصميم 
يف نوفمير 20١0. وهيو ميا يعنيي أن التنفييذ 
الفعيي حيدث يف أواخير حكيم مبيارك واهرتاء 
الدولية وتسيليمها للصبية وتفرغهيا للتوريث، 
وتزامين ميع وصول عالقيات ميرص اإلفريقية 
ألدنى مسيتوياتها بعيد تراكمات مين األخطاء 
بل والخطايا الكرى وترك القارة سياحة للعبث 

الصهيوني.
»الخيارات املتاحة ملرص«

التزمت مرص بخيار سلمي تفاويض دون امتالك 
أدوات ضغط أو تشكيل تحالفات حقيقية يمكن 
أن تضغيط عىل إثيوبيا ومين وراءها. واعتمدت 
مرص عىل عالقتها بأمريكا وهو وهم كبر ثبتت 
عبثيته. كميا اعتمدت عىل تحالفات مع الخليج 
رغم تمويله لسيد النهضة ووجود اسيتثمارات 
سيعودية وإماراتية كبرة، ناهيك عن الخطاب 

الخليجي الباهت واألقرب للحياد!
الغربيية  لتوجهاتهيا  وفًقيا  أن ميرص  ويبيدو 
والخليجية باتت منفردة يف مواجهة أعظم خطر 
وجيودي ملرص بالتاريخ وهو ميا يتطلب انقالًبا 

تاًما عىل التوجهات والخيارات الراهنة.
حتى روسييا والتيي لجأت لها ميرص كمحطة 
أخيرة بعيد ما بدا أنيه ضمانة مرصيية لنجاح 
عالقتها بأمرييكا يف الخالص من هذا الكابوس، 
لم تقدم خطاًبا شيافًيا مليرص، بل جاء خطابها 
مشابًها للخطاب الخليجي املحايد شكاًل، بينما 
كان املضمون أخطر، حيث أعلنت أنها مع الحل 
األفريقيي، وهو ما يعني قطع الطريق عىل آخر 

حيل دبلومايس ميرصي بالتقيدم ملجلس األمن 
تحت الفصل السابع.

وبالتيايل فيإن الخييارات الدبلوماسيية انتهت 
ومعهيا الوسياطات الدوليية وليم يتبق سيوى 

الخيار العسكري!
وقبل الخوض يف حسيابات الخيار العسكري، ال 
بيد من توضيح درس صغر يف التحالفات، وهو 
خطيأ التصور املرصي للتحاليف، فقد تصورت 
أن الطاعية ألمرييكا والخلييج تشيكل تحالفا، 
وتصيورت أن مجرد رشاء السيالح مين الروس 

هو تحالف، بينما التحالفات الحقيقية تنبع من 
قوتك كحليف وما تسيتطيع أن تقدمه لحلفائك 
مين أوراق قيوة حقيقية تسياعد عيىل تحقيق 

الهدف السيايس واالسرتاتيجي للحلف.
وعندما تفرط مرص يف أوراق قوتها وسييطرتها 
عىل املضائق التي تهيدد الصهاينة وتخليها عن 
ثوابيت املقاومة للمرشوع الصهييو - أمريكي، 
فما الذي تسيتطيع تقديمه لليروس أو لغرهم 

مقابل مشاركتهم معركتها؟!
يف الخيار العسيكري، فإن الخطيط واملعلومات 

العسيكرية تبقى حيرًصا بيد القوات املسيلحة 
املرصية والتي ال نشيك يف امتالكهيا للقدرة وأن 

األمر يتوقف عىل القرار السيايس.
تنوعت التقارير الغربية يف عرض السيناريوهات 
العسكرية بن استخدام قنابل معطلة ومتأخرة 
التأثير يتيم نرشها مين ارتفاعيات منخفضة 
للغايية، أو حتى ذخائر هجوم مبارش مشيرتك 
ذات تأثير متأخير يتيم نرشهيا عيىل ارتفياع 
متوسيط، أو إدخال قيوات العمليات الخاصة يف 

السودان.
االسيتعانة  بيرضورة  السييناريوهات  وقاليت 
بمطار يف السيودان يف حالة اسيتخدام رضبات 
جويية، وإال فقيد تصيل الطائيرات املرصية إىل 
إثيوبييا من مرص بخزانات وقيود ممتدة مثبتة 

عىل طائرات مقاتلة.
ميا نود قوله هنا باختصيار هو ما يي:ال بد من 
تغيير اللهجية الدبلوماسيية املرصيية مع من 
اعترتهيم مرص )حلفاء( وميع إثيوبيا والقوى 

الكرى.
ومهميا كانيت السييناريوهات املتوقعية ليردة 
الفعل فهي قابلة للمعالجة بينما ملء السيد يف 
يوليو واستحالة الخيار العسكري بعده وبالتايل 
امتيالك إرادة ميرص ورشييان حياتهيا بشيكل 

نهائي هو ما ال يمكن معالجته.
واألهم هو أنه قبيل إنفاذ الخيار ال بد من إعادة 
ترتيب التحالفيات وامتالك أوراق ضغط وعودة 
لليدور الطبيعيي مليرص بممارسيات مسيتقلة 
عين الخلييج ومهيددة للمصاليح الصهيونيية 

واألمريكية.

بقلم/ مهدي المولى
املعيروف يف كل العاليم  إن  كل مسيئول يف الحكومية عندميا   
يحيرض مؤتمير او لقاء  سييايس   يف أي مجيال  من مجاالت 
الحيياة  املختلفة يف خيارج دولته او حتى داخلهيا   إنه  يمثل 
دولته يمثل حكومته  يمثل الجهة الرسيمية التي أرسيلته   إال 
املسيئول يف العراق فأنه  ال يمثل  الحكومة العراقية وال العراق 
وال الجهة  التي أرسلته  بل إنه يمثل الحكومات  األجنبية التي  
تدفع له أكثر  ومن الطبيعي إن هذه  الحكومات معادية للعراق 
والعراقيين ويف املقدمية  حكوميات العوائل  املحتلية للخليج 
والجزيرة حكومة آل سيعود وآل  نهيان وآل خليفة  حكومات 
معروفة   بمسياهمتها يف ذبح العراقيين  وتدمر العراق كما 
معروفة بانتهاكها  ألبسيط  مبادئ حقوق اإلنسان  حكومات 
ال تعرتف باإلنسيان وال بحقوقه بيل تتعامل معه كعبد رق  ال  
حقيوق ليه  ال رأي وال حرية وال عقل والويل له ان طالب  بأي 
حق فهو وماله وزوجته وأوالده ملك  للملك وعائلته  وله الحق 
بجلده واغتصاب زوجته بنته امه ماله والويل له إن قال للملك 
ألحد أفراد عائلته أف  فيتهم بالكفر والخروج عىل امللة والويل 
له ان قال والدي ابني زوجتي أفضل من  امللك من ابن امللك من 
زوجة امللك  فهذا  كفر  وخروج عىل الرشيعة وجزائه السيجن 

والذبح ألن امللك وأفراد عائلته وحاشيته فوق الجميع
لكن   أحد دواعش السياسية  ) عبيد وجحوش صدام (  ظافر 
العانيي املعيروف بعمالته  ألعيداء العيراق وخيانتيه  للعراق 
وللعراقين األحرار  أرسلته الحكومة العراقية  الرملان العراقي 
ليمثل العراق ويمثل الرملان العراقي يف مؤتمر  الرملان   العربي

فكل  ممثي   الرملانات  العربية الحكومات العربية  تكلمت   يف 
صالح  حكومتها يف صالح برملانها يف صالح شيعبها  إال ممثل 
الحكومة العراقية الرملان العراقي  املتمثل بالوهابي الداعيش 
الصداميي ظافر العاني   فظهر أميام أعضاء   مؤتمر الرملان 
العربي  بأنه يمثل دواعش السياسية أي عبيد وجحوش صدام  
مدافعيا عن اإلرهاب الوهابي  القاعيدة داعش  داعيا  الرملان 
العربي الوقوف مع كالب آل سيعود   الذين سماهم املفقودين 
واملغيبين  رغيم علمه أنه يعيرف أين هم اآلن  ومياذا يفعلون   
إنهم  اآلن أما مختفون بانتظار ساعة الصفر  للتحرك الرسيع 
واملفاجيئ  لغيزوة ثانية  لذبح العراقين  ويف املقدمة الشييعة 
وتدمير العراق  او يقاتلون يف سيوريا ليبييا  نجريا  اليمن يف 
دول أخيرى او قتليوا عىل يد قواتنا األمنية الباسيلة وحشيدنا 
املقدس كما بدأ يذرف دموع التماسييح عىل قتلة العراقين يف 
السيجون العراقية الذين عددهم أكثر مين 25 ألفا أكثر من 5 

آالف منهم داعيش سعودي  و مثلهم آماراتي  وأكثر من هؤالء 
شيشياني وبا كسيتاني وأردنيي وأفغاني وتونيي وجزائري 
وحتى مين دول اوربية  وأمريكية ومين دول أخرى كل هؤالء 
جمعتهم العوائل املحتلة للجزيرة والخليج آل سعود وآل نهيان  
ومولتهم ودربتهم  وسيلحتهم وأرسلتهم للعراق لذبح الشيعة 
وأرس واغتصياب نسيائهم والدخول اىل الجنة فبياب الجنة يف 
العيراق ال يفتح إال بذبح  عرشة من الشييعة وأرس واغتصاب 
عرش شييعيات وتهديم  مراقد آل الرسول محمد  هذه حقيقة 
يعرفها ظافر العاني وكل دواعش السياسية ) عبيد وجحوش 
صدام ( هذه هي أمنية آل سيعود وآل نهييان وكلفوا دواعش 

السياسة يف العراق ) جحوش ودواعش صدام (
املعروف جيدا أن ظافر العاني ممثل الرملان العراقي الحكومة 
العراقية يف مؤتمير الرملان العربي  واملعروف إنه  يمثل وجهة 
نظير الحكومة  والرملان العراقي لكنيه كان ممثال لحكومات 
العوائل الفاسيدة املحتلة للخليج والجزيرة ولكالبها الوهابية 
داعش والقاعدة وممثال لدواعش السياسية ) جحوش وعبيد 
صدم ( وبشكل  علني وبدون خوف وال خجل وبتحدي للشعب 
العراقيي حييث أتهيم  املنظمات اإلنسيانية املهتمية بحقوق 
اإلنسيان  بعيدم املصداقية والخيانة كيف تتهيم دول خليجية 

ويقصيد بها العوائيل املحتلة للخليج والجزيرة   آل سيعود آل 
نهيان بعدم احرتامها لحقوق اإلنسيان  وحريته يف حن تغض 
الطيرف عما يجري يف العراق  من انتهاكات  لحقوق اإلنسيان 

وكتيم لألفواه فهنياك  أكثر من عرشة آالف  وهابي أرسيلتهم  
مهلكة آل سيعود الشقيقة  ملسياعدة أخوانهم جحوش وعبيد 
صدام يف العراق لتطبيق طقوس دينهم الوهابي   فالوهابي ال 
يدخيل الجنة إال اذا ذبح أكثر من عيرشة  رجال من العراقين 
وخاصية الشييعة  وأغتصب أكثر مين عرش نسياء عراقيات 
وخاصة من الشييعة     هل يجوز يا برملاني العرب  ان يسجن 
ويحكم عليه باإلعدام ويطلق عليه  إرهابي  ألنه طبق طقوس 
دينيه هيذا ما يجيري يف العيراق  وبأمير وموافقية الحكومة 

العراقية والرملان العراقي.
  املعيروف كميا قلنيا سيابقا إن أي مسيئول يحيرض  مؤتمر 
رسيمي   خارج العراق  يمثل الحكومة الجهة الرسيمية  التي 
يمثلها وكلمته  التي يلقيها يف ذلك املؤتمر  معدة مسبقا وبعلم 

وموافقة الحكومة الجهة الرسمية التي يمثلها
وظافر العاني يمثل الرملان العراقي ومن الطبيعي   ان الرملان 
اختاره  ومين الطبيعي  للرملان  وضع الكلمة التي سييلقيها 
يف املؤتمير ووجهيات النظر  التي سييطرحها والنقياط  التي 
يقرها  او يعرتض عليها ويرفضها  وهذا أمر طبيعي ال خالف 
علييه,آال  يف دولة الفيوىض دولة كل من يده ليه  دولة الغمان 

دولة الجهلة والغمان.

االنتخابات في القدس .. لحظة الحقيقة الفلسطينّيّة

سد النهضة ومصير خيار »كامب ديفيد«

تهدف سياسة »إسرائيل« تجاه مدينة القدس إلى إحداث عملية إبادة حضارية ممنهجة لكّل ما هو فلسطيني 
عربي داخل المدينة المقدسة، معتمدة على استراتيجية اإلسراع في وتيرة التهويد اإلسرائيلية داخل المدينة 

المقدسة، كما يحدث اآلن في حي الشيخ جراح وغيره من األحياء العربية داخل القدس.

ظافر العاني يمثل آل سعود أم يمثل العراق
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االحد 18نيسان 2021 العدد 2569 السنة الحادية عشرة

س�يكون الالعب�ون املحرتف�ون يف الدوري�ات 
الخارجي�ة عيل عدنان وجس�تن م�رام وعالء 
عب�اس خارج أجندة الس�لوفيني رسيتش�كو 
كاتانيتش مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم 
يف املب�اراة الدولي�ة الودي�ة التي س�تجري مع 
منتخ�ب طاجيكس�تان يف الراب�ع والعرشي�ن 
من ش�هر أيار املقبل عىل ملعب )جذع النخلة( 
باملدين�ة الرياضية يف محافظ�ة البرصة، عىل 
ال�ذي  الداخ�يل  التدريب�ي  املعس�كر  هام�ش 
س�ينطلق اعتب�اراً من ي�وم الثام�ن عرش من 
الش�هر ذات�ه يف إط�ار تحضرات�ه النهائي�ة 
للمواجه�ات الثالثة الحاس�م أم�ام منتخبات 
كمبودي�ا وهونغ كون�غ وإيران أيام الس�ابع 
والح�ادي ع�رش والخام�س ع�رش من ش�هر 
حزي�ران املقب�ل ضم�ن منافس�ات الج�والت 
الث�الث األخ�رة م�ن ال�دور الثان�ي لحس�اب 
اآلس�يوية  بالتصفي�ات  الثالث�ة  املجموع�ة 
املش�رتكة لنهائي�ات كأس العال�م لكرة القدم 

.2022
ارتباط املحرتفني

ويأتي غياب هؤالء النج�وم الثالثة عن بروفة 
طاجيكس�تان بسبب ارتباط عيل عدنان بلقاء 
مه�م م�ع فري�ق فانكوف�ر وايتكاب�س أمام 
مضيفه فريق هيوس�تن دينامو لك�رة القدم 
ضمن منافس�ات املجموع�ة الغربية بالدوري 
األمرك�ي لك�رة الق�دم 2021 وكذل�ك زميله 
جس�تن م�رام الذي س�يلعب مع فري�ق ريال 
س�الت ليك م�ع مضيفه فري�ق داالس ضمن 
املنطق�ة نفس�ها، فيما تع�رض املهاجم عالء 
عباس املحرتف يف صفوف فريق جل فيس�نتي 
الربتغ�ايل اىل إصابة بليغة جعلته يجري عملية 
جراحية عاجلة ستبعده عن املالعب ملدة ثالثة 
أشهر عىل األقل لكي يتم اكتساب الشفاء التام 
منه�ا حيث لن يكون متواج�داً ضمن القائمة 
النهائية ألسود الرافدين التي ستخوض تجّمع 
املنامة للفرتة من الحادي والثالثني من ش�هر 
أي�ار ولغاية الخامس عرش من ش�هر حزيران 
املقبل�ني ضم�ن التصفي�ات املش�رتكة لكأس 

العالم وكأس آسيا.
بروفة ثالثة

وتواصل الهيئة التطبيعية يف اتحاد كرة القدم 
برئاسة إياد بنيان جهودها الحثيثة مع العديد 
من االتح�ادات الوطنية اآلس�يوية التي تلعب 

منتخباته�ا األوىل ضم�ن املجموع�ات الثماني 
بتصفي�ات كأس العالم لكرة الق�دم وخاصة 
التي تقيم معس�كراتها التدريبي�ة يف املنطقة 
الخليجية من أجل االتفاق الرسمي مع إحداها 
لخ�وض مباراة دولية ثالثة يف ختام املعس�كر 

الداخيل قبل التوّجه صوب العاصمة البحرينية 
املنام�ة للدخول يف املنافس�ات الحقيقية التي 
ستكون الجولة السابعة بمثابة راحة ملنتخبنا 
قبل لقائ�ه منتخب كمبوديا لك�رة القدم عىل 
ملع�ب مدينة خليفة الرياضي�ة ضمن الجولة 

الثامن�ة، ومنتخب هون�غ كونغ لك�رة القدم 
ضم�ن الجول�ة التاس�عة وأمام إي�ران ضمن 
الجول�ة الع�ارشة واألخ�رة حس�ب الج�دول 
الزمني الذي وّزعته لجنة املسابقات يف االتحاد 
اآلس�يوي لكرة القدم ع�ىل املنتخبات األربعني 

املشاركة يف الدور الثاني بعد اإلعالن عن الدول 
الت�ي س�تضّيف أراضيه�ا مباري�ات التجّمع 
حس�ب الربوتوكول الطّبي الشامل املوىص به 
من قبل االتح�اد الدويل لكرة الق�دم اىل جميع 
االتح�ادات القارية التابعة ل�ه واىل االتحادات 
211 املنضوي�ة تح�ت لوائ�ه يف إط�ار حمل�ة 
مواجهة فايروس كورونا )كوفيد - 19( الذي 

رضب العالم منذ شهر كانون الثاني 2020.
ومن جهة أخرى تحتض�ن العاصمة القطرية 
الدوح�ة يوم الثالث�اء الس�ابع والعرشين من 
ش�هر نيس�ان الجاري حف�ل مراس�يم قرعة 
 2021 الق�دم  لك�رة  الع�رب  كأس  بطول�ة 
بمش�اركة ممثيل منتخب�ات الع�راق وتونس 
وُعم�ان والكويت ومرص والجزائ�ر والبحرين 
وج�زر القم�ر وليبي�ا والس�ودان والصوم�ال 
واإلم�ارات  واليم�ن  وموريتاني�ا  وس�وريا 
والس�عودية واملغ�رب وقطر ولبن�ان واألردن 

وفلسطني وجيبوتي.
وبموج�ب تصنيف االتحاد ال�دويل لكرة القدم 
األخ�ر فق�د تأّهل�ت منتخبات تون�س )26( 
والجزائ�ر )33( واملغ�رب )34( وم�رص )46( 
وقطر )58( والس�عودية )65( والعراق )68( 
واإلم�ارات )73( وس�وريا )79( وعمان )90( 
التي أحتل�ت املراكز الع�رشة األوىل يف تصنيف 
املنتخبات العربي�ة، تأهلت بصورة تلقائية اىل 
املرحلة النهائية م�ن بطولة كأس العرب التي 
س�تقام خالل الفرتة م�ن األول ولغاية الثامن 
عرش من ش�هر كان�ون األول املقبل، بموجب 
اتفاق تم بني الفيفا مع االتحاد القطري لكرة 
مة  القدم واللجنة العليا للمشاريع واإلرث املنظِّ
ملوندي�ال 2022 بينم�ا ستش�ارك املنتخب�ات 
 )80( ُعم�ان  وه�ي  املتبقي�ة  ع�رش  األثن�ي 
ولبن�ان )93( واألردن )95( والبحري�ن )99( 
مووريتاني�ا )101 (وفلس�طني )104( وليبيا 
)114( والس�ودان )123( وجزر القمر )130( 
واليم�ن )145( والكوي�ت )148( وجيبوت�ي 
)183( والصومال )197( يف منافسات فاصلة 

لتحديد املراكز الستة املتبقية.

اعلن�ت دائ�رة الرتبي�ة البدني�ة والرياضة 
يف وزارة الش�باب والرياض�ة، أن ال�وزارة 
بالتع�اون م�ع محافظة الب�رصة والهيأة 
التطبيعي�ة التح�اد ك�رة القدم، س�تقوم 
بإرس�ال تقاري�ر دوري�ة نص�ف ش�هرية 
إىل اللجن�ة الخليجي�ة الت�ي زارت البرصة 
يف األس�بوع امل�ايض م�ن أج�ل اطالعه�ا 
ع�ىل مراح�ل إنج�از املش�اريع الرياضية 

والخدمية يف املحافظة.
وقال أحم�د عودة زامل مدير ع�ام الدائرة 
إن »ال�وزارة ارت�أت أن نقوم به�ذا االجراء 
لتواك�ب اللجن�ة الخليجي�ة لعملنا وتطلع 
عىل مراحل انجاز العمل قبل البت يف القرار 
الب�رصة  تضيي�ف  بخص�وص  النهائ�ي 

لبطولة الخليج بنسختها ال�25«.
وأض�اف زام�ل، أن »دائ�رة الرتبي�ة 
البدنية والرياض�ة بالتعاون مع 
األقالي�م  دائ�رة ش�ؤون 

واملحافظ�ات ودائ�رة العالق�ات والتعاون 
الدويل ودائرة الش�ؤون الهندس�ية والفنية 
وبالتنس�يق مع محافظ�ة البرصة والهيأة 
التطبيعي�ة التح�اد ك�رة الق�دم تتابع عن 
كث�ب االس�تعدادات الجاري�ة يف محافظة 
البرصة من أجل رفع تقرير دوري عن سر 
األعم�ال يف املراف�ق الرياضي�ة والخدمية، 
وع�رض الص�ورة اإليجابي�ة ع�ن تواصل 

االستعدادات الحتضان بطولة الخليج«.
الخليج�ي  الوف�د  »زي�ارة  ان  اىل  واش�ار 
األخ�رة إىل البرصة كان�ت إيجابية وكونت 
ص�ورة للجن�ة ب�أن الب�رصة ق�ادرة عىل 
تضيي�ف البطولة م�ن خالل تواف�ر البنى 
التحتي�ة الرياضي�ة والبن�ى الخدمية التي 
تتعل�ق بالفنادق واملستش�فيات واألماكن 
الرتفيهي�ة«، مبينا أن »املعطيات تش�ر إىل 
نج�اح امللف العراق�ي يف التضيي�ف بعدما 

القى دعم واهتمام األخوة يف الخليج«.

ثالثة محترفين يغيبون عن مواجهة طاجيكستان في البصرة الشهر المقبل
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اإلصابة تنهي مشوار رافائيل بدوري االبطال

اتحاد اليد يقيم بطوالت النساء والناشئين رسميًا.. الجوية يوقع مع شركة رعاية جديدة

أكد مدرب الزوراء، رايض شنيش�ل، أن املباريات 
املتبقي�ة يف ال�دوري العراق�ي املمت�از، مؤث�رة 
للغاية، إذا أراد فريقه، البقاء يف دائرة املنافسة.

وقال شنيش�ل »مب�اراة اليوم أم�ام امليناء، عىل 
ملعب الش�عب ال�دويل، لحس�اب الجول�ة 28، 

مهمة للغاية«.
وأض�اف »كاف�ة املباري�ات مهم�ة إذا أردن�ا 
البق�اء يف دائ�رة املنافس�ة وع�دم االبتعاد يف 
الئح�ة الرتتيب. أي تعثر س�يؤثر عىل ترتيب 

الفريق«.
وتابع »الزوراء فريق كبر، وجماهره تبحث 
عن النتائ�ج بعض النظر ع�ن الظروف الذي 

يمر به النادي«.
ونوه »مباراة اليوم مهمة، الس�تغالل تأجيل 
مباراة القوة الجوي�ة وتقليص فارق النقاط، 
وكذل�ك للحفاظ ع�ىل اإلث�ارة والتنافس حتى 

الجوالت األخرة«.
وأش�ار إىل أن الالعب�ني يواصل�ون التدريب�ات، 

رغم أن مباراة اليوم، األوىل لهم يف ش�هر رمضان 
املب�ارك. 

يشار إىل أن الزوراء يحتل املركز الثاني برصيد 51 
نقطة، أما املين�اء يأتي يف املركز 12 برصيد 31 

نقطة.

يواصل فري�ُق الرشطة بكرة القدم 
اليومي�ة بعد خس�ارتِه  تدريبات�ه 
أم�ام الدحي�ل القط�ري بهدف�ني 
مقابل ال يشء يف مس�تهل مشواره 
اآلس�يوي، تحضرا ملواجهة فريق 

االستقالل اإليراني اليوم األحد.
وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي للنادي يف 
بي�ان تابعته )املراق�ب العراقي(،« 
انضوى جمي�ع الالعبني يف الوحدة 
الالع�ب  باس�تثناء  التدريبي�ة 
الربازي�يل )رافائي�ل س�يلفا( الذي 
تعرض إلصابٍة قوية س�تبعده عن 

املشاركة يف البطولة بحسب طبيب 
الفريق«.

وأض�اف »طال�ب امل�درب الرصبي 
اليتش العبيه بنسيان املباراة األوىل 
مع االحتفاظ بدروس�ها االيجابية 
بش�كٍل  والتحض�ر  والس�لبية، 
مناسب ملباراة االستقالل التي تعد 
بمثاب�ِة طوق النجاة للمنافس�ة يف 

املجموعة«.
وبني إن »اليتش أكَد، أن الخس�ارة 
أمام الدحيل ليس�ت س�يئة نتيجًة 
وأداًء، وعلين�ا أن نع�زز مف�ردات 

االيج�اب الت�ي نس�عى اىل زي�ادة 
جرعاتها من أجل الظهور بش�كل 

جيد«.
وأوضح إن »الرصبي أش�ار اىل انه 
يع�رف جي�دا منافس�ه املقبل من 
خالل متابعة العديد من املباريات، 
الس�يما األخ�رة التي تف�وق فيها 
عىل صاح�ب األرض فري�ق األهيل 
الس�عودي بخمس�ة أهداٍف مقابل 
هدفني، مبينا انه ومالكه املس�اعد 
ش�ّخصوا نقاط القوة والضعف يف 

الفريق ».

افتتح نادي الحش�د الش�عبي الريايض، 
أكاديمية رياضي�ة يف محافظة كركوك، 
أكاديمي�ة  فت�ح  الن�ادي  يعت�زم  فيم�ا 

رياضية أخرى يف محافظة دياىل.
وقال رئيس الهيئة االدارية لنادي الحشد 
الش�عبي الريايض خالد كبي�ان إن »املدة 
املقبلة س�وف تش�هد افتتاحا الحتضان 
الطاق�ات الش�بابية الواع�دة وتطوي�ر 

مواهبهم وقدراتهم الرياضية«.

وأضاف كبيان ان »التنس�يق واالستعداد 
جاٍر لفتح اكاديمي�ة رياضية اجتماعية 
ثقافية لنادي الحش�د الشعبي الريايض 

يف محافظة دياىل«.
وتاب�ع كبي�ان ان »الفرتة املقبلة س�يتم 
االكاديمي�ات  العدي�د م�ن  فيه�ا فت�ح 
العراقي�ة  املحافظ�ات  يف  الرياضي�ة 
الش�باب واحتضان مواهبهم  الستقبال 

وقدراتهم الرياضية وتطويرها«.

اعل�ن وزي�ر الش�باب والرياض�ة عدنان 
درج�ال، ع�ن مخاطبة الجان�ب الياباني 

لتأمني مباراة ودية بني املنتخبني.
وق�ال درج�ال ان�ه »بحثنا مع الس�فر 
كوت�ارو  س�وزوكي  بغ�داد  يف  اليابان�ي 
امكاني�ة تنظيم لقاء كروي بني منتخبي 
الع�راق واليابان بمناس�بِة افتت�اح أحد 
املالع�ب يف بغداد إس�هاًما يف رفع الحظر 
ال�كيل ع�ن املالع�ب العراقي�ة، ال س�يما 
وأن املب�اراة س�تقرتن مع زي�ارة رئيس 

اإلتح�اد الدويل انفانتيني�و إىل بغداد بهذه 
املناسبة«. وشدد درجال خالل اللقاء عىل 
رضورِة »عقد بروتوكول تعاون مش�رتك 
ش�بابي ريايض يتضمن تب�ادل الزيارات 
والخ�ربات وإقام�ة اللق�اءات الرياضية 
املشرتكة لالستفادة من التجربة اليابانية 
يف مجال تش�غيل الشباب وايجاد الحلول 
ملش�كلة البطالة التي يعاني منها شباب 
العراق«. يذكر ان االتح�اد الدويل يفرض 

حظراً عىل اقامة املباريات يف بغداد.

ق�رر االتح�اد العراق�ي لكرة الي�د عن اقام�ة بطولة 
االوىل  الدرج�ة  ودوري  النس�وي  العراق�ي  ال�دوري 
والناش�ئني لكرة اليد. وقال حسام عبد الرضا املنسق 
االعالم�ي التح�اد الي�د املرك�زي ان »االتح�اد قرر يف 
اجتماع�ه االخر اقام�ة بطولة دوري اندي�ة العراق 
النس�وي لك�رة اليد يف الثالث من ش�هر اي�ار املقبل، 
وكذل�ك بطول�ة دوري الدرج�ة االوىل الت�ي تق�رر أن 
تنطل�ق يف الثال�ث من تموز املقبل، فض�ال عن اقامة 
بطول�ة دوري اندي�ة الناش�ئني الت�ي حددت 

الخام�س  يف   ) ملوالي�د)2004-2005-2006-2007 
عرش من ش�هر تموز املقبل«. وأضاف عبد الرضا أن 
»االتحاد خاطب االندية لتسليم موافقاتها باملشاركة 
يف البطولت�ني، مبين�ًا ان البطولة س�تقام عىل نظام 
وس�طى،  ش�مالية،  املناط�ق،  وحس�ب  املجامي�ع 
وجنوبية«. واشار اىل انه »تم أكمال الالئحة الخاصة 
بال�دوري العراقي لك�رة اليد 
االوىل  والدرج�ة  للنس�اء 
والناش�ئني حي�ث س�يتم 
خالل األيام املقبلة طبعها 
األندي�ة  ع�ىل  وتوزيعه�ا 
الت�ي تؤكد مش�اركتها يف 

املنافسات«.

اعلن نادي القوة الجوية، عن ابرامه اتفاقاً مع راٍع جديد للنادي. 
وذك�ر النادي يف بي�ان مقتضب تابعت�ه/ املراق�ب العراقي/ أن 
»الهيئة االدارية لنادي القوة الجوية الريايض، وقعت عقد رعاية 
م�ع رشكة كورك تليكوم لالتصاالت ملدة عام واحد«. ويف س�ياق 
متص�ل، قال مص�در يف ادارة الن�ادي إن »عقد الرعاية س�يمنح 
ادارة الن�ادي مبلغ مليار ونصف املليار دينار عراقي يف الس�نة«. 
يذكر ان القوة الجوية س�بق وان وقع عق�داً مع رشكة االضواء 

ملدة خمس سنوات.

شنيشل يؤكد على 
اهمية مباراة اليوم 

امام الميناء

في كركوك.. الحشد الشعبي 
يفتتح أكاديمية رياضية

العراق يسعى لمواجهة اليابان
 في بغداد



عل�ق جوزي�ه موريني�و، م�درب توتنه�ام، عىل 
اإلصاب�ة الت�ي عان�ى منه�ا نجم الفري�ق هاري 
ك�ن يف الكاحل، يف تعادل س�بريز، أمام مضيفه 
ال�دوري  م�ن   32 بالجول�ة   ،)2-2( إيفرت�ون 

اإلنجليزي املمتاز.
وق�ال موريني�و عقب املباراة لش�بكة س�كاي 
س�بورتس: »م�ن املبك�ر ق�ول أي يشء، لك�ن 
مغادرت�ه أرض امللع�ب قبل دقائق م�ن النهاية 

تعني أنه شعر بيشء ما«.

وأردف: »دعنا نتحىل بالتفاؤل. أعتقد أن لديه الوقت 
ليتعاىف، دعنا نرى«.

وأض�اف: »ال أفكر يف أن اإلصاب�ة خطرية، هو العب 
مهم للغاية، ال يمكنني قول املزيد أو التكهن«.

وتابع: »س�جل كن الهدفن من كرات عرضية لكنه 
تمتع باإلنهاء املميز، هو العب اعتدنا عىل مش�اهدة 

ملسته األوىل واإلنهاء يف التدريبات«.
وزاد قائ�ا: »نع�رف بأن�ه ينهي الهجم�ات بصورة 
مميزة، س�جل هدفن جميلن لك�ن هذا ليس غريبا 

عىل من يشاهده يف التدريبات يوميا«.
وع�ن ركلة جزاء إيفرتون، ق�ال: »لن أعلق، بعد تلك 
الخربة والسنوات، يف تل�ك اللحظة أكتفي بالضحك. 
الحك�م اتخ�ذ الق�رار، وم�ن الصعب ع�ىل الفار أن 

يخالف الحكم«.
واستكمل: »كانت مباراة بن فريقن يملكان الكثري 
من األمور املتش�ابهة، وبامكانهما تسجيل األهداف 
واس�تقبالها أيضا، كانت مب�اراة جيدة حيث حاول 

كل فريق تحقيق الفوز«.

أرص أليساندرو باس�توني، 
مدافع إنرت مي�ان، عىل أنه 
س�عيد بتواج�ده يف صفوف 
النريات�زوري، بالرغ�م م�ن 
تربط�ه  الت�ي  التقاري�ر 
باالنتقال ملانش�سرت سيتي 

اإلنجليزي.
باس�توني انضم إىل اإلنرت يف 
صفق�ة بقيم�ة 30 مليون 
ي�ورو قادًما م�ن أتاالنتا يف 
2017، ولعب موس�ًما عىل 
س�بيل اإلعارة يف بارما، قبل 

أن يعود للنادي يف 2018.
وق�ال باس�توني: »ل�م أكن 
متأك�ًدا من أنن�ي كنت عىل 
عندم�ا  املهم�ة  مست�وى 
لك�ن  لإلن�رت،  انضمم�ت 
امل�درب وث�ق ب�ي وتمكنت 

من االستفادة القصوى من 
الفرص التي منحها يل«.

وأضاف مدافع النرياتزوري: 
»لقد تحسن�ت أيًضا بفضل 
زمائ�ي يف الفريق، وأش�عر 
هن�ا  جي�دة  بحال�ة  أنن�ي 
م�ع  الف�وز  ه�و  وحلم�ي 
اإلنرت، هدفنا األس�ايس هو 

إرضاء الجماهري«.
وأك�د: »كل مب�اراة مليئ�ة 
يف  ناب�ويل  بالتحدي�ات، 
السباق للحصول عىل املركز 
مب�اراة  س�تكون  الراب�ع، 
الطريق  مثرية، ونحن ع�ىل 
الصحي�ح، ولدين�ا 11 فوز 

متتايل يثبت ذلك«.
وأت�م صاحب ال��22 عاًما: 
»نح�ن نق�رتب لك�ن علينا 

القت�ال كل ي�وم حتى نصل 
إىل هدفن�ا، ويج�ب أن نظل 
مركزي�ن ونقاتل، ش�عارنا 
ه�و العم�ل الج�اد ونري�د 

مواصلة القيام بذلك«.

أعرب رافائيل نادال، ع�ن حرسته بعد ضياع فرصة 
التتوي�ج بلق�ب يف بداي�ة موس�م بط�والت املاعب 
الرملي�ة للتن�س، عقب خسارت�ه 6-2 و4-6 و2-6 
م�ن الرويس أندريه روبليف، يف دور الثمانية ببطولة 

مونت كارلو لألساتذة.
وخ�اض ن�ادال أول بطول�ة من�ذ الخس�ارة أم�ام 
س�تيفانوس تيستيباس يف دور الثمانية يف أسرتاليا 
املفتوح�ة، وعان�ى الاع�ب الحاص�ل ع�ىل 20 لقبا 
للخس�ارة  ليتع�رض  الك�ربى  األرب�ع  بالبط�والت 

السادسة فقط يف البطولة التي توج بلقبها 11 مرة.
وأبل�غ ن�ادال الصحفي�ن: »إنه�ا بطول�ة مهمة يف 
مسريتي وأش�عر بالحزن دائما عن�د الخسارة هنا، 
ألنها مهم�ة يل وأهدرت فرصة بدء موس�م بطوالت 

املاعب الرملية بطريقة مناسبة«.
وأض�اف: »لك�ن ه�ذا ليس وق�ت الش�كوى واألمر 
الوحيد الذي يمكنني فعله هو الذهاب إىل برش�لونة 
األوض�اع  ضب�ط  ومحاول�ة  التدري�ب  ومواصل�ة 

ومعالجة األخطاء الكثرية.

وأت�م: »أش�ياء قليل�ة يمك�ن أن تح�دث اختافات 
كبرية يف النتيجة«.م�ن جهته، قال روبليف إن فوزه 
األول ع�ىل ن�ادال من أفضل االنتص�ارات يف مسريته 
لكن�ه يدرك أن منافسه لم يك�ن يف مستواه املعهود.

وتابع »إذا تحدثنا ع�ن )رافا( فهو أفضل العب عىل 
املاع�ب الرملي�ة يف التاريخ، وهذا واح�د من أفضل 
انتصاراتي«.وخت�م: »لكن من جه�ة أخرى بالتأكيد 
لم يلعب بمستواه الجي�د املعروف، وعندما يكون يف 

حالته من الصعب اللعب أمامه وتوقع الفوز«.

يسع�ى نادي مانش�سرت س�يتي، 
للحف�اظ عىل أحد العبيه املتألقن 

ه�ذا املوس�م، ع�ن طريق�ه 
منحه عق�دا      جديًدا.

لصحيفة  ووفًق�ا 
»مريور«، 

ن  ف�إ

فودين  في�ل 
نفس�ه كأحد  أثبت 
أهم العبي مانش�سرت 
سيتي خال املوسم الحايل، 
لذا ق�رر املسؤول�ون يف النادي، 

مكاف�أة الاعب بزي�ادة بالغة يف 
الراتب.

وأش�ارت إىل أن عقد فودين الحايل 
يمتد حتى صيف 2024، ويحصل 
خال�ه ع�ىل رات�ب يبل�غ 30 ألف 

جنيه إسرتليني أسبوعًيا.
وأوضح�ت الصحيف�ة أن فودي�ن 
س�يحصل يف العق�د الجدي�د، عىل 

100 ألف إسرتليني أسبوعًيا، مما 
يزيد عن 3 أضعاف راتبه الحايل.

وس�يمتد العق�د الجدي�د لاع�ب 
اإلنجليزي حتى صيف 2026.

وذكرت أن فودين سجل 13 هدًفا 
ه�ذا املوس�م، وس�د الف�راغ الذي 
ترك�ه رحي�ل دافي�د س�يلفا عن 
مانش�سرت س�يتي خال الصيف 

املايض.
اىل ذلك قال بيب جوارديوال، مدرب 
مانشسرت سيتي، إنه يثق يف رحيم 
س�رتلينج، لك�ن مهاج�م إنجلرتا 
يج�ب أن يستعيد قم�ة مستواه، 
ليلعب مباريات أكثر بانتظام مع 

متصدر الربيمريليج.
وأح�رز س�رتلينج 13 هدًفا يف 41 
مب�اراة بجمي�ع املسابق�ات هذا 
املوسم، وسط تغيريات جوارديوال 
للتش�كيلة، للتأقل�م م�ع الجدول 
املتك�دس، بينما أحرز 30 هدًفا يف 
51 مباراة بموسم 2020-2019.
وأضاف الاعب البالغ عمره 26 

عاًم�ا، أن�ه ال ي�زال يستمتع 
باللعب يف موس�م »غريب«، 
جابريي�ل  يش�ارك  حي�ث 
ف�ودن  وفي�ل  جيس�وس 
بش�كل  مح�رز  وري�اض 

محدود.
وأبلغ جوارديوال، الصحفين قبل 

مواجهة تش�يليس يف قب�ل نهائي 
كأس االتحاد اإلنجليزي »الثقة يف 

رحيم ثابت�ة، والسبب الوحيد 
يف أنه يش�ارك لوقت أقل، هو 
أن جابرييل أو فيل أو رياض 

يف قمة مستواهم«.
وأض�اف »ال يمكنن�ي أن أعطي 

العبن، الثقة، يجب أن يكتسبوها 
بأنفسهم، وبالنسبة يل منح الثقة 
يكون عرب اختيارهم بالتشكيلة«.
ورغ�م تراج�ع مست�واه، يتأهب 
سرتلينج للتتويج بلقب جديد مع 
املان س�يتي، إذ يتمسك باملنافسة 
عىل 4 ألق�اب، وقال جوارديوال إن 

املهاجم ال يزال عنرصا مؤثرا.
وأتم »لعب رحيم دوًرا بارًزا يف عدد 
األلق�اب واألرقام القياس�ية التي 

حققناها يف هذه السنوات«.
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يسعى باريس س�ان جريم�ان، للتعاقد مع أحد 
الاعب�ن املميزي�ن م�ن صفوف مي�ان، خال 
املريكات�و الصيفي املقبل.وينته�ي عقد الرتكي 
ه�اكان تش�الهانوجلو م�ع مي�ان يف الصي�ف 
املقب�ل، ول�م يص�ل الطرف�ان إىل اتفاق بش�أن 
التجديد حت�ى اآلن.ووفًقا لصحيف�ة »الجازيتا 
ديلل�و س�بورت« اإليطالية، فإن س�ان جريمان 
ب�ات أح�دث املنضم�ن لسب�اق التعاق�د م�ع 
تشالهانوجلو خال صفقة مجانية.وأشارت إىل 
أن الفجوة ال تزال كبرية بن الراتب الذي يعرضه 
مي�ان يف العقد الجديد، وطلبات تش�الهانوجلو 
لاس�تمرار يف قلعة س�ان س�ريو.وأوضحت أن 
الاعب الرتكي يحظى أيًضا باهتمام مانش�سرت 
ميان.وذك�رت  وإن�رت  ويوفنت�وس  يونايت�د 
الصحيف�ة اإليطالي�ة أن وكيل تش�الهانوجلو، 
يعط�ي األولوية لبقاء الاعب يف ميان، 
إال أن الوقت بدأ ينفد بشأن التوصل 

إىل اتفاق.

دوناروم�ا،  جيانلويج�ي  طل�ب 
حارس مرمى ميان، الحصول عىل 
راتب ضخم، من أجل تجديد عقده 
م�ع الروس�ونريي.وينتهي عق�د 
دوناروم�ا م�ع مي�ان يف الصيف 
املقب�ل، ولم يص�ل الطرف�ان إىل 
حت�ى  التجدي�د  بش�أن  اتف�اق 
اآلن.ووفًق�ا ملوق�ع »كالتش�يو 
دوناروم�ا  ف�إن  مريكات�و«، 
ووكيل�ه مينو راي�وال، يطلبان 
ملي�ون   12 ع�ىل  الحص�ول 
يورو س�نوًيا، يف العقد الجديد 

للحارس الشاب.

وق�ال املوقع اإليط�ايل إن رايوال متواجد 
ه�ذا األس�بوع يف إيطالي�ا، م�ن أج�ل 
م�ع  التجدي�د  مفاوض�ات  اس�تئناف 
ميان.وأش�ار إىل أن هذا الراتب سيجعل 
دوناروم�ا، صاح�ب ثان�ي أع�ىل راتب 
يف ال�دوري اإليط�ايل، بع�د كريستيان�و 
رونالدو نجم يوفنتوس، كما س�يصبح 
صاح�ب أعىل رات�ب لح�ارس مرمى يف 
اإلس�باني  أن  املوق�ع  العالم.وأوض�ح 
دافيد دي خيا، حامي عرين مانش�سرت 
يونايت�د، يتق�اىض حالًي�ا أع�ىل رات�ب 
لح�ارس مرم�ى يف العال�م )11 مليون 

يورو(.

احتفى الربتغايل باولو فونسيكا، مدرب 
روم�ا، بوصول فريق�ه إىل نصف نهائي 
ال�دوري األوروبي.واعت�رب فونسيكا أن 
ه�ذه النتيج�ة ال تؤث�ر »بأي ش�كل من 
األش�كال« ع�ىل ق�راره النهائي بش�أن 
البق�اء أو الرحي�ل عن ن�ادي العاصمة 
بع�د  فونسي�كا  املقبل.وق�ال  الصي�ف 
إقص�اء أياكس م�ن ربع النهائ�ي: »أنا 
راض للغاي�ة. ل�م أص�ل أب�دا إىل نصف 
نهائ�ي أوروبي وهذا فخر كبري بالنسبة 
يل. إن�ه كذل�ك أيض�ا لروما«.وح�ول ما 
إذا كان�ت ه�ذه النتيجة يمك�ن أن تغري 
عاقت�ه بالنادي، أج�اب الربتغ�ايل: »ال 

يغري هذا أي يشء«.
وتاب�ع: »ال أع�رف ما إذا كنت س�أكون 
مدرب�ا لروما املوس�م املقب�ل أم ال، فأنا 
أع�رف فق�ط أنني س�أكون امل�درب يف 
املب�اراة املقبلة«.وواص�ل م�درب روما: 
»املستقبل يف هذا الوقت ليس مهما. كما 
أقول دائما، اليشء املهم هو روما. لست 
قلقا ع�ىل اإلطاق«.وتأهل روما لنصف 
نهائ�ي ال�دوري األوروبي بع�د فوزه يف 
مب�اراة الذه�اب 2-1 وتعادل�ه يف لق�اء 
اإلياب 1-1 أم�ام أياكس.ومن املقرر أن 
يواجه الذئاب يف الدور املقبل مانش�سرت 

يونايتد، الذي أقيص غرناطة اإلسباني.

نادال يتحسر على ضياع لقب مونت كارلو

السيتي يجدد عقد فيل فودين وغوارديوال يجدد ثقته بسترلينج

باستوني يؤكد مورينيو: متفائل بشأن إصابة كين
رغبته بالبقاء 
مع االنتر

باريس يدخل صراع
 التعاقد مع تشالهانوجلو 

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن حقيقة تخيل نادي برشلونة عن 
التعاقد مع األرجنتيني س�ريجيو أجويرو، مهاجم مانش�سرت سيتي، 
خ�ال املوس�م املقبل.وينتهي عقد أجويرو مع مانش�سرت س�يتي يف 
الصي�ف املقب�ل، وبالت�ايل يستطي�ع املهاج�م األرجنتين�ي االنتقال إىل 
برش�لونة مجاًنا.وزعم�ت العديد م�ن التقارير أن برش�لونة تخىل عن 
صفقة أجوي�رو، ويركز عىل التعاقد مع إيرلينج هاالند نجم بوروس�يا 

دورتموند، وممفيس ديباي مهاجم ليون، يف املريكاتو الصيفي.
ووفًقا لصحيفة »س�بورت« اإلس�بانية، فإن مفاوضات برش�لونة مع 
أجوي�رو ال ت�زال جارية، حيث يرغ�ب النادي الكتالون�ي يف التعاقد مع 
الاع�ب ملدة موسمن.وأش�ارت إىل أن الطرفن يناقش�ان بعض األمور 
االقتصادية يف املفاوضات.يذكر أن إدارة برش�لونة تسعى لضم أكثر من 

مهاجم للفريق خال املريكاتو الصيفي املقبل.

برشلونة متمسك بالتعاقد مع أجويروباالس

دوناروما يطلب أعلى 
راتب للبقاء مع الميالن

فونسيكا سعيد
 بوصول روما لمربع اليوروباليغ



صفاء الباسم
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الثقافـي

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

اإلمام الصادق )علية السالم(
حسن الخلق من الدين وهو يزيد يف الرزق.

يا أه�ل اإليمان ومح�ل الكتمان تفك�روا وتذك�روا عند غفلة 
الساهني.

أربع ال تجزي يف أربع الخيانة والغلول والرسقة والربا ال تجزي يف 
حج وال عمرة وال جهاد وال صدقة.

إن الل�ه يعطي الدنيا من يحب ويبغض وال يعطي اإليمان إال أهل 
صفوته من خلقه.

أربعة من أخالق األنبياء )عليهم الس�الم( الرب والس�خاء والصرب 
عىل النائبة والقيام بحق املؤمن.

ستة ال تكون يف مؤمن العرس والنكد والحس�د واللجاجة والكذب والبغي.
لن تكونوا مؤمنني حتى تعدوا البالء نعمة والرخاء مصيبة.

املع�روف زكاة النعم والش�فاعة زكاة الجاه والعل�ل زكاة األبدان 
والعفو زكاة الظفر وما أديت زكاته فهو مأمون السلب.

ِجَهاد
ُفُك�وك  َوالََكْت�ُه  األي�ام  َعلََكْت�ُه 
�ْرف، َمزََّقْتُه أْحَش�اء املَفاِقر،  الظَّ
باَع ُكلَْيت�ه اليرسى، َوَس�دَّ ُرْمَقة 

أطفاله!.

َرة
َ

ْرغ
َ

غ
عر وأبيه، َبَحَث عنه  يتيم أََحبَّ الشِّ
بني الّس�طور، َقْد َوَج�َد روحه يِف 
بيت الَْقِصيِد، تجاوز السبعني ِمن 
�ْيب، أَْوزان ثقيلة َتَعدَّْت  عمر الشَّ
ال�� ٦١ آآآٍه يِف الثاني�ِة، ودقيق�ة 
َسط�َن  ملعون�ة،  الحرشج�ة 
حنجرته بمواويِل الجنوب، وََعزُف 
الّصب�ا لََع�ْب جول�ة! بإختص�اٍر 
َتَورََّم�ْت جف�ون الن�ص، أُصي�ب 
�ْهَدة، َوِمن ُغْبَشة فتح  أحمد بالسَّ

ديوان األْحزان
وزردم الناي ببوحه!.

ناِزف
 رصاصة طائشة اِْخَتََقْت صدره، 
وما َن�زََف الدَّم!. ألٌَم، ألَ�ٌم، ألَْم َهزَّ 
جذع األَِحبَّة، وتساقط عليه حزن 

رحيلهم!.
تطايرت ش�ظايا فقدهم جمراً يف 
مهب الذكريات، وأسعفته رحمة 

التصرب.

ِدَواج
ْ
 ِاز

منع َعِقيلت�ه ِمن ِصلَ�ِة أَرحامه، 
�ت  لَحَّ ان  بالط�الِق  وَهّدَده�ا 
ِم�ن  خ�������وف�اً  بالَقرَاَب�ة، 
مرائي�ا  ولكون�ه  الفق�ر!  حس�ِد 
قاد«جكس�ارته« وذهب للموكب 
ك�ي ي���ري الن�اس ان�ه خ�ادم 

للزائرين .

املراقب العراقي/ متابعة...
 ث�م س�جن حكوم�ة بلده�ا، ُعنفت 
وجوع�ت، قتل�ت وكادت أن ُتقت�ل، 
اغتصب�ت وأجهض�ت م�ا يف بطنها، 
كلم�ا نج�ت م�ن س�جان س�قط يف 
ي�د آخر، فقه�ت حيل الج�الد وصرب 
األس�ر، نزحت من جنوب إىل شمال، 
ش�احنات،  مقط�ورات  يف  أو  س�راً 
حبلت مرغمة وتخلت عن صغرتها، 
بط�ش  وقاوم�ت  الع�راء  يف  نام�ت 
املترشدي�ن مثله�ا، امتهن�ت أحق�ر 
املهن ك�ي تحي�ا، اس�تمرت حياتها 
من قس�اوة إىل أخرى، دون أن تلفت 
انتباه أح�د إليه�ا، دون أن يتعاطف 
معها س�وى القليلني ممن عرفوها، 
إىل أن غامرت باعتناق املسيحية، بعد 
عمله�ا كمنظف�ة يف كنيس�ة أتاحت 
له�ا العودة إىل الدراس�ة، ثم مالت إىل 
ال�زواج من مس�يحي، فقامت الدنيا 
ع�ىل رأس�ها، س�يقت إىل املحكم�ة، 
ونط�ق الق�ايض باإلع�دام يف حقها، 
لكن قدراً لم تتوقعه س�وف ُينجيها، 
وتتح�ول إىل بطل�ة يف رواي�ة »عينان 
 ،)2020 التنوي�ر  )دار  خ�راوان« 
ال�ذي  الناظ�ر،  حام�د  للس�وداني 
التمس بعضاً من س�رة ش�خصيته 
م�ن واقع�ة حقيقي�ة حل�ت بمريم 
يحي�ى إبراهي�م، الت�ي ُحك�م عليها 
الس�ودان ع�ام 20١4 باإلع�دام،  يف 

بتهم�ة االرتباط برجل غر مس�لم، 
م�ع أن عرف�ة يف الرواي�ة، ومريم يف 
الحقيقة، يش�تكان يف مصر واحد، 
ف�إن الكات�ب وه�ب بطلت�ه ماضيا 
ُمغايراً، ورطها يف معارك اندلعت عىل 
الح�دود بني بلده وإرتريا، س�ايرها 
ما بعد منتصف التسعينيات إىل أوائل 

األلفي�ة، وجعل من عرف�ة مطية يف 
سد ش�ذرات م�ن تش�ظي التاريخ 

السوداني الحديث.
إن حكاي�ة عرف�ة يف رواي�ة »عينان 
خ�راوان« إنم�ا ه�ي حكاي�ة كل 
س�ودانية انت�رت لحريتها وللحب 
ب�دل االمتث�ال إىل دس�اتر الطاع�ة 

خراوان«  »عينان  والقبلية.جاءت 
يف جزئه�ا األول، بعيني طفلة، كانت 
برباءته�ا وخوفه�ا وحزنها عىل فقد 
أمها واشتياقها إىل والدها، الذي غاب 
عن ناظريها، تحكي وتحلل وتناقش 
ش�ؤون الحرب، من زاوي�ة ُمحايدة، 
نجاته�ا،  يعنيه�ا س�وى  يك�ن  ل�م 
ونجاة صديقاتها اللواتي عرفتهن يف 
معتقالت مثلها، لم تكن تفهم ش�يئاً 
يف السياسة، وال أس�باب ما يحصل، 
ب�ل إنها كانت تجه�ل تفاصيل حياة 
والدها السابقة، الذي كان مداناً من 

طرف االنفصاليني.
رواي�ة  م�ن  األوىل  الفص�ول  من�ذ 
»عينان خ�راوان« تتبادر إىل ذهن 
القارئ رواية »الله يفعل ما يش�اء« 
لإليف�واري أحم�دو كوروم�ا، حامد 
الناظ�ر آث�ر أن يحك�ي قصت�ه عىل 
لسان فتاة، بينما كوروما عىل لسان 
صبي اس�مه إبراهيما، الشخصيتان 
يف س�ن متقاربة، يس�ران بني ألغام 
مع�ارك أهلي�ة، األوىل م�ن منظ�ور 
س�جينة، والثانية م�ن منظور طفل 
� ُمقاتل، األوىل رشق افريقيا، الثانية 
غربه�ا، والروايتان تتفق�ان عىل أن 
ه�ذه القارة الس�مراء بيئ�ة خصبة 
للح�روب الداخلية، إنه�ا حقل ميلء 
املس�لحة،  النزاع�ات  أس�باب  ب�كل 

والقتل املجاني.

»عينان خضراوان« طفلة ضحية الحروب األهلية
قض��ت الفتاة الس��ودانية عرف��ة أش��هرا طويلة من 
معتق��ل إىل آخ��ر، فق��دت أمه��ا صغ��رة واختطف��ت 
حركة انفصالية إرترية والدها منها، عرفت س��جن 
س��ودانية  حرك��ة  س��جن  اإلريتري��ن،  المتم��ردني 

معارضة.

أبو العتاهية 
نأتي إىل الدنيا ونحن سواسية

طفُل امللوك هنا ، كطفل الحاشية!!
ونغادر الدنيا ونحن كما ترى 

متشابهون عىل قبور حافية !!
أعمالنا ُتعيل وَتخفض شأننا

وحساُبنا بالحق يوم الغاشية !!
حوٌر، وأنهاٌر، قصوٌر عالية

وجهنٌم ُتصىل، وناٌر حامية !!
فاخت لنفسك ما ُتحب وتبتغي

ما دام يوُمك والليايل باقية !!
وغداً مصرك ال تراجع بعده

إما جنان الخلد وإما الهاوية ..

»غزوات النبض« جديد الشاعر قاسم وداي الربيعي
املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...

صدر ح ع�ن دار املتن للنرش والتوزيع 
املجموعة الش�عرية  للش�اعر قاس�م 
»غ�زوات  بعن�وان  الربيع�ي  وداي 

النبض« 
وق�ال الربيع�ي يف تري�ح خ�ص به 
املجموع�ة  ان  العراق�ي(:  )املراق�ب 
حمل�ت  والت�ي  الجدي�دة  الش�عرية 
عنوان«غزوات النبض« تضم  نصوصا 
ش�عرية تختل�ف يف املوض�وع لكنه�ا 
تحمل بعدا انسانيا واحدا وهو االنتماء 
بأنواعه فهناك االنتماء للوطن وهناك 
االنتم�اء اىل االه�ل واىل الحبيب  وفيها 
مايتع�رض  ع�ن  تتح�دث  نص�وص 
ل�ه االنس�ان م�ن ضغ�وط وتحديات 
وانفعاالت وهم�وم ومايحتدم بداخله 
م�ن رصاع�ات وانفع�االت وهواجس 
وتطلع�ات ومايش�عر ب�ه م�ن قل�ق 
وتوت�رات ازاء مايصادف�ه من إحباط 
وخيب�ة وارتب�اك يف الحي�اة اليومي�ة 

بشتى تفاصيلها.
وأض�اف :ان املجموعة قد صدرت عن 

دار املت�ن بغ�داد / الع�راق وه�ي من 
القطع املتوس�ط واتمن�ى ان تحظى 
بالق�راءة م�ن قب�ل متذوقي الش�عر 
العراق�ي واملهتم�ني ب�ه مثما حظيت 
مجموعاتي الس�ابقة باالهتمام الذي 

تستحقه .
واش�ار اىل ان ه�ذه املجموع�ة ه�ي 

مخت�ارات تنتم�ي اىل ف�تات زمني�ة 
مختلفة لكن الغالبية فيها للنصوص 
التي كتبتها خالل املدة القليلة املاضية 
والت�ي تحمل يف طياته�ا الحفاظ عىل 
االس�لوب الش�عري ال�ذي عرفت من 
خالله يف يف الوس�ط الشعري العراقي 

منذ ثالثة عقود .

المأمون تحتفي بالشاعر الراحل الفريد سمعان   

املراقب العراقي/ متابعة...
يمت�از كتاب »رشنقة التحيز الفكري – األنماط 
والتجليات« ملصطفى عطية جمعة )منشورات 
دار ش�مس للنرش واإلع�الم – 20١9(؛ باإلمتاع 
يق�ف  فالكت�اب  املعرف�ة.  وغ�زارة  والفائ�دة، 
بالتحلي�ل ع�ىل أبع�اد قضية عىل ق�در عال من 
بأبع�اده  التحي�ز  قضي�ة  وه�ي  أال  األهمي�ة، 
ومفاهيم�ه املختلفة، ونحن بحاجة ماس�ة إىل 
إلقاء الضوء عىل أبعاد هذه القضية حتى نتمكن 
من الحفاظ عىل هويتن�ا، واالرتقاء بحضارتنا، 
والتج�اوب فكري�ا م�ع الحض�ارات اإلنس�انية 
األخ�رى، وكان لبع�ض املفكري�ن العرب جهود 
واضح�ة يف تتبع تحيزات الفكر الغربي، وأبعاده 
املختلف�ة يف مج�االت الفك�ر والثقاف�ة، وه�ي 
خطوات جادة نحو التنوير والوعي، وقد حرص 
الكات�ب ع�ىل الوق�وف عىل أه�م ه�ذه الجهود، 
وتقدي�م دراس�ات واعي�ة عنها ضمنه�ا رؤيته 
التحليلية والتقييمية لتل�ك الجهود.فبالنظر إىل 
داللة العنوان، نجد أن الرشنقة هي التي تحيط 
باإلنس�ان وتجعله أس�راً لتحيزاته، والرشنقة 
أيض�ا غش�اء واق يتك�ون م�ن خي�وط دقيقة 
تنس�جه بعض الحرشات حولها ك�دودة القز، 
لتحتمي به يف طور من أطوار حياتها، وترشنق 

الشخص، أي انغلق وانطوى وانعزل عىل نفسه 
”اتَّبع سياس�ة قائمة ع�ىل الترشنق عىل الذات، 
ولذلك جاءت داللة العن�وان محذرة من الوقوع 
يف الترشنق، الذي يجعل اإلنسان أسراً لتحيزاته؛ 
أي أنه�ا مح�ذرة من املنظ�ور الس�لبي للتحيز، 

باعتب�اره نمطاً من التفك�ر املتفع الذي يجعل 
اإلنسان حبيساً لرؤيته ومقوالته.ويرى الكاتب 
أن هذا التحيز يكون مرتبطاً »بالنزعة املتسلطة 
الت�ي تنتر لقناع�ة القوي، بغ�ض النظر عن 
عدالتها وارتباطها بالقيم اإلنس�انية الس�امية، 
وق�د نع�ت ه�ذا التحي�ز بالتحي�ز اإلمربي�ايل/ 
االس�تعالئي، ال�ذي ينطوي ع�ىل بعدين األول: 
نرجيس يجع�ل الفكر منحبس�اً عند تصورات 
معين�ة، والثان�ي إقصائي: ال يتقب�ل تصورات 
اآلخر.يعن�ي التحيز وجود معرفة س�ابقة لدى 
اإلنسان، يتلقى يف ضوئها كل جديد، كما يشر 
عبد الوهاب املس�ري يف كتابه »فقه التحيز« إىل 
أن عالم اإلنس�ان مدنس دائم�اً بالخربة، فليس 
لدي�ه الرباءة األوىل. وقد تن�اول املؤلف مصطفى 
عطي�ة، أنماط�ا عدي�دة للتحيز، مؤك�داً عىل أن 
»التحي�ز ليس كالً واح�داً وال مفهوم�اً أحادياً، 
وإنما ينط�وي عىل تعدديات تتج�ه إىل املفاهيم 
املتصل�ة به«. لذلك رأى أنه يش�مل الفرد العادي 
واملتعلم واملثقف، والجماع�ة املحلية، واملجتمع 
األك�رب، والدول�ة وس�لطاتها، وبالت�ايل ال يمكن 
فه�م التحي�ز بوصفه مفهوماً ثابت�اً، وإنما هو 
مفاهيم عديدة واستخدم الكاتب لذلك مصطلح 

التحيزات املتعددة، للتعبر عن ذلك.  

»شرنقة التحيز الفكري«  االرتباط بالنزعة المتسلطة التي تنتصر لقناعة القوي

* البدايات دائماً تبهر الكل سواء كّتاب او 
أناس عاديون. حديثنا عن بداياتِك؟ 

 بدايات�ي كانت من�ذ الطفول�ة حيث أني 
أتمتع بخيال صاخب والقابلية عىل تأليف 
الس�يناريوهات، فقد تك�ون مجرد جملة 
قالتها معلمتي أو مجرد رسم صغر  عىل 
حائط احدي بنايات تثر مشاعري وتلهب 

حوايس و تحفزني للكتابة.
كن�ت حريص�ة ع�ىل أن يك�ون يل دف�ت 
مذك�رات وأكت�ب فيه مختل�ف املواقف و 
املش�اهد الحقيقي�ة الت�ي حصل�ت يل او 
لغ�ري حتى تط�ور األم�ر يف أن أمزج ما 
بني الواقع والخيال و القدرة عىل الرسد يف 
صفحات متعاقب�ة حتى صقلت موهبتي 
بالق�راءة يف مختل�ف العل�وم حتى تكون 
لكتاباتي رس�الة عميقة مفي�دة للقارئ، 

اىل ان وصلت مرحلة التأليف و النرش.
* بمن تأثرِت من األدباء يف بداياتِك؟

اللبنان�ي  األدي�ب  و  باملفك�ر  تأث�رت   
»ميخائي�ل نعيم�ة« و الكاتبة الس�ورية 
الدكت�ور  إىل  إضاف�ة  الس�مان  غ�ادة 

مصطف�ى محمود والدكت�ور عيل الوردي 
والكاتب الربازييل باولو كويلو .

* ل�كل كاتب قضية يحاول الوصول اليها 
من خالل نتاجه؟ فما هي قضيتك األوىل؟

 تبني�ت يف كتابات�ي مختل�ف القضاي�ا، 
فمجموعت�ي القصصية )العلياء( تحتوي 
عىل ثمان قصص لكل قصة تتبنى قضايا 
منه�ا قضي�ة عمال�ة األطف�ال يف قص�ة 
»النجم الثاقب« و ضحايا الحرب يف قصة 
»الخوف من املطر«  وقيمة الثقة بالنفس 
وتقب�ل ال�ذات يف قص�ة »البن�ت املتذمرة 
والبالون�ات« وقصة »الرقة الخراء » و 
»ملكة جمال« و قضية مس�اعدة الفقراء 
و املحتاج�ني يف قصة »ن�دى والفرئان« و 
قي�م اخرى كالص�رب و االجتهاد يف قصتي 

»بائع املصابيح« و »الباب السحري«.
أم�ا يف رواي�ة لعن�ة إساء فاألمر مختلف 
فكانت تجس�يداً لقضاي�ا الوطن و ركزت 
ع�ىل الوح�دة والتابط بني أبناء الش�عب 
و قضاي�ا الخ�ر وال�رش والح�ب إضافة 
كنت فيه�ا كاملؤرخة الحقب�ة الزمنية ما 

ب�ني 2003  إىل 20١7 بع�د التحري�ر م�ن    
مجرمي داعش فالبعض عندما سيقرئها 
خصوصاً القارئ العراقي س�يتذكر معي 
مراح�ل وأم�ور كثرة مماثل�ة حصلت يف 

حياته و سيشعر بشخصيات الرواية!.
* الكتابة عالم فيه من التش�ويق واآلثار 
واملتع�ة، كي�ف يمك�ن للكات�ب ان يجعل 

القارئ يبحر يف هذا العالم؟ 
 أعتقد أن هذا يعتمد عىل أس�لوب الكاتب 
يف الكتابة وكي�ف يمكن أن يوصل أفكاره 
الكات�ب  أس�لوب  كان  وكلم�ا  للق�ارئ، 
حقيق�ي غ�ر متصنع وغر مقل�د لغره 
من الكتاب ممكن أن يجعل القارئ يشعر 
بالتش�ويق وس�يتأثر بكتابات�ه، إضاف�ة 
إىل الثق�ة بالنف�س والق�درة ع�ىل إتقان 
املحاورة و املناورة بني شخصيات الرواية 

بمهارة وف�ن والتحدي واالس�تمرار، عن 
نف�يس عندما أكت�ب م�ن كل قلبي حيث 
اإلنس�انية  املش�اعر  انق�ل  أن  أس�تطيع 
املختلف�ة للق�ارئ فف�ي نف�س الرواي�ة 
سيش�عر بالح�ب والكراهي�ة والي�أس و 

األمل وغرها من املشاعر.
أغل�ب الق�راء أخربون�ي أن مجموعت�ي 
القصصية )العلياء( ورواية )لعنة إساء( 
تحم�ل أف�كارا جدي�دة لم يس�بق لهم أن 

وجودها يف أي عمل ادبي أخر .
مجموعت�ك  ص�درت   20١8 ع�ام  يف   *
القصصية األوىل )العلياء(، ماذا أرادت ان 
تقول علياء عبد الباري عرب مجموعتها؟ 

 مجموعت�ي القصصي�ة كان�ت تجربتي 
األوىل يف عال�م الن�رش، تحت�وي املجموعة 
ثم�ان قص�ص كل قص�ة تق�ول رس�الة 

مختلف�ة فف�ي قص�ة »بائ�ع املصابي�ح 
»نجدها تحث الشباب عىل اإلبداع والصرب 
من أج�ل التميز يف أعماله�م، أما يف قصة 
املتذم�رة  الخ�راء »و«البن�ت  »الرق�ة 
والبالون�ات« و »ملك�ة جم�ال »توض�ح 
أهمي�ة الجم�ال الداخيل والثق�ة بالنفس 
بأس�لوب خيايل إبداعي، إم�ا قصة »الباب 
الس�حري »فهي قصة نابعة م�ن الخيال 
تجع�ل الق�ارئ يس�افر ع�رب س�طورها 
اىل عال�م ثان وإح�داث ش�يقة، أما قصة 
»النج�م الثاق�ب »و«الخ�وف م�ن املطر« 
ففيها رس�الة أمل لألطف�ال الذين فقدوا 
أحباءه�م وأجربته�م الح�روب واإلرهاب 
عىل ترك الدراسة ورشدوا ودمرت مدنهم، 
أم�ا قصة »ن�دى والف�رئان »فه�ي قصة 
طريف�ة وخيالي�ة توض�ح وراء كل يشء 

يحصل رسائل ربانية خفية.
* أيهم�ا األقرب إلي�ِك القص�ة أم الرواية 

وملاذا؟ 
 القص�ة القصرة، ألنن�ا يف عر الرسعة 
اتجاه�ات  يف  و عاملن�ا يرك�ض مرسع�اً 
مختلفة، وهناك أسار كثرة يف هذا العالم 
و األح�داث  في�ه فمن الرائع تجس�يد كل 
حدث بقصة قصرة مع رسائل جوهرية.

* ترفض الكاتبة املري�ة إيمان البكري 
يف  ذكوري�ة  كان�ت  الكتاب�ة  أن  فك�رة 
األس�اس، برأي�ك ما ال�ذي أضافت�ه املرأة 

الكاتبة للمجتمع يف كتاباتها؟
أعتقد أن املرأة والرجل وتران لسيمفونية 
واح�ده و كالهم�ا يكمالن األخ�ر يف عالم 
الكتاب�ة والثقاف�ة، امل�رأة الكاتبة ممكن 
تضيف للمجتمع الجمال والحب والرحمة 

و الصرب عندما تتحدث عن قضايا الوطن 
واملجتمع و الوجود.

* )لعن�ة إساء( الرواي�ة الت�ي صدرت يف 
ع�ام 202١، إىل أين تأخذنا ه�ذه الرواية، 

وه�ل ه�ي ولي�دة الح�روب والدم�ار؟
 فك�رة رواية )لعن�ة إساء( هي كيف من 
املمكن أن يتح�ول الظلم الذي يتعرض له 
اإلنس�ان إىل لعن�ة تالحق الظامل�ني وفيها 

خيال خصب قد يأخذكم إىل امليتافيزيقية 
والواقعية، كانت أوراقها بمثابة مساحة 
لرسد الذكريات و الصدمات لش�خصيات 
مختلف�ة حت�ى نظمت يف فص�ول ابتدأت 
بالب�رة وصوالً إىل نين�وى و من تاريخ 
معه�ا  س�يعيش  م   20١7 إىل  م   2003
القارئ امل�وت و القت�ل والتعذيب والحب 

والفرح و األمل و العدالة و الظلم.

* ماذا عن املوصل ومش�هدها الثقايف بعد 
تحريرها؟ وهل اتساع املشهد الثقايف املرأة 
املوصلية وأتاح وسائل الدعم واملشاركة؟.
** املوصل تشهد تطورا ثقافيا متجددا و 
واسعا بعد التحرير، حيث كثرت منتديات 
الق�راءة وإقب�ال الن�اس القتن�اء الكت�ب 
والكتابة، فبعد س�نوات ظالم جاء التنوير 
بالثقافة، هناك العديد من األقالم الش�ابة 
التي تنتج أعماال أدبية رائعة سواء تتعلق 
بالشعر والخواطر او فن القصة القصرة 
والرواي�ة التي أقف أحيانا عندها مذهولة 

من روعة سدها وأبجديتها املنتظمة.
* ترجم�ي يل هذه الكلم�ات )األيام، إالم، 

املوصل، ألم، الفراق، الكتابة(
األي�ام : ه�ي مس�احتنا لعي�ش أدوارن�ا 

املختلفة يف هذِه الحياة.
األم : ه�ي مص�در طاقت�ي االيجابي�ة و 
معلمت�ي األوىل لكيف أعيش بس�الم بهذا 

العالم املعقد!
املوص�ل: ولدت يف البرة و زرت وعش�ت 
يف مدن مختلفة حتى استقريت باملوصل. 
الراحة التي اش�عر بها عند دخويل لحدود 
مدين�ة املوص�ل ال يمكن وصفه�ا اعتقد 
السبب ان للموصل سحراً وإسارا تجعلها 

مختلفة وغر قابلة للتجمة!.
أل�م : ص�وت يجعلني أس�تيقظ من عالم 

الوهم ألكون أكثر قوة !
الف�راق : كاب�وس و أس�وأ م�ا يمك�ن ان 

يوجهنا بهذه الحياة !
الكتابة : وس�يلة للوصول إىل حالة النقاء 
والس�الم الداخ�يل و ترجم�ة أف�كاري و 

نقلها للعالم.

حاورها : عمر الصالح 
يولد اإلب��داع من أنن المعاناة ولعنات الحروب، وال يقترص 
عىل فئة أو أخرى، م��ن حقبة الظالم وركام المنازل المدمرة 
والترشيد، اس��تطاعت الكاتبة والروائية  علياء عبد الباري 
الحاصل��ة ع��ىل ش��هادة البكالوري��وس من كلية الهندس��ة 
جامعة الموصل، إصدار مجموعة قصصية بعنوان )العلياء( 

عام 2018 وتلتها رواية بعنوان )لعنة إرساء( عام 2021.

 القاّصة والروائية علياء عبد الباري: التنوير بالثقافة جاء بعد سنوات من الظالم الداعشي
اتساع المشهد األدبي الموصلي بعد التحرير

قصص قصيرة جدا 

املراقب العراقي/ متابعة...
احتف�ت مجلة املأم�ون الصادرة ع�ن دار املأمون 
للتجم�ة والن�رش يف وزارة الثقاف�ة والس�ياحة 
والنرش بالشاعر الراحل الفريد سمعان. وانفردت 
 202١ لس�نة  االول  الفص�يل  عدده�ا  يف  املجل�ة 
الص�ادر حديًثا يف نرش حوار لم ي�ر النور من قبل 
مع الراحل الفريد س�معان قال خالله إن: )الشعر 
وس�ادة الحاملني( اجرته معه زين�ب عبد اللطيف 
كم�ا تص�در غالف الع�دد ص�ورة س�معان. كما 
تضمن العدد الكثر من الدراسات واملواد الثقافية 
املتنوع�ة كان يف مقدمته�ا االفتتاحي�ة وكتبه�ا 
امل�رشف العام ع�ىل املجلة مدير ع�ام دار املأمون 
وكالة واملستش�ار الثقايف  يف الوزارة الدكتور سعد 
بش�ر اس�كندر وحملت عنوان )لنخل�ق الفرص 
م�ن االزم�ات(. أم�ا مل�ف الع�دد ف�كان بعنوان 
)حضور اآللهة يف الفلس�فة واالدب( واس�هم فيه 
حاتم ال�رسوي من مر وكل من س�ناء محمود 
املش�هداني ومصطف�ى البغ�دادي وعص�ام ثاير 

وأمجد حميد من العراق.  
وض�م الع�دد ايًض�ا دراس�ات مهم�ة اخ�رى من 
بينها دراس�ة عن رواي�ة )ال يشء يحك�ي ( بقلم 
من�ذر عب�د الح�ر وكتب محم�د جبر ع�ن رواية 
الصليب وثمة دراس�ة بعنوان حري�ة اللغة وامليتا 
لس�انيات بمحمد يونس واخ�رى بعنوان )التعقل 
يف وجه املوت( للدكتور س�امي محم�ود ابراهيم. 
واستعرض حسني عيل خضر )نص تشيخوف يف 
قصص بيتس�وخ وبويدا(. وكتب حالل اسماعيل 
م�ن املغرب عن التجمة وتط�ور األفكار النظرية 
يف العالم اإلس�المي خالل العر الوس�يط ونقرأ 
ايًض�ا دراس�ة  املغ�رب  أخ�دوش م�ن  للحس�ني 
بعن�وان )الوق�ت الحميم�ي( وم�ن اس�بانيا توىل 

الدكتور حيدر هتور عواد ترجمة دراس�ة بعنوان 
)الديكتاتوري�ة الثقافي�ة الحالي�ة .. تق�دم نحو 
الع�دم(. ويف باب آفاق نطالع مواد متنوعة اخرى 
م�ن بينه�ا )الغرائبي�ة وتداخل األزمن�ة يف رواية 
الخلود ملي�الن كونديرا( لنادي�ة الدليمي و)التغّر 
والثبات يف رواية املس�يح ُيصل�ب من جديٍد( لعيل 
جّب�ار عطي�ة وكان لعب�د اله�ادي الزع�ر إضاءة 
يف ث�الث روايات لواثق الجلبي واس�تعاد  ش�كيب 
كاظم الشاعر الراحل رشدي العامل فيما استذكر 
حمدي العطار الناقد الراحل حسني سمك حسن. 

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

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

نور 9
على 
نور

�سحيفة-يومية-�سيا�سية-عامة

وحماية  السوق  بحوث  مركز  مدير  تحدث    

املستهلك الدكتور يحيى البياتي عن ارتفاع االسعار 

فقال: »ان ارتفاع االسعار سببه زيادة  قيمة رصف 

الدوالر، اذ كان السعر القديم 120 الف دينار للمئة 

 17 بزيادة   يعني  الفا  اىل145  االن   ووصل  دوالر، 

%، فكل املواد يف االسواق املحلية مستوردة بالدوالر، 

فالتاجر املستورد لن يبيع بالطبع بنسبة 17 % بل 

سيجعلها 20 % خوفا من مضاربات السوق، ولكي 

واملشكلة  الصغري،  التاجر  عن  ونتحدث  يخرس،  ال 

ان هذه االضافات سوف تزداد واملستهلك سيترضر 

اوال بزيادة سعر رصف الدوالر وثانيا بزيادة سعر 

السلع  بيع  عند  ولكن   %  17 هي  فالزيادة   ، البيع 

ستكون 23 % اي ربع القيمة، فاذا كان سعر املادة 

االقل،  يف  دينارا  و250  الفا  فسيصبح  دينار  الف 

والسبب هو عدم وجود تسعرية ثابتة، كون السلعة 

مستوردة، اما عن املواد املحلية، فالصناعة الوطنية 

لم تبلغ مستوى االكتفاء الذاتي مع العلم ان اغلب 

املواد االولية فيها مستوردة«.

رصف  سعر  بارجاع  يكمن   »الحل   أن  اىل  ولفت 

الف دينار للمئة دوالر، لكي يكون  الدوالر اىل 120 

االسعار مستقبال،  ارتفاع  لعدم  املبلغ مساندا  هذا 

معيشة  مستوى  ينخفض  االسعار  وبارتفاع 

املواطن وهي معادلة عكسية، فكلما زادت االسعار 

لالسواق  استطالعنا  وعند  املعيشة،  مستوى  قل 

حاليا نرى ارتفاع االسعار فيها بصورة غري طبيعية 

عند  االسعار  ارتفاع  نرى  عام  كل  يف  انه  العلم  مع 

حلول شهري رمضان ومحرم مع ان سعر الرصف 

يبدأ  كونه  املستهلك  هو  والسبب  حاله  عىل  كان 

مستقرة  اسواقنا  ان  مع  الغذائية  املواد  بتخزين 

املواد  يخزن  فلماذا  التثقيف  اىل  املستهلك  ويحتاج 

مع وجودها يف السوق؟ وقد عقدنا ندوات عدة بهذا 

للبيع   حكومية  منافذ  لنا  تكون  أن  والحل  الصدد، 

املستهلك  لجشع  حدا  لنضع  معقولة  وباسعار 

الحكومية  البيع  ومنافذ  الغذائية،  املواد  بتخزين 

الكلفة واسعارها يف متناول املستهلك  تكون قليلة 

من  يعاني  املواطن  وان  الدخل،  واملتوسط  الفقري 

لذلك  االسعار،  يف  االرتفاع  يصاحبها  التي  البطالة 

الدولة  تدعم  ان  والحلول  كثريا،  املواطن  يعاني 

التجارة  وزارة  من  ونحتاج  الفقرية،  الرشائح 

تكثيف جهودها لزيادة مفردات الحصة التموينية 

املواد  وتسعري  تأخري  دون  ومن  باوقاتها  ورصفها 

الغذائية املحلية واملستوردة يف كل املناطق بالسعر 

تراقب هذه  أن  نفسه، ومن دون مضاربة و يجب 

االسعار«. 

واملدير  التجارة  لوزارة  الرسمي  الناطق  تحدث 

»بسبب  فقال:  حنون  محمد  املالية  للرقابة  العام 

دائرة  ودخول  االقتصادي  والتحدي  كورونا  ازمة 

التجارة  لوزارة  التابعة  واملالية  التجارية  الرقابة 

من  والحد  ومتابعتها  االسواق  ثقافة  موضوع  يف 

ارتفاع االسعار، تم اكتشاف يشء مهم جدا وهو انه 

ال توجد يف الدولة اليوم جهة قطاعية تتابع عملية 

تسعري املواد الغذائية وبالتايل فاملوضوع مهم جدا، 

وان  القانون  يحددها  جهة  هناك  تكون  ان  البد  اذ 

تكون اما وزارة التخطيط او دائرة الجريمة املنظمة 

تشكيل  اىل  بحاجة  ونحن  الداخلية،  لوزارة  التابعة 

االرتفاع  نسبة  ويعرف  االسعار  يحدد  حكومي 

ونسبة االنخفاض والسوق االن تفتقر اىل آلية تعيني 

تذهب  عندما  الرقابية  االجهزة  حتى  بل  االسعار، 

للسوق تواجه مشكلة عدم وجود تسعرية محددة، 

دون  من  ويضعها  االسعار  يحدد  من  هو  فالتاجر 

رقيب، وتسعى الوزارة اىل أن تكون احدى الجهات 

نحن  وبالتايل  التسعرية،  عن  املسؤولة  القطاعية 

الجهة،  هي  من  نحدد  أن  يف  كبرية  مسؤولية  امام 

الرقابة التجارية هي املسؤولة عن  او تكون دائرة 

امام  وضعتنا  االقتصادية  واالزمة  االسعار،  تحديد 

اهمية وجود قطاع حكومي يتابع االسعار«. 

 البطاقة التموينية
الحصة  يف  وزع  الذي  العنرب  الرز  أن  حنون  واكد 

مؤخرا  جيد، وكل من يشكو من عدم صالحيته عليه 

أن يراجع الرقابة االقتصادية والرقابة الشعبية عىل 

الرسمي  الناطق  وموقع  الوزير  وموقع  االنرتنت 

باملتابعة  معنية  القطاعات  هذه  وكل  واالعالم 

والتدقيق، ويف رمضان سنجهز اربع مواد اساسية 

الطحني  مع  الرز  الطحني،  الزيت،  )السكر،  هي 

التجهيز،  يف  متقدمة  لنسب  االن  ووصلنا  الصفر( 

وقريبا ينتهي ملف تجهيز حصة رمضان بالكامل، 

وكانت سابقا تخصيصات الوزارة من املوازنة هي 

فقط  لوجبتني  اال  تكفي  وال  دينار  مليار    )793(

العام  اربع وجبات خالل  للعام هذا، لكننا سنوزع 

البطاقة  مفردات  نوزع  االموال  تأتينا  كلما  ونؤكد 

التموينية«.  

االرتفاع املفاجئ
جميل  باسم  االقتصادي  الخبري  تحدث  جانبه  من 

االرتفاع  »هذا  فقال:  االسعار  ارتفاع  عن  انطوان 

العراقي  الدينار  قيمة  وانخفاض  للدوالر  املفاجئ 

وبالنسبة التي تتجاوز امكانيات الطبقات الفقرية 

الطبقات  كل  ويف  السوق،  يف  اثر   ،  % و23   5 وهي 

الفقرية واملتوسطة حتى انه اضعف القوة الرشائية 

الطبقات  بعض  استغلت  ولالسف  الطبقات  لهذه 

بنسبة  عليها  فزادت  الزيادة،  هذه  الطفيلية 

وانخفاض  الدوالر  ارتفاع  حجة  تحت   %  50 ربما 

الدينار، ما احدث شلال اقتصاديا يف السوق، ولكن 

الطبقات غري املضمونة والتي ال تتسلم راتبا وهم  

 8( تعدادهم  ويبلغ  الخاص   القطاع  يف  يعملون 

ماليني( نسمة او اكثر، هي التي تعاني ويجب عند 

تخفيض العملة ان يكون لدينا قطاع انتاجي كبري 

وحاجات  الثغرات  يسد  ان  يستطيع  محيل  واسع 

السوق ويصدر البضاعة، لكي تتم منافسة السلع 

واملنتجات االجنبية الخارجية، ولكن ال توجد لدينا 

 %  85  -  81 بنسبة  للتصدير  وبضائع  سلع  االن 

والسلع  االدوية  ان  اذ  االستهالكية،  القائمة  من 

اثر بشكل كبري  ما  الخارج،  االخرى مستوردة من 

مستوردة  هي  نعلم  كما  السلع  وكل  االسعار،  يف 

سلبي  هو  ما  بقدر  الثاني  الجانب  ومن  بالدوالر، 

النقدية  السيولة  وفر  فقد  الفقرية  الطبقات  عىل 

تحول  أن  استطاعت  الحكومة  ان  اي  للحكومة 

ما  عن    % و23   5 بزيادة  الدوالرات  من  مجموعة 

قيمة   املركزي  البنك  وحدد  سابقا،  تحولها  كانت 

الدوالر بـ 1450 دينارا بالتعاون مع الحكومة رغم 

العملة  سعر  تحديد  يف  مستقل  املركزي  البنك  ان 

ادى  وهذا  النقدية،  السياسة  عن  مسؤول  وهو 

يف  تضخم  فحدث  االقتصادية،  السوق  يف  شلل  اىل 

واستطاعت  السوق  يف  اقتصادي  وانكماش  النقد 

اسعار  فرفعت  العملية،  هذه  استغالل  الطفيليات 

بنسبة  قيمتها   من  اكثر  والبضائع  السلع  بعض 

للحاجات  واستغالل  احتكار  وصار   %  100

االدوية  وحتى  بل  والسكر  الزيت  مثل  االساسية 

وهذا قد اثر يف الطبقات الفقرية، وكان رأي الخرباء 

أن يكون تخفيض قيمة الدينار بنسبة 10 % فقط 

وامامنا مرحلة التعايف من كورونا، ما سيعمل عىل 

النفط  ارتفاع  وعند  النفط   عىل  كبري  طلب  خلق 

وفعال  االقتصاد،  وينتعش  ايراداتنا  تزداد  سوف 

أن  واستطاع  دوالرا  من60  اكثر  اىل  ارتفع  النفط 

يوفر مبالغ نقدية كبرية وهي اكثر من 35 ترليون 

بعيدا  االقتصادي  امللف  ادارة  استمرت  واذا  دينار، 

اقتصادية  طفرة  ستتحقق  املسترشي  الفساد  عن 

كبرية يف مجال االستثمار تستوعب اعدادا كبرية من 

العاطلني وتقل البطالة ونسب الفقر وفق برنامج 

الخطة الخمسية 2018 - 2022«.

رمضان  شهر  حلول  »بمناسبة  انطوان  وبني   

الفقرية  الطبقات  كاهل  عن  وللتخفيف  املبارك 

فعىل  الحكومة أن توفر اما سالت غذائية للفقراء 

باسعار  التجارة  وزارة  وبضائع  سلع  تطرح  او 

وتطرح  املركزية  االسواق  تنعش  أن  او  مدعومة 

سلعا لتنافس وتؤدب التجار الفاسدين او تعيد فتح 

الفقرية  للطبقات  املدعومة  التعاونية  الجمعيات 

واملوظفني من الدرجات الدنيا«. 

الدكتور  الزراعة  لوزارة  الرسمي  الناطق  تحدث 

يف  االسعار  ارتفاع  تأثري  بشأن  النايف  حميد 

شمل  االرتفاع   تأثري  »ان  فقال:  الزراعي  املنتج 

والفواكه  الخرضاوات  اما  الدواجن،  قطاع  ايضا 

هناك  الحقيقة  ويف  العراقي  بالدينار  فاسعارها 

وهؤالء  االسواق  يف  ومضاربون  ومحتكرون  اياٍد 

يحاولون زيادة االسعار ونحن كوزارة جابهنا هذا 

االمر وتم تشكيل لجنة يف الوزارة ملتابعة االسعار، 

اما الطماطم فهناك فجوة ملدة 15 يوما وهي فرتة 

لتخفيض  الطماطم  واستوردنا  املوسم،  انتهاء 

االسعار، كون موسمها قد انتهى، ومنذ سنتني لم 

حالة  هذه  ولكن  للطماطم،  االسترياد  باب  نفتح 

املحاصيل  زيادة  حاولنا  كوزارة  ونحن  استثنائية، 

الزراعية ولكن وجود التهريب يجعل الفالح يعزف 

لجنة  تشكيل  عىل  الوزارة  وعملت  الزراعة،  عن 

لتحديد اسعار الدواجن لكي ال نستوردها ونحمي 

واملنتج،  املستهلك  من  كال  يريض  بما  القطاع  هذا 

ولنوفر الدجاج للمواطن يف شهر رمضان وباسعار 

ميرسة، ولدينا معالجات لتخفيض االسعار وتتابع 

آلية للتسعرية، اما املحاصيل  اللجنة عملها وتضع 

تضع  التي  وهي  السوق  تدخل  فاللجنة  الزراعية 

االسعار باالتفاق مع االجهزة االمنية«.

فصورة األستاذ ومكانته وهيبته لدى الطالب وهو 

خالل  من  جذرياً  تغرياً  تغريت  الدراسية  القاعة  يف 

مع  يتحدث  وأصبح  الحاسوب،  أو  املوبايل  جهاز 

االحرتام،  الكثري من عدم  أستاذه بطريقة يشوبها 

يف  طريقته  عىل  االعرتاض  يف  أساليبه  وبدأت 

طابعاً  تأخذ  األسئلة  طرح  يف  وطريقته  التدريس 

فجاً تارًة وهزلياً تارًة أخرى.

إن  يقول:  الحسن  عبد  محمد  الرياضيات  أستاذ 

التعليم  إطار  يف  كثرياً  تأثرت  بالطالب  »عالقتي 

املبنية  األستاذ  بفوقية  أشعر  أعد  فلم  اإللكرتوني، 

التعليم،  من  النمط  فهذا  واإلصغاء،  االحرتام  عىل 

قد كرس الكثري من الحواجز بني الطالب واألستاذ، 

الذين  أصدقائي  وسط  وكأنني  أشعر  وأصبحت 

ينتمون معي اىل نفس الجيل«.

وتشري تقديرات الكوادر التدريسية، إىل تراجع كبري 

يف منسوب االحرتام بني الطالب واستاذه، ولم يعد 

والثانوية،  املتوسطة  الدراسات  عىل  يقترص  األمر 

يف  الجامعية،  املؤسسات  أسوار  ليخرتق  تعداه  بل 

ظاهرة غري مسبوقة.

محمد  الرتبية،  كلية  يف  التاريخ  أستاذ  يتحدث  

الكورس  امتحانات  إحدى  يف  قائالً:  الخفاجي، 

منصات  خالل  من  األسئلة  قدمت  أن  وبعد  الثاني 

الطالبات عىل  التعليم اإللكرتونية، اعرتضت إحدى 

وين  تكيل  »ما  بالقول:  األسئلة  صياغة  طريقة 

الكي هاي األسئلة«، صدمت من رد الطالبة، ولكني 

ولم  األسئلة،  تلك  عن  اإليضاحات  بتقديم  اكتفيت 

استنكر سؤالها، تجنبا للسجال، وما قد يجلبه من 

اختزال املسافة بيني وبني الطالبة بطريقة ال تليق 

بمكانتي العلمية.

فقد  اإلنكليزية،  اللغة  أستاذ  الفتالوي،  عيل  أما 

روى موقفاً مشابهاً ولربما هو األكثر غرابًة، حيث 

إليصال  كبرياً  جهداً  به  بذلت  الذي  الوقت  يف  قال: 

املحارضات،  إحدى  خالل  من  الطالب  اىل  املعلومة 

بدأت اسمع جملة من التعليقات الهزلية لعدد من 

معود  يا  )مشيها  بينها،  من  والطالبات،  الطالب 

للدرس  هي خربانة( و)أستاذ عفت شغيل وأجيت 

إن  قائالً:  ويواصل  أسويهة(،  ما  أقدرك  ما  ولو 

املشكلة األكرب لهذه الترصفات، ال تكمن يف طريقة 

كالم هؤالء الطالب، بل يف عدم استنكارها من قبل 

زمالئهم األخرين، بل العكس من ذلك بدأت عالمات 

االبتسامة واضحة عىل وجوههم وطريقة كالمهم 

وهم يستلطفون هذه املواقف.

من جهته، يقول عضو لجنة التعليم النيابية، رياض 

املسعودي، يف حديث إن: هناك خروقات وتجاوزات 

االلكرتوني،  التعليم  منصات  خالل  من  حدثت  قد 

رقم  العقوبات،  قانون  تطبيق  عدم  نتاج  وهذا 

تجاوزات  هكذا  مثل  يف  1969الخاص  لسنة   ،111

من جهة، وعدم ترشيع قانون الجرائم اإللكرتونية 

التعليم  إن  نعلم  نحن  مضيفاً:  أخرى،  جهة  من 

كورونا،  جائحة  وليد  هو  العراق  يف  اإللكرتوني 

هذه  الستخدام  مهيئ  غري  العراق  فان  وبالتايل 

مرحلة  من  انتقل  كونه  سليم،  بشكل  الوسائل 

الفضاء  اىل  التعبري،  لحرية  وافتقاده  الدكتاتورية 

املفتوح أو الفضاء املنفلت لو صح التعبري، أضافة 

اىل ضعف الرقابة، وساعدت هذه العوامل مجتمعًة 

أن يكون التعليم اإللكرتوني غري مجٍد يف البلد.

نظام  يف  يدخل  أن  ينبغي  كان  العراق  إن  ويوضح: 

لهذا  الطالب  وتهيئة  مبكرا،  اإللكرتوني  التعليم 

بشكل  دخل  ولكنه  رويداً،  رويداً  العاملي  النظام 

مفاجئ مما ساعد يف خلق مشاكل كثرية تخصه، 

مبيناً: نحن غري مؤهلني ملثل هذا النظام، ولكن أن 

تصل متأخراً، خرياً من أن ال تصل.

من  اآلالف  عرشات  سجلنا  املسعودي:  وكشف 

الخروقات خالل هذه املنصات اإللكرتونية منها ما 

هو لفظي، ومنها ما هو صوري، والنتيجة هي عدم 

قدرة هذا التعليم للوصول إىل نتائج إيجابية، مشدداً 

لوزارة  فاعل  دور  هناك  يكون  أن  رضورة  عىل 

ومنظمات  واالتصاالت،  األعالم  وهيئة  الداخلية، 

خروقات  هكذا  مثل  يف  التعامل  يف  املدني  املجتمع 

والحد من سوء استخدام التعليم االلكرتوني

وواصل املسعودي حديثه قائالً، لدينا اآلن 14 مليون 

يمثلون ما ال يقل عن %60  العراق، وهم  طالب يف 

من مجموع املجتمع، وهي فئة كبرية جداً، كان البد 

حقيقية،  وبرامج  وسرتاتيجيات  خطط  وضع  من 

التعليم اإللكرتوني، ليكون  لتحسني وإصالح واقع 

داعما للتعليم الحضوري، وزاد بالقول، إن الطالب 

املوبايل،  أجهزة  استخدام  ثقافة  يمتلك  ال  العراقي 

باإلضافة اىل عدم وجود رقابة عىل استخدامها، مما 

جعل منها أدوات إساءة للكادر التدرييس.

واسرتسل بالقول: يجب استخدام برامج حرصية، 

االلكرتونية  املنصات  هذه  استخدام  من  بدالً 

املعروفة، كأقراص الـ )يس دي( وبإمكان الطالب 

الهاتف،  أجهزة  استخدام  إساءة  لتاليف  اقتنائها، 

ضعف  من  األخرى،  املشاكل  لجميع  تالفياً  وكذلك 

الكهربائية،  الطاقة  توفر  وعدم  االنرتنت،  شبكة 

وغريها الكثري.

يمثل القطاع السكني واحداً من 

التي  االقتصادية  التحديات  أهم 

 2003 بعد  الحكومة  تواجهها 

جديدة  مدن  إنشاء  خالل  من 

املساكن  انتشار  من  والحد 

ما  لكن  البالد،  يف  العشوائية 

الخطط  هذه  تفشل  أن  لبثت 

التي  الفساد  عمليات  بسبب 

تحيط بهذه املشاريع، فضالً عن 

التأخر يف إنجازها.

الدائم  العراقي  الدستور  ونص 

 30 الـ  املادة  يف   2005 لسنة 

للفرد  الدولة  تكفل   ( أوالً   /

الطفل  وبخاصة  ولألرسة، 

االجتماعي  الضمان  ـ  واملرأة 

األساسية  واملقومات  والصحي، 

كريمة،  حرة  حياة  يف  للعيش 

املناسب،  الدخل  لهم  تؤمن 

اعترب  حيث  املالئم(،  والسكن 

السكن  توفري  أن  الدستور 

حياة  تمس  كبرية  أهمية  ذو 

املواطن العراقي وكرامته.

ذي  محافظة  مؤخراً  واتجهت 

سبيل  يف  كبرية  بخطوات  قار 

تناميها  بعد  العشوائيات  تمليك 

عىل  قدرتها  وعدم  كبري  بشكل 

يف  الجديدة  املدن  إنشاء  تأمني 

املالية  األزمة  بسبب  املحافظة 

عن  فضالً  البالد،  تعيشها  التي 

صعوبة اقناع املواطن برتك هذه 

عىل  تجاوز  كونها  العشوائيات 

املال العام.

ذي  بلديات  عام  مدير  ويقول 

أن  شاهني،  العزيز  عبد  قار، 

يف  كثرية  عشوائيات  »هناك 

املحافظة،  ونواحي  أقضية 

السكاني  النمو  تزايد  بسبب 

الجديدة  املدن  استحداث  وعدم 

عن  فضالً  املحافظة،  يف 

املرافقة  األخرى  النشاطات 

أن  الفتاً  العشوائيات«،  لهذه 

»التقديرات تشري إىل امتالك كل 

إىل   1500 من  ناحية  أو  قضاء 

عشوائية  سكنية  وحدة   2000

حديث  يف  شاهني  ».ويضيف 

يف  له  عمل  أول  أن«  املدى«،  لـ« 

إيجاد  يف  التفكري  هو  املديرية 

الحل املناسب لهذه املشكلة التي 

أي  دون  عديدة  لسنوات  بقيت 

بدأنا يف  »، مبيناً« واآلن  لها  حل 

املناطق  لهذه  االلكرتوني  املسح 

واتفقنا مع رشكات متخصصة، 

حيث كانت املسوحات يف السابق 

وبأساليب  بسيطة  مسوحات 

الغرض  لهذا  مستخدمة  قديمة 

واملوظف  املساح  عىل  وتعتمد 

يعتمد  الذي  البلدية  يف  املوجود 

قديمة  وسياقات  أجهزة  عىل 

يف  لفرزها  أحياء  وتختار  للعمل 

منطقة معينة أو تحديدها وهذا 

اىل  ويتعرض  جداً  بطيء  عمل 

كثري من املشاكل واملعوقات«.

اتفقت  مديريته  أن«  إىل  وأشار 

مع رشكة لها أعمال كبرية ولها 

رشاكة مع رشكة أملانية مختصة 

اإللكرتوني  الجوي  املسح  بهذا 

الرشكة  مع  واتفقنا  الليزري 

ملدن  اإللكرتوني  املسح  إلجراء 

العشوائيات  وتحديد  املحافظة 

الخدمات  اىل  إضافة  منها، 

القديمة  املدن  تحديد  األخرى، 

كل  يف  األخرى  والنشاطات 

موضحاً  ناحية«،  أو  قضاء 

قضاء  يف  بارشت  الرشكة  أن« 

أور،  ناحية  يف  وكذلك  البطحاء 

عمل  يف  قفزة  هناك  وستكون 

هاتني املنطقتني ».

أمر  أن«  شاهني،  وأوضح 

اىل  يستند  العشوائيات  تمليك 

والذي   ،2019 لسنة   418 قرار 

املالحظات  بعض  يحمل  كان 

عن  تعجز  البلدية  تجعل  التي 

لكن  العشوائيات،  هذه  تمليك 

النارصية  بلدية  مع  باالتفاق 

الوزارة  اىل  مقرتح  تقديم  تم 

القرار  املقرتح تعديل  ويتضمن 

وتم  التطبيق  سهل  ليكون 

املوافقات  ووصلت  التعديل 

وسنبدأ  والبلديات  البلدية  اىل 

بتمليك  قصرية  فرتة  خالل 

للمواطنني  العشوائيات  هذه 

وبسنوات  بسيطة  وبمبالغ 

طويلة«.

 تعاني الطبقات الفقيرة والمتوسطة من ارتفاع االسعار، الذي له اسباب كثيرة، لكن الحلول 

تبدو قليلة السباب عدة، اهمها سيطرة المحتكرين والمضاربين على السوق بعد انخفاض قيمة 

الدينار ولمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،. 

  هل اسس التعليم االلكتروني عالقة غريبة بين الطالب و االستاذ ؟

بعد أن فرضت جائحة 

كورونا أسلوبًا تعليميًا 

غير مألوف في 

المؤسسات التعليمية 

والتربوية، أال وهو 

التعليم اإللكتروني، 

بدأت الصورة النمطية 

للعالقة بين الطالب 

واألستاذ وعلى 

الصعيد األخالقي 

تتغير بشكل مفاجئ 

وسريع.

كورونا تتحالف مع ضعاف النفوس من المحتكرين لمحاربة المواطن الفقير في لقمة عيشه

الحكومة ) ال ترى، ال تسمع ، ال تتكلم (

الغاء مدن الفقراء
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نفذت لجنة من منظمة املناخ 
األخ�ر العراقي�ة وبالتعاون 
والبيئ�ة  الصح�ة  وزارة  م�ع 
لتقيي�م  استكش�افية  جول�ة 
الواق�ع البيئي ومراقبة التنوع 
زرباطية  ملرتفعات  البيولوجي 
يف محافظ�ة واس�ط املحاذية 

للحدود اإليرانية.
وقال مدير بيئة واس�ط صباح 
عباس يف بياناطلعت ) املراقب 
و الناس (عىل نس�خة منه، إن 
عملية املس�ح الحايل للمنطقة 
املعرف�ة  زي�ادة  يف  ستس�اهم 
حول حال�ة املنطقة وإمكانية 
تحويله�ا إىل محمي�ة طبيعية 
ضمن برنامج الخطوات األوىل 
إلنشاء سلس�لة من املحميات 
الربنام�ج  ضم�ن  الطبيعي�ة 

الحكومي.
وأضاف عب�اس، أن مرتفعات 
املواق�ع  أح�د  زرباطي�ة ه�ي 
كمحمي�ة  لإلع�ان  املرش�حة 
مس�احتها  نتيج�ة  طبيعي�ة، 
الخراء الواسعة وبعدها عن 
ضجيج املدن، إضافة إىل تواجد 
عدة أنواع من الحيوانات الربية 
فيه�ا والتي تحت�اج إىل حماية 
قانوني�ة م�ن عملي�ات الصيد 

الجائر.
يذكر أن هيئة استثمار واسط 
أعلنت يف وقت سابق عن إعان 
كفرص�ة  زرباطي�ة  منطق�ة 
بع�د  س�ياحية  اس�تثمارية 
تنظيم الطريق املؤدي إليها من 

قبل الحكومة املحلية.

ارتفاع مخيف بنسبة ملوحة المياه في قضاء الفاو

أعلنت منظمة اليونسكو التابعة 
التصمي�م  ع�ن  املتح�دة  لالم�م 
الفائ�ز العادة بناء جامع النوري 
الكب�ر يف مدين�ة املوص�ل ال�ذي 

دمره تنظيم داعش االرهابي.
تقري�ر   يف  اليونسك�و  وقال�ت 

نرشته عىل موقعها الرس�مي ان 
ثماني�ة معماري�ني مرصيني قد 
ف�ازوا يف املسابقة الدولية إلعادة 
إعمار مجم�ع املسجد  التاريخي 

يف املوصل.
وق�ال املنظم�ة ان�ه ت�م اختيار 

التصمي�م الفائ�ز من ب�ني 123 
مش�اركة وق�د قدم�ه فريق من 

أربعة رشكاء مرصيني.
املدي�رة  أزوالي  أودري  وقال�ت 
العام�ة لليونسك�و يع�د اختيار 
التصميم الفائز »املواقع الرتاثية 
واملعال�م التاريخية هي محفزات 
قوي�ة لش�عور الن�اس باالنتماء 
مفتاح  والهوية..إنها  واملجتم�ع 
والع�راق  املوص�ل  روح  إلحي�اء 
اوضح�ت  جانبه�ا  ككل«.وم�ن 
نورة بنت محم�د الكعبي وزيرة 
الثقافة والشباب بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة انه يف عام 2018 
االم�ارات زم�ام  »أخ�ذت دول�ة 
املب�ادرة وانضم�ت إىل اليونسكو 
 ، التاريخ�ي  املسع�ى  ه�ذا  يف 
وإرث  تاري�خ  م�ن  املستوح�ى 
املوص�ل ومرون�ة وقوة ش�عبها 
لقد قربنا بلوغ هذا اإلنجاز الهام 
م�ن تحقي�ق االلت�زام املش�رتك 
الس�تعادة التماس�ك االجتماعي 
يف  والتسام�ح  األخ�وة  وروح 
املوصل م�رة أخ�رى«. ويتضمن 
مص�ىل  بن�اء  إع�ادة  امل�رشوع 
والتكام�ل  التاريخ�ي  الن�وري 
العض�وي للمجم�ع وه�و أك�ر 

مساحة عام�ة يف مدينة املوصل 
القديم�ة ، يف محيط�ه الحرضي 
العام�ة  األماك�ن  خ�الل  م�ن 
املفتوحة مع خمس نقاط دخول 
بينم�ا  املحيط�ة  الش�وارع  م�ن 
س�تبدو قاعة الص�الة كما كانت 
قبل ه�دم مسج�د الن�وري عام 

2017 من قبل تنظيم داعش.
تحسين�ات  املوق�ع  وسيش�هد 
الض�وء  اس�تخدام  يف  ملحوظ�ة 
الطبيع�ي واملساح�ات املوس�عة 
 ، الش�خصيات  وكب�ار  للنس�اء 
والتي ستتصل بالقاعة الرئيسية 
م�ن خالل فتح�ة ش�به مغطاة. 
يمك�ن أن يك�ون أيًض�ا بمثاب�ة 

مساحة مفتوحة للصالة.
 وكانت مسابقة التصميم الدولية 
إلع�ادة إعم�ار وتأهي�ل مجم�ع 
الن�وري يف املوصل قد انطلقت يف 
ترشين الثاني نوفمر عام 2020 
من قب�ل اليونسكو وت�م اإلعداد 
للمسابقة بالتنسي�ق الوثيق مع 
الثقاف�ة العراقية والوقف  وزارة 
السني العراق�ي وبدعم من دولة 
اإلم�ارات وجميعه�م أعض�اء يف 
املش�رتكة  التوجيهي�ة  اللجن�ة 

للمرشوع.

تقييم الواقع البيئي و التنوع 
البيولوجي لمرتفعات زرباطية

أعلنت دائرة بلديات محافظة ذي قار انهاء 
خدم�ات جميع اإلج�راء اليوميني العاملني 
يف كاف�ة املؤسس�ات البلدية م�ن الذين تم 
تعيينهم يف العام الجاري 2021 بسبب عدم 
توفر السيولة املالية وتأخر وصول املوازنة.

وق�ال بي�ان للدائرة أن�ه يس�تثني من هذا 
القرار املتطوعني للعم�ل اإلداري فقط بعد 
أخذ التعهدات بعدم املطالبة بمستحقاتهم 

املالية.

تأهي�ل  مل�روع  املنف�ذة  الرك�ة  ب�ارشت 
كورني�ش الب�رة، ، أعماله�ا من خ�ال قلع 
الرصي�ف وهدم األكش�اك وإزال�ة التعارضات 
املوجودة ع�ىل ضفاف الكورنيش للبدا بأعمال 

التأهيل.
وق�ال مدير الرك�ة املنفذة للم�روع رحيم 
البزوني  إن بداية العمل لم تشهد قطع الشارع 
لضمان انس�يابية الحرك�ة مبينا انه مع تقدم 

األعمال يف املروع سيتم قطع الشارع.
وأش�ار البزون�ي أن أعم�ال امل�روع تبدأ من 
مجم�ع القصور الحكومية لغاي�ة بناية البنك 
املرك�زي وبط�ول يبل�غ 2700 م�راً وهو من 
ضم�ن املش�اريع املحال�ة ع�ام 2020 وم�دة 
التنفي�ذ هي عام ونصف الع�ام ولكن الركة 
ستعمل بشكل مضاعف من اجل إنهاء األعمال 

قبل انطاق بطولة خليجي 25.
وأوض�ح البزوني أن أبرز املش�اكل التي تواجه 
العمل ه�و وجود ع�دد كبري م�ن التعارضات 
والتجاوزات الت�ي يجب إزالتها من اجل إكمال 

املروع فض�ًا عن وجود قابل�وات كهربائية 
وأخرى لاتصاالت تم مخاطبة الجهات املعنية 
بها م�ن اجل إرس�ال مختص�ني إلزالتها دون 
الرر بها.إىل ذلك طالب عدد من املواطنني عرب 
حديثه�م برورة تعويضه�م أو إيجاد أعمال 
بديلة عن التي كانوا يزاولونها عىل الكورنيش 
كونه�ا مص�در قوته�م الوحيد، يف ح�ني أبدى 
البعض اآلخر منه�م تفاؤله بانطاق املروع 
ال�ذي اعتربوه بأنه تأخر كث�رياً وكان يجب أن 

ينجز منذ وقت طوي�ل كون أن الكورنيش هو 
واجهة س�ياحية للمحافظة وجميع من يزور 

املحافظة يقصده.
وكان برنام�ج املتاب�ع ق�د ناق�ش يف إح�دى 
حلقات�ه الس�ابقة ملف عدم تأهي�ل كورنيش 
الب�رة يف ظل وجود أكثر م�ن تريح ألكثر 
من جهة حكومية منها وزارتي النفط والنقل 
بتخصي�ص أم�وال لتأهيل�ه ولك�ن عىل ارض 

الواقع لم ينفذ يشء.

الحكوم�ة  كش�فت 
املحلية يف الديوانية عن 
بل�وغ ع�دد املش�اريع 
يف  املتلكئ�ة  الوزاري�ة 
املحافظ�ة 28 مروع 
القطاع�ات  بجمي�ع 
الخدمية.وقال املحافظ 
زهري الشعان إن بعض 
املش�اريع الوزاري�ة تم 
حل مشاكلها كمروع 
وم�روع  املج�اري 
املستش�فى االس�رايل، 
اىل ان مجموع  مش�ريا 
مشاريع تنمية االقاليم 
لعام 2019 يف املحافظة 
تتجاوز ال�92 مروع.

يف  املقاول�ني  اتح�اد  أعل�ن 
م�ع  التنسي�ق  ع�ن  واس�ط 
الحكومة املحلية بحل جميع 
املش�اكل املالي�ة العالقة مع 
املقاولني املنفذين للمش�اريع 
باملحافظ�ة ضم�ن املوازنات 

السابقة.
االتح�اد  رئي�س  وق�ال 
محس�ن  احم�د  باملحافظ�ة 
م�ع  عق�د  اجتم�اع  عق�ب 
الشأن  الحكومة املحلية بهذا 
أن حل هذه املشاكل سيسهم 
قب�ل  م�ن  بق�وة  العم�ل  يف 
بتنفي�ذ مش�اريع  املقاول�ني 
موازن�ة 2021 الت�ي تتضمن 
ع�دد كبر م�ن املش�اريع يف 

واسط.
أن محافظ�ة واس�ط  يذك�ر 
ش�هدت يف وقت سابق توقف 
وتلك�ؤ ع�دد م�ن املش�اريع 
إقرار  الخدمي�ة بسبب ع�دم 
املوازن�ة لع�ام 2020، فيم�ا 
أعلن�ت الحكوم�ة املحلي�ة يف 
واس�ط عن تخصي�ص 200 
املحافظ�ة  إىل  دين�ار  ملي�ار 
ضمن موازنة 2021 وإضافة 
اكثر من 133 مرشوع ضمن 

مشاريع تنمية األقاليم. 

أع�دت مديري�ة بلدية السم�اوة خطة مش�اريع 
ضم�ن الخطة االس�تثمارية بواق�ع 20 مرشوعا 
فض�ال ع�ن تنفي�ذ مش�اريع أخ�رى بتمويل من 

وارداتها الخاصة.
وق�ال مدير بلدي�ة السماوة إحسان س�عودي إن 
تلك املش�اريع ش�ملت أحي�اء ال�� 36 والكفاءات 
والسجناء السياسيني والحكم وسيد جبار والحي 

العسكري وال� 270 دار.
وأش�ار إىل أن مشاريع الخطة االس�تثمارية تنفذ 
من قبل رشكات مقاوالت فيما يتم تنفيذ املشاريع 

الخاصة بالبلدية بطريقة اإلرشاف املبارش.
وأض�اف أن مديريت�ه تنتظ�ر املصادق�ة عىل تلك 
املش�اريع م�ن قب�ل وزارة التخطي�ط للمب�ارشة 

بأعمال اإلحالة والتنفيذ.

أف�اد عدد من أصحاب املح�ال التجارية ومواطنني 
يف مدين�ة الكوت بعدم تأثر أس�عار امل�واد الغذائية 
بع�د توزيع عدد من املواد ضم�ن مفردات البطاقة 
التمويني�ة مثل الزي�ت والسكر والرز، فيما ش�هد 
الس�وق انخف�اض باملنتج�ات الزراعي�ة بعد فتح 

املنافذ السترادها.
وق�ال عدد منه�م، أن توزي�ع البطاق�ة التموينية 
أدى إىل توقف س�حب هذه امل�واد من قبل املواطنني 
م�ن دون انخفاض األس�عار حاليا، الفت�ني إىل أن 

استمرار توزيع هذه املواد ألكثر من شهر سيسهم 
يف انخفاض األسعار مستقبال.

فيما أش�ار عدد من املواطن�ني إىل انخفاض بسيط 
يف أس�عار املنتجات الزراعية املست�وردة بعد إعادة 

فتح الحدود.
يذك�ر أن األس�واق املحلي�ة يف واس�ط وع�دد م�ن 
األس�عار  يف  كب�ر  ارتف�اع  ش�هدت  املحافظ�ات 
بالتزامن مع حلول ش�هر رمضان وارتفاع أس�عار 

رصف الدوالر.

إنهاء خدمات 

اف�ادت قائممقامي�ة قض�اء الف�او اقىص 
جن�وب الب�رصة بحص�ول ارتف�اع بنس�ب 
امللوح�ة يف املياه الواصل�ة للقضاء اىل 2800 
)TDS( م�ا ين�ذر بخطر ارتفاعه�ا بصورة 

أكر خالل االيام املقبلة.
ووصف القائممقام وليد الرشيفي يف حديثه 
نسبة امللوحة املذكورة بغر القليلة وبإمكان 
املواطنني الش�عور بها يف املي�اه الواصلة اىل 
منازلهم يف ظل عدم وجود اي حلول واقعية 

لتحلية املياه.
فيما قال عدد م�ن املواطنني يف قضاء الفاو 
ان نوعية املياه الواصلة اىل منازلهم تتذبذب 
ب�ني املالح�ة ج�داً واالعتيادية لكنه�ا بكال 
الحالت�ني غر صالحة لالس�تهالك البرشي، 
فيم�ا بينوا ان وضعية املي�اه لديهم لم تحل 
من�ذ س�نوات حي�ث انه�م يعان�ون ارتفاع 

نس�ب ملوحتها يف كل صيف ويعتمدون عىل 
مي�اه )RO( يف اس�تخداماتهم ورشاءها من 

اصحاب الحوضيات.
وكان برنام�ج املتاب�ع ق�د ناق�ش يف احدى 
حلقاته املاضية ملف ارتفاع الرتاكيز امللحية 
يف كل صي�ف بمياه قضاء ش�ط العرب دون 
ايجاد الحلول الجذري�ة لتلك االزمة املتكررة 

سنوياً.
يف حني أعلن محافظ البرصة اسعد العيداني 
عن تسلي�م العتبة الحسيني�ة مستحقاتهم 
املالي�ة إلكم�ال م�رشوع محط�ات التحلية 
ان  اال  من�ذ ع�ام 2019  تسليم�ة  املتأخ�ر 
االخ�رة نفت ذلك وقالت انه�ا طلبت تمديد 
م�دة انج�از امل�رشوع االم�ر ال�ذي رفض�ه 
املحاف�ظ اىل ان زار القض�اء مؤخراً وبعدها 
أعل�ن ان محطات التحلية س�تعمل يف بداية 

ش�هر رمض�ان ولك�ن العتبة كش�فت انها 
قامت بتش�غيل تجريب�ي ملحطتني من أصل 
أربع محطات تعمل بطاقة 400 مرت مكعب 

يف الساعة.
هذا واعلن�ت وزارة املوارد املائية، يف الثالثني 
من الش�هر املايض، بأن وضع الخزين املائي 
مطمنئ ويؤم�ن الخطة الزراعي�ة الصيفية 
رغ�م قلة األمط�ار خالل فصل الش�تاء عىل 
عكس م�اكان متوقع�ا، وفيم�ا أعربت عن 
قلقلها من وضع نهر دياىل الذي يف ظل وجود 
نق�ص يف واردات نه�ر )س�روان( املغ�ذي 
الرئي�ي لسد دربندخان، اش�ار مستش�ار 
ال�وزارة ع�ون ذي�اب اىل أن ه�ذا الرتاجع يف 
كمي�ات املياه ال�واردة قد يق�ف عائقا أمام 
إضافة محاصي�ل جديدة للخط�ة الزراعية 

ضمن حوض دياىل.

إزالة التجاوزات والمشيدات على كورنيش البصرة
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فريق مصري يفوز بالتصميم الخاص باعادة بناء جامع النوري الكبير

نطالب وزير الرتبية املحرتم األستاذ عيل حميد الدليمي
ورئي�س مجل�س ال�وزراء السي�د مصطف�ى الكاظم�ي 
باعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية لطالب املراحل 

املنتهية والغر املنتهية مثل العام املايض
#نطالب_باعتماد_درجه_نصف_السنه_كدرجه نهائيه
                                                                * قاسم سعد

مناشدة

مساع لحل 
المشاكل العالقة

حكومة الديوانية: عدد المشاريع الوزارية المتلكئة 28 مشروعا

أعلن�ت وزارة الداخلية، عن اتخ�اذ إجراءات ملكافحة الفساد، 
وكذلك ملحاسبة املتالعبني بأسعار املواد الغذائيَّة.

وق�ال مدير اإلع�الم والعالقات يف وزارة الداخلية اللواء س�عد 
معن يف ترصيح صحفي، إن مكافحة الفساد التي من شأنها 
التقلي�ل م�ن عمليات الفس�اد تتضمن من�ح املواطن فرصة 
التواصل املبارش مع قيادات الوزارة وتقديم الش�كوى يف حال 
وجود عرقلة أو مساومة، س�واء عر الخط الساخن أو خالل 
اللقاءات األس�بوعية املب�ارشة مع املواطنني الت�ي يقوم بها 

مدير مكتب وزير الداخلية«.
وأض�اف أنَّ اآللي�ة تتضم�ن أيض�اً عملي�ات التج�وال الت�ي 
يق�وم بها الوزير عثم�ان الغانمي، فضالً ع�ن جوالت الفرق 
التفتيش�ية التي تنفذ من قبل وكيل شؤون الرشطة إىل لجان 

املتابعة والعمل الرقابي يف مديرية األمن واألفراد.
وأض�اف معن، »إن دائرة العالق�ات واإلعالم ومن خالل قسم 
الرص�د تستجي�ب إىل أي مناش�دة تكون من خ�الل القنوات 
الفضائي�ة أو من خالل مواقع التواصل االجتماعي وتمريرها 
إىل الجهات ذات العالقة«، مؤكداً أنَّ »هذه اإلجراءات أس�همت 
بش�كل كب�ر يف تقلي�ص قضية ال�رىش أو موض�وع الفساد 

اإلداري«، وفق قوله.

حملة لمراقبة المتالعبين باألسعار

السماوة ..خطة للعام الحالي تضم 20 مشروعا

الكوت .. انخفاض أسعار المنتجات الزراعية بعد فتح االستيراد
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النيوم، الصائمين  أوىص خبير يف طيّب 
بالبحيث عين السيبل الكفيلية بضميان 
تمتعهيم بقسيط كاٍف مين النيوم الجيد 
خالل شيهر رمضان، مؤكيداً أن هذا األمر 
يمكين أن يدعيم الصييام، ويعيزز عميل 

الجهاز املناعي.
وقيال الدكتور فيشيال شياه، مين مركز 
ملستشيفى  التابيع  النيوم  اضطرابيات 
كليفالند كلينك أوهايو يف الواليات املتحدة، 
إنه من املعروف أن مستوى إنتاجية الفرد 
يف العمل يتحّسن عندما يحصل عىل قسط 
كاٍف مين النوم الجيد، مضيفاً أن األبحاث 
أظهرت أن النوم »يؤثر أيضاً يف مستويات 
الجوع والشيبع، كما أن الحرمان الجزئي 
مين النوم يرتبط بالتغيّرات، التي تحصل 
يف هرموني تنظيم الشيهية ما قد يصّعب 

الصيام«، وفق ما نقلته وكالة »د ب أ«.

كما أشيار إىل أن األبحياث ُتظهر أن النوم 
األداء  لتحقييق  كذليك  رضوري  اليكايف 
األمثيل لنظيام املناعة، التي تظّل تشيّكل 
»إذ  الجائحية:  وسيط  ُقصيوى  أولويية 

حيّددت الدراسيات أنيه مين دون قسيط 
كاٍف ومتسيق مين النوم الجييد، تتعرّض 
االسيتجابة املناعيية للقميع، ميا يجعيل 
األفيراد أكثر ُعرضية لإلصابية بالعدوى، 

ويستغرقون وقتاً أطول للتعايف منها«.
وذكر أن الجهاز املناعي ُيطلق أثناء النوم 
بروتينات تسمى السيتوكينات وجزيئات 
يف  يلعيب دوراً مهمياً  مماثلية بعضهيا 
وااللتهابيات،  العيدوى  مين  الحمايية 
مؤّكيداً أن الحرميان من النيوم يمكن أن 
ييؤدي إىل انخفاض إنتاج السييتوكينات 
األخرى.وأوضيح  املضيادة  واألجسيام 
الخبير األمركي، أنه يتعن عىل البالغن 
النوم من سيبع سياعات إىل تسع يومياً، 
ويف املقابل فعدد الساعات وحده ال يكفي 

لتحدييد النوم الصحيي، داعياً 
إىل أخيذ جيودة النوم يف 

االعتبيار: »إذ يحتاج 
النوم إىل اتباع نمط 
ثابت غر متقطع 
اإلميكان،  قيدر 

ميا يجعليك تشيعر باالنتعياش والتجّدد 
والقيدرة عىل العمل بحيوية خالل النهار 
دون الشيعور بالنعاس«.وتابع: »سيواء 
كنيَت تلتيزم بجيدول نوميك املعتياد، أو 
تغّره وفقيًا ملواعيد السيحور واإلفطار، 
أو قيّررت النيوم أثنياء النهيار بيدالً من 
الليل، يظّل من املهّم الحفاظ عىل مواعيد 
النوم واالسيتيقاظ نفسيها كل يوم، مع 
رضورة محاولية الحصيول عيىل القيدر 
املوىص به من النوم، للمساعدة يف تنظيم 
إيقاعاتيك اليوميية، أو سياعة جسيمك 
الداخلية، وتشيجيعك عىل النوم الجيد«.
ونصيح أي شيخص يغيّر نمط 
نومه تغيراً كبراً خالل شيهر 
رمضيان بالعودة إىل الروتن 
االعتييادي بالتدريج عقب 

شهر الصيام. 

كشفت دراسة حديثة أن نقص فيتامن معن يرتبط بمشاكل يف القلب.
وأجيرى باحثون دراسية عىل 360 مريضيا من مرىض القليب، ونرشوا 
نتائجهم يف كانون األول املايض، يف احدى املجالت العلمية والتي بينت أن 
أكثر من 40% من املشاركن يعانون من نقص فيتامن »D« ونحو %28 
لديهم قصور يف نفس الفيتامن، بينما كان 31% فقط من املرىض لديهم 
مسيتويات طبيعية من فيتامين » D«.وبعد تعديلهيم العوامل األخرى، 
خلص الباحثون إىل أن نقص فيتامن » D« وقصوره مرتبطان بأمراض 
القلب اإلقفارية، وارتفاع السكر يف الدم، وارتفاع شحوم الدم، فضال عن 
أن ميرىض القلب أكثر عرضة مرتين لإلصابة بنقص فيتامن » D«.كما 
وجد الباحثون يف الدراسة السعودية أن النساء املصابات بأمراض القلب 
فوق سن الستن هن األكثر عرضة لإلصابة بنقص فيتامن » D«.وينتج 

» D« مين تلقياء نفسيه مين خالل الجسيم عيادة فيتامين 
ألشيعة  الشيمس، ولكين هنياك بعض التعيرض 

ميل  ا لعو التيي مين املمكين أن تؤدي ا
مسيتوياته،  انخفياض  إىل 
ووفقيا للخيراء يف جامعة 
فيإن  هوبكنيز،  جونيز 
السيمنة عامل خطر رئييس 
النخفاض مستويات فيتامن 
» D« ألن الخالييا الدهنيية تمتص 
هيذا الفيتامن وتمنعيه من الدوران يف 
مجرى الدم.وتميل النساء واألشخاص ذوي 
البيرشة الداكنية أيضيا إىل انخفاض مسيتويات 
فيتامين » D«، وكذليك األفيراد األكير سينا لكونهم 
يمتصيون كمية أقل مين الفيتامن من نظامهيم الغذائي 
وينتجون كميات أقل منه يف برشتهم.وبحسب عيادة كليفالند، فإذا كنت 
تعانيي من نقص فيتامن » D«، فقد تعاني من التعب أو آالم العظام أو 
تغيرات املزاج أو ضعف العضيالت أو آالم العضالت أو تقلصاتها.وتحذر 
دراسية نرشت يف دورية »جاما كارديولوجيي«، يف عام 2019، إنه ما لم 
يكن لديك نقص يف فيتامن » D«، فال داعي لتزويد جسيمك به، إذ أكدت 
أن تناول كميات كبرة من مكمالت الفيتامن يمكن أن يسيبب مشاكل 

صحية يف حد ذاته.

ابتكار دواء أثبت فعاليته في القضاء على كوفيد خالل يومين

رغم أن »الربو القلبي« يشير إىل 
أنيه نوع مين أنواع الربيو، ولكن 

الحقيقة أنه مختلف تماماً.
ويعتير الربيو القلبي نوعياً من 
السيعال أو األزيز الذي يحدث مع 
فشيل القليب، ووفقاً مليدى حدة 
األعيراض لديك، فقد يكيون هذا 

األزيز طارئاً طبياً.
ومين املمكين أن يتسيبب فشيل 
القليب يف تراكم السيائل يف رئتيك 
»الوذمية الرئويية« ويف املسيالك 
وتتسيبب  وحولهيا،  الهوائيية 
الوذمة الرئوية يف حدوث عالمات 
النفيس،  وأعيراض مثيل ضييق 
والسعال، واألزيز الذي قد يحاكي 
الربو.أميا الربيو الحقيقي، فهو 
التهياب  بسيبب  مزمنية  حالية 

قيد  اليذي  الهوائيية  املسيالك 
يضيقهيا، ما ييؤدي إىل صعوبات 
يف التنفيس، ولكين ال توجيد أي 
صلية للربيو الحقيقيي بوجيود 
سيائل يف الرئتن أو مرض القلب.
والتفرييق بينهما مهم، ألن عالج 
الربيو مختليف عين عالج فشيل 
القليب. ومين املمكن أن يسياعد 
عيالج فشيل القلب يف تحسين 

األعراض لديك لكلٍّ من فشيل 
القليب والربيو القلبي.وقيد 
يكون اإلفراط يف اسيتخدام 
الحقيقي،  الربيو  عالجات 

االستنشياق  أجهزة  مثل 
ويؤدي  لإلنقاذ، خطيراً 
األعيراض  زييادة  إىل 

سوءاً.

كشيفه  دواء  تطويير  مين  علمياء  تمكين 
للمجتميع الطبيي العاملي، يمكين أن يقيض 
عىل فروس كورونا عند اإلنسيان خالل 48 

ساعة.
وقاليت وكالية أنبياء »األناضيول« إن فريق 
للبحيوث الرسيريية وقيد طور ميع فريقه 
طريقية للعيالج، يف شيكل بّخياخ، يهيدف 

للقضاء عىل خاليا فروس كورونا.
وتوصيل الفرييق البحثيي إىل طريقة للعالج 
أُطليق عليهيا »Hijack RNA« تقيوم عيىل 
اسيتخدام اإلنزيميات الروتينيية لفيروس 
أظهيرت  وقيد   ،»2-SARS-CoV« كورونيا 
النتائيج التيي أجرييت عيىل الحيوانيات أن 
طريقة العيالج تقيض عيىل الفروس خالل 
6 أيام، كما يمكن اسيتخدام الدواء ألغراض 
الوقايية أيضياً إذ إن تأثره يبقيى يف الجهاز 

التنفيس لعدة شهور.

ومن املخطيط أن تسيتخدم طريقة العالج، 
بعيد نجاح التجارب عىل البرش، عر جرعات 
هيا يف الفم ميرة واحدة عيىل فرتات  يتيم بخُّ
تيرتاوح بين 9-10 أشيهر ألغيراض العالج 
والوقاية.ومن املسيتهدف أن يتم اسيتخدام 
هيذه الطريقية ملنيع األوبئية الناجمية عن 
)سيارس(   »1-SARS-CoV« فيروس 
والسيالالت املتحورة منيه واألوبئة الناجمة 

عن عائلة الفروسات التاجية.
وأوضيح ُجمركتشيو طريقية عميل العالج 
الذي ابتكره، قائيال إن العلماء يف محاربتهم 
للعيدوى الفروسيية عيادة ما يسيتهدفون 
إنزيميات الفروسيات ويحاوليون تطويير 
أدويية تعطل هذه اإلنزيميات وإنه فكر منذ 
3 سينوات يف أنه يمكن تطويير آلية تختلف 

عما سبقها.
وأضياف أنه طيور نموذجاً وآليية جديدة 

للعيالج يقيوم فيهيا اليدواء بالتفاعيل مع 
اإلنزيميات ومن ثم إعطاء إشيارة للفروس 

والخلية ليقتل نفسه بنفسه.
وأوضيح جمركتشيو أنهم يخططيون لبدء 
التجارب عىل البرش خالل شهر بعد الحصول 
عيىل الترصيحيات الالزمة مين إدارة الغذاء 

والدواء األمريكية.
يذكر أن الدواء املكتشف حديثا جاء يف شكل 
»بخياخ« ُيعطيى بجرعة واحيدة عن طريق 
الفيم وييدوم تأثيره مليدة تسيعة إىل عرشة 
أشيهر، متوقعا طرح الدواء باألسواق نهاية 
العيام الجاري.وقيال جمركتشيو إنه تلقى 
عروضياً من عيدة رشكات لتطويير اللقاح، 
إال أن املعهيد اليذي يعميل بيه يقيوم بعمله 
لألغراض الخرية ويهدف لتوزيع الدواء عىل 
اليدول بالتسياوي بغض النظر عين حالتها 

االقتصادية.

تعرف على الفرق بين نوعي 
»الربو« الحقيقي والقلبي

وجدت دراسية أولية جدييدة أن نوعاً مين الخاليا 
الجذعيية املوجيودة يف دهيون الجسيم قيد تكون 

عالجاً قوياً لجروح القدم الشديدة.
واشيتملت الدراسية 63 مريضاً يعانون من قرحة 
القيدم السيكرية الغر قابلية للشيفاء والذين تم 
حقنهم بخاليا من دهون أجسيامهم، وخالل فرتة 

لم تتجاوز العام، شفي معظم املرىض.
وأوضح مؤلف الدراسية الدكتور مايكل كارستينز 
أن مرىض السكري معرضون لإلصابة بقرح القدم 
لعيدة أسيباب، وبميرور الوقيت، يمكين أن يؤدي 

ارتفاع نسبة السكر يف الدم بشكل مزمن إىل إتالف 
أعصاب القدمن، مما يؤدي إىل فقدان اإلحسياس. 
هذا يعني أن القروح أو الجروح يمكن أن تمر دون 
أن يالحظها أحيد حتى تتفاقم وتصاب بااللتهاب. 
وبميا أن ميرض السيكري يدمر األوعيية الدموية 
الصغرة يف الجسم، فإن ذلك يعيق تدفق الدم الذي 
يتدخل يف عملية التئام الجروح بشيكل طبيعي، إىل 

القدمن.
عالوة عىل ذلك، يعاني العديد من مرىض السيكري 
أيًضا من انسيداد يف الرشاين الكبيرة، بما يف ذلك 

تلك املوجودة يف الساقن.
من أجل دراسيتهم، لجيأ فريق البحيث إىل الخاليا 
الجذعيية ملسياعدة الجروح الشيديدة لدى مرىض 
السكري الذين كانوا مرشحن للبرت، عىل االلتئام.

قيام الباحثون بحقن الخالييا داخل وحول جروح 
املرىض وعىل طول الرشاين يف أسفل الساق. وبعد 
عام واحد، ُشيفي 50 مريًضا من جروحهم تماًما، 
بينما ُشيفي أربعة آخرون بنسيبة 85% عىل األقل. 
وقد تويف املرىض الخمسية الباقون، ألسباب تتعلق 

بأمراض القلب.

قالت الطبيبة الروسيية املتخصصة يف النظام 
الغذائي، ناتاليا كروجلوفا، إن إحساسيا دائما 
بالجوع ال عالقة له بتنياول الطعام قد يكون 

دليال عىل إصابة اإلنسان بأمراض خطرة.
وأشيارت األخصائيية إىل أن الشيهية املفرطة 
قيد تكون عالمة عيىل اإلصابة بأميراض مثل 

النشاط املفرط للغدة الدرقية.
إنيه »إذا  الطبيييييييبية قائلية،  وأوضحيت 
كان الشيعور بالجوع شيديدا وكان اإلنسيان 
بحاجية دائمة إىل األكل مع أنيه ال ييييييزداد 
وزنا أو يفقده فمن الضيييييروري استشارة 

الطبيب«.
كما أشيارت إىل أن ارتفاع حموضية املعدة قد 
يسهم يف ظهور إحساس غر منقطع بالجوع.

وحسيب الطبيبة، فإن كثرة تنياول الحلويات 
تيؤدي إىل ارتفاع مسيتويات األنسيولن، مما 

يزيد من الشهية.
وأضافيت قائليييييييية إن الشيعييييييور 
بالجيوع الشيديد إىل جانب النعياس والضعف 
قد يشير إىل بعيض املشييييييياكل املتعلقة 

بالصحة.
التيي  املفرطية  الشيهية  أن  الطبيبية  وتيرى 
يسيببها عيدم االنتظيام يف تنياول الوجبيات 
والفيرتات الفاصلية بين الوجبيييييييييات 
والتي تستغرق 4 ساعات أو 4 ساعات ونصف 
السياعة هي أمر طبيعيي. لكن يف أي حال من 
األحيوال يجيب إعيادة النظيييييير يف النظام 

الغذائي.

الكشف عن عالج بالخاليا الجذعية يمنع بتر األطراف لدى مرضى السكري

اطباء: الشعور الدائم بالجوع عرضة ألمراض متعددة منها اضطراب الغدة الدرقية

خبراء: قلة النوم في رمضان تصعب الصيام وتضعف المناعة

الزنجبيل ُيخفض مستويات الكوليسترول ويكافح سرطان الجهاز الهضمي
أظهرت إحدى الدراسات أدلة قوية عىل خصائص 
الزنجبييل املضيادة لاللتهابيات والتي قيد تكون 
مفييدة يف عيالج حياالت مثيل التهياب املفاصل 
والرسطيان وغرهيا، كميا أنيه مصيدر ممتياز 
ملضادات األكسيدة، حيث ُينظر إىل جذر الزنجبيل 

عىل أنه مركب محتمل للوقاية من رسطان 
القولون عيىل وجه التحدييد، وذلك 

وفًقا ملا ذكره موقع 
»إكسريس«.

مؤلفيو  وأشيار 
إىل  الدراسية 
االسيتخدام  أن 
شييوًعا  األكثير 

للزنجبيل هو تخفيف القييء والغثيان املرتبطن 
بالحميل والناتجين أيًضيا عن الخضيوع للعالج 
الكيميائيي وبعض أنيواع الجراحة، كما يسياعد 
الزنجبييل يف تقلييل نسيبة الكوليسيرتول الضار 
يف اليدم ميا يرتتيب علييه تقليل 
طير  مخا

اإلصابة بأميراض القلب واألوعيية الدموية وداء 
السكري.من جانبهم، أوضح باحثون من جامعة 
تكسياس أن رسطان الجهاز الهضميي من أكثر 
أنيواع الرسطانيات شييوًعا حول العاليم، وأهتم 
فريق البحث بتحليل خصائص الزنجبيل املضادة 
للرسطيان األدلة الخاصية بقيدرة الزنجبيل عىل 
مكافحية الرسطيان، حييث أظهرت الدراسيات 
التجريبية أن الزنجبيل ومكوناته النشطة تكافح 
رسطيان الجهياز الهضميي اليذى يشيمل عيدة 
أنواع وهم رسطيان امليريء والبنكرياس واملعدة 
والقولون )األمعاء( واملسيتقيم والكبد.وىف بحث 
آخر، أجرته جامعة طهران للعلوم الطبية بإيران 
تبين تأثير اسيتهالك الزنجبيل عىل مسيتويات 
الكوليسيرتول يف اليدم، وقد تيم إجراء 
البحث عىل 70 شيخًصا تم تقسيمهم 
إىل مجموعيات، حيث أظهرت النتائج 
جيذر  تناوليت  التيي  املجموعية  أن 
الزنجبييل انخفضت لديها مسيتويات 
الثالثيية،  والدهيون  الكوليسيرتول 
مسيتويات  انخفياض  بجانيب 
السيكر يف الدم، وذلك ألن الزنجبيل 
لديه القدرة عىل تحسين حساسيية 
األنسيولن لذليك يمكين اعتبياره عالًجيا فعيااًل 

للوقاية من مضاعفات مرض السكري.

»D« دراسة: نقص فيتامين
 قد يكون َخِطًرا على القلب

هل يحمي »اختبار رائحة الثوم« من كورونا ؟
كشيف استشياري بريطاني متخصص يف 
الفروسيات، أن اسيتخدام »اختبار رائحة 
الثيوم« يمكن أن يسياعد األشيخاص عىل 
أنفسيهم مين اإلصابية  ضميان حمايية 

بفروس كورونا الذى ينتقل عر الهواء.
ووفقيا لتقريير جرييدة »Metro«، حيث 
استشياري  تانيج،  جولييان  الدكتيور 
امللكيي  الفروسيات بمستشيفى ليسيرت 
بريطانييا، قادة الصحة عيىل الرتكيز عىل 

منع انتقال الفروس عر الهواء.
وأخير االستشياري شيبكة سيكاى نيوز 
أنيه يعتقيد أن الرتكييز عىل غسيل اليدين 
والتعقيم كان خطأ، فالطريقة التي ينتقل 

بهيا هيذا الفيروس هيي حًقا مين خالل 
مسافة املحادثة، ىف حدود مرت واحد.

وأوضيح: »عندميا تتحيدث إىل صدييق أو 
تشيارك نفيس الهواء اليذى تسيتمع فيه 
إىل صديقيك يتحيدث فهيذه هي املسيافة 
الخطرة، يمكن أن نسيميها مسافة رائحة 
الثوم، ويمكننا تسيمية ذك باختبار رائحة 
الثوم«.وقال: »لذا إذا اسيتطعت شم رائحة 
فيم من تكلمه، فأنت تستنشيق بعًضا من 
هذا الهيواء الذى يتنفيس باإلضافة إىل أي 
فروس يتم استنشاقه به«.وتابع »هذا هو 
السبب يف أننا نقول إن االلتزام بالقناع أمر 
جييد، والتباعد االجتماعيي أمر جيد، والبد 

من تحسين ظروف البيئة املحيطة 
عن طريق التهوية الجيدة، يشمل 
ذليك فتح النوافذ واألبواب عندما 

يأتى الناس للزيارة«.
وتابيع تانيج: »يمكنيك 
إبقياء النوافيذ مفتوحة 

حتيى يف منتصيف معظيم 
الوقت، ثم يمكنك تحسين 

معدل التهوية يف املنطقة 
الداخليية وهيذا يقليل 
اإلجمايل  الرتكييز  مين 
املحمولة  للفروسيات 

جوا«.

دول في االتحاد االوروبي تلّمح إلى عدم تجديد 
عقود »أسترازينيكا« و »جونسون آند جونسون«

قالت وزيرة يف الحكومة الفرنسية، إن االتحاد 
األوروبيي لين يجيدد عقيود رشاء لقاحيات 
»كوفييد-19« مع رشكتيي »أسيرتازينيكا« 
و«جونسيون آند جونسيون«، بسبب إعطاء 
أولويية ألنواع أخرى مين اللقاحات، وفق ما 

ذكرت وكالة »بلومرغ«.
وأوضحيت »بلومرغ« أن ترصيحات الوزيرة 
الفرنسيية جياءت عقيب إعيالن املفوضيية 
األوروبية هذا األسيبوع إجراءهيا محادثات 
ميع رشكتي »فاييزر« و«بيونتيك« لرشاء ما 
يصل إىل 1.8 مليار جرعة من لقاحمها حتى 

عام 2023.
ويسيتخدم لقياح »فايزر-بيونتيك« تقنيية 
 ،»mRNA« مرسيال الحمض النووي الريبي
وهي التقنية التيي قالت املفوضية األوروبية 
إنها سرتكز عليها يف خططها، بينما تستخدم 
»جونسيون آند جونسيون« و«أسرتازينيكا« 
ضيد  املناعية  لبنياء  الغديية  الفروسيات 

الفروس.
وقاليت وزيرة الصناعية الفرنسيية، أنييس 
بانييه روناشيه، لقناة »بي إف إم« الفرنسية: 
»القيرار ليم ُيتخيذ ابتداًء مين الييوم، ولكن 

ُيمكننيي أن أخرك بأننا لم نبدأ محادثات مع 
أسيرتازينيكا وجونسون آند جونسون بشأن 
عقد آخر، بينما بدأنا بالفعل محادثات بشأن 

عقود مع بيونتك، وفايزر، ومودرنا«.
وقالت رئيسية املفوضية األوروبية، أورسوال 
فيون دير اليين، األربعاء امليايض، إن االتحاد 
األوروبي سيركز عىل التقنييات التي أثبتت 

جدارتهيا«، مثيل اللقاحيات التي تسيتخدم 
تقنية مرسال الحمض النووي الريبي.

وكيررت مفوضية الصحة األوروبية، سيتيال 
كرياكييدس، هيذه الترصيحيات يف مقابلة 
تلفزيونيية عيىل قنياة »بلوميرغ«، وقالت: 
»يجب أن نكون مسيتعدين، ولذلك سينراقب 

هذه األنواع من التقنيات«. 
وتعميل »فايزر« عيىل ترسيع وترة تسيليم 
اللقاحيات للكتلة األوروبيية يف الربع الجاري 
من العام. وقالت فون دير الين إن الرشكة ُتعد 
»رشيكاً موثوقاً«، وإنها »أوفت بالتزاماتها«، 
وذليك عيىل النقيض مين املصاعيب القائمة 
بن االتحاد األوروبي و«أسيرتازينيكا« بعدما 
خفضت الرشكية إمداداتها من لقاح كورونا 

لالتحاد األوروبي.
كما قرر االتحياد األوروبي تعليق اسيتخدام 
لقاح »جونسيون آند جونسون« حتى انتهاء 
السيلطات الصحية من فحص وجود ارتباط 
محتميل بن إصابات بجلطيات دموية نادرة 
واستخدام اللقاح، وتم تعليق استخدام لقاح 
»أسيرتازينيكا« يف العدييد مين دول الكتلية 

األوروبية بسبب مخاوف مماثلة.
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»تروبيكال ريس 4« يحرم البشرية من أكل الموز 

news

ما  يظهر  فيديو  مقطع  أشعل 
ُوصفت بـ”أسوأ شقة” يف نيويورك، 
مطروحة  صغرية  غرفة  وهي 
لإليجار بمبلغ 1650 دوالرا شهريا، 
توك”،  “تيك  تطبيق  عىل  تفاعال 
هذا  ُمشاهدات  عدد  تخطى  إذ 
مليونا.ويبينّ   21 ر  املصونّ املنشور 
يف  الواقعة  الشقة  أن  التسجيل 
من  مؤلفة  فيلدج،  غرينتش  حي 
بعض  سوى  تضم  ال  واحدة  غرفة 
يتعي  فيما  الكهربائية،  األدوات 
مراحيض  استخدام  املستأجر  عىل 
الطابق  سكنّان  لكل  مشرتك  ام  وحمنّ
الحال  كما  باملبنى  عينه  السكني 
نيويورك.وقد  يف  كثرية  شقق  يف 

الذي يحمل  املصور  التسجيل  حصد 
نيويورك”  يف  شقة  “أسوأ  عنوان 
سيتي  “نيويورك  حساب  عرب 
أكثر من  توك”،  “تيك  ريالتور” عىل 
2.6 مليون عالمة إعجاب وعرشات 
بأكثريتها  الساخرة  التعليقات  آالف 
ووضعها.وأشار  الشقة  حجم  من 
الوكيل  وهو  نولتون،  كامرون 
أن  إىل  الفيديو،  نرش  الذي  العقاري 
منذ  السكان  من  خلت  التي  الشقة 
األرجح  عىل  ستجد  املايض،  أكتوبر 
أن  رغم  رسيعا،  يستأجرها  من 
اقترص  للتأجري  إتاحتها  اإلعالن عن 
دون  من  العقاريي  الوكالء  عىل 
الرئيسية  املواقع  عىل  منشور  أي 

لإلعالنات العقارية.
فيلدج  غرينتش  أن  نولتون  وأكد 
“من أكثر األحياء املرغوبة يف العالم، 
الستئجار  أشخاص  سيتقدم  لذا 
)الغرفة(”، رغم وجود شقق أخرى 
بقيمة  حمامات  مع  حجما  أكرب 
إيجار مشابهة مطروحة عرب مواقع 

لإلعالنات العقارية يف نفس الحي.
يف  الشقق  إيجار  متوسط  وكان 
 3790 املايض  أكتوبر  يف  مانهاتن 
“رنت  موقع  وفق  الشهر،  يف  دوالرا 
 65 املعدل  يف  تبلغ  ملساحة  كافيه”، 
مرتا مربعا، فيما ال تتعدى مساحة 
عرشة  الفيديو  يف  رة  املصونّ الشقة 

أمتار.

يف خضـم البحـث عـن أسـباب الزهايمـر وعالجه، يعـود العلمـاء دوماً 
للويحـات الشـيخوخية يف املادة الرماديـة من الدمـاغ باعتبارها الالعب 
املركزي املسبب للمرض. وقد توصل باحثون من جامعة طوكيو، وفق ما 
جاء عرب موقع »نيو أطلس« إىل مقاربة جديدة قائمة عىل ذرات مؤكسدة 
قابلة للحقن يتم تفعيلها من خالل األشعة ما دون الحمراء.وقام العلماء 
بتطوير جزيئة صغرية وصفت عىل أنها محفز ضخ األوكسجي بواسطة 
الضـوء وتستهدف البنية املثنية النشـوانية وتعمل عىل تفكيك اللويحات. 
وال تفعـل ذلك إال عرب التوجيه حيـث تبقى يف حالة من الخمول إال أن يتم 
تفعيلها بواسـطة األشـعة تحت الحمراء القريبة. وعندهـا تقوم الخاليا 
املناعيـة يف الدماغ املعروفـة بالخلية الدبقية الصغـرية بتنظيف الفوىض 
وإزالة البقايا واإلبقاء عىل الخاليا السليمة فقط.وقد تمت دراسة التقنية 
عـىل الفرئان الحية املصابة بالزهايمـر، حيث قام العلماء بحقن الجزيئة 
مبـارشًة يف أدمغة القوارض وتفعيلها بواسـطة مجسنّ يلقي الضوء عىل 
األدمغة ملدة نصف سـاعة يف اليوم عىل مدى أسبوع. وتبي يف النتائج عن 

انخفاض هائل يف الربوتي النشواني.

أطلقت الرشطة الربيطانية نداء للشـهود بعد رسقة »أكرب أرنب يف العالم« بحسب 
التوصيـف الوارد عنه يف موسـوعة غينيـس لألرقام القيايس، فيمـا رصد صاحبه 
مكافـأة ملن يساعد يف العثـور عليه.وذكرت قوات األمن أن األرنـب داريوس البالغ 
طوله 1,29 مرت، رُسق من حظرية كان يعيش فيها يف حديقة أصحابه يف ستولتون 
بمنطقـة روشـست.وعىل تويرت، وعـدت صاحبة األرنـب، أنيـت إدواردز بمكافأة 
ماليـة قدرها ألف جنيه اسـرتليني )1376 دوالرا( ملن يساعـد يف إعادته، موضحة 

أن الحيـوان البالـغ 11 سـنة وفـق 
الصحافة الربيطانية، قد تخطى سن 
التكاثر.وقالت إدواردز وهي عارضة 
سـابقة ملجلـة »باليبـوي« تبلغ 68 
عامـا، لصحيفة »دايـي تلغراف« إن 
»كل حيوان فرد ال يمكن استبداله«.

وأشـارت إىل أن األرنب داريوس يتبع 
بسبب سـنه نظامـا غذائيـا خاصا، 
وبالتـايل فإن توقفه عن هذه الحمية 
من شـأنه تعريضه للموت.وقد أُدرج 
األرنـب داريـوس ضمـن موسـوعة 
القياسـية بوصفه  غينيس لألرقـام 
»أكـرب أرنب عـىل قيد الحياة« سـنة 

.2010

الضوء واألوكسجين يعالجان الزهايمر !

االحد 18 نيسان 2021   العدد  2569  السنة الحادية عشرة

يهـدد مـرض »تروبيـكال ريـس 4« زراعـة 
املوز يف العالم بسبب فطريات الرتبة شـديدة 

العدوى التي ينرشها.
ووفقاً ملـا نقله موقـع »تي يف زفيـزدا«، بدأ 
مرض يسمى »تروبيكال ريس 4« االنتشـار 
بنشاط يف آسيا وأسرتاليا يف القرن العرشين. 
ويف العـام 2019، تـم اكتشـافه ألول مرة يف 
شـحنات املـوز يف أمريكا الجنوبيـة. وقد تم 
بالفعـل إغـالق بعـض املـزارع يف كولومبيا 

وهندوراس.
هذا املرض ليس بأي حال من األحوال عرضة 
لتأثري املواد الكيميائية، لذلك سـيتم سـحب 
الرتبة امللوثة خالل مدة 30 إىل 40 سـنة عىل 

األقل.
يؤثـر املـرض الجديـد يف الغالـب عىل صنف 
»كافينديـش«، الذي يشـكل 95٪ من تجارة 

املوز العاملية، وفقاً لـ »سبوتنيك«.
يؤكد الخـرباء أن حتى جزء صغري من الرتبة 
امللوثـة عـىل نعـل املـزارع يمكـن أن ينرش 
العـدوى. كمـا ينتقـل املـرض برسعـة بي 

النباتات من نفس الجينات.
أزهار ذكور نخيل املـوز عقيمة، بينما تنتج 
األزهـار األنثوية ثماًرا بـدون تلقيح. يالحظ 
الخـرباء أن الكافنديش يتكاثر بال جنس من 

خالل الفروع.
وفًقا للعلماء، ال يوجد نوع من املوز املثمر يف 

الطبيعة مثل صنف كافنديش.
عـالوة عىل ذلـك، يف العديـد من بلدان آسـيا 
وأفريقيا وأمريكا، تعترب هذه الفاكهة منتًجا 
مهًما للغاية يف النظام الغذائي اليومي، وهي 

عىل قدم املساواة مع البطاطس واألرز.
لألغذيـة  املتحـدة  األمـم  منظمـة  ولفتـت 
والزراعـة االنتباه إىل حقيقة أنه، مع مراعاة 
عدد سكان العالم، فإن الزيادة يف احتياجات 
السـكان املتزايـدة يف البلدان الناميـة للغذاء 

هي السبب الرئييس لزيادة إنتاج املوز.   

أفغاني يكرس حياته لشواربه !

عندمـا تفكر يف فيال ، رسعـان ما تتخيل منزاًل شاسـعا يرتفع فوق 
كل يشء آخـر. ومـع ذلك ، تثبت هـذه الفيال اليونانيـة أنه ليس من 
الـروري دائًما أن تكون مبنية بهذه الطريقـة. هذه الفيال تحتوي 

عىل تسع غرف نوم ، لكنها تقع تحت األرض 
منـزل عبارة عـن فيال حديثة تقـع يف جزيـرة Antiparos اليونانية، 
تـم تصميمهـا من قبل كاميلو ريبيلو وسـوزانا مارتينـز. لقد واجه 
املصممان تحديًا كبريًا. أراد أصحاب املنزل فيال أنيقة وعرصية كبرية 
بمـا يكفي لتتسع لعائالتهم وأصدقائهم. لقـد أرادوا أيًضا أن تتمتع 
جميـع غرف النوم التسـع بإطالالت عىل بحر إيجـه األزرق الجميل. 
لكـن: يتعـي أن ال تبان الفيال سـاطعة، و بذلك، توصل املهندسـون 

املعماريون إىل هذه الفيال املبنية تحت األرض.

زوجان يبنيان منزاًل
 في غواصة خارقة للعادة !

االمراض ال تاتي فرادى

شقة من غرفة واحدة 
تبحث عن مستأجر بـ1650 دوالرا شهريا

أوضحت صور التقطتها األقمار الصناعية، وأبحاث 
جزر  تهدد  حقيقية  كارثة  ثمة  أن  حديثة  علمية 
املالديف السياحية الشهرية، حيث سجل غرق عدد 
عاجلة  إجراءات  اتخذت  الحكومة  لكن  الجزر،  من 

لتفادي وقوع الكارثة.
 »scitechdaily« مجلة  ذكرت  ل،  مطونّ مقال  ويف 
العلمية املتخصصة، أن كارثة حقيقية تنتظر جزر 
املالديف، أو يمكن القول بأنها بدأت تحدث بالفعل.

أدنى  من  تعدُّ  املالديف  جزر  أن  بالذكر  جدير 
التضاريس قربا من سطح البحر يف العالم، باإلضافة 
إىل وجود أكثر من 80٪ من جزرها املرجانية البالغ 
أقل من مرت  ارتفاع  عددها 1190 جزيرة تقع عىل 
يجعل  الذي  األمر  البحر،  سطح  فوق  فقط  واحد 
بشكل  عرضة  الهندي  املحيط  يف  الشهري  األرخبيل 

خاص لالبتالع بشكل كامل من قبل املحيط.
العاملي  البحر  سطح  مستوى  أن  علمياً  والثابت 

توقعات  ملليمرتات سنويا، مع   4 إىل   3 يرتفع من 
القادمة، يؤكد  العقود  املعدل يف  مؤكدة بزيادة هذا 
جزر  ينتظر  قاتما  »مستقبال  أن  املحللي  بعض 

املالديف والجزر املنخفضة األخرى«.
وانتهت دراسة حديثة إىل أن الجزر املنخفضة يمكن 
للسكن بحلول عام 2050،  أن تصبح غري صالحة 
حيث تصبح الفيضانات التي تحركها األمواج أكثر 

شيوًعا وتصبح املياه العذبة محدودة جدا، .

تعتـرب الغواصة ذات اللون األصفر الالمـع مكانًا فريًدا للمبيت واإلفطار يف 
الغابة

اإلبداع و املهارة هما كلمتان يمكنك اسـتخدامهما لوصف بناة هذا املنزل. 
باسـتخدام صومعة حبوب قديمة ، أنشـأ كيث وجي مـن نيوزيلندا مالذًا 
فريـًدا. حولوا الصومعة إىل غواصة صفـراء زاهية بداخلها مسكن صغري. 
يقع هذا املنزل الغريب اآلن يف “بحر من الخرة”: الفناء الخلفي للزوجي. 

قدم لنا كيث وجي نظرة عىل مالذهما الرائع.
يتمتـع كيث بخلفية  مهنيـة تقنية وبالتايل فهو يجيد اسـتخدام األدوات، 
فاستخدم املواد القديمة وأعاد تدويرها من الصومعة لتحويلها إىل غواصة 
حقيقية. اإللهام؟ وفقا له ، فقد جاء إليه  ذلك منذ طفولته. بدأت الغواصة 

تتشكل خطوة بخطوة واكتملت بعد عام.
ترقـد الغواصة اآلن يف “بحر من الخـرة” ، او فناء كيث وجي الخلفي  . 
يمكـن تأجري املنزل األصفر املرشق كمسكن مبيـت وإفطار. “مرحبا بكم 

عىل متن الغواصة!” يقول كيث وهو يفتح باب املنزل.

شري خان الذي يعرف أيضا باسم كاكا 
بالعاصمة  املختال”  “العم  أو  شوقي 
يستطيع  يكن  لم  كابول،  األفغانية 
بطريقة  النجومية  هذه  تحقيق 
ورغم  اختارها.  التي  تلك  غري  أخرى 
أن خان لم يحصل عىل مكافأة مالية 

جهده  نظري  الحكومة،  من  رسمية 
هناك  فإن  الطويل،  شاربه  رعاية  يف 
مسؤولي كبارا يف الحكومة ومعجبي 
الخارج  يف  مقيمي  ومشجعي 
يقومون بمساعدته عىل رعاية شاربه 
وصبغات  زيوت  إرسال  طريق  عن 

خاصة للشعر وأحيانا يرسلون نقودا.
حول  خان  إىل  سؤال  يوجه  وعندما 
كيفية رعاية شعر وجهه الفريد بهذا 
بسعادة  قائال  يرد  البديع،  الشكل 
“أحيانا يرسل إيلنّ البعض 100 أو 200 

دوالر”.

سرقة »أكبر أرنب في العالم« في بريطانيا

الفن الرقمي يجذب مزادي 
»سوثبيز« و»فيليبس«

بعد أقل من شهر عىل نجاح دار مزادات »كريستيز« 
دوالر،  مليون   69.3 مقابل  رقمي  فني  عمل  بيع  يف 
و»فيليبس«  »سوثبيز«  مزادات  دار  من  كل  انضم 
عىل  املحفوظة  الفنية  باألعمال  يعرف  ما  لجنون 
أطلق  وقد   »NFT« لالستبدال  قابلة  غري  رمز  شكل 
كل منهما أخرياً مزادات تحت هذا الشعار يف خطوة 
من  لالستفادة  التقليدية  املزادات  دور  سعي  تربز 
ولم  الفن.  سوق  تهز  التي  األخرية  الجنون  موجة 
يكن أحد، قبل ثالثة أشهر من اليوم كما ذكر موقع 
القابلة  غري  »الرموز  بتعبري  سمع  قد  »اليفمينت« 
أو  كلوحة  ما  رقمياً  شيئاً  تعترب  التي  لالستبدال«، 
رسم أو مقطوعة موسيقية أو صورة أو فيديو مع 
شهادة أصالة تخلقها تكنولوجيا الـ»بلوك تشاين«.

لكن املشهد قد تغري مع بيع الفنان األمريكي »بيبل« 
دوالر،  مليون   63.9 مقابل  الفني  الرقمي  لعمله 
لرموز »NFT«. أكثر من  بذلك رقماً قياسياً  مسجالً 
تحدث   »NFT«الـ صفقات  يف  دوالر  ماليي  عرشة 

يومياً وفقاً ملوقع »دابرادار«.

كارثة بيئية .. المحيط يبتلع جزر المالديف

قطـع املهندس الكهربائي الـرويس مكسيم إيغوروف امللقب بـ«فورسـت غامب 
الـرويس« 10 آالف كيلومـرت، مـن مدينـة سـانت بطرسـربغ رشق روسـيا إىل 
فالديفوسـتوك غربا يف عام واحد وثالثة أشهر.مكسيم وهو من منطقة الفولغا، 
قطـع املسافـة وحيـدا من دون أن يكـون مجهزا بمعـدات خاصة، ولـم تكن له 
سـوى حقيبة ظهر حمل فيها بدلتي من املالبس، وشواحن هاتف وفواكه جافة 
ومـاء، وعلبة لرش الفلفل إلبعـاد الحيوانات الربية عنـد تعرضه للخطر.وركض 
مكسيم حوايل 50 كيلومرتا يف اليوم، بحسب »يورونبوز«، واسـتعمل سـتة أزواج 

من األحذيـة الرياضية طيلة مغامرته الرياضية، وكان ينرش يومياته عىل مواقع 
التواصـل االجتماعي عىل طول طريقه.وكان مكسيم خطط لالتحاق بالرياضيي 
الروس يف اليابان ملساندته يف أوملبياد طوكيو، ولكن خطته توقفت بسبب جائحة 
كوفيـدـ19، بعـد أن تأجل موعد تنظيـم األلعاب، كما أنه لم ينـه املسافة إال بعد 
بضعة أشـهر، وكانت ظروف العدو قاسـية جدا أحيانا وسـط صقيع شديدة أو 
حـرارة مرتفعة.وكان مكسيم دون مالحظـات يومية وصف من خاللها األحداث 

واألشخاص، ويستعد اآلن لكتابة كتاب عن مغامرته الفريدة.

مهندس كهرباء يركض من شرق روسيا إلى غربها

فيال تحت األرض !


