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الحرس الثوري: إيران سترّد على أي 
عمل إسرائيلي شرير

في هذا العدد

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د النائ�ب محم�ود الزج�راوي، ام�س االثن�ن، ان أس�باب تأخر 
اس�تجواب بع�ض املس�ؤولن يف الربملان تق�ف خلفه�ا املحاصصة 

الحزبية.
وق�ال الزجراوي، يف ترصي�ح صحفي تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»بعض القوى السياس�ية تعمل عىل استجواب بعض املسؤولن من 

أجل املحاصصة الحزبية واالستهدافات الشخصية«.
وأض�اف، ان »هناك اس�تجوابات صحيحة ولكنها معطلة يف الربملان 
ألس�باب عدة منه�ا صفق�ات مش�بوهة، وضغوط�ات ومجامالت 

سياسية«.
ولف�ت اىل ان »الربملان س�يعمل عىل تقوي�ة وتفعيل ال�دور الرقابي 

خالل الفرتة املقبلة«.

»المحاصصة« تحول دون 
استجواب عدد من المسؤولين

المراقب العراقي/ بغداد...
اجاب  النائب ع�ن تحالف الفتح 
حسن ش�اكر، امس االثنن، عن 
امكانية اس�تجواب امن بغداد يف 

الربملان.
وق�ال ش�اكر يف ترصيح صحفي 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
»توف�ر االدلة القاطعة سيس�هل 
عملي�ة أس�تجواب أم�ن بغ�داد 
ع�الء معن داخل مجل�س النواب 

واستجوابه امام الشعب«.
»س�وء  أن  ش�اكر،   وأوض�ح 

االوضاع الخدمية ما هو اال سوء 
إدارة وإهم�ال مس�تمر من قبل 
املس�ؤول املب�ارش ع�ىل الوض�ع 
الخدم�ي فيما يخ�ص العاصمة 

بغداد«.
التقص�ر  ته�م  ان  اىل  يش�ار 
الحق�ت امن�اء العاصم�ة بغداد 
اال  املاضي�ة،  الس�نوات  طيل�ة 
انهم ل�م يخضع�وا اىل املس�اءلة 
بس�بب »الفيتو« الس�يايس الذي 
تضعه بعض الكت�ل التابعن لها 

للحيلولة دون محاسبتهم.

المراقب العراقي/ بغداد...
حذرت كتلة بي�ارق الخر النيابية 
، امس االثنن، من عدم اس�تخدام 
نظ�ام البايوم�رتي يف االنتخابات، 
فيما لفت�ت اىل ان ذلك يعني بداية 

الفوىض السياسية.
محم�د  الكتل�ة  رئي�س  وق�ال 
صحف�ي  ترصي�ح  يف  الخال�دي 
ان  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
»بعض فق�رات قانون االنتخابات 
بحاج�ة اىل تعدي�الت رضورية ال 
يمك�ن اج�راء االنتخاب�ات يف ظل 

وجودها«.
الفق�رات  »اه�م  ان  واض�اف 
االنتخابات  الدوائ�ر  ه�ي توزي�ع 
واستخدام البايومرتية وقد فاتحنا 
رئاسة الجمهورية والحكومة من 

اجل الطعن يف القانون ».
واوض�ح الخال�دي، ان »الحكومة 
ستطعن يف القانون من اجل وضع 
يف  البايومرتي�ة  اس�تخدام  رشط 
اج�راء االنتخابات بدال من احداث 
غ�ر  وتزوي�ر  سياس�ية  ف�وىض 

مسبوق فيها«.

هل يستجوب البرلمان
 أمين العاصمة ؟

كتلة سياسية تحذر
 من عدم استخدام نظام 
البايومتري في االنتخابات

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي 
كش�فت وزارة التخطي�ط ع�ن ارتفاع نس�ب 
وارتف�اع    %4 بنس�بة  الس�نوي  التضخ�م 
م�ؤرش التضخ�م لش�هر آذار بنس�بة %0.7، 
بحس�ب تقري�ر الجه�از املرك�زي لإلحص�اء 
التاب�ع لل�وزارة وه�و لي�س االول بع�د تغير 
س�عر ال�رصف وارتفاع ح�اد يف أس�عار املواد 
الغذائية والكمالية ,وهذه الحقائق تؤكد فشل 
السياس�ة الحكومية يف الجانب االقتصادي يف 
ظل موازنة سنوية س�خرت لخدمة الحمالت 
االنتخابي�ة للكتل السياس�ية تارك�ة املواطن 
يعان�ي ش�ظف العيش , االمر ل�م يتوقف عند 
ذل�ك ,بل إن وزارة التخطيط التي بقيت فرتات 
طويل�ة تخفي الحقائ�ق عن مع�دالت الفقر 
والبطال�ة ج�اءت بياناتها الس�ابقة تؤكد أن 
الفق�ر تج�اوز 31% وعادت من جدي�د لتؤكد 
انخف�اض الفق�ر يف الب�الد بع�د ضغوط�ات 

حكومية من أجل حجب الحقائق.
لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار النيابي�ة , أكدت 
رضورة سيطرة االجهزة الرقابية عىل السوق 

ملنع االرتفاع املستمر بأسعار املواد الغذائية.
وقال�ت عض�و اللجنة ندى ش�اكر جودت، إن 
الحكوم�ة مطالب�ة بفت�ح عدد من األس�واق 
الحكومي�ة والت�ي تبيع املواد الغذائية بس�عر 
مدعوم من الدولة، كح�ال الكثر من الدول«، 

مبين�ة أن »ه�ذا االم�ر موج�ود يف أغلب دول 
الجوار ، ولفتت اىل أن »هذه الخطوة س�تمنع 
التج�ار  وتمن�ع  امل�واد،  أس�عار  يف  التالع�ب 

واملتنفذين من التالعب بقوت الشعب«.
وش�ددت عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار، 
ع�ىل رضورة »تفعي�ل عمل اللج�ان الرقابية 
املختصة وتش�ديد اإلجراءات واملحاس�بة عىل 
التج�ار وكل ش�خص يتالعب باألس�عار وفق 

مصالحه الشخصية«.
بالش�أن  املخت�ص  أك�د  الص�دد  ه�ذا  ويف 
»ارتف�اع  أن  الطائ�ي,  جاس�م  االقتص�ادي 
مع�دالت التضخم الس�نوية والش�هرية دليل 
عىل فش�ل سياس�ة الحكوم�ة  يف إدارة امللف 
االقتص�ادي , فالتخبط�ات واضحة من خالل 

إهمال الواقع املعايش املتدني للعراقين ...
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نسب التضخم ترتفع باعتراف »رسمي«
الحكومة تجني حصاد أخطائها االقتصادية

»تحايل« سياسي ينتج »غليانا« في قلب بغداد 
وسط مخاوف من »التصادم«

ً
حناجر حّرة تصدح بـ »الحق المغيب«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
بينم�ا يواص�ل الع�رات م�ن املفس�وخة عقوده�م م�ن 
منتس�بي الحشد الشعبي، احتجاجاتهم أمام مديرية هيأة 
الحش�د بمنطق�ة الجادرية وس�ط بغداد وذل�ك للمطالبة 
بحقوقه�م املروع�ة بإعادتهم إىل الخدم�ة كأقرانهم من 
منتس�بي الدف�اع والداخلي�ة وجه�از مكافح�ة اإلره�اب 
الذي�ن ع�ادوا للخدمة من�ذ أكثر من عامن، يس�ود صمت 
س�يايس »مريب« يراه مراقبون بأنه يندرج ضمن مساعي 

»تسويف مطالبهم«.
وعمد العرات من املفس�وخة عقودهم إىل تنظيم تظاهرة 
احتجاجية وسط الش�ارع الرئييس بالجادرية، ليقوم عدد 
م�ن املنتس�بن األمنين بإط�الق الرصاص الح�ي لتفريق 
التظاه�رة، الت�ي ج�اءت تعبراً ع�ن امتعاض املفس�وخة 
عقوده�م وس�خطهم الش�ديد ع�ىل التجاه�ل الربملان�ي 

ملطالبهم.
وص�وت مجلس الن�واب يف االول من نيس�ان الح�ايل، عىل 
توف�ر تخصيص�ات مالي�ة إلع�ادة املفس�وخة عقوده�م 
للخدم�ة وزيادة رواتب منتس�بي الحش�د لتك�ون )مليونا 
وأربعمائة وخمسة عر ألفاً( لكل منتسب، ضمن املوازنة 
العامة للعام الحايل 2021، إال أن املفسوخة عقودهم يرون 

ذلك محاولة لاللتفاف عىل مطالبهم.
ووفق�اً ملصادر نيابية، ف�إن رئيس مجل�س النواب محمد 
الحلب�ويس، ون�واب إح�دى الكت�ل الش�يعية، كان�وا أب�رز 
املعارض�ن إلضاف�ة فقرة إع�ادة املفس�وخة عقودهم إىل 
هيأة الحش�د الش�عبي، عىل الرغم من املح�اوالت الحثيثة 
التي أجراها تحالف الفتح، إال أن »التعنت« الس�يايس لتلك 

األطراف، حال دون إضافة الفقرة بشكل رصيح.
وتتعّك�ز األط�راف الرافضة إلع�ادة املفس�وخة عقودهم، 
عىل التحش�يد اإلعالمي الذي بات ُيصّور هذا املس�عى، بأنه 
محاول�ة للدعاية االنتخابية املبك�رة، يف الوقت الذي يرابط 
فيه العرات يف الش�ارع، احتجاجاً ع�ىل التخبط الربملاني 

وإقحام املفسوخة عقودهم يف رصاع سيايس وطائفي.
من جانبه أكد املتحدث باس�م كتلة الفتح الربملانية النائب 
أحمد االس�دي، االثنن، أن التخصيصات املالية التي تمكن 
هيأة الحش�د الش�عبي من إعادة املفسوخة عقودهم ممن 
تنطب�ق عليهم املواصفات والتعليم�ات موجودة يف املوازنة 
االتحادي�ة، فيما خاط�ب املتظاهري�ن بالق�ول إن »هناك 
أطرافاً مغرضة تريد الدفع باتج�اه اصطدامكم مع الهيأة 
التي تحتضن أبناء الحش�د والوجبة االوىل ستتضمن إعادة 

الس�بعة آالف جريح مم�ن ثبت أنهم جرح�ى وبعدها تتم 
إعادة اآلخرين ممن تنطبق عليهم الروط«.

وقال األسدي خالل مؤتمر صحفي، عقده يف مبنى الربملان، 
إن »اللجن�ة املالي�ة الربملانية ومجلس الن�واب رفعوا حوايل 
34 تريلي�ون دين�ار م�ن املوازنة التي ج�اءت 164 وصوت 
ع�ىل 129،9 مليار دوالر، وهذه الفروقات بن الرقم األصيل 
والنهائ�ي م�ن بينه�ا 11 تريلي�ون دين�ار تتعل�ق بأبواب 
الدرج�ات الوظيفي�ة وتخصيصات مالي�ة ورواتب ملختلف 
الوزارات ومن ضمنه األموال التي خصصت اىل املفس�وخة 
عقوده�م بنصها الرصي�ح«، مبينا »أننا ح�ن تحدثنا مع 
اللجن�ة املالي�ة والكتل السياس�ية داخل الربمل�ان كممثلن 
للحشد قبل كل شئ وكجزء من الفتح بأننا لن نصوت عىل 

موازنة ال تتضمن إعادة املفسوخة عقودهم«.
وأضاف االس�دي، أنه »فعال ت�م تضمن تخصيصات مالية 
تمكن هيأة الحشد من ترتيب الزيادة يف رواتب أبناء الحشد 
والتي يفرتض أن تبارش بها من الش�هر املقبل أو الذي يليه 

بع�د وصول االموال وأيضا تمك�ن الهيأة من وضع جدولة 
إلع�ادة املفس�وخة عقوده�م يف هذا الع�ام«، الفت�ا اىل أن 
»الحشد الش�عبي الذي ضحى وشارك يف معارك التحرير ال 
يزال حتى اليوم جميع منتس�بيه عقود وليس لديهم س�لم 
رواتب ألن التعليمات حتى اليوم لم يصوت عليها يف مجلس 

الوزراء«.
واستغلت كتل سياسية س�نية، إعادة املفسوخة عقودهم 
يف »املس�اومة السياس�ية«، حي�ث اش�رتطت إضافة فقرة 
»املغيبن« املثرة للجدل، التي القت رفضاً سياسياً وشعبياً 
نتيجة املحاوالت السياس�ية التهام القوات األمنية والحشد 
الش�عبي ب�«تغييب« مواطنن خالل العمليات العس�كرية 
لتحرير األرايض العراقية من قبضة تنظيم داعش اإلرهابي.
وتعليق�اً عىل ذلك يقول عضو لجن�ة األمن والدفاع النيابية 
مهدي آم�ريل ل�«املراق�ب العراقي«، إن »ع�ىل وزارة املالية 
أن تنفذ ما ص�وت عليه مجلس النواب بإعادة املفس�وخة 
عقوده�م إىل هيأة الحش�د الش�عبي عىل اعتب�ار أن هؤالء 

قدم�وا تضحيات كبرة لتحري�ر أرايض البالد من عصابات 
داعش اإلجرامية«.

ويضي�ف آم�ريل أن »ع�ىل القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة 
وهيأة الحش�د الش�عبي احتواء هؤالء الشباب واالستجابة 
ملطالبهم وعدم السماح بتس�ويف قضية إعادة املفسوخة 

عقودهم إكراماً للتضحيات الجسيمة التي قدموها«.
ويأت�ي إرصار املفس�وخة عقوده�م ع�ىل التظاه�ر، بعد 
الترصيحات املتضاربة التي أدىل نواب ومس�ؤولون بش�أن 
عودته�م إىل الخدم�ة، إال أن رئي�س هي�أة الحش�د فال�ح 
الفياض حس�م الج�دل الدائر حول ه�ذه القضية، بإعالنه 
أن األم�ر يتعل�ق بإجراءات إدارية س�تضمن إع�ادة هؤالء 

املنتسبن.
بيد أن املتظاهرين مازالوا يطالبون بإصدار كتاب رس�مي 
ُيحّدد أس�ماء املنتس�بن الذين س�تتم إعادتهم إىل الخدمة، 
ضمن جدول زمني محدد، وفقاً  ملمثل تنسيقية املفسوخة 

عقودهم من الحشد حامد الكويف.

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
تصاعدت الهجمات االجرامية التي استهدفت 
قرى املدنين يف مناطق متفرقة بالتزامن مع 
الحراك االنتخابي، وبداية الرصاع عىل الفوز 
باالنتخاب�ات املقبل�ة الت�ي ال تفصلن�ا عنها 

سوى خمسة أشهر، يف حال عدم تأجيلها.
السياس�ية  االط�راف  بع�ض  وتس�تخدم 
»االرهاب« كورقة، لفرض رشوطها وتصفية 

خصومه�ا، وتزداد تلك التح�ركات مع بداية 
الحمالت الدعائية لخوص االنتخابات.

إذ تعرض�ت قرية الجيزان�ي الواقعة )30كم 
التابع�ة ملحافظ�ة  ش�مال رشق بعقوب�ة( 
ع�ن  أس�فرت  إرهابي�ة،  هجم�ة  اىل  دي�اىل 
استشهاد وإصابة عدد من منتسبي الرطة 

االتحادية.
حيث اس�تهدفت عبوة ناسفة مركبة مدنية 

يف قري�ة الجيزاني، وأثناء توجه دورية أمنية 
ووصوله�ا اىل م�كان الح�ادث تعرض�ت اىل 
هجوم بعبوة ناس�فة وأس�لحة قنص أسفر 
ع�ن استش�هاد ثالث�ة عنارص م�ن الرطة 
بينهم ضاب�ط وإصابة أربع�ة آخرين بينهم 

مدني، بحسب ما أكدته مصادر أمنية.
ويتعرض الوض�ع االمني اىل »اهتزازات« بن 
الحن واالخر، السيما يف املناطق الرخوة التي 
يسهل من خاللها تحريك العنارص االجرامية 

الستهداف القوات االمنية واملدنين.
وأرسلت وزارة الداخلية أمس االول، قوة من 
التدخ�ل الرسيع اىل قرية »الجيزاني« يف دياىل 

لتأمينها وإعادة االستتباب االمني.
كما أعلنت لجنة االمن والدفاع النيابية أمس 
االثن�ن ، عن وص�ول تعزي�زات  إضافية اىل 
محي�ط قري�ة الجيزان�ي ش�مال رشق دياىل 

لليوم الثاني عىل التوايل.
وقال عض�و اللجنة عبد الخالق العزاوي إن” 
تعزي�زات أمني�ة من قوات ال�رد الرسيع من 
بغداد وصلت اىل محيط القرية يف إطار جهود 
دعم االمن واالس�تقرار وإعطاء زخم لعملية 
عس�كرية مس�تمرة من�ذ 4 أي�ام لتمش�يط 
بس�اتن مرتامي�ة وإنه�اء أي وج�ود لخاليا 

داعش االرهابي”...
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»مزمار« الصراع االنتخابي يوقظ أفعى 
»اإلرهاب« في المناطق الساخنة
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هل تنهار الّسلطة الفلسطينّية وتندلع 
الحروب بسبب انتخابات القدس ؟

لجنة برلمانية: البعض يسعى لتبرئة الحكومة من التقصير 
بحادثة ابن الخطيب

المراقب العراقي/بغداد ...
اكدت لجنة متابعة تنفيذ الربنامج الحكومي 
والتخطي�ط االس�رتاتيجي الربملاني�ة، امس 
االثن�ن، أن البع�ض يح�اول تربئة س�احة 
الحكوم�ة ووزارتي الصح�ة والداخلية من 

التقصر بحادثة مستشفى ابن الخطيب.
يف  الغراب�ي  من�ى  اللجن�ة  عض�و  وقال�ت 
ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« 

ان » التعام�ل م�ع كارث�ة وفاجع�ة حريق 
مستش�فى اب�ن الخطي�ب، تم عىل اس�اس 
لحج�م  مراع�اة  دون  وامل�زاج،  االنفع�ال 

الكارثة«.
وأشارت إىل أنه »عندما انقطع االوكسجن يف 
احدى مستش�فيات األردن وسبب ذلك وفاة 
ستة اشحاص، خالل ساعات تم إقالة وزير 
الصح�ة وكذل�ك االطاحة بكبار املس�ؤولن 

يف ال�وزارة، لك�ن يف العراق هن�اك محاوالت 
لاللتفاف عىل اص�ل الكارثة ومحاولة ابعاد 
ووزارة  عموم�ا  الحكوم�ة  ع�ن  التقص�ر 

الصحة ووزارة الداخلية خصوصاً«.
وتابع�ت ان »هن�اك تربي�رات وق�رارات ال 
ترتقي اىل مستوى الفاجعة، منها سحب يد 
وزير وتش�كيل لجنة تحقيق برئاس�ة وزير 
اخر، وهذه القرارات لم نجد لها اي تفس�ر 

غر انها تعترب محاولة للتسويف«.
ولفتت اىل ان »تقرير لجنة الصحة الربملانية 
بخص�وص فاجع�ة حريق مستش�فى ابن 
الخطي�ب، تص�دى للكارث�ة م�ن منظ�ور 
س�طحي ولم يس�ِم االش�ياء بمس�مياتها، 
وكانت النتائ�ج ال تتعدى كونها رؤية عامة 
ولم تعط السبب الحقيقي واملبارش بحصول 

هذه الفاجعة«.

المراقب العراقي/ بغداد ...
اك�دت لجنة االمن والدفاع النيابية، ام�س االثنن،  ان العمليات 
العس�كرية الرتكية عىل ح�دود دهوك، تجري برض�ا الحكومة، 

فيما بينت ان صمت االخرة يدل عىل ذلك.
وق�ال عض�و اللجنة ب�در الزي�ادي يف ترصيح صحف�ي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« ان »الحكوم�ة العراقية مطالب�ة بالتحرك 
وش�جب ورف�ض العمليات الرتكي�ة يف دهوك ويج�ب ان يكون 
هناك بيان واضح” مس�تدركا بالقول »لغاية االن لم نشاهد اي 

موقف لها وكانما العمليات تجري باتفاق مع الحكومة«.
ولف�ت اىل أن »صمت الحكومة عن التدخالت الرتكية يدل عىل ان 
ه�ذه العمليات تجري باتف�اق معها،  مبينا انه » يجب ان يكون 
هناك رد رسمي من العراق عىل اإلنزال الرتكي يف ارايض العراق«.

األمن النيابية: عمليات الجيش التركي 
في الشمال تجري برضا حكومي

كورونا يصيب مدرب سلة الكهرباء 
ماجد نعمة
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

محرقة الفقراء .. 
مأس�اة وفاجع�ة ومحرق�ة وجريمة ك�رى بح�ق الفقراء 
م�ن أبن�اء الش�عب العراقي تل�ك التي حدثت يف مستش�فى 
اب�ن الخطي�ب أودت بحياة وإصابة أكثر م�ن مائتي مريض 
يرق�د فيه�ا . نعم مستش�فى اب�ن الخطيب التي أنش�أت يف 
العهد امللكي كمركز للعزل وكانت تس�مى حينها مستشفى 
التويث�ة يس�تقبلون فيه�ا املصاب�ن باألم�راض االنتقالية 
يف حينه�ا كأمراض الس�ل والكولريا أي أن أكثر من س�بعن 
س�نة مىض عىل إنش�ائها وه�ي خالية من أنظم�ة التكييف 
والتأمن والدف�اع املدني وغري صالحة ب�كل املقاييس إليواء 
البرش لكنها وب�إرادة الحكومة العراقي�ة املنفتحة والرملان 
املتفائل ووزير الصحة الفطحل تم تخصيصها لتكون مركزا 
إلي�واء املصابن بفايروس كورونا . طبعا لس�ت بحاجة ألن 
أرشح من هو الذي يقصد هذه املستش�فى وهي بهذا الحال 
غري الفقراء واملس�حوقن ومن ال ح�ول وال قوة لهم إال بالله 
العيل العظيم، فامليس�ورون قد رشعت املستش�فيات األهلية 
واملراك�ز الخاص�ة أبوابها الس�تقبالهم ورعايته�م بالدوالر 
كم�ا أن الطائرات حارضة مس�تحرضة لنقل من يصاب من 
أعضاء وجماعة الرئاس�ات والحكومة والرملان . لذلك نقول 
إنه�ا محرقة جماعية للفقراء . إنه�ا إبادة جماعية بمنتهى 
البش�اعة وجريمة كرى واضحة املعالم ال تحتاج إىل ش�هود 
أو دليل إلثبات الجرم وتش�خيص املجرمن .  ال نحتاج لجنة 
تتش�كل بأمر رئيس الحكومة لتستمر أيام وأسابيع وتنتهي 
م�ن حيث ال ندري وتقيد الجريمة ضد مجهول فاملتهم األول 
هو رئيس الحكومة نفسه بما فيه من ضعف وغرابة وبالهة 
وس�ذاجة وال يشء يدل من قري�ب أو بعيد أنه أهل ألن يكون 
بموق�ع رئيس قس�م أو حت�ى راعيا ملاعز وخ�روف . ال نريد 
الصح�ة  اس�تقالة وزي�ر  أو  إقال�ة 
ال�ذي ال يش�به ش�خص الوزي�ر يف 
يشء م�ن حي�ث الش�كل واملضمون 
والحض�ور والكف�اءة . جاه�ل بكل 
ما تعني�ه الكلمة وببغاء ملا يس�مع 
للس�حت  صن�دوق  وأم�ن  فيق�ول 
الحرام مل�ن جاء به م�ن الذين آمنوا 
وعمل�وا الصالح�ات . ال نأم�ل خريا 
م�ن اجتماع ط�ارئ لرمل�ان طارئ 
ون�واب طارئ�ن كذب�وا وخان�وا العهد 
واستس�لموا إلرادة رؤوس الفساد من رؤساء الكتل وتأطروا 
بالنف�اق فكان�وا منافقن بمنته�ى الوقاح�ة والزلنا نتذكر 
ذلك املش�هد الدراماتيكي لنائب رئيس الرملان حسن الكعبي 
وه�و يرمي بنفس�ه ع�ىل رئيس الرمل�ان محم�د الحلبوس 
ليهنئ�ه باألحضان بعد التصوي�ت عىل إق�رار املوازنة املالية 
الفضيحة التي رشعت وأسس�ت لش�عب منهوب وكما يريد 
البارزاني وأذنابه من الس�نة والش�يعة . املشكلة ليست كما 
قالوا يف انفجار بقنينة األوكس�جن فاملستشفى بذاتها وكل 
م�ا فيه�ا جريم�ة وأركان الجرم ه�م كل من ننتظ�ر منهم 
الحس�م والنتيجة , حكم جريم�ة الحرق الذي يؤدي إىل موت 
إنسان عمدا يف القانون العراقي هو اإلعدام شنقا حتى املوت 
وحكم جريمة الحرق بالتقصري أو اإلهمال هو السجن لعرش 
سنوات .  هل نأمل أو نتأمل أو نحلم أو يرتاءى لنا من قضاء 
عراق�ي َب�ّرأ املجرمن والفاس�دين بالجملة م�ن الكربويل إىل 
الدايني ومش�عان الجبوري ولي�ث الدليمي وخميس الخنجر 
والقائمة التي تبدأ وال تنتهي بل وتم تكريم املجرمن ليكونوا 
بمناص�ب س�يادية يف الحكومة ومجلس الن�واب . هل نأمل 
منه أن يكون بمستوى الحدث وبحجم الكارثة ليكون صوته 
منصف�ا لجراح�ات الش�عب العراق�ي وعذابات�ه ويكون له 
موقف تأريخي يصحح املسار !! وهل يكون للشعب العراقي 
صح�وة ووقفة ورصخ�ة بوج�ه املنافق�ن واملتالعبن عىل 
موتهم الجماعي ويتوقفوا عن عبادة أصنام السياسة أم أننا 
غدونا كما قال الشاعر .. لقْد أسمعَت لْو ناَدْيَت حيًّا..ولكْن ال 
حي�اَة لَِمْن ُتنادي.. ُتيضُء الناُر عنَد النَّْفِخ فيها ..ولكْن ضاَع 

َنْفِخي يف َرماِد .. وإِّنا للِه وإِّنا إليِه راجعون ..

إصبع	عىل	الجرح	..	

أك�د مستش�ار األمن القوم�ي، قاس�م االعرجي، 
االثن�ن، وجوب انس�حاب الق������وات املقاتلة 
األرايض  م���������ن  ال�دويل  التحال�ف  ضم�ن 

العراقية.
وق�ال مكت�ب االعرج�ي يف بي�ان ورد ل�«املراقب 

العراق�ي«، إن األخ�ري »اس�تقبل الس�فري الكندي 
يف بغ�داد، أورلي�ك ش�انون، وأكد له ع�ىل وجوب 
انس�حاب الق�وات املقاتلة ضم�ن التحالف الدويل 
م�ن العراق، وفق جدول زمن�ي متفق عليه، مبينا 
أن كن�دا عضو يف التحالف الدويل وهي معنية بهذا 

األمر«.
كما بحث األعرجي مع الس�فري الكندي، بحس�ب 
البي�ان »آخ�ر مس�تجدات األوض�اع السياس�ية 
واألمني�ة يف املنطق�ة، وجرى أيضا، بح�ث تعزيز 
العالق�ات الثنائية بن البلدي�ن بما يخدم مصالح 

البلدين والش�عبن الصديقن، فضالً عن مناقشة 
أوض�اع مدين�ة س�نجار وأهمية أن تك�ون ل كندا 
مش�اركة واضحة يف إع�ادة إعماره�ا، باإلضافة 
إىل بح�ث األوض�اع يف مخيم اله�ول الحدودي مع 

سوريا«.

العراق يجدد تأكيده على وجوب انسحاب القوات األجنبية المقاتلة

تغريدة

د.عالء مصطفى

فاجع���ة اب���ن الخطي���ب نتيجة 
تناوبت  فساد  لتراكم  طبيعية 
عليه دكاكين سياسية متعاقبة 
لم يس���لم م���ن جش���عها حتى 
الربع!  ابو  البراس���يتول  شريط 
ولك���ن ان ينته���ي التحقي���ق 
باقال���ة وزير ومحاف���ظ واوراق 
س���رعان ما تذهب الى حاويات 
النفايات، فذل���ك ليس طبيعياً 
ام���ام مواجهة بصرية الجس���د 

فقيرة تحرقها نار الفساد!!.

التربية النيابية تحدد أسباب تحويل دوام المدارس إلى حضوري

الفتح يدعو النتشال وزارة 
الصحة من أيدي »العصابات«

ح�ددت لجن�ة الرتبي�ة النيابي�ة، االثنن، 
أس�باب جع�ل ال�دوام حضوري�اً لبع�ض 

مراحل الدراسة االبتدائية.
اللجن�ة رع�د املكص�ويص  وق�ال عض�و 
»املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي  ترصي�ح  يف 
ال�دوام حضوري�ا  إن »جع�ل  العراق�ي«، 
ابتدائ�ي  والثال�ث  والثان�ي  األول  لطلب�ة 
ام�ر رضوري اليص�ال املعلوم�ة العلمي�ة 
للطلب�ة م�ن خ�الل التواصل املب�ارش بن 
كذل�ك  ينطب�ق  واألم�ر  واملعل�م  الطال�ب 
ع�ىل طلبة الس�ادس االبتدائ�ي«، الفتا اىل 
ان »جع�ل ال�دوام الكرتونيا لطلب�ة االول 
والثان�ي متوس�ط ج�اء لكونه�م قادرين 
واالدوات  الكومبيوت�ر  اس�تخدام  ع�ىل 

التكنولوجية الحديثة يف التعليم«.
واض�اف ان »هناك م�دارس اتخذت كافة 
االج�راءات الصحية للحافظ عىل س�المة 
الطلبة من خالل التعقيم وااللتزام بارتداء 
الكمامات والكف�وف والتباعد االجتماعي 
يف الص�ف الواحد«، مبين�ا ان »قرار الدوام 
الحض�وري منح�رص بي�د اللجن�ة العليا 
للصحة والس�المة كونها ه�ي من حددت 
تلك الفئات«.وأعلنت وزارة الرتبية يف وقت 
س�ابق، أن الدوام الحضوري يشمل طلبة 
األول والثان�ي والثالث والس�ادس ابتدائي 
والثال�ث املتوس�ط والس�ادس االع�دادي 
وليومن يف األس�بوع وفقاً لقرارات اللجنة 

العليا للصحة والسالمة الوطنية.

البرلمان يلزم المالية بتوجيه التخصيصات الالزمة إلكمال المستشفيات النظامية
ألزم�ت رئاس�ة مجل�س الن�واب، االثن�ن، وزارة 
املالي�ة بتوجي�ه التخصيص�ات الالزم�ة إلكم�ال 

املستشفيات النظامية.

جاء ذلك خالل الجلس�ة االس�تثنائية التي عقدها 
مجلس النواب برئاسة، حسن الكعبي، واملخصصة 
ملناقش�ة فاجعة مستش�فى ابن الخطيب.وقالت 

الدائ�رة اإلعالمية للرملان يف بي�ان ورد ل�«املراقب 
العراقي«، إن »رئاس�ة مجلس النواب قررت إلزام 
وزارة املالية بتوجيه التخصيصات الالزمة إلكمال 

املستش�فيات النظامي�ة التي وصل�ت إىل مراحل 
متقدم�ة يف عم�وم املحافظ�ات وع�دم التحج�ج 

بأعذار غري مقبولة«.

فلــول »داعــش« السيــاسيـة تتحــرك ..

حمى الصراع االنتخابي تنعكس على الوضع األمني 
بتعرضات وهجمات تستهدف المناطق الرخوة

املراقب العراقي/ خاص...
الت�ي  االجرامي�ة  الهجم�ات  تصاع�دت 
اس�تهدفت قرى املدنين يف مناطق متفرقة 
بالتزام�ن م�ع الح�راك االنتخاب�ي، وبداية 
الرصاع عىل الف�وز باالنتخابات املقبلة التي 
ال تفصلنا عنها سوى خمسة أشهر، يف حال 

عدم تأجيلها.
السياس�ية  االط�راف  بع�ض  وتس�تخدم 
رشوطه�ا  لف�رض  كورق�ة،  »االره�اب« 
وتصفي�ة خصومها، وت�زداد تلك التحركات 
لخ�وص  الدعائي�ة  الحم�الت  بداي�ة  م�ع 

االنتخابات.
إذ تعرضت قرية الجيزان�ي الواقعة )30كم 
شمال رشق بعقوبة( التابعة ملحافظة دياىل 
اىل هجمة إرهابية، أس�فرت عن استش�هاد 
الرشط�ة  منتس�بي  م�ن  ع�دد  وإصاب�ة 

االتحادية.
حيث اس�تهدفت عبوة ناسفة مركبة مدنية 
يف قرية الجيزاني، وأثناء توجه دورية أمنية 
ووصوله�ا اىل م�كان الح�ادث تعرض�ت اىل 
هجوم بعبوة ناس�فة وأسلحة قنص أسفر 
ع�ن استش�هاد ثالثة عنارص م�ن الرشطة 
بينهم ضابط وإصابة أربع�ة آخرين بينهم 

مدني، بحسب ما أكدته مصادر أمنية.
ويتعرض الوضع االمني اىل »اهتزازات« بن 
الح�ن واالخر، الس�يما يف املناط�ق الرخوة 
التي يس�هل من خالله�ا تحري�ك العنارص 
االمني�ة  الق�وات  الس�تهداف  االجرامي�ة 

واملدنين.

وأرسلت وزارة الداخلية أمس االول، قوة من 
التدخل الرسيع اىل قرية »الجيزاني« يف دياىل 

لتأمينها وإعادة االستتباب االمني.
كم�ا أعلنت لجن�ة االم�ن والدف�اع النيابية 
أمس االثنن ، عن وصول تعزيزات  إضافية 
اىل محيط قرية الجيزاني ش�مال رشق دياىل 

لليوم الثاني عىل التوايل.
وق�ال عض�و اللجنة عب�د الخال�ق العزاوي 
إن” تعزي�زات أمنية من ق�وات الرد الرسيع 
من بغداد وصل�ت اىل محيط القرية يف إطار 
جه�ود دع�م االم�ن واالس�تقرار وإعط�اء 
زخم لعملية عس�كرية مستمرة منذ 4 أيام 
لتمشيط بس�اتن مرتامية وإنهاء أي وجود 

لخاليا داعش االرهابي”.

بع�د  ب�ارشت  »التعزي�زات  أن  وأض�اف، 
وصوله�ا يف تطبيق املح�اور االمنية املكلفة 
به�ا من خ�الل قائمة أه�داف”، الفتا اىل أن 
“العملية العسكرية  مستمرة من أجل منع 

تكرار الخروقات«.
وكانت قيادات ميدانية يف الحش�د الش�عبي 
ق�د ح�ذرت م�ن هجم�ات محتمل�ة لفلول 
عصابات داعش االجرامي، بعد توجه العديد 
م�ن  قيادات�ه وعنارصه نحو ح�دود دياىل- 
كردس�تان بعد تجري�ف معاقلهم يف حوض 
ش�مايل ناحي�ة جلوالء 75 كم ش�مال رشق 

بعقوبة.
وأطلقت قوات االمن والحشد الشعبي حملة 
واس�عة لفت�ح مم�رات يف بس�اتن ناحي�ة 

جل�والء منذ نح�و 45 يوما لكش�ف املعاقل 
تش�ن  والت�ي  لداع�ش  املتخفي�ة  واالوكار 
هجم�ات صاروخي�ة أو بأس�لحة القن�ص 
والعب�وات الناس�فة ض�د الق�رى الزراعية 

للسيطرة عىل االمن يف تلك املناطق.
وحول تلك التطورات يرى املختص بالش�أن 
االمن�ي الدكت�ور معت�ز محي عب�د الحميد 
أن »الخروق�ات ل�م تنته من قب�ل عصابات 
داعش االجرامية«، مبيناً أن »مالحقة فلول 
العصاب�ات رضورية ج�داً، وع�دم االصابة 
بالخدر االمني يجنبنا الكثري من الخسائر«.

ويضي�ف عب�د الحميد يف ترصي�ح خص به 
»املراق�ب العراق�ي« أن »هنال�ك ق�رى منذ 
تحريرها اىل اليوم لم تمس�ك أرضها بسبب 

وعورتها وبعدها«. 
وأوض�ح أن »الطريق�ة الكالس�يكية الت�ي 
تتبعها القوات االمني�ة يف مالحقة االرهاب، 

يجب أن تغادر«.
وتوق�ع عبد الحمي�د أن »ترتف�ع الهجمات 
االجرامية يف االيام املقبلة، مع اقرتاب موعد 
االنتخاب�ات وتوزيع االس�ماء والرصاع عىل 
الفوز«.وأشار اىل أن » االنتخابات قد تتعرض 
العملي�ات  اس�تمرار  ح�ال  يف  التأجي�ل  اىل 
االرهابية، وهذا ما ترغب به بعض االطراف 
الت�ي ال تري�د إج�راء االنتخاب�ات بموعدها 
املبكر«.ولف�ت اىل أن »تل�ك الهجم�ات ق�د 
تتخذها الق�وات االمريكية ذريعة للتدخل يف 
املناطق الرخوة لحماية االنتخابات ومراكز 

االقرتاع«.

منهل عبد األمري المرشدي ..

أف�اد مص�در يف الرشط�ة، االثن�ن، بالق�اء القبض عىل 
عصابة للنصب واالحتيال يف العاصمة بغداد.

وق�ال املص�در إن »مفارز االم�ن الوطني واس�تخبارات 
فوج ط�وارئ بغ�داد الس�ادس وبع�د جم�ع معلومات 
اس�تخبارية، تمكن�ت م�ن الق�اء القبض ع�ىل عصابة 
تقوم بالنص�ب واالحتيال عىل املواطنن بتزوير بطاقات 
ماسرت كارت واملستمس�كات لغرض سحب قروض من 

الرشكات والجمعيات االهلية«.
وأش�ار املصدر إىل أن�ه »تم نصب كمن م�ن قبل الفوج 
املذك�ور اع�اله ضمن ش�ارع فلس�طن س�احة بريوت 

رشقي بغداد والقبض عليهم بالجرم املشهود«.

دع�ا النائ�ب ع�ن تحالف الفت�ح عب�اس الزام�يل، االثنن، 
اىل اس�تنفار ع�ام وت�ام النتش�ال وزارة الصحة م�ن أيدي 

»العصابات« التي استولت عىل مقدراتها.
وق�ال الزاميل يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي«، 
ان »مل�ف الصحة وزارة الصحة هو ملف حس�اس وخاص 
ج�دا نتيجة اس�ترشاء مافي�ات الفس�اد وارتباطها املبارش 
بصح�ة املواطن�ن وحياتهم وم�ا تعانيه من ت�ردي الواقع 
الصح�ي ونق�ص االدوي�ة للعدي�د م�ن األم�راض الخاصة 
اضاف�ة اىل النق�ص يف املس�تلزمات الطبي�ة وتهال�ك البنى 
التحتي�ة للمؤسس�ات الصحي�ة«، مبين�ا ان »ماحص�ل يف 
فاجعة مستش�فى ابن الخطيب ينبغي ان ال يتم تس�ويفه 
او التعام�ل مع�ه كما حص�ل يف حوادث س�ابقة حصلت يف 

قطاعات مختلفة«.
واض�اف الزام�يل، ان »غي�اب أجهزة اإلنذار واملستش�عرات 
بالحرائ�ق اضافة اىل انع�دام أجهزة االطفاء كانت الس�بب 
االساس يف حجم الكارثة وهو دليل واضح عىل وجود تهاون 
يف توفري البيئة االمنة ضد الحاالت الطارئة كالحرائق وغريها 
يف املؤسس�ات الصحية«، الفت�ا اىل ان »الوضع الصحي وما 
حص�ل يف مستش�فى ابن الخطيب بحاجة اىل اس�تنفار تام 
وعام من الحكومة وقيادات الكتل السياس�ية داخل مجلس 
الن�واب والزعامات السياس�ية بغية انتش�ال وزارة الصحة 

من أيدي العصابات املستولية عىل مقدراتها«.

القبض	عىل	عصابة	نصب	واحتيال	
بالجرم	المشهود	يف	بغداد

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

أفاد مصدر أمني يف محافظة األنبار، 
االمريكي�ة  الق�وات  ب�أن  االثن�ن، 
رشع�ت بعمليات توس�يعية جديدة 

لقاعدة عن االسد الجوية.

وق�ال املصدر ان “القوات االمريكية 
رشع�ت بعملي�ات توس�يع جديدة 
داخ�ل مبن�ى قاع�دة ع�ن االس�د 
الجوي�ة بناحي�ة البغ�دادي بقضاء 
هي�ت غرب�ي االنب�ار”، موضحا أن 
انش�اء  “ش�مل�����ت  العملي�ات 
مباٍن جدي����دة فضال عن توس�ع 
اخ�رى  مس��������احات  وض�م 

للقاعدة “.
وأض������اف، أن “القي�����ادات 
االمني�ة لي�س لديه�ا اي معلومات 
عن هذه االج�راءات ال����ذي تقوم 
في�ه الق�وات االمريكي�����ة كون 
الق�وات  ه�������ذه  ت����واج�د 
الق�����ائ�د  بمك���ت�ب  مرتب�ط 
الع�ام للق�وات املس�لحة مصطفى 

الكاظمي”.
يشار اىل ان القوات االمريكية تقوم 
ب�ن الحن واالخ�������ر بعمليات 
انش�اء مواق����ع جدي�دة لقواتها 
داخ�ل مبن�ى قاع�دة ع�ن االس�د 

الجوية.

قوات	»االحتالل«	تجري	عمليات	
توسيعية	جديدة	يف	»عين	األسد«
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الثالثاء 27 نيسان  2021 العدد 2576 السنة الحادية عشرة

دع�ا عضو برمل�ان إقليم كردس�تان عن حراك الجي�ل الجديد 
دياري أنور ، الحكومة االتحادية اىل فرض رشط عىل حكومة 
إقليم كردس�تان قبل إرس�ال األموال املتفق عليه�ا يف قانون 

املوازنة.
وقال أنور يف حديث صحفي، “عىل بغداد أن تفرض رشط عىل 
حكوم�ة اإلقليم يتمثل يف توزي�ع رواتب املوظفني كاملة دون 
إدخار أو اس�تقطاع”.وأضاف أن “اس�تمرار حكومة اإلقليم 
بتوزي�ع رواتب املوظفني وفقا لنظام االس�تقطاع عىل الرغم 
من إقرار املوازنة وتحس�ن س�عر النفط يع�د رسقة واضحة 

وعلنية ويجب الوقوف بوجهها”.
وأعلنت وزارة املالية يف حكومة إقليم كردس�تان عن املبارشة 

بتوزيع رواتب موظفيها اليوم وفقا لنسبة استقطاع 21.%.

ارتفعت أسعار رصف الدوالر ، يف البورصة الرئيسية يف بغداد، وإقليم كردستان.
وق�ال مص�در، إن بورصة الكف�اح والحارثية املركزية يف بغداد س�جلت 148000 
دين�ار عراقي مقاب�ل 100 دوالر أمريكي.فيما س�جلت بورصة الكف�اح املركزية 
خ�ال افتتاحه�ا صباح أمس األحد 147750 دينارا عراقيا.واش�ار  اىٕل أن اس�عار 
البي�ع وال�راء ارتفعت يف مح�ال الصريفة باالٔس�واق املحلية يف بغ�داد حيث بلغ 
س�عر البي�ع 148500 دين�ار عراقي، بينما بلغت اس�عار ال�راء 147500 دينار 
لكل 100 دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان فقد ش�هدت اسعار 
الدوالر ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل مائة دوالر، والراء 

وبواقع 148000 دينار لكل مائة دوالر أمريكي.

نائب يطالب بغداد بفرض شروطها على حكومة 
مسرور بعدم استقطاع رواتب الموظفين

ارتفاع أسعار الدوالر في بغداد وإقليم كردستان

قف�زت أس�عار النح�اس ، محطمة 
مس�توي����ات قياس�ية منذ العام 
ال�دوالر  ضع�ف  ظ�ل  يف   ،2011
م�ن  اإلم�دادات  بش�أن  ومخ�اوف 

تشييل.
و ارتفعت العقود اآلجلة للنحاس يف 
بورص�ة Comex بنس�بة 0.94% إىل 

43842 دوالر للرطل.
وقبل ذلك من التعامات بلغت عقود 
النح�اس 43943 دوالر للرطل، وهو 
أعىل مس�توى منذ بداية أغس�طس 

.2011
وس�اهم انخفاض العملة األمريكية 
حي�ث  النح�اس،  أس�عار  دع�م  يف 
انخفص مؤش�����ر ال�دوالر، الذي 
يقيس سعر رصف العملة األمريكية 
العم�ات  م�ن  س�ل�����ة  أم�ام 
الرئيس�ية، بنس�بة 0.17% إىل 90.7 
نقطة، وهو أدنى مستوى منذ بداية 

مارس.
وانخف�اض الدوالر يعزز اإلقبال عىل 
املواد األساس�ي������ة األخرى، بما 
إذ يقل�ص  النح������اس،  يف ذل�ك 
العم�ات  لح����ائ�زي  التكلف�ة 

األخرى.
كذلك يركز املس�تثمرون عىل الوضع 
يف تش�ييل، التي تمث����ل نحو ربع 
إم�دادات النح������اس يف العال�م، 
حيث أف�ادت تقارير ب�أن عم���ال 
إىل  دع�وا  تش������ييل  يف  املوان�ئ 

اإلرضاب.

أسعار النحاس تحطم 
مستويات قياسية

إس�هاما من البنك املركزي العراقي واملصارف واملؤسسات املالية 
غري املرصفية يف التخفيف من األرضار التي أصابت ذوي الشهداء 
والجرح�ى، وإلعادة تأهيل املش�فى، ولدعم جه�ود الحكومة يف 
معالج�ة آثار ه�ذا الحادث األليم، فقد أطلق مب�ادرة تتضمن ما 

ييل:
1- تخصيص منحة لذوي شهداء الحادث.

2- تخصيص منحة لكل جريح من جرحى الحادث.
3- دع�م جه�ود الحكومة يف إع�ادة تأهيل املش�فى وفقا ملا يتم 

التنسيق به مع دولة السيد رئيس الوزراء.
نأم�ل أن يم�ر ه�ذا الحادث وش�عبنا أكث�ر إرصارا ع�ىل وحدته 

الوطنية إلغناء مشرتكاته وبناء مستقبله الزاهر.

البنك المركزي يطرح ثالث مبادرات 
تخص فاجعة مستشفى ابن الخطيب

النزاهة تستقدم مسؤوال يتالعب في بدالت ايجار21 محال في ذي قار 
أعلنت ھیئة النزاھ�ة االتحاديَّة،عن صدور 
أم�ر اس�تقدام بحق نائب محاف�ظ ذي قار  
ص�ادر بح�ق مس�ؤول يف رشك�ة نفط ذي 
في  ٍتھ�م باالختاس  وع�دد من موظَّ قار مَّ
دي�وان املحافظ�ة، فیم�ا أش�ارت إىل تنفیذ 
أمر قبٍض وذكرت دائرة التحق����یقات يف 
ھیئ�ة النزاھة يف بی�ان ، أن قايض التحقیق 
املخت�صِ  أص�����در أمر اس�تقدام  بحِق 
مته�م يف دي�وان محافظة ذي قار اس�تنادا 
إىل أح�كام امل�ادة )331 ( م������ن قانون 

العقوبات.
د اصدار بحق مھندس  ويف سیاٍق متصل، أكَّ

يش�غل منص������ب مدي�ر أحد األقس�ام 
تھ�م باالختاس  يف رشك�ة نفط ذي ق�ار مَّ
إىل أح�كام امل�����ادة )316(م�ن قان�ون 

العقوبات.
وتابع�ت أن التحريات األولَی�ة التي أجراھا 
الفريق أثبت�ت قیام املَّتھ�م باختاس مواد 
مخزنیَّة، الفتة إىل أنه قام باس�تغال )غلق 
الرك�ة من قبل املتظاھرين( إلخراج املواد 
من الرك��ة يف س������اعة  متأخرة من 
اللیل، مش�یرة إىل تدوي�ن أقواله وتصديقھا 
قضائی�اً  وإيداع�ه يف التوقی�ف ع�ىل ذم�ة 

التحقیق.

مختص اقتصادي: الغاء وزارة الكهرباء الحل الوحيد لمشكلة نقص الطاقة
 دع�ا املختص يف الش�أن االقتص�ادي رضغام محمد 
ع�يل ، اىل ح�ل وزارة الكهرب�اء واحال�ة مش�اريع 
الكهرب�اء للمحافظ�ات لتنفيذه�ا بش�كل مب�ارش.
وق�ال رضغ�ام محم�د ع�يل:« ع�ىل م�دى 18 عاما 
فش�لت وزارة الكهرب�اء تخطيطي�ا وتنفيذي�ا رغ�م 
تخصي�ص موازن�ات ك�رى له�ا ، وتم كش�ف االف 
ملفات الفس�اد عليها ، ولح�د االن الكهرباء التغطي 
حتى نصف االحتياج يف وقت الذروة »، مبينا انه :« يف 
كل محافظة هناك مديرية كهرباء تملك جيوشا من 
العامل�ني وفيها محطات عامل�ة ، ومن االوىل تحويل 
مل�ف الكهرب�اء اىل املحافظات واحال�ة تخصيصات 
الكهرباء لها«.واشار اىل : » ان تحويل ملف الكهرباء 

له�ذه املحافظات سيس�هل عملية تطوير ش�بكات 
النق�ل والتوزي�ع والنه�وض بالطاق�ة املول�دة فيها 
»، معت�را :« ان بع�ض املحافظ�ات فيه�ا نق�ص يف 
الوح�دات التوليدي�ة ، وهي تمتلك مس�احات كبرية 
لبناء وح�دات توليدية بالتنس�يق م�ع وزارة النفط 
لتوفري الوقود لها«.واكد ، ان« ملف الكهرباء اذا بقى 
بي�د ال�وزارة ، فانه ل�ن يجد طريقه للحل وس�تبقى 
الب�اد تعاني نقصا يف التوليد ومرتبطة بش�بكة نقل 

قديمة تستنزف نصف الطاقة املتولدة«.
يش�ار اىل ان معظ�م محافظ�ات الوس�ط والجنوب 
تشهد تراجعا حادا يف التجهيز بسبب ارتفاع درجات 

الحرارة.

االقت�صادي

الرافدين يعلن توطين عدد من 
الدوائر االمنية ومنحها السلف

تزايد إصابات كورونا وتراجع 
الدوالر ينعشان سعر الذهب

اعل�ن م�رصف الرافدي�ن ع�ن توط�ني رواتب 
منتسبي عدد من الدوائر االمنية يف املحافظات 

ومنحهم بطاقة املاسرت كارد الدولية.
وقال املكتب االعامي للمرصف يف بيان انه ” تم 
توطني رواتب عدد من منتسبي القوات االمنية 
يف واس�ط وص�اح الدي�ن والب�رصة وكرب�اء 
والنجف واالنبار ومنحهم البطاقة االلكرتونية 

واستام رواتبهم الشهرية عرها”
واش�ار اىل ان�ه ” بإمكان حاميل املاس�رت كارد 
االس�تفادة من املميزات والخدمات املالية التي 
اطلقه�ا امل�رصف مؤخ�را من س�لف وقروض 
والتقدي�م ع�ىل تل�ك الس�لف م�ن قب�ل فروع 

املرصف املنترة يف بغداد واملحافظات”.

ارتفع�ت اس�عار الذه�ب ، إذ عززت زي�ادة وترية 
اإلصاب�ات بكوفي�د-19 من جاذبيت�ه كماذ آمن، 
وع�زز ذل�ك ضعف ال�دوالر قب�ل اجتم�اع مجلس 
االحتياط�ي الف�درايل )البن�ك املرك�زي األمريكي( 

األسبوع الجاري.
الفوري�ة 0.2 باملئ�ة إىل  الذه�ب يف الس�وق  وزاد 
العق�ود  وارتفع�ت  لألونص�ة.  دوالر   1781.08
األمريكي�ة اآلجلة للذهب 0.1 باملئ�ة إىل 1780.30 
دوالر لألونصة.وقال�ت مارجري�ت يان�ج من دييل 
إف.إك�س إن »وضع كوفي�د-19 يف الهند واليابان 
يس�وء، لذا يعزز ه�ذا الطلب عيل امل�اذات اآلمنة، 
مم�ا يقود الرتف�اع أس�عار الذه�ب«، مضيفة أن 
تراجع الدوالر يدعم األس�عار أكث�ر.وزاد الباديوم 
0.4 باملئة إىل 2865.99 دوالر لألونصة بعدما صعد 
ملس�توى قيايس عند 2925.14 دوالر يوم الجمعة.

وصع�دت الفضة 0.1 باملئ�ة إىل 26.02 دوالر، كما 
ارتفع الباتني 0.1 باملئة إىل 1231.03 دوالر.

أرقام واقتصاد

% 100

إجازة وهمية منحت منذ 10 
سنوات من قبل هيأة االستثمار 
، من اجل استغاللها للحصول 

على اإلعفاءات الكمركية 

  1000

قيمة الضرائب على السكائر 
و200 % على المشروبات 
الكحولية وحسب تعليمات 

وزارة المالية

التخطيط تعترف بارتفاع معدالت التضخم بعد فشل 
الحكـومــة في إدارة الملف المالي

في الربع األول من العام الحالي ويستمر

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
كش�فت وزارة التخطيط عن ارتفاع نسب التضخم 
السنوي بنس�بة 4%  وارتفاع مؤرش التضخم لشهر 
آذار بنس�بة 0.7%، بحس�ب تقرير الجه�از املركزي 
لإلحص�اء التابع للوزارة وه�و ليس االول بعد تغيري 
س�عر الرصف وارتفاع حاد يف أسعار املواد الغذائية 
والكمالي�ة ,وه�ذه الحقائق تؤكد فش�ل السياس�ة 
الحكومي�ة يف الجان�ب االقتص�ادي يف ظ�ل موازنة 
س�نوية س�خرت لخدمة الحمات االنتخابية للكتل 
السياس�ية تارك�ة املواطن يعاني ش�ظف العيش , 
االمر لم يتوقف عند ذلك ,بل إن وزارة التخطيط التي 
بقي�ت فرتات طويل�ة تخفي الحقائ�ق عن معدالت 
الفق�ر والبطالة ج�اءت بياناتها الس�ابقة تؤكد أن 
الفقر تجاوز 31% وعادت من جديد لتؤكد انخفاض 
الفق�ر يف الب�اد بع�د ضغوطات حكومي�ة من أجل 
حجب الحقائق.لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية 
, أك�دت رضورة س�يطرة االجه�زة الرقابي�ة ع�ىل 
السوق ملنع االرتفاع املستمر بأسعار املواد الغذائية.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، إن الحكومة 
مطالب�ة بفتح عدد م�ن األس�واق الحكومية والتي 
تبيع املواد الغذائية بس�عر مدعوم من الدولة، كحال 
الكثري م�ن الدول«، مبينة أن »ه�ذا االمر موجود يف 
أغل�ب دول الج�وار ، ولفت�ت اىل أن »ه�ذه الخطوة 
س�تمنع التاع�ب يف أس�عار امل�واد، وتمن�ع التجار 

واملتنفذين من التاعب بقوت الشعب«.
وش�ددت عض�و لجنة االقتص�اد واالس�تثمار، عىل 
رضورة »تفعي�ل عم�ل اللج�ان الرقابي�ة املختصة 
التج�ار  ع�ىل  واملحاس�بة  اإلج�راءات  وتش�ديد 

وكل ش�خص يتاع�ب باألس�عار وف�ق مصالح�ه 
الش�خصية«.ويف ه�ذا الصدد أكد املختص بالش�أن 
االقتص�ادي جاس�م الطائ�ي, أن »ارتف�اع معدالت 
التضخم السنوية والشهرية دليل عىل فشل سياسة 
الحكوم�ة  يف إدارة امللف االقتص�ادي , فالتخبطات 

واضح�ة م�ن خال إهم�ال الواقع املع�ايش املتدني 
للعراقي�ني , فق�رار تخفي�ض قيمة الدين�ار يف هذا 
الظرف انعكس س�لبا ع�ىل الواقع املعييش للمواطن 
ال�ذي هو الي�وم يقف عاج�زا ع�ن رشاء متطلباته 
اليومي�ة , وأس�عار امل�واد الغذائية ما زالت تش�هد 

ارتفاعا يف االسعار وس�ط سياسة إيقاف االسترياد 
بحج�ة وجود منت�ج وطن�ي , ما أدى اىل اس�تغال 

بعض التجار لرفع أسعار املنتج الوطني«.
وق�ال الطائ�ي يف اتصال م�ع ) املراق�ب العراقي(: 
»نحن اليوم نمر بمرحلة خطرية قد تؤدي إىل تغريات 

يف تكوي�ن املجتمع العراقي نتيج�ة ارتفاع معدالت 
الفقر والبطالة وارتفاع االسعار وغزو مئات اآلالف 
م�ن العمالة االجنبية لس�وق العم�ل العراقي دون 
تخطيط علمي , ما سيجعل دخل املواطن هو االقل 
مقارن�ة بمواطني الدول النفطية وهذا س�ينعكس 
ع�ىل قدرته الرائي�ة للمس�تلزمات الرضورية,لذا 
سنش�هد ارتفاعا كبريا يف نس�ب التضخ�م والفقر 
والبطال�ة , ما يهدد بجولة جديدة من االحتجاجات 

الشعبية يف حال بقاء االمر عىل حاله«.
من جهت�ه دعا املختص بالش�أن االقتص�ادي عبد 
الحسني الشمري, إىل منح رخص استريادية خاصة 
للتجار لحل مشكلة ارتفاع األسعار يف الباد, فضا 
عن دعوة وزارة التجارة الس�ترياد الس�لع املوجودة 
بالسوق بأسعار أقل مما هو موجود حاليا ملعالجة 
مش�كات الع�رض والطل�ب، إضاف�ة إىل مراقب�ة 
األسعار ومحاسبة التجار املخالفني , وفتح أسواق 
متنقلة عىل غ�رار دول الجوار تب�اع فيها املنتجات 
واملحاصيل بأسعار مدعومة من أجل التخفيف عن 

كاهل املواطن.
وقال الش�مري يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: إن 
»مع�دالت التضخم املرتفعة ه�ي يف الربع االول من 
العام الحايل وإذا ما أرصت الحكومة عىل سياستها 
فأن نس�ب التضخم س�رتتفع مجددا خ�ال العام 
الح�ايل والتضخ�م مرتب�ط بارتفاع مع�دالت الفقر 
والبطال�ة فهم�ا رشيكان يف هذا الجان�ب , لذا فمن 
املتوقع ارتفاع مس�تمر يف تلك الفقرات مالم تعالج 
الحكومة قضية رصف س�عر الدوالر بالش�كل الذي 

يعود عىل الجميع باملنفعة«.

انخفض�ت أس�عار النفط ، مع انتش�ار فريوس 
كورون�ا يف الهن�د ثال�ث أكر مس�تهلك للنفط يف 
العال�م، فيما ق�ام املس�تثمرون بتقييم توقعات 
الطل�ب قب�ل اجتم�اع أوب�ك + الرئي�ي يف وقت 
الحق من هذا األس�بوع.وتتعاىف الواليات املتحدة 
والصني بقوة من الوب�اء وهناك بعض العامات 
اإليجابي�ة من أوروبا، لكن الس�وق يواجه رياًحا 
معاكس�ة م�ن تف�يش الف�ريوس يف الهن�د. وقد 
يش�كل ذلك مش�كلة بالنس�بة لتحال�ف أوبك + 
، ال�ذي واف�ق ع�ىل الب�دء يف إضاف�ة املزي�د من 

اإلمدادات اعتباًرا م�ن أيار.تعثرت البداية القوية 
للنف�ط للعام يف منتص�ف آذار حيث بدأت بعض 
املناطق تشهد عودة انتشار الفريوس، عىل الرغم 
م�ن أن األس�عار ال ت�زال مرتفع�ة بنس�بة %30 
تقريًبا يف عام 2021، ومن املقرر أن تعقد أوبك + 
اجتماعها يوم األربعاء لتقييم الس�وق النفطية.

وانخفض الخام األمريكي لشهر حزيران بنسبة 
بورص�ة  يف  للرمي�ل  دوالًرا   61.85 إىل   %  0.45

نيويورك التجارية.
فيم�ا انخف�ض خ�ام برن�ت لتس�وية حزي�ران 

بنسبة 0.50% إىل 65.09 دوالًرا يف بورصة أوروبا 
للعقود اآلجلة ICE بعد ارتفاعه 1.1% يف الجلسة 
الس�ابقة.عىل الرغم من التحدي�ات التي تمثلها 
األزم�ة الهندية فإن هناك عام�ات عىل انتعاش 
أوس�ع، حي�ث توقع الرئي�س التنفي�ذي لركة 
ش�لمرجري، أكر مقاول حقول النفط ، أن يعود 
الطل�ب العاملي عىل النفط إىل مس�تويات ما قبل 
الوب�اء بحلول نهاية العام املقبل، إن لم يكن قبل 
ذلك ، بينما اس�تمر االقتصاد الصيني يف االزدهار 

يف نيسان من النمو القيايس يف الربع األول.

النفط ينخفض مع انتشار فيروس كورونا في الهند

الموارد المائية: نعمل على ايصال كمية المياه المتفق عليها إلى شط العرب لمعالجة الملوحة
علق�ت وزارة امل�وارد املائي�ة ، ع�ىل 
األنب�اء املتداولة بش�أن أنب�اء ارتفاع 

امللوحة يف مياه شط العرب.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان، إنه�ا »تود 
كاف�ة  يف  املس�تفيدين  تطم�ن  أن 
محافظ�ات الع�راق بأن املي�اه خال 
س�تكون  الح�ايل  الصيف�ي  املوس�م 
متوفرة وبنوعية جي�دة، وأن الوزارة 
مس�تمرة حالياً بإيص�ال كمية املياه 
املتف�ق عليها من نهر دجلة إىل ش�ط 
الع�رب عن�د الح�دود الفاصل�ة م�ع 
محافظة ميس�ان والت�ي لم تقل عن 
75م3/ثا وهذه الكمية كافية إليقاف 
تق�دم امل�د امللحي ملس�افات كبرية يف 

شط العرب«.
وبينت، أن »االرتفاع النس�بي لألماح 
يف مياه شط العرب يف منطقة سيحان 

يعود إىل النقص يف كمية املياه الواردة 
م�ن نه�ر ال�كارون إضاف�ة إىل قيام 
الجانب اإليراني بترصيف مياه البزل 
الزراع�ي عند مصب نه�ر الكارون يف 
ش�ط العرب وال�ذي اعرتض�ت عليه 

الوزارة لعدة مرات«.
وأش�ارت إىل أن »ال�وزارة حالياً تدير 
تش�غيل القن�اة االروائية الت�ي تنقل 
املياه من منطق�ة كتيبان إىل منطقة 
رأس البيش�ة يف أقىص الجنوب وهذه 
القن�اة تضم�ن تأم�ني مي�اه جي�دة 
الواقع�ة  األس�الة  مش�اريع  لكاف�ة 
عليه�ا ولكاف�ة األقضي�ة والنواحي 
ابتداًء من قضاء ش�ط العرب وصوالً 
إىل الف�او وبضمنه�ا ناحية الس�يبة 
والتي ستلبي احتياجات مياه الرب 

والبلديات«.
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المراقب العراقي/ متابعة...
تعق�د اللجن�ة املش�ركة لالتف�اق الن�ووي جولة جدي�دة من 
املباحثات اليوم الثالثاء، يف فيينا بحضور وفود إيران ومجموعة 

4 + 1 وممثل االتحاد األوروبي.
وم�ن املقرر أن يعق�د اجتماع اللجن�ة يف فيين�ا بحضور وفود 
إيرانية و 4 + 1 )أملانيا وفرنس�ا وبريطانيا وروس�يا والصني( 

وممثل االتحاد األوروبي.
وغ�ادر الفري�ق اإليران�ي املف�اوض برئاس�ة مس�اعد وزي�ر 

الخارجية عباس عراقجي أمس االثنني إىل العاصمة النمساوية 
فيينا للمشاركة يف هذا االجتماع .

يذك�ر ان أن اجتم�اع اللجن�ة املش�ركة لالتفاق الن�ووي عقد 
بش�كل مبارش يف فيينا ظهر الثالثاء املنرصم وتقرر ان تواصل 

اللجنة اجتماعاتها األسبوع الحايل.
وقام رؤساء الوفود املفاوضة للدول االعضاء يف االتفاق النووي 
خالل هذا االجتماع آخر تطورات املحادثات الفنية واملس�ودات 

األولية للنصوص وسبل استمرار املحادثات واتفقت

المراقب العراقي/ متابعة...
اإلجرامّي�ة  األعم�ال  م�ع  بالتزام�ن 
املتصاع�دة الت�ي يرتكبه�ا محم�د ب�ن 
س�لمان بح�ق ش�عبه، ويف محاولة منه 
لتلمي�ع صورت�ه يف مراكز صن�ع القرار 
 DES“ بالوالي�ات املتحدة، كش�ف موقع
MOINES” األمريك�ّي ع�ن إب�رام عقد 
الحاك�م  أو  الس�عودي  العه�د  ب�ني ويل 
  ”Group LS2“ الفع�ّي للب�الد ورشك�ة
للعالق�ات العامة بمليون دوالر ش�هرًيا، 
عق�ب محاوالت س�ابقة لتلميع س�جل 
السعودية »املُش�ني« يف حقوق اإلنسان، 
ال�دوالرات  ملي�ارات  أنفق�ت  والت�ي 
ترفيهّي�ة  فعالي�ات  اس�تضافة  ع�ى 
وثقافّي�ة ورياضّي�ة ك�رى، واعتمدتها 
كاس�راتيجّية مقص�ودة لحرف األنظار 
عن جرائمها املتفش�ّية وتخفيف سخط 

املجتمع الدويلّ.
العه�د  ويف كل م�رة يح�اول فيه�ا ويل 
السعودّي التغطية عى منهجه الدموّي، 
ينقلب السحر عى الساحر ويتم الركيز 
أكث�ر فأكث�ر ع�ى اس�تبداده وقرارات�ه 
الصبيانّي�ة واملته�ورة، ويق�وم محم�د 
بن س�لمان بتل�ك االس�راتيجّية لتلميع 
انتهاكات�ه يف مج�ال حق�وق اإلنس�ان، 
والتغطّي�ة عى الص�ورة الحقيقّية التي 
طبعه�ا يف األذه�ان الدولّية وباألخص يف 
مراكز صنع الق�رارات األمريكّية حالّياً، 
لخل�ق »ص�ورة إيجابّي�ة« للمملكة عى 
الصعيد الدويلّ أو األمريكّي، بعد الفضائح 
الكبرية التي وثق�ت املنهج الدموّي الذي 

يتبعه للبقاء يف سدة الحكم.
وبع�د أن خ�رت ب�الده أواخ�ر الع�ام 
املن�رصم فرص�ة مهم�ة للحص�ول عى 
العضوي�ة يف مجل�س حق�وق اإلنس�ان 
التاب�ع ملنظم�ة األم�م املتحدة، بس�بب 

الرفض الدويلّ الذي يس�تند عى الس�جل 
الدم�وّي للري�اض وانتهاكاته�ا يف ه�ذا 
املج�ال، أوضحت املصادر أّن العقد املرم 
مع الرشكة يش�مل تحس�ني صورة ويل 
العهد الس�عودي، وإظهار تقدم اململكة 
يف جانب حقوق اإلنس�ان خاصة حقوق 
املرأة، ألّن الري�اض خرت مقعداً مهماً 
جداً، من ناحية تلميع صورتها البش�عة 
أم�ام املجتمع الدويلّ وش�عوب العالم، يف 
حادثة تلت انتكاس�ات كثرية للسعودّية 
وجهودها الرامية إلخف�اء الجرائم التي 

يرتكبها حكامها.
ويش�ري التقري�ر إىل أّن عق�د الرشكة ال 
يقترص عى الدعاية فحس�ب، إنما يقوم 
أعض�اء الرشك�ة بحملة عالق�ات عامة 
مع أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس 
ملن�ع ترشي�ع قوان�ني تس�تهدف فرض 
عقوبات عى اململكة، بعد أن تفوقت عى 
جريانه�ا واحتلت املرتب�ة األوىل يف القمع 
واالس�تبداد، بحس�ب نتائج املسح الذي 
أجراه مركز “البيت الخليجّي للدراس�ات 
والنرش” كأول إص�دار بحثّي متخصص 
بقي�اس درجة “املش�اركة السياس�ّية” 
ب�دول الخلي�ج قبل م�دة، وال�ذي صنف 
والحك�م  للقم�ع  كمملك�ة  الس�عودية 
االستبدادّي، حيث حلت مملكة آل سعود 
يف املرتب�ة األخ�رية ع�ى مس�توى دول 
الخلي�ج يف مؤرش املش�اركة السياس�ّية 
السياس�ّية  التنظيم�ات  يف ظ�ل حظ�ر 
والحريات العامة، ما أضاف إدانة أخرى 

للنظام املشهور بدكتاتورّيته الشديدة.
الس�لطات  انته�اكات  اس�تمرار  وم�ع 
السعودية بحق املدافعني واملدافعات عن 
حقوق اإلنسان، فيما يخدم امللك سلمان 
وابنه ويل العهد هذا االعتداء املستمر عى 
حرية التعبري، أوضح الناش�ط الحقوقّي 

األمريك�ّي، براين ترييل، أّن »أخذ األموال 
م�ن طاغي�ة يقت�ل املدني�ني يف اليم�ن، 
بحق�وق  املطالب�ات  النس�اء  ويس�جن 
اإلنس�ان، هو أمر م�روع للغاية«، وذلك 
بس�بب الدور الس�عودّي القذر يف الحرب 
ع�ى اليم�ن وتس�ببت الري�اض بجرائم 
يندى لها الجبني بحق هذا البلد وش�عبه، 
والت�ي ل�م تس�تثِن األطف�ال والنس�اء 
والشيوخ، وأدت لكوارث يندى لها جبني 
اإلنس�انّية إضافة إىل تج�اوزات خطرية 
للقوانني الدولّية، ما تس�بب بأكر كارثة 

إنسانّية وفق منظمات دولّية.

ويف الوق�ت ال�ذي يوج�د في�ه أكث�ر من 
س�جون  يف  س�يايّس  س�جني  أل�ف   30
السعودية، من خالل احتجاز املواطنني/

ات والناشطني/ات بشكل تعسفّي دون 
تهمة أو محاكمة، أّكد الناشط األمريكّي 
األمريكي�ني  »يفت�ح  أن  رضورة  ع�ى 
عيونهم أمام حمالت التس�ويق املشوهة 
التي تغطي عى الحقيقة يف السعودية«، 
التي ُتصنف سجونها السياسّية بالوباء، 
بحي�ُث تش�مل اإلصالحي�ني، ونش�طاء 
وناشطات حقوق اإلنس�ان، واملحامني، 
السياس�ّية،  األح�زاب  يف  والناش�طني 

وعلماء الدين، واملدونني/ات، واملحتجني 
الفردي�ني، فضاًل عن مؤي�دي الحكومة 
وا ع�ن انتق�ادات  الُقَدام�ى الذي�ن ع�ررَّ
بس�يطة وجزئّي�ة إلح�دى السياس�ات 

الحكومّية.
وما ينبغ�ي ذكره، أّن مؤس�ي الرشكة 
ه�م كل من عض�و الح�زب الجمهوري 
وس�فري أمريكا السابق يف دولة التفيا يف 
عهد جورج دبليو بوش، تشاك الرسون، 
والذي عم�ل والده كمدير إلنفاذ القانون 
مل�رشوع دوري�ات الط�رق الريع�ة يف 
الس�عودية يف أوائل الثمانينيات، إضافة 

إقليمي�ة س�ابقة  مدي�رة سياس�ية  إىل 
الوطني�ة  للجن�ة  األوس�ط  الغ�رب  يف 

الجمهورية، وتدعى كارين سليفكا.
ولم تفلح يف الس�ابق فعاليات محمد بن 
سلمان لرشاء املواقف الدولّية والتغطية 
عى جرائم�ه بحق مواطني�ه، واآلن من 
الصعب أن تقنع الرياض صانعي القرار 
يف أمريكا بأّنها أصبح�ت دولة مثالّية يف 
ليل�ة وضحاه�ا، لكنهم سيس�تخدمون 
تل�ك الورق�ة الس�تنزافها أكث�ر فأكثر، 
حيث تواجه الرياض الكثري من املشاكل 
الدولّي�ة الكب�رية بينه�ا قضية س�جناء 
ال�رأّي واملدافع�ات عن حقوق اإلنس�ان 
يف الب�الد، والح�رب عى اليمن ومس�ألة 
املص�ري املري�ع للمهاجري�ن اإلثيوبي�ني 
الس�عوديني  واملدون�ني  والناش�طني 
املحتجزين يف س�جون النظام السعودّي، 
إضافة إىل قضية االحتجاز التعسفّي من 
خالل قيام س�لطات بن س�لمان بتنفيذ 
حمالت كبرية من االعتقاالت التعس�فّية 
بحق املعارضني، والناشطني، واملثقفني، 
العائل�ة  م�ن  املنافس�ني  إىل  إضاف�ة 

الحاكمة.
ُيذكر أّن محمد بن س�لمان حاول سابقاً 
تخفيف الضغوطات عى الس�عودية من 
جان�ب الوالي�ات املتحدة، لذل�ك فقد أمر 
بإصدار حكم عى الناش�طة الس�عودّية 
املعروفة، لج�ني الهذلول، والذي يتضمن 
س�جنها لف�رة طويل�ة، لك�ن يس�مح 
بخروجها، وص�در هذا القرار مع دخول 
البي�ت  إىل  الجدي�د  األمريك�ّي  الرئي�س 
األبي�ض، وال�ذي تعّهد يف الس�ابق بفتح 
ملف حق�وق اإلنس�ان يف اململك�ة، لكن 
الس�لطات الس�عودية رغم إفراجها عن 
الهذلول س�ُتبِقيها بُعهدتها، ولن تسمح 
لها بالس�فر إىل الخ�ارج، يف الوقت الذي 

تتحدث فيه الناشطة السعودّية وفق ما 
ينقل أش�قاؤها، عن تعذي�ب، وتحرّش، 
خل�ف  تقب�ع  وه�ي  طاله�ا  وتهدي�د، 

الزنازين.
ول�م ت�رك املنظم�ات الدولّي�ة املعنّي�ة 
إال  تندي�د  كلم�ة  اإلنس�ان،  بحق�وق 
واستخدمتها يف بياناتها املتعلقة بحقوق 
اإلنسان وحرّية الرأي والتعبري يف مملكة 
آل س�عود، وم�ع ذل�ك ت�رص س�لطات 
البالد عى االس�تمرار بنه�ج االعتقاالت 
التعس�فّية واالنته�اكات ضد النش�طاء 
املعارض�ني ودع�اة اإلصالح، وق�د ملّت 
املنظم�ات من كثرة ما انتقدت الس�لوك 
القمعّي لسلطات محمد بن سلمان ضد 
املواطنني، فيما أّكد ناشطون سعوديون 
أّن األوامر الت�ي تتلقاها األجهزة األمنّية 
العه�د  تأت�ي بش�كل مب�ارش م�ن ويل 
ال�ذي يتجاه�ل االنتق�ادات املتكررة من 
قب�ل املنظم�ات الحقوقي�ة املعروفة ك� 
»هيوم�ن رايت�س ووت�ش«، واملفوضية 
الس�امية لحقوق اإلنسان، التابعة لألّمم 

املتحدة.
ويف الخت�ام، ل�م يعد يخفى ع�ى أحد أّن 
النظام الس�عودّي ل�وال املبال�غ الطائلة 
الت�ي يدفعه�ا، مل�ا بقي حكام�ه لحظة 
واح�دة عى عروش�هم املتهالك�ة، وهذا 
م�ا يرر صم�ت املجتمع ال�دويلّ الذي لم 
يتوق�ف عن تقديم الدعم الس�يايّس لهذا 
النظ�ام الباغ�ي، يف ظ�ل غياب مؤس�ف 
ملحاس�بة قياداته، لهذا وباالس�تناد عى 
الوقائ�ع التاريخّية والحالّية، س�تقبض 
واشنطن بالتأكيد ثمن صمتها وسيسري 
الرئيس األمريكّي، جو بايدن، عى طريق 
س�لفه الس�ابق دونال�د ترام�ب، ليبقى 
األبري�اء كم�ا تعودن�ا، وقوداً ب�ني يدّي 

السياسيني.

4عربي دوليعربي دولي
اللجنة المشتركة لالتفاق النووي تجري جولة مباحثات جديدة في فيينا

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ررت حكومة االحت�الل اإلرسائي�ي، االثنني، منع 
صيادي األس�ماك يف قط�اع غزة من العمل بش�كل 

كامل.
ونقل�ت وكال�ة األنب�اء الفلس�طينية )وف�ا(، ع�ن 
االحت�الل  س�لطات  أن  الصيادي�ن،  لج�ان  اتح�اد 
منع�ت الصيادي�ن من الدخ�ول إىل بح�ر غزة تحت 
حج�ج وذرائ�ع واهية حتى إش�عار آخ�ر. وتتعمد 
قوات االحتالل اإلرسائيي بش�كل يومي اس�تهداف 
الصيادين يف بحر قطاع غزة، وتهاجمهم بالرصاص 
وبخراطي�م املي�اه وتق�وم باعتقاله�م، وتمنعه�م 
من ممارس�ة مهنة الصيد. وقالت »وحدة تنس�يق 
أعم�ال الحكوم�ة اإلرسائيلي�ة« يف األرايض املحتلة 
)الضف�ة الغربية وقطاع غ�زة(، يف بيان نرشته عى 
حس�ابها يف فيس�بوك: »تقليص مس�افة الصيد إىل 
الصف�ر وإغالقه�ا بالكام�ل، ابتداء من الس�اعة 6 
صباًح�ا )بالتوقي�ت املح�ي( وحتى إش�عار آخر«. 
وأض�اف البي�ان أن »الق�رار جاء رداً عى اس�تمرار 

إط�الق الصواري�خ من القط�اع باتج�اه إرسائيل«. 
وكانت »إرسائيل« تسمح، قبل هذا القرار، لصيادي 
األس�ماك بالعمل يف ش�اطئ قطاع غ�زة املطل عى 
البحر األبيض املتوس�ط، يف مس�احة ال تتجاوز 15 
مي�ال بحريا. ويأت�ي هذا التطور بعدم�ا قال جيش 
االحت�الل، اإلثن�ني، إن�ه رص�د إط�الق 4 صواري�خ 

من قط�اع غزة باتج�اه املس�توطنات املتاخمة له. 
ول�م تعلن أي جه�ة يف غزة مس�ؤوليتها عن إطالق 
الصواريخ. ومنذ الجمع�ة، أعلن الجيش اإلرسائيي 
يف أكث�ر من مرة رصد إط�الق صواريخ من القطاع، 
فيما ترد »إرسائيل« بقصف أهداف تقول إنها تابعة 

لحركة حماس.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد قائ�د ح�رس الث�ورة اإليران�ي اللواء 
حس�ني س�المي تعليقاً عى األحداث التي 
وقع�ت داخ�ل األرايض املحتل�ة يف األي�ام 
األخرية، أن »الجمهورية اإلس�المية سرد 
ع�ى أي عمل رشير باملس�توى نفس�ه أو 

أقوى منه«.
وقال س�المي إن »األعم�ال الرشيرة التي 
يرتكبه�ا الصهاين�ة يف املنطق�ة س�رتد 
عليهم، وس�تعرّضهم إىل مخاطر حقيقية 
يف املستقبل، ويف حال استمروا يف ارتكابها 
سيقربون أكثر وأكثر إىل االنهيار، خاصة 
وأن كل الظروف النهيار الكيان الصهيوني 

باتت مهيأة«.
ولف�ت إىل أنه »يف األيام املاضية ش�اهدتم 

كيف أن أعمالهم الرشيرة لم تبق من دون 
رد، وكي�ف وقع�ت بعض األح�داث داخل 
االرايض املحتل�ة، وب�كل تأكيد ف�إن هذه 

األحداث قد تتكرر وتتوسع الحقاً«.
وقبل أيام، أفادت وس�ائل إعالم إرسائيلية 

»ع�ن أصداء انفج�ارات س�معت جيداً يف 
أنحاء النقب بما فيه برئ السبع، باإلضافة 
إىل صوت�ي انفجاري�ن خفيفني س�معا يف 

وسط الكيان االرسائيي«.
وأضاف�ت أن�ه ع�ى الخريط�ة الخاص�ة 
بتطبي�ق صافرات اإلن�ذار، تظهر أن دوي 

الصافرات تم يف منطقة ديمونا.
ويف وق�ٍت الح�ق، ذك�ر جي�ش االحت�الل 
اإلرسائي�ي يف بي�ان أن�ه »ُرص�د إط�الق 
صاروخ أرض – جو من األرايض السورية، 

وسقط يف منطقة النقب«.
ليعود الجيش اإلرسائيي ويعرف بفش�ل 
عملية االعراض للصاروخ السوري الذي 
س�قط يف منطقة النقب، والتي قامت بها 

منظومة »الدفاع الجوي« اإلرسائيي.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكدت رشكة »ديليك دريللنغ« اإلرسائيلية، إنها دخلت 
مباحث�ات غ�ري ملزمة مع إح�دى رشكات مجموعة 
مبادل�ة لالس�تثمار )الصن�دوق الس�يادي لحكومة 
أبوظبي(، لبي�ع حصة من حقل غاز قبالة س�واحل 

البحر املتوسط.
وذك�رت »ديلي�ك« يف بي�ان، اإلثن�ني، أن املباحث�ات 
تتلخ�ص يف بي�ع الرشك�ة اإلرسائيلي�ة 22 باملئة من 
م�رشوع »تمار« للغ�از يف البحر املتوس�ط، للرشكة 

اإلماراتية بقيمة 1.1 مليار دوالر.
وتش�مل األص�ول التي تجري مفاوض�ات عى بيعها 
يف الحق�ل، عقود إيجار وحق�وق الرشاكة يف اتفاقية 
التش�غيل التي تحكم عقود اإليجار، عى أن يتم دفع 

مليار دوالر غري مرشوط.
كم�ا س�يتم دف�ع 100 ملي�ون دوالر وف�ق رشوط 

وأه�داف معين�ة يت�م تحقيقه�ا، عى النح�و املتفق 
علي�ه بني األط�راف يف االتفاقية النهائي�ة، دون ذكر 

تفاصيلها.
وتتضمن االتفاقية النهائية يف حال نجاح املفاوضات، 
موافق�ة الرشكاء يف حق�ل تمار، إىل جان�ب موافقة 

الجهات التنظيمية الرسمية.
وبحسب البيان، »س�يعمل الطرفان عى االنتهاء من 
االتفاقي�ة األولية غري امللزمة ع�ى وجه الرعة، ويف 
موع�د ال يتجاوز 31 مايو/أيار 2021، عى أن ينتهي 
أجل اتفاقية املباحثات األولية بعد 90 يوما من تاريخ 

بداية املباحثات )اليوم اإلثنني(«.
ورشكاء حق�ل تمار حاليا، يتألف من ديليك بنس�بة 
22 باملئ�ة، ونوب�ل إنرج�ي 25 باملئ�ة، و«إرسامكو« 
28.75 باملئ�ة، ورشكة تم�ار 16.75 باملئ�ة، و«دور 

غاز« 4 باملئة و«إيفرست لإلنشاءات« 3.5 باملئة.

المراقب العراقي/ متابعة...
أم�ر االدعاء الرك�ي، االثنني، بالقبض 
ع�ى 532 ش�خصاً، م�ن بينه�م 459 
م�ن أفراد الق�وات املس�لحة، يف عملية 
تستهدف من لهم صالت بزعيم حركة 
»خدمة« فتح الله غول�ن، الذي تتهمه 
أنقرة بأنه وراء محاولة انقالب وقعت 

عام 2016.
وتش�مل التحقيق�ات 62 محافظ�ة يف 
إطار حملة أمنية متواصلة عى شبكة 

غولن املقيم يف الواليات املتحدة. 
وكان أكثر من 250 شخصاً قد سقطوا 
قت�ى يف يوليو/تموز 2016 يف االنقالب 

الفاشل الذي ينفي غولن تورطه فيه.

ويف أعقاب محاولة االنقالب، احتجزت 
الس�لطات حوايل 80 ألف شخص لحني 
محاكمتهم، وعزلت حوايل 150 ألفاً من 
القوات  العموميني ورج�ال  املوظف�ني 
املس�لحة من أعمالهم أو أوقفتهم عن 
العمل. وتجاوز عدد املعزولني من أفراد 

الجيش الركي 20 ألفاً.

الحرس الثوري: إيران سترّد على أي عمل 
إسرائيلي شرير

االحتالل يغلق شاطئ غزة أمام الصيادين بشكل كامل

المراقب العراقي/ متابعة...
أظه�ر تقري�ر نرشه معه�د س�توكهولم الدويل 
ألبحاث الس�الم »س�يري«، اإلثنني، أّن اإلنفاق 
العسكري العاملي واصل االرتفاع يف عام 2020 
عى الرغ�م من جائح�ة كورونا، ليص�ل إىل ما 

يقرب من ألفي مليار دوالر.
وب�نّي التقري�ر أّن إجم�ايل اإلنفاق العس�كري 
يف العال�م يف الس�نة املاضية بل�غ 1.981 مليار 
دوالر، بزيادة قدرها 2.6% عى أس�اس سنوي. 
ويأت�ي ه�ذا االرتف�اع، يف وق�ت انخف�ض فيه 
إجم�ايل النات�ج املح�ّي العامل�ي بنس�بة %4.4 

بسبب كورونا وتداعياتها.

مع اإلشارة إىل أّن اإلنفاق العسكري العاملي بلغ 
عام 2019 أعى مس�توى له منذ نهاية الحرب 

الباردة.
م�ن جهته، ذك�ر دييغو لوبيز دا س�يلفا، الذي 
ش�ارك يف إع�داد التقري�ر، إّن�ه إذا كان البعض 
يتوّقع أن ينخفض اإلنفاق العس�كري بس�بب 
الجائح�ة »فنح�ن اليوم عى ش�به يق�ني بأّن 
ف�ريوس كوفيد-19 لم يكن ل�ه تأثري كبري عى 

اإلنفاق العسكري، أقلّه يف عام 2020«.
كم�ا حّذر دا س�يلفا من أّنه ال ي�زال من املبكر 
تعمي�م هذه الخالصة عى املدى الطويل، إذ من 
املحتمل أن يس�تغرق األمر وقت�ًا حتى »تتكّيف 

الدول مع الصدمة«.
وبحسب التقرير فقد زاد عدد الدول األعضاء يف 
حلف شمال األطلي التي أنفقت 2% عى األقّل 
م�ن ناتجها املح�ّي اإلجمايل عى جيش�ها )أي 
بلغت الهدف املح�ّدد من الحلف(، من 9 دول يف 

2019 إىل 12 دولة يف 2020.
يف الوق�ت الذي زاد اإلنفاق العس�كري يف 2020 
عى مس�توى العالم ب�أرسه، فإّن بعض الدول، 
مثل تش�يي أو كوريا الجنوبية، فّضلت اقتطاع 
أم�وال كان�ت مخّصص�ة لإلنف�اق العس�كري 
ورصفه�ا ع�ى تحس�ني اس�تجابتها لألزم�ة 

الصحية.

المراقب العراقي/ متابعة...
قالت صحيفة »أوبزيرفر« يف افتتاحية 
لها، حول اتهام�ات لرئيس الحكومة 
الريطاني�ة بوريس جونس�ون، إنها 
تثري أس�ئلة حول صدقيته وصالحيته 

ملنصب رئيس الوزراء.
وقال�ت الصحيف�ة، إن »النزاه�ة هي 
واح�دة من س�بعة مب�ادئ يف الحياة 

العامة، إىل جانب التفاني واملوضوعية 
والص�دق  واالنفت�اح  واملحاس�بة 
والقيادة. وقد أعل�ن عنها لورد نوالن 
يف 1995، وأصبح�ت منذئ�ذ معاي�ري 
يلتزم به�ا كل من يعمل يف القطاعات 
العامة. وم�ن هنا، فم�ن املتوقع من 
جونس�ون ال�ذي يتوىل أع�ى منصب 
ع�ام يف البالد، أن يق�دم مثاال يحتذيه 

بقي�ة العم�ال املدنيني يف مؤسس�ات 
الحكومة«.

وقال�ت إن دوميني�ك كامينغ�ز، نرش 
ي�وم الجمع�ة مدونة مطول�ة تحدث 
فيها ع�ن اتهامات متع�ددة وخارقة 
ضد رئيس�ه الس�ابق، مش�رية إىل أن 
كامينغز هو رجل ذو نزاهة مش�كوك 
فيه�ا، كم�ا ظه�ر م�ن الحمل�ة غري 

النزيهة التي أدارها يف أثناء االستفتاء 
عى الخروج من االتحاد األوروبي.

وأف�ادت الصحيف�ة: »ألن�ه كان أهم 
مستش�ار لرئي�س ال�وزراء يف ف�رة 
فيج�ب  الب�الد،  حرج�ة م�رت ع�ى 
التحقيق يف مزاعم�ه. وهناك زعمان، 
إن صح أي منهم�ا، فهذا يعني نهاية 

جونسون رئيسا للوزراء«.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

تقرير: ارتفاع االنفاق العسكري العالمي وأميركا في الصدارة

أوبزيرفر«: اتهامات لجونسون كافية لفقدانه منصبه

هل تقبض واشنطن ثمن صمتها ؟

ابن سلمان يشتري رضا األمريكيين لتلميع صورته

تركيا تأمر باعتقال 532 شخصًا على صلة بغولن

اإلمارات تدخل مباحثات لشراء حصة في حقل 
غاز يحتله الصهاينة
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 في ظل الظرف الراهن  وفي  خضم الحراك  الشعبي  واألزمات االقتصادية والمالية وتحديات هبوط اسعار النفط 
وعدم استقرارها وتداعيات جانحة كورونا التي يمر بها بلدنا الحبيب . بان االقتصاد العراقي ومن خالل الدراسة، 
والتحليل واالمكانات، والعوامل المتوفرة، بامكانه تجاوز االختالالت، واالنحرافات، وضعف االداء في الهيكل 

االقتصادي وتحقيق االصالحات االقتصادية و الهيكلية المتوازنة والمتنوعة لالقتصاد، مع فرضية تجاوز الظروف 
االقتصادية الموضوعية والذاتية التي تعيشها البالد .

 وان تحفيز وتشجيع ودعم القطاع الخاص 
وف�ق رؤي�ة اس�راتيجية تطوي�ر القطاع 
الخ�اص )2014‐2030(والت�ي تس�تند اىل 
م�اورد باملادة 25 من الدس�تور التي تنص 
عىل  )تطوي�ر قطاع خ�اص وطني حيوي 
ومزدهر مب�ادر محلي�اً ومناف�س اقليمياً 
ومتكام�ل عاملي�اً به�دف تحقي�ق التن�وع 
االقتصادي والتنمية املستدامه وخلق فرص 
العم�ل ( بالخط�وة الرضورية واملناس�بة.   
ورضورة مغادرة  االقتصاد الريعي املعتمد 
ع�ىل م�ا نس�بته93% م�ن اي�رادات النفط 
وتنمي�ة القطاع�ات االقتصادي�ة الحيوية 
االخ�رى الزراعية، الصناعية، والس�ياحية 
الصناع�ات  هيكل�ة  اع�ادة  خ�ال،  م�ن 
اململوك�ة للدول�ة والتح�ول التدريجي نحو 
ال�راكات  وتش�جيع  الخ�اص،  القط�اع 
مع املس�تثمرين املحلي�ن واالجانب فضا 
عن، اعادة النظ�ر بالبيئة التريعية لعمل 
الصناع�ة وتوف�ر البن�ى التحتي�ة لتأمن 
متطلبات بيئ�ة العمل، والتوس�ع يف اقامة 

املناطق الصناعية .
 كم�ا ان النه�وض بواقع االنت�اج الزراعي 
الحيواني�ة وتوف�ر املس�تلزمات  والث�روة 
وامل�زارع  للحق�ول  الفعال�ة  واملعالج�ات 
ال�ري والب�زل ودع�م  وصيان�ة مش�اريع 
املنتجات الزراعية املعدة للتصدير وتحسن 
نوعي�ة الب�ذور وضم�ان الدولة لاس�عار، 
فضا عن تقديم الدعم للمشاريع الصغرة 

املي�رة،  الق�روض  ومن�ح  واملتوس�طة 
كفيلة بتوفر مقوم�ات الصمود والنهوض  

االقتصادي. 
مع تأكيدي عىل  ان معاناة البلد  من أزماتها  
االقتصادية واملالية الخانقة لاسباب اعاه 
لم يم�ر بها منذ تس�عينات الق�رن املايض 
وف�رض الحصاراالقتصادي يف حينه ناتجة 
عن عدم وجود النوايا الصادقة والحقيقية 
لاص�اح االقتص�ادي ووفق�دان املنهجية 
والخلل البنيوي يف االقتصاد  فضا عن سوء 
ادارة املال العام وعدم اقرار املوازنة العامة 
لع�ام 2o2o وتأخر اق�رار موازن�ة 2021، 
ناهي�ك عن الت�رف بام�وال البل�د بدون 

تخطيط اقتصادي ومايل رشيد. 
واش�اره اىل ان التقاري�ر الصادرة عن البنك 
ال�دويل واخره�ا التقرير االخ�ر بالنهوض 
باالقتصاد العراقي من الهشاش�ة تشر اىل 
ان  الع�راق وبع�ض الدول املنتج�ة للنفط 
س�وف تعاني م�ن ريعية النف�ط  وتذبذب 
اس�عاره هبوط�ا وصع�ودا مما سيفش�ل 
جمي�ع خط�ط ال�دول التنموية للس�نوات 
املقبل�ة ب�دون ان تبادر اىل تنمي�ة مواردها 
االخ�رى وتنويع مص�ادر االي�رادات . وبما 
ان البل�د تتوف�ر في�ه مقوم�ات الصم�ود 
بكون�ه   وتتمث�ل  االقتص�ادي  والنه�وض 
يمتل�ك راب�ع احتياط�ي نفط�ي يف العال�م 
اضاف�ة اىل قوى عامل�ة تقدر باكثر من 10 
ماين نس�مة ق�ادرة عىل العم�ل، وخرباء 

يف االقتص�اد وامل�ال يمتلكون م�ن الخربات 
االكاديمي�ة والتنفيذي�ة، بامكان�ه تجاوز 
االزم�ة والخ�روج معاىف، من خ�ال توفر 
بيئة عمل مناسبة وتأمن مناخ استثماري 
مش�جع لجل�ب رؤوس االم�وال الخاص�ة 
واملساهمة يف التنمية االقتصادية. وتحفيز 

القطاعات اإلنتاجي�ة يف الزراعة والصناعة 
والس�ياحة وإع�ادة النظ�ر يف بنية وعرض 

املوازنة العامة.
 والب�د هنا م�ن االش�ارة اىل قص�ور البيئة 
التريعي�ة الدارة االقتصاد  والقوانن التي 
تنظم العمل االقتصادي ، ما يستدعي اعادة 

النظر واجراء تعدي�ات جوهرية لجميعها 
تنسجم مع الوضع الجديد الدارة االقتصاد، 
للح�د م�ن ح�االت البطال�ة الت�ي ارتفعت 
اىل اكث�ر م�ن 30 باملئة ونس�بة الفقر التي 
تجاوزت  30باملئة وهما مؤرشان س�لبيان 

يدالن عىل تفاقم ازمة االقتصاد العراقي .

بقلم/ناصر اللحام
لي�س ثمة أكث�ر تعقيداً م�ن الوض�ع الراهن يف 
القدس. العصابات الّصهيونية املسلّحة تسيطر 
ع�ىل منازل العرب بالق�وة، مثلما حدث يف العام 
التطبي�ع تب�ارك للصهاين�ة  1947، وعواص�م 
ب�«عي�د االس�تقال« )يوم اغتصاب فلس�طن 
وتهجر املاين وذبح عرات اآلالف من العرب(، 
وأم�راء العرب يحصلون عىل رتبة خائن برعة 
قياسية، ويتآمرون عىل املسجد األقىص، مرى 
الرس�ول محم�د، لبيع�ه للصهاين�ة، وتريب 
أماك الكنيس�ة يف العاصمة ملنظمات عنرية 
جاٍر بالتواطؤ مع شخصيات مشبوهة »ورجال 
قانون« تحميه�م جهات وحكوم�ات معروفة، 
يف ظل تهالك الس�لطة الفلس�طينية وحصارها 

مالياً وتجويع قطاع غزة، وهجمة اس�تيطانية 
غر مس�بوقة منذ مئة عام عىل بيت لحم ومدن 
الضف�ة الغربية، ومخطط ض�م األغوار وابتاع 
منطق�ة نه�ر األردن. واألخط�ر من�ع س�كان 
العاصمة من املشاركة يف انتخابات الربملان، بعد 

حر أعدادهم بنحو نصف مليون نسمة.
أبلغت »إرسائيل« الوزير حس�ن الشيخ رسمياً 
برفضه�ا إج�راء االنتخاب�ات يف الق�دس، ولكنَّ 
الرئيس عب�اس قّرر من�ح الوس�اطات الدولية 
والعال�م كله أس�بوعاً إضافياً )الصن وروس�يا 
وأمركا وكل العرب(، ويبدو أّن الردود لن تتغر 

إيجابياً.
الدول�ة الوحيدة التي وافقت ع�ىل التدّخل كانت 
هولن�دا، ولكنه�ا اش�رطت موافق�ة االحت�ال 

ع�ىل كّل يشء. ال�دول العربية حرت نفس�ها 
يف أداء دور الناص�ح األمن�ي، واكتفت بتريب 
تقاري�ر أمني�ة غر دقيق�ة عن خط�ورة إجراء 
االنتخابات الفلس�طينية، وأعطت نفسها الحّق 
يف تحذير الرئيس عباس من فوز محتمل لحركة 
»حماس«! واألدهى من ذلك أنَّ تقارير املخابرات 
العربي�ة القت استحس�اناً كبراً م�ن املخابرات 
اإلرسائيلي�ة، التي اتكأت عليه�ا لتفتيت املوقف 

الفلسطيني من االنتخابات ووجوب إجرائها.
رئي�س  اتص�ال  وبع�د  الفلس�طينية،  القي�ادة 
»حم�اس« إس�ماعيل هنّي�ة برئي�س »فت�ح« 
محم�ود عب�اس، م�ا تزال متمس�كة ب�كل قوة 
بخيار إجراء االنتخابات يف موعدها املقرر يف 22 

أيار/مايو القادم، ولكن:

- ال يبدو أنَّ االحتال يتعامل بجدية مع الحقوق 
الفلسطينية.

- ال يب�دو أّن الكت�ل أو الفصائ�ل الفلس�طينية 
ستتنازل عن حق إجراء االنتخابات يف القدس.

- ال يب�دو أنَّ للدول العربية أي قيمة أمام حّكام 
تل أبيب.

- ال يب�دو أنَّ االتحاد األوروبي س�يدخل معركة 
م�ع االحتال م�ن أج�ل القدس، وهو منش�غل 

بمفاوضات أمركا وإيران بكامل جهده.
القضي�ة  تعط�ي  باي�دن  إدارة  أنَّ  يب�دو  ال   -
الفلس�طينية األهمية التي منحه�ا إياها جميع 
رؤس�اء أمركا الس�ابقن. وحتى اآلن، لم يرفع 
بايدن سماعة الهاتف ويّتصل بالرئيس عباس.

- ال يب�دو أنَّ األم�ور ذاهبة إىل انتخاب�ات أو إىل 

تأجيل، بل تب�دو ذاهبة إىل الكراهية والّتحريض 
وسفك الدماء. كما أنَّ منع االحتال االنتخابات 
يف القدس س�يدفع األم�ور إىل الهاوية )ليس إىل 
حافة الحاوية(، وتبدو املواجهة قادمة بش�كل 

ال يمكن منعه.
- التقديرات األمنية الفلسطينية مخيفة، لكنها 
ممنوعة من الن�ر، ويتّم حجبها عن الجمهور 
)الغض�ب الش�عبي - البطال�ة - الفق�ر - منع 
الحري�ات - من�ع حري�ة الحركة - تزايد نس�بة 
تأيي�د الع�ودة إىل الكفاح املس�لّح والصواريخ(، 
كم�ا أن الصهاين�ة بالغ�وا يف وقاحتهم، وهم ال 

يفهمون إال لغة الدم والقوة.
اّطلع الرئيس الفلسطيني عىل كّل التقارير، وهو 
يعرف أكثر مم�ا يحتاج إليه، ولكن�ه أّجل األمر 

أس�بوعاً آخر التخاذ ق�رارات نهائي�ة، ويحاول 
وسطاء عرب وعجم إقناعه بعدم اتخاذ قرارات 
عنيدة وغاضبة، وبتأجي�ل االنتخابات الربملانية 
حتى ش�هر آب/أغس�طس، وعدم املسارعة إىل 

إجراء انتخابات رئاسية.
الج�اري، س�يعود وف�د  - يف 27 نيس�ان/أيار 
»فتح« من قطاع غزة. ويف 28 من الشهر نفسه، 
س�يعود وزير الخارجية ري�اض املالكي ووفود 
سياس�ية وأمنية تم إيفادها إىل أمركا والغرب. 
بعده�ا بيوم، س�ُيعقد اجتم�اع جدي�د للقيادة 

الفلسطينية.
بعده�ا، ليس رشطاً أن يك�ون رّد الفعل فورياً، 
ولكن سيتضح للجميع إذا ما كانت الباد ذاهبة 

إىل صناديق االقراع أو صناديق الرصاص.

بقلم/ حسني محلي
قب�ل 5 س�نوات، وتحدي�داً يف 23 نيس�ان/

أبريل 2016، اس�تقبل رجب طيب إردوغان 
نائ�ب الرئيس األمركي آن�ذاك، جو بايدن، 
يف مكتب�ه يف قر الس�لطان عب�د الحميد، 
وأجلس�ه عىل الكريس الس�لطاني املذّهب، 
علم�اً أنه تأخر عن موع�ده 80 دقيقة، بعد 
أن كان يف حف�ل غ�داء خ�اص م�ع رئيس 
ال�وزراء أحم�د داود أوغلو، ال�ذي »طرده« 

إردوغان بعد شهر من هذه املناسبة. 
بع�د ه�ذا اللق�اء بخم�س س�نوات، فاجأ 
الرئيس بايدن، وبعد 3 أش�هر من انتخابه، 
نظ�ره الرك�ي باتصال�ه الهاتف�ي أمس، 
وال�ذي حمل يف طيات�ه الكثر م�ن املعاني 
املزعجة، وحتى املهينة بالنس�بة إليه، فقد 
ذك�ر البي�ت األبي�ض »إن باي�دن اتصل به 
ليقول له إنه س�يصف ما تعرض له األرمن 
يف الع�ام 1915 ع�ىل ي�د الدول�ة العثمانية 
باإلبادة الجماعية والتطهر العرقي«، وهو 

ما فعله مساء السبت. 
كما وعد الرئيس األمرك�ي إردوغان بلقاء 
»مط�ول وموس�ع« ع�ىل هام�ش القم�ة 
األطلس�ية يف بروكس�ل يف حزيران/يوني�و 
الق�ادم، يتم خال�ه بحث مجم�ل القضايا 
التي تهم العاقات الركية - األمركية بكل 
جوانبها؛ الثنائية واإلقليمية والدولية، وهو 
ما قد يحتاج إىل ساعات طويلة من النقاش 
القضاي�ا، ومنه�ا  بس�بب س�خونة ه�ذه 
صواري�خ »أس-400« الروس�ية، والعاقة 

م�ع موس�كو، والوض�ع يف البحر األس�ود، 
والدور الركي يف الحلف األطليس وتفاصيله 
تش�مل األزمة الس�ورية، والدعم األمركي 
والتح�ركات  الع�راق  يف  والوض�ع  للك�رد، 
الركية فيه، والعاقات الركية - اإليرانية، 
وال�دور الركي يف املنطق�ة، والديمقراطية 

وحقوق اإلنسان يف تركيا...
يف جمي�ع الح�االت، وم�ع انتظ�ار القم�ة 
األطلسية يف بروكسل يف 14 حزيران/يونيو، 
يعرف الجميع أن الرئيس إردوغان سيواجه 
الكث�ر م�ن التحديات الصعب�ة واملعقدة يف 
مجمل حساباته اإلقليمية والدولية، بسبب 
تناقضات�ه التي يبدو واضح�اً أنها أوصلت 
تركي�ا إىل نهاية الطري�ق املظلم. خر مثال 
عىل ذلك هو قرار واش�نطن استبعادها من 
مروع طائرات »أف-35«، بسبب رشائها 
صواري�خ »أس-400« الروس�ية، من دون 
أن يك�ون ذلك كافياً لكس�ب ود موس�كو، 
الت�ي قال�ت بع�د يوم من ه�ذا الق�رار »إن 
روسيا ستعيد النظر يف عاقاتها العسكرية 
مع أنقرة إذا اس�تمرت يف إرس�ال طائراتها 

املسرة إىل أوكرانيا«.
مساعي إردوغان للمصالحة مع السعودية 
»إرسائي�ل«،  واإلم�ارات، والحق�ًا  وم�ر 
تش�كل مثاالً آخر عىل هذه التناقضات التي 
يستعد الرئيس إردوغان الستغالها يف لقائه 
القادم والحاسم مع بايدن، فالسفر الركي 
األسبق يف واشنطن نامق، توقع لهذا اللقاء 
»أن يضع النقاط عىل الحروف يف مس�تقبل 

العاق�ات الركية - األمركية بكل جوانبها 
السياسية والعس�كرية واالقتصادية، وهو 
ما س�يتطلب من إردوغان قب�ول أو رفض 
طلب�ات ورشوط باي�دن الذي يع�رف مدى 

األهمية االسراتيجية لركيا«.
أق�وال الس�فرين الركي�ن األك�داغ وتان 
تعكس بوضوح مدى أهمي�ة األيام القليلة 
القادمة بالنسبة إىل إردوغان، الذي ما عليه 
إال أن يغل�ق مجم�ل امللفات التي س�تكون 
ع�ىل الطاول�ة خ�ال لقائ�ه م�ع باي�دن. 
وسيتطلب ذلك منه توضيح صورة العاقة 

مع صديقه الرئيس بوتن بكل انعكاساتها 
عىل التنس�يق والتعاون الركي - الرويس يف 
س�وريا يف الدرجة األوىل، ملا لواش�نطن من 
حس�ابات خاصة بها هناك، وبشكل خاص 
دعمها للكرد، ع�ىل الرغم من القلق الركي 

البالغ من ذلك.
ال�رأي الس�ائد يف تركيا أن يتج�ه إردوغان 
باي�دن  الرئي�س  للقب�ول بمعظ�م رشوط 
ومطالب�ه، والذي لن يتأخ�ر حينها يف دعم 
أنق�رة إلخراجها م�ن أزمته�ا االقتصادية 
واملالية الخطرة، فالخروج من هذه األزمة 

سيس�اعد الرئي�س الرك�ي ع�ىل معالجة 
مجم�ل مش�اكله الداخلي�ة والتخلص من 
ضغ�وط املعارض�ة الت�ي س�يتغلب عليها 
بس�هولة إذا أغرقت�ه واش�نطن بدوالراتها 
التي س�تدغدغ مشاعر املواطن الركي، من 
دون أن يبايل بما قدمه أو سيقدمه إردوغان 
من تنازالت للحليف االسراتيجي واشنطن.
لقد كانت تركيا لس�نوات طويلة »س�مكة 
منه�ا  التخل�ص  يمك�ن  ال  صنارته�ا  يف 
بس�هولة«، والقول هن�ا لوزي�ر الخارجية 
األمرك�ي األس�بق ج�ون فوس�ر داالس، 

والق�رار يف نهاي�ة املطاف للرئي�س بايدن، 
وقبل�ه إردوغ�ان، ألنه لم يحدد بعد مس�ار 
سياس�اته اإلقليمي�ة والدولي�ة، بداي�ة مع 
إي�ران، بانعكاس�اتها عىل مجم�ل القضايا 
اإلقليمية، وأهمها س�وريا وإيران واليمن، 
الهتمام�ات »إرسائي�ل« به�ا، ونهاي�ًة مع 
روس�يا، الت�ي أراد باي�دن أن يج�رب حظه 
معه�ا يف أوكراني�ا، فكان ال�رد منها حازماً 

وحاسماً وواضحاً.
يف جمي�ع الح�االت، ومهم�ا كان مضمون 
اللق�اء املحتمل بن إردوغ�ان وبايدن يف 14 
حزيران/يونيو الق�ادم ومدته، فإن اإلبادة 
األرمني�ة الت�ي أقره�ا األخر س�تقلق بال 
أنق�رة، بإردوغ�ان أو من دون�ه، فاعرافه 
به�ذه اإلب�ادة الت�ي اعرفت به�ا حتى اآلن 
28 دول�ة ق�د يلح�ق به�ا مطال�ب األرمن 
بالتعوي�ض املادي ملمتلكاتهم يف تركيا، بعد 
أن ط�ردوا منها إبان الح�رب العاملية األوىل 

وخالها.
ورغ�م أن ه�ذه املطال�ب املحتمل�ة تذّك�ر 
بمطالب�ة »إرسائي�ل« بتعويض�ات مادي�ة 
م�ن ال�دول العربي�ة الت�ي غادره�ا اليهود 
بعد »قيام الدول�ة العربية« يف العام 1948، 
واللوبي�ات  أبي�ب  لت�ل  يتوق�ع  فالبع�ض 
اليهودي�ة يف واش�نطن أن تعرق�ل املطالب 
األرمنية، حتى تس�تمر يف استغال الشعور 
العاطف�ي والتضامن اإلنس�اني العاملي مع 
ضحاي�ا اإلبادة النازية لليه�ود إبان الحرب 

العاملية األوىل وخالها.

واللوبي�ات  أبي�ب  لت�ل  آخ�رون  ويتوق�ع 
اليهودي�ة أن تس�تفز األرم�ن يف موض�وع 
التعويض�ات، ليك�ون ذل�ك ورقة تس�اعد 
تل أبي�ب يف محاوالتها للضغ�ط عىل أنقرة 
إلجبارها عىل املصالح�ة أو إبعادها عن أي 
نه�ج معاٍد لها، م�ع اس�تمرار التناقضات 
الركي�ة يف ه�ذا املجال، وخصوص�ًا بعد ما 

يسمى ب�«الربيع العربي«. 
وعىل الرغم من التهديد والوعيد الذي أطلقه 
الرئي�س إردوغ�ان، ويف أكثر من مناس�بة، 
ض�د »إرسائي�ل« ونتنياه�و، لم تس�تخدم 
أنق�رة حق الفيتو ضد انضم�ام »إرسائيل« 
إىل منظمة التع�اون والتنمي�ة االقتصادية 
)OECD( وفت�ح ممثلي�ة إرسائيلية يف مقر 

الحلف األطليس.
ال ش�ك يف أن الرئي�س باي�دن ي�ويل ه�ذه 
سياس�ات  يف  خاص�ة  أهمي�ة  القضاي�ا 
ش�كل  كان  مهم�ا  اإلقليمي�ة،  واش�نطن 
الفت�ور م�ع نتنياهو وحجم�ه، باعتبار أن 
»إرسائيل« صناعة أمركي�ة مميزة ال تريد 
واش�نطن ألحد أن يقول عنها إنها فاس�دة 
وغ�ر قابل�ة لاس�تهاك بع�د اآلن، عىل أن 
يبق�ى االعراف باإلب�ادة موضوعاً عاطفياً 
مع ش�عب مرد ضعيف من دون أن يقلل 
ذل�ك م�ن الحس�ابات اإلقليمي�ة والدولية، 
وخصوصاً بع�د ما تعرضوا ل�ه من تهجر 
أخ�ر م�ن س�وريا والع�راق، م�ن دون أي 
مباالة م�ن بايدن وماكرون الذي غرد اليوم 

ليقول: »لن ننساكم!«.

 

تس�قط حكوم�ات ورؤس�اء حكوم�ات وأحيانا ينتحر مس�ؤول 
ويستقيل وزير هنا ووزير هناك نتيجة لشعورهم بالذنب جراء.

 كارثة يتسببون بها وتقصر منهم يف عملهم وهذا يقيناً يحدث يف 
الدول التي تحرم نفس�ها وتحرم شعوبها ومواطنيها ناهيك عن 
املحاكمات والتحقي�ق يف هكذا نوع من الحوادث والكوارث بعدها 
يتم االعتذار والتعويض والتعهد بعدم تكرار ذات الخطا واالتعاض 

منه والحذر من أن اليقع ثانية ويكلف أرواحاً بريئة...
أم�ا يف الع�راق..... فلو قتل نصف الش�عب العراق�ي يف يوم واحد 
وأُزهقت أرواح أبنائه ) وانبش سنسفيلهم (  مانشوف ال حكومة 
تس�تقيل وال رئيس وزراء وال وزير وال مسؤول يقدم استقالته أو 
يتحمل مس�ؤولية ماج�رى بل العكس تمام�اً يخرجون علينا من 
خال قنواتهم الرس�مية الصف�راء وبكل خس�ة ونذالة ووضاعة 
وبجاح�ة وقباحة وصافة يدافعون عن أنفس�هم بش�تى الطرق 
الخبيث�ة واالعذار الب�اردة وأحياناً أخرى يج�دون لهم كبش فداء 
الحول له وال قوة لتحميله املس�ؤولية وش�عارهم ليذهب الشعب 
كل الشعب اىل الجحيم يف قبالة الكريس الحقر حتى أصبح وأمىس 
العراق�ي مجرد رقماً عادياً يضاف إىل س�جل األموات يومياً وكأنه 
حرة القيمة لها وهذه هي  الحقيقة وأتحدى من يأتيني بغرها 
وأبس�ط دليل عىل ذلك هو س�جن الحوت وبقية س�جون خمسة 
نج�وم يف الع�راق و التي يقبع فيها ُعتاة قادة اإلرهاب الس�عودي 
من سفاحي ومجرمي الدواعش الذين أولغوا بسفك دماء الشعب 
العراقي وهم يتنعمون يف تلك الفنادق بإنتظار تس�ويات سياسية 
ب�ن حكوم�ة التحاص�ص وأحزابها حت�ى يتم إط�اق رساحهم 
واليذه�ب دم ضحاياه�م إىل الجحيم وهنالك أالالف من الش�واهد 

غرها.
فأي عار وحضيض واقع مرير ومس�تنقع رذيلة نعيش فيه اليوم 
يف ظ�ل حكومات يتس�ابق مس�ؤوليها ع�ىل رسقة الب�اد والعباد 
تاركن الشعب لقمة سائغة إلنياب العوز والفقر ونقص الخدمات 

وكأنهم يف واد والشعب بأخر...
إن ماجرى باالمس يف مستش�فى ابن الخطيب وقبلها من كوارث 
ماهو إال نتيجة حتمية للفساد املستري والضارب أطنابه يف كل 
مفاص�ل الدولة ونظامه�ا املحاصصاتي البغي�ض ووضع الرجل 
الغر مناسب لها الحزب أو التيار يف املكان الغر مناسب والنتيجة 
ه�ي اس�تمرار ناعور الدم امل�راق يف الدوران  لُيكلفن�ا دماء بريئة 
قادها حظها العاثر لتكون ضحية بن براثن هذا املسؤول الفاسد 
أو ذاك، وعلي�ه فإن أق�ل إجراء يجب ان ُيتخذ ه�و إقالة الحكومة 
وتقديم املسؤولن املقرين فيها اىل املحاكمة تماماً كما يحدث يف 
الدول االخرى كي يكونوا عربة ودرس لغرهم وعدم تكرار كوارث 
يذهب ضحاياها االبرياء وهذا أقل إجراء يف قبالة الدماء املسفوكة 

كل يوم هنا وهناك بسبب تقصر الحكومة ومسؤوليها...
رح�م الل�ه املتوفن ج�راء احداث مستش�فى الخطيب والش�فاء 
العاج�ل لكل املصاب�ن والجرحى والع�ار كل العار لكل مس�ؤول 
ال يخاف الل�ه يف حرمة أرواح ودماء هذا الش�عب الصابر والواقع 
بن مطرقة آفة الفس�اد وس�ندان املحاصصة البغيضة...والحول 

والقوة إال بالله العيل العظيم.

جريمة مستشفى ابن الخطيب 
ومهزلة الدم العراقي

بقلم/ عيل السراي     اعادة هيكلة ايرادات الموازنة مرهونة
 بتحفيز القطاعات االنتاجية 

هل تنهار الّسلطة الفلسطينّية وتندلع الحروب بسبب انتخابات القدس ؟

إردوغان وبايدن واألرمن .. ليته لم يتصل !

بقلم/ سمير النصيري
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قررت لجنة إالنضباط يف الهيأة التطبيعية التحاد 
الكرة إيقاف عقوب�ة مدرب فريق الرشطة بكرة 
الص�االت أثري جمال بعد الطلب املقدم من ناديه. 
وذكرت اللجنة يف بيان تلقت نسخة منه )املراقب 
العراق�ي(،« بالنظ�ر للطل�ب املق�دم م�ن نادي 

الرشط�ة إىل لجن�ة االنضباط بخص�وص إيقاف 
عقوبة مدرب فريق الرشطة لكرة الصاالت )أثري 
جم�ال(، وملرشوعية الطل�ب والتزام�ه بعقوبة 
لجن�ة االنضباط، وقضائه أكثر من نصف املدة«. 
وأضاف�ت، أنه�ا »قررت إيق�اف تنفي�ذ العقوبة 

املتبقي�ة بحقه، وفق امل�ادة )24(، عىل أن يكون 
تحت املراقبة ملعرفة تحس�ن سلوكه من عدمه، 
ويف حالة تكرار املخالفة سيتم استئناف العقوبة 
بحقه م�ع عقوب�ة جدي�دة«. وس�بق للجنة أن 
ق�ررت  حرمان م�درب الرشطة لك�رة الصاالت 

)أثري جم�ال( خم�س مباريات، وغرام�ة مالية 
مقداره�ا 250 أل�ف دين�ار، اس�تنادا للمادة 53 
/ 2 م�ن الئح�ة الصاالت، عىل ان تنف�ذ العقوبة 
بالتعاقب مع العقوبات األخرى الس�ابقة، قرارا 

غري قابال لالستئناف.

لجنة االنضباط توقف عقوبة مدرب الشرطة 

اليوم.. غزالن البادية يضيف االنيق في الدوري الممتاز

منتخبنا الوطني يواجه النيبال وديًا في البصرة

كورونا يصيب مدرب سلة الكهرباء ماجد نعمةالتطبيعية تعد شباب الطلبة خاسرًا امام الجوية
شاكر ينتقد مستوى ناديي 

الشرطة والجوية 

برصيد أربعة كؤوس .. العراق يتزعم 
بطولة كأس العرب

يع�د املنتخب العراقي األكث�ر تتويجا بلقب 
بطول�ة كأس العرب، حيث توج ب�4 نس�خ 
للق�ب خام�س يف  يتطل�ع  س�ابقة، كم�ا 

الدوحة.
العراق�ي،  الري�ايض  الش�ارع  ويرتق�ب 
قرع�ة بطول�ة كأس العرب الي�وم الثالثاء، 

بمشاركة 23 دولة عربية.
وتع�د البطولة التي تقام بني 1 و18 كانون 
أول املقبل، بروفة ملونديال 2022 يف الدوحة.

1964
هي النس�خة الثانية لبطول�ة كأس العرب، 

وأقيمت يف شهر ترشين الثاني يف الكويت.
كس�ب املنتخب العراقي لقب البطولة، كما 
ت�وج الالعب العراقي هش�ام عط�ا عجاج 

هدافا للبطولة بعد إحرازه 5 أهداف.
وش�ارك يف البطول�ة 5  منتخبات »الكويت، 

األردن، ليبيا، العراق ولبنان«. 

وحل املنتخب العراقي أوالً ب�7 نقاط، بينما 
حل منتخب ليبيا يف املركز الثاني ب�6 نقاط.

1966
توج املنتخ�ب العراقي بطال للنس�خة التي 
احتضنتها العاصمة بغداد يف ش�هر نيسان 

بمش�اركة 10 منتخبات عىل مجموعتني.
وضمت املجموعة األوىل »سوريا، فلسطني، 
ليبيا، اليمن الش�مايل وعمان«، فيما ضمت 
املجموعة الثانية »العراق، األردن، البحرين، 

الكويت ولبنان«.
صدارت�ه  بع�د  العراق�ي  املنتخ�ب  تأه�ل 
للمجموع�ة ب�7 نقاط، كم�ا تأهل منتخب 

لبنان ثانيا بنفس عدد النقاط. 
يف املجموع�ة األوىل تص�در املنتخ�ب الليبي 
املجموع�ة ب��6 نق�اط، ولحق�ه منتخ�ب 

سوريا ب�5 نقاط. 
ويف نص�ف النهائ�ي، فاز املنتخ�ب العراقي 

ع�ىل ليبيا )3–1(، كما فاز منتخب س�وريا 
عىل لبنان )1–0(. 

ويف النهائ�ي ف�از املنتخ�ب العراق�ي ع�ىل 
س�وريا بنتيج�ة )2–1(، وبذلك حصل عىل 

ثاني بطولة له يف كأس العرب.
1985

بعد توق�ف دام 19 عاًما ع�ادت مرة أخرى 
البطولة وأقيمت التصفيات النهائية الرابعة 
ل�كأس العرب يف مدين�ة الطائف، يف اململكة 

العربية السعودية بشهر  تموز.
وش�ارك يف البطول�ة 6 منتخب�ات قس�مت 
ع�ىل مجموعت�ني، املجموع�ة األوىل ضمت 
»الس�عودية، قط�ر واألردن«، فيم�ا ضمت 
البحري�ن  »الع�راق،  الثاني�ة  املجموع�ة 

وموريتانيا«.
يف املجموعة األوىل تأهل منتخب الس�عودية 
ب�4 نقاط، وكذل�ك منتخب قطر بنقطتني، 

ويف املجموعة الثانية تأهل املنتخب العراقي 
ثانيا بعد البحرين.

ويف ال�دور نص�ف النهائ�ي ف�از املنتخ�ب 
العراق�ي ع�ىل الس�عودية )3–2(، كما فاز 
بال�ركالت  قط�ر  ع�ىل  البحري�ن  منتخ�ب 
الرتجيحية )5–2(، بعد انتهاء وقت املباراة 

األصيل بالتعادل )1-1(.
واحتكم منتخبا الس�عودية وقطر للركالت 
الرتجيحي�ة لتحديد املركز الثالث بعد انتهاء 
وق�ت املب�اراة األص�يل بالتع�ادل الس�لبي، 
وكان�ت نتيجة ال�ركالت الرتجيحية )4–1( 

لصالح السعودية.
ويف املب�اراة النهائي�ة فاز املنتخ�ب العراقي 
عىل منتخب البحرين بهدف مقابل ال يشء.

1988
أقيم�ت النس�خة الخامس�ة ل�كأس العرب 
بالعاصم�ة األردنية عمان، يف ش�هر تموز، 

وبمشاركة 10 منتخبات.
وضمت املجموع�ة األوىل »س�وريا، األردن، 
الكوي�ت، البحرين والجزائ�ر«، فيما ضمت 
املجموع�ة الثاني�ة »العراق، م�ر، لبنان، 

السعودية وتونس«.
م�ن املجموع�ة األوىل تأهل منتخب�ا األردن 
وس�وريا ب��5 نق�اط، وم�ن الثاني�ة تأهل 
منتخب م�ر ب�6 نقاط، وتأه�ل املنتخب 

العراقي ثانيا ب�5 نقاط.
ويف ال�دور نص�ف النهائ�ي، ف�از املنتخ�ب 
مب�اراة  ويف   ،)0-3( األردن  ع�ىل  العراق�ي 
املركز الثالث فاز منتخب س�وريا عىل مر 

.)0–2(
 يف النهائي فاز املنتخب العراقي عىل سوريا 
بال�ركالت الرتجيحي�ة )4–3(، بع�د انتهاء 
املباراة )1–1(، ليحصل العراق عىل البطولة 

الرابعة.

ندرك جي�داً أن القاعدة املهنية ال تتيح املس�احة للنقد والعتب الريح 
لزم�الء لنا مّم�ن يمّثلون أعمدة ورّواد الصحاف�ة الرياضية، وهو ُعرف 
س�اِئد كان ج�زءاً مضيئاً للعالقة الت�ي تربط كل الُزم�الء خالل عقدي 
الس�بعينيات والثمانينيات حينما كانت الروابط فيما بينهم تمّثل سنداً 
منيع�اً مبنّي�اً عىل التفاهم اإلنس�اني ض�د أي خ�الف، واإلدراك الدقيق 
للمس�ؤولية املش�رتكة عن حدود وطبيعة العمل املت�ّوج باملحبة والثقة 
كرس�الة بليغة املعن�ى لألجيال القادم�ة تحافظ وتتمّس�ك بهذا اإلرث 

العظيم.
مع األس�ف، نق�ول أن ه�ذا اإلرث تقّطعت جذوره بع�د 2003 وأنحرف 
عن مس�اره املُعتاد عندم�ا غزت فئات دخيلة ع�ىل الصحافة الرياضية 
ال تمتلك األس�س وال تعرتف بقدس�ية املهنة وال يردعها مناظر التشّتت 
والخالفات والطعن والتسقيط الذي أخذ ينخر بيت الصحافة الرياضية 
ويف�رض واقع�اً مؤملا أصب�ح عنواناً للتفرقة والتش�كيك ب�كل األرسة 
الصحفية وسط صمت غريب وُمريب من ذوي الشأن!! يف وقت حاولت 
تلك الفئات تس�ّيد املشهد وممارس�ة الضغوط للهيمنة عىل املؤّسسات 
الرياضي�ة والتحّك�م بتوّجهاته�ا، متحّول�ة اىل أبواق ُمدافع�ة عن هذا 
الطرف أو ذاك وفقاً للمصالح الشخصية، فيما َغّيبت الكثري من امللفات 
املهمة الت�ي أجهزت عىل الواقع الريايض من دون معالجتها أو كش�ف 

خيوط العابثني بها.
مع جّل االحرتام والتقدير لكل أساتذتنا من الرّواد مّمن يحملون جينات 
زمن الصحافة الرياضية املتألقة، فإن حديثنا موّجه للدور واملس�ؤولية 
املفرتضة التي تقع عاتقهم يف التصدّي ومعالجة الوضع املُزري يف وقت 
ب�دأ ظهور أغلبهم عرب وس�ائل اإلعالم والس�احة الصحفي�ة ال يتجاوز 
حدود االس�تذكار للمواقف وتصّفح أرش�يف صور السنوات املاضية أو 
التف�ّرغ نحو إص�دار الُكتب عن أح�داث مرّت بهم وكأنه�م ترّجلوا عن 

صهوة هموم الزمن الحايل وأكتفوا بالنظر والحديث عن مآثر املايض!
ه�ل يعق�ل أنَّ ملّف�اً كمل�ف اللجن�ة األوملبية وم�ا رافقها م�ن أحداث 
ومتغ�رّيات أجه�زت عىل أح�الم تحقي�ق أي إنجاز أوملب�ي أو عدم منح 
العراق اس�تضافة كأس الخليج منذ حوايل أربعة عقود لم تحرّك سلطة 
التأثري الفكري لدى البعض من تلك القامات الصحفية يف تسليط الضوء 
عليه�ا وطرح الحل�ول لها وإيقاف نزي�ف جروح الرتاج�ع ووضع حدٍّ 
للمتالعب�ني بمصريها تحت ضغط مكانتهم االعتبارية ورؤيتهم املهنية 
العالي�ة، وهل ُيعق�ل أيضاً أن تلوذ هذه القام�ات بالصمت وهي تراقب 
أس�ماء بعينها تتصّدر املش�هد الصحفي برغم تواض�ع قدراتها وتخدع 
الش�ارع الري�ايض بمواقع التواص�ل االجتماعي أو بالظه�ور التلفازي 
بلغ�ة دخيل�ة وهزيلة وص�وٍت عاٍل وصل لح�دود التهدي�د والوعيد ضد 

شخصيات رياضية أو صحفية ألنها ال تتوافق وتوجهاتها!
أل�م يحن الوقت ملن إنزوى بعيداً ع�ن الصحافة الرياضية أو أوقف مداد 
قلمِه عن كش�ف ع�ورات رياضة الزمن الحايل للّح�اِق بركب من واصل 
من جيلهم أو َتتلَمذ عىل أيديهم ومازال ُيحارب بش�جاعة ويتصدّى لكل 
ما ُييسء للرياضة العراقية من دون أن تثنيه محاوالت التس�قيط، وهو 
مؤمٌن أن رسالة الصحفي الريايض ال تتوّقف عند مرحلة ما وال ُتسّجل 

له تاريخاً مرّشفاً إال إذا كان نتاجه فاعالً ومؤثراً آلخر يوم يف حياته!
نحن ال نس�تهدف بحديثنا أحداً بعينِه إال أننا نس�ّلُط الضوَء عىل جانٍب 
مه�مٍّ قد يكون غري مرئي عند البعض من أس�اتذتنا األجالّء مّمن الزلنا 
نطم�ُع يف استنش�اِق عب�ِق الصحاف�ة الرياضي�ة من خ�الل أفكارهم 
ومواقفه�م ونس�تمدُّ الش�جاعة منه�م وال نرت�ي غيابه�م ع�ن كل 
املشاهد املؤثرة، بل نريدهم عوناً يحّفُز وُيسهُم يف دعم اتحاد الصحافة 
الرياضية إلعادة هيبة البيت من خالل حر أبناِئه بمن يمتهُن الكتابة  
والعم�ل الصحف�ي الري�ايض والزال متواص�اًل ووضِع ضواب�ط تحُكم 
أخالقيات العمل وعدم السماح ملن توّجه نحو اإلعالم أو مواقع التواصل 
االجتماعي أو منافذ اليوتيوب وأتخذها كمنّصات إساءة لآلخرين باسم 

صحافتنا في زمن الدخالء!

رعد العراقي

تفتتح اليوم الثالثاء، منافسات الجولة 29 من 
عمر الدوري املمتاز، بإقامة مباراتني فقط.

وتس�تكمل بقي�ة مباري�ات الجول�ة، يوم�ي 
األربعاء والخميس املقبلني. 

الكهرباء × الديوانية 
يف املباراة األوىل، يستضيف ملعب التاجي، لقاء 
الكهرباء ض�د الديواني�ة، ويطم�ح الكهرباء 
لتأمني موقعه يف الئحة الرتتيب والتخلص من 

دوامة الهبوط.
أما الديوانية الذي بدأ بشكل جيد، لكنه تعثر يف 
الجوالت األخرية، يبحث عن تأمني موقعه بعد 
أن دفع ثمن تغيري 5 مدربني يف املوسم الحايل.

الديوانية يعي جيًدا أن فوز الكهرباء، سيعيده 
للمناط�ق املهددة بالهب�وط، وبالت�ايل املباراة 
مهمة للفريقني، ونقاطها س�تؤثر عىل موقع 

الفريقني يف سلم الرتتيب.

الديواني�ة يحتل املرك�ز 14 برصيد 27 نقطة، 
فيم�ا يحت�ل الكهرب�اء، املركز الس�ابع عرش 

برصيد 25 نقطة. 
النجف × الطلبة 

املباراة الثانية بني النجف والطلبة، س�تقام يف 
ملع�ب النجف ال�دويل، واملب�اراة ال تقل أهمية 

عن سابقتها.
الص�دارة،  م�ن  لالق�رتاب  النج�ف  ويطم�ح 
خاصة وأن مباراة القوة الجوية املتصدر أمام 
الس�ماوة ستؤجل الرتباط األول بدوري أبطال 

آسيا.
أم�ا الطلبة، ال�ذي عانى من األزم�ات اإلدارية 
املرتاكم�ة، يبحث عن تأم�ني موقعه يف الئحة 

الرتتيب، ألنه يف املراكز املهددة بالهبوط.
النجف يحتل املرك�ز الثالث برصيد 51 نقطة، 
أما الطلبة يأتي يف املركز 15 برصيد 27 نقطة.

أعلنت الهيأة التطبيعية، عن تلقيها 
كتاب رس�مي م�ن االتح�اد النيبايل 
بك�رة الق�دم يبلغه�ا باملوافقة عىل 
خ�وص مب�اراة ودية نهاية الش�هر 

املقبل.
وذكرت الهيأة يف بيان تلقت نس�خة 
من�ه )املراقب العراقي(، أنها »تلقت 
كتاباً رس�مياً م�ن االتح�اد النيبايل 
باملوافق�ة  ُيبلغه�ا  الق�دم،  لك�رة 
الرس�مية عىل خوض مب�اراة ودية 
الش�هر  نهاي�ة  املنتخب�ني  تجم�ع 
املقب�ل، وذل�ك ضم�ن تحضرياتهما 

للتصفيات اآلسيوية املزدوجة«. 
 « ان  التطبيعي�ة  الهي�أة  وذك�رت 
املباراة ستقام يف التاسع والعرشين 
من أي�ار املقبل عىل ملع�ب البرة 
ال�دويل، وهي املب�اراة الثاني�ة التي 
خ�الل  الرافدي�ن  ألس�ود  س�تكون 
املعس�كر الذي س�يقام يف محافظة 

البرة نهاية الشهر املقبل«. 
منتخبن�ا  س�يالعُب  وأضاف�ت،« 
الوطني نظريه منتخب طاجيكستان 
يف الراب�ع والعرشي�ن م�ن الش�هر 
املقب�ل عىل ملع�ب الب�رة الدويل، 

ومن ثم يواجه منتخب النيبال، قبل 
السفر إىل البحرين لخوض مباريات 
املزدوج�ة  اآلس�يوية  التصفي�ات 

للمجموعة الثالثة«. 
الوطن�ي،  منتخبن�ا  م�درب  وكان 
الس�لوفيني سرتيش�كو كاتانيتش، 
ق�د طال�ب بتأم�ني مب�اراة ثاني�ة 

للمنتخ�ب خ�الل معس�كر البرة 
م�ع أح�د املنتخب�ات القريب�ة م�ن 
منتخب�ي هون�غ كون�غ وكمبودي�ا 
من ناحية أس�لوب اللعب، وذلك من 
أجل االس�تفادة من املب�اراة الودية 
مباري�ات  لخ�وض  الذه�اب  قب�ل 

التصفيات.

تأك�دت إصابة م�درب فري�ق الكهرباء لكرة 
املس�اعد  وطاقم�ه  نعم�ة،  ماج�د  الس�لة 
بف�ريوس كورون�ا املس�تجد، قب�ل دخولهم 

مرحلة الحجر الصحي.
وقال مدير املكتب اإلعالم�ي لنادي الكهرباء 
خي�ام الخزرج�ي إن الفحوص�ات الخاص�ة 
بكوفيد19- أثبتت إصابة املدرب ماجد نعمة 
م�درب فريق كرة الس�لة وطاقمه املس�اعد 
بالفريوس ودخلوا ف�ور التأكد من إصابتهم 

مرحلة الحجر الصحي.
وأوض�ح أن »اإلدارة أجرت بش�كل احرتازي 
فحوص�ات كامل�ة لفري�ق الس�لة والنتائج 

أكدت سالمة الالعبني«.
يش�ار إىل أن الكهرباء يحت�ل املركز الرابع يف 

دوري السلة املمتاز.

الوطني  املنتخ�ب  انتق�د م�درب 
االسبق بكرة القدم حكيم شاكر، 
مس�تويات فريقي القوة الجوية 

والرشطة يف دوري ابطال آسيا.
وق�ال ش�اكر ان »الق�وة الجوية 
والرشط�ة ل�م يعكس�ا الص�ورة 
املثالي�ة للك�رة العراقية يف دوري 
تراج�ع  بس�بب  اس�يا  ابط�ال 
نتائجهم وتس�جيل ه�دف واحد 

فقط بعد مرور اربع جوالت«.
ال�زوراء  »فري�ق  ان  واوض�ح 

بقيادتي وب�14 العباً فقط حقق 
نتائ�ج ايجابي�ة يف دوري ابط�ال 
االمكاني�ات  ف�ارق  رغ�م  اس�يا 
املتاح�ة حالًيا لفريق�ي الرشطة 
والق�وة الجوي�ة، ه�ذا يعن�ي ان 
مدرب�ي  ايض�اً  يتحمل�ه  الخل�ل 

الفريقني«.
دوري  ودع  الرشط�ة  ان  يذك�ر 
ابط�ال اس�يا مبك�راً بع�د ارب�ع 
خي�ارات متتالي�ة، بينم�ا يقرتب 

القوة الجوية من املغادرة ايضاً.

قررت الهيئة التطبيعي�ة لالتحاد العراقي بكرة القدم، 
اعتبار فريق الطلبة خارساً بدوري الشباب بسبب عدم 

وجود سيارة اسعاف يف ملعبه.
وق�ال املتح�دث باس�م لجن�ة املس�ابقات يف الهيئ�ة 
التطبيعي�ة التح�اد الكرة قحطان املالك�ي ان »الطلبة 
كان من املفرتض ان يس�تضيف الق�وة الجوية ضمن 
»الطاق�م  ان  واوض�ح  الش�باب«.  دوري  منافس�ات 

التحكيم�ي قرر اعتبار ش�باب القوة الجوية فائزا عىل 
ش�باب الطلبة بثالثة اهداف مقابل اليش بس�بب عدم 
توفري مس�تلزمات امللعب من قب�ل نادي الطلبة ومنها 

عدم وجود سيارة االسعاف وغياب امن املالعب«.
وكانت التطبيعية قد قررت اعتبار اي فريق يستضيف 
مباريات�ه خ�ارساً يف حال عدم توفر س�يارة اس�عاف 

وقوات امن املالعب.



ش�دد األرجنتين�ي دييجو س�يميوني، 
املدي�ر الفن�ي ألتلتيك�و مدري�د، عقب 
خس�ارة فريق�ه املؤمل�ة عىل ي�د أتلتيك 
بيلب�او )2-1(، ضم�ن الجول�ة ال��32 
لليجا، عىل أن الفري�ق »األقوى ذهنيا« 

سيكون »األقرب للتتويج« باللقب.
املؤتم�ر  أثن�اء  س�يميوني،  وأوض�ح 
الصحف�ي بعد املب�اراة، التي ش�هدها 
ملعب )سان ماميس( »ليس لدي أدنى 
ش�ك يف أن العام�ل الذهن�ي، س�يكون 

كلمة الرس«.
وأض�اف »ل�م نق�دم األداء املطل�وب يف 
الش�وط األول، بينما تغ�رت األمور يف 
الش�وط الثاني.. الفريق الذي سيحدث 

التوازن الذهني املطلوب، سيكون أقرب 
للقب الليجا«.

وأوضح ال�«تش�ولو« أن رغم أن فريقه 
كان »يبتع�د بنقاط كث�رة« أمام ريال 
مدريد وبرش�لونة، إال أن�ه كانت هناك 
قناعة ب�أن الفريقني »ل�ن يخرجا من 
ال�راع عىل اللق�ب« الذي انض�م إليه 
إشبيلية أيضا.وبسؤاله عن أداء األتلتي، 
خالل الش�وط األول الذي ش�هد تفوقا 
ألصح�اب األرض، أقر س�يميوني بأنه 
»عندما تتك�رر املواقف، وال يس�تطيع 
امل�درب إيجاد ح�ل لها، فهذه مش�كلة 

املدرب، وليس الفريق«.
وأت�م »املوقف الحايل، الذي أحبه، يخلق 

لن�ا مواقف مهمة، ألننا أصبحنا 4 فرق 
عىل األقل تتنافس عىل اللقب، والفريق 
األق�وى ذهنيا س�يكون األق�رب للفوز 

بالليجا«.
وأردف »مصرنا ما زال بأقدام العبينا، 
الق�وة  ه�ذه  ع�ىل  أيض�ا  وس�يتوقف 
الذهنية، وعىل ش�خصية الفريق ومدى 
قدرته عىل الحسم، يف األوقات املهمة«.

وبفق�دان النقاط الث�الث، تجمد رصيد 
األتلتي عند 73 نقطة، لتصبح صدارته 
يف خطر، حيث س�تذهب لربشلونة )71 
نقطة(، يف حالة فوزه بمباراته املؤجلة، 
الخمي�س املقب�ل، أم�ام غرناط�ة عىل 

ملعب )كامب نو(.

يس�تعد برش�لونة ملواجهة نظره غرناطة، مساء الخميس 
املقبل ع�ىل ملعب كامب نو، يف إطار منافس�ات الجولة 33 
من الدوري اإلس�باني، وبعدها يصطدم بفالنس�يا يف ملعب 

ميستايا يوم األحد.
وذكرت صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، أن برشلونة 
يمتل�ك أربع�ة من الالعب�ني األساس�يني لديه�م 4 بطاقات 
صفراء، وباتوا مهددين بالغياب عن البارس�ا أمام فالنسيا 

حال حصولهم عىل البطاقة الخامسة يف مباراة غرناطة.
وأضاف�ت أن الالعب�ني األربعة ه�م ليونيل مي�ي، أنطوان 

جريزمان، أوسكار مينجويزا، فرينكي دي يونج.
وتابعت أن اإليقاف يهدد هذا الرباعي أيًضا يف مباراة أتلتيكو 
مدري�د املرتقب�ة، إذا حصلوا ع�ىل البطاقة الخامس�ة أمام 

فالنسيا.
ويحتل برش�لونة املركز الثالث بج�دول الرتتيب برصيد 71 
نقطة، وأصبح البارسا بحاجة إىل تحقيق الفوز يف مبارياته 
املقبلة من أجل التتويج بلقب الليجا، حيث بات مصره بني 

يديه، بعد خسارة أتلتيكو مدريد أمام بيلباو.

س�تتجدد املواجهة بني أن�دي ديلور، 
مهاجم منتخ�ب الجزائر ومونبيلييه، 
ونيم�ار جونيور، نجم باريس س�ان 
جرمان، بعدما أس�فرت قرعة الدور 
قبل النهائي لكأس فرنسا، عن حلول 

بي إس جي ضيفا عىل مونبيلييه.

وتع�د مواجه�ة نيم�ار وديل�ور، من 
أب�رز الصدامات يف ال�دوري الفرني، 
ألنه طاملا دخل الالعبان يف مناوش�ات 

عديدة، داخل امللعب وخارجه.
ويف نص�ف النهائ�ي اآلخ�ر، س�يلعب 
موناكو ضد فالير، أحد أندية الدرجة 

الرابعة، والذي يع�د مفاجأة البطولة 
هذا املوسم.

وتق�ام مبارات�ا ال�دور قب�ل النهائي 
لكأس فرنس�ا، يوم�ي 11 و12 آيار، 
بينما سُيلعب نهائي املسابقة يوم 19 

من الشهر ذاته

اعرتف ريان ماس�ون م�درب توتنهام هوتس�بر املؤقت، 
أن ناديه يتأخر بأربع أو خمس س�نوات خلف مانشس�رت 
سيتي، بعدما تبخرت أحالمه يف إنهاء صيام ناديه الطويل 
عن البطوالت، بالخسارة أمام فريق املدرب بيب جوارديوال 
يف نهائ�ي كأس رابط�ة األندية اإلنجليزية.وس�جل املدافع 
إيمريك البورت ه�دف املباراة الوحيد ق�رب النهاية ليفوز 
سيتي 1-صفر ويبقى توتنهام دون لقب منذ 2008.وكان 
س�يتي الطرف األفضل وكان بوسعه التسجيل يف أكثر من 
مناس�بة لكنه أهدر الفرص وس�ط تواض�ع أداء توتنهام 

الذي امتلك محاولتني فقط عىل املرمى مقابل 21 ملنافسه 
متصدر الدوري اإلنجليزي املمتاز.

وق�ال ماس�ون العب وس�ط توتنهام الس�ابق ال�ذي توىل 
املس�ؤولية حتى نهاية املوس�م بعد إقالة جوزيه مورينيو 
»أعتقد أن س�يتي يتقدم علينا بأربع أو خمس س�نوات«.

وأض�اف »يتعلق األم�ر بامتالكه مدربا منذ ف�رتة طويلة، 
كما أن�ه يعمل بطريق�ة محددة منذ وق�ت طويل«.وتابع 
»بالنظر إىل املس�تقبل، فتفكري وأنا متأكد أنه تفكر كل 
ش�خص يف توتنهام، أنه يجب التحيل بالشجاعة ومحاولة 

الس�يطرة عىل املباريات بمثل ه�ذه الطريقة.. هذا يحتاج 
إىل الوقت«.

وال يحمل ماسون )29 عاما( خربة كبرة يف عالم التدريب، 
وش�غل منصبه بعدم�ا عمل يف قط�اع الناش�ئني بالنادي 
اللندني، ومن غر املرجح أن يستمر يف منصبه بعد املوسم 
الجاري.ويحتل توتنهام املركز السابع يف الدوري قبل سبع 
جوالت م�ن النهاي�ة ويتأخر بخمس نقاط عن تش�يلي 
صاح�ب املركز الرابع وآخر املراكز املؤهلة إىل دوري أبطال 

أوروبا يف املوسم املقبل.

بعد هدوء للعاصفة التي أحدثها اإلعالن 
املفاج�ئ ع�ن تدش�ني دوري الس�وبر 
األوروب�ي )الس�وبر ليج(، ث�م الرتاجع 
عنه، يخ�وض الناجون األربعة يف دوري 
أبط�ال أوروب�ا ذه�اب نص�ف النهائي، 
عىل أم�ل وضع ق�دم يف النهائي املنتظر 
الذي تس�تضيفه إسطنبول يوم 29 آيار 

املقبل.
وكان 3 من األندية األربعة املتنافس�ة يف 
نصف النهائي تشارك يف مرشوع دوري 
الس�وبر األوروب�ي وه�ي ري�ال مدريد 
وتش�يلي ومانشس�رت س�يتي، إال أن 

»البلوز« والسيتي أعلنا انسحابهما 
ومعهم�ا باقي األندي�ة اإلنجليزية 

وغالبية األندي�ة ال�12 املروجة للبطولة 
للجديدة.

مواجهات حاسمة

وتتجه األنظار نحو عودة دوري األبطال 
هذا األس�بوع، بمباري�ات ذهاب نصف 
النهائي التي قد تكون حاس�مة، بعدما 
كان�ت الف�رق الثمانية الت�ي بلغت ربع 
النهائي هي التي فازت يف الذهاب بثمن 

النهائي.
األم�ر ذات�ه ح�دث يف ربع 
فتأهل�ت  النهائ�ي، 
األربع�ة  الف�رق 

لنص�ف النهائي، بفضل فوزه�ا ذهابا، 
حي�ث تغلب ري�ال مدريد ع�ىل ليفربول 
بوروس�يا  ع�ىل  س�يتي  ومانشس�رت 
دورتموند وكذلك باريس س�ان جرمان 
ميون�خ  باي�رن  اللق�ب  حام�ل  ع�ىل 

وتشيلي عىل بورتو.
وه�ذا األس�بوع تجم�ع مبارات�ا ذهاب 
نصف النهائي ريال مدريد مع تش�يلي 
الثالث�اء، وباري�س  الي�وم  يف إس�بانيا، 
س�ان جرمان مع مانشسرت سيتي غدا 

األربعاء يف فرنسا.
وم�ن ب�ني الف�رق األربعة املتنافس�ة يف 
نص�ف النهائ�ي، هناك اثن�ان توجا من 
قب�ل بال�كأس ذات األذنني وهم�ا ريال 

مدريد األكث�ر تتويج�ا بالبطولة بواقع 
13 لقبا وتش�يلي بلق�ب، بينما يتطلع 
باريس سان جرمان ومانشسرت سيتي 

لنيل هذا الرشف للمرة األوىل.
ويتواجه ريال مدريد وتشيلي يف أوروبا 

للمرة األوىل منذ 23 عاما.
ويس�تقبل فري�ق امل�درب الفرني زين 
الدي�ن زي�دان، تش�يلي ال�ذي يش�هد 
تط�ورا يف األداء من�ذ أن ت�وىل األملان�ي 
توماس توخي�ل تدريبه يف كانون الثاني 
املايض ولم يخرس معه س�وى مباراتني، 
كما أط�اح يف ثمن نهائي التش�امبيونز 
لي�ج بأتلتيكو مدريد ث�م ببورتو يف ربع 

النهائي.

ال�ذي أط�اح يف  الري�ال،  ويخ�وض 
طريق�ه بأتاالنت�ا من ثم�ن النهائي 
وليفرب�ول من رب�ع النهائي، نصف 
النهائ�ي ال��30 ل�ه ب�دوري أبطال 
أوروب�ا حيث س�بق له الف�وز ب�16 
ال�ذي  وخس�ارة 13.أم�ا تش�يلي 
ت�وج بالبطولة للمرة األوىل واألخرة 
يف 2012، فل�م يبلغ نص�ف النهائي 
من�ذ ع�ام 2014، عندم�ا أط�اح به 
أتلتيكو مدريد.وكان�ت املرة األخرة 
التي تواجه فيها الفريقان يف أوروبا 
عام 1998 بكأس السوبر األوروبي، 
عندما فاز تشيلي عىل ريال مدريد 

يف ملعب »ستامفورد بريدج«.
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اإلس�باني  اس�تعاد 
املرك�ز  ن�ادال  رافائي�ل 
التصني�ف  يف  الثان�ي 
بع�د  للتن�س  العامل�ي 
فوزه ببطولة برش�لونة 
للتن�س  املفتوح�ة 
بع�د  ال��12  للم�رة 
أم�ام  ملحم�ي  نهائ�ي 
س�تيفانوس  اليونان�ي 

تسيتسيباس.
وفاز ن�ادال عىل الالعب 
بمجموعت�ني  اليونان�ي 
 4-6 بواق�ع  لواح�دة 
و6-7 و7-5 بعد مباراة 
اس�تمرت ثالث ساعات 

و38 دقيقة.
أط�ول  ه�ذا  وكان 
نهائ�ي م�ن أص�ل ثالث 
مجموع�ات يف التاري�خ 
يف بطول�ة تابعة لرابطة 
 ،)ATP( مح�رتيف التنس
رابطة  إلحصاءات  وفقا 

التنس العاملية، وقد مّكن الفوز نادال من اس�تعادة 
املرك�ز الثان�ي عامليا، عىل حس�اب ال�رويس دانييل 

ميدفيديف.
ويواصل نوفاك ديوكوفيتش، الذي س�قط يف نصف 
النهائي يف بلجراد ولم يش�ارك يف بطولة برش�لونة، 
الرب�ي  ويحظ�ى  العامل�ي،  التصني�ف  تص�در 
ب�11.963 نقطة، بفارق مريح عن نادال )9.810( 

وميدفيديف )9.700(.
ول�م يط�رأ أي تغير ع�ىل املراكز األخ�رى يف املراكز 

العرشة األوىل هذا 

أنقذ اإلس�باني ألفارو مورات�ا، مهاجم يوفنتوس، 
فريقه من الخس�ارة أمام فيورنتينا، بعدما سجل 
هدف التعادل يف املب�اراة التي انتهت )1-1(، والتي 

جمعتهما، بالجولة 33 من الدوري اإليطايل.
وذكر موقع »توتو مركات�و«، أن موراتا بهدفه يف 
فيورنتين�ا، أصبح أفضل هداف إس�باني يف تاريخ 

يوفنتوس بالدوري اإليطايل.
وأضاف أن موراتا وص�ل إىل هدفه ال� 24 بقميص 
يوفنتوس بالكالتش�يو، ليتخطى فرناندو يورينتي 
الذي كان قد س�جل 23 هدًف�ا مع يوفنتوس خالل 

الفرتة من 2013 إىل 2015. 
وبتع�ادل اليويف، تراجع ترتيب الس�يدة العجوز إىل 

املركز الرابع.

نادال يستعيد

 المركز الثاني

 بالتصنيف العالمي 

ماسون: نتأخر عن السيتي بخمس سنوات

اليوم.. الريال يستدرج تشيلسي في نصف نهائي دوري االبطال 

سيميوني: الفريق األقوى ذهنيا سيتوج باللقب

اربعة العبين مهددون باإليقاف من برشلونة

مونبيلييه وسان جيرمان وجًها لوجه بكأس فرنسا

موراتا افضل 
هداف اسباني 
مع يوفنتوس

الربتغ�ايل  تلق�ى 
رونال�دو،  كريس�تيانو 
يوفنت�وس،  ه�داف 
عقب  ش�ديدة  انتق�ادات 
أم�ام  فريق�ه  تع�ادل 
 ،)1-1( بنتيجة  فيورنتينا، 
يف منافسات الجولة 33 من 

الدوري اإليطايل.
وبتعادل اليويف، تراجع ترتيب 
املرك�ز  إىل  العج�وز  الس�يدة 
الرابع، وربما يخرج من املربع 
الذهبي، ح�ال تمكن نابويل من 

الفوز عىل تورينو.
وقالت صحيف�ة »كوريري ديللو 
س�بورت«، إن ه�ذه الف�رتة تظل 
مظلمة وصعبة ع�ىل رونالدو، يف ظل 
غياب�ه ع�ن التهدي�ف وع�دم قدرته عىل 

مساعدة الفريق يف مثل هذه األوقات.
وأضافت أن يوفنتوس يمتلك نس�خة شبخ 
رونال�دو، ال يوج�د أثر أو تأثر ل�ه، خاصة أنه 
فش�ل يف زيارة الش�باك يف آخ�ر 3 مباريات له عىل 

التوايل مع اليويف.
وتابع�ت أن الدون الربتغايل يتج�ول فقط عىل أرض 

امللعب وال يهتم بما يحدث يف املباراة.

انتقادات
 إيطالية

 لمستوى رونالدو 
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معلقة الحارث ابن حلزةالثقافـي

آََذَنتنا ِبَبيِنها أَسماُء         ُربَّ ثاٍو ُيَمــلُّ ِمنــــُه الَثواُء

آََذَنتنا ِبَبيِنها ُثمَّ َولَّت         لَيَت ِشعري َمتى َيكوُن اللِقاُء

َبعَد َعهٍد لَها ِبُبَقِة َشّماَء     َفأَدنـــى دياَرها الَخلَصاُء

َفَمحّياٌة َفالَصفاُح َفأَعىل      ذي ِفتــاٍق َفَغاِذٌب َفالوَفاُء

َفرياُض الَقطا َفأَوِدَيُة الُشُب    َفالُشــــعَبتاِن َفاألَبالُء

ال أَرى َمن َعِهدُت فيها َفأَبكي   الَيوَم َدلهاً َوما َيُردُّ الُبكاُء

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

وليم شكسبري 
اذا أردت أن َتحـَب وأن ُتَحـَب فتبحـث عـن الحب بني 
أقاربـك وأصدقائـك والسـيما والديك، فلن تجـد أحداً 
يكفيـك بالحب سـواهم فهم أحبوك دون سـبب. وما 
من جميِل يظُل جميالً فشيمة ُكل البايا الفناء، ولكن 
صيَفـِك ذا لـن يغيب، ولن تفقـدي فيه نـوَر الجمال، 
ولن يتباهى الفناُء الرهيب بأنك تمشـني بني الظالل، 
فمـا دام يف األرض نـاٌس تعيش، ومـا دام فيها عيوٌن 
ترى، فسـوف يردد شعري الزماُن، وفيه تعيشني َ بني 
الورى. ال تتسـول وداً بارداً، وال تسـأل وصالً متكلفاً، 
ال تنتظـر مجيء مـن ال يجـيء، كن متقدمـاً بعقلك 
مرتاجعـًا بقلبـك. عندمـا ُتدخـل السـعادة إىل قلـوب 

اآلخرين ستعرف السعادة عنوانك.

»قرار أخرس« قصص اجتماعية عن واقع المرأة العربية المسلوبة اإلرادة في بلدانها
تنقل المستوى التصويري إلى السينمائي 

استذكار رشدي العامل مجموعتان شعريتان للعالق وبزيع في يوم الشعر العالمي
عالء جمعة

يف منتصف الثمانينيـات كان األديب واملحامي 
البـري فهد األسـدي جـارا، ليـس مالصقا 
لدارنا، وإنما يسكن عىل مسافة قريبة كافية.
كان أكب أبنائه مازن، صديقاً وزميل دراسة..

.. كنا نلقب مازن هذا بـ ) مازن املسودن(.
.. كان صاحب ضحكة مجلجلة، و لوثه عقلية 

اسمها الجواهري..
تقمص مـازن ولسـنوات، صـوت الجواهري 
ومفردات كلماته يف ترفاته اليومية لتشبعه 

من مشاهدة فيديوات الجواهري..
.. كان اذا أراد توبيخـي ونحـن نلعب كرة قدم 
ولم أمـرر الكرة اليـه.. يقف ويقول مقتبسـاً 
بعـض كالم للجواهـري مـن احـد الفديـوات 

ومقلداً لهجته النجفية وصوته..
..« ولـْك أنت بعدك صبي !!.. ما تعرف شـلون 

تمرر الطوبة ».
كان رشـدي العامل يزورهم يف الليـايل الباردة 
بـني الحني واالخر ثمالً مرتنحـا، ولم يكن ذلك 
بغريب لشـخص مثلـه ان يكون ثمالً بشـكل 

شبه دائم، يف زمن فقد العقالء فيه عقولهم..
..كنت معجًبا بأشعاره وتمرده..

..طلبـت من مازن ان يطلب من ابيه السـماح 
لنا نحن الصغار املساكني ان نحرض مجالسهم 

مع رشدي..
..لـم يكن األمر صعبا، فاألسـتاذ فهد - رحمه 
اللـه - كان مـن الشـخصيات التـي حط طري 

السعدعىل رأسهم فاغناهم تواضعاً وأدباً.
.. دخلت اىل صالة الجلوس..

.. هذا هو رشدي العامل أذا !!
سـكران شـبه غائب عن وعيه.. ال تـكاد تراه 
وسـط سـحابه من دخان سجائره....جسمه 

النحيل املتاليش يف مالبسه يثري العطف..
..خصالت شـعره الطويل املتدليـة تتناثر عىل 

جبينه وكتفيه بغري نظام..
..رؤيته تبعث عىل الكأبة حقا...

جلسنا نستمع ألحاديثهم وحكايا رشدي..
عـن  تلـك،  حكاياتـه  مـن  واحـدة  كانـت   ..
الجواهري.. هذا الشاعر الذي يخاف من عظمة 
اسـمه كل الشـعراء، ولكن كيـف كان تواضع 

الجواهري وتشجيعه للشعراء الشباب..

.. قص رشدي حادثة يف اوائل الستينات عندما 
كان شـاباً يافعا يف بداية مسـريته الشـعرية، 
يحـرضه  شـعري  مهرجـان  هنـاك  وكان 

الجواهري..
..ألقى رشـدي قصيدة من الشـعر العمودي..

كانت عن بغداد..
.. اخذ رشـدي عب غيمة دخان سجائره يلقي 

تلك القصيدة علينا..
.. تقمصه سـحر عالـم الشـعر الغامض..إنه 

رشدي آخر..سحرني معه.
..توقفت قراءته لنا عند بيت منها أثار إعجاب 

الجواهري والحضور يف املهرجان الشعري..
اسـتطرد رشدي وهو يبتسم ابتسامة عريضة 

:
» عندما خرجنا قرصني الجواهري من خدي..

قـال يل مازحـا بالحـرف الواحـد.« منيلك هذا 
البيت الحلو ؟!.. أريده ».

بعد أن احتىس قهوته سأله فهد األسدي :
_ ما رأيك بأدب الحرب ؟..

..كان املقصـود ظهور جيـل جديد من الكتاب 
والشـعراء اطلق عليهم اسـم أدباء الحرب.. ملا 
يكتبـوه مجاراة للنظام الصدامـي اثناء حربه 

مع إيران،.
رفع رشدي كتفيه مستغربا..

_ شـنو هو أدب الحـرب ؟!.. ليش هي الحرب 
مؤدبـة !!..مـني إجاهـا االدب !!.. كلهـا مـا 

مؤدبه.. قتل وموت.. منني إجاها األَدب...!!«

املراقب العراقي / متابعة...
العويـس  مؤسسـة  أصـدرت 
الثقافيـة كتابـا للشـاعر عـي 
الفائـز بجائزة  العـالق  جعفـر 
العويـس  عـي  بـن  سـلطان 
الثقافيـة عـن فئـة الشـعر يف 
عـشة  السادسـة  دورتهـا 
بعنـوان »املجموعات الشـعرية 
األخـريةـ  حتـى يفيض الحىص 
بالـكالم، وطـن يتهجـى املطر، 
طائـر يتعثر بالضوء، فراشـات 
لتبديد الوحشـة« وهي القصائد 
التي أنجزها الشـاعر بني عامي 
أصـدرت  كمـا   ،2021 ـ   2013
املؤسسـة كتاباً للشاعر شوقي 
بزيـع الفائـز بجائزة سـلطان 
بن عـي العويـس الثقافية عن 
فئة الشـعر يف دورتها الخامسة 
عشة ضم قصائـد مختارة من 
وحمـل  الشـعرية  مجموعاتـه 
الكتـاب اسـم »مناديـل لريـاح 
الفقـدان« حيـث عمل الشـاعر 
انتقائهـا بعناية لتشـكل  عـىل 
مالمـح ملموسـة مـن تجربته 

الشعرية الطويلة.
ويأتـي إصـدار هذيـن الكتابني 

»الفائـزون«  سلسـلة  ضمـن 
التي دأبت مؤسسـة سلطان بن 
عـي العويـس الثقافيـة ضمن 
انتخـاب  يف  املميـز  مشوعهـا 
كتاب لـكل فائز وإعـادة نشه، 
وقد صدر من هذا السلسلة حتى 
االن 57 كتابـًا ملعظـم الفائزين 
دوراتهـا  طيلـة  بجوائزهـا 
السـابقة، فقد القـت تلك الكتب 
صدى كبرياً يف السـاحة الثقافية 
بشـكل عام حيث إن عدداً كبرياً 

منها َنَفَد من املكتبات، وُيشـكل 
إعـادة إصدارها إضافـة مهمة 

للمكتبة العربية. 
بن  وكانـت مؤسسـة سـلطان 
عي العويس الثقافية قد أعلنت 
عـن تنظيـم أمسـية افرتاضية 
للفائزين بجوائزهـا عي جعفر 
العـالق وشـوقي بزيـع والناقد 
اليوسـفي،  لطفـي  محمـد 
بمناسـبة يـوم الشـعر العاملـي 
الـذي يصـادف يـوم األحـد 21 

مارس/آذار الجاري.
وتأتـي هـذه األمسـية احتفـاء 
بالشـعراء العـرب الذيـن دأبت 
عـي  بـن  سـلطان  مؤسسـة 
العويس الثقافية عىل تكريمهم 
وتقديرهم عب منحهم جائزتها 
التـي تعـد مـن أعـرق الجوائز 
العربيـة وأكثرها نزاهة  األدبية 
ومصداقيـة، حيث فاز فيها عب 
دوراتها املاضية معظم املبدعني 
العرب الذين تركوا بصمة جلية 

يف الثقافة العربية املعارصة.
وكانـت منظمـة األمـم املتحدة 
للرتبيـة والعلـم والثقافة، أو ما 
يعرف اختصاراً بالـ »يونسكو« 
قد اعتمـدت يف مؤتمرها، خالل 
يف  املنعقـدة  الثالثـني  دورتهـا 
باريس عـام 1999، وألول مرة، 
اليـوم  مـارس/آذار   21 يـوم 
دعـم  بهـدف  للشـعر  العاملـي 
اللغات  اللغوي، ومنـح  التنـوع 
املهـددة باالندثـار فـرص أكثر 
السـتخدامها يف التعبري. ويعتب 
اليـوم العاملـي للشـعر فرصـة 
لتكريم الشعراء وإلحياء التقليد 

الشفهي لألمسيات الشعرية.

َمْرق
علي رحيم

أضعـُت البصـرية، عنـد بـاب الشـيطان أبديت 
توبتي، ألبسـني ِحزام الِجهاد، َسِعدْت أرواحهم 
بعصفه وَشـِقيُت وحيداً بألـم الحقيقة، جميع 

اآليات التي قرأتها؛ أشارْت بأني َحطب جهنم.

انتظار
اكرم ياور

غادرت قاطـرة الذهـاب؛ انتظر اإليـاب. َجلََس 
ُيراقـب املسـافرين، كأنُه يبحُث عـن وجٍه لعلُه 
يمـر، تمتم مع نفسـه: لقد تأخـرت، فلن أترك 
املحطة، ظـلَّ وجهـُه كالجدار ينتظر اإلشـارة، 

سمع صوتاً: يا َعم قاطرتك لن تمر أبداً.

ظليمة
احسان علي العارضي

نزلت قطرات عىل خده، لم يستطع منعها, نظر 
للجمـع حوله، الكل غض الطرف عنه، حاول أن 

يمسحها، نيس أنه بال كفني!

ِزياح
ْ
ن إِ

مصباح الصديق
َهـِذه املَرَّة عـن قناعـة ال غصبـا أَْرَقْصُته، من 
حبَّات الَعَرق اِْنَفـَرَط الخيط األبيض من الخيط 

ْخرة (.  ْرُتها ) َتبًّا لِلسُّ األسود؛ أَْسَ
َخرَْجـُت إىل الجنينـة، تركت جسـدي لأِْلُرُجوَحة 

ُتَهْدِهُده.

ابتكار
محمد علي بالل

كلمـا هـم بالتنـاص، يقاطعه اإلقتبـاس، ناور 
بني هـذا وذاك؛ توجوه عىل عـرش الرسد ملكا..

ملا سـولت لـه نفسـه باإلنزياح إىل اإلتـكاء عىل 
موروثه الحضاري؛ اتهموه بالرسقة املوصوفة..

مشيئة 
جبار القريشي

القصبة التي حملتها املياه، التقطها راعي غنم، 
صنع منهـا مزماراً، عزف به لحنـاً؛ تبنته األمم 

املتحدة شعاراً للسالم.

كامل املر
يف  مسـلماني،  شـوقي  الشـاعر 
مجموعتـه الجديدة »رأس الدم«، 
اختار لها أن تكون أفكاراً مكّثفة، 
ومواقـف مبدأيـة، يف إطاللة عىل 
املـدى اإلنسـاني، أو أّنـه يحاول 
بأبعاده  املـدى اإلنسـاني  حـش 
الفلسفّية واالجتماعّية يف عبارة، 
وبمفردات منتقاة: »الزئري زئري \ 
حتى ولو كان حشجة \ والسـمُّ 
سـّم ولو فيه شفاء«. و«اإلنسان 
\ دّجَن الخيـَل، الجمَل \ والكثرَي 
مـن الكائنات \ التي استنسـبها 
\ يف الطريـِق العميـاء \ الهرُّة \ 
ُننا  دّجنت ذاتها \ رّبمـا هي تدجِّ
\ مـن يـدري؟ \ ومنـذ أكثر من 
مئتي ألف سنة \ هوموسوبيانـ  
إنسـاننا اإلفريقّي األّول \ يدّجُنه 
العمـُل ووعُيـه \ وال يـزال بحظٍّ 
قليـل، ليتصالَح مـع ذاِته \ ومع 
اآلَخـر \ وإن بأمـٍل أكثـر«. وقد 
يصّح أن نفـرتض كيف نظر ذلك 
االنسـان يوم نظر اىل فوق ورأى: 
»مجـرُّة »درب اللّبـان« \ كانـت 
هي الكون كلّـه \ فيما حّقاً هي 

واحـدة \ مـن 200 بليون مجرّة 
\ لم يدرْك ذلك »مونوسوبيان« ـ 
\ إنساُننا اإلفريقّي األّول \ نحن 
نـدرك«. ويميض بعـرض نظرته 
اىل الكـون ليقـول بكثافة عملّية 
التكويـن: »نحـن الذيـن ندرك \ 
أّن املجـّرات كلّها، ومعاً \ عمارٌة 
طبُعها أن ال تستقّر \ أو لم ُتنَجز 

بعُد«. 

»يحدها من الشمال« قصص مترعة بالشجن والحنين واالغتراب »رأس الدّم« إطاللة على المدى اإلنساني
املراقب العراقي/ متابعة...

قصص مجموعة سـهري السـمان الجديدة 
التـي تحمل عنـوان » يحدها من الشـمال« 
مرتعة بالشـجن والحنني واالغرتاب واملوت  
قـد نبعـت مـن ذاتهـا، وانقـادت لفكرتها 
األصيـل،  الروحـي  وحدسـها  العميقـة 
تشـكلها  مفـردات  يف  تلقائيـاً  فانسـابت 
الجمايل من حدث وشخصية ووحدة شعور 
حتى خلقـت داللنها اإلنسـانية والوجودية 
الكليـة.وإذا كانـت القصـة القصـرية عند 
سهري السمان قد خضعت  للتكثيف الجمايل 
املركـز املشـع، فإنها قـد أخضعتهـا أيضاً 
لقدرتها عىل االنتقاء والتشـكيل معاً، وهما 
قدرتـان فنيتان ال تفارقان هـذه املجموعة 
القيمة: القدرة عىل انتقاء املنظور الرؤيوي 
اإلنسـاني، وهذا أمر يوجهه رؤيـة الكاتبة 
للعالـم أو حدسـه الجمايل الخـاص به، ثم 
القـدرة عىل التشـكيل التي مكنـت الكاتبة 
من السـيطرة عىل نسـيج قصصهـا وخلق 
تفاصيلهـا البنائيـة املتعـددة، وتوجيها إىل 
مسـار جمايل وداليل خـاص.إن القدرة عىل 
االنتقاء والتشـكيل لدى السمان هما أعمق 
ما يميز هذه املجموعة الشـجية الخصيبة، 
وقد بلغا حداً بعيداً من السيطرة التشكيلية 
جعلتنـي أرى قصصهـا وكأنها اسـتقطار 
جمـايل وداليل وجـودي فريـد لحالـة القلق 

واالغـرتاب والتخثـر اإلنسـانى. فالقاصـة 
تلتقـط قصصها من جميـع ظواهر العالم 
مـن حولهـا، ال فرق لديها بـني موضوعات 
تصلح للقـص وأخرى ال تصلـح، بل تصري 
وكائناتهـا،  موجوداتهـا،  بـكل  الحيـاة 
وأشـيائها وجوامدها مـادة للقص، وقابلة 
لإلشـعاع الجمـاىل، فقصـة تجسـد التخثر 
اإلنسـانى يف )نصـف وجه( وقصة تجسـد 
املمراحـة يف جسـد  الحلـوة  الطفولـة  وأد 
بلقيس يف قصص )سـيقان بلقيس( و)تني 
شـوكى(  و) حقيبـة( و)رضبة شـمس(. 
وقصـة  تجسـد العنـف الذكـوري القبـي 
يف قصـة )اغتيال( وقصة تجسـد الشـجن 

اإلنسانى الرهيف إذ ينفصل اإلنسان مجتزا 
مـن لحـم وطنـه، فيعيـش رشيـدا وحيدا 
يف قصـة )بـال أرض( و)احـرتاق(. وقصـة 
تجسد عمق أحزاننا امليتافيزيقية الذاهلة يف 
حنايانا مثل قصص: )حيا بك( و)تسـجيل 
دخـول( اللتـان تجسـدان جـدل الوحشـة 
والغربة بني عقالنية السائد الرتيب ورشود 
الروحي املهيب خارج أيـة عقالنية وهمية 
مسـبقة، ونجد ذلك أيضا يف قصة )محاولة 
أخرى للحياة( التي تجسـد جسـارة الروح 
اإلنسـاني يف بنـاء روعة الحيـاة من خالل 
القدرة عىل الحلم بعيدا عن رهق الخوف من 

ممارسة الوجود واجرتاح الحياة.

يف النصـوص التـي تكبتها املـرأة عن 
املـرأة تشـعر إن هنـاك عاملًـا مخفًيا 
يمكـن ان تراه أو تشـعر به عىل األقل 
وهـو األمـر الـذي يجعلنـا نقـول إن 
الكثري مـن كتابات املرأة عـن الحياة 
يكون بطلها رجـل هي أقل إبداعا، أو 
إنها تتحدث عن الخارج دون الغوص 
يف الحالـة النفسـية أو الدواخل، مما 
ينعكـس عىل عدم الرتّقب ملا سـيأتي 
أو ملـس ما هـو مخفي، ورغـم أن ما 
نقوله ليس شـيئا قاًرا أو أنه رأي عام 
ولكـن النسـبة األعم يقـع تحت هذا 

التوصيف. 
وأضـاف :إن مجموعة )قرار أخرس( 
للقاصـة التونسـية حبيبـة محرزي 
أرادت ليـس عملية الدفـاع عن املرأة 
أو االنتصـار لها، بـل أرادتها قصًصا 
الشـخوص  جّوانيـات  عـن  تبحـث 
التـي تحتـاج اىل  وتقشـري الحـاالت 

عمليات إماطة األثر وما تراكم عليها، 
لكـي تكون أكثر قرًبا ومشـاهدة من 
قبل املتلّقي. هذه املجموعة التي يبدو 
عنوانهـا وكأنـه محاولة اسـتنطاق 
صارخـة.. فرغـم ان العنـوان العـام 
هـو عنـوان لقّصـة مـن القصـص 
والذي اختارتـه بعناية ليكون محوًرا 
وشامال ومستوعبا للعبتها القصصية 
بأفكارهـا مرّة وطريقـة سدها مرّة 
أخـرى، وهو ما جعل العنـوان يكون 
إطـارا عاما للقصـص الكلية رغم ان 
االمر يف الزمن الراهن صار العنوان يف 
القصص والشـعر ال يعتمد عىل نّص 
محـّدد بقـدر ما يكـون جامعـا لها، 
خاصة تلـك املجاميع التي تميش عىل 
سـّكة حديٍد واحـدة، أو تتناول جانًبا 
محّدًدا مـن جوانب الحياة، ولكن عىل 
عّدة مرايا. فالقرار الذي يّتخذ يحتاج 
اىل إعـالن، واإلعالن يحتـاج اىل صوت 

والصوت يحتاج 
اىل جرأةـ ولهـذا فإن اللعبة بدأت من 
العنـوان الـكي ليتـوّزع اىل العناوين 
الفرعيـة، ليتبـنّي لهـا معانـاة املرأة 
حتى يف قرارها الذي سيكون أخرَسا، 
وهو الفعل األول للمسـتوى التأويي 
يف لعبة ممارسـة املستويات الرسدية 
يف هـذه املجموعـة كبنيـة كتابيـة ال 
تبتعد عن تنّوع الحكايات يف القصص 

ٍد  كعمـــــو
للعبة  فقـري 

التدوينية.
بـــــع  تا و
أّي  فهــي   :
القاصـة هنـا 
كثريًا  اهتّمـت 
بالدخـول اىل عالـم املـرأة ومعاناتها 
حتى لو كانت الشـخصية التي تقود 
الحـدث والحكاية هو رجـل.. وكذلك 
محاولـة فـرش هـذه املعانـاة أمام 
املتلقـي، ولهذا فـإن اللعبـة تبدأ من 
عنـوان القصـة التي يرتبـط ارتباطا 
وثيًقـا بالحكايـة، رغم إنهـا تريد له 
االرتباط بطريقة الـرسد للوصول اىل 

املسـتوى القصدي.. ويمكن مالمسة 
األمـر من خـالل املسـتوى اإلخباري 
لـذا  التدوينيـة،  لعبتـه  يعـب  الـذي 
يكـون االرتكاز عىل قـّوة الفعل الذي 
يرسـم الجملـة القصصيـة يف أغلـب 
القصص التي تبـدا بفعل اإلخبار من 
لتنتقل  التصويـري  خـالل املسـتوى 
مبارشًة اىل الفعل القائم عىل املستوى 
اإلخباري.. أي انهـا تخب املتلّقي بما 
حصـل ومن ثـم تقـوم بالدخـول اىل 
املستوى التحليي حتي تصل اىل ذروة 
االنفعـال يف تفعيـل الـراع والفعل 

الدرامي للفكرة.
واسـتطرد : هنـاك تصاعـد للحـدث 
وهناك تقشري للمعاناة وهناك إخبار 

عـن مدلـول القصـد، وبالتـايل فـان 
األفـكار تتجمـع ألنها تريـد توصيل 
الفعـل  قفـز  عمليـة  عـب  فكرتهـا 
املتنـاوب واملختلـف.. فالفعـل هنا ال 
يعنـي أن جملها فعلية بقـدر ما هو 
فعـل متنـاوب يأخـذ دور الـراوي أو 
األصـح الراوية املنيب عن السـاردة.. 
بمعنـى إن اللعبة تنتقل ما بني الفعل 
كقـّوة سد، واإلخبـار كلعبـة قص، 
والتصوير كلعبة سد)قاعة االنتظار 
ـة.. الجـّو خانـق.. أرقب باب  مكتظَّ
غرفـة العمليـات.. أشـعر باختناق.. 
أغـادر القاع ة، لم تعد تسـعني، أذرع 
الـرواق جيئـة وذهابـا.. بـاب غرفة 
ى يفَّ، يرفض  العمليَّات يرمقني، يتشفَّ

التحـرُّك.. العمليـة( مـن قصـــة ) 
رشف (. 

جعلـت  اللعبـة  هـذه  إن  اىل  واشـار 
املتـن الـرسدي يف القصـص يتفاعل 
مـع الصـورة املرسـومة يف الذهـن، 
كأنها تنقـل املسـتوى التصويري اىل 
املسـتوى السـينمائي، فهـي تبحـث 
عـن تفاعل الـراع وبالتـايل تفاعل 
العنـر الدرامي، واالنتقال يف لعبتها 
بني املسـتويات التي ذكرناهـا تؤّدي 
بهـا اىل مختالـة الـرسد بطريقة من 
تريد للمتلقّي أن يبقى معها.. فهي ال 
تأخذ الحكايـة وترتك الرسد، وال تريد 
للغـة وفعلها أن يكون هو املسـيطر. 
فالقصـة تحمـل مكّونـات الفكـرة، 
مثلمـا تحمل عنـارص الـرسد، وهنا 
تكمن فاعليـة اللعبة القصصية التي 
تختلـف عـن فاعليـات بقيـة األنواع 
الرسديـة، ألنهـا تعتمد عـىل الرضبة 

املوحية واللعبة التي ترتديها. 
ويف  ـس،  توجُّ عينيهـا  ويف  )جلسـت 
حركاتها ريبة، اسـرتقت إليها النَّظر، 
صان  كانت جميلة جدًّا، عيناها تتفحَّ
الوجـوه وكأنَّهـا تخىش أمـرا ما، رنَّ 
هاتفهـا، نظـرت إىل الرَّقم ولـم ترّد، 
تركتـه يرنُّ تحت نظراتها الفزعة، لم 
أتمالك نفيس وأنا أكاد أسـمع وجيب 
صدرها هنا يف كياني، سألتها: ما بك؟ 
ملـاذا أنت متوتِّرة؟ ِمـمَّ تخافني؟( من 

قصة ) يف املزاد(.

واوضح :إن طريقة الرسد سـوء التي 
اعتمـدت عىل ضمـري الغائـب، إاّل إن 
ضمـري املتكلّم يتناوب معها والعكس 
صحيح ايضا، يف محاولة السـتنطاق 
الفعـل، ليكـون الصـورة الكلية التي 
تقرّب القصـد من وراء الحكاية فهي 
تبدأ دوًمـا بفرش العنـر العام، ثم 
تقـوم بتفعيـل املسـتوى اإلخبـاري، 
لتقوده اىل املستوى التحليي، فتصعد 
القـّوة اىل ذروتهـا يف العنر الدرامي 
عـن  عبـارة  فالقصـص  للحكايـة.. 
حكايـة اجتماعية.. صـورة ملعاناة.. 
اسـتالل هامش القـاع لتبويب الفعل 
العام لقاع املجتمع.. املرأة املسلوبة.. 
املقموعة، املقتولـة، وإن كانت ناقلة 
العالقـات االجتماعيـة، ولهـذا فـإن 
طريقة الـرسد اّتخذت لعبـًة مفادها 
أن الحكاية قد تكون مطروقة ولكن، 
التدويـن قـد ينقذهـا من هامشـية 
الحكاية، فتعطـي كمفعول التصاعد 
وأهميتـه، وهـي بهـذا جعلـت مـن 
القصـص عبـارة منـاورة تقـود اىل 
عّدة أطـراف.. األول: طـرف الحكاية 
وقصديتها.. والثاني: اللعبة التدوينية 
يف منـاورة الزمـن عب املـكان املحدد 
الـذي قد يكـون حافلـة أو شـقة أو 
شـارع.. والثالـث: نقـل هامـش اىل 
املركز ليكون مرئيا.. والرابع: املقدرة 
عىل رسـم الصـورة من خـالل اللغة 

وفعلها وتناوبه يف فعل القص.

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
ي��رى الناق��د وال��روايئ ع��ي لفت��ة س��عيد ان مجموعة 
يه  محرزي  حبيبة  التونسية  «  للقاصة  أخرس »قرار 
قصص اجتماعية عن واقع  المرأة العربية المس��لوبة 

اإلرادة  يف بلدانها.
وق��ال س��عيد يف ق��راءة نقدي��ة خ��ص به��ا )المراق��ب 

العراقي( :

علي لفتة سعيد

قصص قصيرة جدا



 A l m u r a q e b

تأثرياً  كورونا  لفايروس  أن  فيه  شك  ال  مما 
املرفق  السيما  الحياة،  مرافق  كل  يف  كبرياً 
السياحي والجانب االقتصادي منه، واثر كذلك 
الرياضية والرتفيهية،  املرافق  يف الرشكات وكل 
وتقليل  ايقاف  يف  كبرياً  تأثرياً  للفريوس  ان  اذ 
واملناطق  االماكن  يف  السياحية  الحركة 
اقليم  ومحافظات  مدن  مختلف  يف  السياحية 
توافد  انعدام  او  قلة  بسبب  العراق،  كردستان 

السياح يف اوقات الحظر الكيل اىل هذه االماكن.
اآلثار  لصيانة  العراقي  املعهد  مدير  حدثنا 
املوضوع  هذا  عن  خورشيد  عبدالله  الدكتور 
عاصمة  كانت  اربيل  مدينة  ان  »بما  قائال: 
تقدمت  فقد   ،2014 عام  العراق  يف  السياحة 
قدمته  بما  السياحية،  املجاالت  من  الكثري  يف 
حكومة اقليم كردستان يف هذا الصدد من خالل 
مدار  فعىل  السياحية،  املرافق  من  العديد  بناء 
سياحية  واماكن  مرافق  هنالك  كانت  السنة 
اىل  الوافدين  اعداد  وكانت  الناس،  تستقطب 
الخبيث  الوباء  االقليم هائلة، ولكن بسبب هذا 
الذي حل عىل العالم كله، واثر يف جميع مرافق 
الحياة،  فكان له تأثري يف اقليم كردستان العراق 
املرافق  كل  يف  اثر  فقد  اربيل،  يف  وبالتحديد 
كيف  والحظنا  ايضا،  االقتصادية  و  السياحية 
توقفت الوفود السياحية، وكان سبباً يف توقف 
االخرى،  السياحية  واملرافق  واملطاعم  الفنادق 
تبق  ولم  والبناء،  العمران  حركة  شلت  وايضا 
كما كانت يف السابق وانما تراجعت كثريا، لكن 
متنفس  هنالك  اصبح  شهرين  من  اكثر  قبل 
السياحية  املرافق  عودة  من  وبدا  للناس،  آخر 

وانتعاشها بعض اليشء«.
 

الحكومة محقة
ايضا  االيام  هذه  يف  »ولكن  خورشيد  واكد 
الكيل،  الحظر  او  الجزئي  الحظر  عودة  نالحظ 
باالمتعاض، ونحن نرى  الناس  بدأت  وبالتأكيد 
من  والبد  كذلك،  والناس  محقة  الحكومة   أن 
اجل مواجهة  الجهات من  الجميع وكل  تعاون 
هذا الفريوس اللعني وايقاف هذا الوباء، ونأمل 
والسالمة  بالصحة  وجل  عز  الباري  يمن  أن 
والعافية عىل العراقيني اجمع، وأن تعود االمور 
الفريوس  هذا  من  والخالص  عهدها  سابق  اىل 
يف  الجميع  يعلم  كما  نعيش  فنحن  والوباء، 
أن  ونتمنى  السياحة،  مقومات  كل  يمتلك  بلد 
الجائحة،  قبل  عليه  كانت  ما  اىل  االمور  تعود 
اوقات  بقضاء  ويستمتعون  الناس  ويتوافد 
ينعم  والكل  والرسور،  والسعادة  بالفرح  مليئة 

بالصحة والعافية«.

توقف كامل
العامة  الهيئة  يف  والعالقات  االعالم  مدير  اما 
فتطرق  فاضل  نريمان  اربيل،  يف  للسياحة 

خسائر  لتقليل  والحلول  الجائحة  تأثريات  اىل 
الرشكات واملرافق السياحية قائال: »بشكل عام 
اثرت جائحة كورونا يف كل مرافق الحياة، ولكن 
عىل وجه الخصوص اثرت تأثريا واضحا وكبريا 
املايض  العام  استذكرنا  ما  فاذا  السياحة،  يف 
هناك  كان  آب،  شهر  ولغاية  شباط  شهر  ويف 
الحظر  بسبب  السياحية  للمرافق  كامل  توقف 
علمنا  ما  اذا  كبرية  خسائر  اىل  ادى  ما  الكيل، 
واملناطق  واالماكن  والفنادق  املطاعم  كل  ان 
الجائحة،  بسبب  اغلقت  قد  كانت  السياحية 
ولهذا يمكنني القول ان السياحة كانت من اكثر 
القطاعات ترضرا بسبب تفيش فريوس كورونا، 
ولهذا اتمنى أن نتخلص وبارسع وقت من هذا 
الفريوس اللعني واالّ تعود تلك االيام وخصوصا  
لاللتزام  املواطنني  ادعو  وكذلك  املايض،  العام 
نعود  ال  لكي  الصحية  واالرشادات  بالقواعد 
تشديد  و  الفريوس  ولنتجنب  الكيل،  الحظر  اىل 
السياحية،  واملرافق  االماكن  وغلق  االجراءات 
وعدم  السياحية  االماكن  غلق  عند  فبالتأكيد 
لذلك  فسيكون  املناطق،  لهذه  السياح  مجيء 
عام  بشكل  االقتصادي  الجانب  يف  سلبي  تأثري 

والجانب السياحي بشكل خاص«.
 

السياحة مابعد الجائحة
لتعويض  الوحيد  الحل  »ان  نريمان  واضاف 
هو  السياحية  االماكن  عىل  املرتتبة  الخسائر 
تعويضهم من خالل اقامة فعاليات ونشاطات 
وبالتأكيد  السياح،  بجذب  كفيلة  ومهرجانات 
كورونا،  فريوس  من  التخلص  بعد  ذلك  يكون 
للرشكات  استضافة  هناك  تكون  أن  ويجب 
السياحية، وان تكون هنالك سبل تعاون مشرتك 
يف ما بيننا، وأن نستقطب اكرب عدد ممكن من 

السياح لالماكن السياحية واآلثارية، للتعويض 
ونحن  الجائحة،  بسبب  الناجمة  الخسائر  عن 
كردستان  اقليم  يف  للسياحة  العامة  الهيئة  يف 
اقامة  خالل  من  خاصة  برامج  لدينا  العراق 
تحت  الجائحة  من  الخالص  بعد  كبري  مؤتمر 
عنوان »السياحة ما بعد الجائحة« لكي نتمكن 
والنقاط  التوصيات  من  بعدد  الخروج  من 
يف  الوزراء  مجلس  اىل  بارسالها  ونقوم  املهمة 
حكومة اقليم كردستان العراق، لكي يتم العمل 
عليها من اجل اعادة تنشيط املرافق السياحية 
وتعويض بعض الخسائر الناجمة عن فريوس 
وبرامج  خطط  وضع  من  نتمكن  وان  كورونا، 

كفيلة من اجل جذب واستقطاب السياح«. 
املؤتمر  هذا  يعقد  أن  املقرر  من  »كان  واردف 
ولكن  العام،  هذا  من  آذار  شهر  بداية  يف 
اللجنة  قبل  من  االجراءات  تشديد  بسبب 
وزارة  وقرارات  كورونا  فريوس  ملواجهة  العليا 
اي  اقامة  عدم  خالل  من  والصحة  الداخلية 
العمل  ورش  عقد  وايقاف  لقاءات  او  تجمعات 
آخر  اىل وقت  املؤتمر  تأجيل  تم  قد  واملؤتمرات، 
بتنشيط  الكفيلة  السبل  وبحث  دراسة  لتتم 
خالل  من  السياحي  القطاع  تطوير  واستمرار 
الخرباء  واستضافة  والربامج،  الخطط  وضع 

املختصني يف املجال السياحي«.
 

السياحة االفرتاضيَّة
املجال  يف  خبري  وهو  فتاح  توفيق  عثمان  اما 
السياحي وطالب دراسات عليا يف علم السياحة 
تفيش  ظل  يف  السياحة  عن  فحدثنا  واآلثار، 
فريوس كورونا قائال: »بالتأكيد السياحة تعني 
فال  كورونا  مع  السياحة  اما  الناس،  تواجد 

يعني  تعني شيئا، فوجود فريوس كورونا 
السياحة،  ضد  وهو  املنازل  يف  الناس  بقاء 
وبدأت الناس يف كل العالم بالبقاء يف املنازل 
وممارسة  بالفريوس،  االصابة   لتجنب 
االنرتنت  خالل  من  الطبيعية  حياتهم 
السياحة  فكرة  بدأت  وكذلك  واالونالين، 
بعض  يف  تطبيقها  بدأ  والتي  االفرتاضية 
املتاحف العاملية يف بريطانيا واوروبا بشكل 
وبالتأكيد  االونالين،  عام، وهي عن طريق 
ثمارها من خالل  وتؤتي  تكسب  السياحة 
توافد  عدم  عند  اما  املواطنني،  تواجد 
السياح او املواطنني عىل هذه االماكن، فلن 
املثال  سبيل  عىل  فالفنادق  نفعا،  تجدي 
ستبقى فارغة وخالية من الناس وبالتأكيد 
ستكون لذلك نتائج سلبية عىل اصحابها، 
فمثال  ايضا،  السياحية  االماكن  وكذلك 
سابقا قبل الجائحة كان يزور احد املرافق 
املثال مليون  السياحية باليوم وعىل سبيل 
شخص  اي  توافد  عدم  وعند  شخص، 
فبالتأكيد النتائج السلبية ستظهر عىل هذا 
املرفق من خالل توفري الخدمات السياحية 
الله  سمح  ال  استمرت  ما  واذا  والصحية، 
سواء  السياحية  االماكن  يف  مثال  الجائحة 
يف اربيل او السليمانية او دهوك فالخدمات 
يف  سابقا  تقدم  كانت  التي  السياحية 
تركها  بعد  املؤكد  من  السياحية  االماكن 
وعدم مجيء السياح قد ال تعود اىل ما كانت 
التطوير  من  لخلوها  الجائحة  قبل  عليه 
املالية  الوفرة  وجود  لعدم  مستمر،  بشكل 
لذلك، ولهذا السياحة مهمة جدا، فاالماكن 
وتوافد  تواجد  خالل  من  تزدهر  السياحية 

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

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

من  صادرة  تقديرية،  إحصائيات  بحسب 
الكالب  أعداد  تصل  ورقابية  صحية  منظمات 
نصف  من  أكثر  إىل  العراق  عموم  يف  السائبة 

مليون كلب.
قانون الصحة الحيوانية

الحيوانية،  الصحة  قانون  بنود  عىل  اطلعنا  و 
النيابي  املرصد  صفحة  يف  نرشه  تم  الذي 
النواب  مجلس  اقره  ما  عىل  وبناء  العراقي، 
واستناداً  الجمهورية  رئيس  عليه  وصادق 
والبند   )61( املادة  من  )أوال(  البند  أحكام  إىل 
صدر  الدستور  من   )73( املادة  من  )ثالثا( 

القانون االتي: لسنــة2012.
قانون الصحة الحيوانية الفصل الرابع

داخل  املعتمدة  البيطرية  الصحية  الضوابط 
العراق

البيطرية  الصحية  للسلطة  ـ  ـ11  املادة 
مايأتي:ـ

اإلجراءات  واتخاذ  والتدابري  الخطط  وضع   _
املعدية  األمراض  عىل  للسيطرة  الرضورية 
لضمان  ومنتجاتها  الحيوانات  يف  والوبائية 

سالمتها.
اإلدارية  السلطة  تحدد  اوالـ  ـ   13 ـ  املادة 
بيع  وساحات  أسواق  املختصة  والجهات 
يف  انواعها  بمختلف  الحية  الحيوانات  ورشاء 
القانون  هذا  احكام  مراعاة  كل محافظة مع 

واملحددات البيئية.
ثانيا ـ تتوىل السلطة الصحية البيطرية مهمة 
اإلرشاف الصحي والفني عىل أسواق وساحات 

بيع ورشاء الحيوانات.
الحيوانات  ومرور  نقل  يمنع  ـ22ـ  املادة 
اذا  اال  املحافظات  بني  ومخلفاتها  ومنتجاتها 
كانت مصحوبة بشهادة صحية بيطرية تؤكد 

خلوها من االمراض املعدية او الوبائية.
البيطرية  املادة ـ23 ـ تقوم السلطة الصحية 

بما يأتي:
اوالـ حجز الحيوانات اذا اشتبه بها او ظهرت 
كانت  وان  حتى  مرضية  اعراض  أي  عليها 

مصحوبة بشهادة صحية بيطرية.
داء  بمرض  املصابة  الحيوانات  قتل  ثانياـ 
الكلب دون تعويض أصحابها ووضع املشتبه 
إصابتها  عدم  من  للتأكد  املراقبة  تحت  بها 
نفقاتها  بتحمل  أصحابها  تعهد  اذا  باملرض 
يتم  وبخالفه  البيطري  الصحي  الحجر  مدة 

قتله.
املادة ـ24ـ تطعم جميع الحيوانات لحمايتها 
وبخالفه  الوبائية  او  املعدية  االمراض  من 
يعاقب املمتنع من اصحابها وفق احكام املادة 

)42( من هذا القانون.
الكالب  أصحاب  يلتزم  أوالـ  ـ  ـ25  املادة 

والقطط بما يأتي: ـ

وعناوينهم  اسمائهم  وتحرير  بقيد  ربطها  أـ 
البيطرية  الصحية  السلطة  وتقوم  رباطها  يف 
لها  ليس  التي  منها  السائبة  حجز  أو  بقتل 

كمام دون تعويض.
ب ـ تسجيلها لدى السلطة الصحية البيطرية 
بيطرية  صحية  شهادة  عىل  الحصول  لغرض 
او  منازلهم  داخل  بايوائها  لهم  تسمح  لها 

محالتهم.
الوبائية  األمراض  ضد  تلقيحها  ـ  جـ 

واملشرتكة.
يف  عليها  املنصوص  الحيوانات  تحجز  ـ  ثانياً 
البند )اوالً( من هذه املادة التي التحمل شهادة 
نفقاتها  أصحابها  ويتحمل  بيطرية  صحية 
خالل مدة الحجز لحني التأكد من سالمتها من 
االمراض وبعد انتهاء مدة الحجز تمنح شهادة 

صحية بيطرية.

كل  مركز  يف  لجنة  تشكل  اوالًـ  26ـ  ـ  املادة 
محافظة تتألف من:

أـ املحافظ او من يخوله
ً رئيسا

ب ـ مدير بلديات بغداد )فيما يخص محافظة 
بغداد(  .. عضواً

يف  التالية  الدوائر  من  كل  عن  ممثل  ـ  جـ 
املحافظة ال تقل

وظيفة اي منهم عن مدير
اعضاء

)1( الصحة
)2( الزراعة

)3( البيئة
)4( الرشطة

)5( امانة بغداد ) فيما يخص محافظة بغداد 
)6( البلدية

يمثل القطاع السكني واحداً من أهم التحديات االقتصادية التي تواجهها الحكومة بعد 2003 
من خالل إنشاء مدن جديدة والحد من انتشار املساكن العشوائية يف البالد، لكن ما لبثت أن 
التأخر يف  عن  املشاريع، فضالً  بهذه  تحيط  التي  الفساد  الخطط بسبب عمليات  تفشل هذه 
إنجازها.ونص الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 يف املادة الـ 30 / أوالً ) تكفل الدولة للفرد 
ولألرسة، وبخاصة الطفل واملرأة ـ الضمان االجتماعي والصحي، واملقومات األساسية للعيش 
يف حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل املناسب، والسكن املالئم(، حيث اعترب الدستور أن توفري 
العراقي وكرامته.واتجهت مؤخراً محافظة ذي  املواطن  أهمية كبرية تمس حياة  ذو  السكن 
عىل  قدرتها  وعدم  كبري  بشكل  تناميها  بعد  العشوائيات  تمليك  سبيل  يف  كبرية  بخطوات  قار 
عن  فضالً  البالد،  تعيشها  التي  املالية  األزمة  بسبب  املحافظة  يف  الجديدة  املدن  إنشاء  تأمني 
العام.ويقول مدير عام  املال  العشوائيات كونها تجاوز عىل  املواطن برتك هذه  اقناع  صعوبة 
بلديات ذي قار، عبد العزيز شاهني، أن »هناك عشوائيات كثرية يف أقضية ونواحي املحافظة، 
بسبب تزايد النمو السكاني وعدم استحداث املدن الجديدة يف املحافظة، فضالً عن النشاطات 
أن »التقديرات تشري إىل امتالك كل قضاء أو ناحية  األخرى املرافقة لهذه العشوائيات«، الفتاً 
من 1500 إىل 2000 وحدة سكنية عشوائية ».ويضيف  أن« أول عمل له يف املديرية هو التفكري 
يف إيجاد الحل املناسب لهذه املشكلة التي بقيت لسنوات عديدة دون أي حل لها »، مبيناً« واآلن 
بدأنا يف املسح االلكرتوني لهذه املناطق واتفقنا مع رشكات متخصصة، حيث كانت املسوحات 
املساح  عىل  وتعتمد  الغرض  لهذا  مستخدمة  قديمة  وبأساليب  بسيطة  مسوحات  السابق  يف 
أحياء  وتختار  للعمل  قديمة  وسياقات  أجهزة  عىل  يعتمد  الذي  البلدية  يف  املوجود  واملوظف 
املشاكل  من  كثري  اىل  ويتعرض  جداً  بطيء  عمل  وهذا  تحديدها  أو  معينة  منطقة  يف  لفرزها 
واملعوقات«.وأشار إىل أن« مديريته اتفقت مع رشكة لها أعمال كبرية ولها رشاكة مع رشكة 
املسح  إلجراء  الرشكة  مع  واتفقنا  الليزري  اإللكرتوني  الجوي  املسح  بهذا  مختصة  أملانية 
اإللكرتوني ملدن املحافظة وتحديد العشوائيات منها، إضافة اىل الخدمات األخرى، تحديد املدن 
أن« الرشكة بارشت يف قضاء  أو ناحية«، موضحاً  القديمة والنشاطات األخرى يف كل قضاء 

البطحاء وكذلك يف ناحية أور، وستكون هناك قفزة يف عمل هاتني املنطقتني ».
وأوضح شاهني، أن« أمر تمليك العشوائيات يستند اىل قرار 418 لسنة 2019، والذي كان يحمل 
بعض املالحظات التي تجعل البلدية تعجز عن تمليك هذه العشوائيات، لكن باالتفاق مع بلدية 
التطبيق  ليكون سهل  القرار  تعديل  املقرتح  ويتضمن  الوزارة  اىل  تقديم مقرتح  تم  النارصية 
هذه  بتمليك  والبلديات وسنبدأ خالل فرتة قصرية  البلدية  اىل  املوافقات  التعديل ووصلت  وتم 

العشوائيات للمواطنني وبمبالغ بسيطة وبسنوات طويلة«.
يف  أنه«  العشوائيات،  يف  القاطنني  املواطنني  من  مبالغ  عىل  الحصول  طريقة  شاهني  ورشح 
 ،« سنة   20 ملدة  يُقسط  والباقي  العشوائي  للمنزل  الكيل  املبلغ  من   %5 البلدية  تأخذ  البداية 
املناطق غري  لتنعكس عىل خدمة هذه  البلدية،  املبالغ تكمن يف زيادة واردات  أن« هذه  مؤكداً 
املخدومة وغري املصممة، حيث سيمكن من توفري تصميم متكامل لهذه املساكن، فيما نّوه اىل 
أن مديريته والجهات التابعة لها بإمكانها خالل 60 يوماً تنتهي من تمليك العشوائيات يف ذي 

قار الصحابها«.
بدوره، يقول مدير بلدية النارصية، كاظم الصايف، أن« مركز املحافظة يتواجد فيه ما يقارب 
35 ألف دار سكني عشوائي، حيث يتوزع هذا العدد يف مناطق مثل املهيدية والزعيالت والطليعة 
والحبيليات وقرب سيد  والبطي والصحفيني  والسبل  والزهريية والصخيني  ودور سيد حمزة 
ذهب«.ولفت الصايف حديث لـ«املدى«، إىل أن » كل هذه األماكن فيها عشوائيات منتظمة تم 
العمل مستمر يف  الطائرات وحالياً  إنجازها وفرز ما يقارب 75 % منها عن طريق استخدام 
رمزية  بأسعار   25 املادة  تمليكهم حسب  يمكنا من  البلدية مما  اىل  األرض  عائدية  اسرتجاع 
ولوزير  الوزراء  العامة ملجلس  لالمانة  تقديم مقرتح  تم  أنه«  ».وتابع،  القرار 418  أو حسب 
للمبارشة  اإلسكان واإلعمار هناك موافقة مبدئية وسيكون هناك دراسة من فريق مختص 
بالتمليك،  األسبقية  لهم  ودور سيد حمزة ستكون  الزعيالت  مناطق  أن«  مبيناً  العمل«،  بهذا 
التمليك«.ودعا  بآلية  التوجه  السهولة  من  وسيكون  للبلدية  مبارشة  األرض  عائدية  كون 
خدمات  تقديم  عىل  التمليك  مبالغ  عكس  أجل  من  التعاون  اىل  األماكن  تلك  ساكني  الصايف،« 
لهم بدون أن نحمل املوازنة أو غريها أي تكلفة ».من جانبه، بنّي مدير بلدية سوق الشيوخ، 
رزاق الخفاجي، أن« بلديته اطلقت حملة لتمليك العشوائيات يف القضاء، وأن الكوادر الفنية 
وباستخدام التقنيات الحديثة أطلقت حملة إلحصاء الدور العشوائية يف القضاء وأن الحملة ال 

تزال مستمرة لحرص كافة العشوائيات«،

الســياحة الســياحة 

 تفاقم 
المشاكل 

االجتماعية 

سياسة التدوير و التخدير 

تهدد سالمة العوائل اآلمنة وتعبث بالبيئةنصف مليون كلب سائب 

و

قانون الصحة الحيوانية 
المهمل تنفيذه



الخطيب  ابن  مستشفى  ضحايا  ذوو  وصف 
الـ  وتفوق  بالكبرية  الشهداء  أعداد  للمربد 
82 شهيدا، مشريين إىل أنهم ال يعلمون سبب 

تكتم الحكومة عن األعداد الحقيقية.
املوسوي  مرتىض  الضحايا  ذوي  أحد  وأضاف 
جثة   26 هناك  العديل  الطب  يف  فقط  أنه 
إجراء  ينتظر  الهوية  مجهولة  متفحمة 
فحص الـ DNA لها.وتابع إن شهداء الحادث 
يف  حتى  املستشفيات  جميع  عىل  موزعون 
يتم  لم  وهؤالء  بغداد  بأطراف  مستشفيات 
أعلنت  التي  الشهداء  أعداد  ضمن  إحصاؤهم 
عنها الحكومة.مشريا إىل أن هناك أعداد أخرى 
لجثث متفحمة يف ثالجة املوتى بمدينة الطب 
مبديا اعتقاده أن يكون من بينهم ابنة خالته 
وأخيه،  بكورونا  املصاب  لزوجها  املرافقة 
DNA بانتظار  مشريا إىل أنه تم إجراء فحص 

ظهور النتيجة والتي ذكرت الجهات الصحية 
ستظهر  الجثث  عىل  التعرف  فحوصات  بأن 

يوم الخميس املقبل.
واعترب ذوو ضحايا حادثة املستشفى سحب 

مشددين  كاٍف  غري  إجراء  الصحة  وزير  يد 
املوظف  كمحاسبة  محاسبته  أهمية  عىل 
املقرص  من  والقصاص  بالعمل  تقصريه  عند 

واملتسبب بالحادث.
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أخم�دت فرق مديرية الدف�اع املدني يف محافظة 
صالح الدين نريان الحريق التي التهمت عددا من 

بسطات سوق حي األطباء وسط تكريت
.

وقالت املديرية يف بيان اطلعت )املراقب و الناس 
( ع�ىل نس�خة منه إن فرقها س�يطرت عىل ذلك 
الحريق قبل أن تصل نريانه إىل املجمعات الطبية 
الح�ادث وأنه�ت  املج�اورة ملوق�ع  والتجاري�ة 
الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر برشية 

ويستمر مسلسل الحرائق المريب

حددت وزارة الكهرباء االثنني موعد دخول 
الحرارية  واسط  محطة  يف  الثانية  الوحدة 

للعمل بطاقة ٣٣٠ ميكا واط.
عقب  عنها  صدر  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
زيارة أجراها وزير الكهرباء ماجد اإلمارة 
الطاقة  إلنتاج  الحرارية  واسط  محطة  إىل 
تضمنت  الزيارة  إن  الزبيدية  ناحية  يف 

العمل  سري  ملناقشة  موسع  اجتماع  عقد 
الصينية  الرشكة  مع  والتباحث  املحطة  يف 
الصيانات  عىل  اإلرشاف  عىل  )شنغهاي( 
تدريب  وإمكانية  األجزاء،  بعض  وتصنيع 
البيان  املحطة.وأشار  يف  املحليني  املوظفني 
واسط  محطة  صيانة  أعمال  إكمال  إىل 
 2٥٠٠ مقداره  إجمايل  وبحمل  الحرارية 

واسط  محافظة  أن  واط.يذكر  ميكا 
احتجاجات  األخرية  اآلونة  يف  شهدت 
الطاقة  تجهيز  ساعات  انخفاض  بسبب 
مديرية  أرجعته  الذي  األمر  الكهربائية، 
يف  فني  خلل  إىل  املحافظة  كهرباء  توزيع 
عمليات  إجراء  إىل  إضافة  الوقود  تجهيز 

الصيانة.

سجلت ناحية السيبة أقىص 
ارتفاعاً  البرصة  جنوب 
ملحوظاً بملوحة مياه شط 
 ٣1٠٠ الـ  متجاوزة  العرب، 
توقعت  وفيما  أس،  دي  تي 
تلك  ترتفع  أن  إدارتها 
الحكومة  أن  بينت  النسبة، 
املركزي وحال عدم تحركها 
تحدث  فقد  الصدد  بهذا 
الناحية  جنوبي  يف  »كارثة« 
الخصيب  أبي  وقضائي 

والفاو.
احمد  الناحية  مدير  وقال 
فاتحوا  إنهم  الربيعي 
بهذا  الحكومية  الجهات 
اتخاذ  بهدف  االرتفاع، 
إجراءات ملنع وصول اللسان 
الناحية  باتجاه  امللحي 

ومناطق جنوبي البرصة.
يف  املياه  إن  بالقول  وتابع 
الراهن  الوقت  يف  الناحية 
البرشي  لالستهالك  صالحة 
نأمل  لكن  والحيواني، 
النسبة  تلك  ترتفع  ال  أن 
وبالتايل  امللوحة  من 
لرشاء  األهايل  يضطر 
اليومي. لالستهالك  املاء 
تلمس  لم  الناحية  أن  وأكد 
االتحادية  الحكومة  من 
أي  املوارد،  بوزارة  املتمثلة 
 ، األمر  ملعالجة  إجراءات 
رسالة  أي  تعطي  لم  كما 
تلك  يف  للمواطنني  اطمئنان 
جادة  الوزارة  بأن  املناطق 
لهذا  اآلنية  الحلول  إيجاد  يف 
مع  سيما  أقل،  كحد  العام 

شحة  من  البالد  شهده  ما 
هطول األمطار ما يستدعي 
باتجاه  التحرك  إىل  الوزارة 
نهر  فتح  بخصوص  إيران 
يتعلق  بما  وكذلك  الكارون، 
تفادي  بهدف  برتكيا، 
الصيف  أشهر  يف  »كارثة« 
البرصة  أو  املناطق  تلك  يف 

عمومها عىل حد قوله.
املوارد  مديرية  أن  إىل  يشار 
اعترب  قد  البرصة  يف  املائية 
بان  الجاري  نيسان   2٠ يف 
شط  مياه  يف  امللوحة  نسبة 
ظل  يف  بالطبيعية،  العرب 
من  الواردة  املياه  الكميات 
صالح  قلعة  ناظم  خلف 
مكعبا  مرتا   86 والبالغة 

بالثانية.

لكم  تجد  ان  اللغة  قواميس  عجزت 
وصفاً نذمكم به بل أصبح ذكركم هو 
أقبح أنواع الذم.يف بناء اي مؤسسة يف 
العالم يجب ان يكون هناك تخطيط 
حادث  وقوع  حال  يف  االمان  لوسائل 
ويكون  مؤسسة  اي  داخل  حريق  او 

هناك طاقم من الدفاع املدني متأهب 
والنجاة  الناس  ألنقاذ  الساعة  عىل 
يحسب  لم  البلد  هذا  يف  لألسف  بهم 
املسكني  املواطن  لحياة  حساب  اي 
ابن  مستشفى  حريق  قلوبنا  ..ادمى 
االبتالء  من  األرواح  هذه  الخطيب 

بالفايروس إىل الحريق بالنار حسبنا 
والخلود  الرحمه  الوكيل  ونعم  الله 
الخطيب  ابن  مستشفى  لضحايا 
يف  تطوف  وارواح  اكفان  بال  شهداء 

الِجنان..
      * سمري الخفاجي

كل املوجودين وانت يا رئيس الوزراء مسؤل امام الله لهاذا 
التقصري و كل قطرة دم سقطت وكل حادث حدث وذهبت 

روحاً بريئه ستحاسب عليها
وأن شاء الله نهايتكم قريبا و بالخذالن

بسم الله الرحمن الرحيم

َوإِذَا ِقيَل َلُهْم اَل تُْفِسُدوا يِف اأْلَْرِض َقالُوا إِنََّما نَْحُن ُمْصِلُحوَن 
، أاََل إِنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِٰكْن اَل يَْشُعُروَن .

صدق الله العظيم
                            *  أمرية الحداد

 - نحن نعلم بانك التستطيع اقالته سيادة الرئيس 
كون االمر متعلق بقيادة اكرب وهذا االجراء مخجل 
نتائج  تخرج  املتوقع  من  النه  الكارثة  حجم  امام 
التحقيق ضد اصغر موظف او تماشياً مع الوضع 

يُتهم مسؤول الصيانة وسيادة الوزير عليه االصالح 
والسالم يعود ملمارسة عمله براءة ...

انت  اللهم  ؟  ادلة  عن  وتبحث  جرى  الذي  كل  بعد 
الحاكم العادل        * زيد الفتالوي

السيبة تستغيث متجاوزة الـ)3100 تي دي أس(

سحب يد ال تعني االقالة بالنظام االداري 
العراقي وتعني :

منع املوظف من ممارسة عملة ملدة 6٠ 
يوم ويمنح نصف الراتب خالل 6٠ يوم 
استمرار  حال  ويف  التحقيق  إىل  ويحال 
يوم   6٠ خالل  اكتماله  وعدم  التحقيق 
غري  اخر  بموقع  عمله  ملمارسة  يعاد 
عمله الرئييس الذي كان يمارسه ويعاد 

له راتبه كامالً .
                 * رزاق البرصاوي

ترجع  ان  العراقية  الدوله  عىل  يجب 
اسعار  السابق  مثل  املركزية  االسواق 
تعاونية ويجب ان تكون هناك صناعه 
عراقية خاصة املواد الغذائيه بنواعها 
بلد زراعي يف  العراق  ان يكون  ويجب 
كل يش وعدم استرياد بس الرضوري 
املراكز  تكون  ان  ويجب  فقط 
الصحيه او املستوصف واملستشفيات 
طبيه  اجهزه  يف  تتوفر  الحكوميه 
وتوفري  مدعوم  بسعر  يكون  وعالج 
الحصه التموينيه يف كافة محافظات 
القطارات  وترجع  شهر  وكل  العراق 
بسعر  املحافظات  بني  والباصات 
من  كل  الله  وبارك  مدعوم  حكومي 
وشعب  العراق  بلد  اىل  خدمه  يقدم 

العراق.

                       * غسان ثامر

أعلنت املديرية العامة للدفاع املدني استنفار 
للسيطرة  بثقله«  والدفع  الطاقات  »أقىص 
عىل حادث حريق كبري اندلع داخل املجمع 
محافظة  مركز  يف  ستي«  »هاي  التجاري 

كركوك.
وكان حريق يف املول مساء يوم األحد، وسط 

مدينة كركوك.

توضيح

اختناقات مرورية وجائحة شرسة  وخدمات متهالكة  وغالء ينخر بالفقراء... 

بالقلم العريض .. بدون تحفظ

جدد عدد من مواطني مدينة الكوت 
املحلية  الحكومة  بإقالة  مطالبتهم 
وتوفري  املتظاهرين  قتلة  ومحاسبة 

الخدمات.
أن  واسط  يف  عيان  شهود  وأفاد 
مبنى  بوابة  أغلقوا  املتظاهرين 
املحافظة بماكنة اللحام مساء اليوم 
من  انطلقت  تظاهرة  عقب  األحد، 
نحو  واتجهت  التظاهرات  ساحة 

مبنى ديوان املحافظة.
يذكر أن ديوان محافظة واسط أعيد 
عىل  بناء  سابق  وقت  يف  افتتاحه 
مبادرة من قبل املتظاهرين، عىل أن 
الخدمات إىل مركز مدينة  يتم توفري 
الكوت ومحاسبة املسؤولني عن قتل 

املتظاهرين.

متظاهرون يمنحون 
منتسبي ديوان محافظة واسط اجازة مفتوحة

يف  العمالية  النقابات  اتحاد  طالب 
املحلية  الحكومتني  الديوانية  محافظة 
 ٣1٥ قرار  وتنفيذ  بتطبيق  واملركزية 
عقود  إىل  اليوميني  األجراء  بتحويل 

وزارية بجميع الدوائر الخدمية.
الطائي  عيل  االتحاد  رئيس  نائب  وقال 
اليوميني  األجراء  من  العمال  جميع  إن 
والصحة  والبلديات  البلدية  بدوائر 
تطبيق  إىل  بحاجة  الدوائر  من  وغريها 

عقود  إىل  بتحويلهم  الخاص   ٣1٥ قرار 
وزارية بعد املصادقة عليه.

اليوميني  األجراء  من  عدد  وكان 
نفر  ناحية  بلدية  يف  العقود  وموظفي 
أغلقوا  قد  الديوانية  محافظة  رشقي 
مديرية  مبنى  االثنني  امس  صباح 
قرار  تطبيق  عدم  عىل  احتجاجا  البلدية 
٣1٥، الذي ينص عىل تحويلهم إىل عقود 

وزارية.

عالية   جديدة  إصابات  العراق،  سجل 
بكورونا، وهي ارقام مرتفعة  باملعايري 
عن  انخفاضا  يمثل  إنه  مع  املحلية 

الذي سجاليام سابقة.
ونقل جواد املوسوي، قوله إن  الحل 
هو خيارين »الخيار األول هو امليض 
األيام  خالل  الشامل  الحظر  باتجاه 

العرشة الباقية من شهر رمضان«.
الثاني  أن »الخيار  وأضاف املوسوي 
الحظر  تطبيق  هو  واألنجع  األقرب 
والجمعة  الخميس  أليام  الشامل 
الحظر  ساعات  زيادة  مع  والسبت 
الجزئي ليمتد من الساعة 7 مساء إىل 
»الحكومة  املوسوي  فجرا«.ودعا   ٥
تغيري  إىل  الصحة  ووزارة  العراقية 
خططها بخصوص حث املواطن عىل 
االلتزام بالتعليمات الصحية وأوقات 
برضورة  الوعي  وزيادة  الحظر 

رسعة التطعيم بلقاح كورونا«.
الصحية  السلطات  وشددت 
حركة  من  للحد  إجراءاتها  العراقية 
نقلت  فيما  وتجوالهم،  املواطنني 
مصادر محلية من بغداد خرب إغالق 
بالكتل  العاصمة  شوارع  بعض 

الكونكريتية.

يف  العراقية  السلطات  ولجأت 
السابق إىل خيار حظر التجول الكيل 
والجزئي يف مسعى لتخفيف الضغط 
بارتفاع  املهدد  الصحي  النظام  عن 

إصابات كورونا يف البالد.
فيما أكدت لجنة الخدمات النيابية، ، 
وجود دراسات وخطط إلنشاء طرق 
االختناقات  لفك  ومجرسات  جديدة 
بغداد  العاصمة  داخل  املرورية 
الطرق  قانون  عىل  التصويت  بعد 
اللجنة  عضو  وقال  والجسور.. 

»لجنة  إن   ، السلمان،  مرض  النائب 
الخدمات تأمل التصويت عىل قانون 
جلسات  خالل  والجسور  الطرق 
يف  أهمية  من  له  ملا  املقبلة  الربملان 
يف  والجسور  الطرق  مشاريع  إحالة 

بغداد واملحافظات لالستثمار«.
تمريره  بعد  »القانون  أن  وأضاف، 
الطرق  مشاريع  إحالة  سيتيح 
مختصة  عاملية  لرشكات  والجسور 
املشاريع  تلك  إنجاز  بإمكانها  التي 
املناطة بها بأرسع ما يمكن«.وأشار 

إنشاء  أن »هناك دراسة تتضمن  إىل 
بغداد،  داخل  وأخرى  حولية  طرق 
تسهل  جديدة  مجرسات  عىل  عالوة 

الحركة وتقلل من الزخم املروري«.
واإلعمار  الخدمات  لجنة  وكانت 
عن  سابق،  وقت  يف  اعلنت،  النيابية 
أقامة ورش عمل، ملناقشة مرشوع 
واملوازين  والجسور  الطرق  قانون 
للقراءة  لتقديمه  تمهيداً  الجرسية، 
مجلس  يف  عليه  والتصويت  الثانية، 

النواب.
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ارشادات

 بطاقة 33٠ ميكا واط ..دخول الوحدة الثانية في محطة واسط الحرارية الخدمة

حريق ضخم يلتهم 
مجمع هاي سيتي 

في كركوك

االسواق 
المركزية

  

انت مسؤول امام اهلل

من  بإسناد  السماوة  بلدية  نفذت 
القوات األمنية امس االثنني حملة إلزالة 
التجاري  »باتا«  شارع  يف  التجاوزات 
فرض  مع  عنه،  املتفرعة  والشوارع 
باإلنذارات  امللتزمني  غري  عىل  غرامات 

السابقة لرفع تلك التجاوزات.
إحسان  السماوة  بلدية  مدير  وقال 

سعودي 
لتوجيهات  وفقا  تمت  الحملة  إن 
السري  حركة  بتنظيم  املحلية  الحكومة 
وإفساح املجال أمام املارة يف أهم شوارع 
ستستمر  الحملة  أن  مشريا  املدينة، 
لتشمل جميع التجاوزات سيما أصحاب 
والتي  األرصفة  عىل  املتجاوزة  املحال 

تعيق حركة املرور.

حملة لرفع
 التجاوزات

اللهم انت الحاكم العادل

متى تضع الهموم اوزارها عن بغداد  ؟

ذوو ضحايا مستشفى ابن الخطيب 
يستغربون تكتم الحكومة عن األعداد الحقيقية
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حيلة سحرية لتحرير المساحة 
عقار إنفلونزا يظهر احتمال مكافحته لـ »كوفيد- 19« الخفيف في غضون أياممن هاتفك

يزع�م العلماء أن عق�ار اإلنفلونزا 
 )Favipiravir( »فافيبراف�ر« 
SARS- لدي�ه الق�درة ع�ى قت�ل 

املس�بب ملرض  الفروس   ،2-CoV
»كوفيد-19«، يف غضون أيام.

وُيعتق�د أن تجارب اململكة املتحدة 
للعالج املضاد للفروسات للمراحل 
املبكرة من املرض س�ُتظهر نتائج 

واعدة يف األشهر الستة القادمة.
ويق�ول العلم�اء إن العق�ار لدي�ه 
القدرة عى إنه�اء عمليات اإلغالق 

املتكررة بسبب »كوفيد-19«.
وق�ال كب�ر محقق�ي التج�ارب، 
الربوفيس�ور كيف�ن بلي�ث، م�ن 
جامعة غالسكو: »ستكون خطوة 
كبرة إىل األم�ام إذا نجحت األدوية 
املض�ادة للفروس�ات«. موضح�ا 
أن ه�ذا ق�د يوف�ر عالج�ا رسيع�ا 
وبسيطا يف املنزل للحاالت الخفيفة 
واملتوس�طة للفروس، ولن يكون 
اتخ�اذ  أو  اإلغ�الق  إىل  داع  هن�اك 

إجراءات صارمة أخرى.
وإذا أثبتت التجربة نجاحها، يمكن 
أن تتوفر مالين الجرعات يف املراكز 
الصحي�ة التابعة لهيئ�ة الخدمات 

.)NHS(  الصحية الربيطانية
»تقت�ل«  أن  يمك�ن  النهاي�ة،  ويف 
الحب�وب اليومية ف�روس كورونا 
إذا ت�م تناولها خالل أيام قليلة من 

االختبار اإليجابي.
»بالتأكيد  بليث:  الربوفيسور  وقال 
خالل األش�هر الس�تة املقبلة يجب 
أن نكون قادرين عى الحصول عى 
إجابة. إذا نجح هذا الدواء يف تقليل 
املستش�فى وخط�ر  إىل  الحض�ور 

ح�دوث نتائج س�يئة، فق�د ترغب 
يف اختب�اره عى األش�خاص الذين 
تعرض�وا للت�و. وق�د تك�ون قادرا 
عى تقليل االنتش�ار وخطر تفيش 

املرض«.
وتمنع األدوية املضادة للفروسات 
تكاث�ر الفروس ملن�ع املرض، لكن 
مس�توى  ع�ى  التج�ارب  معظ�م 
العال�م ترك�ز ع�ى األدوي�ة الت�ي 

تعالج أعراض املرض.
الثاني�ة  املراح�ل  أظه�رت  وإذا 
والثالث�ة من تجربة GETAFIX أن 
عق�ار »فافيبراف�ر« يعم�ل، فقد 
يكون أول عالج مضاد للفروسات 
ضد »كوفي�د-19« الخفيف، والذي 

م�ن  العظم�ى  الغالبي�ة  يش�كل 
الحاالت.

قال�ت الدكت�ورة جانيت س�كوت، 
التي كانت س�ابقا كبرة الباحثن 
يف تجرب�ة GETAFIX يف مراحله�ا 
األوىل: »م�ن وجه�ة نظ�ري، م�ن 
نتائ�ج  ع�ى  نحص�ل  أن  املمك�ن 
تضاف�ر  م�ع  الخري�ف  بحل�ول 
الجهود«.وأضاف�ت: »نحن بحاجة 
إىل مض�ادات فروس�ات تؤخذ عن 
طري�ق الفم ويمك�ن تحملها جيدا 
ويمكن استخدامها برسعة عندما 
تظهر األعراض األوىل عى املريض«.

وق�ادت تج�ارب هيئ�ة الخدم�ات 
الربيطاني�ة  الوطني�ة  الصحي�ة 

إلع�����ادة توظي�ف 
الحالية  األدوي�����ة 
إثب�ات  خ�الل  م�ن 
منوه�ة بأنه�ا تعم�ل 
ض����د »كوفيد-19« 
كتش�ف  ا و . لفعل با
بريطاني�ون  علم�اء 
الس������ترويد  أن 
ن  و ز ميثا يكس�ا د
األعراض  يعال����ج 
ويقل�ل م�ن خط�ر 
يف  امل�رىض  وف�اة 
ملست�����ش�فى  ا
األم�راض  ذوي 

الخطرة.

كش�ف خرباء أملان عن درجة الحرارة 
املناس�بة يف الغس�الة، للحصول عى 
مالبس نظيفة وناصع�ة وخالية من 

الجراثيم.
وي�رى الكثرون أن املالب�س ال تصل 
إىل أع�ى درج�ة من النظاف�ة خاصة 
درج�ة  يف  غس�لت  إذا  إال  الداخلي�ة، 

حرارة ال تقل 40 درجة.
بينما يحبذ آخرون غسل مالبسهم يف 
درجة ح�رارة منخفضة معتقدين أن 

تعطي نفس النتائج.
يمك�ن  أن�ه  أك�دوا  األمل�ان  الخ�رباء 
الحصول ع�ى أفضل نتائج الغس�يل 
الخالي�ة م�ن الجراثي�م، عند غس�ل 
املالبس يف درجة حرارة ال تتجاوز 30 

درجة مئوية.
وأرج�ع الخ�رباء األملان ذل�ك إىل قوة 
الحديثة  التنظي�ف  مس�احيق ومواد 
الت�ي يمكنه�ا أيضا تنظي�ف املالبس 
املتس�خة أو حتى تلك التي تحمل آثار 
التعرق بش�كل جيد يف درج�ة حرارة 
منخفضة، وفق�ا ملوقع هيئة اإلذاعة 

األملانية »دويتشه فيله«.
وأكد الخرباء أنه يمكن غس�ل املالبس 
املتسخة بشدة يف نفس درجة الحرارة 
)30 درج�ة(، والحصول ع�ى نتائج 
مبهرة، لكن قبل ذلك يجب معالجتها 
واألوس�اخ  للبق�ع  املزيل�ة  بامل�واد 

العنيدة.
وغس�ل املالب�س يف درج�ات ح�رارة 
منخفضة له مي�زة أخرى هي توفر 
الطاقة وبالتايل املس�اهمة يف حماية 

البيئة.
وش�دد الخ�رباء ع�ى أن�ه ال يمك�ن 
االس�تغناء تماما عن غسل املالبس يف 
درجات حرارة مرتفعة، فينبغي فعل 
ذلك ولو مرة واحدة ش�هريا، ألن ذلك 
يمنع من تكاثر الجراثيم يف الغسالة.

كما أنه ينصح أيضا بضبط آلة 
الغس�يل عى درجة حرارة 
مرتفع�ة عند غس�ل 
األش�خاص  مالب�س 
بأم�راض  املصاب�ن 
معدي�ة أو أولئك الذي 
يعان�ون م�ن ضع�ف 

جهاز املناعة.

تعرف على أفضل درجة 
حرارة لغسل المالبس 

وجعلها خالية من الجراثيم

أخضعت رشكة »شاومي« 
الصيني�ة هاتفه�ا القاب�ل 
 Mi Mix Fold للط�ي 
لعدد من اختب�ارات املتانة 
لتأكيد قدرته عى التحمل، 

استمرت حوايل 7 أيام.
 GSM موق�ع  وحس�ب 
 Mi Mix فإن هاتف Arena
Fold القاب�ل للطي، والذي 
تم إطالقه رسميا منذ عدة 
الختب�ارات  خض�ع  أي�ام، 
عنيفة استطاع خاللها أن 
يصمد ألكثر من 400 ألف 
انحناء، وهو م�������ا 
 10 ح�وايل  إىل  يرتج�م 
م�ن  س�������نوات 

االستخدام العادي.
تك�رار  وت������م 
االختب�ارات لهاتف 
 Mi Mix Fold
القاب�ل للطي ملدة 
7 أي�ام متواصلة، 

االنحن�اءات  بع�دد 
أن  يؤك�د  مم�ا  نفس�ها، 

أن  سيس�تطيع  الهات�ف 
يناف�س الهوات�ف القابل�ة 
للط�ي الص�ادرة 

م��������ن سامس�ونغ، 
وهواوي.       

 Mi Mix Fold وجاء هاتف
بقي�اس  مرن�ة  بشاش�ة 
ن�وع  م�ن  بوص�ة،   8.01

OLED إىل جان�ب شاش�ة 
بقياس  ثانوي�ة  خارجي�ة 
6.52 بوص�ة، م�ع مع�دل 
تحديث عال قدره 90 هرتز 
يف الثانية، كما أن الشاشة 
ق�ادرة ع�ى تحم������ل 
الط�ي ل��200 أل�ف م�رة 
 Dolby Vision م�ع تقني�ة

.HDR
 Mi Mix هات�ف  ويق�دم 
Fold القاب�ل للطي كامرا 
 108 بدق�����ة  رئيس�ية 
ميغابيكسل، مع مستشعر 
بدقة  الرسع�����ة  فائ�ق 
13 ميغابكسل، مع عدسة 
بمس�افة  تليفوتوغرافي�ة 
تركي�ز قريبة تبلغ 3 س�م 
أو   3x بص����ري  وزوم 
 ،30x هج�ن  تقري�ب 
ه�و  الهات�ف  ويعت�رب 
يس�تخدم  هات�ف  أول 
العدس�ة  تقن����ي�ة 
يف  الس���������ائلة 

كامرته.

شركة »شاومي« الصينية تختبر هاتفها القابل للطي وتؤكد صموده 10 سنوات 
تاتيان�ا  الروس�ية  الدكت�ورة  كش�فت 
الصماء،  الغدد  بوتش�اروفا، أخصائية 
موضح�ة  الزبي�ب،  وفوائ�د  مض�ار 
املخاطر التي يمكن أن يس�ببها العنب 

املجفف.
وتش�ر الخبرة ، إىل أن 100 غرام 
من الزبيب تحتوي عى 300 سعرة 

حراري�ة، ولكنه مقابل ه�ذا، يحتوي 
عى نس�بة عالية من الس�كر تصل إىل 
59% ، لذلك ال ينصح األش�خاص الذين 

أو  الس�كري  م�ن  يعان�ون 
السمنة بتناوله.

وتضي�����ف، وال 
حت�ى  ينص�ح 
لش����خص  ا
بتناول  السليم 
أكثر من حفنة 

م�ن الزبي�ب يف 
اليوم.

»بالطب�ع  وتق�ول، 
فائ�دة  أكث�ر  الزبي�ب 

األخرى،  الحلوي�ات  م�ن 
ألن�ه يحت�وي ع�ى 80% من 

الفيتامين�ات املوجودة يف العنب 
الط�ازج. كما أنه يحتوي عى نس�بة 

عالي�ة م�ن البوتاس�يوم ح�وايل 850 
ملليغ�رام يف 100 غرام. والبوتاس�يوم 
رضوري لعمل القلب واألوعية الدموية 
والكى بصورة طبيعية. وبفضل عنرص 
الزبيب  اعتبار  البوتاسيوم يمكن 
مدر خفيف للبول، يساعد 
الس�موم  إخراج  عى 
الجس�م.  م�ن 

كم�ا 

تحت�وي 100 غ�رام م�ن الزبيب عى 3 
ملليغرام�ات من عن�رص الحديد، وهذا 
يعادل 20% من حاجة الجس�م اليومية 
له�ذا العنرص. لذلك ينص�ح من يعاني 
م�ن فقر الدم، ومن يتطل�ب عمله بذل 
مجهود كبر بتناول الزبيب يوميا، ألنه 

مصدر جيد للحصول عى الطاقة«.
وتضيف، يحتوي الزبيب عى مجموعة 
الجه�از  تع�زز  الت�ي   ،B فيتامين�ات 
العصب�ي، لذل�ك تن�اول كمي�ة صغرة 
للنس�اء  مفي�د  من�ه 

الحوامل.
تش����ر  و
إىل  الخبرة 
الزبي�ب  أن 
س�ه���ل 

الهض����م 
نة  ر مق�����ا
بالعنب الذي يسبب 
وانتف�اخ  التخم���ر 
»ينصح  البطن.وتقول، 
بامل�اء  الزبي�ب  بتنقي�ع 
قب�ل تناوله، كم�ا يمكن غليه 
للحص�ول ع�ى م�روب يحتوي 

عى أكرب كمية من املواد املغذية«.

ماذا يحصل للجسم عند تناول حفنة من الزبيب يوميا ؟

وصل�ت كل األقم�ار الص������ناعي�ة ال��16 التابع�ة 
لركة »وان وي�ب« الربيطانية بنج��������اح املدارات 

املعينة لها.
أعل�ن ذل�ك مدي�ر ع�ام مؤسس�ة »روس كوس�موس« 
الفضائي�ة الروس�ية، دمي�رتي روغوزين، مش�را إىل أن 
صاروخ« »س�ويوز – 2.1 بي« الرويس أطلقها  الس�اعة 

01.14 ي�وم 26 أبري�ل بتوقي�ت موس�كو م�ن مط�ار 
»فوستوتشني« الفضائي الرويس.

وق�ال إن الص�����اروخ حم�ل ع�ى متنه ش�عار يوري 
غاغاري�ن وتم إطالق�ه نس�بة إىل أول رحل�ة فضائية يف 

العالم. 
يذكر أن اتفاقية موقعة بن »روس كوس�موس« ورشكة 

»وان وي�ب« الربيطاني�ة تقيض بإط�الق 16 صاروخا 
روسيا يحمل كل صاروخ 36 قمرا صناعيا لالتصاالت 

واإلنرتنت.
وسبق ملؤسسة »روس كوسموس« الفضائية الروسية 
أن أطلقت 4 صواري�خ فضائية عامي 2020 – 2021 

يف مصلحة رشكة »وان ويب« الربيطانية.

روسيا تضع 36 قمرا صناعيا بريطانيا في مداراتها بنجاح

كش�ف املحلل يف وكالة »تيليكوم داييل« إيليا ش�اتيلن عن إمكانية إعادة الهاتف 
الذكي بعد سقوطه يف املاء إىل الحياة، مبينا الخطوات الواجب اتباعها بوضوح عند 
التعرض ملثل هذا الحادث.وقال: »الهواتف الذكية الرائدة من )آبل( و)سامسونغ(، 
و)ه�واوي( وغرها من العالمات التجارية الكربى مقاوم�ة للماء بدرجة عالية، 
ولكنه�ا ال تضم�ن ذات املس�توى م�ن املوثوقي�ة بعد االس�تخدام طوي�ل املدى«.
وأضاف: »الش�قوق والخدوش واألرضار امليكانيكي�ة األخرى تؤدي إىل حقيقة أن 
الرطوبة يمكن أن تدخل الهاتف الذكي«.وأشار إىل أن »استخدام مجفف الشعر ال 
يمك�ن بالتأكيد من إصالح الجهاز، خاصة عندما يتعلق األمر بهاتف جديد إىل حد 
ما، حيث يمكنك نفخ املياه بش�كل أعمق يف الهاتف باس�تخدام مجفف الش�عر«.
وأوضح الخبر أن »العلبة البالس�تيكية قد تتأثر أيضا تحت تأثر درجات الحرارة 
املرتفعة«.وأضاف: »األرز يمكن أن يساعد حقا يف استنزاف الدواخل من الجهاز.. 
ينبغ�ي وضعه يف األرز أو هالم الس�يليكا ألن�ه يجتذب الرطوبة.. هالم الس�يليكا 
أفض�ل، لكن ربما ال يتوفر لدي�ك يف املنزل«.وقال: »إذا تركت هاتفك الذكي يف األرز 

ليوم واحد، فقد يساعدك ذلك«.
وخت�م، ب�أن أفضل حل ه�و عدم إضاع�ة الوقت ونق�ل الهاتف الذك�ي إىل مركز 

الخدمة.

خبير: الرز ينقذ هاتفك الغريق
إنستغرام ُتطلق ميزة جديدة لحظر 

األشخاص تلقائيًا
مكيف هواء قابل لإلرتداء ويتيح 

التنقل في الصيف !!
أطل�ق تطبي�ق “إنس�تغرام” مي�زة جدي�دة ملن�ع 
التحرش يف الرسائل املبارشة، ما يسمح للمستخدم 
املس�يئة، وحظ�ر حس�ابات  الرس�ائل  بتصفي�ة 
أصحابها بل ومالحقة أي حسابات جديدة ينشئها 
املس�تخدمون املسيئون، خصوصاً تلك التي تحوي 

كلمات وعبارات ورموزاً غر مرغوب فيها.
ويقول مطورو “إنستغرام” إن هذه امليزة تستهدف 
املشاهر والش�خصيات العامة ممن يتلقون عدداً 
كبراً من الرس�ائل الضارة، الس�يما أن العبي كرة 
قدم بريطانين شكوا من رسائل عنرصية تلقوها 

عرب التطبيق.
كم�ا أض�اف التطبي�ق مي�زة أخ�رى ملنع إس�اءة 
االس�تخدام يف طلبات الرس�ائل، وهو الربيد الوارد 
املنفصل للرس�ائل الواردة من األش�خاص الذين ال 
تتابعهم.ويذكر أن املنصة تمنع إنش�اء حس�ابات 

جديدة للمحظورين.

أطلق�ت رشكة س�وني مكي�ف ه�واء جديد قاب�ل لإلرتداء، 
يمكنه تربيد أو تدفئة جسم اإلنسان كما يمكن التحكم فيه 
من خالل تطبيق للهوات�ف الذكية.وتحقق األجزاء الداخلية 
املصممة حديًثا يف املكيف الجديد ضعف مس�توى امتصاص 
الح�رارة، مم�ا ي�ؤدي إىل أداء تربيد أكثر ق�وة، وذلك بالرغم 
من صغ�ر حجم�ه ووزن�ه الخفيف.وأبرز ما يمي�ز املكيف 
انه يمكن ارتدائه م�ع قميص داخيل خاص لجعل التنقل يف 
الصيف أكث�ر احتمااًل، لكن تؤكد رشكة س�وني عى حاالت 
االس�تخدام األكثر تنوًعا، وال س�يما لعبة الغولف واألنشطة 

الخارجية واألعمال.
جدير بالذكر أنه تم طرح Reon Pocket 2 يف اليابان بس�عر 

14،850 ين )أي ما يعادل نحو 138 دوالرا(.
وصممت س�وني أيًض�ا ملحًقا لريط العن�ق بحيث يمكن 
اس�تخدام املكيف م�ع املالب�س العادية، وذلك بع�د أن كان 
عليك يف الس�ابق رشاء مجموعة من القمصان الداخلية ذات 

الجيوب من سوني.

يواجه الكثر من مس�تخدمي الهواتف الذكية مشكلة كبرة، بوجود عبء كبر عى 
الجهاز متعلق بعدم وجود مس�احة كافية يف الهاتف، وحاجتهم إىل حذف تطبيقات 
أو م�ا ش�ابه ذل�ك لتقليل العبء عن س�عة تخزي�ن الهاتف.يقدم موق�ع »بوبيوالر 
س�اينس« العلمي املتخصص، حال سحريا يتمثل يف إمكانية حذف الرسائل القديمة 
التي تحتوي عى مرفقات ثقيلة، وتس�تنفذ س�عة تخزين هاتفك، ما يجعل جهازك 
يش�عر بعدها ببعض من الحرية.ال تتفاجأ إذا كان تطبيق الرس�ائل الخاص بك هو 
ثاني أكرب تطبيق عى هاتفك، حيث يتم تعليق أي صور ترس�لها أو تحفظها بش�كل 
اس�تباقي يف كل من مكتبة الصور الخاصة بك وتطبيق املراس�لة املدمج يف الهاتف.
ويقدم التقرير بالخطوات كيفية حذف مرفقات الرسائل من مختلف أنظمة تشغيل 
الهواتف الذكية.· ملسح املرفقات من الرسائل، افتح تطبيق الربيد اإللكرتوني، وانقر 
عى محادثة· اضغط عى أيقونة املعلومات أس�فل الصورة الرمزية لجهة االتصال.· 
مرر ألس�فل وس�رتى فئة واحدة أو أكثر من املرفقات، 

مثل الصور والروابط واملستندات.
· انق�ر ف�وق »رؤية ال�كل« يف الفئ�ة التي 
تريد مسحها، واضغط عى »تحديد« يف 

الجزء العلوي األيمن.
· ث�م انق�ر ف�وق تل�ك الت�ي تري�د 
التخل�ص منه�ا. بمج�رد تحدي�د 
العن�ارص الت�ي تري�د إرس�الها إىل 
املهم�الت، انق�ر ع�ى »ح�ذف« يف 
الجزء السفيل األيرس، وقم بالتأكيد 
ع�ن طريق ملس »ح�ذف املرفق« عند 
ظهوره.· ستجد أن فئة الصور مقسمة 
إىل الكل، والصور، ولقطات الشاشة، لذلك 
إذا كنت تريد اس�تهداف مجموعة واحدة فقط 
من الص�ور، يمكنك تضييق التحديد به�ذه الطريقة.· 
أيًض�ا، أثن�اء مزامنة الرس�ائل عرب األجهزة، ال تت�م عمليات الح�ذف، لذلك إذا كنت 
تس�تخدم الرس�ائل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فس�تظل أي مرفقات تحذفها 

من هاتفك متاحة عى سطح املكتب أو الكمبيوتر املحمول.
· يمكن�ك أيضا مراجعة املرفقات الكبرة يف إع�دادات هواتف آيفون عن طريق فتح 
تطبي�ق اإلع�دادات· وانتقل إىل مس�احة تخزين آيف�ون وحدد الرس�ائل.· انقر عى 
»مراجع�ة املرفق�ات الكب�رة«، وس�رتى قائمة بامللف�ات التي يزي�د حجمها عن 4 

ميجابايت.
· اضغ�ط عى تعديل واضغط عى كل واحد تريد حذفه، ثم اضغط عى أيقونة س�لة 

املهمالت يف أعى اليمن للتخلص منها.
· يمكنك أيًضا التمرير إىل اليس�ار عى كل منها عى حدة والنقر عى حذف إلرس�الها 

إىل سلة املهمالت.



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

مواقيت ال�صالة
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من العجائب يف جمعورية الصني الشعبية وجود قرية فوق جرس طوله 400 مرت يف مدينة 
تشونغتشينغ التي هي مدينة جبلية بجنوب غربي الصني.

وتحظى بلدة وسط الجبال وعىل بعد 60 كلم من مدينة تشونغتشينغ بجنوب غربي الصني 
بشهرة واسعة لدى الزوار من كل أنحاء البالد كونها تحمل بعض الغرابة يف عملية بنائها.

تشكل  التي  الجميلة  ومبانيها  نوعها  من  الفريدة  الطبيعية  مناظرها  إىل  إبهارها  ويرجع 
أعماال فنية رائعة، حيث تقع هذه تقع هذه البلدة برمتها عىل جرس يبلغ طوله 400 مرت. 

ويجدر بالذكر أن تشونغتشينغ هي مدينة جبلية بتضاريس معقدة يف جنوب غربي الصني، 
وقد تم بناء العديد من الجسور العلوية لتخفيف ضغط حركة املرور وتضم املدينة جرس 
هوانغ جيوان العلوي الذي بني يف عام 2009، واكتمل يف عام 2016، ويتكون من 5 طوابق 
وما مجموعه 20 منحدًرا يمتد يف 8 اتجاهات مختلفة. ونظرا لتعقيد املسار، غالبًا ما يرتكب 

برامج املالحة أخطاء، ويطلق عليه اسم “الجرس األكثر تعقيًدا يف العالم«.  

news

قرية فوق جسر طوله 400 متر !

توصل بحث هولندي جديد إىل أن الديناصور تريانصورس ركس العمالق، والذي كان يهيمن عىل 
املشهد يف العرص الطباشريي، ويثري الرهبة يف النفس بحجمه الذي يماثل حجم الحافلة املدرسية، 
كان يسري أبطأ مما كان يعتقد سابقا، عىل النقيض من تجسيده يف األفالم السينمائية وأنه كان 
عىل  العمل  خالل  من  بيلرت  فان  باشا  الباحث  اإلنسان.وأعاد  سري  برسعة  يتحرك  األرجح  عىل 
نموذج كمبيوتر ثالثي األبعاد لهيكل أنثى الديناصور، الذي يعرف اختصارا باسم “تي. ركس”، يف 
متحف الطبيعة الهولندي، بناء العضالت واألربطة ليكتشف أن الرسعة املفضلة للديناصور عىل 
األرجح كانت 4.61 كيلومرت يف الساعة، وهي قريبة من رسعة ميش البرش والخيول.وقال بيلرت 
وزمالؤه يف مقال عن حركة الديناصورات نرشته دورية رويال أوبن سوسايتي ساينس، إن ذيل 
الديناصور الضخم لعب دورا مهما يف حركته.وبحثوا كيف ينتج الحيوان حركة طبيعية متكررة، 
واضعني يف حسبانهم ليس عضالت الساق فحسب كما يف دراسات سابقة، ولكن أيضا حركة الذيل 

أراد ش�اب أمريكي أن يحق�ق حلم والدته 
ت�م  أن  بع�د  أهرام�ات م�رص  زي�ارة  يف 
تشخيصها العام املايض بمرض الرسطان 
العض�ال، فحق�ق لها رغبته�ا عن طريق 
بيع ش�طائر »س�تيك الجبن« مس�تخدماً 

وصفتها.
ووفقاً ملوقع »غوود نيوز« الكندي، كانت 
رغبة األم، غلوريا والكر، دوماً الس�فر إىل 
الجي�زة واصطح�اب أرسته�ا معها، لكن 
ب�ني كلفة الس�فر التي تقدر ب�� 10 آالف 
دوالر، والقي�ود املفروض�ة عليها بس�بب 
مرضه�ا والجائح�ة، ب�دت املس�افة بني 
امل�رأة البالغة 56 عاماً وب�ني رحلة العمر 
أبعد م�ن أي وقت م�ى.يف غضون ذلك، 
تذكر ابنها داس�تن فيت�ايل )26 عاماً( أن 

بني األشياء التي تش�كل شغفه يف الحياة 
إىل جان�ب تدريس التاري�خ، كانت رشائح 
اللح�م بالجبن الت�ي تعدها والدت�ه. فبدأ 
بصنعها م�ع خبز اللفائ�ف منزلياً، حيث 
تع�اون معه أف�راد األرسة.وكان داس�تن 
ي�ؤرخ جهود الفري�ق عىل »إنس�تغرام«، 
فجم�ع دائ�رة واس�عة م�ع املعجب�ني ب� 
»س�تيك الجب�ن«، صانعاً 94 ش�طرية يف 
ي�وم واحد. وق�د منحه الطاهي ميش�يل 
سولومونوف الفائز بجائزة يف فيالدلفيا 5 
نجوم عىل »إنستغرام« بسبب قلبه الكبري 
وطهيه.واجه داس�تن صعوب�ات فتدخل 
صاحب شاحنة أطعمة بشاحنته. وخالل 
6 أس�ابيع، جمع 18 أل�ف دوالر ما يكفي 

للتوجه ملرص واالحتفاظ ببعض املال.

سيارة  أول  عن  لبنانية  رشكة  كشفت 
وظهرت  الصنع.  محلية  كهربائية 
اسم  حملت  التي  الحمراء  السيارة 
الكامريات  عدسات  أمام  رايز«  »القدس 
يف حفل اإلطالق يف منطقة خلدة جنوبي 
رجل  املرشوع  مؤّسس  بحضور  بريوت 
 50( محّمد  محّمد.وقال  جهاد  األعمال 
حملت  التي  السيارة  إىل  مشرياً  عاماً( 
قبّة  يجّسد  ذهبياً  شعاراً  مقدمتها  يف 

يتّم  سيارة  أول  »هذه  الصخرة 
كامل  بشكل  تصنعيها 

لبنان«. يف 

سعر  يبلغ  املرشوع،  مؤّسس  وبحسب 
دوالر. ألف  ثالثني  الكهربائية  السيارة 
يف  »إي  رشكة  مدير  وهو  محّمد  ويأمل 
إليكرتا« الناشئة أن تبدأ رشكته خالل هذا 
العام بإنتاج ما يصل إىل عرشة آالف سيارة 
يف لبنان، عىل أن تكون باكورة هذا اإلنتاج 
عام.وبعد  غضون  يف  السوق  يف  متوفرة 
العمل يف قطاع االتصاالت يف  سنوات من 
كندا والعراق ودول الخليج، 
محّمد  قّرر 

السيارات،  صناعة  مجال  يف  الخوض 
أربع  نحو  قبل  لبنان  يف  رشكته  وأّسس 
سنوات، ويعمل فيها نحو 300 موظف.
ويسعى عىل املدى البعيد أن يدخل مجال 
للسيارات  الدولية  السوق  يف  املنافسة 
مبيعات  وتحقيق  والهجينة،  الكهربائية 
الكشف  أيضاً.ويأتي  اللبنانية  السوق  يف 
عن هذه السيارة يف وقت يغرق فيه لبنان 
االقتصادية  أزماته  أسوأ  من  واحدة  يف 
السيارات  سوق  ويشهد  عقود.  منذ 
جراء  مبيعاته  يف  مسبوق  غري  انخفاضاً 
قيود  وفرض  املالية  األزمة 
الودائع  سحب  عىل 
املصارف  من 

اللبنانية.

موظ�ف يف أح�د املستش�فيات وصفت�ه الصحاف�ة اإليطالي�ة، مؤخ�راً ب�»ملك 
الغي�اب«، ألن�ه ظل يتق�اىض راتبه بانتظام طيل�ة 15 عاماً، يف ح�ني أنه لم يؤِد 
عمل�ه ع�ىل اإلطالق حيث إن إجمايل الرواتب التي اس�تلمها ه�ذا املوظف يف هذه 
الف�رتة، وصل إىل 538 ألف يورو.وهذا املوظف مس�جل ضمن طاقم مستش�فى 
يف مدين�ة كاتانزارو منذ س�نة 2005. ويبلغ من العمر 67 س�نة، لكن مغامرته 
ل�م تنتِه بس�الم، ألنه يواجه الي�وم متاعب كب�رية أمام القضاء. وتش�مل التهم 
املوجهة إليه إس�اءة استخدام املنصب، وممارس�ة التزوير واالبتزاز. ويشتبه أن 
هذا املوظف املتهرب قد هدد يف س�نة 2005 مديرة املستش�فى، عندما أرادت أن 
تكت�ب تقريراً عن عدم حض�وره إىل العمل. وتقاعدت املدي�رة بعد ذلك، فتخلص 
املوظف الكسول من املحاسبة، ولم يجِر التدقيق بشأن حضوره بعد ذلك، كما لم 
يتحرك قسم املوارد البرشية إزاء األمر.ويف سنة 2016، قامت السلطات اإليطالية 
بتشديد اإلجراءات ضد املتغيبني عن العمل، ال سيما بعد انكشاف حاالت متعلقة 
بموظفني كبار يف القطاع العام. وزادت الرشطة، منذ ذلك الحني، وترية التحقيق 

واملراقبة، وهو ما أدى إىل اإليقاع بعدد من املتحايلني واملوظفني الكساىل.

جمع 18 ألف دوالر
 خالل 6 أسابيع من وصفة والدته الغذائية 

»ملك الغياب« يقبض 
رواتبه بانتظام طوال15 عامًا  !

الثالثاء   27 نيسان 2021   العدد  2576  السنة الحادية عشرة

وصل�ت العراقية ليايل جمي�ل جعفر إىل أملانيا قبل 
س�نوات بعد رحلة طويلة وش�اقة، فحصلت عىل 
حق اللج�وء واإلقامة هناك، وم�ع تفيش جائحة 
كورون�ا ق�ررت قام�ت م�ع فري�ق عم�ل مكون 
م�ن أمل�ان و9 جنس�يات أخ�رى بتقدي�م وجبات 
س�اخنة إلطع�ام املرشدي�ن يف العاصم�ة برلني.
ويعمل فريقها أكثر من 6 س�اعات يوميا لتجهيز 
مئات الوجب�ات، وتوزيعها ع�ىل املرشدين ضمن 
مبادرة »كن مالكا«.»كان طريق وصويل إىل أملانيا 
محفوف�ا باملخاط�ر وليس س�هال، حي�ث عربت 

قبل البحر مع طفيل وكان  ذلك 
.5 أع�وام« كم�ا تقول ليايل  جعف�ر

ث�م بالبح�ر وتضيف  أن رحلتها بدأت من تركيا 
لليونان، ث�م مقدونيا ورصبيا وكرواتيا والنمس�ا 
وأملانيا ثم الس�ويد وحتى فنلن�دا، وبعدها رجعت 
إىل أملاني�ا، بس�بب مطالب�ات الس�فارة األملاني�ة 
ألنه�ا أول دول�ة أخ�ذت بصماتها.وع�ن رحلتها، 
تقول ليايل كانت ش�اقة اس�تمرت 15 يوما، الفتة 
إىل أن العائ�الت يف ال�دول الت�ي م�رت به�ا كانت 
تفت�ح أبوابها وتقدم الطع�ام والعصائر والخدمة 

لالجئ�ني، خاص�ة يف ش�وارع كرواتي�ا واليونان، 
فأثر ذلك فيها كثريا.وقبل دخولها أملانيا تس�تذكر 
الالجئ�ة العراقي�ة يوم وصولها إىل النمس�ا، وذلك 
عندم�ا دخل�ت بيت عائلة نمس�اوية اس�تقبلتها 
وقدمت املالبس والطعام وحتى األلعاب لألطفال.
وتش�ري ليايل إىل أنها واجهت عند دخولها إىل أملانيا 
بداي�ة ولغة وقوانني جديدة، يف بل�د لم تعرفه ولم 
تعرف كي�ف تتعايش مع س�كانه، لكنها حظيت 
بمس�اعدة عائلة أملاني�ة تدع�ى »فراونش تايب« 
يف املراجعات الرس�مية وغريه�ا، مما خفف عنها 

الكث�ري من املصاعب.وتش�يد بإنس�انية العائلة 
األملانية التي س�اعدتها واعتربته�ا مثل ابنتها، 
املدرس�ة  يف  وتابع�ت معه�ا تس�جيل طفله�ا 
ول�م ش�ملها بزوجه�ا، وال ت�زال تتواصل معها 
وتش�اركها األفراح يف كل املناسبات.وتفيد ليايل 
بأنه�ا حصل�ت عىل عم�ل يف مطع�م »كرويتس 
بريغ�ر هميل« )Kreuzberger Himmel(، وهو 
مطع�م أملاني يق�دم األطباق العربي�ة املتنوعة، 
ومؤس�س املطعم أملاني يدعى أندرياس تولكي 
ويعم�ل يف الصحافة من�ذ 30 عاما.وتتابع أنها 
م�ن خالل عملها تحاول تقديم ثقافتها العربية 
لألمل�ان، حيث الق�ى املطعم إقباال واس�عا جدا، 
وه�و مصن�ف 5 نج�وم، والعامل�ون فيه من 9 
جنس�يات، أبرزها أفغانس�تان وإيران والعراق 
وس�وريا ولبنان وغان�ا ودول أفريقي�ة أخرى.

وعندم�ا أغلق�ت املطاعم بس�بب أزم�ة كورونا 
بات�ت أوضاع مرشدي الش�وارع أكث�ر صعوبة، 
وهم بحاجة للطعام واملس�اعدة بحس�ب ليايل، 
فأخ�ذت تفك�ر يف عمل يشء ملس�اعدتهم، حتى 
اجتم�ع صاحب العمل بأعض�اء الفريق وقرروا 
إط�الق مبادرة »كن م�الكا« إلطعام املحتاجني، 
فواف�ق الجمي�ع ع�ىل الفور.وواصل�ت حديثها 
بالقول »ال أعرف كيف أجازي س�كان هذا البلد، 
فقد تلقي�ت التعليم والخدم�ات الطبية مجانا، 
كما حصلت عىل سكن مجاني أول سنة لدخويل 
أملاني�ا، وأش�عر بأنه من الواجب أن أقدم ش�يئا 
لهذا الش�عب«.وتعرب ليايل عن سعادتها كونها 
مسؤولة الطبخ وإعداد الوجبات يف هذه املبادرة 
الت�ي بدأت منذ م�ارس/آذار 2020 ومس�تمرة 
حتى اآلن.وتقول »كن�ا نطبخ يف البداية 150 إىل 
300 وجبة طعام، لكن منذ 19 ديسمرب/كانون 
األول املايض، وبعد اإلغالق التام بسبب كورونا، 
تكفل مجلس الش�يوخ األملان�ي بالدعم ورصنا 
نطب�خ يومي�ا م�ا ب�ني 500 إىل 850 وجبة، ويف 
بع�ض األحيان نتج�اوز أل�ف وجبة.وباإلضافة 
إىل املرشدين األملان تبني ليايل أن املبادرة تش�مل 
مرشدي�ن م�ن الع�رب ودول البلق�ان واألتراك 

وغريهم من الجنسيات.

فلسطينية  عائلة  أكملت 
من  فردا   32 من  مكونة 
شمال  يف  نابلس  مدينة 
استعدادات  الغربية  الضفة 
غينيس  موسوعة  دخولها 
القياسية  لألرقام  العاملية 
كبرية  عائلة  أول  بوصفها 

تمارس رياضة الكاراتيه.
ستة  بشارات  عائلة  وتضم 
و21  نساء  وخمس  رجال 
يمارسون  معظمهم  طفال، 
رياضات أخرى مثل السباحة 
واملالكمة. الخيل  وركوب 

عادة  العائلة  أفراد  ويجتمع 
لعدة  لها  تابعة  الرياضية  لأللعاب  صالة  يف 
وتبادل  الكاراتيه  ملمارسة  يوميا  ساعات 

الخربات يف ما بينهم.
)شينخوا(،  الصينية  األنباء  لوكالة  ووفقا 
إنه  كاراتيه،  مدرب  بشارات،  عبدالله  قال 
تمارس  موسعة  عائلة  تجد  أن  النادر  “من 
مثل هذه الرياضة املتعارف عنها بأنها قائمة 
عىل العنف”.وأسست عائلة بشارات فريقها 
 ،1994 عام  يف  الكاراتيه  رياضة  ملمارسة 
وأشار عبدالله إىل أنه يف ذلك الوقت بدأ األمر 
والدهما  طريق  اتبعا  شقيقني  مع  فقط 
الريايض والذي كان مصارعا يف دولة الكويت 
يف  ذلك  بعد  الفريق  هذا  سنوات.وبدأ  لعدة 
من  آخرون  أشقاء  إليه  وانضم  التوسع، 

بينهم عبدالله.وكانت هذه الرياضة بالنسبة 
إىل عبدالله وهو أب ألربعة أبناء، مجرد هواية 
يومي  روتني  إىل  تحولت  ما  رسعان  لكن 
باإلضافة إىل مصدر دخل عندما أصبح مدربا 
االبن  بشارات  أمني  دفع  ما  للكاراتيه.وهذا 
األكرب للعائلة إىل افتتاح ناد ريايض خاص به 
األعمار  لجميع  العام  بالتدريب  يقوم  حيث 
عاما(   45( أمني  الجنسني.وأشار  كال  من 
الفكرة  يل  “خطرت  أبناء  لخمسة  أب  وهو 
حصلت  التي  اإليجابية  اآلثار  ملست  أن  بعد 

لعائلتي لفضل ممارسة هذه الرياضة”.
خلق  يف  العائلة  مهمة  فإن  ذلك،  ومع 
معظم  ألن  سهلة  تكون  لن  رياضية  ثقافة 
الفلسطينيني مشغولون بمعاناتهم املستمرة 

بحسب خرباء يف الطب النفيس.

عائلة » كاراتيه« فلسطينية تسعى لدخول موسوعة غينيس 

اكتشاف ديناصور من العصر الطباشيري 

سمكة سعرها 
2.6 مليون دوالر !

»القدس رايز« أول سيارة كهربائية لبنانية !

عراقية تطعم مشردي برلين في ظل تفشي كورونا

ستقدم رشكة »أمازون« 
الخاص بها  الدفع  نظام 
يف  فود«  »هول  متجر  إىل 
األمريكية،  سياتل  والية 
األول  الخيار  ليكون 
اقرتاحات  عدة  بني  من 
أن  الوارد  من  أخرى 
الدفع  نظام  يطرح 
النظام  فيها. وظهر هذا 
سبتمرب  يف  مرة  أول 
ليصل  واتسع  املايض، 
متاجر  من  لعرشة  اليوم 
ويسمح  »أمازون«. 
للمتسوقني  النظام  هذا 
بالدفع عن طريق وضع 
جهاز  فوق  يدهم  راحة 
املرة  ويف  ضوئي.  مسح 
لإلستخدام، يجب إدخال 
لربطها  ائتمان  بطاقة 
ثم  ومن  اليد،  ببصمة 
الدفع  للمتسوقني  يمكن 

بسهولة.

مع فريق عمل مكون من 10جنسيات

ذات صورة وتعليق تونة  سمكة  أسرتايل  صياد  اصطاد 
زعانف زرقاء تزن 271 كغ قبالة الساحل 
و  بأسرتاليا.  ويلز  ساوث  لنيو  الشمايل 

يصل سعر السمكة إىل 2.6 مليون دوالر.

بعثات القمر ستحقق أكثر من 42 مليار دوالر  !
أفاد تقرير جديد بأن بعثات القمر ستحقق 
اإليرادات  من  دوالر  مليار   42 من  أكثر 
لقطاع الفضاء الدويل، وفقاً ألحدث تقرير 
إس  »إن  من  صادر  القمر  أسواق  لتحليل 
 140 إطالق  بعد  املتوقع  من  فإنه  آر«. 
سيتم  املقبل  العقد  خالل  قمرية  مهمة 

جني ما يصل إىل 42.3 مليار دوالر.68 % 
من إجمايل إيرادات السوق سيتم توليدها 
بعثات  عليها  وتهيمن   2030 عام  بحلول 
الجديد  التقرير  يتوقع  القمر. كما  سطح 
عىل  للنقل  املستقبلية  اإليرادات  فرصة 
بعد  عن  واالستشعار  واالتصاالت  القمر 

 2020 بني  دوالر  مليارات   3.5 يعادل  بما 
كاسابوسكي،  داالس  2030.يقول   -
بالتقرير:  مشارك  ومؤلف  رئييس  محلل 
املرة  وهذه  القمر،  إىل  العودة  سباق  »بدأ 
بيئي  نظام  إنشاء  عىل  أقوى  تركيز  مع 

اقتصادي ومستدام«. 

راحة اليد 
تقنية جديدة 

للدفع في 
»أمازون«  


