
المقاومة ُتحّرك بيدقًا نحو ساحة »االحتالل« 
وتتوعده بـ »زّخات صاروخية«

»طوق العقاب« يلتف حول عنق »الكالب المسعورة«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ت�زداد ح�ّدة التوتر ع�ى الصعيدي�ن األمني 
حكوم�ة  فش�ل  خض�م  يف  والس�يايس، 
مصطف�ى الكاظم�ي، بالتعام�ل م�ع ملف 
جدول�ة انس�حاب الق�وات األجنبي�ة م�ن 
األرايض العراقي�ة، وبينما يرتقب العراقيون 
ب�إرادة  املدع�وم  الربملان�ي  الق�رار  تنفي�ذ 
ش�عبية كبرية، تس�عى الواليات املتحدة إىل 
»التحاي�ل« عى القرار لضم�ان بقاء طويل 

األمد لقواتها.
وتواص�ل الواليات املتح�دة األمريكية، وفقاً 
عس�كريني،  وخ�رباء  مراقب�ني  لتحلي�ات 
تس�رّتها خل�ف عناوي�ن مختلف�ة، لتربير 
تواجدها العسكري يف العراق ورفع وتريته، 
مس�تغلّة يف ذل�ك، “التغ�ايض” الحكوم�ي 
واملماطل�ة يف تنفي�ذ ق�رار مجل�س النواب، 
القايض بإخراج الق�وات األجنبية كافة من 

األرايض العراقية.
ومن أب�رز العناوي�ن الربّاقة الت�ي تتخذها 
واش�نطن، غط�اًء فعلي�اً لقواته�ا القابعة 
داخل معسكرات وقواعد محّصنة، هرباً من 
صواريخ فصائ�ل املقاومة اإلس�امية، هو 
حلف ش�مال األطل�ي “النات�و”، الذي قرر 

مؤخراً رفع عدد قواته يف العراق.
وعى وق�ع االنتهاكات املس�تمرة للس�يادة 
العراقية، وبعد إعان حلف ش�مال األطلي 
“النات�و”، رف�ع تع�داد قواته يف الع�راق إىل 
الدف�اع  وزارة  فتح�ت  أضع�اف،  ثماني�ة 
األمريكية “البنتاغون”، الباب أمام إمكانية 
إرس�ال املزيد من القوات إىل الرشق األوسط 
كج�زء م�ن مهم�ة “النات�و”، بذريعة دعم 
العراقي�ة، وضم�ان ع�دم ع�ودة  الق�وات 

“داعش” مرة أخرى.
وف�ق ذلك، قال املس�ؤول األمن�ي للمقاومة 
اإلس�امية كتائ�ب ح�زب الل�ه، أب�و ع�ي 
العس�كري، يف تغريدة نرشها عى حس�ابه 
يف موقع التواص�ل االجتماعي تويرت: »نؤكد 
عى م�ا قلناه س�ابقاً من تحمي�ل التحالف 
مس�ؤولية  الس�عودي  أمريك�ي  الصهي�و 
تصاعد الهجمات اإلجرامية التي تس�تهدف 
املدنيني والقوات األمنية يف العراق، ال س�يما 
االعتداءات األخرية ضد الحش�د الش�عبي يف 
ش�مال الع�راق والتي يج�ب أن ال تمر دون 

عقاب«.
وأضاف العس�كري: »وهنا البد من اإلشارة 
إىل أن الزي�ادة الكبرية بأعداد قوات االحتال 

بغط�اء النات�و س�تزيد من ح�دة هجمات 
املقاوم�ة بغ�ض النظ�ر عن جنس�ية هذه 
لألمريكي�ة  األولوي�ة  كان�ت  وإن  الق�وات 

منها«.

وتاب�ع قائ�ًا: »م�ن جان�ب آخ�ر نأمل من 
الرشف�اء يف الربملان العراقي إخراس ألس�ن 
الطائفية واالرت�زاق من أمثال ظافر العاني 
وفائ�ق دعبول والكربويل، وإال فإن الش�عب 

سيعمل عى ذلك إن لم يقم الربملان بدوره يف 
إسكات نباح الكاب املسعورة«.

وأش�ار العس�كري إىل أن »م�ا يبذله غيارى 
العراق م�ن مقاومة وحش�د وأجهزة أمنية 

يف ج�رف الن�ر يس�تحق الثناء والش�كر 
ال التجن�ي والنك�ران، لذلك ندع�و الرشفاء 
ع�ى  ميداني�ا  واالط�اع  املنطق�ة  لزي�ارة 
الجهود املبذول�ة لتأمينها وكش�ف أكاذيب 
أبواق داع�ش من وجود معتقات أو معامل 

صواريخ وغريها«.
جلس�ة  خ�ال  الن�واب،  مجل�س  وص�وت 
اس�تثنائية عقده�ا يف الخام�س من كانون 
الثان�ي 2020، ع�ى ق�رار ُيل�زم الحكوم�ة 
بالعمل عى جدول�ة إخراج القوات األجنبية 
م�ن الع�راق، ومنعه�ا من اس�تخدام أرض 
الباد وس�مائها ومياهها، لتنفيذ أية أعمال 

عدائية تجاه دول الجوار الجغرايف.
من جانبه، يقول عضو لجنة األمن والدفاع 
النيابية مهدي آم�ريل ل�«املراقب العراقي«، 
إن »الحكوم�ة الحالية مطالب�ة بمصارحة 
العراقي�ني وإطاعهم عى حقيق�ة التواجد 
العس�كري األجنب�ي يف الب�اد، فض�ًا ع�ن 
طبيع�ة الجه�ود الرامية لجدولة انس�حاب 

القوات األمريكية من األرايض العراقية”.
ويضيف آمريل أن »العراق لم يعد بحاجة إىل 
زيادة عدد القوات األجنبية يف الباد، وكل ما 
يجري من زي�ادة عديد الق�وات هو انتهاك 

للسيادة«، مؤكداً أن »ذلك يتعارض مع قرار 
مجلس النواب الذي يل�زم الحكومة بالعمل 

عى جدولة االنسحاب«.
صنوفه�ا  بمختل�ف  »قواتن�ا  أن  ويؤك�د 
اس�تعادت عافيتها وقدراته�ا عى مواجهة 
املجامي�ع اإلرهابي�ة والتحدي�ات املحتمل�ة 
بع�د االنتص�ار الكبري ع�ى تنظي�م داعش 
اإلجرامي، ولس�نا بحاجة اآلن إىل تواجد أي 

قوة عسكرية أجنبية«.
جدي�ر بالذك�ر أن ق�رار الربمل�ان الق�ايض 
بجدولة انس�حاب الق�وات األجنبية، حظي 
بتأيي�د ش�عبي واس�ع، تمّث�ل بتظاه�رات 
مليونية غاضبة، طالبت ب�”طرد االحتال” 
الس�يما بعد عملي�ة االغتيال الغ�ادرة. وقد 
تجددت االحتجاج�ات العارم�ة، بعد مرور 
عام عى الفقد الكب�ري الذي أحدثته جريمة 
املطار، إذ نّظم العراقيون بمختلف مذاهبهم 
وقومياتهم، تظاهرة مليونية حاشدة غّصت 
بها س�احة التحرير ومحيطها يف الثالث من 
كانون الثاني 2021، لتعلن بش�كل رس�مي 
أن الش�هيدين س�ليماني واملهن�دس هم�ا 
رم�زان قد ُخلِّ�دا يف ضمائ�ر العراقيني رغم 

أنف الراقصني عى دمائهما.

المراقب العراقي/بغداد...
حذرت النائبة منار عبد املطلب، امس األحد، من تزوير 
االنتخاب�ات املبك�رة يف حال انطاقه�ا يف ترشين االول 

املقبل.
وقالت عبد املطلب يف تريح صحفي تابعته »املراقب 
العراقي« أن »عدم اعتماد البطاقة البايومرتية سيؤدي 

إىل حدوث تزوير يف االنتخابات املبكرة« 
وأضاف�ت، أن البايومرتي�ة هي الضم�ان الوحيد لتايف 

عدم تزوير االنتخابات املقبلة«.
وأشارت إىل أن »مجلس النواب مع اعتماد البايومرتية 
خصوص�ا أن انتخابات 201٨ ش�هدت عمليات تزوير 

كبرية«.

يش�ار اىل ان مجل�س الوزراء كان ق�د اعلن عن تاجيل 
االنتخابات املزمع اجراؤها يف حزيران املقبل اىل ترشين 

االول من العام الجاري.

المراقب العراقي/بغداد...
اس�تبعدت لجن�ة االم�ن والدف�اع 
يق�ر  ان  االح�د،  ام�س  النيابي�ة، 
قان�ون الخدمة االلزامي�ة بالدورة 

الحالية.
وق�ال عض�و اللجن�ة النائ�ب عبد 

الخالق العزاوي يف تريح صحفي 
ان  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
»ترشي�ع قانون التجني�د االلزامي 
م�ن القوانني املهمة لامن القومي 
العراقي نظ�را لتأثرياته االيجابية، 
معت�ربا ان »تأجيل�ه املتك�رر منذ 

س�نوات طويلة خطأ اس�رتاتيجي 
تتحمل وزره كل القوى السياسية 

دون استثناء«.
واض�اف الع�زاوي،ان » 3 عوام�ل 
اساس�ية يجب توفريه�ا لترشيع 
قان�ون التجني�د االلزام�ي وه�ي 

مراكز التدريب االساسية واملرافق 
االدارية الحت�واء املواليد باالضافة 
اىل الغطاء املايل مع اليات وضوابط 
توزي�ع الجن�ود ع�ى التش�كيات 
االخ�رية  وان  العس�كرية خاص�ة 

تعتمد منذ 2003  مبدا التطوع«.

التجني�د  ان«قان�ون  اىل  واش�ار 
االلزامي لن ي�رشع يف هذه الدورة 
النيابي�ة وف�ق الق�راءات املتوفرة 
لدينا بسبب ضيق الوقت مع تحديد 
ترشين االول املقب�ل موعدا الجراء 

االنتخابات النيابية املبكرة«.

تحذير نيابي من تزوير االنتخابات

األمن النيابية تستبعد إقرار قانون الخدمة اإللزامية بالدورة الحالية

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
بعد ثماني س�نوات من الحديث عن إنشاء القطار املعلق 
ال�ذي لم يَر النور، وعى الرغم من إهدار مايني الدوالرات 
ع�ى خطط إنش�ائه وخارطته، ألغ�ت وزارة النقل العقد 
امل�ربم مع رشك�ة« ألس�توم الفرنس�ية« لتنفيذ مرشوع 
قط�ار بغداد املعلق“ بعد س�حب أموال امل�رشوع البالغة 

قيمتها 2.5 مليار دوالر.

وكان م�ن املؤم�ل أن ينفذ هذا املرشوع كون�ه يوفر أكثر 
م�ن 15 الف فرصة عمل للش�باب, ويمثل نقلة نوعية يف 
خدم�ة النقل لبغ�داد والقضاء عى أزمة امل�رور الخانقة 
الت�ي تش�هدها العاصم�ة، إال أن التعطي�ل طاله يف ثاث 

حكومات اىل أن انتهى كلياً يف حكومة الكاظمي.
وب�ررت النقل إلغاء هذا املرشوع بوجود ملفات الفس�اد 
تحيط به , لكن االمر املش�بوه هو استياء الحكومة عى 

أم�وال امل�رشوع والبالغ�ة 2,5 ملي�ار دوالر واليعلم أحد 
أين س�تذهب تل�ك االموال، وهو س�يناريو أش�به بإلغاء 
االتفاقية الصينية واس�تحواذ الحكومة عى أموال النفط 
يف البنوك الصينية والتي اُعدت لتغطية تكاليف املشاريع .
وتس�اءل مراقبون عن إنجازات حكوم�ة الكاظمي التي 
يروج لها يف وسائل التواصل االجتماعي ولم يلمسها أحد 
، مبينني أنه كان األحرى بها أن تفعل املرشوع وتبعد عنه 

الفس�اد، وكش�ف خفاياه قبل اللجوء اىل إلغاء العقد مع 
الرشكة الفرنسية.

وب�ني املراقبون أن حلم البغدادي�ني أغتيل عى مدار حكم 
ثاث�ة محافظ�ني مبددين 7 ملي�ارات دينار عى رس�وم 
وتخطيط�ات اتض�ح فيم�ا بعد أنه�ا ) مستنس�خة من 

اإلنرتنت( ولم تتم محاسبتهم ...
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القطار الُمعلق »ُيَعلّق« بعد ثماني سنوات 
من الوعود الكاذبة!!

قانون الموازنة »يتحور« بعد النشر.. 
حذف فقرات وتالعب باألرقام

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
فضيحة من العيار الثقيل وغري مسبوقة، ترافق 
املرحل�ة االخرية م�ن تمرير املوازن�ة االتحادية 
لسنة 2021 والتي صوت عليها مجلس النواب 
قبل ش�هر واح�د، أال وهي اختاف�ات باألرقام 
والنقاط بني ما جرى التصويت عليه تحت قبة 
الربملان وبني ماجرى نرشه يف الجريدة الرسمية 
ع�ى إث�ر املصادق�ة عليه�ا م�ن قب�ل رئي�س 
الجمهوري�ة، لتجعل ه�ذه الفضيحة املواطنني 
أم�ام كبوة جديدة وحرية من أمرهم إزاء ماهو 

موجود حول هذا امللف الحساس.
وكش�فت كتل�ة النه�ج الوطني، وعى لس�ان 
رئيس�ها النائب عمار طعمة ويف بيان رس�مي، 
ع�ن عدم تطابق ج�داول املوازن�ة بني املصوت 

عليه واملنشور يف الوقائع.
ومن ب�ني تل�ك االختافات التي كش�ف طعمة 
ع�ن وجودها هي امل�ادة األوىل والتي تنص عى 

أن تقدي�رات إي�رادات املوازن�ة بمبل�غ )101( 
تريليون تقريبا وتش�ري يف نفس امل�ادة بعبارة 
) حس�بما مب�ني يف الج�دول /أ-( امللح�ق بهذا 
القان�ون .. ولك�ن مجموع اإلي�رادات املذكورة 
يف الج�دول ) أ( امللح�ق مس�جلة بمبل�غ )٩3( 
تريليون دينار فقط، وهذا التنايف بني ما مذكور 
يف امل�ادة األوىل كتاب�ة لتقديرات اإلي�رادات وما 
مذكور يف الج�دول )أ( امللحق يتطلب تصحيحا 

وفق ما صوّت عليه الربملان يف هذه املادة.
وبحس�ب طعمة فإن املادة )2( أوآل -1 - يذكر 
الن�ص املكت�وب أن النفق�ات التش�غيلية تبلغ 
) ٩0،5( تس�عني تريليون�ا وخمس�مائة مليار 
دينار تقريب�ا توزع عى وف�ق الحقل )1،2،3( 
من الجدول )ب( وحينم�ا تراجع الجدول )ب( 
تجد أن مجم�وع هذا املبلغ فقط يف الحقل )1( 
بعن�وان إجم�ايل التش�غيلية بينم�ا الحقل )2( 
يش�ري اىل مبل�غ آخ�ر ) ٩( تريليون�ات تقريب�ا 

بعنوان املديونية ، ويشري الحقل )3( يف الجدول 
اىل مبل�غ ) الربام�ج الخاص�ة تقريب�ا )1،2( 

تريليون.
أما امل�ادة الثالث�ة التي ش�ابها االختاف فهي 
نرش جدولني ملحقني بنصوص قانون املوازنة 
املكتوب�ة أحدهم�ا يطابق النص�وص املكتوبة  

يف قان�ون املوازنة بإجمايل النفق�ات )12٩،٩( 
تريلي�ون دينار ويوجد ج�دول ملحق آخر يبني 
تفاصي�ل م�ا مذك�ور يف املوازنة املرسب�ة التي 
ق�درت اإلنف�اق حينها بمبل�غ )1٦٤( تريليون 

دينار ...
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المراقب العراقي/بغداد...
دع�ت كتل�ة صادق�ون النيابي�ة، امس االح�د، اىل 
تفعي�ل االتفاقية الصينية لح�ل االزمة االقتصادية 

يف العراق.
وقال�ت النائبة ع�ن الكتل�ة اكتفاء الحس�ناوي يف 
تريح صحفي تابعته »املراقب العراقي« ان »حل 
االزمة االقتصادية يف العراق والبناء والتطور يكون 
بتطبي�ق االتفاقي�ة الصينية وليس بقط�ع رواتب 

املوظفني وقرارات وزير املالية«.
واضاف�ت ان »ق�رار وزي�ر املالية فاش�ل وبإمكان 
الحكومة وضع  خط�ط اقتصادية ناجحة بدل من 

االعتماد عى راتب املوظف الذي يعيل به عائلته«.
وبين�ت، ان »الق�رارات الفاش�لة والتخبط من قبل 
وزير املالي�ة تحتاج اىل وقفة جادة من قبل مجلس 
النواب لتاعبه بالقوانني،  ويجب محاس�بته ومنع 
اي اس�تقطاع من رواتب املوظف�ني وعليه االلتزام 

بتطبيق القانون.«
واختتمت الحس�ناوي بقولها ان »رواتب املوظفني 

خط احمر ال يمكن املساس به«.

كتلة برلمانية تدعو إلى 
تفعيل االتفاقية الصينية 
لحل األزمة االقتصادية 

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

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

االثنين 19 نيسان 2021 العدد 2570 السنة الحادية عشرة

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

Almuraqeb Aliraqi Newspaper

إيران 
تكشف عن 

منظومة دفاع 
جوي بعيدة 

المدى

في
اليمن 

شيٌء ال 
يفهمه 

آل سعود

ثائر أحمد 
يؤكد سعي 

الكرخ 
للمركز 

السادس 5

المراقب العراقي/بغداد...
تحدث النائب عباس رصوط، امس األحد، عن موعد 

استجواب وزير املالية، عي عاوي، داخل الربملان.
وقال رصوط، يف تريح صحف�ي تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »تواقي�ع جمع�ت يف مجل�س النواب 
مؤخرا الس�تضافة واس�تجواب وزي�ر املالية، عي 
ع�اوي، خاصة مع بروز فق�رة فرض رضائب عى 
روات�ب موظف�ي الدول�ة، والت�ي حص�ل فيها نوع 
م�ن التحاي�ل »، مرجحا »إعادة الفق�رة اىل الربملان 

لتعديلها«.
وأضاف رصوط، أن »اس�تضافة واس�تجواب وزير 
املالي�ة، ربم�ا تحص�ل خال االس�بوع الج�اري او 
املقب�ل«، مؤك�دا أن »االراء متباين�ة حي�ال إقالته، 
ولكن يف املحصلة النهائية أن القرار مرهون باجوبة 

الوزي�ر«.
ولف�ت إىل أن »هن�اك عدة ملفات س�تطرح، اهمها 
س�عر رصف ال�دوالر وفق�رة ف�رض الرضائب عى 
روات�ب املوظف�ني، خال جلس�ة اس�تجواب وزير 

املالية«.

نائب يتحدث
 عن موعد استجواب 

وزير المالية

منزل يشعل الصراع بين وزيرين

المراقب العراقي/بغداد...
كش�ف مصدر مطلع، امس االحد، عن ح�دوث رصاع بني وزير النقل 
الح�ايل نارص الش�بي، والس�ابق عبد الل�ه لعيبي، بع�د رفض االخري 

تسليم منزل مخصص للوزارة.
وق�ال املصدر يف تريح صحفي اطلعت عليه »املراقب العراقي« ان » 
أمراً صدر بإخاء املنزل الذي كان يسكن فيه وزير النقل السابق، عبد 

الله لعيبي، من أجل تسليمه للوزير الجديد، نارص الشبي«.
واض�اف ان »لعيبي رفض بعد انتهاء مهامه تس�ليم املنزل املخصص 
له، إىل الوزير الحايل نارص الشبي، وبعد أن تدخلت الجهات القانونية، 
ق�ام الوزير لعيبي بوضع مادة اإلس�منت يف مجاري املنزل، إضافة إىل 

تهديم بعض الجدران وكذلك إحداث أرضار كاملة باملنزل«.
وأوض�ح، أن »م�ا ح�دث دف�ع الوزير الحايل ن�ارص الش�بي، إىل رفع 
ش�كوى، وحالياً تم تش�كيل لجنة تحقيقية مع الوزير الس�ابق الذي 

تعمد إرضار األماك العامة«.
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المالية النيابية تصفها بـ »تعديالت« طفيفة !

فضيحة مدوية في موازنة 2021.. اختالفات بين نسخة 
البرلمـــان والمنشورة في الجريدة الرسمية

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
فضيح�ة من العي�ار الثقيل وغري مس�بوقة، تراف�ق املرحلة 
االخ�رية م�ن تمري�ر املوازنة االتحادي�ة لس�نة 2021 والتي 
ص�وت عليه�ا مجل�س الن�واب قب�ل ش�هر واح�د، أال وهي 
اختالف�ات باألرق�ام والنقاط ب�ن ما ج�رى التصويت عليه 
تح�ت قبة الربمل�ان وبن ماجرى نرشه يف الجريدة الرس�مية 
ع�ى إثر املصادقة عليها من قب�ل رئيس الجمهورية، لتجعل 
هذه الفضيحة املواطنن أمام كبوة جديدة وحرية من أمرهم 

إزاء ماهو موجود حول هذا امللف الحساس.
وكش�فت كتلة النهج الوطني، وعى لس�ان رئيس�ها النائب 
عمار طعمة ويف بيان رسمي، عن عدم تطابق جداول املوازنة 

بن املصوت عليه واملنشور يف الوقائع.
وم�ن بن تل�ك االختالفات التي كش�ف طعمة ع�ن وجودها 
ه�ي املادة األوىل والتي تنص عى أن تقديرات إيرادات املوازنة 
بمبلغ )101( تريليون تقريبا وتش�ري يف نفس املادة بعبارة ) 
حس�بما مبن يف الجدول /أ-( امللحق به�ذا القانون .. ولكن 
مجم�وع اإليرادات املذك�ورة يف الجدول ) أ( امللحق مس�جلة 
بمبل�غ )٩٣( تريليون دينار فقط، وهذا التنايف بن ما مذكور 
يف املادة األوىل كتابة لتقديرات اإليرادات وما مذكور يف الجدول 
)أ( امللح�ق يتطل�ب تصحيحا وفق ما ص�ّوت عليه الربملان يف 

هذه املادة.
وبحسب طعمة فإن املادة )2( أوآل -1 - يذكر النص املكتوب 
التش�غيلية تبل�غ ) ٩0،٥( تس�عن تريليون�ا  النفق�ات  أن 
وخمسمائة مليار دينار تقريبا توزع عى وفق الحقل )٣،1،2( 
من الجدول )ب( وحينما تراجع الجدول )ب( تجد أن مجموع 
ه�ذا املبل�غ فقط يف الحق�ل )1( بعن�وان إجمايل التش�غيلية 
بينما الحقل )2( يش�ري اىل مبل�غ آخر ) ٩( تريليونات تقريبا 
بعن�وان املديونية ، ويش�ري الحقل )٣( يف الج�دول اىل مبلغ ) 

الربام�ج الخاص�ة تقريب�ا )1،2( تريليون.أما امل�ادة الثالثة 
التي ش�ابها االختالف فهي ن�رش جدولن ملحقن بنصوص 
قان�ون املوازنة املكتوبة أحدهما يطاب�ق النصوص املكتوبة  

يف قانون املوازنة بإجمايل النفق�ات )12٩،٩( تريليون دينار 
ويوج�د جدول ملحق آخر يبن تفاصيل ما مذكور يف املوازنة 
املرسبة الت�ي قدرت اإلنف�اق حينها بمبل�غ )1٦٤( تريليون 

دينار، واملف�روض أن يتم نرش الجدول املتطابق بأرقامه مع 
نص�وص املوازنة املكتوبة التي صّوت عليها الربملان، وتحذف 
الجداول املقرتحة من الحكومة التي كانت تعرب عن نصوص 

ومواد عّدله�ا الربملان وألغى بعضها.وطالب رئاس�ة الربملان 
بالتحقيق وبيان أس�باب هذا الخطأ يف ع�دم التطابق ما بن 
بعض املنشور يف الوقائع وبن الذي صّوت عليه الربملان.وتعد 
موازنة 2021، األكثر من حيث املؤرشات عليها سواء من قبل 
بعض الكتل السياس�ية أو من قبل االوساط الشعبية، سيما 
أن بنوده�ا ألحقت ال�رر باملواطنن ومعيش�تهم اليومية، 
بس�بب فقرة رفع س�عر ال�دوالر وع�دم تضمينه�ا درجات 

وظيفية للخريجن.
ومنذ الي�وم االول عى كتابة هذه املوازن�ة من قبل الحكومة 
وتحويلها اىل مجلس النواب، وعالمات االستفهام تحوم حول 
بنوده�ا وفقراته�ا، فهناك من وصفها بموازن�ة »املقاولن« 
وآخرون اعتربوا أن هدفها هو »تجويع« املواطن العراقي«. 

وب�دوره، أك�د عض�و يف اللجن�ة املالي�ة، أن »موازن�ة 2021 
املص�وت عليه�ا مؤخرا من قب�ل مجلس الن�واب، هي عبارة 
عن »مناكفات« سياس�ية، وبالتايل فهي لم تسلم من االتهام 
والتخوين من قبل الكتل التي لم تصوت عى وجه الخصوص 
عى املوازنة.وقال النائب عن اللجنة الذي فضل عدم الكشف 
ع�ن نفس�ه يف ترصيح خص ب�ه »املراقب العراق�ي« إن »ما 
أش�ارت الي�ه كتلة النه�ج الوطن�ي املمتنعة ع�ن التصويت 
ع�ى املوازن�ة، هو لي�س اختالف�اً ب�ن النس�ختن املصوت 
عليه�ا يف الربملان و النس�خة املصادق عليها م�ن قبل رئيس 
الجمهوري�ة«، مش�ريا اىل أن »ه�ذه االختالف�ات ه�ي مجرد 
تعديالت طرأت عى مسودة القانون أثناء عرضه للتصويت«.
وأض�اف، أن »ه�ذه التعدي�الت طفيف�ة جدا وبعل�م أعضاء 
مجل�س النواب والكتل الت�ي صوتت عى املوازن�ة«، الفتا اىل 
أن »جميع ما اُش�ري اليه بخصوص إلغ�اء الفقرات الخاصة 
باملش�اريع الخدمية بمختلف أش�كالها هو ال أس�اس له من 

الصحة«.

تغريدة

الخبير االمني فاضل ابو رغيف

معالم  يحم���ل  الحبيبية     تفجي���ر 
وبصم���ات واضحة لداع���ش، فقد 
مايس���مى  عل���ى  داع���ش  اعت���اد 
بغ���زوة رمض���ان ، التنظي���م اعد 
لحادث���ة الحبيبي���ة قب���ل رمضان 
الارغب  لكنن���ي  باس���ابيٍع طوال، 
السيناريوهات  ووضع  بالتكهنات 
الت���ي ُتدخلن���ا بنف���ق المناكفة، 
لج���ان  م���ا ستكش���فُه  وننتظ���ر 
التحقيق،واجهزتنا االس���تخبارية 

تملك القدرة بذلك.

واسط.. حريق يلتهم بنايتين 
تجاريتين يف قضاء النعمانية

االســايش تعتقـــل تجار مخدرات
 فـــي السليمـــانية

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت مديرية األمن اآلس�ايش غرب الس�ليمانية 
اثن�ن باملخ�درات وخمس�ة  اعتق�ال متاجري�ن 

متعاطن لتلك املواد.
وقالت املديرية، يف بيان إنه »خالل 20 يوما وضمن 
الحدود التابعة لها القت القبض عى امرأة وس�تة 

رج�ال، موضحة أن اثنن من بينهم تم اعتقالهما 
بتهمة املتاجرة، وهم من س�كنة مناطق مختلفة 

يف اقليم كوردستان«.
وأض�اف البي�ان أن »مجم�وع املتهم�ن س�بعة 
أش�خ����اص، وق�د ت�م اعتقاله�م وف�ق أوامر 

قضائية«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

الصحة النيابية تطالب التربية بالعدول عن قرار 
عودة دوام طلبة الصفوف غير المنتهية

املراقب العراقي/ بغداد...
حذر عضو لجنة الصحة والبيئة النائب حس�ن 
خالط�ي, امس األحد, م�ن تزايد اإلصابات لدى 
الطلبة يف حال تنفي�ذ قرار وزارة الرتبية بالزام 
طلبة الصفوف غري منتهية بالدوام الحضوري 
يف ظ�ل تحذي�رات م�ن ارتف�اع ملح�وظ بعدد 

اإلصابات.
وق�ال خالط�ي، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراقي« إن »دوام طلبة الصفوف املنتهية مع 
الرتكي�ز بتطبي�ق تعليمات الصحة والس�المة 
امر المحال منه وذلك بالس�ماح من قبل لجنة 
الصح�ة اال ان وزارة الرتبية وس�عت ذلك دون 

مربر«
وأضاف، أن »قيام وزارة الرتبية بش�مول طلبة 
الصفوف غري املنتهية بقرار الصحة والس�المة 
بالنس�بة للصفوف املنتهية غاي�ة يف الخطورة 
بسبب ارتفاع عدد اإلصابات يف اآلونة األخرية«.

وطالب خالطي الوزارة ب�«تراجعها من اإلرصار 
بش�مول طلبة الصفوف غري املنتهية من خالل 
سحب القرار الخاص بطلبة الصفوف املنتهية 
ع�ى الصفوف غري املنتهية وذل�ك لتدارك االمر 

قبل فوات األوان«.

املراقب العراقي/ نينوى...
أك�د عض�و مجل�س عش�ائر نين�وى أحم�د 
الحديدي، امس األحد، أن الحش�د الشعبي هو 
الضامن األسايس ألمن املحافظة واستقرارها.
وق�ال الحدي�دي، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 

العراقي« إن »أه�ايل نينوى مازالوا يحتفظون 
بذكريات تضحيات الحش�د الش�عبي وكوكبة 
الشهداء التي قدمها يف سبيل تحرير املحافظة 
م�ن س�يطرة داع�ش اإلرهابي«.وأض�اف أنه 
»النقبل املس�اس أو االعتداء عى قوات الحشد 

الش�عبي، ونع�د هذا األمر تج�اوزا عى جميع 
أهايل نينوى، ونطال�ب الحكومة بحماية هذه 
القوات من أي اعت�داءات داخلية أو خارجية، 
وماج�رى مؤخرا من اس�تهداف للواء ٣0 يعد 

تجاوزا خطريا يجب عدم تكراره«.

بالــوثيقـة
الصح���ة توج���ه كتاب���ا إل���ى مجل���س الخدمة 
االتحادي لتعيين ومباشرة المشمولين بقانون 

تدرج ذوي المهن الطبية والصحية.

أللهم إني صائم .. ولكن  .. 
ضم�ن م�ا تعلمن�اه وعلمن�اه وعملن�ا به ق�در ما اس�تطعنا  
ونس�تطيع هو كتم الغيظ يف ش�هر رمضان املبارك والسيطرة 
ًبا للوقوع  عى اللس�ان وضب�ط الكلمات التي نتفوه فيه�ا تجنُّ
يف اس�تغابة اآلخرين فضال عن ثواب�ت املفردات اليومية يف هذا 
الش�هر الفضيل من العبادات وأعمال الخري والدعاء . إنه شهر 
الص�رب واختب�ار النف�س يف التحم�ل واملواجه�ة والتحدي مع 
أهوائها وما ترى وما تس�مع لذل�ك أوصانا الرشع واملرشعون 
والفق�ه واملتفقه�ون أن نردد كلمة )اللهم إن�ي صائم( حيثما 
ه�اج الغض�ب وارشأب�ت العي�ون ونف�ذ الص�رب م�ن ترصف 
س�يِّىء أس�اء إلين�ا أو أرعن أو س�فيه تجاوز علين�ا . ولكن . 
كيف برر الساس�ة والسياس�ة وأش�باه الساس�ة وأش�باه 
الرجال ورشار أفعالهم وفس�ادهم وسوء أعمالهم التي تؤذينا 
وتالحقنا حيثما كّن�ا واختفينا وتوارينا . اللهم إني صائم . إن 
فس�ادهم ورضرهم يطرق أبوابنا ويس�تفزنا ويهن مشاعرنا 
ويتطاول عى كرامتنا وقداس�تنا وثوابتن�ا . اللهم إني صائم . 
إنهم يخدش�ون مش�اعرنا ويجرحون كربياءنا ويذ لون عزّتنا 
ويدم�رون وقارن�ا وهيبتنا . الله�م إني صائ�م . إنهم يبيعون 
بالدنا وتأريخنا وحارضنا ومس�تقبل أبنائن�ا ويهدمون تراثنا 

اىل  وحضارتن�ا ويص�ادرون مقدراتنا 
أس�يادهم وأربابه�م وأهوائهم س�عيا 
لجني املال بالس�حت الحرام  وإرضاء 
ال�ذوات الالهث�ة والنف�وس الفاج�رة 
إن�ي  الله�م   . املنافق�ة  والش�خوص 
صائم .  إنه�م ال يخافون منك يا إلهي 
وال يس�تحيون مّن�ا وال من�ك . إنه�م 
منافق�ون بامتي�از يرسق�ون أم�وال 
العراق عالنية يف وضح النهار اللهم إني 

صائم . فاس�دون ومفسدون وفاسقون 
ومفس�قون وأصواته�م أعى من نباح الكالب وع�واء ابن آوى 
ين�ادون بإحقاق الحق وهم عن الباط�ل ويطالبون بمكافحة 
الفس�اد وهم أعتى الفاس�دين وينادون بإصالح الوضع وهم 
أس�باب الدم�ار . الله�م إن�ي صائ�م . يكذبون ويعلم�ون أننا 
نع�رف أنهم يكذب�ون وهم يعلم�ون أنهم كّذاب�ون وفوق هذا 
وذاك تراهم جبناء أش�باه الرجال وال رج�ال . اللهم إني صائم 
.  أخذته�م الع�زة باإلثم والك�رب والغرور وس�طوة الطواغيت 
وجن�ون العظمة ونس�وا الله فأنس�اهم أنفس�هم وتوس�عت 
مس�احة ضحاي�ا تفاهاتهم وفس�ادهم بن الفق�راء والناس 
األبرياء وذوي العقول والكفاءات من تداعيات خيانتهم للعهد 
وإخالفهم للوعد . إنهم منافقون . اللهم إني صائم . لقد غدونا 
ي�ا إلهي تائه�ن حائرين متحرّيين بن أصنام السياس�ة ومن 
يعبده�م كالبهائ�م وبن دع�اة الوطنية من العم�الء واألراذل 
والسفهاء ودعاة التدّين من بعض العمائم وبن هؤالء وهؤالء 
تته�اوى أركان الوط�ن ويذرف الفقراء دموع الحزن وتتس�ع 
مساحة الخيبة والخذالن وتتطاول سطوة الهمج الرعاع وتزيد 
أوجاع القلب الساكن يف ربوع الوطن املنهوب بال وداع وهل من 

وداع ويقتلون فينا حتى الُحلم .. اللهم إني صائم.

إصبع عىل الجرح .. 

منهل عبد األمري المرشدي ..

املراقب العراقي/ بغداد...
الجدي�د  الجي�ل  ح�راك  كتل�ة  طالب�ت 
إقلي�م  بش�مول  األح�د،  الكردية،ام�س 
كردس�تان بإج�راءات مكافحة الفس�اد 

التي تقوم بها الحكومة االتحادية.
وقال القيادي يف الحراك صالح داود داود، 
يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»الفس�اد امل�ايل واإلداري ونهب األموال يف 
إقلي�م كردس�تان وصلت لدرج�ات عالية 
ج�دا، وهن�اك أم�وال ضخم�ة يف أرصدة 

البن�وك الداخلي�ة والخارجية ملس�ؤولن 
كرد«.

وأضاف أنه »إذا كانت الحكومة االتحادية 
أن  فعليه�ا  الفس�اد  محارب�ة  يف  ج�ادة 
التجام�ل يف ه�ذا امللف وتتص�دى لجميع 
املتهم�ن ومن يرسقون ق�وت املواطنن، 
وعى رأسهم املسؤولن يف أحزاب السلطة 
الحاكم�ة داخل إقلي�م كردس�تان، كون 
ه�ؤالء التوج�د جه�ة رقابي�ة يف اإلقليم 

تستطيع محاسبتهم«.

حراك الجيل الجديد تطالب بشمول 
حكومة اإلقليم بإجراءات مكافحة الفساد

املراقب العراقي/ بغداد...
حذر النائب عن تحالف الفتح محمد 
كريم، من محاوالت واشنطن البقاء 
القوات االمريكية داخل الع����راق، 
الفتا اىل ان الحكوم�ة يتوجب عليها 
انهاء التواجد االج����نبي يف العراق 
بع�د ق�رار الربمل�ان النه���اء ه�ذا 

التواجد.
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  كري�م،  وق�ال 

»املراقب العراق�ي« إن »الربملان قال 
كلمته بشأن انهاء التواجد االجنبي، 
لتطبيق  لديها تعه�دات  والحكوم�ة 
هذا القرار، الذي من املفرتض ان يتم 
حسمه من خالل الحوار مابن بغداد 

وواشنطن«.
واضاف ان »هناك محاوالت امريكية 
البقاء القوات االجنبية داخل العراق، 
وضمان عدم خروجها من البالد، من 

اجل الحفاظ عى املصالح االمريكية 
يف املنطقة«.

السياس�ين  ان »معظ�م  وبي����ن 
العراقي�ن يعلم�ون غاي�ة امريكا يف 
الع�راق، والي�وم وبعد ق�رار الربملان 
فأن الحك����وم�ة اصبحت ملزمة 
باتخ������اذ قرار يق�ي بجدولة 
اخ�راج الق�����وات االجنبي�ة م�ن 

العراق«.

تحالف الفتح يحذر من محاوالت واشنطن 
إبقاء قواتها داخل العراق

مجلس عشائر نينوى: الحشد الشعبي ضمانة ألمن المحافظة

املراقب العراقي/ واسط...
كشف مصدر أمني، امس االحد، عن اندالع 
حريقا يف بنايت�����ن تجاريتن يف قضاء 
مح����افظ�ة  ض�����م�ن  النعماني�ة 

واسط.
اندل�ع  »حريق�ا  إن  املص�در،  وق�ال 
ظه�������ر ام�س األح�د داخ�ل بنايتن 

املنزلي�ة  االجه����زة  لبي�ع  تجاريت�ن 
والكهربائي�ة يف قض�اء النعم�������انية 

التابع ملحافظة واسط«.
واض�اف، أن »ف������رق الدف�اع املدن�ي 
بارشت بتنف�����يذ عمليات اإلخماد بعد 
تنفيذها عملي�ات اإلخالء وتطويق النريان 

ملنع اتساعها«.
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االثنين 19 نيسان  2021 العدد 2570 السنة الحادية عشرة

دع�ت عضو مجلس الن�واب منار عبد املطل�ب ،  مجلس النواب اىل 
إقال�ة وزي�ر املالي�ة عيل عالوي لفش�له ب�ادارة ال�وزارة وتحميله 
التبعات االقتصادية املريرة.وقالت عبد املطلب ، إن “رئيس مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظمي يتحمل املس�ؤولية كاملة الرصاره عىل 

بقاء وزير مالية بمنصبه”.
وأضافت أن “ العراق ليس بحاجة إىل وزير مالية اثبت فشله وعدم 
قدرته عىل إدارة السياسة املالية”، مشريا اىل أن “وزير املالية الحايل 
وظيفت�ه ادام�ة الخراب وف�رض عقوب�ات جماعية ع�ىل الفقراء 
وذوي الدخل املحدود”.وكانت اللجنة املالية النيابية لوحت يف وقت 
سابق، باس�تجواب وزير املالية محمد عالوي يف حال عدم تراجعه 
عن قراره الخاص باالس�تقطاع الرضيبي وتوصية الوزير بالعودة 

للعمل بالتعليمات املالية رقم 1 لسنة 2007.

ارتفعت أس�عار رصف الدوالر ، يف البورصة الرئيسية يف بغداد فيما ارتفعت بشكل 
طفي�ف يف اقليم كردس�تان.وقال مص�در، إن بورصة الكف�اح والحارثية املركزية 
يف بغداد س�جلت 147950 دين�ارا عراقيا مقابل 100 دوالر أمريكي.فيما س�جلت 
بورصة الكف�اح املركزية خالل افتتاحها صباح الخمي�س املايض 147700 دينار 
عراقي.واش�ار  اىٕل أن اس�عار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باالٔس�واق 
املحلية يف بغداد حيث بلغ س�عر البيع 148500 دينارا عراقيا، بينما بلغت اس�عار 
الرشاء 147500 دينارا لكل 100 دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان 
فقد ش�هدت اس�عار الدوالر ارتفاعا طفيفا حيث بلغ س�عر البيع 148300 دينار 

لكل مائة دوالر، والرشاء وبواقع 148000 دينار لكل مائة دوالر أمريكي.

نائبة : وزير المالية فشل بادارة 
الوزارة ويجب محاسبته داخل البرلمان

ارتفاع صرف الدوالر في بغداد وإقليم كردستان

حظر البنك املركزي الرتكي اس�تخدام 
العم�الت واألص�ول املش�فرة يف رشاء 
الس�لع والخدم�ات، مش�رياً إىل أرضار 
لإلص�الح”  قابل�ة  “غ�ري  محتمل�ة 

ومخاطر كبرية يف تلك التعامالت.
الجري�دة  يف  املنش�ور  الترشي�ع  ويف 
الرس�مية يف وق�ت مبك�ر م�ن الي�وم 
الجمع�ة، قال البن�ك املرك�زي الرتكي 
إن العم�الت املش�فرة وبقي�ة األصول 
تكنولوجي�ا  ع�ىل  القائم�ة  الرقمي�ة 
الدفاتر املوزعة ال يمكن اس�تخدامها، 
بش�كل مب�ارش أو غري مب�ارش، كأداة 

للدفع.
وق�ال البن�ك: “مقدمو خدم�ات الدفع 
لن يكون باس�تطاعتهم تطوير نماذج 
أعمال بطريقة تس�تخدم فيها األصول 
املشفرة بش�كل مبارش أو غري مبارش 
لتوفري خدم�ات الدفع وإصدار األموال 
اإللكرتونية، ولن يكون باس�تطاعتهم 
تقدي�م أي خدم�ات ذات صل�ة به�ذه 

النماذج من األعمال”.
وه�وت بيتكوي�ن بأكثر م�ن 4% ، بعد 
ق�رار املركزي الرتك�ي، وخرست %4.6 
الس�اعة  بحل�ول  دوالرا   60333 إىل 
1117 بتوقي�ت غرينت�ش بعد الحظر، 
ال�ذي انتقده ح�زب املعارضة الرئييس 
يف تركي�ا، فيما نزلت عمالت أصغر هي 
إيثرييوم وإكس.آر.ب�ي، اللتان تميالن 
للتح�رك بالتمايش مع بيتكوين، بني 6 

و%12.

تركيا تشن حربًا ضد العمالت 
المشفرة.. »بيتكوين« 

تهوي أكثر من 4 %

ح�ذر مرصف الرش�يد، م�ن مواقع ورواب�ط وهمية 
للتقديم عىل السلف الشخصية.

وذكر املكتب االعالمي للمرصف يف بيان له أن “هناك 
مواق�ع قامت برسق�ة بي�����انات بع�ض الراغبني 
بالتقديم عىل الس�ل����ف من خ�الل نرشها روابط 
وارق�ام ه���وات�ف وهمي�����ة ونح������ذر من 

ذلك”.
واضاف  ،أن “الرابط الرس�مي والوحيد منش�ور عىل 
الصفحة الرس�مية للم�رصف وكذلك صفحة الفيس 
بوك ويخل�و املرصف مس�ؤوليته وعالقته باي جهة 

تدعي اعتمادها من قبل  املرصف”.

الرشيد يحذر من مواقع وروابط 
وهمية للتقديم على السلف الشخصية

أعل�ن البنك املركزي العراقي، عن خروج العراق 
م�ن التصني�ف الربيطاني لل�دول ذات املخاطر 

املرتفعة. 
وذك�ر بيان للبن�ك، أن�ه »يف إطار جه�ود البنك 
املرك�زي العراق�ي ومن خالل مكت�ب مكافحة 
غس�ل األموال وتمويل اإلره�اب يف تطوير بيئة 
األعمال بضمن معايري االمتثال الدولية ملكافحة 
غس�ل األموال وتمويل اإلرهاب، قامت الخزانة 
الربيطاني�ة يف دائ�رة حكومة اململك�ة املتحدة 
بعدم إدراج اس�م جمهورية الع�راق من ضمن 
قوائم الدول ذات املخاطر املرتفعة حسب القرار 

رقم 392 لسنة 2021«. 

وأضاف أن »اململك�ة املتحدة اعتمدت توصيات 
مجموع�ة العمل امل�ايل FATF يف تصنيف الدول 
ذات املخاط�ر املرتفعة من حيث تطبيق معايري 
مكافحة غس�ل األموال وتمويل اإلرهاب، وذلك 
بعد خروجها من دول االتحاد االوروبي، وعدَّت 
الع�راق ملتزم�اً يف مواكبة وتطبي�ق التوصيات 

الدولية«. 
وتاب�ع، »ينعك�س ع�دم إدراج الع�راق بضمن 
الئح�ة الدول ذات املخاط�ر املرتفعة إيجاباً عىل 
تس�هيل األعم�ال التجارية ودخ�ول الرشكات 
ب�ني البلدين فضال عن دعم العمليات املالية بني 

القطاع املرصيف العراقي واململكة املتحدة«.

البنك المركزي يعلن خروج العراق من التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة
استهجنت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية, 
وع�ود الحكومة والحكومات الس�ابقة كل عام 
خالل ش�هر رمض�ان املبارك بتزوي�د املواطنني 

سواء بمادة محددة او حصة إضافية.
وقال�ت عضو اللجنة ندى ش�اكر  , ان ” عملية 
تأخ�ري تزوي�د املواط�ن بالحص�ة الش�هرية يف 
اوقاتها املحددة ناجم عن وجود مافيات الفساد 
يف وزارة التجارة لغرض حماية التجار لتسويق 
وترصيف بضائعهم املش�ابهة  ملفردات الحصة 
التميني�ة مقاب�ل رىش تقدم لبع�ض املتنفذين 

بالوزارة”.

وأضافت ش�اكر، ان “وع�ود حكومة الكاظمي 
بتزوي�د املواط�ن بحص�ة رمضاني�ة إضافي�ة 
ل�م تتحقق لح�د اللحظ�ة والس�بب معروف”، 
ووزارة  الحكوم�ة  كان�ت  “اذا  أن�ه  متس�ائلة 
الحص�ة  املواط�ن  بتزوي�د  جادي�ني  التج�ارة 
اإلضافي�ة عليه�م تزوي�ده بحصته الش�هرية 
أوال” .وكان وزي�ر التجارة ع�الء الجبوري أكد 
يف العارش من نيس�ان الحايل أن الحكومة جادة 
يف اس�تقرار مل�ف البطاق�ة التمويني�ة خ�الل 
الفرتة املقبلة، مش�ريا اىل ان الحصة الرمضانية 

ستوزع خالل األسبوع الجاري.

االقتصاد النيابية: الحكومة لم تستطع توفير الحصة الشهرية فكيف توفر حصة رمضان؟!

االقت�صادي

البعيجي: اي استقطاع برواتب 
الموظفين هو نسف لقوانين البرلمان 

وتشريعاته التي صوت عليها
اس�تغرب النائ�ب املس�تقل منص�ور البعيجي 
ارصار وزي�ر املالية عىل ف�رض رايه من خالل 
تقدي�م طلب اىل مجلس الوزراء بفرض رضيبة 
اس�تقطاع عىل رواتب املوظف�ني بعد ان صوت 
مجل�س النواب ع�ىل الغاء ه�ذه الفق�رة التي 
تم�س رواتب املوظفني يف موازن�ة العام الحايل 

وتم الغائها .
وق�ال البعيج�ي يف بي�ان صحفي :«ع�ىل وزير 
املالية ان يرتك رواتب املوظفني وعدم املس�اس 
به�ا نهائي�ا خصوص�ا وان اس�عار النف�ط قد 
تعافت وارتفع�ت كثريا واليوجد س�بب العادة 
طل�ب فرض رضيبة ع�ىل رواتب املوظفني النه 

امر غري مقبول ولن نسمح به نهائيا .
واضاف:« عىل رئاسة الربملان ان تتدخل رسيعا 
وتق�ول كلمتها الفصل بخصوص االس�تقطاع 
بروات�ب املوظف�ني وان التس�مح باس�تقطاع 
دين�ار واحد من الرواتب الن اي اس�تقطاع بعد 
ان صوت الربملان عىل الغائه هو نسف للقانون 
والدس�تور ال�ذي اعط�ى صالحي�ات للربمل�ان 
بالتعديل عىل القوانيني واليمكن السماح بهذه 

الخطوة بعد ان صوت عىل الغائها الربملان .
وتاب�ع البعيجي :«ع�ىل الحكوم�ة ان التتعكز 
عىل رواتب املوظفني يف كل ازمة مالية يتعرض 
اليها البلد والبد ان تجد الحلول املناس�بة بعيدا 
ع�ن رواتب املوظف�ني النه من غ�ري املمكن ان 
يك�ون راتب املوظ�ف عرضة لكل ازم�ة مالية 

يمر بها بلدنا ».
واكد ,:« لن نقبل او نس�مح باي استقطاع عىل 
رواتب املوظفني وألي سبب كان خصوصا بعد 
ان تم رفع سعر رصف الدوالر الذي ارض بجميع 
ابن�اء الش�عب العراقي لذلك ع�ىل الحكومة ان 

تقف مع شعبها الان تعمل ضده« .

أرقام واقتصاد
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االف دونم تضررت جراء 
االهمال ونقص المياه 
واالحداث االمنية في 

محافظة ديالى منذ 18 عاما
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مليون دوالر قيمة 
انخفاض  مبيعات مزاد 

البنك المركزي العراقي 
في جلسته االخيرة

النقل تسحب أموال »القطار المعلق« بعد هدر 
ماليين الدوالرات على خطط إنجازه!

فشل جديد في مسيرة العمل الحكومي 

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي..
بعد ثماني س�نوات من الحديث عن إنش�اء القطار 
املعلق الذي لم يَر النور، وعىل الرغم من إهدار ماليني 
الدوالرات عىل خطط إنشائه وخارطته، ألغت وزارة 
النقل العقد املربم مع رشكة« ألس�توم الفرنس�ية« 
لتنفي�ذ مرشوع قط�ار بغ�داد املعلق“ بعد س�حب 

أموال املرشوع البالغة قيمتها 2.5 مليار دوالر.
وكان م�ن املؤم�ل أن ينفذ هذا امل�رشوع كونه يوفر 
أكثر من 15 الف فرصة عمل للش�باب, ويمثل نقلة 
نوعي�ة يف خدم�ة النق�ل لبغداد والقض�اء عىل أزمة 
امل�رور الخانق�ة الت�ي تش�هدها العاصم�ة، إال أن 
التعطيل طاله يف ثالث حكومات اىل أن انتهى كلياً يف 

حكومة الكاظمي.
وب�ررت النق�ل إلغاء هذا امل�رشوع بوج�ود ملفات 
الفس�اد تحيط به , لكن االمر املش�بوه هو استيالء 
الحكوم�ة عىل أموال امل�رشوع والبالغ�ة 2,5 مليار 
دوالر واليعل�م أحد أين س�تذهب تل�ك االموال، وهو 
سيناريو أشبه بإلغاء االتفاقية الصينية واستحواذ 
الحكومة عىل أموال النفط يف البنوك الصينية والتي 

اُعدت لتغطية تكاليف املشاريع .
وتس�اءل مراقبون عن إنج�ازات حكومة الكاظمي 
التي يروج لها يف وس�ائل التواص�ل االجتماعي ولم 
يلمس�ها أحد ، مبينني أنه كان األحرى بها أن تفعل 
امل�رشوع وتبعد عنه الفس�اد، وكش�ف خفاياه قبل 

اللجوء اىل إلغاء العقد مع الرشكة الفرنسية.
وب�ني املراقبون أن حلم البغدادي�ني أغتيل عىل مدار 
حك�م ثالثة محافظ�ني مبددي�ن 7 ملي�ارات دينار 
ع�ىل رس�وم وتخطيط�ات اتض�ح فيما بع�د أنها ) 

مستنسخة من اإلنرتنت( ولم تتم محاسبتهم .
وزي�ر التخطي�ط ، خال�د بتال نج�م أعل�ن ، إدراج 
املوازن�ة  ضم�ن  املعل�ق  بغ�داد  قط�ار  م�رشوع 

االستثمارية لعام 2021.
التخطي�ط  »وزي�ر  أن  اإلعالم�ي   مكتب�ه  وذك�ر 

اس�تقبل، الس�فري الفرن�يس يف بغداد برون�و أوبري، 
والوف�د املراف�ق له، ال�ذي ضم عدداً من املس�ؤولني 
الحكوميني، ورؤس�اء منظمات م�ن املجتمع املدني 

وتمت مناقشة مرشوع القطار«.
ويف هذا الش�أن أكد الخبري االقتص�ادي إياد املالكي، 

أن« الغم�وض الذي يكتنف عم�ل الحكومة الحالية 
يثري املخاوف , فعملية إلغاء قطار بغداد بعد سنوات 
طوال من اإلعداد واالتفاقات وتخصيص االموال أمر 
يثري الريب�ة , خاصة أن الحكومة ل�م تعلن مربرات 
اإللغ�اء وأي�ن س�تذهب االم�وال التي اس�رتجعتها 

الحكوم�ة من امل�رشوع والبالغ�ة مليارين ونصف 
املليار دوالر , فهل يك�ون مصريها كمصري االموال 
التي سحبتها الحكومة العراقية عند إلغاء االتفاقية 

مع بكني واليعلم أحد أين ذهبت«.
وق�ال املالكي يف اتصال م�ع ) املراقب العراقي(: إن 
»م�رشوع القط�ار فرصة اس�تثمارية جيدة تخدم 
العاصم�ة ع�ىل عدة مراح�ل ، وبالت�ايل يخفف من 
االختناقات املروري�ة وهو مرشوع موجود يف أغلب 
دول الج�وار , لك�ن مع االس�ف عىل م�دار مراحل 
إعداد املرشوع صحبته عمليات فس�اد يف ظل ثالثة 
محافظني اس�تنزفوا« 7« ملي�ارات دينار ولم يكن 
للحكومات الس�ابقة جدية يف اسرتجاعها , واليوم 
حكوم�ة الكاظمي انتهجت سياس�ة س�ابقيها يف 

االستحواذ عىل االموال«.
م�ن جهته أك�د املختص بالش�أن االقتص�ادي عبد 
الحسني الشمري، أن »إلغاء املشاريع املهمة خطوة 
س�لبية تتبعها الحكومة وكان االج�در بها ترسيع 
وت�رية العمل يف م�رشوع قطار بغ�داد , خاصة أن 
معظ�م البن�ى التحتي�ة جاه�زة للم�رشوع , لكن 
إلغاءه بظ�روف غامضة يدل عىل أن الحكومة تريد 
االس�تيالء عىل أموال املرشوع بحجة تمويل املوازنة 
الس�نوية وهذا خطأ كبري وعىل الربملان اس�تجواب 

وزير النقل ملعرفة خفايا اإللغاء«.
وقال الش�مري يف اتص�ال مع ) املراق�ب العراقي(: 
إن ع�ىل لجنة الخدم�ات النيابية اس�تجواب الوزير 
ملعرفة أسباب إلغاء املرشوع وما هي الدوافع , وأين 
س�تذهب أمواله , فاملخاوف كبرية بش�أن االستيالء 

عىل تلك األموال تحت أي بند كان .

اعلنت وزارة الطاقة األذربيجانية اس�تالمها مسودة مذكرة 
التفاه�م املقرتحة م�ن قب�ل وزارة النف�ط العراقية كونها 

الخطوة األوىل يف زيادة التعاون بني البلدين .
وذك�ر بيان ل�وزارة الخارجية  ان , القائ�م باألعمال املؤقت 
ل�دى باك�و مكي ريس�ان املعم�وري التق�ى وزي�ر الطاقة 
األذربيجاني برويز شاهبازوف وجرى خالل اللقاء مناقشة 

التعاون الثنائي بني البلدين يف مجال النفط والغاز » .
وأكد القائم باألعمال املؤق�ت عىل عمق العالقات التاريخية 

الت�ي تربط البلدين الصديقني عىل كافة املس�تويات س�واء 
كان�ت ثقافي�ة أو دينية أو سياس�ية، إضافًة إىل القواس�م 
املش�رتكة بني الع�راق وأذربيجان، فضالً ع�ن ما تحقق من 
لقاءات أجراها الوفد الربملاني العراقي خالل زيارته األخرية 
إىل أذربيجان، كونها تس�هم يف فتح آفاق تعاون مش�رتكة، 
وأن العراق يس�عى إىل تطوير العالق�ات االقتصادية وزيادة 
حجم التبادل التجاري ».كما تم خالل اللقاء بحس�ب البيان 
, مناقش�ة مس�ودة مذكرة التفاهم املقرتحة من قبل وزارة 

النفط العراقية إىل نظريتها األذربيجانية، ألبداء مالحظاتها 
عليه�ا وتوقيعها بأقرب فرصة، لرغب�ة العراق يف فتح آفاق 
تعاون يف مجال النفط، والغاز، واالس�تثمار، كذلك مناقشة 
اجتماع اللجنة املش�رتكة العراقية-األذربيجانية واسهامها 
يف تطوي�ر العالق�ات الثنائي�ة ، إضاف�ًة إىل س�عي الع�راق 
لالع�رتاف بجامعة النف�ط والغاز األذربيجاني�ة التي تحمل 
تاريخاً علمياً كبرياً يتجاوز مئة عام من العطاء، وقد تخرج 

منها طلبة عراقيني ابان الحكم السوفيتي«.

وزارة الطاقة األذربيجانية تتسلم مسودة مذكرة التفاهم المقترحة من قبل وزارة النفط العراقية

البورصة تتداول أسهم 51 شركة بقيمة مالية بلغت 5 مليارات دينار
اعلن س�وق الع�راق ل�أوراق املالية ، 
ع�ن تداول أس�هم 51 رشك�ة بقيمة 
مالية بلغت 5 مليارات دينار األسبوع 

املايض.
وق�ال الس�وق يف تقري�ر ، إن »ع�دد 
املتداول�ة أس�همها خالل  ال�رشكات 
األس�بوع املايض بعد تنظيمه لخمس 
جلس�ات بل�غ 51 رشك�ة فيم�ا ل�م 
تتداول أس�هم 33 رشكة بسبب عدم 
تالقي اسعار أوامر ال������رشاء مع 
أوامر البيع فيما يست�����مر توقف 
19 رشكة لعدم تقدي�م اإلفصاح من 
أص�ل 103 رشك�ة م�����درج�ة يف 

السوق«.
واض�اف ان »ع�دد األس�هم املتداولة 
لأس�بوع املايض بلغ 6 مليار س�هم 
بانخف�اض بل�غ 56% عن األس�بوع 
املايض بقيمة مالية بلغت 5 مليارات 
ع�ن   %40 بل�غ  بانخف�اض  دين�ار 

األس�بوع امل�ايض م�ن خ�الل تنفيذ 
2989 صفقة«، مشريا اىل أن »مؤرش 
األسعار املتداولة ISX60 أغلق يف آخر 

جلسة له عىل 588.95 نقطة مسجالً 
انخفاضا بنس�بة 2.89% عن إغالقه 

يف األسبوع الذي سبقه«.

واش�ار اىل ان »أس�هم املش�رتاة م�ن 
املس�تثمرين غ�ري العراقيني بلغ 535 
مليون سهم بقيمة مالية بلغت 866 
ملي�ون دين�ار من خ�الل تنفيذ 178 
صفقة، فيم�ا بلغت األس�هم املباعة 
م�ن غ�ري العراقي�ني يف الس�وق 250 
ملي�ون س�هم بقيم�ة مالي�ة بلغ�ت 
293 ملي�ون دين�ار من خ�الل تنفيذ 

179صفقة«.
ل�أوراق  الع�راق  س�وق  ان  يذك�ر 
املالي�ة قد اس�تخدم انظم�ة التداول 
االلكرتون�ي واإليداع املركزي منذ عام 
2009، وينظم خمسة جلسات تداول 
أس�بوعيا م�ن األح�د اىل الخمي�س، 
وم�درج في�ه 103 رشكة مس�اهمة 
عراقي�ة تمث�ل قطاع�ات املص�ارف 
والزراع�ة  والصناع�ة  واالتص�االت 
والتأمني واالس�تثمار املايل والسياحة 

والفنادق.



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
االثنين 19 نيسان2021 
العدد 2570 السنة الحادية عشرة

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف الجيش اإليراني، األحد، ع�ن منظومة 
جدي�دة للدفاع الج�وي بعيدة امل�دى من طراز 

“دماوند”.
وقال الجي�ش إن املنظومة الجديدة قادرة عىل 
اعرتاض وتدم�ر أنواع الطائ�رات والصواريخ 
الباليس�تية وك�روز. كم�ا اس�تعرض الجيش 

االس�تطالعية  املس�رة،  الطائ�رات  ع�رات 
والهجومية، وأنظمة الحرب اإللكرتونية، وذلك 
خالل ع�رض عس�كري يف العاصم�ة طهران، 

بمناسبة عيد الجيش اإليراني.
من جهته، أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني 
ع�ىل أن املؤسس�ات العس�كرية يف الب�الد، بما 
فيه�ا الجي�ش وح�رس الث�ورة، بات�ت اليوم 

أكث�ر حرفي�ة م�ن أي وق�ت مىض، كم�ا أنها 
تعرف مس�ؤوليتها بدقة. وأش�ار روحاني إىل 
أنه عندما قرر الش�عب اإليران�ي قبل 43 عاما 
التخلص من الدكتاتورية والنظام امللكي، فإن 
الجي�ش اتخذ خياره النهائ�ي ووقف إىل جانب 
الش�عب، وهذا هو الفرق ب�ن الجيش اإليراني 
والجيوش األخرى يف املنطقة، عىل حد تعبره.

المراقب العراقي/ متابعة...
يف ظ�ل الظروف الصعبة وغر الصحية والال إنس�انية التي 
تعيش�ها العمال�ة األجنبّية يف الس�عودية، قامت س�لطات 
الب�الد باحتجاز املئات من العمال املهاجرين يف الس�عودّية 
بالعدي�د م�ن مراكز احتج�از املهاجرين م�ن لرتحيلهم إىل 
بالده�م، عقب اإليذاء النفيّس والجس�دّي ال�ذي يتعرضون 
له منذ عدة أش�هر، فيما أرسلت األمم املتحدة عرب عدد من 
املقرري�ن الخاصن يف 28 كانون الثاني 2021، رس�الة إىل 
الرياض حول الوضع الحايل للمهاجرين الذين تقطعت بهم 

السبل يف مراكز االحتجاز التي تعج باملهاجرين.
ورغ�م رشوط العم�ل الجدي�دة الت�ي دخلت حي�ز التنفيذ 
بالس�عودية يف آذار املن�رم، ضم�ن ما أس�متها الرياض 
»مب�ادرة تحس�ن العالقة التعاقدية ب�ن العامل وصاحب 
العمل بالقطاع الخاص الس�عودي«، إلنهاء قواعد ورشوط 
العم�ل املُهينة املعمول بها داخ�ل اململكة لعقود طويلة، إال 
أّن رس�الة األم�م املتحدة الت�ي وّقع عليها املق�رر الخاص 
املعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين، ال توحي بأّي تغر عىل 

هذا الصعيد.
ويف هذا الصدد، تتحدث رس�الة مق�رري األمم املتحدة عن 
الحال�ة الرهيبة ملراكز االحتجاز، حيث لم يكن هناك تقييم 
فردي لألش�خاص ملعرفة الحاجة إىل االحتجاز، ولم يتمكن 
املهاج�رون من الحصول عىل املس�اعدة القانونّية والطعن 
يف قانونّي�ة احتجازه�م، يف الوقت الذي تفتق�ر فيه املراكز 
إىل املي�اه الكافي�ة والرف الصحّي مع ش�ح كبر يف مياه 
رشب، ناهي�ك ع�ن أّنه�م ال يحصلون إال ع�ىل قطعة خبز 

صغرة خالل النهار وقليل من األرز يف املساء.
وذكر مقررو األمم املتحدة أّن مركز اإلسكان رقم 2 ومراكز 
أخرى يف جميع أنحاء البالد، احتجزت مئات املهاجرين من 
إفريقيا والدول اآلس�يوّية، إضاف�ة إىل وجود غرف مكتظة 
بالنس�اء واألطفال، وقد تم احتجاز املهاجرين ملدة 6 أشهر 
ورجل�ن ع�ىل األقل ألكثر م�ن عام، فيما تع�رض بعضهم 
للتعذيب واملعاملة الالإنسانّية كالرضب بالسياط واألسالك 
الكهربائّية، وس�بب تلك املعاملة واإلس�اءات الجسدّية هو 
ش�كوى املهاجري�ن م�ن ظ�روف االحتج�از أو مطالبتهم 
برعاية طبية، حيث أّكدت الرسالة األممّية أّن 3 رجال لقوا 

حتفهم نتيجة لسوء املعاملة بما يف ذلك انتحار قارص.
وبالتزامن مع رشوط العمل الجديدة بالس�عودية، كان من 
املتوقع أّن ُتمنح العمال�ة الوافدة عدداً كبر من االمتيازات 
الت�ي ُحرموا منها يف امل�ايض، أهمها إلغاء نظ�ام الكفالة، 
ال�ذي أف�رز انته�اكات خطرة بح�ق كثرين م�ن العمالة 
الواف�دة إىل اململك�ة، إضاف�ة إىل إمكانية تنق�ل العامل بن 
وظيف�ة وأخ�رى دون رشط موافقة صاح�ب العمل، لكن 
املقرري�ن كش�فوا أّن الخط�ر طوي�ل األمد ال�ذي يواجهه 
املهاجرون يتفاقم بس�بب جائحة فروس كورونا، خاصة 
يف غياب تدابر الوقاية املناسبة، والتعرض لظروف احتجاز 
غ�ر صحي�ة ومكتظة، فإن خط�ر اإلصابة ق�د ازداد، ولم 
يت�م اختبار املحتجزين للكش�ف عن ف�روس كوفيد- 19، 
وبحس�ب املصدر فإّن الغرف مليئة باألش�خاص ما يجعل 
من املس�تحيل االس�تلقاء أو الحفاظ عىل املسافات بينهم، 

وأضاف�ت الرس�الة أّن م�ن بن ه�ؤالء العم�ال املهاجرين 
ضحاي�ا اإلتجار بالبر وبع�ض آخر من طالب�ي اللجوء، 
م�ا يثر مخاوفاً بش�أن املئ�ات الذين ت�م احتجازهم دون 
امكاني�ة الحصول عىل الحماية الدولي�ة أو آليات الحماية 

األخرى.
ويف الوقت الذي نصت فيه قواعد العمل الجديدة بالسعودية 
إىل إلغ�اء نظام الكفالة وحرية التنق�ل من وظيفة ألخرى 
دون موافقة صاحب العمل، وحرية الس�فر خارج اململكة 
بمج�رد إخط�ار صاح�ب العم�ل إلكرتونّياً، وح�ق التنقل 
م�ن وظيفة ألخ�رى يف أثناء رسيان عق�ده بروط، وحق 
مغ�ادرة الس�عودية نهائي�اً دون موافقة صاح�ب العمل، 
وش�ملت جمي�ع العامل�ن الوافدي�ن يف منش�آت القطاع 
الخاص، أعرب املقررون الخاصون يف رسالتهم للسعودية 
عن قلقهم العارم بش�أن س�المة املهاجرين املحتجزين يف 
مراكز احتجاز املهاجرين املكتظة وغر الصحية يف ظروف 
قد ترق�ى إىل املعاملة القاس�ية أو الالإنس�انية أو املهينة، 
لدرجة عدم اس�تطاعتهم الحفاظ عىل املس�افة الجسدّية 

الرضورية كإجراء وقائي من كوفيد-19.
وتش�ّدد الرس�الة األممّية ع�ىل رضورة أّن تضم�ن الدول 
املعاير الدولّية لحصول األش�خاص املحتجزين عىل نفس 
املس�توى الصح�ّي املت�اح يف املجتمع، وال�ذي ينطبق عىل 
جميع األش�خاص بغ�ض النظر عن الجنس�ّية أو الجنس 
أو حال�ة الهجرة خاص�ة أثناء حاالت الط�وارئ الصحّية. 
كم�ا أعرب املقررون عن قلقهم من عمليات احتجاز مئات 

املهاجري�ن إىل أجل غر مس�مى، والذي يرق�ى إىل االعتقال 
التعس�فّي، ناهيك ع�ن حظر احتجاز األطف�ال املهاجرين 
بموج�ب القان�ون ال�دويلّ، فيما أث�ارت الرس�الة املوجهة 
للس�عودية مخاوف بشأن احتمال ترحيل مئات املهاجرين 
دون تقييم�ات فردّية الحتياجاتهم من الحماية وضمانات 
إجراّئية، يف انتهاك ملبدأ عدم اإلعادة القرسّية وحظر الطرد 
الجماع�ّي ب�دون تقيي�م ف�ردي، والذي قد ي�ؤدي لتعرض 

بعض املهاجرين لالضطهاد يف حال إعادتهم.
ُيذك�ر أّن املنظمة األوروبّية الس�عودية لحقوق اإلنس�ان، 
رحب�ت بمش�اركة األمم املتح�دة مخاوفها بش�أن الوضع 
ال�يسء للعم�ال املهاجرين يف اململكة، وتتف�ق مع املقررين 
الخاصن ع�ىل أنه من واج�ب الحكومة الس�عودية اتخاذ 
جميع التداب�ر الالزمة لحماية حياة األفراد املحرومن من 
حريتهم وس�المتهم الجس�دّية وضمان الح�ق يف الرف 
الصحّي لجمي�ع العمال املهاجرين املحتجزي�ن، كما تؤّكد 
أّن أوضاع املهاجرين تتناقض مع ادعاءات السلطات فيما 
يتعلق باتخاذها إجراءات شاملة وغر تمييزية فيما يتعلق 
بمكافحة فروس كورونا، مش�رة إىل أّن التزامات اإلعادة 
القرسّي�ة هي حق مطلق وغ�ر قابل لالنتق�اص بموجب 
القواع�د العرفّي�ة الدولّي�ة وكذلك اإلعالن العامل�ّي لحقوق 

اإلنسان.
وم�ا ينبغي ذك�ره أّن العمالة األجنبّية يف الس�عودية والتي 
يق�در عدده�ا باملالين ب�دأت بالتواف�د إىل الب�الد بعد فرتة 
قص�رة م�ن اكتش�اف النفط يف أواخ�ر الثالثيني�ات، كان 

الواف�دون يف البداية متألف�ن من الكوادر الفنّي�ة واملهنّية 
واإلدارّية من العرب والغربين، ولكن بعد ذلك جاءت أعداد 
كبرة من جنوب رشق آس�يا، وأصبحت مملكة آل س�عود 
تعتمد بش�كل متزايد عىل العمالة األجنبّية، وعىل الرغم من 
أن العمال األجان�ب ال يزالون حارضين يف املناصب الفنّية، 
إال أّن معظمه�م يعمل�ون يف قطاعات الزراع�ة والتنظيف 
والخدم�ات املنزلّي�ة، وغالباً م�ا يعتمد التسلس�ل الهرمّي 
للعم�ال األجان�ب عىل بلده�م األصيّل، حيث يش�غل بعض 
العم�ال من الدول العربّية والغربية عموماً مناصب مهمة، 
أما املراكز األدنى فيش�غلها أش�خاص من أفريقيا وجنوب 
رشق آس�يا، لذلك واجه�ت الحكومة الس�عودية انتقادات 
كثرة من الهيئات القانونّية وأرباب العمل بش�أن معاملة 
العم�ال األجان�ب، وادع�ت الري�اض قيامها بإج�راء عدة 
إصالحات وتحديثات يف س�وق العمل، لتخفيف االنتقادات 

الدولية لكنها فشلت يف ذلك.
وق�د اث�ارت طريق�ة التعام�ل م�ع العمالة يف الس�عودية 
انتق�ادات دولّية، والعام املايض ناقش�ت صحف بريطانّية 
االنتقادات الدولية للس�عودية بعد تقرير كشف عن جحيم 
الذي يعيش�ه العمال املهاج�رون يف مراكز احتجاز فروس 
كورون�ا، وقد ن�رت صحيفة »الدي�يل تليغ�راف« تقريراً 
ملتابع�ة تحقيقه�ا الح�رّي ح�ول الجحيم ال�ذي يعانيه 
العمال األفارقة املهاجرين يف الس�عودية داخل معس�كرات 
االحتج�از الخاصة باملش�تبه يف إصابتهم بفروس كوفيد- 
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عربي دوليعربي دولي
في ظل النهج العنصرّي..

العمالة األجنبية في السعودية تثير قلقًا أمميًا 

4
إيران تكشف عن منظومة دفاع جوي بعيدة المدى

نائب لبناني: أميركا أنفقت 
ماليين الدوالرات لتشويه صورة 

المقاومة دون طائل

حزب سعودي معارض: الرياض قد ُتعدم المزيد من العسكريين
 لرفضهم المشاركة بحرب اليمن

كندا تسجل حالة ثانية من تجلط الدم 
بعد تلقي لقاح »أسترازينيكا«

قاليباف: الرد على العمل 
اإلرهابي في نطنز ضرورة حتمية

دبلوماسي روسي: محادثات فيينا 
مستمرة رغم الصعوبات

المراقب العراقي/ متابعة...
تح�دث رئي�س مجلس الش�ورى االس�المي االيراني محم�د باقر 
قاليب�اف ع�ن عملي�ة التخصيب بنس�بة 60 باملائ�ة كانجاز كبر 
للعلماء الشباب االيرانين من الناحية العلمية والتكنولوجية والذي 
حمل معه رس�الة سياسية مهمة، معتربا الرد عىل العمل االرهابي 

االخر يف نطنز بانه رضورة حتمية وسياتي يف وقته املناسب.
وقال قاليباف خالل اجتماع ملجلس الش�ورى ان »العلماء الشباب 
العقائدي�ن االيراني�ن حققوا انج�ازا يعد فخرا للش�عب االيراني 
العزي�ز، بالوص�ول اىل تخصيب اليورانيوم بنس�بة 60 باملائة وهو 
الحدث الصانع للتاريخ واالقتدار من الناحية العلمية والتكنولوجية 

والذي حمل معه رسالة سياسة مهمة ايضا«.
واض�اف أن »اع�داء الش�عب االيراني كان�وا قد عق�دوا االمل عىل 
االعمال االرهابية ض�د الصناعة النووية وتوقعوا وقف االنش�طة 
النووي�ة االيراني�ة او ابطائها بش�دة اال ان التخصيب بنس�بة 60 
باملائة يف فرتة زمنية قصرة جدا اثبت بان الفرتة الزمنية الفاصلة 
بن اتخاذ القرار والتنفيذ يف الصناعة النووية بلغت ادى حد ممكن 

بهمم وعزم العلماء الشباب االيرانين«.
وتابع رئيس مجلس الش�ورى ان »ه�ذا االنجاز املهم اثبت لالعداء 
ب�ان الصناعة النووية االيرانية اصبحت موطنة وان اي اجراء غر 
مدروس وفرض الضغوط عىل عزم الشعب االيراني لتحقيق التقدم 
العلمي عقيم تماما وال احد بامكانه وقف تقدم ايران االسالمية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
حّذر حزب التجمع الوطني السعودي 
املعارض من إعدام�ات جديدة لجنود 
يف  املش�اركة  لرفضه�م  س�عودين 

العدوان عىل اليمن.
ج�اء ذلك يف بي�ان للحزب بع�د إعالن 
الس�لطات الس�عودية مؤخ�را إعدام 
ثالث�ة جنود مقاتل�ن يف اليمن بتهمة 
الخيان�ة العظم�ى وأش�ار الحزب إىل 
م�ا رافق اإلعدام من حم�الت إعالمية 
رسمية وشبه رسمية مؤيدة لإلعدام، 
مؤكًدا موقفه الس�ابق برضورة إنهاء 
هذه الحرب. وشدد عىل أن حرب اليمن 

»لم تحقق إاّل الخس�ائر لكل األطراف، 
ببالدن�ا  جس�يمة  أرضاًرا  وألحق�ت 
ضحّيته�ا  وراح  الش�قيق،  وباليم�ن 
الكثر من األبرياء من الطرفن«، الفًتا 

اىل أن الح�رب أوصلت اليم�ن إىل حال 
تصفه األمم املتحدة باألزمة اإلنسانية 
تعرّض�ت  بينم�ا  العال�م،  يف  األك�رب 
منشآت الس�عودية الحيوية للقصف، 

وقتل ع�دد من الجنود، وأصيبت أعداد 
كبرة بإصابات بالغة.

ه�ذه  كل  »م�ع  إن�ه  الح�زب  وق�ال 
الخس�ائر الجسيمة، ويف ظل استمرار 
هذه الح�رب وأخطائه�ا ومخاطرها، 
تفاجئنا السلطات السعودية باإلعالن 
عن إع�دام الجنود الثالث�ة«، موضًحا 
أن »تنفي�ذ اإلعدام ت�ّم يف غموض تام 
ملالبس�ات القضي�ة، ويف غي�اب ت�ام 
لروط املحاكمات العادلة وللمحكمة 
املختصة وإلج�راءات التقايض، ودون 
أدنى مستوى من الش�فافية، وبعد 6 

سنوات منذ بدء الحرب«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت كن�دا، أنها س�ّجلت حال�ة ثانية م�ن تجلط ال�دّم خالل أس�بوع، مع 
انخف�اض مس�توى الصفائح الدموية، بع�د تلقي لقاح أس�رتازينيكا املضاد 

لفروس كورونا، إاّل أنها سُتبقي توصيتها باستخدامه.
وأوضحت السلطات الصحية الكندية عىل تويرت أّن الحالة ُسّجلت لدى شخص 
يعيش يف مقاطعة ألبرتا )غرب( تلقى جرعة من لقاح أسرتازينيكا مصنوعة 

يف الهند يف معهد األمصال، مشرًة إىل أّن »الشخص تلقى عالجاً ويتعاىف«.
وقال�ت الس�لطات إّن ح�االت التجلّط الدم�وي املرتبطة بانخفاض مس�توى 
الصفائ�ح الدموية بع�د تلقي لقاح أس�رتازينيكا »ال تزال نادرة ج�داً« وكندا 
»تواص�ل اعتب�ار أّن منافع اللقاحات )...( يف الحماية م�ن كوفيد-19 تتفّوق 
عىل املخاط�ر املحتملة«. وبعد انطالقة بطيئة، تتس�ارع وترة حملة التلقيح 
يف كندا. إذ تلقى 23,3% من س�ّكانها جرعة واحدة عىل األقل، بحس�ب موقع 

إلكرتوني مخّصص لتتبع الوضع الوبائي يف كندا. 

المراقب العراقي/ متابعة...
علّ�ق عضو كتلة »الوف�اء للمقاومة« النائب ابراهيم املوس�وي عىل 
تريح�ات املس�ؤول االمركي دايفيد هي�ل، قائال: »قرع�ت آذاننا 
تريح�ات املندوب األمركي دايفد هيل التي كرر فيها أس�طوانته 
املمجوج�ة املليئة باالف�رتاءات والحقد بس�بب نجاح ح�زب الله يف 
بن�اء قوة ردع ودفاع وتحرير تصون لبنان وتحمي س�يادته وتحرر 

أرضه«.
وأض�اف املوس�وي »لق�د اعتدن�ا ع�ىل هيل وغ�ره من املس�ؤولن 
األمركي�ن الذين كلّم�ا افتقدوا للحج�ة واملنطق لج�أوا إىل توجيه 
االتهامات الباطلة عديمة األس�اس واالفرتاءات املضللة التي لم تعد 
تنط�يل عىل أحد بعد أن كش�فت إدارته عن موازن�ات بمئات مالين 
الدوالرات التي أنفقت لتش�ويه صورة حزب الل�ه ومقاومته دونما 

طائل«.
وتابع أن »من يس�مع تريحات هيل يدرك حجم التدخل األمركي 
الفاضح واملدان يف الش�ؤون اللبنانية، فهو وإدارته يعتمدان منطًقا 
متغطرًسا يعطي لنفسه الحق يف التدخل يف شؤوننا الداخلية بشكل 
سافر ويمارس التحريض واالفرتاء ضد أقدس وأرشف وأنبل ظاهرة 
حفظ�ت لبن�ان ودولته وأرضه وش�عبه خالًف�ا للرغب�ة الحقيقية 

لواشنطن وحليفها الكيان الصهيوني«.
وأوضح النائب املوسوي أن »إدارة بالدك مسرت هيل هي التي زودت 
وت�زّود عدّو لبنان الكي�ان الصهيوني بكل أنواع األس�لحة املتطورة 
والفّتاكة التي قتلت وتقتل عرات اآلالف من أبناء الشعب اللبناني، 
ودّمرت بناه التحتية عىل مدى عقوٍد من الزمن ، وهي اإلدارة نفسها 
تكفلت بمنع أي إدانة أو اجراءات عقابية بحقه يف املحافل الدولية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن مندوب روس�يا ل�دى املنظم�ات الدولية االحد عن اس�تمرار 
املحادث�ات يف فيين�ا، مضيًفا أن مهام مجموع�ات العمل يف املجال 

النووي ورفع الحظر ليست سهلة ، لكن العملية مستمرة.
وغرد ميخائيل أوليانوف ممثل روس�يا لدى املنظمات الدولية عىل 

تويرت، بأن املحادثات مستمرة يف فيينا.
وكت�ب أوليانوف »وفقا لق�رار اللجنة املش�رتكة لالتفاق النووي ، 
واصلت مجموعات العمل يف فيينا العمل عىل رفع الحظر والقضايا 
النووي�ة بع�د ظهر أم�س واليوم«. مهامهم ليس�ت س�هلة ولكن 

العملية مستمرة.
وتتواصل املش�اورات بن وفود إيران املفاوضة ومجموعة 4 + 1 يف 
فيينا )األحد( بأشكال ومستويات مختلفة. كما تواصل مجموعات 

عمل الخرباء مناقشة مجايل رفع الحظر واملسائل النووية.
وج�رى ع�ىل هامش اجتم�اع اللجن�ة املش�رتكة الس�بت، عقدت 
اجتماعات ثنائية ومتعددة األط�راف بن الوفد التفاويض االيراني 
وأعضاء مجموعة 4 + 1. وعقدت خالل املشاورات ثالثة اجتماعات 
ب�ن »عب�اس عراقجي« مس�اعد وزي�ر الخارجية ورئي�س الوفد 
االيران�ي التفاويض  و«إنريك�ي مورا« نائب األمن العام لش�ؤون 

العمل الخارجي يف االتحاد األوروبي.
كما التقى عراقجي رؤس�اء الوفود األوروبي�ة الثالثة وعقد معهم 

جولة من املباحثات.

المراقب العراقي/ متابعة...
نر موق�ع »مي�دل إيس�ت آي« الربيطاني 
مق�ال رأي للكاتب عرف�ان أحمد تحدث فيه 
ع�ن كيفية انتش�ار مفهوم اإلس�الموفوبيا 
الغربي�ة يف دول الجن�وب من العالم بش�كل 

خاص.
وق�ال الكات�ب، إن اإلس�الموفوبيا يف الغرب 
والجن�وب العامل�ي تعم�ل بالرتاب�ط ولي�س 
بشكل منفصل. ويف هذا السياق، وقع تأطر 
التغطي�ة اإلعالمية لفيديو حديث انتر عىل 
نطاق واس�ع يظهر فيه طالب يف بنغالديش 
وه�و يتعرض لل�رضب بطريقة تس�تهدف 

املؤسسات الدينية والتعليمية للمسلمن.
وأش�ار الكاتب إىل أن اإلس�الم ُوّظف كعامل 
توضيحي، مما أدى إىل ظهور خطاب يوصف 
في�ه املس�لمون بالرباب�رة م�ن قب�ل النخب 
الحاكم�ة يف كل م�ن دول الجن�وب والغرب. 

حتى يس�ود ه�ذا الخطاب، تمارس وس�ائل 
اإلع�الم التعتي�م ع�ىل ممارس�ات ال�رضب 
يف املؤسس�ات الهندوس�ية أو املس�يحية أو 
غره�ا، وتمح�ي العوامل غ�ر الدينية مثل 
بيداغوجي�ات التدري�س الت�ي عف�ا عليه�ا 

الزمن.

وذك�ر الكات�ب أن تقري�ر إذاعة »دويتش�ه 
فيله« بعنوان »طالب املدارس يف جنوب آسيا 
يواجهون عقابا جسديا واسع النطاق« نر 
تعميمات كاس�حة نموذجية لهذا النوع من 
التغطية. فال يق�دم التقرير أي بيانات لدعم 
حجت�ه املركزي�ة، واقت�ر عىل اس�تطالع 
»ل�م يح�دد نس�بة العقوب�ات ب�ن املدارس 

الحكومية واملدارس الدينية«.
إذن م�ا هو األس�اس املنطق�ي للرتكيز عىل 
ال�رضب يف امل�دارس الديني�ة وحده�ا؟ مع 
تق�دم التقرير، يتضح أن هذا التعميم يهدف 
إىل ش�يطنة اإلس�الم واملدارس الدينية، وهي 
عملية بدأت مع صعود طالبان يف أفغانستان 
وتس�ارعت بع�د أح�داث 11 أيل�ول. يرك�ز 
املقال عىل ربط ممارس�ة الرضب باإلس�الم 
واملدارس الدينية، مؤكدا أن »اآلباء املسلمن« 

هم من يذهب أطفالهم إىل املدارس الدينية.

المراقب العراقي/ متابعة...
ن�رت صحيف�ة “أوبزيرف�ر” مق�اال 
للمعلق سايمون تيسدال حول مقامرة 
بنيام�ن  اإلرسائي�يل  ال�وزراء  رئي�س 

نتنياهو مع إيران
وجاء يف مقال: “محارب الظل: بنيامن 
نتنياه�و يق�وم بمقام�رة خطرة مع 
إي�ران” أن منطق�ة معروف�ة بمروجي 
الح�رب والطغ�اة يب�دو فيه�ا بنيامن 
ال�رق  يف  رج�ل  كأخط�ر  نتنياه�و 

األوسط.
فنتنياهو هو املرش�ح املقنع ألن يكون 
مرش�حا للقب “الرج�ل الخطر”، فقد 
تف�وق رئي�س ال�وزراء عىل نفس�ه يف 
الفرتة األخ�رة عندما ه�دد بحرب مع 
إيران، وأم�ر بهجمات متفرق�ة، وقتل 

عامل�ا نووي�ا كب�را وخ�رّب مح�اوالت 
الوالي�ات  وتح�دى  لإلص�الح،  دولي�ة 

املتحدة الحليف الذي ال يستغني عنه.
وأش�ار تيس�دال إىل الهج�وم الغامض 
األس�بوع امل�ايض ع�ىل منش�أة نطن�ز 
وال�ذي دم�ر مع�دات حيوي�ة، وكانت 
الرضب�ة األكث�ر إث�ارة من�ذ الهج�وم 

اإللكرتوني “ستاكسنت” عام 2010.
وخالل العامن املاضين حاول نتنياهو 
وفش�ل يف أرب�ع ج�والت انتخابية لكي 
يحصل عىل تفويض من الناخبن ودعم 
ملاركت�ه م�ن القومي�ة الخائف�ة والتي 
تص�ل إىل ح�د العنري�ة والش�عبوية 
اليمينية املتطرفة. وخرس باإلضافة إىل 
هذا حليفه دونالد ترامب الذي يش�رتك 

معه باملواقف.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

ميدل إيست آي: كيف أّثرت اإلسالموفوبيا الغربية 
على أنحاء أخرى من العالم؟

أوبزيرفر: نتنياهو أخطر رجل في الشرق 
األوسط ويجب عزله قبل »الكارثة«



،،

ورد في »صحيح مسلم« أنَّ رسول الل )ص( لما نزلت آية: }إَِذا َجاَء َنْصُر الَلِهّ َواْلَفْتُح{، قال: »جاَء أهُل اليمِن، هْم أرُق أفئدًة. اإليماُن 
يماٍن، والفقُه يماٍن، والحكمُة يمانيُة«. وفي مسند اإلمام أحمد أنَّ رسول الل رفع رأسه إلى السماء، وقال: »أتاكم أهل اليمن كقطع 

السحاِب، خير أهل األرض«. وفي »صحيح البخاري«، دعا الرسول إلى أن تحل البركة في الشام واليمن: »اللّهم بارْك لنا في شاِمنا، 
وبارْك لنا في يمِننا«، في جمٍع يوحي بوجود سر يربط بينهما.

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االثنين 19 نيسان 2021 العدد 2570 السنة الحادية عشرة

بقلم/وليد القططي
ه�ذه األحاديث النبوّي�ة وغريها يف 
اليم�ن أرض�اً وش�عباً ل�م يفهمها 
ح�كام الجزي�رة العربي�ة م�ن آل 
س�عود وآل الش�يخ عندم�ا التقى 
بالتط�رف  الس�يايس  االس�تبداد 
حي�ث  نج�د،  صح�راء  يف  الدين�ي 
}ُهناَك الزالزُل والفت�ُن وبها يطلُع 
يف  ج�اء  كم�ا  الش�يطاِن{،  ق�رُن 
»صحيح البخ�اري« عن عب�د الله 
بن عم�ر – ريض الله عنهما – عن 
رسول الله. وقد أدى عدم فهم هذه 
األحادي�ث النبوية من قب�ل ثنائي 
االس�تبداد والتطرف يف بالد العرب 
إىل عدم فهم أشياء أخرى يف اليمن، 
فقاده�م ذل�ك إىل حماق�ة العدوان 
العس�كري عىل اليمن قبل أكثر من 

6 سنوات.
العدوان الس�عودي ع�ىل اليمن بدأ 
فج�ر الخمي�س يف 26 آذار/مارس 
بتحال�ٍف عرب�ي  2015، مدعوم�اً 
أمريكي واس�ع، وبإمكانيات مالية 
وعس�كرية وتقني�ة هائل�ة. بع�د 
4 أي�ام م�ن العدوان، كتب�ت مقاالً 
بعن�وان »األمة املهزومة تبحث عن 
نرص وهم�ي يف اليمن«. ومما جاء 
فيه: »ه�ذه األم�ة املهزومة تبحث 
ع�ن ن�رص وهم�ي يف م�كان آخر 
غري مكان املعرك�ة الحقيقي، ولن 
ينفعه�ا ه�ذا الوهم، ول�ن يفيدها 
هذا النرص... أّما اليمن، فس�يخرج 
من هذه الح�رب واألزمة عاجالً أو 
آجالً، وال خيار له س�وى العودة إىل 
م�ا يجم�ع اليمني�ن ويوّحدهم... 

اإلسالم والعروبة والوطن...«.
وبع�د ع�اٍم ونصف الع�ام من بدء 

ع�ىل  وتعقيب�اً  تقريب�اً،  الع�دوان 
الك�رى  الصال�ة  ع�زاء  مذبح�ة 
الوحش�ية الت�ي نفذه�ا الع�دوان 
بعنوان  الس�عودي، كتب�ت مق�االً 
»مذبحة اليمن.. الصمت جريمة«، 
أكدت فيه الفكرة نفس�ها، ُمطالباً 
نظ�ام آل س�عود بتوجيه ترس�انة 
الع�دو  إىل  الضخم�ة  أس�لحته 
الحقيق�ي لألم�ة ممث�اًل بالكي�ان 

الصهيوني. 
الع�دوان،  ع�ىل  س�نوات   5 وبع�د 
كتبت مقاالً بعنوان »االنتصار عىل 
الطريقة الفلس�طينية«، جاء فيه: 
»ما زال نظام آل س�عود الحاكم يف 
جزي�رة الع�رب ي�واري هزيمته يف 
اليم�ن... باحثاً عن ص�ورة النرص 
املفقود بن ُحط�ام املباني املدمرة 
وأشالء األطفال املُبعثرة«. إن عجز 
نظام آل س�عود عن تحقيق النرص 
الذي وعد به خالل أيام أو أس�ابيع 
من بدء الع�دوان بعد دخوله عامه 
السابع، ُيشري إىل أنَّ يف اليمن شيئاً 

ال يفهمه آل سعود.
ال�يء ال�ذي ال يفهمه آل س�عود 
يف اليمن ال يتعلّق باألش�ياء املادية 
بالطبع، كاملال والسالح وغريهما، 
فامتالك اليمن لهم�ا ال ُيقارن بما 
لدى دولة آل سعود من ماٍل فائض 
وسالح زائد، وال يتعلّق بالقدرة عىل 
حش�د الحلفاء من الس�ادة العجم 
الذي�ن ُيدف�ع له�م امل�ال جزية أو 
العالة الع�رب الذين ُيدفع لهم املال 
اس�رقاقاً وارتزاقاً، فقدرات اليمن 
ع�ىل التحال�ف مح�دودة بأح�رار 
األمة م�ن املتمردين ع�ىل الهيمنة 

الصهيو-أمريكية.

فلنبح�ث عن هذا ال�يء يف مكاٍن 
نفس�ه،  باإلنس�ان  يتعلّ�ق  آخ�ر 
والحلف�اء،  األش�ياء  يف  ولي�س 
فال�ر يكم�ن يف اإلنس�ان اليمني 
املق�اوم للع�دوان. ه�ذا اإلنس�ان 
بناء مراك�م من عبق التاريخ، ويف 
التاريخ تكمن اإلجابة. لنأخذ مثاالً 

من كت�اب »تاري�خ اليم�ن مقرة 
الغزاة« للباحث اليمني عبد الله بن 
عامر، وهو بح�ث تاريخي يوضح 
كيف ابتك�ر اليمني�ون الظروف يف 
مواجهته�م كل الغزاة عر التاريخ 

منذ القدم.
ه�ذه املواجه�ة تؤك�د أنَّ اليمن لم 

ُيفتح ألي غاٍز إال لُيقر مع أحالمه 
يف ترابه، والكتاب يبّن أنَّ اليمنين 
لم ُيعطوا الرشعية ألي حاكم يمني 
إال عر التصدي للغ�ازي ومقاومة 
االحتالل. يف املقابل، فإنهم ينزعون 
الرشعية ع�ن الحاكم الذي يتعاون 

مع الغزاة ويخضع للعدوان.

وبع�د دراس�ة تاري�خ اليم�ن منذ 
القرن العرشين قب�ل امليالد وحتى 
الق�رن العرشي�ن للمي�الد، يتضح 
قوته�م  أوج  يف  كان�وا  الغ�زاة  أنَّ 
العس�كرية، بينم�ا كان اليم�ن يف 
أس�وأ حاالته عند الغزو. رغم ذلك، 
خ�رج الغ�زاة أضع�ف واليمنيون 

أق�وى، وكان اليمن�ي أم�ام ه�ذه 
الغ�زوات مقاوم�اً عني�داً وُمقاتالً 
صلباً ال يعرف الهزيمة، وإن عرفها 
يوماً، فهي ليست إال كبوة، رسعان 

ما ينهض منها ويتجاوزها. 
له�ذا، ظ�لَّ اليمن�ي يص�ارع قوى 
الغ�زو م�ن دون كل�ل أو ملل حتى 
تحق�ق الن�رص ع�ىل الع�دوان، ما 
الح�ر  اإلنس�ان  صف�ات  أكس�به 
العزي�ز األبي؛ ه�ذا اإلنس�ان الذي 
يق�ف مع قضايا أمت�ه، مهما كان 
الثمن الذي س�يدفعه غالياً. ولذلك، 
كان موقف أحرار اليمن من قضية 
األم�ة املركزية فلس�طن واضحاً، 
من خ�الل خطاب حرك�ة »أنصار 
الل�ه« التي تقود مقاوم�ة العدوان 
الس�عودي عىل اليمن، وهو خطاب 
س�يايس واضح يف اعتبار فلسطن 
قضي�ة األم�ة املركزي�ة، واعتب�ار 
الرئييس،  األم�ة  »إرسائي�ل« ع�دو 
ورف�ض حال�ة ال�والء للع�دو عر 
التطبيع والسالم معه، ورفع شعار 

»املوت ألمريكا وإرسائيل«.
صف�ات األحرار الت�ي تعّمقت عر 
الزمن يف الش�عب اليمني من خالل 
مقاومت�ه للغ�زاة، ل�م يفهمها آل 
س�عود الفتقاره�م إليه�ا، وفاق�د 
اليء ال يفهمه، وال س�ّيما عندما 
يكون فقدان اليء بمحض اإلرادة، 
ف�آل س�عود تنازل�وا ع�ن صفات 
األح�رار طوع�اً، عندم�ا قايض�وا 
وصوله�م إىل الحكم واس�تمرارهم 
في�ه بحريتهم وكرامته�م، فرضوا 
ب�أن يكونوا م�ع الخوال�ف تابعن 
ملن اعتق�دوا أنَّ بيده مقاليد األمور 
من القوى الكرى، فخضعوا إلرادة 

بريطاني�ا الُعظم�ى، ث�م لهيمن�ة 
الواليات املتحدة األمريكية، ودخلوا 
بيت الطاعة األمريكي باختيارهم، 
ودفعوا الجزية لسيد البيت األبيض، 
ُمقابل حمايتهم من »البعبع« الذي 
صنعه له�م يف صورة ع�دو داخيل 
هو الشعب العربي األصيل األبي يف 
الجزي�رة العربية، أو يف صورة عدو 
خارج�ي وهم�ي ه�و الجمهورية 

اإلسالمية يف إيران.
وقد كانوا بذلك مثاالً حياً للعبودية 
عنه�ا  تح�ّدث  الت�ي  الطوعي�ة 
املقهور  لتماهي  الفالسفة، ومثاالً 
م�ع صف�ات املتس�لط أو اقت�داء 
الغالب، فمارسوا  املغلوب بس�لوك 
االس�تعالء املم�ارس عليه�م م�ن 
قاهرهم وغالبهم عىل من اعتقدوا 
واهم�ن أّنه أضعف منهم، فش�ّنوا 
العدوان عىل اليمن إلخضاع ش�عبه 
وإدخاله إىل بيت الطاعة السعودي، 
وه�و ما يعن�ي ضمن�اً الدخول إىل 
بي�ت الطاع�ة األمريك�ي، وتلقائياً 
الدخول إىل حظرية الدول املُنبطحة 
لألمريكين واملُطّبعة مع الصهاينة، 
ليكون الجميع يف العبودية س�واء؛ 
ال فضل يف ذلك لعربي عىل عربي إال 
يف زاوية االنبطاح ورسعة التطبيع.
»إذا الش�عب يوماً أراد الحياة    فال 

بد أن يستجيب القدر«
حينئذ، بعد هزيمة العدوان، سيجد 
الوح�دة  إىل  طريقه�م  اليمني�ون 
عندم�ا  واالزده�ار،  واالس�تقالل 
يلتق�ون ع�ىل م�ا يجمعه�م ع�ىل 
أرضية اإلس�الم والعروبة والوطن، 
وقبل كّل ذل�ك إرادة الحياة؛ اليء 

الذي لم يفهمه آل سعود.

بقلم/ د.جهاد العكيلي 
املفه�وم الع�ام للبح�ث ه�و، تحلي�ل الواقع 
بشكل علمي ومعريف، والوقوف عىل املشكالت 
وأس�بابها للوص�ول إىل حلول ناجع�ة، والتي 
يمك�ن من خاللها تجاوز االزمات التي تعاني 
منها مؤسس�ات الدولة، س�واء أكانت أزمات 
سياس�ية او مالية او اقتصادية او اجتماعية 
وربم�ا مجتمع�ة، وغريها من االزم�ات التي 

تعرقل نمو البالد وتطورها ..  
وهذا بحد ذاته يش�كل خط عام يف سياسيات 
ال�دول الت�ي تريد م�ن مؤسس�اتها ان تعمل 
بفاعلية ودق�ة متناهيتن لتطوي�ق االزمات 
التي تظهر فجأة عىل سطح الواقع املعاش او 
تحدث نتيجة أخطاء عمل وممارسة السلطة 
الترشيعي�ة او التنفيذي�ة لواجباتهم�ا امللقاة 

عىل عاتقهما ..  
وما نالحظه يف دراس�تنا ومش�اهدتنا للواقع 
كث�رة االزم�ات الت�ي ت�رب بالب�الد يمينا 
بمرك�ب  بعضه�ا  م�ع  وتداخله�ا  وش�ماال 
غ�ري طبيعي م�ن دون أن نج�د أي مؤرشات 
لتش�خيص الحل�ول الناجعة به�دف التوصل 
إىل نتائ�ج منطقية لتخفيف تلك االزمات التي 

تثقل كاهل الدولة، ما جعل الدولة ترنح امام 
كث�رة االزمات م�ع اضطراب واض�ح يف عمل 
السلطة والتزاماتها تجاه الشعب الذي يسعى 

لتحقيق مطالبه املرشوعة .. 
وباملقابل نجد ان هناك انتش�ارا واسعا ملراكز 
بحثية يف عموم هياكل الدولة املتعددة بش�كل 
يلفت االنتباه، حيث تض�م هذه املراكز كوادر 
أكاديمية وأدوات بحثية ومس�تلزمات أخرى 
تضفي وق�ارا وهيب�ة لها، فضال ع�ن وجود 
مؤسس�ات مدنية يمثله�ا متطوعون وتضم 
نخبا من مختلف االتجاهات وحملة شهادات 
متع�ددة منها مدعوم�ة من الداخ�ل وأخرى 
تتلقى دعما من الخارج سواء أكان هذا الدعم 
ماديا او معنويا، فضال عن الدورات التدريبية 
املكثفة التي تش�مل جميع األنشطة البحثية، 
والت�ي تقام تحت إرشاف محيل ودويل ملختلف 

االختصاصات العلمية ..
وإذا كان كل ذلك يجري بحسبان بحثي علمي 
ومع�ريف دقيق�ن، فلم�اذا ال يت�م تش�خيص  
املش�كالت واملعوقات املس�ببة لالزم�ات التي 
تعرقل عمل الدولة وحركتها، فهل هي طبيعة 
االزم�ات نفس�ها، أم ان طبيع�ة املؤسس�ات 

البحثية املختصة يش�وب عمله�ا االخطاء يف 
التشخيص! .. 

يف الواقع ال توجد مكاشفة حقيقية يف طبيعة 
عم�ل ه�ذه املؤسس�ات ودوره�ا يف املجتمع، 
م�ع وج�ود إهمال واض�ح يف طبيع�ة عملها 
خصوص�ا وإن واقع الحال يؤرش لنا بوضوح 
ان بع�ض القي�ادات العلي�ا يف اله�رم اإلداري 
ومراكزها البحثي�ة يتواجد بن مفاصلها من 
غري االختصاص ، مما يول�د بالنتيجة تجميد 
او تحييد ق�درات الكفاءات البحثية وحجرها 
او استغفال املراكز يف مجال اختصاصها، مما 
يؤث�ر عىل طبيع�ة عمل وأهداف ه�ذه املراكز 
الت�ي انش�ئت م�ن اجله�ا، اضاف�ة ايل قرص 
نظر املس�ؤولن ألهمية ه�ذه املراكز ودورها 
يف املجتمع، وع�دم االلتفات اليه�ا كما تنظر 
له�ا دول اخ�رى كونها تش�كل حلق�ة فاعلة 
لسياس�ة الدول�ة، لتمدها بالس�بل واملناهج 
األساسية لتفعيل عوامل النجاح يف انشطتها 
املتعددة األوج�ه، وتجنبها الوق�وع يف منزلق 
االزمات الح�اده، وبالتايل العبور بدولها اىل بر 

األمان .. 
فهل تعي الس�لطتن الترشيعي�ة والتنفيذية 

واملراك�ز  املؤسس�ات  دور  اهمي�ة  بلدن�ا  يف 
البحثي�ة املعرفية والعلمي�ة يف خضم التحول 
الديمقراط�ي املنش�ود، والنظ�ر بجدية لدور 
هذه املؤسسات واملراز البحثية الحقيقي من 
خالل وضع خطط ودراس�ات، لتفعيل دروها 

بصورة جدي�ة يف املجتمع الذي ال يزال يطمح 
بتج�اوز الس�لطتن الترشيعي�ة والتنفيذي�ة 
لالزم�ات الت�ي تعص�ف بالب�الد رغ�م مرور 

ثمانية عرش عاما أرقت املجتمع كثريا .. 
سؤال ، سيظل بحاجة اىل إجابة؟..

في اليمن شيٌء ال يفهمه آل سعود

ع�ىل الكت�ل السياس�ية الرشيف�ة عليه�ا أن تقف وقف�ة جادة 
والش�عب م�ن وراءها م�ن أجل ط�رح الثقة يف ه�ذه الحكومة 
الت�ي ل�م يمر منها يوم�ا إال ونالت من كرام�ة املواطن العراقي 
س�واء يف إغتي�ال القي�م االجتماعي�ة الت�ي تربينا عليه�ا، أو يف 
الحص�ار االقتص�ادي الذي حولت�ه أمريكا اللعينة م�ن دويل اىل 
محيل من خالل وزراء كارتونين يطلقون التعهدات ويمارسون 

التجاوزات .
إن االنتظ�ار اىل االنتخاب�ات القادم�ة هو أمر أش�به بالجنون! 
وإزال�ة هذه الحكوم�ة أمر محتوم ومهم ج�دا لكونها أصبحت 

ماكنة للقهر وعدم الكفاءة!
من خالل الترصفات الغري مقتدرة س�واء عىل صعيد التحركات 
الخارجية التي اتجهت نحو التطبيع باسم العروبة التي لم تزيد 
مجتمعنا اال عنرصية وكره�ا لالخرين، أو عىل الصعيد الداخيل 
الذي انقلبت فيها املوازين حيث تم س�لب حقوق الش�هداء ضد 
الدكتاتوري�ة لتمنح بغري حق ملن هو اليس�تحق.  جميع املالمح 
تدل عىل ما أنا ذاهب اليه يف مقايل هذا، بدأ من إعتماد الحكومة 
الحالي�ة ع�ىل الجوكري�ة يف ه�دم الدول�ة وبناءه�ا بطريقتهم 
الحديثة واالعتماد عىل سياس�ين جعلوا م�ن االغتياالت كما يف 
مظاهراته�م املزعومة احد االس�اليب املهمة يف اقصاء من له يف 
االم�ر رأيا وهم من ابتدعوا الطرف الثالث الذي كان من صناعة 

الجوكرية انفسهم .
 ناهيك�م عن الح�رب االقتصادية ضد املواط�ن العراقي بدأ من 
خف�ض قيم�ة الدينار العراقي وم�رورا بالق�رارات التي جعلت 
العراق�ي يفكر من جديد يف كيفي�ة مواجهة إضطهاد الحكومة 
لش�عب عانى األمرين، مضافا اىل كل ذلك كتل سياس�ية مقيتة 
جاهل�ة التفهم معن�ى الدولة واليفهمون حتى طالس�م الحكم 
لتنصب نفس�ها صاحبة قرار عىل مجتمع ذاق الس�م يف الخفاء 

والعلن.
إن الحكومة الحالية التي تتعامل مع الش�عب )عىل البارد( كما 
يقولون يف أس�واق السمكرة التمثل عىل االطالق وال من بعيد أو 
قريب الشعب العراقي، بل أنها تمثل إرادات دولية حقرية الهدف 
ندمت عىل اسقاط الطاغية. أن طغيان حكومة الهدام التي أدت 
بن�ا اىل الهجرة واملهجر صورة التغيب! حينها كان الهدام وحيدا 
م�ع أجهزته القمعي�ة و الدول الخارجية الت�ي جعلته يضطهد 

شعبه بالقتل والجوع والحرمان والسجون !
بينم�ا كان ه�و يتظاهر بزي�ارة االطفال وااليت�ام وغريها من 
االم�ور التي ان دلت عىل ىشء  فانها تدل عىل الس�طحية وعدم 

ادراك سوء العاقبة كما حصل معه والعالم كله شهد ذلك!
ماهو ىسء االن انه باالضافة اىل كل ذلك الذي كان يحدث يف زمن 
الهدام دون مس�اندة ، نرى وجود من يس�اند  الحكومة الحالية  
كتل سياس�ية مسلحة مس�تعدة لالنفراد بالش�عب وممارسة 
شتى انواع الرهيب سواء من خالل االعالم او الشارع او الرملان 
بل وحتى عىل صعيد البيت،  وهي نفسها هذه الكتل تظهر عىل 
املأل تدافع عن الش�عب ويف ظهرها دول وأجندات يصل نخاعها 

الشوكي اىل الكيان الصهيوني الذي هو زائل بإذن الله.
وس�يزول معه كل أذنابه ممن يحاول�ون التطبيع واللهث وراء 

السلطة والجاه.

محارصة الشعب 
وإسقاطه..!

د. حسين فالمرز  

سياسة البحوث واالزمات .. 

بقلم/نزار عثمان
ق�د تتن�ّوع اآلراء حي�ال ق�رار الرئي�س األمريك�ي جو 
بايدن االنس�حاب من أفغانس�تان، والذي سيس�تكمل 
بحل�ول 11 أيلول/س�بتمر م�ن العام الحايل، بحس�ب 
م�ا أعلن عنه. ه�ذه اآلراء الص�ادرة بطريقة أو بأخرى 
ع�ن األمريكي�ن أنفس�هم قد تس�وقها جه�ات مررة 
لالنس�حاب، منها أن عىل الوالي�ات املتحدة نفض يدها 
من غرب آسيا ووسطها، سعياً للتفرغ للخطر الصيني، 
وعدم االس�تمرار يف االنخ�راط يف ح�روب ال نهاية لها، 
وخصوص�اً أنَّ الحرب ع�ىل أفغانس�تان أكملت عامها 
العرشي�ن، مكّبدًة الوالي�ات املتحدة خس�ائر يف األرواح 

فاقت اآلالف، فضالً عن تريليونات الدوالرات.
لم يتأتَّ لواش�نطن تحقي�ق النتائج املتوخ�اة من هذه 
الح�رب، إذا م�ا اعترنا أنَّ الهدف األمريك�ّي املعلن عنه 
ببدء الحرب عىل أفغانستان، يتمثل بسعي إدارات البيت 
األبي�ض إىل تحيي�د األط�راف الذين ش�ّنوا هجمات 11 
أيلول/س�بتمر، والتأّكد أّنهم لن يس�تطيعوا استخدام 
أفغانس�تان لش�ّن املزي�د م�ن الهجمات ع�ىل الواليات 
املتحدة أو قواتها املنترشة يف تلك املنطقة أو العالم، لكن 
هل هناك إجماع يف دوائر الّسياس�ة األمريكية عىل قرار 
بايدن باالنسحاب؟ يف املحّصلة، يبدو أّن بعض األعضاء 

الجمهورين يف الكونغرس لم يعجبهم هذا القرار.

�ق انس�حاب الق�وات  ع�ىل الرغ�م م�ن أّن باي�دن نسَّ
األمريكية من أفغانستان مع حلفائه الغربين األعضاء 
يف حلف ش�مال األطليس )الناتو(، بخالف فكرة الرئيس 
الس�ابق دونال�د ترامب، أي االنس�حاب األح�ادي، فإّن 
ثّمة تس�اؤالت ما تزال مطروحة: ه�ل اّتخذ بايدن قرار 
انس�حاب القوات األمريكّي�ة من أفغانس�تان من دون 
دراسة وافية أو أنه التزم به ملجرّد الخالص من األكالف 
الت�ي يدفعه�ا األمريكي�ون فيها، بحس�ب الس�يناتور 
الجمه�وري لين�ديس غراه�ام ال�ذي ق�ال: »لألس�ف، 
اخت�ار الرئيس باي�دن البديل األكثر عرض�ة للمخاطر، 
وه�و املغادرة، مهما كان األم�ر«، أم أّن وراء األكمة ما 

وراءها؟
يف البداي�ة، ق�د يك�ون م�ن الصعوب�ة بم�كان ق�راءة 
االس�راتيجية األمريكي�ة التي يمكن أن يس�عى بايدن 
لتمريره�ا وتنفيذها، يف الوقت الذي ل�م يمر عىل توليه 
الس�لطة يف البي�ت األبي�ض 100 ي�وم، ع�ىل الرغم من 
محاوالت ربط األح�داث والقرارات واملواقف واملعطيات 
التي تنبئ بأس�لوب أو بآخر عن سياس�اته الخارجية، 
التي قد تكون رهناً بردود أفعال أملتها سياسات سلفه 
ترام�ب أو حالة األزم�ة التي تعيش�ها الواليات املتحدة 
داخلي�اً، فض�اًل عن تراجع ال�دور عىل املس�توى الدويل 
خارجي�اً، وهو األمر الذي أش�ار إليه بعض املس�ؤولن 

األمريكي�ن يف بداي�ة عهد باي�دن، بقوله�م إّن الواليات 
املتح�دة ل�ن تتمّكن ع�ىل امل�دى املنظور من اس�تعادة 

دورها كقطب أوحد متفرد يف العالم. 
رغ�م ذل�ك، وأخ�ذاً باإلش�كالية - أو للدق�ة - م�ا تراه 
الواليات املتحدة من إش�كالية جدية تتمثل ب�«اإلرهاب 
اإلس�المي« وحض�وره يف غ�رب آس�يا وأفريقي�ا، ومع 
إمكانية توس�يع أنشطته إىل الكثري من الدول يف الرقعة 
الدولية، هل يمكننا قراءة ما يجري يف أفغانس�تان وما 
ض عنه من قرار بايدن االنس�حاب منها، مع ما يف  تمخَّ
هذا القرار من إمكانية الس�تعادة »طالبان« سيطرتها 
عىل ه�ذه الدولة، وفرض نفس�ها من جدي�د كالعب يف 
هذه الرقعة الجغرافية الحساس�ة الت�ي تحّد إيران من 
جه�ة، والصن من جه�ة أخرى، فضالً عن تقاس�مها 
الح�دود مع دول ذات أهمية جيوسياس�ية، هل يمكننا 
قراءت�ه وفقاً ملخطط اس�راتيجي أمريكي يعمل بايدن 
عىل تحقيقه يف ما يعني الكيانات والحركات اإلسالمية 

املتطرفة؟
وه�ل يس�عى باي�دن بطريق�ة أو بأخرى إىل اس�تغالل 
»التط�رف« عىل اخت�الف فرقه، كي يوظف�ه بما يخدم 
املصال�ح العامة الت�ي تعني الواليات املتح�دة، ومن ثم 
»إرسائيل«، بمعنى إعادة قولبته أو قولبة بعض أطرافه 
وفرقه، بطريقة تجعل له نوع�اً من القابلية لدى الرأي 

العام عىل املستوى الدويل، سعياً الضطالعه بدور يخدم 
مصال�ح أمريكا يف عدائها االس�راتيجي ضد الصن من 
جهة، وروسيا من جهة أخرى، إضافًة إىل ترسيخ بنيته 
يف موقعه القائم يف غرب آسيا ورشق املتوسط، للحيلولة 

دون توسع القوى الصاعدة عىل مستوى اإلقليم؟
واالنس�حاب  و«طالب�ان«  أفغانس�تان  إىل  بالع�ودة 
األمريكي، هل يشمل االس�تثمار األمريكي يف »طالبان« 
خط أنبوب الغاز »تابي«؟ وهل لخط أنابيب الغاز عالقة 
بقرار واشنطن االنس�حاب، بما قد يشّكل بادرة حسن 
نية حيال الحركة أو يأتي طعماً باستدراجها إىل ساحة 
التع�اون الفعلية م�ع اإلدارة األمريكية، إذا صح القول، 
م�ع ما يف خ�ط األنابيب هذا من اس�تبعاد إلي�ران، مع 
األخذ باالعتبار أنَّ اإلعالن عن إعادة التموضع األمريكي 
يف كل م�ن أوزبكس�تان وطاجكس�تان وكازاخس�تان 
بحج�ة مواجه�ة اإلره�اب، قد يوح�ي ربما ب�أّن األمر 
ليس ُملقى عىل غاربه، بل لعلَّ إعادة التموضع تش�مل 
عنواني املراقبة والتدخل الناعم يف أفغانس�تان، وصوالً 
إىل التدّخل الخش�ن، إن أس�فر الخروج منها عن نتائج 
ال ترغ�ب فيها الوالي�ات املتحدة. هذا م�ع التأكيد ربما 
أن اس�تهداف الوالي�ات املتح�دة ش�خصيات مناوئ�ة 
لسياساتها، قد يكون أمراً وارداً، إن خرجت أفغانستان 

عن الخّطة التي ربما ُتساق وُترسم لها.

االنسحاب من أفغانستان.. هل يحمل نذر استثمار أميركّي في »اإلرهاب«؟
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كش�فت الهيأة التطبيعية بإتح�اد الكرة عن 
إصاب�ة العب املنتخب العراقي الس�ابق غانم 

عريبي بفريوس كورونا.
)املراق�ب  تلقت�ه  بي�ان  الهي�أة يف   وذك�رت 
ه�ذا  س�تعرب  ان�ك  »مطمئن�ون  العراق�ي(، 
الفايروس.. تأريخ كبري وحب أكرب.. ودعوات 

ل�ن تتوقف حتى تعل�ن انتص�ارك عليِه بإذن 
الله«.

وأضافت »لق�د أثبتت الفحوصات ان الكابتن 
غانم عريبي مصاب بالوباء اللعني، وستثبت 
األي�ام القريبة ان هزيم�ة الفايروس مؤكدة 

بإذن الله«. 

وغان�م عريب�ي جاس�م الربيع�ي، العب كرة 
قدم س�ابق عراقي م�ن موالي�د مدينة بغداد 
- الكرادة ع�ام1961، لع�ب يف صفوف نادي 
الش�باب العراقي ثم اسُتدعي لتمثيل املنتخب 
الوطن�ي العراق�ي لكرة القدم ع�ام 1985م، 

وكان يشغل مركز »مدافع اليسار«. 

كورونا يصيب العب المنتخب السابق غانم عريبي 

لجنة االنضباط ترد طلب الموصل 
وتعاقب مدرب نادي السكر

عقدت لجنة االنضب�اط يف الهيأة التطبيعية، 
اجتماعا ملناقشة اعرتاضات األندية واألحداث 

التي رافقت املباريات. 
ولدى مناقش�ة طلب نادي املوصل بمراجعة 
قرار اعرتاضهم عىل نادي العلم،  وبعد إجراء 
اىل  الوص�ول  لغ�رض  املكثف�ة  التحقيق�ات 
حقيقة اعرتاض نادي املوصل، إذ تم استدعاء 
الالعب )عنيد ش�عبان حسني( ورئيس نادي 

الجوالن )قاس�م حس�ن عبد الل�ه( وأداؤهم 
اليمني القانونية، حيث أقس�ما بأنه لم يلعب 
أي مب�اراة رس�مية م�ع الج�والن، كم�ا ان 
عقده مع الجوالن كان صوريا ولم يكتس�ب 
الصف�ة القانونية والش�كلية املطلوبة وهي 
املصادق�ة عليه من قبل االتح�اد، وكما أيدت 
لجنة املسابقات س�ابقا بعدم إرشاك الالعب 
املذكور بكشوفات نادي الجوالن، عليه ولكل 

م�ا تقدم، ق�ررت اللجن�ة رد طل�ب مراجعة 
الق�رار املق�دم من قب�ل نادي املوص�ل، كون 
ان الطلب لم تق�دم فيه أدلة جديدة مؤثرة يف 

القرار استناًدا للمادة )133( انضباط.
ولدى مناقش�ة تقرير مرشف مباراة )السكر 
والنارصية(، ضمن مباري�ات دوري الدرجة 
األوىل )التأهي�ي(، وبع�د اإلط�الع عىل تقرير 
مرشف املب�اراة وما رافقها من أحداث، تقرر 

معاقب�ة مدرب نادي الس�كر )عم�اد حميد( 
باإليقاف ألربع مباريات استناًدا للمادة 52 / 
انضباط، ومعاقبة رئيس نادي السكر )جالل 
فهد حس�ني( باإليق�اف ألرب�ع مباريات من 
مرافقة فريقه م�ع دفع غرامة مالية قدرها 

مليون دينار، وفق املادة 52 / انضباط.
ولدى مناقش�ة تقرير م�رشف وحكم مباراة 
)الح�دود والجيش(، ضم�ن مباريات دوري 

)الشاطئية(، وبعد اإلطالع عىل تقرير مرشف 
وحكم املباراة وما رافقه�ا من أحداث، تقرر 
معاقب�ة الالعب�ني )كرار محمد وك�رار رائد( 
من نادي الحدود باإليقاف مباراتني اس�تناًدا 
للم�ادة 47 /2، ص�االت وش�اطئية، وذل�ك 
لس�لوكهما املشني، كما يمنع دخول الالعبني 
املعاقبني اىل ملعب لعب فريقهما نهائيا طيلة 

فرتة العقوبة.

هائم�ون يف مواقع الرياضة بال حس�اب، وبعض ال�رشارات الدولية 
ُتش�عل الحرائق، وتلتهم آمال الرياضيني روي�داً.. رويداً، من دون أن 
ُتزعج دخاخينها مزاج الراعي األول ليس�تاء م�ن املُقصرّ وُينهرُه أو 
يبتكر حالً مع نفسه يف ُعزلة َهمَهمتِه تحت غطاء خوفه، ال هذه وال 
تلك، عرفناه يتجنرّب املحارق، فيما يظلرّ الريايض يرتقب السماء لعلرّ 

املطر ينهمر فوق جميع الرؤوس برحمة وعدالة.
ما يحدث يف الرياضة العراقية يس�تحق أن يوثق بأمانة عن مشاكل 
وأزم�ات لم تجد حلول الختام لتئدها يف حينه، بل يس�تمر انش�غال 
الي�ات ومؤتمرات  الرياضي�ني بها حت�ى ينس�حب تأثريها ع�ىل فعرّ
وبط�والت يدف�ع الع�راق ثمنها من س�معته، أمام صمت املس�ؤول 
وجنوح�ه دائماً اىل االنزواء لتفادي الصدمات الش�خصية إذا ما قررّر 
ل ومسِك ملفرّ األزمة والتحقيق فيها بهدف استقرار الرياضة. التدخرّ

من�ذ أربعة عرش ش�هراً، واتح�اد رفع األثق�ال يمارس قت�ل الوقت 
بعلم وزارة الش�باب والرياضة واللجن�ة األوملبية الوطنية، من خالل 
�طات الخاصة  امل�ي يف إجراءات االعرتاض عىل عيرّنات فحص املنشرّ
بالرباعني الثالثة صفاء راش�د وسلوان جاس�م وأحمد فاروق عقب 
مش�اركتهم ببطولة فجر الدولية يف إيران شباط عام 2020، وتلقى 
د وقوع  االتحاد إش�عاراً رس�مياً من نظ�ريه الدويل بعد ش�هرين يؤكرّ
الربرّاع�ني يف املحظور بع�د ظهور مواد ممنوع�ة يف تحاليلهم األولية 
تخرق اللوائح الخاصة بمكافحة املنش�طات، ومع ذلك يصرّ االتحاد 
املح�ي عىل عدم االعرتاف بها ليس تهررّباً من عقوبة واقعة ال ُمحال، 
ات الحراك االنتخابي عىل مس�توى  بل بإنتظار ما ُتس�فر عنه متغريرّ

االتحاد الدويل ربرّما تمدُّ له طوق النجاة!
مص�در موث�وق أفاد لنا، ب�أن تواجد محمد حس�ن جل�ود بمنصب 
أم�ني رس االتحاد الدويل من�ذ انتخابات بانكوك يوم االثنني التاس�ع 
والعرشي�ن من أيار 2017 الت�ي نال خاللها ثق�ة 88 عضو جمعية 
عمومي�ة من أصل 147 حتى يومنا هذا، يس�عى اىل تحقيق هدفني، 
األول خدم�ة العراق ودعمه لوجس�تياً والرجل مش�هود له بمواقف 
وطني�ة كث�رية يف ه�ذا الجان�ب، والثان�ي محاولتِه تجدي�د الثقة يف 
االنتخاب�ات الدولية، وهنا األمر ليس س�هالً يف حال�ة صدور عقوبة 
د نشاط االتحاد العراقي والربرّاعني الثالثة ما ُيحترّم إبعاده  دولية تجمرّ
عن الرتش�يح! ولهذا يحاول جل�ود تمرير مقرتح بتعديل عدد حاالت 
�طات لتبلغ أربع وليس ثالث الس�يما توجد سبعة  خرق لوائح املنشرّ
اتح�ادات يف الجمعي�ة العمومية مه�درّدة بالعقوب�ات، يف وقت وبرّخ 
توم�اس باخ رئي�س اللجنة األوملبي�ة الدولية نظريه االتح�اد الدويل 
لرفع األثقال بتصيح صحفي يوم الخميس الثاني عرش من ترشين 
الثاني 2020 وهدرّده باالستبعاد عن أوملبياد باريس عام 2024 كونه 
ق تقدرّماً ضئيالً يف عملية اإلصالح بعد مزاعم الفس�اد وتعاطي  )يحقرّ

املنشطات(!
برغ�م أهمية تجديد الثقة بجلود، كعراقي يمتلك التاريخ والكاريزما 
لترشي�ف البلد يف قمة املس�ؤولية الدولية، لكن بق�اء االتحاد املحي 
ة من ناحية حجم االنش�طة ملدة س�نة  ب�ال وزن بني االتحادات املُهمرّ
وشهرين، وأمتناعه عن املش�اركة يف بطوالت خارجية دون مربرات 
واقعي�ة، وضي�اع زم�ن طوي�ل ع�ىل ع�دم تأهي�ل فئ�ات عمرية يف 
املس�ابقات املتنورّعة، أمر ال يقل أهمية هو اآلخر! وبرغم ذلك تستمر 
صة من وزارة  وزارة الش�باب والرياضة بمنح االتحاد األموال املخصرّ
املالي�ة دون أن ُيب�نيرّ وزيره�ا عدنان درجال ما مص�ري لجنة تقصرّ 
الحقائ�ق التي أمر بها س�لفه د.أحمد رياض يوم الخميس الس�ابع 
من أي�ار 2020 والتي أكد مدي�ر عام دائرة الط�ب الريايض والعالج 
الطبيع�ي يف وزارته د.حي�در رحيم وهاب عن مواصل�ة التحقيق يف 
القضية بالتنس�يق مع لجنة إدارة النتائج التابعة إلقليم غربي آسيا 
ملكافحة املنش�طات؟! هل هناك مصلحة م�ا لضمان صوت االتحاد 
يف انتخاب�ات اللجن�ة األوملبية الوطنية التي ج�رت بعد ذلك مررّتني يف 

ترشين الثاني 2020 وآذار 2021 مثلما يغِمز بعض أبناء اللعبة؟
أية رياضة هذه ال ُيمارس واليها الُحكم الرش�يد ويرتك نريان رصاع 
�ر مس�احة الس�الم والوئ�ام واالحرتام ب�ني صغريهم  أبنائه�ا تدمرّ

محايدة ومشاعر بليدة؟!وكبريهم أمام نظرات 

اتحاد األثقال بال وزن!

إياد الصالحي

أكد ثائر أحمد مدرب الكرخ، أن النقاط الثالث التي حصدها الفريق من 
الفوز عىل أربيل، منحته دفعة معنوية كبرية للتقدم يف الئحة الرتتيب.
وق�ال أحمد، »أربي�ل فريق مميز ويلعب كرة جميلة ولم يكن س�هال 

باملرة، خصوصا أن املباراة يف ملعبه«.
وأض�اف: »تمكن�ا من تحقي�ق الفوز بالت�زام الالعب�ني بالواجبات 
املطلوب�ة، وحصدنا 3 نقاط مهمة ومؤثرة يف املنافس�ة عىل املراكز 

املتقدمة«.
وتاب�ع: »هن�اك تناف�س رشس يف املراكز من الس�ادس إىل العارش، 
والف�وز ع�ىل أربي�ل منحن�ا فرص�ة املنافس�ة للوص�ول إىل املرك�ز 

السادس«.
وختم: »املباراة املقبلة س�تكون مؤجلة مع الرشطة النشغال األخري 
ب�دوري أبطال آس�يا، وبالت�ايل لدينا الوق�ت الكايف 
لالستش�فاء والراح�ة، ومن ث�م التحضري 

للجولة 30 من الدوري«.
يش�ار إىل أن الك�رخ بالف�وز 
عىل أربيل، رفع رصيده إىل 36 

نقطة باملركز العارش.

ح العب�و ال�زوراء باللج�وء إىل  ل�ورّ
اإلرضاب التام، احتجاجا عىل تأخر 
مس�تحقات الفري�ق م�ن الجه�ة 

الراعية للنادي.
وقال مصدر بال�زوراء، »املطالبات 
وتدخ�ل  الالعب�ني  م�ن  املتك�ررة 
الجه�از الفن�ي، ل�م يح�ل األزم�ة 

املالية ولم يغري شيئا من الواقع«.
يش�عرون  »الالعب�ون  وأض�اف: 
بالضج�ر ج�راء املواعي�د املتكررة 
دون االلت�زام بدفع مس�تحقاتهم 
املالية واس�تمرار األزمة التي بدأت 

تنعكس عىل روحية الفريق«.
وأوض�ح أن الالعبني اتخ�ذوا قرارا 
نهائي�ا ب�اإلرضاب ع�ن الوح�دات 
التدريبي�ة بعد مباراة امليناء، وعدم 
الحضور بشكل نهائي، الفتا إىل أن 
الجهاز الفني ه�و اآلخر متعاطف 

معه�م لع�دم الت�زام وزارة النق�ل 
واإلدارة بتأمني مستحقاتهم.

وخت�م: »وع�ود متك�ررة قطع�ت 
بدف�ع مس�تحقات الالعب�ني لكن 
الفري�ق  إن  حت�ى  ج�دوى،  دون 

غ�ادر ملواجه�ة الوح�دة اإلماراتي 
يف البطول�ة اآلس�يوية والتي خرس 
نتيجتها، بوضع م�ايل بائس، رغم 
لق�اء وزي�ر النقل ال�ذي وعد بحل 

األزمة«.

قرر نادي الدحيل القطري، تأجيل حسم العبه العراقي 
املع�ار اىل الس�يلية مهن�د ع�ي »ميم�ي« حت�ى نهاية 

املوسم.
وق�ال مص�در مق�رب م�ن ميم�ي إن »إدارة الدحي�ل 
القط�ري أجلت حس�م مص�ري العبها مهن�د عي لحني 
انتهاء املوس�م الكروي، قبل اتخ�اذ أي قرار بخصوص 
إعادته لصفوف الفريق للموسم املقبل، أو املوافقة عىل 

العروض املقدمة لنجم منتخب العراق«.

وأض�اف أن »نادي الس�يلية تق�دم بطلب لرشاء 
بطاق�ة الالع�ب أو املوافق�ة عىل تمدي�د اإلعارة 
للمهاجم العراقي، وذلك بناًء عىل توصية املدرب 
التوني س�امي الطرابل�ي، لكون األخري يرى 
أن ميمي ورقة مهمة للفريق، خالل التحضري 
للموس�م املقب�ل، لك�ن الدحي�ل ل�م ي�رد عىل 
العرض«. يذكر ان ميمي قدم مستويات كبرية 

مع السيلية يف دوري نجوم قطر هذا املوسم.

اعت�رب االتحاد العراقي لكرة القدم، فريق اتحاد النارصية 
للصاالت خ�ارساً بنتيج�ة -5 صفر أمام نادي ش�هربان 
لع�دم حضور الفري�ق الذيق�اري للمباراة. وق�ال لطيف 
خلف رئيس نادي شهربان ان »فريقه اعترب فائزا بنتيجة 
5 أه�داف لعدم حض�ور فريق اتح�اد النارصية اىل ملعب 
املب�اراة يف مدينة املقدادية«. وبني خل�ف أن »فريق اتحاد 

النارصي�ة يتذيل ترتي�ب دوري الصاالت املمت�از، ويعترب 
خ�ارسا بحس�ب لوائ�ح االتح�اد الع�راق لك�رة القدم«. 
وجدد خل�ف مطالبت�ه لحكومة دي�اىل ومحافظها بدعم 
الفري�ق ال�ذي يخوض غم�ار منافس�ات دوري الصاالت 
املمتاز بمصاعب مادية خانقة عىل الرغم من املناش�دات 

واملطالب الدارة املحافظة منذ أشهر طويلة.

لج�أ رئي�س اللجن�ة األوملبية رعد حم�ودي، إىل 
مقاطع�ة االجتم�اع األول للمكت�ب التنفي�ذي 
املنتخب مؤخرا لخالف بينه وبني أعضاء املكتب.

وق�ال مص�در من داخ�ل األوملبي�ة إن رعد علق 
حض�وره لالجتماع، ما تس�بب يف تعطيل إقامة 
االجتم�اع األول للمكتب التنفيذي، حيث يختلف 
مع األعض�اء بقضية ازدواجي�ة املناصب، التي 
خلق�ت رشخا كب�ريا ما ب�ني الرئي�س وأعضاء 

املكتب التنفيذي.
وأض�اف أن حم�ودي طالب األعض�اء الفائزين 
يف االنتخاب�ات باالس�تقالة م�ن مناصبه�م يف 
االتح�ادات الرياضي�ة، كون قان�ون االتحادات 
الرياضية يؤكد عدم ج�واز الجمع بني منصبني 

وبالتايل حمودي مطالب بتنفيذ القوانني.
وتاب�ع املص�در »أما اعض�اء املكت�ب التنفيذي 
اللجن�ة  إىل  يتعك�زون ع�ىل رس�الة وجهوه�ا 
األوملبية الدولية، يس�تفرسون م�ن خاللها عن 
موقفه�م يف حالة االزدواجية، وج�اء الرد بعدم 

املمانعة«. وأش�ار إىل أن حم�ودي ملزم بتطبيق 
القان�ون، وأن اللجن�ة األوملبي�ة ال تعرتض عىل 
قوانني االتح�ادات الوطنية وأن مي الحكومة 
خالل الف�رتة املقبلة، بمن�ع االزدواجية قرار ال 
رجع فيه، بدلي�ل إقراره حتى يف النظام الداخي 

التحاد كرة القدم.
اللجن�ة  وأوض�ح أن حم�ودي يس�عى إلبع�اد 
األوملبية عن األزمات وأن خرق قانون االتحادات 

التنفي�ذي  ال�ذي يس�عى ل�ه املكت�ب 
سيدخل األوملبية يف متاهة مع الحكومة 

الداعمة بشكل كامل لألوملبية.
ع�ىل  حم�ودي  أرص  »وعلي�ه  وواص�ل 

تعلي�ق الحض�ور لالجتماع، 
أعض�اء  إقن�اع  لح�ني 

التنفي�ذي  املكت�ب 
االس�تقالة  برضورة 
مناصبه�م  م�ن 
االتح�ادات  يف 

الرياضية«.
أن  إىل  يش�ار 
اللجن�ة  انتخاب�ات 
العراقي�ة  األوملبي�ة 
السادس  يف  أقيمت 

م�ن  والعرشي�ن 
آذار  ش�هر 

املايض.

الدحيل يؤجل حسم مصير ميمي 

ازدواجية المناصب تهدد استقرار اللجنة األولمبية 

ثائر أحمد يؤكد سعي الكرخ للمركز السادس

الصاالت تعد فريق اتحاد الناصرية خاسرا ًامام شهربانالعبو الزوراء يهددون باإلضراب الكامل



دخل النجم اإلنجليزي رحيم س�رتلينج، جناح مانش�سرت سيتي، 
اهتمام�ات ري�ال مدري�د م�رة أخرى، يف ظ�ل خس�ارة مكانه يف 
التشكيل األس�ايس لكتيبة املدرب بيب جوارديوال، لصالح الشاب 

فيل فودين.
ومع الوض�ع الحايل لسرتلين�ج وتأجيل تجديد عق�ده، يجد ريال 
مدريد يف ذلك فرصة مناسبة ملحاولة ضم النجم اإلنجليزي، وذلك 

بحسب صحيفة »دييل ستار« الربيطانية.
وحاول ري�ال مدريد كثريًا التعاقد مع س�رتلينج من قبل، إال أنها 

باءت بالفشل، بعدما بدا أن مستقبله مرتبط بملعب االتحاد.

ويف الوقت الذي يبدو فيه س�رتلينج س�عيًدا مع مانشسرت سيتي، 
وينتظر مفاوضات تجديد تعاقده بعد انتهاء اليورو هذا الصيف، 
إال أن غيابه عن التشكيل األسايس قد يمنح ريال مدريد الفرصة.

وينته�ي عق�د س�رتلينج الحايل بع�د عام�ن، وبالتايل ل�ن يقرر 
مانشسرت سيتي بيعه بأقل من 80 مليون إسرتليني، حيث تعاقد 

معه السيتي ب�44 مليون إسرتليني يف صيف 2015.
وسجل سرتلينج 14 هدًفا مع مانشسرت سيتي هذا املوسم، لكنه 
لم يسجل سوى هدف وحيد يف آخر 12 مباراة، وانخفض مستواه 

بشكل واضح يف األسابيع األخرية.

أع�رب املدير الفني ألتلتيك بيلباو، 
مارسيلينو جارس�يا تورال، عن 
ش�عوره ب�«الحزن واإلحباط« 
كأس  نهائ�ي  خس�ارة  بع�د 
ملك إس�بانيا أمام برش�لونة 
نظيفة.وق�ال  برباعي�ة 
س�يلينو  ر ما
يف ترصيحات 
 : صحفي�ة
س�ا  ر لبا ا «

كان أفضل. استحق الفوز ونهنئه عىل ذلك. 
الفوز بنهائي يتطل�ب أكثر بكثري مما قمنا 
به اليوم«.وأقر مارس�يلينو بأن فريقه لعب 
دون املست�وى أم�ام برش�لونة وكذلك أمام 
ري�ال سوس�ويداد قب�ل 15 يوم�ا يف نهائي 
انته�ى  وال�ذي  املل�ك نسخ�ة 2020  كأس 

بتتويج األخري عقب فوزه بهدف دون رد.
وأضاف: »الالعبون كانوا متحمسون للفوز 
باملباراتن ولكنهما )سوس�يداد وبرشلونة( 
تفوق�ا علينا. يجب أن نتقبل الوضع ونعمل 
حت�ى نصل لنهائ�ي جدي�د وننافس فيه 
بق�وة وطم�وح أك�رب مما 

أظهرنا اليوم«.
»أن�ا  وتاب�ع 

املس�ؤول األول وأقر بأنني فعلت الكثري من 
األم�ور السيئة تسبب�ت يف أال يظهر الفريق 
ش�خصيته ومستوى تنافسي�ا أظهره قبل 
3 أش�هر أم�ام نف�س الفري�ق«، يف إش�ارة 
إىل الف�وز ع�ىل برش�لونة يف كأس السوب�ر 
اإلس�باني 3-2، وتتوي�ج بيلب�او باللقب يف 

كانون ثان املايض.
وواصل: » بالتأكيد فعلنا أموًرا سيئة كثرية، 

ولذا أنا املسؤول األول عن الهزيمة«.
وفش�ل »أس�ود الباس�ك« يف إضافة لقبهم 
البطول�ة واألول من�ذ 37 عام�ا  ال��24 يف 
وتحدي�دا من�ذ آخ�ر م�رة وقف فيه�ا عىل 
منص�ات التتوي�ج يف 1984 ع�ىل حس�اب 

البارسا بهدف.
من جانبه قال الفرن�ي أنطوان جريزمان 
الع�ب برش�لونة إن�ه يتمن�ى بق�اء قائد 
ي�ق  لفر ا

األرجنتيني ليونيل ميي يف الربسا.
وجاءت ترصيح�ات جريزمان عقب تتويج 
الربس�ا بلقب كأس ملك إسبانيا بعد التغلب 

عىل أثلتيك بلباو برباعية نظيفة.
وبسؤاله عما إذا كان هذا النهائي س�يكون 
األخري مليي مع برش�لونة أجاب جريزمان 
»األم�ر ليس يف أيدين�ا، ليو س�يقرر ولكننا 
نش�عر بالفخ�ر لوج�وده معن�ا وأتمنى أن 
يبق�ى هنا«.وع�ن التتوي�ج ب�كأس املل�ك 
عل�ق جريزم�ان »املوس�م طوي�ل للغاي�ة 
وب�ه لحظات جي�دة وأخرى س�يئة ويجب 
االس�تمتاع باللع�ب ألن املكاف�أة تأت�ي يف 

النهاية، نحن فخورون بعمل الفريق«.
وبسؤال�ه عم�ا إذا كان ه�ذا اللقب يضمن 

بقاء املدير الفني الهولندي رونالد كومان 
ضاح�كا  جريزم�ان  ق�ال 

»اسألوا الرئيس«.

مارسيلينو: برشلونة استحق الفوز بلقب الكأس النه كان االفضل
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اهتم�ت الصح�ف اإلنجليزية بتأهل تش�يلي إىل نهائي كأس االتح�اد اإلنجليزي، 
عق�ب تغلبه عىل مانش�سرت س�يتي، كما س�لطت الضوء عىل إصاب�ة هاري كن، 
مهاج�م توتنه�ام هوتسبري.وعنونت صحيفة »دي�يل إكسربيس«: »حل�م رباعية 
السيت�ي ينتهي.. هدف زياش يف ويمبيل ينهي أم�ل جوارديوال«.ويف الجانب كتبت: 
»الريال يستعد ملطاردة س�رتلينج«، يف إش�ارة إىل اهتمام ري�ال مدريد بضم رحيم 

سرتلينج.وكتبت أيًضا: »كن القلق يواجه الفحوصات يف سباق التعايف«.
ويف األع�ىل كتب�ت: »أويل: س�باق اللقب ال ي�زال متاًح�ا«، يف إش�ارة إىل تمسك أويل 
جونار س�ولسكاير، مدرب مانش�سرت يونايتد، بأمل التتويج بال�دوري اإلنجليزي 
هذا املوسم.أما صحيفة »دييل ستار« فعنونت: »رحيل الرباعية.. زياش ينهي ميل 
بي�ب تجاه كتب التاريخ«.ويف األعىل كتبت: »هذا ما أريده«، يف إش�ارة إىل رغبة بول 
بوجبا يف الحصول عىل 500 ألف إس�رتليني أس�بوعًيا لتجديد تعاقده مع مانشسرت 
يونايت�د.ويف الجان�ب: »كن بحاجة إىل فحص ع�ىل الكاحل«.بدورها عنونت »دييل 
تليجراف«: »س�وبر زياش.. انتهاء حلم رباعية السيتي بوصول تشيلي إىل نهائي 

كأس االتحاد اإلنجليزي«.
ويف الجان�ب كتبت: »رضبة دي بروين تضيف عىل بؤس جوارديوال«، يف إش�ارة إىل 

إصابة النجم البلجيكي.
من جانبها عنونت »اندبندنت«: »ملسة توخيل السحرية«.

ويف األسفل كتبت: »نورويتش يصعد إىل الربيمريليج«.

يرغ�ب بول بوجبا، متوس�ط ميدان مانش�سرت يونايتد، 
يف الحصول عىل 500 ألف جنيه إس�رتليني أسبوعًيا، من 

أجل تجديد عقده مع الشياطن الحمر.
وبحسب صحيفة »دييل س�تار«، أخرب مينو رايوال، وكيل 
أعم�ال بوجبا، إدارة يونايت�د أن النجم الفرني يريد هذا 

الرقم لتجديد عقده ملا بعد صيف 2022.
كم�ا أن بوجب�ا س�ريغب يف الحصول عىل األج�ر الكبري، 
والذي س�يكون األكرب يف تاريخ مانشسرت يونايتد، حتى 

لو رحل عن قلعة أولد ترافورد هذا الصيف أو العام املقبل.
وم�ع األموال الت�ي يحصل عليه�ا بوجبا لحق�وق صورته، 
ق�د يصل ما يحص�ده النجم الفرني أس�بوعًيا إىل 800 ألف 
إس�رتليني.ويدرك بوجبا أن انتقال�ه التايل أو عقده املقبل قد 
يك�ون األخري من حيث الحج�م يف مسريت�ه، وبالتايل يرغب 
يف اس�تغالله عىل أفضل نحو.يذك�ر أن بوجبا عانى من فرتة 
صعبة يف بداية املوس�م رفقة املدرب أويل جونار سولسكاير، 

إال أنه عاد ليقدم أفضل مستوياته مؤخرًا.

الت�زم نادي بايرن ميونخ الصمت، عرب موقعه اإللكرتوني وحساباته عىل ش�بكات التواص�ل االجتماعي، حيال إعالن مدربه 
هان�ز فلي�ك رغبت�ه يف الرحيل ومطالبت�ه إدارة الن�ادي بفسخ عقده عق�ب نهاية املوس�م الحايل.ولم ينقل املوقع الرس�مي 
لبايرن، ترصيحات فليك عقب الفوز عىل ملعب فولفسبورج 3-2، واالقرتاب خطوة جديدة من اللقب التاس�ع عىل التوايل يف 

البوندسليجا، ولم يتم بث تسجيل للمؤتمر الصحفي للمباراة أو ردود فعل مسؤويل النادي.
وينبغ�ي ع�ىل هريبرت هاينر رئيس باي�رن، وكارل هاينز رومينيج�ه رئيس مجلس اإلدارة، اتخاذ القرار بش�أن حسم طلب 
فليك بالرحيل يف نهاية املوس�م وتحريره من عقده املمتد حتى 2023.وحال املوافقة عىل هذه الخطوة فينبغي إيجاد الخليفة 
املناس�ب للرجل الذي قاد الفريق للفوز ب�6 ألقاب يف املوسم املايض، بجانب االقرتاب كثريا من لقب البوندسليجا هذا املوسم.

ويبدو أن بايرن لن يكون لديه أي خيار سوى السماح برحيل فليك عقب نهاية املباريات الخمس األخرية من املوسم.ورفض 
فليك الخوض يف التفاصيل، لكن تردد أن العنرص األبرز يف قراره يرجع إىل خالفه مع عضو مجلس اإلدارة واملسؤول الريايض 

حسن صالح حميديتش.

أكد فرناندينيو قائد مانشسرت سيتي، 
صعوبة تقبل الهزيم�ة 1-صفر أمام 
تش�يلي يف قبل نهائ�ي كأس االتحاد 
النهائ�ي  تش�يلي  اإلنجليزي.وبل�غ 
بفضل هدف حكيم زياش يف الش�وط 
الثان�ي، لتنه�ي النتيجة آمال س�يتي 
يف حص�د رباعي�ة ال س�ابق له�ا م�ن 
األلقاب.وقال فرناندينيو للصحفين: 
»ه�ذا إحباط كب�ري أن نخرس يف الدور 
قب�ل النهائ�ي ل�كأس االتح�اد، ومن 
الصعب تقبل ذلك. كانت مباراة مهمة 
لنا لكن املنافس كان أفضل منا بعض 

اليشء.. أوجه التهنئة له«.
وسيلعب سيتي، الذي يتصدر الدوري 
املمت�از بف�ارق 11 نقطة ع�ن أقرب 

منافسي�ه، مع توتنه�ام هوتسبري يف 
نهائي كأس الرابطة هذا الشهر، كما 
أنه س�يواجه باريس سان جريمان يف 

قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأضاف فرناندينيو: »يجب أن يتحول 
أس�تون  مب�اراة  إىل  الفري�ق  تركي�ز 
فيال يف ال�دوري يوم األربع�اء«، حيث 
يحتاج س�يتي إىل 11 نقط�ة من آخر 
6 مباري�ات لحص�د لقب�ه الثال�ث يف 

املسابقة خالل 4 سنوات.
وأض�اف: »بالنسب�ة للفري�ق، حي�ث 
يرغب يف املنافسة عىل كل لقب، فيجب 
أن نستعي�د تركيزن�ا يف أرسع وق�ت 
ممكن وس�نبدأ الرتكي�ز عىل مواجهة 

فيال ثم عىل نهائي كأس الرابطة«.

سترلينج يعود إلى اهتمامات النادي الملكي

مفاجأة فليك تصيب بايرن ميونخ ب«صدمة«

أنقذت النريان الصديقة فريق ميالن من كمن ضيفه جنوه 
بفوز ثمن وصعب، بنتيج�ة )2-1(، يف املرحلة ال�31 من 
ال�دوري اإليطايل.ورف�ع ميالن رصي�ده إىل 66 نقطة يف 
املركز الثاني، بفارق 8 نقاط خلف جاره إنرت املتصدر.
وتجمد رصيد جنوه عن�د 32 نقطة يف املركز الثالث 
ع�ر يف ج�دول الرتتي�ب، بعدم�ا من�ي بالهزيمة 
الثانية ع�ىل التوايل.وانتهى الش�وط األول )1-1(؛ 
حي�ث ب�ادر مي�الن بهز الش�باك عن طري�ق آنتي 
ريبيت�ش )13(، وتعادل جنوه بهدف س�جله ماتيا 
ديسرتو )37(.ويف الش�وط الثاني، من�ح جانلوكا 
س�كاماكا مهاج�م جنوه ه�دف التق�دم مليالن عن 

طريق الخطأ يف مرمى فريقه يف الدقيقة )68(.

فرناندينيو: تشيلسي استحق الفوز

أعلن ن�ادي ريال مدري�د، غياب 
العب جديد عن مباراة خيتايف يف 
الجولة 33 من الدوري اإلسباني، 
بسبب مخالطت�ه لحالة ُمصابة 

بفريوس كورونا املستجد.
بي�ان  يف  مدري�د،  ري�ال  وق�ال 
رس�مي: »نعل�ن أن العبنا فيدي 
فالفريدي يتواجد يف عزل صحي 
بعد أن كان ع�ىل اتصال مبارش 
إصابت�ه  ثبت�ت  ش�خص  م�ع 
كورونا«.وأض�اف  بف�ريوس 
ري�ال مدري�د: »رغ�م ذل�ك فإن 
نتيج�ة مسحة فالفريدي جاءت 
االختب�ارات  جمي�ع  يف  س�لبية 
التي أجري�ت مؤخ�رًا«. واختتم 
النادي امللك�ي: »لن يكون فيدي 
فالف�ريدي متاًح�ا م�ع الفريق 
أن  خيتايف«.يذك�ر  مب�اراة  يف 
ورافائي�ل  رام�وس  س�ريجيو 
ف�اران، مدافع�ي ري�ال مدريد، 

مصابان بفريوس كورونا.

تدمير حلم 
جوارديوال في صحف إنجلترا

كورونا يحرم ريال مدريد من خدمات فالفيردي النيران الصديقة تنقذ ميالن من فخ جنوه

بوجبا يطالب براتب »تاريخي« للتجديد مع اليونايتد
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يوٌم حدا الظعُن فيه بابن فاطمٍة   ***   سناَن مّطرد الكعبنِي مطروِر

وخّر للموِت ل كفٌّ تقلّبــــــه   ***   إّل بوطًئ من الجرِد املحاضرِي

ظمآَن سّل نجيُع الطعِن غلّته   ***   عن بارٍد من عباِب املاِء مقروِر

كأن بيض املوايض وهي تنهبه   ***   ناٌر تحّكم يف جسٍم من النوِر

لله ملقًى عل الرمضاِء عضَّ به   ***   فُم الردى بني إقداٍم وتشمرِي

تحنو عليــــه الرُّبى ظالً وتسرته   ***   عن النواظِر أذياُل األعاصرِي

تهابه الـــوحُش أن تدنو ملرَصِعه   ***   وقد أقام ثالثاً غري مقبوِر

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

المام موىس الكاظم »عليه السالم«
من أراد ان يكون أقوى الناس فليتوكل عل الله.

فضل الفقيه عل العباد كفضل الشمس عل الكواكب، ومن 
لم يتفقه يف دينه لم يرض الله له عمال.

تفقهـوا يف ديـن الله، فـان الفقـه مفتاح البصـرية، وتمام 
العبادة، والسـبب اىل املنازل الرفيعة والرتب الجليلة يف الدين 

والدنيا.
عظـم العالم لعلمه ودع منازعته، وصغر الجاهل لجهله ول 

تطرده ولكن قربه وعلمه.
قليـل العمل من العاقـل مقبول مضاعف وكثـري العمل من 

أهل الهوى والجهل مردود.
رحم الله عبدا تفقه، عرف الناس ول يعرفونه.

ما قسـم بني العباد أفضل من العقل، نوم العاقل أفضل من 
سهر الجاهل.

»البدلة البيضاء للسيد الرئيس« رواية ترصد الصراعات النفسية لعمالء السلطة الصدامية
لغتها أقرب إلى الشعر 

وللزّهراِء   كاتبٌة  بدمعي
كالماً من ضياٍء يف ُســهادي

وأُكرُِمهـا،  َفنبُع  حياِئها،   من
رســوِل اللِّٰه، يرقى يف ازدياِد

تفوُق نســــاَء كلِّ الكوِن ُحسناً
فمن أحشــاِئها  خرُي  العباِد

هما الَحَسَننِي خرُي شباِب أهِل ال
ِجناِن، أبوُهما  فخُر  الِجيــاِد

عيلٌّ  َبعُلها   قـد  زاَدُه  الله 
  فضالً فوَق فضٍل يف الرَّشـاِد

ولن   يرقــى  إليها   أيُّ  عبٍد
بإيـماٍن  وديـــٍن  واعتقـــاِد

ـُه  ُطهراً  فوَق  ُطهٍر حباهـــا اللٰـّ
لتشـمَخ  عاليـاً  فــوَق األعادي

وتحيـا  فـي القبــوِر حيــاَة ِعزٍّ
فقـــد  أخذْت لهـــا من خرِي زاِد

إسالم العيوطي 

ميسان تحتضن مهرجان ومؤتمر القمة الثقافي العربي 
املراقب العراقي/ متابعة...

قررت وزارة الثقافة والسياحة 
واآلثار اقامة مهرجان ومؤتمر 
القمة الثقايف العربي يف محاظة 
ميسـان مطلع الصيـف املقبل 
بمشـاركة شـخصيات عربيـة 

مرموقة.
تلقتـه  للـوزارة  بيـان  وذكـر 
)املراقـب العراقـي (:ان وكيـل 
وزارة الثقافة والسياحة واآلثار 

اسـتقبل  ابورغيـف  د.نوفـل 
التحضرييـة  اللجنـة  رئيـس 
ومدير مهرجان ومؤتمر القمة 
الثقايف العربـي ، القاص محمد 
رشـيد ملناقشـة السـتعدادات 
فعاليـات  لنطـالق  النهائيـة 
املؤتمر بدورته الثانية بالتعاون 
مـع وزارة الثقافة والسـياحة 

والثار .
املهرجـان واملؤتمر  ان  واضاف 

سـيعقدان يف محافظة ميسان 
مطلع الصيف املقبل بمشـاركة 

شخصيات عربية مرموقة .
،وتابـع: وقـد جـرى يف اللقـاء 
مراجعـة واقرار املنهاج املقرتح 
وتحديـد املحـاور التـي سـيتم 

طرحها عل طاولة النقاش .
وختم: سـيصار اىل اعالن املوعد 
املشـاركني  واسـماء  النهائـي 

ومنهاج املؤتمر يف موعد لحق.
يذكر ان فعاليات )مؤتمر القمة 
الثقـايف العربـي األول (أقيمـت 
الثقافة  تحت شـعار )تحديات 
دورهمـا  ومسـتقبل  واملثقـف 
العالـم  يف  والرتبـوي  البنيـوي 
العربـي ( يف  يـوم الخميس 27 
فنـدق  قاعـة  يف   2018/12/
كورميـك الرتكـي - محافظـة 
ميسان وملدة )3( أيام وحرض يف 
هذا املؤتمر التنويري قيادات يف 
األدب والفن والتسامح والسالم 
وحقـوق  البرشيـة  والتنميـة 
الطفـل وتمكني املـرأة وحقوق 
التطوعـي  والعمـل  اإلنسـان 
والقتصـاد واغلب التخصصات 

التي تسهم يف بناء اإلنسان.

عاش دهـرا يده نظيفـة ، لم 
بأعمـال غري واضحة  تتلطخ 
املعالـم ، القدرة عـل العيش 
وطفلهمـا  وزوجتـه  هـو 
املوعود صـار رصاعا محتدما 
وتحـدي ، يف ليلة غاب الطعام 
عـن مداعبـة احشـائهم قال 

لزوجته: 
_ رداء العوز الخشـن لن يبدل 
نبعـي الصايف ، الـوان الخزف 
الـراق لـن تجعلنـي اركـض 
حايف ، سـأقفز عـل الجروح 
 ، لعـرتايف  العنـان  وأطلـق 
وسأقيم نصبا تذكاريا للجوع 

ألنه بخل بأنصايف . 
بقى ليلته يطارد رغيفه حتى 
يف األحالم ، رفع شعار التمرد 
عليـه وزاد عليـه بالتهـام ، 
سـينبلج الصبـاح وأطرد من 

حياتي األوهام .
يف اليوم التايل عاد لداره يحمل 
الكثـري ، ومال وفـري ، زوجته 
أصابها الذهـول من املجهول 

قالت:
_ اعلم ان الدين اجراسه مؤملة 
الرنـني ، غصة الجـوع تعذب 

قلـوب املحتاجني ، وانا أعرفك 
قبل اليـوم بسـنني ، انك نقي 
الرسيـره ل تغضب الله طرفة 
عني ، لكن من اين لك هذا املال 
فأشـرتيت لنا الثمـني ، مــن 

أين ؟
لم يدم تساؤلها ال دقائق واذا 
بالبـاب تطـرق بعنـف ، القي 

القبض عليه واودع السجن .
صار يحدث نفسه: 

رائحة الظلـم تتعاىل والحقاد 
خطـاي  تتبعـت  مؤامـرة   ،
لرتميني للسهاد ، كثبان رمل 
التهمـة املتحركـة مرعبة ويف 
اتقاد ، لكنني اتعجب من زمن 
كله عنـاد ، رفـض ان أعيش 

سعادة ال وبعث الجالد .
يف التحقيق قال له الضابط: 

تتاجـر  وانـت  متـى  منـذ   _
بالسـالح ؟ منـذ متـى وانت 

تقتل الناس كل صباح ؟
أدمعـت عيناه وجعـا وأطرق 

راسه وقال : 
_ بيع سـالح ابي الذي ورثته 
كان اسوء قرار ، لكن لم يكن 
لدي أي خيـار ، لرشاء رغيف 
خبـز قبـل املـوت او النتحار 
 ، لعنـة وعـار  ، سـتالحقني 
التنـازل عن رمز أبائي تركني 
محتار ، وسـابقى مهما طال 
بعمـري اعمـار ، لـذا فانـي 
استحق عقابي ألنني ترصفت 
بأسـتهتار ، ولـم أترك شـيئا 
للتـذكار ، مـن كان يسـتحق 
هـذا  ام  الجـوع  اإلنتظــار 

القرار ؟

البتول سيدة النساء 
وأم الشهداء

 ان روايـة “البدلـة البيضاء للسـيد 
الرئيـس” للكاتـب العراقـي “عـيل 
لفتـة سـعيد” تحكـي عـن التقرب 
إىل السـلطة ومحاولـة التقوية بها، 
وترصد الرصاع النفيس الذي يعيشه 
شـاب فقري، عرصته الحياة وعاش 
ظروفا قاسـية فقرر اللجوء للتملق 

للسلطة لكي يعوض نواقصه.
وأوضحت : ان الشخصيات..مدلول: 
بطـل الروايـة، ولـد يف أرسة فقرية، 
حيث أبوه يعمل يف صناعة الطابوق، 
عمل مـؤذ جسـديا ملن يعمـل فيه، 
وأيضـا ملـن يحيطون به، لـذا ماتت 
والدته بداء السـل جراء استنشاقها 
للنفط األسود ومخالطتها لزوجها، 
ثـم يمـوت األب بعدهـا تـاركا ابنه 
مدلول للحياة بال سـند.واألب: رجل 
مغلـوب عـل أمـره، يحـاول توفري 
حياة جيدة لبنه لكنه ل يسـتطيع، 
ألن الفقر أجره عل ذلك وموت األم 

فيضطر إىل التزوج مرة أخرى ليجد 
سـيدة تربي ابنه، لكـن زوجة األب 
لم تكـن بمثابة أم بـل كانت تعامل 
مدلـول معاملـة قاسية.وشـكرية: 
زوجة األب، تعاني حرمانا جسـديا 
كبـريا فتذهـب إىل السـوق بشـكل 
يومـي، ولـم يذكـر الراوي بشـكل 
مبـارش هـل كانـت تقيـم عالقات 
جسـدية خارج الـزواج أم ل، لكنها 
بال شـك مثلت عقـدة كبرية يف حياة 
مدلـول خاصـة أن أحـد زمالئـه يف 
املدرسـة نعتها بصفة سيئة وعايره 
بهـا.وأم سـاهي: خياطـة، وجارة 
لشـكرية، تعامل مدلول بـود، ألنها 
ل تنجب.والخـال: موظف حكومة، 
يتـوىل رعاية مدلول بعد موت والده، 
انضم يف البداية للحزب الشيوعي ثم 
مع سـيطرة حزب البعث واضطهاد 
الشـيوعيني انضم إىل حـزب البعث، 
لكنـه رغم ذلك لم يوافق عل التملق 

ق  لنفـا ا و
وأذى النـاس الـذي كان يقـوم بهم 

البعض يف حزب البعث.
وتابعت : ان الـراوي عليم، يخاطب 
القارئ أثناء الحكـي، ويحادثه عن 

يـق  طر
رسده للروايـة، ويحكي عن مدلول 
بضمـري الغائب، لكنه يسـر أغوار 
النفسـية  مدلول وينقـل رصاعاته 

الداخليـة وانفعالتـه، ومخاوفه 
أكثر من رسد األحداث التي تجري 
فالروايـة باألحـرى تـدور داخل 

نفس مدلول وعقله وذكرياته.
ولفتت اىل ان الرواية تقع يف حوايل 
157 صفحة من القطع املتوسط، 
يتنقل الحكي داخـل عقل مدلول 
الذي يسـتعيد ذكريـات الطفولة، 
ويطـول ذلـك كثـريا، ثـم نواجه 
مدلول الشـاب الذي يعود للمدينة 
التي عاش فيهـا طفال، ومخاوفه 
من مواجهـة الناس الذين عاملوه 
بقسـوة وتجاهـل، والنهايـة فيها 
تحول لشخصية مدلول لكنه تحول 
مفاجـئ لـم تسـبقه تمهيـدات أو 

تغيري عل مستوى الشخصية.

 وبينـت :تحكي الرواية عـن الفقر 
حينمـا  الحيـاة  وقسـوة  والعـوز 
تجتمع لدى شـخص بمفرده، طفال 
يتيمـا بائسـا، فتمـوت أمـه وهـو 
صغـري ثم يتعـذب بمعاملـة زوجة 
والده القاسية والتي تسعى إلشباع 
أنوثتها، ثـم يتعـرض للتحرش من 
امرأة تكره يف السن ثم يموت والده 
ويجد نفسه بال سند وبال أمان وبال 

مستقبل.
وواصلـت :ثم تنصلـح أحواله حني 
يأخـذه خالـه ويربيـه ويتيـح لـه 
فرصـة إتمـام تعليمـه لينضـم إىل 
حـزب البعث، ويحـاول مدلول الذي 
الخـوف يف صغـره واقتنـع  عذبـه 
بنصائـح والده أن ل يواجه أي يشء 

وأن يعيش يف انكسـار وضعف حتى 
يستطيع املواصلة يف الحياة، يحاول 
السـتقراء بالسلطة، فيحاول تملق 
السـلطة متمثلـة يف الطاغية صدام 
الـذي عرفه عليه والـده يف طفولته، 
حـني وضـع صورته وصـورة الذي 
يسبقه وهما يرتديان بدلت بيضاء 
يف بيتـه .وأكمل :وظـل مدلول يرى 
يف السـيد الرئيس القوة والتعويض، 
لـذا فقد التحـق بحـزب البعث مثل 
خالـه، لكنـه تفـوق عـن خالـه يف 
الرغبـة يف الوصـول رسيعا فأصبح 
متملقـا بشـكل واضـح حتـى أنه 
هتف يف إحـدى التظاهـرات املؤيدة 
للرئيس بحياته، وكان هذا سـببا يف 
صعـوده رسيعـا داخـل املناصب يف 
الحزب، ومع سعيه للتملق الواضح 
لتعويـض  بالسـلطة  والسـتقواء 
فقره ومكانتـه الجتماعية املتدنية 
التي كرسـتها داخله معاملة الناس 
له بشـكل يسء بسـبب كونه يتيما 

وضعيفا.
يف  النجـاح  هـذا  :لكـن  وأسـتدرك 
التقرب للسـلطة لم يكن يرضيه أو 
يشبعه، أول ألن خاله لم يكن راضيا 
عـن ذلـك وكان متخوفـا أن يكون 
الطفل الـذي رباه بعد وفـاة والديه 
قد أصبح مخـرا أمنيا، مما يعكس 
حقيقـة هامـة وهـي أن ليـس كل 
مـن كان ينضـم لحـزب البعث كان 
يتعاون مع األمن أو يؤذي الناس أو 

يسـتقوي بسـلطته أو هكذا فهمت 
من الروايـة، وكره مدلـول الصورة 
التـي تخيلهـا خاله عنه وأنـه ربما 
يسـعى للصعود عل رقاب اآلخرين 
وأذاهم. لكنـه أيضا لم يكن مرتاحا 
ألنـه لم يتخلـص من تأثـري املايض 
العذابـات  تلـك  كل  ومـن  عليـه، 
واملخاوف التي عاناهـا يف طفولته، 
ولم يكن متسامح مع من آذوه وهو 

طفل يتيم.
وأشـار إىل إن الروايـة أيضـا تحكي 
عن الحـروب التي خربـت املجتمع، 
وتعنـت السـلطة ومحاولـة الناس 
السـلطة  تلـك  ورفـض  املقاومـة 
الغاشـمة، وانتهـت بتمـرد النـاس 
ورفضهم لتلك السـلطة وخروجهم 
يف تظاهـرة كبـرية يعلنـون فيهـا 
الروايـة  :اعتمـدت  رفضهم.وختـم 
عل لغـة أقـرب إىل اللغة الشـعرية 
وكانت محملة بفيض من مشـاعر 
الحزن واألىس واليأٍس، كما صورت 
براعـة شـعور املـرأة حـني تكون 
محرومـة وكيـف تتـرصف يف ظـل 
فقـر يحارصهـا ومجتمـع ذكوري 
اسـتغاللها،  ويحـاول  يوصمهـا 
كمـا نقلـت معانـاة النـاس الذيـن 
يتقربـون مـن السـلطة أو نمـوذج 
منهم، واملتمثل يف مدلول والذي رغم 
أنه يعد شـخصا مكروهـا إل أن له 
دوافعه النفسـية والجتماعية التي 

انقلبت اىل وبال عليه.

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
ت��رى الناقدة س��ماح ع��ادل ان رواية«البدلة البيضاء 
للس��يد الرئي��س« للكاتب العراقي “عيل لفتة س��عيد 
ترصد الرصاعات و العذابات النفسية لعمالء السلطة 
فأخت��اروا  بالدوني��ة  يش��عرون  ال��ذني  الصدامي��ة 
اللج��وء للتمل��ق للس��لطة لك��ي يعوض��وا نواقصه��م.
وقالت س��ماح ع�������ادل يف ق��راءة نق�����دية خص بها 

)المراقب العراقي(:

علي لفتة سعيد

قصة قصيرة لعنة التخلي محمد الباشا

معرض »ذكريات ُمَعلقة« لقطات يحكيها تراث منسي
املراقب العراقي/ متابعة...

 يأتي معـرض »ذكريات ُمعلقة« الذي 
أعّده الفنان سيف الرشيدي، واملُقام يف 
غالريي )أوبونتو( يف القاهرة، محاولً 
الحتفـاء بهـذا الفـن، الـذي ُيجاهـد 
الندثـار، مـن خالل أعمـال مجموعة 
من الفنانني يستعرضون مواهبهم يف 
تشكيل لوحات وأعمال من املنسوجات 
املعهودة يف فـن الخيامية، نذكر منهم 
.. أرشف هاشـم، عاطف كمال، هاني 
عبـد القادر، حسـام الفـاروق، معتز 
نرص، مصطفى عبد املجيد، مصطفى 

الليثي، وطارق الصفتي.
بتصنيـع  بدايـة  الفـن  هـذا  ارتبـط 
الخيـام، ومـن ثـّم إصالحهـا، خاصة 
خيام الُحجـاج يف طريقهم إىل األرايض 
املقدسة ـ ُحجاج املغرب العربي بوجه 
خاص ـ ثم ارتبطت الخيامية بعد ذلك 
بكسـوة الكعبـة، التـي كانـت تزينها 
خيوط الذهـب والفضـة، حيث كانت 
تقـوم مـرص بتصنيعهـا حتـى فرتة 
سـتينيات القرن املايض وإرسـالها إىل 
أرض الحجـاز يف موكـب مهيب يعرف 
باسـم )املحمـل(. ثم تطور هـذا الفن 

ليصبح من املعلقات عل الجدران.

وتأخذ هذه التقنية مراحل عدة، فيبدأ 
الفنان برسم التصميم الذي سيختاره 
املميـز  التيـل املـرصي  عـل قمـاش 
باللون العاجي، بوضع التصميم الذي 
سـيختاره لعملـه الفنـي، ونقله عل 
ورقة )الباترون(، حيـث تتم خياطته 
عل القمـاش الذي سـُيطّرز، وبعدها 
توضع بودرة مخّصصة لطبع الرسـم 

عمليـة  ُتجـرى  كـي  القمـاش  عـل 
التطريز يف وحـدات القمـاش امللونة، 
وخاللهـا يقـوم الصانع الـذي ُيعرَف 
باسم »الخيامي« بعمل أكثر من وحدة 
من التصميم نفسـه، ثم تتم خياطتها 

مع بعضها بعضاً.
الصـور  ببعــــــض  املعـرض  بـدأ 
واألسـود  باألبيـــض  الفوتوغرافيـة 

لفنانـي الخياميـة يف بدايـات القـرن 
الفائـت، مقارنة ببعض الفنانني اآلن، 
ويف املـكان نفسـه. إضافـة إىل صـور 
توثيقيـة لرحلـة املحمـل املـرصي إىل 
الكبـري  والحتفـال  الحجـاز،  أرايض 
املرافق لهذا الحـدث املقدس، حتى أنه 
يف بعـض السـنوات حـرص الخديوي 
عبـاس حلمي الثانـي بتقـّدم املحمل 

بنفسه.
ومـن الالفـت يف بعـض املعلقـات يف 
املعـرض وجـود رايـة قديمـة تحمل 
لفـظ الجاللة ورسـوله، وهي خاصة 
يف  الشـهرية  املوالـد  محافـل  بأحـد 
مـرص، الخاصة بآل البيـت، بخلفيتها 
الخرضاء الشـهرية، واملنتمية لبدايات 
القـرن العرشيـن، وصـولً إىل ُمعلقة 
للفنان هاني عبد القادر تجسد أحداث 
ثـورة الخامس والعرشيـن من يناير/

كانـون الثاني 2011 .. ميدان التحرير 
ومبانيـه ومعاملـه الشـهرية، عربـات 
الرشطـة واصطيـاد الثـوار، القتـل، 
عربات اإلسـعاف واإلطارات املشتعلة، 
يف  الشـهرية  العبـارات  نسـيان  دون 
ذلـك الوقـت، مثـل )يسـقط النظام( 

و)إرحل(.

»موت منظم« الفوضى األمنية في مصر من 2011 الى 2014
 املراقب العراقي/ متابعة...

تصـدر قريًبـا رواية »مـوٌت ُمنّظـم« للكاتب أحمد 
مجدى هّمام، عن دار  نرش هاشيت أنطوان/نوفل، 
وتحكـى الرواية عن ماجدة سـيمونيان، التى هرب 
أجدادهـا من األناضـول إثر املقتلـة العثمانية بحق 
األرمن قبل 100 سـنة وهاجروا إىل عدة بلدان منها 
مـرص، وتعانـي ماجـدة سـيمونيان يف الفـرتة من 
2011 وحتـى 2014 مـن الفـوىض األمنية يف مرص 
بسبب ترّدي الوضع السيايس يف البالد. وتتعرّف عل 
الصحفي الشـاب عبد الرحمن سعد بصدفة غريبة، 
وتنشـأ بينهمـا عالقـة تتأرجح مـا بـني الصداقة 

والحب.
الروايـة مبنية عـل نظـام بوليفوني يعتمـد تعدد 
أصوات الرواة، ولكّل واحد من هؤلء صوته الخاص 
املميـز واملختلـف عـن بقيـة األصـوات الرسديـة. 
وبطبيعـة تعـّدد الـرواة تعـّددت مسـتويات اللغة. 
فعبد الرحمن الكاتب والصحفي – عل سـبيل املثال 
- يمتلـك لغـة جزلة وفصيحـة ومتماسـكة وأكثر 
انسـيابية من لغـة ماجدة غـري خالصـة العروبة، 
والتي تلقت تعليًما يحتفي باللغة األرمينية أكثر من 
احتفائـه بالعربية. تعرض الرواية تفاصيل السـنة 
األخرية من حياة ماجدة سـيمونيان، وهي مقسمة 
إىل 4 أقسـام يمّثل كّل منها فصاًل من فصول السنة 
)شـتاء طويل – ربيع يف القوقـاز – مواعيد صيفية 

– خريف أسود(.



A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r Almuraqeb Aliraqi Newspaperحصيفة-يومية-سياسية-عامة �سحيفة-يومية-�سيا�سية-عامة

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. نور 9
على 
نور

 اذ ان بداية االستثمار كانت بمبالغ صغرية 
جداً، ولكنه تطور الحقاً ليصل اليوم اىل مليارات 
الدوالرات، بعد أن اعلنت الرشكات الكربى عن 

رشائها لتلك العمالت، ولكن هل االستثمار فيها 
آمن؟.

 يتابع امري عدداً من املواقع االلكرتونية التي تشجع 
عىل خوض غمار االستثمار يف هذه العملة، ولكنه 
يحتاج اىل التعرف عىل كل ما يخصها حسب قوله، 
تختلف  ألنها  يصفها،  كما  الجرأة  اىل  تحتاج  فهي 

عن نظرياتها من العمالت الورقية.
النهرين  جامعة  يف  االعمال  ادارة  كلية  عميدة 
العمالت  أن  اىل  الدكتورة نغم حسني نعمة اشارت 
كرينيس«  »ديجيتال  باسم  املعروفة  الرقمية 
املعدنية  بنظرياتها  مقارنة  مادي  وجود  لها  ليس 
للمادية  مشابهة  خصائص  ذات  لكنها  والورقية، 
وتسمح باملعامالت الفورية ونقل امللكية بال حدود.

 قد يغريك أن تستثمر يف هذه العملة وتدخل عاملها، 
كلية  يف  الحاسبات  علوم  استاذ  قال  كما  ولكنها 
نظام  اىل  تحتاج  سعيد  سامر  الدكتور  الرافدين 
جناه  ما  املستثمر  يخرس  ال  كي  وموثوق  رصني 
االستثمار  هذا  أن  اىل  سعيد  واشار  البرص،  بلمح 
يتطلب انشاء نظام متكامل، بدءا من خدمة انرتنت 
الوقت  يف  بها  املعمول   4G ان حزمة اذ  قوية جدا، 
الحارض تعد ضعيفة وغري قادرة عىل تأمني خدمة 
رضورة  عن  فضالً  الكرتونيا،  امللفات  الدارة  قوية 
العملية  تتمتع  أن  اي  لالتصال  وامان  امن  توفري 
الحماية،  درجات  باقىص  الطرفان  بها  يقوم  التي 
مع  للتعامل  آمنة  رسية  قناة  وجود  رضورة  مع 
القضايا املادية، فضال عن ارشاف جهة رقابية عىل 
ما  اذا  والرضر  التعويض  بتأمني  والتكفل  العمل 

حدثت مشكلة معينة.
املنرصم  شباط  يف  العراقي  املركزي  البنك  اعلن   
الرسمي عن اطالق خدمة  االلكرتوني  عرب موقعه 
االلتحاق الرقمي الذي يعد األول من نوعه يف العراق 
النظام  هذا  فان  املركزي  للبنك  ووفقا  واملنطقة، 
املايل  والتحرر  االستقالل  من  ويعزز  متكامل  املايل 
من االنظمة املالية التقليدية، اذ يعمل عىل تحويل 
يمكنه  ما  النقد،  عىل  اعتمادا  اقل  دولة  إىل  العراق 
يف  والبريوقراطية  والتهرب  الفساد  محاربة  من 
التعامالت املالية داخل البنوك العاملة فيه، وعدها 
البنك خدمة ذات اتجاه حديث ومختلف ملا تحققه 
املالية  العمليات  من مزايا عدة، من ضمنها إجراء 
الزمن  يخترص  ما  حديث،  رقمي  الكرتوني  بشكل 
واملسافات الجغرافية ويرفع الحواجز التقليدية يف 

القطاع املرصيف العراقي.
 االكاديمي والباحث بالشؤون االقتصادية الدكتور 
ال  االلكرتونية  العملة  أن  اىل  اشار  الزبيدي  فالح 

عىل  السيطرة  يمكن  وال  مركزي،  بنك  من  تصدر 
عن  فضال  االسواق،  يف  عرضها  وطرق  كميتها 
الجماعات  قبل  من  وتهكريها  تزويرها  احتمالية 
املتقدمة  للدول  بالنسبة  اما  االمر،  بهذا  الخاصة 
االلكرتونية  بالتجارة  تهتم  التي  تلك  خصوصا 
وتعدها مصدراً اساسياً من مصادر الدخل الوطني 
االجباري  التوقف  فرتة  يف  الخصوص  وجه  وعىل 
رقميا  املايل  التعامل  فان  كورونا،  جائحة  بسبب 
بالنسبة لها اسهل واكثر سالسة من نظريه  صار 
مشددة  ورقابة  ضوابط  لوجود  وذلك  التقليدي، 

عليه.
 تصف عميدة كلية ادارة االعمال يف جامعة النهرين 
الدكتورة نغم حسني نعمة عملية التعامل بالعمالت 
بطريقة  للتبادل  املصممة  او  باملشفرة  الرقمية 
املادية  املعامالت  من  التحقق  وباالمكان  مؤمنة، 
والتجارية والسيطرة عىل انشاء وحدات جديدة من 
البيانات املتاحة  أي عملة رقمية معينة، مبينة أن 
تشري اىل أن هذه السوق بدأت بسبع عمالت فقط 
حينما   2013 العام  حتى  عشوائيا  تعمل  ظلت 
ظهرت مواقع لتسعريها، اذ ارتفع عددها من سبع 
عمالت   3908 حوايل   اىل   2009 عام  خالل  عمالت 

يف الوقت الحايل وفقا ملوقع »كوبت ماركت كاب«.
والتشفري  الرقمية  اىل  املادية  تعامالتك  تحول  أن 
كفيلة  وانظمة  ضوابط  اىل  بحاجة  بالتأكيد  فانت 
يف  الحاسبات  علوم  استاذ  وبحسب  بحمايتك، 
كلية الرافدين الدكتور سامر سعيد، فان هذا االمر 
متمم للحوكمة والحكومة االلكرتونية، اذ ستتوفر 
حينها تقنية التوقيع الرقمي والتخويل وغريها من 

االجراءات املتممة لنجاح هذا االستثمار.
استخدام  ان  نعمة  حسني  نغم  الدكتورة  وبينت   
البتكوين  الخصوص  وجه  عىل  الرقمية  العملة 
يتطلب وجود دفرت حسابات عام لجميع املعامالت 
التي تجرى يف اي وقت ضمن شبكة متاحة للجميع، 
لذلك يمكن للجميع يف تلك الشبكة رؤية رصيد كل 
حساب وتكون كل معاملة عبارة عن ملف يتكون 
وعناوين  واملستلم  للمرسل  العامة  املفاتيح  من 
املحفظة وكمية النقود املنقولة، كما يجب أن يتم 
املفتاح  مع  املرسل  قبل  من  الصفقة  عىل  التوقيع 
اساسيا  تشفريا  ببساطة  هذا  كل  ويعد  الخاص، 
ويف نهاية املطاف يتم بث املعاملة يف الشبكة، لكنها 

تحتاج اىل تأكيد اوال.
الورقية  النقود  تستخدم  املتقدمة  الدول  تعد  لم   

عىل  اعتمدت  بل  تعامالتها،  اغلب  يف  املعدنية  او 
الحديثة، هذا ما  التقنيات  الفيزا كارد وغريها من 
اشار اليه الدكتور سامر سعيد وتابع القول: »هذه 
اآلليات تغني الشخص عن حمل املبالغ الكبرية الذي 
قد يعرضه اىل الرسقة والنصب واالحتيال، لذلك فان 
تلك الدول منحت افرادها حرية التعامل االلكرتوني 
عن طريق الفيزا كارد وغريها من اآلليات الناجحة 

بهدف حمايتهم من الرسقات«.
العملة  هو  البتكوين  هل  سؤال،  بخلدك  يدور  قد 
الرقمية الوحيدة يف العالم؟ الجواب هو ال ولكنها 
االكثر تداوال، عميدة كلية ادارة االعمال الدكتورة 
نغم حسني نعمة لفتت اىل أن هناك اجهزة رصاف 
ويمكن  الدول  عرشات  يف  البتكوين  لعملة  آيل 
رشاؤها باستخدام بطاقات الهدايا وعرب بورصات 
وحتى  االستثمار  وصناديق  الرقمية  العمالت 
االمر  يتعلق  عندما  لكن  لوجه،  وجها  التداول 
تكون  ال  شعبية  االقل  االخرى  الرقمية  بالعمالت 
العديد  التنوع مع ذلك هناك  خيارات الرشاء بهذا 
الحصول  يمكن عن طريقها  التي  البورصات  من 
الورقية  الرقمية مقابل تلك  العمالت  عىل مختلف 
ايضا  لوجه  وجها  التداول  ويعد  البتكوين،  او 
طريقة شهرية يف ذلك وتعتمد خيارات الرشاء عىل 
املوقع  وكذلك  وشعبيتها  املعينة  الرقمية  العمالت 

الجغرايف للمشرتي.
الواقع  يف  او  االنرتنت  عىل  التجار  من  الكثري   
الذين يقبلون البتكوين كشكل من اشكال الدفع، 
االنرتنت  الكبار عىل  التجزئة  تجار  يرتاوحون بني 
املحلية  واملتاجر  ايغ   ونيو  ستوك  اوفر  مثل 
استخدام  ويمكن  واملطاعم  والحانات  الصغرية 
الجوية  والرحالت  الفنادق  ثمن  لدفع  البتكوين 

واملجوهرات والتطبيقات وغريها من االجراءات. 
السيرباني  واالمن  املعلومات  امن  خبري  اشار 
الدكتور حسن هادي لذيذ اىل أن العمالت الرقمية 
ما  تعادل  قد  قصوى  كهربائية  طاقة  اىل  تحتاج 
 ،2017 عام  بداية  ففي  بارسها،  دول  تستهلكه 
ساعة   / ترياواط   6.6 تستخدم  البتكوين  كانت 
الرقم  اما اآلن  فلقد تضاعف  الطاقة سنوياً،  من 
وجده  ما  وهذا  /ساعة  ترياواط   121 إىل  تقريباً 
باحثو كامربيدج، وهو ما يكفي إلدارة جامعتهم 

بأكملها ملا يقرب من 700 عام. 
ولكن لفت الدكتور لذيذ اىل أن التداول بهذه العمالت 
قد يكون منفذا ملن يعمل بالتجارة غري املرشوعة 
عىل سبيل املثال تبييض وغسيل االموال واالتجار 
بامرها،  املشكوك  التعامالت  من  وغريها  بالبرش 
لتلك  البتكوين وسيلة تمويل جديدة  اذ تعد عملة 
األعمال واألنشطة، وذلك ألسباب عدة، منها اخفاء 

هوية مستخدميها وسهولة استعمالها. 
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لم يكن وسام الشمري يعلم حني استورد مستلزمات 
خسائر  بأن  يمتلكها،  التي  الدواجن  لحقول  اإلنتاج 
الرتاجع  مع  املايض،  األسبوع  نهاية  تنتظره  كبرية 
وذلك  الدوالر،  أمام  العراقي  الدينار  لسعر  الرسيع 
بتخفيض  العراقي  املركزي  البنك  قرار  خلفية  عىل 
قيمة العملة املحلية، بالتزامن مع أزمة مالية خانقة 
جراء  النفط  أسعار  انهيار  نتيجة  بالبالد  تعصف 

جائحة كورونا.
ويقول الشمري إن الخسارة التي تسببت بها أسعار 
املواد  منتجي  أن  يف  تكمن  الجديدة،  الدينار  رصف 
الدواجن  لحقول  تباع  التي  الدواجن  لقطاع  األولية 
املحلية، يستوردون املواد بالدوالر، ثم تباع إىل املربني 
الذين يسددون  العراقية  بالعملة  الحقول  العاملني يف 
سلسة  تبدأ  وهنا  السوق،  إىل  منتجاتهم  بيع  بعد 

الخسائر.
الدينار  رصف  سعر  تراجع  أن  الشمري  وأضاف 
وزادت  مالية،  فجوة  سبب  الدوالر  أمام  املفاجئ 
قيمة املواد األولية بنسبة تتخطى 30%، يف وقت يقدر 

هامش األرباح من هذه العملية بني 10% و15% فقط.
وأوضح أن من اشرتى املواد األولية بمليون دوالر خرس 
بظرف ساعات حوايل 200 ألف دوالر بسبب تغري سعر 
الرصف، مشرياً إىل أن خسائر مرشوعه تضاعفت عىل 
دفعات يف األيام املاضية، ووصلت إىل 10 مليون دينار 

عراقي مع حلول اليوم.
بتدشني  البدء  املركزي  البنك  يف  مسؤول  مصدر  وأكد 
املزاد  يف  األمريكي  الدوالر  لبيع  الجديدة  التسعرية 
بدال من  دينارا  الذي حدد 1450  العملة،  لبيع  العلني 
دوالر  لكل  عراقيا  دينارا   1190 البالغ  السابق  السعر 

أمريكي.
السعر  تطبيق  بارش  املركزي  البنك  إن  املصدر  وقال 
مزاد  يف  بيع  الدوالر  أن  مضيفا  الدوالر،  لبيع  الجديد 
اليوم عىل 1450 دينارا، ليكون كل 100 دوالر أمريكي 

يساوي 145 ألف دينار عراقي.
وكانت األسواق املحلية العراقية يف بغداد واملحافظات 
تقارير  بعد  املايض،  األسبوع  منذ  اضطربت  األخرى 
مفاجئ  ترسيب  بعد  العملة  تخفيض  عن  تحدثت 

الرصف  سعر  تضمنت  التي   2021 موازنة  ملسودة 
الجديد.

داغر رأى أن مشاكل األسعار الجديدة ستستمر حوايل 
شهرين وسيحتاج بعضها إىل حلول عشائرية )مواقع 

التواصل(
تعرضوا  أنهم  النرش،  دور  أصحاب  ِمن  عدد  وبني 
الدوالر، ال  لخسائر مؤثرة بفعل اختالف سعر رصف 
حيث  العربية،  النرش  دور  مع  يتعاملون  الذين  سيما 
كلفهم تسديد ما بذمتهم من أجور، خسائر بقيمة 20 
ألف دينار لكل 100 دوالر، فضال عن ذلك، فإن رشاء 
اإلصدارات الجديدة، وفقا لسعر رصف الدوالر الجديد، 
االرتفاع  بسبب  إرباك،  إىل  الكتب  سوق  سيعرض 
املفاجئ ألسعار الكتب، التي لن يكون لفئة كبرية من 

القراء القدرة عىل اقتنائها.
»مشاكل  إن  داغر  محمود  االقتصادي  الخبري  ويقول 
وستحتاج  شهرين  حوايل  ستستمر  الجديدة  األسعار 
»املتعاملني  أن  مبيناً  عشائرية«،  حلول  إىل  بعضها 
العراقية سيواجهون صعوبات  السوق  يف  التجار  مع 
لم  أنهم  رغم  بشأنها،  يختلفون  وقد  بالتسديد 
بعد  ذلك  فعلت  والحكومة  املشكلة،  بصنع  يساهموا 

نفاد البدائل«.
وقتا  تحتاج  العراقية  السوق  أن  داغر،  وأضاف 
املالية  التعامالت  تعامالتها وتحسم  لتتعايش وتنظم 
إىل  للوصول  وبعده،  الرصف  سعر  تغري  قبل  السابقة 
تسويات بني تجار الجملة واملفرد وأصحاب البضائع 
يف  املقاولني  مشاكل  عن  فضال  واملخازن،  واملذاخر 

الدولة الذين يتعاملون بسعر الرصف القديم.
واألسواق  التجارية  املحال  أصحاب  من  عدد  وأكد 
وأفران الخبز، تأثر السوق برتاجع قيمة العملة املحلية 
ارتفعت  األولية  املواد  أن  بينوا  حني  يف  الدوالر،  أمام 
بالدوالر  تتعامل  التي  الرئيسية  املخازن  يف  قيمتها 
وقت  يف  النفط  أسعار  انهيار  ثابتة.ومنذ  كعملة 
العراق أزمة سيولة غري  العام، يواجه  سابق من هذا 
مصطفى  الوزراء  رئيس  حكومة  اضطرت  مسبوقة، 
الكاظمي إىل االقرتاض من احتياطيات البنك بالدوالر 
تمثل  شهريا،  دوالر  مليارات   5 من  يقرب  ما  لسداد 

رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد.

أن  الربملان جمال كوجر  يف  املالية  اللجنة  وبني عضو 
منظمة  حكومية  خطة  الدوالر  أمام  الدينار  تراجع 

لخفض العجز املايل وتحقيق وفرة يف اإليرادات.
وقال كوجر إن »الحكومة العراقية تتعمد رفع أسعار 
مالية  فروقات  لتوفري  العراقي  الدينار  مقابل  الدوالر 

كبرية عىل أمل تحقيق وفرة مالية لخزينة الدولة«.
بيع  من  الدوالر  عىل  يحصل  »العراق  أن  إىل  وأشار 
للموظفني  الرواتب  بتوزيع  ويقوم  الخام،  النفط 
أنها ستحقق وفرة  الحكومة  املحلية، وتعقد  بالعملة 

مالية يف حال تراجع قيمة الدينار أمام الدوالر«.
مقابل  الدوالر  أسعار  رفع  سياسة  أن  كوجر  واعترب 
من  وتحد  العراقي  باملواطن  وترض  »فاشلة«  الدينار 
قدرته املالية والرشائية يف السوق املحلية، عىل اعتبار 
بانخفاض  املحلية  األسواق  يف  سرتتفع  األسعار  أن 

قيمة الدينار.
لكن  العراقي،  الشارع  يف  غضب  موجة  القرار  وأثار 
الكاظمي دافع عن خطوة حكومته وقال إنه كان أمام 
خيارين »إما انهيار النظام والدخول يف فوىض عارمة، 

أو ندخل يف عملية قيرصية لإلصالح«.
وانتقدت عدة كتل سياسية يف الربملان قرار تخفيض 
زعيم  قال  بينما  الدوالر،  أمام  العراقية  العملة  قيمة 
املركزي  »البنك  إن  الصدر،  مقتدى  الصدري  التيار 
واملفسدين،  الفساد  أسرية  األخرى  البنوك  وكافة 
بالطرق  السعي  والربملان  الحكومة  عىل  ويجب 

التخصصية إلنهاء ذلك وتحريرها فورا«.
وأضاف الصدر يف تغريدة عىل حسابه بموقع »تويرت«: 
ذا  سالحا  ذلك  يكون  فقد  العملة  تعويم  يكفي  »ال 
منها  بأشد  ليقع  أزمة  من  العراق  فيخرج  حدين، 

واملترضر الوحيد هو الشعب بأقواته ولقمته«.
مالية  أزمة  وطأة  تحت  العراق  فيه  يزال  ال  وقت  ويف 
عىل  ظهرت  عقود،  منذ  مثلها  يشهد  لم  خانقة 
ذلك  انعكاس  إمكانية  من  شعبية  مخاوف  السطح 
وللطبقات  السكان  لعموم  املعييش  املستوى  عىل 
الفقرية بشكل خاص، مع ترقب معركة منتظرة بني 
الحكومة والربملان لتمرير القرار داخل مجلس النواب، 
وبسيناريوهات مشابهة ملا حدث عند لجوء الحكومة 

إىل االقرتاض.

يف  ،ُشيد  السليمانية  مدينة  معالم  أحد  الكبري  السليمانية  جامع  يعد 
القرن الثامن عرش امليالدي من أمراء بابان، يضم الجامع منارات كبرية 
معروف  الشيخ  ابن  أحمد  الشيخ  مرقد  املسجد  داخل  ،ويوجد  وعالية 

،وهو أحد مشايخ الطريقة القادرية يف العراق. 
توسعها  قبل  القديمة  السليمانية  مدينة  الكبري  الجامع  يتوسط 
يحتوي  واملتسوقني.  بالتجار  املكتظة  األسواق  وتحيطه  وانتشارها 
قاعاٍت  والتعبد  للصالة  املخصصة  لقاعته  باإلضافة  الكبري  الجامع 
ُخصصت لتعليم أصول الدين كمدرسٍة إسالمية يؤمه العديد من راغبي 

العلم واملعرفة ضمن مساحته املؤلفة من ستٍة آالف مرت مربع. 
أحمد  كاك  أمثال  دين  لرجال  عدة  مراقد  عىل  الكبري  الجامع  يحتوي 
دينية  مناسبات  الجامع  هذا  ،ويشهد  الحفيد  محمود  والشيخ  الشيخ 
خاصًة  الخريات  وتوزيع  الربرَ  وأعمال  النبوي  باملولد  كاالحتفال  كثرية 
الشيخ  الجامع  وخطيب  إمام  أكده  ما  ،وهذا  املبارك  رمضان  شهر  يف 
مصطفى محمد لوكالة االنباء العراقية )واع( قائال: إن » يف أيام شهر 
رمضان املبارك يتم توزيع اآلالف من وجبات اإلفطار عىل الصائمني من 
الزائرين  للعديد من  اىل استقباله  ،إضافة  املتعففة  املحتاجني والعوائل 
من داخل العراق وخارجه للتمتع بهذا املعلم التاريخي والطراز اإلسالمي 

،الذي يعترب من أبرز جوامع العراق التاريخية«.

ال شيء يمكن أن يوقف 

شغف وولع امير مصطفى ) 

26عامًا ( بمتابعة كل ما هو 

جديد في عالم التكنولوجيا 

والشبكة العنكبوتية، وألنه 

يسعى الى ادارة مشاريعه 

الصغيرة والولوج الى 

عالم التجارة االلكترونية، 

لذلك فقد استهوته كثيرا 

العمالت الرقمية التي 

ظهرت الى العلن بالتزامن 

مع االزمة المالية التي 

ضربت العالم ابان عام 

2008 واثرت فيه بشكل ال 

يوصف.

تشير التقارير والدراسات الى 

أن مطلع عام 2009 شهد 

والدة اول عملة الكترونية 

وهي البتكوين عن طريق 

خوارزميات رياضية تدار 

بواسطة الكومبيوتر،

الجامع الكبير بين بطش التجار وسطوة الدوالر ) الشيطان يكمن في التفاصيل(
في السليمانية.. 

منارات عالية ومكتبة عامرة
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طالب اتحاد املقاولني يف الديوانية 
الحكومتني املركزية واملحلية بدفع 
مستحقيات املقاوليني والرشكات 
والتيي ليم تيرف لها منيذ عام 

.2014
خضير  االتحياد  رئييس  وقيال 
مقياويل  جمييع  إن  الكرعياوي 
العراق يطلبون الحكومة املركزية 
ترلييون و 700 مليار وأنها مبالغ 

ملشاريع منجزة.
وأضاف أن عيى الحكومة املحلية 
مقياويل  مستحقيات  رصف 
املحافظية من موازنة العام الحايل 

بعد املصادقة عليها.

نحين لفيف مين ضبياط ومنتسبي 
وزارة الداخليية قدمنا اسيتقالتنا يف 
حينها لظيروف عائلية قاهرة وكذلك 
مليا تعرضنيا ليه مين الضغيط اثناء 
الدوام حيث لم تكن هناك اجازات وال 
حقيوق وال احتسياب خدمة .. و بعد 

التعديالت االخرة التيي انصفت هذا 
الرشيحية نرغيب بالرجيوع للخدمه 
ألننيا أصحياب عوائل ولدينيا خدمة 
أكثير من اثنا عرش سينة نرجوا رفع 
مقرتح بعيودة املستقيليني الراغبني 
بالرجوع وألننا احرتمنا القانون ولم 

نهيرب أو نيرتك العميل دون موافقة 
مراجعنيا نرجيوا تقدير هيذا اليشء 
.نرجيوا رفيع وإيصال صوتنيا لرفع 
الظلم والغبن والحيف الذي لحق بنا .

                 *  عيل الوردي

السالم عليكم
إجراءات امانة بغداد املتبعة تشجع عى العشوائيات والتجاوز عى 
ارايض الدولية وبنياء يف االرايض الزراعية والتشيجيع عى تقطيع 
العقيارات يف الشيعب وحيي آور والبنيوك والطالبيية حتى وصلت 
مساحات بعض املشيتمالت اىل 25 ميرت و28 و30 مرت بسبب عدم 
قيدرة املواطن عى رشاء مساحة اكرب مما يسبب ضغط عى البنى 
التحتيية للمناطق ، لو كانيت األمانة حريصة عيى املحافظة عى 
التصميم األسيايس للميدن لقدمت الخدمات ليأرايض امللك رصف 
الرسمية يف الثعالبة مثل املاء وتبليط ولو الشارع املحيط للمنطقة 
ليتمكين الناس من بنياء اراضيهم والحصول عيى قرض املرف 

العقاري ،،،،،

منطقية الثعالبية ما بعد البيزل فيها اكثر مين 6000 قطعة ارض 
تنقصها الخدمات االساسية وهي مفرزة منذ عام 2001 ومسجلة 

بأسماء أصحابها
الرجاء الشيعور بمعانات الناس والعمل عيى تلبية طلبنا علما ان 
امينة بغداد ذهبت وأرشفت عى تبليط شارع يف سبع قصور ضمن 
منطقة زراعية مبنية بصورة غر رسمية وأهملت منطقة سكنية 

رسمية ملك رصف !
كان عليها مثلما قدرت حاجة املواطنني من سكنة االرايض الزراعية 
ان تشمل املفرزات الرسمية ملنطقة الثعالبة املرحلة الثانية محالت 

371 و373 375و377بالتبليط واملاء ايضا... مع الشكر

                        * محمد جمعة الكعبي

بارشت الكوادر الفنية والهندسيية يف الرشكة العامة ملوانئ 
العيراق بإزالة عيدد من دور التجياوز يف قطعة 22 منطقة 
النجيبية.وقيال مدير الرشكة  فرحان الفرطويس   إن هناك 
توجيهيات وزارية إلنهياء ملف األرايض التيي خصصت يف 
وقت سيابق ملوظفي الرشكة لذلك تم تشكيل لجنة خاصة 
ملتابعية املتجاوزيين عيى هيذه األرايض وإزالتهيا بالطرق 
القانونية للبدء بإكمال إصدار سندات التمليك بالتعاون مع 
دوائر البلدية والتسجيل العقاري إضافة إىل تنفيذ مشاريع 
الخدمات والبنى التحتيية للمنطقة.وأضاف الفرطويس أن 
لجنة متابعية األرايض وقسم األمالك واألرايض والهندسية 
املدنيية تعميل وفق جدول زمنيي إلزالة جمييع التجاوزات 
بالتعاون مع الجهات األمنية والدوائر املعنية وتكون اإلزالة 

بالرتايض مع املتجاوزين أو بالطرق القانونية.
مبينياً أن كيوادر الرشكة تعميل عى حل مشياكل األرايض 
األخيرى مع دوائر الدولة من خالل لجان شيكلتها الرشكة 
ليتيم توزيعهيا عيى املوظفيني بشيكل عيادل بعيد إكمال 

اإلجراءات.

ناشيد معتصميو املعهد التقنيي البرة )قسم 
الصناعيات الكيمياويية فيرع تشيغيل وحدات 
حراريية( وزيير النفيط أحسيان عبيد الجبار 
بأنصياف هيذا القسيم يف التعيني عيى مالكات 
وزارة النفيط، مشيرين إىل أنهم ومنُذ سينوات 
وهم يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم يف التعيني 
عيى وزارة النفط كون القسم املذكور تخصص 

نفطي.
وأضافيوا يف مناشيدة انه يف السنيوات السابقة 

كان قسيم الصناعات الكيمياوية فرع تشيغيل 
وتعييني  النفيط  وزارة  يف  مطليوب  وحيدات 
يف  ولكين  باملركيزي  أشيبه  منيه  املتخرجيني 
أحيد السنيوات تم فتيح قسم مشيابه إىل قسم 
الصناعات الكيمياويية يف املعهد النفط وأصبح 

قسمهم غر مطلوب.
الفتيني إىل أن أعداد الخريجني من هذا القسم يف 
تزايد سينة بعد أخرى بسبيب القرارات من قبل 

وزارة التعليم العايل.

شكلت مؤسسة الشهداء، ، غرفة عمليات ملتابعة معامالت 
الشيهداء والجرحى أثر التفجر اإلرهابي يف سوق الحبيبية 

رشقي بغداد.
وقيال مدير عيام دائرة شيهداء ضحايا العملييات الحربية 
واألخطاء العسكرية والعملييات اإلرهابية طارق املندالوي 
يف بيان  إن وفداً من املؤسيسة زار ضحايا التفجر اإلرهابي 

الذي وقع يف منطقة الحبيبية بمدينة الصدر.
وأكيد املنيدالوي عى أن األولويية يف هذه الزييارة هي تفقد 
أحيوال الجرحيى وإبيداء جمييع أشيكال الدعيم للجرحى 
وزيارتهيم، مبينياً أنه »تم تشيكيل غرفية عمليات خاصة 
لتبسييط اإلجيراءات اإلداريية وترويج معامالت الشيهداء 
واملصابيني ،وسيتعمل هذه الغرفية عى شيكل خلية أزمة 

لحسم ما يتطلبه األمر.
يشيار إىل أن االنفجيار الذي وقع الخميس املايض يف سيوق 
شيعبي يف الحبيبية أدى إىل استشهاد شيخص وإصابة 12 

واحرتاق 5 مركبات.

محاسبة غير الملتزمين بالخطوط الصفراء
أعلنيت لجنة إزالية التجاوزات يف 
دييوان محافظة البيرة، تجدد 
امللتزميني  غير  بحيق  حملتهيا 
بالخطيوط الصفراء التي وضعت 
أمام محالهيم، بينما أشيارت إىل 
خطية عملهيا الخاصية باملركيز 

واألقضية والنواحي.
وقال رئييس اللجنية وليد جمعة 
صبيح إن الخطوط الصفراء التي 
وضعيت من قبيل بلديية البرة 
أتت بفائدة والتزام من قبل بعض 
أصحياب املحيال، فيما ليم يلتزم 
آخرون بتليك الخطوط األمر الذي 
بضاعتهيم  إلزالية  سييعرضهم 
ميع  بالتنسييق  الرصييف،  مين 
بلديية البرة والشيعب الخدمية 
والقوات األمنيية وفرض غرامات 
مالية واخذ تعهدات خطية منهم.

الشيعب  أن  إىل  صبييح  وأشيار 
الخدميية قامت بفيرض عدد من 
الغراميات بحيق الغير ملتزميني 
بالخيط األصفر الذي شيكل كافة 
مناطيق محافظة البرة بحسب 
توجييه محافيظ البيرة واخيذ 

تعهدات خطية منهم.
وتابيع إن هنياك لجانيا تسميى 
ميدى  تتابيع  املتابعية  بلجيان 
التزام أصحاب املحيال بالخطوط 
الصفيراء من عدميه، وعى ضوء 
تلك املتابعات يتم اتخاذ اإلجراءات 

املناسبة بحق املخالفني.
إىل ذلك قيال إن لجنية التجاوزات 

األوىل  خطوتيني  بتنفييذ  بيدأت 
تشيمل إزالة التجياوزات يف مركز 
إىل  التوجيه  والثانيية  املحافظية 
املحافظة إلزالة  أقضية ونواحيي 
التجياوزات فيهيا، مستيدركاً أن 
لجنية التجياوزات تقيوم بتنفيذ 
واجبها وليس لها أي مشيكلة مع 
املواطنني املتجاوزين إذ أنها تقوم 
بإعطائهيم فرصة مين 24 إىل 48 
سياعة إلزالة تجاوزهيم ومن ثم 
يتيم اتخياذ اإلجيراءات القانونية 

بحق املتجاوزين.
وكانيت بلدية البيرة يف 20 آذار 
املايض، قد استعانت بوضع »خط 
أصفير« أميام املحيال التجاريية 
للحيد  منهيا  جدييدة  خطيوة  يف 
مين التجياوزات الحاصلية عيى 

األرصفة.

مؤسسة الشهداء تروج  معامالت شهداء وجرحى تفجير سوق الحبيبية

اىل السيد )محافظ بغداد(

نطالب بمخاطبة االمانة العام 
ملجلس الوزراء املتمثلة بالسيد 

حميد نعيم الغزي،
وذليك لبعيث كتياب اىل املالية 
ليتيم موافقة املالية وارسيال 
ب)13(  املحافظيه  اىل  كتياب 
اليف درجية ويتضمين قيرار 
تثبيت املحارضين حسب قرار 

رقم )17(
او حسيب قرار الذي صدر وتم 
تصوييت عليه من قبل االمانه 
الذي  اليوزراء  العاميه ملجلس 
يتضمن »#تثبيت« املحارضين 
حركية  درجيات  حسيب 
املحارضيين  ان  امليالك علميا 
يف  الكييل   )8500( عددهيم 
بغيداد واملتبقي مين الدرجات 

للمتقدمني.
#مع_التقدير..

         * هالة مهدي

تثبيت

استمرار ارتفاع أسعار بيع الدجاج
ش�كا عدد م�ن مواطني محافظة البرصة من اس�تمرار ارتفاع أس�عار بي�ع دجاج الحي 
بف�ارق يصل إىل ألفي دين�ار للكيلو غرام واحد حيث بلغ س�عر الكيلو غرام الواحد 4500 
دينار.وق�ال ع�دد منهم للمربد إن تلك األس�عار غري مناس�بة خصوص�ا ألصحاب الدخل 
املحدود، مرجعني أس�باب االرتفاع إىل تغري س�عر رصف الدوالر وأسعار األعالف باإلضافة 

حلول شهر رمضان.
ه�ذا وكان وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي قد قال يف حديث س�ابق للمربد انه س�تتم 
معالجة موضوع ارتفاع أسعار الدجاج الحي بنزول الدجاج املقطع إىل األسواق كما أشار 
وقتذاك إىل أن وزارته تعمل عىل إصدار تسعرية موحدة للبيض والدجاج وسريافقها حساب 
عسري لكل متالعب باألسعار باالتفاق مع مفارز الجريمة االقتصادية واألمن االقتصادي.

االثنين   19  نيسان  2021   العدد  2570  السنة الحادية عشرة

مناشدة الى وزير النفط

اعلنيت مديريية ماء البيرة، عن رفع 
التجياوزات  عيى  قضائيية  دعياوى 
الحاصلية عيى شيبكة امليياه، وفيميا 
اشيارت اىل اسيتمرار اجراءاتهيا بهيذا 
مخالفيات  وجيود  اىل  لفتيت  الصيدد، 
جانبية تحدث من قبل محطات الوقود

وذكير مديير مياء البرة زهير جواد 
إن املديريية منيذ عيام 2018 فتحيت 
مليف التجياوزات وبيارشت بمقاضاة 
املخالفني، سيما بما يتعلق بالربط غر 
الرسيمي لشيبكة املياه.وتابيع بالقول 

»اليمكين منيح موافقة رسيمية لربط 
غر رسيمي حتيى وان كان هناك طلب 
من دوائر او مؤسسات حكومية او من 
برملانيني«، مبينا ان املوافقة واالشرتاك 
االصويل املثبت قانونيا لدى مديرية ماء 
البرة يحصل من خالل تقديم نسخة 
عن الطابو وهوية االحوال الشخصية«.
ونيوه اىل ان املحافظية تشيهد العدييد 
من التجياوزات عى شيبكة املياه منها 
)محطيات تحليية ، محطيات الغسيل 
، معاميل البلوك ، التجياوز السكني (، 
مردفا ان بعض محطات 
عيى  تحصيل  الوقيود 
موافقيات مين املديريية 
املرافيق الصحية  لغرض 
يف املحطة اال انها بعد ذلك 
تيرشع بفتيح محطيات 
غسل وتشحيم مصاحبة 
ملحطية الوقود«، الفتا اىل 
ان املحطات التي حصلت 
عى املوافقيات االصولية 
قياسيا بغرها املتجاوزة 

تعترب قليلة.
وختم حديثه باملوقع أنه 
قد ُيشيكل علينا البعض 
يف مضينيا باتجياه رفيع 
الدعاوى، لكين ال يمكن 
أنفسنيا  نعيرض  ان 
القانونيية،  للمسائلية 

حسب قوله.

مديرية ماء البصرة تكشف 
عن ملف التجاوزات وتقاضي المخالفين

السالم علیکم مناشيدة اىل محافيظ بغداد املحرتم نحن 
أصحياب األرايض تبيدأ من تسلسيل 4000 اىل مايقارب 
5000 ضمن مقاطعة 10/2 أبو دشر والتي تقع ضمن 
املعسكير التابع للرشطة االتحادية ايل متجاوز عى هذه 
األرايض والعائيدة لنا والتي سيبب باعاقية عدم فرزها 
واكمال الخدمات األساسيية من ماء وكهرباء ومجاري 
لهيا وهيي مين متطلبات البنياء وهيذه تابعية للبلدية 
الرشييد لذا نطاليب من هو املسوؤل ومين هو صاحب 
القيرار بازالية تجياوز املعسكر واشيعار البلديية التي 
ضمن مسوؤليتها هذا الفيرز والخدمات وهذه هي من 
ضمن حقوقنا وانقاذنا من كاهل االيجارات للمواطنيني 
بما فيهيم انا وندعوكيم النظر والرحمية األخوية رغم 
مناشدات كثرة ومرور سينین عديدة عى أراضينا عى 
هذا املنوال ورفع هذه الحجج وحسم موضوعها بارسع 
وقيت وبيارك الله بیکيم ولالعمالكيم الصالحية اتجاه 

املواطن رجاء الحل والله تعبنا من االيجارات.

                             * رنا الشمري

مناشدة
 الى محافظ بغداد 

دعوات للتريث بقرار الدوام الحضوري للطالب
دعت الربملانية، انتصار املوسوي، وزارة 
الرتبيية للرتيث بقرار الدوام الحضوري 
للطالب لحني انخفاض أعداد اإلصابات 
لشيهر  ومراعياة  كورونيا  بفيروس 
رمضيان، فيميا بينت أن هنياك تحرك 
نيابي ومن لجنة الرتبيية إلعادة النظر 

بالقرار.
وقاليت املوسيوي إن الفيرتة املاضيية 
الطاليب  وإن  الكرتونيياً  التعلييم  كان 
اآلن غر مستعدين للحضور والجلوس 
قولهيا،  حسيب  باليدوام،  واالنتظيام 
مضيفة انه يجب أن تكون هناك دراسة 
للقرار بهدف أن يتهيأ الطالب ويتحرض 
لليدوام يف املدارس، كميا اعتربت القرار 

باملتيرع لكيون التعلييم االلكرتونيي 
عندما اتخذ شكل صدمة للطالب واآلن 
عودة التعليم الحضوري أيضا سيشكل 

صدمة للطالب. وفق قولها.

االسيتمرار  يفضليون  أنهيم  وبينيت 
بالتعليم االلكرتوني لحيني التقليل من 

عدد اإلصابات بفروس كورونا.
وكانيت وزارة الرتبيية قد حيددت يوم 
غيد األحد أول أييام اليدوام الحضوري 
للمراحيل الدراسيية التي تيم تحديدها 
بقيرار اللجنة العلييا للصحة والسالمة 
الوطنيية، فيما وجه وزيير الرتبية عيل 
للمناهيج  العامية  املديريية  الدليميي 
بيرضورة اسيتكمال خطيوات تحويل 
املناهيج من الورقية إىل رقمية تفاعلية 
كخطوة أوىل ليتم بعدها استكمال باقي 
الخطيوات وتعميمها عى بقية مدارس 

البالد كافة.

ت
ادا

ارش

تاخر مستحقات المقاولين منذ  2014

المباشرة بإزالة دور متجاوزة ) عشوائية (

مناشدة إلى كل شريف

إجراءات امانة بغداد المتبعة تشجع على بناء العشوائيات
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ابتك�ر فريق من الباحثني يف جامع�ة كارنيجي ميلون األمريكية روبوت 
ثعبان�ي الش�كل يمكن الغ�وص يف األعم�اق، وهو م�ا يتيح ل�ه القيام 
بمهام تفقد الس�فن والغواصات ومنش�آت البنية التحتية تحت املاء يف 
حال�ة تعرضه�ا ألي أرضار.واخترب فريق الدراس�ة يف مخترب الروبوتات 
الحيوي�ة بمعهد علوم الروبوتات بالجامعة الروبوت الجديد الذي يحمل 

اس�م »إتش.يو.إم.أر.إس« الش�هر املايض 
يف حمام س�باحة، حيث نج�ح الروبوت يف 
الس�باحة تحت املاء بسالس�ة وس�هولة، 
وأثبت�ت االختب�ارات س�هولة التحكم فيه 
وتوجيهه.ونق�ل املوق�ع اإللكرتوني »فيز 
التكنولوجي�ا  يف  املتخص�ص  أورج«  دوت 
عن الباحث هوي تشوسيت املتخصص يف 
مج�ال علوم الكمبيوتر قول�ه إن الروبوت 
الجدي�د يمكن�ه الوص�ول إىل أماك�ن ل�م 
إليه�ا روبوت�ات أخ�رى، حي�ث  تس�بقه 
يس�تطيع أن يزح�ف تح�ت امل�اء ويجتاز 

أماك�ن ضيقة يصع�ب الوصول إليه�ا يف األعماق«.ويق�ول مات فيرش 
عضو فريق الدراسة إن الهدف من تطوير الروبوت الجديد هو مساعدة 
وزارة الدف�اع األمريكي�ة يف تفقد الس�فن والغواصات ومنش�آت البنية 

التحتية تحت املاء، خالل عمليات الصيانة الدورية.

تمل�ك منصة املراس�لة الفوري�ة تيليغ�رام Telegram، إصدار خاصا م�ن تطبيقها عىل 
الويب، ولكنه لم يكن ش�ائعا بني املس�تخدمني خالل الفرتة األخرية عىل عكس اإلصدار 
املخص�ص للهوات�ف الذكي�ة، ألنه ن�ادًرا ما حصل ع�ىل أي تحديثات من قب�ل الرشكة، 
والي�وم، أطلقت الرشك�ة املالكة لخدم�ة الرتاس�ل القائمة عىل الخصوصي�ة تطبيقني 
جديدين عىل موقعها االلكرتوني.وبحسب ما ذكره موقع »indiatoday«، أتاحت رشكة 

تيليغ�رام Telegram رس�ميا، تطبيقني منفصلني 
 ،Telegram WebZ و   Telegram WebK وهم�ا 
ع�رب موقعها  االلكرتوني عىل اإلنرتنت، وعىل الرغم 
م�ن ع�دم وجود س�بب واض�ح إلط�الق تطبيقان 
يف الوق�ت نفس�ه بدالً م�ن تزويد أحدهم�ا بجميع 
امليزات، إال أنهما متطابًقا مع بعضهما البعض من 
 Android حيث التصمي�م وامليزات.ووفق�ا لتقرير
التطبيق�ني م�ن تيليغ�رام  Headlines، ف�إن كال 
Telegram، يت�م تطويرهم�ا بواس�طة مطوري�ن 
مختلف�ني، ولك�ن كالهم�ا يعمل بنف�س الطريقة 

تقريبا، ومع ذلك، س�تالحظ اختالفات دقيقة جًدا يف 
واجهة املس�تخدم للتطبيقني.وعىل س�بيل املثال، يمكنك كتم صوت املكاملات يف اإلصدار 
املس�مى WebK، م�ن تطبيق املحمول التاب�ع لتيليغرام، ولكن ال يمكن�ك القيام بذلك يف 
 WebK نظرًا لعدم وجود زر كتم الص�وت، وبينما يتوفر رشيط البحث يف WebZ إص�دار

باللون األبيض، بينما يحتوي Web Z عىل رشيط بحث رمادي اللون.

ع�ادت رائدة فضاء ناس�ا كيت روبينز واثنان م�ن رواد الفضاء الروس بأمان 
 )ISS( إىل األرض بعد س�تة أشهر من اإلقامة عىل متن محطة الفضاء الدولية
وفق�ا ملوق�ع Digital Trends. وعاد روبينز وس�ريجي ريجيكوف وس�ريجي 
كود-سفريش�كوف عىل متن مركبة الفضاء سويوز، وهبطوا يف كازاخستان، 
اس�تغرقت الرحل�ة من املحط�ة الفضائية ح�وايل ثالثة س�اعات ونصف. وتم 

استخراج الثالثة برسعة من املركبة الفضائية 
ويخضعون اآلن لفحوص�ات صحية روتينية. 
وخ�الل ف�رتة وجوده�ا ع�ىل مت�ن املحط�ة 
الفضائية ، ش�اركت روبينز يف عمليتي س�ري 
يف الفض�اء، وصوتت يف االنتخابات الرئاس�ية 
األمريكية، وعملت عىل مجموعة من التجارب.
واخترب رواد الفضاء الثالثة 2960 مداًرا حول 
األرض وس�افروا م�ا مجموع�ه 78.4 مليون 
ميل خالل مهمتهم التي استمرت نصف عام.
كان�ت هذه ثان�ي رحل�ة فض�اء لروبينز بعد 

 Ryzhikov أخرى يف عام 2016 ، حيث قىض 300 يوم تراكمي يف الفضاء. أكمل
اآلن رحلت�ه الفضائي�ة الثانية ، م�ع 358 يوًما تراكمًي�ا يف الفضاء، بينما كان 
Kud-Sverchkov يف أول رحلة فضاء له.وكان رحيل املركبة الفضائية سويوز 
من محطة الفضاء الدولية يوم الجمعة بمثابة البداية الرسمية للبعثة 65 عىل 

متن املحطة.

رائدة فضاء تعود إلى األرض بعد 6  
أشهر على متن المحطة

ابتكار روبوت بقدرات خارقة للغوص 
في أعماق يستحيل الوصول إليها

االثنين 19 نيسان  2021 العدد 2570 السنة الحادية عشرة

الكشف عن أول سماعة تعتمد 
على الطاقة الشمسية في العالم

مايكروسوفت تضيف الى احد متصفحاتها خاصية لحماية االطفال

تقرير: نمو التجارة الرقمية عالميا بنسبة 58 %
أظهر مؤرش سيلزفورس للتسوق يف الربع األول 
من 2021 أن الجائحة العاملية قد س�اعدت عىل 
صعود موج�ة جديدة من املتس�وقني الرقميني 
مع مؤرشات عىل اس�تمرارها يف الفرتة 
التج�ارة  عوائ�د  املقبلة.وحقق�ت 
الرقمي�ة عامليا نموا بنس�بة 58 باملئة 
ع�ىل أس�اس س�نوي يف الرب�ع األول 
من 2021، مدفوع�ة بالنمو الحاصل 
يف حرك�ة التس�وق اإلجمالي�ة ع�رب 
اإلنرتن�ت 27% وازدي�اد املبال�غ التي 
أنفقه�ا املتس�وقون عن�د كل زي�ارة 

ملواقع التسوق )31 %(.  
وكان�ت املنتجات الت�ي حققت أكرب 
نم�و يف الرب�ع األول وع�ىل أس�اس 
س�نوي وف�ق امل�ؤرش ه�ي الس�لع 
األجه�زة  تليه�ا   ،)%101( الرياضي�ة 

املنزلية )96%(، ثم حقائب اليد الفاخرة )%95(.
أما املنتجات التي حققت أقل نمو يف الربع األول 
وعىل أس�اس س�نوي وفق التقرير فهي مالبس 
األنشطة الخارجية )42%(، ثم منتجات الديكور 
والف�ن واملن�زل وتناول الطع�ام )40%(، وأخريا 

حقائب اليد وحقائب السفر العامة )%8(.
يف ضوء اتجاه املس�تهلكني ورشكات التجزئة إىل 
اإلنرتن�ت نتيج�ة الجائحة، تش�ري بيانات الربع 
األول إىل أن عادات التس�وق التي تشكلت خالل 
العام ويف موسم العطالت 2020 ستبقى قائمة 
خالل الفرتة املقبل�ة.ويف الوقت الذي تعاود فيه 
الدول نش�اطها الطبيعي، سيتعني عىل رشكات 
التج�ارة والتجزئ�ة إعادة التفك�ري بالدور الذي 
تمارس�ه املتاج�ر التقليدية )والعامل�ني فيها( 
وكي�ف تس�تطيع أن تكون بمثاب�ة عنرص هام 

جدا يف تجربة التسوق الرقمية خالل 2021.

حذر خرباء األمراض املعدية من يشء دائم 
الوج�ود داخل املطابخ، والذي يؤكدون أنه 

»مالذ للبكترييا«.
وقال�ت جيس�يكا ماالت�ي ريف�ريا، خبرية 
األم�راض املعدي�ة، بع�د إجرائها مس�حا 
عن ع�ادات تنظي�ف 2000 أمريكي خالل 
جائح�ة ف�ريوس »كورون�ا« املس�تجد أن 
مناش�ف الصح�ون يف املطبخ ه�ي »مالذ 
للبكترييا«، وذلك ألنه�ا متعددة األغراض، 
وغالبا ما ال يتم غسلها بني االستخدامات.
وأردف�ت موضح�ة أن الطبيع�ة الرطب�ة 
واالمتصاصية ملناشف الصحون يمكن أن 

توفر بيئة مزدهرة لنمو البكترييا.
وأظهر املس�ح الذي أجرته ريفريا اعرتاف 
71% م�ن املش�اركني بإضاف�ة أكث�ر من 
9 س�اعات م�ن التنظيف أس�بوعيا خالل 
الوباء، فيم�ا قال أكثر م�ن نصفهم إنهم 
استخدموا مناش�ف األطباق غري النظيفة 

عدة مرات عىل مدار األسبوع.
ويف مس�ح آخ�ر أجرت�ه رشك�ة “بروكرت 
آن�د غامبل”، أخ�ريا، عن س�لوكيات 
التنظي�ف يف املنزل بني 

الناس يف جمي�ع أنحاء الوالي�ات املتحدة، 
وجدت أن 11% فقط من املش�اركني قاموا 
باس�تبدال أو تنظيف منش�فة ي�د املطبخ 
ص�ة  لخا ا
أكث�ر  به�م 

م�ن م�رة واح�دة يف األس�بوع.كما حللت 
 Food دراس�ة نرشت يف عام 2014 بمجلة
 82 ع�ىل  الجراثي�م   Protection Trends
قطع�ة قم�اش يف املنازل يف جمي�ع أنحاء 
أن  ووج�دت  وكن�دا،  املتح�دة  الوالي�ات 

البكتريي�ا القولونية، والت�ي توجد يف براز 
جميع الحيوانات ذوات الدم الحار والبرش، 
كان�ت موجودة يف ما يق�رب من 9 من كل 
10 منادي�ل املطبخ، وواح�دة من كل أربع 
مناشف تحتوي عىل اإلرشيكية القولونية.
وح�ذر مؤلفو الدراس�ة م�ن أن البكترييا 
القولوني�ة  واإلرشيكي�ة  القولوني�ة 
والس�املونيال يمك�ن أن تنج�و من جفاف 
أقمش�ة تنظيف املطبخ وتنم�و مجددا إذا 

أصبحت القماش متسخة مرة أخرى.
ولتجن�ب اإلصابة بالبتكرييا من مناش�ف 
الصح�ون، تنص�ح خب�ري تنظي�ف املنزل، 
بيكي رابينش�وك، بتغيري مناش�ف املطبخ 
يومي�ا، مؤك�دا أن »هذه الع�ادة رضورية 
إلبع�اد مس�ببات األم�راض الت�ي تنقلها 
األغذي�ة والبكتريي�ا األخرى«.كم�ا ينصح 
معهد الزراعة واملوارد الطبيعية يف جامعة 
نرباس�كا، لينكولن، أنه يف حال اس�تخدام 
منش�فة املطبخ لتنظيف اللحوم النيئة أو 
الدواج�ن أو عصائ�ر املأك�والت البحرية، 
يجب أن يتم وضعها عىل الفور يف الغس�يل 

ويجب است����خدام أخرى نظيفة.

أشياء دائمة الوجود في المطابخ تسبب البكتريا.. ماهي ؟

بالتزامن مع فصل الصيف.. 
تعرف على مخاطر المكيفات

فيسبوك امام دعوى قضائية جماعية بشأن تسريب بيانات
تواجه رشكة فيسبوك دعوى قضائية جماعية 
يف أوروب�ا بس�بب الترسي�ب الكب�ري لبيان�ات 
املس�تخدم الذي يع�ود تاريخه إىل ع�ام 2019 
لكن�ه ل�م يظه�ر إال حديًث�ا بع�د العث�ور عىل 
معلوم�ات حول أكثر من 533 مليون حس�اب 

متاحة للتنزيل املجاني عرب منتدى للقراصنة.
 Digital Rights Ireland وأعلن�ت مجموع�ة
أنها بدأت دعوى جماعية ملقاضاة فيس�بوك، 

مستشهدة بالحق يف الحصول عىل تعويض 
نقدي عن انتهاكات البيانات الش�خصية 

املنص�وص عليه�ا يف الالئح�ة العامة 
GDPR لالتح�اد  البيان�ات  لحماي�ة 

م�ن   82 امل�ادة  األوروبي.وتن�ص 
الالئح�ة العامة لحماي�ة البيانات 
عىل الحق يف التعويض للمترضرين 

من انتهاكات القانون.
املدني�ة ذات  الدع�اوى  وتزاي�دت 
الصل�ة يف املنطق�ة من�ذ دخ�ول 
الالئحة حيز التنفيذ يف ش�هر آيار 

2018.وتح�ث املجموعة التي تتخذ 
م�ن أيرلن�دا مق�راً لها مس�تخدمي 

فيس�بوك الذي�ن يعيش�ون يف االتحاد 
االقتصادي�ة  املنطق�ة  أو  األوروب�ي 

إذا كان�ت  التحق�ق مم�ا  األوروبي�ة ع�ىل 
بياناتهم قد تم اخرتاقها والتسجيل لالنضمام 

إىل القضية.

وتتضم�ن املعلوم�ات الت�ي ت�م ترسيبه�ا عرب 
الخ�رق معرف�ات فيس�بوك واملوق�ع وأرق�ام 
الهوات�ف وعن�وان الربي�د اإللكرتون�ي وحال�ة 
العالقة وصاح�ب العمل.وقال متحدث باس�م 

فيس�بوك: نحن نتفهم مخاوف الن�اس، وهذا 
ه�و الس�بب يف أنن�ا نواص�ل تعزي�ز أنظمتن�ا 
لجع�ل عملي�ة جم�ع البيان�ات من فيس�بوك 
دون إذنن�ا أكثر صعوبة ومالحقة األش�خاص 
الذين يقفون وراءها.وأضاف: وكما ظهر عرب 
لينكدإن وكل�وب هاوس، ال يمك�ن ألي رشكة 
التخل�ص تماًما م�ن هذه املمارس�ة أو منع 
البيانات من الظهور، وهذا هو السبب يف أننا 
نخصص م�وارد كب�رية ملكافحتها ونواصل 
البق�اء يف  يف  للمس�اعدة  قدراتن�ا  بن�اء 
صدارة هذا التح�دي. وقالت مجموعة 
Digital Rights Ireland: التعويض 
ليس هو اليشء الوحيد الذي يجعل 
ه�ذا العم�ل الجماع�ي يس�تحق 
االنضمام إليه، ومن املهم إرس�ال 
بالبيانات  املتحكم�ني  إىل  رس�الة 
الكبرية بأنه يجب عليهم االمتثال 
للقان�ون وإن هن�اك تكلفة يجب 

دفعها إذا لم يفعلوا ذلك.
كما قدمت املجموعة شكوى بشأن 
انته�اك فيس�بوك إىل لجن�ة حماي�ة 
البيانات األيرلندية يف وقت س�ابق من 
هذا الشهر، وكتبت حينها: إنها تتشاور 
أيًض�ا مع مستش�اريها القانونيني بش�أن 
خي�ارات أخرى، بم�ا يف ذلك إج�راء جماعي 

للتعويضات يف املحاكم األيرلندية.

ح�ذرت املعالجة تاتيان�ا رومانينكو يف مقابلة 
م�ع محطة إذاعية »موس�كو تتحدث« الروس 
من االس�تخدام غري الس�ليم ملكيف�ات الهواء، 

مما قد يؤدي إىل أمراض خطرية.
وأشارت رومانينكو إىل أنه يجب خفض درجة 
ح�رارة الغرفة تدريجياً. يف ه�ذه الحالة، يجب 
ع�دم توجيه تدفق الهواء م�ن املكي�����ف إىل 
أي ش�خص ملنع انخف�اض درج�ة ح���رارة 

الجسم.
وأوضح�ت أنه »إذا كان تدفق الهواء موجهاً إىل 
شخص ما، فإن هناك خطر اإلصابة بانخفاض 
حرارة الجسم. ومن السهل أن تمرض بسيالن 
األنف والتهاب الحلق، وحتى االلتهاب الرئوي. 

وااللته�اب الرئ�وي الصيف�ي أصعب من 
االلتهابات الفريوسية«.

وحثت الطبيبة ع�ىل تنظيف مكيفات الهواء 
ترتاك�م  أن  يمك�ن  حي�ث  بانتظ�ام، 
والجراثي�م  والعف�ن  البكتريي�ا 
الفطري�ة بداخله�ا. سيس�اعد 

تجن�ب  يف  النظ�ام  تنظي�ف 
املعدي�ة  األم��������راض 

املختلفة.

األمريكي�ة  الربمجي�ات  رشك�ة  أضاف�ت 
العمالقة مايكروسوفت خاصية جديدة إىل 
برنامج تصفح اإلنرتن�ت إيدج لتوفري بيئة 

أكثر أمناً لألطفال. 
وتتيح الخاصية الجديدة »كيدز مود« لآلباء 
ضب�ط برنام�ج املتصفح إي�دج عليها عند 
ت�رك جه�از الكمبيوتر لألطف�ال، حيث لن 
يتم الوصول إال إىل مواقع اإلنرتنت املناسبة 

لهم. 
ويمكن تش�غيل املتصفح عىل وضع »كيدز 

م�ود« من خالل رم�ز الربوفايل املوجود يف 
الج�زء األيم�ن من أع�ىل ناف�ذة املتصفح. 
وبمج�رد تفعيل الوضع س�يظهر لألطفال 
لوحات ملونة  بشخصيات ديزني وبيكرس 

لتصبح صورة سطح املكتب.
كما يمكنه�م التنقل بني ح�وايل 70 موقع 
إلكرتوني تقدم محتوى مناس�ب لهم. كما 
يمك�ن لآلب�اء تعدي�ل القائم�ة بإضافة أو 

حذف ما يريدونه من مواقع. 
ك�وم  دوت  ن�ت  يس  موق�ع  وأش�ار 

املتخصص يف موضوع�ات التكنولوجيا إىل 
أن مايكروس�وفت تقدم فئت�ني من وضع 
»كي�دز مود« األوىل لألطفال بني الخامس�ة 
والثامنة والثانية لألطفال بني 9 و12 سنة.

لفئتي�����ن  ا و

متماثلت�ني، لك�ن فئة األكرب عم�راً تحتوي 
عىل خدمة أخبار متخصصة من إم.إس.إن 
ف�ور كيدز، والتي تتن�اول أخبار الحيوانات 
والعل�وم. ويأتي إضافة الوض�ع الجديد إىل 
املتصف�ح إيدج كنموذج ع�ىل تزايد اهتمام 
رشكات التكنولوجي�ا بضم�ان بيئة أفضل 
اإلنرتن�ت  يس�تخدمون  الذي�ن  لألطف�ال 
واملحتال�ني  املتنمري�ن  م�ن  وحمايته�م 
التجس�س  املضلل�ة وبرام�ج  واملعلوم�ات 
والقرصنة.  يف الوقت نفس�ه فإن الخاصية 
الجديدة لم تقدم حال ملشكلة أخرى بالنسبة 
ألولي�اء األمور وه�ي أن األطف�ال يمضون 
وقتاً طويالً للغاية يف تصفح اإلنرتنت، لكنها 
تحل مشكلة أساسية وهي السيطرة عىل 

ما يشاهده األطفال عىل اإلنرتنت.  

كش�فت رشك�ة أوربانيس�تا النق�اب ع�ن س�ماعة ال�رأس 
الالس�لكية Los Angeles الج�����دي�دة، الت�ي تعت�رب أول 
س�م���اعة تع����تم�د ع�ىل الطاقة الشمس������ية يف 

العالم.
س�����ماعة  أن  الس�����ويدية  الرشك�ة  وأوضح�ت 
 Exeger البلوت�وث الجدي�دة تأتي مكس�������وة بخامة
Powerfoyle، والت�ي تق������وم بتح����ويل الضوء إىل 

طاقة.
وتق��������وم الس�ماعة بالش�ح����ن م�ن كل مصدر 
ض�وء، حت�ى ف������ي األماك������ن املغلق�ة، م�����ا 

يعن�ي تم������ت�ع الس�ماعة بفت����رة تش�غيل بطارية 
كبرية.

ويكفل تعرض السماعة لضوء الشمس ملدة ساعة واحدة توفري 
طاقة لتشغيل السماعة ملدة 3 ساعات.

ويمكن أيض�������اً ش������حن بطارية الس�ماعة سعة 750 
 . USB-C مليل أمبري ساعة بش�كل تقليدي بواس�����طة منفذ
وبدون الطاقة الشمس�ية تصل فرتة تشغ������يل البطارية إىل 

50 ساعة.
وتش�تمل باق������ة تجهيزات الس�ماعة أيضاً عىل تقنية إلغاء 
الضوضاء الفعالة )ANC( مع دع�������م املساعد الصوتي أبل 

.Assistant وغوغل Siri
ومن املقرر إطالق الس�ماعة Los Angeles الجديدة مطلع فصل 

الصيف نظري حوايل 195 يورو.

تيليغرام تطلق تطبيقين جديدين 
للويب بميزات وتصميم أفضل
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كل عام من ش�هر رمضان املب�ارك، يستعد أحمد نارص 
)20 عام�اً( ه�و وأصدق�اؤه ع�ى الع�ودة م�ن جدي�د 
واملواصلة يف ق�رع الطبول وقت السحور خالل الش�هر 
الفضي�ل، وإيقاظ الناس، يف جول�ة مسائية طويلة يمر 
بها عرب األزقة والشوارع واألحياء السكنية، وهو يصيح 
بصوت�ه »س�حور«.وأرص أحمد ع�ى أن يق�وم بمهمة 
مسحرات�ي أو مسحرجي أو أبو طبيلة، كما يطلق عليه 
محلي�ا بهذه التسميات املتعددة، ع�ى الرغم من البدائل 
املوجودة وتط�ور الحياة وبقاء الناس لساعات متأخرة 

من الليل ووجود املقاهي واملطاعم حتى أذان الفجر.
»رغ�م صغر س�ني، أجد نفيس أنني أقدم ش�يئا إيجابيا 
ملدينتي وأن�ا أقوم بمهم�ة املسحرجي إليق�اظ الناس، 
وه�ذا بالنسبة يل طق�س وجزء مهم وع�ادة نحبها مع 
قدوم ش�هر رمضان، ب�ل ننتظرها بش�غف، وال نسعى 
للمال، ب�ل هو عمل تطوعي تعلمته�ا من جاري الحاج 
عباس حي�ث نجوب من خالله األزقة واألحياء السكنية 
قبي�ل اإلمساك إلش�عار الن�اس بوقت السح�ور« يقول 
أحم�د للجزيرة نت.وخالل السنوات املاضية، بدأت عادة 
املسحراتي باالنحسار بش�كل ملح�وظ، بسبب طبيعة 
الحياة املتغرية ودخول التكنولوجيا والوسائل الحديثة، 
وللظروف الجوية التي تشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة، 
مم�ا يضطر الناس للخروج يف الليل للمقاهي واملجالس 
والدواوي�ن أو ممارس�ة الرياض�ة لساع�ات بعيدا عن 
أجواء املنازل التي تكون حارة. ليس هناك تاريخ محدد 
الستعمال الطبل يف إيقاظ الصائمني، بيد أن قرع الطبول 
احتف�اًء بقدوم ش�هر رمضان أمر مع�روف منذ القدم، 
وق�د ورد ذك�ره يف رحلة ابن جب�ري )614 ه�-1217م( 
كما يق�ول للجزيرة ن�ت الباحث واألكاديم�ي د. كاظم 
القايض.ويضيف القايض أن مهنة املسحراتي ظهرت يف 
عهد الرس�ول صى الله عليه واله وسلم، ومارسها بالل 
ب�ن رباح الذي كان يجوب ش�وارع وأزقة املدينة املنورة 
إليقاظ الناس بصوته الرخيم، وتطورت هذه املهنة بعد 
ذلك يف أس�اليبها وأدخلت الطبول واآلالت املوس�يقية يف 
أداء املسحرات�ي. وكان أهل بغ�داد -كما يؤكد القايض- 
يؤدون اإلنشاد مصحوبا بنوع خاص من الشعر يسمى 
)القوم�ا( ع�رف به�ذا االس�م ألن املسحرات�ي يقول يف 

ختام هذا الش�عر »قوما للسح�ور«. ويقال إن الخليفة 
العب�ايس النارص لدين الله أوكل ش�خصا إليقاظه وقت 
السحور يدعى أبو نقط�ة، وقد أعجب الخليفة بسالمة 
ذوقه ولطف إش�اراته وهو يردد وقت السحور »يا نياما 
قوما.. قوما للسحور قوما«ويف إشارات تاريخية أخرى، 
قي�ل إن املسحراتي قد ظهر يف عه�د الدولة الفاطمية يف 
مرص، وكان الجنود يتولون األمر، بعدها تم تعيني رجل 
أًصبح يعرف فيما بعد املسحراتي كان يحمل طبال كبريا 
ويط�رق علي�ه، ويقول »يا أه�ل الله قوم�وا تسحروا«.

والحقا انتقل�ت العادة الرمضانية للعراق س�نة 1300، 
وبقي�ت محص�ورة يف املدن الكب�رية، ثم بم�رور الوقت 
وصلت القرى واألرياف.وقديماً كان املسّحراتي ال يأخذ 
أجره، بل ينتظر حتى أول أيام العيد فيمر باملنازل ومعه 
طبلته املعه�ودة، فيوايل الّضب عى طبلت�ه نهار العيد 
فيه�ب له النّاس بامل�ال والهدايا والحلويّ�ات ويبادلونه 
عب�ارات التّهنئ�ة بالعي�د الّسعيد.وأما الي�وم، فالهدايا 
واألم�وال التي يهبها الن�اس للمسحراتي تكون بالعادة 
قب�ل حلول عي�د الفطر، حي�ث يأتي املسحرات�ي األيام 

األخ�رية من ش�هر رمضان يدق بطبلته إلش�عار الناس 
بنهاية الش�هر، ونهاية عمله، ليقدموا له بعض األموال 
والهدايا. حتى لسنوات قليل�ة لم تكن لعادة املسحراتي 
أن يكتب لها االنحسار بهذا الش�كل، فقد شهدت بعض 
مناطق محافظة ذي قار غياب املسحرجي الذي يجوب 
املناط�ق، فق�د اختفى تماما عن املش�هد وظ�ل الناس 
يعتمدون بشكل كبري عى وسائل حديثة يف االستيقاظ، 
أو ع�دم الن�وم حت�ى أذان الفج�ر، كما يق�ول املواطن 

مصطفى عادل.

آينشتاين فيزيائي أمريكي

العلم ليس سوى
 إعادة ترتيب

 لتفكيرك اليومي

حققت دار مزاد »سوثبيز« إنجازاً آخر يف مجال بيع القطع الفنية الرقمية املحفوظة برموز غري قابلة لالستبدال 
دوالر  مليون   1.36 مقابل  باك  الهوية  مجهول  للفنان  الوحيد«  »البيكسل  تحفة  بيع  من  تمكنت  حيث   ،)NFT(
أمريكي. وتشكل »البيكسل« جزءاً من عملية بيع إجمالية بقيمة 16.8 مليون دوالر من مبيعات الفن الرقمي أكدتها 
الدار العريقة أخرياً. وتظهر األعمال املحفوظة برموز غري قابلة لالستبدال يف املجموعة عى شكل صور متحركة من 
تصميم باك، كما أنها ثالثية األبعاد تتخذ أشكاالً باألبيض والرمادي عى خلفية سوداء بمعزل عن البيكسل التي هي 

مجرد مربع رمادي.

يعيد مشردًا إلى أهله بعد 3 

الخيارات المتاحة
 أمام أمريكا«

التي  الجذرية  التحوالت  لحقيقة  والتسليم  اإلذعان  وشك  عى  أمريكا  أن  يبدو 
عصفت بالعالم ، وأنها لن تكون القطب األوحد كما كانت يف السابق .

بكثري من  عليها  وأخطر  أكرب   ، الدولية  املنظومة  الذي تشهده  العسري  فاملخاض 
تداعيات الحربني العاملية األوىل والثانية،  

والتي كانت تقوم بهما بدور )املايسرتو ( لضبط إيقاع التوازنات الدولية وصياغة 
النظام العاملي الذي تشاء.

بخيوط  وينسج   ، لألمم  جديدة  هيكلية  بوضع  يُنِبئ  اآلن  يجري  الذي  فاملخاض 
الحرير املرشقية معالم نظام عاملي جديد ال يعدو واحدا من هذه الصور:-

أوال:-  نظام ثنائي القطبية قائم عى أساس التفاضل والتكامل
ثانياً :- نظام عاملي متعدد املراكز والقوى

ثالثاً:- نظام عاملي يعزز الهيكلة اإلقليمية ويحافظ عى قدرة التحكم فيها عن بعد
رابعا:- نظام عاملي بواليات أمريكية مفككة

ورغم محاوالت الواليات املتحدة اليائسة بإيقاف عجلة التحول 
هذه بقيادة الصني عى املستوى العاملي والجمهورية اإلسالمية 
اليمكن  بواقع  ارتطمت  املحاوالت  تلك  جميع  أن  إال  املنطقة.  يف 

التنكر له.
إذ إن الفواعل التي تحرك مسرية هذه التحوالت غري مقترصة عى 
 ، لها  بالنسبة  والتكنولوجية  واالقتصادية  العسكرية  التحديات 
لتنامي  الرادع  هي  الدفاع  لوزارة  الفلكية  امليزانية  تكون  حتى 

قدرات الصني العسكرية ودورها الجيوبولتكي املتفاقم عاملياً.
الدور  للحد من تعاظم  السبيل  العسكرية هي  املواجهة  وليست 

اإليراني يف املنطقة  ..
حتى يمكن لها أن تجتاح الجمهورية اإلسالمية وتتفرغ ملواجهة 
الصني.  ولذلك كانت أمريكا أكثر وعياً وإدراكا لخطورة ما يجري 
باتت تشعر  الصهيوني حتى  الكيان  العاملية   من  عى مكانتها 

برتاجع قدرتها عى التوفيق بني مصالحها ومصالح إرسائيل يف املنطقة والعالم يف 
آن واحد .. ولذا قال بايدن يف سياق رشحه لسرتاتيجية األمن القومي لألربع سنني 

القادمة )) إن الدبلوماسية ستكون مفضلة عى القوة العسكرية((.
عى  شيكا  املنطقة  يف  رشكاءنا  نعطي  ))لن  قال  األوسط  بالرشق  يتعلق  وفيما 

بياض للعمل وفق سياسات تتعارض مع املصالح والقيم األمريكية((
_يف إشارة إلرسائيل وحلفائها يف املنطقة   وتلويحهم بشن حرب عى إيران-.

لقيادة  األوحد  القطب  تعود  لن  أنها  جيداً   تعي  اليوم  أمريكا  أن  ندرك  هنا  ومن 
العالم، وعليها الحفاظ جهد اإلمكان عى الخيار األقرب ؛ وهو العودة لعالم ثنائي 
القطبية تتقاسم نفوذه مع الصني .إال أن انتقام الجغرافيا الذي استوعبته الصني 

وحلفاؤها يرفض أن تعود أمريكا ملكانتها العاملية من جديد.
   »وإِنَّ غًدا ِلناِظِرِه قريٌب

ماجد الشويلي

البالد،  يف  السياحة  لقطاع  الحياة  إعادة  بهدف 
 238.10( يورو   200 لتقديم  مالطا  تخطط 
دوالراً( لكل سائح قرر البقاء ثالثة أيام عى األقل 
وزير  الصيف.وأعلن  هذا  املتوسطية  الجزيرة  يف 
الخطة،  عن  الجمعة،  بارتولو،  كاليتون  السياحة 
املتعلقة  القيود  معظم  رفع  توقع  مع  إنه  وقال 
يحجزون  الذين  السياح  فإن  كورونا،  بفريوس 
عطالت صيفية مبارشة من خالل الفنادق املحلية 
املجلس  بيانات  املنحة.وتظهر  يتلقون  سوف 
العاملي للسفر والسياحة أن قطاع السياحة يمثل 
بشكل مبارش وغري مبارش أكثر من 27 يف املئة من 
فريوس  بوباء  تأثر  القطاع  ولكن  البالد،  اقتصاد 
زائر  مليون   2.7 من  أكثر  البالد  كورونا.وجذبت 
أجنبي يف عام 2019، لكن األرقام انخفضت بأكثر 
.2020 مارس  يف  الفريوس  ظهور  منذ   ٪80 من 

وقال بارتولو إن السياح الذين سيحجزون لإلقامة 
يف فندق خمس نجوم سيحصلون عى 100 يورو 
 200 بمبلغ  تقابل  مالطا  يف  السياحة  هيئة  من 
يورو من الفندق.وسيحصل الذين يختارون فندقا 
يورو،  ما مجموعه 150  نجوم عى  أربع  فئة  من 
ثالث  فئة  من  فندقا  يحجزون  الذين  وسيحصل 

نجوم عى 100 يورو.

»سوثبيز« تبيع عماًل رقميًا بنحو 1.36 مليون دوالر !

من�ذ 20 عاما لم يستطع س�عد نعيم جب�ار النوم، بسبب 
حادثة حصلت معه خالل فرتة عمله بالجيش العراقي.

يقول ابن عم سعد، واس�مه محمد داهي، إن سعد تعرض 
لحادث�ة مجهولة يف الجيش، وهو منذ أكثر من 20 عاما لم 
يستطع النوم بشكل طبيعي، وينام ما بني 10 و15 دقيقة 
فقط.وأش�ار إىل أن العائلة حاولت عالج س�عد بكل الطرق 
والوس�ائل املتاحة، بما فيها أخذه إىل الروحانيني واألطباء، 
لك�ن دون جدوى.ويؤكد س�عد أن ما وصفه�ا ب�«الحالة« 
التي تعرض لها يف ش�بابه أثناء خدمته يف الجيش العراقي، 
هي السبب وراء عدم تمكنه من النوم طيلة 20 عاما. الفتا 
إىل أن بع�ض األطباء أبلغوه بوجود تلف يف الدماغ، وآخرين 

عدوه مرضا نفسيا.

أيك�ة ش�اطئية  عث�ر صي�ادان يف 
تع�ّج  أس�رتاليا  ش�مال  بأق�ى 
بالتماس�يح عى رجل عار تبنّي أنه 
مالحق قضائيا، تمكن من الصمود 
بضعة أيام بني أش�جار هذه الغابة 
متغذي�ا خصوص�ا م�ن حيوان�ات 

الحلزون.
وأفادت وس�ائل إع�الم محلية بأن 
كيفن جوين�ر وكام فاوس�ت كانا 
يصط�ادان السمك بع�د ظهر األحد 
بالق�رب من داروين، عاصمة والية 
نورثرن ترييتوري )إقليم ش�مايل(، 
عندما س�معا نداءات استغاثة من 
الرج�ل ال�ذي كان مغط�ى بالطني 

وبلسعات البعوض.

وق�ال جوين�ر “ل�م نفهم م�ا كان 
يفعل هن�اك”. وكان الرجل مصابا 
بالجف�اف ويحت�اج إىل املساع�دة، 
لذل�ك اصطحبه الصي�ادان معهما 
وأعطي�اه مرشوبا وثيابا وأخذاه إىل 

داروين، وفق ما رواه جوينر.
إىل  وصول�ه  بمج�رد  ولك�ن 
املستش�فى، أوقفته الرشطة لعدم 
يف  القضائي�ة  للمراجع�ة  امتثال�ه 
قضية س�طو مسل�ح. وأكد جوينر 
وفاوس�ت أنهم�ا ذه�ال ألن الرجل 
أخربهم�ا بأن�ه تاه أثن�اء تجوله يف 

املنطقة.
وكش�ف املسؤول يف رشطة الوالية 
لني تورنر لوسائل اإلعالم أن الرجل 

ورصح  قضاي�ا.  ع�دة  يف  يُحاك�م 
تورنر ل�”إن تي ني�وز” بأن الرجل 
“أصب�ح قيد التوقي�ف لكنه ال يزال 
يف مستش�فى داروين امللكي، حيث 
يعال�ج م�ن محنت�ه الت�ي ألحقها 

بنفسه”.

عراقي لم ينم منذ
 20 عاما بشكل طبيعي !

فهم  عى  قادرون  الرضع  األطفال  أن  علماء  يعتقد 
التحدث  من  يتمكنوا  أن  قبل  حتى  الكلمات  كبري  عدد 
دراسة  يظنون.وأظهرت  كانوا  عما  مبكر  وقت  ويف 
جديدة أن األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 11 و12 
مثل  الكلمات  متعددة  عبارات  معالجة  يمكنهم  شهًرا 
هي  الدراسة  إن  الباحثون  بأيديكم”.ويقول  “صفقوا 
األوىل التي تقدم دليالً عى أن األطفال الصغار يمكنهم 
التقاط وفهم معاني الكلمات املتعددة قبل أن يتمكنوا 

من النطق والتعبري بهذه الكلمات بأنفسهم.
مع  بالتعاون  إدنربة  جامعة  يف  لغويون  علماء  وقام 
سلوك  بتقييم  القدس  يف  العربية  الجامعة  يف  باحثني 
اختبارات  من  سلسلة  يف  رضيًعا   36 لدى  اللغة  تعلم 

االنتباه باستخدام الكالم املسجل للبالغني.
لرتكيبات  األطفال  استجابة  كيفية  الباحثون يف  ونظر 

يف  مستخدمة  متتالية  كلمات  ثالث  من  متعددة 
استجابات  الباحثون  الطفل.وقارن  والدي  محادثات 
“التثبيت  تسمى  اختبار  طريقة  باستخدام  الرضع 
عند  األطفال  سلوك  تقيس  طريقة  وهي  املركزي”، 

سماع األصوات.
األطفال  بإمكان  كان  إذا  ما  بتقييم  الباحثون  وقام 
التمييز بني التسلسالت املكونة من ثالث كلمات األكثر 
متشابهة  عبارات  من  يديك”  “صفق  مثل  استخداًما 

ولكنها أقل شيوًعا مثل “خذ يديك”.
وكشفت الدراسة أن الرضع كانوا أكثر تمييزا للعبارات 
املستخدمة بكثرة، وتم التأكد من ذلك عند 23 من 36 
األطفال  أن  إىل  يشري  هذا  إن  الباحثون  رضيًعا.ويقول 
يتعلمون  األوىل  كلماتهم  يتعلمون  زالوا  ما  الذين 

تركيبات الكلمات يف نفس الوقت.

الطيور  مراقبة  أن  جديدة  دراسة  أثبتت 
امتالك  من  أكثر  سعيداً  اإلنسان  تجعل 
التنوع  ألبحاث  األملاني  املركز  وأقام  املال، 
البحث  أجرى  الذي  التكاميل  البيولوجي 
الفرد  استمتاع  بني  مبارشة  ربط  صلة 
يف  املوجودة  الطيور  عدد  وبني  بالحياة 
ميثورست،  جويل  محيطه.ورشحت 
املرشفة عى الدراسة بحسب ما ذكر موقع 

األوروبيون  »يكون  قالت:  بأن  الدرز«  »ذا 
بمجرد  حياتهم  عن  راضني  عموماً 
يعيشون  الذي  املبارش  املحيط  استضافة 
فيه لتنوع من الفصائل«. ويذكر أن جويل 
للتنوع  سنكنربغ  مركز  يف  دكتوراه  باحثة 
البيولوجي وأبحاث املناخ وجامعة غوته يف 

فرانكفورت.
األبحاث  لنتائج  »وفقاً  بالقول:  وأكدت 

األوروبيني  أكثر  فإن  أجريناها،  التي 
اختبار  من  يتمكنون  الذين  هم  سعادًة 
أو  اليومية  أنواع طيور متعددة يف حياتهم 
من  بعدد  محاطة  بيئة  يف  يعيشون  الذين 

األجناس«.
ذلك  النفسيني  املختصني  بعض  وعزا 
الشعور إىل كونها تحفز الحوار وتعزز مبدأ 

اليقظة والحضور يف اللحظة عرب املراقبة.

الرضع قادرون على استيعاب 
معاني الكلمات قبل النطق بها

يهرب من الشرطة فيسقط في غابة تماسيح

 14(  )Albert Einstein )باألملانية:  أينْشتاين  أْلرِبْت 
مارس 1879 – 18 أبريل 1955( عالم فيزياء أملاني 
الحقا(  األملانية  الجنسية  عن  تخى  )حيث  املولد، 
يهوديني،  أبوين  من  الجنسية،  وأمريكي  سويرسي 
النسبية  واضع  كونه  النسبية  بأب  يشتهر  وهو 
كانتا  اللتني  الشهريتني  العامة  والنسبية  الخاصة 
يف  الحديثة، ولقد حاز  النظرية  للفيزياء  األوىل  اللبنة 
ورقة  عن  الفيزياء  يف  نوبل  جائزة  عى   1921 عام 
ثالثمائة  ضمن  الكهروضوئي،  التأثري  عن  بحثية 
والطاقة  املادة  تكافؤ  يف  له  أخرى  علمية  ورقة 
املربهنة  استنتاجاته  وأدت  الكم وغريها،  وميكانيكا 
فشلت  التي  العلمية  الظواهر  من  العديد  تفسري  إىل 

الفيزياء الكالسيكية يف إثباتها. 

خذ الحكمة من افواه المشاهير

يتوارثه الشباب من الكبار

السوداء«  الثقوب  »أسبوع  بمناسبة 
الفضائية  »ناسا«  وكالة  شاركت 
الثقوب  من  الثنني  جديداً  تصوراً 
السوداء أحدهما بكتلة تفوق الشمس 
تأديتهما  خالل  وذلك  املرات،  بماليني 

رقصة بنمط فريد.
تمت  الذي  الفيديو  مقطع  وبحسب 

مشاركته عرب موقع الوكالة الرسمي، 
الثقوب  تشوه  كيف  يرصد  فإنه 
املنبعث  الضوء  توجيه  وتعيد  السوداء 
من دوامة الغاز الذي يحيط بكل منها، 
ثقب  لكل  أن  إىل  النتائج  هذه  وتشري 
شدة  عى  يعتمد  فريداً  نمطاً  أسود 

الضوء الذي ينتجه.

تصور جديد للثقوب السوداء

مراقبة الطيور تسعد البشر أكثر من المال !

دولة أوروبية تقدم منحة مالية لكل سائح يزورها هذا الصيف


