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مدافع المقاومة تترقب »العد التنازلي« 
قوة السالح تكسر نمط »االنبطاح«

رفض عراقي لسياسة »الوقت المفتوح«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ع�ر تقني�ة االتص�ال املرئ�ي، انطلق�ت 
الجول�ة الثالثة من الحوار االس�راتيجّي 
ب�ن الع�راق والواليات املتح�دة األربعاء، 
بع�د افتت�اح املباحث�ات م�ن قب�ل وزير 
الخارجية العراقي فؤاد حس�ن، ونظريه 
األمريك�ي انتوني بلينكن، إال أن مجريات 
األح�داث الت�ي س�بقت الح�وار أصابت 
العراقين ب�«خيبة كبرية«، حسبما يرى 

مراقبون.
وم�ع اللحظ�ات األوىل النط�اق الح�وار 
االسراتيجي، الذي يرجو العراقيون منه، 
تنفيذ قرار مجلس النواب بإخراج القوات 
األجنبي�ة م�ن أرايض الباد، ص�دم فؤاد 
حس�ن، الرأي الع�ام بترصيح أعرب من 
خاله عن »تطلعه« إىل اس�تمراِر الحوار 
ج�والٍت  يف  البلدي�ن  ب�ن  االس�راتيجّي 

الحقة.
ويف وقت سابق من يوم أمس األربعاء، رد 
رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، عىل 
موقف العراقين من الحوار االسراتيجي 
بن بغداد وواش�نطن، فيم�ا حدد رشطاً 
مقاب�ل انس�حاب الق�وات األجنبي�ة من 

األرايض العراقية.
وزع�م الكاظم�ي أن »التط�ور الكبري يف 
قدرات قواتنا االمنية، وتغري شكل التهديد 
االرهاب�ي ع�ىل االرض، مّهد ملغ�ادرة ما 
يقرب م�ن ٦٠٪ من قوات التحالف خال 
االشهر املاضية من عمر هذه الحكومة«.
وأردف قائ�ًا، إن »هذا االمر مّكن العراق 
لانتقال قريب�ا اىل مرحلة انتفاء الحاجة 
للوح�دات املقاتل�ة االجنبي�ة، واالقتصار 
واالستش�ارية  التدريبي�ة  االدوار  ع�ىل 
والتع�اون  اللوجس�تي  والدع�م 
االس�تخباري، وذلك لحن وصول العراق 
اىل مرحلة االكتف�اء الذاتي بجهود أبنائه 

وتعاونهم وتكاتفهم«.
م�ن جانبها أص�درت الهيأة التنس�يقية 
لفصائل املقاومة اإلس�امية بياناً علّقت 
في�ه ع�ىل الح�وار االس�راتيجي قائلة: 

»نرف�ض مقدماً البي�ان املُهلَه�ل املزمع 
إص�داره عن ه�ذه اللجن�ة، ونطالب مرة 
أخ�رية ونهائي�ة بإع�ادة تش�كيل لجنة 
الح�وار م�ن الش�خصيات املش�هود لها 
بالكف�اءة والنزاهة والوطني�ة والخلفية 
األكاديمية، وأن يكون اختيارهم بطريقة 
شفافة بالتشاور مع األطراف السياسية 

والوطنية املختلفة«.
وأكدت الهيأة رضورة »أن ال تضم اللجنة 
-الت�ي س�وف تش�كل- ب�ن أعضائه�ا 
ش�خصيات تحمل الجنسية األمريكية أو 
الريطانية، فليس من املعقول أن يحاور 
ش�خص بلده الذي يحمل جنسيته ويعد 
مواطناً من مواطنيه«، داعية إىل تش�كيل 
»لجنة موازية من الش�خصيات العلمية 
واألكاديمية والسياسية وتكون وظيفتها 
وض�ع خارط�ة الطري�ق للجن�ة الحوار 
ومتابع�ة عمله�ا والنتائ�ج املرتبة عىل 

الحوار الذي تجريه بصورة متواصلة«.
وش�ددت عىل أهمية »أن يكون عىل رأس 
خارطة الطريق وباك�ورة أعمالها تنفيذ 
قرار الش�عب ومجل�س الن�واب العراقي 
بإخ�راج الق�وات األجنبي�ة جميعها من 
األرض العراقي�ة، ع�ىل أن يتضم�ن ذل�ك 
األج�واء العراقي�ة وحمايته�ا بالكام�ل 

ومنع أي طريان أجنبي من انتهاكها«.
وتابع�ت الهي�أة »إِْن ُنف�ي ه�ذا الرشط 
ول�م يحقق ول�م ُيضّمن يف بي�ان اللجنة 
الحالي�ة فا معنى وال قيم�ة لكل ما ييل 
ذلك من حوار أو اتفاقات يف باد منتهكة 
والح�دود  األرض  مس�تباحة  الس�يادة 
والس�ماء والقرار«، مبين�ة أنه يجب »أن 
يحدد س�قف زمن�ي واضح له�ذا الحوار 
كم�ا يجب تحقيق س�قف زمني لتطبيق 
مخرجات هذا الح�وار، وال يمكن القبول 
بسياس�ة الوق�ت املفت�وح ال�ذي يعن�ي 

املماطلة، التسويف، إضاعة املطالب«.
وأردف�ت بالق�ول: »إن املقاومة العراقية 
التي أثبتت التزامها ب�كل التعهدات التي 
قدمته�ا بناء عىل طلبات متكررة وملحة 
م�ن جهات عراقية عدي�دة هي يف الوقت 
نفس�ه تمتلك القدرة العالية والجهوزية 
التام�ة لفتح جبهات واس�عة عىل وجود 
االحتال األمريكي كله يف العراق وتوجيه 
رضب�ات مرك�زة وموجعة له�ذا الوجود 

كله«.
واختتم�ت بيانها بالقول: »بعد أن ألغيت 
التهدئ�ة الت�ي أعطتها فصائ�ل املقاومة 
العراقية بناء عىل طلبات بعض األطراف 
م�ع االحتفاظ بنم�ط معن م�ن قواعد 
االشتباك مع قوات االحتال فإن املقاومة 
تجد نفس�ها الي�وم ملزمة بن�اء عىل ما 
يتمخ�ض م�ن مقدم�ة الح�وار واللقاء 
املزم�ع عقده م�ع رئيس دول�ة االحتال 

األمريك�ي أن ت�رد بكل ق�وة وصابة وأن 
توج�ه رضب�ات كب�رية ودقيق�ة يف حال 
ل�م يتضم�ن هذا الح�وار إعان�ا واضحا 
ورصيحا ع�ن موعد االنس�حاب النهائي 
لقوات االحتال براً وجواً وبصورة كاملة 
وعنده�ا لن تقبل املقاوم�ة من أي طرف 
م�ن األط�راف الطل�ب منها م�رة أخرى 
انتظار نتائج حوار أو مباحثات سياسية 
بل يع�د كل ذل�ك ُملغ�ى بص�ورة كاملة 
والحل النهائي والوحيد هو ما سيصنعه 
س�اح املقاومة بقوة الله ونرصه وليس 

ذلك بعيد«.
وتعليقاً عىل الحوار االسراتيجي وموقف 
املقاومة اإلسامية، يقول املحلل السيايس 
صباح العكييل ل�«املراق�ب العراقي«، إن 
»ترصي�ح الكاظم�ي من�اورة سياس�ية 
المتصاص الضغ�ط الذي يتعرض له من 
قب�ل فصائ�ل املقاوم�ة اإلس�امية التي 
اش�رطت وجود محددات لجدولة إخراج 

القوات األجنبية من األرايض العراقية«.
ويضيف العكييل أن »الرملان حسم قضية 
تواج�د الق�وات األجنبي�ة، والكاظمي ال 
يمتل�ك خياراً إال بإخراجه�ا من العراق«، 
مؤك�داً أنها »ق�وات محتل�ة والدليل عىل 

ذلك هو مقاومة العراقين«.
وي�رى العكييل أن هن�اك رضورة لتحديد 
»س�قف زمن�ي للح�وار وتطبي�ق البنود 
عيل مس�توى الواقع«، مبيناً أن »الفريق 
املفاوض يجب أن تكون لديه اس�تقالية 
أو  أمريكي�ة  جنس�يات  يحم�ل  ال  وأن 

بريطانية«.
انته�ت  »الهدن�ة  أن  العكي�يل  ويب�ن 
ونح�ن بانتظار ما س�يخرج ع�ن اللجنة 
التفاوضي�ة يف الجولة الثالث�ة«، مرجحاً 
صدور »بيان جديد من الهيأة التنسيقية 

لفصائل املقاومة حيال حذا األمر«.
وصوت مجل�س الن�واب يف الخامس من 
كان�ون الثان�ي 2٠2٠، ع�ىل ق�رار ُيل�زم 
الحكومة بإخراج القوات األجنبية السيما 

األمريكية منها من األرايض العراقية.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د النائب ع�ن تحال�ف الفتح 
االربعاء،  املوسوي، امس  مختار 
ان رئيس الوزراء ال يطبق »ربع« 
الترصيح�ات الت�ي يطلقها عر 
وس�ائل االع�ام، فيم�ا ب�ن انه 

يتحدث اكثر مما يفعل.
ترصي�ح  يف  املوس�وي  وق�ال 
»املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي 
العراق�ي« ان »الكاظمي يتحدث 
اكث�ر مم�ا يفعل، ولو اس�تطاع 
ان يطب�ق 5٠ باملئة مما يخطب 
به عر شاشات التلفاز واالعام 

الصب�ح الش�عب العراقي يف خري 
االن«.

واض�اف ان »املناف�ذ الحدودي�ة 
حتى هذه اللحظة خارج سيطرة 
الدولة وخرياتها تذهب اىل جيوب 
االح�زاب والش�خصيات وبعض 
املوظف�ن، وال تص�ل اىل خزين�ة 

الدولة«.
واش�ار اىل ان »نح�و 1٠ باملئ�ة 
فقط من اي�رادات املنافذ تذهب 
للش�عب و9٠ باملئة منها تذهب 
اىل اط�راف سياس�ية«، مطالب�ا 
بالتح�دث  املعني�ة  »الجه�ات 

رصاح�ة ع�ن ه�ذا االم�ر وعدم 
اخفاء الحقيقة«.

م�ى  الكاظم�ي  ان  اىل  يش�ار 
ال�وزراء  لرئاس�ة  اختي�اره  عىل 
م�ا يقارب الس�نة، فيم�ا بقيت 
القضاي�ا الت�ي وع�د بإصاحها 

حبيسة الترصيحات االعامية.
يذكر ان الكاظمي كان قد شكل 
الفس�اد  ملحارب�ة  علي�ا  لجن�ة 
والسيطرة عىل املنافذ الحدودية،  
اال انه�ا رسع�ان م�ا اثبتت عدم 
جديته�ا، بفع�ل ش�بهات ابتزاز 

وفساد سجلت عىل عملها.

نائب: الكاظمي يتحدث أكثر مما يفعل

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
بعد حل عقدة قانون املوازنة االتحادية، ثمة 
قوان�ن وملفات مهمة س�تطرح عىل طاولة 
مجلس النواب، خال الجلس�ات املقبلة التي 
ستبدأ من الس�بت املقبل، حيث توزعت هذه 
امللف�ات بن قوان�ن وصفها أح�د النواب ب� 
»املس�تعصية« والت�ي مى عليه�ا أكثر من 
دورة نيابي�ة دون أن يت�م تمريره�ا بس�بب 
الخافات السياسية حولها، وكذلك ستشمل 

الجلس�ات ال�رشوع باس�تجوابات عدد من 
ال�وزراء واملس�ؤولن أبرزه�م وزي�را املالية 
والتج�ارة الحاليان ومحاف�ظ البنك املركزي 

الجديد. 
وأك�د ن�واب يف الرمل�ان أن�ه عاوة ع�ىل تلك 
امللف�ات، ف�أن مجل�س النواب س�يؤكد عىل 
الحكوم�ة تطبي�ق ق�راره الخ�اص بإخراج 

القوات االجنبية من االرايض العراقية. 
ويأت�ي التأكيد ع�ىل ملف الوج�ود االمريكي 

بالتزامن مع بدء املرحل�ة الثانية من الحوار 
العراق�ي – االمريك�ي وال�ذي أك�د ع�دد من 
الن�واب أهمي�ة إرشاك ممثلن من الس�لطة 
الترشيعية يف مجرياته، ضمانا لطرح قضية 
إخراج الوج�ود االمريكي م�ن العراق خاله 
وع�دم تك�رار س�يناريو الجول�ة االوىل م�ن 
الح�وارات والتي تنصل�ت فيها الحكومة من 

طرحه.
وهددت الهيأة التنس�يقية لفصائل املقاومة 

العراقية، يف بيان رسمي لها بتوجيه رضبات 
كب�رية للقوات االمريكي�ة يف حال لم يتضمن 
الح�وار االس�راتيجي موعد خ�روج املحتل، 
وفيما أكدت أنها لن تقبل مرة أخرى واسطة 
أي طرف بخص�وص التواجد االجنبي، بينت 
أن البيان الذي س�ُيصدَّر ع�ن الجولة الحالية 
م�ن الحوار س�يكون بياًن�ا ُمهلَهًا، س�ائب 

املخرجات...
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بعد أن عرقلتها »مسامير« الموازنة
عجلة البرلمان تسير على قارعة القوانين المعطلة 

المراقب العراقي/ المحرر االقتصادي...
شهدت أسعار بعض املواد الغذائية  ارتفاعا وصل اىل ٪1٠٠ 
بس�بب ارتفاع س�عر رصف ال�دوالر اىل 1448 دينار,بينما 
ارتفعت  أسعار املواد والسلع االستهاكية واالدوية واملواد 
االنش�ائية بنس�بة تراوح م�ن 2٠-3٠٪ ، وأثقل هذا االمر 
كاه�ل املواطن خاصة أن 3٠٪ من العراقين هم تحت خط 
الفق�ر أي أن املاي�ن يق�ع عليهم الرضر من خ�ال املواد 

الغذائي�ة, فالعائل�ة العراقي�ة تتحمل أعباًء كثرية بس�بب 
سياس�ات الحكوم�ة وقراراتها التي زادت من مس�تويات 
الفقر بشكل كبري, واليوم جاء قرار حكومي بفتح استرياد 
بعض املواد الغذائية لتشعل االسعار من جديد يف ظل غياب 

الرقابة الحكومية بأنواعها .
وأك�د عض�و لجن�ة االقتص�اد النيابية م�ازن الفي�يل ، أن  
إجراءات فتح االس�ترياد تؤكد بأن قرار رفع س�عر الدوالر 

كان مترسعاً وغري مدروس.
وق�ال الفي�يل يف بي�ان، تلقت “املراق�ب العراقي” نس�خة 
منه،  إن “مجلس األمن الوطني أصدر قراراً بفتح اس�ترياد 
الطماط�م ومصنع�ات الدواجن لس�د النق�ص الحاصل يف 
اإلنتاج املحيل وبّرروا ذلك القرار من أجل حماية املس�تهلك 

من ارتفاع األسعار”.
وأضاف، أن “هذا ماحّذرنا منه سابقا وبّيناه بأن قرار سعر 

الرصف ليس من أجل دعم الصناعة الوطنية وترجيح كفة 
التناف�س بن املنت�وج الوطني واملس�تورد لصالح املنتوج 
الوطن�ي، ف�إذا كان�ت امل�واد الغذائية املس�تهلكة مبارشة 
ودون صناعة تحويلية يتم استريادها لعدم كفاية املنتوج 
األويل منه�ا وه�و م�ا يعني ارتف�اع قيمة اس�تريادها عىل 

املواطن املستهلك بسبب ارتفاع رصف الدوالر ...
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الحكومة تناقض نفسها.. ترفع الدوالر لحماية 
المنتج المحلي وتفتح باب االستيراد !

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/خاص
أفاد مصدر امني، امس االربعاء، استهداف رتل تابع للقوات االمريكية 

عىل الطريق الرسيع يف األنبار.
وق�ال املصدر يف ترصيح صحفي تابعته »املراق�ب العراقي« إن »عبوة 
ناس�فة انفجرت عىل رتل تابع للق�وات االمريكية عىل الطريق الرسيع 

ضمن حدود محافظة االنبار«.
وأضاف، أن »املعلومات االولية تش�ري اىل أن االنفجار لم يس�فر عن أي 

خسائر برشية، فيما خلف خسائر مادية يف الرتل«.
ويأتي ذلك االس�تهداف بالتزامن مع الحوار االس�راتيجي الذي يجري 

بن العراق وواشنطن، حيث سيتضمن قضية مصري تلك القوات.
يذك�ر ان الق�وات االمريكية اعادت تواجدها يف الع�راق بعد عام 2٠14 
بذريع�ة محاربة عصاب�ات داعش االجرامية بعد ان انس�حبت منه يف 

2٠11 بموجب االتفاقية االمنية املرمة بن الطرفن.

استهداف رتل للقوات 
األميركية في األنبار

طهران: السبيل أمام أميركا سوى 
رفع الحظر بشكل كامل

موقفنا من الحوار األستراتيجي 
مع أميركا
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في هذا العدد
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المراقب العراقي/بغداد...
أعلنت كتلة دولة القانون، امس االربعاء، 
عن تقديمها طعن�اً يف موازنة 2٠21  اىل 

املحكمة االتحادية.
عط�وان  االئت�اف  ع�ن  النائ�ب  وق�ال 
العطوان�ي يف ترصي�ح صحف�ي تابعته 
»املراقب العراقي«  إنه »تم تقديم الطعن 
اىل املحكم�ة االتحادي�ة بش�أن املوازن�ة 
كونها الجهة الوحيدة للتش�كي والطعن 
بالق�رارات الترشيعي�ة الت�ي تصدر من 

مجلس النواب«.
وأض�اف، أن »هن�اك رضرا كب�ريا لح�ق 
باملواط�ن العراقي جراء إق�رار وترشيع 
قان�ون املوازنة، لكونها ل�م تراع الوضع 
االقتصادي وامل�ايل والظرف الذي يمر به 

البل�د«، الفت�ا اىل أن »هن�اك ردود افعال 
تتفق مع رؤية ائتاف دولة القانون بأن 
قرار رفع س�عر الدوالر أثر وبشكل كبري 

عىل املواطن«.
وكان رئي�س الجمهوري�ة برهم صالح 
قد صادق ع�ىل املوازن�ة االتحادية لعام 
»2٠21«، بع�د ان صوت عليه�ا الرملان 

نهاية اذار املنرصم.

المراقب العراقي/بغداد...
حذر تحالف الفتح، امس األربعاء، من سياس�ية تجويع الش�عب بعد ارتفاع اس�عار 

الدوالر واملصادقة عىل املوازنة.
وق�ال عضو التحالف، احم�د الكناني، يف ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« 
»نتوق�ع ان تظه�ر حرك�ة لرف�ع أس�عار ال�رصف ل��115٠ بع�د مصادقة رئاس�ة 
الجمهورية عىل املوازنة املرسلة اليه”، مبينا، انه” نحذر من هذه الحركات التي تريد 

احراق السوق وتجويع الشعب”.
وأض�اف،” عىل الحكومة الحذر من ردة الفعل لتحالف الفتح والقوى املنضوية تحته 
يف حال شهدت األسواق املالية أي ارتفاع يف أسعار الدوالر وعليها تحمل نتيجة قرارها 

غري املدروس”.
وأش�ار اىل ان” السعر الحايل اثر بشكل فعيل عىل املواطنن املوظفن وأصحاب الدخل 

املحدود وبالتايل نطالب باإلصاح الرسيع لهذه االزمة”.
يش�ار اىل ان مواطنن وكتا سياس�ية كانوا قد طالبوا برضورة خفض سعر الدوالر، 
بسبب التاثريات السلبية التي احدثها يف السوق واسعار البضائع التي عادت بالسلب 

عىل حياة الطبقة املسحوقة.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د رئيس كتلة ب�در النيابية حس�ن 
ش�اكر الكعب�ي، ام�س االربع�اء، ان 
اج�راء االنتخابات يف موعده�ا املحدد 
مرهون بيد مجلس الوزراء ومفوضية 
االنتخاب�ات. وق�ال الكعبي يف ترصيح 
العراقي«  تابعت�ه »املراق�ب  صحف�ي 
ان “الك�رة االن بي�د املفوضي�ة العليا 
باعتبار  ال�وزراء  لانتخابات ومجلس 
أن الرمل�ان أص�در قرار حل نفس�ه يف 
الع�ارش من العام الج�اري قبل 3 ايام 

م�ن موع�د اج�راء االنتخاب�ات ال�ذي 
حدده مجلس الوزراء نفسه”. واضاف 
“ع�ىل الحكومة ان تس�تعد اس�تعدادا 
كاما لتهيئة كاف�ة املتطلبات الازمة 
النج�اح العملية من االجه�زة واالمور 
التدريبية والتصويت  الفنية والدورات 
ملف�ات  ع�ىل  واالط�اع  البايوم�ري 

املرشحن”.
وتاب�ع “اذا لم تكن لديه�ا القدرة عىل 
اج�راء االنتخابات يف موعده�ا املحدد 

فعليها ان تعلن ذلك من اآلن”.

كتلة سياسية: إجراء االنتخابات 
مرهون بيد المفوضية والحكومة

تحذيرات نيابية من سياسة 
تجويع الشعب

ه إلى موازنة  أول طعن نيابي ُيوجَّ
»21« بعد المصادقة عليها

6
عماد محمد يشيد بخطوة  اطالق 

دوري الفئات العمرية 
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ملــف السيــادة على رأس أولـــويــاته..

قوانين »مستعصية« واستجوابات »مهمة« 
تتصدر أجندات البرلمان بعد َحل »عقدة« الموازنة 

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
بعد ح�ل عقدة قان�ون املوازن�ة االتحادية، 
ثم�ة قوان�ن وملفات مهمة س�تطرح عىل 
طاول�ة مجل�س الن�واب، خالل الجلس�ات 
املقبلة التي س�تبدأ من السبت املقبل، حيث 
توزعت هذه امللفات بن قوانن وصفها أحد 
النواب ب� »املس�تعصية« والتي مىض عليها 
أكثر من دورة نيابي�ة دون أن يتم تمريرها 
بس�بب الخالفات السياسية حولها، وكذلك 
ستش�مل الجلس�ات الرشوع باستجوابات 
عدد من الوزراء واملس�ؤولن أبرزهم وزيرا 
املالية والتج�ارة الحالي�ان ومحافظ البنك 

املركزي الجديد. 
وأك�د ن�واب يف الربمل�ان أنه ع�الوة عىل تلك 
امللف�ات، فأن مجل�س النواب س�يؤكد عىل 
الحكوم�ة تطبيق ق�راره الخ�اص بإخراج 

القوات االجنبية من االرايض العراقية. 
ويأت�ي التأكيد عىل مل�ف الوجود االمريكي 
بالتزامن مع بدء املرحلة الثانية من الحوار 
العراق�ي – االمريك�ي وال�ذي أك�د عدد من 
الن�واب أهمية إرشاك ممثلن من الس�لطة 
الترشيعي�ة يف مجريات�ه، ضمان�ا لط�رح 
قضية إخراج الوج�ود االمريكي من العراق 
خالل�ه وعدم تكرار س�يناريو الجولة االوىل 
م�ن الحوارات والتي تنصلت فيها الحكومة 

من طرحه.
وهددت الهيأة التنسيقية لفصائل املقاومة 
العراقي�ة، يف بي�ان رس�مي له�ا بتوجي�ه 
رضب�ات كبرية للقوات االمريكية يف حال لم 
يتضمن الحوار االس�راتيجي موعد خروج 
املحت�ل، وفيم�ا أك�دت أنه�ا لن تقب�ل مرة 
أخرى واسطة أي طرف بخصوص التواجد 
االجنبي، بينت أن البيان الذي س�ُيصدَّر عن 
الجول�ة الحالية م�ن الحوار س�يكون بياًنا 

ُمهلَهاًل، سائب املخرجات.
وكان عدد من ن�واب الربملان، قد عولوا عىل 

عم�ل مجل�س النواب بع�د تمري�ر قانوني 
املوازنة واملحكمة االتحادية، مشريين اىل أن 
الجلسات س�تكون زاخرة بالقوانن املهمة 

واالدوار الفاعلة للسلطة الترشيعية.
وب�دوره، أكد النائب عن تحالف الفتح عدي 
الشعالن، أن »هناك جملة من القوانن التي 

س�يعمل الربملان عىل إقراره�ا خالل الفرة 
املقبل�ة، منها قان�ون العش�وائيات وكذلك 
السعي إلقرار قانون النفط والغاز وغريهما 

م�ن القوان�ن«، مبين�ا أن »م�ن القوان�ن 
االخرى هي ترشيعات »مستعصية« لم يتم 
االتف�اق ع�ىل تمريرها منذ أكث�ر من دورة 

نيابية«.
وق�ال الش�عالن، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب 
العراقي« إن »املرحلة الجديدة التي ستعقب 
إقرار قانون املوازنة االتحادية سركز أيضا 
ع�ىل تفعي������ل ال�دور الرقاب�ي ملجلس 
الن�واب، س�يم�����ا أن هن�اك خروق�ات 
م�رت بها العديد م�ن ال�وزارات الحكومية 
خ�الل الف�رة املاضي�����ة ع�رب ع�رض 
مالحظ�ات ع�ىل عم�ل وزراء حك����ومة 

الك����اظمي«.
وأضاف، أن »هناك قوانن )رفض اإلفصاح 
عنها( من املستحيل أن يجري عليها توافق 
س�يايس لتمريره�ا، س�يما م�ن الجان�ب 

الكردي«.
وعىل صعيد االس�تجوابات بحق املسؤولن 
وال�وزراء الحكومي�ن، أك�د الش�عالن، أن 
»استجواب وزير املالية يتصدر استجوابات 
املسؤولن، بسبب خروقاته املالية وقراراته 
التعسفية التي وصل����ت لدرجة ال تطاق، 
وكذلك وزير التجارة بسبب الفشل يف تأمن 
الس�لة الغذائية للمواطنن س�يما بعد رفع 
س�عر ص������رف الدوالر، إضافة اىل ذلك 
محاف�ظ البن�ك املرك�زي الذي ه�و األخري 
عىل موعد مع االس�تجواب يف مجل�����س 
بالسياس�ية  تتع���ل�ق  ألس�باب  الن�واب 

املالية«.
أما فيما يتعلق بملف السيادة العراقية، لفت 
الشعالن اىل أن »هناك وقفة نيابية ستكون 
الع�راق  الوج�ود االمريك�ي يف  بخص�وص 
وكذل�ك االعتداءات االمريكية عىل الس�يادة 
الوطني�ة، والتش�����ديد ع�ىل الحكوم�ة 
باتخاذ املزيد من اإلجراءات الكفيلة بتطبيق 
ق�رار مجلس الن�واب الخاص بإخ�راج تلك 
الق�وات، وكذل�ك مناقش�����ة ه�ذا امللف 
بش�كل واضح وص����ريح خ�الل الجولة 

الثانية من الح����وار االسراتيجي«.

االزمة النيابية: لن ندعم الغاء الحظر الشامل في رمضان
املراقب العراقي/ بغداد...

اكد عضو خلية االزمة النيابية 
النائب س�لمان حس�ن، امس 
االربع����اء، عدم دعمه الغاء 
خ�����الل  الش�امل  الحظ�ر 

شهر رمضان املبارك.
وقال حسن، يف ترصيح تابعته 

»املراقب العراق�ي« إن »معدل 
خ�الل  اليومي�ة  االصاب�ات 
نيس�ان الجاري تأخ�ذ منحى 
مرتفع خاص�ة وان ي�����وم 
امس س�جل معدل ه�و االعىل 
من�ذ دخ�����ول الوب�����اء 
للع�راق وتج�اوز حاج�ز ال�7 

االف اصابة وهذا امر مقل��ق 
ج���دا يج�����ب االنتب���اه 
أن�ه  حس�ن،  واض�اف  ل�ه«. 
»اليدعم الغاء حظر الشامل يف 
رمض��ان يومن يف األسبوع”، 
الفتا اىل ان “االجراء وق���ائي 
معدالت  لتف�����ادي  ويأت�ي 
تخ�رج عن نط�اق الس�يطرة 
مؤكدا ب�ان ضع���ف تفاع�ل 
املواطنين مع االطر ال�وقائية 
االخي��ر  االرتف�اع  اىل  ق�اد 

بمعدالت عالي�ة ج�دا«.
واش�ار اىل ان »مقررات اللجنة 
العلي�ا ربما لن تش�هد تغريات 
يف ملف التوقيات حيال الحظر 
الش�امل والجزئ�ي يف رمضان 
لك�ن كل يش وارد خاص�ة مع 
لالصاب�ات«،  االخ�رية  ارق�ام 
باالط�ر  »االلت�زام  أن  مبين�ا 
وت�رية  وترسي�ع  الوقائي���ة 
التقلي�ح هم�ا من يحس�مان 
مل�ف ارتف�����اع االصاب�ات 

بفريوس كورونا«.

نائب سابق: رئاسة الجمهورية 
منعت اعدام آالف اإلرهابيين

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف تحالف عراقيون، عن وج�ود االف االرهابين 
يف السجون العراقية غالبيته�����م اكتسب حكمهم 
الدرجة القطعي�ة ول�����م ينف�ذ، داعيا اىل الضغط 
عىل رئاس�ة الجمهورية م��ن اج��ل املص����ادقة 
ع�ىل اعدامهم.وقال عضو التحالف والنائب الس�ابق 
محمد الل�كاش، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »اغل�ب االرهابن بات ال يخش��ى العقوبة بتنفيذ 
جرائم�ه كونه يعل�م عند القبض عليه يودع بس�جن 
خمس نجوم  وال ينفذ بحقة االع��دام مم��ا ش�جع 

عىل الجريمة«.
واضاف ان »هناك االف االرهابين مودعن بالسجون 
العراقية وص�درت بحقهم اح�كام االع�دام للغالبية 
منه�م«، مش�ريا اىل ان »ع�دم تنفيذ الحك�م يعود اىل 
عدم مصادقة رئاس�ة الجمهورية عىل احكام االعدام 

بحقهم«.
وطالب اللكاش ب� »الضغط عىل رئاس�ة الجمهورية 
م�ن اج�ل تنفيذ حك�م االع�دام بح�ق االرهابين ردا 
العتبار الش�هداء الذين س�قطوا جراء تل�ك العمليات 
االرهابية«.وافاد اللكاش ان “عدم تنفيذ الحكم جعل 
من بعض السياس�ين مدافعن عنهم تحت مس�مى 

املظلومية واملغيبن وغريها من التسميات”.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات 
املس�لحة يحيى رس�ول، امس االربعاء، 
ع�ن تمك�ن ق�وات مكافح�ة اإلره�اب 
والق�وة الجوية من قت�ل 60 إرهابياً يف 

سلسلة تالل حمرين.
وقال رس�ول، يف بي�ان تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إنه »بحس�ب 
توجيهات القائد العام للقوات املسلحة، 
ُمكافح�ة  جه�از  يف  األبط�ال  يواص�ل 
اإلره�اب عملياتهم النوعي�ة واملتميزة، 
وبعد إن أنطلقت عملية األس�د املُتاهب 

يف الشهر السابق«.

وأضاف أن »العملية أس�فرت عن تدمري 
)120( كهف�ا ووكرا وقتل )27( ُعنرصا 
م�ن داع��ش، والت�ي هرب ع�ىل أثرها 
بعض العنارص اإلرهابية نحو سلس�لة 
ت�الل حمرين، بعد أن ض�اق بهم الحال 
يف سلس�لة جبال قرة جوغ، فقد تمكن 
رجال جهاز ُمكافحة اإلرهاب من رصد 
تح�ركات هروبه�م ولم ُيطل�ق النريان 
عليهم من أجل كش�ف املق�رات البديلة 

التي سيلجأون لها«.
وأش�ار رس�ول إىل أن�ه »بعد إس�تقرار 
العن�ارص االرهابية داخل ه�ذه األوكار 
البديلة، أرس�ل جهاز ُمكافحة اإلرهاب 

الق�وة  إىل  املضاف�ات  أحداثي�ات ه�ذه 
الجوية العراقية، والت�ي بدورها قامت 
بش�ن قصف مكث�ف ع�ىل أوكار بقايا 
داع��ش بتاري�خ 25 آذار للع�ام2021 
ليشهد تدمري املقرات البديلة التي لجئوا 

أليها بشكٍل كامل«.
وأوضح، أن »القصف أس�فر عن مقتل 
بقاي�ا عصاب�ات  م�ن  إرهابي�اً   )60 (
ش�هدت  بعملي�ة  االرهابي�ة  داع��ش 
تكتيك نوعي جديد وُمحرف، باإلضافة 
لتنس�يق عايل املستوى بن أبطال جهاز 
ُمكافح�ة اإلرهاب ورجال القوة الجوية 

العراقية«.

املراقب العراقي/ املوصل...
أعلن�ت مديري�ة مكافحة املتفج���رات يف الحش�د الش�عبي، امس 
االربعاء، اس�تمرار رفع األلغام واملتفجرات يف الجانب األيمن ملدينة 

املوصل.
وق�ال املديري�ة، يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة منه أنها 
»ف�رق املكافحة تعمل عىل قدم وس�اق، لتطهري منطقة زنجيل من 
العبوات الناس�فة واملتفجرات التي خلفته�ا عنارص داعش، ضمن 

حملة »نهضة نينوى« الخدمية«.
وأطلق�ت هيئ�ة الحش�د الش�عبي، يف 26 آذار 2021، حملة خدمية 
ك�ربى بإس�م »نهضة نين�وى« إلع�ادة الحي�اة اىل مدين�ة املوصل 

بالتعاون مع إدارة محافظة نينوى. 

مكافحة اإلرهاب تقتل 60 داعشيا يف حمرين الحشد الشعيب يواصل رفع 
األلغام والمتفجرات يف الموصل ين
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األمن النيابية تحذر من فقرة في الحوار االستراتيجي تفشل تسليح القوات العراقية
املراقب العراقي/ بغداد...

اتهم�ت لجن�ة االم�ن والدف�اع النيابي�ة، 
ام�س االربعاء، الواليات املتحدة االمريكية 
بالس�عي إلفش�ال اي صفق�ة تس�ليحية 
االس�راتيجي  الح�وار  ع�رب  للع�راق 
املق����ب�ل, مبين�ة ان واش�نطن تحاول 
وب�كل الط�رق تثبي�ت فقرة ع�رب الحوار 
ع�ىل  االعتم�اد  تتضم�ن  االس�راتيجي 

طريانها.

وق�ال عض�و اللجن�ة كري�م علي�وي، يف 
ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن 
»امري�كا تس�عى وب�كل الط�رق لتثبيت 
فقرات ضمن الحوار االس�راتيجي املقبل 
تضمن ابقاء العراق عىل التسليح االمريكي 

وعدم التوجه اىل روسيا والصن«.
التوجه�ات  »تل�ك  أن  علي�وي،  وأض�اف 
س�تكون عواقبه�ا وخيم�ة ع�ىل الجيش 
العراق�ي والقوات املس�لحة ك�ون العراق 

بحاج�ة اىل مع�دات قتالية ودف�اع جوي 
املس����اومة  ع�ىل  يعتم�د  ال  حدي�ث 

االقليمية«.
واش�ار اىل أن »ابق�اء اعتم�اد العراق عىل 
طريان ما يس�مى بالتحالف الدويل يضمن 
عدم تنفي�ذ قرار الربملان بس�حب القوات 
االمريكي�ة م�ن الع�راق بداع�ي احتي�اج 
الحكوم�ة اىل الجه�ود الدولية يف مكافحة 

االرهاب«.

تغريدة

االعالمي احمد الطيب

     آخر شخصية يمكن ان تقدم 
ش���كرها ال���ى المحاضري���ن 
المجانيين هو وزير التربية، 
الن���ه الش���خص تب���رأ م���ن 
صرف الرواتب بعد الموازنة 

مباشرة! .
لذل���ك جه���ود المحاضريين 
اجب���رت الكاظم���ي وفريقه 
لرغبة  الخضوع  على  الوزاري 

الناس وعوائلهم.

مفردات في أتعس الزمان 
بما أننا من الع�رب األقحاح وال أدري من أين جاءت األقحاح 
وم�ن قحقحها ومن نّقحه�ا رغم أن كل املص�ادر التأريخية 
تشري إىل أن أصل أغلب العراقين الحالين هم من أرض اليمن 
التي أنعم الله عىل أهلها بالكربياء والش�جاعة والتحدي وها 
ه�ي قد أنجبت رج�اال يقاتلون وهم حف�اة وينترصون وهم 
جياع  ويمرغون أنوف األعداء من آل سعود وعمالء الصهاينة 

وهم محارصون . 
رغ�م كل ذل�ك وم�ا قيل ع�ن أصال�ة العراقين وش�جاعتهم 
وكربيائهم وطيبتهم إال أننا نجد الصورة اليوم يف بالد الرافدين 
مخلوطة مستخلطة مخبوصة مستخبصة بائسة مستبئسة 
فاس�دة مستفسدة فاش�لة مستفش�لة خارسة مستخرسة 
فاضحة مس�تفضحة عفنة مس�تعفنة , لقد اختلطت علينا 
األم�ور وتكاث�ر علينا املوت�ورون وتزاحم يف حياتن�ا الزعماء 
والق�ادة واملصلح�ون واملرش�دون والواعظ�ون والناصحون 
والناطق�ون واملغ�ردون ول�م نعد نعرف 
أين الفاسد وأين املفسد وأين الصالح 
وأي�ن الطال�ح وأي�ن األبي�ض وأي�ن 
األس�ود فالكل بل�ون رم�ادي غامق 
ش�لع قلع . وألننا عرب نعود ملا اعتاد 
علي�ه الع�رب يف زم�ن الجاهلية قبل 
اإلس�الم أنه�م إذا تكاث�رت خيوله�م 
وأصبح�وا  أمره�ا  عليه�م  واختل�ط 
ال يفرق�ون ب�ن أصيله�ا وهجينه�ا 
فكانوا يجمعونها كلها يف مكان واحد 
ويمنعون عنها األكل والرشب ألكثر من 
يوم أو يومن  ويوس�عونها رضبا بقس�وة وبع�د ذلك يأتون 
لها باألكل والرشب ويضعونه يف س�احة أمامهم فتنقسم تلك 
الخيول إىل مجموعت�ن. مجموعة تهرول نحو األكل والرشب 
ألنه�ا جائعة غري آبهة ملا فعلوا به�ا من تعذيب وإهانة بينما 
املجموع�ة الثانية تأبى األكل من الي�د التي رضبتها وأهانتها 
. بهذه الطريقة يفرقون الخيل األصيلة عن الخيل الهجينة . 

وم�ا أكثر الهجن يف مجتمعنا خيالً وخياالً بعدما صار الكثري 
م�ن الفق�راء والبؤس�اء واملظلوم�ن يصفق�ون ويرقصون 
ويهلل�ون ويزغ�ردون ويهتف�ون مل�ن أذلهم وظلمه�م ودمر 
مس�تقبل أبنائهم وربم�ا ولس�ت بالبعيد وال باملس�تبعد وال 
بالغري�ب أو املس�تغرب وال بالصعب أو املس�تصعب أن تأتي 
االنتخاب�ات فيمنح�ون الفاس�د والظالم واملناف�ق واملخبول 
والقات�ل واملج�رم أصواته�م وه�م صاغ�رون وب�ن الهجن 
واملس�تهجن واألصي�ل واملس�تأصل ضاع�ت الخي�ل وتاهت 

الخيالة.

إصبع عىل الجرح .. 

منهل عبد األمري المرشدي ..

بالــوثيقـة

تكلي����ف احم����د الخفاج����ي 
محافظا جديدا لذي قار.
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انتقلد النائب عن تحاللف الفتح فاضل الفتلاوي، القرارات التي 
الحقلت رضرا بالشلعب العراقلي، الفتلا اىل ان العائللة العراقية 
تعاني وضعا صعبا يف ظل ارتفاع اسلعار املواد الغذائية والسللع 
والبضائلع االخرى.وقال الفتلاوي ، ان “العائلة العراقية تتحمل 
اعباء كثرية وكبرية بسلبب سياسلات الحكوملة وقراراتها التي 
زادت من مستويات الفقر بشكل كبري”.واضاف ان “بعض الكتل 
السياسلية للم تراعلي الوضع املعيلي للمواطن، وللم تقف مع 
الرشائح الفقرية وخاصة ماورد من بنود يف املوازنة حددت سلعر 

رصف الدوالر”.
وبني الفتاوي، ان “القرارات الصادرة من الحكومة بشأن تعديل 
الوضلع االقتصلادي، لم تكن بجانلب املواطن، بلل اضافت عليه 

اعباء كبرية وخاصة يف مجاالت الكهرباء والصحة والتعليم”.

نائب: العائلة العراقية تعاني وضعا 
اقتصاديا صعبا بسبب قرارات الحكومة

أكلدت وزارة النقلل ، بلدَء العمل يف ملرشوع القطلار املعلَّق يف 
العاصمة بغداد قريباً.وقال مدير إعام الوزارة حسني الخفاجي 
يف بيلان ، إن “خطلط مرشوع القطلار املعلق يف بغلداد جاهزة 
ذة،  وهناك تنسليق ومفاوضلات مع أمانة بغلداد والرشكة املنفِّ
وجميلع اإلجلراءات بأتلمَّ االسلتعداد وبانتظلار بلدِء العمل يف 
املرشوع للريى النوَر قريباً”.من جهة أخرى أشلار إىل، “تجهيز 
حافات ذات الطابقني مكيفة وحديثة املنشلأ يف شلوارع بغداد 
، ما يسلهم يف انفتلاح خطوط جديلدة لها داخلل بغداد”.وعن 
اجراءات السلفر بني الخفاجي، أن “االجلراءات املتبعة معمول 
بها يف دول العالم، واليسلمح بالسفر إال بعد التأكد من إجراءات 
الفحلص، والبلدَّ من التشلديد حفاظاً على أرواح املواطنني من 

جهة وسمعة البلد من جهة أخرى”.

النقل : قطار بغداد المعلق 
االقت�صاديسيرى النور قريبا

تعبئـة وخدمـات الغــاز في البصرة تباشـُر  بنصب الخزانات في معمل الشعيبة الخدمات النيابية: تعرفة االنترنيت والهواتف النقالة لن تتغير بعد اقرار الموازنة
بارَش فرُع الشللللللركة العاملة لتعبئة 
وخدمات الغلاز يف البرصة ، بأعمال نصب 
خللللللزانلي غللللللاز جديديلللللن 
سلعة 116م3 للكل خلزان ، فلللللللي 
معمل غاز الشعيلللللبة يف البصللللرة، 
بالتنسليق ملع شللللللللركة املعلدات 

الهندسية.
وذكر اعام الفرع بحسب بيان »تأتي هذه 
األعمللللال بعد خلروج خزانلات قديمة 
من الخدملة، وتحللللقيقاً ملرشوع زيادة 
الطاقلة التخزنّيلة واللللللللذي ُيعدُّ من 
املشلاريع املهّمللللللة السلتيعلللللاب 

اكلر طاقلة ُممكنلللللة ملللللن مادة 
الل LPG، ُتسهُم بتوفري خزيٍن كاٍف ملعمِل 
غاز الشعيبة ومعامل تعبئة الغاز بصورة 

عامة.
لتعبئلة  العاملة  الشلللللركة  أنَّ  ُيذكلر 
وخدمات الغاز وحسلب توجيهات إدارتها 
العليلا تسلعى لتكثلللللليلف جهودهلا 
وتسلخري كافللللللة إمكاناتهلا النجاز 
ملرشوع زيلادة الطاقلات التخزينيلة يف 
مواقعللللها كمشلللللروع اسرتاتيجي 
يف العلراق السليما يف محللللللللافظلة 

البرصة.

نفلت لجنلة الخدمات النيابيلة ، وجود أي 
زيادة يف أسلعار بطاقلات تعبئة الرصيد يف 
الهواتلف النقالة بعد اقرار املوازنة، محذرا 
من استخدام املوازنة ذريعة لرفع االسعار.

وقلال عضو اللجنلة ازاد حميد شلفي  أن 
“أسلعار بطاقات الشلحن كملا هي دون 
أي تغيلري أو خفض للقيملة الفعلللللية 

الرصيد”.
وأضاف أن “هنلاك بعض ضعاف النفوس 
وراء ارتفاع أسعار بطاقات تعبئة الرصيد 
يف الهواتلف النقاللة “، وأوضللللللح أن 
مجلس النواب يخيل مسلؤوليته علللللن 

تعبئلة  أسلعللللللار  يف  ارتفللللاع  أي 
الرصيد “.

مؤكدا أن “اللجان النيابية املعنية ستناقش 
االرتفلاع  وكذللك  االتصلللللاالت  مللف 
الطفيللللف  باسلعار تعبئة الشحللللن  
اللذي تناقلتله بعلللللض وسللللللائل 

اإلعام “.
واكلد شلفي ، علزم الرمللان فتلح مللف 
اقاللة  بعللللللللد  االتصلاالت  رشكات 
فسلاد  أن  مبينلللللا  الخويللدي،   عليل 
ملف رشكات االتصلللاالت يف العراق بالغ 

الخطورة “.

انخفاض خامي البصرة 
الخفيف والثقيل

مصرف الرشيد يقرر 
منح سلفة للمستفيد من 

الراتب التقاعدي

انخفض سلعر نفط خام البرصة الخفيف 
والثقيل ، بعد افتتاحه.

وانخفلض نفط البلرصة الخفيف املصدر 
آلسليا إىل 62.53 دوالرا للرميلل بمقلدار 
2.45 دوالر وبنسبة 3.77% ، فيما سجلت 
اسلعار خام البرصة الثقيلل 60.39 دوالرا 

للرميل بانخفاض بلغ نسبته %2.06.
وسلجل سلعر النفلط العربلي الخفيلف 
السلعودي 62.49 دوالرا للرميل، وسلجل 
دوالرا   62.04 االماراتلي  مربلان  مزيلج 
للرميل، وسجل مزيج سلهران الجزائري 
سلجل  فيملا   ، للرميلل،  دوالرا   61.62
بونلي الخفيلف النيجلريي 62.24 دوالرا، 

وجرياسول االنغويل 62.43 دوالرا .
وكانت أسلعار النفلط العاملية قد ارتفعت 
ليسلجل خلللللام برنلت 62.84 دوالرا، 
وخام غرب تكسلاس االمريكي اىل 59.44 

دوالرا.

قرر مرصف الرشليد ، منح سلفة شخصية 
للمسلتفيد من الرتلب التقاعلدي واملوطن 
راتبه لدى املرصف، وذلك بعد كانت السلفة 

مقترصة سابقاً عى املستفيد األصيل.
واوضح املكتب االعامي يف بيان ، انه »تقرر 
منح سلفة شخصية للمسلتفيد من الرتب 
التقاعلدي واملوطلن راتبله للدى املرصف، 

بمبلغ حدد مابني )5-8( مليون دينار«.
واضلاف ان »منح السللفة للمسلتفيد يتم 
بمثل رشوط  منح املتقاعد االصيل واملعمول 

بها«.

الحكومة تفتح استيراد المواد الغذائية بسعر الدوالر »الجديد« 
وتوقعات بارتفاع معدالت الفقر بسبب الغالء

تبيع »الطماطم« للسعودية بسعر بخس وتستورد بأضعافه

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي..
شلهدت أسلعار بعض امللواد الغذائيلة  ارتفاعا 
وصل اىل 100% بسبب ارتفاع سعر رصف الدوالر 
اىل 1448 دينار,بينملا ارتفعلت  أسلعار امللواد 
والسللع االسلتهاكية واالدوية واملواد االنشائية 
بنسلبة ترتاوح ملن 20-30% ، وأثقلل هذا االمر 
كاهل املواطلن خاصة أن 30% من العراقيني هم 
تحت خط الفقر أي أن املايني يقع عليهم الرضر 
ملن خلال امللواد الغذائيلة, فالعائللة العراقية 
تتحمل أعباًء كثرية بسلبب سياسلات الحكومة 
وقراراتها التي زادت من مستويات الفقر بشكل 
كبري, واليلوم جاء قرار حكومي بفتح اسلترياد 
بعض املواد الغذائية لتشعل االسعار من جديد يف 

ظل غياب الرقابة الحكومية بأنواعها .
وأكد عضو لجنلة االقتصاد النيابية مازن الفييل 
، أن  إجراءات فتح االسلترياد تؤكد بأن قرار رفع 

سعر الدوالر كان مترسعاً وغري مدروس.
وقلال الفييل يف بيلان، تلقت “املراقلب العراقي” 
نسلخة منله،  إن “مجلس األملن الوطني أصدر 
ومصنعلات  الطماطلم  اسلترياد  بفتلح  قلراراً 
الدواجن لسلد النقص الحاصلل يف اإلنتاج املحيل 
وبّرروا ذلك القرار من أجل حماية املسلتهلك من 

ارتفاع األسعار”.
وأضاف، أن “هذا ماحّذرنا منه سابقا وبّيناه بأن 
قرار سلعر الرصف ليس من أجل دعم الصناعة 
الوطنيلة وترجيلح كفلة التنافس بلني املنتوج 
الوطني واملسلتورد لصالح املنتوج الوطني، فإذا 
كانت امللواد الغذائية املسلتهلكة مبارشة ودون 

صناعلة تحويليلة يتم اسلتريادها لعلدم كفاية 
املنتلوج األويل منهلا وهو ما يعنلي ارتفاع قيمة 
استريادها عى املواطن املسلتهلك بسبب ارتفاع 
رصف اللدوالر ، فكيلف ببقية الصناعلات التي 
تتوقف على مواد أوليلة وخطلوط إنتاجية يتم 

استريادها من خارج العراق”. 

ويف هلذا الشلأن أكلد الخبلري االقتصلادي إيلاد 
املالكي, أن قرارات الحكومة تثبت يوما بعد آخر 
بأنها غلري مدروسلة وترض باملواطلن من ذوي 
الدخل املحدود , بل إنها أسلهمت يف رفع معدالت 
الفقلر يف الباد , فقرار رفع سلعر رصف الدوالر 
هدفله ليلس اقتصاديلا وإنما إشلغال الشلارع 

العراقلي باالسلعار ، حتى يتلم تمريلر قرارات 
مصرييلة بلدون معارضة شلعبية ويف مقدمتها 
خروج قوات االحتلال االمريكي من العراق وما 
ترتب عما يحدث يف جولة املفاوضات مع الجانب 

االمريكي.
وقلال املالكي يف اتصال ملع ) املراقب العراقي(: 

حذرنا سلابقا واليوم نعيد تحذيرنا من سياسة 
الحكومة الحالية التي تهدف اىل تجويع املواطن 
وجعله ينشلغل بهلذه القضية , ففتح اسلترياد 
الطماطلم ومنتجلات الدواجن دليل عى فشلل 
سياسلة الحكومة االقتصادية ألنه سلريفع من 
أسلعار تللك امللواد بشلكل مضاعلف , وبالتايل 
اليسلتطيع املواطن توفري لقمة العيش لعائلته, 
فالحكوملة أهمللت الزراعلة والصناعة وبقيت 
تعتمد عى عوائد النفط فقط ما سيضاعف من 

مشاكلها عى الصعيد الداخيل والخارجي .
ملن جهتله أكلد املختلص بالشلأن االقتصادي 
جاسلم العكيليل , أن قلرار تثبيت سلعر رصف 
اللدوالر يعد ملن القلرارات االرتجاليلة التي لم 
تدرس بشلكل صحيح من الحكوملة، محذرا يف 
الوقت ذاته من اسلتمرار ارتفاع نسبة الفقر يف 
الباد , فسعر رصف الدوالر ألحق أرضارا مادية 
كبلرية بالحالة املعيشلية للمواطلن، وهذا يمثل 

قرارا ارتجاليا لم يدرس بشكل صحيح.
وقلال يف اتصلال ملع ) املراقلب العراقلي(: إن 
سياسلة الحكوملة بتصديلر آالف االطنلان من 
الطماطلم اىل السلعودية وبعلض دول الخليلج 
أملر يلدل عى علدم معرفتهلا بباطلن االمور , 
فهي اليوم تسلتورد الطماطم بأسلعار مرتفعة 

وتبيعها للسعودية بسعر بخس.
يشار إىل أن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي 
أعللن عن السلماح باسلترياد 50 أللف طن من 
الطماطلم و50 ألف طن ملن ُمصّنعات الدجاج 

خال شهر رمضان.

السلوقية  القيمللة  أن  بيانلات  أظهلرت 
للعملات املشلفرة سلجلت أعى مسلتوى 
عى اإلطاق عند تريليوني دوالر، ملللللع 
سلجلتها  التلي  املكاسلب  اجلللللتلذاب 
يف األشلهلللر املاضيللللللة لطللب ملن 
واملسلتثمرين  االسلتثمارية  املؤسسلات 

األفراد.
 2.02 السلوقية  القيمللللللللة  وبلغلت 
تريليللللون دوالر فللللي منتصلللللف 
التلللللللللللللداول ليلللللوم  جلسلة 

امس االربعاء.
وجرى تلداول بيتكويلن، العملة املشلفرة 
األكلر يف العاللم، فللللي أحلدث معاملة 
مرتفعلة 1.17 باملئلة عنلد 58 ألفا و894 
 1.1 قدرهلا  سلوقية  قيملة  ملع  دوالرا، 

تريليون دوالر.
وكانت بيتكوين قد سلجلت أعى مسلتوى 
لهلا عى اإلطاق فللللللوق 61 ألف دوالر 
العلام،  هلللللذا  سلابق  وقللللللت  يف 
لكلللللنهلا تراجعت منلللللذ ذلك الحني 
ليجلللللري تداولهلا فلللي نطلاق ضيق 

نسبيا.
وارتفعلت إيثرييلوم، ثانلي أكلر العمات 
املشلفرة من حيث القيمة السوقية، 1.01 

باملئة إىل 2095.16 دوالر.
قياسليا  مسلتللللوى  سلجلت  وكانلت   
مرتفعلا عنلد 2145 دوالرا يلوم الجمعلة 

املايض.

قيمة العمالت المشفرة 
تسجل مستوى قياسيا 

عند تريليوني دوالر
شهدت أسعار النفط ارتفاعا بأكثر من 
دوالريلن ، يف وقت يراهن املسلتثمرون 

عى تعاف اقتصادي عاملي رسيع.
للنفلط  اآلجللة  العقلود  وارتفعلت 
األمريكلي بأكثر من دوالرين إىل 60.66 
دوالر للرميلل، فيملا صعلدت العقود 
اآلجللة لخام برنت أكثر من دوالرين إىل 

64.18 دوالر للرميل.

للوول  الرئيسلية  امللؤرشات  وبلغلت 
سلرتيت أعى مسلتوياتها عى اإلطاق 
أملس االثنلني بعلد بيانات أشلارت إىل 
تعاف قلوي لسلوق العملل األمريكية 
ونشلاط قطاع الخدمات، مما سلاهم 
يف تحسلن معنويات املسلتثمرين حتى 
مع زيلادة اإلصابات بفلريوس كورونا 

عامليا.

أسعار النفط تقفز أكثر من دوالرين

أرقام واقتصاد
% 5

مليارات دينار خصصتها 
وزارة التجارة لدفع 
مستحقات مسوقي 
الحنطة في ذي قار

 6

نسبة الفائدة التي 
حددها مصرف الرافدين 
لقروض ترميم وتأهيل 

الدور السكنية

ابلدى مكتلب املفوضيلة العليلا لحقلوق االنسلان يف 
محافظلة البرصة اسلتغرابه ملن اسلتمرار منع مواد 
أساسلية وشلحيحة تدخل يف قوت املواطن بحجة دعم 
املنتج املحيل وحسلب الروزناملة الزراعية بينما تدخل 
نفس هذه املواد من شمال الباد مما يضاعف أسعارها 

ويحمل األفراد نقصا مضاعفا للدخل.

وقلال املكتلب يف بيان صحفلي : بعد الرصلد واملقارنة 
بلني دخلل الفلرد الشلهري ملئلات االالف يف محافظة 
البرصة وقياس مستوى االرتفاع يف اسعار جميع املواد 
الغذائية والدوائية واالسلتهاكية بنسبة تصل لبعضها 
إىل الل 50% وأكثر قياسلا ملا كان قبل رفع قيمة الدوالر 
األمريكلي امام العملة الوطنية »فلان مكتب املفوضية 

يسلجل أمام الحكوملة املركزية ان ماتقلدم يعد قمعا 
وتمييزا عى الحقلوق االقتصادية واالجتماعية لإلفراد 
ملع التفلي الكبلري والخطلري لفايلروس كورونلا يف 

البرصة .
ودعلا املكتلب يف بيانله الحكومة اىل النظلر يف مصلحة 

أفرادها وإيجاد حلول مناسبة لتوفري قوت املواطن .

حقوق االنسان بالبصرة : منع مواد أساسية بحجة دعم المنتج المحلي بينما تدخل نفس المواد من شمال البالد

38 عالميًا.. العراق يحافظ على مرتبته بأكبر احتياطي الذهب
أفلاد املجللس العاملي للذهب 
، بلان العلراق حافلظ على 
مرتبته 38 بأكر احتياطيات 
العاللم ملن املعلدن األصفر 

النفيس.
وقال املجلس يف احدث جدول 
له لشلهر نيسان لعام 2021 
واطلعلت عليه وكالة شلفق 
البنلوك  »حيلازة  ان  نيلوز 
 100 اللل  لللدول  املركزيلة 
الجلدول  فلللللي  املدرجلة 
اللللللف   35.218 بلغلت 

طن«.
 مبينلا ان » العلراق حافلظ 
بأكلر   38 مرتبتله  على 
احتياطيات العالم من املعدن 
األصفلر النفيلس والخامس 
طنلا   96.3 بواقلع  عربيلا 
وهلو يمثلل 8.9 % من باقي 

االحتياطلليات االخرى«.

واضلاف ان الواليات املتحدة 
األمريكيلة ملا زاللت تحتلل 
املرتبة األوىل يف أكر احتياطي 

للذهلب وبمقدار 8.133 الف 
طلن، تليهلا املانيلا وبمقدار 
3.362 اللف طن، فيلللللما 

تذيلت القائمة اليمن بمقدار 
تسلبقهللللللا  طلن   1.6
هايتللللي بمقللللدار 1.8 

طن«.
واشلار اىل ان »أبرز املشرتين 
للذهب خال هذا الشهر هما 
الهنلد وبمقلدار 11.2 طنلا 
واوزبكسلتان وبمقلدار 7.2 
طنا، وكازخسلتان 1.6 طنا 
طنلا،    0.5 وكولومبيلللللا 
فيملللللا كان أبرز البائعني 
تركيلا وبمقللللللدار 11.7 

طنا ».
العامللي  مجللس  ان  يذكلر 
للذهلب واللذي يقلع مقلره 
يف اململكلة املتحلدة ويمتللك 
ومعرفلة  واسلعة  خلرة 
املسلببة  باللعوامل  عميقلة 
لتغيري السوق ويتكلللللون 
أعضلاؤه ملن أكلر رشكات 
فلللي  الذهب  تعديللللللن 
وأكثلللللللللرهلا  العاللم 

تقدماً.
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وول ستريت جورنال: جهود الوساطة مع األمير حمزة تعثرت

صحيفة: نتنياهو بدأ بفقد السيطرة ويحاول تفكيك مؤسسات الدولة

أخبار من 
الصحف 

والمجالت
المراقب العراقي/ متابعة...

اعلنت منظمة الصحة العاملية بتس�جيل أكثر من 
4 ماليني حال�ة إصابة جديدة بفريوس كورونا يف 

العالم خالل األسبوع من 29 اذار إىل 4 اذار.
وأوضح�ت بيان�ات املنظمة الدولي�ة املختصة أن 
معدل اإلصابة، زاد بنسبة 5% مقارنة بفرتة األيام 

السبعة السابقة.
اإلصاب�ة  ح�االت  ارتف�اع  البيان�ات  ورص�دت 
ب�”كوفي�د – 19 عاملي�ا لألس�بوع الس�ادس عىل 

التوايل.
وكان ق�د ت�وىف يف األس�بوع امل�ايض بمضاعفات 
اإلصابة بعدوى كورونا 71 ألف ش�خص، وهو ما 

يزيد بنسبة 11% عن األسبوع السابق.
وحصلت زيادة ملحوظة بشكل خاص يف معدالت 
اإلصابة خالل أسبوع يف جنوب رشق آسيا بنسبة 

36%، ويف منطق�ة غ�رب املحيط الهادئ بنس�بة 
25%، ورشق املتوسط بنسبة %10.

ويف أوروب�ا أصي�ب أكثر من 1.6 مليون ش�خص 
يف س�بعة أيام، وتويف أكثر من 24 ألفا، وس�جلت 
يف األمريكتني أكثر م�ن 1.3 مليون إصابة جديدة 
وأكث�ر من 37 ألف حالة وف�اة، فيما حّدد األطباء 
يف جنوب رشق آس�يا، أكثر من 592 ألف مصاب، 

وتويف أكثر من 4 آالف شخص.
وبحسب النرشة الوبائية ملنظمة الصحة العاملية، 
يف الف�رتة م�ن 29 مارس إىل 4 أبريل، تم تس�جيل 
4.038.292 مصابا و71355 حالة وفاة يف العالم، 
وُسجل حتى 4 أبريل ما مجموعه 130.459.184 

إصابة و 2.842.325 حالة وفاة بني املرىض.

العالم يسجل 4 ماليين إصابة بكورونا خالل أسبوع واحد

المراقب العراقي/ بغداد...
املراقب العراقي/ متابعة

إن�ه »يف ح�ال فش�ل  ق�ال كات�ب إرسائي�ي 
بنيامني نتنياهو يف تشكيل حكومته القادمة، 
فس�يكون م�ن األس�هل ع�ىل نفت�ايل بيني�ت 
تش�كيل حكومة تغيري تح�ت قيادته، وبالتايل 
فإنه بمجرد انتهاء صالحية نتنياهو، سيكون 

التوتر السيايس يف إرسائيل أقل اضطراباً«.
وأضاف بن كاسبيت وثيق الصلة بدوائر صنع 
الق�رار األمن�ي والس�يايس، ومق�دم الربامج 
اإلذاعي�ة والتلفزيوني�ة، يف مقال�ه بصحيف�ة 
»معاريف«، أن »نتنياهو يعيش حالة أشبه ما 

تك�ون بالدوار، يصدر عنه ضوضاء، ويوش�ك 
أن يفقد الس�يطرة، وب�دا يف خطاباته األخرية 
أنه يخرس حياته السياس�ية، وه�و الذي دأب 
عىل تقديم االستعراضات لزعيم يحاول تفكيك 

مؤسسات إرسائيل من الداخل«.
وأش�ار إىل أن »نتنياه�و واصل ب�ث األكاذيب 
أم�ام املدع�ي العام ال�ذي ين�وي تقديم الئحة 
االته�ام ض�ده، وكلم�ات الكراهي�ة باتج�اه 
خصوم�ه السياس�يني، وحديث�ه الدائ�م ع�ن 
املؤام�رة الكب�رية من�ذ س�قوطه االنتخاب�ي، 
ويواصل أداءه املهلوس، ورغم كل أحاديثه مع 
حلفائه السياس�يني، فلم يتحقق هدفه أيضا، 

ويف النتيج�ة فإن وضعه الس�يئ ازداد س�وًءا، 
بدال من تحسينه«.

وأوضح أن »السلوك السيايس األخري لنتنياهو 
يف مرحل�ة م�ا بع�د إع�الن النتائ�ج النهائي�ة 
لالنتخاب�ات ظه�ر أنه ل�م يعد مؤه�اًل إلدارة 
إرسائي�ل، رغ�م أن�ه م�ن الصع�ب اس�تيعاب 
حقيقة أن الرجل الذي يفرتض أن يكون رئيس 
الحكومة يواصل االنقضاض عليها لتفكيكها 
من الداخل، فهو ال يفوت أي لحظة، وال يخجل 
وال يتلعث�م، بينما يلوم أهم مؤسس�ات الدولة 
عىل ما يصفها »االنقالب« عليه، وهي القضاء 

واالدعاء العام«.

المراقب العراقي/ بغداد...
س�رتيت  وول  صحيف�ة  قال�ت 
الوس�اطة  جه�ود  إن  جورن�ال 
م�ع ويل العه�د األردني الس�ابق 
األمري حم�زة تعثرت بعد ترسيب 
تس�جيل صوت�ي ل�ه م�ع رئيس 
األركان يف الجيش األردني يوسف 

الحنيطي.
وق�ال وزي�ر الخارجي�ة األردني 
أيمن الصفدي للصحيفة إن بالده 
يمثله  حيدت »تهدي�دا متزاي�دا« 
األمري حمزة الذي انتقد سياسات 

عمان.
وأض�اف الصف�دي، وه�و نائ�ب 
أن  األردن�ي،  ال�وزراء  رئي�س 
ج�رى  والتهدي�دات  التح�ركات 
احتواؤه�ا بالكام�ل، وأنها تحت 

السيطرة.
األم�ري  أن  الصف�دي  وأوض�ح 
حم�زة لم يش�كل تهدي�دا فوريا 
عىل البالد، مضيفا أن الس�لطات 
األمني�ة ردت ع�ىل جه�ود تتعلق 
ب�«إذكاء الس�خط الش�عبي عىل 
املتده�ور،  األردن�ي  االقتص�اد 

وتقدي�م نفس�ه كحاك�م بديل«، 
بحسب الصحيفة.

وأش�ار الصف�دي إىل أن ما حصل 
ال يص�ل إىل حد االنق�الب. وتقول 
الصحيف�ة إن ترسيب التس�جيل 
الصوتي لألم�ري حمزة مع رئيس 
هيئ�ة األركان يوس�ف الحنيطي 
ق�د يك�ون أدى إىل تعقي�د جهود 
الوس�اطة من األم�راء الكبار، إذ 
ع�ادة تج�ري مثل تل�ك األمور يف 

إطار الرسية.
وقال شخص مطلع عىل األحداث 

إن الوس�اطة تعث�رت يف البداي�ة 
ع�ىل  الصف�دي  ظه�ر  عندم�ا 
التلفزي�ون يف خطاب�ه الذي وجه 
في�ه اتهام�ات إىل األم�ري حمزة. 
والثالثاء، أصبح مصري الوساطة 
بع�د  أخ�رى  م�رة  ش�ك  مح�ل 
التسجيل الصوتي. وقال  ترسيب 
مراقب�ون إن التس�جيل يعود إىل 
يوم الس�بت حني طلب الحنيطي 
م�ن األم�ري حم�زة التوق�ف عن 
التواصل مع أشخاص من خارج 

العائلة املبارشة.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد املس�اعد الخ�اص لرئيس الربمل�ان االيراني يف الش�ؤون الدولية 
حس�ني امري عبد اللهيان أنه الس�بيل أمام امريكا سوى رفع الحظر 

بصورة كاملة.
وأورد حسین امیر عبد اللهیان تغريدة كتبها عىل حسابه الشخيص 
يف موقع تويرت يف االش�ارة اىل ارصار امريكا عىل التفاوض مع ايران: 
إن إرصار امريكا عىل التفاوض ليس باالمر الجديد وكنا قد تفاوضنا 

مع الديمقراطيني والجمهوريني لكنهم نكثوا تعهداتهم.
واضاف أن سياسة التفاوض من أجل التفاوض خداع والسبيل أمام 

أمريكا سوى اتخاذ خطوة عملية يف رفع الحظر بصورة كاملة.
وشدد عىل ان »شعبنا لن ينىس مطلقا جريمة البيت االبيض باغتيال 

الشهيد سليماني«.

المراقب العراقي/ متابعة...
انخفض متوس�ط األعم�ار يف معظم أنحاء االتح�اد األوروبي العام 
امل�ايض، حي�ث كافحت الكتل�ة املكونة م�ن 27 دولة ض�د تأثريات 

وعواقب جائحة فريوس كورونا.
وقالت وكالة »يوروس�تات« املعنية باإلحص�اء يف االتحاد األوروبي، 
إن�ه »يف أعق�اب تفيش وب�اء كوفي�د – 19 العام امل�ايض، انخفض 
متوس�ط العمر املتوقع عن�د الوالدة يف الغالبي�ة العظمى من الدول 

األعضاء يف االتحاد األوروبي«.
وأضاف�ت أن أك�رب انخف�اض كان يف إس�بانيا، بخس�ارة 1.6 عام، 

مقارنة بعام 2019.
وج�اءت بلغاريا يف املركز الثاني بخس�ارة 1.5 ع�ام، تليها ليتوانيا 
وبولندا ورومانيا، التي شهدت جميعها انخفاضا بمقدار 1.4 عام.

وكانت الدنمارك وفنلندا الدولتني الوحيدتني اللتني شهدتا ارتفاعا يف 
متوسط العمر املتوقع، بمعدل 0.1 عام.

ولم تكن هناك إحصائية ش�املة متاحة م�ن االتحاد األوروبي، ألن 
إيرلندا لم تبلغ عن البيانات الخاصة بها.

طهران: السبيل أمام أميركا سوى 
رفع الحظر بشكل كامل

انخفاض متوسط
 األعمار في االتحاد األوروبي 

وسط الجائحة

أردوغان يفتتح معركة الرئاسة بتموضع دولي
المراقب العراقي/ متابعة

خالل األع�وام املاضية، انغمس�ت 
تركي�ا يف معظم رصاعات املنطقة. 
وبداًل من سياسة »صفر مشاكل«، 
الرئي�س  سياس�ة  عن�وان  ص�ار 
الرتكي رجب طيب اردوغان »صفر 
صداقات«. وكان م�ن الطبيعي أن 
تؤدي سياس�ة كه�ذه إىل رصاعات 
داخ�ل تركي�ا نفس�ها، ب�ني حزب 
والتنمي�ة(  )العدال�ة  إردوغ�ان 
ومعارضيه. كما أدت إىل خصومات 
وع�داوات مع ال�دول املترضرة من 
التدخ�ل الرتك�ي، كان�ت أنق�رة يف 
غنى عنها. ول�م يقترص األمر عىل 
خالف�ات اردوغ�ان م�ع جريان�ه، 
بل اتس�ع ليش�مل عالق�ات تركيا 
م�ع دول أوروبي�ة، أبرزها اليونان 

وفرنسا وأملانيا.
هذه السياس�ة لم تساعد إردوغان 
عىل حماي�ة املصال�ح الرتكية، بل 
عىل العك�س زادت التوت�رات، كما 
زادت م�ن عزلته. ه�ذا األمر دفعه 
اىل إع�الن البح�ث ع�ن أصدق�اء، 
الخصوم�ات  إنه�اء  ورضورة 
واالنفت�اح عىل كل الدول التي يريد 
تحس�ني العالقات معه�ا: الواليات 
املتحدة وروسيا واالتحاد االوروبي 

والعالم العربي.
وفرض ف�وز بايدن ع�ىل إردوغان 
تغي�ري سياس�اته، فح�اول إطالق 

لرتطي�ب  املب�ادرات  م�ن  سلس�لة 
االج�واء مع�ه، يف ظ�ل إدراك�ه أن 
فرتة الس�ماح السابقة قد انقضت. 
وق�ام  مرون�ة  باي�دن  ُيظه�ر  ل�م 
بط�رح القضايا الخالفي�ة بينهما، 
خصوًص�ا ملفات الفس�اد وحقوق 
اإلنس�ان. ويف امللف�ات الخارجي�ة، 
ح�اول إردوغ�ان تخفي�ف عزلت�ه 
الدبلوماسية، وغرّي من لهجته تجاه 
اليونان، ودخل يف مفاوضات جديدة 
العالق�ات  تحري�ك  وأع�اد  معه�ا، 
مع مرص، وس�ّهل الحل الس�يايس 
مفاوض�ات  يف  ودخ�ل  ليبي�ا،  يف 
حول س�وريا م�ع واش�نطن. لكن 
محاوالته هذه لم تلق حتى الساعة 
آذان�ا صاغية من باي�دن، خصوصا 
نظ�ام  ع�ىل  تركي�ا  اس�تحواذ  أن 
الدف�اع الجوي ال�رويس »إس-400 
»يمث�ل أك�رب مش�كلة يف العالقات 
الثنائية. ومن الصعب رفع عقوبات 
»كاتسا«، وإعادة تركيا إىل مرشوع 
إنتاج الطائرة »إف-35 » الستيعاب 
إردوغ�ان، ما لم يرتاجع عن صفقة 
الصواريخ الروسية. ولدى إردوغان 

مخ�اوف كبرية م�ن أن إدارة بايدن 
قد تس�تهدف الحكومة الرتكية من 
خالل عقوبات قانون »ماغنتسكي« 
بسبب انتهاكاته الفاضحة لحقوق 

اإلنسان.
عدم اتص�ال بايدن بإردوغان ُيظهر 
أن تركيا ليست أولوية عىل أجندته. 
وهن�اك ش�كوك يف ع�ودة العالقات 
ب�ني البلدي�ن إىل طبيعته�ا، م�ا ل�م 
يق�م إردوغ�ان بتغي�ري الكث�ري من 
سياس�اته التوس�عية يف املنطق�ة، 
ألن واش�نطن ل�ن تق�دم له ش�يئا. 
ولك�ن تركيا موجودة ع�ىل األجندة 
املس�ؤولون  ويع�ي  األوروبي�ة، 
إردوغ�ان  حاج�ة  األوروبي�ون 
ل�«تطبي�ع« عالقاته االوروبية، وأن 
األتراك يري�دون العودة للتعاون مع 
االتح�اد األوروبي ألنهم يعانون من 
صعوب�ات اقتصادي�ة كب�رية ومن 
مش�اكل مع الحلف األطليس. تركيا 
أم�ام خياري�ن: إم�ا التع�اون م�ع 
أوروبا، وإما انتظار فرض عقوبات 
عليها يف حال استمرت يف سياساتها 

االستفزازية السابقة.

ويعم�د االتحاد األوروب�ي إىل إعادة 
النظ�ر يف خطت�ه ملس�اعدة تركي�ا 
ولبنان واألردن مالًيا من أجل تحمل 
لالجئ�ني  املكل�ف  الوج�ود  تبع�ات 
والنازحني الس�وريني. ودأبت أنقرة 
ع�ىل الش�كوى م�ن أن م�ا تتلق�اه 
م�ن االتح�اد األوروب�ي ال يش�كل 
س�وى »قطرة يف بحر« مما ترصفه 
ع�ىل الالجئني. وم�ا يري�ده االتحاد 
األوروبي أن تمتنع تركيا نهائًيا عن 
اس�تخدام ورقة الالجئني والنازحني 

لالبتزاز السيايس واملايل.
ويف عملية يل الذراع بينه وبني تركيا، 
أوراق  األوروب�ي  االتح�اد  يمتل�ك 
ضغ�ط قوي�ة، إذ إن�ه الرشيك األول 
االقتص�ادي والتج�اري لرتكي�ا وله 
معه�ا اتفاقي�ات ثنائي�ة ورشاكات 
من شأن التخي عنها التسبب بأذى 
كب�ري لالقتصاد الرتك�ي. ُيضاف إىل 
ذلك أن تغ�رّي االدارة االمريكية يمثل 

ورقة ضغط إضافية عىل أنقرة.
العربي�ة،  املنطق�ة  اىل  وباالنتق�ال 
هناك محاولة إلنه�اء الخصومات، 
املرصي�ة  العالق�ات  فتش�هد 

والخليجي�ة م�ع تركي�ا نوًع�ا م�ن 
التغ�رّي التدريجي، م�ن القطيعة إىل 
محاوالت التقارب، ولو عرب رس�ائل 
املغازلة وبعض الخط�وات من قبل 
تركي�ا، منه�ا التوقف ع�ن خطاب 

الكراهية والتحريض والعنف.
ويف ه�ذا اإلط�ار، أعلنت الس�لطات 
الرتكي�ة ف�ك االرتب�اط م�ع العالم 
اإلخوان�ي ول�و مرحليا ع�ىل األقل، 
مصحوًب�ا بتجمي�د، ولي�س إنهاء، 
نش�اط جماع�ة »االخ�وان«. فق�د 
ألزمت الس�لطات الرتكي�ة القنوات 
ل�«االخ�وان  التابع�ة  التلفزيوني�ة 
املسلمني«، التي تبث من إسطنبول، 
م�رص  اس�تهداف  ع�ن  بالتوق�ف 
والخليج ووقف برامجها السياسية، 
وأص�درت قرارات بوقف إنش�اء أي 
أحزاب سياس�ية ل�«االخوان« داخل 
تركيا، وبمراجعة تصاريح إقامتهم 
وملفاته�م، وفرض�ت إقامة جربية 
ع�ىل قيادات إخوانية وإعالميني من 
العاملني بتلك القنوات، وطالبت 30 
من القي�ادات بالتزام الصمت وعدم 

االدالء بترصيحات سياسية.  

تش�هد  الداخ�ي،  الصعي�د  وع�ىل 
الساحة السياس�ية الرتكية منذ ما 
يقرب الس�نة حراًكا مكثًفا لرتتيب 
السياس�ية،  التحالف�ات  أوراق 
استعداًدا النتخابات مبكرة مفاجئة 
قد تجري خالل العام الحايل أو العام 
املقب�ل. ويب�ذل إردوغ�ان جه�وده 
لرتتي�ب حزب العدال�ة والتنمية من 
الداخ�ل يف محاولة الس�تعادة قوته 
قب�ل أي اس�تحقاق انتخاب�ي قادم 

مبكرًا كان أو يف موعده املحدد.
معرك�ة  إردوغ�ان  أطل�ق  ولق�د 
يف  البق�اء  يري�د  فه�و  الرئاس�ة. 
الرئاسة مدى الحياة، ولن يعدم من 
أجل تحقيقها أي محاولة أو فرصة 
ُتبق�ي حزب�ه »العدال�ة والتنمية«، 
يف  الجمه�ور«  »تحال�ف  ومع�ه 
الطليعة، وتؤمن ل�ه فوزا مريحا يف 
االنتخابات الرئاس�ية لع�ام 2023. 
تظه�ر  ال�رأي  اس�تطالعات  لك�ن 
وأعط�ت  ش�عبيتهما،  يف  تراجع�ا 
تفوق�ا لخصوم إردوغ�ان، ما دفعه 
اىل العمل عىل خطة إنقاذ اس�تعداًدا 
الرئاس�ية والربملاني�ة  لالنتخاب�ات 

2023، واتب�اع اس�رتاتيجية جديدة 
من أب�رز بنوده�ا تعديل الدس�تور 
بدع�وى إدخ�ال إصالح�ات ثانوية 
تخفف من مركزية النظام الرئايس، 
امل�واد  يش�طب  دس�تور  وإع�داد 
املتبّقية من دس�تور 1982، أبرزها 

إلغاء بند العلمانية فيه تحديًدا.  
التغي�ريات املحتملة س�تطال أيًضا 
إدارة  ث�م  أواًل  ال�وزراء  مجل�س 
الح�زب، إذ يقوم إردوغ�ان بإعادة 
هيكل�ة حزب العدال�ة والتنمية بما 
يتماىش مع انتخاب�ات عام 2023، 
الت�ي ينظر إليه�ا الرئي�س الرتكي 
عىل أنه�ا مصريية لحزب�ه ولرتكيا 
أيًض�ا. يواص�ل إردوغان الس�ري يف 
كل  ويف  وع�رة.  أنه�ا  يع�رف  درب 
خطوة يخطوها، يضع ُنصب عينيه 
االنتخابات الرئاس�ية املقبلة يف عام 
2023. وبعدم�ا يئس من محاوالت 
النزعت�ني  من�ارصي  اس�تقطاب 
الكردي�ة والعلماني�ة، فإن�ه يرك�ز 
حمالت�ه الت�ي بدأها من�ذ أكثر من 
س�نة عىل مؤيدي النزعتني الدينية 

والقومية.

عزلة دبلوماسية تطارد »السلطان الحالم«

المراقب العراقي/ متابعة...
املس�توطنني،  ع�رشات  اقتح�م 
األربعاء، باحات املس�جد األقىص، 
الق�دس املحتل�ة، تح�ت  بمدين�ة 
حراس�ة عن�ارص رشط�ة الع�دو 
مس�ؤول  وذك�ر  الصهيون�ي. 
العالقات العام�ة واإلعالم يف دائرة 
األوقاف اإلس�المية فراس الدبس، 
 28 أن  صحفي�ة،  ترصيح�ات  يف 

مس�توطنا، و25 من طلبة املعاهد 
اليهودية، اقتحموا باحات األقىص 
وأدوا طقوس�ا تلمودي�ة. ويتوقع 
أن يقوم عدد آخر من املستوطنني 
باقتحام املس�جد، يف ف�رتة ما بعد 

صالة الظهر.
ويف الس�ياق ذات�ه، منع�ت رشطة 
املواطن�ني  الصهيون�ي  االحت�الل 
الفلسطينيني القادمني من الضفة 

الغربية من دخول املسجد األقىص 
يف منطقة “باب الس�اهرة” ضمن 
خطواته�ا املُتعمدة يف التضيق عىل 
املصلني وحصار املس�جد األقىص. 
ويش�هد املس�جد األق�ىص يومًي�ا 
)عدا الجمعة والسبت( اقتحامات 
املس�توطنني  م�ن  وانته�اكات 
ورشط�ة االحت�الل، وع�ىل فرتتني 

صباحية ومسائية.

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال الرئي�س امل�رصي عب�د الفتاح 
ق�وة  ليس�ت  الدول�ة  إن  الس�ييس، 

عسكرية فقط.
وأوضح الرئيس املرصي آية »وأعدوا 
له�م م�ا اس�تطعتم م�ن ق�وة ومن 
رب�اط الخيل«، الن�اس فاكرها القوة 

العسكرية بس«.
وأضاف الرئيس املرصي خالل افتتاح 
مجمع الوثائق والخدمات بالعاصمة 
اإلداري�ة: »لك�ن الق�وة االقتصادي�ة 

والثقافية والفكرية واملعنوية ده كله 
إع�داد، الدول�ة مش قدرة عس�كرية 

بس، دا قدرات متكاملة وبيس�موها 
قوة الدولة الشاملة«.

املواطن�ني  امل�رصي  الرئي�س  ودع�ا 
للحف�اظ عىل كل نقط�ة مياه، قائال: 
أول  كان   ..2011 يف  حص�ل  »ال�ىل 
مدخل للتحدى املياه.. طب وبعدين.. 
أرمي مخالفات يف ترعة س�واء كانت 
مبطنة أو غري مبطن�ة.. مش بتقول 
أنك بتحبها وتخاف عليها.. أنت تقدر 
تحافظ ع�ىل املياه لوح�دك.. ولو كل 
واح�د عمل كده هنق�در نحافظ عىل 
املي�اه.. الزم نخىل بالنا من كل نقطة 

مياه موجودة عندنا«.

الصهاينة يستبيحون المسجد األقصى مجددًا

السيسي يتحدث عن »استخدام القوة« لمواجهة أزمة المياه
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بقلم/علي عبادي
مل�اذا األردن مح�ط اهتم�ام اليوم، وه�و الذي 
تمتَّع باستقرار نظام الحكم منذ أحداث »أيلول 
األسود« يف بداية س�بعينيات القرن املايض بني 
الجي�ش األردني واملنظمات الفلس�طينية، مع 
اس�تثناء ال يلغي هذه القاعدة ويتعلق بالحراك 
الشعبي املطلبي يف العام 2011 واستمرار الشّد 

والجذب مع جماعة »االخوان املسلمني«؟
ه�ل للحدث ُبعد محي - عائ�ي بحت، أم أن له 
صل�ة بالتطورات اإلقليمية األخرية، وتحديًدا يف 
مرحلة البحث عن ترجمة »صفقة القرن« عىل 
األرض باالس�تفادة من اتفاق�ات التطبيع بني 

عدد من األنظمة العربية والكيان الصهيوني؟
م�ا هو موقف الس�عودية ودول�ة اإلمارات من 
املس�تجّد األردن�ي، ال س�يما يف ض�وء الفت�ور 
الواضح يف العالقات التي اعرتت عالقات عّمان 
مع البلدي�ن الخليجيني يف فرتة رئاس�ة ترامب 

وطرح »صفقة القرن«؟
ما موق�ف اإلدارة األمريكية مما جرى؟ وهل ال 
ت�زال ضمانة كافية للحكم األردني الذي يجابه 
واح�دة م�ن أصعب املراح�ل التي عاش�ها منذ 

تأسيس إمارة رشق األردن قبل مائة عام؟
احتقان داخي وتهميش من »الحلفاء«

ف�رتة  األردن  يف  الس�يايس  النظ�ام  يعي�ش   -
توت�ر داخي ناجمة ع�ن تداعي�ات الصعوبات 
االقتصادي�ة التي تواجه الب�الد، والتي فاقمها 
الحص�ار املايل غ�ري املعلن من جان�ب األنظمة 
الخليجي�ة املقت�درة. وحظ�ي األردن بنوع من 
التغطية السياس�ية بعد اندالع أحداث ما سمي 
»الربي�ع العرب�ي« ع�ام 2011، إذ ت�م ضم�ه 
واملغ�رب اىل ن�ادي املمال�ك واإلم�ارات العربية 
)دول مجلس التعاون الخليجي العربية الس�ت 
+ 2( وُمِنحا، اىل جانب سلطنة ُعمان والبحرين 
الضعيفت�ي امل�وارد، إمكان�ات مالي�ة للتغلب 
ع�ىل مصاعبهما االقتصادي�ة واملالية. ومعلوم 
أن األردن يعت�اش اىل حد كبري عىل املس�اعدات 

الت�ي تأتيه من الغرب، ال س�يما م�ن الواليات 
املتحدة، ومن الدول الخليجية النفطية، بسبب 
محدودي�ة م�وارده االقتصادية وع�دم تطوير 
إمكانات�ه بالرغم من عالقات�ه الوثيقة بالغرب 
وإقام�ة معاهدة س�الم م�ع كيان الع�دو عام 

.1994
الحك�م يف  اىل  ترام�ب  دونال�د  أدى وص�ول   -
الوالي�ات املتح�دة ع�ام 2016 اىل إحي�اء آمال 
الق�ادة الصهاين�ة يف وضع »الخي�ار األردني« 

موضع التطبيق. ولم يت�واَن ترامب عن تقديم 
كل الدع�م ملخطط�ات االس�تيطان يف الضف�ة 
وقضم املزيد من األرايض الفلس�طينية وتهويد 
ًش�ا اىل حد كب�ري مكانة األردن يف  القدس، ُمهمِّ
ًزا  اإلس�رتاتيجية األمريكي�ة يف املنطق�ة ومع�زِّ
هواجس امللك األردني حيال مستقبل اململكة يف 

تصّور واضعي »صفقة القرن«.
- يف الف�رتة التي تلت توقي�ع اتفاقات التطبيع 
العربية - اإلرسائيلية األخرية، شعر األردن بأن 

دول الخليج قد تجاوزته، كما تجاوزت الشعب 
الفلس�طيني، وأصبحت أكثر اس�تعداداً لتقبُّل 
الطروح�ات الصهيونية يف م�ا يتعلق بالقضية 
البح�ث ع�ن مصال�ح  الفلس�طينية بدع�وى 
مش�رتكة ومواجه�ة خط�ر مزعوم ق�ادم من 
إيران )مالحظة هامش�ية: األردن لم يكن بعيداً 
عن دعم املعس�كر الخليج�ي يف مواجهة ايران، 
واملل�ك عبد الل�ه ه�و أول من ابت�دع مصطلح 
»الهالل الش�يعي« بعد الغ�زو األمريكي للعراق 

ع�ام 2003، ليؤس�س نظري�اً لتخن�دق ض�د 
اي�ران انطالقاً م�ن مخاوف مذهبية(. وش�كا 
املس�ؤولون األردني�ون من توق�ف الدعم املايل 
الخليجي يف هذه املرحلة ومن محاولٍة للمساس 
بالوصاي�ة األردني�ة ع�ىل األماك�ن االس�المية 

واملسيحية املقدسة يف القدس املحتلة.
أمر انضباط أمريكي

بعد هذا العرض التاريخ�ي املوجز، يمكن فهم 
ما يجري عىل الس�احة األردنية وفق املتغريات 

التالية:
- هن�اك أج�واء اع�رتاض جدي�ة يف األردن عىل 
حك�م »املل�ك« عب�د الل�ه ناجم�ة عن ش�عور 
باإلحب�اط م�ن نوات�ج »معاهدة الس�الم« مع 
الكي�ان الصهيون�ي والتي ل�م ت�أِت باالزدهار 
االقتصادي املوعود. وإضافة اىل الفس�اد وسوء 
اإلدارة )ثم�ة كالم كثري ح�ول أداء »امللك« عىل 
املستوى الش�خيص(، هناك حصار مايل عربي 
وارتباط قيادات أردنية بالس�عودية واإلمارات 
)تماًم�ا كم�ا الحال م�ع ش�خصيات وجهات 
سياس�ية يف لبن�ان ودول عربية أخ�رى(، لكن 
تش�تت املعارض�ة ال يس�عف يف تك�ّون البديل 
خارج نط�اق العائل�ة املالكة. وم�ن هنا، جاء 
ح�رص »األمري« حمزة ع�ىل الجهر باالعرتاض 
ع�ىل أداء الحكم من داخل العائلة، وهذا الخرق 
يحصل للمرة األوىل يف تاريخ اململكة، ليش�ري اىل 
اس�تعداد لديه لالضطالع ب�دور يف قيادة تحرك 

»لتصحيح« املسار الراهن.
- ه�ذه التط�ورات ال تبتع�د ع�ن الحس�ابات 
الخليجي�ة - اإلرسائيلي�ة املس�تجدة املتعلق�ة 
بمحاولة تمرير بعض تكاليف »صفقة القرن« 
الت�ي تش�كل يف أج�زاء منها عبًئا ع�ىل األردن، 
ومنها املّس بكينونة اململك�ة األردنية وتوطني 
الالجئني الفلس�طينيني والوصاية عىل املسجد 
األقىص. وإنه من الالفت غياب موقف ارسائيي 
واض�ح يتعلق بدع�م امللك األردن�ي بالرغم من 

أهمية األردن بالنسبة لكيان العدو.
أخ�رًيا، قد تكون هناك ع�رة مهمة للبنان مما 
يحصل اليوم يف اململكة األردنية، وهي أن األردن 
الذي يقف يف خط املعس�كر األمريكي واملُسالم 
ل�«إرسائي�ل« ل�م يك�ن بمن�أى ع�ن الحصار 
والتهميش والنكران العرب�ي الخليجي، فكيف 
يكون حال لبنان؟ ربما يجدر بالذين يهاجمون 
املقاومة اليوم عىل أنها سبب لتوقف املساعدات 
العربي�ة أن ينظ�روا اىل األردن وكيفي�ة تطاول 

دول معسكر »االعتدال« و«إرسائيل« عليه.

الُمطبِّعون الجدد يخترقون األردن .. استبدال الملك وفرض »الحل البديل«

الخميس 8 نيسان 2021 
العدد 2563 السنة الحادية عشرة

بدات امس االربعاء جلسة اخرى من الحوار الستراتيجي بين الحكومة العراقية والحكومة االمريكية وهي 
الجلسة الثالثة التي تجري في ظروف غامضة وغياب واضح للشفافية والمعلومة عن مفردات هذا الحوار 

ونود ان نبين موقفنا منه في النقاط اآلتية:

المتابع لتطورات الساحة األردنية في اآلونة األخيرة ولو من بعيد، كان يدرك أن شيًئا ما يغلي وقد ينفجر في أية لحظة على شكل عمليات 
إرهابية، أو حراٍك شعبي مطلبي على خلفية تدهور الوضع المعيشي وارتفاع نسبة البطالة، خاصة مع توقف الدعم الخليجي لنظام الحكم. 

لكن تفّجر أزمة بين نخبة النظام التقليدية ومن ضمنها شخصيات خدمت في أقرب مراكز السلطة الى الملك )الديوان الملكي( شّكل مفاجأة 
للمراقبين من الخارج وفتح باًبا ألسئلة متشعبة:

1-  املعلوم�ات املتوف�رة لدين�ا ان الحوار 
يتضمن خمس ملفات هي  ملف مكافحة 
االره�اب وملف الطاقة و امللف الس�يايس 
وامللف الثق�ايف و امللف االقتص�ادي ، ومع 
االمريك�ي  باملوق�ف  الدقيق�ة  معرفتن�ا 
السلبي اتجاه العراق يف هذه امللفات والتي 
س�نفرد له�ا تفاصي�ل خاصة ب�كل ملف 
يف وق�ت الح�ق ف�إن املالحظ�ة االوىل التي 
نسجلها عىل الطرح العراقي يف هذا الحوار 
ه�و غياب الجدية املطلوبة يف تحقيق قرار 
مجل�س النواب العراقي املع�ر عن االرادة 
الشعبية العراقية يف وجوب انسحاب كافة 
الق�وات االجنبية العس�كرية م�ن االرض 
العراقي�ة وتحقيق الس�يادة واالس�تقالل 
الت�ام للع�راق 2-  وجود الق�وات االجنبية 
ضم�ن التحالف ال�دويل جاءت بن�اءا عىل 

طل�ب تقدمت ب�ه الحكوم�ة العراقية  اىل 
مجلس االمن الدويل يف الفرتة االوىل ملحاربة 
زم�ر  داع�ش  التكفريي�ة من قب�ل وزارة 
الخارجية  عام 2014  اثناء تويل هوش�يار 
زيب�اري و م�ن بع�ده ابراهي�م الجعفري 
لحقيب�ة الخارجي�ة يف حكومت�ي املالكي 
والعبادي  ولم يكن هذا التواجد العسكري 
ضم�ن اتفاقي�ة االط�ار الس�رتاتيجي أو 
االتفاقي�ة األمني�ة مع أم�ريكا ، وكان من 
املفروض عىل الحكوم�ة العراقية بدالً من 
الحوار  املنفرد مع  الحكومة االمريكية أن 
تذهب لتقديم الطل�ب ملجلس األمن النهاء 
وجود القوات االجنبي�ة ) التحالف الدويل( 
فما جاء ع�ن طريق مجل�س األمن الدويل 
اليصح مطلقاً مناقش�ته مع دولة واحدة 

مهما كانت هينتها عىل هذا التحالف .

االمني�ة  االتفاقي�ة  ان  املع�روف  3- م�ن 
م�ع ام�ريكا نص�ت عىل من�ع وج�ود اي 
قاع�دة عس�كرية امريكي�ة ع�ىل االرض 
العراقي�ة وع�دم اعطاء  حصان�ة قانونية 
ألي عس�كري أمريك�ي يتواج�د يف العراق  
فه�ل ان الحكومة العراقي�ة عقدت اتفاقا 
رسي�ًا خاص�اً جديداً مع أم�ريكا دون علم 
وموافق�ة مجل�س الن�واب العراق�ي وهو 
الس�لطة الترشيعية التي اليحق للحكومة 
) الس�لطة التنفيذية( ان تتجاوزها يف مثل 
ه�ذه القضاي�ا الك�رى وم�ع معرفتنا أن 
مجل�س النواب العراقي ل�م تصدر منه اي 
موافقة عىل وجود قاعدة عسكرية اجنبية 
فأنن�ا نعت�ر الوجود العس�كري والقواعد 
للقان�ون  رصيح�ة  مخالف�ة  األمريكي�ة 
والدس�تور العراقي خصوص�ا بعد صدور 

ترصيحات معلن�ة من قادة أمريكيني بأن 
هذه قاعدت�ي حرير وعني األس�د منطلقاً  
ملحارب�ة الجمهورية االس�المية ومنع ما 
أسموه التوغل والتمدد االيراني يف مخالفة 
لنص الدس�تور الذي يمنع تحويل العراق 

اىل محطة لالعتداء عىل دول الجوار .
الس�بيل  ب�أن  الحكوم�ة  تذرع�ت  اذا   -4
الوحيد لحل مسألة وجود القوات االجنبية 
املطال�ب  أن تك�ون  م�ن عدم�ه فيج�ب 

واضحة ورصيحة ومحددة وهي :
  أوال : من�ع وج�ود القواع�د العس�كرية 
األمريكي�ة وانه�اء تواجده�ا خصوصا يف 

قاعدتي )عني األسد( و) حرير(.
 ثانياً : إس�تعادة السيطرة العراقية التامة 
ع�ىل األجواء العراقي�ة واألجهزة املختصة 
به�ا وتحقيق كامل الس�يادة عليها وعدم 

تركها س�ائبة تتحكم به�ا أمريكا وتتحرك 
بها كيفما تش�اء  وترضب وتقصف يف أي 
وقت تشاء دون رقيب أو حسيب أو تصدي 

فاعل ومؤثر .
5- بع�د القصف ال�ذي طال مط�ار أربيل 
مس�ألة  إن  واضح�اً  ب�ات  فق�د  ال�دويل 
االس�تهداف ل�م تع�د محص�ورة بمناطق 
معين�ة بل صارت ش�املة لجميع مناطق 
ومحافظ�ات العراق لذا علينا من اجل أمن 
وس�المة الع�راق والعراقي�ني يف كل مكان 
وس�حب الذرائع من جميع االطراف يجب 
ان يكون هناك قرارا عراقياً موحدا بش�أن 

خروج كافة القوات األجنبية من العراق
ومهامه�ا  أعداده�ا  معرف�ة  ب�رشط   -6
وأماك�ن تواجده�ا ال مان�ع م�ن وج�ود 
مستش�ارين ألغراض التدري�ب والتطوير 
الحاج�ة  وبحس�ب  عس�كريني  وفني�ني 
العراقي�ة  املس�لحة  للق�وات  الحقيقي�ة 
وأس�لحتها وتجهيزاتها وه�و أمر معمول 
ب�ه يف مختلف دول العالم ، كما إننا لس�نا 
ض�د التع�اون االس�تخباري واملعلومات�ي 
مع دول العالم ألج�ل محاربة زمر داعش 
التكفريي�ة ومكافح�ة االره�اب يف العراق 
واملنطق�ة ونرتك أم�ر تحديده�ا للجهات 

املختصة .
7- نؤكد إننا ضد وجود أي قوات عسكرية 
أجنبية قتالية مهما كان نوعها وجنسيات 
قواته�ا ألننا لم نكن بحاجة اىل وجود هذه 
الق�وات يف فرتة الحرب ع�ىل داعش فضال 
ع�ن االن  وألن وجودها مخالف للدس�تور  
ول�الرادة العراقي�ة كما نؤك�د عىل رفضنا 
لوج�ود أي قاعدة عس�كرية أجنبية ألنها 
تس�تهدف العراقيني يف أمنهم واستقاللهم 
وس�يادتهم كم�ا تس�تهدف دول الج�وار 
ووجودها مخالف ايضا للدستور العراقي 

.
8- ختاماً نؤكد  إننا نقصد بالرفض جميع 
القوات األجنبية وليس األمريكية فقط بل 
تشمل الجميع بما فيها القوات العسكرية 
الرتكي�ة املحتل�ة وق�وات ح�زب العم�ال 
أجنبي�ة  PKK  وأي ق�وات  الكردس�تاني 
أخ�رى ونس�جل اس�تغرابنا م�ن ح�رص 
الحكوم�ة حواره�ا باألمري�كان ب�دالً من 
الذه�اب اىل مجلس األمن ال�دويل لتحقيق 

سيادة العراق وأمنه وإستقراره .

 موقفنا من الحوار األستراتيجي مع أميركا

ان م�ن ح�ق كل مواط�ن ان يج�د فرص�ة عم�ل تكفي�ه وتضمن 
معيش�ته وكرامته واال فان عىل الدول�ة ان تتكفل بضمان كرامته 
م�ن الع�وز ، الزال الع�راق يعيش الفكر االش�رتاكي وه�و ان من 
ح�ق املواط�ن ان يجد فرصة عم�ل يف القطاع الع�ام اي يف الدوائر 
الحكومي�ة والتي تس�بب ترهل يف املوازنات العام�ة االتحادية عن 

طريق زيادة النفقات التشغيلية.
الحكومة والرملان لم يحددوا بوصلة نوع االقتصاد يف العراق ، هل 
هو اقتصاد يعتمد عىل النظام االشرتاكي ام الرأسمايل، فرغم تبدل 
النظام الحاكم من حزب البعث العربي االشرتاكي وانتبهوا اىل كلمة 
االشرتاكي اىل نظام برملاني اتحادي ديمقراطي متعدد االحزاب، اال 
ان معظ�م الناس لم يس�تطيع ان يغادر الفكر االش�رتاكي وحتى 

برملانيي العراق الزالوا يف عقلية النظام االشرتاكي.
من حق�وق املواطن عىل الدول�ة هو ايجاد فرص�ة عمل واال فهي 
مطالب�ة يف تكف�ل معيش�ته، اي يج�ب عليها ايج�اد فرصة عمل 
ال توظيف�ه يف دوائ�ر الدول�ة ، نع�ود اىل مس�ألة املتظاهري�ن من 
املحارضين املجانيني يف امل�دارس العراقية ، حيث ان قطاع الرتبية 
ال يمكن االس�تغناء عن التدري�ي وان اي نقص حاصل يف الكادر 

، فان املترضر هو الطفل وبالتايل ان املترضر هو جيل املستقبل.
ان املوضوع اثار عندي بعض التساؤالت:-

1 – ان اس�م املحارضين هو املحارضي�ن املجانيني، اي انهم قبلوا 
ان يكون عملهم مجاني وبدون مقابل ، عىل ان يكون لهم االولوية 

يف التعيني حال وجود درجات شاغرة.
2 – مرت اكثر من عرش سنوات عىل عمل املحارضين املجانيني، اين 
كانوا من املوازنات الس�ابقة ؟  وملاذا لم يصنعوا جلبة ومظاهرات 

يف سبيل تثبيتهم واضافة فقرة يف املوازنة حول امرهم هذا؟.
3 – ان الكالم يف هذه املوازنة كان كثريا وقد كتبت فيها منذ ش�هر 
كانون االول ديسمر واىل االن، ملاذا لم نسمع لهم صوت خالل تلك 

الفرتة.
4 – مل�اذا لم يتظاهروا ايضا بعد اقرار املوازنة وعدم تضمني فقرة 
تضمن لهم التعيني بشكل ثابت او جعلهم عقود وزارية، اي مضت 

ثالثة ايام ولم يتظاهروا.
5 – ان املظاه�رات ش�ملت املناط�ق الجنوبي�ة والوس�طى فقط 
، ولي�س كل املحافظ�ات الجنوبي�ة مثال ميس�ان لم اس�مع فيها 

تظاهرات للمحارضين؟
6 – التظاه�رات ل�م تش�مل املناط�ق الس�نية ، املنطق�ة الغربية 

والشمالية وكذلك كردستان وهذا يثري لدينا عدة اسئلة منها:
أ – تلك املحافظات اال يوجد فيها محارضين مجانيني؟

ب – ام ان املح�ارضون املجانيون عندهم ال يش�عروا باملس�ؤولية 
مثال«؟

ج – هل تم من املحارضين عندهم من قبل جهات سياسية ؟
د – ه�ل املوضوع برمته مس�يس وتقف خلف�ه اجندات تحركه يف 

هذا الوقت ويف عموم العراق؟
7 – نالح�ظ ان اغل�ب من وافق وص�وت عىل املوازن�ة االتحادية ، 
وخصوص�ا من فرح بالتصويت عليها ، ان�ه االن يطالب بالوقوف 
مع املتظاهرين وتحقيق مطالبه�م بتغيري وتعديل املوازنة العامة 

االتحادية .
8 – م�ن خ�الل متابع�ة املتظاهري�ن نالح�ظ ان هنال�ك بع�ض 
املتظاهرين هم من كبار الس�ن، الذين يثري وجودهم تساؤالت من 

ان التعيني كان بكثرة يف اول سنني التغيري اي بعد عام 2003 .
9 – يج�ب وض�ع ضوابط ب�ني من تخ�رج من جامع�ة حكومية 
خاضع�ه يف قبول عدد طالبه�ا اىل وزارة التخطيط وبني من تخرج 

من جامعة اهلية ال تخضع يف عدد طالبها لوزارة التخطيط.

تساؤالت حول 
موضوع المحاضرين

بقلم/د .بالل الخليفة

بقلم/محمود الربيعي  



الوفد يختتم زيارته..

نهاية الشهر الحالي موعدًا لحسم اقامة 
»خليجي 25« في البصرة

نع�ود اليوم ويف وقف�ة أخرية لنا ح�ول موضوع تح�ّول األندية 
الرياضي�ة للعمل بنظام الرشكات، إذ نّصت املادة 25 من قانون 
األندي�ة الجديد الفقرة أوال عىل )يجوز تأس�يس النادي أو تغيري 
الوض�ع القانوني للن�ادي القائم وفق�اً لقانون ال�رشكات رقم 
21 لس�نة 1997 املعّدل لس�نة 2004 أو قانون الرشكات العامة 
رق�م 22 لس�نة 1997 وعندها يخض�ع النادي ح�راً لقانون 

الرشكات(.
ومع ه�ذا التوّجه نحتاج اىل فهم اللوائ�ح الدولية املنّظمة لعمل 
األندية ضمن إطار الرشكات لنصل اىل حالة من التوازن املطلوبة 
بني الترشي�ع الوطني من جهة وبني اللوائ�ح الرياضية الدولية 

من جهة أخرى.
فاألنظمة األساسية للهيئات واالتحادات الرياضية الدولية تضع 
يف ه�ذا الصدد مح�ّددات وضواب�ط ُملزمة لالتح�ادات الوطنية 
وأعضائه�ا واملقصود بأعضاء االتح�ادات الوطنية هي )األندية 
والرواب�ط( لغرض ضمان نزاهة املس�ابقات واملنافس�ات التي 
تشرتك فيها األندية من خالل منع أي شخص أو رشكة أو كيان 

من السيطرة عىل أكثر من ناٍد.
وعىل سبيل املثال فإن النظام األساس لالتحاد الدويل لكرة القدم 
فيف�ا أص�در 2020 امل�ادة 20 الفقرة 2 تنّظ�م موضوع العالقة 
ب�ني الرشكات واألندية وتنص الفقرة ع�ىل اآلتي )يجب عىل كل 
اتحاد عضو التأكد من أن األندية التابعة له يمكنها اتخاذ جميع 
القرارات بش�أن أي مسائل تتعلّق بالعضوية بشكل مستقّل عن 

أي هيئة خارجية(.
ينطب�ق هذا االلتزام بغ�ض النظر عن الهيكل املؤّس�ي للنادي 

العضو يف جميع األحوال، يجب أن يضمن 
االتح�اد العض�و أن�ه ال يوجد ش�خص 
طبيعي أو اعتباري )بما يف ذلك الرشكات 
القابض�ة والرشكات التابع�ة(، علماً أن 
القان�ون العراقي أجاز عم�ل الرشكات 
القابض�ة Holding company والتي ورد 
ذكره�ا يف نظام فيفا حي�ث تم يف نهاية 
الع�ام 2019 تعدي�ل قان�ون الرشكات 
العراق�ي رقم 21 لس�نة 1997 ليضاف 
ه�ذا الن�وع م�ن ال�رشكات اىل أصناف 
الرشكات املس�موح له�ا العمل بالعراق 

وتعريفه�ا املبّس�ط أنها رشكة مس�اهمة أو محدودة تس�يطر 
عىل رشكة أو عدة رشكات مس�اهمة أو محدودة تسمى عندها 
الرشكات التابعة بإحدى الحالتني، األوىل أن تتملّك أكثر من نصف 
رأس م�ال ه�ذه الرشكة أو ال�رشكات إضافة إىل الس�يطرة عىل 
إدارته�ا والثانية أن تكون لها الس�يطرة عىل مجلس أو مجالس 
إدارته�ا، وهنا ق�در تعلّ�ق األمر بوضعن�ا العراق�ي فقد اصبح 
الحدي�ث ع�ن أندية تعم�ل بنظام ال�رشكات اس�تناداً اىل قانون 
ال�رشكات الذي تكون فيه وزارة التجارة ه�ي الجهة القطاعية 
املسؤولة عن تنظيم عملها، ويف ذات الوقت أندية رياضية تكون 

وزارة الشباب والرياضة هي الجهة القطاعية املنظمة لعملها.
إن امل�ادة 25 تحت�اج اىل إضاف�ة فق�رة تتضم�ن قي�ام وزارتي 
الشباب والرياضة والتجارة بإصدار تعليمات وضوابط مشرتكة 
تنظم عمل وآليات متابعة أنش�طة األندية التي تؤّسس استناداً 
إىل قان�ون ال�رشكات، وه�ذه اآللي�ة إن طّبقت س�تكون أش�به 
باآللي�ة املعتم�دة يف الترشيعات الفرنس�ية الت�ي تعطي ملجلس 
الدول�ة الفرني صالحية تنظيم عم�ل األندية التي تعمل بنظام 

الرشكات.
ختام�اً نقول أن تركيزنا ع�ىل موضوع تحّول األندية اىل رشكات 
ناج�م عن معرفتن�ا بأن املُعّط�ل األكرب لعملية تط�ور ونهوض 
الرياضة خالل السنوات املاضية هو الفساد املسترشي يف القطاع 
الريايض باشكاله الخمسة والذي تشّكل األندية الرياضية حجر 
الزاوي�ة يف هيكل�ه التنظيمي وإن أح�د اآلليات الت�ي اعتمدتها 
دول عّدة ملحاربة الفس�اد هي التحّول من التمويل الحكومي اىل 
أنظمة الرشكات الخاصة ورياضياً تسّمى الخصخصة الرياضية 
والتي لو تهّيأت الظروف وصَدقْت النوايا إلدارتها بشكل صحيح 
ل نقلة نوعية يف تاريخ رياضتنا وتكون لها انعكاسات  فستش�كِّ

إيجابية عىل عمل أنديتنا خاصة ورياضة العراق عامة.

اأنديتنا وال�رشكات القاب�ضة

حسين جبار
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أن  والرياض�ة،  الش�باب  وزارة  أعلن�ت 
االتحاد الخليج�ي بكرة القدم، حدد موعد 
اتخ�اذ القرار النهائي بش�ان اقامة كأس 

الخليج يف العراق.
الش�باب  وزارة  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
والرياض�ة موفق عب�د الوه�اب إن »وفد 
اللجن�ة الخليجي�ة انه�ى جمي�ع جوالته 
يف الب�رة بعدما اطلع ع�ىل جميع البنى 

التحتية واملالعب يف املحافظة«.
واوضح أن »الوفد سيقدم تقريره النهائي 

ويت�م اتخ�اذ الق�رار النهائ�ي يف اجتماع 
رؤس�اء االتحادات الخليجي�ة لكرة القدم 
املق�رر انعقاده يف الس�ابع والعرشين من 

الشهر الحايل«.
وكان الوف�د الخليجي الخ�اص قد اختتم 
الرياضي�ة  املنش�ات  بتفق�د  جوالت�ه 
والس�ياحية يف الب�رة برئاس�ة حمي�د 

الشيباني زياراته اىل املنشات الرياضية.
وذك�ر بيان عن وزارة الش�باب والرياضة 
تابعته /املراق�ب العراقي/ ان »الوفد عرب 

ع�ن إعجاب�ه باملالع�ب وجاهزيته�ا مع 
تس�جيل عدٍد م�ن املالحظ�ات االعتيادية 

بشأن مواقع االعالميني والبوابات«.
واض�اف ان »مدي�ر ع�ام دائ�رة االقاليم 
واملحافظ�ات طالب جابر، قدم رشحا عن 
اهم التحديثات واعمال الصيانة املستمرة 
كم�ا قدم مدير عام دائ�رة الرتبية البدنية 
احمد عودة زامل موجزا عن اهم املباريات 
التي استضافتها املدينة الرياضية املحلية 

والدولية ومعسكرات التدريب«.

وتاب�ع البيان ان »اعض�اء الوفد الخليجي 
ثمنوا روح التع�اون واملرونة الكبرية التي 
س�هلت مهمتهم عىل اكمل وجه وعكست 
صورة ايجابية عن ادارة امللفات الرياضية 
ملالكات وزارة الش�باب والرياضة والهيئة 
التطبيعية والحكومة املحلية يف البرة«.

واكمل ان »اجرى الوفد جوالت تفتيش�ية 
الب�رة  يف  وس�ياحية  خدمي�ة  ملراف�ق 
واختت�م بمؤتم�ر صحف�ي موس�ع اقيم 
ام�س االربعاء عىل قاع�ة مبنى محافظة 

الب�رة، لتكتم�ل مهمة الوف�د يف زيارته 
الرس�مية ويق�دم تقريره النهائ�ي، فيما 
س�يتم اتخ�اذ الق�رار النهائ�ي يف اجتماع 
رؤس�اء االتح�ادات الخليجي�ة التنفي�ذي 
لالتح�اد الخليج�ي لكرة الق�دم الذي من 
نيس�ان  إنعق�اده خ�الل  ش�هر  املق�رر 

الجاري.
يذك�ر ان الوف�د اعتم�د مالع�ب الب�رة 
واملين�اء والفيح�اء، كمالعب رئيس�ية يف 

بطولة كأس الخليج.

الجيش يحقق بطولة اندية العراق بألعاب القوى 

عماد محمد يشيد بخطوة  اطالق 
دوري الفئات العمرية 

بمشاركة 28 فريقا.. انطالق دوري الدرجة األولى

العراق يتسلَّم دعوة رسمّية للمشاركة بأولمبياد طوكيو الفنية تعلن مواعيد التسجيل في الدورات التدريبية 

ت�وج فري�ق ن�ادي الجي�ش بط�ال 
ألندي�ة العراق بألع�اب القوى لفئة 
الرج�ال، والتي أقيم�ت عىل مدى 3 
أي�ام متواصل�ة عىل مضم�ار كلية 
الرتبي�ة البدنية وعل�وم الرياضة يف 
163 نادي�ا  الجادري�ة، بمش�اركة 

لجميع الفئات.
وأس�فرت النتائج لفئة الرجال عن 
ف�وز الجيش باملرك�ز األول برصيد 
306 نقاط، وح�ل الرشطة وصيفا 
بعد أن جمع 256 نقطة، فيما جاء 

امليناء ثالثا ب�82 نقطة.
ن�ادي  ج�اء  النس�اء  وبفئ�ة 
الجنس�ية أوال برصي�د 157 نقطة، 
والبيش�مركة ثانيا ب��106 نقاط، 

ونينوى ثالثا برصيد 95 نقطة.
أما لفئة الش�باب فت�وج الحلة أوال 
215 نقط�ة، فيم�ا ج�اء  برصي�د 
الب�رة ثانيا برصي�د 154 نقطة، 

والجيش ثالثا ب�124 نقطة.
ن�ادي  ج�اء  الش�ابات،  فئ�ة  ويف 
االتص�االت أوال برصيد 143 نقطة، 
والزعفراني�ة ثانيا ب��112 نقطة، 

وبيشمركة ثالثا ب�48 نقطة.

وت�وج ن�ادي الحل�ة بط�ال لفئ�ة 
نقط�ة،   165 برصي�د  الناش�ئني 
ون�ادي عف�ك ثانيا ب��124 نقطة، 

والقوش ثالثا ب�58 نقطة. 
فئ�ة  بلق�ب  الش�مال  غ�از  وف�از 

نقط�ة،   143 برصي�د  الناش�ئات 
وفت�اة نينوى ثانيا ب��126 نقطة، 

والسالم ثالثا برصيد 103 نقاط.
يشار إىل أن البطولة شهدت تحطيم 
بس�باق  األول  عراقي�ني  رقم�ني 

100م الع�داء حس�ني ع�ي ناه�ي 
من امليناء وبمس�افة بلغت 10:32 
ثانية، والرقم اآلخر بالوثب الثالثي 
الالعب جاوان بهاء الدين من نادي 
بيشمركه ملسافة بلغت 11:73مرت.

أعلن�ت وزارة الخارجية، امس االربعاء، 
ع�ن تس�لَّم العراق دع�وة رس�مّية من 
الياب�ان للمش�اركة يف أوملبي�اد طوكيو 
املزم�ع عق�ده يف حزي�ران م�ن الع�ام 

الحايل.
ال�وزارة قالت يف بي�ان تابعته /املراقب 
العراق�ي/ ان »القائ�م باألعمال املؤقت 
ب س�فارة جمهوري�ة الع�راق يف اليابان 
ضبيان ش�مام الزبيدي، اس�تقبل وزير 
والتج�ارة  االقتص�اد  لش�ؤون  الدول�ة 
والصناع�ة اليابان�ي إيجيم�ا كي�ويش، 
يف مقر الس�فارة، وتس�لَّم منه رس�الة 
نت دعوة العراق للمشاركة  خطية، تضمَّ
ال�ذي  طوكي�و،  أوملبي�اد  يف  الفاعل�ة 

ستنطلق فعالياته يف 2021/6/23«.

وبحس�ب البيان، فأن الرس�الة أشارت 
إىل أن »اليابان س�تبذل قصارى جهدها 
لضمان س�المة الالعبني املش�اركني يف 
األوملبياد«، مش�رياً إىل أن« اللقاء تناول 
االهتم�ام  ذات  القضاي�ا  م�ن  جمل�ة 
املشرتك، من بينها العالقات االقتصادية 
ب�ني البلدين وآفاق التعاون املش�رتك يف 
مج�ال الطاق�ة، وإعادة االعم�ار ودور 

الرشكات اليابانية يف ذلك«.
وتاب�ع البي�ان، أن »الجانبني اتفقا عىل 
التنس�يق املش�رتك إلعداد ورش�ة عمل 
اقتصادية بني األط�راف ذات العالقة يف 
البلدين الصديقني، عرب دائرة تلفزيونية 
االقتصادي�ة  الف�رص  لبح�ث  مغلق�ة 

واالستثمارية يف العراق«.

أكد مدرب منتخب الناش�ئني عماد محم�د، أن انطالق دوري الفئات 
العمرية خطوة مميزة يف تطوير الكرة العراقية.

وق�ال محمد إن »انطالق دوري الش�باب والناش�ئني خطوة مميزة 
يف تطوي�ر لعب�ة كرة الق�دم يف بلدن�ا«، مش�رياً إىل أنها »خطوة 

باالتجاه الصحيح للهيئة التطبيعية وللجنة املسابقات«.
ودعا محم�د، مدربي الفئات العمرية يف جمي�ع انحاء البلد اىل 

»االستفادة القصوى من هذا الدوري بغض النظر عن نتائج 
فرقهم وتثقيف العبي الفئات العمرية وكيفية االس�تفادة 
واملنافس�ة الرشيف�ة بعيدا ع�ن التعصب وبذل�ك الفائدة 

تكون للمنتخبات الوطنية«.
يذك�ر ان لجن�ة املس�ابقات، اعلنت عن ج�دول مباريات 

دوري الفئات العمرية »الناشئني والشباب«.

قررت لجنة املس�ابقات يف الهيأة التطبيعية انطالق 
دوري الدرجة األوىل العام للموس�م )2021-2020( 

يف األول من أيار املقبل بمشاركة 28 فريقا.
وقاَل عضو لجنة املسابقات، سريوان نجم: إن »يوم 
االثنني، املوافق )26 نيس�ان املقبل(، سيكون موعدا 

إلجراء قرعة الدوري يف مقر اتحاد الكرة«.
الع�ام  األوىل  الدرج�ة  »دوري  أن  نج�م؛  وأض�اَف 

تس�هم  منظم�ة  بطريق�ة  يف س�يقام 
االرتق�اء بواقع املنافس�ة، وتكون 

فاتحة ملس�تقبل أفضل للدوري 
يف املواسم املقبلة«.

وأكد عضو لجنة املس�ابقات 
أن  إىل  »تطم�ح  لجنت�ه  أن 
الدرج�ة األوىل  يك�ون دوري 
الكتش�اف  مهم�ة  محط�ة 

الواعدة،  والطاق�ات  املواه�ب 
وأن يحظى بمتابعة جماهريية 

وإعالمية«.

أعلن�ت اللجنة الفنية يف الهي�أة التطبيعية مواعيد بدء 
التس�جيل للدخول يف الدورات التدريبية اآلس�يوية فئة 
)a, B , c(  لجميع املحافظات، ويكون التس�جيل قبل 
60 يوم�ا من بدء الدورة حس�ب التعليمات والضوابط 

املنصوص عليها . 
وأوضح�ت اللجن�ة الفنية: ان ال�دورات التدريبية التي 

تق�ام يف بغ�داد تك�ون املراجع�ة عليه�ا ع�رب االتحاد 
العراق�ي لكرة القدم -اللجنة الفنية والتطوير- قس�م 
تعليم وتطوير املدرب�ني، فيما تكون املراجعة للدورات 
التدريبي�ة الت�ي تق�ام يف املحافظ�ات ع�رب االتحادات 
الفرعية، عىل أن يتم إرسال الرتشيحات إىل قسم تعليم 

وتطوير املدربني يف بغداد.



كش�ف تقرير صحفي إس�باني، ع�ن موقف الفرنيس عثم�ان ديمبيل، 
نج�م برش�لونة، بش�أن تجديد عق�ده، يف ظ�ل العروض الكب�رة التي 
يتلقاه�ا أخرا.وينتهي عقد ديمبيل يف كامب نو بختام املوس�م املقبل، 

وسط أنباء تفيد برغبة ناديي يوفنتوس ومانشسرت يونايتد يف ضمه.
وبحس�ب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن ديمبيل يعطي 
األولوي�ة للبقاء يف برش�لونة، حي�ث ينتظر العرض املق�دم من النادي 
من أجل التجديد لس�نوات أخرى.ويقدم ديمبيل مس�تويات هائلة مع 
برشلونة هذا املوسم، تبدو األفضل منذ انتقاله من بوروسيا دورتموند 
يف صي�ف 2017، وق�اده ذل�ك للع�ودة إىل املنتخب الفرن�يس، والتوهج 

يف كام�ب نو إىل جوار ليوني�ل مييس.وأضاف التقري�ر، أن املقربني من 
ديمبيل يؤك�دون أنه يعيش أفضل لحظاته مع برش�لونة منذ وصوله، 
وأنه يفكر جدًيا يف االس�تمرار مع الفريق.وأش�ار التقرير، إىل أن خوان 
البورت�ا، رئي�س الن�ادي الكتالوني، يض�ع ملف تجدي�د ديمبيل ضمن 
أولوياته يف برشلونة، إىل جانب ملف تجديد مييس، لكنه لم يتحرك بعد، 
ملن�ح الالعب الفرنيس مزيدا من الرتكيز ع�ى لقبي الليجا وكأس امللك.
أم�ا يف حالة ح�دوث أي متغرات تحول دون تجدي�د عقد ديمبيل، فإن 
برشلونة سيبيعه هذا الصيف، خاصة أن الالعب انضم يف صيف 2017 

مقابل 105 ماليني يورو، وبالتايل لن يرتكه البارسا يرحل مجانا.

تمت�از نس�خة املوس�م الج�اري من 
الدوري األوروب�ي بوجود 4 فرق ذات 
ب�اع طويل عى الس�احات األوروبية، 
وف�رق أخرى صاع�دة، تتنافس فيما 
بينها من أجل بطاقة التأهل إىل املربع 

الذهبي وتجاوز دور ربع النهائي 
اليوم الخميس.

ويصطدم أياكس وآرس�نال 
يونايت�د  ومانشس�رت 
وروم�ا، بكل من فياريال 

م�و  ينا د و

وغرناط�ة،  ب�راج  وس�الفيا  زغ�رب 
يف  األوىل  للم�رة  يظه�ر  واألخ�ر 
املنافس�ات األوروبية ويع�د الحصان 
األس�ود يف نس�خة العام الج�اري من 

يوروبا ليج.
ك�رة  وتمث�ل 
م  لق�د ا
اإلنجليزية 

واإلس�بانية نص�ف الف�رق الثمانية، 
بواق�ع ممثلني ل�كل دوري، وإضافة 
إىل اليونايت�د وآرس�نال م�ن إنجلرتا، 
وغرناطة وفياريال من إسبانيا، تظهر 
كرة القدم الهولندية بأياكس، ويدافع 
روم�ا ع�ن الك�رة اإليطالي�ة، بينم�ا 
يمثل دينامو زغ�رب الكرة الكرواتية، 

وسبارتا براج الكرة التشيكية.
ومن بني هؤالء جميعا، سبق لفريقني 
فق�ط رفع ال�كأس؛ أياكس يف 1992، 
 ،2017 يف  يونايت�د  ومانشس�رت 
النهائ�ي يف  كم�ا وص�ل آرس�نال إىل 
مناس�بتني، وكذلك روما مرة وحيدة، 

لكنهما فشال يف انتزاع اللقب.
ويخوض الفريق األندليس تحديا قويا 
خاصة وأنه يصط�دم باملانيو املدجج 
باألس�ماء الالمع�ة تح�ت إم�رة أويل 
جونار سولس�كاير والذي بلغ هذه 

املرحلة عى حس�اب ريال سوسييداد 
وميالن. 

أول مش�اركة  أن ه�ذه ه�ي  ورغ�م 
للفريق األندليس، لك�ن غرناطة نجح 
يف بل�وغ رب�ع النهائي مقصي�ا نابويل 
يف طريق�ه، يف املقابل يتس�لح الفريق 
اإلنجلي�زي بالتاري�خ واأللق�اب التي 
تضم دوري األبطال 3 مرات والدوري 

األوروبي يف 2017.
ويمني فياريال نفس�ه بحجز بطاقة 
التأه�ل إىل نص�ف النهائ�ي رغ�م أنه 
س�يخوض مواجه�ة غ�ر مضمون�ة 
فاج�أ  ال�ذي  زغ�رب  دينام�و  م�ع 
توتنه�ام وأخرجه م�ن البطول�ة، إال 
أن أبن�اء امل�درب أون�اي إيم�ري يبدو 
أنه�م عازمني ع�ى مواصلة الس�عي 

نح�و اللق�ب، خاصة وأن منافس�ه 
الكرواتي لم يس�بق أن 

تخط�ى ثم�ن النهائي.بينم�ا تنطوي 
مواجهة أياك�س وروما عى لقاء بني 
فريق�ني عريقني كان�ت لهما صوالت 
إحي�اء  اآلن  ويح�اوالن  وج�والت، 
أس�طورتيهما من جديد حيث س�بق 
للفري�ق الهولن�دي التتوي�ج ب�دوري 
األبطال 4 م�رات، وتعد هذه املواجهة 
ه�ي األكث�ر توازن�ا يف رب�ع النهائي. 
م�ن ناحيته يعمل آس�نال ع�ى تأكيد 
وضعيته كمرشح للفوز والتأهل عى 
حساب سالفيا براج، وسيحاول كرس 
عقدة النهائي الذي وصله له يف 2000 
و2019 قب�ل أن يخ�رس اللقب، بينما 
يع�د ب�راج أح�د مفاجآت ه�ذا الدور 
أيض�ا بع�د أن أخ�رج ليس�رت يف دور 
ال��16 ثم رينج�رز، وس�بق أن وصل 
مرة  النهائ�ي  لنص�ف 

واحدة يف 1996.

التاريخ يقف الى جانب أياكس 
واليونايتد بربع نهائي الدوري األوروبي
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ق�ال االتح�اد اإليطايل لك�رة الق�دم، إن الحكوم�ة اإليطالية قررت الس�ماح 
للجماه�ر بحضور مباريات يف امللع�ب األوملبي بروما، خ�الل بطولة أوروبا 

املقررة صيف العام الجاري.
وق�ال جابريييل جرافينا رئي�س االتحاد اإليطايل »أبلغنا روبرتو سبرانتس�ا 
وزير الصحة بأن مستش�اري الصحة يف الحكومة، س�يبحثون أفضل السبل 
للس�ماح للجماهر بحض�ور مباريات يف امللعب األوملبي بروما، خالل ش�هر 

حزيران أثناء بطولة أوروبا«.
وس�تتقابل تركيا وإيطالي�ا يف مباراة افتتاح بطولة أوروب�ا يف روما واملقررة 

11 حزيران.
وتأجل�ت البطولة م�ن العام املايض بس�بب وباء كوفي�د-19 وطلب االتحاد 
األوروب�ي لكرة الق�دم )اليويفا( من الدول 12 املس�تضيفة للبطولة، التقدم 

بخططها للسماح للجماهر بالحضور بحلول بداية نيسان.
ول�م يتضح ع�ى الفور ع�دد الجماهر التي سيس�مح له�ا بالحضور، لكن 
مصدرا بالحكومة أكد أن هناك حملة تطعيمات س�تلعب دورا بارزا يف القرار 

النهائي.
وأض�اف املصدر »طلب�ت الحكوم�ة اإليطالية من لجنة الخ�راء الحكوميني 
تقييم الوضع الوبائي الحايل وحملة التطعيمات. بعد ذلك يمكنها تحديد عدد 

الجماهر التي سيسمح لها بحضور بطولة أوروبا«.

وجه زين الدين زيدان، املدير الفني لريال مدريد، رسالة 
إىل يوفنتوس، عقب فوز املرنجي عى ليفربول، بنتيجة 
3-1، يف ذه�اب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وتحدث 
زي�دان يف ترصيح�ات عقب املب�اراة مع قناة »س�كاي 
س�بورت إيطالي�ا«، حي�ث كان يتواج�د يف االس�توديو 
أس�طورة يوفنت�وس وزميل�ه الس�ابق يف البيانكونري 
أليس�اندرو ديل بي�رو، الذي طرح عليه عدة أس�ئلة عن 

ذكرياته يف إيطاليا.

وس�أل ديل ب�ررو زي�دان، هل تفتق�د إيطاليا أكث�ر أم ديل 
بيرو، فأجاب مدرب ريال مدريد: »أفتقدكما معا، إيطاليا يف 
قلب�ي، لقد أمضيت 5 س�نوات يف تورينو وما يزال يوفنتوس 
مهًما بالنس�بة يل«.وعن إمكانية عودت�ه إىل يوفنتوس يوًما 
م�ا، قال زيدان: »ال أعرف، اآلن، أنا هنا يف ريال مدريد، ولكن 
يف املس�تقبل س�نرى«.جدير بالذك�ر أن اس�م زي�دان ارتبط 
بتدري�ب يوفنتوس يف أكثر من مناس�بة، خاص�ة منذ رحيل 

ماسيمليانو أليجري يف عام 2019.

تأكد غياب س�تيفان الش�عراوي، نج�م روما، ع�ن مباراتي فريقه أم�ام أياكس 
أمسرتدام الهولندي، يف ربع نهائي الدوري األوروبي.

وخرج الش�عراوي من مباراة فريق�ه األخرة أمام ساس�ولو، بعدما عانى من 
اإلصابة يف اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 بالكالتشيو.

وذكرت ش�بكة »سكاي سبورت إيطاليا« أن الفحوصات الطبية التي أجراها 
الالع�ب، أك�دت معاناته من إصاب�ة عضلية يف الفخذ األيمن، س�يغيب عى 
إثرها ملدة 15 يوًما.وأضافت أن الش�عراوي س�يغيب ع�ن مباراتي الذهاب 
واإلي�اب أم�ام أياكس أمس�رتدام.ومنذ وصول الش�عراوي إىل روما، خالل 
فرتة االنتقاالت الش�توية املاضية، ش�ارك يف 7 مباريات بالدوري اإليطايل، 

كما ساهم يف تسجيل هدف واحد يف 4 مباريات بالدوري األوروبي.

ش�دد إيدن ترزيتش مدرب بوروسيا 
دورتمون�د املؤق�ت ع�ى أن املواجهة 
مع مانشس�رت س�يتي بدور الثمانية 

لدوري أبطال أوروبا لم ُتحسم بعد.
وأش�اد جواردي�وال ب�أداء دورتموند 
بعد املباراة لكن ترزيتش، الذي أدرك 
فريق�ه التع�ادل 1-1 قب�ل 6 دقائق 
م�ن النهاي�ة وقب�ل أن يس�جل في�ل 
ف�ودن ه�دف الفوز ملتص�در الدوري 
اإلنجليزي، ق�ال إن فريقه س�يكون 
قوي�ة  مواجه�ة  لخ�وض  مس�تعدا 

مقبلة.
وق�ال ترزيت�ش: »أدىل بي�ب ببعض 
الكلمات اللطيفة يل بعد نهاية املباراة 

لكن املهمة لم تحسم بعد«.
وأردف: »س�نلتقي مجددا يف غضون 
8 أيام. وصلنا إىل منتصف املباراة وال 

تزال املنافسة مفتوحة«.
وأضاف: »س�نكون مس�تعدين لبذل 
النتيج�ة  لقل�ب  جهدن�ا  قص�ارى 

والوصول إىل الدور التايل«.
وأوض�ح: »قلصن�ا ف�رص املناف�س 
ألقل ق�در ممك�ن وصنعن�ا خطورة 
عن�د التقدم إىل األمام. كانت مواجهة 

متكافئة لذا نحن محبطون بالنتيجة 
يف النهاية«.

مهاج�م  روي�س  مارك�و  وأب�دى 
دورتموند إحباطه من طريقة سماح 
فريقه بدخول هدف س�يتي، ليحصل 
املناف�س ع�ى أفضلية قب�ل اللعب يف 

أملانيا.
وقال رويس: »نحن نشعر باالنزعاج. 
كان يمك�ن تجن�ب اس�تقبال الهدف 
الثاني قب�ل النهاية مب�ارشة... كان 
يج�ب منع الك�رة العرضي�ة. بصفة 
عامة أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة«.
وأكد جوارديوال بوضوح أن سيتي لن 
يلجأ إىل الدفاع عندما يخوض مباراة 
اإلي�اب ي�وم األربع�اء من األس�بوع 
املقبل.وقال جوارديوال: »سنذهب إىل 
دورتموند للفوز باملباراة. يف الش�وط 
األول، ل�م نك�ن نلع�ب ب�ذكاء عن�د 

االستحواذ عى الكرة«.
وقال: »ظهرنا بش�كل أفضل كثرا يف 
الش�وط الثاني وصنعن�ا فرصتني أو 
ثالث فرص خطرة لتس�جيل الهدف 
الثاني أو الثالث عندما كانت النتيجة 

.»0-1

ديمبلي يرغب بتجديد عقده مع برشلونة

تأكيد غياب الشعراوي السبوعين

تبادلي�ة  تل�وح صفق�ة 
يف األف�ق، ب�ني يوفنتوس 
املركات�و  يف  ومي�الن، 
املقب�ل، بحس�ب  الصيف�ي 

تقرير صحفي إيطايل.
»فوتب�ول  موق�ع  ذك�ر  فق�د 
إيطالي�ا«، أن هناك تفك�را داخل 
إمكاني�ة  يف  ومي�الن،  يوفنت�وس 
مبادل�ة فيديريكو برنارديس�كي، 
أليس�يو  البيانكونري، مع  مهاجم 

رومانيويل، مدافع الروسونري.

وال تع�د ه�ذه امل�رة األوىل، التي يجري 
فيه�ا الحدي�ث ع�ن صفق�ة تبادلي�ة، 
تتضم�ن هذين االس�مني، وق�د يكون 
سبب ذلك أن وكيلهما واحد، وهو مينو 

رايوال.
وينته�ي تعاقد الثنائي بنهاية املوس�م 
الق�ادم، ل�ذا يفك�ر كل ن�اٍد يف كيفي�ة 
االس�تفادة من العبه، ب�داًل من رحيله 
دون مقاب�ل يف 2022، أو عرضه للبيع 
بمبل�غ زهي�د الصيف املقبل، بحس�ب 

املوقع اإليطايل.

صفقة تبادلية بين بيرنارديسكي ورومانيولي

زيدان: يوفنتوس ما يزال مهما بالنسبة لي

تيرزيتش: دورتموند 
سيقاتل من اجل التأهل

أعلن مانشس�رت سيتي رس�مًيا، تجديد 
عقد نجمه البلجيكي كيفني دي بروين، 

حتى عام 2025.
وكان م�ن املق�رر أن ينته�ي عق�د دي 

بروين، يف صيف 2023.
وقال مانشس�رت س�يتي، عر حساباته 
التواص�ل  مواق�ع  ع�ى  الرس�مية 
االجتماع�ي: »نود إع�الن أن دي بروين 

وقع عقًدا حتى صيف 2025«.
من جانب�ه، علق النج�م البلجيكي عى 
تجديد عقده، بنرش صورة عر حس�ابه 
عى »إنستجرام«، كتب عليها: »وتستمر 

الحكاية«.
وانتقل دي بروين إىل مانشس�رت سيتي، 
يف صيف 2015، قادًما من فولفسبورج 

األملاني.

إيطاليا توافق على حضور 
الجماهير بمباريات اليورو

رسمًيا.. دي بروين 
يمدد عقده
 مع السيتي



سلمان فّراج

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الخميس 8 نيسان  2021 العدد 2563 السنة الحادية عشرة

8
الثقافـي

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

ابراهيم الفقي
ن�رى ماال نريد ونريد م�اال نرى فنفقد قيمة م�ا نرى ونضيع يف 
رساب م�ا ال نرى ك�ن حريصا أال تفقد قيمة م�ا ترى لوال وجود 
عكس املعنى ملا كان للمعنى معنى. هناك أشياء وأشخاص وحتى 
أجزاء تس�ر معن�ا يف رحلة حياتنا لغرض مح�دد ولفرتة محددة 
ولي�س ملصاحبتن�ا طوال الرحل�ة ،ذلك حان الوق�ت أن تدعهم و 
ش�أنهم. هناك أوقات نش�عر فيها أنها النهاية، ثم نكتشف أنها 
البداية، وهناك أبوابا نش�عر أنها مغلقة ثم نكتش�ف أنها املدخل 
الحقيق�ي. عندم�ا ال تع�رف م�اذا تفعل يب�دأ عمل�ك الحقيقي، 
وعندم�ا ال تعرف أي طريق تس�لك تب�دأ رحلت�ك الحقيقية. لوال 
تحدياتي ملا تعلمت، و لوال تعاس�تي ملا س�عدت، ول�وال آالمي ملا 
ارتح�ت ،لوال مريض ملا ش�فيت ، لوال فقري مل�ا ، لوال ضياعي ملا 
وجدت، لوال فشيل ملا نجحت، ولوال إدراكي ملا أصبحت. ما تراه يف 
حياتك اآلن ليس إال انعكاس�ا ملا فعلته يف املايض، وما ستفعله يف 

املستقبل ليس إال انعكاسا ملا تفعله اآلن.

١
ل�م يعجبن�ي الهرج، وك�دت أِهّم، 
ولكن�ي » َطنَّْش�ت« وقلت لنفيس: 
ما زالت السهرُة  من أولها ...» َمن 
حرض الس�وق يبيع فيه« فتأنيت 
�ي الص�َر وأُبحُر يف  ، وظلل�ُت أُلَهِّ
الغرف�ة – والع�ُن تع�ُن  أش�ياء 
الس�مَع إذا اْنُتِدَبْت عنه حن يِضلُّ 

النُر وَيغَوى الصوت.
٢

ق�ال الراوي الواثق م�ا قال ُجزافا 
وحكاي�ا انبهرْت من وقع تهاُفتها 
حدق�اُت الق�وِم، ولّذ له�م روعاُن 
ال�رد ...  وأصَغوا ملَء فضولهم، 
والراوي ُيعجب يف ش�د الخيط عن 
الُخرم، فت�اَه ش�جوُن القوم وتاه 
الع�زُم وصاروا من أش�ياء الغرفة 
أُبحُرِ فيهم وأُقلِّب آياتي ...  أتقرَّى 

الصمت النافر يف وجع الصمت.
٣

مللمُت نزيف�ي والُعرَي لع�لَّ يفيُق 
الج�ّد ... ، لع�لَّ بصي�َص الحكمِة 
ُينص�ُف ه�ذا الليَل م�ن الهذر فما 
انفلَتْت يف األوُجه رمشُة عٍن تنبئ 
َخَف�رَْت ومض�اٌت  بالَصح�ِو، وال 
ِة عن َفرِط اللَّْغِو وهذا  توحي بالِهمَّ

الصْمت.
 4

قالوا يل:
- قْل، قلُت:

- لك�ْم من ط�رف الخي�ط وُخرم 
اإلبرة ما لكُم، ال حكَي لدي.

5
ل يف خارصة الوقت،  كان الليل توغَّ
وَكلَّ الصوُت وراَن الصمُت، وحن 
مش�يُت ش�عرُت بعجز األعن عن 

ُحرمتها وبنزف الوقت.

املراقب العراقي/ متابعة...
تحك�ي الرواي�ة قص�ة مخطوط�ة قديمة 
كتب�ت باآلرامية قبل أكثر من ١500 س�نة، 
ث�م اختفت يف ظ�روف غامض�ة يف منطقة 
بش�مال إفريقيا يف حقبة س�يطرة الرومان 
ع�ى مملك�ة موريطانيا القديم�ة، لتظهر 
من جديد بعد أن وجدت محفوظة يف جراب 
داخ�ل جرة فخارية مخب�أة يف مغارة بجبل 
»انطرزي« املطل ع�ى »القلعة القديمة« يف 
بل�دة »آزوك�ي« عاصمة املرابطن بش�مال 

موريتانيا.
الروفس�ور«حامدون«  الرواي�ة،  ظل بطل 
م�ن  نمس�اوي  أنرتبولوجي�ا  عال�م  وه�و 
أص�ل موريتان�ي، طيلة حيات�ه يبحث عن 
»برناب�ا«،  إلنجي�ل  األصلي�ة  املخطوط�ة 
املكتب�ة  أقن�ع  أن  إىل  أخباره�ا  ويتتب�ع 
الوطني�ة النمس�اوية يف فيينا-الت�ي يعمل 
به�ا مدي�را لقس�م املخطوط�ات والكت�ب 
الن�ادرة- بأهمي�ة عرضه�ا يف االحتفالي�ة 
الكرى بقاعة اإلمراطور »كارل السادس« 
بمناس�بة م�رور 650 س�نة ع�ى إنش�اء 
املكتبة،التي تأسست يف األصل حول نسخة 

من ذلك الكتاب.
لم يكن الروفس�ور«حامدون« يتصور بأن 
املخطوط�ة قد تكون بهذا القرب من املكان 
الذي عاش فيه جزء من طفولته، يلعب مع 
أترابه عند س�فح ذلك الجبل. والحقيقة أن 
املخطوطة ق�د بقيت نائمة لعدة قرون قبل 
أن يعث�ر عليها بع�ض اله�واة.. وتنتهي يف 

حقيبة سائحة غربية تعمل لعصابة دولية 
لتهريب اآلثار، حملتها متجهة إىل باريس.

أك�دت الخرة بأن املخطوطة هي النس�خة 
ظل�ت  ال�ذي  »برناب�ا«،  إلنجي�ل  األصلي�ة 
املس�يحية تعمل به، رغم أن�ه ينفي عقيدة 
التثليث وصلب املس�يح ويؤك�د عى توحيد 
ال�ذات اإللهية، كما يبرش بظهور الرس�ول 

محم�د صى الل�ه علي�ه وس�لم؛ إىل أن أمر 
Damase س�نة ٣66م  الباب�ا »دماس�س« 
بالك�ف ع�ن مطالعته قبل أن يحك�م البابا 
»جالس�يوس« األول نهائيا بتحريمه س�نة 

49٢م.
ل�م تك�ن اإلمراطورية الروماني�ة مرتاحة 
لدخول األهايل يف الواليات التابعة لها بشمال 

إفريقيا يف الديانة املسيحية، ورسعان ما بدأ 
االضطهاد الروماني ضد مس�يحيي شمال 
إفريقيا، الذي اس�تمر طيلة قرنن ونصف. 
ص�درت األوام�ر به�دم أماك�ن عبادته�م 
وجمع كتبهم املقدس�ة وإحراقه�ا. اعتقل 
املس�يحيون وعذب�وا، وش�وهوا، وأحرقوا، 
وُجوِّع�وا. ول�م ينت�ه االضطه�اد حتى بعد 

إعدام القدِّيس »قريانوس« القرطاجي.
يف غمرة تلك الرصاعات الدينية والسياسية، 
ب�دأت مجموعات س�كانية بالن�زوح نحو 
الجن�وب. كان آالف املهاجرين يبحثون عن 
أماك�ن آمن�ة يف الصح�راء الك�رى ليدفنوا 
فيه�ا بع�ض الكن�وز والكتابات املقدس�ة 
القديم�ة. وصل بعضهم عر البحر إىل مرفأ 
صغر عى ش�اطئ املحيط األطليس يسمى 

»تانيت« آلهة قرطاج.
وقد حمل�ت قافلة »آكاب�ار« العمالقة التي 
تتألف م�ن ألف جمل، املخطوطة يف متاعها 
ع�ر الصح�راء، متجهة إىل حي »أويش�اط 
اليهود« ق�رب »وادان« ، ومن هناك إىل بلدة 
»آزوكي«.بعد مئات من الس�نن أمضتها يف 
هدوء الصحراء، أجرت الظروف املخطوطة 
النادرة عى استئناف رحلتها يف دوامة نزقة 
ع�ر العالم.. فبدأ س�باق بولي�يس محموم 
بن كل من ش�بكات تهري�ب اآلثار، واملافيا 
العاملي�ة، واملنظم�ات الري�ة م�ن جه�ة، 
ومصالح االس�تخبارات الدولي�ة والرشطة 
ع�ى  الي�د  لوض�ع  »اإلنرتب�ول«  الدولي�ة 

املخطوطة الفريدة.

دبلوماسي يكتب رواية تاريخية مثيرة للجدل !
يف 430 صفح��ة م��ن القطع المتوّس��ط تق��ع رواية »لغز 
إنجيل برنابا« المثرية للجدل -التي كتبها الدبلومايس 
الموريتاين محمد الس��الك ولد ابراهيم بأسلوب رسدي 
يمزج بني الرواية التاريخية والقصص البوليس��ية، يف 

حبكة تشبه سيناريوهات أفالم الجاسوسية.

احمد مطر
ُقوُت ِعيالِنا ُهنا

ُيهِدُرُه جاللُة الِحماْر
يف صالِة الِقماْر .

وُكلُّ حّقِه بِه أنَّ بعَر جدِِّه
َقْد َمّر قبَل غرِِه ِبهِذِه اآلباْر !

فاُءهذِه اآلرُض لَنا. يا ُشَ
الّزرُع فوَقها لَنا والنِّفُط تحَتها لَنا
وُكلُّ ما فيها بماضيها وآتيها لنا .

فما لَنا
يف الرِْد ال َنلبُس إالّ ُعْرَينا ؟

وما لَنا
يف الجوِع ال نأُكُل إالَّ جوَعنا ؟

ترف الوقت
قصيدة لقاسم محمد مجيد وتعليق شعري من يحيى السماوي

املراقب العراقي / املحرر الثقايف...
كتب الش�اعر قاس�م محم�د مجيد عى 
صفحت�ه يف الفيس ب�وك قصيدة حملت 
عن�وان »ِجْين�ات َرُج�ٌل َبدائّي«م�ا دعا 
الشاعر يحيى السماوي اىل كتابة تعليق 
ش�عري عليها في�ه العديد من األس�ئلة 

واألجوبة  .
يقول قاس�م محم�د مجي�د يف قصيدته 

»ِجْينات َرُجٌل َبدائّي«:
ال َرْيب

أن ألعالم صندوق عجائب
َب ُصوره املُتقاطعة لَِكْن ... متى َركَّ

ليس سهال«
أن أِعدَّ، بأصابعي

أسماء أمراء البحر والحرب واملطر
و منهُم من

صاَر إِلَه حرب
ألي ُساللة انتمي؟

أَنا الذي لآلن أحمل َوْهم
من َصنَع الِسالل وُمهود األطفال

وخ�اَف يوم�ا« )ان تس�قط النجوم عى 
رأسه(.

اما الش�اعر يحيى الس�ماوي فقد كان 
رده:

ما أعمقهما من سؤالن إنكارين :
ال َرْيب

أن ألعالم صندوق عجائب
َب ُصوره املُتقاطعة لَِكْن ... متى َركَّ

باعتقادي أّن الذي رّكب الصورة هو من 
صنع صن�دوق العجائب ه�ذا : الوحش 
األمريك�ي الذي ج�اء بالعومل�ة ليقيم » 
أسرطة الجديدة » ليستعبد الشعوب ..

من اين يل ان أعرف
اف أن طاُئر الُخطَّ

يعُر البحار يف رحلِة واحدة
أن�ا أيض�ا أتس�اءل ، وأظ�ن أن حامالت 
يف  املنت�رشة  األمريكي�ة  الطائ�رات 
املحيط�ات ق�د وّف�رت لطائ�ر الخطاف 

مناطق اسرتاحة ..
أعجبن�ي جدا انتق�اءك » طائر الخطاف 
» دون س�واه ففي�ه إش�ارة حاذق�ة اىل 

مهمته : اختطاف أرواح األبرياء .

»إعدام جائع« جديد الشاعر
 علي الوائلي

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
ص�درت  املجموعة الش�عرية الجديدة 
للشاعر عيل الوائيل والتي تحمل عنوان 
»إع�دام جائع« ع�ن داراملركز العراقي 
للطباعة والن�رش والتوزيع مضمونها 
البح�ث والس�ؤال بقل�ق ع�ن الجمال 
يف امل�رأة والن�اس واألماك�ن واألزمن�ة 

والوطن 
وق�ال الوائ�يل يف ترصي�ح خ�ص ب�ه 
املجموع�ة  ان  العراق�ي(  )املراق�ب 
الجدي�دة والت�ي حمل�ت اس�م اح�دى 
قصائده�ا ه م�ن القط�ع املتوس�ط ، 
وتتضم�ن مواضي�ع متنوعة املضمون 
مختلف�ة  أحاس�يس  م�ن  وتنب�ع 
ومتضارب�ة وج�دل م�ع ال�ذات ، مرة 
بلغة الحبيبة ومرة أخرى بلغة الحبيب 
األف�كار  يف  ثواب�ت  هن�اك  وليس�ت   ،
واملش�اعر أو تاثر بم�كان أو بلد معن 
، م�رة تك�ون القصيده ش�خصية جًدا 
تعك�س ص�ور بعي�دة الخي�ال وم�رة 
أخ�رى ع�ن واقع مع�اش ع�ن مكان 
مح�دد أو زمن محدد أو انس�ان محدد 
، ويف أحي�اٍن أخ�رى تع�رِّ عن ش�عور 
عام. ولكن ربما يجمعها مشرتك واحد 
وهو البحث والسؤال بقلق عن الجمال 
يف امل�رأة والن�اس واألماك�ن واألزمن�ة 

والوطن.
وأض�اف : ان القصائ�د باللغة العربية 

الفصح�ى البس�يطة، مم�ا س�اعدني 
يف أن اطل�ق طيور ذاتي م�ن قيودها ، 
علَّني أنجح يف مس�عاي نحو اكتشاف 
الجمال الكامن يف االنس�ان واالش�ياء 

من حويل.
وأشار اىل ان الغالف والتصميم الداخيل 
للمجموع�ة هو م�ن تصمي�م الكاتب 

مازن جميل املناف .

املراقب العراقي/ متابعة...
يبع�ث املوت عى التأمل وطرح أس�ئلة الوجود 
ع�ن املاهية وامل�آل. لكن الش�اعر يضاعف من 
إحساس�ه وهو يتأمل، ويبحث ش�عورا ونظرا 
يف امل�وت. انطالقا من إعم�ال الذهن والحواس 
يف هذه الحقيقة الثابتة، دون تحول أو نسبية. 
خطرتني ه�ذه الفكرة، وأنا أت�داول املجموعة 
الس�عادة«  ب�«صاحب�ة  املعنون�ة  الش�عرية 
للشاعر عبد الحق بن رحمون، الصادرة مؤخرا 
ضم�ن منش�ورات مقارب�ات املغربي�ة. ويبدو 
بش�كل كب�ر ان املجموعة ترص�د انطالقا من 
ال�ذات أثر وفاة األم، بحن�و وحنن دافق. فأدى 
ذلك إىل العودة للكتابة الش�عرية، لصب أوجاع 
الش�اعر وآالمه. فغ�دت هذه األخ�رة منثورة 
ع�ى مش�ارف الحي�اة. طبعا بفض�ل صياغة 
ش�عرية، تعي�د طرح وبن�اء األش�ياء، اعتمادا 
عى عدة من التجربة واملقروء.هنا نالحظ، هذا 
التداخل، بل التش�ابك بن م�وت األم وأثره، بل 
أخاديده يف األعماق واملالمح. من منظور الذات 
الت�ي تس�ند عدة املتصوف�ة يف اختيار املس�لك 
والس�فر؛ قصد الوصول للعل�ة املتمثلة هنا يف 
الله. فالوصول يقتيض س�لك أودية أو مدارج 
)وادي الطل�ب، وادي العش�ق، وادي العرفان، 

وادي االستغناء…(. وما الوصول بعد الوصول 
إال الع�ودة لنقطة الب�دء أو النفس.ومن املؤكد 
أن الش�اعر هنا أعاد ق�راءة معطيات املرجعية 
الصوفي�ة، عى ضوء تح�والت املرحلة والحدث 
املؤل�م )م�وت األم(. ال�يء الذي من�ح ترميزا 

لألشياء املرصودة. منها االنفصال عن أم تمثل 
كينونة، يراها الشاعر سابحة يف الوجود. لهذا، 
قدمت هذه الكلمة »األم« كاستعارة كرى تدل 
ع�ى االنغ�راس يف املكان والزمان؛ ب�ل يف الذات 
التي تس�رتجع فصوال من الذاكرة ومن املرض 
أو االحتض�ار… إنه�ا ليس�ت حياة مس�تعادة 
فحس�ب؛ بل تخيل حي�اة ثانية، ك�ون وجود 
األم مس�تمرا يف املكان والزمان بصورة أخرى 
يغذيها التمثل والتخيل. عبد الحق بن رحمون 
واحد من األسماء التي تؤثث القصيدة املغربية 
والعربية املعارصة بلمس�ات ش�عرية خاصة. 
ويب�دو أن ح�دث امل�وت ه�ذا، فّجر مس�رته 
الش�عرية، لتقي�م يف الح�رف الرائي. اس�تنادا 
إىل املرجعي�ة الصوفي�ة التي وظف�ت وتوظف 
بش�كل كبر يف الش�عر املع�ارص، لك�ن أحيانا 
توظف بضحال�ة أي دون التفاعل وقراءة هذه 
املرجعي�ة يف ش�موليتها ونظرته�ا للعالم. عى 
أي، هذه املجموعة عاركت هذه التجربة، تحت 
رضبة امل�وت. فتم تطعي�م التجربة الش�عرية 
هن�ا بإش�ارات املرجعية الصوفي�ة، عى ضوء 
معطيات الح�دث األم، يف الحي�اة والكتابة. أي 
تعالق الحياة واملوت. فغدا املوت مرمزا كش�كل 

من الحياة، يف الشعر وبه.

 »صاحبة السعادة« االنفصال عن أم تمثل كينونة سابحة في الوجود

وق�ال الكات�ب يف قراءة نقدي�ة خص بها 
)املراق�ب العراق�ي(: يف العم�ل الروائ�ي، 
تك�ون مهم�ة الكات�ب صعبة قياس�اً إىل 
الفن�ون األخ�رى، كالرس�م أو النح�ت أو 
امل�رح أو التلفزي�ون، لدرجة أن أي خلل 
يف منطق سر األحداث يجعل القارئ ينفر 
منها، فلو تطرقنا إىل الشخصية الرئيسة، 
كونه�ا العمود الفقري يف البن�اء الروائي، 
ل�ذا وجب تس�ليط الضوء عليه�ا، فالبناء 
القصيص الناجح هو الذي يؤسس سمات 
الش�خصية بش�كل مبك�ر، ألن التأخر يف 

تقديمها يعطي عنها انطباعاً زائفاً.
 وأض�اف :يف رواية »للمفتاح وجوه عدة«، 
نجد العالقة متماس�كة بن الش�خصيات 
ومثابرة الفعل يف تجسيد الحدث، بالشكل 
الذي يؤه�ل القارئ لفك ش�فرة الخطاب 
املن�ّوه عن�ه ب�ن أضل�ع مت�ن الحكاية، 
باألخص األب وابنه كونهما الش�خصيتن 
الرئيستن، اللتن انطلق بهما إىل تأسيس 
حكايته، عى الرغم من إخفائه اسميهما، 
كان متعم�داً عى ما يب�دو، غايته الرتميز 

بهما، كونهما حالة ش�ائعة تتوافق معها 
أح�وال كثر من الن�اس يف البالد حيث ان 
الحكاية مفعمة بمش�اعر االبن الجياشة 
تج�اه أبي�ه ال�ذي فق�د وعي�ه وال مجال 
أداء  االب�ن  ومحاول�ة  حالت�ه،  النف�راج 
مراس�يم رد الجميل ألبيه فيما أصابه من 

آالم ومعاناة وضياع العمر ألجله. 
وتاب�ع: تواك�ب يف زمن الحكاي�ة أصوات 
دفعت مج�رى األحداث ب�دءاً من الجندي 
مفت�اح والعراقي�ة أم مراد، وم�راد واألم 
النمس�اوية واألب النمس�اوي وال نن�ى 
به�روزي، تجدر اإلش�ارة هن�ا إىل أن هذا 
الحكاي�ة،  يف  املبت�ور  ال�ردي  الص�وت 
جعل�ه ال�راوي يغ�وص يف به�اء النمس�ا 
دونما الس�ؤال عن�ه، يف أي مش�فى رقد، 
م�اذا ح�ّل به؟ نتس�اءل.. ما ه�ي دالالت 
بهروزي يا ترى؟ وملاذا فقد النص عبارات 
الحن�ن تجاهه؟ م�ا وراء الكاتب ليخفيه 
يف ش�خصية بهروزي الهادئ�ة واملطيعة؟ 
اإلنسان برتكيب خياالته يعشق الحكايات 
عى نح�و أّن فضول�ه يدفعه ليس�أل عن 

كل ش�اردة وواردة، يفوق به�ا اعتقادات 
جرار جيني�ت أو جاك دري�دا أو باختن، 
فالقارئ كمش�اهد للشاش�ة الفضية، ال 
يرحم بتس�اؤالته لو عّكر صف�َو مخيلته 
فعل مبهم يف حدث صوري واضح. فكيف 

بنص رسدي. 
وأوض�ح : إن ثم�ة أصوات أخ�رى، منها: 
القيم�ر،  بائع�ة  النمس�اوية،  الرشط�ة 
بائعة الس�مك، »أم اللبن«، ص�وت الدليل 
يف الس�فارة النمس�اوية، الكاتب الفقر، 
الصحفي »معز« املؤلف املس�تقبيل لرواية 
»رحل�ة املفاتيح« بأجزائها األربعة، أضف 
إىل ذل�ك، أدالء معاب�ر الح�دود والرشطة، 
هن�اك أنف�ار وضعه�م املؤل�ف ليتمم ما 
بن أس�طر رسد األح�داث، تناظر لقطات 
»االنس�رت« املقتطعة يف الرد الصوري، 

تدعم الفكرة األس�اس يف املشهد كما تدّبر 
الكاتب أحداثاً تأسيس�ية للشخصية بدءاً 
من مغادرته النمس�ا، حتى وصوله مطار 
بغداد، ليطمنئ ع�ى حالة والده، بناّء عى 
رس�الة قدمت إليه باملوباي�ل، مضمونها: 
»تعرّض والدك لحادث مؤسف« ص7، »يف 
العناية املركزة ملستش�فى الكندي8«، »ال 

تقلقي، سأعود حتماً«. 
 ولف�ت اىل ان األح�داث تس�ر يف نس�يج 
الرواي�ة بمفاتيح رسدية ع�دة، اعتمدها 
الروائ�ي مه�دي عيل ازب�ن ليمث�ل بؤرة 
الحدث، تبدأ الحكاية برحيل البطل وتنقله 
بخ�ط مس�تقيم م�ن محط�ة مكانية إىل 
أخرى ثم تنتهي بعودته إىل النمسا، نلمس 
م�دى فاعلي�ة الرحيل يف مس�ار الحكاية 
بالكام�ل، مس�تخدماً أش�كاالً مختلف�ة 

من ال�رد، وظفها بجم�ل رسدية فائقة 
التصمي�م تلي�ق كث�راً بال�رد الروائي، 
ناهي�ك ع�ن لغته الش�عرية الت�ي تنبض 
كدقات القلب بن مقاطع الرواية، تش�ر 
إىل براع�ة املؤلف يف نقل رؤيته إىل القارئ، 
خاص�ة ال�رد ال�ذي أفصح لن�ا فيه عن 
األح�داث الت�ي حصلت قبل زم�ن القص 
بالرج�وع إىل امل�ايض، كم�ا يف الرس�ائل 
الردي�ة ذات التس�جيل الصوت�ي، عودة 
يف خدم�ة الحدث وتدفقه إىل زمن ذكرياٍت 
تمخضت فيها فكرة رحلة، تسلل األب عر 
الحدود بوساطة أدالّء. »أقارُب بن القابع 
يف الص�ورة وب�ن الهام�د يف الري�ر، كم 
توس�لته أن ال يذهب إىل الع�راق، اقرتحت 
عليه اس�تقدام والدتي بعد انفتاح األجواء 
ص١6«، »ترك�ت أهيل، ودفنت نفيس وأنا 

ع�ى قيد الحياة ص 44«، حوار داخيل مع 
النفس يناظ�ر املنولوج املرحي يف طرح 
األفكار الكامنة يف ذات الشخصية، ضابط 
عسكري برتبة نقيب أيام الحرب العراقية 
االيراني�ة، خيم عليه الي�أس بحجم يأس 
يس�تطيع  ال  وألن�ه  لطفل�ه،  املعالج�ن 
مواصل�ة عالجه، دفعت به أحداث الرواية 
ألن يلتقي بأح�د جنوده يكنى باملفتاح أو 
هكذا بات اس�مه، شخصية نراها متلونة 
يف الق�ص، تتغ�ر يف كل زم�ان وم�كان 

بحذلقة، »يداري خبزته« باملعنى العام.
ال�راوي ط�رق رسداً بصيغ�ة  :ان  وب�ن 
امل�ايض وآخر ملف�وظ بصيغ�ة الحارض، 
كم�ا يف رسد مع�ز »أن ن�أكل حج�ر هذه 
األرض أفض�ل م�ن خبز ال�ذل يف الخارج، 
خمسون سنة وأنا راٍض بالحجر، تجرعنا 
املرارة بكؤوس االصطبار، نغرتف من آبار 
الجلد حت�ى جفت، ننتظ�ر أن تحن علينا 
بالدن�ا| أمن�ا، لكنه�ا ترضعن�ا بوعود من 
خواء، تدغدغنا بأحالم استحالت كوابيس 
توازي املتاعب، اعتدنا مضغ الحجر حتى 
تهش�مت أس�ناننا، ألفن�ا الته�ام الرتاب 

ص65«. 
 وأستطرد: تجى الخط الردي بهندسته 
اللغوي�ة الزاهي�ة واملتمكن�ة، واألص�وات 
الردية املتعددة يف روايته متباينة اللحن 
والنغم�ة واملعرفة، فالتخاطب مختلف ما 
ب�ن بائع�ة القيمر والضابط العس�كري، 
الب�اب  اللص�وص يف  الكات�ب وزم�رة  أو 
الرشق�ي، وه�ذه دالل�ة ع�ى أّن الروائ�ي 
الناجح هو س�ارد ناجح النتقائه األلفاظ 
والسالس�ة يف الجم�ل التي توص�ل املعنى 

إىل خي�ال القارئ.وخت�م: إن املؤلف أوجد 
حالً إخراجيا سينمائياً، حدد فيه خارطة 
الوجع العراق�ي يف زمن املايض والحارض 
بشخصيتن رئيستن عرض من خاللهما 
مأساة أجيال، حاولت سلطاتها الحاكمة 
هدم رصح الوالء للوطن، وغرزت مفهوم 

الهجرة بوس�ائل غر مرشوع�ة أخالقيا، 
بمب�اشة وغر مباشة، وهن�ا يكمن ما 
نوهت عن�ه عن إخفائه املقص�ود درامياً 
الس�م األب واالبن، كونهما بواعث فكرته 
األساسية، وأعدها حالً من الحلول الفنية 

يف شاشة الفن السابع.

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
ي��رى الناقد ج��واد الكاتب ان مؤلف رواي��ة »للمفاتح 
وج��وه عدة« ال��روايئ والقاص مهدي ع��ي أزبني أوجد 
حاًل إخراجيا سينمائيًا حدد فيه خارطة الوجع العراقي 
يف زمن المايض والحارض بش��خصيتني رئيستني عرض 
من خاللهما مأس��اة أجيال حاولت سلطاتها الحاكمة 

هدم رصح الوالء للوطن.

»للمفتاح وجوه عدة« رواية حدد مؤلفها خارطة الوجع العراقي في الماضي والحاضر
شخصيتان رئيسيتان تعرضان مأساة األجيال

مهدي علي ازبين جواد الكاتب

قصة قصيرة

يحيى السماويقاسم محمد مجيد
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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. نور 9
على 
نور

ترى سلمى مولود ان حالتها لم تستقر لغاية االن، 
بل عىل العكس تماما فقد اهلكتها نفسيا بسبب 
انها  الزائد والخوف من املجهول، السيما  التفكري 
عىل  تحصل  أن  من  بدال  لطبيب  زيارة  كل  مع 
الشفاء التام صارت تتفاجأ بظهور امراض اخرى 
جديدة، وهكذا حتى ادمنت البحث والسؤال اليومي 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  يف  متخصصني  مع 
بسيطة  حالة  كل  يف  الشكوك  تراودها  وباتت 
تحصل بجسمها، فوصلت اىل مرحلة عدم الوثوق 
بأي طبيب النها جربت الكثري منهم بال جدوى، و 
من دون أن تشعر تحول املوضوع يف نهاية املطاف 
اىل مرض نفيس واكتئاب، وامام هذا االلم النفيس 
الذي لم تعد تسيطر عليه وعىل معاناتها بسببه، 
دوامة  من  والخروج  االدوية،  جميع  ترك  قررت 
انه  ويبدو  بدأته  الذي  الطريق  ذلك  وقطع  املرض 
لن ينتهي، ما جعلها تدور بالدائرة نفسها، اذ ان 
العالجات واالدوية التي تناولتها اضحت توترها اىل 
درجة العجز عن اداء اي نشاط حيوي، وتشغلها 
»اعتقد  قالت:  اذ  الطبيعية،  عن ممارسة حياتها 
ان هناك حلوال اخرى بديلة غري االدوية من املمكن 
املرض  مللت  الني  هذه،  مأساتي  من  تنقذني  أن 
وليس امامي غري االنتفاض عىل ما انا عليه اآلن«.

اما الحاج نارص مهدي الذي عرف بمرحلة شبابه 
تفاصيلها،  بجميع  الحياة  يعشق  نشط  كانسان 
ويتمتع بصحة جيدة ويمارس هوايات عديدة اىل 
الحكومية،  الدوائر  احدى  يف  موظفا  عمله  جانب 
وتطور  تقاعده  بعد  شديدة  ربو  بنوبة  فأصيب 
معه املرض حتى تقدم به العمر وصار عىل اعتاب 
السبعني، يف بداية االمر تقبل مرضه هذا وتعامل 
السنوات  مرور  مع  انه  اال  طبيعي  بشكل  معه 
من  وهلعه  خوفه  زاد  النوبة  لديه  تكررت  وكلما 
طلب  عن  يتوقف  ال  جعله  الدائم  وتفكريه  املوت، 
يشكو  يكن  لم  لو  حتى  االدوية،  مختلف  تناول 
ابنته  واكدت  طبية،  وصفة  دون  ومن  الم  من 
االجباري  والجلوس  كورونا  انتشار  »مع  علياء: 
بالبيت ومراقبة االخبار السيئة عن عدد االصابات 
لكبار  الخاصة  التحذيرات  جانب  اىل  والوفيات 
السن بالذات، اصبح والدي مثل االطفال ال ينام اال 
بصعوبة ويف كل وقت يطلب جهاز قياس الضغط 
انه  علما  به،  االهتمام  اجل  من  الحجج  ويخرتع 
يف  لكننا  لذلك،  تدفعه  معينة  اعراض  لديه  ليست 
البيت تفهمنا وضعه هذا، وبرصاحة الحزن يخيم 
أن  يمكن  وال  مساعدته  نستطيع  ال  الننا  علينا، 
انها  جيداً  نعرف  ادوية  تناول  اذا  احيانا  نعرتض 
ال تنفعه بل قد ترضه، وحتى لو نصحناه برتكها 
ال يقتنع بمخاطرها عليه، لكنها ترتك اثرا نفسيا 

جيدا وارتياحا لديه«. 

من  الثالث  العقد  يف  )موظف  ناجي  اكرم  يرى 
عىل  االنسان  يحرص  أن  يف  بأس  »ال  أن  عمره( 
صحته ويجري فحوصات بني آونة واخرى مهما 
كان عمره وحتى لو لم يعان من مشكلة صحية، 
وهذا يشء اعتربه جيدا، كونه دليال عىل الوعي الذي 
يتمتع به، اذ علميا ينبغي ان يكون هناك فحص 
دوري لجسم االنسان، النه يتغري ويتعرض لكثري 
من االختالفات وال يجب االنتظار لغاية أن يتفاجأ 
بمرض معني، ولذا ال اسميه )هوس( بل )حرص 
ووعي(، اذ من املمكن للشخص أن يبحث ويسأل 
ويتابع حلقات متخصصني ويعمل بارشاداتهم ».

املتمارض  »ان  احمد  نورا  الجامعية  تجد  حني  يف 
شخص يؤذي نفسه اكثر من ارسته والناس الذين 
حوله، فمن الخطأ معاملته كمريض ويفرتض أن 
الرضوري  ومن  مختلف،  بأسلوب  معه  نترصف 
وستميض،  مؤقتة  ازمة  مرضه  بان  نفهمه  أن 
خاصة اذا كان يعاني من مرض ما، اذ ان املشكلة 
يف الغالب التفكري باملرض وهو من يصنع املرض 
حتى  املرض  تسبب  سلبية  اجواء  يخلق  وبالتايل 

وان كان الجسم خاليا من اي علة«.
عن حالتها قالت نورا »من النادر أن ابقى مريضة 
العالج  اتلقى  عندما  اعتدت  الني  طويلة  لفرتة 
حتى لو لم يكن ذا فائدة يل يف داخيل اصنع يقينا 
وايمانا قويا بانه سوف يشفيني وهكذا، ومع ذلك 
التعامل مع املرض  ليس كل الناس يتشابهون يف 
أن  وخوف  هوس  لديه  من  نجد  عندما  وينبغي 
نقدم عىل مساعدته وعدم الضغط عليه، ونحاول 
أن  يمكن  ال  متاهة  يف  دخل  النه  مزاجيته،  تحمل 
اال  سليما،  كان  اذا  حتى  بسهولة  منها  يخرج 
تلك  تجاوز  عىل  واعانته  الكافية  الرعاية  بمنحه 
افضل  عليه  النبي  بقول  دوما  وتذكريه  املرحلة 

الصالة والسالم )ال تتمارضوا فتمرضوا(«.
ومدربة  بالوعي  املتخصصة  البكر  لبنى  تفرس   
تفكيك برمجة الالوعي، املرض بأنه حالة يتعاطف 
تعودوا  بالغالب  فاالشخاص  اآلخرون،  معها 
عيش  صيغة  تمنحهم  اذ  الحالة،  بهذه  العيش 
يتعاطف معها اآلخرون، اذ ان بالعمق تلك الحالة 
تتولد نتيجة احتياج عاطفي لالهتمام، واضافت: 
»ان أبسط برمجة علينا تغيريها، هي انه بدال من 
واملختربات  العيادات  يف  املرض  مفردات  استخدام 
مثال  التشايف  مفردات  استخدام  املمكن  من 
وعيادة صحة القلب بدال من عيادة امراض القلب 
مختربات  من  بدال  الصحية  التحليالت  ومختربات 

التحليالت املرضية وهكذا«.
بعقله  خزنت  العراقي  الشعب  »ان  موضحة: 
الضحية  ودور  واملرض  االلم  برمجة  الالواعي 
الالواعي  برمجة  بمعاناة  لسنوات  عيشه  بسبب 

تولد  والفكرة  فكرة  تولد  فالكلمة  ذلك،  عىل 
مستمرة  شكوى  مع  مرض  كلمة  لذا  مشاعر، 
تولد افكارا سلبية، وبالتايل مشاعر سلبية مرافقة 
نبدأ  لذلك، وعندما  تبعا  االمراض  فترتاكم  للجسد 
بتغيري الشعور املرافق لالمراض وتحرير املكبوتات 
والذكريات،  االلم  ومشاعر  والصدمات  املخزنة 
تبدأ  فعندها  واع،  وغري  واع  بشكل  خزنت  والتي 
املشاعري  الجسد  لتشايف  تبعا  بالتشايف  اجسادنا 
وتحريره، ومن اجل ذلك فهناك عدة طرق للتحرر 
الغضب  وحاالت  املكبوتة  والصدمات  االلم  من 
التحرر  جلسات  عرب  والقلق  والخوف  والتوتر 

او  بار  االكسس  جلسات  او  بالوعي  مختص  مع 
جلسات الثيتا هيلينك والعديد من وسائل التحرر، 
وعندها سيبدأ الجسد املادي بالتشايف، الننا البرش 
عالية  بكفاءة  تعمل  ذاتي  تشاف  اجهزة  نمتلك 
الجسد  يعود  املشاعري  الجسد  تحرر  فاذا  جدا، 
اصابت  التي  االمراض  وتختفي  للتحسن  املادي 
الجسد، فحالة الهوس باملرض هي حالة مرافقة 
الشديد  واملشاعري  العاطفي  االحتياج  لحالة 
حالة  نصحح  أن  ما  لالهتمام،  والحاجة  داخليا 
الفكري  الجسد  يعاود  حتى  املشاعري  الجسد 

والجسد املادي التعايف والتشايف.«

ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.
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جائحة جديدة تعم شريحة مهمة من المجتمع
مرض الوهم 

املشاريع  عن  دياىل،  محافظة  كشفت 
املتلكئة يف املحافظة، فيما أشارت اىل وضع 

خطة ومقرتحات الستئناف العمل بها«.
محمد  الفنية  للشؤون  دياىل  محافظ  وقال 
املتلكئة  »املشاريع  إن  ترصيح   يف  قتيبة 
مشاريع  األول  نوعني،  اىل  تقسم  دياىل  يف 
االتحادية  الوزارات  من  محالة  استثمارية 
وتشمل  ملعالجتها  حلول  توضع  ولم 
ومجاري  ومستشفيات  سكنية  مجمعات 
ومالعب«، مبيناً أن هناك »نحو 14 مرشوعاً 
استثمارياً متوقفاً بشكل كامل يف املحافظة 
دينار،  مليار   500 اىل  تكلفتها  وتصل 
لخدمة  نوعية  طفرة  سيحدث  وانجازها 

املواطنني يف دياىل«.
املشاريع  من  الثاني  »القسم  أن  وأوضح 
وأسباب  األقاليم  بتنمية  خاصة  املتلكئة 
لها  مالية  مخصصات  وجود  عدم  تلكؤها 
اىل أن »املحافظة  منذ العام 2014«، مشرياً 
الحلول  الحكومة االتحادية لوضع  خاطبت 
بالبنى  تتعلق  وأنها  خاصة  املشاريع  لتلك 
ال  أخرى  مشاريع  وأي  للمحافظة  التحتية 

تتم إال بعد إنجاز مشاريع البنى التحتية«.
العمل  أن »نحو 600 مرشوع تم  اىل  وأشار 
نسبة  وبلغت  األقاليم  تنمية  بها عىل خطة 
استئناف  وسيتم   %80 اىل  فيها  اإلنجاز 
املتبقي منها بعد ورود تخصيصات املوازنة 
تنمية  مشاريع  »نسبة  أن  اىل  الفتاً  لها«، 
قيمة  من   %25 تعادل  جميعها  االقاليم 

املشاريع االستثمارية«.

جميع  إلنجاز  املطلوب  »املبلغ  أن  وأضاف 
 200 بنحو  يقدر  األقاليم  تنمية  مشاريع 
يف  العاملة  الرشكات  أن  السيما  مليار، 
متابعتها  وتتم  رصينة  املحافظة  مشاريع 
القانوني  القسم  قبل  من  معها  والتواصل 

لتذليل العقبات«.
الشؤون  قسم  مدير  أفاد  جانبه  من 
الخالق،  الهندسية يف املحافظة، محمد عبد 
العام  منذ  متوقفة  املشاريع  »أغلب  بأن 
بهدف  لجان  »تشكيل  اىل  مشرياً   ،»2014

اإلرساع وإنجاز أغلبها«.
وبني أن هناك »نحو 105 مدارس تم إنجازها 
املحافظة،  أقضية  عىل  توزعت  بالكامل 
اىل  إنجازها  نسب  وصلت  املدارس  وباقي 
اسرتاتيجية  مشاريع  اىل  باإلضافة   ،%90
الشوارع«، موضحاً  أخرى كتبليط وإكساء 
لصندوق  مستقبلية  خطة  »هنالك  أن 
األقاليم  تنمية  ومشاريع   UN والـ  اإلعمار 
شملت جميع دوائر محافظة دياىل الخدمية 
،منها الكهرباء واملجاري والطرق والجسور 

والصحة والرتبية«.
أويل  والجسور،  الطرق  »قطاع  أن  وتابع 
مداخل  ،ومنه  به  للعمل  واسع  اهتمام  له 
التخصيصات  وبانتظار  دياىل  محافظة 
هناك  أن  عن  فضالً  بها،  للمبارشة  املالية 
القدس  مشاريع كربى مثل مجرس تقاطع 
مشاريع  ،وهناك  السعدية  يف  دويل  وملعب 
وممر  دياىل  كورنيش  حدائق  مثل  ترفيهية 
التارتان املحاذي لنهر دياىل املمتد من جرس 

،ويخدم  الجمهوري  الجرس  اىل  الرشيف 
،وهذه  الركض  رياضة  ملزاولة  الشباب 
املشاريع بُدئ العمل بها ضمن خطة تنمية 

األقاليم«.

مستقبلية  مخططات  »هنالك  أن  اىل  ولفت 
بانتظار  أقاليم  ومشاريع مقرتحة، وتنمية 
املوافقة عليها وإحالتها لخدمة املواطنني يف 

محافظة دياىل«.

سلسلة من المراجعات 

قامت بها سلمى، استمرت 

ألكثر من سنة بين عيادات 

االطباء والمستشفيات في 

بغداد وبعض المحافظات 

والدول المجاورة، وكل ذلك 

لم يطفئ نار قلقها الذي 

بدأ مع أول عارض اصيبت 

به عندما فقدت الجنين 

الذي زرع لها بعملية طفل 

االنابيب، وقبل خسارته 

وبعده تلقت عالجات شتى 

اتعبت معدتها، وهي التي 

كانت ال تحبذ زيارة الطبيب 

اطالقا مهما حصل لها 

طوال عمرها الذي تجاوز 

الـ45 عامًا.

نحو 105 مدارس تم إنجازها بالكامل توزعت على أقضية المحافظة

ديالى.. مشاريع متلكئة وخطة طموحة العادة االمل 
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اتهم�ت الحكوم�ة املحلي�ة يف واس�ط وزارة النفط 
بعدم جديتها يف ق�رار منح املحافظة مبلغ 2 مليون 
دوالر ال�ذي أصدرته قبل ع�ام من اآلن ملواجهة أزمة 
فريوس كورونا.وقال املحافظ محمد املياحي انه مر 
أكثر من ع�ام عىل هذا القرار ولم تس�تلم املحافظة 
أي مبل�غ من هذه املنحة، التي تن�درج بإطار مبالغ 

املنافع االجتماعية الخاصة باملحافظة. 
الفت�ا إىل أن عدم تع�اون وزارة النفط مع املحافظة 
يف هذا الش�أن آخ�ر انجاز مرشوع بن�اء مركز عزل 
املصابني يف مستش�فى الزه�راء التعليمي، وتجهيز 
الوقائي�ة. وحم�ل  الطبي�ة باملس�تلزمات  الك�وادر 
املياح�ي وزارة النفط مس�ؤولية الكثري من األزمات 
و تأخر عدد من املش�اريع يف املحافظة.يش�ار إىل أن 
الحكوم�ة املحلية يف واس�ط قد أعلن�ت يف األول من 
شهر نيس�ان من العام  املايض عن تخصيص وزارة 
النف�ط مبلغ 2 مليون دوالر إىل خلية األزمة  ملواجهة 

أزمة فايروس كورونا.

انته�ت االمتحان�ات الحضورية 
الرتبي�ة  وزارة  ان  ويقول�ون 
قام�ت بتطبي�ق  كل االج�راءات  
الوقائية يف املدارس!! هذه واحده 
م�ن امل�دارس التي ه�ي ككل او 
اغل�ب امل�دارس العراقي�ة ... يف 
ي�وم امتحانات!!يا وزارة الرتبية 
أين االجراءات وأي�ن التباعد بني 
الطالب.. انها فقط تش�دقات و 
كالم فارغ لالس�تهالك ليس اال.. 
من يسمع كالمكم يف الفضائيات 
وو س�ائل االع�الم ) يض�ن ( ال 
س�امح الل�ه .. انك�م مخلصون 
للواج�ب الوطن�ي و حريص�ون 
ع�ىل ارواح هؤالء الفتية .. الذين 
هم الث�روة الحقيقية للوطن : و 
الحفاظ عىل حياتهم و سالمتهم 

من اوىل مسؤلياتكم.

طال�ب ع�دد م�ن املس�تثمرين العامل�ني يف القطاع 
السكني بمحافظة واسط برضورة إيصال خدمات 
البن�ى التحتي�ة إىل املش�اريع املنفذة م�ن قبلهم يف 

املحافظة، لضمان إنجاز العمل بها وإكمالها.
وب�ني رئيس الهيئة عيل الش�مري للمرب�د عن عقد 
اجتم�اع الي�وم األربعاء ض�م عدد من املس�تثمرين 
املحلي�ني واألجان�ب يف القط�اع الس�كني بحض�ور 
الدوائر ذات العالقة وعضو لجنة الطاقة النيابية عن 

واسط عباس العطايف ملناقشة وحل هذه املشاكل.
الفت�ا إىل التوص�ل إىل حلول لهذه املش�اكل، من أجل 
االس�تمرار يف ه�ذه املش�اريع الس�كنية الت�ي يبلغ 

عددها ٤ مشاريع يف واسط.
م�ن جانب�ه بني العط�ايف ع�ن تحديد م�دة ١٤ يوم 
لتقييم تجاوب الدوائر مع املش�اريع االس�تثمارية، 
ويف ذات الوقت يتم تقييم مدى جدية هذه الرشكات 

يف تنفيذ املشاريع.

ناش�د ع�دد م�ن ذوي الش�هداء وجرحى 
الحروب وضحايا اإلره�اب وزارتي الدفاع 
والداخلية يف محافظة البرصة بإفراز قطع 

األرايض التي خصصت لهم. 
وقالوا إن املحافظة خصصت لهم ما يقارب 
١700 قطع�ة أرض س�كنية يف منطقت�ي 
الحوط�ة والبيبان التابعتني لقضاء ش�ط 
العرب وسلمتهم ورق الطابو دون إفرازها 
منذ ع�ام 20١8 بواقع مس�احة 250 مرت 

مربع لكل مستفيد. 
وبينوا أن قطع األرايض التي خصصت لهم 
يف مواق�ع نائية ويصعب الوصول إليها وال 
تحتوي عىل أي خدم�ات، خاصة تلك التي 
تق�ع يف منطقة البيبات حيث يفصلها نهر 

كبري وال يمكن الوص�ول إليها لعدم وجود 
أي معرب أو جرس يربطها بالقضاء، ورغم 
ذل�ك فه�م يطالب�ون بإفرازها وش�مولها 
االس�تفادة  له�م  ليتس�نى  بالخدم�ات 
منه�ا وبناءه�ا كونه�م يعان�ون من غالء 

اإليجارات. 
وأضاف�وا أنه�م راجع�وا ألكث�ر م�ن مرة 
املعني�ني باألم�ر دون اس�تجابة، مطالبني 
محافظ البرصة برضورة التوجيه للدوائر 
املعنية بفرز تلك األرايض وخدمتها كونهم 
رشيح�ة قدم�ت الكثري م�ن أج�ل الوطن 
)مبت�ورو  والجرح�ى  الش�هداء  فمنه�م 
واإلره�اب  الح�روب  بس�بب  األط�راف( 
وال يملك�ون غ�ري تل�ك القط�ع ورواتبهم 

جدد ع�دد من أهايل منطقة املرشاق 
القديم وس�ط الب�رصة، مطالبتهم 
إي�الء  إىل  املحافظ�ة  يف  املس�ؤولني 
خ�الل  م�ن  ملنطقته�م  االهتم�ام 
تنفيذ امل�رشوع املتكامل الذي أحيل 

للمنطقة عام 20١9 دون أي عمل.
وقالوا إن وقفتهم االحتجاجية التي 
نظموها اليوم سبقتها عدة وقفات 
دون أن يص�ل إليه�م أي مس�ؤول 
حكوم�ي، محذري�ن م�ن خط�وات 
تصعيدي�ة س�يقومون باتخاذها يف 

حال عدم االستجابة ملطالبهم.
وبين�وا أنهم ل�م يش�هدوا تنفيذ أي 
م�رشوع خدم�ي للم�رشاق القديم 

قبل 2003 ولحد اآلن.
إىل  يلج�أون  ق�د  أنه�م  وأضاف�وا 

قطع الطري�ق الرئييس ع�ن حركة 
املركب�ات يف ح�ال اس�تمرار صمت 
وتجاهل املس�ؤولني ملا يعانونه منذ 
عقود جراء ت�ردي خدمات املنطقة 
صيفا وشتاء، بسبب طفح املجاري 
تش�هد  الت�ي  الش�وارع  ورداءة 
تخس�فات وحفر وامتالئه�ا باملياه 
اآلس�نة وصعوبة وص�ول أطفالهم 

إىل املدارس يف أغلب األحيان.
وكان اهايل املنطق�ة قد طالبوا عرب 
برنام�ج برنامج حجيكم يف 2٤ آذار 
202١، الجهات الحكومية بإنش�اء 
بن�ى تحتي�ة متكامل�ة ملنطقته�م، 
مبين�ني أنه�م يفتق�دون للخدمات 
أي  يف  تك�ون  أن  يف�رتض  الت�ي 

منطقة.

بدء حملة واسعة الزالة التجاوزات في ميناء ام قصر
بارشت الرشكة العامة ملوانئ العراق 
بإزال�ة كاف�ة التج�اوزات املوجودة 
الش�مايل  ق�رص  ام  مين�اء  داخ�ل 

والجنوبي.
فرح�ان  الرشك�ة  مدي�ر  وق�ال 
الفرط�ويس ان هذه الحملة انطلقت 
منذ عدة أش�هر بتوجي�ه مبارش من 
قب�ل رئاس�ة مجل�س ال�وزراء وانه 
ت�م ان�ذار كاف�ة املتجاوزي�ن إلزالة 
الي�وم  تجاوزه�م وتم�ت املب�ارشة 
بإزالته�ا دون اي اس�تثناء.واضاف 
ان االرايض املتج�اوز عليه�ا س�يتم 
املبارشة بأعمال تشجريها وتوسعة 
الط�رق املؤدي�ة اىل املين�اء واكم�ال 
خطة تطويره وتحويل جميع بوابته 
اىل  والخ�روج  الدخ�ول  وعملي�ات 

عملية الكرتونية.
وتاب�ع أن�ه اعتب�اراً م�ن الي�وم لن 
اي  ق�رص  ام  مين�اء  داخ�ل  يوج�د 
محالت تجارية او س�احات لوقوف 
الشاحنات او اي نوع من التجاوزات.
م�ن جهتها قالت مدي�رة لجنة ازالة 
التجاوزات يف الرشكة باسمة اليف ان 
هناك ع�ددا م�ن املتجاوزين يدعون 
وجود عقود رس�مية وبالحقيقة ان 
كل هذه العقود ق�د انتهت منذ فرتة 
زمني�ة طويلة وت�م تحوي�ل ملكية 
االرض م�ن وزارة املالي�ة اىل الرشكة 
العامة ملوان�ئ العراق وت�م ادخالها 
ضمن خطة توسعة املنافذ الحدودية 

يف ميناء ام قرص الشمايل.

واضاف�ت ان حملة االزال�ة واجهت 
ع�ددا من املش�اكل واالع�رتاض من 
قب�ل املتجاوزي�ن االم�ر ال�ذي دفع 
بالق�وة االمنية املرافق�ة اىل توقيف 
بعضهم امس واخالء سبيلهم اليوم 
بعد تعهدهم بع�دم التعرض لحملة 
م�ن  ان  التجاوزات.وأك�دت  ازال�ة 
ازيل�ت تجاوزاتهم كانوا مبلغني منذ 
اكثر من ش�هر وتمت اعادة التبليغ 
الكث�ر من م�رة قبل ان يت�م التنفيذ 

اليوم.
اىل ذل�ك ق�ال ع�دد م�ن املتجاوزين 
انهم س�يتجهون للقض�اء والطرق 
القانونية مع السكك التي لم تبلغهم 
ولكنه�م  االرض  ملكي�ة  بتحوي�ل 

م�ع تنفيذ القانون وب�ارشوا بإزالة 
تجاوزاتهم دون اي تعويض من اي 

جهة حكومية.

أهالي المشراق القديم يجددون المطالبة بالخدمات ..

قدمت حلقة نقاشية أقيمت بشأن رشيحة ذوي 
اإلعاق�ة  نظمها تجمع املعاق�ني يف العراق، عدد 
م�ن التوصيات منه�ا رضورة تمكني وتس�هيل 
ذوي االعاقة حصولهم عىل الحقوق والخدمات.

وق�ال رئي�س التجمع موف�ق الخفاج�ي خالل 
الن�دوة الت�ي قيم�ت الي�وم وحرضها ع�دد من 
املس�ؤولني واملعنني انه تم االتفاق عىل تش�كيل 
فرق ميدانية ملتابعة تطبيق التوصيات وما صدر 

خالل الحلقة النقاشية.
 اىل ذلك قال النائب فالح الخزعيل ان هناك قرابة 
٤ ملي�ون م�ن ذوي االحتياجات يف الع�راق وان 
وظيفتهم كمسؤولني هو تفعيل القانون النافذة 
بش�أن املعاق�ني والحد من ع�دم ارتفاع نس�بة 
االصابات واملعوقني. منوها اىل وجود تقصري من 
الحكومة االتحادية واملحلية يف تقديم الدعم لتلك 

الرشيحة

حقوق المعاقين

خطة في الديوانية لتأهيل وصيانة المشاريع المائية
وضع�ت مديري�ة م�اء الديواني�ة خطة مع 
حلول فصل الصيف ملواجهة الش�حة املائية  
املديري�ة  ع�ام  مدي�ر  املحافظة.وق�ال  يف 
حسن الس�عيدي  إن الخطة تتضمن تنظيم 
كش�وفات خاصة لتأهيل وصيانة املشاريع 
واملجمع�ات املائي�ة ضم�ن امليزاني�ة املالية 

الخاصة يف الدائرة.
واش�ار اىل تنظيم كش�وفات اخ�رى لتنفيذ 
مشاريع ومجمعات وشبكات ماء يف املناطق 

غري مخدومة بقطاع املاء.

الخميس   8  نيسان  2021   العدد  2563  السنة الحادية عشرة

ذوو شهداء وجرحى يطالبون 
بفرز أراضيهم التي خصصت لهم منذ 2018

صادقت محكم�ة التميي�ز االتحاديَّ�ة عىل 
ق�رار الحكم الص�ادر بالس�جن بحق مدير 
مركز گم�رك مطار النجف الدويلِّ األس�بق؛ 
بع�د قيامه بس�تلُّم رش�وة مقاب�ل تجاوز 
صالحياته الوظيفية،وفق�ًا ملا أعلنت هيئة 
النزاه�ة االتحاديَّ�ة يف بي�ان له�ا  تلقىت ) 
املراق�ب و الن�اس ( نس�خة من�ه ..وقالت 
الهيئة يف بيان ان دائرة التحقيقات ان املُدان 
الذي كان يشغل منصب مدير مركز گم�رك 
مط�ار النجف س�ابقاً، ق�ام بتس�لُّم مبالغ 
ماليَّة؛ لقاء السماح بمرور أدويٍة ُمهرَّبٍة عرب 
املط�ار، ُمبيِّنًة أنه قام بإجراء الكش�ف عىل 

لة باألدوية والس�ماح  )٤00( كارتونة ُمحمَّ
بدخوله�ا، بالرغم من أن املط�ار ال ُيَعدُّ من 
ضم�ن املناف�ذ الحدوديَّ�ة املُق�رَّرة لدخول 
األدوي�ة بحس�ب األم�ر الديوان�يِّ الص�ادر 
عن مكت�ب رئيس ال�وزراء يف ع�ام 20١9.

واضاف�ت ان محكمة التميي�ز االتحادي�ة، 
التي نظ�رت القضيَّة بعد عدم قناعة وكييل 
املُ�دان وطعنهم�ا بالق�رار ال�ذي أصدرت�ه 
ة بقضايا  محكمة جنايات النج�ف املُختصَّ
النزاه�ة، وج�دت بع�د التدقي�ق واملداولة، 
أنَّ ق�رار الحك�م  كان صحيح�اً وموافق�اً 
رت تصديق القرارات  ألحكام القانون، وق�رَّ
بالدعوى.  الص�ادرة  كاف�ة 
وبيَّن�ت أنَّ محكمة جنايات 
بقضايا  �ة  املُختصَّ النج�ف 
يف  أص�درت  النزاه�ة 
حكم�اً   )2020/١١/30(
ملُ�دة  بالس�جن  حضوري�اً 
ع�رش س�نوات ع�ىل املدان؛ 
اس�تناداً ألحكام  البند ثانياً 
/١ من القرار )١60 لس�نة 
١983( وبدالل�ة املواد )٤7 
قان�ون  م�ن   )٤9 و   ٤8 و 
العقوب�ات. وكان�ت الهيئة 
ق�د أعلنت يف ترشي�ن األول 
تمكنه�ا  ع�ن   20١9 ع�ام 
إحباط محاولة تهريب  من 
كميات كبرية من األدوية يف 
مطار النجف األرشف الدويل 

بصورة غري قانونية.

المصادقة على قرار 
سجن مسؤول سابق بمطار النجف الدولي

نتائج اصرار التربية على االمتحانات الحضورية رغم التحذيرات
أعلن�ت وزارة الزراع�ة ع�ن فتح االس�ترياد 
املقن�ن أم�ام محص�ول الطماط�م نتيج�ة 
ارتفاع أسعاره هذا املنتج فيما رجحت عودة 
األسعار إىل طبيعتها مطلع الشهر املقبل مع 

بداية املوسم التسويقي لها.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة حميد النايف  
إن فت�ح االس�ترياد املقن�ن للطماط�م يأتي 
بالتزام�ن مع قرب ش�هر رمض�ان وانتهاء 
موس�م محص�ول الطماط�م املح�يل الفت�ا 
إىل أن األس�واق ستش�هد وف�رة بمحص�ول 
الطماط�م مع نهاية الش�هر الح�ايل بعد أن 
تط�رح  محافظات النج�ف وكربالء وغريها 
من املناطق منتجه�ا املحيل من الطماطم يف 

األسواق.
ويف وق�ت س�ابق أم�س أعلن وزي�ر الزراعة 
محمد كريم الخفاجي، الس�ماح باس�ترياد 
50 ألف طن من الطماطم و 50 ألف طن من 

مصنعات الدجاج خالل شهر رمضان.

فتح استيراد الطماطم 
الرتفاع أسعارها

الصحة تلوح بإجراءات مشددة
لوحت وزارة الصح�ة بإمكانية فرض 
إجراءات جديدة مشددة بعد أن تخطى 
 7000 ال��  حاج�ز  الوبائ�ي  املوق�ف 
إصاب�ة بجائح�ة كورون�ا فيم�ا دعت 
جميع املواطنني التوجه إىل اقرب منفذ 

تلقيحي ألخذ اللقاحات.
وق�ال املتح�دث باس�م الوزارة س�يف 
الب�در إن ال�وزارة س�تصدر إج�راءات 

جديدة بحسب املس�تجدات وهي تقرأ 
املوق�ف الوبائي بدق�ة علمية من قبل 
خرباء من داخل وخارج العراق، مؤكدا 
أن ال�وزارة ل�م تتفاج�أ بال�� 7 آالف 
إصابة، السيما وخرباء الصحة العامة 
توقع�وا تس�جيل أكرب من ه�ذا الرقم.
وأشار البدر بالقول إىل أنه »رغم زيادة 
اإلصابات إال إننا نمتل�ك زمام املبادرة 

ويمكن احت�واء هذه الزيادة من خالل 
االلت�زام بالكمامة والتباعد الجس�دي 

واخذ اللقاح«.
ه�ذا وس�جل الع�راق، أع�ىل حصيل�ة 
كورون�ا  بف�ريوس  يومي�ة  إصاب�ات 
املس�تجد وذلك منذ بدء الجائحة حتى 
اآلن حيث بلغت اإلصابات 7300 حالة 

جديدة.

ت
ادا

ارش

واسط تتهم وزارة النفط 
بالتقصير في دعم المحافظة

مستثمرون يطالبون بإيصال الخدمات لمشاريعهم

قفزة جديدة وغير مسبوقة بإصابات كورونا تتخطى 8 آالف حالة
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تطبيـــــق  أعلـن 
 » ب تســــا وا «
للـــــدردشـة 
إطـاق حزمـة 
ت  ملصقــــا
جديدة تسـمى 
للقاحـــات  »ا
 » للجميــــــع
 Vaccines for
تهدف  حيـــث   ،All
إىل  الجديـدة  امللصقـات 
تشجيع مستخدمي التطبيق عىل الحصول عىل 
لقاحات كورونـا وإظهار تقديرهـم للعاملني 
يف مجـال الرعايـة الصحيـة يف جميـع أنحـاء 

العـــالم.
وطـور واتسـاب امللصقات الجديـدة بالتعاون 
مع منظمة الصحة العاملية، ودخل يف رشاكات 
مـع أكثر مـن 150 حكومة محليـة باإلضافة 
إىل منظمات عامليـة بما يف ذلك منظمة الصحة 
العاملية واليونيسـيف لتقديـم معلومات حول 

وباء كورونا ملستخدميه.
وتوفـر حزمـة ملصقـات 23 ملصًقـا مميـزًا 
ُصممـــــت بواسطة منظمــــــة الصحة 
العامليـــــــة وُيتاح تحميلها عىل واتسـاب 
التشـغيــــل  أنظمـــــــة  لجميــــــع 

املختلفة.
وقال آندي باتيسـون مديـر الصحة الرقمية يف 
منظمـة الصحة العامليـة -يف بيان- »مع طرح 
لقاحـات كورونـــــا يف جميـع أنحاء العالم 
تهـدف حزمة امللصقـات الجديدة إىل تشـجيع 

الحصول عىل اللقاح«.
خطـوط  أيًضـا  بـدأت  ذلـك  إىل  باإلضافـة 
الخاصـة بفـروس كـــــورونـا  املسـاعدة 
التي تم إنشـاؤها عـىل واتســـــاب من قبل 

جهـات مختلفـة يف تقديــــم 
حــــــول  معلـــــــومات 
والتســـــجيل  اللقـــــاح 

للحصــــول عىل لقاحات.

واتساب يطلق ملصقات تشجع 
المستخدمين على تلقي لقاح كورونا

بوبجي يحظر حوالى 
1.6 مليون العب 

بشكل دائم

الفضـاء  لوكالـة  اإلعامـي  املكتـب  أعلـن 
األمريكيـة »ناسـا« أن أول تحليـق تجريبي 
للمروحية عىل سـطح املريخ لـن يكون قبل 

يوم األحد.
ويذكر أنه كان قد أعلن سابقا أن أول تحليق 
تجريبي للمروحية Ingenuity سـيكون يوم 

الخميس 8 نيسان الجاري. 
ولكن ناسـا أعلنت أن هذا التحليق سـيكون 

بعـد بضعـة أيـام ممـا أعلـن سـابقا، دون 
تـــــوضيح األســــباب.

وتجـدر اإلشـارة، إىل أن املروحيـة خال هذا 
التحليق التجريبي سـرتفع ثاثة أمتار فوق 
سطح الكوكب األحـــــمر، ويف حال نجاح 
هـذه التجـــــربـة، سـرتفع يف التحليـق 
املقبـل وبعــــــده، إىل ارتفـــاع خمسـة 

أمتار.

وكان خـراء الوكالـة، قد اعلنوا سـابقا، أن 
التحضر ألول تحليق للمروحية عىل سـطح 
املريخ يتطلب حوايل سـتة أيـام، يتم خالها 
نقـل املروحيـة إىل موقـع اإلقـاع بواسـطة 
يختـر  وبعدهـا   ،Perseverance العربـة 
املختصون قبل إطاقها عمل جميع أجهزتها 
وباألخـص ريــــــش املروحيـة وشـحنة 

بطاريتها.

بسبب جهات خبيثة.. فيسبوك تعترف بحذف بيانات 530 مليون مستخدم

شركة شهيرة تعلن عن »سكوتر« كهربائي ألول مرة »ياهو« تغلق اشهر منصاتها الشهر المقبل 

قالت رشكة فيسـبوك، إن ترسيب البيانات 
الذي كشـف النقـاب عنه يف اآلونـة األخرة 
وأثر عىل نحو 530 مليون مسـتخدم يرجع 
إىل إسـاءة اسـتخدام إحدى خواصها يف عام 

.2019
وأكـدت الرشكة أنها اسـتطاعت سـد هذه 
الثغرة عقب اكتشاف املشكلة يف ذلك الوقت.
وذكـر موقـع بيزنـس إنسـايدر األسـبوع 
املـايض، أن أرقـام الهواتـف وغرهـا مـن 
البيانات املوجودة عىل ملفات املسـتخدمني 

كانت متاحة عىل قاعدة بيانات عامة.
وأشـارت فيسـبوك، إىل أن جهـات خبيثـة 
حصلت عـىل البيانـات قبل ايلـول من عام 
2019 مـن خـال حـذف ملفات مسـتغلة 
ثغـرة يف خاصيـة مزامنـة قوائـم االتصال 
بشبكة التواصل االجتماعي.
وأضافـت الرشكـة، 
أنها حددت املشكلة 
يف وقتها وعدلت تلك 
فيسـبوك  الخاصية.وتابعت 

»ونتيجـة  مدونتهـا،  عـىل  منشـور  عـر 
للتحـرك الذي قمنا به، فنحـن عىل ثقة بأن 
تلك املشـكلة التـي مكنتهم مـن حذف هذه 

البيانات يف 2019 لم تعد قائمة«.
ويف سـياق آخر، كشـفت إحصائيات شبكة 
كاسرسـكي األمنية بشـأن تهديدات األمن 
الرقمـي يف مـر، عـن ارتفـاع يف إجمـايل 

اإلصابات بالرمجيات الخبيثة بنسـبة %21 
يف العام 2020 مقارنة بسابقه 2019.

ومنـذ بدايـة الجائحـة، اكتشـف مجرمـو 
السـتغال  جديـدة  طرًقـا  اإلنرنـت 
املسـتخدمني، ما أدى إىل حـدوث ارتفاعات 
ملحوظـة يف الهجمـات واإلصابـات بأنواع 
مختلفـة مـن الرمجيـات الخبيثـة يف دول 

املنطقة.
وبينما يعمل األفراد ويدرسـون ويتسوقون 
منازلهـم،  مـن  البنـوك  مـع  ويتعاملـون 
سـعى املجرمـون إىل تحويـل تركيزهـم إىل 
أجهـزة املسـتخدمني، من خـال تكتيكات 
متطورة تشـمل املرفقات والروابط الخبيثة 
التـي توضع يف رسـائل الريـد اإللكروني، 
للتنزيـل،  القابلـة  الخبيثـة  والرمجيـات 
وغرها، والتي إذا ُتركت عىل األجهزة املصابة 
فقد تتسبب يف إبطائها أو توقفها عن العمل 
تماًما كمـا يمكن للرمجيات الخبيثة حذف 
البيانات أو رسقتهـا، ما يعرّض خصوصية 

املستخدمني للخطر.

إغـاق  ياهـو  رشكـة  تعتـزم 
 ،Yahoo Answers منصـة 
وهـي إحدى منصات األسـئلة 
الويـب، واألكثر  واألجوبة عىل 
شهرة يف تاريخ اإلنرنت، وذلك 

بدًءا من 4 آيار القادم.
اليـوم  نفـس  اليـوم  وهـذا 
الذي سـيبدأ فيه موقـع ياهو 
YAHOO لإلجابات عىل الويب، 
يف إعـادة التوجيـه إىل صفحة 
YAHOO الرئيسية، فيما يبدو 
أن جميـع أرشـيفات النظـام 
األسايس سـتتوقف تماما وإىل 

األبد.
وتعمل املنصة منذ عام 2005، 
ويف السـنوات األخرة تضاءلت 
عمليتها كمنتـدى أثناء ظهور 
 Quoraو Reddit مواقع مثـل 
 Hangout مثـل  وغرهمـا 

التابعة لجوجل عىل اإلنرنت.
 ،YAHOO رشكـة  وأعلنـت 
التـي أصبحـت اآلن جـزًءا من 

Verizon Media Group بعـد 
الرشكة لاتصاالت مقابل  بيع 
ما يقرب مـن 5 مليارات دوالر 
يف عـام 2017، عـن التغير يف 
الجـزء العلـوي مـن الصفحة 
.Yahoo Answers الرئيسية لـ

باألسـئلة  الرسـالة  وترتبـط 

الشـائعة التي توضح الجدول 
اعتبـاًرا من  الزمني لإلغـاق، 
20 أبريـل، لـن تقبـل املنصـة 
الجديدة، كما توضح  الطلبات 

األسئلة الشائعة.
املسـتخدمني  أمام  وسـيكون 
أيًضا حتـى 30 )يونيو( لطلب 

يكـون  فلـن  وإال  بياناتهـم، 
الوصـول إليها متاًحا بعد ذلك، 
املحتـوى  كل  ذلـك  ويتضمـن 
الذي ينشـئه املسـتخدم بما يف 
ذلك قائمة األسـئلة واألسـئلة 
وقائمـة اإلجابـات وأي صور، 
كما تقول ياهو Yahoo، ولكن 
لـن تتمكن مـن تنزيل محتوى 
أو  اآلخريـن،  املسـتخدمني 
أسـئلتهم أو إجاباتهم.وتوفـر 
ماحظة تم إرسالها إىل أعضاء 
النشـطني   Yahoo Answers
مزيـًدا مـن التفاصيـل حـول 
سبب إغاق YAHOO للمنصة، 
بمـا يف ذلك أنهـا أصبحت أقل 

شـعبية عىل مر السـنني، 
قـررت  الرشكـة  وأن 
بعيًدا  مواردها  تحويل 
للركيـز  املنتـج  عـن 
عـىل املنتجـات التـي 
تخدم أعضائها بشكل 

أفضل.

علماء يقترحون نظرية جديدة لبنية الكون

اكتشاف سر ارتفاع الشعور باأللم لدى أصحاب الشعر األحمر

كوبنهاجـن  جامعـة  علمـاء  أعلـن 
الدنماركية عن شكوكهم بصحة نظرية 
بنية الكـون الحالية ويقرحون نظرية 
بديلـة لهـا، ويذكـر أنه وفقـا للنظرية 
السـارية حاليـا 5% من الكـون يتكون 
من املـادة االعتياديـة، و25% من املادة 

املظلمة، و70% من الطاقة املظلمة.
جامعـة  يف  الفيزيـاء  علمـاء  ولكـن 
كوبنهاجـن، يعتقدون أن هذه النسـب 
قـد تكـون غر صحيحـة، وأنـه يمكن 
باملـــادة  املظلمـة  الطاقـة  اسـتبدال 
قـوى  شـكل  عـىل  وتكـون  املظلمـة 

مغناطيسية.
ووفقـا ملـا ذكـره موقـع »RT«، يقول 

الباحـث سـتني هـاريل هانسـن، »لقد 
حذفنـا الطاقـة املظلمة مـن املعادلة، 

للمـادة  جديـدة  خصائـص  وأضفنـا 
املظلمـة، ويبـدو أن لهـذه الخصائص 

الجديـدة، تأثـر مماثل لتأثـر الطاقة 
املظلمة يف توسع الكون«.  

ووفقا للنظرية الجديـدة، منح العلماء 
25% مـن املادة املظلمة صفات خاصة، 
تجعـل 70% من الطاقـة املظلمة عمليا 
عديمـة الفائـدة، ووفقا السـتنتاجات 
القـوى  تؤثـر  العلمـي،  الفريـق 
املغناطيسـية للمادة املظلمة يف توسـع 
الكون بنفـس الطريقة التـي تؤثر بها 
الطاقـة املظلمـة. ويعـرف الباحثون، 
بـأن هـذا االكتشـاف، قـــــد يكون 
مجــــــرد مصادفة، وهم بحاجة إىل 

إجـــــراء دراسات 
إضافية.

 1.6 حـواىل   PUBG Mobile حظـرت 
مليـون العـب أدينـوا باسـتخدام الغش 
يف اللعبـة، وكشـف مطـور اللعبـة عـن 
تفاصيـل الاعبني املحظوريـن يف تقرير 
Crackdown الصـادر يف نيسـان، ووفًقا 
للتقرير، تـم حظر إجمـايل 1،691،949 
حسـاًبا نهائًيا من اللعبـة بني الفرة من 
28 آذار إىل 1 نيسـان.ويقول املطـورون 
أنـه تـم العثـور عـىل هـؤالء الاعبـني 
الغـش  مكافحـة  سياسـة  يخالفـون 
يف اللعبـة، يشـر التقريـر إىل أن هـؤالء 
الاعبـني كانوا يسـتخدمون االخراقات 
مـن جهـات خارجيـة للتغلـب عىل 
وكسـب  اآلخريـن  الاعبـني 
لعبـة  يف  القتـىل  مـن  املزيـد 
متعـددة   battle royale
تقريـر  الاعبني.وكشـف 
حملـة أبريـل عن أسـاليب 
الغـش التـي يسـتخدمها 
الاعبـون،  هـــــؤالء 
اخـراق  يتصـدر  حيـث 
التصويــــب التلقائـي 
 ،%34 بنسـبة  املخطـط 
 %12 اسـتخدم  بينمـا 
من الاعبـني االخراقات 
الرسيعـــــة. تتضمـن 
االخراقـات األخرى تعديل 
تلـف املنطقة وتعديـل نموذج 
الشـخصية واملزيد.ويوفـر التقرير 
أيًضـا معلومـات مفصلـة عـن جميـع 
الحسـابات املحظـورة بنـاًء عـىل نظام 
فئـات اللعبة، حيث كان حـوايل 35% من 
الاعبـني البالغ عددهـم 1.6 مليون هم 
مـن الفئة الرونزيـة، بينمـا وجد العبو 
الفئـة املاسـية أن الغشـاش هـو %13، 
وتحتوى قائمة الاعبني املحظورين أيًضا 
عـىل 12% مـن الاعبـني من فئـة التاج، 
بينما تضـم الفئـة الباتينيـة والفضية 
مجتمعـة 11% من الاعبـني الذين تلقوا 
حظرًا دائًمـا من اللعبة.أمـا العبو الفئة 
 Ace الذهبيـة هـم 9% و 11%العبـو فئة
هـم أيًضا جـزء من موجـة الحظر هذه، 
العبو فئـة قهر 1% مـن اإلجمايل.ويجب 
ماحظة أن استخدام االخراقات والغش 
ىف PUBG Mobile ليس شيًئا جديًدا، فقد 
استخدم الاعبون هذه االخراقات لفرة 
 PUBG من الوقت اآلن، ويعمـل مطورو
Mobile عـىل إزالة جميع الوسـائل غر 
العادلـة مـن اللعبة لفـرة مـن الوقت، 
وتهـدف موجـات الحظر هـذه إىل تعيني 
تذكر لاعبني بأنه لن يتم التسـامح مع 

املمارسات غر العادلة يف اللعبة.

يعتمد لون شـعر اإلنسـان وجلده عىل 
صبغـات خاصة -امليانـني، التي تحدد 
الـذي يرتبـط بعوامـل  الشـعر،  لـون 
وراثيـة. اي أن لـون الشـعر يمكـن أن 
يشـر إىل العديد من خصائص الجسـم 

األخرى.
 ،Science Advances مجلـة  وتشـر 
إىل أن األشـخاص الذين شـعرهم أحمر 
اللـون، تختلـف لديهم الخايـا املنتجة 
للصبغة )الخايـا الصباغية( قلياً عن 
الخايا العادية، حيث توجد عىل سطح 
الخايـا الصباغية مسـتقبات خاصة 
تسـتجيب لهرمونـات تحفيـز الخايا 

.)MSH( الصباغية
 تحفـز هذه الهرمونـات عملية تكوين 
امليانني ، مما يؤدي إىل إسمرار 
الجلد والشعر. وهناك خمسة 
 MSH أنـواع من مسـتقبات

ولكل منها وظائف مختلفة.
ويتميـز أصحاب الشـعر األحمر 
ببرشة بيضاء، بسـبب التغرات التي 

»توقـف« حساسـية النـوع األول مـن 
مسـتقبات )MSH(. لذلـك ال يمكنهم 
مـن  سـمراء  بـرشة  عـىل  الحصـول 
تعرضهم للشـمس، ألن جلدهم ال ينتج 

الصبغة الداكنة الازمة.
مستشـفى  يف  الباحثـون  والحـظ 
ماساتشوسـتس يف بوسـطن، أن عتبة 
الشـعور باأللـم لـدى أصحاب الشـعر 
األحمـر، أعىل مما لـدى اآلخرين. وهذا 

يعني أنهم أقل حساسية لأللم. 
لذلـك قـرروا معرفـة اآلليـات الكامنة 

خلف هذه امليزة.
 ومن أجل ذلك اختاروا مجموعة خاصة 
من الفـران، لديها تماًمـا مثل البرش، 
النوع األول من مستقبات MSH »غر 
عامـل«  وعتبـة مرتفعة من الشـعور 

باأللم.
هـذه  غيـاب  أن  للباحثـني،  واتضـح 

املستقبات لدى هذه الفران، يؤدي 
الجزيئـات  إنتـاج  انخفـاض  إىل 

باألفيوميانوكورتني  املرتبطـة 

)POMC(، وهـو ببتيد »يتجـزأ« الحقا 
إىل هرمونات مختلفة بما فيها املنظمة 
للشـعور باأللم. هذه الهرمونات تعمل 

كمثبتات ملستوى األلم. 
الجسـم  يف  توجـد  إليهـا،  وباإلضافـة 
مسـتقبات أفيونيـة تكبـح الشـعور 
باأللم، ومسـتقبات النـوع الرابع من 

MSH التي تزيد اإلحساس باأللم.
ووفقا للباحثني ستسـاعد هذه النتائج 
يف تحديد املرىض الذيـن يتحملون األلم 
أكثـر من غرهـم، كما ستسـاعد عىل 
ابتكار أدوية مسـكنة تخفض نشـاط 
مسـتقبات النــــــــوع الرابع من 

.MSH

املصنعـة  الرشكـة   ،NIU عرضـت 
ذات  الشـهرة  الكهربائيـة  للدراجـات 
األسعار املعقولة، سكوترها الكهربائي 
األول، بحيث تتوفر املركبة ذات العجلتني 
الجديـدة ابتـداًء مـن الصيـف الحايل يف 

الصني وأوروبا وأمريكا الشمالية
ويأتي سـكوتر NIU بنوعني مختلفني، 
Pro و Sport، وتصـل رسعـة سـكوتر 
Pro يف الواليـات املتحـدة إىل 19.8 ميـل 
يف السـاعة، بينما تبلـغ رسعة اإلصدار 

الريايض 17.4 ميل يف الساعة.
وسـيكون لـكا اإلصداريـن يف أوروبـا 

رسعة قصوى منظمة تبلغ 25 
كيلومر يف السـاعة )15.5 

ميل يف الساعة(.
يبلـغ  و

مـدى Pro نحو 31 ميـل )50 كيلومر( 
بشـحنة واحدة مدتها 7.5 سـاعات، يف 
حني أن مدى اإلصدار الريايض سـيكون 
25 ميـل )40 كيلومر( بشـحنة واحدة 

مدتها 5.5 ساعات.
 NIU وبالنسـبة لنظـام الدفـع، تقـدم
محـرًكا بقوة 350 واط وحزمة بطارية 
ليثيـوم أيـون بقوة 486 واط لسـكوتر 
Pro، بينما يتم تشـغيل Sport بواسطة 
محرك بقـوة 300 واط وحزمة بطارية 

365 واط يف الساعة.
ويأتي السـكوتر مقاوًما للمـاء، وقابًا 
للطي، مع وجود اتصـال بالتطبيق عر 

البلوتوث والكبح املتجدد.
ويبـدأ أرخـص إصـدار مـن السـكوتر 
بسعر 599 دوالر، وذلك بالرغم من أن 
NIU لـم تصدر حتـى اآلن أي تفاصيل 

أخرى حول األسعار.
الشـمالية  أمريـكا  يف   NIU وتشـتهر 
بالدراجـات الكهربائيـة الشـهرة التي 
التـي  دوالر،   2000 تكلفتهـا  تبلـغ 

النقـل املشـرك،  اسـتخدمتها رشكات 
.Lime و Revel :مثل

وتتـاح الدراجـات الكهربائية للرشاء يف 
عـدد قليل من املـدن األمريكيـة، بما يف 
ذلك سـان فرانسيسـكو وسـان دييغو 
وأوستن وشيكاغو وواشنطن العاصمة 

وميامي وفورت لودرديل وهونولولو.
ويبـدأ البيـع األويل للسـكوتر يف شـهر 
يونيو 2021، مع تحديد موعد التسـليم 
يف الواليـات املتحـدة وأوروبـا يف شـهر 

يوليو 2021.
وتبدأ مبيعات التجزئة العاملية يف شـهر 
أغسـطس 2021، مـع إمكانيـة رشاء 
السـكوتر عـر اإلنرنت أو عـر أي من 
وكاء ومتاجـر NIU يف أوروبـا وأمريكا 

الشمالية.
ويتوفر السـكوتر الكهربائـي بكثرة يف 
الواليات املتحدة، حيث هناك نماذج من 
 Acton و Inokim و Segway-Ninebot
و Unagi وغرها عىل نطاق واسـع من 

عدد من تجار التجزئة املختلفني.

كشـفت دراسـة حديثـة أن ما 
يقـرب مـن ربـع املسـتخدمني 
عـر اإلنرنـت يمنحـون دائًما 
اإلذن  والخدمـات  التطبيقـات 
أو  امليكروفـون  إىل  بالوصـول 
كامـرا الويـب الخاصـة بهـم، 
وفًقا لدراسة عاملية أجريت عىل 

15000 شخص.
الهندي،   TOI وبحسـب موقـع 
فرغـم ذلك، فـإن الوعـي العام 
بأمـان كامـرا الويـب مرتفـع 
بشـكل واعد، حيث يشعر ستة 
من كل عرشة تقريًبا بالقلق من 
أن شخًصا ما يمكن أن يراقبهم 
من خال كامرا الويب الخاصة 
بهـم دون علمهم، و 60 يف املائة 
قلقون من إمكانية القيام بذلك 
عر الرامـج الضارة، حسـبما 
ذكـرت الدراسـة التـي أجريـت 
بواسطة رشكة األمن السيراني 

.Kaspersky

وقـت  يف  تأتـي  النتائـج  لكـن 
يتزايـد فيه اسـتخدام منصات 
وسـط  الفيديـو  مؤتمـرات 
الوبـاء، ومن املفهوم، من خال 
والتطبيقـات  التقنيـات  هـذه 
األشـخاص  تسـاعد  التـي 
عـىل التنقـل يف أحـداث العـام 
املايض عـر احتياجـات العمل 
أعرب  واالجتماعية والرفيهية، 

اسـتعدادهم  عـن  األشـخاص 
للسـماح للتطبيق بالوصول إىل 
الخاصة  امليكروفـون والكامرا 

بهم.
األدوات  هـذه  عملـت  ولقـد 
للتحـوالت  وإثـراء  كمسـاعد 
الرقميـة املفاجئة للجميع، مما 
أدى إىل السماح دائًما بالوصول 
إىل 27 يف املائـة من األشـخاص 

الذيـن تـراوح أعمارهـم بـني 
25 و 34 عاًمـا، وفًقـا ألبحاث 
كاسرسـكي، وهذا أقل شيوًعا 
األكـر  العمريـة  الفئـات  بـني 
سـناً، ومع ذلك، فقد كشف 38 
يف املائـة مـن املشـاركني الذين 
تراوح أعمارهم بـني 55 عاًما 
يمنحـون  ال  أنهـم  ومـا فـوق 
التطبيقات والخدمات مثل هذا 

الوصول أبًدا.
وتتمثل أفضـل طريقة لتحقيق 
التـوازن بني الحذر الـكايف، مع 
مـن  االسـتفادة  يف  االسـتمرار 
وسـائل االتصـال الحديثـة، يف 
والخدمات  التطبيقـات  مراعاة 
األشـخاص  يسـتخدمها  التـي 
واألذونات التي يطلبونها، وعىل 

سبيل املثال، إذا كان تطبيق 
مكاملـات الفيديـو لديـه 
فمن  الكامـرا،  أذونات 

املنطقي ذلك.

دراسة: ربع مستخدمى اإلنترنت يسمحون للتطبيقات باستخدام الميكروفون والكاميرا

ناسا تكشف موعد أول تحليق للمروحية على المريخ
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آثار العراق... سرقات كبرى منذ منتصف القرن العشرين 

news

أصيب رجل بحروق من الدرجة الثالثة 
يف منطقة الساق بعد مالمسته بطريق 
الخطأ عشبة سامة يف مدينة غالسكو 

االسكتلندية.
ميرور«  »ذا  لصحيفية  ووفقيا 
الربيطانيية، قيرر بيول ماكغيتشين، 
يوم 30 ميارس، التوجه يف رحلة صيد 
وارتيدى رسواال قصرا وأثنياء عبوره 
الجرس، المس بطريق الخطأ »عشيبة 
الخنزيير«، التيي تعتيرب مين أخطير 

النباتات يف اململكة املتحدة.
وبحسب الصحيفة، شعر ماكغيتشن، 
يف صبياح الييوم التيايل، بتهييج وأليم 
شديد يف ساقه، ليكتشف وجود حروق 
مين الدرجية الثالثة، وقام باسيتدعاء 

األطباء.

من جانبهم حذر األطباء املريض البالغ 
مين العمير 40 عاميا، مين أن حروق 
»عشيبة الخنزيير« قد تسيتغرق عدة 
أشهر للشيفاء، ووصفوا له املضادات 

الحيوية.
بدوره علق ماكغيتشين عىل الحادثة: 
»أنيا أعمل طاهيا، لذلك عيادة ما أقف 
عيىل قدمي طيوال الييوم، وهيو ما ال 
أسيتطيع تحمليه اآلن. آميل أن تتعاىف 
الحيروق يف أرسع وقيت ممكن«، وفق 

ما نقلت عنه »سبوتنيك«.
تجدر اإلشيارة إىل أن »عشبة الخنزير« 
من النباتات املعمرة، التي تتبع فصيلة 
الخيمية. وتعترب مين أخطر النباتات. 
وتنقسيم هذه األعشياب إىل 70 نوعا، 

منها 40 نوعا ينمو يف روسيا.

بعيد اقتحيام أحيد اللصيوص ملطعيم 
يف مدينية أوغوسيتا بواليية جورجييا 
األمريكية خالل عطلة نهاية األسبوع، 
جاءت اسيتجابة صاحيب املطعم غر 
متوقعة، حيث عرض عىل املشيتبه به 

وظيفة عنده.
وكتيب صاحيب املطعيم كارل واالس 
يف تدوينية عيىل »فيسيبوك« تضمنت 
صيورة للبياب املهشيم: »ال رشطية، 
وال أسيئلة، دعنا نجليس ونتحدث عن 
كيفيية مسياعدتك وإصيالح الطريق 

التي تسلكها«.
وواالس اليذي يمتلك مطعم »ديابلوس 
سياوث ويسيت غرييل« منذ حيوال 8 
سينوات، أشيار إىل أن أحد األشيخاص 
اقتحم املطعم يف نحو السياعة الرابعة 
من صباح يوم السيبت املايض، ورسق 
يف غضيون 45 ثانيية ماكينية النقيود 
الفارغة يف أثناء انطالق جرس اإلنذار.

وقيال واالس إنيه أراد أن يرد اإلسياءة 
باإلحسيان، وبدا وكأنه اليشء الوحيد 
الصحيح اليذي ينبغي القيام به يف تلك 

األثناء، مبيناً أن »األمر يتعلق بمحاولة 
أن نرشد شخصاً ضاالً«.

فوجيئ ركاب عيىل متين طائيرة 
تابعية لرشكة »مرص للطران« يف 
رحلتهيا من نجامينيا إىل القاهرة 
وتطليب  تتأليم  وهيي  بحاميل 
املسياعدة، وفيور توجيه طاقيم 
ملسياعدتها،  الجويية  الضيافية 
أخربتهم بأنها عىل وشيك الوالدة، 
لتتحول كابينية الطائرة إىل غرفة 

عمليات.
وبالفعل، وضعت الراكبة مولودها 
بينميا كانيت الطائيرة تحليق يف 
السيودانية  العاصمية  أجيواء 
الخرطوم، وذلك بمسياعدة طاقم 
الطائيرة، بحسيب »سيكاي نيوز 

عربية«.
»ميرص  لرشكية  بييان  وذكير 

للطران«، أن قائد الطائرة محمد 
راكبية  بتعيرض  أبليغ  مختيار، 
تشيادية آلالم الوضيع املفاجئية 
أثنياء الرحلة، فأعطيى تعليماته 
التباع كافة إجراءات للحفاظ عىل 
الراكبة والرحلة، بمعاونة  سالمة 
الطييار  الطائيرة  قائيد  مسياعد 

سيف الدين جمال.
وأضاف البيان أنه »تم التعامل من 
قبل أفراد طاقم الطائر مع الحالة 
بشيكل رسيع واحرتايف، وتعاونت 
إيفيلين  الجوييات  املضيفيات 
كمال، ورغدة نرص، وإيمان أحمد 
ملساعدة الراكبة، وتصادف وجود 
الدكتيورة لييي محميد أبيو بكر، 
الطالبة بالفرقة السادسية بكلية 

طب القرص العيني، حيث وضعت 
الراكبية بالفعيل مولودهيا أثناء 
تحلييق الطائرة فيوق الخرطوم، 

وهم بحالة جيدة«.
كما أشيار إىل أن الطائرة كانت يف 
طريقهيا من العاصمة التشيادية 
نجامينيا إىل القاهرة، غر إن قائد 
الطائرة قرر تغير مسيار الرحلة 
والهبيوط اضطرارييا يف أسيوان، 
لالطمئنيان عيىل سيالمة الراكبة 
وطفليها ومولودهيا الجديد، بعد 
إتميام عملية الوالدة بسيالم عىل 

متن الطائرة«.
وقيد أقلعيت الطائرة مجيددا من 
مطار أسيوان، لتسيتأنف رحلتها 

إىل مطار العاصمة املرصية.

أم تعثير عيىل ابنتها املفقودة يف ليلة زفياف ابنها، وهي العروس ذاتهيا.. تلك قصة من وحي 
الواقع ال الخيال وحدثت بالفعل يف الصن، لتتحول فرحة الزفاف لسيل من الدموع الجارفة، 

وكان دليلها وحمة عىل يد العروس انتبهت لها »حماة« العروس خالل مراسم الحفل.
ووفقياً لصحيفة »ميرور« الربيطانية، أدركت األم أن ابنها سييتزوج من فتاة كانت فقدتها 
منذ أمد بعيد، وهنا يتجسيد لطف القدر باكتمال الفرحة بلم الشيمل االسيتثنائي يف سوتشو 
بمقاطعة جيانغسيو الصينية يوم 31 مارس املنرصم، وأيضاً متابعة الزواج فاالبن ليس أخاً 

للعروس، ألنه متبنًى أيضاً.
تعيود أحيداث الحكاية لرس دفن لم يكن يعلم به أحد، فبعد أن اكتشيفت األم العالمة املميزة 
اقرتبت من والدي العروس وسيألت عما إذا كانت قيد تم تبنيها منذ أكثر من 20 عاماً، وقتها 
شيعر الوالدان بالحرة من السيؤال ألنه كان رساً دفيناً لفرتة طويلة، لكنهما أكدا بأن ابنتهم 

»متبناة« وكانوا قد عثروا عليها عىل جانب الطريق منذ سنوات.
 تصيف االبنية املفقودة لحظية لقائها بوالدتها بأنها »أسيعد مين فرحتها بالزفياف« ذاته. 
ولتجمييع خيوط القصة التي يخييل بأنها رواية عىل الورق، فقد ذكيرت صحيفة »أورينتال 
ديي«، أن املرأة تبنت ولدها بعد أن فقدت األمل يف العثور عىل ابنتها التي بحثت عنها لسنوات 

دون جدوى.

تسيببت طفرة جينية نادرة يف منع طفل هندي، من األكل بمفرده ورفع رأسه أو اللعب 
بشيكل مستقل، األمر الذي دفع والده سياناث كومار راميش لتأسيس موقع إلكرتوني 
ينقذ العديد من األطفيال املصابن بتلك الحالة، التي وصفها طبيب الطفل راغاف بأنها 
تتسبب بالوفاة بعد أسابيع قليلة من الوالدة، فال عالج متاحاً لآلن، وإذا ما حالف الطفل 

الحظ بالعيش مدة أطول فإن األمر سيستدعي مساعدة آخرين له عىل تلبية طلباته.
وميع اقرتاب الطفل من يوم ميالده الثالث، يعمل راميش مع باحثن إليجاد عالج جيني 
لتصحيح حالة راغاف النادرة، وهو يقود جهداً فريداً ملسياعدة اآلخرين ممن يقاسيون 

الحالة ذاتها، نقالً عن موقع »غيك واير« التقني.
رامييش مديير هندسية برمجييات يف أميازون، كما أنيه مؤسيس والرئييس التنفيذي 
لي»مؤسسة العالجات املفتوحة«، التي أطلقت منصة مفتوحة املصدر تدعى »العالجات 
املفتوحة«، يتلخص هدفها بتوفر كتاب ترفيه ولعب ومجموعة من املوارد لألشيخاص 
الذين يواجهيون تحدياً هائالً متمثالً بالبحث عن عالجيات ألحبائهم املصابن بأمراض 

نادرة.

الفضائيية  ناسيا  مركبية  التقطتهيا  صيورة  أثيارت 
»برسييفرانس روفر« املوجودة حالياً عىل سطح املريخ 
الكثر من التساؤالت، حيث يظهر يف الجو وكأنه »قوس 
قيزح« بأليوان تمييل إىل األصفير بحكم الغبيار املنترش 
عىل سيطح الكوكب األحمر.ونرشت ناسا عرب الحساب 
الرسيمي للمركبة الفضائية »برسييفرانس روفر« عىل 
»تويرت« معلقة عىل الصورة: »تساءل الكثرون: هل هذا 
قيوس قزح عيىل املريخ؟! وجود قوس قيزح غر ممكن 
هنا«.وأسيهبت ناسيا يف ردها: »تتكون أقواس قزح من 
الضوء املنعكس من قطرات املاء الدائرية، ولكن ال توجد 
مياه كافية هنا لتتكثف، كما أن الجو بارد جًدا بالنسيبة 
للمياه السائلة يف الغالف الجوي. هذا القوس الذي يظهر 

هو عبارة عن عدسة مضيئة«.
ويذكر أن املركبة »برسيفرانس« أرسلت إىل املريخ وهي 
محملة بسيبع كامرات منها مخصصة لتصوير عملية 
الهبوط عىل سيطح الكوكب األحمر. وستقيض املركبة، 
املزودة بست عجالت، العامن املقبلن عىل األقل يف حفر 
صخيور عيىل سيطح الكوكب، بحثيا عن آثيار تدل عىل 
وجود حياة يف املايض. وهبطت املركبة يف فوهة عميقة، 

بالقرب من خط استواء املريخ، تُسمى جيزيرو.

»عشبة الخنزير« سامة  وتحرق من يالمسها! أم تعثر على ابنتها
 المفقودة في يوم زفاف ابنها !
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يحظى القسيم العراقيي يف متحف اللوفير باهتمام 
باليغ من زائيري املتحف من سييّاح ومختصن عىل 
السواء، فالقسم يعد من أهم أجزاء املتحف املختصة 
بآثيار الرشق القديم وذليك الحتوائه عيىل بقايا أوىل 
حضيارات العالم القديم واألهم بينها واألكثر تطوراً. 
ُصنفت آثار العراق يف متحف اللوفر وفقاً لتسلسيلها 

التاريخي، إذ يبدأ عرض األقدم ثم األحدث.
تبيدأ القاعية العراقيية بعيرض آثار سيومرية غاية 

يف األهميية والجميال تعيود لعصور فجر السيالالت 
الثالثية، أي األلفيية الثالثة )ق.م(، أهيم تلك القطع 
ميا قد تم الحصول عليه من التنقيبات الفرنسيية يف 
مدينة لكش، إذ نرى أجزاء من مسيّلة النسور للملك 
أياناتيم التيي تخلِّد انتصيار هذا العاهيل عىل مدينة 
أوما، وكذلك مجموعة إصالحات أوروكاجينا وغرها 

من النفائس العائدة لهذه الحقبة.
وعنيد الدخيول إىل القاعية السيومرية نجيد أغليب 

معروضاتهيا قادمية مين مدينية لكيش الواقعة يف 
محافظية ذي قيار، إذ نيرى اآلثيار العائيدة ملليوك 
اإلمرباطورية األكدية وبقايا مسيّلة رسجون األكدي 
وبقاييا تمثيال هائيل ملانشتوشيو، وهنياك تنتصب 
مسّلة امللك نارام – سن )مسلة النرص( بلون حجرها 
اليوردي املائيل للربتقيايل، ونجد أيضياً تماثيل األمر 
كودييا Gudea التيي قيارب عددها خمسياً وثالثن 
تمثياالً، أغلبهيا معيروض يف هيذه القاعية وتماثيل 

كثيرة فاقدة للرأس أو لم يبَق منها غر الرأس، وذلك 
جيّراء التخريب الذي جرى عىل هيذه التماثيل يف تلك 

العصور.
وتشيتمل القاعية البابليية عيىل مسيّلة حمورابيي 
الشهرة واملهيبة بلون حجرها األسود، التي تحتوي 
عىل أنضج مجموعة قوانن يف تاريخ البرشية، والتي 
تعيد إحدى أهيم القطع املعروضية يف املتحف، والتي 
تسيتقطب الزائرين من شيتى أنحاء العالم فيقفون 
أمامها مبهورين، ونشياهد يف تليك القاعة أيضاً آثار 
امللك نبوخذ نرص والقطع النفيسية القيِّمة، والسيما 
أحد أسود شارع املوكب، وهو األسد الوحيد املعروض 
مين ذليك العميل الفنيي الرائيع، فضالً عين خزائن 
تعرض قطعاً نفيسية من نصوص مسمارية فلكية 
وغرهيا. ومن بن ما يميز القاعة أيضاً تمثال اإللهة 
م بالياقوت  عشتار املنحوت من الرخام األبيض املطعَّ

والذهب.
وهناك رواق خورسياباد يف )القاعة اآلشورية(، الذي 
ُسمي عىل اسم قرية تقع شمال العراق ضمن الحدود 
اإلداريية ملحافظة نينوى، الذي يضيم تماثيل الثران 
املجنحية واأللواح الحجرية املنحوتية بالنحت البارز 
تمثيل البطل )كلكامش(، كما نشياهد داخل القاعة 
اآلشيورية منحوتات ُجلبت من العاصمة اآلشيورية 
كالح )النمرود( وسيجادة آشيور بانيبيال الحجرية 

الرائعة والتماثيل اآلشورية الخارقة الجمال.
وكان لي )أدريان لونغ برييه( الفضل يف إعداد ألواح 
املتحيف اآلشيوري لتقدييم القطع األثريية عىل هذا 
النحيو الرائيع لليزوار، إذ كان يعمل أمينياً للتماثيل 

وموظفاً يف مكتب القالئد واملسكوكات.
أنشيئت القاعية اآلشيورية أو قسيم ميزوبوتاميا يف 
الركن الشيمايل الرشقي من السياحة املربعة ملتحف 
اللوفير، بعد التنقيبات التي حدثت يف القرن التاسيع 
عيرش يف منطقة خورسياباد، وافتتيح لويس فيليب 
القاعة عام 1847 وضمت أهم الكنوز اآلشورية التي 
اكتشفها ونقلها أهم رواد اآلثار الفرنسين وأبرزهم 

أميل بوتا الذي 
يسيأل كثرون عن سيبب وجود هذا الكم الهائل من 
اآلثيار العراقية يف املتاحف العاملية وكيف تم نقلها إىل 

هذه املتاحف. 

والعلوم  الرتبية  بمنظمة  العاملي  الرتاث  لجنة  أدرجت 
املتحف  )اليونسكو(  املتحدة  لألمم  التابعة  والثقافة 
املرصي بالتحرير عىل القائمة التمهيدية ملواقع الرتاث 
برفع  واآلثار  السياحة  وزارة  قامت  والذي  العاملي، 
املايض،  فرباير  شهر  يف  به  الخاص  التمهيدي  امللف 
طبقاً للمعاير املقررة لتسجيل مواقع الرتاث العاملي.

العام  امُلرشف  املستشار عبداملحسن شافعي  وأوضح 
عىل اإلدارة املركزية للعالقات العامة والدولية بوزارة 
السياحة واآلثار أن الوزارة حرصت خالل امللف الذي 
التي  الخاصة  املكانة  إبراز  عىل  لليونسكو  قدمته 
القاهرة  بقلب  ثقافية  كمنارة  املتحف  بها  يتمتع 
متحف  أول  فهو  املرصية؛  الحضارة  عىل  وشاهداً 

وأهم  أكرب  يضم  األوسط  الرشق  بمنطقة  قومي 
باإلضافة  القديمة،  املرصية  للحضارة  األثرية  الكنوز 
إىل كونه معلماً فريداً لعب دوراً هاماً يف تثقيف ونرش 
الوعي األثري ملختلف فئات املجتمع املرصي، كما أن 
به مكتبة وأرشيف يضم وثائق وكتب نادرة يف مجال 
كمصدر  كبرة  بمكانة  يحظى  فهو  املرصيات،  علم 

إدراج المتحف المصري على مواقع التراث العالمي

ألول مرة يف تاريخ القضاء املرصي، 
كلوب،  محسن  املستشار  أصدر 
الدولة، رئيس  نائب رئيس مجلس 
بأسوان  اإلداري  القضاء  محكمة 
املائة«،  بعد  الخامسة  »الدائرة 
نفسه  عىل  غرامة  بتوقيع  قراًرا 
مقدارها 500 جنيه، وذلك لتعطيله 
إحدى  نظره  أثناء  الجلسة  سر 

الدعاوى.

وبحسب صحيفة »املرصي اليوم« 
املحكمة  هيئة  بقرار  ورد  فقد 
بتغريم  حكم  املحكمة  رئيس  أن 
العمل  نفسه لقيامه بتعطيل سر 
الهاتف  رن  عندما  الجلسة،  أثناء 
املحمول الخاص به، ليصدر قراره 
عىل  وهو  الجلسة  أثناء  السابق 

املنصة أمام املتقاضن.
سادت  القرار،  صدور  وعقب 

املحامن  بن  الدهشة  من  حالة 
واملتقاضن الحارضين.

ميزار،  محمد  قال  جانبه،  من 
الدولة،  بالنقض ومجلس  املحامي 
من  يُخرج  أن  للقايض  يحق  إنه 
بنظامها،  يُخل  من  الجلسة  قاعة 
كان  وتمادى  يمتثل  لم  فإن 
الفور  عىل  تحكم  أن  للمحكمة 

بحبسه 24 ساعة، أو بتغريمه.

قاٍض ُيغِرّم نفسه 500 جنيه لتعطيله سير الجلسة

قوس قزح على المريخ يثير الحيرة والذهول!

وصل اغلبها الى اللوفر ..

والدة فوق السحاب على متن طائرة !

صاحب مطعم يعرض وظيفة على سارقه

أب يطور منصة تقنية لمساعدة 
طفله من أصحاب الهمم


