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اإلمام الخامنئي: العميد حجازي عاش 
مجاهدًا في خدمة اإلسالم والثورة

في هذا العدد

المراقب العراقي/ بغداد...
نف�ى االتحاد الوطني الكردس�تاني يف محافظة نين�وى، امس االثنني، 
االنباء التي تحدثت عن وصول إمدادات عس�كرية لقاعدة زليكان التي 

تتواجد فيها القوات الرتكية يف ناحية بعشيقة؟
وقال مسؤول اعالم االتحاد غياث سورجي، يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »أنب�اء وصول ام�دادات عس�كرية إىل زليكان 
الصحة له�ا«، مبينا أن »األوضاع داخل القاع�دة طبيعية ولم تصل أي 
قوات إضافية بعد الهجوم األخري بالصواريخ الذي استهدف القاعدة«.

وأض�اف، أن »الق�وات الرتكية كثفت عمليات اس�تطالعها وإجراءاتها 
األمنية داخل القاعدة وحصنت الحماية، يف اعقاب الهجوم الصاروخي 

االخري«.
يش�ار اىل ان القوات الرتكية تعس�كر يف قواعد متعددة ش�مال العراق، 

وادخلت قطعاتها العسكرية بذريعة حماية حدودها.

هل وصلت إمدادات عسكرية لقاعدة 
»زليكان التركية«؟

المراقب العراقي/ بغداد...
نف�ى النائ�ب محمد كري�م، امس 
االثن�ني، وج�ود ني�ة ل�دى الربملان 

لتعديل قانون االنتخابات.
وق�ال كري�م يف ترصي�ح صحف�ي 
تابعته »املراقب العراقي« ان »اجراء 
تعدي�الت ع�ى قان�ون االنتخابات 
مازال مجرد حدي�ث الغري رغم ان 
عملية القب�ول بالتعديالت من قبل 
اللجنة القانونية والكتل السياسية 

صعبة جدا«.
وب�ني ان »الوقت اليس�مح باجراء 
اي تعدي�ل الن�ه س�يتبعه اختالف 

ال�رؤى ناهيك عن صعوب�ة اجراء 
اآلليات اإلدارية والقانونية«.

وأض�اف ان »دولة القانون رشعت 
بجم�ع تواقيع لغ�رض اجراء عدد 
من التعديالت التي تراها مناس�بة 
اال انه�ا س�تواجه رفض�ا من قبل 
اللجن�ة القانوني�ة واغل�ب الكت�ل 
خاص�ة بالتعدي�الت الت�ي تتعل�ق 

بالدوائر االنتخابية«.
وأش�ار إىل أن “اغلب الكتل متفقة 
جميعا عى القب�ول باالعتماد عى 
البطاقة البايومرتية وبصمة العني 

إضافة لبصمة األصابع«.

المراقب العراقي/ بغداد...
حذرت لجنة االم�ن والدفاع النيابية، 
ام�س االثنني، م�ن الف�راغ االمني يف 
املناط�ق الرابطة ب�ني محافظة دياىل 
وكردس�تان. وقال عضو اللجنة عبد 
الخالق الع�زاوي، يف ترصيح صحفي 
تابعته »املراقب العراقي« إن »الحدود 
الفاصلة بني كردس�تان ودياىل مهمة 
ج�دا يف املش�هد االمني، كونه�ا ذات 
تعقيد كبري وممتدة ملس�افات بعيدة 

جدا ومتداخلة«.
الفرق�ة  »قطع�ات  ان  وأض�اف، 
الخامس�ة للجي�ش العراقي انترشت 
يف االش�هر املاضية ونجحت يف مسك 
بع�ض املناط�ق، ولكن الت�زال هناك 

تغطيته�ا  فراغ�ات كب�رية اليمك�ن 
بس�بب النقص الحاص�ل يف القدرات 

القتالية ».
وأش�ار إىل أن »تغطية بقية الفراغات 
بني كردس�تان ودياىل تحتاج اىل لواء 
قت�ايل«، مؤك�دا أن »تل�ك الفراغ�ات 
مصدر تهديد امني لدياىل وكردستان 
يف آن واح�د، وكان اس�تهداف كفري 
دلي�ال ع�ى خط�ورة تل�ك الفراغات 
وتأثريها الس�لبي عى املشهد االمني 

العام«.
تحقي�ق  »اليمك�ن  بقول�ه  وزاد 
بالع�راق  اي منطق�ة  يف  االس�تقرار 
يف ظل وج�ود فراغ�ات ومناطق غري 

ممسوكة عى االرض«، 

البرلمان ينفي وجود نية لتعديل 
قانون االنتخابات

تحذير أمني من المناطق الرابطة 
بين ديالى وكردستان

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي 
ما زالت البادية الغربية تش�كل مطمعاً لدول 
الخلي�ج وأمري�كا، لوج�ود ث�روات طبيعي�ة 
وبكميات كبرية , فتلك الدول اس�تغلت ضعف 
الحكوم�ات العراقي�ة واالزم�ات املالية التي 
رضب�ت البالد لالس�تثمار يف االنبار، الس�يما 
بعد تطهريها م�ن عصابات داعش وحاجتها 
اىل االم�وال لإلعم�ار. فالس�عودية واالمارات 
حاول�ت عدة م�رات الدخ�ول يف اس�تثمارات 
كبرية من أجل ربط املناطق املحاذية لحدودها 
بأراضيها عرب استثمارات طويلة االمد , وهذه 
الرغبة تصاعدت بعد مسح للقوات االمريكية 
لتل�ك املناطق يف ظ�ل وجود م�ؤرشات كبرية 
عى احتواء أراضيها ثروات ضخمة , وهذا ما 
أكدت�ه الفرق الزلزالية التابع�ة لوزارة النفط 
التي اكتش�فت خمس�ة مواق�ع يف محافظة 
األنبار تضم كميات ضخمة من الغاز السائل 
فيه�ا والتي تق�در بنح�و 25 تريليون مقمق 
وه�ذا االم�ر وراء إرصار االمريكان بالبقاء يف 
قاعدة عني االس�د من أجل تكرار الس�يناريو 

االمريكي يف سوريا وعملية نهب خرياتها.
مستش�ار محاف�ظ األنب�ار لش�ؤون الطاقة 
عزي�ز خل�ف الطرم�وز ق�ال، إن “اس�تثمار 
مخ�زون املحافظة من النف�ط والغاز، تحول 
كبري يف تعزيز موارد األنب�ار والبالد والقضاء 

عى الهدر الكبري يف هذه الثروة املهمة”.
وأض�اف أن “الكمي�ات املوج�ودة يف عم�وم 

املحافظ�ة، وخاصة يف الرق�ع الخمس، تقدر 
بمليارات األطنان من الغاز”، مبيناً أن “حقل 
عكاز وح�ده يحتوي عى خمس�ة تريليونات 
مقمق م�ن مادة الغ�از الس�ائل، بينما تضم 

الرقع األخرى نفس الكمية”.
وتاب�ع أن “وزارة النف�ط س�بق أن أرس�لت 
فرقها االس�تطالعية لتجهي�ز املواقع ونصب 
الكرفان�ات للعاملني”، موضحاً أنه “من أجل 
رب�ط محافظتن�ا بش�بكة خط�وط األنابيب 
النفطي�ة بعموم العراق، أق�رت وزارة النفط 
م�رشوع مد خط أنب�وب لنقل الغاز الس�ائل 

م�ن عقدة أنابيب أبو غري�ب باتجاه الرمادي 
بطول 120كم”.

ويف هذا الصدد أك�د الخبري االقتصادي صالح 
الهم�ايش أن »اس�تثمار الث�روات الطبيعي�ة 
وخاصة الغاز يخضع لضغوطات دولية وهي 
وراء منع العراق من اس�تثمار حقوله يف هذا 
املجال ,فهناك قطر وروسيا من أهم املنتجني 
للغ�از وه�م يضغطون بع�دم اس�تثمار غاز 
العراق حتى لو وص�ل االمر اىل افتعال أزمات 

أمنية ومقاطعات اقتصادية... 
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غاز األنبار يفتح شهية االستعمار
تكالب أميركي خليجي للسيطرة عليه

»نهب« الثروات يدق إسفينًا بين الحزبين 
الكرديين وُيعّبد الطريق أمام »إقليم السليمانية«

»تفّرد« البارزانيين يقود كردستان إلى التفكك

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
خ�الف محتدم ُيلِه�ب األج�واء السياس�ية يف إقليم 
كردستان، ويسري بخط متواٍز مع السخط الشعبي 
يف  الث�روات  ع�ى  »االس�تحواذ«  إزاء  املتصاع�د، 
اإلقليم، والتفرد بالقرار الس�يايس من قبل »العائلة 
البارزاني�ة«، الت�ي ُيهيم�ن عليه�ا رئي�س الح�زب 

الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.
األساس�ية  الخدم�ات  ت�ردي  اس�تمرار  ظ�ل  ويف 
واس�ترشاء الفس�اد واملحس�وبية وال�والء الحزبي 
املَقي�ت وتزاي�د أع�داد البطال�ة وخاص�ة ب�ني فئة 
الشباب وارتفاع معدالت الطالق واالنتحار والتفكك 
والتقش�ف  الخ�ارج  إىل  الش�باب  األرسي وهج�رة 
واّدخار وتأخ�ري الرواتب يف اإلقليم، تجددت املطالبة 
من قبل هيأة متكونة من نش�طاء ونخب سياس�ية 
وش�خصيات مجتمعية يف إدارة السليمانية بتحويل 
محافظ�ة )الس�ليمانية وحلبجة وإدارت�ي َكرميان 
ورابه ري�ن، الغنية باملوارد والث�روات الطبيعية( إىل 

إقليم مستقل.
االنقس�ام  بحج�م  توح�ي  الفت�ة  ترصيح�ات  ويف 
السيايس واملجتمعي يف كردستان، قالت رئيس كتلة 
االتح�اد الوطني الكردس�تاني النيابي�ة آال طالباني 
يف مقابة تلفزيونية ُبّثت مس�اء األح�د، إن »االتحاد 
الوطني لم يتحدث عن إقليم أو تفكك كردستان أبداً، 
لكنن�ا نبحث عن الالمركزية«، الفتة إىل أن »املركزية 
املقيت�ة املوج�ودة يف الحكوم�ة الحالي�ة باإلقلي�م 
مرفوض�ة لدين�ا، ويف حال ل�م تتحق�ق الالمركزية 

ستكون لنا خيارات أخرى«.
وفيم�ا يتعلّ�ق بالهي�أة الت�ي تبن�ت فك�رة »إقليم 
الس�ليمانية«، قال�ت الطالبان�ي إنه�ا »تتأل�ف من 
ش�باب مثقف�ني ونخ�ب ش�عروا ب�أن محافظتهم 
تتأخ�ر يف اإلعم�ار والتق�دم رغم امتالكه�ا الثروات 
والغاز الطبيعي«، مؤكدة أن »الهيأة مستقلة ونحن 

نعلم بها وبرئيسها«.
وأضافت أن »الس�ليمانية محروم�ة من صالحيات 
كث�رية، ومحافظه�ا ليس�ت لديه صالحي�ة إعطاء 
موافق�ات لالس�تثمار«، محذرة يف الوق�ت ذاته من 
أن »ع�دم تحقيق الال مركزية قد يحدث تعاطفاً مع 

فكرة إقليم السليمانية«.

وتعكس ترصيحات آال طالباني، وهي قيادية بارزة 
يف االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني، ال�ذي ُيمّثل أحد 
الحزب�ني الكردي�ني الكبريي�ن داخل اإلقلي�م، حجم 
االمتعاض الس�يايس والشعبي من »اإلدارة السيئة« 
الت�ي تتبعها »عائل�ة بارزاني« الت�ي »تهيمن« عى 

مقدرات وأموال الكرد.
وش�هد إقليم كردستان يف فرتات متقاربة تظاهرات 
املرتدي�ة  بالخدم�ات  تندي�داً  احتجاجي�ة عارم�ة، 
وارتفاع نس�ب البطالة، عالوة عى التقشف واّدخار 
وتأخ�ري الروات�ب، ما ولّ�د حالة اس�تياء كبرية بني 
الكرد الذين ينظرون إىل بارزاني وأفراد عائلته، وهم 
يتنعمون بثروات ضّخمة جنوها من عمليات تهريب 

النفط والتحايل الحكومة العراقية يف االستحواذ عى 
واردات املنافذ الحدودية، حسبما يرى مراقبون.

وف�ق ذل�ك يق�ول املحلل الس�يايس صب�اح العكييل 
ل�«املراق�ب العراقي«، إن »فك�رة انفصال محافظة 
الس�ليمانية ع�ن اإلقلي�م ليس�ت بجدي�دة، وكانت 
هن�اك ترصيحات ع�ن االنفصال والتح�ول إىل ثالث 

محافظات«.
وي�رى العكي�يل أن ترصيح�ات طالبان�ي هدفه�ا 
»إرس�ال رسائل وممارسة ضغوط سياسية، بسبب 
أداء الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهيمنته عى 

مقدرات اإلقليم«.
ويضي�ف أن »تقص�ري إدارة الح�زب الديمقراط�ي 

الكردس�تاني يف اإلقلي�م، تس�بََّب بظل�م محافظ�ة 
السليمانية التي باتت تشعر بالتهميش واإلجحاف«، 
معت�رباً أنه�ا »تطرح ه�ذه القضي�ة للحصول عى 

مكاسب من اإلقليم«.
وتشري إحصائيات وزارة املوارد الطبيعية يف حكومة 
إقلي�م كردس�تان إىل أن حج�م الغ�از الطبيع�ي يف 
اإلقليم ُيَق�ّدر بحوايل )5.7( ترليون مرت مكعب، وأن 
أغل�ب املواقع التي ُيس�َتخَرج منها الغاز تقع ضمن 
حدود محافظة الس�ليمانية، إضافة إىل ذلك، يشكل 
االحتياطي النفطي ملحافظة الس�ليمانية حوايل 35 
مليار برمي�ل، وأن إنتاج النفط فيها يرتاوح بني 40 

اىل 50 ألف برميل يومياً.

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
اتفاقيت�ان وقان�ون ري�ايض وآخ�ر مخت�ص 
م�ن  النوعي�ة  به�ذه  الجغرافي�ة!،  بالنظ�م 
الترشيع�ات يفتت�ح مجل�س الن�واب العراقي، 
فصل�ه الترشيعي الجديد، يف ظل أزمات الحرص 
لها، ولها ثقلها عى مس�توى الشارع العراقي، 
وس�ط وعود س�ابقة قطعها أعضاء يف مجلس 
الن�وب بتمرير قوانني حساس�ة وتش�كل حال 
ألب�رز املش�اكل الت�ي له�ا االولوية يف الش�ارع 
العراقي ومنه�ا البطالة وارتفاع س�عر الدوالر 
م�ن جه�ة وكذلك مل�ف االنتخابات والس�يادة 

الوطنية من جهة أخرى.
مراقبون للشأن السيايس أعربوا عن استغرابهم 
من هذا الج�دول الذي وصف�وه باملخزي، فيما 
أش�اروا اىل أنه بالرغم من الدمار الذي يعيش�ه 
البل�د إال أن الطبق�ة السياس�ية ل�م تتخلَّ عن 
دائرة املصالح الشخصية والتوافقية وهذا االمر 
أفرزه جدول أعمال الجلسة االفتتاحية للربملان.

ونرشت الدائرة االعالمية ملجلس النواب، صباح 
أم�س االثن�ني، وثيقة خاص�ة بج�دول أعمال 
جلس�ة الربملان االفتتاحية للفص�ل الترشيعي 
الجدي�د والذي س�يكون الي�وم الثالث�اء، حيث 

تضمن الجدول التصوي�ت عى اتفاقيتني األوىل 
للنق�ل الج�وي والثاني�ة ل�الزدواج الرضيب�ي، 
وكذلك قانون آخر له عالقة بالش�أن الريايض، 
و ق�راءة قانون�ني آخري�ن خاص�ني بالضمان 

االجتماعي ونظم املعلومات الجغرافية.
ويأت�ي هذا الجدول وس�ط تداعيات ومتغريات 
خط�رية ترتبص يف الش�ارع العراق�ي أخطرها 
وض�ع  وإمكاني�ة  العراقي�ة  الس�يادة  مل�ف 
ترشيع�ات وق�رارات نيابي�ة ش�أنها وضع حد 
للخروق�ات االمريكي�ة ع�ى االرايض العراقي�ة 
وكذلك االعتداءات عى القوات االمنية والحش�د 

الشعبي.
إضاف�ة اىل ذل�ك ف�إن متغ�ريات أخ�رى تواجه 
العراقي�ني أبرزه�ا التحدي�ات االقتصادية التي 
خلفه�ا ق�رار رف�ع س�عر ال�دوالر ال�ذي ألقى 
بظالله سلبا عى قوت املواطن العراقي، إضافة 
اىل ذلك مل�ف البطالة واالحتجاجات املس�تمرة 
من قبل رشيحة الخريجني املطالبني بشمولهم 

بالدرجات الوظيفية.
وكان�ت كت�ل س�نية ق�د وع�دت ب�أن يك�ون 
الفص�ل الترشيعي ه�و املفت�اح النهائي لباب 
االس�تجوابات بح�ق وزراء حكوم�ة مصطفى 
الكاظم�ي ويف مقدمتهم وزي�ر املالية عيل عبد 
االم�ري عالوي وكذلك وزير التج�ارة، إضافة اىل 
مناقش�ة اس�تعدادات وزارة الكهرب�اء لفصل 

الصيف الالهب... 
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البرلمان يبدأ فصله التشريعي 
بـ»الجغرافيا« و»الرياضة« ويتناسى »السيادة«
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بعد 18 عامًا على »التغيير« ..العراق 
بين كماشتي الفوضى واالحتالل

المالية النيابية تجيب عن استفهامات حول الموازنة
المراقب العراقي/بغداد ...

اجابت اللجنة املالية النيابية، امس االثنني، 
عن االستفهامات التي اُثريت حول املوازنة، 
فيما أوضحت حقيقة وجود »خلل« فيها. 

وقال�ت اللجن�ة يف بي�ان تابعت�ه »املراقب 
بع�ض  ع�ى  »اطلع�ت  إنه�ا  العراق�ي«، 
البيان�ات و م�ا تحت�وي من اس�تفهامات 
بش�أن قانون املوازن�ة املالي�ة«، مبينة أن 

»هنال�ك نص�ا واضح�ا يف املوازن�ة - )ز( 
م�ن البند رابع�اً م�ن امل�ادة 2 اوال، والتي 
تن�ص ع�ى وزارة املالية أن تلتزم بس�قف 
ب  الج�دول  يف  ال�واردة  التخصيص�ات 
املع�دل وإع�ادة توزيع تل�ك التخصيصات 
بشقيها التش�غييل و الرأس�مايل وتبويبها 
عى أس�اس مس�توى االبواب و االقسام و 
الفصول واملواد واالنواع وتسلسل النوع يف 

الوزارات والجه�ات غري املرتبطة بوزارة و 
املحافظات يف الجداول املرفقة األخرى«. 

وبين�ت، أن »ه�ذا يعن�ي أن م�ا ورد م�ن 
)ب(  الج�دول  يف  وتخصيص�ات  س�قوف 
املع�دل املرفق يف القانون هي الحاكمة عى 
بقي�ة الج�داول و أن وزارة املالية ملتزمة 
بإع�ادة توزيع التخصيص�ات فيها و هي 
س�قوف متوافقة مع ما ت�م إقراره يف متن 

القان�ون، ولي�س هنال�ك أي خل�ل مثلم�ا 
حاول البعض الرتويج لذلك«.

وتابع�ت، أن »مبل�غ اإلي�رادات النفطي�ة 
املذك�ور يف متن املوازنة يتضمن ما يتحقق 
من بيع املش�تقات العرضي�ة الناتجة من 
الع�زل و التكري�ر وغريه�ا باإلضاف�ة مل�ا 
يتحق�ق من بيع كمي�ات النفط املخمنة و 

باسعارها التوقعية ».

المراقب العراقي/ بغداد ...
اكدت لجنة االقتص�اد النيابية، امس االثنني، ان الحكومة غري 
ق�ادرة عى معالجة االزمة املالي�ة يف البلد، مبينة انها لجأت اىل 

قوت املواطن لتبحث عن الحلول.
وقال�ت عض�و اللجنة ندى ش�اكر يف ترصيح صحف�ي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي«  ان “املوازن�ة كان�ت رصيح�ة وواضحة 
بع�دم وج�ود اي اس�تقطاع” مبين�ة ان “وزير املالي�ة يتوجه 
يف كل ام�ر اىل روات�ب املوظفني والرشيحة الفق�رية التي تمثل 
70% من املجتمع العراقي لفرض رضائب عليهم او اس�تقطاع 

رواتبهم”.
وأضاف�ت أن “الحكومة غري قادرة عى حل ازمة العراق املالية 
اال بالتوجه نحو للموظفني وترك محاسبة الفاسدين بل لجأوا 

اىل رفع سعر الدوالر وغريها من االجراءات غري املنطقية”.

لجنة نيابية: الحكومة عجزت 
عن حل األزمة االقتصادية 

الصناعات الكهربائية يرفض
 استقالة عباس عبيد
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المجرم صدام 
واألقزام .. مفارقات .. 

بعد مرور 17 عاما عىل س�قوط الدكتاتور املجرم صدام 
حس�ن نج�د أنفس�نا يف ح�ال ال ُنحس�د عليه ب�ن تيٍه 
وش�تات وضياع ونزاع ورصاع ونفاق وفساد حتى غدت 
رشائح واس�عة من الش�عب العراقي رغ�م ثرواتهم وما 
يف بالده�م من خ�ر قانعن مقتنع�ن وراضن مرضين 
ب�رورة تأمن رزق اليوم وأما غدا فعىل الله وهو أرحم 

ال��راحمن . 
كل العراقي�ن باس�تثناء الش�باب الصغ�ار مم�ن ولدوا 
بع�د الع�ام 2000  يتذكرون جرائم ص�دام ورعب الزمن 
الصدام�ي وعبث البعث اله�دام  ويعرفون كم كان أرعَن 
أس�ر عقدة الح�روب والدمار,  طاغية مأس�ور بجنون 
العظم�ة , س�ادي الفك�ر م�أزوم األخالق ره�ن النفاق 
يس�تمتع بجراحات الش�عب ويتل�ذذ بعذاباتهم وموتهم 
ودمارهم ف�كان للجنوب والفرات األوس�ط م�ا )أنعم ( 
عليه�م القائد ال�رورة من مقابر جماعي�ة وإعدامات 
بالجمل�ة ومثارم اللحم وأحواض التيزاب ولم يس�تثِن يف 

ذلك أطفاال أو نساًء أو كبارا أو شيوخا .
 وللمجرم صدام كرم خاص مع أهل الش�مال من األكرد 
يف قت�ل بالجملة والرب بالغازات الكيمياوية والتهجر 

وذبح أبنائهم واستحياء نسائهم . 
أما أه�ل املناطق الغربية بما فيها )املحافظات البيضاء( 
فأهلها يعرف�ون كم كان )أخو هدله( ح�ادا مع كل من 
فّكر أو يفكر أو حتى من يهمس معارضا كان أو مختلفا 
مع نه�ج ص�دام فيك�ون مصره 
اإلع�دام ش�نقا حت�ى امل�وت ويا 

محىل النرص بعون الله .
 اليوم وبعد 17 عاما عىل س�قوط 
ب�إرادة  س�قطت  ومع�ه  الصن�م 
أمريكية كل معالم الدولة العراقية 
وكان م�ا كان وال مج�ال لل�رد 
والتفصي�ل يف أه�وال م�ا عش�نا 
ونعي�ش وم�ن تعي�س إىل أتع�س 
ومن فاشل إىل أفشل ومن فاسد إىل 
أفس�د ومن رعب إىل موت ومن دمار 
إىل خ�راب ومن فقر إىل جهل وتخلف وانهيار يف املنظومة 
القيمية ورضوخ  كامل تحت مافيات الفساد والفاسدين 
والنفاق واملنافقن ومع غياب تام ملعالم الدولة والسيادة 

والقرار تحول الحال من حال إىل حال . 
وانقلب�ت املوازي�ن وعدنا ن�رى ما لم يكن يف الحس�بان . 
ف�أزالم البعث الصدامي ال�ذي رضب األكراد بالكيمياوي 
ره�م وقتلهم هم اليوم ضي�وف معززون مكرمون  وَهجَّ
يف أربي�ل تحت ضيافة الخمس نجوم يف حرة مس�عود 

البارزاني و)هربجي كردي وعرب رمز النضال( .
 وقي�ادات البع�ث يف املناطق الغربية ع�ادوا جهارا نهارا 
وزراَء يف الحكوم�ة العراقي�ة وأعض�اًء يف مجلس النواب 

ورؤساء كتل سياسية .
 وغرف�ة عملي�ات رغ�د ص�دام يف عمان تهيء لرتش�يح 
أعضائه�ا يف االنتخابات القادمة و)ه�ال بيك هال( .. أما 
الوس�ط والجنوب الثائر عىل ال�دوام  املظلوم عىل الدوام 
ف�إىل مزيد من الخراب والدمار والحرق  وس�طوة أصنام 
وأوث�ان السياس�ة وحيت�ان الفس�اد وأع�داد ال تعد وال 
تحىص م�ن الهمج الرعاع الذين لم يرتكوا فرصة للذوات 
م�ن األرشاف والكب�ار وذوي العق�ول والكف�اءات م�ن 

الحضور أو التأثر . 
ال أدري أي�ن انته�ي وكيف بدأت لكنن�ا نعيش مفارقات 
عجيبة بن م�ا كّنا عليه يف زمن الطاغي�ة املقبور صدام 
وم�ا أصحبن�ا عليه تحت س�طوة األقزام فاق�دي اإلرادة 

والقرار، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

إصبع	عىل	الجرح	..	

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف�����ت لجنة النزاه�����ة النيابيَّة، امس 
االثنن، عن ص������ولة مرتقبة ملكافح������ة 
بينم�ا  الب�الد،  يف  من�ه  والح������ّد  الفس�اد 
أش�����ارت اىل ت�����ورط وزراء بملفات كبرة.

وق�ال عض�و لجن�ة النزاه�ة النيابيَّ�ة كري�م أبو 
س�ودة، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« 
واس�������رتجاع  الفس�اد  »مح����ارب�ة  إن 
األم�����وال املنهوبة من قبل الفاس�دين يحتاج 
�ه  ت������وجُّ “وج�ود  إىل  مش�راً  صول�ة«،  إىل 

بش�����نِّ ثورة عىل الفس�اد ومحاربته بجديَّة يف 
جميع املؤسسات”.

وأضاف أبو س�ودة، أن “لجن�ة النزاهة يف مجلس 
الن�وَّاب لديه�ا ملف�ات كبرة س�تطال ع�دداً من 
ال�وزراء يف حكومة ع�ادل عبد امله�دي عالوة عىل 

وزراء حالين”.
وأش�������ار اىل أن “ملف الفساد كبر ويحتاج 
اىل تنس�يق بن اللج�����ان والهيئ�ات املختصة 
وتطبي�ق القان�ون بح�����ق كل م�ن رسق املال 

العام«.

النزاهة النيابية تكشف عن تورط وزراء حاليين بملفات فساد كبيرة

تغريدة

النائب ماجد شنكالي

 الحصانة النيابية ليست مطلقة 
وهي محددة فقط بعمل النائب 
لذل���ك  والرقاب���ي  التش���ريعي 
تهم الفس���اد والجرائم االخرى 
الت���ي ليس لها ارتب���اط بعمل 
النائب غير مش���مولة بالحصانة 
واال فالحصان���ة س���تصبح اعلى 
م���ن القان���ون ال���ذي يج���ب ان 
تكون له الس���يادة ف���ي الدولة 

ومؤسساتها.
 #مكافحة_الفساد

المحكمة االتحادية تؤجل النظر بدعوى الطعن بخصوص مجالس المحافظات
املراقب العراقي/ بغداد...

قررت املحكمة االتحادية العليا، امس االثنن، تأجيل 
النظر بدعوى الطعن بخصوص مجالس املحافظات.
وقال بي�ان صدر عن اعالم املحكم�ة، تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه إن »املحكم�ة االتحادية العليا 
عقدت بتاريخ 1٩/٤/2021 اوىل جلساتها بالتشكيل 
الجدي�د املنصوص علي�ه يف قانون تعدي�ل االمر رقم 

)٣0( لسنة 200٥«.
واضاف، ان »املحكمة نظ�رت دعوتن االوىل الخاصة 
بالطع�ن يف ق�رار مجلس الن�واب بخصوص مجالس 
املحافظ�ات والثاني�ة الخاص�ة باملجل�س البل�دي يف 
الك�رادة«، مش�را اىل ان�ه »بع�د االس�تماع اىل اقوال 
الطرفن املتداعين اجلت املرافعة يف الدعوى االوىل اىل 
ي�وم ٤/٥/2021 فيما اجلت الدع�وى الثانية اىل يوم 

.»27 /٤/2021

نصيف: لجنة مكافحة الفساد انحرفت عن مسارها
املراقب العراقي/ بغداد...

اعتربت النائبة عن ائت�الف دولة القانون عالية 
نصي�ف، امس االثن�ن، أن لج�����نة مكافحة 
الفساد ارتكبت مخالفات عديدة يف بداية عملها، 
فيما اعتربت االرصار عىل اس�ت����جواب وزير 
املالي�ة عيل عبد االم�ر عالوي هو ان�ذار لباقي 

الوزراء.
وقال�ت نصي�ف، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن »هن�اك ارصار نياب������ي ع�ىل 
اس�تجواب وزي�ر املالي�ة يف الربملان بس�ب رفع 
س�عر ال�دوالر وف�رض الض������رائ�ب ع�ىل 
ان  مؤك������دة  املوظف������ن«،  روات�ب 

»اس�تجواب وزير املالي�������ة بمثابة تحذير 
لبقية الوزراء«.

وطال�ب نصي�ف »الحكومة بمعالج�ة االرضار 
الناجمة عن رفع س�عر رصف ال�دوالر«، مبينة 
أن »الغ�اء رفع س�عر رصف الدوالر من الصعب 

الرتاجع عنه«.

وتابعت نصيف ان »لجنة مكافحة الفساد التي 
شكل�����ها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
انحرف�ت ع������ن مس����ارها الحقيق�ي«، 
موضح�ة ان »لجن�������ة مكافح�ة الفس�اد 
ارتكب�ت مخالف���������ات عدي�دة يف بداي�ة 

عملها«.

أين استجوابات الوزراء وخطوات حفظ السيادة ؟

البرلمان يطلق فصله التشريعي الجديد بجدول أعمال 
»مضحك« والتوافقات تقضي على آمال العراقيين

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
اتفاقيت�ان وقانون ريايض وآخر مختص 
النوعي�ة  به�ذه  الجغرافي�ة!،  بالنظ�م 
م�ن الترشيع�ات يفتتح مجل�س النواب 
العراق�ي، فصل�ه الترشيع�ي الجديد، يف 
ظ�ل أزمات الحرص لها، وله�ا ثقلها عىل 
مس�توى الش�ارع العراقي، وسط وعود 
س�ابقة قطعها أعض�اء يف مجلس النوب 
بتمري�ر قوان�ن حساس�ة وتش�كل حال 
ألبرز املشاكل التي لها االولوية يف الشارع 
العراق�ي ومنه�ا البطالة وارتفاع س�عر 
الدوالر من جه�ة وكذلك ملف االنتخابات 

والسيادة الوطنية من جهة أخرى.
مراقب�ون للش�أن الس�يايس أعرب�وا عن 
استغرابهم من هذا الجدول الذي وصفوه 
باملخزي، فيما أش�اروا اىل أنه بالرغم من 
الدمار الذي يعيش�ه البل�د إال أن الطبقة 
السياس�ية ل�م تتخلَّ عن دائ�رة املصالح 
الش�خصية والتوافقية وهذا االمر أفرزه 
جدول أعمال الجلسة االفتتاحية للربملان.

ون�رشت الدائرة االعالمية ملجلس النواب، 
صباح أمس االثنن، وثيقة خاصة بجدول 
أعمال جلس�ة الربملان االفتتاحية للفصل 
الترشيع�ي الجديد والذي س�يكون اليوم 
الثالثاء، حيث تضم�ن الجدول التصويت 
عىل اتفاقيتن األوىل للنقل الجوي والثانية 
لالزدواج الريبي، وكذلك قانون آخر له 
عالقة بالشأن الريايض، و قراءة قانونن 
آخري�ن خاص�ن بالضم�ان االجتماعي 

ونظم املعلومات الجغرافية.
ويأت�ي ه�ذا الج�دول وس�ط تداعي�ات 
ومتغ�رات خط�رة ترتب�ص يف الش�ارع 
العراقي أخطرها ملف الس�يادة العراقية 
وق�رارات  ترشيع�ات  وض�ع  وإمكاني�ة 
نيابي�ة ش�أنها وض�ع ح�د للخروق�ات 
االمريكي�ة ع�ىل االرايض العراقية وكذلك 
االعت�داءات عىل القوات االمنية والحش�د 

الشعبي.
إضافة اىل ذلك فإن متغرات أخرى تواجه 
العراقي�ن أبرزها التحدي�ات االقتصادية 
التي خلفها قرار رفع س�عر الدوالر الذي 
ألق�ى بظالله س�لبا ع�ىل ق�وت املواطن 
العراق�ي، إضاف�ة اىل ذلك مل�ف البطالة 
واالحتجاجات املستمرة من قبل رشيحة 
الخريجن املطالبن بشمولهم بالدرجات 

الوظيفية.
وكانت كتل س�نية قد وع�دت بأن يكون 
الفص�ل الترشيع�ي هو املفت�اح النهائي 
لباب االس�تجوابات بح�ق وزراء حكومة 
مصطفى الكاظم�ي ويف مقدمتهم وزير 
املالية عيل عبد االمر عالوي وكذلك وزير 
التجارة، إضافة اىل مناقش�ة استعدادات 
وزارة الكهرب�اء لفص�ل الصيف الالهب، 
ومناقش�ة اس�تعدادات الحكومة إلجراء 
بش�كل  وتأمينه�ا  املبك�رة  االنتخاب�ات 
يضمن حرية الجميع ل�إدالء بأصواتهم 
بعيدا ع�ن كل التهديدات، وكذلك إمكانية 
تغي�ر عدد م�ن وزراء كابين�ة الكاظمي 

بتهمة التقصر يف أداء مهامهم.
مراقب�ون للش�أن الس�يايس أعرب�وا عن 
امتعاضهم من غياب الواقعية عن جدول 
االعمال الذي جرى اإلعالن عنه، مؤكدين 

أنه ال يالمس تطلعات الشعب.
وق�ال املحل�ل الس�يايس الدكت�ور محمد 
»املراق�ب  ل��  ترصي�ح  يف  الخفاج�ي، 
العراقي« إنه »ال يوجد استخفاف كالذي 
يمارس�ه الربمل�ان العراق�ي إزاء تطلعات 
الش�عب العراق�ي ال�ذي يرتق�ب معالجة 
نيابي�ة لألزم�ات الت�ي يعيش�ها والت�ي 

الحرص لها«.
وأضاف الخفاجي، أن »الكتل السياس�ية 
وهيأة رئاسة الربملان فضلت طرح جدول 
أعمال »بائس« بس�بب عدم التوافق عىل 
ط�رح قوانن مهم�ة ومرتبط�ة ارتباطا 

صميميا بحياة العراقين«.
وأش�ار اىل أن »الش�عب العراق�ي يعان�ي 
الكثر م�ن االزمات املالي�ة واالقتصادية 
والصحي�ة، والربملان منش�غل بتوافقاته 
ومصالحه بشكل يعجز عن طرح حل أليٍّ 

من االزمات التي تهدد حياة املواطنن«.
وزاد بقوله: »كان األجدر بمجلس النواب 
محاس�بة وزراء الكاظمي املقرصين ويف 
طليعته�م وزير املالية، ال�ذي أنهك حياة 
املواطنن، إضافة اىل تحديد آليات تس�هم 
بإنهاء التواجد األجنب�ي وترك املجامالت 
واملصال�ح الخاصة، إال أنه ال أُُذَن صاغية 

لذلك«.

منهل عبد األمري المرشدي ..

املراقب العراقي/ بغداد...
بغ�داد،  إج�رام  مكافح������ة  مديري�ة  أعلن�ت 
ام�س االثن�ن، إلق�اء القب�����ض ع�ىل متهمن 

ب�«التزوير والرقة« يف العاصمة.
وقال�ت املديرية، يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه، إن »مف�ارز م�����ديري�ة مكافحة 
إج�رام بغ�داد تمكن�ت م�ن إلق�اء القب�ض ع�ىل 
ضم�ن  التزوي������ر  بقضاي�ا  متهم�ن  أربع�ة 
مناط�ق الكاظمي�ة والصالحي�����ة وابي غريب 

واملحمودية«.
وأض�اف البي�ان، أن »مفارز املديري�ة نفذت أوامر 
إلقاء قبض بح�ق ع������دد من املتهمن بجرائم 
الرق�ة ض���من مكات�ب مك������افحة إجرام 
باب الش�ي����خ وبغ�داد الجدي�����دة والتاجي 
وح�ي  واملنص�����ور  والك�����رادة  والحري�ة 

العامل«.
وأش�ارت املديري����ة إىل »قيامه�ا بإحالة جميع 
املتهم�ن امللقى القبض عليه�م إىل الجهات املعنية 
القانوني�ة  اإلج�����راءات  اس�تكمال  لغ�رض 

بحقهم«.

مكافحة	االجرام	تطيح	
بـ«مزورين	وسراق«	يف	بغداد

ين
ألم

ط	ا
شري

املراقب العراقي/ نينوى...ال
عث�رت ق�وة م�ن الحش�د الش�عبي، 
ام�س االثنن، عىل مصنع للس�يارات 
املفخخ�ة يف الجانب األيم�ن للموصل 
تحت األنقاض والتي تعمل الهندس�ة 
العس�كرية ع�ىل رفعها.وق�ال بي�ان 
إلعالم الحشد الشعبي، تلقت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »مف�ارز 
مديري�ة مكافحة املتفج�رات التابعة 

اىل الهيئة قامت بتفكيك ثالث سيارات 
مفخخ�ة، فيم�ا تعم�ل ع�ىل تفكيك 
ورف�ع املتفج�رات وتدم�ر املصن�ع 

بالكامل ملنع استغالله«.
وكانت هيئة الحشد الشعبي اطلقت، 
يف 26 آذار 2021، حملة خدمية كربى 
بإس�م “نهضة نينوى” إلعادة الحياة 
اىل مدينة املوص�ل بالتعاون مع إدارة 

محافظة نينوى.

الحشد	الشعيب	يعرث	عىل	مصنع	
للسيارات	المفخخة	يف	أيمن	الموصل

بالــوثيقـة
لجن����ة  تش����ك�����ل  الكهرب����اء 

بخصوص أصحاب العقود.
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الثالثاء 20 نيسان  2021 العدد 2571 السنة الحادية عشرة

ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة ، لتس�جل 
209 مالي�ن دوالر.وذك�ر مص�در، ان »البنك املركزي العراقي ش�هد 
خالل مزاده لبيع ورشاء العمالت االجنبية  ارتفاعا يف مبيعاته بنسبة 
6.41 باملئ�ة لتص�ل اىل 209 مالين و 454 الف�ًا 659 دوالراً، غطاها 
البنك بس�عر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة بيوم 

امس االحد حيث بلغت املبيعات فيها 196 مليوناً و842 ألف دوالر.
وذهب�ت املش�ريات البالغ�ة 187 مليون�ا و274 ال�ف 659 دوالراً، 
لتعزيز االٔرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما قامت 
املصارف برشاء 22 مليون و 180 الف دوالر بشكل نقدي.وأشار ، اىٕل 
أن 31 مرصف�ًا قامت بتلبية طلب�ات تعزيز االرصدة يف الخارج، و16 
مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، و20 رشكة رصافة مشاركة، و226 

رشكة من عدد رشكات التوسط املشاركة.

مبيعات مزاد البنك المركزي  
تعاود االرتفاع

اعلن مرصف الرش�يد ، ع�ن رصف مبالغ س�لف الزواج 
للمعامالت املس�تلمة بتواريخ تعود لسنة )2020( بغض 

النظر عن التوطن.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف بيان ، ان�ه “تقرر 
رصف مبالغ س�لف الزواج للمعامالت املستلمة بتواريخ 

تعود لسنة )2020(”.
واضاف البيان، ان “الرصف س�يكون استنادا للتعليمات 
السابقة بغض النظر عن التوطن برشط انه تم االستعالم 
وصحة الصدور قبل ص�دور التعليمات الجديدة”، مبينا 
ان “التعليم�ات الجديدة تضمنت من�ح الراغبن بالزواج 

من املوظفن سلفة برشط التوطن لدى املرصف”.

الرشيد يقرر صرف مبالغ سلف الزواج 
االقت�صاديللمعامالت المستلمة للعام الماضي

مليارات األطنان من »الغاز« الطبيعي في األنبار تدفع دول الخليج إلى التسابق للحصول على االستثمار
البادية الغربية ..ثروة منهوبة 

السيما بعد تطهريها من عصابات 
االم�وال  اىل  وحاجته�ا  داع�ش 
لإلعم�ار. فالس�عودية واالم�ارات 
الدخ�ول  م�رات  ع�دة  حاول�ت 
يف اس�تثمارات كب�رية م�ن أج�ل 
رب�ط املناط�ق املحاذي�ة لحدودها 
بأراضيها عرب اس�تثمارات طويلة 
االم�د , وه�ذه الرغب�ة تصاع�دت 
بعد مس�ح للقوات االمريكية لتلك 
املناط�ق يف ظ�ل وجود م�ؤرشات 
كبرية عىل احت�واء أراضيها ثروات 
ضخم�ة , وهذا م�ا أكدت�ه الفرق 
الزلزالي�ة التابع�ة ل�وزارة النف�ط 

الت�ي اكتش�فت خمس�ة مواقع يف 
محافظ�ة األنب�ار تض�م كمي�ات 
ضخم�ة م�ن الغ�از الس�ائل فيها 
والت�ي تق�در بنح�و 25 تريلي�ون 
إرصار  وراء  االم�ر  وه�ذا  مقم�ق 
االمري�كان بالبق�اء يف قاعدة عن 
االس�د من أج�ل تكرار الس�يناريو 
االمريك�ي يف س�وريا وعملية نهب 

خرياتها.
مستش�ار محافظ األنبار لشؤون 
الطاقة عزي�ز خلف الطرموز قال، 
إن “اس�تثمار مخ�زون املحافظة 
م�ن النف�ط والغ�از، تح�ول كبري 

يف تعزي�ز م�وارد األنب�ار والب�الد 
والقضاء ع�ىل الهدر الكبري يف هذه 

الثروة املهمة”.
وأض�اف أن “الكميات املوجودة يف 
عموم املحافظة، وخاصة يف الرقع 
الخم�س، تقدر بملي�ارات األطنان 
“حق�ل  أن  مبين�اً  الغ�از”،  م�ن 
ع�كاز وحده يحتوي عىل خمس�ة 
تريليون�ات مقمق من م�ادة الغاز 
الس�ائل، بينما تضم الرقع األخرى 

نفس الكمية”.
س�بق  النف�ط  “وزارة  أن  وتاب�ع 
أن أرس�لت فرقه�ا االس�تطالعية 
لتجهي�ز املواقع ونصب الكرفانات 
للعاملن”، موضح�ًا أنه “من أجل 
رب�ط محافظتنا بش�بكة خطوط 
األنابي�ب النفطية بعم�وم العراق، 
أق�رت وزارة النف�ط م�رشوع مد 
خط أنبوب لنقل الغاز الس�ائل من 
عق�دة أنابيب أب�و غري�ب باتجاه 

الرمادي بطول 120كم”.
الخب�ري  أك�د  الص�دد  ه�ذا  ويف 
االقتص�ادي صال�ح الهم�ايش أن 
الطبيعي�ة  الث�روات  »اس�تثمار 

الغاز يخضع لضغوطات  وخاصة 
دولية وهي وراء من�ع العراق من 
اس�تثمار حقول�ه يف ه�ذا املج�ال 

,فهن�اك قط�ر وروس�يا م�ن أهم 
املنتج�ن للغ�از وه�م يضغط�ون 
بع�دم اس�تثمار غاز الع�راق حتى 

ل�و وصل االم�ر اىل افتع�ال أزمات 
اقتصادي�ة،   ومقاطع�ات  أمني�ة 
وه�ذه الضغوطات ش�جعت دول 

مثل الس�عودية واالم�ارات وحتى 
االمري�كان عىل االس�تثمار يف هذا 
الجانب , ولكن بحجة اس�تثمارات 
زراعية آلالف الدوانم للتغطية عىل 

الرسقات«.
م�ع  اتص�ال  يف  الهم�ايش  وق�ال 
إن »هن�اك  العراق�ي(:  املراق�ب   (
عوامل مش�جعة لتل�ك الدول منها 
ضع�ف الحكوم�ات , فض�ال ع�ن 
ضعف محافظ االنبار الذي يسمح 
باالس�تثمارات ألغراض منفعية , 
لذلك نرى أن استثمار ثروات االنبار 
اليمك�ن يف الوقت الحارض بس�بب 
مخ�اوف العراقي�ن من سياس�ة 
السعودية واالمارات املعادية طيلة 
االع�وام املاضية , وأم�ا محاوالت 
االمريكان فال تس�تطيع الحكومة 
الحالي�ة الخ�وض يف ذل�ك كونه�ا 
التس�تطيع طرده�م م�ن الب�الد , 
املطام�ع قائم�ة يف ظ�ل  وتبق�ى 

الفوىض السياسية.
م�ن جهته أك�د املختص بالش�أن 
أن  ع�الوي  حس�ن  االقتص�ادي 
قضي�ة اس�تثمار ث�روات االنب�ار 

مشكلة اليمكن الخوض بها , رغم 
ترحيب حكومتها املحلية ألس�باب 
طموحه�ا  مقدمته�ا  يف  خاص�ة 
املرتب�ط ببعض القوى السياس�ية 
الت�ي تطمح إلعالن االنب�ار إقليما 
س�نيا , لكن االمريكان الُيس�تطاع 
أو  الحكوم�ة  قب�ل  م�ن  منعه�م 
الربمل�ان وحت�ى الكتل السياس�ية 
, فه�م يملك�ون قاعدة عس�كرية 
قريب�ة ع�ىل حق�ل ع�كاز وه�ي 
شاسعة االطراف واليستطيع أحد 

الدخول اليها.
وقال عالوي يف اتصال مع ) املراقب 
العراقي(: إن هناك تنسيقا خليجيا 
يف  تغي�ريات  إلح�داث  وإرسائيلي�ا 
موق�ف العراق من التطبيع وبدعم 
أمريك�ي , ولعل ربط خ�ط أنبوب 
النف�ط من الع�راق اىل األردن ومن 
ثم إىل مرص واحتمال كبريأنه يصل 
اىل إرسائي�ل وعرب صح�راء االنبار 
هو أح�د تل�ك األوج�ه , لذلك نرى 
تكال�ب دول الخليج للحصول عىل 
موطىء قدم لتنفيذ تلك املش�اريع 

عرب بوابة االستثمار.

م���ا زالت البادي���ة الغربية تش���كل مطمعًا لدول 
الخليج وأمريكا، لوجود ثروات طبيعية وبكميات 
كبيرة , فتلك الدول استغلت ضعف الحكومات 
العراقي���ة واالزمات المالية الت���ي ضربت البالد 

لالستثمار في االنبار.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

اوضح الخب�ري القانون�ي عيل التميم�ي ، آلية 
واج�راءات ت�دارك االختالف يف قان�ون املوازنة 
املص�وت عليه داخ�ل الربملان واالخر املنش�ور 
بالوقائع، الفتا اىل امكانية الربملان فتح تحقيق 
امل�رشع  القان�ون  بموض�وع االخت�الف ب�ن 

واملنشور.
وقال التميم�ي ، ان “الربمل�ان باعتباره الجهة 

الترشيعية عن�د تصويته ع�ىل اي قانون فأنه 
يكون واجب التطبيق، وعندما يرس�ل مرشوع 
القان�ون اىل رئاس�ة الجمهوري�ة فأن نس�خة 

اخرى من القانون ستبقى داخل الربملان”.
واضاف ان “رئيس الجمهورية ملزم بارس�ال 
القان�ون املص�وت علي�ه اىل جري�دة الوقائ�ع 
من اج�ل نرشها، لتك�ون ناف�ذة وادخلة حيز 

التنفيذ”.
يف  تغي�ري  او  خل�ل  “اي  ان  التميم�ي،  وب�ن 
نصوص القوانن املرسلة اىل النرش فأن الربملان 
بامكان�ه طل�ب التحقيق يف املوض�وع، يف حال 
كان الخط�أ جوهري يؤثر عىل املعنى، ويف حال 
كان�ت االخط�اء بس�يطة فباالم�كان تداركها 

وتعديلها”.

قانوني يوضح كيفية تدارك االختالف بين قانون الموازنة المشرع واالخر المنشور بالوقائع
اك�د النائ�ب ع�ن تحال�ف الفت�ح، فاض�ل 
الفتالوي ، ان الحكومة لم تجد اي معالجات 
للثغ�رات االقتصادية واالزم�ة الراهنة التي 
يعانيها الشعب عىل الرغم من ارتفاع سعر 
برمي�ل النف�ط بنحو 20 دوالراً عن الس�عر 

املقرر يف املوازنة.
وقال الفتالوي ، ان “الش�عب العراقي ناقم 

عىل السياس�ة املالية التي اقرتها الحكومة 
وفرضته�ا عىل املوطن من دون اي معالجة 

لالوضاع الراهنة”.
واضاف ان “جائحة كورونا خلفت ازمات يف 
معظم دول العالم، اال انها تغلبت وتجاوزت 
ه�ذا االمر ووج�دت معالجات لذل�ك، اال يف 
العراق فأن االمور نحو االس�وأ بسبب عدم 

ايج�اد معالجات من قب�ل الحكومة لالزمة 
االقتصادية”.

وأوضح الفت�الوي، ان “الحكومة لم تعالج 
الثغ�رات الت�ي زادت من نس�بة الفقر عىل 
الرغ�م من ارتف���اع س�عر برمي�ل النفط 
يف  املق�رر  الس�عر  ع�ن  دوالرا   20 بنح�و 

املوازنة”.

نائب: الحكومة لم تجد معالجة لالزمة االقتصادية رغم ارتفاع اسعار النفط

نائب: قرار إقالة وزير المالية مرهون بأجوبته
عب�اس  الن�واب،  مجل�س  عض�و  ح�دد   
الرصوط، موعد استجواب وزير املالية، عيل 
عالوي، داخل الربملان، فيما أشار إىل أن قرار 

التصويت عىل إقالته مرهون بأجوبته.
وق�ال عباس ال�رصوط، يف حديث صحفي، 
الن�واب  مجل�س  يف  جمع�ت  “تواقي�ع  إن 
مؤخرا الس�تضافة واستجواب وزير املالية، 
عيل ع�الوي، خاصة مع ب�روز فقرة فرض 
رضائب عىل رواتب موظف�ي الدولة، والتي 
حص�ل فيها ن�وع م�ن التحاي�ل باعتبار”، 
مرجحا “إعادة الفقرة اىل الربملان لتعديلها”.

“اس�تضافة  أن  ال�رصوط،  وأض�اف 
واس�تجواب وزي�ر املالي�ة، ربم�ا تحص�ل 
خالل االس�بوع الجاري او املقب�ل”، مؤكدا 
إقالت�ه، ولك�ن  “االراء متباين�ة حي�ال  أن 
يف املحصل�ة النهائي�ة ف�ان الق�رار مرهون 

باجوبة الوزير”.
وأش�ار عضو مجلس الن�واب، إىل أن “هناك 
عدة ملفات س�تطرح، اهمها س�عر رصف 
ال�دوالر وفقرة فرض الرضائ�ب عىل رواتب 

املوظف�ن، خالل جلس�ة اس�تجواب وزير 
املالية”.وأصدرت وزارة املالية، الجمعة )16 
نيس�ان 2021(، بياناً أوضحت فيه بش�أن 
االس�تقطاع الرضيبي، الذي أث�ار ضجة يف 

مواقع التواصل االجتماعي.

وقالت ال�وزارة يف بيان ، إنها “توضح للرأي 
الع�ام انها تعمل عىل تطبيق كافة القرارات 
والنصوص الواردة يف قانون املوازنة العامة 
لع�ام 2021 الت�ي ص�وت عليه�ا مجل�س 
النواب”.وأضاف�ت، أن “الكتاب الذي يحمل 

توقيع الوزير عيل عبد االمري عالوي بش�أن 
االس�تقطاع الرضيبي جاء تطبيقاً ألحكام 
امل�ادة 34 فق�رة )ج( م�ن قان�ون املوازنة 
العام�ة املتضمن�ة )إلغ�اء مجل�س النواب 
جميع اإلعفاءات واالس�تثناءات الجمركية 
والرضيبية املمنوح�ة بقرار مجلس الوزراء 
م�ا ل�م تن�ص علي�ه القوان�ن الناف�ذة(”.

وأكدت ال�وزارة أنها “تطبق القانون يف دفع 
الرضيب�ة عىل جميع الدخل بما فيها الراتب 
االسمي واملخصصات وما حصل من إعفاء 

من مجلس الوزراء كان استثنائياً”.
وأش�ار بي�ان ال�وزارة، إىل أن “االس�تقطاع 
الرضيبي املقرح ال يش�مل الطبقات الدنيا 
وملجلس الوزراء صالحية إلغائه”.وتابع، أن 
“الوزارة اس�تطاعت امل�ي بخطوات ثابتة 
من خالل الورقة البيضاء يف وضع االقتصاد 
الوطني عىل املس�ار الصحيح واالبتعاد عن 
االعتم�اد عىل م�ورد النف�ط وابعاد ش�بح 
تكرار اله�زات املالية التي تع�رض لها البلد 

اثر تذبذب اسعار النفط عاملياً”.

ارتفاع صرف الدوالر 
في بغداد واستقراره في 

إقليم كردستان
ارتفع�ت أس�عار ص�����رف ال�دوالر ، يف البورصة 
اقلي�م  يف  اس�تقرت  فيم�ا  ببغ����داد،  الرئيس�ية 

كوردستان.
وقال مصدر، إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية 
يف بغداد س�جلت 148100 دينارا عراقيا مقابل 100 

دوالر أمريكي.
فيم�ا س�جلت بورص�ة الكف�اح املركزي�ة خ�الل 

افتتاحها 147950 دينارا عراقيا.
واش�ار اىٕل أن اسعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال 
الصريفة باالٔس�واق املحلية يف بغداد حيث بلغ سعر 
البي�ع 148750 دين�ارا ع������راقي�ا، بينما بلغت 
اس�عار ال�رشاء 147750 دين�ارا ل�كل 100 دوالر 

امريكي.
أم�ا يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان فقد ش�هدت 
اس�عار ال�دوالر اس�تق�������رارا حيث بلغ س�عر 
البي�ع 148300 دين�ار ل�كل مائ�ة دوالر، وال�رشاء 
وبواق�ع 148000 دين�������ار ل�كل مائ�ة دوالر 

أمريكي.

»األصفر الرنان« يرتفع 
مع زيادة اإلقبال بفعل 

انخفاض الدوالر
ارتفع الذهب ، ليحوم قرب قمة س�بعة أس�ابيع، التي بلغها يف 
الجلس�ة الس�ابقة، ولقي املعدن النفيس دعم�ا من انخفاض 
ال�دوالر وتراج�ع عائ�دات س�ندات الخزان�ة األمريكية.وصعد 
الذه�ب يف املعام�الت الفوري�ة 0.1 باملئ�ة إىل 1777.65 دوالر 
لألونصة، وذلك بعد أن بلغ يوم الجمعة املايض أعىل مستوياته 
من�ذ 25 فرباي�ر املايض عن�د 1783.55 دوالر.فيم�ا انخفضت 
عق�ود الذه�ب األمريكية اآلجلة 0.1 باملئ�ة أيضا إىل 1777.80 
دوالر لألونصة.وقال مايكل مكارثي، كبري محليل األسواق لدى 
»يس إم يس ماركت�س: »يف الوق�ت الحايل، مزي�ج نزول الدوالر 
األمريك�ي وتراجع أس�عار الفائ�دة يدعم الذه�ب، بالرغم من 
تحس�ن التوقع�ات االقتصادية«.وأضاف: »هن�اك زخم، لكننا 
بالطبع يف مرحلة ش�ديدة األهمية بعد تجاوز مس�توى 1765 
دوالرا ذل�ك. وم�ع تج�اوز مس�توى 1765 دوالرا، التوقع�ات 
إيجابي�ة بالنس�بة للذه�ب عىل امل�دى القصري«.ون�زل مؤرش 
ال�دوالر لقاع ما يقرب من ش�هر مقابل عمالت منافس�ة، مما 
يجع�ل الذهب أقل تكلفة بالنس�بة لحائ�زي العمالت األخرى.
كذلك هبطت عوائد س�ندات الخزانة األمريكية القياسية ألجل 
عرش س�نوات ألدنى مس�توياتها يف عدة أسابيع، الذي المسته 

يف األسبوع املايض. 

أرقام واقتصاد

ترليون دينار خسائر 
العراق  بسبب إيقاف 
العمل بقانون الضريبة 

رقم 11٣ لسنة 1982
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نسبة انجاز مشروع انقاذ 
بعقوبة من الجفاف الذي 

تباشر العمل به وزارة 
الموارد المائية
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االتصاالت تتحدث عن »تحسن مرتقب« 
في خدمة االنترنت

أعلن�ت وزارة االتص�االت ، عن فرض رشط تش�غيل األيدي 
العامل�ة املَحليَّة يف م�رشوع الكابل الضوئي، فيما أش�ارت 
إىل جه�ود معالجة ضعف االنرن�ت يف العراق.وقال املتحدث  
إن “ال�وزارة   ، باس�م وزارة االتص�االت رع�د املش�هداني 
بارشت بم�رشوع الكابل الضوئي يف منطق�ة زيونة ببغداد 
وقارب�ت من االنتهاء عىل ألف منزل”، مبينا أن هذا املرشوع 
س�يطبق يف 16 محافظ�ة حيث قس�مت بغداد إىل قس�من 
نظراً للكثافة الس�كانية فيها باس�تثناء إقليم كردستان”.

وأض�اف املش�هداني، أن “ه�ذا امل�رشوع يحم�ل مزايا عدة 
منها وص�ول االنرن�ت إىل املواطن العراقي بش�كل أرخص 
حي�ث تباع 15 ميغا ب�� 35 ألف دين�ار فقط”، موضحا أنه 
“تمَّ فرض رشط وجود األي�دي العراقية العاملة يف املرشوع 
باس�تثناء املهندس�ن املختصن الذين تقوم بجلبهم، فضالً 
عن توفري خدمات إضافية ومنها فتح األلعاب بشكل رسيع 
ج�داً وس�وف يف�وق دول الج�وار “.وأوض�ح، أن “الوزارة 
ج�ادَّة يف معالجة ضعف االنرنت يف العراق بس�بب أصحاب 
ال�رشكات وكان هناك اجتماع مع ك�ربى الرشكات الطالق 

أول قم�ر صناع�ي عراقي الذي من ش�أنه  رفع املعاناة عن 
كاه�ل املواطن ومواكب�ة التطور العاملي”.من جانبه أش�ار 
املش�هداني إىل أن “عملية الصدمة التي أطلقت بتوجيه من 
قب�ل رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي يف ثالث محافظات 
)نينوى وكركوك ودياىل( وهذه املحافظات كان ُيهرَّب منها 
ت  االنرن�ت م�ن قبل أصحاب األب�راج وال�رشكات الذين تمَّ
احالته�م للقض�اء وارجاع ما يق�رب من 4 ملي�ارات دينار 

شهرياً من هذه املحافظات اىل ميزانية الدولة”.

التخطي��ط: ارتف�����اع نسب������ة الفق����ر 
في العراق إلى 27 %

أعلن�ت وزارة التخطيط ، أن مؤرشات الفقر وفق ارتفاع 
األس�عار الحالي�ة وصل�ت إىل م�ا ب�ن 26 اىل 27 باملئة، 
مش�رية اىل أنها أنهت إعداد خطة االصالح والتعايف التي 

سيكون عمرها سنتن وتعمل عىل 3 مسارات.
وقال املتحدث باس�م الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ، إنه 
“بعد رفع سعر رصف الدوالر فإن مؤرش التضخم ارتفع 

بنس�بة 4.9 اىل 5 باملئة، بينما ارتفع�ت مؤرشات الفقر 
األولية بنسبة 26 اىل 27 باملئة”، مبيناً أنه “يف حال ورود 
مس�تجدات ومؤرشات جديدة فس�تعلنها ال�وزارة يف ما 
بعد”.وأضاف الهنداوي، أن “وزارة التخطيط انتهت اآلن 
من إعداد خطة االصالح والتعايف مس�تجيبة للتحديات، 
وت�م األخ�ذ بنظر االعتب�ار األزمة املركبة التي يعيش�ها 
البلد، وهي األزمة االقتصادية واألزمة الصحية، وما نجم 
عنهم�ا من رفع نس�بة الفقر ورفع األس�عار والتضخم 

وحالة االنكماش االقتصادي التي عصفت بالبلد”.
وتابع أن “هذه الخطة سيكون عمرها سنتن من 2021 
اىل ع�ام 2023، وتعم�ل عىل 3 مس�ارات، األول املس�ار 
االقتص�ادي ال�ذي يتضمن تحس�ن مس�توى االقتصاد 
ودعم القطاع الخاص، والثاني املس�ار االجتماعي الذي 
يتضمن دعم مستوى الخدمات يف مجال الصحة والتعليم 
وع�ودة النازح�ن وتمكن املرأة، أما املس�ار الثالث فهو 
املحور املكاني الذي يتضمن معالجة الفجوات التنموية 

املوجودة يف املحافظات”.
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المراقب العراقي/ متابعة...
أع�رب قائ�د الث�ورة االس�امية اإلم�ام عيل 
الخامنئي ع�ن تعازيه بوفاة نائ�ب قائد قوة 
العمي�د محم�د  الث�وري  الق�دس بالح�رس 
حجازي، واصفا الفقيد بانه عاش مجاهدا يف 

خدمة اإلسام والثورة.
وج�اء يف بي�ان التعزي�ة ال�ذي اص�دره قائد 

الثورة االس�امية: »ببالغ األس�ف تلقيت نبأ 
وف�اة العمي�د الفخور س�يد محم�د حجازي 
رض�وان الله علي�ه، عاش حي�اة كلها جهاد، 
وفك�ر نري، وقل�ب مفعم باإليم�ان الحقيقي 
وم�يلء بالدواف�ع والعزيمة الراس�خة، وقوة 
كاملة يف خدمة اإلسام والثورة، هذه خاصة 
لشخصية هذا املجاهد يف سبيل الله. لقد خدم 

يف مس�ؤوليات كبرية ومؤثرة يف حرس الثورة 
اإلسامية وكان شامخا وناجحا فيها جميعا.

واع�رب قائد الث�ورة عن أح�ر تعازيه الرسة 
املرحوم حجازي وذوي�ه واصدقائه وزمائه، 
الص�ر  يلهمه�م  ان  امل�وىل عزوج�ل  س�ائا 
باملغف�رة  الفقي�د  يتغم�د  وان  والس�لوان، 

والرحمة والرضوان.

المراقب العراقي/ متابعة...
ذكرت العديد م�ن التقارير االخبارية أن 
الس�لطات الس�عودية نفذت يوم السبت 
امل�ايض حكم اإلع�دام بح�ق ثاثة جنود 
العظمى«، حسبما  ب�«الخيانة  اتهمتهم 
أف�ادت وزارة الدفاع، م�ن دون أن تحدد 
طبيع�ة أو هوي�ة »العدو« ال�ذي تعامل 
مع�ه هؤالء. وج�اءت اإلعدامات يف وقت 
تق�ود اململكة تحالفا عس�كريا غاش�ما 
يف اليم�ن ويف وق�ت تعرض�ت العديد من 
املنش�آت النفطي�ة الس�عودية لهجمات 
م�ن قب�ل الجي�ش واللج�ان الش�عبية 

اليمنية »أنصار الله«.
يف  الس�عودية  الدف�اع  وزارة  وزعم�ت 
بيان نرشته ع�ى موقعها االلكرتوني إن 
الجنود »محمد بن أحمد بن يحيى عكام« 
و«ش�اهر بن عيىس بن قاس�م حقوي« 
و«حمود ب�ن إبراهيم بن ع�يل حازمي« 
أقدم�وا ع�ى ارت�كاب جريم�ة الخيانة 
العظم�ى. وأضاف�ت، »أس�فر التحقيق 
معهم بإدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة 
العظم�ى بالتع�اون مع الع�دو بما يخل 
بكيان اململكة ومصالحها العس�كرية«. 
ولقد تم تنفيذ حكم اإلعدام يوم الس�بت 
امل�ايض بقيادة املنطق�ة الجنوبية، قرب 

الحدود مع اليمن.
وتأت�ي عملي�ات اإلع�دام يف الوقت الذي 
تكث�ف فيه الرياض حملتها العس�كرية 
يف اليم�ن املج�اور ومس�اعي ويل العه�د 
الس�عودي محم�د ب�ن س�لمان لتعزيز 
س�لطته. وحول هذا الس�ياق، كش�فت 
العدي�د م�ن التقاري�ر أن اع�دام ه�ؤالء 
الثاثة الجنود ج�اء عقب امتناعهم عن 
املشاركة يف املجازر التي يرتكبها تحالف 
العدوان الس�عودي يف حق أبناء الش�عب 
اليمن�ي الذي ق�ام بارت�كاب الكثري من 

املجازر خال الس�نوات الس�ت املاضية 
يف العدي�د من املدن واملحافظات اليمنية. 
الوطن�ي  التجم�ع  ح�زب  ح�ّذر  ولق�د 
الس�عودي املعارض من إعدامات جديدة 
لجنود س�عوديني لرفضهم املش�اركة يف 
الع�دوان ع�ى اليم�ن. جاء ذل�ك يف بيان 
للحزب بعد إعان الس�لطات الس�عودية 
مؤخرا إع�دام ثاثة جن�ود مقاتلني عى 
الحدود اليمنية بتهمة الخيانة العظمى.

وأش�ار الح�زب إىل ما راف�ق اإلعدام من 
حمات إعامية رس�مية وش�به رسمية 
مؤيدة لإلع�دام، مؤكًدا موقفه الس�ابق 
ب�رورة إنه�اء ه�ذه الح�رب. وش�دد 
ع�ى أن ح�رب اليم�ن »ل�م تحق�ق إال 
الخس�ائر لكل األطراف، وألحقت أرضاًرا 
وراح  وباليم�ن،  بالس�عودية  جس�يمة 
ضحيته�ا الكثري م�ن األبري�اء يف العديد 
م�ن املحافظ�ات اليمني�ة«، الفًت�ا اىل أن 
الح�رب أوصل�ت اليمن إىل ح�ال تصفه 
األمم املتحدة باألزمة اإلنس�انية األكر يف 
العالم، بينما تعرضت منشآت السعودية 
م�ن  ع�دد  وقت�ل  للقص�ف،  الحيوي�ة 
الجنود، وأصيبت أع�داد كبرية بإصابات 
بالغ�ة. وقال الح�زب إنه »م�ع كل هذه 
الخس�ائر الجس�يمة، ويف ظل اس�تمرار 
ه�ذه الح�رب وأخطائه�ا ومخاطره�ا، 
تفاجئنا الس�لطات الس�عودية باإلعان 
ع�ن إع�دام الجن�ود الثاث�ة«، موضًحا 
أن »تنفي�ذ اإلع�دام ت�م يف غم�وض تام 
ملابسات القضية، ويف غياب تام لرشوط 
املحاكم�ات العادلة وللمحكمة املختصة 
أدن�ى  ودون  التق�ايض،  وإلج�راءات 
مستوى من الش�فافية، وبعد ٦ سنوات 

منذ بدء الحرب«.
وع�ّر الحزب عن مخ�اوف من إعدامات 
قادمة آلخرين بس�بب رفضهم املشاركة 

يف الح�رب، أو ممانعتهم لقصف املدنيني 
أو تدم�ري البني�ة التحتي�ة يف اليم�ن أو 
رفضهم لسياس�ة األرض املحروقة التي 
تنته�ج ب�ني فينة وأخ�رى، أو ألس�باب 
سياس�ية أخرى، مضيف�ا »نذكر مجدًدا 
الق�رارات  كس�ائر  الح�رب،  ه�ذه  أن 
املترسع�ة األخ�رى، ل�م يتخ�ذ قراره�ا 
الش�عب عر مؤسساته املدنية املنتخبة، 
العس�كرية  املؤسس�ات  تتخ�ذه  ول�م 
بخرائها ومس�ؤوليها، ولم يتم استفتاء 
الش�عب فيها، ولم تت�م مراعاة رفضهم 

للح�روب وخاص�ة م�ع دول الج�وار«. 
وأك�د ح�زب التجمع أن الح�رب لم تكن 
وحدها ما يؤرق العسكريني، بل سبقتها 
سلس�لة إجراءات أس�اءت لهم وألحقت 
بهم رضًرا بالًغ�ا. وأضاف: »بعد أن كان 
العس�كريون الس�عوديون يشتكون من 
ضع�ف املرتب�ات، جرى خص�م عدد من 
الع�اوات مؤخرًا دون وج�ود أدنى مرر 
لذلك«. وتابع: »اس�تمر ضعف الخدمات 
الصحية، وصعوبة اإلس�كان، والفس�اد 
يح�رم  ق�د  ال�ذي  املس�ترشي  اإلداري 

العسكري من إجازاته أو ترقياته بسبب 
الفس�اد اإلداري أو ق�د يخضعه لتنقات 
جائرة، وتعيينات غري مراعية للظروف، 
وانتقائي�ة يف التعيين�ات والتنق�ات ويف 

الدورات واالنتدابات”.
لبع�ض  ملن�ازل  »إزاالت  إىل  وأش�ار 
العس�كريني املرابط�ني ع�ى الجبه�ات، 
ونس�يان وتجاه�ل وتقص�ري يف ع�اج 
بع�ض مصابي الجبهة ومنه�م مبتورو 
األطراف، واعتقاالت واتهامات ملن يبدي 
رأًي�ا منهم أو مطال�ب مرشوعة«. وأبرز 

الحزب أن األسوأ من ذلك كله سلب الروح 
الوطني�ة م�ن القطاع�ات العس�كرية، 
وجعلها خدمة للس�لطة، وليس للوطن، 
العس�كرية  القطاع�ات  أن  وترس�يخ 
خدمة للملك وويل عهده وليس�ت للوطن 
ومؤسساته وحماية للشعب ومقدراته. 
الوطن�ي،  التجم�ع  ح�زب  واس�تنكر 
ه�ذه اإلس�اءة للعس�كريني واإلهان�ات 
املتك�ررة للمؤسس�ات العس�كرية ودعا 
إىل عدم االس�تهتار بدماء جن�ود الوطن 
وإىل  وقطاعاته�م،  مراتبه�م  بمختل�ف 
ع�دم تعريضهم للخط�ر بخوض معارك 
ال طائ�ل من ورائها. كم�ا دعا الحزب إىل 
تعزيز املؤسس�ات العسكرية السعودية، 
وإعطاء القادة الفرص�ة لبنائها لخدمة 
ع�ى  وأك�د  الش�عب  وحماي�ة  الوط�ن 
رضورة عدم اس�تخدام هذه املؤسسات 
لتمري�ر صفقات فاس�دة، أو إخضاعها 
لاس�تخدام الس�يايس م�ن قب�ل ق�ادة 
سياس�يني ال يملكون الخرة وال القدرة 

عى تسيري املؤسسات العسكرية.
الجدير بالذكر أنه خ�ال األيام املاضية، 
تّمك�ن أبطال الجيش واللجان الش�عبية 
اليمني�ة »أنصار الله« من تحقيق الكثري 
م�ن االنتص�ارات خ�ال االي�ام املاضية 
مدين�ة  باتج�اه  التق�دم  واس�تطاعوا 
م�أرب آخ�ر معق�ل لحكومة »عب�د ربه 
منص�ور ه�ادي« املس�تقيلة يف ش�مال 
اليم�ن واس�تطاعوا تحقي�ق الكثري من 
االنتص�ارات يف العديد من جبهات القتال 
وال س�يما يف محافظ�ات تع�ز والجوف. 
االنتص�ارات  ه�ذه  ل�كل  واس�تمراراً 
الصاروخي�ة  الق�وة  أعلن�ت  امليداني�ة، 
التابعة ألبطال الجيش واللجان الشعبية 
اليمني�ة »أنص�ار الل�ه« قب�ل ع�دة أيام 
اس�تهداف رشك�ة ارامك�و النفطي�ة يف 

العاصم�ة الس�عودية الري�اض بغارات 
جوية نفذتها عددا من الطائرات املسرية 
للجماعة، ضمن عملية نوعية استهدفت 

العمق السعودي.
وعق�ب كل هذه الهزائم الت�ي ُمنيت بها 
اململكة والتي أثرت س�لباً عى اقتصادها 
املرتنح، أعلن وزير الخارجية الس�عودي 
قب�ل عدة أيام عن مب�ادرة جديدة إلنهاء 
الحرب يف اليمن والخروج بماء الوجه من 
املس�تنقع اليمني. ولقد ج�اءت املبادرة 
السعودية للسام يف اليمن لتمثل محاولة 
م�ن الري�اض للخ�روج م�ن املس�تنقع 
اليمن�ي، ولكنه�ا أيضاً تش�كل مس�عى 
إلبراء الذمة أمام الغرب الذي بات يلومها 
ع�ى الح�رب التي تب�دو با نهاي�ة. ويف 
هذا الس�ياق، رحب مجل�س األمن الدويل 
بإعان اململكة العربية السعودية، إنهاء 
الرصاع يف اليمن والتوصل إىل حل سيايس 
ش�امل، يتم�اىش م�ع اق�رتاح املبع�وث 
الخاص لألمم املتحدة بوقف إطاق النار 
عى الصعيد الوطني، وإعادة فتح مطار 
صنع�اء الدويل، والس�ماح بحرية حركة 
الس�فن للوقود والسلع األخرى إىل ميناء 
الحدي�دة وفًقا التفاقية »س�توكهولم«. 
ورحب أعضاء املجلس، يف بيان صحفي، 
بجهود الوس�اطة التي تبذلها ُعمان بني 
أصحاب املصلحة الرئيس�يني وش�جعوا 
عى استمرار املشاركة لنزع فتيل األزمة 
يف املنطقة. ودعا املجلس جميع األطراف 
إىل االنخ�راط بش�كل بن�اء م�ع املبعوث 
الخاص لألمم املتح�دة والتفاوض، دون 
رشوط مس�بقة، م�ن أجل وق�ف فوري 
الوطن�ي  الصعي�د  ع�ى  الن�ار  إلط�اق 
وش�املة  ش�املة  سياس�ية  وتس�وية 
مملوك�ة لليمني�ني، وفًقا لألح�كام ذات 

الصلة من قرارات مجلس األمن الدويل.

4عربي دوليعربي دولي
اإلمام الخامنئي: العميد حجازي عاش مجاهدًا في خدمة اإلسالم والثورة

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال رئي�س الوزراء األس�رتايل س�كوت موريس�ون، 
إن ب�اده ستش�كل لجن�ة ملكية للتحقي�ق يف حاالت 
انتح�ار بني عس�كريني حالي�ني وس�ابقني، رضوخا 
لضغوط الرأي العام، للتوصل لس�بل وقف زيادة عدد 

املنتحرين.
وأضاف موريسون للصحفيني يف كانبريا، عندما أعلن 
دعوته لتش�كيل هذه اللجنة: »أعتق�د وآمل أن تكون 
عملية ملداوة الجروح.. أتعشم أن تكون عملية يمكن 
م�ن خالها للمحارب�ني القدامى واألرس أن يش�عروا 
ببع�ض الراح�ة، لكن م�ن الواضح أنه�ا ال يمكن أن 

تعوض الخسارة«.
وأش�ار إىل أنه يأمل يف أن تبدأ اللجنة امللكية جلساتها 
يف وق�ت الحق من هذا الع�ام، منوها بأنه من املتوقع 
أن تقدم اللجنة التوصيات النهائية يف 2023. وس�يتم 
تكلي�ف مف�وض ع�ام دائ�م بمهم�ة ضم�ان تنفيذ 

التوصيات.
وتظه�ر بيانات حكومي�ة أن أكثر من 500 ش�خص 

فارق�وا الحي�اة نتيج�ة عملي�ات االنتح�ار منذ عام 
الع�ام،  ال�رأي  أث�ارت غض�ب  2001، يف إحصائي�ة 
بم�ا يف ذل�ك الحزب ال�ذي ينتمي إليه رئي�س الوزراء 
موريس�ون. وبرزت ه�ذه القضي�ة يف أس�رتاليا بعد 

حملة رفيعة املستوى قامت بها، جويل آن فيني، التي 
انتحر ابنها ديفيد، الضابط البحري الس�ابق، يف عام 
2019 بع�د أن ت�م إرس�اله يف وقت س�ابق إىل العراق 

وتيمور الرشقية وجزيرة بوجانفيل.

المراقب العراقي/ متابعة...
أقّر مس�ؤول أمني أردني ب�أن محاولة إطاحة 
املل�ك عب�د الل�ه الثان�ي، يف الرابع من الش�هر 
الج�اري، »كان�ت مخّطط�اً متع�ّدد األطراف، 
وانقاباً كبرياً ومعّقداً ب�كّل املقاييس«، مؤّكداً 
تورُّط أمريكا وإرسائيل واإلمارات والس�عودية 
يف املحاولة، التي نجح امللك األردني يف إفشالها 

بشكل هادئ.
املس�ؤول األردن�ي أش�ار إىل أن »وع�ي املل�ك 
وتحريكه الرسيع للقوات العس�كرية واألمنية 
أفش�ا املحاولة االنقابية إلزاحته واس�تبداله 
بأح�د أف�راد األرسة الحاكمة«، وهو ش�قيقه 
األم�ري حم�زة ب�ن الحس�ني. وع�زا »تخطيط 
املوق�ف  إىل  للمحاول�ة  »إرسائي�ل  قي�ادات يف 
السلبي لألردن من صفقة القرن التي رأى فيها 

تنفي�ذاً ملخّطط الوط�ن البديل للفلس�طينيني 
وإلحاقاً لغور األردن باألرايض املحتلّة.

وق�د أث�ار هذا املوق�ف خش�ية »إرسائيل« من 
أن يش�ّكل ض�وءاً أخ�ر لتحرّك فلس�طينّيي 
األردن وعش�ائره ضّد »الصفقة«، لذلك »طلب 

املس�ؤولون اإلرسائيلي�ون مس�اعدة الرياض، 
وق�د اش�رتط ويلّ العهد الس�عودي، محمد بن 
س�لمان، لذلك املوافقة عى نق�ل الوصاية عى 
املقّدس�ات اإلس�امية يف القدس من األردن إىل 

السعودية«.
وبعد نيل موافقة واش�نطن، »أخذ ابن سلمان 
األمور ع�ى عاتقه، وف�ّوض )رئي�س الديوان 
امللك�ي الس�ابق( باس�م ع�وض الل�ه القي�ام 
بالتحض�ريات الرورية النتق�ال الحكم عى 
مس�توى األرسة، فيم�ا ُكلّ�ف محم�د دح�ان 
التحرّك عى مس�توى العش�ائر وفلس�طينّيي 
األردن، وعمل الس�عوديون عى تس�ليح بعض 
أبن�اء العش�ائر الجنوبي�ة مّم�ن حصلوا عى 
الجنس�ية الس�عودية للقيام بأعمال عسكرية 

إذا اقتىض األمر«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعرب�ت الحكوم�ة األملانية ع�ن تفاؤله�ا إزاء املفاوضات 
الجاري�ة يف العاصمة النمس�اوية فيينا بني إيران والقوى 
الك�رى يف محاول�ة إلحي�اء االتف�اق النووي امل�رم عام 

.2015
ورصحت متحدثة باسم الحكومة األملانية االثنني، حسب 
وكال�ة »رويرتز«، أن برل�ني ترى »تقدم�ا وإرادة للميض 

قدما« يف املفاوضات النووية مع إيران.
من جانبه�ا قالت الخارجية اإليراني�ة إن مباحثات فيينا 
تس�ري عى الطري�ق الصحيح حت�ى الي�وم، وإن طهران 
قدم�ت مس�ودة نص اتف�اق وطلبت من الط�رف املقابل 
اإلرساع يف الدخول بالقضايا الهامة والنصوص املشرتكة.

وج�اء يف بي�ان الخارجي�ة: »نح�ن نس�ري ع�ى الطريق 
الصحي�ح، وقد تم إح�راز تقدم ، لكن األم�ر ليس كما لو 
أننا وصلنا إىل املرحلة النهائي�ة. حاولنا تقديم نصوصنا، 

ومن ناحية أخرى أردنا إدخال أمثلة ونصوص مش�رتكة 
برسعة. كلما حدث ذلك مبك�را، كان بإمكاننا التفكري يف 
النتيجة بشكل أفضل. من السابق ألوانه التفكري يف األمر. 
نح�ن اآلن يف مرحل�ة يلزم فيها إجراء مناقش�ات بش�أن 
القضايا الصعبة. لس�نا يف عجلة من أمرنا واملهم التحرك 

يف إطار أوامر املرشد األعى للثورة ومصالح الشعب«.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال الرئي�س األمريكي ج�و بايدن إنه 
يري�د اخ�راج الق�وات األمريكي�ة من 
أفغانس�تان بحلول 11 أيل�ول من هذا 
الع�ام، مؤجا املوعد النهائي الذي كان 
قد وافق عليه س�لفه الرئيس الس�ابق 
دونال�د ترامب والذي كان من املقرر أن 

يكون يف 1 أيار املقبل.
وبني عامي 2010 و 2012، عندما كان 
ل�دى الواليات املتح�دة أكث�ر من 100 

أل�ف جندي يف الب�اد، ارتفع�ت تكلفة 
الح�رب إىل م�ا يق�رب م�ن 100 مليار 
دوالر س�نويا، وفق�ا ألرق�ام الحكومة 

األمريكية.
ووفق�ا ل�وزارة الدف�اع األمريكية بلغ 
إجمايل اإلنفاق العسكري يف أفغانستان 
من ترشين األول من عام 2001 وحتى 
أيل�ول م�ن ع�ام 2019م، 778 ملي�ار 
دوالر. وباإلضافة إىل ذلك، أنفقت وزارة 
الخارجية األمريكية، إىل جانب الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية )يو إس إيد( 
ووكاالت حكومية أخرى نحو 44 مليار 

دوالر عى مشاريع إعادة اإلعمار.
وبذل�ك يصل إجمايل التكلفة، اس�تنادا 
إىل البيان�ات الرس�مية، إىل 822 ملي�ار 
دوالر ب�ني عام�ي 2001 و 2019، لكن 
إنف�اق يف  أي  األرق�ام ال تش�مل  تل�ك 
باكس�تان الت�ي تس�تخدمها الواليات 
املتح�دة كقاع�دة للعملي�ات املتعلق�ة 

بأفغانستان.

مسؤول أردني: ابن سلمان ساعد الصهاينة مقابل 
وعد بـ»الوصاية« على القدس

أستراليا تحقق في حاالت انتحار بين عسكرييها

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت وزارة الدف�اع والخارجي�ة اإلس�بانية 
ه�ذا األس�بوع، أن آخ�ر 27 جندًي�ا إس�بانًيا 
يف أفغانس�تان س�يغادرون الب�اد ه�ذا العام، 
وأص�درت إس�بانيا ه�ذا الق�رار بالتزام�ن مع 
رحي�ل الواليات املتح�دة وبقية حلف�اء الناتو، 
مما وضع ح�ًدا ملهمة »الدعم الح�ازم«، والتى 
جمعت ما يق�رب من 10000 جندى منترشين 
ىف ذل�ك البل�د. وأش�ارت صحيف�ة »املون�دو« 
اإلسبانية إىل أن وزيرة الدفاع مارجريتا روبلز، 
أك�دت أن »الخطوط العامة لخطة االنس�حاب 
التى اقرتحته�ا الواليات املتحدة توفر هامًش�ا 

كافًيا لضم�ان تعزيز التقدم الديمقراطي الذي 
تم إحرازه يف الباد فيما يتعلق بحقوق اإلنسان 
والتعليم ورفاه النس�اء واألطفال«. مش�رية إىل 
أن ه�ذا »يمنع أفغانس�تان م�ن أن تصبح مرة 

أخرى ماًذا للمنظمات اإلرهابية«.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن هذه كان�ت واحدة 
م�ن أصغر امله�ام إلس�بانيا، حي�ث أن الجنود 
املنترشين هناك بال�كاد يمثلون 1% من 2900 
جندي تخطط الباد لإلبقاء عليهم هذا العام يف 
بعثات بالخارج، كم�ا أعلن بمجلس الوزراء يف 
امل�ايض 2020. ويف 3 كانون األول 2020، وافق 
مجل�س الن�واب عى م�رشوع قان�ون املوازنة 

العامة للدولة لعام 2021 بندا قدره 314 مليون 
يورو للبعثات يف الخارج، والتي تشمل النفقات 
املادية واالس�تثمارات واملدفوعات للمسؤولني، 
ولكن بعده�ا طرحت الحكوم�ة رقما مختلفا 
يصل إىل مليار و17٦ مليون يورو، أي ما يقرب 

من أربعة أضعاف ما كان مقرًرا يف امليزانية.
ومن�ذ عام 2019، ظ�ل اإلنفاق ع�ى العمليات 
يف الخ�ارج هو نفس�ه، ويف عام 2018 كان أقل 
قلي�ًا فقط، ملي�ار و100 مليون ي�ورو، لذلك 
يحذر أورتيج�ا من أنه ال يزال من غري املرر أن 
ال ينعكس هذا البند عى هذا النحو يف امليزانيات 

كل عام.

المراقب العراقي/ متابعة...
»فايننش�ال  صحيف�ة  ن�رشت 
تايمز«، معلومات عن التحقيقات 
الجاري�ة يف األردن، واالتصاالت يف 

ما يخص قضية األمري حمزة.
ويأتي نرش تقري�ر الصحيفة، يف 
وقت شهد فيه األردن منعا للنرش 
يف ما يتعلق بالتحقيقات الجارية 

يف قضية األمري.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولني 
أردني�ني وصف�وا له�ا محتويات 
رس�ائل »واتس�اب« وغ�ري ذل�ك 
م�ن االتصاالت التي ت�م التنصت 
عليها، وتكشف عن أشكال تبتعد 

عن عملية بناء قاعدة تنافس.
وتقرتح صورة ع�ن التعاون بني 

باس�م ع�وض الل�ه وويل العه�د 
السعودي محمد بن سلمان الذي 

كما يقال ال يحب امللك عبد الله.
أوقات  الرس�ائل ع�ى  وتحت�وي 
معين�ة يمكن فيه�ا لألمري دعوة 

أنصاره إىل الشوارع لاحتجاج.
وقال املس�ؤولون إن األمري حمزة 
النصيح�ة م�ن مجموعة  طل�ب 

ع�وض  فيه�م  بم�ن  التواص�ل 
الل�ه، حول م�ا إن كان عليه دعم 
سلس�لة م�ن التظاه�رات الت�ي 
خط�ط له�ا يف 24 آذار/ مارس، 
ش�بابية  حرك�ة  إليه�ا  دع�ت 
نظم�ت تظاه�رات عى ش�اكلة 
االحتجاج�ات يف الربي�ع العرب�ي 

التي طالبت باإلصاح.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

الموندو: إسبانيا تسحب آخر 27 جنديًا من أفغانستان بعد عقدين من التواجد

فايننشال تايمز: تسرب تفاصيل جديدة عن التحقيقات واتصاالت األمير حمزة

إعدامات بالجملة في السعودية

الرياض تتخبط وتبحث عن قشة نجاة من المستنقع اليمني

كم بلغت خسائر أميركا في حرب أفغانستان؟

المانيا ترحب بمحاوالت احياء االتفاق النووي
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الثالثاء 20 نيسان 2021  
العدد 2571 السنة الحادية عشرة

في 14 تموز/يوليو 2015 ُتوجت الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى حل شامل للبرنامج النووي اإليراني. شّكل 
هذا االتفاق منعطًفا رئيسًيا في هذه المسألة، حيث كان من المفترض أن يسهم التنفيذ التام له في بناء الثقة في الطابع 

السلمي الحصري لبرنامج إيران النووي، إال أن تعنت اإلدارة األميركية وإنسحاب دونالد ترامب من اإلتفاق عّقد األمور 
وأعادها إلى نقطة الصفر، لذلك على جون بايدن اليوم تعبيد الطريق وترميم العالقة، وإال فإن الطريقة التي يخوض فيها 

المفاوضات من خالل الضغط على إيران عبر وكالئه لن تجدي نفًعا.

ودون أدنى ش�ك ف�إن من مصلح�ة الوالي�ات املتحدة 
العودة لإلتفاق ألنه س�يخفف من احتمالية الذهاب إىل 
املواجه�ة العس�كرية التي س�تكون تداعياتها خطرية 
أوالاً ع�ىل املصال�ح األمريكي�ة وعىل مصال�ح حلفائها 
وعىل املنطقة. لك�ن احتمالية إيقافه للربنامج النووي 
اإليران�ي غري مؤكدة بل غ�ري مضمونة، فيما األمريكي 
ي�درك ذل�ك ويجعله يف حال�ة إرباك فيم�ا يخص خيار 

العودة إىل اإلتفاق.
العودة إىل الصفقة سيتيح مزيداًا من الوقت التفاقيات 
املتابعة بش�أن القضاي�ا اإلقليمية ومج�االت الخالف 
األخ�رى. ه�ذه القضاي�ا حاس�مة للمصال�ح األمنية 
للوالي�ات املتح�دة ورشكائه�ا اإلقليمي�ن، وم�ن غري 
املرج�ح أن تنخرط طه�ران يف أي محادثات حول هذه 
القضاي�ا م�ا لم تتم اس�تعادة خط�ة العمل الش�املة 

املشرتكة.
: مسار املفاوضات رهن عدة اعتبارات أوالاً

كثر األخذ والرّد يف مس�ار عملية التفاوض بن الواليات 
املتح�دة األمريكي�ة والجمهورية اإلس�المية اإليرانية. 
ا للتفاوض مبارشة  وبعد أن رفضت إيران مؤخراًا عرضاً
م�ع الوالي�ات املتح�دة يف اجتماع غري رس�مي اقرتحه 
األوروبي�ون إلحياء االتفاق النووي الذي انس�حب منه 
الرئي�س دونالد ترام�ب قبل نحو ثالث س�نوات؛ بدأت 

أمريكا أمام مسار جديد من التفاوض.
ويع�ّد مس�ار املفاوض�ات اإليراني�ة - األمريكية اليوم 
رهناً�ا ملجموع�ة من اإلعتب�ارات والظ�روف والرشوط 
والتي تختلف بحس�ب وجهات النظر التحليلية. هناك 
من يعت�رب أن االقتصاد اإليراني يف وضٍع خانق وبالتايل 
يضغط ع�ىل الحكومة اإليرانية للذه�اب نحو اإلذعان 
لل�رشوط األمريكية، ومنه�م من يعترب أنه�ا أمٌر ال بد 
من�ه وذل�ك لتجنب ح�رب نووي�ة مس�تقبلية. يف حن 

يعترب البعض اآلخر أن ممارسة أقىص قدٍر من الضغط 
إللح�اق املزي�د من األل�م لن يعي�د طه�ران إىل طاولة 

املفاوضات أو يوقف طموحات إيران النووية.
ا يف  ا بس�يطاً ويلح�ظ الجان�ب اإليران�ي الي�وم تغي�رياً
ترصيح�ات اإلدارة األمريكية ولم يش�هد تغيرياًا عملياًا 
يف سياس�تها تجاه طهران، بحس�ب ما رصح الرئيس 
اإليراني حس�ن روحاني. وحي�ث أّن إيران قد حافظت 
عىل االتف�اق النووي، فمن حق الش�عب اإليراني إلغاء 
العقوب�ات عنه، بحس�ب تعب�ري روحاني. م�ن الجهة 
املقابلة؛ يس�تعد بايدن لبث روح جدي�دة يف االتفاقية، 
لكنه للحفاظ عىل رشكاء واشنطن الخليجين، يحتاج 

إىل اس�رتاتيجية فعلية لحمايتهم وط�رق تمكنهم من 
املشاركة يف هذه االسرتاتيجية.

ثانياًا: التفاوض عملية طويلة.. إيران لن تستسلم
كت�ب جون ب. ألرتمان يف Defense one مقاالاً يتحدث 
في�ه ع�ن ع�ودة ش�اقة للمفاوض�ات األمريكي�ة مع 
إيران بعد انس�حاب الرئيس السابق دونالد ترامب من 
االتف�اق النووي. وب�رأي الكاتب، ال ينبغ�ي أن نتوقع 
عودة س�هلة للمفاوضات، كما يري�د فريق بايدن، وال 
ينبغ�ي أن نتوق�ع أن تستس�لم إيران. وب�دالاً من ذلك، 

ينبغي أن نتوقع عملية مطولة تتخللها أزمة.
ويقول ألرتم�ان »يب�دو أن الربنامج الن�ووي اإليراني 

بأكمله يب�دو أحياناًا أنه يعم�ل كأداة لتنظيم التوترات 
الدبلوماس�ية وليس كمس�عى علمي«. وي�رى أنه من 
ا قبل االنتخابات  ا واسعاً غري املرجح أن تربم إيران اتفاقاً
الرئاس�ية يف حزيران 2021، والتي ستنتج عىل األرجح 
ا يف املفاوضات من الرئيس املنتهية  ا أكثر تشكيكاً زعيماً

واليته حسن روحاني.
ثالثاًا: الرشط اإليراني واضح.. رفع العقوبات

املوق�ف اإليران�ي اإليران�ي الي�وم ال لب�س في�ه، وهو 
واضح من خالل اش�رتاط الرئيس حسن روحاني رفع 

العقوبات قبل كل يشء.
وعىل كل األحوال لقد حدَّد املس�ؤولون اإليرانيون عودة 
أمري�كا إلی االتفاق الن�ووي ورفع جمي�ع العقوبات، 
�ا للموافقة ع�ىل املفاوضات مع واش�نطن. وقد  رشطاً
قطع آية الله العظمى اإلمام السيد عيل الخامنئي الشك 
باليق�ن بقول�ه إنه »ع�ىل األمريكين رف�ع العقوبات 
�ا واجباتنا بعد ضم�ان رفعها«،  أوالاً لن�ؤدي نحن أيضاً
�ا أن »اإلقرتاحات التي تقدمها الواليات املتحدة  موضحاً

هي إقرتاحات مسيئة حتى إنه ال يمكن النظر فيها«.
ا، ويف املحصل�ة، فإن إيران تح�رتف جيداًا لعبة األمم،  إذاً
تمتلك أوراق القوة، ترد وتواجه حيث يجب، تتعامل من 
الند، ألن القوي يت�م إحرتامه يف موازين القوى، وتملك 
الق�رار واإلرادة واألوراق الرابح�ة، وبالتايل عىل الغرب 
ا عدة يمك�ن اللعب  أن يفه�م ب�أن ل�دى طه�ران أوراقاً
ضده من خاللها، ملواجهة األوراق املعادية املس�تخدمة 
يف حص�ار الجمهوري�ة اإلس�المية، وه�ي م�ن خالل 
التفاوض غ�ري املبارش تثب�ت معادلة التعام�ل باملثل، 
والندية يف سياس�ية املواجهة مع واشنطن وحلفائها، 
وبالتايل الدفع نحو إفهام األمريكي بأن الطرف اإليراني 
هو طرف قوي ال يمكن اللعب معه عىل حافة الهاوية، 

وأن الطريقة املتبعة لن تؤدي إىل االتفاق.

بقلم/عبد الخالق الفالح  
يظه�ر ان االحداث اخ�ذت بالرتابط بعضها 
مع بع�ض والترصيحات تنم ع�ن تطورات 
جدي�دة يف تصاع�د والتفج�ريات واالعم�ال 
االرهابي�ة التي تقع هذه االي�ام وما تحدث 
من ارق�ة للدماء العراقي�ة الربيئة هي ثمن 
املطالبات املحق�ة الخراج القوات االمريكية 

واالجنبية من العراق ...
والش�ك م�ن ان  الترصيح�ات الت�ي ادىل به 
رئي�س مجل�س الن�واب محم�د العلب�ويس 
للقن�وات الفضائية حول املوازنة الس�نوية 
الت�ي مررها مجلس النواب يف اضافة مبالغ 
يف امليزاني�ة الس�نوية ، مخصص�ة للوق�ف 
الس�ني لحل الخالفات العشائرية ) الفصل 
العشائري(  من اجل عودة العوائل الداعشية 
اىل مناطقهم والتي تواجه عودتهم معارضة 
م�ن قب�ل العش�ائر وللحقيقة انه�ا كارثة  
يجب ان ال تمر دون النظر اليها بجد بسبب 
هذه الخط�وة الغري مبارك�ة واملادة تخالف 
الدس�تور اصالاً والن الدواعش قد عملوا عىل 
غسل عقول تلك العوائل صغريهم وكبريهم 
وه�ي تض�اف اىل املقولة التي كث�ر الحديث 

عنها م�ن ان املجامي�ع االرهابي�ة للداعش 
ق�د انتهت عس�كريااً وماليااً وهي ش�عارات 
انتخابية تطرحها تلك القوى من اجل كسب 
اصوات هذه العق�ول النكرة والحصول عىل 
تعاطف ابن�اء هذه املناطق وه�ي من نتاج 
و تخطي�ط أجهزة املخاب�رات الدولية وعىل 
رأس تلك الدول الوالي�ات املتحدة االمريكية 

باعرتاف مسؤوليهم.
الحكوم�ة  أن  تش�عرت  األجه�زة  وه�ذه 
املركزية العراقية ضعيفة تس�تطيع تمرير 
اي مخطط وقد تس�تغل الخالفات الداخلية 
إلع�ادة إحي�اء ه�ذه العصابات م�ن جديد 
وبش�كل اقوى يف ظل ضعف سيطرة الدولة 
ع�ىل االمور ، نعم ق�د يكون ق�د انتهى هذا 
التنظي�م يف مواق�ع كث�رية بطرده�م م�ن 
مدن وقصب�ات وخل�ت بع�ض املحافظات 
بع�د تعاون ابناءها م�ع الحكومة يف الدفاع 
ع�ن اهله�م والت�ي كانت تحت س�يطرتهم 
مث�ل املوصل واالنب�ار وصالح الدي�ن واكثر 
م�ن منطقة من دياىل واعتق�ل املئات منهم 
وه�روب االالف اىل دول اخرى وخاليا نائمة 
تس�مى »االن�زواء النش�ط« ومل�ئ ان�وف 

الكث�ري من األطف�ال رائحة الدم والش�باب 
عىل التش�في بالقتل ومن حي�ث املضمون 
فه�و م�ا زال جاه�زااً أن يط�ل برأس�ه عرب 
مح�اوالت عديدة واراد املحت�ل حتى اآلن لم 
تتحقق وقام يربط القوى السلفية والبعثية 
العراقي�ة بهذه املجموع�ات الصغرية، وقاد 
تحالفااً دوليااً مكونااً من 79 دولة »ملحاربة« 

ه�ذا التنظيم الذي س�يطر عىل مس�احات 
شاس�عة يف كل م�ن الع�راق وس�وريا كما 
ادع�ى كذب�ااً، وارتكب يف مناطق س�يطرته 
انته�اكات بش�عة وخط�رية ضد الس�كان 
املدنين ام�ام اعن هذه الق�وات ودعمتهم 
لوجس�تيااً وال زالت كذلك رغم قلت عددهم، 
قد ُترقى إىل جرائم ضد اإلنس�انية والنه  لم 

تتحقق مطالبه بكامله لذلك فإنه »س�يعود 
بأشكال أخرى«.

ان م�ن يري�د  القضاء عىل الفك�ر املتطرف 
الذي يجنح نح�و العنف عليه بالرضورة أن 
ينهي الجهات التي وقفت اىل جانبه سياسيااً 
ولديه�م عالقات مع داعش و الس�عودية و 
قطر و ماش�ابه ذلك ومستمرة وبشكل غري 
مبارش حتى هذه اللحظة يف استغالل املنابر 
الدولي�ة لالطاحة بالق�وى التي تمكنت من 
ان تق�ي عىل هذه املجموعات يف س�احات 
املعاركة بكل رشف  ويف الوقت الذي تتعاون 
في�ه الواليات املتحدة وق�وى غربية وعربية 
يف الخف�اء مع هذه املجموع�ات  وتقدم لها 

الحماية .
 وكذلك من السياس�ين يف الداخل الحكومي 
وعيل وزن كبري و بن املستش�ارين و امثال 
تل�ك العنارص املوالية لح�زب البعث التي قد 
تربعت يف العديد من املؤسسات مثل مجلس 
املؤتم�رات  يف  وتش�ارك  العراق�ي  الن�واب 
العربي�ة واالقليمي�ة لتوزيع الته�م الباطلة 
وتطال�ب بمواق�ف اس�تجدائية انتخاباتية 
مساعدة الشعب العراقي النقاذه من القوى 

الخرية التي طه�رت ارايض الوطن من هذه 
املجموع�ات وقدم�ت الدم�اء يف س�بيل ذلك 
دون منة ويقود هذا املسار البعثي املخرضم 
الدكت�ور ظاف�ر العان�ي الب�وق املدافع عن 
صدام حسن يف حن سقوط النظام البعثي 
ع�ام 2003  واليوم يظهر بلباس داعش من 
خالل خلق أزمة كربى يف العراق و إس�تغالل 
قابلي�ة التحريض الس�ني – البعثي إلكمال 
ه�ذه العملية وه�و رئيس لجن�ة العالقات 
الخارجي�ة يف الربمل�ان واس�تغل وج�وده يف 
اجتم�اع مؤتم�ر املجال�س العربي�ة االخري 
ليقف ب�كل وقاحة ويطال�ب املجلس انقاذ 
العراق من يد الحش�د الش�عبي ويسميها » 
امللشيات » دون خجل فيجب طرد هوالء من 
دواعش السياسة من الحكومة و الربملان و 
املناصب العلي�ا وعزلهم عن الواقع العراقي 
الثقايف والسيايس والعلمي وجميع املجاالت 
لخطورته�م املس�تقبلية   »واملع�روف م�ن 
ان مجل�س الربملان�ات العربي�ة الصوري لم 
يس�تطع حل موضوع الخالف�ات الخليجية 
ول�م يتط�رق اليه�ا«، او االط�راف الت�ي ال 
تؤم�ن  بالديمقراطي�ة وتش�ارك يف العملية 

السياس�ية تح�ت مظل�ة قبول اآلخ�ر زورااً 
وهي غري مقتنعة بوح�دة الوطن والتنظيم  
اساس�ااً نش�أ يف منطقة يغلب عليها سمات 
الطائفية والفقر والرصاعات وغياب جهود 
التنمي�ة، ويف ظل اس�تمرارية هذه الظروف 
فإن األفكار املتشددة قادرة عىل التحور مع 
تغ�ري الظ�روف،  إن العوام�ل البنيوية التي 
، هي ال  س�اهمت يف ظهور »داعش«، ابتداءاً
ت�زال عىل حالها ومس�تعدة لتوفري االرضية 
االزم�ة لعودتها ولديها الق�درة عىل زعزعة 
االمن بش�كل محدود وهذا م�ا يتم بتوجيه 
أمريك�ي. وهذا يأتي بهدف إس�تمرار تواجد 
الق�وات األمريكي�ة يف الع�راق.، وهي زادت 
تطرفااً، وأصبحت أكثر وضوحااً وس�وءااً مما 
كان من قب�ل، وجميعها عوامل قد تدفع إىل 
ظهور تنظيماٍت أكث�ر تطرفااً من »داعش« 
وأخوات�ه وبتس�ميات جدي�دة لوبقيت هذه 
الش�خوص يف العملي�ة السياس�ية وحي�ث 
تكون اذرع لنرش الطائفية بحقدها االسود 
وتعترب األراىض واألع�راض واألموال وبيوت 
العب�ادة ل�كل أصح�اب املذاه�ب والديانات 

األخرى»غنائم حرب« وقد يعود اكثر فتكااً.

بقلم/عادل الجبوري
مرت الذكرى الس�نوية الثامن�ة عرشة لإلطاحة 
بنظ�ام صدام واحتالل العراق م�ن قبل الواليات 
املتح�دة األمريكي�ة تح�ت مظلة ما أُطل�ق عليه 
»التحال�ف ال�دويل«، يف ظ�ل أج�واء ومناخ�ات 
سياسية مضطربة وقلقة، جراء تراكمات أخطاء 
األعوام املاضية من جانب، والحقائق واملعطيات 
الراهن�ة من جانب آخر، وم�ا أفرزه ذلك التداخل 
والتش�ابك الكبري بن تراكم�ات األمس وحقائق 
اليوم. وق�د جاء ذلك ليضفي املزي�د من التعقيد 
عىل املشهد العام يف البالد، ويقلص فرص وآفاق 

الحلول واملعالجات املطلوبة.
من الطبيع�ي أن تطرح يف كل ع�ام، ومع حلول 
الذكرى الس�نوية لذلك الحدث التأريخي الكبري، 
ق�راءات وآراء ووجه�ات نظ�ر متباين�ة بش�أن 
خلفي�ات وظ�روف وتداعي�ات ومخرج�ات م�ا 
حدث، من دون أن تتبل�ور رؤية إجمالية واحدة 
بمس�ار معن واضح تكون فيه نق�اط االلتقاء 

أكثر من نقاط االفرتاق.
الس�يايس  واالضط�راب  الف�وىض  خض�م  ويف 
واملجتمعي الع�ام، ويف ظل غياب األفق اإليجابي 
لوضع ح�د لحال�ة النكوص والرتاج�ع، برصف 
النظ�ر ع�ن األس�باب والعوامل والظ�روف التي 
أفض�ت إىل ذل�ك، يكرر بع�ض النخ�ب الثقافية 
واالجتماعي�ة وال�رأي الع�ام أن عه�د النظ�ام 
الس�يايس الس�ابق كان أفض�ل مم�ا ه�و قائم 
حالي�ااً. ال ش�ك يف أن مث�ل ه�ذه النظ�رة تب�دو 

قارصة وضيق�ة إىل حد كبري، ألنها ال تتوقف وال 
تتبع جذور املش�كالت واألزم�ات القائمة اليوم، 
وتكتف�ي بمقارن�ات س�طحية ال تالم�س تل�ك 

الجذور.
م�ن  الهائ�ل  والك�ّم  التعقي�د  حج�م  وبق�در 
اإلش�كاليات السياس�ية واألمني�ة واالقتصادية 
واالجتماعية التي حفل بها املشهد العراقي العام 
عىل امتداد األعوام الثمانية عرشة املنرصمة، من 
الصع�ب بمكان الق�ول بصحة إح�دى الرؤيتن 
وبخطأ األخرى، ومثلما ق�ال رئيس الجمهورية 
بره�م صال�ح يف تغريدة له عرب موق�ع التواصل 
االجتماع�ي »توي�رت«: »ال يمك�ن االس�تخفاف 
بالتح�والت الكربى املتحققة بعد التغيري، ويجب 
أن نقر بإخفاق�ات ال يمكن تربيرها فقط بإرث 
النظام الس�ابق، والوضع الحايل بحاجة إىل عقد 
س�يايس جديد ُيصلح الحكم نح�و دولة مقتدرة 
اً التوقف عند  ذات س�يادة«، بيد أن من امله�م جدا
العوامل التي س�اهمت يف صياغة ورس�م معالم 
كلتا املرحلتن ومالمحه�ا وحقائقها، واألطراف 
واألدوات املحركة واملخططة واملوجهة، وطبيعة 

أجنداتها وحقيقة أهدافها الخفية واملعلنة.
األمريكي�ة  واملواق�ف  السياس�ات  كان�ت  وإذا 
والغربي�ة، وكذل�ك العربي�ة، ه�ي الت�ي أوجدت 
مجم�ل الك�وارث والوي�الت التي حل�ت بالعراق 
بس�بب نظام ص�دام، فهي ذاته�ا تقريب�ااً التي 
كرس�ت مظاهر الف�وىض واالضط�راب وغياب 
االس�تقرار يف العراق بعد التاس�ع من نيس�ان/

األمريكي�ة  املتح�دة  فالوالي�ات   ،2003 أبري�ل 
الت�ي احتل�ت الع�راق، وفرض�ت علي�ه حاكم�ااً 
أمريكي�ااً يترصف كيفما يش�اء، ه�ي التي حلت 
العس�كرية  الحكومي�ة،  مؤسس�اته  معظ�م 
واألمني�ة والسياس�ية واإلعالمي�ة، وه�ي الت�ي 
أباح�ت عمليات النهب والس�لب ألم�وال الدولة 
وممتلكاته�ا وأوجدت ثقافة »الحواس�م«، وهي 
التي وضعت معادالت سياس�ية قلقة تقوم عىل 
اعتب�ارات طائفية وقومية لم تكن س�وى قنابل 
موقوت�ة قابلة لالنفجار يف أية لحظة، وهي التي 
هيأت ومه�دت األرضيات املناس�بة للتنظيمات 
والجماع�ات اإلرهابية املس�لحة لتصول وتجول 
يف ط�ول الب�الد وعرضه�ا، وهي الت�ي رشعنت 
ثقافة الفس�اد اإلداري وامل�ايل، لتتعطل الزراعة 
األساس�ية،  الخدم�ات  وترتاج�ع  والصناع�ة، 
ويتده�ور التعلي�م، وتنع�دم ف�رص النه�وض، 

وتتالىش آفاق التقدم واالزدهار.
فرح�وا  الذي�ن  العراقي�ن  مالي�ن  يك�ن  ول�م 
واس�تبرشوا كث�ريااً ب�زوال نظام ص�دام بحاجة 
إىل وق�ت طويل ليدركوا ويس�توعبوا أن الواليات 
املتح�دة الت�ي جعل�ت نظ�ام ص�دام يجثم عىل 
صدورهم لس�نن ط�وال، لن ترتكه�م يواصلون 
فرحتهم، ألنها فتحت صفحة مأس�اوية جديدة 

بعناوين ومسميات وأشكال ومظاهر أخرى.
ولعل بع�د أعوام قالئل من الغزو واالحتالل، بات 
هناك إدراك يف الش�ارع العراق�ي، ولدى مختلف 
النخ�ب والرشائ�ح، ب�أن الكث�ري م�ن املش�اكل 

واألزم�ات التي حصل�ت، كان م�ن املمكن أن ال 
تحص�ل لوال السياس�ات الخاطئة - عن قصد أو 
من دون قصد - لواشنطن، بدءااً من عهد الحاكم 
املدني بول بريمر، الذي ش�هدت األش�هر األربعة 
ع�رشة لعمله يف الع�راق وقوع أخط�اء وكوارث 
انسحبت تأثرياتها عىل املراحل الالحقة، وهو ما 

أدركه الساسة األمريكيون أنفسهم.
ع�ىل س�بيل املث�ال ال الح�رص، أك�دت العض�و 

الس�ابقة يف مجلس النواب األمريكي لن ووليس، 
يف ترصيحات صحافية قبل بضعة أعوام، أنه »ال 
يمكن للرأي الع�ام العراقي أن ينظر إىل مثل هذا 
الع�دد الضخم من الق�وات األمريكية إال بوصفه 
قوة احتالل مس�تمر. وم�ا دام ينظر إىل الواليات 
املتح�دة باعتبارها طرفااً محتالاً، فلن يس�تطيع 
العراقي�ون تحقيق الوح�دة املطلوبة واملصالحة 
وب�ذل املزي�د م�ن جه�ود التح�ول الديمقراطي 

الالزم�ة ك�ي يحققوا اس�تقرارااً طوي�الاً األمد يف 
البالد«.

ورغم أن القوات األمريكية انس�حبت من العراق 
بص�ورة كامل�ة يف نهاي�ة الع�ام 2011، وف�ق 
االتفاقي�ة األمنية املربمة ب�ن الطرفن يف العام 
2008، ف�إن املعطي�ات والحقائ�ق ع�ىل األرض 
ل�م تتب�دل كثريااً، وال س�يما بعد اجتي�اح تنظيم 
»داع�ش« اإلرهابي لع�دد من امل�دن العراقية يف 
صيف الع�ام 2014، وبالتايل تواصلت واتس�عت 
حال�ة الش�د والجذب، ألن واش�نطن أرصت عىل 
اس�تمرار تواجدها العس�كري يف العراق، وبغداد 
أرصت عىل إنهائ�ه، لزوال م�ربرات ذلك التواجد 

وحججه، وملا تسبب به من مشاكل وأزمات.
بالتأكيد، ل�ن تصلح أحوال الع�راق مبارشة بعد 
طّي صفح�ة الغزو واالحت�الل نهائيااً. ومن غري 
املمك�ن أن تتبدل األوض�اع بن ليل�ة وضحاها، 
لك�ن ط�ّي ه�ذه الصفحة م�ن ش�أنه أن يضع 
البل�د عىل الس�كة الصحيح�ة، مع األخ�ذ بعن 
االعتب�ار حقيق�ة أن النفوذ األمريك�ي يف العراق 
ال يقت�رص عىل الوجود العس�كري فحس�ب، بل 
إن هناك مؤسس�ات ومفاصل سياس�ية وأمنية 
واقتصادية حساس�ة ينبغي إخراجها من دائرة 
الهيمنة األمريكية، حتى تأتي النتائج بمس�توى 
اآلمال والطموح�ات والتطلعات بمغادرة العراق 
مراحل الفوىض والفساد واالضطراب واالحتالل، 
بعدما غادر الطغيان والتس�لط واالس�تبداد قبل 

18 عامااً.

 

من االمور املس�تغربه حقا ما قام به وزير الرتبية العراقي مؤخرا 
من أصدار قرار عودة الدوام الحضوري لعدد من مراحل الدراس�ة 

االبتدائية يف هذا الوقت تحديدا !!
فال الوض�ع الصحي صالح للدوام واالخت�الط خاصة وان مراحل 
الدراس�ة االبتدائية اطفال وال يفقهون اي يشء بموضوع التباعد 
او االلت�زام باملعايري الصحية مثال ناهيك ان توقيت عودة الدوام يف 
ه�ذا الوقت تحدي�دا فيه صعوبة اضافية ع�ىل التالميذ وخصوصا 
مع بداية شهر رمضان املبارك واكيدا اغلب التالميذ يف حالة صيام 
كم�ا وان ارتفاع درجات الحرارة ب�دأ فعليا قبل ايام ودخول فصل 

الصيف !!
وال اعل�م ما ال�ذي جعل وزير الرتبية ان يب�ادر باتخاذ قرار عاجل 
بهذا الخص�وص ال يتقبله العقل واملنطق وكيف اقنع نفس�ه بان 
يكون الدوام مقس�وم عىل نصفن نصف الكرتوني والنصف االخر 
حضوري !! وما هي الفائدة او االس�باب املوجبة لحضور التالميذ 

مع وجود فرتة قليلة النتهاء العام الدرايس الحايل !!
كان ع�ىل وزير الرتبي�ة العراقي ومستش�اريه العباقرة واصحاب 
التاري�خ املهن�ي ان يتدارس�وا هك�ذا قرار ل�م ي�راع اي معوقات 
وتبع�ات علمي�ة وحتى اجتماعي�ة الن اغلب العوائ�ل تعيش فرتة 
صيام وبعضها تعيش يف ظروف قاهرة وصعبة الس�يما ان هنالك 
مدارس بعيدة عن مناطق س�كنى التالميذ وتحتاج اىل وسائل نقل 
او ما يس�مى ) خط نقل ( وبأجور مالية غري قليلة ش�هريا وهذه 
االمور اكيدا غابت عن علم ودرايه الوزير النها يف الواقع ال تمس�ه 
وال تم�س حوايش الوزراء بطبيعة الحال ولكنها تؤثر عىل املواطن 

الفقري وتزيد من معاناته .
ق�رار عودة ال�دوام الحض�وري وما س�يتبعه من تبعات نفس�ية 
ومالي�ة واجتماعية يثري الكثري من التس�اؤالت والش�بهات حوله 
الس�يما ان وضع التعليم يف العراق ش�هد تصاعد يف وجود املدارس 
االهلي�ة والتي تعتم�د عىل التموي�ل من خالل اس�تحصال املبالغ 
م�ن ذوي التالميذ فبالتايل أتى هذا القرار لس�يكون بمثابة الهدية 
عىل طبق من ذه�ب للمدارس االهلية ونقم�ه وجهد عىل املدارس 

الحكومية كادرا تعليميا وتالميذ !!
جميع البلدان وخاصة املتطورة منها تشدد اىل االن عىل عدم ارجاع 
الدوام الحضوري الن الوضع الصحي بالنسبة لفريوس كورونا ال 
زال يش�كل الخطر االكرب ونسبة االصابات والوفيات يف تزايد كبري 
والعراق من ضمن البلدان التي الزالت تعيش يف ظل جائحة كورونا 

وتعداعيات الفريوس .
تمنياتنا كثرية وامنياتنا واقعية نتمنى ان تصل مثل هكذا رس�ائل 
اىل اصح�اب الش�أن ومنهم وزير الرتبية العراق�ي عىس ان يتدارك 

القرار الغري صائب بقرار جدي وعقالئي وموزون .

تخبطات وزير التربية 
وارهاق اوالدنا 

بقلم/ظاهر العقييل المفاوضات النووية.. معادالت القوة اإليرانية

اعادة الحياة لداعش من خالل البرلمان..!

بعد 18 عامًا على »التغيير« .. العراق بين كماشتي الفوضى واالحتالل

بقلم/د. علي مطر
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س�مت لجن�ة الح�كام يف االتحاد اآلس�يوي 
لكرة الق�دم، الحكمني الدولي�ني العراقيني، 
زيد ثامر، وميثم خماط، لتحكيم منافسات 

بطولة أندية كأس االتحاد اآلسيوي.
الهيئ�ة  يف  الح�كام  لجن�ة  رئي�س  وق�ال 

التطبيعية، عالء عبد القادرإن »االتحاد تلقى 
إشعاراً رسمياً يفيد به باختيار الحكمني زيد 
ثام�ر وميثم خم�اط إلدارة مباريات بطولة 
أندية كأس االتحاد اآلسيوي يف قريغيزستان 
للفرتة من العارش ولغاية الحادي والعرشين 

من ش�هر آيار املقبل«. وأضاف عبد القادر، 
»نتطل�ع بثقة إىل نج�اح الحكمني يف قيادة 
املباري�ات إىل ب�ر األمان، تأكي�دا عىل براعة 
الحكم العراقي يف املحافل القارية، وقدرته 

عىل التألق يف املباريات الدولية«.

ثامر وخماط يديران مباريات كأس االتحاد 

العاب القوى يصادق على خمسة أرقام جديدة

المصارع عبد الباسط يحصد وسامًا آسيويًا المسابقات تحدد مواعيد مباريات الجولة 29  الصناعات 
يرفض استقالة

 عباس عبيد

اآلسيوي يختار فهد طالب وحمادي أحمد 
ضمن التشكيلة المثالية 

أعلن�ت االتح�اد اآلس�يوي لك�رة الق�دم، عن 
بطول�ة كأس  تاري�خ  يف  املثالي�ة  التش�كيلة 

االتحاد اآلسيوي.
وقد شهدت البطولة عىل مدار تاريخها تتويج 
10 أبط�ال نجحوا عىل مدار الس�نني يف فرض 
حضورهم وس�طوتهم ليؤكدوا مكانتهم بني 

نخبة قارة آسيا.
وضمن االس�تعداد النطالق نسخة عام 2021 
ق�ام املوقع االلكرتون�ي يف االتحاد اآلس�يوي 
لك�رة القدم بإط�الق هذه السلس�لة من أجل 

تكريم أفضل النجوم يف السنوات السابقة.
حراسة املرمى

فهد طالب )العراق(
األندية: القوة الجوية

اإلنجازات: الفوز بلقب كأس االتحاد اآلسيوي 
)2018 ،2017 ،2016(

لع�ب فه�د طال�ب يف ث�الث نس�خ م�ن كأس 
االتحاد اآلس�يوي وساهم يف فوز فريقه بلقب 

البطولة ثالث مرات عىل التوايل.
الدفاع

عيديل صفوان )ماليزيا(
األندية: نيغري سمبيالن، جوهور دار التعظيم
اإلنجازات: الفوز بلقب كأس االتحاد اآلسيوي 

)2015(
توج ن�ادي جوهور دار التعظي�م بلقب كأس 
االتح�اد اآلس�يوي ع�ام 2015، وكان املدافع 
عيدي�ل صف�وان م�ن ضم�ن النج�وم الذي�ن 

ساهموا يف صنع هذا اإلنجاز.
حاتم عقل )األردن(

األندية: الفيصيل، ذات راس
اإلنجازات: الفوز بلقب كأس االتحاد اآلسيوي 

)2005 و2006(، الوصافة )2007(.
نج�ح نادي الفيص�يل األردني يف بل�وغ نهائي 
البطول�ة ثالث مرات عىل التوايل، وتوج باللقب 
عامي 2005 و2006، حي�ث كان نجم الدفاع 
حات�م عقل من بني النج�وم الذين برزوا بقوة 

يف هذا املجد.
أحمد الصالح

األندية: الجيش، الرشطة، العربي، العهد
اإلنجازات: الفوز بلقب كأس االتحاد اآلسيوي 

)2019(
الالعب الوحيد من سوريا الذي نجح يف دخول 
التش�كيلة املثالي�ة هو أحمد الصال�ح، والذي 
يمتلك تاريخاً طويالً يف البطولة توجه بتحقيق 

اللقب عام 2019 مع نادي العهد.
بواز سالوسا )إندونيسيا(

األندية: بريسيبورا جايابورا
األهداف يف كأس االتحاد اآلسيوي: 16

يمتل�ك ب�واز سالوس�ا الق�درة ع�ىل اللعب يف 
أكثر من مركز هجومي، وقد س�جل 16 هدف 
ع�ىل مدار 24 مب�اراة يف تاري�خ كأس االتحاد 

اآلسيوي.
حسن عبد الفتاح )األردن(

األندية: الوحدات، الكرامة، الكويت
األهداف يف كأس االتحاد اآلسيوي: 23

ش�ارك حس�ن عبدالفت�اح خم�س م�رات يف 
األدوار اإلقصائية من البطولة، وقد س�جل 23 
هدف�اً جعلت منه واح�داً من أب�رز النجوم يف 

تاريخ البطولة.
نغوين كوانغ هاي )فيتنام(

األندية: هانوي
األهداف يف كأس االتحاد اآلسيوي: 2

ال زال الفيتنام�ي نغوي�ن كوانغ ه�اي يمتلك 
الفرصة لخوض املزيد من املشاركات يف كأس 
االتح�اد اآلس�يوي، ولكنه يف الف�رتة القصرية 

لغاية اآلن تألق بقوة مع فريقه هانوي.
ريكو سيمانجونتاك )إندونيسيا(

األندية: بريسيجا جاكرتا
األهداف يف كأس االتحاد اآلسيوي: 10

نجح اإلندونييس ريكو سيمانجونتاك يف صنع 
10 أهداف يف 24 مب�اراة لعبها بالبطولة، وقد 
حصل عىل نس�بة عالية من أصوات الجماهري 

املشاركني.
حمادي أحمد

األندية: القوة الجوية
األهداف يف كأس االتحاد اآلسيوي: 27

اإلنجازات: الفوز بلقب كأس االتحاد اآلسيوي 
)2016، 2017، 2018( أفض�ل الع�ب )2016 

و2018(، الهداف )2016(
حقق املهاجم العراقي حمادي أحمد إنجازات 
كب�رية يف تاري�خ البطول�ة يف غض�ون ث�الث 
س�نوات، حيث فاز بلقب البطولة ثالث مرات 
ع�ىل الت�وايل مع ن�ادي الق�وة الجوي�ة، حيث 

سجل 27 هدفا.
محمد غدار )لبنان(

األندية: النجمة، كيالنتان، طرابلس
األهداف يف كأس االتحاد اآلسيوي: 26

اإلنج�ازات: وصاف�ة كأس االتحاد اآلس�يوي 
)2005(، الهداف )2007(

يعت�ر محمد غدار من الالعب�ني القالئل الذين 
تألقوا يف كال جانبي قارة آسيا، وقد سجل 26 
ه�دف يف تاريخ البطولة، وخ�اض نهائي عام 

2005 مع نادي النجمة.
عيل أشفق )املالديف(

األندي�ة: فالنس�يا، نيو راديان�ت، آدو، تي يس 
سبورتس

األهداف يف كأس االتحاد اآلسيوي: 29
خاض عيل أشفق أول مباراة يف تاريخ البطولة 
عام 2004 واستمر يف التألق حتى عام 2020، 
واشتهر بقدراته العالية عىل استغالل الفرص 

أمام املرمى من خالل تسجيل 29 هدف.
املدرب

نزار محروس )سوريا(
أربي�ل،  الفيص�يل،  األردن،  ش�باب  األندي�ة: 

طرابلس، الجزيرة
اإلنجازات: الفوز بلقب كأس االتحاد اآلسيوي 

)2007(، الوصافة )2012(
يمتل�ك املدرب الس�وري نزار مح�روس خرة 
كب�رية يف املالع�ب القارية، حي�ث أرشف عىل 
تدريب خمس�ة أندية يف بطول�ة كأس االتحاد 
اآلس�يوي، وبل�غ النهائي مرتني م�ع فريقني 

مختلفني.
ونج�ح محروس يف الفوز بلق�ب البطولة عام 
2007 مع ش�باب األردن، ثم ع�اد بعد خمس 

سنوات للدور النهائي مع نادي أربيل.

لم تمر الرياضة النس�وية بفرتات عصيبة من الرتاجع وانهيار 
ش�به ت�ام يف بنيته�ا اإلداري�ة والفني�ة مثلما هي اآلن قياس�اً 
بسنوات العقد الثمانيني حني شهدت تلك الفرتة إنجازات الفتة 
اىل مس�توى األلعاب الفردية والجماعية شّكلت حضوراً مميزاً 
من خالل مش�اركتها يف البط�والت العربي�ة والقارية وانتجت 
بطالت مازالت الذاكرة األرش�يفية تحتفظ باسمائهن كتاريخ 

مرشق مازال يحفظ ماء وجه الرياضة النسوية العراقية.
تل�ك الف�رتة الذهبية لم تف�رض ثباته�ا وتمّيزها ل�وال تكامل 
عن�ارص أساس�ية اجتمع�ت لتح�ّدد األه�داف وترس�م طريق 
الوص�ول اليه ابت�داء من اإليمان بدور العنرص النس�وي كأحد 
اض�الع تكامل املجتم�ع، ومروراً باس�تلهام تج�ارب اآلخرين 
وانتهاًء بأهمية الرياضة النس�وية كدلي�ل لتطور ورقي البلد، 
وهو ما تحقق حني كانت اللجنة األوملبية تعتمد يف دعمها املايل 
عىل رأس الهرم وتس�تند يف إدارتها اىل هيئة مستش�ارين تعّزز 
دور املكت�ب التنفيذي وتض�م خراء وكفاءات ه�ي من كانت 
تض�ع الخطط، وتقرتح الدعم بمختلف أش�كاله، س�اهمت يف 
خلق قاعدة رياضية نس�وية كبرية لجميع األندية، وفّعلت دور 
البطوالت املدرس�ية التي تتوىّل استقطاب املواهب واالشرتاك يف 
البطوالت املحلي�ة والخارجية بالرغم من اعتمادها مبدأ تعيني 

األشخاص للمناصب فرتة طويلة.
قد يك�ون حديث بطل�ة التايكواندو الس�ابقة رشوق ش�هاب 
يلخص حقيقة ما وصلت فلس�فة التعاطي مع ملف الرياضة 
النسوية فكرياً واجتماعياً يف محاربة وتضييق فرص مشاركة 
العنرص النس�وي يف البطوالت التي ب�دأت يف التنامي أثناء فرتة 
التس�عينيات ومازالت آثارها تس�يطر عىل الواقع الحايل برغم 
غي�اب أي رد يدحض ما ورد من ش�هادة أدلت بها رشوق ربما 
بس�بب رحيل البعض عن الحياة أو ابتعاد اآلخرين عن الوسط 
الريايض إال أن أدلة تراجع الرياضة النس�وية وخاصة األلعاب 
الفردية، وانحس�ار ظهور املواهب إال ما ن�در منذ تلك الحقبة 
ولحد اآلن قد يشكل رؤية حقيقية لكل األحداث التي حصلت يف 

حينها وكانت سبباً فيما وصلت اليه.
وبرغم أن فرتة ما بعد 2003 شهدت انفتاحاً بدعم غري محدود 
مالي�اً وفرضت النظ�ام االنتخابي كخيار إلش�غال املناصب يف 
اللجنة األوملبية إال أن كل اإلدارات السابقة غفلت بشكل غريب 
ع�ن إزالة القي�ود املتوارثة عىل الرياضة النس�وية وفش�لت يف 
وضع أس�س جديدة للنهوض به�ا وأصبح وجود النس�اء من 
أصحاب الكف�اءة والتاري�خ الريايض ضمن الهيئ�ات اإلدارية 
ال يمثل س�وى إرضاء لتعليمات املؤّسس�ات الرياضية الدولية 
التي تف�رض وجود مقاعد )كوتا( للنس�اء دون أن تكون لهّن 
مس�احة وتأث�ري يف صناعة القرار وبلورة أف�كار إلنقاذ الواقع 
الري�ايض النس�وي، بل أن الف�رتة املاضية ش�هدت موجة من 
النقد واالتهامات والتش�كيك عر وس�ائل اإلعالم طالت بعض 
الرياضي�ات وس�ّببت يف ردود أفعال عنيفة س�اهمت يف اهتزاز 
الثقة بهذا الوس�ط من دون أن تكون هناك محاس�بة ملن رّوج 
له�ا أو معالجة علمية إلزالة كل ما ترّتب بعد الطعن بالرياضة 

النسوية!
ح�ان الوق�ت ألن تتصدر الرياضة النس�وية أولوي�ات اهتمام 
اللجن�ة األوملبية ع�ر مكتبه�ا التنفيذي الجدي�د، وتتجه نحو 
اس�تقطاب خرية املستش�ارين والخرات النس�وية الرياضية 
لتشكيل خلية عمل تضع سرتاتيجية تطوير تفرض عىل األندية 
أحي�اء ألع�اب فردي�ة وجماعية وتنّش�ط البطوالت املدرس�ية 
الكتش�اف املواهب الصغرية، وتكتب منهاج�ًا عملياً لرعايتهّن 
وارشاكهّن يف البطوالت املحلية والخارجية، واألهم اإليمان بأن 
اإلنج�از الحقيقي للبلد املتط�ّور هو ما يصنع�ه الرجل واملرأة 

جنباً اىل جنب.

إحياء الرياضة النسوية

رعد العراقي

أعلن رئيس االتحاد العراقي للمصارعة ش�عالن 
عب�د الكاظم، ع�ن فوز مصارع عراقي بوس�ام 
برونزي آسيوي. وقال عبد الكاظم ان »املصارع 
العراق�ي مصطفى عبد الباس�ط، فاز بالوس�ام 
الرونزي يف بطوله آس�يا الجارية يف كازاخستان 
بع�د ان ف�از ع�ىل املص�ارع القرغس�تاني بطل 
بالكت�ف يف  اليابان�ي  الق�ارة، وع�ىل املص�ارع 
الدقيق�ة االوىل«. وبني ان »الحصول عىل وس�ام 
آس�يوي يف بطولة آس�يوية يعد »إنج�ازاً للعبة، 
لك�ون آس�يا تض�م ابط�ال العال�م باملصارع�ة 
ومنتخباته�ا تع�د يف مقدم�ة الف�رق العاملية«. 
وكان البط�ل مصطف�ى عبد الباس�ط، قد تأهل 

للمشاركة يف البطولة االسيوية بعد فوزه باملركز 
االول يف بطول�ة الع�راق للمتقدم�ني باملصارعة 

الحرة بوزن 74 كغم.

اعلن�ت لجن�ة املس�ابقات يف الهيئ�ة التطبيعية 
لالتح�اد العراقي بكرة الق�دم، مواعيد مباريات 

الجولة 29 من الدوري املمتاز.
وقال الناطق باس�م اللجنة قحط�ان املالكي إن 
»مباري�ات الجولة 29 م�ن دوري الكرة املمتاز، 
س�تنطلق يوم الثالثاء من االسبوع املقبل، حيث 
سيواجه النجف فريق الطلبة عىل ملعب النجف، 
بينما يالقي الكهرباء فريق الديوانية عىل ملعب 
التاج�ي ويواجه نفط ميس�ان فريق النفط عىل 

ملعب ميسان«.
واوضح أن »اليوم التايل سيشهد اقامة مباراتني، 
حي�ث يواج�ه نفط الوس�ط فريق الح�دود عىل 

ملعب كربالء الدويل، ويالق�ي امليناء فريق اربيل 
عىل ملعب الفيحاء«.

ي�وم  تختت�م  الجول�ة  »مباري�ات  ان  واض�اف 
الخميس املواف�ق 29 من الش�هر الحايل، عندما 
يواجه الصناع�ات الكهربائي�ة فريق زاخو عىل 
ملعب الصناعة، بينما يالقي الزوراء فريق أمانة 
بغ�داد عىل ملعب الش�عب ال�دويل، ويواجه نفط 

البرصة فريق القاسم عىل ملعب الفيحاء«.
الك�رخ  أن املس�ابقات أجل�ت مبارات�ي  يذك�ر 
والرشط�ة والس�ماوة والق�وة الجوي�ة بس�بب 
ارتب�اط فريق�ي القيث�ارة والصق�ور بمباريات 

دوري أبطال آسيا.

ص�ادق االتحاد العراق�ي أللع�اب القوى عىل 
5 أرق�ام عراقي�ة جديدة، تحطم�ت يف بطولة 
األندية التي أختتمت منافس�اتها عىل مضمار 
يف  الرياض�ة  وعل�وم  البدني�ة  الرتبي�ة  كلي�ة 

الجادرية.
وقال زي�دون جواد، املدي�ر التنفيذي لالتحاد، 
إن »مجل�س إدارة االتحاد صادق رس�ميا عىل 
5 أرقام عراقية تحطمت يف بطولة األندية التي 
شهدت مشاركة 103 أندية يف مختلف الفئات 

املعتمدة لكال الجنسني«.
وأض�اف أن »األرق�ام القياس�ية الت�ي تم�ت 
املصادق�ة عليه�ا بفئ�ة الرجال، حس�ني عيل 
ناه�ي 100 م�رت يف زم�ن 10.32 ثاني�ة وهو 
قريب من الرقم التأهييل للدورة األوملبية حيث 
كان الرقم السابق باسمه أيضا 10.42 ثانية«.

وتاب�ع »ويف فئة النس�اء حقق�ت الالعبة دانة 
حس�ني 200 م�رت يف زم�ن 23.24 ثانية وهو 
قريب من الرقم التأهييل للدورة األوملبية الرقم 

السابق باسمها 24.11 ثانية«.
وأش�ار جواد إىل أن الرقم الثالث لالعبة جاوان 

بهاء الدين، الوثبة الثالثية 11.73 مرت.
الرقم الس�ابق باسم ش�هد قاسم 11.55مرت، 
الرق�م الرابع بفئة الناش�ئات حطمته الالعبة 
ديري�ن بختي�ار 100م�رت حواج�ز يف 15.14 

ثانية.
وكان الرقم السابق مسجال باسم كوردستان 
بام�و 15.46ثاني�ة، والرق�م الخامس باس�م 
الالعب�ة هوندا رفعت 400 مرت حواجز يف زمن 
ق�دره 1.07.47 دقيق�ة، وكان الرقم الس�ابق 

باسم ضحى حسني 1.07.98 دقيقة.

رف�ض ن�دي الصناع�ات الكهربائية، 
اس�تقالة مدرب فريقه الكروي عباس 

عبيد عىل اثر تراجع نتائج الفريق.
لن�ادي  االداري�ة  الهيئ�ة  رئي�س  وق�ال 
الصناع�ات الكهربائية عيل خلف إن 
الن�ادي تؤكد تمس�كها  »ادارة 
بم�درب فريق الك�رة عباس 
عبيد، رغم تقديم استقالته 

بشكل رسمي«.
واوضح أن »حديث عبيد 
ع�ن االس�تقالة ج�اء 
عصبية  حال�ة  نتيجة 
خس�ارة  بس�بب 
الفري�ق أم�ام امانة 
ان  مبين�اً  بغ�داد«، 
س�تحاول  »االدارة 
دعم  االم�كان  بقدر 
املدرب كي يطبق خططه 

مع الفريق«.
ق�دم  عبي�د  ان  يذك�ر 
استقالته بسبب تراجع 
نتائج الفري�ق واخرها 
الخس�ارة أم�ام أمان�ة 
بغ�داد ضم�ن الجول�ة 
الك�رة  دوري  م�ن   28

املمتاز.



لم ُيحس�م مصري املدرب األملان�ي هانز فليك مع 
بايرن ميونخ، رغم إعالن النادي البافاري رفضه 

السماح ملدربه بالرحيل بنهاية املوسم الحايل. 
وأصدر الن�ادي األملاني، بياًنا رس�مًيا رد به عىل 
إع�الن فلي�ك رغبت�ه يف الرحيل، منتق�ًدا خروج 

املدرب بهذه الترصيحات أمام وسائل اإلعالم. 
وبحس�ب صحيفة »بيلد«، ف�إن األملاني جوليان 
ناجلسمان، مدرب اليبزيج، األقرب لخالفة فليك 
يف منص�ب املدي�ر الفني للفري�ق البافاري، حال 

تأكد رحيل األخري بنهاية املوسم. 
وأفادت بأن اليبزيج لن يتخىل عن املدرب األملاني 
الش�اب مجاًنا، إذ وضع رشًطا يقيض بحصوله 
عىل 20 مليون يورو نظري ترسيح صاحب ال�33 

عاًما.
يأت�ي ذلك يف ظ�ل ارتباط ناجلس�مان بعقد مع 
اليبزي�ج حت�ى صي�ف 2023، وقد دف�ع النادي 
نظ�ري التعاق�د مع�ه 5 مالي�ن ي�ورو يف 2019 

لصالح هوفنهايم.

ويب�دو أن املحادث�ات م�ع ناجلس�مان قد بدأت 
عند تفاوض حس�ن صال�ح حميديت�ش، املدير 
الري�ايض للبايرن، م�ع ممثيل املداف�ع الفرنيس 
دايوت أوباميكانو قبل تأكيد انتقاله مع اليبزيج 

إىل الفريق البافاري الصيف القادم.
ويعد أوباميكانو وناجلسمان تحت مظلة وكالة 
واح�دة، مم�ا أت�اح الفرص�ة لحميديت�ش لبدء 
محادثات مبدئية مع املدرب الش�اب يف األش�هر 

القليلة املاضية.

أعلن نادي برش�لونة، مشاركته بشكل 
الس�وبر  دوري  تأس�يس  يف  رس�مي 

األوروبي.
وق�ال برش�لونة يف بي�ان ع�ر موقعه 
الرس�مي، إن�ه توص�ل التف�اق مع 11 
نادًيا من أهم وأك�ر األندية األوروبية، 
لتشكيل مسابقة جديدة، لتكون أفضل 
مس�ابقة رياضية عىل مستوى األندية 

يف العالم.
وذكر البي�ان أن املؤسس�ن يأملون يف 
إج�راء محادثات مع اليويف�ا والفيفا، 
يف أق�رب وق�ت، إليجاد أفض�ل الحلول 

للبطولة الجديدة.
وأت�م »إنش�اء البطول�ة ج�اء بس�بب 
عدم اس�تقرار النم�وذج الح�ايل للكرة 
األوروبي�ة بعد وب�اء كورونا، وس�عي 

األندية لتحسن جودة املسابقات«.
يذكر أن املوقع الرس�مي لريال مدريد، 
ن�ر أمس األحد، بيان�ا موحدا لألندية 
ال�� 12، ج�اء في�ه »األندية املؤسس�ة 
هي: ميالن، آرس�نال، أتلتيك�و مدريد، 
مي�الن،  إن�ر  برش�لونة،  تش�يليس، 
يوفنتوس، ليفربول، مانشسر سيتي، 
مدري�د،  ري�ال  يونايت�د،  مانشس�ر 

وتوتنهام«.
اىل ذلك أعلن نادي بوروسيا دورتموند، 
رفض إقامة دوري الس�وبر األوروبي، 
مؤك�ًدا رضورة تنفيذ اإلصالح املخطط 

لدوري أبطال أوروبا.
وق�ال هانز يواكي�م فاتس�كه الرئيس 
الن�ادي  أن  لدورتمون�د،  التنفي�ذي 
يرفض خطط تأس�يس بطولة السوبر 
األوروب�ي، والتي يرفضه�ا أيًضا بايرن 

ميونخ بحسب حديثه.
وأوضح فاتس�كه ملوقع ناديه »اجتمع 
أعض�اء مجل�س إدارة اتح�اد األندي�ة 
األوروبي�ة، وأك�دوا أن ق�رار مجل�س 

اإلدارة ال يزال ساري املفعول«.
وأضاف »ه�ذا القرار يعن�ي أن األندية 
تري�د تنفي�ذ اإلصالح املخط�ط لدوري 

أبطال أوروبا«.

ون�وه »كان ال�رأي الواض�ح ألعض�اء 
مجل�س إدارة الرابط�ة، رف�ض خطط 
تأس�يس دوري السوبر«.وتابع »بايرن 
ميونخ وبوروس�يا دورتمون�د، يمثالن 
وجه�ات نظر متطابقة بنس�بة %100 
يف جمي�ع املناقش�ات«.من جهته أعلن 
االتح�اد الدويل لك�رة الق�دم )الفيفا(، 
رفضه من إقامة بطولة دوري السوبر 
األوروبي »السوبر ليج«.وقال الفيفا يف 

بي�ان »الفيفا ال يمكن�ه إال التعبري عن 
رفضه إلقام�ة دوري أوروبي انفصايل 
مغلق، خارج إطار كرة القدم الدولية«.

وأعل�ن 12 ناديا كبريا يف أوروبا، إطالق 
دوري الس�وبر االنفصايل لك�رة القدم 
»س�وبر ليج«، بقيادة فلورنتينو برييز 

رئيس ريال مدريد.
التحرك،  ه�ذا  ويهدف 

الذي واجه انتقادات 

حادة من س�لطات كرة القدم، ورئيس 
الوزراء الريطاني بوريس جونس�ون، 
والرئيس الفرن�يس إيمانويل ماكرون، 
إىل منافس�ة دوري أبطال أوروبا.ونر 
املوق�ع الرس�مي لريال مدري�د، اليوم، 
موح�دا  بيان�ا 

لألندي�ة ال��12، ج�اء في�ه: »األندي�ة 
آرس�نال،  مي�الن،  ه�ي:  )املؤسس�ة( 
أتلتيكو مدريد، تشيليس، برشلونة، إنر 
ميالن، يوفنتوس، ليفربول، مانشسر 
سيتي، مانشسر يونايتد، ريال مدريد، 
 3 دع�وة  »س�تتم  وتوتنهام«.وتاب�ع: 
أندي�ة أخ�رى لالنضمام، قبل املوس�م 
االفتتاح�ي ال�ذي س�يبدأ يف أقرب وقت 

ممكن«.

برشلونة يؤكد مشاركته بدوري السوبر ودورتموند والبايرن يعارضان اقامته
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أعل�ن فري�ق توتنه�ام اإلنكلي�زي 
إقالة مدربه جوزي�ه مورينيو من 
منصبه بعد استمرار تراجع نتائج 
األخرية.وبع�د  الف�رة  يف  الفري�ق 
بداي�ة قوي�ة يف ال�دوري اإلنكليزي 
املمتاز هذا املوس�م تراجعت نتائج 
الفري�ق اللندن�ي، إذ يحت�ل حالي�اً 
املرك�ز الس�ابع برصي�د 50 نقط�ة 
بف�ارق 5 نق�اط ع�ن املرك�ز الرابع 
املؤه�ل إىل دوري أبط�ال أوروب�ا يف 
املوس�م القادم.وقال توتنهام »يمكن 
للنادي أن يعلن إعفاء جوزيه مورينيو 
وطاقمه التدريبي جواو س�اكرامنتو، 

نونو سانتوس، كارلوس اللن وجوفاني تشريا من مهامهم«.
وتخىل النادي اللندني عن املدرب الرتغايل بعد 17 شهراً عىل استالمه املهام خلفاً لألرجنتيني 
ماوريس�يو بوكيتينو، وخاض الفريق اللندني إىل اآلن 32 مباراة يف الدوري فاز يف 14 وتعادل 
يف 8 وخرس 10.وكان مورينيو توىل مس�ؤولية تدري�ب توتنهام يف العرين من ترين الثاني 

عام 2019.

تلقى أندريا بريلو، املدير الفني ليوفنتوس، رضبة جديدة 
موجعة خالل مب�اراة فريقه أمام أتاالنتا،، بمنافس�ات 
الجولة 31 من الدوري اإليطايل.وشهدت الدقيقة 58 من 
عمر املب�اراة، تعرض فيديريكو كيي�زا، نجم يوفنتوس، 
إلصاب�ة عضلية، طل�ب عىل إثرها الخروج م�ن املباراة.

وقرر بريلو إج�راء تغيري عىل الفور بخروج كييزا ليدفع 

بدانيلو ب�دالً منه.وتعد إصاب�ة كييزا رضبة 
موجعة للبيانكون�ريي، خاصة أن كييزا كان 

نجم الفريق يف املباريات األخرية.
يش�ار إىل أن يوفنت�وس افتقد لخدم�ات نجمه 

الرتغ�ايل كريس�تيانو رونالدو، ه�داف الفريق، 
الذي غاب عن مواجهة أتاالنتا بسبب اإلصابة.

اصابة كييزا تقلق بيرلو 

صع�د ال�رويس آن�دري روبلي�ف للمرك�ز الس�ابع عاملي�ا يف 
التصنيف العاملي الجديد لالعبي التنس املحرفن، ليحل مكان 
الس�ويرسي املخ�رم روجيه فيدري�ر الذي تراج�ع للرتيب 
الثامن، وذلك بعد بلوغه نهائي بطولة مونت كارلو لألساتذة.

ويعد هذا أقل تصنيف ل�«املايس�رو« من�ذ 6 آذار 2017 حن 
هبط للرتيب العارش.

واليزال الرصب�ي نوفاك ديوكوفيتش يحتل ص�دارة التصنيف 
العامل�ي، يلي�ه الرويس دانيي�ل ميدفيديف واإلس�باني رافائيل 

نادال.

س�تيفانوس  اليونان�ي  يح�ل  بينم�ا 
تسيتس�يباس، بط�ل مون�ت كارلو، يف 

التصني�ف الخام�س، خل�ف النمس�اوي 
دومينيك تيم.

ويكمل قائمة أفضل عرة العبن كل من 
األملاني ألكسندر زفرييف سادسا، وبعده 
روبلي�ف وفيدرير، ث�م األرجنتيني دييجو 

شفارتزمان واإليطايل ماتيو برييتيني.

واص�ل إنر ميالن تصدره لجدول ترتي�ب بطولة الدوري اإليطايل، 
بالرغم من تعادله مع نابويل بنتيجة )1-1(، يف منافسات الجولة 
31 من املسابقة.ورفع إنر رصيده إىل 75 نقطة، بفارق 9 نقاط 
ع�ن ميالن باملركز الثاني برصي�د 66 نقطة، بينما يحتل أتاالنتا 
املرك�ز الثالث برصي�د 64 نقطة ث�م يوفنتوس باملرك�ز الرابع 
برصي�د 62 نقطة، فيما يتواجد نابويل باملركز الخامس برصيد 
60 نقطة.وذكرت شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، أن هناك 5 فرق 
مختلف�ة تمكنت من جم�ع 60 نقطة أو أكثر يف أول 31 جولة 

من املوسم.
وأضاف�ت أن ه�ذا األمر يح�دث ألول مرة يف  تاري�خ الدوري 

اإليطايل.

اهتم�ت الصح�ف اإلنجليزي�ة بموافق�ة األندية الس�تة 
الس�وبر  دوري  يف  املش�اركة  الريمريلي�ج،  يف  الك�رى 

األوروبي، وما صاحب ذلك القرار من تهديد بإيقافها.
وعنونت صحيفة »مرو«: »حرب أهلية.. الستة الكبار يف 
إنجلرا يخططون لالنضمام إىل دوري السوبر األوروبي.. 
يه�ددون  اإلنجلي�زي  واالتح�اد  والريمريلي�ج  اليويف�ا 

املتمردين باإليقاف«.
وكتبت يف األعىل: »الثعال�ب الرائعة تصل إىل نهائي كأس 

االتحاد اإلنجليزي«.
أم�ا صحيفة »دييل تليجراف« فكتب�ت: »األندية املتمردة 

تواجه الطرد بسبب االنفصال«.
ويف األع�ىل كتبت: »م�ن أجل الكأس.. إيهياناتش�و يقود 

ليسر ألول نهائي منذ 52 عاًما«.
ومن جانبه�ا عنونت »دييل إكس�ريس«: »إنها الحرب.. 
غضب بعد توقيع الستة الكبار لالنضمام الدوري السوبر 
األوروب�ي.. الجه�ات الحاكمة تلتفت لألندي�ة املتمردة.. 

نيفيل يهاجم الترصف اإلجرامي«.
ويف األعىل كتبت: »كأس السعادة لكيليتيش«.

وبدورها عنونت »الجارديان«: »كرة القدم يف اضطراب.. 
إدانة الخطط الجديدة لدوري السوبر«.

ويف األسفل كتبت: »إيهياناتشو يقود الثعالب للنهائي«.

رقم تاريخي لالنتر في الدوري اإليطالي

بديل فليك يكلف البايرن 20 مليون يورو

كلوب يهدد بمغادرة ليفربول

بعد تراجع نتائجه.. توتنهام يقيل مورينيو روبليف يخطف مكان فيدرير بالتصنيف العالمي للتنس

تمرد سداسي البريميرليغ 
وإنجاز ليستر بصحف إنجلترا

كش�ف تقرير صحفي بريطاني، أن يورجن كلوب املدي�ر الفني لليفربول، دخل يف خالف مع ناديه 
ح�ول خط�ة االنضمام إىل دوري الس�وبر األوروبي.وش�هدت الس�اعات املاضية تأس�يس 12 من 
أك�ر أندية أوروبا، بطولة جديدة منافس�ة لدوري أبطال أوروبا، وج�اء ليفربول عىل رأس األندية 
املش�اركة يف تأسيسها.وبحسب صحيفة »مريور« الريطانية، فإن ليفربول يواجه مشكلة كبرية، 
موضحة أن كلوب دخل يف خالف مع النادي حول خطته لالنضمام للس�وبرليج، وزعمت أن كلوب 
س�عيد بالتنس�يق الحايل لدوري أبطال أوروبا ويعارض بش�دة فكرة إنش�اء بطولة جديدة.ونقلت 
الصحيف�ة ترصيحات لكلوب، قال فيه�ا: »أتمنى أال يقام دوري الس�وبر األوروبي أبًدا، بالطريقة 
التي تس�ري بها دوري األبطال اآلن، فإن كرة القدم تتمتع بمنتج رائع حتى مع الدوري األوروبي«.

وأضاف: »بالنس�بة يل دوري األبطال هو الدوري املمتاز، حيث ال ينتهي بك األمر دائًما باللعب ضد 
نفس الفرق«.

وأت�م »بالطبع إنه مه�م من الناحية املالية، لكن ملاذا يجب علينا إنش�اء نظام يواجه فيه ليفربول 
ريال مدريد ملدة 10 سنوات متتالية«.
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عمر ابن كلثومالثقافـي

َوأَنَّـا الَتـاِرُكْوَن إَِذا َسِخْطَنـا         َوأَنَّـا اآلِخـُذْوَن إَِذا َرِضْيَنـا

َوأَنَّـا الَعاِصُمـْوَن إَِذا أُِطْعَنـا         َوأَنَّـا الَعاِزُمـْوَن إَِذا ُعِصْيَنـا

ُب إِْن َوَرْدَنا املَاَء َصْفـواً        َوَيْشـرَُب َغْيَُنا َكِدراً َوِطْيَنـا َوَنْشَ

ـاِح َعنَّـا           َوُدْعِميَّـا َفَكْيَف َوَجْدُتُمْوَنـا مَّ أاَلَ أَْبلِـْغ َبِني الطَّ

لَّ ِفْيَنـا إَِذا َما املَلُْك َساَم النَّاَس َخْسفـاً      أََبْيَنـا أَْن ُنِقـرَّ الـذُّ

َمـألَْنا الَبـرَّ َحتَّى َضاَق َعنَّـا       َوَظهَر الَبْحـِر َنْملَـُؤُه َسِفْيَنـا

إَِذا َبلَـَغ الِفَطـاَم لََنا َصِبـيٌّ         َتِخـرُّ لَُه الَجَبـاِبُر َساِجدْيَنـا

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

 اإلمام الصادق »عليه السالم«
من أنصف الناس من نفسه ريض به حكما لغيه.

إذا كان الزمـان زمان جور وأهله أهل غدر فالطمأنينة إىل كل 
أحد عجز.

َمـن دعا لعش من إخوانه املوتى يف ليلـة الجمعة، أوجب الله 
له الجنة.

الذنـوب التي تغيرّ النعـم: البغي. والذنوب التـي تورث الندم: 
القتـل. والتي ُتنزل النقم: الظلم. والتي تهتك السـتور: رشب 
ل الفناء: قطيعة  الخمر. والتي تحبس الرزق: الزنا. والتي تعجرّ

الرحم. والتي تردرّ الدعاء، وتظلم الهواء: عقوق الوالدين.
إذا أضيف البالء إىل البالء كان من البالء عافية.

احذر من النـاس ثالثة: الخائن والظلوم والنمام ألن من خان 
لك سيخونك ومن ظلم لك سيظلمك ومن نمَّ إليك سينم عليك.

قصص قصيرة جدا

أيُّها الَْحاِْذُق إْسَمْعِني أَُخيَّا
ُكْن َجمياًل ُكْن لَِطْيًفا ُكْن َبِهيَّا

واْسَمِع النُّْصَح ِبُلْطٍف اَلْ ُتَكاِبْر
واستقم بالحق إن كنت ذكيَّا

بِع إنساًنا ستبقى ُكْن َجِمْيَل الطَّ
َوَجَماُْل الَْكْوِن أْن َتْحَيا نقيَّا

إنََّماْ ُدْنَياَْك أَيَّاٌْم َسَتْمِض 
َوَيَظلُّ الذِّْكُر إْن َكاَْن َجلِيَّا

إنََّما ِفْيَك َجِمْيُل الذِّْكِر َيْبَقى
َكالَّذِي ُيْذَكُر يِف األْزَماِْن َحيَّا

إنَّ َخْيَ الَْفْعِل َتْوِحْيٌد َوِصْدٌق
َوَصاَلٌْة ُثمَّ َصوٌْم َيا أَُخيَّا

ْك...َفرَبُّ الَْعرِْش َفرٌْد ُثمَّ اَلْ ُتْشِ
َولَُه اأْلَْكوَاُْن َطافْت ُكْن َتِقيَّا

ُك ِبرَبِّ الُْكْوِن ُكْفٌر ْ إنََّما الشِّ
َيْسَتِقْي ِمْنُه الَّذِْي َكاَن َشِقيَّا

َواْصَنِع الَْمْعُرْوَف اَلْ َتْسأْل لَِماَذا
َفإلَُه الَْكْوِن َماْ َكاَن َنِسيَّا

ِّ َدْوًما َّ َوأَْهَل الشَّ َواْحَذِر الشَّ
ْن َكاَن َخوَّاًنا َبِغيَّا َتْنُج ِممَّ

أْطُلِب الِْعلَْم ِبَعزٍْم اَلْ ُتَكاِبْر
إنَّ يِف الِْعلِْم َكرَاَماٍت َوَضيَّا

اَلْ َتُظَننَّ ِبُسوٍْء.....اَلْ ُتَناِْفْق
ِن اَلْ ُيْغِنْيَك َشيَّا إنَّ ُسوَْء الظَّ

َوُقِل الَْحقَّ َوَدْوًما اَلْ ُتَجاِْمْل
ْيًحا ُدْوَن أْن َتْجَرَح ِفيَّا ُكْن َصِ

اَْمَنِح الُْحبَّ لُِكلِّ النَّاِْس َسعًيا
لَِصاَلِْح النَّاِْس إِْن ُكْنَت َنِقيَّا

َوإَذاْ َيْوًما َحَكْى ِفْيَك َسِفْيٌه
ُكْن َصُبْوًرا ُكْن َحلِْيًما ُكْن أَِبيَّا

َوِجَداُْل الَْقوِْم أُتركُه َوَحاِْذْر
ا َغِبيَّا اَلْ ُتَجاِْدْل َجاِْهاًل َفظًّ

ِل اأْلَْمَر إَِذاْ َماْ َحلَّ ُعْسٌ َوكِّ
َوَتَماَدى الُْحْزُن أَْو َضاَْقْت َخِفيَّا

َواْذُكِر الرَّْحَمَن اَلْ َتْغَفْل ِبوَْقٍت
َفِبِذْكِر اللِه َيْبَقى الَْقلُْب َحيَّا

َوَصاَلٌْة ُثمَّ َتْسلِْيٌم َوُحبٌّ
لِلَّذِْي َسنَّ الُْهدَْى َدْرًبا َسِويَّا

إنَِّنْي َماٍْض لِرَبِّْي َفاْذُكُرْوِنْي
َواْسأَُلْوا الرَّْحَمَن َيْغِفْر ما لديَّا

َفَعَلْ َذْنٍب أََناْ َقْد َكاَْن ِمنِّْي
أَْو لَِتْقِصْيٍ َكِبْيٍ َكاَْن ِفيَّا

ِبُدَعاٍْء َخاْلٍِص يِف َظْهِر َغْيٍب
فَعَس الَْجنَّاُت ُنْجزَاَها َسِويَّا

أيُّها الحاذق 

ناقد عراقي يكشف أسرار الفوز بجائزة البوكر للرواية العربية
إعالن نتائجها نهاية آيار المقبل 

املراقب العراقي/ متابعة...
ولعل ما يحدثه اإلنسان عل تكوينه وسياقه، 
وما يحيط به ليس سـوى تشوهات ستنقض 
وتتالىش يف مواجهة حتمية الحياة، إذ ال يمكن 
لنا أن نجد لهذه التشـوهات من تفسي سوى 
إنها نمـط مـن أنمـاط التهديدات املسـتمرة 
لكائنات تتطفل عل هـذا الوجود فيبرت تدفق 

املعنى الطبيعي للحياة.
هكذا تبدو مقولة فيلم املخرجة الفلسـطينية 
 The Presentفـرح النابلـي بعنـوان هديـة
الذي أنتج عام 2020، ويعرض حالياً عل أهم 
املنصات الرقمية. هـذا الفيلم الذي تمكن من 
أن يصل إىل موقع متميز، حيث رشـح لجائزة 
األوسـكار عن فئة األفالم القصية، باإلضافة 
إىل ترشـحه لجائزة »البافتا« عـن أفضل فيلم 
قصي، حيث تبلغ مدة الفيلم خمساً وعشين 

دقيقة.
يتصـدر الفيلم ملصق ترويجي بسـيط، لكنه 
بـدا نابضـاً وحيويـاً، وربمـا الفتـاً لالنتبـاه، 
كونه يختزل رسـالة واضحة، وعميقة، حيث 
نـرى أبا وابنتـه الصغية يف طريـق ما، وهما 

يديران ظهرهما للعالم، فنستدعي عل الحال 
أيقونة )حنظلة( للفنان والرسام الفلسطيني 
العاملـي ناجـي العيل، يف حـن جعلت منصات 
العـرض الرقمـي ملصقها قائمـاً عل صورة 
تعكـس  وجـه  تعبـيات  يف  )يوسـف(  األب 
طالقة الحيـاة وحيويتها، يف ظـل وجوده مع 
ابنتـه، يف عالم يقاوم كل ما يبرت سلسـلة هذا 
الوجود، فاإلنسـان عل مررّ التاريخ يعاني من 
ذلـك التعارض بـن وجـوده يف مواجهة قوى 
الديكتاتوريـة والفسـاد، والعنرصية، وكل ما 

يعطل معنى الحياة.
ال يمكـن إال أن نـرى يف كل عمـل فلسـطيني 
جزءاً من صورة كلية تسعى ألن تعيد موضعة 
الخطاب الفلسـطيني، يف مواجهة مشـاريع 
املحو واإلقصـاء، وال يمكن إال أن نقررّ بأنه لم 
يتبق لنا صوت حقيقي سـوى هذه األصوات 
التي تأتي مـن لدن فنانن وأدباء ورسـامن 
وشـعراء وروائيـن، خاصـة يف ظـل تصفية 
الصوت الفلسـطيني املقـاوم، وتدجينه عل 
أيدي النخب السياسية، التي تجمدت يف لعبة 

السلطة والوهم.

تختـزن رؤيـة املخرجـة الفلسـطينية فـرح 
النابلي طاقـة تعبيية متحررة من التنظي، 
وأنمـاط الحوار، والسد الطويـل، حيث ترتك 

الحبكـة ببسـاطتها، وأداء املمثلـن املوفـق، 
ودالالت املـكان، وواقعيـة التصويـر، مجـاالً 
لالسـتغراق بالفكـرة التـي تنهض عـل بناء 
مشهدية شـديدة الحساسية والعمق، 
تعضدهـا عفوية األسـلوب اإلجرائي، 
فتتـسب مشـهدية الفيلـم يف الوعي 
البعيـد، وترتك صدى محمـاًل بالخيبة 
عند تبلـور الفكـرة والشـعور واألثر، 
فهـي ال تكتفـي بـأن تجعلنـا نعلق يف 
حبكـة تتأتـى جماليتهـا أو تعقيدهـا 
من كونها أبسـط مما ينبغي، غي أننا 
مع نهايـة الفيلم نستشـعر هذا القدر 
الكبي مـن األلم، والخيبـة والخسان، 
حيث يرسـم الفيلم ظالالً داكنة تحيط 
بأسئلة تتعلق بقدر الفلسطيني األكثر 

كآبة عل رأي إدوارد سعيد.
ينفتح الفيلـم عل املمثل الفلسـطيني 
صالـح بكـري وهو يجسـد شـخصية 
»يوسـف« األب الذي يسـتيقظ صباحاً 
قرب جدار الفصل العنرصي، يف مشـهد 
تختزلـه تقنيـة اإلخراج العفويـة، التي 
تعمـد إليهـا األفـالم بميزانيـة ضئيلة، 
عـر توظيـف كل مـا يتوفـر ببسـاطة 
لتمكـن االسـتناد الواقعـي القائم عل 
الـذي يعـج بحيـوات  التصويـر،  حيـز 
الفلسـطينين الذين ال ينتمون إىل الكادر 
السـينمائي، فجـاء توظيفهم حساسـاً 

جداً، وموفقاً يف سياق الفيلم.

الفيلم الفلسطيني »الهدية«  حيوات مقهورة على حواجز االحتالل
غالب��ًا م��ا تبدو األف��كار األقل بس��اطة، ربما األكرث ق��درة عىل أن 
ترتس��خ يف الويع، فاإلنس��ان يغيب يف زحم��ة المقوالت الكربى 
ليتن��اىس أن المعنى من الحي��اة أن تبدو لن��ا يف تكوينها األكرث 
بس��اطة، بل أن تكون أكرث قربًا من الطبيعة عينها، وال سيما يف 

انسجامها، وعفويتها، ونظامها الداخيل، 

علي حسين العلوان

إشكالية التصوير والتجنيس في المنامات الصوفية
املراقب العراقي/ متابعة...

ضمن منشـورات باب الحكمة يف تطوان يف املغرب، صدر مؤخراً 
كتاب مهم معنون بـ»املنامـات الصوفية التجنيس والتصوير« 
للباحـث املغربي محمـد أحمد أنقار، ويقع هـذا الكتاب يف 324 
صفحة من الحجم الكبي، وتتجلرّ أهميته يف معالجته ملْتن قلما 
تلتفـت إليه الدراسـات األدبيـة، أال وهو املنامـات الصوفية، يف 
ارتباط بحظوة الشـعر عر مساره التاريخي باالهتمام النقدي، 
يف األدب املغربي خاصة، والعربي عامة، عل حسـاب السد وما 
يتفـررّع عنه مـن أنواع، الذي صنرّـف األدب إىل رفيـع وآخر أدنى 
درجة، وامتـدت املفاضلة إىل األنواع السدية نفسـها؛ إذ حظي 
بعضهـا باالهتمام، وظلت أخرى مهمشـة، كاملنامات واملرائي، 
التـي لم ُيعرتف بها، ولم ُتدرج ضمن أصناف اإلبداع اإلنسـاني، 
عـل الرغم مـن حضورها الالفـت يف عدد كبي مـن املصنفات، 
عـل اختـالف مرجعياتهـا، ناهيك من كـون املنامـات ترتاوح 
بـن: منامات بوصفها نصوصا رسدية مسـتقلة وقائمة الذات 
ومفصولـة عـن غيها، مثل: منامـات ابن أبي دنيـا، ومنامات 
الوهرانـي، ومبـشات ابـن عربي، ومرائـي الحسـان البن أبي 
جمرة األندلي، ومرائي الشـيخ محمد املعطي الشقاوي، التي 
اختارها متنا لالشتغال يف هذا الكتاب، ومنامات تتضمنها أخبار 
وتراجـم ومناقب حكايات وسـي؛ بمعنى أن هـذا الصنف ليس 

مسـتقال إذ يرد ضمن نصوص أخرى. ما يجعل املنامات تطرح 
إشكاالت مرتبطة بتجنيسها وعالقتها باألدب.

انطلـق محمد أحمد أنقار يف هذا الكتاب من إشـكالن، إشـكال 
التجنيـس وإشـكال الصـور يف نصـوص املنامـات واملرائـي، 
طرحهما عل شـكل سـؤالن: ما الـذي يجعل نصـوص املرائي 
تنـدرج ضمن عولم السد؟ ما اإلمكانات الفنية والجمالية التي 
تختزنها نصوص املنامات واملرائي الصوفية باألساس؟ السؤال 
األول ينشغل بتجنيس املنامات انطالقا من شكلها ومضمونها، 

أما الثاني فله صلة بإشكال التصوير.
إىل جانب هذين السؤالن طرح أسئلة أخرى ال تقل أهمية منها: 
هل يمكن االطمئنان فحسـب إىل املكونـات السدية الثابتة من 
راو ومـروي ومروي له؟ هل ثمة مكونـات أخرى، قد تتضمنها 
املرائي؟ ما املسـوغات التي يمكن االستناد إليها لوسم املنامات 
واملرائـي بأنهـا نصوص أدبيـة؟ وما حدود التداخـل بن ما هو 
أدبي وما هو صـويف؟ وما املقاصد املعلنة واملضمرة يف مثل هذه 

النصوص؟
فرَضت اإلجابة عن هذه األسـئلة عل محمـد أحمد أنقار، اتباع 
خطة منهجية تمثرّلت يف الترّحليل األسـلوبي للمنامات وللمرائي، 
باالسـتناد إىل تكوينهـا الجمـايل والفني، والعودة إىل سـياقاتها 

النوعية واللغوية والبالغية، بدون إغفال دور التلقي.

نصوص

هامش
فاضل حمود

بعدما سـئمت من وقوفه قبالتي دونما تغاريد، لم يبق أمامي سوى خيارين، أما 
أن أعيد ترتيب زهو ألوانه. أو أجعل من ممحاتي تحلق بجناحيه بعيداً.

سنين
فاطمة الخوالني

كانت ُتراقب ذوبان شمعتها ، تهاوت قطرة اثر قطرة،أخرها كانت عنيده ، أودت 
. بالروح والجسد،تمردت عل املنطق ،أحرقتها رشارة التغيرّ

صراع
كاظم أحمد

تناحـرا ...بقـي يراقب نزاعهما حتـى مطلـع الفجر؛أعاد ما سـلبه من متحف 
الوقف، أغمض عينيه معلنا توبته.

 ِعناد
اكرم ياور رمضان

مرة تشـاجرت القصة مع عقـيل، وأرادت أن تدخل رأيس بقوة، تركتها وجئُت إىل 
القصيدة، فتبعتني وأغلقت الطرق بوجهي، وسـلبت مني كلماتي، فتقربت منها 

فغازلتها، أحبتني واحببتها، وهي اآلن تجلس منتعشة داخل رأيس.

 توارد 
د. جعفر صادق الحسني 

      شـوٌق غريٌب يسـوقُه إىل مكاِن لقائِهما، يلُفُه َحنٌن َيحِرُق دواِخلَُه، عل ذاِت 
مقعِد جمعهما لسـنوات، جلس مطأطأ، يتلمُس  ِمنِديالً اهدتُه إياُه ... َتَحسـَس 
وجوَدهـا... شـمرّ ِعطرَها... َرفَع رأسـُه...َوَجَدها أمامُه َتحِمـُل َرِضيَعها، ووردٍة 
احبهـا... قـاَم  ُمرَتِنحاً يملَـؤُه الذهوُل... َعَجزا عـن الكالِم... َغـرََس ورَدَتها بَن 

ُجروحِه عائداً...دوَن  منديٍل.

املراقب العراقي / املحرر الثقايف...
اكـد الناقد هشـام ال مصطفـى ان هناك 
مجموعة مـن اإلرسار وراء فـوز روايات 
للروايـة  البوكـر  دون غيهـا يف جائـزة 
العربية والتي تقام سنويا بمشاركة عدد 
كبـي مـن الروائين مـن مختلـف الدول، 
مبينـا ان فـوز الروايـة يتـم مـن خـالل 
اسـتعمال كاتبها تقنيات جديدة يف السد 
تختلـف عن املتـداول يف الكتابـة الروائية 
العاملـي  الـسد  تقنيـات  مـن  وتقـرتب 

الحديث.
وقـال ال مصطفـى يف ترصيـح خص به 
)املراقـب العراقي( :يبـدو ان املهم يف هذه 
الجائـزة حسـب خـراء لجنتهـا التقنية 
السدية وطريقة كتابة الرواية بلغة فنية 
مغايـرة عـن املألـوف الشـائع فبصفتي 
األرشـيفية اتابع تقارير هؤالء األسـاتذة 
الخـراء والتي تنـش بعد إعـالن الجائزة 
وجـدت إن هناك عددا مـن األرسار يف هذا 

املوضوع.
وتابـع : مثال عند ترير فوز فرنكشـتاين 
)احمـد سـعداوي ( عل طشـاري )أنعام 
كجـه جـي ( تحـدث تقريـر اللجنـة عن 
وآليـات  املعـاصة  سـعداوي  تقنيـات 
روايتـه املتجددة وحن فـوز موت صغي 
ل)محمد حسـن علوان( عل رواية سـعد 
محمـد رحيم )مـوت بائع الكتـب (بررت 
اللجنـة ذلـك بان ابطـال سـعد يتكلمون 
فلسـفة حتـى ان بائعـة الخضـار فيهـا 
تبدو فيلسوفة اي ان الروائي مفكر جعل 
أبطالـه مفكرين /حسـب تقريـر اللجنة 
بينمـا رواية موت صغي )الفائزة(اتخذت 

من تقنية اإليحاء بابن العربي واإلشارة اىل 
التصوف جوآ تقنيآ محيطآ بمناخ الرواية 
لذلـك فان فـوز الروايـة دليل السـتعمال 
كاتبها تقنيات جديدة يف السد !وتسـاءل 
:ماذا عن رواية بريد لهدى بركات؟! وهنا 
البد من القول إن بركات اسـتعملت تقنية 
الرسائل املختلفة من املهاجرين واملحبن 
يف روايـة فنيـة جديدة يف الروايـة العربية 
إي إن تقنيـة توثيـق الرسـائل واتخاذها 
آليـة مهمة يف الرواية وجعلها محورا فنيا 
للسد كميتا رسد )ما وراء السد (ليشكل 
رسدا ثانويا ألبطالها بعنوان السارد اآلخر 

أو السـارد الثانـوي وهذا مـا تبحث عنه 
اللجنة ملحاكاة الروايات العاملية املعاصة.
وأوضح :بينما ابتعـدت نبيذة أنعام كجه 
جي عن هـذا الجو الغرائبـي لتقدم رسدآ 
تقليديـآ ال تتذوقـه لجنة البوكـر املتغربة 

فهل عرفتم الس يا ساردي العراق ؟!
وأشـار إىل أن الجائـزة العامليـة للروايـة 
العربيـة جائزة سـنوية تختـص بمجال 
اإلبداع الروائي يف اللغة العربية، ، وتحظى 
الجائـزة بدعم من مؤسسـة جائزة بوكر 
يف لندن. ويشـارك يف لجنة تحكيم الجائزة 
املرتجمـة اللبنانية صفاء جران واملرتجم 

املغربـي محمد آيت حنـا والكاتب اليمني 
عيل املقري واإلعالمية اإلماراتية عائشـة 
سـلطان وهـي لجنـة تبـدو معتدلة عل 
الرغـم مـن كونهـا سـتعتمد عـل نفس 

السياقات التي عملت بها اللجنة .
يذكـر ان رئيـس لجنـة تحكيـم الجائزة 
)البوكـر(،  العربيـة  للروايـة  العامليـة 
الشـاعر والكاتـب اللبناني شـوقي بزيع 
قد اعلـن يف ترصيح اطلعت عليه )املراقب 
ارتـأت  التحكيـم  لجنـة  أن  العراقـي(: 
أن تتضمـن القائمـُة القصـية للجائـزة 
سـت روايات ينتمـون لعدد مـن األقطار 

العربية ) املغرب، العراق، تونس، األردن(، 
والروايات الست هم: دفاتر الوراق، جالل 
برجـس ) األردن ( - املؤسسـة العربيـة 
للدراسـات والنش، االشـتياُق إىل الجارة، 
الحبيب السـاملي ) تونـس ( - دار اآلداب، 
امللـف 42 – عبد املجيد سـباطة ) املغرب 
( - املركز الثقايف العربي، عن حمورابي - 
عبد اللطيف ولد عبدالله ) الجزائر ( – ميم 
للنـش، نازلة دار األكابـر – أمية غنيم ) 
تونس ( ، مسـعى للنش والتوزيع، وشـم 
الطائـر – دنيا ميخائيـل ) العراق ( – دار 
الرافدين.وبمناسـبة اإلعـالن عن القائمة 

قال  رئيـس لجنة التحكيم شـوقي بزيع 
: ان الجائـزة قد تلقـت يف دورتها الرابعة 
عـشة 121 عمـال روائيا مـن 13 دولة،، 
إنه لم يكن من السـهولة بمكان أن تصل 
اللجنـُة املحكمـة اىل مـا وصلـت إليه من 
نتائـج ، فالجنـاس الناقص بـن الحريِة 
والحـية ليس أمراً بال داللـة ، واالمتحان 
باملسـالك  يتمثـل  ال  للحريـة  األصعـب 
االلزاميـة للرحالت،  بل بمفرتقات الطرق 
التـي ُتوِقفنـا طويالً يف مهـب االحتماالت 
املتخـذة  للقـرارات  حيـث  املتعاكسـة،  
ارتـداداٌت متباينـُة التبعـات . ومـن بـن 
ثالثـن روايـًة عل وجـه التقريـب كانت 
تتقدم بثبـات وبفروٍق ضئيلٍة اىل سـاحة 
املنافسـة، كان علينا مكرهن وبقدٍر غي 
قليـٍل من املكابـدات،  واملداوالت الشـاقة 
والنقاشـات املعمقـة، والتزامـاً بشوط 
الجائـزة وأنظمتهـا، أن نكتفـي مـن بن 
الروايـات الرائعـة التـي قرأناها ، بسـتَة 
عَش عمـاًل يف مرحلـة القائمـة الطويلة 
، وبسـتٍة أعمال يف املرحلـة الحالية . عل 
أنني أسـتطيع أن أؤكد باسمَي الشخيص 
، وباسـم زمالئـَي األربعة  أن مـا توصلنا 
إليه من نتائج وخالصات،  قد اسـتند من 
وجهة نظرنا إىل اعتبارات فنية وإبداعية، 
ال عالقـة لها بـكل ما يتصل ببلـد الكاتب 
أو عمـره أو جنسـه أو شـهرتِه أوالجهة 

النارشة لعمله املرشح .  
وأضاف :عل صعيـد الجوائز، يحصل كل 
مرشح بالقائمة القصية عل عشة آالف 
دوالر، فيمـا يحصل الفائـز يف نهاية آيار 

املقبل عل 50 ألف دوالر إضافية .

شوقي بزيعهشام ال مصطفى

»عين الرقيب« جديد الناقد ساجد المسلماوي
املراقب العرااقي/ املحرر الثقايف...

صدر للناقد سـاجد املسـلماوي كتابه 
الـذي حمـل عنـوان »عـن الرقيـب« 
وهـو مجموعـة قـراءات تحليليـة يف 
القصـة القصـية جـدا عـن دار وائل 
للنـش يف االردن.وقـال املسـلماوي يف 
ترصيح خـص به )املراقـب العراقي(: 
بعـد انتظار طويل صـدر حديثاً كتابي 
املوسوم )عن الرقيب( قراءات تحليلية 
يف القصـة القصية جدا عـن دار وائل 

للنش يف االردن .
شـكري  بخالـص  :اتقـدم  وأضـاف 
وتقديري لكادر الدار ولكل من سـاهم 
يف اصـدار هـذا الكتـاب وهـم كل من:  
الدكتـور زهـي سـعود رئيـس رابطة 
الهراديبيـة و الدكتـور محمد ياسـن 
صبيح رئيس رابطـة القصة القصية 
جدا يف سوريا ومحمد امليايل عن رابطة 

السد يف العراق والوطن العربي.

وأشـار اىل  ان رندا املهـر قامت بجمع 
مقـاالت عن الرقيب التي نشت خالل 
الفـرتة مـن عـام 201٦ ولغايـة علم 
2020 والدكتـور ايمـن دراوشـة كان 
مدققـاً لغويـإ للكتـاب وروال العمري 

مصممـة الغـالف واقـدم لهـم فائـق 
الشكر والتقدير.

وختـم :عـس ان يكـون كتـاب عـن 
الرقيب مرجعا لـكل الكتاب واملهتمن 

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

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

نور 9
على 
نور

�سحيفة-يومية-�سيا�سية-عامة

 وعن ذلك قال املحمداوي: »تقدم املؤسسة 

واملساعدات،  والصحي،  املعنوي  الدعم 

وكذلك  الدماغي،  الشلل  أطفال  وعالج 

ويتم  الرضورية،  العالجات  بعض  توفر 

تأمينها لهم مجاناً، وقمنا بتوزيع كمية 

األطفال  وعربات  الخاصة،  الكرايس  من 

والسالل الغذائية، وأقمنا الورش الخاصة 

الرعاية  دائرة  يف  شؤونهم  ملتابعة  لهم، 

واملؤسسة  األخرى،  والدوائر  االجتماعية 

تعمل بدعم ذاتي، ولم نتسلم ديناراً واحداً 

من الحكومة املحلية او املركزية، او من 

أي منظمة دولية«. 

وواصل »بجهودنا الذاتية، وقوت أطفالنا 

دعم،  من  تحتاجه  بما  املؤسسة  نرفد 

واالنرتنت  االيجار،  مبلغ  بدفع  نقوم  اذ 

رواتبنا  من  الكهرباء  ومولد  والضيافة، 

متقاعدون،  موظفون  ونحن  الشهرية، 

اعضاء،  خمسة  املؤسسة  يدير  وكان 

واآلن تبقى عضوان فقط بعدما انسحب 

اآلخرون«.

الكريم  عبد  املؤسسة  مدير  نائب  وبني 

التي  الوحيدة  »مؤسستنا  محمد:  حسن 

بالشلل،  املصاب  هما  بفئتني،  تعتني 

عىل  قادر  غري  املريض  كون  وذووه، 

يؤمن  معني  اىل  ويحتاج  نفسه،  اعالة 

مع  دائماً  نتواصل  كما  احتياجاته،  له 

أرسهم، لغرض دعمهم من خالل توفري 

عىل  ونعمل  واملساعدات،  العالجات 

يف  املتوفرة  غري  العالجات  جميع  تأمني 

هذا  يف  كثريا  وسعينا  لهم،  الصيدليات 

قدر  نوفر  أن  األول  باتجاهني،  املجال 

خالل  من  للمحتاجني  الدواء  استطاعتنا 

بتوفري  محاولتنا  والثاني  املتربعني، 

العيادات  مديرية  مفاتحة  عرب  األدوية 

مع  والتعاون  وبالتنسيق  الشعبية، 

وسام  الدكتور  البرصة  يف  األطباء  نقيب 

الرديني«.

تواجه عملهم،  التي  التحديات  أهم  وعن 

كثرية،  تحديات  »هنالك  املحمداوي  قال 

األطفال  ذوي  تعاون  عدم  هو  وابرزها 

املصابني بالشلل الدماغي معنا من خالل 

اننا  العلم  مع  املؤسسة،  يف  تسجيلهم 

التسجيل،  عند  مالية  مبالغ  نتقاَض  لم 

ونحن نذهب ملساكنهم، وعملنا استمارة 

وبحسب  معهم،  للتواصل  الكرتونية 

الصحية  واملنظمات  الجهات  تقارير 

يقارب  ما  هنالك  فان  واألكاديمية، 

يف  ومعظمهم  مصاب،  آالف  الخمسة 

لم  لكننا  مؤسستنا،   عن  بعيدة  أماكن 

ذوي  بتكليف  قمنا  إذ  العمل،  هذا  نرتك 

األطفال ممن هم يف األقضية والنواحي، 

تلك  لنا يف  وجعلناهم منسقني ومتابعني 

أمل،  املناطق، ولكن مازلنا نشعر بخيبة 

من  االكرب  القسم  تواصل  عدم  بسبب 

وجود  عدم  وكذلك  معنا،  املصابني  ذوي 

أي دعم حكومي او جماهريي اال القليل 

جدا، كذلك تواصلنا مع الحكومة املحلية، 

والدكتور رضغام االجودي من اجل اعداد 

عقدها،  وتم  بمؤسستنا،  خاصة  ورشة 

وحرضها مديرو الدوائر املعنيون باألمر، 

قبلنا  من  املقررات  نتائج  متابعة  وتمت 

مع  والتنسيق  العالقة،  ذات  الجهات  مع 

االطباء  نقيب  الرديني،  وسام  الدكتور 

الشعبية،  العيادات  يف  األدوية  لتوفري 

واملذاخر االخرى«. 

يف  واإلعالم  العالقات  مدير  وأوضح   

أن  العيساوي،  حسن  صالح  املؤسسة 

من  الدماغي  الشلل  اطفال  »مؤسسة 

املؤسسات غري الحكومية، وهي مجموعة 

ونظمها  الربح،  تستهدف  ال  تطوعية 

ويتمحور  محيل،  أساس  عىل  مواطنون 

ويقودها  معينة،  مهام  حول  عملها 

أشخاص ذوو اهتمامات مشرتكة، وهي 

الخدمات،  من  متنوعة  مجموعة  تؤدي 

وتطلع  والصحية،  اإلنسانية  والوظائف 

الحكومات عىل شواغل املواطنني، وترصد 

السياسات، وتشجع املشاركة السياسية 

عىل املستوى املجتمعي، وعملت املؤسسة 

السابقة،  السنوات  خالل  عدة  نشاطات 

الرشيحة  وجميعها تصب يف خدمة هذه 

الواسعة من األطفال املعاقني«.

العمل  منها،  كثرية  أهداف  وللمؤسسة 

عىل تعزيز حقوق اطفال الشلل الدماغي 

عىل  ومساعدتهم  املجاالت،  جميع  يف 

التوافق مع انفسهم، والعمل عىل تطوير 

املقدمة  واالجتماعية  الرتبوية  الخدمات 

واالجتماعي  النفيس  الدعم  وتقديم  لهم، 

بالشلل  مصاب  طفل  لديها  التي  لألرسة 

الرعاية  انواع  جميع  وتقديم  الدماغي، 

لفتح  والسعي  لتأهيله،  واملساعدة 

والتأهيل  الطبيعي،  العالج  مراكز 

لدى  والسعي  الدماغي،  بالشلل  الخاص 

والعاملية،  املحلية  الصحية  املؤسسات 

لتوفري املستلزمات الرضورية لهم، ونرش 

الوعي االجتماعي، لتحسني سلوك ونظرة 

املجتمع ألطفال الشلل الدماغي. 

بعقد  املؤسسة  قامت  افتتاحها  ومنذ   

الحرية  ساحة  يف  جماهريي  تجمع 

وتم  أهدافها،  رشح  لغرض  بالبرصة، 

مركز  يف  للمؤسسة  مكتب  تأمني 

كان  كما  لها،  مقراً  يكون  كي  املدينة، 

العالجات  تقديم  يف  كبرية  مساهمة  لها 

والسالل الغذائية يف زمن جائحة كورونا، 

وتوزيع الكرايس والعربات لألطفال.

مبلغ  تأمني  »تم  املحمداوي  وأكد 

العربات والكرايس من خالل نائب رئيس 

واقاربه  ذويه  مع  تواصل  إذ  املؤسسة، 

عىل  حصلنا  كما  الدعم،  عىل  للحصول 

ملؤسستنا  تقديرية  وشهادات  تكريم 

تقديراً لجهودنا املبذولة«.

املزيد  لتقديم  »نسعى  املحمداوي  وبني   

الحكومة  مع  بالتواصل  الخدمات،  من 

وزير  السيد  مع  لقاء  وعقدنا  املركزية، 

الحايل، وباسمي وباسم االعضاء،  العمل 

الشكر،  بجزيل  نتقدم  األطفال  وذوي 

صدره  لسعة  الوزير،  للسيد  واالحرتام 

القرارات  ومتابعة  لعملنا،  وتفهمه 

الصادرة من وزارته مع الوزارات االخرى، 

يف  القرارات  من  االكرب  القسم  لكن 

بالبريوقراطية،  يصدم  االخرى  الوزارات 

قطع  توزيع  عند  ومنها  اإلدارة،  وسوء 

نر  لم  االرايض نصطدم بقضية قانونية، 

ذوي  تسلم  تأخري  وهي  تفسري  أي  لها 

املصابني لتلك األرايض، بسبب الوكالة من 

كلمته  يقول  القضاء  وهنا  املريض،  قبل 

بأن املصاب فاقد لألهلية، وال يجوز اخذ 

سقف  رفع  الرضوري  ومن  منه،  توكيل 

مصاب،  لكل  دينار  450الف  اىل  الراتب 

وفتح مراكز عالج طبيعي بإرشاف اطباء 

مرصيني«.

أما عن دور وسائل التواصل االجتماعي يف 

نجاح املؤسسة فتابع املحمداوي »أعتقد 

أن هذا التأثري قليل جدا، وذلك بسبب عدم 

قدرة  عدم  بسبب  وكذلك  املواطن،  جدية 

لتلك  خدمات  أي  تقديم  عىل  الحكومة 

الرشيحة«. 

املواقف  أهم  املحمداوي  واستذكر 

قائالً:  عملهم  صادفت  التي  اإلنسانية 

»بكل اعتزاز ورشف، ووجع ارفع القبعة 

تعني  التي  املثالية،  واألم  البرصية  لتلك 

والدهم  أن  الرغم من  أربعة معاقني عىل 

وواحد  الشباب،  سن  يف  وهم  متوىف، 

افضل  لهم  وتقدم  طفالً،  مازال  منهم 

الخدمات، وهم عبارة عن جثث هامدة، ال 

يستطيعون التحرك، أو التحدث والتنقل، 

ولكن  ابكاني،  البداية  يف  املوقف  وهذا 

واإلرصار  الكربياء،  هذا  شاهدت  عندما 

أن  والبرصية شعرت  العراقية  املرأة  لدى 

اإلنسانية واألمومة بخري«.

واستدرك املحمداوي »ردود األفعال جيدة 

جدا حول خدماتنا، وهناك من يرد العون 

صوتنا،  ايصال  او  همسة  او  بكلمة  لنا 

عند  بالتوفيق  لنا  يدعون  والكثريون 

كرسيا  معه  يحمل  من  وهناك  زيارتهم، 

او عربة او سلة غذائية من دون أن يحرج 

نعتربه  وهذا  لقاء،  او  بصورة  املعاق 

توفيقا ربانيا«.  

نظر  وجهات  من  املؤامرة  نظرية  مصطلح  يتناول  ال  الروبرتاج  هذا 

سياسية او النزاعات واالختالفات بني الدول او اتخاذ التدابري االحرتازية، 

الشعوب،  تخويف  لغرض  الدولة،  بنية  يف  ارضار  احداث  باحتمالية 

لكن هذا املصطح يأخذ يف مستويات اخرى تتمدد افقيا او عموديا يف 

العالقات االجتماعية وتفاصيلها، وكذلك بيئة العمل واألرسة الواحدة، 

املوضوعية،  الحقائق  اىل  اليستندون  املصطلح  لهذا  املتداولني  وأغلب 

وانما اىل شكوك وأوهام لإلزاحة او االستبدال، خصوصا يف مجال العمل 

الذي يشكل البيئة يف معظم األحيان الركيزة االساسية يف تنامي نظرية 

املؤامرة لتقاطع املصالح الوظيفية.

قلق وجودي
»ترتكز  قال:  عبود  مطر  سعد  د.  الرتبوي  النفس  علم  يف  املختص 

اوسايكولوجية  معرفية  تكون  قد  مؤرشات،  عدة  عىل  املؤامرة  نظرية 

أسباب  إىل  ذلك  تتعدى  وربما  اقتصادية،  أو  سياسية  أو  اجتماعية  او 

انطولوجية، ولكن جوهر هذه األسباب سايكولوجية والعوامل األخرى 

عندما  واالنتماء  بالهوية  تتعلق  االجتماعية  فاالسباب  لها،  مغذيات 

ينبأ الفرد ويهمش يشعر بأن وراء ذلك مخططا القصائه، واقتصاديا 

البطالة والحرمان والفقر يشعر الفرد خاللها بوجود مؤامرة الستالبه 

حقوقه، واما األسباب املعرفية وجود األدلة والرباهني، وقد تكون بسبب 

امتالك الشخص لثقافة نقدية وقدرة عىل التحليل«.

ولفت عبود »اما يف مجال السياسة، فرتتبط بمتغريات عدة، قد يكون 

حاصل  وتحصيل  سياسية،  لجهة  الوالء  أو  الحزبي  االنتماء  سببها 

تكون األسباب السيكولوجية هي محور هذه االسباب، نتيجة دوافع ال 

شعورية، فاالعتقاد باملؤامرة وسيلة دفاعية ومن جانب آخر اإلسقاط 

وانطولوجيا  يحدث،  مما  من  والخوف  يحدث،  بما  التشكيك  بسبب 

هي البحث عن معنى للوجود ومحاولة التخلص من القلق الوجودي، 

وبالرغم من كل ذلك ال يعني عدم وجود مؤامرة، فطاملا توجد مصالح 

مؤرشات  وهناك  اآلخر،  إلقصاء  تخطيط  يوجد  وطاملا  رصاع،  يوجد 

عديدة ما يجري يف دول كثرية«.

 وعي انساني
النية  تقول:«  الواحد  عبد  عقيل  كرمل  الدولية  والخبرية  الناشطة 

ان  التي يفرتض  الصفات االنسانية  أرقى  القلب من  الصادقة وصفاء 

تقود الحياة االجتماعية والتعامل مع اآلخرين، اما واقع الحال فيعرض 

شيئا اخر!، فالتعامل بحسن الظن مع االخرين تم استبداله بسوء الظن 

او ما يسمى بنظرية املؤامرة، الخالق سبحانه وتعاىل لم يفطر االنسان 

عىل ذلك ولم يفطره عىل اي سوء، بل وعىل العكس من ذلك فطره عىل 

فالصدق  فطرية،  وليست  مكتسبة  ممارسة  إنها  اذ  الفضائل،  أرقى 

لن تكون هناك  االنسان  اذا ما قادت  الذات والقناعة  واالمانة ونكران 

الكذب  بان يحل  العكس  اذا ما كان  الظن، ولكن  او ميل لسوء  حاجة 

الذات  نكران  عن  عوضا  واالنانية  األمانة  بدل  والخيانة  الصدق  محل 

حسن  محل  بديهيا  سيحل  الظن  فسوء  القناعة،  عن  عوضا  والجشع 

الظن«.

واضافت عبد الواحد »سوء الظن او ما يدعى باملؤامرة االجتماعية قد 

تكون إحدى آليات الدفاع التي يتخذها االنسان وسيلة لحماية نفسه، 

او وسيلة للدفاع عن النفس ضد ما يسمى الغدر او الخيانة، املوضوع 

يكاد يكون رد فعل دفاعيا، ولكي يتم العمل عىل تقليله او الحد من هذا 

الفكر يحتاج اىل وعي انساني لتعزيز الصدق، فلو اصبح الصدق قائدا 

العمال االنسان فسيحل ذاتيا حسن الظن وتصبح نظرية املؤامرة شيئا 

من ممارسات ماضية، وهذا بدوره يقودنا اىل حياة اجتماعية صحية 

معززة بالثقة والطمأنينة والحب«.

سمة املؤامرة
وذاتيا،  نفسيا  وضعا  للمؤامرة   « أن  اىل  الجبوري  زهري  الكاتب  أشار 

ويعد املتآمر واحدا من الشخوص الذين يبحثون عن هدف، لذا فإن هذا 

العاملني يف املضمار السيايس، ولعل سمة  الجانب دائما ما نجده عند 

املتآمر  يمر  وحني  العامة،  باألطماع  محيطة  ظروف  يف  تربز  مؤامرة 

عوامل  هناك  أن  يعني  هذا  بظلم،  معني  ميدان  يف  يشتغل  ممن  عليه 

غري منتظمة يف عمله، أعتقد أن الحالة هذه أصبح لديها حضور كبري 

وقاعدة واسعة يف حياتنا املعارصة اآلن، ألمر يتعلق باألزمات الكبرية يف 

جميع الجوانب«.

منها  املتآمر،  من  عليها  يشتغل  عدة  أهداف  »هناك  الجبوري  واضاف 

بجانب  يقف  ما  ومنها  األيديولوجي،  جانبه  توسيع  بجانب  يقف  ما 

الجانب  ويف  مهني،  و  اجتماعي  بجانب  يقف  ما  ومنها  استثماري، 

املهني نجد الكثري ممن ال يمتلكون سمات النهوض بواجبهم العميل، 

تظهر عليهم سلوكيات غري مرضية«.

وروتني  الرتيبة  الورقية  املعامالت  من  كامل  عام 

يلتهم اسابيع واشهراً من الوقت، للتأكد من صحة 

معاملة  الكمال  املقدمة  واملستمسكات  الوثائق 

التقاعد بعد وفاة والده، اجراءات تركت ارسته من 

لتحضري  عنهم  بعيداً  فيها  كان  مستحقات،  دون 

االمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الدكتوراه  شهادة 

معاناة  فكانت  ذلك،  الجل  العراق  ابتعثه  أن  بعد 

ارسته دافعاً للتفكري بما يخترص الوقت املهدور يف 

الدولة  دوائر  بني  واملخاطبات  الرسمية  االجراءات 

والجهات  الوثائق  سالمة  من  للتأكد  املتعددة، 

احياناً  تخضع  أن  يمكن  والتي  عنها  الصادرة 

الشخيص،  واجتهادهم  املوظفني  بعض  ملزاجيات 

فصمم الدكتور حسن هادي لذيذ الختم الرقمي. 

توثيق املعامالت 

بدأ خطواته االوىل العداد برنامجه باالستفادة من 

املعامالت  توثيق  يف  واالقليمية  العاملية  التجارب 

البيئة  وطبيعة  يتالءم  بما  لكن  الوثائق،  واصدار 

من  كجزء  وضمنه  التحتية،  وبنيتها  العراقية 

تخصص  يف  الدكتوراه  شهادة  نيل  متطلبات 

االمن االلكرتوني، وبعد اكمال مرشوعه نرش عنه 

الربيطانية  العلمية  املجالت  احدى  يف  بحثية  ورقة 

الرصينة، وتبنت العمل به دار نرش امريكية، فاراد 

له  اتاح  الذي  اهداء لوطنه  أن تكون ثمرة جهوده 

مجال  يف  التطورات  اخر  ملواكبة  االبتعاث  فرصة 

بالجميل  وعرفاناً  وامنها،  املعلومات  تكنولوجيا 

لوالديه اللذين زرعا فيه حب الوطن.

 

ختم ذكي
برنامج  هو  اآلني  املرئي  الرقمي  الختم  برنامج 

من  والتحقق  الرسمية  الكتب  بتوثيق  مختص 

للوثيقة  االصيل  النص  باظهار  صدورها  صحة 

او  االنرتنت  استخدام  اىل  الحاجة  دون  املطبوعة 

قاعدة بيانات معدة مسبقاً ويعترب نظاما الصدار 

عدد  تكوين  طريق  عن  الرسمية  الكتب  وتوريد 

وحفظه  وارشفته  كتاب  لكل  الكرتونيني  وتاريخ 

معلومة  اي  عن  االستعالم  يتيح  و  ايضاً،  صورياً 

فريد  رقم  ترليون  من  اكثر  فينشئ  يتضمنها، 

بدون تكرار وتكوين رموز عددية عامة، وخاصة 

الجهة  يساعد  ما  للربنامج   لكل جهة مستخدمة 

الواردة  املعلومات  صحة  من  التحقق  يف  املستلمة 

الجهة  مراسلة  او  مراجعة  اىل  الحاجة  دون  من 

للموظفني  والجهد   الوقت  يخترص  ما  املصدرة، 

واصحاب املعامالت الرسمية. 

 منع التزوير 
عراقيتني،  ويد  بعقلية  واملنفذ  املصمم  الربنامج 

يعانيها  التي  املشكالت  مع  يوم  كل  تتعايشان 

الكتب  لتأمني  اعد  والخاص،  العام  القطاعان 

التزوير،  من  التعريفية  والباجات  والشهادات 

الرسمية،  الكتب  صدور  صحة  من  والتحقق 

كامل،  بشكل  محتواها  بحفظ  الوثائق  وارشفة 

وحماية املخاطبات الرسية والشخصية من خالل 

املعني  الشخص  لدى  واظهاره  محتواها  اخفاء 

فقط من خالل رقم تشفري رسي، فهو يعمل عىل 

بتغري  وشكله  تاريخه  يتغري  ذكي  ختم  اساس 

تحمله،  التي  الوثيقة  يف  تفصيل  اي  او  كلمة  اي 

ويمكن الكشف عن جهة االصدار وادق التفاصيل 

حررها  الذي  الشخص  من  كمعرفة  الوثيقة،  يف 

لدى  توفره  بمجرد  االنرتنت  استخدام  دون  ومن 

املؤسسة. 

 التعريف والنرش 
باهميته  والتوعية  باملرشوع  التعريف  بهدف 

اقام  العراقية،  التقنية  التحتية  للبنى  ومواءمته 

العمل  ورش  من  مجموعة  هادي  حسن  الدكتور 

تذليل  يف  املهتمني  مع  وبالتعاون  فردية  بجهود 

صعوبات العمل االداري والساعني اىل دقته وتقليل 

منذ  اقامتها  فبدأ  واملواطن،  املوظف  عىل  الجهد 

التكنولوجية  الجامعة  يف  اولها  وكانت  عامني 

تفيش  بعد  الكرتوني  بشكل  باقامتها  واستمر 

جهة  ثالثني  من  اكثر  واعتمدت  كورونا  جائحة 

استخدام  الخاص  و  العام  القطاعني  بني  تتنوع 

برنامجه و تمت االستفادة من املعلومات الراجعة 

منهم لتحديثه بما يخدم احتياجات املستفيدين.  

 تسهيل العمل 

التزوير  منع  عىل  الرقمي  الختم  فائدة  تقترص  ال 

وتقيص صحة صدور الوثائق، انما اسهم يف تسهيل 

بسهولة  اشادوا  الذين  ملستخدميه  االداري  العمل 

خالد  املساعد  املدرس  استخدامه،  و  عليه  التدرب 

منصور صادق، مسؤول شعبة التسجيل يف قسم 

التكنولوجية  الجامعة  يف  الكيميائية  الهندسة 

اوضح بان الربنامج سهل عملهم بنسبة 70 % منذ 

استخدامه قبل عامني، عىل الرغم من ان التعامل 

الفائدة  وان  فقط،   واالرشفة  للتوثيق  كان  معه 

منه ستكون بنسبة اكرب اذا ما تم العمل به يف بقية 

ابعد  اىل  التعامل  دائرة  واتسعت  الجامعة  اقسام 

املوظفني  تدريب  عىل  الجامعة  دأبت  اذ  ذلك،  من 

وتوعيتهم باهميته يف تيسري عملهم. 

 أرشفة الكرتونية  
رقمية  الداة  مكتملة  غري  واستفادة  استخدام 

الذي  الورقي  التعامل  من  ومرونة  بأمان  تنقلنا 

قننت استخدامه البلدان املحيطة بنا اىل عالم رقمي 

او  وليس طموحا  واقعاً  امراً  التعامل معه  اصبح 

حلما، فبلدان عربية كثرية ومنها سوريا، االردن، 

واالمارات  البحرين  السعودية،  السودان،  اليمن، 

للتوثيق  وترشيعات  قوانني  سنت  املتحدة  العربية 

د.  وافادنا  رسمي،  بشكل  االلكرتوني  والتعامل 

حسن هادي بان برنامجه يستخدم حالياً للتوثيق 

معتمد  غري  النه  فقط،  االلكرتونية  واالرشفة 

عرضه  انه  مع  الدولة  دوائر  يف  رسمي  بشكل 

يف  مادي  مردود  باي  املطالبة  دون  بشكل مجاني 

املرشوع  تقديم  وتم  املستقبل،  او  الحارض  الوقت 

اىل االمانة العامة ملجلس الوزراء العراقي العتماده 

ان  اال  رسمي،  بشكل  الدولة  دوائر  عىل  وتعميمه 

مناقشته  عرقلت  البلد  بها  يمر  التي  الظروف 

والعمل به.

نظـريــة المـؤامـرة 
في العالقات 

االجتماعية

الختم الرقمي حٌل لمشكالت  }صحة الصدور{ وتزوير الوثائق القانونيَّة

يد الرحمة تمتد لرعاية اطفال الشلل الدماغي
مجموعة تطوعية بدافع انساني ال تستهدف الربح

يقبع الطفل أحمد 
داوود في كرسيه 
المتحرك، وعلى محياه 
ابتسامة ودودة، 
بينما يقوم كاظم 
شبيب المحمداوي 
بمسد شعره من حين 
آلخر، ومعاملته 
بلطف، واعطائه 
بعض العالجات 
التي يحتاجها، وكل 
ذلك يقع ضمن 
الخدمات التي تقدمها 
المؤسسة التي قام 
بافتتاحها المحمداوي 
منذ العام 2019 
في محافظة البصرة، 
لتخدم شريحة أطفال 
الشلل الدماغي.



نطالب باعتماد درجات نصف سنه مثل العام املايض حيث كانت نسبة االصابات 
بكورونا قليلة واقل خطرا واعتمدو درجات نصف سنة ..

واالن كورونا نسبتها اكثر واكثر خطورة وتصيب اطفال ..
فنطالب باعتماد درجات نصف السنة للصفوف املنتهية وتشمل السادس ابتدائي 
والثالث املتوسطه لكونه مرحلة غري مصريية والنهائة فنطالبهم بشمولهم اسوة 
بالعام السابق كما شملتموهم باعتماد درجات نصف السنة والصفوف غري املنتهية 

تشمل جميع مراحل االبتدائيه واملتوسطه واالعدادية غري املنتهية..
اما الصف السادس عام امتحنوهم النها مرحلة مصريية..

                                                                              * اسماء نور

السيد رئيس الوزراء املحرتم 
 ها نضع بني يديك مظلومية ١٥ الف موظف شاب وخلفهم ١٥ الف عائلة تعينوا 
وفق قانون الدولة كقراء مقاييس يف وزارة الكهرباء ولكن كانت فقرات القانون 
فوضوية وغري مطروقة سابقا اي يكون املوظف بدون راتب وبدون اي ضمانات 
اجتماعية له فقط يكون حمال حطب يجلب االموال للدولة ومن ثم يكون راتبه 
صدقة من الحكومة بمقدار ٥% وبعد ان تظاهر هوالء الشباب للمطالبة بحقوقهم 
منح مجلس النواب يف موازنته فقرة لتنقذ مستقبل هوالء الشباب بتحويلهم اىل 
عقود واالن وزير الكهرباء ايضا متفق مع مطالبهم بهذا الجانب وارسل كتاب اىل 
االمانة العامة ملجلس الوزراء ليطبق هذا القانون لذا االن اصبحت الكرة يف ملعب 

مجلس الوزراء .

                                                           * عيل الشمري
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أعللن وزيلر الرتبيلة علي الدليمي، 
إنجاز  نموذج التعاقد مع املحارضين 
املجانيلن من قبل اللجنلة القانونية 
وشلعبة التعيينلات يف وزارة الرتبية 
مديريلات  على  تعميمله  وسليتم 

الرتبية.
وذكلر الدليمي يف مقابللة تلفزيونية 
إن عقلد املحارض املجانلي يجدد كل 
عام وفق التخصيصات املسلتحصلة 

يف املوازنة.

نلتمس اعتماد درجة نصف السنة

تظاهر عدد من خريجي أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية من طلبة املركز والكلية املتعاقدين 
مع رشكة موانئ العراق يف البرصة أمام مقر األخرية، للمطالبة بالتعيني حسب العقد املربم عىل حد 
بتعيينهم  يفيد  الرشكة  مع  مربم  بعقد   2020 سنة  خريجو  أنهم  املتظاهرين  ممثل  قولهم.وأضاف 
بمدة أقصاها  6اشهر يف حال تجاوز تأخري التعيني املدة املذكورة يف العقد يلجأ الخريجني إىل األسلوب 
القانوني.وأكد عىل أن الستة أشهر التي مرت باإلضافة إىل ثالثة أشهر ولم يتم تطبيق رشوط العقد.
مضيفا أن الرشكة أرجعت سبب التأخري إىل عدم إقرار املوازنة خالل الفرتة السابقة منوها بعد إقرار 
املوازنة ومراجعتهم للرشكة ردت األخرية بان وزارة املالية رفضت االستثناء املقدم لها وذلك ردا بكتاب 
الرشكة  مراجعة  تمت  إقرارها  وبعد  انه  إىل  قولهم.وأشار  حسب  املوازنة  إقرار  بعد  بالتنفيذ  يقيض 
تعيينهم.من جهتها ردت رشكة  لغرض  التعليمات  األخرية برضورة ورود  لرتد  العراق  ملوانئ  العامة 
موانئ العراق يف البرصة بخصوص خريجي مركز الخليج العربي للدراسات بأن حقهم يف التعيني ليس 
من صالحياتها بل وزارية مركزية حرصا.وأضاف مدير إعالم والعالقات يف الرشكة بهاء عريبي جميع 
العقود والتعيينات متوقفة بسبب عدم وجود فرص تعيينات وتأخر إقرار املوازنة.وأضاف أن وزارة 

النقل ورشكة املوانئ ال تتحمل املسؤولية بخصوص تأخري تعييناتهم.

مطالب خريجي
 أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية

الجنوب  كهرباء  توزيع  رشكة  ردت 
مطالبات  عىل  البرصة  محافظة   يف 
تخصيص  بشأن  املديرية  موظفي 
جميع  عىل  سكنية  أرايض  قطع 
مؤكدة  استثناء،  دون  منهم  املشمولني 
الجهات  إىل  رسمياً  كتاباً  أرسلت  بأنها 
املختصة يقيض بتقسيم الـ 27٥ دونم 
املحلية  الحكومة  قبل  من  املخصصة 
ملنتسبي املديرية إىل 6 قطع سكنية لكل 
السابق  التقسيم  من  بدالً  واحد  دونم 
قطع   ٥ الدونم  جعل  عىل  يقوم  والذي 

فقط.
وقال مدير إعالم وعالقات الرشكة أمني 
أرسلت  التوزيع  رشكة  إن  الدين  محي 
املحلية  الحكومة  إىل   املذكور  الكتاب 

والتي بدورها خاطبت مديرية البلديات 
تقسيم  بغية  الشأن  بهذا  املحافظة  يف 
الواحد إىل 6 قطع بما يسهم يف  الدونم 
حصول جميع املوظفني املشمولني عىل 

قطع سكنية. 
توزيع  مديرية  موظفو  طالب  و  هذا 
وقفة   يف  البرصة  شمال  كهرباء 
نظموها أمام مبنى املديرية بتخصيص 
إىل  يعمدوا  أن  قبل  لهم  أرايض  قطع 
الدخول للمبنى بالقوة يف محاولة منهم 
ملقابلة املدير والذي لم يكن متواجداً يف 
املكان، ليتم إخراجهم فيما بعد واإلبقاء 
مع  للتفاوض  عنهم   ممثلني  عىل 
لرفعها  مطالبهم  وكتابة  املدير  معاون 

إىل الجهات املعنية.

طالب عدد من املهندسني الزراعيني يف واسط 
عمل  فرص  توفري  برضورة  املعنية  الجهات 
والرشكات  الحكومية  املؤسسات  يف  لهم 
خالل  منهم  عدد  باملحافظة.وقال  األهلية 
زراعة  مديرية  مبنى  أمام  نظمت  وقفة 
خبز  سلة  تسمى  واسط  محافظة  إن  واسط 
العراق وتضم مساحات زراعية كبرية ممكن 

املهندسني.وأضاف  من  العدد  هذا  تحتوي  أن 
آخرون أن هذه الخطوة ستكون حلقة ضمن 
عىل  الحصول  لحني  تنظم  وقفات  سلسلة 

فرصة عمل لهم.
اآلونة  يف  شهدت  واسط  محافظة  أن  يذكر 
متعددة  لرشائح  احتجاجات  سلسلة  األخرية 

للمطالبة بالتعيني وتوفري فرص العمل.

تخصيص قطع اراض

نشـكو لكم املرصف العقـاري. هناك قـرار رصيح 
مـن األمانه العامه ملجلس الوزراء بتخفيض الفوائد 
والتمديد ل20سـنه بدل من عرش سـنوات. تفاجئنا 
بأجـراء املـرصف العقـاري برفـع نسـبة الفوائـد 
والتمديد ل١٥سنه ولم يطبقوا قرار رئاسة الوزراء..
نحن مقرتيض املرصف العقاري مبادره سنة 20١6.

نطلب منكم إيصال صوتنا اىل الجهات املعنيه وللبنك 
املركزي العراقي. 

                                  * مهند العراقي

حذر مرصف الرشـيد  مـن مواقـع وروابط وهمية 
للتقديم عىل السلف الشخصية.

وذكـر املكتب اإلعالمـي للمرصف يف بيـان أن هناك 
مواقع قامت برسقة بيانات بعض الراغبني بالتقديم 
عىل السـلف من خالل نرشها روابط وأرقام هواتف 

وهمية ونحذر من ذلك.
وأضـاف أن الرابط الرسـمي والوحيد منشـور عىل 
الصفحة الرسـمية للمرصف وكذلك صفحة الفيس 
بـوك ويخلو املرصف مسـؤوليته وعالقته بأي جهة 

تدعي اعتمادها من قبل املرصف.

تحية طيبه لدولتكم....
اما بعد.....

نرجـوا من سـيادتكم ان تنظروا يف امـر الحظر ليال 
الصحاب املحالت التجاريه يف هذا الشـهر الكريم الن 
حركـة العمل تبـدأ من بعد االفطـار ونحن اصحاب 
املحالت ورائنا عوائل وايجارات واصحاب االيجارات 
التهمهـم ان كانـت املحـالت مفتوحـه او مقفولـه 
ورزقنـا عـىل الله ثم عـىل هذه املحـالت فنرجوا من 
سـيادتكم ان تمددوا الحظر لغاية السـاعه الحادية 

عرش ليال ولكم جزيل الشكر....
                               * حسن حيدر

السـيد رئيس الوزراء املحرتم أن شـهر رمضان املبارك شهر 
رحمـة للعاملني وليس نقمـة عىل الفقـراء أن حظر التجول 
الـذي تفرضه وزارة الصحة وخليـة األزمة هو بمثابة إعالن 
حـرب وانتقام من الناس الفقـراء وأصحاب األجور اليومية 

الذين ال حول وال قوة لهم إال بالله العيل العظيم
بـدال من فـرض الحظر طبقوا إجـراءات السـالمة والتباعد 

املكاني وكان الله يحب املحسنني..
                                          * حميد سامي

سـيادة رئيس الـوزراء نطالبكم بان تنظـروا بعني العطف  
عـىل  الكـوادر التمريضيه املجاهـدة واملناضلة التي ضحت 
ماضحـت من اجـل سـالمة أبناء البلـد والاحـد ينظر لهم 
ويقـدر تعبهم ال سـيما  هم اصحاب عوائـل واطفال واقل 
مـا يمكن ان تقدموه لهـم مقابل  هذا العطاء الذي بذلوه يف 
هذا الوباء أن تكون مخصصات خطورتهم ١00/١00وهي 
حاليـا 80باملئة وهم يتصدون النواع الوباء هل من املعقول 
الطبيب املقيم الذي يبتعد كل البعد عن املريض وال يالمسـه 
مثل الكوادر التمريضيه أن تكون بدل خطورتهم ١٥0باملئه 
أيـن االنصاف وايـن العدل ارجـوا أن تتدخل يف هـذا املجال 

ياسيادة رئيس الوزراء.
                                                     * ام محمد

وزع فرع الهالل األحمر يف املثنى ١٤00 سلة غذائية 
عىل العوائـل املتعففة يف املحافظة منذ بداية شـهر 

رمضان.
وقـال مدير إعـالم الفرع نجـم شـون إن الفرع بدأ 
بتوزيـع السـالت الغذائيـة وفقـا لقاعـدة البيانات 
التي يمتلكها مسـبقا بعد إجراء استبيانات خاصة، 
موضحا أن التوزيع شمل مناطق السماوة والخرض 
واملجـد  والنجمـي  والهـالل  والرميثـة  والـوركاء 

والدراجي والسوير إضافة لبصية والسلمان.

دعـت قيادة رشطة واسـط خريجي كليـة الزراعة إىل إتباع الطـرق الصحيحة يف 
املطالبة بفرص العمل والتظاهر وتنظيم الوقفات بشـكل سـلمي.وقالت يف بيان 
مقتضـب صدر عنها منه عقب لقـاء عقد بني قائد الرشطة اللواء احمد الزركاني 
وممثلـني عن هذه الرشيحـة أن اللقاء تضمن االسـتماع إىل مطالبهم بالتعيني يف 
القطاعـني العام والخاص.يذكر أن محافظة واسـط شـهدت أمس األحد وقفات 
للمطالبـة بتوفري فرص العمل أمام مديرية الزراعة ورشكة األنابيب النفطية من 

رشيحتي خريجي كليات الزراعة وهندسة النفط.

اجراءات المصرف العقاري

عموم  يف  والطلبة  التالميذ  انتظم 
إقليم  عدا  العراق  محافظات 
التعليم  أيام  أول  يف  كردستان 
الحضوري يف الكورس الثاني الذي 

عده االهايل و بعض الربملانيون انه 
قرار مترسع قد يشكل خطرا عىل 
الذي  و  الشباب  و  االطفال  حياة 
وسط  بدأ   انه  الوزارة  افرتضت 

إجراءات صحية وتعفري للصفوف 
للحد من انتشار فريوس كورونا.

ويف وقت سابق أعلنت وزارة الرتبية 
ووقائية  صحية  إجراءات  أن  عن 

الدوام  استئناف  سرتافق  مشددة 
مدارس  يف  الحضوري  املدريس 
أن  إىل  مشرية  املحافظات  عموم 
الوزارة  قبل  من  تعليمات  هناك 
التباعد  تحقيق  رضورة  عىل 
البدني بني التالميذ والحرص عىل 
الصحة  لجنة  مقررات  تطبيق 

والسالمة العليا.
وقال املتحدث باسم الوزارة حيدر 
فاروق بان الوضع لم يختلف عما 
كان يف عليه نظام الدوام منذ بداية 
العام الدرايس إال أن االختالف كان 
يوم  األسبوع  يف  يكون  أن  بدال 
يومان  أصبح  حضوري  درايس 
التي  للصفوف  أوسع  مجال  ملنح 
االستفادة  لغرض  بالدوام  شملت 
االبتدائية  الصفوف  كونها  أكثر 
فهم  عليها  الصعب  من  األولية 
املعلومات الدراسية الكرتونيا عىل 

حد قوله.

تحذير 

الحظر

استئناف الدوام الحضوري للطالب وسط قلق االهالي على سالمة ابنائهم 
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االتحاديَّة  النزاهة  هيئة  تحدثت  
عن تفاصيل قرار الحكم الحضوريِّ 
والغرامة الصادر عىل ُمداٍن بالرشوة 
مدير  منصب  يشغل  كان  والذي 
الرشكات  إلحدى  القانونيِّ  القسم 
ضبطه  تم  أن  وسبق  ة  الحكوميَـّ
أحد  يف  املشهود  بالجرم  ُمتلبّساً 

املطاعم بالعاصمة بغداد.
 ( تلقت  بيان  يف  النزاهة  وأشارت 
أنَّ  إىل  الناس (نسخة منه  املراقب و 
مالبسات القضيَّة تفيد بإقدام امُلدان 
إحدى  ُمدير  من  مايلٍّ  مبلٍغ  أخذ  عىل 
وعوٍد  مقابل  الحكوميَّة  الرشكات 
وجودها  امُلدان  ادَّعى  دعوى  بإغالق 
تمَّ  وبالفعل  الرشكة،  مدير  ضدَّ 
تحديد املبلغ واملكان الذي يتّم تسلُّم 
املبلغ فيه )أحد املطاعم يف العاصمة 
بغداد( ليُفاَجأ امُلدان بأنه ُمراقٌب من 
مالكات الهيئة، التي ضبطته ُمتلبّساً 
مبلغ  تسلُّمه  أثناء  املشهود  بالجرم 

الرشوة.
الحكم  قرار  أنَّ  ُموضحًة  وتابعت 
الحضورّي الصادر استناداً إىل أحكام 
 )308( املادة  وبداللة   )3١0( املادة 
والقايض  العقوبات،  قانون  من 
الحقَّ  أعطى  والغرامة(  بـ)الحبس 
التعويض  بطلب  امُلترّضرة  للجهة 

للدرجة  القرار  اكتساب  حال 
القطعيَّة.

تحقيق  مديريَّة  مالكات  وكانت 
ضبطت  قد  للهيئة  التابعة  بغداد 
مطلع كانون الثاني املايض، بموجٍب 
ُمتلبّساً  امُلدان  قضائيٍَّة،  ُمذكَّرٍة 
وتحرٍّ  متابعة  عمليَّة  بعد  بالرشوة، 

بأحد مطاعم العاصمة بغداد.

)حاميها حراميها(

بسم الله الرحمن الرحيم
ـــــــــــــــــــــــ

السيد رئيس الوزراء املحرتم
اىل جنابكم الكريم بعد التحية والدعاء بقبول أعمالكم وصيامكم

وبني  بينهم  فرقت  طفل  ماليني  لثالثة  والرسور  الفرحة  بأدخال  نناشدكم 
ذويهم املادة البعثية ) املادة ٥7 احوال شخصية( الخاصة بالحضانة والتي 
ببقاء  وذلك  أبائهم  من  االبناء  وحرمت  واملجتمع  االرسة  بتفكيك  ساعدت 
للدين  مخالف  وهذا  سنة  ل١٥  أمه  حضانة  يف  االنفصال  بعد  املحضون 
مقرتح  بإدراج  نناشدكم  ..لذا  واالخالقية  االنسانية  للقيم  ومنايف  اإلسالمي 
تعديل املادة اعاله..وبهذا تكونوا قد نرصتم الدين وحققتم العدالة السماوية.

                                                      * حكيم لشمري

الحمايات  عنارص  من  العرشات  نظم 
األمنية يف محطة كهرباء الزبري الغازية 
غربي  النفطي  الزبري  لحقل  التابعة 
البرصة، اعتصاما رافضني قرار الرشكة 
العمل  من  بترسيحهم  معهم  املتعاقدة 

وإنهاء عقودهم.
بوابة  أمام  لهم  وقفة  خالل  وبينوا 
الربجسية  يف   20 برئ  مقابل  املحطة 
املحلية  البرصة  وحكومة  النفط  وزارة 
وإلزام  بالتدخل  البرصة  نفط  ورشكة 
عقودهم  بتجديد  املتعاقدة  الرشكة 
عىل  وأكدوا  سنوات   ٥ منذ  املستمرة 
أمام  السلمي  اعتصامهم  استمرار 
املحطة وعدم ترك مواقعهم حتى تنفيذ 
الرشكة  بقرار  نددوا  فيما  مطالبهم 
عمالة  وتشغيل  بترسيحهم  املتعاقدة 
أجنبية بدال عنهم وان أعدادهم أكثر من 

١70 حارسا أمنيا.

الحذر 
يقيك
الضرر

تعديل المادة )57( احوال شخصية

دعوة التباع الطرق الصحيحة في المطالبة بالحقوق

إنجاز نموذج التعاقد مع المحاضرين المجانيين 10

ارشادات

١٤٠٠ سلة غذائية 
للعوائل المتعففة

ت 
ادا

ارش

اعتصام

كيف يعيش الفقير ؟

بدل خطورة مهنة

مطالب المهندسين الزراعيين في واسط

قراء مقاييس وزارة الكهرباء
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لعقود من الزمن، استعىص نوع قاتل من رسطان األطفال 
ع�ى جمي�ع العالج�ات التي ت�م تطويره�ا، إال أن األطباء 
حقق�وا تقدماً يف هذا املجال مؤخراً، عرب عالج غري تقليدي 
واعد يعتمد عى تعديل جيني للفريوس املس�بب للرسطان.

وأف�اد األطب�اء يف مؤتم�ر الجمعي�ة األمريكي�ة ألبح�اث 
الرسط�ان ويف مجل�ة ني�و إنجالن�د الطبية، ب�أن عرشات 
األطفال الذين عولجوا بهذه الطريقة الجديدة عاش�وا أكثر 
من ضعف ما عاشه املرىض املماثلون يف املايض.وقد طورت 
رشكة “تريفري” األمريكية عالج�ًا يعمل عى إجراء تعديل 
جيني ع�ى الف�ريوس بحيث يصي�ب الخالي�ا الرسطانية 
فقط، من خالل أنابيب صغرية يتم إدخالها يف األورام.وقال 
قائ�د الدراس�ة، الدكتور جريج�وري فريدم�ان، أخصائي 
رسطان الطفولة بجامعة أالباما يف برمنغهام: “هدفنا هو 
تطوير هذا العالج عن طريق تجربته عند تشخيص املرىض 
ألول مرة أو من خ�الل الجمع بينه وبني العالجات األخرى 
لتعزي�ز جهاز املناعة«.خالل التج�ارب، تم إعطاء األطفال 
الذين يعان�ون من األورام الدبقية يف الدماغ، العالج الجديد 
عرب استهداف فريوس الهربس الذي يسبب تقرحات الربد 
ويحفز اس�تجابة قوية لجه�از املناعة.وأعط�ى األطباء 
الف�ريوس املعدل ل� 12 مريًض�ا ترتاوح أعمارهم بني 7 و 
18 عاًما وتلقى نصفهم أيًضا جرعة واحدة من اإلشعاع، 

والتي ُيعتقد أنها تساعد عى انتشار الفريوس.وأظهر 
أح�د عرش دليالً يف اختب�ارات التصوير أو عينات 

األنس�جة ع�ى أن الع�الج كان فع�االً، وكان 
متوس�ط البقاء عى قيد الحي�اة أكثر من 

ع�ام بقلي�ل، يف ح�ني بق�ي أربع�ة من 
امل�رىض عى قيد الحياة بعد 18 ش�هرًا 

عى األقل من تلق�ي العالج.وأظهرت 
مس�تويات  أيًض�ا  االختب�ارات 

عالي�ة من خاليا الجه�از املناعي 
مم�ا  األورام،  يف  املتخصص�ة 

يش�ري إىل أن العالج قد استعان 
بالجس�م ملهاجم�ة امل�رض.
مش�اكل  أي  ُتالح�ظ  ول�م 
خط�رية تتعلق بالس�المة، 
وج�ود  م�ن  الرغ�م  ع�ى 
املضاعف�ات  العدي�د م�ن 
باإلج�راءات  املتعلق����ة 
واآلث�ار الجانبية الخفيفة 

بما يف ذل�ك الغثيان والقيء 
واإلسهال والتعب.

عالج واعد ألورام الدماغ 
لدى األطفال  

ما صلة الرضاعة 
الطبيعية بمستوى 

ذكاء الطفل؟

الكشف عن خطر 
مسكن اآلالم 
الباراسيتامول

ميخائي�ل  التغذي�ة،  اختص�ايص  ق�ال 
غينزب�ورغ، إن األش�خاص الذين يعانون 
من أمراض املع�دة يجب أن يتناولوا الثوم 

بحذر.
وأش�ار إىل أن املذاق ال�الذع والكاوي للثوم 
يمك�ن أن يهي�ج الغش�اء املخاط�ي للفم 

واملريء.

وأوض�ح غينزب�ورغ يف مقابلة م�ع قناة 
كان�ت هن�اك  “إذا  الروس�ية:  “زفي�زدا” 
أم�راض يف املعدة – الته�اب املعدة وما إىل 
ذل�ك – فأن�ت بحاج�ة إىل اس�تخدام هذا 
الث�وم يف الطعام، عى س�ب�����يل املثال، 
أض����ف�ه إىل األطباق الس�������اخنة 
أي  ذل�ك،  إىل  وم�ا  امللف�وف  وحس�اء 

تج�����نب تناوله نيئا”.
بش�كل عام، يعترب الثوم 

للجس�م،  ج�ًدا  مفي�ًدا 
حيث ل�ه تأثري جيد عى 

واألوعي�ة  القل�ب  نظ�ام 
الدموي�ة ول�ه تأث�ري مضاد 

لاللتهابات، وفقا للخبري.

لصيام صحي برمضان.. نصائح يجب على مرضى السكري اتباعها

لماذا يتغير مذاق بقايا الطعام المحفوظة بالثالجة ؟

دراسة: مخاطر التوحد تزداد لدى اإلناث مقارنة بالذكور

مع اس�تمرار ش�هر رمض�ان، قد يتس�اءل 
م�رىض الس�كري عم�ا إذا كان بإمكانه�م 

التمتع بصيام صحي.
نصائح ملرىض السكري يف رمضان:

-اح�رص ع�ى مراجع���������ة الطبيب 
ملعرف�ة إمكاني�ة الصي�ام بأم�ان، وضب�ط 

الجرعات.
-تناول الدواء بانتظام وفقاً للتعليمات.

-تجن�ب اإلفراط يف تناول الطعام عن طريق 
تقسيم اإلفطار إىل عدة وجبات.

-واصل النشاط البدني الخفيف إىل املتوسط، 
وخاصًة يف املساء.

-أكثر من رشب املاء بعد اإلفطار.
-قلل من تناول األطعمة الغنية بالسكريات 

والدهون.
-اخترب مستوى الجلوكوز يف الدم يومياً، قبل 
وبعد س�اعتني من اإلفطار، وقبل السحور، 

ويف منتصف اليوم.

توصلت دراس�ة ص�ادرة عن 
كلية الطب بجامعة فريجينيا، 
تلع�ب  الت�ي  الجين�ات  أن  إىل 
بطي�ف  االٕصاب�ة  يف  دورا 
االٔطف�ال، تختلف  التوحد بني 
ب�ني الفتيات والذك�ور، حيث 
س�لطت الدراس�ة الضوء عى 
كيفية ظهور اضطراب طيف 
أدمغ�ة  يف   )ASD( التوح�د 
الفتي�ات، ومقارنته بالذكور، 
طبقا ملا نرشه موقع ميديكال 

إكسربيس. 
وأوضحت الدراس�ة، أن هناك 
الجين�ات  يف  كب�رًيا  اختالًف�ا 
الذي يدعم  الجيني«  و«العبء 
الحالة ل�دى الفتيات والذكور، 
حي�ث ح�دد الباحث�ون طرًقا 
محددة تس�تجيب به�ا أدمغة 
الفتي�ات املصاب�ات بالتوح�د 
لالٕش�ارات  مختل�ف  بش�كل 
االجتماعية مثل تعابري الوجه 

واالٕيماءات.

واكتشف الباحثون، أن جنس 
الش�خص ئوثر يف املضاعفات 
املصاب�ني  ل�دى  الناتج�ة 
التوح�د،  طي�ف  باضط�راب 
حيث خضع عدد من املصابني 
إىل  التصوير الوظيفي بالرنني 
لفحص   )fMRI( املغناطييس 
نشاط الدماغ أثناء التفاعالت 
أن  ووج�دوا  االجتماعي�ة، 
الفتي�ات املصاب�ات بالتوح�د 
يس�تخدمن أقس�اًما مختلفة 
من أدمغتهن مقارنة بالفتيات 
بالتوح�د، يف  املصاب�ات  غ�ري 
ح�ني ل�م يتواجد ه�ذا الفارق 
ل�دى الذك�ور املصاب�ني، مما 
يكش�ف ع�ن آلي�ات دماغي�ة 
مختلف�ة تلعب دوًرا يف التوحد 

اعتماًدا عى جنس الشخص.
العوامل  أن  الباحث�ون،  وج�د 
كان�ت  االٔساس�ية  الجيني�ة 
مختلفة، حيث تب�ني أن لدى 
الفتيات أعدادا أكرب بكثري من 

املتغريات النادرة من الجينات 
النشطة خالل التطور املبكر 
ملنطقة الدماغ،  ويشري هذا 
اىٕل أن التأث�ريات عى الدماغ 

زي�ادة  يف  تس�اهم  ق�د 
خط�ر التوح�د لدى 

خاصة  الفتي�ات، 
مه����ارات  يف 

ع�ل  لت���فا ا
االجتماع�ي 

واللغة.

دراسة جديدة تكتشف مئات الجينات المشتركة في نوعين من االضطرابات
توصلت دراسة جديدة أجراها 
باحث�ون يف أس�رتاليا إىل وجود 
املش�رتكة  الجين�ات  مئ�ات 
بشكل ش�ائع لدى األشخاص 
الذين يعان�ون من اضطرابات 

القلق واالكتئاب.
معه�د  يف  الباحث�ون  وح�دد 
لألبح�اث   QIMR Berghofer
 509 أس�رتاليا،  يف  الطبي�ة 
جينات مشرتكة لكل من القلق 
واالكتئ�اب عن طري�ق تحليل 
مش�ارك   400000 س�جالت 
يف البن�ك الحي�وي يف اململك�ة 
الجينومات،  وتجميع  املتحدة، 
وقائمة م�ن 28 س�مة فردية 

ومشرتكة.
قاموا  ث�م 

بن�رش 
د  ع�د

م�ن أدوات النمذجة 
للبحث ع�ن التداخل، 
النتائ�ج  واخت�ربوا 
مقابل قاعدة بيانات تضم 
1.9 مليون ش�خص يعانون 
من القلق أو االكتئاب املبلغ 

عنه ذاتيا.
ويقول عالم الوراثة النفيس 
 QIMR إسك ديركس، من
 :B e r g h o f e r
 674 »حددن�ا 
مرتبط�ا  جين�ا 
أو  باالكتئاب  إم�ا 
القلق - واألهم من 
ذل�ك أن ثالث�ة أرباع 

هذه الجينات كانت مش�رتكة. 
ول�م ُيعرف الكث�ري، حتى اآلن، 
ع�ن األس�باب الجيني�ة الت�ي 
م�ن  يعان�ون  الن�اس  تجع�ل 

االكتئاب والقلق«.
القل�ق  اضطراب�ات  وتغط�ي 
مجموعة واس�عة من الحاالت 
التي غالبا ما تشرتك يف أعراض 
تتمي�ز  ولكنه�ا  متش�ابهة، 
بخصائص مختلفة يف النهاية، 
بدءا م�ن نوبات الهلع إىل أنواع 
معينة من الرهاب وما بينهما.

وهناك قواس�م مش�رتكة بني 
الجميع، وهي الشعور باإلثارة 
املس�تقبل،  بش�أن  والقل�ق 

يف  تظه�ر  أن  يمك�ن  والت�ي 
كث�ري من األحي�ان يف التغريات 
ارتف�اع  مث�ل  الفس�يولوجية 

ضغط الدم.
يمك�ن  األثن�اء،  ه�ذه  ويف 
بسلس�لة  يم�ر  أن  لالكتئ�اب 
بمش�اعر  ويتج�ى  كامل�ة 
وص�وال  الش�ديد  اإلحب�اط 
واألف�كار  النف�س  إي�ذاء  إىل 

االنتحارية.
وُيعتقد أن ما يقدر 
إىل  اثن�ني  بنح�و 
س�تة يف املائ�ة 

م�ن 

س�كان العال�م، يش�رتكون يف 
أو  االكتئاب بشكل  تش�خيص 

بآخر يف أي وقت.
وع�ى الرغ�م م�ن االختالفات 
الواضح�ة، فإن م�ا يقرب من 
75٪ من األش�خاص املصابني 
تظه�ر  القل�ق،  باضط�راب 
أع�راض االضطرابات  عليه�م 
تتب�ع  ف�إن  ل�ذا  االكتئابي�ة، 
كلت�ا  يف  املش�رتكة  الجين�ات 
بس�مات  املرتب�ط  الحالت�ني، 
الشخصية العصبية، يمكن أن 
يس�لط الضوء ع�ى بعض من 
الت�ي يخوضها  أحلك املع�ارك 

البرش يف حياتهم اليومية.
التباي�ن  أن  بالفع�ل  وُوج�د 
يلع�ب دورا رئيس�يا  الجين�ي 
يف الدرج�ة التي ق�د ُيظهر بها 
الش�خص درج�ة معين�ة من 
ل�دى  اآلن  ولك�ن  العصبي�ة، 
العقلي�ة  الصح�ة  أخصائي�ي 
خارط�ة أكثر تفصي�ال للعثور 
ع�ى إجاب�ات واضح�ة ح�ول 

ذلك.
الفري�دة  الجين�ات  وُربط�ت 
لالكتئاب س�ابقا بمس�تويات 
الدهون  أعى م�ن مس�تويات 
الثالثي�ة يف الدم، بينم�ا كانت 
املرتبط�ة  األخ�رى  الجين�ات 
بالقلق مرتبط�ة بضغط الدم، 
ما يؤكد األبحاث السابقة التي 
ربطت ب�ني ارتفاع ضغط الدم 
واضطرابات القلق. وستساعد 
الجدي�دة  البيان�ات  قاع�دة 

الجينومية  للمعلومات 
يف توف�ري بنية للبحوث 
والنفس�ية  الجيني�ة 

املستقبلية.

توص�ل علم�اء أمريكيون إىل اس�تنتاج 
بأن الرضاعة الطبيعي�ة الطويلة املدى 
تس�اعد عى تحس�ني الق�درة العقلية 

للطفل.
ويف الوالي�ات املتح�دة، أجريت دراس�ة 
ش�اركت فيه�ا 772 ام�رأة. م�ن ب�ني 
ه�ؤالء، 80٪ يرضع�ن أطفاله�ن م�ن 
الث�دي ملدة أربعة أش�هر إىل س�نة. كان 
مس�توى ال�ذكاء عن�د األطف�ال الذين 

يرضعون رضاعة طبيعية أعى.
ووج�د العلماء أن كل ش�هر إضايف عى 
حلي�ب األم يزي�د م�ن أدائه�م العقيل، 
الفيدرالي�ة  األنب�اء  وكال�ة  حس�ب 

الروسية.
العاملي�ة  الصح�ة  منظم�ة  وت�ويص 
)WHO( بإرض�اع األطف�ال م�ن الثدي 
ملدة س�تة أش�هر ع�ى األق�ل. يحتوي 
حلي�ب الث�دي ع�ى العن�ارص الن�زرة 

الرضورية لنمو الطفل بشكل كامل.

يمك�ن أن تس�بب جرعة زائ�دة صغرية 
من الباراس�يتامول، وهو مسكن شائع 

لأللم، ردود فعل ج��انبية مزعجة.
وكتبت صحيفة »إكسربس« ع��ن هذا، 
بالرج�وع إىل بيانات م�ن دائرة الصحة 

الوطنية يف إنجلرتا.
واألع�راض األكثر ش�يوًعا لجرعة زائدة 
هي الغثي�ان والقيء، وتح�دث عادة يف 
غضون ساعات من تناول جرعة سامة 
للكب�د، والتي بدورها يمكن أن تس�بب 

تلف الكبد.
باإلضافة إىل ذلك، يمكن أن تؤدي 
جرع�ة زائ�دة من ال�دواء إىل 
النعاس والريقان واأللم يف 
الجزء العلوي األيمن من 
س�ابق،  وقت  البط�ن.يف 
وصف أطباء من جامعة 
ناف��ارا اإلس�ب���انية 
ل  مو س�يتا ا ر لبا ا
بأن�ه دواء مثايل 
اآلالم  لع���الج 
لخفيف�����ة  ا
إىل املت���وس�طة 
للحم�ى،  املصاحب�ة 
مثل األمراض الش�بيهة 

باإلنفلونزا.

ال ش�ك أن تخزي�ن أصناف الطعام للي�وم التايل، 
أو لع�دة أي�ام، بمثابة ح�ل س�حري للكثري من 
الس�يدات، إذ يجنبهن الوق�وف يف املطبخ لطهي 
أطب�اق جديدة تس�تنزف الوق�ت واملجهود؛ لكن 
م�اذا عن املذاق؟ ملاذا نش�عر بتغري مذاق الطعام 

بعد تخزينه يف الثالجة ملدة ليلة أو أكثر؟
تفاعالت داخل الثالجة:

م�ا ينبغ�ي إدراك�ه ه�و أن طعام�ك ال تنته�ي 
تفاعالت�ه الكيميائية ف�ور خروجه م�ن الفرن 
مبارشة؛ بل يظل يف حالة مس�تمرة من التغيري، 
حي�ث ما يزال هن�اك الكثري من التط�ورات التي 

تحدث عند طهي اللحوم.
عى س�بيل املثال، تتف�كك الربوتين�ات املتكتلة، 

إط�الق  يف  أيض�ا  العملي�ة  ه�ذه  وتتس�بب 
يف  يتح�ول  وال�ذي  للحدي�د،  الربوتين�ات 

كم�ا  الصغ�ري،  كاملغناطي�س  الطع�ام 
يوضح كريس لوس، مدير قس�م البحث 
والتطوي�ر يف القائم�ة يف معهد الطهي 
بأم�ريكا، حيث يقول “يعم�ل الحديد 
ع�ى تكس�ري العن�ارص الغذائية 
وعندم�ا  الطع�ام،  يف  األخ�رى 

تتفاع�ل الدهون م�ع الحديد 
الذي تم إطالقه، عى س�بيل 

إىل  امل�ذاق  املث�ال، يتحول 
كرتون بال طعم”.

لبقاي�ا  ممي�ز  م�ذاق 
الطعام:

هن�اك  أن  الغري�ب 
مذاق  يفض�ل  من 
ت  تين�ا و لرب ا
ملتحلل����ة  ا
بقاي�����ا  يف 
التي  الطع�ام، 
بفضل  تطل�ق 
ت  ع��ال لتفا ا

األحم�اض األمينية، الت�ي تجعل م�ذاق الطعام 
أكثر ملوحة، أو ما يطلق عليه مذاق “األومامي” 

.)Umami(
وعلي�ك التأك�د م�ن التعامل م�ع بقاي�ا الطعام 
بأمان، خاصة عن طريق تربيدها أو تجميدها يف 

أرسع وقت ممكن.
تخزين بقايا الطعام:

م�ا ينبغي معرفته أنه يمكن حفظ بقايا الطعام 
مل�دة 3 إىل 4 أي�ام يف الثالج�ة، ويج�ب التأكد من 

تناوله�ا خالل ذلك الوقت. وبعد ذلك، يزداد خطر 
اإلصاب�ة بالتس�مم الغذائ�ي. ف�إذا كن�ت تعتقد 
أن أرست�ك ل�ن تتمكن م�ن تناول بقاي�ا الطعام 
يف غض�ون 4 أي�ام، فيجب تجمي�د الوجبات عى 

الفور.
أيض�ا  ويس�مى   - الغذائ�ي  التس�مم  ويح�دث 

األم�راض املنقول�ة عن طري�ق الغذاء- بس�بب 
الجراثي�م الض�ارة، مث�ل البكتريي�ا املوجودة يف 

الطعام امللوث.
ونظ�را ألن البكترييا عادة ال تغ�ري طعم الطعام 
أو رائحت�ه أو ش�كله، فال يمكنك معرف�ة ما إذا 
كان تناول الطعام يشكل خطورة؛ لذلك إذا كنت 
تشكني يف سالمة الطعام، فمن األفضل التخلص 

منه.
ينبغ�ي أال تدع�ي الطع�ام خ�ارج الثالجة ألكثر 
من س�اعتني يف درجة حرارة الغرفة العادية، أو 
أكث�ر من س�اعة يف درجات ح�رارة أعى من 90 

فهرنهايت )32 درجة مئوية(.
ويج�ب أيض�ا تن�اول األطعم�ة غ�ري املطهية، 
مثل الس�لطات الباردة أو السندويش�ات، أو 
تربيده�ا ع�ى الف�ور. واجع�يل هدفك هو 
تقلي�ل الوق�ت ال�ذي يكون في�ه الطعام 
يف “منطق�ة الخط�ر”، ب�ني 40 و140 
فهرنهاي�ت )4 و60 درج�ة مئوية(، إذ 

يمكن للبكترييا أن تتكاثر برسعة.
التسخني الصحيح لبقايا الطعام:

ال تقومي بتس�خني الطعام إال إذا كنت 
متأك�دة م�ن تناول�ه مب�ارشة، أعيدي 
تس�خينه عى املوق�د يف آنية م�ن الحديد 
الزهر )الحديد الناتج من األفران العالية(، 
التي ال تغ�ري مذاق الطعام أو يف فرن تقليدي 
الح�رارة  درج�ة  تص�ل  حت�ى  مايكروي�ف  أو 
الداخلية إىل 165 فهرنهايت )74 درجة مئوية(. 
وال ُينصح باس�تخدام أوان�ي “الطهي البطيء” 
)Slow cooking(؛ ألن هذه األجهزة قد ال تسخن 

األطعمة بدرجة كافية لقتل البكترييا.
بينم�ا يعد املايكروي�ف الوس�يلة املثالية إلعادة 
تس�خني بقايا الطع�ام، فالطاقة الت�ي ينتجها 
تتداخل مع جزيئات املاء يف الطعام، التي تتحول 
م�ن دافئ�ة إىل س�اخنة يف ث�واٍن ب�دون أن تتأثر 

خواصه.

الصيني�ون  الباحث�ون  يخت�رب 
لف�ريوس  لقاح�ني  خل�ط 
رشك�ة  طورتهم�ا  كورون�ا 
كانزين�و CanSino ووحدة من 
 Chongqing Zhifei منتج�ات 
لبيان�ات  وفًق�ا  البيولوجي�ة، 

تسجيل التجارب الرسيرية.
الصين�ي  املرك�ز  مدي�ر  وق�ال 
والوقاي�ة  األم�راض  ملكافح�ة 
منها إن البالد »تدرس رس�مًيا« 
إعطاء الن�اس لقاحات كورونا 
الت�ي ت�م تطويرها باس�تخدام 
كوس�يلة  مختلف�ة  تقني�ات 
لزيادة فاعلية اللقاح، موضحة 
أن  املتوق�ع  م�ن  التجرب�ة  إن 
تش�مل 120 مش�ارًكا، ملعرف�ة 
الس�المة والق�درة ع�ى تحفيز 
االس�تجابة املناعية لجرعة من 
لق�اح كانزين�و، تليه�ا جرع�ة 
 28 بفاص�ل   ،  Zhifei م�ن 

يوًم�ا أو 56 يوًم�ا، وفًقا ملوقع 
الرسيري�ة  التج�ارب  س�جل 
ال�ذي   ClinicalTrials.gov
للمعه�د  تاب�ع  قس�م  يدي�ره 
الوالي�ات  الوطن�ي للصح�ة يف 

املتحدة.
ووفقا للس�جل، ف�إن التجربة 

نانجين�ج  مدين�ة  يف  الجاري�ة 
الصني، ترعاها سلطات  برشق 
مكافحة األم�راض يف مقاطعة 
جيانجس�و، حي�ث يتم تضمني 
كال اللقاح�ني يف حملة التلقيح 
الشاملة يف الصني.وقالت رشكة 
كانزينو، إن البيانات املؤقتة من 

التج�ارب الرسيري�ة يف الخارج 
أن  أظه�رت  الثالث�ة  للمرحل�ة 
لقاح كورونا كان فعااًل بنس�بة 
68.83 ٪ يف الوقاي�ة من مرض 
كورونا املصحوب بأعراض بعد 
أس�بوعني م�ن حقن�ة واحدة، 
إىل  املع�دل  انخف�ض  ح�ني  يف 
م�ن  أس�ابيع   4 بع�د   ٪65.28

جرعة واحدة.
الصينيون  الباحث�ون  ويج�ري 
أيًضا تج�ارب للتطعي�م القائم 
ع�ى جرعتني من لقاح كانزينو 
لفريوس كورون�ا، باإلضافة إىل 

نسخة استنشاق من اللقاح.
ول�م يتم توفري قراءات الفعالية 
الثالث�ة  املرحل�ة  م�ن تج�ارب 
 Zhifei م�ن   ZF2001 للق�اح 
تتطل�ب  والت�ي   ،Longcom
اس�تخدامها  عن�د  حق�ن   3

بمفردها.
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الى الذين يعانون من امراض المعدة.. اليكم الحل 
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عنه  إبتعد  فمهما  اإلنسان  كيان  من  جزء  فهو   ،
وهذا  مخيلته  ثنايا  يف  الذكريات  تبقى  أن  ،فالبد 
التي حملته عىل  الوفاء لهذه األرض  جزء يسري من 
ظهرها منذ والدته إىل أن يحني األجل و يدفن فيها.. 
فما أرحم الوطن فقد يعيش اإلنسان لفرتة يف وطن 

أجربته  الظروف  ألن  أرضه  غري  أرض  وطنه،و  غري 
يحب  الجديد،و  الوطن  هذا  يحب  لكنه  الرحيل  عىل 
ومن  املحبة  بتلك  وجديرون  طيبون  ألنهم  أهله 
طرائف الحنني اىل الوطن هو تداول مواقع التواصل 
عراقية  اجرة  لسيارة  صورة  مؤخرا  االجتماعي 
قديمة عمرها اكثر من أربعني عاما تجوب الشوارع 

يف اسرتاليا.
بالسيارات عرب موقع  ونرشت صفحات متخصصة 
فيس بوك صورة لسيارة اجرة من نوع سوبر كراون 
موديل 1980 ومكتوب عىل زجاجها الخلفي بغداد، 

برصة ، موصل.

الجئ  هو  السيارة  صاحب  ان  الصفحات  وذكرت 
السيارة  اشرتى  اسرتاليا  دولة  يف  مقيم  عراقي 
يف  العراقية  األجرة  سيارات  بشكل  بطالئها  وقام 
العراق  لبلده  وحبه  لحنينه  وذلك  الثمانينيات،  زمن 
ومحاولة منه للعيش باألجواء العراقية لكرس وحشة 

الغربة.
هذا وحققت الصورة تفاعال واسعا بني املستخدمني 

وأثارت لغطا بني مؤيد لخطوته وبني رافض لها .
اما اجمل ماكتب من تعليقات عن الغربة عن الوطن 
فقد كانت االسطر التالية :املحبة والطيبة ال تعرفان 
وطنا ،و ال أرضا ، و لكن مهما عاش يف هذا الوطن 

حامالً  وطنه  إىل  ليعود  يفارقهم  أن  بد  فال  البديل، 
معه ذكريات األحبة واألصدقاء الذين أحبهم والذين 
ساعدوه يتذكرهم وعيناه تذرف الدموع، فمنهم من 

كانت له كأم وآخر كأخ كأخت و كأب وصديق.
اإلنسان  و آالمها،و  الكثريون رشبوا من كأس  الغربة  
حياته  يف  األهل  للوطن،و  يحن  و  يشتاق  بطبعه 
إذا كان  به  . فكيف  الجديدة حتى و هو مع أرسته 
أطفال  خلفه  ترك  وقد   .. الغربة  ديار  يف  وحيداً 
كالورود ال معيل و ال أمان و ال مال لهم إال الله ،فال 
بد من أنه سوف  يتجرع ألم وحرسة البعد والفراق 

عنهم.

لجأت ربة منزل أسرتالية لحيلة ذكية للتخلص من ثعبان سام وجدته يف منزلها.
وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي لقطات تظهر نجاح السيدة يف صيد 
الثعبان السام باستخدام املكنسة الكهربائية.ونجحت املرأة يف حبس الثعبان الصغري داخل 
الثعابني إلخراجه منها حتى  استدعاء صائدي  إىل  ذلك  بعد  لكنها اضطرت  املكنسة،  وعاء 
الثعبان  إخراج  من  األسرتاليون  األفاعي  صائدو  منزلها.وتمكن  بقية  تنظيف  من  تتمكن 

بأمان من منزل املرأة وإعادته بسالم إىل مكان آمن يف الربية، وفق »سبوتنيك«.
وشارك ىف فعاليات هذا الحدث املهيب ملحمة كبرية تمثل كافة جهات الدولة التي تتكاتف 
معاً لتقديم هذا الحدث أمام العالم بأكمل صورة حضارية بما يليق بمكانة مرص وبعظمة 

األجداد وعراقة الحضارة املرصية.

 ربة منزل تصطاد
 ثعبانًا باستخدام مكنسة كهربائية

الرضع قادرون عىل فهم عدد  أن األطفال  يعتقد علماء 
كبري من الكلمات حتى قبل أن يتمكنوا من التحدث ويف 
جديدة  دراسة  يظنون.وأظهرت  كانوا  عما  مبكر  وقت 
شهًرا  و12   11 بني  أعمارهم  ترتاوح  الذين  األطفال  أن 
يمكنهم معالجة عبارات متعددة الكلمات مثل “صفقوا 
التي  األوىل  هي  الدراسة  إن  الباحثون  بأيديكم”.ويقول 
التقاط  يمكنهم  الصغار  األطفال  أن  عىل  دليالً  تقدم 
وفهم معاني الكلمات املتعددة قبل أن يتمكنوا من النطق 
والتعبري بهذه الكلمات بأنفسهم.وقام علماء لغويون يف 
جامعة إدنربة بالتعاون مع باحثني يف الجامعة العربية 
يف  رضيًعا   36 لدى  اللغة  تعلم  سلوك  بتقييم  القدس  يف 
الكالم املسجل  االنتباه باستخدام  سلسلة من اختبارات 
األطفال  استجابة  كيفية  يف  الباحثون  للبالغني.ونظر 
مستخدمة  متتالية  كلمات  ثالث  من  متعددة  لرتكيبات 
استجابات  الباحثون  الطفل.وقارن  والدي  محادثات  يف 
“التثبيت  تسمى  اختبار  طريقة  باستخدام  الرضع 
عند  األطفال  سلوك  تقيس  طريقة  وهي  املركزي”، 
كان  إذا  ما  بتقييم  الباحثون  األصوات.وقام  سماع 
بإمكان األطفال التمييز بني التسلسالت املكونة من ثالث 
كلمات األكثر استخداًما مثل “صفق يديك” من عبارات 

متشابهة ولكنها أقل شيوًعا مثل “خذ يديك”.

نيوزيلندا  حكومة  تريد 
القضاء تماًما عىل التدخني 
من   2025 العام  بحلول 
خالل خطة ملكافحة إدمان 

التبغ يف البالد.
قالت وزيرة الصحة عائشة 
إىل  بحاجة  البالد  إن  فريال 
هذه  ملعالجة  جديد  نهج 
نحو  يموت  حيث  املشكلة، 
عام  كل  نيوزيلندي   4500

من آثار تدخني التبغ.
السلطات  فكرة  تكمن 
القانوني  السن  رفع  يف 
نسبة  وتقليل  للتدخني، 
يف  املوجودة  النيكوتني 

منتجات التبغ، وكذلك الحد 
يمكن  التي  األماكن  من 
والسجائر،  التبغ  بيع  فيها 

حسبما كتبت »إندبندنت«.
ومع ذلك، فإن الفكرة األكثر 
أهمية و«الثورية« هي منع 
جميع  عىل  تماًما  التدخني 
بعد  املولودين  املواطنني 
العام 2004. وبالتايل، وفًقا 
البالد،  يف  الصحة  لوزارة 
غري  جيل  ينمو  أن  يجب 
نيوزيلندا  يف  تماًما  مدخن 

من خالل حظر إجباري.
املديرة  إلوود،  لويس  قالت 
التنفيذية لجمعية مكافحة 

أكثر  هو  »التبغ  الرسطان: 
االستهالكية  املنتجات 
ويجب  التاريخ،  يف  رضًرا 

علينا التخيل عنه تماًما«.
رجال  يتفق  ال  ذلك،  ومع 
املبادرة،  هذه  مع  األعمال 
يف  الفور  عىل  بدأوا  الذين 
الناجمة  الخسائر  حساب 
مبيعات  انخفاض  عن 
السجائر، فضالً عن الزيادة 
»األسواق  عدد  يف  الواضحة 
السوداء« الرسية للمبيعات 
ملنتجات  القانونية  غري 
بحسب  املقلدة،  التبغ 

»سبوتنيك«.

عىل  ويحرص  جد،  عن  أباً  »عجايبي«  توارثها  عادة 
يتنازل  لن  إنه  يقول  بعده.  من  ألبنائه  يورثها  أن 
واجب  ولكنها  منه،  تفضالً  ليست  وإنها  أبداً،  عنها 
مجتمعي لنرش املحبة بني الناس يف شهٍر يمثل فرحة 
للمرصيني جميعاً، ويحرص األقباط فيه عىل مشاركة 
املسلمني تلك املناسبة.. مرصي مسيحي اعتاد إقامة 
املحتاجني  الصائمني  لخدمة  عام  »مائدة رحمن« كل 
يفعل  الذي  أيضاً  وأخوه  مدينته،  يف  بالرعاية  واألوىل 

مسيحي  يشارك  أخرى.أن  مدينة  يف  نفسه  األمر 
الكريم،  رمضان  شهر  بحلول  فرحتهم  املسلمني 
يف  والتربيكات  التهاني  واملسيحي  املسلم  يتبادل  وأن 
رمضان  مجيء  معاً  ينتظرا  وأن  املختلفة،  املناسبات 
األخوة  روح  لنرش  عامة  ومناسبة  فرحة  بوصفه 
عام،  كل  املرصيون  اعتادها  أمور  هي  والتسامح، 
مدينة  السمحة.يف  والروح  األمة  نسيج  تماسك  تؤكد 
)جنوب  األحمر  البحر  محافظة  عاصمة  الغردقة 

مؤكداً  مثاالً  عجايبي،  رمزي  يرضب  مرص(،  رشقي 
رمضان،  يف  مرص  تشهدها  التي  امُلبهجة  الحالة  لتلك 
»مائدة رحمن«  تنظيم  عائلته  رفقه  اعتاد  الذي  فهو 
تخدم الصائمني يف املدينة.لم يستسلم لجائحة كورونا 
صارمة،  احرتازية  إجراءات  فرضت  التي  وتداعياتها 
فأقام  البلد،  بها  يشتهر  التي  املوائد  إلغاء  بينها  ومن 
املوائد - مدفوعاً بما يصفه بإرث املحبة - ولكن عىل 

طريقته الخاصة هذا العام.

قال مس�ؤول رويس إن نهاي�ة محطة الفضاء الدولية التي يبل�غ عمرها أكثر من 20 
عاما قد تكون يف غضون سنوات قليلة، حيث يظهر منزل البرشية يف الفضاء عالمات 
ع�ىل تقدم�ه يف العمر.وذكرت وكال�ة األنباء الروس�ية الحكومية »ت�اس«، أن وكالة 
الفضاء الروسية »روسكوزموس« قالت إنه سيتم اتخاذ قرار بعد عام 2024 بناًء عىل 
الحال�ة الفنية للمحطة.وتنص االتفاقية الحالية بني الرشكاء الدوليني، وهم الواليات 
املتحدة وروس�يا وأوروبا واليابان وكندا، عىل اس�تمرار العمل خالل الس�نوات الثالث 
املقبلة.وقال نائب رئيس الحكومة يوري بوريس�وف للتلفزيون الحكومي إن روس�يا 
يمكن أن تنس�حب يف عام 2025. »عىل أقرب تقدير م�ن العدل تحذيرهم /الرشكاء/ 

يف الوقت املناسب«.
وأض�اف إن هناك تقاري�ر متزايدة عن أعطال فنية. يف اآلون�ة األخرية، احتلت محطة 

الفضاء الدولية عناوين األخبار بسبب ترسب الهواء.
ويف بداي�ة مارس املايض، قال يوري جيدزينكو، نائب رئيس رشكة الفضاء الروس�ية 
»ار كي�ه كيه انريجيا« إن محطة الفض�اء الدولية يجب أن تبقى يف الفضاء حتى عام 
2028 ع�ىل األق�ل، مضيفا أنه ت�م اتخاذ هذا الق�رار عىل »أعىل املس�تويات«.وترغب 

روسيا يف بناء محطة فضائية جديدة. إال أنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي حتى اآلن.

غيّب املوت أوبري فور أحد آخر عنارص وحدة 
الكوماندوس الفرنسية التي شاركت يف إنزال 
العاملية  الحرب  خالل   1944 يف  النورماندي 
أعوام،   106 يناهز  عمر  عن  تويف  إذ  الثانية، 
طليعة  يف  ماكرون  إيمانويل  الرئيس  وكان 
عن  بيان  يف  ماكرون  السبت.وعرب  نعوه  من 
إن  قائالً  أرسته،  معّزياً  لفور  األمة«  »امتنان 
قدم  الراحل  البحري  الكوماندوس  عنرص 

»أمثولة رائعًة يف االلتزام والبطولة«.
وكان فور واحداً من 177 عنرصاً ضمن وحدة 
الكوماندوس ذات اإلمرة الفرنسية شاركوا يف 
يونيو   6 يف  النورماندي  شواطئ  عىل  اإلنزال 
اإلنزال  املوجة األوىل من عمليات  1944 خالل 
فرنسا  شواطئ  عىل  الحلفاء  نفذها  التي 
أكرب غزو  يحتلونها، وهو  النازيون  كان  التي 
بحري يف التاريخ.وكانت نقطة إنزال فور عند 
شاطئ كولفيل يف شمال فرنسا، ضمن وحدة 
اسم  عليها  أطلق  التي  كيفر«  »كوماندوس 
قائدها املالزم فيليب كيفر، أحد أوائل املقاتلني 
»فرنسا  حركة  إىل  انضموا  الذين  الفرنسيني 

الحرة« املقاومة بقيادة شارل ديغول.

الجنود  من  الوحدة  هذه  عنارص  وكان 
الفرنسيني الوحيدين الذين شاركوا يف اإلنزال، 
السرية  يف  املتمثل  هدفهم  تحقيق  يف  ونجحوا 
عىل التحصينات األملانية يف ويسرتيام قبل أن 
يلتحقوا ببقية قوات الحلفاء ملواصلة التقدم. 

وقتل عرشة منهم بحلول نهاية يوم اإلنزال.
واعتربت وزارة القوات املسلحة يف بيان أن فور 
ورفاقه »كانوا روح األمة« الفرنسية، علماً أن 
واحداً فحسب منهم ال يزال عىل قيد الحياة هو 

ليون غوتييه البالغ 98 عاماً. 
يف  نجح  لكنه   1940 عام  أرُسرِ  فور  وكان 
إىل  انضم  حيث  إنجلرتا،  إىل  ووصل  الفرار 
 ،1944 ربيع  ويف  الحرة«.  »فرنسا  قوات 

البحرية  مشاة  من  األوىل  الكتيبة  إىل  انضم 
باسم  ُعرَفت الحقاً  التي 

»كوماندوس كيفر«.

وفاة فرنسي شارك في إنزال النورماندي عن عمر 106 اعوام

نيوزيلندا خالية من التبغ بحلول العام 2025نهاية محطة الفضاء الدولية في عام 2025 بعد الموكب المهيب.. مصر تفتتح قاعة 
المومياوات الملكية بالمتحف القومي

املرصية،  للحضارة  القومى  املتحف  افتتح 
نقلها  تم  التي  امللكية،  املومياوات  األحد، قاعة 
من املتحف املرصى بالتحرير، يف موكب مهيب 

أشاد به العالم أجمع.
القاعة  عىل  املرشف  الفضل،  أبو  سيد  وقال 
باملتحف  امللكية  املومياوات  وقاعة  املركزية 
ترصيحات  يف  املرصية،  للحضارة  القومي 
تم  امللكية  املومياوات  أن  السابع«،  ل�«اليوم 
حيث  مقربتها،  داخل  كانت  لو  كما  عرضها 
كما  ملك،  كل  مقربة  داخل  أنه  الزائر  سيشعر 
تم تنفيذ سيناريو العرض املتحف للمومياوات 
قبل  من  دوليا،  بها  معرتف  علمية  بطرق 
واآلثار.وأضاف  السياحة  وزارة  من  خرباء 

جهاز  مومياء  بداخلها  عرض  فرتينة  لكل  أن 
لقياس درجة الحرارة والرطوبة، كما أن هناك 
لالطمئنان  مومياء  كل  عىل  دورية  متابعة 
القومى  املتحف  عليها.وكان  والحفاظ  عليها 
 22 أبريل   3 يوم  استقبل  املرصية  للحضارة 
هذا  وضم  قديمة،  مرصية  مللوك  مومياوات 
املوكب 18مومياء مللوك و4 مومياوات مللكات، 
20، من   ،19  ،18  ،17 األرس  إىل عصور  ترجع 
وامللك  الثانى،  رمسيس  امللك  مومياء  بينهم 
سقنن رع، وامللك تحتمس الثالث، وامللك ستى 
األول، وامللكة حتشبسوت، وامللكة مريت آمون 
أحمس  وامللكة  األول،  أمنحتب  امللك  زوجة 

نفرتاري.

االستهالكية  املنتجات  سالمة  لجنة  قالت 
آخرون  وأصيب  تويف  طفال  إن  األمريكية، 
جراء  من  وكدمات،  العظام  يف  بكسور 
اإللكرتونية.وذكرت  الركض  أجهزة 
اللجنة، األحد، إنها تلقت عرشات التقارير 
عن أطفال وحيوانات أليفة سحبتهم هذه 
األجهزة ودفعتهم أسفلها، حيث حورصوا.

تحذيرا  األمريكية  السلطات  وأطلقت 
يف  املوجودة  األجهزة  هذه  بشأن  عاجال 
املنازل، متحدثة عن خطر محدق باألطفال 
بسبب هذه األجهزة.وقالت لجنة السالمة 
بينما  الركض،  إن طفال علق تحت جهاز 
كان أحد والديه يركض فوقة، مما يشري 
الصغار يكونون يف خطر حتى مع  أن  إىل 
إرشاف شخص بالغ.ودعت العائالت التي 
تريد االستمرار يف استخدام هذه األجهزة 

عزلها  رضورة  إىل   ،»+Treat»�ب املعروفة 
عن محيطها من اآلثاث، ووضعها يف غرفة 

مغلقة، وفق »سكاي نيوز عربية«.
وهي  إنرتأكتيف«،  »بيلوتون  رشكة  لكن 
هذه  تنتج  التي  املؤسسات  من  واحدة 
وقالت  التحذير،  هذا  رفضت  األجهزة، 
آمنة  فاآلالت  ومضلل«،  دقيق  »غري  إنه 
لألطفال والحيوانات األليفة.وجاء موقف 
الرشكة، رغم أنها أعلنت يف مارس املايض 
األجهزة.ولم  هذه  بسب  طفل  وفاة  عن 
عن  التفاصيل  من  مزيدا  حينها  تذكر 
الطفل  هوية  أو  الحدث  زمان  أو  مكان 
للتعبري  كلمات  توجد  »ال  املتوىف.وقالت: 
به  يشعر  الذي  والحزن  الصدمة  عن 
املأساة  هذه  نتيجة  بيلوتون  يف  الجميع 

الرهيبة«.

الرضع قادرون على استيعاب معاني الكلمات قبل النطق بها

توارثها أبًا عن جد.. مسيحي يقيم »مائدة إفطار« للصائمين

من طرائف الحنين إلى الوطن

سيارة أجرة عراقية قديمة تجوب شوارع استراليا  

ال يوجد مكان في هذه الحياة 

بالنسبة لإلنسان أجمل من 

المكان الذي ولد فيه وترعرع 

وتفيأ ظالله وشرب من أنهاره 

العذبة؛ فذلك المكان هو 

الوطن، ففيه ذكريات الصبا 

وضحكات الطفولة البريئة


