
»الحمائم« تستحوذ على أعشاش »الصقور« 
في »الَمعركة االنتخابية«

لقاءات ترسم خارطة التحالفات

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
تناف�س محم�وم تش�هده الس�احة السياس�ية العراقية، 
اس�تعداداً لالنتخابات الربملانية املزم�ع إجراؤها يف العارش 
من ترشين األول املقبل، والتي تيش بتغيري الخارطة املعتادة 
و«اختف�اء« قادة بارزين من املش�هد، لطامل�ا عرفوا بأنهم 
»صق�ور« العملي�ة السياس�ية، ليحل محلهم ق�ادة الخط 
الثان�ي يف األح�زاب الحالي�ة، الذين تطلق عليهم سياس�ياً 

تسمية »الحمائم«.
وبدأت مالمح االصطفافات السياس�ية تتضح قبيل أشهر 
م�ن موعد االنتخاب�ات، عىل وق�ع »ماراث�ون« التحالفات 
الذي تعمل عليه كتل سياسية مختلفة، إال أن السمة األبرز 
هذه املرّة هي اجتماع األضداد تحت »خيمة واحدة«، سعياً 
وراء اس�تقطاب الجمهور الناقم عىل الفساد املسترشي يف 
العملية الس�يايس، الناجم عن س�وء إدارة الدولة، حسبما 

يرى مراقبون.
وعلم�ت »املراقب العراقي« من مصادر سياس�ية واس�عة 
االط�الع، أن االنتخاب�ات املقبل�ة س�تفرز ثالث�ة تحالفات 
رئيس�ية، األول: تحال�ف تقليدي يضم جهتني سياس�يتني 
ش�يعيتني معروفتني، والثاني: ائتالف عابر للمكونات، أما 
الثالث فسريى النور بالتزامن مع إعالن نتائج االنتخابات، 

والذي سيتألف من ثالثة محاور »سنية - شيعة - كرد«.

وتنوي الكتل السياس�ية التقليدية، املشاركة يف االنتخابات 
بمس�مياتها الحالية، إال أنها ستدفع بكتل تحمل مسميات 
واس�تمالة  الناخب�ني  الس�تقطاب  الواجه�ة  إىل  جدي�دة 
عواطفه�م، يف الوق�ت الذي يس�تمر فيه الحراك الس�يايس 
الدف�ة  إدارة  تت�وىل  مس�تقبلية  تحالف�ات  لعق�د  الح�ايل 

السياسية بعد االنتخابات.
وتش�ري املصادر ذاته�ا إىل أن تحالف الفت�ح بزعامة هادي 
العامري، وائتالف دولة القانون الذي يرتأسه نوري املالكي، 
سيكونان يف بوتقة واحدة، وسط ترجيحات بانضمام كتل 
صغرية، إىل هذا التحالف ال�ذي يحمل »رؤى موحدة« تجاه 

العملية السياسية وآليات إدارة الدولة.
وع�ىل جانب آخ�ر، ما ي�زال تحالف س�ائرون مس�تمراً يف 
حواراته السياس�ية، لتش�كيل تحالف انتخابي من املرجح 
أن يض�م رئيس الربمل�ان الحايل محم�د الحلبويس، ورئيس 
الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني مس�عود بارزاني، فيما 
ترن�و أنظ�ار التحال�ف ص�وب رئي�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي، ورئيس تيار الحكمة عم�ار الحكيم، لالنخراط 

يف التحالف املذكور.
بيد أن االئتالف الش�يعي - الكردي - الس�ني الذي يس�عى 
تحالف س�ائرون لتش�كيله، مرهون بتوافق سيايس مبني 
ع�ىل خريطة واضح�ة لتوزي�ع املناص�ب تتلّخ�ص بمنح 

رئاس�ة الجمهوري�ة للح�زب الديمقراطي الكردس�تاني، 
وإع�ادة انتخ�اب الحلب�ويس رئيس�اً للربملان، فيم�ا تكون 
رئاس�ة الوزراء م�ن حصة التي�ار الصدري، وه�و تحالف 
يراه مراقب�ون بأنه »غري وثيق«، نظراً ألن�ه يمثل »تحالف 

مكتسبات انتخابية«.
وفيما يتعلّق بالبيت الس�يايس الس�ني، ما يزال الحلبويس 
يحاول حص�د أصوات الناخبني يف املناط�ق املحررة، إال أنه 
ُصدم مؤخراً بتحالف س�ني جديد أّسسه السيايس خميس 
الخنجر والذي يضم كالً من )خالد العبيدي، سليم الجبوري، 
صالح مزاحم الجبوري، مثنى السامرائي، محمد الكربويل، 
جمال الكرب�ويل، راكان الجبوري، س�لمان اللهيبي، محمد 
العبد ربه، وقتيبة الجبوري(، األمر الذي ينذر بنزاع سني - 

سني عىل اكتساح املقاعد النيابية يف املناطق املحررة.
وكان�ت املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات، وجهت يوم 
الجمع�ة امل�ايض، دع�وة إىل املواطن�ني ل�إرساع يف تحديث 
بياناته�م االنتخابي�ة قبل 15 نيس�ان الح�ايل، فيما كررت 

دعوتها لاللتزام بمواعيد استقبال قوائم املرشحني.
كم�ا أك�دت املفوضي�ة أن موعد إقام�ة االنتخاب�ات يف 10 
ترشي�ن األول املقبل، »حتمي وال تراج�ع عنه«، عازية ذلك 
ل�«أن عدم تحقق ذلك فيه مخالفة ألحكام املادة 8 أوالً من 

قانون االنتخابات العراقي رقم 9 لسنة 2020«.

المراقب العراقي/بغداد...
أكدت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية ، امس األحد،  
س�عيها لس�ن قوانني تذلل  الصعوبات امام املستثمر 

االجنبي.
وق�ال عضو اللجن�ة نوفل الن�ايش يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراقب العراق�ي«  أن لجنته تب�ذل جهودا يف 

تقنني االجراءات الصعبة أمام املستثمر األجنبي«.
وأضاف أن »املستثمر االجنبي القادم اىل العراق يواجه 
صعوبات واجراءات شائكة تستهلك الكثري من الوقت 
وامل�ال لغاي�ة حصوله ع�ىل املوافق�ات االصولية التي 

تمكنه من الخوض يف املجال االستثماري يف العراق«.
وأش�ار إىل أن »تنش�يط القطاع االس�تثماري يسهم يف 
تعزيز القطاع الخاص والعام ويساعد عىل تشغيل اليد 

العاملة«.
وتابع أن »لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية تسعى 
إىل تذلي�ل العقب�ات أم�ام االس�تثمار األجنب�ي ال�ذي 
ال يق�ل أهمي�ة ع�ن االس�تثمار املحيل ال�ذي يندرج يف 
إط�ار تش�جيع القط�اع الخ�اص ومحاول�ة النهوض 
بواقعه املرتدي من خالل تش�جيع املش�اريع الصغرية 

واملتوسطة«.

المراقب العراقي/بغداد...
استبعدت النائبة عالية نصيف، امس 
االحد، قيام حكومة اقليم كردس�تان 
املناف�ذ  عائ�دات  نص�ف  بتس�ليم 

الحدودية اىل املركز.
وقالت نصيف يف بيان تابعته »املراقب 

العراق�ي« أنه :« بحس�ب االتفاق بني 
الطرفني اشرتطت الحكومة االتحادية 
يف املوازن�ة تس�ليمها نص�ف عائدات 
املناف�ذ الحدودية،ولك�ن ه�ل تلت�زم 
أربي�ل باإلتفاق وتس�لم بغ�داد نصف 
العائ�دات؟ بالتأكيد لن يتم التس�ليم 

وإذا س�لمت س�يكون ش�يئا بسيطا 
جداً اليقارن بالعائدات الحقيقية، ألن 
الرشكة التي ترشف عىل منافذ اإلقليم 
)كردية( بس�بب رفض سلطة اإلقليم 
قيام هيأة املنافذ الحدودية باإلرشاف 
ع�ىل منافذ اإلقليم بحج�ة انها تمس 

سيادتهم ».
وتابع�ت نصي�ف :« يف الوق�ت ال�ذي 
نحم�ل في�ه وزارة النق�ل املس�ؤولية 
عن منح الرشك�ة الكردية هذا العقد، 
نطال�ب الحكوم�ة اإلتحادي�ة وهيأة 
املناف�ذ الحدودية بمتابع�ة هذا امللف 

بحرص وتقييم املبالغ التي سيسلمها 
املبال�غ  ومقارن�ة  لبغ�داد،  اإلقلي�م 
املس�لمة بالعائدات املتوقعة، ألن هذه 
الرشكة س�تكذب وتصبح مجرد أداة 
يف ي�د الجهات املس�يطرة ع�ىل منافذ 

اإلقليم ».

االقتصاد النيابية: نسعى لتذليل العقبات
 أمام المستثمرين

هل ُتسلِّم سلطات اإلقليم نصف عائدات المنافذ للمركز ؟

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
انتق�ادات ش�عبية وبرملاني�ة وجه�ت ل�وزارة الزراعة 
وحملتها مس�ؤولية ارتفاع أس�عار املحاصيل الزراعية 
املحلية بسبب غياب الرقابة عىل االسواق املحلية , فضال 
عن اس�تمرار إغراق االس�واق بالبضائع املستوردة عرب 
املنافذ الحدودية غري الرس�مية يف اإلقليم ، يف وقت ذهب 
البعض إىل أبعد من ذلك بدعوتهم إىل »العزوف عن رشاء 
الدجاج العراقي« بس�بب تحكم بعض ضعاف النفوس 

بهذه املادة مستغلني إغالق الحدود أمام املستورد .

ش�هر رمضان هذا العام يختلف عن السنوات السابقة 
بسبب عزوف األرس عن التسوق الذي كان يسبق سنوياً 
أيام الشهر الفضيل، فالحكومة تتحمل معاناة املواطن 
, إذ إنه�ا املس�ؤولة ع�ن تخفيض قيم�ة الدينار وجعل 
حامله عاجزا »خاص�ة ذوي الدخل املحدود » عن رشاء 
مس�تلزمات الش�هر الكريم وهي عادة عراقية لم يتخل 
عنه�ا العراقيون , إال هذا العام ,وأما إجراءات الحكومة 
بفت�ح االس�ترياد ملحاصي�ل زراعي�ة معين�ة دليل عىل 

تخبطها الذي يدفع ثمنه املواطن.

لجنة االقتصاد النيابية أكدت أن ارتفاع أس�عار الس�لع 
يف األسواق »أمر طبيعي ومتوقع« وسبق أن حذرنا منه 
بعد رفع سعر رصف الدوالر،يف ظل غياب الرقابة  وعدم 
إمكانية محاس�بة التجار عىل رفع أس�عار الس�لع ألنه 

نتيجة طبيعية النخفاض الدينار.
وقدم�ت اللجن�ة، مقرتحا للس�يطرة عىل الس�وق ملنع 

االرتفاع املستمر بأسعار املواد الغذائية.
فالحكومة العراقية مطالبة بفرض إجراءات كثرية من 
أجل الس�يطرة عىل أس�عار املواد الغذائية، ومنع التجار 

واملتنفذين م�ن التالعب بها، ملنع التس�بب برضر كبري 
للمواطن بعد رفع س�عر رصف الدوالر«.

وأضافت ، أن »الحكومة مطالبة بفتح عدد من األسواق  
املدعوم�ة حكومي�ا والتي تبيع امل�واد الغذائية بس�عر 

مدعوم من الدولة، كحال الكثري من الدول.
ويف هذا الش�أن أكد الخبري االقتص�ادي إياد املالكي, أنه 
»مع قدوم شهر رمضان املبارك ارتفعت األسعار بشكل 

كبري يف االسواق املحلية...
تفاصيل اوسع صفحة 3

ف« الموائد الرمضانية واألسواق  الدوالر »ُيقشِّ
تخلو من المتبضعين !

»عقدة النقص« تدفع الحكومة إلى 
»البطش« بأصحاب الشهادات العليا

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
اعتداء ه�و ليس االول من نوعه يس�تهدف 
الخريجني م�ن حملة الش�هادات العليا من 
جمي�ع االختصاص�ات اإلنس�انية والعل�وم 
الرصفة الذين يتظاهرون أمام مكتب رئيس 
الوزراء يف منطقة العالوي وس�ط العاصمة 
بغ�داد، م�ن قبل الق�وات االمنية املس�ؤولة 
ع�ن حماية املقر الحكوم�ي أو ما تعرف ب� 
»قوات حف�ظ القانون« قابل�ه صمت خيم 

عىل الجهات املسؤولة .
ويؤك�د ع�دد من الطلب�ة املتظاهري�ن أنهم 
لكنه�م  بالس�لمية  االلت�زام  ع�ىل  ش�ددوا 
تعرض�وا اىل القمع رغم ذل�ك، فيما لفتوا اىل 
تلقيهم تهدي�دات مبارشة وعلني�ة من قبل 
القوة االمنية يف حال العودة اىل التظاهر من 

جديد.
لجن�ة التعلي�م النيابي�ة وعىل لس�ان نائب 

رئيسها، دانت هذا االعتداء، منتقدة الصمت 
الحكومي إزاء ذلك، يف الوقت الذي يجري فيه 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارته اىل 
محافظة البرصة والتي أشار فيها اىل جملة 
من القضاي�ا التي تخص املدين�ة ال تختلف 

كثريا عن أقاويل املسؤولني الذين سبقوه.
وأك�د املس�ؤول النيابي، أن لجنته س�توجه 
كتابا ش�ديد اللهجة اىل الحكومة بخصوص 
حقيق�ة  ع�ىل  وس�تقف  االعت�داء  ه�ذا 
الخص�وص  الحكومي�ة به�ذا  التوجيه�ات 
ومنع اس�تخدام القوة وهل هو إجراء عميل 

أم إمالئي.
وقام�ت الق�وات االمني�ة، باالعت�داء ع�ىل 
الخريج�ني املتظاهرين يف منطق�ة العالوي 
للمطالب�ة بتوفري التعيين�ات، حيث تتزامن 
عملي�ات االعت�داء مع الجول�ة التي يجريها 
يف  الكاظم�ي  مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س 

محافظة البرصة.
ومن جهتها، تحدثت إح�دى الطالبات التي 
رفضت اإلفصاح عن اس�مها، قائلة إن »ما 
حصل م�ن اعتداء علينا كخريجني حاصلني 
عىل ش�هادات املاجس�تري والدكت�وراه، هو 
أم�ر مس�تغرب للغاي�ة، س�يما أن جمي�ع 

املتظاهرين م�ن الخريجني ملتزمون اىل حد 
بعيد بالس�لمية والحرص عىل عدم االعتداء 
ع�ىل املمتل�كات العامة وكذلك ع�دم إطالق 

العبارات النابية«...

تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/بغداد...
حمل�ت كتل�ة صادق�ون النيابي�ة، ام�س األح�د، 
الحكومة مسؤولية ارتفاع  نسبة الفقر يف العراق.
وقال النائب عن الكتلة محمد البلداوي ، يف ترصيح 
صحف�ي تابعته »املراقب العراق�ي« ان” الحكومة 
ادعت قبل التصويت عىل املوازنة انها مسؤولة عن 
اإلضافات واالس�تحداثات التي تط�رأ عىل املوازنة 
وبالت�ايل فانها اليوم مس�ؤولة ع�ن نتائج املوازنة 
وقراراتها غري املدروسة وعليه لزم عليها التصدي 

وحل االزمة”.
وأض�اف، ان »كتلت�ه تحم�ل الحكومة مس�ؤولية 
ت�ردي واقع املواطن العراق�ي الفقري وزيادة حالة 
الفقر بس�بب الغالء وارتفاع األسعار يف السوق ما 

اضعف القوة الرشائية للمواطن”.
وأش�ار اىل ان” اتهامات الحكوم�ة للكتل بقيامها 
باملزاي�دات احرجها كث�ريا، الس�يما ان االمر َمسَّ 
اثب�ات  حي�اة املواط�ن والحكوم�ة مضط�رة إىل 
اتهامه�ا بالوق�وف بوج�ه االزم�ة الت�ي تعصف 

باملواطن وقوته”.

ل  كتلة سياسية ُتحمِّ
الحكومة مسؤولية ارتفاع 

نسبة الفقر 
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االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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إيران 
تنتج لقاحًا 

مضادًا لكورونا 
بتقنية 

متطورة

األردن وصراع 
اإلخوة في 

ظّل األزمات 
ورسم الخرائط 

الّسياسّية

بطولة 
خليجي 25 

معرضة 
للتأجيل 45

المراقب العراقي/بغداد...
تحدث�ت وزارة الصح�ة، ام�س األح�د، ع�ن آلية فرض 
التلقي�ح اإلجباري عىل املس�افرين وأصح�اب املطاعم 
وامل�والت، فيما بين�ت انها تهدف للحف�اظ عىل الصحة 

العامة.
وقال عضو الفريق اإلعالمي يف الوزارة د. عدي الهاشمي 
بترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« إن »صحة 
املواط�ن، هي اله�دف األول الذي تس�عى وزارة الصحة 
لتحقيق�ه، إال أن ارتف�اع اإلصاب�ات يف الف�رتة األخ�رية 
قابل�ه ضعف بتلقي اللقاحات املضادة بكورونا بس�بب 

التضليل الذي مورس ضد هذه اللقاحات«.
وأضاف أن »إجراءات حظر التج�وال الصحي الصارمة 
الت�ي اتخذتها وزارة الصحة بحق املس�افرين وأصحاب 
املوالت واشرتاطها عىل رضورة ان يكون لهم دفرت لقاح 
ملمارس�ة حياتهم بش�كٍل طبيعي ، هي من أجل حماية 
املواط�ن والحفاظ عىل حياته، وهذا أس�لوب متبع لدى 
كث�ري م�ن دول العال�م التي تعان�ي من قف�زات كبرية 

باإلصابات للحد من انتشار الفريوس«.
وتاب�ع الهاش�مي أن »اململك�ة املتح�دة تمكن�ت م�ن 
الس�يطرة عىل الوباء بنس�بة 60  %  من خ�الل إجراءات 
الحظ�ر الصحي الصارمة وزي�ادة عدد املطعمني بلقاح 

فريوس كورونا وهو ما يمكن تحقيقة بالعراق«.

الصحة تتحدث عن آلية 
فرض اللقاح اإلجباري

الحشد الشعبي يتوعد تركيا 
في حال مغامرتها بسنجار  

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د الحش�د الش�عبي، امس االح�د ، ان مح�اوالت تركي�ا بالتواجد 

العسكري يف قضاء سنجار سيكلفها الكثري.
وقال القيادي يف الحش�د محمود االعرج�ي بترصيح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراقي« ان “الوضع األمني يف س�نجار مس�تتب والقوات 
املتواج�دة ه�ي م�ن تش�كيالت وزارة الداخلي�ة اضاف�ة اىل الحش�د 

الشعبي” مبينا ان “التهديد الرتكي اعالمي اكثر مما هو واقعي”.
واضاف ان “املعادلة يف س�نجار صعبة كون لها خصوصية وتوازنات 
اقليمية ودخول تركيا عىل الخط املبارش س�يفتح ملفات هي يف غنى 

عنها”.
يش�ار اىل ان الق�وات الرتكية تمتل�ك العديد من القواعد العس�كرية 
شمال العراقي كانت قد ادخلتها بذريعة مالحقة عنارص ال�«بي كي 

كي« الكردية.

6



2 االثنين 12 نيسان  2021 العدد 2565 السنة الحادية عشرةمن احلدث
صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

الكذب االستراتيجي
 في الحوار االستراتيجي 

منذ سلقوط الصنم يف نيسلان 2003 واحتلال العراق من قبل 
القوات األمريكية واملتابع للشأن العراقي ينتابه قلق وامتعاض 
مع هواجلس الخوف من املجهلول الذي يهدد مسلتقبل الباد 
حيث تكاملت لدينا أركان الدولة الفاشلة بكل ما تعنيه الكلمة 
. سللطة اللصوص وغياب الراعي وتايش معالم الدولة وتفيش 
الفسلاد واتسلاع الفقر والجهل واملرض بني الفقلراء وتنامي 
ظاهلرة الطبقية املجتمعية بني فقري جائع وغني متخم وتابع 
ومتبلوع . ال أريلد أن أضع اللوم عىل الجانلب األمريكي لوحده 
فالفاسلدون عراقيلون بامتياز أبنلاء هلذه األرض مهما كان 
الفاسلد، أفنديا كان أم يرتدي اليشماغ أم معمم , علمانيا كان 
أم متأسللم ,  ُسنّيا كان أم شليعيا كرديا كان أم عربيا وهؤالء 
هم من وجلد بهم الحاكم اإلداري للعراق بريمر الرتبة الخصبة 
لزرع بذور الفسلاد والفتنة والطائفية وأسباب نجاح املرشوع 
األمريكي يف إضعاف العراق وتقسيمه وتدمريه . اليوم تتصاعد 
أصلوات التهليلل والتطبيل عىل ما أطلق عليله البعض انتصارا 
عراقيلا تحقق فيما يسلمى الحوار االسلرتاتيجي بلني العراق 
وأمريكا . وقبل أن أتساءل عن فحوى النجاح املزعوم واالنتصار 
املوهوم والكذب املنظوم لنأتي إىل تعريف معنى االسلرتاتيجية 
التلي تعترب من الفنون العسلكرية كما ُتعلرّف بأّنها مجموعة 
ملن القواعلد واملبادئ التي تسلاعد األفلراد أو املتحاورين عىل 
اتخاذ القرارات املناسبة بناًء عىل مجموعة من الخطط الدقيقة 
التي تعتمد علىل وضع االسلرتاتيجيات الصحيحة للوصول إىل 
تحقيلق نتائج ناجحة ملع األخذ بعني االعتبلار كافة العوامل 
التلي تؤثلر علىل إمكانيلة حدوثها أو 
تطبيقهلا بشلكل فعلي.  أيلن الفعل 
ملن التطبيلق فيما تلم اإلعلان عنه 
وهلل هناك ما يضمن شليئا مما قيل 
ملن تغيلري مهلام القلوات األمريكية 
ملن قتاليلة إىل التدريب واالستشلارة 
؟؟ هل يمتللك العراق حكومة وبرملانا 
ورئاسات أيَّ معلومة عن عدد القوات 
األمريكية واملتحالفلة معها يف العراق 
ونلوع األسللحة التلي تملكهلا ؟ هل 
يعرف الرئيس املبخلوت والرئيس الكاكا 
والرئيلس الحلبويس ما موجود داخل دولة السلفارة األمريكية 
لوحدهلا يف قلب بغلداد عدة وعددا وخبايلا وخفايا . هل يمتلك 
العراق حق السليادة عىل أجوائه وهل هناك جهة رصد عراقية 
تعرف من يخرتق أجواء العراق طوال وعرضا ؟ هل هناك اتفاقية 
اسلرتاتيجية فعا بلني العلراق وأمريكا خصوصلا بعد 2014 
وهلل تم توقيعهلا أو عرضها عىل الكونغلرس األمريكي ؟ هل 
هنلاك حوار أصا أم لقاء بلني الخارجية األمريكية والخارجية 
العراقية برئاسلة كاكا فؤاد حسني الذي ال يؤمن بوحدة العراق 
وهو أول من صوت الستفتاء مسعود  البارزاني لانفصال قبل 
رئيسلنا برهم صالح ! هل نعلم نحن كشلعب شليئا عما جرى 
ويجري وما سيجري ؟ . هل يتعدى كل ما تم اإلعان عنه إطار 
الكلذب والزيف والبهتان والضحك علىل الذقون . إنهم يكذبون 
علينلا فا اتفاق وال حوار وال تغيري وال إجراء . إنه ذرٌّ للرماد يف 
العيون لتأمني تواجد القوات األمريكية حيثما هي اآلن وحيثما 
تشلاء من دون صاروخ كاتيوشلا طائلش أو مقصود أو عبوة 
هنلا وأخلرى هناك . ومن دون من يجول يف الشلوارع ليهدد أو 
يتوعد كما سلمعنا عما سوف يحصل لو أقرّت فضيحة املوازنة 
بترشيع رسقات البارزاني ونهب األموال للفاسلدين من النواب 
والتابعني وها هي مرّت بردا وسلاما عىل آلرئاسات والحكومة 
والنواب وكأن شليئا للم يكن . إنهم يكذبون كذبا اسلرتاتيجيا 
عىل شلعب ينام نوما اسرتاتيجيا ويستمتع بغفلة اسرتاتيجية 
بعدملا اسلتطاعوا أن يؤمنوا لهم مسلاحة واسلعة من الجهل 
االسلرتاتيجي يف مايلني ملن الرعلاع الحارضيلن والجاهزين 
واملتهيئلني عىل اللدوام للرقلص والتصفيلق والتهويل ألصنام 

الكذب االسرتاتيجي كما هم يف الحوار االسرتاتيجي .

إصبع	عىل	الجرح	..	

املراقب العراقي/ بغداد....
حذر النائب عن محافظة نينوى محمد الشلبكي، 
من مخطط امريكي كردي للسليطرة عىل سنجار 
وايجلاد موطن لارهابيلني يف املثلث الحدودي بني 

العراق وسورية وتركيا.

»املراقلب  تابعتله  ترصيلح  يف  الشلبكي،  وقلال 
العراقلي« إن »محاوللة اعادة االكراد اىل سلنجار 
والسليطرة عليها بذريعة محاربلة عنارص حزب 
مخططلات  اال  ماهلي  الكردسلتاني،  العملال 

للسيطرة عىل املثلث العراقي السورية الرتكي«.

ملن  تمكنهلم  حلال  ويف  »االكلراد  أن  واضلاف، 
السليطرة عىل املثلث املذكور، فأنهم سليحاولون 
ايجلاد ملأوى لبقايلا تنظيلم داعلش االرهابي«، 
الفتا اىل ان »اهايل سلنجار سلريفضون اي اتفاق 

اليحظى بموافقتهم«.

وبلني ان »مخطلط السليطرة علىل سلنجار من 
قبلل االكراد والسليطرة عىل املثللث مابني العراق 
وسورية وتركيا، سيكون مكانا لتدريب االرهابيني 
وجمعهم ومن ثم اتخاذهم كورقة امريكية رابحة 

تهدد امن العراق وسورية«.

نائب عن نينوى يحذر من ابتالع سنجار من قبل البيشمركة إليواء داعش

تغريدة

القيادي في الحشد الشعبي جواد الطليباوي

      ق���دم رئي���س ال���وزراء س���ابقاً 
الشكر لإلمارات على دورها في 
محاربة د١عش، وهنا نتساءل: 
م���ا ه���و ه���ذا ال���دور؟ وكيف 
يمك���ن تزيي���ف التاريخ بهذه 
الطريق���ة الت���ي تتنك���ر لدور 
وتضحيات  المرجعي���ة  فت���وى 
العراقيي���ن بالنصر على د١عش 
وتنس���ب النصر لحكام اإلمارات 
الداعمين لإلرهاب والحروب في 

المنطقة؟

جودت: االستجوابات داخل البرلمان التتعدى الحمالت الصورية
املراقب العراقي/ بغداد...

اعتلربت النائبة ندى شلاكر جودت، املس األحد، أن 
االسلتجوابات داخل مجللس النلواب أصبحت بدون 

أدنى قيمة تذكر.
وقلال جلودت، يف ترصيح تابعته »املراقلب العراقي« 
إن »حملة االسلتجوابات للمسؤولني والوزراء فقدت 
قيمتهلا وال تعلدو كونهلا حملات صوريلة بسلبب 

التوافقات السياسية«.
وأضافت، أن »اسلتجواب املسؤولني والوزراء يخضع 
للتوافقلات السياسلية بلني رؤسلاء الكتل ورئاسلة 
مجلس النواب »، مشرية اىل أن »بعض الكتل اذا كانت 
لها مصلحة ستدفع االستجواب بالتوافق مع رئاسة 

الربملان«.
وكانت جهات سياسلية طالبت باسلتجواب محافظ 

البنك املركزي بشأن قضية رفع سعر الدوالر.

بينهما حظر شامل لـ 3 ايام متتالية.. مقترحان لمواجهة كورونا خالل شهر رمضان
املراقب العراقي/ بغداد...

كشلفت خليلة األزملة النيابيلة، املس االحد، 
املقرتحلات الخاصلة بحظلر التجوال يف شلهر 

رمضان املبارك.
وقلال مقلرر الخليلة جلواد املوسلوي، يف بيان 
تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه إنه »يف ظل 

الزيلادة االخرية يف اعداد االصابات نناقش حاليا 
اكثر من رأي لشكل الحظر خال شهر رمضان 

املبارك«.
وبلني، أن »املقلرتح االول امللي باتجاه الحظر 
الشلامل خال العلرش ايلام األوىل، واآلخر وهو 
االقلرب واالنجلع للتطبيلق حظر شلامل اليام 

الخميس والجمعة والسلبت مع زيادة سلاعات 
الحظر الجزئي ليمتد من السلاعة ٧ مساء اىل ٥ 

فجرا«.
ولفلت املوسلوي اىل ان »املقرتحلات »سلتدعو 
خططهلا  لتغيلري  الصحلة  ووزارة  الحكوملة 
بخصوص حث املواطن عىل االلتزام بالتعليمات 

الصحية واوقلات الحظر وزيادة وعيه برضورة 
رسعة التطعيم بلقاح فريوس كورونا«.

يشلار اىل ان اللجنلة العليلا للصحة والسلامة 
الوطنية،عقدت اجتماعاً اليوم األحد بخصوص 
املوقلف الوبائلي يف البلاد مع ارتفلاع معدالت 

اإلصابات بفريوس كورونا.

بعد االستعراضات اإلعالمية لرئيس الوزراء 

اعتداءات وتهديدات تطال حملة »الشهادات العليا« في منطقة العالوي
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

اعتلداء هلو ليلس االول ملن نوعه 
حمللة  ملن  الخريجلني  يسلتهدف 
جميلع  ملن  العليلا  الشلهادات 
االختصاصلات اإلنسلانية والعللوم 
أملام  الذيلن يتظاهلرون  الرصفلة 
مكتلب رئيلس اللوزراء يف منطقلة 
العاوي وسلط العاصمة بغداد، من 
قبلل القلوات االمنية املسلؤولة عن 
حماية املقر الحكوملي أو ما تعرف 
بلل »قلوات حفلظ القانلون« قابله 

صمت خيم عىل الجهات املسؤولة .
ويؤكلد عدد من الطلبلة املتظاهرين 
أنهم شلددوا عىل االلتزام بالسللمية 
لكنهم تعرضلوا اىل القمع رغم ذلك، 
تلقيهلم تهديلدات  اىل  فيملا لفتلوا 
مبلارشة وعلنيلة ملن قبلل القلوة 
االمنية يف حلال العلودة اىل التظاهر 

من جديد.
لجنلة التعليلم النيابية وعىل لسلان 
نائلب رئيسلها، دانت هلذا االعتداء، 
منتقلدة الصمت الحكومي إزاء ذلك، 
يف الوقلت اللذي يجلري فيله رئيس 
الوزراء مصطفلى الكاظمي زيارته 
اىل محافظلة البلرصة والتلي أشلار 
فيهلا اىل جمللة ملن القضايلا التي 
تخلص املدينلة ال تختللف كثريا عن 

أقاويل املسؤولني الذين سبقوه.
وأكلد املسلؤول النيابلي، أن لجنتله 
اىل  اللهجلة  سلتوجه كتابلا شلديد 
الحكوملة بخصلوص هلذا االعتداء 
وسلتقف علىل حقيقلة التوجيهات 
الحكوميلة بهلذا الخصلوص ومنع 
استخدام القوة وهل هو إجراء عمي 

أم إمائي.
وقاملت القلوات االمنيلة، باالعتداء 
عىل الخريجني املتظاهرين يف منطقة 
العاوي للمطالبة بتوفري التعيينات، 
حيث تتزاملن عمليلات االعتداء مع 
الجولة التي يجريهلا رئيس الوزراء 
محافظلة  يف  الكاظملي  مصطفلى 

البرصة.
ومن جهتها، تحدثت إحدى الطالبات 
التلي رفضت اإلفصاح عن اسلمها، 
قائلة إن »ما حصل من اعتداء علينا 
كخريجلني حاصللني عىل شلهادات 
أملر  هلو  والدكتلوراه،  املاجسلتري 
مسلتغرب للغايلة، سليما أن جميع 
املتظاهرين من الخريجني ملتزمون 
اىل حد بعيد بالسلمية والحرص عىل 
عدم االعتداء علىل املمتلكات العامة 
وكذلك عدم إطاق العبارات النابية«.
وقالت الطالبة، وهي »ماجستري« يف 
علوم الهندسلة الوراثيلة والتقنيات 
األحيائية، أن »شعاراتنا التي نهتفها 
أمام مكتب رئيس الوزراء يف العاوي 
لم تمس كرامة شلخص أو أي جهة 
أمنيلة حتى يتم التعاملل معنا بهذه 
القلوة والبشلاعة عىل حلد قولها«، 
مشلرية اىل أن »الحكوملة للم تصغ 
اىل أي ملن مطالبنا رغم أنها رشعية 
تقلي بتوفلري فلرص عملل جزاء 
جهودنا التي بذلناها طوال السنوات 

السابقة«.
االعتلداء  »عمليلة  أن  اىل  وأشلارت 
وقعلت بطريقة مفاجئلة ومن دون 
أسباب«، متسلائلة »أين ترصيحات 
رئيلس اللوزراء التي أكلد فيها عىل 

عدم اسلتخدام القوة يف التعامل مع 
التظاهرات«.

ولفتت اىل أن »القلوات االمنية وبعد 
قيامهلا بلرضب الخريجلني قاملت 
بتهديلد الطلبلة املتواجديلن يف خيم 
االعتصام وكذلك يف أماكن التظاهر، 
وتوعدتهم باالعتقال يف حال التجمع 
ملرة  اليله  التحشليد  أو  للتظاهلر 

أخرى«.
وبلدوره اعتلرب نائلب رئيلس لجنة 
التعليم النيابية، حسلن املسلعودي، 
»عمليلة االعتلداء علىل الخريجلني 
من حملة الشلهادات العليلا والذين 
يطالبون بحقوقهم املرشوعة بتوفري 
فرص العمل بأنها مرفوضة تماما«.

للل  ترصيلح  يف  املسلعودي،  وقلال 
»لجنتنلا  إن  العراقلي«  »املراقلب 
فاتحت جميلع الجهلات الحكومية 
املعنية بتوفري فرص العمل لرشيحة 
الخريجلني، لكلن يف الوقلت نفسله 
الدوللة علىل  بعلدم قلدرة  نعلرتف 

تعيينهم جميعا«.
وأضلاف، أن »اللجنة سلتوجه كتابا 
رسميا »شديد اللهجة« اىل الحكومة 
االسلتخفاف  علىل  الوقلوف  بغيلة 
بالخريجلني الذيلن جميعهلم علىل 
مستوى علمي عال، واالعتداء عليهم 
ملن قبلل القلوات الحكوميلة، رغم 
صلدور أواملر من قبل القائلد العام 
للقلوات املسللحة بعلدم اسلتخدام 
القوة مع هلؤالء الخريجني«، معربا 
عن »اسلتغرابه ملن الصمت املطبق 
من قبلل الحكوملة سليما الجهات 

األمنية«.

منهل عبد األمري المرشدي ..

املراقب العراقي/ بغداد...
تمكلن طلريان الجيلش، املس االحد، ملن قتل ٥ 
عنلارص بداعلش وتدملري أوكارا يف عملية تطهري 
السلسلة الجبلية املحيطة ببحرية حمرين يف دياىل.

وقاللت الخلية، يف بيلان تلقت »املراقلب العراقي« 
نسلخة منه إنه »بعد أن انطلقت القطعات االمنية 
وبإرشاف قيادة العمليات املشرتكة، بتنفيذ واجب 
تفتيش وتطهري السلسلة الجبلية املحيطة ببحرية 
حمرين واملناطق املحاذية لها شلمال السلعدية يف 
قاطع عمليات دياىل، تمكنت القوات األمنية ضمن 
محور قيلادة القوة الربية من تدملري اربعة أوكار 
ونفق وتفجري عبوة ناسلفة وقتل خمسة عنارص 
ملن عصابلات داعلش من قبلل طلريان الجيش، 

وتدمري كرفان وعجلة زراعية«.
وقلال البيلان، أنه »ويف محور القلوات الخاصة تم 

تدمري وكرين و3 قنابر هاون وصاروخ قاذفة«.
وتابلع، »املا يف محور الحشلد الشلعبي تم تدمري 
معلرب وعجلتني وضبط دراجة نارية«، مضيفة »يف 
حني تمكنلت قوات الرد الرسيلع وضمن محورها 
ملن تدملري 4 أوكار و3 عبلوات ناسلفة، ودمرت 

نفقني و3 قنابر هاون«.

طريان	الجيش	يقتل	5 
عناصر	بداعش	يف	حمرين

ين
ألم

ط	ا
شري

املراقب العراقي/ بغداد...ال
تمكنت فرق الدفاع املدني، امس االحد، 
السليطرة علىل حلادث حريلق اندللع 
داخل رشكة كانلون لأللبان يف منطقة 
عويريج جنوب بغداد الكرخ.وقال بيان 
للدفلاع املدني، تلقت »املراقب العراقي« 
إن »حريلق اندلع داخلل خزانات وقود 
علدد اثنني بسلعة 30 الف للرت تحتوي 
علل وقود منتوج الگاز الخاص باملولدة 
الكهربائية للرشكة«.واضاف البيان، أن 

»فرق الدفاع املدني نجحت بإبعاد خطر 
النلريان علن سلبعة خزانلات عماقة 
بسلعة 220 اللف للرت ممتلئلة بوقلود 
الگاز واخملدت النريان املشلتعلة دون 
تسلجيل اصابلات برشية ملع تحجيم 
االرضار املادية«.يذكر ان سبب الحادث 
كان نتيجلة االهمال برشوط السلامة 
واالملان حيلث أدت رشارة أثناء عملية 
تفريغ املنتوج النفطي اىل اشعال حادث 

الحريق بادئ األمر.

الدفاع	المدين	يخمد	حريقا	داخل	
شركة	لأللبان	بأطراف	بغداد

بالــوثيقـة
التربية توجه بتش����كيل لجان 

للتعاقد مع المحاضرين.
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االثنين 12 نيسان  2021 العدد 2565 السنة الحادية عشرة

اس�تقرت أس�عار رصف الدوالر ، يف البورصة الرئيسية يف بغداد 
و اقليم كوردس�تان.وقال مصدر، إن بورصة الكفاح والحارثية 
املركزي�ة يف بغ�داد س�جلت 147200 دينار عراق�ي مقابل 100 
دوالر أمريكي.فيم�ا س�جلت بورص�ة الكف�اح املركزي�ة خالل 
افتتاحها صباح الخميس املايض 147200 دينار عراقي.وأش�ار 
اىٕل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باالٔسواق 
املحلي�ة يف بغداد حيث بلغ س�عر البي�ع 147750 دينارا عراقيا، 
بينم�ا بلغ�ت اس�عار ال�رشاء 146750 دين�ارا ل�كل 100 دوالر 
امريكي.أم�ا يف اربي�ل عاصم�ة اقليم كوردس�تان فقد ش�هدت 
اس�عار الدوالر اس�تقرار ايضا حيث بلغ س�عر البي�ع 147500 
دينار لكل مائة دوالر، والرشاء وبواقع 147000 دينار لكل مائة 

دوالر أمريكي.

استقرار بأسعار الدوالر في بغداد 
وإقليم كردستان

أعلنت وزارة الزراعة ، عن س�يطرتها عىل الحدود ودخول 
البضائع، فيما أكدت اىل أنها ستحدد سعر البيض والدجاج.
وق�ال وزي�ر الزراعة محمد كريم الخفاج�ي خالل املؤتمر 
األول )زرع يف الع�راق.. صن�ع يف الع�راق(، ال�ذي عق�ده 
ن  برعاية النائب األول لرئيس الربملان حس�ن الكعبي، »نثمِّ
دعم لجن�ة الزراعة والنائب االول لرئي�س الربملان للقطاع 
الزراعي«، الفتاً اىل أن »الوزارة حاربت الفساد وتمكنت من 

اصدار القرارات الجريئة لحماية املنتج املحيل«.
وتابع »اننا س�يطرنا عىل الحدود ودخ�ول البضائع بدعم 
م�ن رئيس ال�وزراء ورئي�س املنافذ الحدودي�ة«، موضحاً 
أن »الق�رار األه�م ه�و وضع تس�عرية للحنطة والش�عري 

والشلب«.

الزراعة تعلن السيطرة على 
االقت�صاديالحدود ودخول البضائع

العراقيون يتخلون عن شراء مستلزمات شهر رمضان بسبب ارتفاع األسعار
انعدام الرقابة أشعل فوضى األسواق

 بس�بب تحك�م بع�ض ضع�اف 
املادة مس�تغلني  النف�وس به�ذه 

إغالق الحدود أمام املستورد .
ش�هر رمضان هذا الع�ام يختلف 
ع�ن الس�نوات الس�ابقة بس�بب 
ع�زوف األرس ع�ن التس�وق الذي 
كان يس�بق س�نوياً أيام الش�هر 
تتحم�ل  فالحكوم�ة  الفضي�ل، 
معاناة املواطن , إذ إنها املس�ؤولة 
عن تخفي�ض قيمة الدينار وجعل 
حامله عاجزا »خاصة ذوي الدخل 
املح�دود » عن رشاء مس�تلزمات 
الش�هر الكريم وهي عادة عراقية 

ل�م يتخل عنها العراقيون , إال هذا 
الع�ام ,وأم�ا إج�راءات الحكومة 
بفتح االس�ترياد ملحاصيل زراعية 
معين�ة دليل ع�ىل تخبطه�ا الذي 

يدفع ثمنه املواطن.
لجنة االقتص�اد النيابية أكدت أن 
ارتفاع أس�عار الس�لع يف األسواق 
»أمر طبيعي ومتوقع« وس�بق أن 
حذرنا منه بعد رفع س�عر رصف 
الدوالر،يف ظل غياب الرقابة  وعدم 
إمكانية محاسبة التجار عىل رفع 
أس�عار السلع ألنه نتيجة طبيعية 

النخفاض الدينار.

وقدمت اللجنة، مقرتحا للسيطرة 
عىل الس�وق ملنع االرتفاع املستمر 

بأسعار املواد الغذائية.
مطالب�ة  العراقي�ة  فالحكوم�ة 
م�ن  كث�رية  إج�راءات  بف�رض 
أجل الس�يطرة عىل أس�عار املواد 
الغذائية، ومنع التجار واملتنفذين 
م�ن التالع�ب به�ا، ملنع التس�بب 
ب�رر كب�ري للمواطن بع�د رفع 

سعر رصف الدوالر«.
وأضاف�ت ، أن »الحكومة مطالبة 
بفتح عدد من األس�واق  املدعومة 
حكوميا والتي تبيع املواد الغذائية 
بس�عر مدعوم م�ن الدولة، كحال 

الكثري من الدول.
الخب�ري  أك�د  الش�أن  ه�ذا  ويف 
أن�ه  املالك�ي,  إي�اد  االقتص�ادي 
»مع قدوم ش�هر رمض�ان املبارك 
ارتفعت األس�عار بش�كل كبري يف 
االس�واق املحلية , علما أن معظم 
املنتج�ات الزراعية ه�ي محلية , 
وارتفاع االس�عار ناتج عن تحكم 
املحاصي�ل  تل�ك  ب�رشاء  التج�ار 
وبيعه�ا بضع�ف ثمنه�ا يف ظ�ل 

تنص�ل الحكوم�ة م�ن رقابته�ا 
عىل االس�واق رغم دعوات رئيس 
الوزراء للحد م�ن االرتفاع , إال أن 

دعوت�ه هي لالس�تهالك اإلعالمي 
�ل الرقابة بش�كلها  ألن�ه ل�م ُيفعِّ

الصحيح«.

وق�ال املالك�ي يف اتص�ال م�ع ) 
»دع�وة  العراق�ي(:إن  املراق�ب 
مجلس ال�وزراء لفتح االس�ترياد 

بع�د  ج�اء  املحاصي�ل  لبع�ض 
ش�عورهم بفش�ل سياس�تهم يف 
تطوي�ر املنت�ج املح�يل لتحقي�ق 
االكتف�اء الذات�ي , واملواط�ن هو 
الحكوم�ة  سياس�ات  ضحي�ة 
بع�ض  اتخ�ذت  حي�ث  الحالي�ة 
الق�رارات الت�ي أس�همت يف رفع 
االس�عار بش�كل كبري ,أم�ا وزير 
الزراع�ة فه�و اآلخ�ر يتخب�ط يف 
قراراته فلم يستطع السيطرة عىل 
االس�عار , بل تعمد فتح االسترياد 
لحل مش�كلة االسعار , ولكن هذا 
االج�راء غري كفي�ل بحلحلة أزمة 

االسعار«.
ويف جولة ل��) املراق�ب العراقي( 
يف س�وق بغداد الجديدة أكد نصري 
محمد ) بائع ( بقولة » قائال »نحن 
غري مسؤولني عن ارتفاع االسعار 
, ب�ل إن هن�اك تج�ارا يحتكرون 
تلك املحاصيل ويفرضون أس�عارا 
مرتفعة , فضال عن ارتفاع أسعار 
النقل وخاص�ة  خالل أيام الحظر 
الصحي , ويتحم�ل ذلك املواطن , 
أما بالنسبة لالس�ترياد فهو ليس 

الح�ل , ألن مزارعنا تنتج طماطة 
بكميات كبرية وتقف الس�يطرات 
األمني�ة كعائق أمام وص�ول تلك 
البضائع من محافظاتنا الجنوبية 
.م�ن جهته حمل املواطن حس�ني 
عيل ) متقاعد ( الحكومة مشكلة 
ارتفاع االسعار نتيجة سياساتها 
غري الرصين�ة , وق�ال ل�)املراقب 
العراق�ي(: إن ش�هر رمضان هذا 
الع�ام فقد نكهت�ه املعهودة جراء 
عج�ز أغلبي�ة العراقيني عن رشاء 
مستلزمات الشهر الفضيل بسبب 
ارتفاع االس�عار , وفقدان رواتبنا 
أكث�ر من 30% م�ن قيمته�ا , لذا 
ع�ىل الحكومة مراجع�ة قراراتها 
وإال فإن ثورة الجياع س�تدمر كل 

يشء. 
النائ�ب املس�تقل منص�ور  وكان 
الحكوم�ة  حم�ل  ق�د  البعيج�ي 
الكاملة جراء  الحالية املس�ؤولية 
م�ا يحص�ل م�ن ارتفاع بأس�عار 
املواد الغذائية وغريها يف األس�واق 
املحلي�ة م�ا أدى إىل زي�ادة الفقر 

بالبلد.

انتق���ادات ش���عبية وبرلمانية وجهت ل���وزارة الزراعة وحملتها 
مس���ؤولية ارتفاع أس���عار المحاصي���ل الزراعية المحلية بس���بب 
غي���اب الرقاب���ة على االس���واق المحلي���ة , فضال عن اس���تمرار 
إغراق االسواق بالبضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية غير 
الرس���مية في اإلقليم ، في وقت ذه���ب البعض إلى أبعد من 

ذلك بدعوتهم إلى »العزوف عن شراء الدجاج العراقي«.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

كش�فت لجن�ة األم�ن والدف�اع بالربملان ، 
ع�ن تخصيص�ات وزارة الدف�اع العراقية 
ىف املوازن�ة، فيم�ا أك�������دت إمكاني�ة 
تطوير الدفاع�ات الجوية بالج������يش 

العراقي.
وق�ال عضو اللجنة محمد حس�ني أبو ذر، 
: إن “هن�اك تخصيص�ات جدي�دة ُرِصَدت 

إىل وزارة الدف�اع العراقي�ة تص�ل إىل أكث�ر 
م�ن 400 ملي�ون دوالر لتطوي�ر الدف�اع 
الجوى والق�وات الربية والبحرية بالجيش 

العراقي“.
وأض�اف أن “العراق ال يمكن أن يبقى عىل 
س�الح واحد مع التط�ور الحاصل ىف دول 
العال�م”، مبين�ا أن “ل�دى ال�وزارة عقود 

وزارة  “موازن�ة  وأن  وجدي�دة”  س�ابقة 
الدفاع جي�دة وممكن أن تغطى وتس�اعد 

عىل تطوير الدفاعات الجوية“.
وكان رئي�س الجمه������ورية العراقية، 
بره�م صال�ح، ق������د ص�ادق ىف وقت 
س�ابق، ع�ىل امل���وازنة االتحادي�ة للعام 

.2021

تخصيص 400 مليون دوالر اضافية لوزارة الدفاع في موازنة العام الحالي
كش�فت عضو لجنة االتص�االت النيابية النائب اقبال 
اللهيب�ي ، ع�ن خط�وات متس�ارعة لترشي�ع قانون 
الجرائ�م املعلوماتي�ة يف العراق.وقال�ت اللهيبي ،ان” 
التطور الحاصل يف نظم االتصاالت بمختلف تسمياتها 
والكثاف�ة العالي�ة يف اس�تخدامها وب�روز الكثري من 
الجرائ�م الخطرية من خالل اس�تغالل ه�ذه االنماط 
الحديث�ة يف االتصاالت يف االبت�زاز واالرضار بمصالح 

الن�اس يف اتجاه�ات مختلف�ة تحت�م علينا الس�عي 
بش�كل جاد لترشيع قانون ينظم هذه االبعاد بش�كل 
يضمن عدم استغاللها “.واضافت اللهيبي،ان” هناك 
خطوات متس�ارعة من اجل ترشيع قان�ون الجرائم 
املعلوماتي�ة والذي س�ريى الن�ور يف القري�ب العاجل 
كون�ه رضورة امني�ة واجتماعية ويمث�ل حل للكثري 
م�ن الجرائم املس�تحدثة ومنه�ا ما يع�رف باالبتزاز 

االلكرتون�ي الفتا اىل ان مواق�ع التواصل والتطبيقات 
االخرى ووس�ائل االتصال الحديثة يمكن ان تس�تغل 
يف اط�ر مختلف�ة وهذا م�ا يجب االنتباه له والس�عي 
لترشي�ع قانون يضم�ن الحد م�ن التجاوزات”.ويعد 
قان�ون الجرائ�م املعلوماتية م�ن القوان�ني التي اثري 
حولها الجدل يف االوس�ط الش�عبية باالشهر املاضية 

بسبب فقرات عدة”.

االتصاالت النيابية تكشف عن خطوات متسارعة لتشريع قانون »جرائم المعلوماتية«

النزاهة تضبط مسؤولين بتهمتي االختالس واإلضرار بالمال العام في نينوى والنجف
أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة عن 
تمكنه�ا م�ن تنفي�ذ عمليَّت�ي ضب�ٍط 
رت�ني قضائيَّ�ت�ني ألمني  بموج�ب ُمذكَّ
صندوق و مس�ؤول مستودعات رشكة 
لتوزي�ع املنتج�ات النفطيَّ�ة يف النجف 

ونينوى .
وذك�ر بي�ان للهيئ�ة ان : فري�ق عم�ٍل 
م�ن مكتب تحقيق الهيئ�ة يف محافظة 
النجف األرشف، وبع�د إجراء التحريات 
عن معلوماٍت وردت من الفريق امليداني 
الخ�اص ب�وزارة املالي�ة ودوائره�ا يف 
املحافظ�ة، انتقل إىل دائ�رة الريبة - 
�ن من ضبط  ف�رع الكوفة، حي�ث تمكَّ
بالتالع�ب  متلبس�اً  الصن�دوق  أم�ني 
بوص�والت القب�ض محاس�بة) 37/أ( 
الخاص�ة بمبال�غ اإلي�رادات واألمانات 

خالل العامني املنرصمني.
واض�اف : تم ربط األولي�ات التي تثبت 
قي�ام املُتَّهم بالتالع�ب واختالس مبالغ 
ماليَّ�ٍة تصل إىل أكث�ر من /70 / مليون 

دين�ار عراقي م�ن جراء ذل�ك التالعب،  
الفتًة إىل أن  هناك مبالغ ماليَّة أخرى تم 
اختالسها أيضاً ببد أنه لم يتم حرصها، 
مؤك�دًة أن تدقيقات املكتب مس�تمرة؛ 

بغية كشف كامل املبالغ املختلسة.
 ويف عمليَّ�ٍة ُمنفصلٍة، كش�فت الدائرة 
�ن فري�ق عم�ٍل م�ن مديريَّة  ع�ن تمكُّ
تحقي�ق الهيئة يف محافظ�ة نينوى من 

ضبط مسؤول أحد املستودعات التابعة 
لرشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطيَّ�ة يف 
نين�وى اس�تناداً ألحكام امل�ادَّة )340( 
من قان�ون العقوب�ات؛ لوج�ود نقٍص 
بكمي�اٍت كب�ريٍة م�ن مادت�ي البانزين 
العادي واملحسن، وزيادة يف مادة النفط 

األبيض.
ونوه�ت بإج�راءات التق�ي والتحري 
التي قام بها الفريق  من خالل الكشف 
املوقع�ي ع�ىل الخزان�ات يف املس�تودع، 
مؤك�دًة أن�ه  الح�ظ وجود آثار س�حب 
املنت�وج من الخزان ع�ىل األرض، وعدم 
وجود »س�يالت تىل االدري�ن« )فتحات 

الخزانات(.
واش�ارت الهيئ�ة يف بيانه�ا اىل تنظي�م 
محري ضبٍط أصوليَّ�ني بالعمليَّتني، 
وعرضهم�ا رفق�ة األوراق التحقيقيَّ�ة 
واملُتَّهم�ني وامل�ربزات املضبوط�ة ع�ىل 
قاضيي التحقيق املختصني اللذين قرَّرا 

توقيف املُتَّهمني عىل ذمة التحقيق.

حكومة واسط تصرف مليار 
دينار لرفع النفايات.. ونسبة 

النظافة ال تتجاوز 30 %
افاد محافظ واس�ط، محمد جمی�ل املیاحي،إن 
املحافظ�ة ترصف أكثر م�������ن ملیار دينار 
ع�ىل عم�ال البل�����دي�ة، إال ان نس�بة رف�ع 
النفاي�ات ف�����ي املحافظ������ة ال تتجاوز 

. %.30
وتح�دث املیاحي يف تص�����ري�ح صحفي، أن 
اكثر  حك�������وم�ة واس�ط تص�������رف 
م�ن ملی�ار دين�ار ع�ىل التنظیف���������ات 
ان  اال  الكبی�ر  املبل�غ  ھ������ذا  ورغ������م 
نس�ب���������������ة رف������ع النفاي�ات 

التتج�����اوز 30.%.
واسرتس�ل أن »ارضاب عم�������ال الخدم�ة 
رضر  س�یلحق  الك�وت  بلدي�ة  يف  العاملی�ن 
أن  م�ن  ال������رغ�م  ع�ىل  باملدين�ة،  أك�رب 
الحك��������وم�ة املحلیة يف املحافظة أول من 
طبق�ت زي�اد أج������ور العم�ال ووصلت اىل 
350 أل������ف دينار وش�ملتھم بتوزيع قطع 

األرايض«.

العراق يتبوأ المرتبة الخامسة 
في إستيراد الموبيليا التركية
اعل�ن اتحاد مصدري األثاث والورق ومنتجات 
الغابات بإس�طنبول ان الع�راق خامس الدول 

املستوردة للموبيليا الرتكية.
وقال رئي�س اتحاد مص�دري األث�اث والورق 
ومنتجات الغابات بإسطنبول، أحمد غوالتش 
ان »قيم�ة الصادرات الرتكي�ة يف قطاع األثاث 
املن�زيل اقرتبت م�ن حاجز ملي�ار دوالر، خالل 
الرب�ع األول من العام الجاري، مس�جلة 962 

مليون دوالر«.
وأوض�ح أن »ص�ادرات قطاع األث�اث والورق 
الغاب�ات، س�جلت نم�وا بنس�بة  ومنتج�ات 
14.64 باملئة يف الرب�ع األول، بواقع 1.5 مليار 
دوالر، بينه�ا 962 للموبيليا«، مبينا إن »أملانيا 
والواليات املتحدة وفرنس�ا وإرسائيل والعراق 
تأت�ي يف مقدم�ة ال�دول املس�توردة للموبيليا 

الرتكية«.
وأش�ار غوالت�ش إىل أن »تركيا تح�ل يف املرتبة 
الثامن�ة عامليا يف ص�ادرات املوبيليا«، الفتا إىل 
تحديدهم اسرتاتيجية ش�املة بهدف االرتقاء 
3 درجات والدخول يف قائمة الخمس األوائل«.

أرقام واقتصاد

ماليين دوالر قيمة 
اجازات االستثمار التي 
منحتها محافظة ديالى 

خالل العام الحالي
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الف دينار الحد األدنى لرواتب 
العمال حسب ما اكدته وزارة 
العمل وانها تسعى لتوفير 
الضمان الى 5 ماليين اخرين

 450

مظهر صالح يحدد ثالثة عوامل للسيطرة 
على ارتفاع األسعار

حدد مستش�ار رئيس الوزراء للشؤون املالية 
مظه�ر محمد صال�ح، ثالثة عوامل أساس�ية 
للس�يطرة عىل ارتفاع األس�عار، مبيناً أن تلك 
العوامل كفيلة يف فرض االنضباط واالستقرار 

عىل اسعار املواد االساسية.
وقال صالح: إن »هناك ثالثة عوامل اساس�ية 
يف السيطرة عىل التوقعات التضخمية وارتفاع 

األسعار يف السوق«. 
بالق�درة  »العام�ل األول يكم�ن  أن  وأض�اف 
ع�ىل توف�ري تموي�ل كاٍف ملتطلب�ات التج�ارة 
الخارجي�ة بالعملة األجنبي�ة وهي من اعمال 
السياس�ة النقدي�ة وه�و أمر مَي��َّ حاليا«، 
مش�رياً اىل أن »العام�ل اآلخ�ر ه�ي املعالجات 
الجمركية وتخفيضه�ا اىل أقل مايمكن ضمن 
السياس�ة الجمركية الس�يما للمواد الغذائية 

والرورية«. 
وتابع أن »العامل الثالث هو املوس�م الزراعي 
�ر عرض�اً غذئي�اً عالي�اً  الصيف�ي ال�ذي يوفِّ

ومزده�راً«، موضحاً أن »تل�ك العوامل كفيلة 
يف ف�رض االنضباط واالس�تقرار عىل أس�عار 
املواد األساس�ية السيما إذا ما آزر ذلك ازدهار 
زة  البطاقة التموينية من حيث الكميات املجهَّ

وانتظام التجهيز للمواطنني«.

الرافدين يباشر باستقبال طلبات الراغبين 
في الحصول على شقق بسماية

اعلن مرصف الرافدين ، عن مبارشته باستقبال 
طلب�ات الراغبني بالحصول عىل ش�قق مجمع 

بسماية.
وقال املكت�ب االعالمي للمص�����رف يف بيان 

، إن�ه “تم�����ت املب�ارشة باس�تقب�����ال 
طلب�ات الراغبي������ن بالحصول عىل ش�قق 
الضواب�ط  وف�ق  بس�����ماية  مجم�����ع 

الجديدة”.
ودع������ا املكت�ب “املواطني����ن اىل زيارة 
فروعه املخصصة ملن������ح بس�م������اية 
وتس�جي�����ل  معامالته�������م  لرتوي�ج 
ع�ىل  للحص��������ول  اس�م�������اءهم 
الوح������دات الس�كنية وذل�ك بعد تخفيض 
نس�بة املقدم�ة اىل 10 باملئة والتس����ديد 25 

سنة”.
وأوض�ح امل�رصف يف بي������ان�ه، “الف�روع 
الت�ي تمنح قروض بس�ماية هي: املس�تنرص، 
والخلف�اء، واالم�ني، والب�������اب الرشقي، 
والف�ردوس، وحي الزه�راء، وبراث�ا، والقرص 
االبي�ض، والح�ي الع����ربي، وح�ي العامل، 
والحري�ة،  قص�ور،  وس�ب�����ع  واملعرف�ة، 

واملدائن”.



A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r
االثنين 12 نيسان2021 
العدد 2565 السنة الحادية عشرة

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن رئييس جامعة اعداد املدرسين محمد 
تقيي احميدي، االحيد، انيه يجيري حالييا 
 mRNA صنيع لقاح مضاد لكورونيا بتقنية
املتطيورة من قبيل مجموعة مين الباحثن 
االيرانيين، متوقعا ان يصيل مرحلة اإلنتاج 
مطلع الصييف القيادم. وقال احميدي، إنه 

يعمل فرييق الباحثن يف الجامعة، برئاسية 
مسيعود سيليماني، أحيد العلمياء البارزين 
يف اييران، وبالتعياون ميع مؤسسية بركية 
وجامعة الشهيد بهشيتي، عىل تطوير لقاح 

.mRNA مضاد لكورونا بتقنية
أن هنياك معرفية فنيية لصنيع  وأضياف، 
لقاحيات متطورة بتقنيية mRNA يف البالد، 

وبالتعياون ميع هيذا العاليم اإليرانيي، من 
املتوقع أن يصل هذا اللقاح إىل مرحلة اإلنتاج 
يف أوائيل الصييف. تابيع: »لقد خطيت هذه 
الجامعة بشكل مبارش وغري مبارش خطوات 
جييدة يف مجيال إنتياج األدويية واللقاحات 
املتطورة يف كلية الطب، وسنرى يف املستقبل 

القريب نتائج جيدة يف هذا املجال«.

المراقب العراقي/ متابعة...
شيكل اإلعالن الرصيح عين تخريج الدفعية األوىل من 
املقاتلين املنتسيبن ألبناء العشيائر والذيين جمعهم 
فصيل مسلح واحد رفع شعار إخراج قوات االحتاللن 
األمريكي والرتكي ومرتزقتهما من الجزيرة السيورية 
نقطية تحيول حقيقيية يف مسيار املقاومة الشيعبية 
الناشيئة والتي بدأت كإرهاصات ثورية مبكرة قبل أن 

تتحول بعد التطور األخرية إىل واقع ملموس.
وكانيت قرية الحاج بدر يف ريف القامشيي بمحافظة 
الحسيكة مرسحياً لتدريبيات عسيكرية شيارك فيها 
املئيات مين متطوعي أبنياء العشيائر العربيية الذين 
هرعوا لالنضمام إىل تشيكيل مسيلح ُعد النواة الصلبة 
للمقاومة الشيعبية التي طاملا توعد بها أبناء العشائر 
قوات االحتاللين األمريكي والرتكي واملرتزقة التابعن 

لهما.
حقل الرمي يف القرية شهد تدريبات عىل النريان الحية 
واألسيلحة الخفيفة واملتوسيطة التي تصلح لعمليات 
»حرب العصابات« التي يمكن لها أن تستنزف القوات 

املحتلة لألرايض السورية يف محافظة الحسكة.
والالفيت أن التدريبات تمت يف محيط الفوج 54 التابع 
للجيش السيوري األمر اليذي يعطي انطباًعا راسيًخا 
بدعم دمشيق لهذه املقاومة التي اختارت هذه املرة أن 

تكون علنية.
أما الحضور الشيعبي الكبري للتدريبيات والذي تجاوز 
عائيالت املتدربن من أبناء العشيائر فضاًل عن األعداد 
»املتزايدة« لشييوخ ووجهاء القبائل والعشائر العربية 
يف الجزييرة السيورية فعكيس تزاييد »االحتقان« من 
وجيود املحتل وتصاعيد الرغبة يف »اقتالعيه« من هذه 
األرض يف أرسع وقت ممكن كما أكد والد أحد املتدربن 

ملوقع »العهد« اإلخباري.
عضو مجلس الشعب السوري وقائد املقاومة السورية 
يف الجزيرة حسين سيلومي أكيد أنه تيم تخريج 400 
مقاتل من أبناء العشيائر العربية يف الجزيرة السورية 
وهم متسلحون بالسالح والعقيدة الوطنية وجاهزون 

لتنفيذ أية »مهمة قتالية« تطلب منهم.
سيلومي شيدد عيىل »القرار املتخيذ« بتوسييع قاعدة 
املقاومة الشيعبية كنتيجة طبيعية للظيروف الراهنة 
التي تمير بهيا محافظة الحسيكة، مؤكيًدا الرغبة يف 
محاربية و«طرد« قوات االحتاللين الرتكي واألمريكي 
وأدواتهميا يف املنطقية والوقيوف مع الجييش العربي 
السيوري تحت قيادة الرئيس بشار األسد لتحرير آخر 

شرب من األرايض السورية املحتلة.
التنفييذي  املكتيب  الشيمهود عضيو  السييد حسين 
يف محافظية الحسيكة أشيار بيدوره إىل أن مقاومية 
االحتاللن األمريكيي والرتكي كانت منذ اللحظة األوىل 
يف صلب االهتمامات الرسمية والشعبية وأن أوانها قد 

حان.
كما لفت الشييخ حسين فرحان الطائيي أحد وجهاء 
قبيلية طيي إىل أن »دور العشيائر العربيية يف مواجهة 

قوات االحتاللن األمريكي والرتكي مكمل لدور الجيش 
العربي السوري يف مواجهة االعتداءات اإلرسائيلية عىل 
األرايض السورية والجيش السوري سيجد فينا العون 

والسند كما نجد نحن فيه ذلك«.
أمن فرع حزب »البعث العربي االشرتاكي« يف الحسكة 
تركي الحسين والذي كان ضمن الحضور، ألقى كلمة 
للمناسيبة تحدث فيها عن أهمية تخريج هذه الدورة 
من أجل رفد الجيش العربي السوري باملقاتلن األشداء 

الذين سيقهرون االحتالل طال الزمن أم قرص.
الدورة شهدت قيام املقاتلن الخريجن ومعهم األهايل 
بإحيراق العلمن األمريكي والرتكي تنديًدا بقيام قوات 
هاتن الدولتن باحتالل أراض سورية وبث الفرقة بن 
السيورين، كما أكدت ملوقع »العهد« اإلخباري السيدة 
عمشة النهاب مسؤولة الحزب الحاكم« يف القامشي.

ويبدو أن قوات سيوريا الديمقراطية “قسيد” ال تريد 
أي حل يف الشيمال الرشقي، فهي ال تأبه بأي وسياطة 
عيىل ما يبدو طاملا انها تتلقى دعماً مبارشاً من االدارة 
االمريكيية، التي أعادت تفعيل دور “قسيد” االجرامي 
يف شيمال رشق سيوريا، فهيي تسيعى بكل ميا تملك 

لسلخ هذا الجزء عن الوطن األم، مع العلم أن أبناء تلك 
املناطق خليط من جميع القوميات، فهم ليسيوا كرداً 
فقط، وانما هناك مكونات عربية اسيالمية ومسيحية 
وأشيورين، ولكن قسيد وبدعم أمريكيي تريد تجاوز 
كل هيذه القومييات وتضيييق الخناق عليهيم لتنفرد 

بالسيطرة عىل تلك املناطق.
وتيدل الوقائيع عيىل االرض عيىل أن “قسيد” تسيعى 
للسييطرة عىل الشيمال الرشقي بمسياعدة امريكية، 
فبعيد أن عقدت اتفاقيا برعاية روسييا يقيض، بفتح 
الطيرق أمام حركة السييارات واملواطنن حيث رفعت 
قيوات سيوريا الديمقراطيية ييوم الثالثياء الفائيت 
حصارهيا عن مركيز مدينة الحسيكة شيمال رشقي 
سيوريا، وأزالت الحواجز اإلسيمنتية من محيط حيي 
حلكو وطي يف مدينة القامشيي، الخاضعن لسييطرة 
النظيام السيوري، بعيد الوسياطة الروسيية، ولكنها 
خيالل سياعات قليلية خرقيت هيذا االتفياق وبيدأت 
بنصيب الحواجيز واعتقال عيرشات الشيباب املدنين 
والعسيكرين وتمنيع دخول الطحن إىل أحياء وسيط 

مدينة الحسكة.

ويف خضيم الرصاع بن قسيد واملكونيات العربية التي 
عملت عىل مواجهة املرشوع االنفصايل لقسد، مارست 
األخيرية عمليات تهجيري ممنهجة للمكونيات العربية 
من املناطق التي سييطرت عليها، كما قامت بحمالت 
اعتقال واسعة للشيباب العربي وزجهم يف معسكرات 
التدريب التابعة لها، إضافة ملصادرة املمتلكات العامة 
والخاصية وعملييات النهب والسيلب وتدميري القرى 

العربية بشكل كامل ومنع أهلها من العودة إليها.
وذكرت وكالة “سيانا” السيورية أن “ميليشييا قسيد 
عمدت بعد سياعات من بدء رفع حصارها الجائر عىل 
املدنين يف حيي حلكو وطي، إىل إعادة نصب حواجزها 
عند فرن البعث ومدينة الشباب وشارع الربج عند دوار 
املحكمية إضافية إىل التضييق عىل املدنيين من خالل 
تشيديد إجراءاتهيا التعسيفية عىل عدد مين الحواجز 
الواقعة يف مداخل األحياء حيث تقوم امليليشيا بتفتيش 
األجهيزة الخلويية للمواطنين بحثا عن مشياركن يف 
االحتجاجات الشيعبية التي جرت تنديدا بالحصار مع 
السيماح ملرور السييارات الخاصة باسيتثناء الشارع 

املؤدي إىل مخبز البعث”.

عربي دوليعربي دولي
»ثورة« مسلحة بدعم رسمي

العشائر العربية في الحسكة تتجهز للمقاومة الشعبية

4
إيران تنتج لقاحًا مضادًا لكورونا بتقنية متطورة

صالحي: نقترب من عتبة 
»صنعنة« الطاقة النووية

مصر تعلن نتائج
 التحقيقات في حادث تصادم 

قطاري سوهاج

أول ظهور لملك األردن برفقة أخيه األمير حمزة منذ تفجر الخالف بينهما الرئيس اإلندونيسي يأمر بتسريع 
عمليات اإلنقاذ عقب الزلزال المدمر

موسكو: البرنامج النووي 
اإليراني تطور بسبب 

الضغوط القصوى

المراقب العراقي/ متابعة...
اعترب سفري ومندوب روسيا الدائم لدى املنظمات الدولية يف فيينا ميخائيل 
اوليانيوف، االحد، خطوات ايران يف خفيض التزاماتها النووية بانها تعود 
لسياسة الضغوط القصوى التي مارستها امريكا ضدها والتي ادت بالتايل 

اىل تطور الربنامج النووي االيراني.
وكتيب اوليانوف يف تغريدة له عىل موقع التواصل االجتماعي “تويرت”، إن 
“هناك عيددا كبريا من املعارضن لالتفاق النيووي الذين ال يمتلكون عىل 

االطالق اي بديل مناسب الحيائه”.
وانتقد اوليانوف “سياسية الضغوط القصيوى االمريكية ضد الجمهورية 
االسيالمية اإليرانية”، مبينا ان “استمرار سياسة الضغوط القصوى ادى 
اىل تقيدم الربناميج النووي االيراني خارج قيود االتفياق النووي وتصاعد 

حدة التوتر يف منطقة الخليج”.

المراقب العراقي/ متابعة...
ظهير امللك األردني، عبد الله الثاني، مع أخيه ويل 
العهيد السيابق، األمري حمزة، يف حفل بمناسيبة 
مئوية تأسيس الدولة األردنية، األحد، للمرة األوىل 

منذ تفجير الخيالف اليذي هيز البيالد مؤخيرا.
وأظهيرت وسيائل اإلعيالم الحكوميية، العاهيل 
األردنيي وأفيرادا آخريين مين العائلية الحاكمة 
يضعيون أكاليل الزهيور عىل النصيب التذكاري 

للجندي املجهول.
واهتيزت اململكة األردنية تحت وقيع »مؤامرة«، 
قالت السيلطات إنها اسيتهدفت اسيتقرار وأمن 
البيالد، واملتهيم الرئييس فيها هو األميري حمزة 
األخ غري الشيقيق للملك عبد الليه الثاني إضافة 
إىل مقربين منيه، إال أن ابين امللكية نيور واليدة 

األمري حميزة نفت االتهامات املوجهية لنجلهتا. 
وعربت دول غربية وعربية عين دعمها للمملكة 
الهاشيمية يف هذه الظروف. وقال الديوان امللكي 
األردنيي، يف بيان ييوم الثالثاء امليايض، إن األمري 
حمزة وقع رسيالة تقول »أضيع نفيس بن يدي 

جاللية امللك، مؤكدا أنني سيأبقي عىل عهد اآلباء 
واألجداد، وفيا إلرثهم، سائرا عىل دربهم، مخلصا 
ملسيريتهم ورسيالتهم ولجاللية املليك، وملتزما 
بدسيتور اململكية األردنيية الهاشيمية العزيزة. 
وسيأكون دوميا لجاللة املليك وويل عهيده عونا 
وسيندا«. ووجيه العاهيل األردني، املليك عبدالله 
الثاني، رسالة إىل الشعب األردني حول التطورات 
األخرية املتعلقة بويل العهد السيابق، األمري حمزة 
بن الحسن. وقال امللك عبد الله الثاني، يف رسالته 
إنه »تم وأد الفتنة واألمري حمزة اليوم مع عائلته 
يف قيرصه برعايتي وهيو التزم السيري عىل نهج 
اآلباء واألجداد«، مشيريا إىل أنه قرر »التعامل مع 
موضوع األمري يف إطار األرسة الهاشيمية وأوكل 

هذا املسار إىل عمه األمري الحسن بن طالل«.

المراقب العراقي/ متابعة...
تسيبب زلزال قوي يف جزيرة جاوة بإندونيسييا يف مقتل 8 أشخاص، من 
بينهم امرأة تعرضت دراجتها لصخور متساقطة، كما ألحق الزلزال الذي 

لم يتسبب بموجة تسونامي أرضارا بأكثر من 1300 مبنى.
وأمير الرئييس اإلندونيييس جوكو وييدودو األحيد »باسيتجابة فورية 
للطيوارئ للبحث عن الضحايا والعثور عليهيم تحت األنقاض ومعالجة 

الجرحى«.
وأظهيرت تقارير تلفزيونيية مواطنن يركضون يف حالية من الذعر من 

مراكز التسوق واملباني يف عدة مدن يف مقاطعة جاوة الرشقية.
وقالت هيئة املسيح الجيولوجي األمريكية، إن الزليزال الذي بلغت قوته 
6 درجات، وقع قبالة السياحل الجنوبي للجزيرة يف السياعة الثانية بعد 

ظهر السبت.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد رئيس منظمية الطاقة الذرية اإليرانية، عي أكيرب صالحي، أن »بالده 
تعد من الدول املنتجة واملصدرة لألدوية املشيعة يف العالم«، مشيريا إىل »أن 

إيران تقرتب من عتبة صنعنة الطاقة النووية«.
ويف اسيتعراض ألحيدث اإلنجيازات يف مجيال التكنولوجييا النووية التي 
دشينتها إييران أمس السيبت، أشيار عيي أكيرب صالحيي إىل أن »غالبية 
اإلنجازات التي تم تدشينها، والبالغة عددها 133 إنجازا، تتعلق باملجاالت 
الزراعية منها أنظمة اإلشعاع لتعقيم وإطالة عمر املنتجات الزراعية، بما 
يف ذليك التمور وغريها«، مضيفا أن »هنالك قسيما مين اإلنجازات يتعلق 

بمجاالت الصحة«.
وقال صالحي: »إن إنتاجنا من األدوية املشيعة يزداد كل عام، وعىل سبيل 
املثال قمنا بإنتاج دواء مشيع تبلغ قيمية مثيله الخارجي 15 الف يورو«، 
الفتيا إىل أنه »لدى إيران مرشوع ترتا البالغ قيمة معداته 60 مليون يورو، 
إلنتاج األدوية اإلشيعاعية، وأنه ستفتتح مرحلته األوىل يف سبتمرب املقبل، 

وهو مرشوع فريد من نوعه يف منطقة الرشق األوسط«.
وأوضيح رئيس منظمة الطاقة الذرية قائال: »إننا نقوم يف الوقت الحارض 
بتصدير األدوية املشيعة إىل الهند ولبنان وسيوريا والعيراق وبعض الدول 
األوروبيية، ومن خالل املنشيآت واالمكانييات الجديدة سينصدر األدوية 

املشعة عىل نطاق أوسع.
وقيال رئيس منظمة الطاقة الذرية: »لدينا اآلن 15 نوعا من أجهزة الطرد 
املركيزي، حييث نمتليك IR8، وIR9، وIRS، وIR5، وIR7، الناشيطة يف 
الوقت الحارض، وقمنا بتدشين سلسيلة كاملة من جهياز الطرد املركزي 
IR6«، كاشيفا أنه »وفقا لقرار مجلس الشورى )الربملان(، يجب أن نقوم 

.»IR6 بإعداد ونصب ألف جهاز طرد مركزي من نوع

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت النيابة العامة املرصيية، األحد، نتائج التحقيقات يف حادث تصادم 

قطارين بمنطقة سوهاج بالصعيد.
وقاليت النيابية يف بيان لهيا إن التحقيقات كشيفت عن توقيف »القطار 
املمييز« قبل مزلقيان »السينويس« الكائن ميا بن محطتي سيكة حديد 
»املراغية«، و«طهطا« لعدة دقائق، ثم تحركيه متجاوزا املزلقان، وتوقفه 
ميرة أخيرى حتى قيدوم »القطيار اإلسيباني« مين محطة سيكة حديد 
سيوهاج، واصطداميه بالقطار املتوقيف، ما أدى إىل وقيوع الحادث الذي 
أسيفر عن وفاة عرشين شخصا، وإصابة مائة وتسعة وتسعن، وتسبب 

عنه تلفيات بالقطارين.
وأكدت التحقيقات ترك رئيس قسيم املراقبة املركزية بأسيوط مقر عمله 
وقت وقوع الحادث، بالرغم من مسيؤولية هذا القسيم عن مراقبة حركة 

القطارات بموقع التصادم.
كما كشيفت التحقيقيات مع اثنن من املراقبن بالقسيم عين إخاللهما 
بمهام عملهما، حيث تأخر أحدهما عن تنبيه سيائق »القطار اإلسباني« 
بتوقيف »القطيار املميز«، وأخطأ يف رقيم هذا القطار حيال بدئه يف تنبيه 
سائقه، بينما لم يوال اآلخر محاوالت االتصال بسائق »القطار اإلسباني« 
لتنبيهه، بعد إخفاق محاولتن فقط ادعاهما لالتصال به، إذ أن سيجالت 
االتصياالت التي أجراها املذكور املسيتخرجة من رشكية االتصاالت بينت 
عدم إجرائه املحادثتن اللتن ادعاهما، وكانت النيابة العامة قد استمعت 
إىل محادثات السيلكية سيجلتها أجهزة االتصاالت بمقر القسيم، فتبينت 

منها تأخر محاوالت التنبيه واستمرارها بالرغم من وقوع الحادث.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكيدت الكاتبية براغييا أغياروال يف تقريير نرشته يف 
النظيام  أن  الربيطانيية،  إندبندنيت”  صحيفية “ذي 
الفرنيس يعاني انفصاما وتناقضا كبريا، وأشيارت إىل 
مرشوع قانون معروض أميام الربملان يمنع الفتيات 
من ارتداء الحجاب إال بعد سن الي18، يف املقابل تتمتع 
الفتيات يف سين 15 عاًما باالسيتقاللية وحرية إقامة 

العالقات الجنسية!
وشيددت الكاتبية عيىل أن ميرشوع القانيون الجديد 
يتعيارض ميع شيعار الدولية الفرنسيية “حريية.. 
مسياواة.. أخيوة”، إذ يفتقير تماميا ملبيادئ العيدل 
واملسياواة، كميا أنه يحرص حقيوق املرأة يف مسيألة 

التحرر الجنيس!
والحجياب  النقياب  حظير  محياوالت  أن  واعتيربت 
تتناقيض تماميا ميع ميا يّدعييه الفرنسييون حول 
تمكن املرأة، وهي خطوة ترتكز أساسا عىل الخطاب 
املعادي لإلسيالم، والذي يتبنى فكرة أن جميع النساء 

املسيلمات مضطهدات ويلبسين الحجياب دون رغبة 
منهن، وأنهن بحاجة إىل املسياعدة ملواجهة السيلطة 

الذكورية.
وأكدت الكاتبة أن املقرتح الجديد لحظر ارتداء الحجاب 
يعّد حلقة أخرى من هذه السياسيات العنرصية التي 
تستهدف املسيلمن بشيكل عام، واملسيلمات بشكل 
خياص، وتسيلبهّن حقوقهين بدعيوى احيرتام قيم 

الجمهورية الفرنسية وغريها من املربرات.
وتعيود الكاتبية إىل خلفيات هذا “الهيوس الفرنيس”، 
حييث نوهت إىل أن حمالت فرنسيا ضد الحجاب بدأت 
فعلييا يف فرباير/شيباط عيام 2004، حين أطلقيت 
الجمعية الوطنية الفرنسيية سلسيلة نقاشات لسّن 
قانيون يهيدف لحظير الرميوز الدينيية يف امليدارس، 
بميا يف ذلك الحجاب اإلسيالمي والقلنسيوة اليهودية 
والصلبان املسييحية. وقد سبقها إىل تلك الخطوة عدد 
من الواليات األملانية التي حظرت عىل املعلمات ارتداء 

الحجاب يف أيلول 2003.

المراقب العراقي/ متابعة...
كشيفت مجلة »فوربيس« أن ويل العهد السيعودي، 
محمد بن سلمان ضغط عىل متحف اللوفر الفرنيس، 
كي يكذب بشيأن حقيقية لوحة سيلفادور موندي 
)املخلص( للرسام املشهور ليوناردو دافنيش، والتي 

اشرتاها يف مزاد علني بسعر خيايل عام 2017.
ولفتت املجلية إىل أن فيلما وثائقيا طويال من املقرر 
عرضيه األسيبوع املقبل عيىل التلفزييون الفرنيس 
يؤكيد أن ابين سيلمان ضغط عيىل متحيف اللوفر 
للكذب بشيأن أصالة اللوحة التي اشيرتاها لتجنيبه 
»اإلذالل العلنيي« بإنفاقيه 450 ملييون دوالر عيىل 

لوحة مزورة.
وكانيت لوحية »املسييح املخلص« صنعيت تاريخا 
جدييدا يف عاليم الفن عام 2017، عندما احتشيد ما 
يقيرب مين 1000 من هيواة جمع األعميال الفنية 
والتجار واملتفرجين يف مركز »روكفلر« يف نيويورك 

حييث باعت دار كريسيتي للميزادات اللوحة بمبلغ 
قيايس بلغ 450 مليون دوالر، ما يجعلها أغىل لوحة 

يف العالم.
وذكرت املجلية أن تحليال علميا أجيراه ثالثة خرباء 
يف متحيف اللوفير يف بارييس خليص إىل أن اللوحية 
تم إنتاجها يف ورشية ليونياردو ولكن ليس من قبل 
سييد عرص النهضية نفسيه، وكان مؤرخو املتحف 
يعتزميون نرش النتائج التي توصليوا إليها، لكن تم 
منعهم من القيام بذلك عندما رفض صاحب اللوحة 
)ابين سيلمان( إعارتها لتعيرض يف  املتحف 2019، 
إذ ُيحظير عيىل املتحيف التعليق علًنا عيىل اللوحات 

اململوكة ملكية خاصة التي لم يعرضها.
ويقيول الوثائقيي، إن ويل العهيد السيعودي األمري 
محميد بن سيلمان رفض عرض اللوحية يف املتحف 
املذكيورة، ما لم يقل املتحيف إن اللوحة عمل أصيل 

وحقيقي لليوناردو دافنيش. 

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

إندبندنت: فرنسا تمنع حجاب الفتيات دون الـ18 
وتبيح »الجنس« في سن الـ15!

فوربس: ابن سلمان ضغط على »اللوفر« ليكذب 
بشأن لوحته المزيفة



،،

مع التطورات الساخنة في أوكرانيا وانعكاساتها المحتملة على عالقة أنقرة بكل من موسكو وواشنطن، وهو ما تحدثُت عنه في 
أكثر من مقال خالل األشهر الماضية، طلب الرئيس األميركي جو بايدن من الكونغرس 715 مليار دوالر لمواجهة التهديدات الروسية 

والصينية، في الوقت الذي أعلن البنتاغون أنه سيرسل سفينتين حربيتين إلى البحر األسود، مع التأكيد على االحتفاظ بهذه السفن 
وغيرها في المنطقة بسبب األزمة األوكرانية، وهو ما يتناقض مع اتفاقية »مونترو« للعام 1936، والتي تمنع بقاء سفن الدول غير 

المطلة على البحر المذكور في المنطقة أكثر من 3 أسابيع.

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االثنين 12 نيسان 2021 العدد 2565 السنة الحادية عشرة

بقلم/حسني محلي
ل�م يتأخر الرئيس ال�رويس فالديمري بوتني 
يف االتص�ال بالرئي�س إردوغ�ان، ليؤكد له 
»رضورة االلت�زام باالتفاقي�ة املذك�ورة«، 
ويش�مل الحدي�ث، وف�ق بي�ان الكرملني، 
الدولت�ني،  الت�ي ته�م  القضاي�ا  »مجم�ل 
ويف مقدمته�ا س�وريا وليبي�ا وناغورن�و 
كاراب�اخ«، ما يعن�ي أن الحديث بني بوتني 

وإردوغان كان ساخناً جداً!
وجاءت زيارة الرئيس األوكراني زيالنسكي 
بإردوغ�ان  وعالقات�ه  األص�ل  )يه�ودي 
ممي�زة( املفاجئة إىل أنقرة، اليوم الس�بت، 
لتثبت مدى أهمية ال�دور الرتكي يف مجمل 
تطورات البحر األسود ومضيقي البوسفور 
ه�ذان  كان  فق�د  الرتكي�ني،  والدردني�ل 
املضيقان تحت السيادة العثمانية املطلقة 
منذ فتح إس�طنبول يف الع�ام 1453 وحتى 
العام 1809 مع بداية عهد انحطاط الدولة 
العثماني�ة. وبع�د ه�ذا التاري�خ، اضطرت 
إس�طنبول إىل التوقيع عىل اتفاقيات ثنائية 
م�ع العدي�د من ال�دول، بما فيها روس�يا، 

لتقنني رشوط املالحة عربهما.
وبعد 3 أش�هر م�ن هذه االتفاقي�ة، قامت 
الدولة العثمانية بإرس�ال س�فينتي يافوز 
وميديل�ي اللت�ني اش�رتتهما م�ن أملانيا إىل 
البحر األسود، ومعهما قطع من األسطول 
الحربي، وقامت بدءاً من 29 ترشين األول/
أكتوب�ر 1914 بقص�ف العديد م�ن املواقع 
الروس�ية يف شمال البحر األس�ود ومعظم 
املدن واملواقع العسكرية واملوانئ التجارية 
يف نوفوروسيسك وسيفاستوبول وأوديسا 
وش�به جزيرة القرم ومضيق كريتش الذي 

يربط بني بحر أزوف واألسود، وهي جميعاً 
اآلن مواقع اسرتاتيجية يف التوتر الرويس – 

األوكراني.
وم�ع هزيم�ة الدولة العثماني�ة وحليفتها 
البوس�فور  مضيق�ي  وض�ع  ت�م  أملاني�ا، 
والدردني�ل يف اتفاقي�ة مون�دروس تح�ت 
وصاي�ة الدول املنت�رة، إىل أن تم التوقيع 
ع�ىل اتفاقي�ة ل�وزان للع�ام 1923، والتي 
اعرتفت بموجبها الدول الغربية باستقالل 
الجمهورية الرتكية الحديثة. وكانت قضية 
املضائ�ق ج�زءاً م�ن ه�ذا االتفاقي�ة التي 
اعرتفت بس�يادة تركيا عليه�ا، مع ضمان 
حرية املالحة التجارية والعسكرية لجميع 
الدول، وفق رشوط تحددها لجنة دولية تم 

تشكيلها لهذا الغرض. 
وج�اءت اتفاقي�ة »مونرتو« للع�ام 1936 
لتؤك�د حق الس�يادة الرتكي�ة املطلقة عىل 
املضيق�ني، م�ع ضم�ان حرية امل�رور لكل 
الس�فن التجاري�ة، ووف�ق رشوط محددة 
بالنسبة إىل السفن الحربية التي ال يمكنها 
أن تم�ر منهم�ا والبق�اء يف البحر األس�ود 
أكثر من 3 أسابيع، ما لم تكن ملكاً إلحدى 

الدول املطلة عىل البحر املذكور. 
وترى موس�كو يف هذه القن�اة )وقد تكون 
هن�اك قن�اة ثاني�ة ترب�ط البح�ر األس�ود 
ببحر إيجة( محاول�ة تركية لاللتفاف عىل 
اتفاقية »مونرتو«، حتى يتس�نى للس�فن 
األمريكية دخول البحر األس�ود متى تشاء، 
وب�أي ش�كل، بعي�داً م�ن رشوط اتفاقية 

»مونرتو«.
وقد كانت س�بباً لنقاش ساخن داخلياً بعد 
البيان الذي وقع عليه 104 أمريال متقاعد، 

عربوا في�ه »عن قلقهم م�ن مرشوع قناة 
إس�طنبول«، وقال�ت عنه املعارض�ة »إنه 
محاول�ة من الرئي�س إردوغ�ان للتودد إىل 
واش�نطن التي اقرتحت إنش�اء ه�ذا املمر 
املائي يف العام 2006، خالل لقاء كوندوليزا 
راي�س وزي�ر الخارجي�ة آن�ذاك عب�د الله 

جول«. 
وقد وصف األمريال املتقاعد سميح شاتني 

بيان األم�رياالت بأنه »مرسحية سياس�ية 
أراد إردوغان أن يس�تغلها يف حساباته مع 
روس�يا وأمريكا«، وقال: »لقد كان من بني 
األمرياالت الذين وقعوا عىل البيان مندسون 
متعاون�ون مع إردوغ�ان، وقام�وا بتغيري 
عن�وان البي�ان وترسيب�ه قب�ل يومني من 
موعده املقرر، بعد االتفاق مس�بقاً مع أحد 

الوزراء حول مضمونه«.

 126 وقبله�م  األم�رياالت،  ين�َس  ول�م 
دبلوماس�ياً متقاع�داً و98 عض�و برمل�ان 
س�ابقني، »تذكري الرئيس إردوغان بدروس 
املايض يف ما يتعلق بمغامرات البحر األسود 
ولواله�ا،  الس�وفياتي.  لالتح�اد  والع�داء 
مل�ا اس�تطاع مصطف�ى كمال أتات�ورك أن 
ينت�ر ع�ىل ال�دول االس�تعمارية خ�الل 
حرب االستقالل للفرتة املمتدة بني العامني 

.»1923 - 1919
وكان ه�ذا الرفض الرتك�ي وتحجج أنقرة 
س�بباً  »مون�رتو«  باتفاقي�ة  أجل�ه  م�ن 
كافياً بالنس�بة إىل برلني الت�ي نقلت قطع 
الغواصات املذك�ورة براً م�ن هامبورغ إىل 
ميناء كوس�تانجا يف رومانيا، كما فعلت يف 
الحرب العاملية األوىل، إذ تم جمعها وإنزالها 
يف البحر األس�ود. وقد قامت ب��56 عملية 
كبرية ضد األهداف الروس�ية للفرتة املمتدة 
بني العامني 1942 – 1944، وهو ما أدى إىل 
تدمري عرشات الس�فن الحربية والتجارية 

الروسية. 
أملاني�ا،  ع�ىل  الح�رب  روماني�ا  وبإع�الن 
 3 تدم�ري  الروس�ية  الس�فن  اس�تطاعت 
غواص�ات، فيم�ا اضط�ر قائد األس�طول 
لطواقمه�ا  أوام�ره  إص�دار  إىل  األملان�ي 
بمغادرته�ا قبل تفجريه�ا، بعد أن رفضت 
تركيا الس�ماح لها باملرور من البوس�فور 
والدردني�ل، حت�ى تص�ل إىل اليون�ان التي 

كانت آنذاك تحت االحتالل األملاني.
يقول كاتب النش�يد الوطني الرتكي محمد 
عاك�ف: »يقول�ون ع�ن التاريخ إن�ه يكرر 
نفس�ه، فل�و اس�تخلصت ال�دروس من�ه، 
ملا ك�رر نفس�ه«. ل�ذا، الس�ؤال هن�ا: هل 
سُتس�تخلص الدروس م�ن حكايات البحر 
األس�ود ملئة س�نة ماضية فق�ط، من دون 
الع�ودة إىل تاري�خ العالق�ات الروس�ية - 
العثماني�ة التي ش�هدت 16 حرب�اً طاحنة 
ب�ني الطرف�ني، معظمها يف البحر األس�ود، 
والت�ي انتر ال�روس يف 11 حرب�اً منها؟ 

ومن سيستخلص هذه الدروس؟
وكان ه�ذا الع�داء التاريخ�ي ب�ني األتراك 

وروسيا، والحقاً االتحاد السوفياتي، سبباً 
رئيس�ياً النضمام تركيا إىل الحلف األطليس 
والس�ماح ألم�ريكا بإقام�ة الع�رشات من 
القواعد البحرية والربية والجوية بقنابلها 
النووي�ة يف أراضيه�ا، بع�د أن جعلت منها 
واش�نطن مخفراً أمامياً للدفاع عن الغرب 
الرأس�مايل ومنع »الدب الرويس الش�يوعي 

من النزول إىل املياه الدافئة«.
يبقى الرهان، وربما األخري، عىل حس�ابات 
الرئي�س إردوغ�ان ال�ذي تتهم�ه أح�زاب 
املعارض�ة »بتوري�ط تركي�ا يف مغام�رات 
جديدة تختلف كثرياً ع�ن تلك التي تعانيها 
يف سوريا وليبيا والصومال والعراق ورشق 
األبيض املتوس�ط ومناطق أخرى«، فطرفا 
دولت�ان عظمي�ان،  امل�رة  املغام�رة ه�ذه 
والعداء بينهما يتجاوز حسابات إردوغان. 
ه�ذا بالطب�ع إن لم يفكر يف اس�تغالل هذا 
الع�داء بأس�اليبه الخاص�ة، وإال م�ا عليه 
إال أن يس�تخلص ال�دروس م�ن صفحات 
التاري�خ، وأن يحس�ب أل�ف حس�اب للدب 
ال�رويس، الذي يق�ال عنه إنه ال يس�تيقظ 
من سباته العميق، مهما فعلت معه، ولكن 
إذا اس�تيقظ وخرج م�ن مغارته، فلن يهدأ 
ويع�ود إىل نوم�ه إال بع�د أن يضم�ن عدم 

إزعاجه بعد اآلن«.
أم�ا كالم الرئيس األس�بق عصم�ت إينونو 
خالل أزمة تركيا مع واش�نطن يف موضوع 
ق�ربص يف الع�ام 1964، فق�د يك�ون أكثر 
تعب�رياً، إذ ق�ال: »إن العالق�ة م�ع ال�دول 
الكربى ش�بيهة بالنوم يف فراش واحد جنباً 
إىل جن�ب مع الدب؛ فعين�اك يجب أن تبقيا 

مفتوحتني دائماً، وإال!«.

 الدول�ة: مفه�وم قانوني وهو حقيقة 
نكرانه�ا  اليمك�ن  سياس�ية  واقعي�ة 
فالح�دود املوج�ودة  واملرس�ومة ب�ني 
ال�دول طبيعي�ة وغ�ري طبيعي�ة فهي 
تعربرّ عن مس�احة تابع�ة لجهة معينة 
تف�رض س�لطتها وس�يادتها عليه�ا 
وتتحكم به�ا، وتعرب عن كي�ان يتمثل 
ببع�ده القانون�ي م�ن خ�الل اعرتاف 
ال�دول االخ�رى واملنظم�ات والهيئات 

العاملية والتي تمنحها القوة والتأييد.
 الس�لطة:)Authority( وه�ي القدرة 
عىل اس�تخدام القوة ع�ىل مجموعة أو 
جهات م�ن خ�الل القوان�ني الصادرة 
عنه�ا، أو الق�درة عىل توجيه الس�لوك 
العام ملن تحت نفوذها من خالل فرض 
احكامها ومقرراتها بناًء عىل موقعها 
االعىل يف الس�لم االداري، ومن صورها 
املتنف�ذة  وه�ي  السياس�ية  الس�لطة 
والحاكمة وتعترب فوق كل الس�لطات، 
والس�لطة تتش�كل من عنارص مادية 
ومعنوية وهي رضورة حتمية والعالم 
قائم عىل ش�كل دول تختل�ف وتتفق، 
كبرية وصغرية مندمجة وغري مندمجة 

وال يقوم مجتمع منظم بدونها. 
الس�يادة: Sovereignty(( ه�ي أحدى 
نتائج الس�لطة السياسية)الحكومة(، 
والب�د من توفره�ا ع�ىل االرادة وقدرة 

التنفيذ، ويعرفها الفيلس�وف الفرنيس  
ب�أن   )Jean Bodin(ب�ودان ج�ان 
الس�يادة ه�ي س�لطة الدول�ة العلي�ا 
املطلقة واالبدي�ة والحازم�ة والدائمة 
الت�ي يخضع لها جمي�ع االفراد رضاء 
أو كره�ا(، وعرفه�ا الدكت�ور إبراهيم 
العناني بان السيادة هي سلطة الدولة 
العليا ع�ىل رعاياها، واس�تقاللها عن 
أي�ة س�لطة أجنبي�ة، وينتج ع�ن هذا 
أن يك�ون  للدول�ة كام�ل الحري�ة يف 
تنظيم س�لطاتها الترشيعية واإلدارية 
والقضائية..(، وتنقس�م الدول إىل دول 
ذات س�يادة كاملة، وس�يادة ناقصة، 
ومعدومة الس�يادة، فالدولة املعدومة 
تتب�ع سياس�ياً  الت�ي  الس�يادة ه�ي 
أو اجتماعي�اً دول�ة أخ�رى بالكام�ل، 
القانوني�ة  إىل  الس�يادة  وتنقس�م 
والسياسية، فالقانونية تعني تفويض 
وتخوي�ل قانون�ي لهيئ�ة أو جه�ة أو 
شخص ملمارسة السيادة أي ممارسة 
س�لطة إصدار االوامر ويعاقب كل من 
يخالفها، أما السياسية فتعني رشعية 
ممارس�ة الس�يادة من خالل السلطة 
الت�ي تمث�ل الدولة، واملعنى الس�يايس 
للس�يادة له ص�ور متع�ددة ومتنوعة 
م�ن قبي�ل الجماه�ري والت�ي تخت�ار 
بإرادتها الح�رة يف االنتخابات ممثليها 

الذين يمارس�ون السلطة وهي مظهر 
للسيادة نيابة عنهم.

الس�يادة الفعلية تكون للسلطة والتي 
تفرض قدرتها واوامرها عىل املواطنني 
ويخضعون لها فعال، برف النظر عن 
رشعية الس�لطة من عدمها ، قانونية 
كانت أم ال، قد تكون الس�لطة الفعلية 
خفي�ة أو تعمل م�ن وراء حجاب مما 
يصع�ب تحديده�ا والس�يطرة عليها، 
عكس الس�لطة القانوني�ة التي تكون 
منبثقة من دس�تور وقانون فيس�هل 
تحديده�ا، فهناك دول تكون الس�لطة 

القانوني�ة مهمش�ة أو ضعيف�ة مم�ا 
يجعل الس�لطة الفعلية ه�ي الحاكمة 
وتفرض نفس�ها عىل الواقع السيايس 
واالجتماعي وهذه م�ن أخطر املراحل 
التي تمر بها ال�دول ونهايتها االقتتال 
واالنهيار، وقد تتحول السلطة الفعلية 
تدريجي�ا وبم�رور الوق�ت إىل قانونية 
من خ�الل س�نها القوان�ني ملصلحتها 
لتضفي لنفس�ها الرشعي�ة، إن مركز 
السيادة يكون بيد من يمارس السلطة 

الفعلية رضينا أم ابينا.
 والسيادة تنقسم إىل داخلية وخارجية 

, فالداخلي�ة ه�ي س�لطة الدول�ة عىل 
جمي�ع م�ن يس�كن أو يعم�ل داخ�ل 
حدودها الجغرافية من أفراد وجماعات 
وهيئ�ات  ومؤسس�ات  ومنظم�ات 
وله�ا  وغريه�ا،  ورشكات  ومقيم�ني 
القدرة عىل اصدار االوامر والتوجيهات 
وينبغي عىل الجميع تنفيذها وخالفها 
يتع�رض املخالف للعقوبة ، ولها الحق 
يف حري�ة اختي�ار نظ�ام الحك�م الذي 
يحقق لها مصالحها، والس�يادة تمنح 
الدولة الحق يف التحكم وبسط نفوذها 
عىل مواردها الطبيعي�ة وغريها، ولها 

الس�يطرة التام�ة عىل بره�ا وبحرها 
وجوها.

 الس�يادة الخارجية تتمثل باس�تقالل 
الدولة عن الوصاية الخارجية والرقابة 
ش�ؤونها  أدارة  يف  وحقه�ا  الدولي�ة، 
ف�رض  وب�دون  بحري�ة  الخ�ارج  يف 
وتدخ�ل ال�دول واملنظم�ات الدولية يف 
قراراتها، ولها حق ممارس�ة سيادتها 
باس�تقاللية من خالل إنش�اء عالقات 
دبلوماس�ية أو قطعه�ا مع م�ن تريد، 
ولها الحرية يف تحديد مع من تش�رتك 
واملنظم�ات  الهيئ�ات  م�ن  وتنرّظ�م 
الدولي�ة واملؤتم�رات، وله�ا الح�ق يف 
اس�تخدام القوة العسكرية للدفاع عن 

مصالحها.. الخ  .
والي�وم التوج�د س�يادة مطلقة حتى 
بالنسبة للدول العظمى، وانما السيادة 
املرن�ة الت�ي تتفق م�ع واق�ع النظام 
ال�دويل، واغل�ب ال�دول الي�وم تتن�ازل 
عن ج�زء من س�يادتها طواعي�ًة عند 
انظمامه�ا  أو  بمعاه�دة،  ارتباطه�ا 
العومل�ة  إىل  اضاف�ة  دولي�ة،  ملنظم�ة 
الت�ي جعل�ت  التكنولوج�ي  والتق�دم 
من الس�يادة املطلقة حل�م غري مدرك، 
ويفرض ع�ىل الدول التن�ازل عن جزء 
من الس�يادة من أجل صيانة شعوبها 

ومصالحها.

تركيا وروسيا .. هل من حرب جديدة ؟!

من�ذ كتابة ألدس�تور وجميع ألقوى السياس�ية تف�رس الكثري 
من املفاهيم والفقرات الدس�تورية حس�ب أهواءها وتطلعاتها 
الش�خصية بم�ا يخدم أهدافه�ا طبعاً، حي�ث ان كتابته جاءت 
يف مرحل�ة أش�به ماتك�ون باملخ�اض يف وق�ت كان أالره�اب 
القاع�دي ي�رب عمق النس�يج املجتمع�ي يف الع�راق وكادت 
املهم�ة تكون مس�تحيلة بأن يك�ون للبالد دس�تور جديد وفق 
أملب�ادئ الديموقراطية والعدالة االنتقالية اس�تنادا اىل التحوالت 

السياسية الجديدة التي حدثت بعد التغيري.
نم�ر أليوم يف ف�رتة تعد من أصعب الفرتات الت�ي قد تنزلق فيها 
الب�الد ألوض�اع ال ُيحم�د عقباه�ا تزامن�اً م�ع ت�ردي أالوضاع 
السياس�ية والتوترات والتصعيد التي تش�هدها منطقة الرشق 
أالوس�ط يف وق�ت ب�دأت في�ه بع�ض ألق�وى السياس�يه تغيري 
ايدلوجياتها الفكرية وأذابة نفس�ها مع التيارات املدنية لغرض 
أع�ادة جزءاً قلي�ل من ماء وجهها التي فقدته بعد تدني نس�بة 
املش�اركة يف أالنتخاب�ات االخ�رية وبع�د ان تخل�ت قواعده�ا 
الجماهريية عنها كونها لم توفق يف احداث تغيري ولم تكن جادة 

يف التصدي للفساد الذي تغلغل يف اغلب مرافق الدولة .
بع�د أن أخفق�ت الطبق�ة السياس�يه يف تقديم الخدم�ات نرى 
ب�أن ألرؤيا املس�تقبلية باتت واضحة وغ�ري ضبابية كما يعتقد 
البع�ض عكس الذي كانت عليه يف الس�ابق اذا م�ا امعنا النظر 
لرشيحة الشباب التي باتت تعي مواطن الخلل ويف أي ركن تقع 
س�لبيات االداء الرقاب�ي والحكومي يف محاول�ة فهم وتصحيح 
املشهد الس�يايس الحايل ، ومحاولة دعمه والعمل عىل ديمومته 
يكم�ن يف تغيري ألتوجهات الفكرية ودع�م من يمثلها تحت قبة 
الربمل�ان بعد أالخط�اء ألكارثية التي كانت ه�ي نتيجة أالجتهاد 
الغري موف�ق يف أدارة الدولة ، باالضافة اىل ذلك لم تقدم أالحزاب 
السياس�ية رؤية واقعية جدي�دة وواضحة وفاعل�ة يف معالجة 

أخطاء املايض الجسيمة التي منيت بها ويف ادائها السابق .
وعلي�ه فأن أالداء املرتدي يف الخدمات الصحية والكهرباء واملياه 
ومعالج�ة النفايات جعل ألكثري من الن�اس يفكر بأن موضوع 
أالنتخاب�ات ه�ك عب�ارة ع�ن لعبة سياس�ية لغرض أس�تمرار 
الفس�اد من خالل أضفاء طابع الديموقراطية عليها والتي هي 
محس�ومة س�لفاً كما يرى البع�ض، ويرى املراقبون أن نس�بة 
الع�زوف او املقاطعة عن املش�اركة يف أالنتخابات االخرية كانت 
محبطة ومخيبة لالمال والتي اعطت بذلك الضوء أالخر لبقية 
األحزاب بتثقيف جماهريها لغرض تشجيع أنتخابهم مره ثانية 
وبالتايل ل�م يحصل تغيري حتى وان كان نس�بي يف دفع العملية 

السياسية اىل أالمام. 
ق�د يقول ألكثري من الن�اس أن الجدوى من أالنتخابات بس�بب 
نفس ألش�خصيات س�تبقى جاثمة عىل صدورنا ش�أنا ام ابينا 
ولكن املعادله تقول عكس ذلك تماماً فألتش�ققات وألتصدعات 
الت�ي حصلت مؤخراً بني أالحزاب الطائفيه الس�نية والش�يعية 
ماه�ي أال نتاج أملحاصصة التي كرس�ها الدس�تور التي هي يف 
طريقه�ا اىل االنهيار التام ، واعتق�د هي بارقة أمل للخروج من 
كل املش�اريع التقس�يمية التي تمزق الوح�دة الوطنية ، واقول 
اذا م�ا اردت الدفع حق�اً بعجلة ألتغيري فعلي�ك بحرية القرار يف 

أألختيار وألتعبري ...

أالنتخابات أحادية القرار 
أم حرية يف أألختيار!

بقلم/ عمر ناصر 

الدولة بين مفهوم السيادة والسلطة                                                   
الجزء االولبقلم /محمد الكعبي 

هدى رزق
ال يمكن اعتبار م�ا يجري يف اململكة األردنية 
الهاش�مية من نزاع بني األمراء أم�راً جديداً، 
ولكنَّها امل�رة األوىل التي تصل إىل الحديث عن 
تخطيط النقالب ض�د امللك. كانت اململكة قد 
ش�هدت عقب اغتيال امللك املؤس�س عبد الله 
األول يف العام 1951 أياماً متوترة بني األمراء، 
حسمتها امللكة زين مع الربيطانيني من دون 

ضجة ُتسمع. 
ويف العام 1999، قام امللك حس�ني قبل وفاته 
بأس�ابيع بتعديل ترتيب الخالفة، وعنيرّ نجله 
األكرب عبد الله، ليحل محل ش�قيقه حس�ن، 
الذي كان ولي�اً للعهد منذ العام 1965. وعىل 
الرغم م�ن الصدمة الش�خصية العميقة، لم 
يحتجرّ حس�ن ع�ىل التحول، وع�ربرّ دائماً عن 
دعم�ه العلن�ي البن أخيه كمل�ك. وقد حدثت 
ديناميكي�ة مماثلة بني األمري عبد الله الثاني 
وأخيه غري الش�قيق حمزة بعد 5 سنوات من 

وفاة والده.
الرج�ل ال�ذي اش�تهر بالتواض�ع واالرتباط 
بالقبائل األردنية، لم يعرتض علناً عىل القرار 
يف ذلك الوقت، إال أن تغريرّ األوضاع السياسية 
واالقتصادي�ة واالجتماعي�ة يف اململك�ة إث�ر 
تحوالت تعيشها املنطقة، انعكس عىل مجمل 
الحياة السياس�ية فيها، وطرح أسئلة كربى 
عىل مقرري السياس�ة يف الداخل الذي يعاني 
وضع�اً اقتصادي�اً وأمني�اً يغي ع�ىل صفيح 

ساخن.
ه�ذا الوضع فتح الباب إلثارة النقد والتململ 
داخ�ل الب�الد، م�ا حم�ل األم�ري حم�زة عىل 
تقدي�م نفس�ه كش�خصية متعاطف�ة م�ع 
الش�عب، وكص�ورة رمزي�ة لإلص�الح ب�ني 
األردنيني املس�تائني من الوضعني االجتماعي 
واالقتص�ادي يف البالد، وخصوص�ًا العنارص 

القبلية الساخطة.
لطامل�ا اعت�ربت س�وريا الس�وق األساس�ية 

بالنس�بة إىل املواطنني األردنيني قبل الحرب، 
نظ�راً إىل دع�م الس�لع ال�ذي كان�ت تؤمن�ه 
وجريانه�ا  ملواطنيه�ا  الس�ورية  الحكوم�ة 
املس�تفيدين م�ن سياس�تها، ويف طليعته�م 

لبنان واألردن. 
ل الالجئون السوريون عبئاً كبرياً عىل  لقد شكرّ
االقتص�اد األردني الضعيف. كان�ت الواليات 
املتح�دة قد قدمت يف الع�ام 2011 ما يقارب 
700 ملي�ون دوالر عىل ش�كل دعم إنس�اني 
ع�ت مذكرة تفاهم  لالجئ�ني يف األردن، ثم وقرّ
املس�اعدة  لزي�ادة  يف ش�باط/فرباير 2015 
الس�نوية األساسية من 660 مليون دوالر إىل 

مليار دوالر سنوياً حتى العام 2017. 
كان�ت تكالي�ف اس�تضافة الالجئ�ني تعادل 
17.5% من ميزانية البالد، وس�اهمت بشكل 
كب�ري يف عج�ز األردن البال�غ ملي�اري دوالر، 
وأصبحت بطالة الش�باب 30%، وأدى تنافس 
الالجئ�ني عىل وظائف ن�ادرة إىل زيادة التوتر 

االجتماعي.
أم�ا التقاري�ر، فقد أش�ارت إىل أنَّ م�ا يقدر 
بثالثة آالف أردني كانوا يقاتلون يف س�وريا، 
ولك�ن يف فرتة الحق�ة، ومع ازدي�اد عمليات 
الجي�ش الس�وري املدع�وم روس�ياً وبداي�ة 
ت عمان سياس�تها، وعملت  املصالحات، غريرّ

ق الالجئني واحتوائهم. يف ما بعد لوقف تدفرّ
»املتغ�ريات اإلقليمي�ة برعاي�ة دولي�ة تقلق 

األردن »
يف ظلرّ سياس�ات الرئيس األمريكي الس�ابق 
ز  دونال�د ترامب املحابي�ة ل�«إرسائي�ل«، ركَّ
صهره جاريد كوشنري عىل كل من السعودية 
وم�ر واإلم�ارات العربي�ة بش�كل خاص، 
وأهم�ل األردن، ال�ذي ع�اش يف ه�ذه الفرتة 
املل�وك  أن  غ�ري مري�ح، وال س�يما  وضع�اً 
األردنيني كانوا قد اعت�ادوا العالقات القريبة 

والوثيقة مع الواليات املتحدة. 
ح�ال  يف  املس�اعدات  وق�ف  األردن  يخ�ى 

التطبي�ع اإلرسائي�ي - الس�عودي، علم�اً أن 
املس�اعدات األساس�ية يتلقاها من الواليات 
املتح�دة األمريكي�ة، وتقدر ب��1.275 مليار 
دوالر، إال أن�ه ينتظ�ر م�ن إدارة باي�دن إيالء 
االهتمام بمكانته عملي�ًا، لكونه يضم العدد 
األكرب من الفلسطينيني، وال سيما بعد تأكيد 
اإلدارة ح�ل الدولت�ني يف مقاربته�ا لل�راع 
اإلرسائي�ي الفلس�طيني، وتأكي�د تقديره�ا 
للدور األردني يف عملية الس�الم واالس�تقرار 

اإلقليمي.
�دام املب�ارش يمك�ن أن يش�ورّه النظ�ام  الصرّ
امللكي، لكن ُعهد إىل األمري حسن الذي يحظى 
باح�رتام كبري التعام�ل مع هذه النقاش�ات 
الحساس�ة، فه�ل تش�ري ه�ذه املصالحة إىل 
نهاية املش�كلة الحالية؟ ع�ىل الرغم من أنه 
من غ�ري املحتمل أن يكون الفصل األخري من 
الراع بني األشقاء، إال أن املواجهة النهائية 

ليست واردة.

األردن وصراع اإلخوة في ظّل األزمات ورسم الخرائط الّسياسّية
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ت الهيئة اإلدارية لنادي الكهرباء،  سمَّ
املدرب الشلاب أحمد صلاح، مدرًبا 
للفريلق، خلًفلا للمسلتقيل عبلاس 
عطية. وقال خيلام الخزرجي، مدير 
املكتلب اإلعاملي: »املدرب السلابق 
عباس عطية قدم اسلتقالته بأجواء 

باللرايض  عقلده  وفسلخ  طيبلة، 
وقدملت لله إدارة النادي الشلكر له 
ولطاقمله الفنلي عىل الجهلود التي 
بذلوهلا بالفرة املاضيلة«. وبني أن 
رئيلس الهيئة اإلدارية عيل األسلدي 
أعلن عن تسمية املدرب الشاب احمد 

للفريق، وسيسلاعده  صاح مدرًبلا 
يف مهمتله ملازن عبد السلتار، فيما 
حافظلت إدارة النلادي علىل وجلود 
ملدرب حلراس املرملى بدر شلاكر. 
وأشلار إىل أن املدرب سيقود الوحدة 
التدريبيلة األوىل للفريلق عىل ملعب 

النلادي تحضلًرا للجوللة الل28 من 
اللدوري، والتلي سليواجه خالهلا 

فريق القاسم.
يذكر أن فريق الكهرباء يحتل املركز 
اللل17 برصيلد 24 نقطلة يف الئحة 

الرتيب.

أحمد صالح يتولى قيادة الكهرباء

خبرة إليتش وشباب الالعبين سالحا 
الشرطة في دوري أبطال آسيا

غلادر فريق الرشطة العراقلي إىل اململكة 
العربيلة السلعودية لخلوض منافسلات 
أبطلال  دوري  ملن  الثالثلة  املجموعلة 
آسليا، إىل جانب الدحيل القطري واألهيل 

السعودي واالستقال اإليراني.
وأكملل الرشطلة تحضراته للمشلاركة 
اآلسليوية من خال اللدوري املحيل الذي 
يحتلل من خاله الفريلق املركز الثالث يف 

جدول الرتيب.
خربة البطولة

قلد تكون خربة الرشطلة أكرب من األندية 
املحلية األخرى من خال مشاركة الفريق 
يف النسخة املاضية والتي ودع منافساتها 

من دور املجموعات.

وقدم حينها الرشطة مواجهات رشسلة، 
وتافلس علىل إحلدى بطاقتلي التأهلل، 
وغادر ملن البطولة بفلارق األهداف بعد 
أن تسلاوى بالنقاط مع صاحب البطاقة 

الثانية االستقال اإليراني.
وتللك املباريلات منحلت فريلق الرشطة 
خلربة التعامل مع البطولة اآلسليوية، ال 
سيما وأن النسلخة املاضية أقيمت كذلك 
بطريقلة التجملع يف العاصملة القطرية 

الدوحة.
فلسفة املدرب

امللدرب الرصبي ألكسلندر إليتش، سلبق 
وأن خاض منافسلات املوسم املايض مع 
الرشطلة، قبلل أن يكملل املهملة املدرب 

الوطني عبد الغني شلهد، لكن ألكسلندر 
بات يعرف جيدا تفاصيل الفريق.

حلارض  االسلتقرار  عاملل  وبالتلايل 
واالنسلجام بني املدرب والاعبني بأفضل 
حاالتله، وسلراهن الرشطة علىل املدرب 
الرصبي ليشكل إضافة نوعية، خصوصا 
وأنله سلبق وأن قلاد األهليل السلعودي 

ويعرف جيدا منافسيه يف املجموعة.
نوعية املحرفني

اسلتفاد الرشطة ملن البطوللة املاضية 
بكيفيلة التعاقلد ملع العبلني محرفني 
بحجلم البطوللة، حيث تعاقد يف املوسلم 
الحايل مع الاعب الربازييل رافائيل سيلفا 

والفنزوييل جيليمن ريفاس.

جيلدة  بمواصفلات  الاعبلان  ويتمتلع 
خصوصلا ريفلاس الذي لعلب يف الدوري 
السلعودي تحديلدا مع الهلال واالتحاد، 
وبالتلايل هلو اآلخر يعلرف جيلدا الفرق 
السلعودية، ووجوده يعلد إضافة نوعية 

للفريق.
11 العبا

إعلان القائمة األوليلة للمنتخب العراقي 
ووجلود 11 العبلا من الرشطة، سلتمنح 
الاعبلني دفعلة معنوية عاليلة لتحقيق 
نتائلج طيبلة من أجلل إثبلات جدارتهم 
واستحقاقهم لحجز مقعد لهم يف تشكيلة 

املنتخب.
بالنسلبة  إيجابلي  التنافلس  وسليكون 

لاعبلني، خصوصا وأن املحك اآلسليوي، 
وبالتلايل سلتكون فرصة لاعبلني كبرة 
لحجلز مقعلد ضملن القائملة النهائية 
التلي سلتخوض منافسلات التصفيلات 

املزدوجة.
خليط متجانس

تضم تشلكيلة الرشطلة خليط متجانس 
بشلكل مميز، ملا بني الشلباب والخربة، 
الذين اثبتوا خال املوسلم الحايل قدراتهم 

العالية.
ورغم أن الفريق سيشلهد غياب 3 العبني 
لإلصابة وهم محمد مزهر ومروان حسني 
وأحمد جلال، إال أن العنلارص املتواجدة 

قادرة عىل التعويض وسد الفراغ.

ُمذ أن عرّفْت الرياضة العراقية عن أنشلطتها يف مناسبات محدودة، 
ما قبل تأسليس اللجنلة األوملبية الوطنية علام 1948، وحتى يومنا 
هذا، للم تنزع معطف الهوايلة إدارياً وفنياً، وهلي مثلبة كبرة عىل 
متوالية اإلدارات والقيادات املسلؤولة عنهلا عجزت جميعاً عن نقل 

الرياضة اىل مرحلة االحراف وفقاً آللياته وضوابطه،
وملع ذللك ظلّلت ُمحاِفظة علىل روحيلة التنافلس )التآلفلي( مع 
اسلتثناءات خرجت عن )آدابها( وميثاق حركتهلا املرُّشعة واملُلزمة 
ملن قبل 103 أعضاء يمثللون الجمعية العموميلة لألوملبية الدولية 
بحسلب آخر مؤتملر انتخابي زّكوا خاله رئيسلهم األملاني توماس 

باخ لوالية ثانية يف العارش من آذار املايض.
مرورنلا التاريخي الرسيع عن الرياضة يسلبق تمّهلنا بخطوة رمي 
كلرة رصاحتنا يف سللتها، كون ملا يجري للعبلة الثانيلة يف العراق 
يسلتدعي الِحكملة والتفّكر واسلتعادة مواقف بريئة ملن ذكريات 
مؤّسسليها الُنجبلاء مّمن تعاملوا بروح األرسة الواحدة التي تنشلُد 
الهلدوء والحلرص عىل إنجاز براملج االتحاد بهلدف التمّيز يف ختام 
املوسلم، وهو مرشوع نبيل مىض به أكرم فهمي الذي سّجل سابقة 
برأّسله اتحاد السللة يف لندن عىل هامش مشلاركة العراق يف دورة 
األوملبيلاد الرابعلة عرشعلام1948، لينطلق علام 1951 أول دوري 
محيل، ثم اسلتمرّت بعده األندية تسلتقطب الشلباب بدافع الهواية 
وتنميلة مهاراتهم ليمثللوا املنتخبات مقابل االنتملاء الروحي للبلد 
وُحّبهم للعبة يف رحلة نضلال طويلة كان ِعمادها األلفة والتضحية 
والتكاتف ملن أجل رمزية وجودهلم ورشف القميص الوطني الذي 
ُيمّيزهلم عن بقية املنتخبلات يف العالم، ومن أجل الوفلاء أيضاً لكل 

قطرة عرق نضحها املدربون يف قاعات التدريب.
ملا يجلري يف لعبة كرة السللة اليوم علىل يد األبنلاء واألحفاد كرس 
كل حواجلز االحلرام، ورضب كل ما بنلاه األجداد من قيلم فاِضلة 
بلني االتحاد واألندية من جهة واألنديلة والعبيها واملدربني من جهة 
أخلرى، بل وتعدّى البعض الخط األحملر بمباهاته يف برامج التلفاز 
أنه أشلجع من يتحّدث بوجه رئيس االتحاد ويقول له )أنت فاسلد( 
استناداً اىل وثائق وبيانات ُمكّررة الَعرض تدين إدارة االتحاد بالفساد 
والتزوير وسوء املعاملة والتاعب بالقواعد االنتخابية، بينما القضاء 
للم يّتخذ ُحكماً قاطعاً يف بعض القضايلا )أي وفقاً للقانون( ُيمكن 
للمترّضر أن ُيقايض من يهاجمُه مطالباً أّياه بدليل الفساد والتزوير 

املقرون بقرارات ُحكم جزائية باَتة!
يف الجانلب اآلخلر، حاوللت شلخصيات كبلرة يف الوسلط الريايض 
وخارجله التّدخل من أجل إنهاء تهّور البعض باجتياز الخط األحمر 
كونه ال ُيمّثل الحرية بضوابطها املكفولة بالدستور العراق، وال تراعي 
مشلاعر عائلة املترّضر ووجوده االجتماعي، لكن جميع الوسلطاء 
أخفقوا وأكتشفوا أن ال مصلحة للُمهاجم سوى تنفيذ رغبته بإزاحة 
رئيلس االتحلاد أو نائبه أو مجللس اإلدارة كلّه، وليأتلي من يتحّمل 
املسلؤولية بعدهم، ويكونوا فريسلة لهجمات أخرى.. وهكذا تدفع 
اللعبة ثمن تمّزق األلفة وزيادة أعداد الُفرقاء واصطفاف املُعارضني 
عىل نهج اسقاط االتحاد املُسلتبّد بقراراته، واملتشّبث بمقاعدِه منذ 
عرشين عاماً بحسلب ما يصفلون، وكل طرف ُيلقلي أْحجيتِه أمام 

الناس وعليهم فهمها وحلّها!
يف وضع كالذي يمّر به اتحاد كرة السلة، لم يجد أهتماماً من اللجنة 
األوملبية الوطنية قبل أزمة 2019 كون رئيسه ليس عىل هوى مكتبه 
التنفيذي، وما بعد 2021 أصبح أحد أعضاء األخر واملقرّب لرئيسه، 
أي للن يكلون هنلاك تدّخل مؤّثلر يجملع املتخاصمني علىل طاولة 
ُمكاشلفة ُتنهي مسلسلل التآمر واالتهامات! وال دور أساساً لوزارة 
الشلباب والرياضلة يف هذا املوضلوع وغره، وكأنها تطّبق )شلعار 
اإلصلاح( عن ُبعلد خوفاً من )كورونا التسلقيط( وذلك عرب بيانات 
فضحلْت مواقفهلا املتوّجسلة بدليلل توّعد أحلد مدربلي املنتخبات 
املُبعديلن بعقوبلة اتحاديلة ُمسلتعجلة سلخطْت ملن ترصيحاته 
بتحشليد ُمظاهلرة كبرة ضّد اللوزارة ما لم تّتخذ موقفلاً حازماً يف 

إصاح االتحاد حسب ترصيحه، ترى ما الحل؟!

سلّة النضال ِعمادها األلفة

إياد الصالحي

ذكرت تقارير صحفية أن بطولة كأس 
الخليج العربلي لكرة القلدم )خليجي 

25( تواجه شبح التأجيل.
وبحسلب صحيفة »البيان« اإلماراتية 
فلإن بطولة خليجلي 25 تعيش مأزقاً 
جديلداً، مع وجود اتجاه قلوي لتأجيل 
البطولة ملدة عام بعدما كان من املقرر 

إقامتها يف كانون أول املقبل.
وأشارت »البيان« إىل تزايد فرص تأجيل 
البطوللة نظلرا لتزامنها مع النسلخة 
الجديدة من بطوللة كأس العرب، التي 
تقام خال الفلرة من األول وحتى 18 

ديسلمرب / كانون أول 2021، بمشاركة 
22 منتخبلاً عربياً، ووجود تركيز كبر عىل منح تلك 
النسلخة اهتماماً كبرا، ومن الصعب إقامة بطولة 
»خليجي 25« بعدها مبارشة نظرا لظروف استعداد 

املنتخبلات لكأس العالم. وملن املقرر عقد الجمعية 
العموميلة التحاد كأس الخليلج العربي لكرة القدم 
26 نيسلان الجاري، من خال تقنية االتصال املرئي 
عن ُبعد، ملناقشلة موقلف بطولة خليجلي 25، بعد 

اعتلذار قطلر عن علدم االسلتضافة، 
وقيام لجنة التفتيش الخليجية بزيارة 
إىل مدينلة البلرصة العراقيلة يف األيلام 
املاضية، لتفقد منشآت وماعب العراق 

الستضافة البطولة.
وسليتم عرض تقرير شلامل عن عمل 
اللجنلة، يف اجتماع الجمعية العمومية، 
ومخاطبلة االتحلاد العراقلي رسلمياً 
باملاحظات، سعياً لتداركها قبل إعان 
جهوزية العراق الحتضان البطولة املرة 
الثانية، بعدما استضافت بغداد نسخة 
1979، ويف حلال علدم اكتملال  علام 
تقييلم  سليتم  العراقيلة،  التجهيلزات 
املوقف وفتح البلاب من جديد أمام الدول الراغبة يف 
االسلتضافة، بعد أن تم إلغاء نظام الدور، واالعتماد 

عىل نظام ملفات التنظيم.

اعلنلت الهيئة التطبيعيلة لاتحاد 
العراقي بكرة القدم، انطاق دوري 
فئة الشلباب يف جميلع محافظات 

العراق.
وقال الناطق االعامي باسم الهيئة 
هشلام محمد إن »دوري الشلباب 
سلينطلق بتاريلخ العرشيلن ملن 
شلهر نيسلان الحلايل، بمشلاركة 
اندية اللدوري املمتاز الل20 بعد ان 
تكفللت وزارة الشلباب والرياضة 

بتحمل مصاريف هذا الدوري«.
املطلوبلة  »الوثائلق  أن  واوضلح 
لكل العب من اجل املشلاركة هي: 
بطاقة موحلدة+ بطاقة تموينية+ 
تاييلد مدرسلة+ صلورة قيلد+ ال 
يجوز مشاركة العب قام بتصحيح 

مواليده بقرار قضائي«.
وأضلاف »يف حال املخالفلة يعترب 
الفريلق خلارسا 3-0 مع )حرمان 
الاعلب علن املاعب ملدة سلنوات 
+ تغريلم الاعلب مبللغ ٥ مايني 
عراقلي+ حرمانله ملن اللعلب يف 
ثلاث  مللدة  الوطنيلة  املنتخبلات 
سلنوات+ ابعاد املدرب عن املاعب 
ملدة خمس سنوات+ تغريمه مبلغ 
٥ مايلني+ ال يحلق لله ممارسلة 
مهنة التدريب حتى يف االحراف اال 
بعد قضاء فرة العقوبة + حرمانه 
من العمل ملع املنتخبات الوطنية 

كمدرب او مساعد(«.
يذكر ان دوري الشلباب لم ينطلق 

منذ عام 1995.

التطبيعية تعلن عن عقوبات المخالفين في دوري الشباببطولة خليجي 25 معرضة للتأجيل

بلدأ منتخب العراق أللعاب القوى، منافسلاته امس 
األحد، يف بطولة الكراند اآلسيوي، املقامة يف إيران.

ويشارك العراق، بوفد قوامه 35 شخًصا، بينهم 24 
العًبا هم:

عدنلان طعيس، حسلني عليل ناهي، أكثلم يونس، 
حسلنني حسني، سليف رعد، فاح عبد الزهرة، طه 
حسلني، عبد السلجاد سلعدون، يارس عليل، إيهاب 

جبار، محمد عبد الله ، محمد عبد الرضا.

ليلث حاكم، محمد سلعد، جسلام محمد، حسلني 
فلاح، منتظر فاللح، أمر فالح، إيهلاب طه، أحمد 
حميلد، حسلني ثاملر، يونس محسلن، كلرار رعد، 
أحمد فاضل. وقلال املدير التنفيذي لاتحاد الدكتور 
زيلدون جلواد: »مشلاركة املنتخلب جلاءت بدعم 
من وزيلر الشلباب والرياضة عدنلان درجال وهي 
املشلاركة األوىل للفريق بعد اإلغاق من العام املايض 
جلراء جائحة كورونا«. ولفلت إىل أن اختيار أعضاء 

املنتخب جاء وفق املسلتويات واألرقام التي حققها 
الاعبون يف البطولة املحلية.

وأشلار »البطولة الحالية، مؤهللة لبطولتي العالم، 
ودورة األلعلاب األوملبية يف طوكيو، ونأمل أن يحقق 
العبونا نتائج طيبة وتستعيد ألعاب القوى إبداعها«.
يذكلر أن اتحاد ألعاب القوى، نظم األسلبوع املايض 
بطوللة أنديلة العلراق، واختلار من خالهلا قائمة 

املنتخب املشارك يف البطولة الدولية.

قررت لجنة املسلابقات يف اتحاد الكرة تأجيل مباريات 
الرشطة والقوة الجوية يف الدوري العراقي املمتاز.

وقال شلهاب احمد رئيلس اللجنلة، إن »التأجيل جاء 
بسلبب ارتبلاط القوة الجويلة والرشطة بمنافسلات 
كأس ابطال اسيا لكرة القدم املقررة انطاقها يف الرابع 

عرش من الشهر الحايل ويستمر لغاية الثاثني منه«.
واضلاف احمد؛ ان املسلابقات وافقت عىل تأجيل لقاء 
اللزوراء والصناعات الكهرباء ضملن الجولة الل27 اىل 
يلوم غد الثاثلاء بدال من املس االحلد التاحة فرصة 

الراحة والتأهيل لاعبني بطلب من ادارة الزوراء.

المسابقات تؤجل مباراتي الشرطة والجوية  العراق يشارك في بطولة الكراند اآلسيوي أللعاب القوى



حصل باريس س�ان جريمان عىل دفعة ثنائية، قبل مواجهة بايرن 
ميونخ، الثالثاء املقبل، يف إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

فريات�ي  مارك�و  ف�إن  الفرنس�ية،  »ليكي�ب«  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
وأليس�اندرو فلورينزي، العبي س�ان جريم�ان، تعافيا من اإلصابة 
بف�ريوس كورونا املستجد.وأش�ارت إىل أن الثنائي قد يش�ارك ضد 

بايرن ميونخ، لكن سيخضع أواًل لتقييم بدني قبل املباراة.
وكان فريات�ي وفلورين�زي تغيبا عن مب�اراة الذه�اب، التي انتهت 

بفوز سان جريمان 3-2 عىل ملعب »أليانز أرينا«.
ويحتاج سان جريمان للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة 

بهدف دون رد أو 1-2 لحسم التأهل إىل الدور نصف النهائي.

ع�ر العب ليفربول املخرضم، جيمس ميلنر، عن ارتياحه لفوز فريقه 
ع�ىل ضيف�ه أس�تون في�ال )2-1(، ضمن الجول�ة ال�31 م�ن الدوري 
اإلنجلي�زي املمتاز.  وق�ال ميلنر عق�ب املباراة، يف ترصيح�ات نقلتها 
هيئ�ة اإلذاعة الريطانية )بي ب�ي يس(: »كان فوزا مهما، لكن لم يكن 
األداء األفضل لنا.. القرارات كانت وكأنها ضدنا، يجب أن نواصل العمل 
إليج�اد طريقة«. وأضاف: »أس�تون في�ال فريق جيد، نع�رف ذلك منذ 
املب�اراة األوىل، لديهم العبون جيدون، إنهم يتمتعون بحس�ن التنظيم، 
وهم فريق يصعب هزيمته، لذلك كان مهما أن نقتنص الفوز«. وتابع: 
»م�ن الجي�د أن نكون يف دائرة املنافس�ة عىل بطاق�ات دوري األبطال، 
لك�ن األمر األكثر أهمية، هو أن نركز عىل أنفس�نا، ونحاول اس�تعادة 
مستوانا.. نحتاج ألن نحصد الفوز مع مواصلة التحسن، لنميض قدما 
كفري�ق«. وعن عدم احتس�اب ه�دف لفريقه، بعد االس�تعانة بتقنية 
الفيديو، قال ميلنر: »لم تكن حالة تس�لل )عىل ديوجو جوتا( بالنسبة 

يل، ال يريد أحد احتساب حالة تسلل لجزء من الذراع أو األذن«.
 وبخصوص زميله ألكس�ندر أرنولد، الذي سجل هدف الفوز عىل مرأى 
مدرب املنتخب اإلنجليزي، جاريث ساوثجيت، أجاب: »هذا يقول الكثري 

عن شخصيته، نيس الناس كم هو يافع، سنه صغرية للغاية«.
وختم: »كان محظوظا جدا خالل مسريته، حتى اآلن، لذا فإن استبعاده 
من تش�كيلة املنتخب اإلنجليزي، ش�كل أوىل خيبات أمله.. لكنه حصل 
ع�ىل هدف مهم يف النهاية، كما حصل عىل موقع جيد يف الوس�ط، قبل 

تلقيه الكرة، ونحن مرسورون ألجله«.

ق�ال يورجن كلوب مدرب ليفرب�ول إنه يأمل أن يعزز الفوز 
)2-1( عىل أس�تون فيال، الروح املعنوية لالعبي فريقه قبل 
مب�اراة العودة بدور الثمانية ب�دوري أبطال أوروبا األربعاء 
املقب�ل، أم�ام ري�ال مدريد.وه�ز املداف�ع ترينت ألكس�ندر 
أرنولد الشباك بتس�ديدة متقنة من حافة منطقة الجزاء يف 
اللحظ�ات األخرية ليع�وض ليفربول تأخ�ره ويحقق الفوز 

عىل ضيفه بعد تلقيه 6 هزائم يف ملعبه يف الدوري.
وأم�ام ليفرب�ول مهمة كب�رية يف دوري أبط�ال أوروبا بعد 
خسارته 3-1 ذهابا يف العاصمة اإلسبانية، األسبوع املايض.

وع�ن ذلك قال كل�وب للصحفيني »نحن بحاج�ة ألداء دون 
ش�ائبة يوم األربعاء للحصول عىل فرص�ة للتأهل إىل نصف 
النهائي«.وأضاف املدرب األملاني »بالنظر إىل األس�لوب الذي 
لعبن�ا به وبالطريق�ة التي لعب بها ريال ف�إن التوقعات ال 
تب�دو مبرشة، لكن األم�ر الجيد هو أن بوس�عنا تقديم أداء 
أفضل. ريال سيكون منافسا صعبا هنا.. لكننا سنحاول«.

وأش�ار كل�وب إىل أن الف�وز الثالث ع�ىل الت�وايل لفريقه يف 
الدوري املحيل يمكن أن ينعش الروح املعنوية لالعبني، وأنه 

سيسعى الستغالل ذلك يف مباراة األربعاء.

بي�ب  ق�ال 
م�درب  جواردي�وال، 
إنَّ  س�يتي،  مانشس�ر 
الهزيم�ة )2-1( أمام الضيف 

ال�دوري  يف  يونايت�د  لي�دز 
اإلنجليزي املمت�از لن تقلل من 
نجاح�ات وتأل�ق فريقه خالل 
املوس�م الحايل.وينفرد س�يتي 

وب�كل جدارة بص�دارة الدوري 
اإلنجلي�زي، لكنه فوجئ بهدف 
يف الوق�ت ب�دل الضائ�ع حمل 
توقيع العب الوس�ط ستيوارت 

داالس، ليتلقى فريق جوارديوال 
ثاني هزيم�ة يف آخر 29 مباراة 
خاضها يف جميع املنافس�ات يف 

املوسم الحايل.
وق�ال جواردي�وال ال�ذي جمع 
فريقه 74 نقطة من 32 مباراة 
للصحفيني: »م�ا يحدث عندما 
تخ�رس مباريات ه�و أنك تدرك 
مدى صعوبة م�ا حققته حتى 
اآلن. ت�درك مدى صعوبة الفوز 

يف 27 من 29 مباراة«.
ويحت�اج س�يتي إىل 11 نقطة 
لضم�ان التتويج بلقب الدوري 
االنجلي�زي للم�رة الثالث�ة يف 4 
أع�وام وقال املدرب اإلس�باني، 
إن فريقه س�يعمل عىل تحقيق 

ذلك خالل املباريات املتبقية.
م�ن   3« جواردي�وال  وق�ال 
مبارياتن�ا األرب�ع املقبلة تعتر 
دوري  يف  نهائي�ة  مباري�ات 
أبط�ال أوروب�ا، وكأس االتحاد 
رابط�ة  وكأس  االنجلي�زي، 

املحرفني املحلية«.
»لدين�ا  جواردي�وال:  وأض�اف 
ثقة هائل�ة يف الالعبني وأحيانا 
تك�ون الهزيمة رضورية لفهم 
م�دى صعوبة م�ا حققناه وما 
يتع�ني علين�ا القي�ام ب�ه م�ن 
أج�ل امل�يض قدما«.وس�يلتقي 
س�يتي يف إياب دور الثمانية يف 
دوري األبط�ال م�ع بوروس�يا 
دورتموند، األربع�اء املقبل بعد 
)2-1(.وأردف  ذهاب�ا  ف�وزه 
ث�م  »سنس�ريح  جواردي�وال: 
التالي�ني  اليوم�ني  يف  نس�تعد 
ملباراتنا يف دورتموند وس�نضع 

خطة اللعب«.
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قال األمريكي كريس�تيان بوليس�يتش، العب 
تش�يليس، إن نادي�ه اللندن�ي يتوق�ع معرك�ة 
س�اخنة ب�ني الف�رق، م�ن أج�ل الحص�ول ع�ىل 
م�كان يف املربع الذهبي خ�الل املراحل األخرية من 
ال�دوري االنجلي�زي املمتاز.وأكد بوليس�يتش، أن 
فريق�ه جاه�ز لهذه املنافس�ة بعد ف�وزه الكبري 
ع�ىل مضيفه كريس�تال باالس )4-1(.وس�جل 
بوليس�يتش هدف�ني، كم�ا ه�ز كاي هافرت�ز 
وك�ورت زوم�ا الش�باك ليحق�ق فري�ق املدرب 
توماس توخيل الفوز بعد هزيمته )5-2( أمام 
وس�ت بروميتش ألبي�ون يف الجولة الس�ابقة 

ويتق�دم للمرك�ز الراب�ع برصيد 54 نقط�ة من 31 
مباراة.ونقلت هيئة اإلذاعة الريطانية )بي.بي.يس( 
عن بوليس�يتش قوله »املنافسة ستكون قوية وهذا 
يلزمن�ا بتحقيق نتائج جيدة. ونح�ن جاهزون لهذا 
التحدي«.وتراجع مستوى أداء ولياقة بوليسيك )22 
عاما( هذا املوس�م وأحرز الالع�ب 5 أهداف فقط يف 
كل املنافسات، لكنه يتوقع أن يتحسن مستواه فيما 
تبقى م�ن مباريات.وأضاف العب املنتخب األمريكي 
»حدثت أمور كثرية هذا املوس�م لكني س�أعمل بكل 
ج�د من أج�ل تقدي�م أفضل م�ا أس�تطيع«.وأحرز 
هافرت�ز هدف�ه األول يف ال�دوري من�ذ ترشين األول 

املايض وهيأ هدفا آخر لبوليسيتش، ليحقق تشيليس 
الفوز بأكر فارق من األهداف منذ تعيني توخيل بدال 
من فرانك المبارد يف ستامفورد بريدج.وقال هافرتز 
لشبكة »سكاي سبورتس« التلفزيونية »من السهل 
اللعب مع العبني من ه�ذه النوعية.. بعد الفوز 1-4 
يمكن بس�هولة القول إن ه�ذا فريق هجومي جيد.. 
لكن علينا مواصلة املهمة وبعد نهاية املوس�م يمكنا 

التحدث عن ذلك«.
وسيلتقي تشيليس الثالثاء املقبل مع بورتو الرتغايل 
يف إي�اب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه 

ذهابا )2-0( األسبوع املايض.

اهتمت الصحف اإلنجليزية بالعق�د التاريخي الذي يرغب إيرلينج 
هاالند، مهاجم بوروسيا دورتموند، يف الحصول عليه.

وعنونت صحيفة »ستار سبورت«: »مليون إسرليني يف األسبوع.. 
عقد تاريخي ملن يرغب يف التعاقد مع النجم هاالند«، يف إش�ارة إىل 
رغبة مينو رايوال، وكيل أعماله، يف أن يجعله أول العب يحصل عىل 

مليون إسرليني يف األسبوع.
وكتبت يف األعىل: »اللقب لم يحس�م بعد«، يف إش�ارة إىل تغلب ليدز 
يونايتد عىل مانشسر سيتي )2-1(، ومنح أمل ضعيف ملانشسر 

يونايتد يف رصاع التتويج بالدوري اإلنجليزي«.
أما صحيفة »إندبندنت« فعنونت: »ال ندم لجوارديوال«، يف إش�ارة 
إىل ترصيح�ات بي�ب التي أكد من خاللها عىل عدم ش�عوره بالندم 

تجاه التشكيل الذي شارك به يف الخسارة أمام ليدز.
كم�ا كتبت »دييل إكس�ريس« يف الجان�ب: »أويل ينتق�د جوزيه«، 
يف إش�ارة إىل ترصيح�ات سولس�كاير التي وجه خالله�ا النقد إىل 
جوزي�ه موريني�و، بالتأكيد عىل أن إنهاء ال�دوري يف املركز الثاني 
خلف مانشس�ر سيتي، ليس من األمور التي يفخر بها من يدرب 

مانشسر يونايتد.
وكتبت أيًضا: »هال سيحصد مليون إسرليني أسبوعًيا«.

كوم�ان،  رونال�د  الهولن�دي  عل�ق 
مدرب برشلونة، عىل خسارة فريقه 
للكالس�يكو بنتيجة 1-2 أمام ريال 
مدري�د، يف الجول�ة 30 م�ن الدوري 

اإلسباني.
ونرش كومان عىل حس�ابه الرسمي 
بموقع التواصل االجتماعي »توير« 
ص�وًرا له م�ن الكالس�يكو، وكتب 
عليه�ا: »كانت لنا الي�د العليا خالل 
املباراة وأتيحت لن�ا فرص لتحقيق 

نتيجة أفضل«.
وأضاف امل�درب الهولندي: »لس�وء 
الح�ظ يف نهاي�ة املب�اراة تعرضن�ا 
لق�رار خاطئ م�ن الحك�م وتقنية 

الفيديو«.
ويع�د كومان أول مدرب لرش�لونة 
يخ�رس أول مبارات�ي كالس�يكو له 
يف ال�دوري اإلس�باني من�ذ خواكيم 

ريفيه يف عام 1980.
عق�ب  مدري�د،  ري�ال  أن  يذك�ر 
إىل 66  الكالس�يكو، رف�ع رصي�ده 
نقط�ة يف ص�دارة الليج�ا إىل جانب 
أتلتيكو مدري�د )الذي يلعب اليوم(، 
فيما توقف رصيد برشلونة عند 65 

نقطة.

يب�دو أنَّ الفرن�يس زي�ن الدين زي�دان، مدرب ري�ال مدريد، 
س�يخرج فائ�زًا من الكالس�يكو ب�كل يشء، قب�ل املواجهة 
املرتقب�ة أمام ليفرب�ول يوم األربع�اء يف إياب رب�ع نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
فبع�د الفوز )2-1( ع�ىل الغريم برش�لونة وتصدر ترتيب 
الليجا »مؤقًتا«، أش�ارت تقارير صحفية إىل أنه س�يفتقد 
ضد ليفربول كل لوكاس فاس�كيز، واألوروجواياني فيدي 

فالفريدي، اللذين أصيبا يف الكالسيكو.
لكن برنامج »الش�رينجيتو« اإلسباني، أشار إىل أنَّ فاسكيز 
وفالفريدي، غري مس�تبعدين من مباراة ليفربول، وسيغادران 

مع الفريق امللكي إىل إنجلرا.
كان فاسكيز، غادر الكالسيكو يف الدقيقة )43( بعد اصطدامه 
بالعب برش�لونة سريجيو بوس�كيتس، ما أدى لشعوره بآالم 
يف الركب�ة اليمنى، أما فالفريدي فغ�ادر امللعب وهو يعرج يف 

الدقيقة )61( بعد شعوره بآالم.
وس�يفتقد الري�ال لجه�ود قائ�د الفريق س�ريجيو راموس 
الذي مازال يتعاىف م�ن إصابة، وكذلك املدافع رافاييل فاران 
إلصابت�ه بفريوس كورونا، فيما لم يتقرر بعد موقف إيدين 

هازارد، بعد تعافيه من إصابته، وكذلك داني كارفاخال.
يذك�ر أن الريال، فاز ذهاًبا عىل ليفربول بإس�بانيا )1-3(، 
ويتطلع الفريق امللكي للتعادل، أو االنتصار بأي نتيجة عىل 

ملعب »أنفيلد« للتأهل إىل نصف النهائي.

عقد هاالند 
يتصدر صحف إنجلترا

كومان ينتقد 
حكم الكالسيكو

كلوب: ليفربول يطمح لتقديم اداء جيد اوروبيًا

زيدان يتلقى خبرا سارا  
قبل موقعة ليفربول

بوليسيتش: تشيلسي لن يصل للمربع الذهبي بسهولة

فيراتي وفلورينزي يقتربان 
من المشاركة امام البايرن 

غوارديوال: علينا خوض ثالث نهائيات هذا الشهر
سخر جيانلويجي دوناروما، حارس 
مي�الن، من الحكم فابيو ماريس�كا 
الروس�ونريي  مب�اراة  أدار  ال�ذي 
وبارم�ا يف الجول�ة 30 م�ن الدوري 
اإليطايل.وقام ماريسكا بمنح زالتان 
إبراهيموفيتش، نجم ميالن، بطاقة 
اع�راض  عق�ب  مب�ارشة  حم�راء 
املهاجم السويدي عىل أحد القرارات 

التحكيمية.
ووفًق�ا لش�بكة »س�كاي س�بورت 
إيطاليا«، ف�إن دوناروم�ا توجه إىل 
ماريس�كا، وقال له: »م�اذا تفعل؟ 
أن�ت تري�د دائًم�ا أن تك�ون بط�ل 
الرواية«.يذكر أن ماريسكا سبق أن 
دخل يف ش�جار مع أنطونيو كونتي، 
مدرب إنر، خالل مباراة النرياتزوري 
وأودينيزي هذا املوسم.وقال كونتي 
للحك�م: »أن�ت دائًما يا ماريس�كا. 
أن�ت دائًما. حتى يف تقني�ة الفيديو، 
أن�ت دائًما يا ماريس�كا. 
ي�ا  أحس�نت 

ماريسكا«.

دوناروما ينتقد 
الحكم بعد طرد 
إبراهيموفيتش

جيمس ميلنر ينتقد أداء فريقه
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زهري ابن ابي سلمىالثقافـي

ِم رَّاِج َفاملَُتَثلّـَ ِم               ِبَحـْوَماَنِة الـدُّ أَِمْن أُمِّ أَْوَف ِدْمَنـٌة لَْم َتَكلّـَ

وَداٌر لََهـا ِبالرَّْقَمَتْيـِن َكأَنََّهـا       َمرَاِجْيُع َوْشٍم ِف َنوَاِشِ ِمْعَصـِم

ِبَها الِعنْيُ َواألَْرآُم َيْمِشنَي ِخلَْفـًة     َوأَْطالُؤَها َيْنَهْضَن ِمْن ُكلِّ َمْجَثِم

ـِم ًة    َفـألَياً َعرَْفُت الدَّاَر َبْعَد َتوَهُّ يَن ِحجَّ َوَقْفُت ِبَها ِمْن َبْعِد ِعْشِ

ِم أََثـاِفَ ُسْفعاً ِف ُمَعرَِّس ِمرَْجـلِ  َوُنـْؤياً َكِجْذِم الَحْوِض لَْم َيَتَثلّـَ

َها الرَّْبُع َواْسلَـِم ا َعرَْفُت الدَّاَر ُقلُْت لِرَْبِعَهـا  أاَلَ أَْنِعْم َصَباحاً أَيُّ َفلَـمَّ

لْـَن ِبالَْعلَْياِء ِمْن َفْوِق ُجرُْثـِم ْ َخلِْيِل َهْل َترَى ِمْن َظَعاِئـنٍ    َتَحمَّ َتَبصَّ

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

أقوال وحكم
إن أحـالم الذيـن ينامون عىل الريش ليسـت أجمـل من أحالم 

الذين ينامون عىل األرض.   - جربان خليل جربان.
- اذا انت اسـديت جميال اىل انسان فحذار أن تذكره، وان اسدى 

انسان اليك جميال فحذار أن تنساه.     -ابن املقفع.
- أنـا ال يهمني كم من الناس أرضيـت .. ولكن يهمني أي نوع 

من الناس أقنعت.     -عباس محمود العقاد.
- إياك ومصاحبة املغرور، فإنه إن رأى منك حسنة نسبها إليه 

وإن بدت منه سيئة نسبها إليك.    -مصطفى السباعي.
- ليس االحسـان غذاء وال شابا وال كسـاء، بل هو مشـاركة 

الناس ف االمهم.     -جرجي زيدان.
- يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك ، ثم يقولون هذا أنت ، ال يا 
عزيزي هذا ليس أنا ،هذا ما تريده أنت.     -جورج برنارد شو.

بحث أكاديمي عن مالمح مسرح كاظم نصار السياسي 

»كيف تنجح في الهجرة غير القانونية« سخرية صادمة

املراقب العراقي/املحرر الثقاف...
أكـد املخـرج املرسحي كاظـم نصار 
أنجـزت  الشـبيبي  زينـة  .د  أ.م  ان 
بحثـا أكاديميـا عن مالمـح تجربته 
ف املـرسح السـيايس حمـل عنـوان 
»مالمح مرسح الكباريه السيايس ف 

عروض كاظم نصار«
وقـال النصـار ف تصيح ف تصيح 
د.  م.  أ.  ان   العراقـي(:  لـ)املراقـب 
زينة كفاح الشـبيبي التدريسـية ف  
كلية الفنـون الجميلـة جامعة بابل  
انجـزت بحثـا اكاديميا عـن مالمح 
تجربتـي ف املـرسح السـيايس حمل 
عنوان الكباريه السـيايس ف عروض 

كاظم نصار.
وأضـاف :يفيـد البحـث املعنيـني ف 
اإلخراج املرسحـي واكدت من خالله 
الباحثـة عـىل ان » املخـرج العراقي 
)كاظم نصار( يعد منتجاً لرهٍط من 

العروض التي اتخذت سمة الكباريه 
السـيايس وما لحق بالذات العراقية 
من أزمـاٍت وآثار حروب وحضارات, 
كان لهـا محموالتهـا مـن العالمات 
باألزمـات,  الخاصـة  واملعالجـات 
الطـرح  ف  امتيازهـا  لهـا  ليكـون 
وقراءة الواقع أثر الهزات املجتمعية 

املتالحقة.
وختم :جـاء البحـث بأربعة فصول 
)اإلطـار  األول  الفصـل  تضمـن 
املنهجـي للبحث( ومشـكلة البحث 
الكباريـه  مالمـح  عـن:  املتسـائلة 
السـيايس ف عروض املخـرج كاظم 
النصـار املرسحية؟ وتجلـت أهمية 
البحث والحاجة إليـه فقد أتى الحد 
الزماني للفرتة بني )2014 – 2017( 
والحد املكانـي: كان معنياً بـ بغداد 
/ العـراق وشـملت عـروض )أحالم 

كارتون وسينما(.

رحلَت رحيالً عجيباً مديدا

و جاء الرفاق إىل أهلهم 

و اختفى شبح 

البعد ف الفلوات

و ما جئَت أنت ....

و كنَت بعيداً بعيدا

و وجهك فجٌر ُيبدُِّد ضيق املكان

 بأرساب شهد و عطِر

و بعد اغرتاف.... 

رحلَت بطيئاً قبيل السبات

ع أثواب حلمي و رسُت أقطِّ

 من األثر املتمادي بإنعاش زهري

 فسامح شحوبي

 و برِّر غيابي وحيدا 

و سوف أسامح بطأك

 ف ساحتي 

و انحساَر رحيق الحياة

رحيق الحياة 

»رأس التمثال« رواية ترصد تكون ظاهرة الحواسم 
بعد دخول االحتالل األمريكي إلى العراق  

صورة صادمة لما حدث بعد سقوط الطاغية 

املراقب العراقي / املحرر الثقاف...
يرى الناقد سـعد عزيـز دحام ان روايـة »رأس التمثال« 
للروائي حسن الفرطويس شـخصياتها تنتمي معاناتها 
إىل حقب متعددة وهي ترصد تكون ظاهرة الحواسم بعد 

دخول االحتالل األمريكي إىل العراق  .
وقال دحام ف قراءة نقدية خص بها )املراقب العراقي(:ال 
توجـد حقيقة واحدة أو رؤيـة واحدة للعالـم، فأحادية 
الرؤيـة والطـرح هي مـن سـمات الدكتاتوريـات التي 
تسلط معايريها األيديولوجية والقمع وغريهما من أجل 
فرضها، ولكن هذه الدكتاتوريات انتقلت من السياسـة 
إىل األدب أيضـا حيـث هنـاك مـن الكتـاب واملبدعني من 
يتبنـون نظرة أحادية متصلبة ترفض أّي طرح مغاير أو 
مختلف سـواء أكان األمر متعلقا باملضمون أم بالتقنية. 
لذا فإن ينجح حسن الفرطويس ف كتابة رواية عن عراق 
مـا بعد 2003 بوجهة نظر مخالفة ملا راج، لهو أمر بالغ 
الدقة ففي روايته الجديدة “رأس التمثال” تمكن الروائي 
العراقي حسـن الفرطويس من ترسيب صورة بانورامية 
ملا حدث بعد سـقوط حكم الطاغية صدام ف التاسع من 
نيسـان عام 2003، تلك الصورة املركبة التي جمع فيها 
األسـباب ف حرضة النتائـج، أو النتيجـة الواضحة وإن 

كانت تقيم ف أحد رساديب مقربة النجف.
وأضـاف: ان الرواية ترصد تداعيـات االنهيار املريع الذي 
أعقب سقوط حكم الطاغية صدام ف التاسع من نيسان 
2003، حيث تتناول حكاية بائع خضار متجول احتفظ 
برأس أكرب تماثيل الطاغية املقبور صدام ، بعد أن أوهمه 
أحدهم بأنه يمثل قيمة فنية نفيسـة سيجني من ورائها 
الكثري من املال وانطالقا من تلك الواقعة تتغري حياة بطل 
الرواية مع تنقله من مكان إىل آخر لينتهي به املطاف إىل 
أن يكون أحد كبار اإلرهابيني املنضوين تحت تشـكيالت 

الجماعات اإلرهابية التي تفشـت خالل سـنوات ما بعد 
السقوط.

تقدمهـا  التـي  العراقيـة  الصـورة  :مكونـات  وتابـع 
الروايـة الصـادرة عـن دار “نوفا بلـس” ف الكويت، عن 
شـخوص تنتمـي معاناتهـم إىل حقب متعـددة، أحدهم 
أمري الرومانيس، برتت سـاقه خالل الحـرب مع إيران ف 
عقـد الثمانينات من القـرن العشين، ودفنهـا ف القرب 
املخصص لـه ضمن قبـور رسداب العائلـة، واعتاد عىل 
زيارتها كلما شـّده الحنني إليها، وهذا الرسداب هو ذاته 
مـكان الرواية الـذي جمع بقية الشـخوص، ومن بينهم 
أيضا شـخصية فاضل الدنماركي، الشـخصية الغرائبية 

وصاحـب تجربـة التسـّول عرب العـزف عىل آلـة الناي، 
والـذي عاد إىل وطنـه بعد غربة طويلـة ف بلدان املهجر، 
وقد اتضح ف نهاية الرواية أن هذه الشخصية مستوحاة 
من شـخصية الشـاعر العراقـي فاضل الخيـاط املقيم 
حاليا ف أسـرتاليا.واوضح :أما شـخصية رحمن املصّور 
)الشـميس( والتـي يبدو أنها شـخصية حقيقيـة أيضا 
ومعروفة ف مدينة الشطرة، جنوب العراق )مسقط رأس 
الكاتب( فقد عاشت تجربة التّشد والرتحال انطالقا من 
السـؤال الوجودي الذي بدأ يشـاغب رحمان ويسـتحوذ 
عـىل تفكريه حول ما إذا كانت الحقيقة تكمن ف الصورة 
املقلوبـة داخل صنـدوق الكامريا الخشـبي، أم ف الحياة 

التي يعيشها ف الواقع؟
ولفـت اىل ان«رأس التمثـال« تقـدم مكونـات الصـورة 
العراقية التي تشـكلها شـخصيات تنتمـي معاناتها إىل 
حقـب متعددةهـذه الشـخصيات كلها منحهـا الكاتب 
مسـاحات ف روي األحـداث بحرفية عالية بما يتناسـب 
مـع أهميتهـا الدرامية، كما حدد مسـاحة شـخصيات 
أخرى أقل أهمية كشـخصية جلّشـان، املـرأة الغامضة 
التي جاءت كمعادل موضوعي لدور رأس تمثال الرئيس 
املخلوع، وكسبب ف تغيري حياة بطل الرواية الشيخ نارص 
وكذلـك شـخصية محمود بائع الشـاي الـذي يتخذ من 
الرسداب مقّر سكن دائم، ، وكذلك شخصية مفيد عباس 

الـذي يجمع بني حـّس الفكاهة والظرافـة مع أصدقائه 
وبني التعامل الجـاد مع مهنته كصاحب متجر للمالبس 
الرجالية ،تلك الشـخصيات جمعهـا الكاتب الفرطويس 
كما لـو أنها حبات مسـبحة يربطها بخيط الشـخصية 
املحورية، الشـيخ نارص الذي بدا واهنا مضطربا ف بداية 
الروايـة، لينتهـي به املطاف كزعيم مليليشـيا دينية ينفذ 

أنواع الجرائم لصالح من يدفع له الثمن.
أسـتطرد :وكما حرص الفرطويس عـىل االعتناء بحركة 
شخوصه ف روايتيه السابقتني “سيد القوارير” الصادرة 
عن الـدار العربية للعلـوم ناشون، و”عشـبة املالئكة” 
الصـادرة عـن دار الفارابـي، فقـد جاءت روايـة “رأس 
التمثال” وفق بناء روائي متوازن ومحسوب بدقة ونمط 
رسدي اعتنـى بالتفاصيـل وتمكن من إيصال الرسـائل 
التي يراد تمريرها، وقـد تكون إحداها ما جاء ف الغالف 
الخلفـي للرواية كمقتبس يصف مشـاعر بطـل الرواية 
الشـيخ نارص إزاء رسـالة تسـلمها من املـرأة الغامضة 
جلّشـان ذات التوجهات الصوفية وقـد أرعبه ما جاء ف 
الرسـالة إىل حّد عزوفه عن الرّد عليها، وتحايش قراءتها 
ثانية، فخبأها بعيدا، ف بطانة حقيبته.. لم يكن مستعدا 
لالصطدام بفكرة ثقيلة من هذا النوع، كما لم يكن قادرا 

عىل الفكاك من أرس أنثى بكل هذا السحر.
وختم: نالحـظ هنا رغبة عميقة مـن الرواية ف الدخول 
إىل عوالـم مختلفـة بكل شـفافية وصـدق، إذ ال تعرتف 
بالصـور النمطيـة التـي يقدمهـا اآلخـرون عـىل أنهـا 
الحقيقـة الواحـدة، كل ذلـك بأسـلوب رسدي مقتضب 
ولغة متماسـكة بعيدة عن اإلسـهاب ف إظهار املشـاعر 
املرافقة لألحداث، كما تبنى الكاتب طريقة وصف املكان 
من خالل حركة الشـخوص متجنبا الوصف الفوتوغراف 

التقليـدي.

املراقب العراقي/ متابعة...
األرض بيضاء تلك التي حسبها الغرباء 
كتف امرأة عارية فقضموها »وليواروا 
 « بالوشـايات  رجموهـا  سـوأتهم 
والحديث هنا عن قارة أفريقيا السوداء 
التي يحاول الشـاعر أن يختص تاريخ 
مسـتعمريها باسـتخدام كلمة القضم 
لنهـب ثرواتهـا يقابلهـا  السـيطرة   /
فعـل التعري/ الذي يتعـّدد إىل أكثر من 
رمزهنا لرسـم مالمح القـارة / املكان 
الذي يقيم فيه الشاعر ف دولة السودان 
فهـو: الفطـرة التـي تحتفـي بعنارص 
الطبيعـة وتتعايـش معهـا والتصالـح 
مـع املوجـودات فيهـا الـذي ال يملكه 
الغربـاء املنحـدرون مـن عـرق حزين 
الذيـن أشـاعوا عنها صفـات تحط من 
عـرق سـكانها السـود لتجريدهم من 
إختيارهـم األنسـاني الحـر وملصادرة 
أراضيهـم وضّمهـا لإلِمرباطورّية التي 
كانت ال تغيب الشـمس عنهـا القائمة 
اِسـتعباد اآلخـر وسـلب روحـه  عـىل 

العظيمة,
وضّمـت املجموعة الشـعرّية الصادرة 
عـن الهيئـة املصّيـة العامـة للكتاب 

مـا يقـارب من أربـع وثالثـني قصيدة 
اِشـتغل الشـاعر فيهـا عـىل موضوعة 
الحنني النوسـتالجيا ف مجمل قصائده 
باالِضافـة ملوضوعـة الحـرب التـي ال 
تخلو مجموعة شـعرّية عراقّية صادرة 
ف الثالثـني عام األخرية منهـا ربما ألن 
الحرب مازالت الحدث املأساوي األعظم 
ف حيـاة العراقيـني وكأنهم تقاسـموا 
حصصهـا بالتسـاوي بني قتيـل تحت 
الـرتاب وشيد مـا زال عالـق ف الرتاب 
كما يقول الشـاعر ف قصيدة : »الحرب 

» التـي كتبهـا بذاكـرة طفولّية تصف 
الفقد الذي يل الحرب بالوحش املخيف 
الرابض داخل أروقـة البيت غري مغادر 
يماُل السنني القادمة بأنفاسه عواًء كما 

ف األبيات اآلتّية :
مبكراً ف صباح بعيد«

رأيت الفقد يفرتس العائلة
ف حجرات البيت

حفر أنفاسه
ومن السقف تدلت نظراته

أنيابه تحيط بالدوران
تهتك األبواب واألقفال

ينفث فيها سمومه
ف صباح بعيد
رأيت شبابيك

تغتسل بحرسات الوداع
وبيتاً يخنقه عواء »

وال بد من االِشـارة هنا لهـذه القصيدة 
التـي أنجزهـا الشـاعر بدقـة متناهية 
باِختـزال املفـردات التـي تنسـجم مع 
معانيهـا انسـجاماً تاما لرتسـم مكان 
الحدث متمثالً بالبيت / الوطن كوحدة 
متكاملة من العالقات االنسانّية األليفة 
تهشـمها وتفرتسـها الحرب / الوحش 
التنـني املتمـّدد بهيئتـه التـي ال تقـف 
بوجههـا أبـواب أو أقفال وقـد نجح ف 
كتابة قصيدة متمّيزة عن ويالت الحرب 
ومـا يتبعهـا مـن خـراب دون الوقوع 

بالسائد واملكّرر.

»مبكرًا في صباح بعيد« الحياة نزهة في جوف بركان
يغس��ل الصباح األرض بضيائ��ه بعد الظالم 
أرض  كأنه��ا  بزنه��ة  للماش��ن  ت��راى  حت��ى 
بيض��اء كم��ا ص��ّدق الش��اعر باس��م ف��رات يف 
قصيدته التي تحمل ذات ااِلسم حيث يقول :

زيد الطهراوي 

»ابتسم فأنت ميت » كاتب يوصل إليك الرعب دون تعب منه
املراقب العراقي/ متابعة...

روايـة« ابتسـم فأنـت ميـت« للكاتـب حسـن 
الجنـدي، الكاتـب الذي اخـرتق عقول الشـباب 
عـىل علـم ورضـا منهم. متى ُذكر اسـم حسـن 

الجنـدي تذكر الجن والعفاريت واملخطوطات 
السـحرية وما إىل ذلـك من فزاعـات النفس. 
يتميـز أسـلوبه بالوضـوح والسـهولة، وهنا 

تكمن املشـكلة، حيث يوصل إليك الرعب بدون 
تعب منه أو نصب.

تعترب هذه الرواية للكاتب حسن الجندي عبارة 
عـن عمـل فني مرعـب جميـل. حاكـه الكاتب 
بحرفيـه عاليـة وبراعـة بارعـة. رغم سـهولة 
األسـلوب التي عودنا عليها حسن الجندي إال أنه 

يقدم نوًعا معقًدا من الرعب.
جاء حسـن الجندي بهذه الرواية التي بني أيدينا 
لينسـج نسـيًجا آخر مختلف لقصة رعب أخرى 
ممتعة كغالب أعماله. يعترب حسـن الجندي هو 
مجدد أدب الرعب الجديد، وتلحظ ذلك ف أسلوبه 
املناسـب لجميع األعمار، أسـلوب يفهمه الكبري 
والصغـري، وهـذه مشـكلة كبرية، فبذلـك يكون 

الكاتب مرعب للجميع.
رواية ابتسـم فأنت ميت للكاتب حسـن الجندي 
تعترب من أشـهر أعماله املوجودة عىل السـاحة 

مؤخـرًا. وطبًعـا واضـح جـًدا من اسـم الرواية 
عـىل أي يشء تـدل. قصـة رعب جديـدة وفريدة 
يسـتطيع من خاللها إكمال طريقـه الذي بدأه. 
الطريـق الذي تقرر أنت طواعية أن تسـريه رغم 
ما تتوقعه من رعب وخوف ومشـاعر تضيق بها 

الصدور وتنقطع بها األنفاس.
كاتبنـا حسـن الجندي هو كاتب شـاب مصي 
الجنسـية، ذاع صيته فجأة بسـبب أهم وأخطر 
وأشـهر أعمالـه: ثالثية مخطوطة بن إسـحاق. 
ظهرت ف البداية عىل املنتديات املصية والعربية، 
ثم جاء الوقت املناسـب للرعـب، فطبعت ونزلت 
للمكتبات لرتوج وتنتش ف أوسـاط الشباب عىل 

الخصوص.
يتميز حسن الجندي بسهولة أسلوبه وتعبرياته 
واهتمامه الدائم والدؤوب عـىل أاًل يمل القارئ 
الكريـم. وأن يبقى ذهنـه دائًما وقـت قراءته 
للكتاب، مستيقظ ونشـط، ومرعوب ف نفس 
الوقـت. العجيـب أن القارئ الكريـم يظن أن 
الشـخصيات املوجـودة ف رواياتـه حقيقية 

بالفعل، وهذا ناتج عن أسلوبه الساحر.

نصوص

املراقب العراقي / متابعة...
»كيف تنجح ف الهجرة غري القانونية«... 
عنـوان صادم يحملـه الكتاب السـاخر 
لرّسـام الكاريكاتـري الجزائـري سـليم 
زروقـي، لكن ف تقدير املؤلف »ما يصدم 
أكثـر هي مـرارة الواقع«.وانتقد زروقي 
بشدة ف أعمال سـابقة األفكار املسبقة 
للمجتمعات املغاربية، وكذلك »العرب« ف 
مؤلـف بعنوان »100 % بالد، كيف يمكن 
التخلص منا من أجـل عالم أفضل«.وف 
كتابه املصّور الثانـي الصادر نهاية آذار 
ف فرنسا، تطرق سليم زروقي البالغ 43 
عاما بأسـلوبه الساخر والالذع موضوع 
الهجـرة غـري القانونية، مسـتلهما من 
أحـداث واقعية.ويقـول »ُيخّيـل لبعض 
الناس أني نسـجت قصصا قاسية، لكن 

املـزج بـني حـس الفكاهـة والحكايات 
الحقيقيـة يجعـل األمور بهـذه الصورة 
القاتمة«.وملسـاعدة القـرّاء عىل التمييز 
بـني الواقـع والرسـوم الكاريكاتوريـة 
التـي ينجزهـا، أضاف زروقـي ف نهاية 
الكتاب رمز اسـتجابة رسيعـة يحيلهم 
إىل املقاالت الصحافية والشـهادات التي 
اعتمد عليهـا ف أعماله.ويحبس زروقي 
دمعته لـدى اسـتذكاره شـهادات أدلت 
بهـا مهاجرات خـالل مقابـالت إذاعية، 
وال يفهـم غياب رد الفعل تجاه الفظائع 
املرتكبـة ف ليبيا.ويقـول الرسـام »إنها 
مأساة آخذة ف االتساع، لكن كما يحصل 
مع كورونا، بات األمر اعتياديا وأصبحت 
الوفيات أرقامـا. يجب حصول صدمة«.

منذ حادثـة مقتل الطفل السـوري آالن 

كـردي الذي أثـار العثور عـىل جثته عند 
شـواطئ تركيـا ف العـام 2015 صدمة 
ف العالـم بأرسه، لقي أكثـر من 20 ألف 
شـخص حتفهم خـالل عبور املتوسـط 
وفقـا الحصاءات األمم املتحـدة. كما أن 
يعيـش آالف آخرون ف جحيـم األوضاع 
ف ليبيـا.ف منطقة »كل عائلـة لديها أخ 
أو عـّم أو جار هاجر مـن دياره بصورة 
غـري قانونية«، يرى زروقي أن »مهمته« 
تقـي التطـرق إىل أوجه هـذه الرحالت 
غـالف  أوروبا.ويظهـر  إىل  الالإنسـانية 
الكتـاب عبثيـة الخيـارات املعتمدة من 
األوروبيـني، إذ يصـّور مهاجـرا يغـرق 
بسـبب عدم امتالكه املال الـالزم لشاء 
عوامات نجـاة يمّولها االتحاد األوروبي.

ويرى الرسـام الجزائـري أن »أوروبيني 
السياسـات  أن  يصدقـون  ال  كثرييـن 
املعتمـدة مـن بلدانهـم تفـي اىل آالم 
كبـرية«، ف ظـل مـآس كثـرية تطـاول 
هـؤالء املهاجريـن، مـن حـاالت خطف 
وتعذيـب وقتل.ويرسـم زروقي ف كتابه 
ما يشـبه قادة أوروبيني يزورون سجنا 
ف ليبيا »يجدون أنفسـهم فاعلني بشكل 
مبـاش ف مـا قامـوا ببنائه«.كما ينتقد 
الفنان بشـدة ما يعتربه نفاقا من الدول 
املغاربية ف هذه األزمة، من خالل رسـم 
يظهر حكومة تنظم عمليات هجرة غري 
قانونيـة ملـلء خزينتها باملـوارد املالية.

ويضيف »املهاجرون هم ثمرة السياسة 
الوطنية وتعطل الدولة والفسـاد«.

حسن الفرطوسيسعد عزيز دحام
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

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

نور 9
على 
نور

يف  صناعية  وثورة  تطوراً  يشهد  العراق  كان  عندما 
املعهد  انبثق  املايض،  القرن  وسبعينيات  ستينيات 
العايل للصناعة مستقطباً كفاءات علميَّة وتخصصيَّة 
آنذاك، ثم تحول اىل كلية هندسيَّة ومن ثم اىل الجامعة 
من  البلد  حاجة  ليلبي   1975 العام  يف  التكنولوجيَّة 
الوقت  ذلك  ومنذ  الحيوي،  املجال  هذا  يف  املتخصصني 
التكنولوجية ترفد  الجامعة  وحتى يومنا هذا ما زالت 
بالخريجني،  العام والخاص  القطاعني  العمل يف  سوق 
ولكنها كأي مؤسسة تعليميَّة تواجه تحديات مختلفة.
محمد  أحمد  الدكتور  التكنولوجية  الجامعة  رئيس 
التخصصات  من  الكثري  »هناك  أنَّ  اىل  أشار  الغبان 
الجامعة،  داخل  تدرس  التي  والهندسية  العلمية 
القادرين  الطلبة  بل اآلالف من  املئات  ويتخرج سنويا 
وبجهودهم  بأنفسهم  العمل  فرص  صناعة  عىل 

الذاتية«.
املؤسسات  من  كنظرياتها  تواجه  »الجامعة  أنَّ  وبني 
بالجهود  عليها  تتغلب  لكنها  تحديات،  التعليمية 

والعمل املستمر«.
وعىل الرغم من املخاوف التي اعرتت املعاهد والكليات 
كورونا  جائحة  بسبب  اإلجباري  اإلغالق  بداية  يف 
أنَّ  إال  االلكرتوني،  التعليم  اعتماد  اىل  واضطرارهم 
التكنولوجيَّة  الجامعة  ألنَّ  تخوف  أي  يبد  لم  الغبان 
اىل  أشار  لكنه  طويلة،  مدة  منذ  الطريق  هذا  انتهجت 
االلكرتوني  بالتعليم  خاصة  وتقنيات  ضوابط  اعتماد 

لكي تتحقق الرصانة العلمية. 
هو  تخرجه  بعد  الطالب  حلم  أنَّ  عىل  اثنان  يختلف  ال 
حصوله عىل فرصة عمل تتناسب مع تخصصه العلمي 
ودراسته االكاديمية، مساعد رئيس الجامعة للشؤون 
العلمية والدراسات العليا الدكتور حيدر عبد ضهد بني 
أنَّ »مؤسسات التعليم العايل اليوم تخرج عاطلني عن 
لذلك  البالد،  يف  البطالة  نسبة  زيادة  اىل  أدى  ما  العمل 
لحل  مستفيضة  دراسة  وضع  الرضوري  من  اصبح 
الطالب  كان  سابقة  فرتات  يف  حني  يف  املشكلة،  هذه 
الجامعي يف مراحله الدراسية االخرية يحصل عىل عقد 
عمل يف املؤسسات الصناعية والهندسية، اذ ان الطالب 
يف الجامعة التكنولوجية كان يحصل عىل فرصة للعمل 

وهو ال يزال طالبا«.
يف االعوام السابقة وقبل تطبيق التعليم االلكرتوني كان 
لعدم  املجتمع  افراد  من  الكثري  من  واسع  تذمر  هناك 
اآلليات  عن  الطالب  تغني  التي  التقنية  هذه  تطبيق 
والوسائل التقليدية، واليوم وعندما طبقت هذه اآللية 
بينه  ما  هذا  عليها  اعرتض  من  ايضاً  هناك  الناجحة 
محمد  احمد  الدكتور  التكنولوجية  الجامعة  رئيس 
اعرتاضات  هناك  اآلن  »لغاية  القول:  وتابع  الغبان 
واسعة عىل تطبيق آلية التعليم االلكرتوني، يف حني انها 
اثبتت نجاحها اذ لم يعد الواقع التقليدي يحكم االستاذ 

والطالب بل االفرتايض، اذ اصبح باالمكان اليوم عرض 
النقاش والتواصل  افالم وثائقية، فضال عن فتح باب 

املستمر مع الطلبة«.
لطاملا كان القطاع الصناعي يف العراق الفتا لألنظار، اذ 
لم تكن مصانع ومعامل البالد تهدأ ولم تتوقف اصوات 
الصمت  من  تعاني  اليوم  ولكنها  العمل،  عن  مكائنها 
والسبعينيات  الستينيات  فرتتي  مع  باملقارنة  املطبق 

من القرن املايض.
الدكتور حيدر عبد ضهد اوضح أن »هناك اهمية لعودة 
القطاع الصناعي اىل نشاطه والقضاء عىل التلكؤ الذي 
القطاع  هذا  ازدهار  الن  البلد،  ظروف  بسبب  اصابه 
النوع  الذي يدرسون هذا  الطلبة  بالفائدة عىل  سيعود 
الجدير  ومن  الهندسية،  عن  فضال  التخصصات،  من 
عىل  يحصل  التكنولوجية  الجامعة  خريج  ان  بالذكر 
والنظرية  التطبيقية  للدراسة  نظرا  متنوعة  فرص 

اللتني يتلقاهما الطالب« .
الغبان لفت اىل أنَّ »االمتحان االلكرتوني ال بُد أن يتمتع 
بالخصوصية، فضالً عن التفاعلية، وان يكون االختبار 
وجود  عىل  عالوة  واالبداع،  الذاكرة  لتنشيط  فرصة 
واستخدامها،  االخرتاق  الصعبة  االلكرتونية  االنظمة 
التكنولوجية، الن  الجامعة  وهذا ما يتبعه االساتذة يف 
الجامعة تبث محارضاتها وتجري اختباراتها من خالل 
برمجيات  وذات  وحديثة،  متطورة  الكرتونية  منصة 

وتقنيات عالية«.
للشؤون  الجامعة  رئيس  مساعد  بالرأي  معه  واتفق 

العلمية والدراسات العليا الدكتور حيدر عبد ضهد الذي 
اشار اىل أنَّ »التعليم االلكرتوني ليس وليد اليوم، بل تم 
تطبيقه منذ العام 2012 والقى نجاحاً كبرياً«. ويجزم 
ضهد أن هذه اآللية تكاد تكون هي االنجح اليوم يف ظل 

التطور والحداثة اللذين يشهدهما العالم.
احد  وهو  واملعامل،  التدريب  مركز  اىل  تدخل  عندما 
التكنولوجية  الجامعة  يف  املهمة  العلمية  املرافق 
مختلفة  انواع  وجود  نظرك  سيلفت  االرجح  فعىل 
عن  فضال  الطراز،  القديمة  سيما  ال  السيارات،  من 
سواء  حد  عىل  والحديثة  القديمة  واملعدات  املكائن 
الكثريين  عىل  يخفى  فقد  التدريب،  يف  تستخدم  وهي 
فرصاً  توفر  أن  املمكن  من  التكنولوجية  الجامعة  ان 
شهادات  ومنحهم  العمل  عن  العاطلني  لتدريب 
فتح  او  عمل  فرص  عىل  الحصول  يف  تساعدهم 
مشاريعهم الخاصة الناجحة، حسب قول مدير مركز 
حميد  وسام  الدكتور  الجامعة  يف  واملعامل  التدريب 
للسيارات  ورش  توجد  املركز  »داخل  وتابع   عليوي، 
االخرى  التخصصات  عن  فضال  والنجارة،  والخراطة 
املطلوبة يف سوق العمل، وهذه الفرصة متاحة للجميع 
من دون استثناء، فهذا املرفق العلمي ال تقترص مهمته 
قادر  هو  بل  وحسب،  التكنولوجية  طلبة  تدريب  عىل 
الراغبني  من  املجتمع   رشائح  مختلف  مساعدة  عىل 
وامكانياتهم  مهاراتهم  يالئم  عمل  عىل  بالحصول 

املختلفة«.
ال تقترص الورش التدريبية يف مركز التدريب واملعامل 

السابق  التخصصات  عىل  التكنولوجية  بالجامعة 
اليوم  الحياة  ذكرها بل تتعداها اىل اخرى تعد عصب 
مدير  بينه  ما  هذا  والربمجيات،  الحاسبات  وهي  اال 
حديثه  مواصال  عليوي،  حميد  وسام  الدكتور  املركز 
»هذه الدورات التخصصية مستمرة، ولكن اختري ان 
تكون »اون الين« حفاظا عىل مبدأ التباعد االجتماعي 
وعىل  الجائحة،  فرضتها  التي  الصحية  والرضورات 
الرغم من كل ما سبق اال ان هذه الورش استقطبت 
عددا ال يستهان به من الراغبني بتطوير مهاراتهم يف 
هذا املجال الذي اصبح اليوم جزءا ال يتجزأ من حياتنا 

املعارصة«.
العلمية  للشؤون  الجامعة  رئيس  مساعد  بحسب 
سنويا  تقيم  التكنولوجية  فان  العليا  والدراسات 
الرشكات  مختلف  فيه  تستقبل  خاصا  معرضا 
واملؤسسات، للتعرف عىل الطلبة املتميزين ونتاجاتهم 
كبريا  عددا  أن  اكد  اذ  املتطورة،  العلمية  وبحوثهم 
اختيارهم وتسلموا وظائفهم حال  تم  املوهوبني  من 

تخرجهم من الجامعة.
للتمرين  مكانا  واملعامل  التدريب  مركز  يكن  لم   
االفكار  من  الكثري  نضجت  فيه  بل  فقط،  والدراسة 
مدير  واشار  اخرتاع،  براءات  اىل  الحقا  تحولت  التي 
من  عددا  أن  اىل  عليوي  حميد  وسام  الدكتور  املركز 
من  فريدة  افكارا  يملكون  والذين  املتميزين  الطلبة 
ارض  عىل  وتجسيدها  تطويرها  من  تمكنوا  نوعها، 

الواقع.

تغطيه  الذي  الثاني  هو  العام  هذا  رمضان 
كورونا  و  ياتي  العام  هذا  ولكنه  الجائحة 
السابق  رمضان  من  واشد  اكثر  مستفحلة 
املوصل  مدينة  من  إبراهيم  الحاج  يرى  ..و 
شمال العراق أن الخوف من تفيش فريوس 
السيطرة  يصعب  مستويات  اىل  كورونا 
بهذا  املتخذة  الحكومية  واإلجراءات  عليها 
وتقاليد  طقوس  من  حرمتهم  الشأن 
رمضانية اعتادوا عليها منذ الصغر، ويصف 
أجواء الشهر الكريم هذا العام بأنها حزينة 

ومثرية لألىس.
تدهور  من  عانوا  الذين   فالعراقيون 
للبالد  األمريكي  الغزو  منذ  األمنية  األوضاع 
ممارسة  عن  يوما  يتوقفوا  لم   ،2003 عام 
غري  رمضان،  يف  متوارثة  اجتماعية  عادات 
املرة،  هذه  فعلته  فعل  كورونا  فريوس  أن 
إذ ال زيارات بني العائالت وال صالة تراويح 

مسحرجي  وال  رمضانية  أمسيات  وال 
ليوقظ  الطبول  يطرق  )مسحراتي( 
الحاج  السحور، كما يقول  املوصليني وقت 

إبراهيم.
رشاء  عن  يعزفون  الناس  أن  ويؤكد 
الحلويات والزالبية التي تشتهر بها املدينة، 

فالخوف من الفريوس ألزم الناس بيوتها.
لعبة  تنقطع  لم  السنني  عرشات  منذ 
بغداد  أجواء  عن  الخاتم(  )إخفاء  املحيبس 
غريرّ  كورونا  فريوس  أن  غري  الرمضانية، 
فريقني،  تشكيل  عىل  اللعبة  وتقوم  الكثري. 
األول  الفريق  أعضاء  أحد  الخاتم  ويخفي 
عن  بالكشف  الثاني  الفريق  ويبدأ  بيده 

الخاتم وانتزاعه من خصمه.
ويكشف رئيس اتحاد لعبة املحيبس جاسم 
األسود أن املسابقة الرمضانية بهذه اللعبة 
العبايس  العرص  إىل  بداياتها  ترجع  التي 

دائرة  مع  مداوالت  بعد  العام  هذا  ألغيت 
حديثه  يف  األسود  بغداد.ويميض  صحة 
كانت  الرمضانية  املسابقات  أن  موضحا 
خاصة  الشعبية،  األحياء  بني  أشدها  عىل 

والكاظمية  والفضل  األعظمية  مناطق  يف 
الالعبني  بمئات  تعج  كانت  التي  والكرادة 
بعد كل إفطار، إال أن حظر التجول والتباعد 

االجتماعي حال دونها.
أما الصحفي بكر العبيدي فريى أن الحزن 
فال  العام،  هذا  رمضان  أجواء  عىل  يخيم 
وال  روحانيات  وال  املساجد  يف  صلوات 

صلوات.
كانت  عام  كل  يف  رمضان  لذة  أن  ويرى 
بني  اإلفطار  وموائد  العائلية  الزيارات  يف 
والعصائر  الحلويات  ورشاء  األقارب 
اختفت  والتي  املقاهي،  إىل  والذهاب 
بعض  هناك  فإن  الحزن،  جميعها.ورغم 
ازدياد  منها  العبيدي،  بحسب  اإليجابيات، 
فضال  الواحدة،  العائلة  داخل  األوارص  قوة 
االجتماعي  التكافل  حاالت  ارتفاع  عن 
لم  التي  أربيل  والصدقات.وإىل  والزكاة 
اإلفطار  الهدوء يف رمضان بني  تعرف  تكن 
عيل  الكردي  الصحفي  بحسب  والسحور 
الدينية  الطقوس  إلغاء  تسبب  فقد  عمر، 
االستمتاع  متعة  من  املواطنني  بحرمان 
العوائل  زيارات  إن  الشعرية.ويقول  بهذه 
يف أربيل كانت تمتد من بعد صالة الرتاويح 
ألغى  التجول  أن حظر  السحور، غري  حتى 
التي كانت ال  األسواق  وأغلق  العادات  هذه 
تنام، كسوق شارع اإلسكان وسط املدينة 
الحلويات  ومحالت  باملطاعم  املكتظة 
ألعاب  منافسات  تشهد  والتي  واملقاهي 

الدومينو والطاولة واملحيبس وغريها.

الشهيد محمد الساعدي ملحمة تحرير أرض العراق من دنس أعتى عصابات إجرامية 
التي  األرض  هذه  ومواقف  بطوالت  تاريخ  يف  مصريياً  مفصالً  شكلت  البرشية،  عرفتها 
شاءت لها األقدار أن تكون ساتراً أمامياً للدفاع عن العالم بعد أن كانت عصابات الرش 
السوداء تسعى للزحف اىل كل بلد الغتصاب األرض وقتل السالم، غري أن أبطال هذا الوطن 

أبوا أن يغمض لهم جفن إالرّ بردِّ تلك العصابات إىل أعقابها مدحورة مهزومة.
املخطط  هذا  أفشل  من  هو  خالصة  عراقية  أنامل  خطته  الذي  فالنرص 
وثقها  التي  البطولية  امللحمة  تلك  رسمت  طاهرة  زكية  بدماء  اإلرهابي 
التاريخ، ومن بينها قصة البطل الشهيد محمد سامي الساعدي أحد أبطال 

جهاز مكافحة اإلرهاب من أبناء محافظة بابل. 
استذكرت تلك القصص البطولية ،ومنها قصة هذا البطل الذي قدم نفسه 
اإلرهاب  مكافحة  جهاز  باسم  للمتحدث  ،والبداية  الوطن  لرشف  قرباناً 
صباح النعمان الذي قال: »يف الساعة الواحدة ظهراً يف العارش من كانون 
اإلرهاب  مكافحة  جهاز  قيادة  من  تعليمات  وصلت    ،2015 العام  األول 
بالتحرك اىل محافظة األنبار للبدء بعمليات تحرير املحافظة من عصابات 
داعش اإلرهابية، لتبارش قطعات فوج مكافحة اإلرهاب بابل بالتحرك مع 
باقي قطعات الجهاز، واستطاعت تلك القوات  يف نفس اليوم من الوصول 
إىل املقر املسيطر يف منطقة الطاش األوىل، بعدها تلقت التعليمات بالتحرك 
مع باقي أفواج الجهاز لبدء عمليات التحرير«.وأضاف: »بارشت القطعات 
إىل  توجهت  ثم  ،ومن  األوملبي  امللعب  لتحرير  فتقدمت  التحرير  عمليات 
الذي كلف فوج  الصد  العدو هجوماً عىل حائط  ليشن  البو كليب  منطقة 
القنص  ومفارز  الهاون  قنابر  بواسطة  بتأمينه،  بابل  االرهاب  مكافحة 
واالنتحاريني والعجالت امللغمة وتمكنت القوات من صده«.وتابع النعمان: 
بفوج  املتمثلة  االرهاب  مكافحة  جهاز  قوات  تقدمت  الهجوم  هذا  بعد   «
مكافحة  وفوج  الثاني  االرهاب  مكافحة  وفوج  االول  االرهاب  مكافحة 
القوات  خاضتها   معارك  وبعد  كليب«،  »البو  منطقة  عىل  بابل  االرهاب 
عىل  السيطرة  ،وبعد  الظالمية  للعصابات  الدفاعية  الخطوط  انكرست 
املنطقة بدأت القيادة باعداد خطة جديدة لتحرير باقي املناطق املحيطة، 
املحور  بينها  للقتال من  املحاور حيث كانت هناك ثالثة محاور  فقسمت 
بني  الرابط  الرسيع  الخط  جهة  من  االرهابيني  امداد  يمنع  الذي  الخلفي 

محافظة االنبار واململكة االردنية«.
البطل  النعمان تلك االيام وقلبه يعترصاأللم: »هنا بقى الشهيد  واستذكر 
املتجحفلة  القوات  ظهر  ستحمي  التي  لألرض  املاسكة  القوة  مع  محمد 
من  ويشد  املقاتلني  اخوته  ينبه  ما  دائماً  محمد  البطل  الشهيد  وكان 
كان  انه  املعركة  أرض  يف  معه  كانوا  الذين  زمالؤه  يروي  حيث  عزيمتهم 
كعني الصقر يراقب كل صغرية وكبرية، ويف صبيحة يوم االثنني بدأ التنظيم 
واالنتحاريني  الهاون  وقنابر  املفخخة  العجالت  بواسطة  بالهجوم  املجرم 
املعارك  االخرى. وبسبب شدة  تلو  الواحدة  تنفجر  املفخخات  كانت  حيث 
املتصاعد  والرتاب  البارود  ورائحة  االنفجارات  أصوات  كانت  ورضاوتها 
استمرت  معارك  وبعد  بالدمع،  أعينهم  ويصيب  املقاتلني  اجساد  تغطي 
لساعات أصيب الشهيد بجروح طفيفة، وربما أصابته تلك كانت قد أتاحت 
له االنسحاب من أرض املعركة، لكنه رفض االخالء قائال بابتسامة علت 

وجه: »إْن انسحبت فمن سيعالج الجرحى«  .
محمد   شقيق  استشهاد  بعد   « بالقول:  الجهاز  باسم  املتحدث  يميض 
والتحري  املراقبة  وحدة  يف  يعمل  كان  الذي  جمعة،  سامي  انيس  املرحوم 
يف الجهاز، صدر أمر بانسحابه اىل الخلفيات يف مقر الفوج لكنه قدم طلباً 
كي يبقى يف املقدمة مع من بقي من أخوته من مقاتيل الجهاز، وبالفعل 
الشهيد  كان  ملا  لكن  الطبابة.  يكون مع عنارص  أن  املوافقة عىل  حصلت 
يحمله من وعي باملسؤولية وروح الفريق الواحد جعله يكمل الطريق الذي 
اسمه مع من خلدت  يخلد  أن  إال  ،فأبى  بدمه  انيس  الشهيد  أخوه  رسمه 

أسماؤهم يف سجل املضحني يف سبيل الوطن«.
 وتابع: » يف هذه االثناء طلب الشهيد من آمر الفوج أن يتقدم لألمام أكثر 
من زمالئه وكان طلبه هذا مليئا باالرصار كأنه يعرف أنه ذاهب اىل مالقاة 
»كوارس  نفسها  تسمي  ارهابية  مجموعة  مع  القتال  اشتد  بعدها  ربه، 
االنبار« وهم من جنسيات غري عراقية، ورغم جراحات الشهيد واصابته 
،إال أنه كان يتقدم ويقاتل برشاسة قل نظريها وكان يهتف والدماء تقطر 
منه: »سننترص« ،وكان صوته مدوياً وهو ينظر اىل ذلك الحلم البعيد الذي 
وهو  األثناء  هذه  ويف  الشاحب،  والوجه  الخرضاويني  العينني  بتلك  رسمه 
يتقدم  االنغماسيني  بأحد  ،واذا  االنفجارات  وأصوات  الرصاص  ازيز  بني 
املوت  حامالً  الشهيد  من  االرهابي  هذا  اقرتب  وكلما  املفخخة،  بعجلته 
بسيارته امللغمة اقرتب الشهيد أكثر غري مبال باملوت، ويف لحظة بطولية 
قل نظريها صوب الشهيد بندقيته نحو العجلة فأصاب سائقها االرهابي 
باطالقة لريديه قتيال، بعدها أخىل أحد زمالئه الجرحى وعاد وكأنه النرس 
الجريح الذي أوجعته سطوة الغربان، واستمر الشهيد بعد ذلك بالقتال ولم 
الجدران للحظات  الذي كان يسوره، ثم توارى خلف أحد  يأبه بالرصاص 
الحبيبة   »ابنتي  بالقول:  يتمتم  )رتاج( فقبلها وهو  ابنته  وأخرج  صورة 
أطفال  أجل  أجلك ومن  اليوم من  انني هنا  اعلمي  أعود ألراك ولكن  قد ال 
شهيد«،  أباك  فإن  وتفاخري  رأسك  ارفعي  تكربين  عندما  ابنتي  العراق، 
أغمض عينيه بعدها وهو يقبل الصورة قبلته األخرية  وعاد للقتال وهو 
يصول ويجول يف أرض املعركة«. وأضاف : »ويف لحظة، كأن الزمن توقف 
بارئها  اىل  الطاهرة  روحه  ففاضت  منه   بالقرب  انفجرت مفخخة  فيها، 
السيطرة  القوات  أحكمت  املعارك  من  ساعتني  وبعد  ربه..  بجوار  شهيدا 
عىل املنطقة بأكملها وتم قتل جميع االرهابيني الذين هاجموا القوة، لينقل 

جثمان الشهيد مع عدد من الجرحى اىل املستشفى«.
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حكاية بطولة لن  الجامعة التكنولوجيَّة  تشرع االبواب لمستقبل صناعي مزدهر
يطويها الزمن

 كيف غير ت كورونا
 طقوس وتقاليد رمضان هذا العام في العراق ؟

كان لشهر رمضان نصيب األسد من جلسات السمر ) التعلولة ، خاصًة بعد اإلفطار. 
 »\ مثل  ألعاب،  و  أشعار،  و  تخلرّلتها حكايات  ربما  و  لساعات طويلة،  تمتد  كانت  و 
املحيبس \«، و أكالت، مثل الحلويات و غريها يقدمها صاحب املكان لضيوفه، أو يتفق 
بشأنها عدد من األصحاب يف املحلة ألنفسهم أو لنظرائهم القادمني إليهم من محالت 
هذا  تقاليد  من  كالعديد  كاد،  أو  انقرض  لكنه  بامتياز،  رمضاني  تقليد  هو  و  أخرى. 
الشهر املبارك، بفعل الكوارث السياسية و العسكرية و االجتماعية التي أصابت الشعب 
العراقي طوال نصف القرن املايض. و عىل كل حال، فإن للمجالسة لدى العرب قديما 
آداباً و أصوالً يراعيها عقالء القوم و يحرصون عليها حفاظاً عىل ما توفره من متعة يف 
الحديث اللطيف و طيب يف الِعرشة املتبادلة و فائدة يف اللقاء املتجدد .و لقد قال النبي 
صىل الله عليه و سلم ، كم جاء يف ) بهجة املجالس و أُنس امُلجالس ( البن عبد الرِب : 
املجالس باألمانة ، و إنما يتجالس الرجالن بأمانة الله عز و جل ، فإذا تفررّقا فليسرت 
كلٌّ منهما حديَث صاحبه . و قال أنَس بن مالك يف آداب املجالسة إنه ما أخرَج رسوُل 
الله صىل الله عليه و سلم ركبتيه و ال قدميه بني يدي جليس له قط ، و ال تناوَل أحٌد 
ي  يَده فرتكها حتى يكون هو الذي يدُعها . و عن عمر ريض الله عنه قال : إن مما يصفرّ
ع له  وداَد أخيك أن تبدأُه بالسالم إذا لقيتَه ، و أن تدعوه بأحب األسماء إليه ، و أن توسرّ
يف املجلس . و قد وصف الشاعر كشاجم جليسه املحبب إليه فقال : و جليٍس يل أخي 
َك ُحسُن ظاهِرِه و تحمُد منُه محتضـــَره و يسرتُ عيَب  ثقٍة كأن رّحديثُُه خرَبَه يرُسرّ
صاحِبِه و يسرتُ أنُه ســرتَه و روى األصمعي عن العالء بن جرير عن أبيه ، قال : قال 
األحنف بن قيس : لو جلَس إيلرّ مائٌة ألحببُت أن ألتمَس رىض كل واحد منهم. و كان يقال 

: الجليس الصالح خريٌ من الوحدة ، و الوحدة خريٌ من الجليس السوء .

رمضان في ضمير
جلسات السمر »التعلولة« بعد االفطار التراث البغدادي



فاتحت صحة ميسان، وزارة الصحة لتحويل 
يف  العاملني  اليوميني  واالجراء  املتطوعني 

مؤسساتها الصحية اىل عقود وزارية.  
الناس(  و  )املرقب  تلقت  بيان  يف  وقالت 
نسخة منة ان مدير عام صحة ميسان عيل 
العالق وعقب اجتماع ضم معاونيه ومدراء 

خاطبت  الدائرة  ان  اىل  اشار  كافة،  االقسام 
بهذا  يطالبها  رسمي  بكتاب  الصحة  وزارة 
الذي  الهام  الدور  إىل  مشريا  الخصوص، 
خالل  واملتطوعني  اليوميني  االجراء  يؤديه 
عملهم يف املؤسسات الصحية التابعة لدائرة 

صحة ميسان.

منحنى  أن  واسط  صحة  دائرة  كشفت 
وباء كورونا يف املحافظة وصل اىل مرحلة 
من  مئات  تسجيل  بعد  جدا«  خطرية 

الحاالت املوجبة يوميا.
مراكز  جميع  ان  بيان  يف  الدائرة  وقالت 
العزل يف محافظةواسط ويف اقضيتها ويف 
طريقها  يف  التعليمي  الزهراء  مستشفى 
القصوى. االستيعاب  طاقة  وصول  اىل 

اغلب حاالت كورونا  فان  البيان  وبحسب 
تصل اىل املستشفيات يف حالة حرجة جدا 

وتحتاج اىل اجهزة تنفس  .
املواطنني  إىل  دعوتها  الدائرة  وجددت 
تسجيل  بعد  الوقائية  بتعليمات  بااللتزام 
كمامات  بارتداء  املواطنني  من    ٪٥ التزام 
وابتعادهم عن اي تجمعات.يذكر أن خلية 
ازمة واسط أعلنت يف وقت سابق تسجيل 
٨ آالف إصابة بالفايروس يف املحافظة يف 

الوقت الحارض.

السيد رئيس الوزراء املحرتم
والقائد العام للقوات املسلحة

نحن ضباط ومراتب الكلية العسكريه نطالب بتطبيق نظام البديل الذي امر سيادتكم العمل 
به يف الجيش العراقي كذالك نطالب بالغاء االستقطاعات من رواتبنا شهريا ١١٠الف دينار 
قبل  من  باالكراه  علينا  الذي فرض  املعسكر  يف  الطعام  يومي واليخدمنا  نزول  نحن  لكون 
امر الكلية العسكريه السابق ونحن عىل ابواب شهر رمضان املبارك واملبلغ املستقطع من 
الدينار العراقيكذلك الطعام  رواتبنا يثقل كاهل معيشتنا مع صعود الدوالر االمريكي امام 
اليتناسب مع كبار السن من املنتسبني لكونهم يعانون من امراض مزمنةوكلنا ثقة بان هذه 
املطالب عامه وليس خاصه سوف يتخذ القرار املناسب من سيادتكم بانصافنا اسوة مع 

الوحدات العسكرية القريبه من الكلية العسكرية مصنع االبطال والله املوفق ٠٠٠

                                                                                                                 *  عيل سامي

يف  املفسوخة عقودهم  من  عدد  نظم 
سكنة  من  والداخلية  الدفاع  وزارتي 
املثنى، اليوم السبت، وقفة احتجاجية 
لوظائفهم،  بإرجاعهم  للمطالبة 
.١٠7 العام  العفو  بقرار  وشمولهم 

إن مطالبهم ترتكز  منهم   وقال عدد 

يف  لوظائفهم  أخرى  مرة  بإعادتهم 
بنظر  واألخذ  العسكرية  وحداتهم 
قدموها. التي  الخدمة  االعتبار 

وأشاروا إىل أن عددهم يف املثنى يصل 
النظر  إىل  إىل ألف منتسب، فيما دعوا 

لظروفهم اإلنسانية الصعبة.

واسط،  يف  األزمة  خلية  شكلت 
لجنة مشرتكة مع غرفة التجارة 
بسيط  ربح  هامش  لتحديد 
الرضورية  املستوردة  املواد  عىل 
ستقوم  فيما  املواطنني،  لحاجة 
مع  باالشرتاك  مختصة  فرق 
برصد  االقتصادي  األمن  جهاز 

عقوبات  وفرض  املخالفات 
املخالفني.وقال  عىل  وغرامات 
محمد  املحافظ  الخلية  رئيس 
يف مؤتمر صحفي عقد  املياحي 
يف مبنى قيادة رشطة املحافظة 
انه سيتم اإليعاز ملنافذ املواد التي 
بيض  مثل  محليا  إنتاجها  يتم 

والخرضاوات  والدجاج  املائدة 
ببيعها بأسعار الجملة.يذكر أن 
األسواق املحلية يف واسط وعدد 
ارتفاع  شهدت  املحافظات  من 
غري مسبوق يف األسعار بالتزامن 
مع حلول شهر رمضان وارتفاع 

أسعار رصف الدوالر.
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تحويل االجراء الى عقود وزارية

مناشدة.اىل رئيس مجلس الوزراء
انا عىل يقيني بان العراق بلد الكرم والغنى واالجدر باهل بيته ان يفيضوا عىل عيالهم من خريات هذا البلد ، 
نحن فئه آمنا بالله ووقفنا بوجه النظام البائد امتنعنا وتصدينا لسياسته القذره وتحملنا كافة تبعياتها ان 
ذاك من ظلم واضطهاد والتعذيب الجسدي والسجون واالعدامات فرصفت لنا تلك البطاقه الحمراء لتكون 
بالطرق  الدوله  مؤسسات  من  والحرمان  املعونات  كل  قطع  املدنيه  الحياة  يف  ضدنا  تمارس  ضغط  وسيلة 
الخبيثه وهذا أكرب مقتبس يثبت لنا مظلوميتنا واليوم نناشدكم بإسم الحريه التي جاءت بعد سقوط هدام 
الربملان  قبة  يف  الخريين  بجهود  النهائيه  مراحلها  إىل  قضيتنا  وصلت  ان  بعد  كاملة  حقوقنا  ننال  ان  اللعني 

وخارجه منتظرين التصويت أن شاء الله ومن ألله التوفيق حفظكم.

                                                                                                                                     * امني الشوييل

الخطة  خالل  املزروعة  املساحات  تقليل  الزراعة  وزارة  أرجعت 
الصيفية ومن ضمنها الشلب يف ميسان لوجود أزمة مائية واعتماد 
البلد فقط عىل الخزين املتوفر من عام 2٠١9، وذلك يف معرض ردها 
الوزارة  الشلب يف ميسان من قرار  ملزارعي محصول  عىل شكاوى 
نهر  ضفاف  عىل  الواقعة  األرايض  يف  الشلب  زراعة  بمنع  القايض 
ميسان  أن  النايف  حميد  الوزارة  باسم  املتحدث  وأوضح  دجلة.  
ليست محافظة شلبية ويف مثل هذه الظروف تقترص زراعة الشلب 
الزراعة  أن  إىل  الفرات األوسط، فيما لفت  اإلروائية يف  املناطق  عىل 
املائية لبحث هذا امللف ويف حال  ستعقد اجتماعا مع وزارة املوارد 
زيادة الوفرة املائية للخطة الزراعية سيتم السماح مليسان بزراعة 
بوقت  ميسان  يف  الشلب  محصول  مزارعي  من  عدد  الشلب.وشكا 
سابق عرب املربد من قرار وزارة الزراعة األخري القايض بمنع زراعة 
الزراعية الواقعة عىل ضفاف نهر دجلة بحسب  الشلب يف األرايض 
موفق«  »غري  وهو  الفالحني،  عىل  يؤثر  القرار  أن  مؤكدين  قولهم 

ويجب دعم الزراعة يف البلد، حسب قولهم.

الرابعه الرشطة  الفرقة  الثاني لواء السادس عرش  الفوج  نحن منتسبو  
الخطورة وحالياً  السادس عرش بمخصصات  لواء  االتحادية.. تم شمول 
بـعـد وصول كتاب موافقات السيد الوزير وقيادة العلميات املشرتكة تم 
استبعاد الفوج الثاني من الخطوره,..بخصوص مخصصات الخطورة ... 

تم رصف املخصصات يوم  6/4
ملقر اللواء الفوج االول والفوج الثالث.. وتم االستالم بأثر رجعي بخصوص 
 ... الخطوره  استبعادة من  تم  الثاني  الفوج  الخطوره فقط  مخصصات 
وهوه  املركزي  الحله  سجن  حماية  بواجب  مكلف  الثاني  فوج  ان  علماً 

اليقل خطوره عن املناطق الساخنه .
هذا ولكم االمر ...

                                                   * حسن الشيباني

ميسان  كهرباء  توزيع  مديرية  استحدثت 
الثانوية  الرسالة  ملحطة  املغذي  الخط 
الجديدة فضال عن مغذيات كهربائية عدد 2 

يف مدينة العمارة.
و  املراقب  تلقت)  بيان  يف  املديرية  وقالت 
عىل  يعمل  املرشوع  إن  منه  نسخة   ) الناس 
من  يخرج  الدائرة  مزدوج  خط  استحداث 
 3٨٠٠ بطول  املتنقلة  العمارة  غرب  محطة 
الجديدة  الثانوية  الرسالة  محطة  لتغذية  م 

الخط  مع  انجازها  بعد  للعمل  ستدخل  التي 
خط   ،KV  ١١ مغذيي  استحداث  عن  فضال 
بمسافة  والثاني  األول  السماعات  شارع 
مجمل ١6٠٠م اللذان سيخرجان من محطة 
حي  من  جزئيني  لتغذية  الجديدة  الرسالة 
خطة  ضمن  املرشوع  أن  إىل  الرسالة.وأشار 
الجنوب  كهرباء  لتوزيع  العامة  الرشكة 
لفصل  واستعداداً  املحافظة  يف  الطارئة 

الصيف القادم.

و  كريمة  حياة  توفري  اىل  بحاجه  العراقي  الشعب  الوزراء..  رئيس  السيد 
توفري خدمات تليق باملواطن العراقي يف بلد النفط والخريات و الحضارات 
... االلف الخرجني الشباب عاطلني عن العمل... وتفىش الجهل يف املجتمع 
العالم  ..نعم  كل دول  العراقي  انجز اعمار حقيقي وخدم الشعب  ال احد 
فيها رسقات من املشاريع وتاخذ نسبه لكنتنجز اعمار .. نحن هنا بنايات 
املدارس 3 دوامات مدرسه ... العالجاليتوفر باملستشفى تاخذه من صيدلية 
اهلية بسعر مضاعف .. الله ينتقم من كل فاسد وضالم بحق محمد وآل 

محمد الطيبني الطاهرين.

                                                     * سعد عاشور حسني

شكا عدد من أصحاب »علوات« بيع الطابوق من كساد 
وتوقف شبه تام يف تسويق الطابوق وذلك لالرتفاع غري 
املعقول يف سعر تلك املادة ومن تراجع وتوقف عملهم 
أحيانا ً نتيجة ضعف حركة البيع بسبب ارتفاع أسعار 
الدبل )التك( والذي يبلغ 4 آالف طابوقة من 6٠٠ ألف 

إىل ٨٠٠ ألف دينار.
ورأى عدد منهم خالل حديثهم، إن ذلك االرتفاع يعود 
ملعامل  )املجهز  الوقود  مشاكل  منها  أسباب  لعدة 

تعود الرتفاع  املشكلة  أن  آخرون  بينما قال  الطابوق( 
سعر رصف الدوالر مقابل الدينار العراقي الذي أثر عىل 
قولهم.يشار  حسب  التجارية  الحركة  مفاصل  جميع 
إىل أن ميسان كانت قد سجلت تباين يف أسعار الطابوق 
يف  العاملون  وأرجع  دينار  مليون  إىل  ألف   ٨٠٠ مابني 
الوقود  سعر  ارتفاع  منها  أسباب  عدة  إىل  املجال  هذا 
املجهز للمعامل، فضال عن الجباية الحكومية التي يتم 

إستحصالها بشكل سنوي من تلك املعامل.

المفسوخة عقودهم يطالبون بإعادتهم مخصصات خطورة 

أراٍض سكنية 

أصحاب »علوات« بيع الطابوق 
يشكون ضعف البيع لعدة أسباب

أرايض  ضمن  دونما   4٨٠٠ الديوانية  يف  املحلية  الحكومة  أفرزت 
إلضافتها  الرسمية  موافقاتها  إستحصال  تم  التي  الدفاع  وزارة 

ضمن التصميم األساس للمحافظة.
و  )املراقب  تلقت  بيان  يف  الشعالن  زهري  الديوانية  محافظ  وقال 
الناس( نسخة منه إنه وخالل اجتماع اللجنة العليا لتوزيع األرايض 
األرايض  قطع  فرز  إجراءات  بإكمال  املعنية  الدوائر  توجيه  تم  انه 
اإلجراءات  واختصار  الجديد  األساس  التصميم  ضمن  السكنية 
التسجيل  البلديات،  )البلدية،  املعنية  الدوائر  كافة  مع  الروتينية 
العقاري، التخطيط العمراني، عقارات الدولة( لغرض تخصيصها 
لكافة الرشائح املشمولة واملستحقة من أبناء املحافظة واملبارشة 

بتوزيعها وفق التعليمات والضوابط القانونية.

نفذت قيادة رشطة واسط حملة لرفع 
النفايات من مركز مدينة الكوت، بعد 
تراكمها بسبب إرضاب عمال النظافة 
املطالبني بتحويلهم إىل عقود وزارية.

نفذت  الحملة  إن  عيان   شاهد  وقال 
من  للرشطة  تابعة  آليات  باستخدام 
يف  الحمل(  ومركبات  )الشفالت  نوع 

األسواق الرئيسية واملناطق السكنية.
مدينة  مواطني  من  عدد  أن  يذكر 
عن  سابق  وفت  يف  أعلنوا  الكوت 
من  األجراء  مطالب  مع  تضامنهم 
عمال النظافة، داعني الجهات املعنية 
تراكم  بعد  سيما  مشكلتهم  حل  إىل 

النفايات يف املدينة.

سعر  فرض  الزراعة  وزارة  تعتزم 
محدد عىل تجار وباعة الدجاج يف 
األسواق املحلية وممارسة الرقابة 
األجهزة  مع  بالتنسيق  عليهم 
السعر  تطبيق  لضمان  األمنية 
الذي تحدده وذلك اعتباراً من يوم 
باسم  املتحدث  االثنني.وقال  اليوم 
األخرية  إن  النايف،  حميد  الوزارة 
وأصحاب  التجار  مع  ستجتمع 
الدواجن لتحديد السعر مع وضع 
وانه  سيما  لهم،  ربحي  هامش 

الدجاج  إنتاج  موعد  عىل  يتبق  لم 
املحيل سوى ١٥ يوما.وفيما يتعلق 
بمنع أو فتح االسترياد أمام دخول 
املواد الزراعية الغذائية إىل البالد يف 
باألسواق  أسعارها  تقلبات  ظل 
سيتم  انه  النايف  أوضح  املحلية 
دخول  أمام  االسترياد  إغالق 
الحايل  الشهر  نهاية  الطماطم 
املقبل  آيار  من  األول  كون  وذلك 
سيشهد توفر املحصول املحيل من 
ذاته  الوقت  يف  مشرياً  املنتج،  ذلك 

إىل أن الوزارة تدرس فتح االسترياد 
بشكل  والباذنجان  الخيار  أمام 
أسعارها. الرتفاع  نظراً  مقنن 

بحسب  األسواق  وتشهد  هذا 
حديثهم،  يف  املواطنني  من  العديد 
ارتفاع يف أسعار السلع والبضائع 
وكذلك الدجاج اللحام مما أدى إىل 
الجهات  ومطالبة  املواطنني  تذمر 
األسعار  بمراقبة  الحكومية 
ومتابعة األسواق السيما مع قرب 

حلول شهر رمضان املبارك.

المستقطعحملة في واسط لرفع النفايات
 من رواتبنا يثقل كاهل معيشتنا

اىل//سيادة رئيس الوزراء املحرتم السيد مصطفى الكاظمي:
وتحقيق  جنبنا  بالوقوف  نناشدكم  العراق  عموم  يف  العليا  الدراسات  طلبة  من  ابنائكم  نحن 
بسبب  وذلك  درجات   ١٠ كريف  قرار  بإصدار  العلمي  والبحث  التعليم  وزارة  قبل  من  مطلبنا 
نسبة املكملني تعدى  ٪ 9٠ يف الجامعات واالقسام كافة وحاالت الرتقني التي تعدى نسبة  ٪ 3٠ 
اإلكمال  نسب  يقلل  بقرار  نناشدكم   2٠2١-2٠2٠ الدرايس  العام  طلبة  نحن  دفعة  كل  من 

والرتقني إسوة بطلبة العام السابق ...
مع فائق الشكر والتقدير

                                                      * طلبة الدراسات   العليا  يف العراق    

]] تحية طيبة من الخريج غري املحارض.. رئيس الوزراء بعد املطالبة بحقوقنا .. كل النواب 
واللجنة املالية ولجنة الرتبية النيابية والوزارة تقول من يحسم امركم هو رئيس الوزراء نرجو 
من جنابكم قيادة ملفنا وإطالق درجات الحذف واالستحداث للكل وعدم حرصها لفئة معينة 

)رسمية( واصدار امر رسمي بذلك »وشكًرا [[

                                                      * ملياء حامد 

تحديد هامش الربح على المواد المستوردة

الصحة : وصل الوباء في محافظة واسط الى مرحلة »خطيرة جدا«

يف  املحلية  الحكومة  أعلنت 
املثنى، أن مفارز من جهاز 
والجريمة  الوطني  األمن 
ستبارش  االقتصادية، 
األسعار  ملراقبة  بحمالت 
ومحاسبة التجار املتالعبني 

قبل حلول شهر رمضان.
وذكر املحافظ أحمد منفي 
املشرتكة  الحمالت  تلك  إن 
املستهلكني  لحماية  تهدف 
ممن  التجار  ومحاسبة 
يستغلون الظروف الحالية.

تلك  أن  إىل  منفي  وأشار 
أرقام  خصصت  الجهات 
هواتف ساخنة لإلبالغ عن 
باألسعار  تالعب  حالة  أي 

خالل هذه الفرتة.

حمالت 
لمراقبة األسعار

استحداث خط مغذي لمحطة الرسالة 
الثانوية ومغذيين في مدينة العمارة

ماهي اسباب ارتفاع اسعار الدجاج؟

ابنائكم نفرتش  املعتصمني يف بغداد نحن  التقنيه يف ذي قار  املعاهد  # خريجي 
واملخاطبات  الكتب  بعد  التعني  يف  وانصافنا  بحقوقنا  للمطالبه  خرجنا  االرض 

الكثريه للحكومه املركزيه يف بغداد ولم نجد اي ردود او استجابه
يف  هنا  االعتصام  ساحة  يف  املرة  هذه  جاده  ابويه  وقفه  معنا  الوقوف  نرجوا 
وليس  صادقه  وقفه  معنا  لك  تكون  وان  واملخاطبات  بالكتب  وليس  بغداد 
نحن  اصبحنا  املتجولني  للباعة  وال  للمتسولني  الطرقات  تعد  فقط.*لم  وعود 
ليوم تتزاحم عىل األرصفة ماذنبنا نحن كاىف من تهميش وظلم لهذة الرشيحة 
املظلومه من سنوات نحن نريد ابسط حق من حقوقنا وهو التعيني                                         
                                              *_اعتصام التقنيون ال تراجع حتى تحقيق مطاليب

وعود فقط

نناشدكم بالوقوف جانبنا وتحقيق مطلبنا

شكاوى لمزارعي محصول الشلب

نطالب بما ييل
* عدم ادخال اي عمالة مرصية 
ملك  النفط   ... للعراق  واردنية 
مخول  وغري  العراقي  الشعب 
بعقد  املوقت  الوزراء  رئيس 
عليها  يعمل  مالم  اتفاقية  اي 
تصويت من الشعب !.عدم بيع 

محطات الكهرباء لالكراد

وااليادي  الفاو  ميناء  بناء    *
العاملة فيه عراقية

الصيني  االتفاق  تفعيل    *
وبنوده االصلية وليس االلتفاف 

عليها
االمريكية  القوات  خروج   *
او رشط.  العراق بدون قيد  من 
الجيش  تقويه  عىل  العمل  مع 

بكل  االمني  امللف  وتسلمه 
العراق كجهة ومرجعية عليا .

توقيع  عدم  الكاظمي  عىل   *
دون  امريكا  مع  معاهدة  اي 
ليس  فهو  للشعب  الرجوع 

منتخب.

           * غفران االمري

مطالب شعبية

اين اوصلتم البلد يا فاسدون ؟

الحذف واالستحداث

حقوق ضائعة
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أفشاد تقريششششر نشره موقع 
األمريكي  نيشوز«  »سشايرب 
بوقوع ترسيشب بيانات 
ششخصية ملشا ال يقل 
مليشون   1.3 عشن 
مسشتخدمي  مششن 
تطبيششششق »كلوب 
األمريكي. هاوس« 
البيانات  وتضمنت 
ملستخدمي  املرسبة 
أسشماءهم  التطبيق 
عىل  وحساباتهششششم 
التواصل  وسشششششششائل 
إىل  إضافشة  االجتماعشي، 

تفاصيل أخرى، وفق التقرير.
وقشد يشيء القراصنشة اسشتغالل البيانشات 
الواقعة بني أيديهم، بحسشب »سشايرب نيوز«، والتي قد تسهل 

استهداف أصحابها.
وأضاف التقرير: أن موقع »سشايرب نيشوز« تواصل مع »كلوب 
هشاوس« للتأكد من صحشششششة ترسب قاعدة البيانات وما إذا 
كان »كلشوب هاوس« عىل علم بأي خشششششششششرق ألنظمتهم 
حتشى وقشت كتابة هشذا التقرير، إال أنشه لم يتلقشى أي رد من 

الركة«.
يششار إىل أن »كلشوب هاوس« اجتاح العالشم االفرتايض وجذب 
املاليشني يف وقت قصششششششري لكششف عوامله ومشا يحمله من 

جديد.
وتحقق خدمة »كلوب هششششششاوس« األمريكية نجشششششاحا 
كبشريا يف األششهر األخشرية، وهشي ششبكششششششة اجتماعيشة 
صوتية تتيح للمستخدمني التجمع يف غشششششششرف محادثات 

افرتاضية.

»تيك توك« األكثر تحميال فى العالم خالل آذار الماضي

أزاحت رشكة Lenovo الستار عن 
 Legion Phoneاألقشوى هاتفهشا 
Duel 2 الشذي طورتشه ليكون من 
بني أفضل هواتف األلعاب وأكثرها 

تميزا لهذا العام.
ويأتشي الهاتشف الجديشد بشاششة  
بوصشة،   6.92 بمقشاس    OLED
 )1080/2460( عرضهشا  دقشة 
بيكسشل، ترددهشا يصشل إىل 144 
هيششششششرتزا، ومعدل سشطوعها 
ششمعة/م   1300 إىل  يصشششششل 

تقريبا.
ويتميز هذا الجهاز بكامريا أمامية 
منبثقشة بدقشة 44 ميغابيكسشل، 
مثبتة عىل محشور متحرك مخفي 
داخشل الهيكل، ويخرج هذا املحور 
مشن عشىل جانششششششب الشاششة 
بششكل فريشد عنشد حمشل الهاتف 
يسشاعد  مشا  أفششششقشي،  بششكل 
اسشتعششششمال  عشىل  املسشتخدم 
الكامريا والتحكم باأللعاب بصورة 

أفضل.

معالشج  عشىل  حصشل  كمشا 
 5G  888  Snapdragon
وصشول  وذواكشر  املتطشور، 
عشوائي 12 و16 غيغابايت، 
يمكنانه من العمل بسالسة 
مشع ششبكات 5G، وذواكشر 
تخزين داخليشة 256 و512 

غيغابايت.
 Lenovo وزودتششششششششه 
ثنائيشة  أساسشية  بكامشريا 
 )16+64( بدقشة  العدسشة 
ميغابيكسشششل، ومنفذيشن 
لرائح االتصال بالشبكات 
الخلوية، و4 مايكروفونات 
الذكاء  تعتمد عىل تقنيشات 
االصطناعي لتنقية الصوت 
وعزل الضوضاء الخارجية، 
إضافشة إىل مروحة صغرية 
عىل الهيكل تساعد يف تربيد 
الداخلية  املعالج واملكونات 
أثناء االستخدام املطول مع 

ألعاب الفيديو.

لينــوفـــو تكشـــف عــن هـــاتف بقـــدرات جبـــارة

جمعية طبية: األجهزة اإللكترونية تؤثر على منظم ضربات القلب 

سوني بصدد اضافة العاب بالي ستيشن الشهيرة الى الهواتف
زفشت رشكشششة »سشوني« 
ششارة  بششششرى  اليابانية 
ألعشاب  عشششششاق  لشكل 
منصشة األلعشاب الششهرية 

»باليستيشن«.
وقالشت رشكشة »سشوني«، 
يف ترصيحشات نقلها موقع 

التقنشي  »إنغادجيشششششت« 
»سشوني«  إن  املتخصشص، 
تسشعى حالشششششيشا لجلب 
»باليستيشن«  ألعشششششاب 
الششهششششرية إىل الهواتشف 

الذكية«.
»سشوني«  عينشت  وفعليشا 

قسشم  يف  تنفيذيشا  مديشرا 
أجشل  مشن  »باليستيششن« 
الرتكيشز عشىل نقشل ألعشاب 
املنصة الشهرية إىل الهواتف 
الذكيشة، وكيفية اسشتفادة 
الركة اليابانية من األمر.

ولشم تحدد »سشوني« األطر 

الخطة،  تلك  لتنفيذ  الزمنية 
ولكشن يتوقع أن تسشتغرق 
تلك املهمة فرتة ما بني 3 إىل 

5 سنوات تقريبا.
وتمتلشك »سشوني« تاريخشا 
طويشال من محشاوالت دمج 
إىل  »باليستيششن«  ألعشاب 
وكان  الذكيشة،  الهواتف 
إطالقهشا  أششهرها 
»إكسبرييا  هاتشششف 
والششششذي  بشالي«، 
هاتشف  أول  يعتشرب 
 » يستيششن بال «

فششي العالم.
وكانشت سشوني قد 
فششي  تعهششششدت، 
وقشت سشابق، بشأن 
األلعشاب  مشن   %99
عىل  املوجشششششودة 
»باليستيشن  منصة 
سشيمكششششنها   »4
أن تعمل عىل أجهزة 
 »5 »باليستيششششن 

الجديدة.

تقرير يكشف عن تسريب بيانات 1.3 
مليون من مستخدمي »كلوب هاوس«

ويندوز 10 يتيح إخبار مايكروسوفت بكيفية استخدامك للحاسب
يتيشح لشك وينشدوز 10 قريًبشا فئات 
اسشتخدام مختلفشة، مثشل: األلعشاب 
التشي تخشرب نظشششششام  واألعمشال، 
التششغيل كيشف تخطط السشتخدام 

الجهاز.
ويف أحشدث إصدارات نظام التششغيل 
ويندوز 10، ظهرت شاششة إعدادات 
مخفيشة ضمشن قسشم التخصيشص 
التشي  الجهشاز،  اسشتخدام  تسشمى 
تحتشوي عشىل سشت فئشات مختلفة 
لكيفية التخطيط الستخدام جهازك.

الجهشاز  اسشتخدام  إعشداد  ويعشد 
اختيارًيشا، لكشن عند التمكشني، فإنه 
يسشمح لشك بتحديشد فئشات مختلفة 
تتوافق مع كيفية استخدامك لنظام 

التشغيل ويندوز 10 التالية:
األلعشاب: العشب واكتششف األلعشاب 

وواكب اإلصدارات الجديدة.
العائلة: تواصل مشع العائلة بأكملها 

وقم بتحريشر إعشدادات األمان ومنح 
كل ششخص حسشاب خشاص به عرب 

هذا الجهاز.
اإلبداع: اجعل األفكار تنبض بالحياة 
من الروايات والعروض التقديمية إىل 

الصور ومقاطع الفيديو.
األعمشال املدرسشيه: دون املالحظات 

واكتب املقاالت وتعاون يف املشاريع.
مقاطشع  ششاهد  الرتفيشه:  وسشائل 
وابقشى  الويشب  وتصفشح  الفيديشو 
التواصشل  بمنصشات  اتصشال  عشىل 

االجتماعي.
وإدارة  النفقشات  تتبشع  االعمشال: 

العمالء وإدارة عملك.
وبعد تمكني الفئة، يقوم ويندوز 10 
بإنششاء مفتاح تسشجيل ضمن لكل 

فئة حددتها.
وكان ُيعتقد أن تحديد فئة اسشتخدام 
الجهشاز قد يتسشبب يف قيشام ويندوز 

10 بضبط نظامك بناًء عىل التحديد، 
رشكشة  أن  أيًضشششا  يعتقشد  وكان 
اقرتاحشات  تقشدم  مايكروسشوفت 
وإرشادات للتطبيق بناًء عىل الفئات.

لكشن الركة 
ت  نشر
مشن  املزيشد 

ت  مشا ملعلو ا
حول امليزة التي 

أنهشا  إىل  تششري 
األرجح  تركز عشىل 

البداية عىل تقديم  يف 
التوصيشات واألدلة من 

 Microsoft خالل تطبيق
.Tips

ضمشن  الركشة  وقالشت 
مالحظشات اإلصشدار ملعاينة 

21354: يمكنك تحديد جميع 
الطرق التي تخطط السشتخدام 

عشىل  للحصشول  بهشا  جهشازك 
بالنسشبة  مخصصة  اقرتاحات 

للنصائح واألدوات والخدمات.
 Microsoft تطبيشق  ويتضمشن 
Tips دعًمشا للميزة حيث يتم رسد 

الفئات يف سالسل التطبششششششيق، 
ويأمل املسشتخدمون يف أن توسع 
الركشة هشذه امليشزة لتششمل 
وضبشط  النصائشح  تقديشم 

النظششششششششششام  إعشدادات 
االفرتاضيشة بنشاًء علششششششى 

استخدامات الجهاز.

بشدأت فيس بشوك يف إضافشة تصنيفات إىل 
الصفحشات السشاخرة حتشى يتمكشن من 
التأكشد بششكل إضشايف مشن أن النشاس ال 
يخلطون بني السخرية واألخبار الحقيقية 

 .TheNextWeb وفًقا ملا نقله موقع
وعىل الرغم من أن األششخاص املتمرسشني 

عىل اإلنرتنت يجيشدون التمييز بني األخبار 
»الحقيقية« والسشخرية، لكشن العديد من 
مسشتخدمي Facebook ال يجيشدون ذلك. 
مشن الششائع جشًدا أن ترى ششخشششششًصا 
يشارك مقااًل أو خربا سشاخرا كما لو كان 

جاًدا. 

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعالن الركة 
بطرح تسميات »مسئول عام« و«صفحة 
املعجبشني« ملزيشد مشن الششفافية. وبدأت 
التسميات يف الظهور اليوم، عىل الرغم من 
أن Facebook يششري إىل أنه »يخترب« امليزة 

لذا فهى مازالت لم تطلق رسميا.

أعلنششششششت رشكة غوغل أنها 
بشدأت باختبشار تقنشششششيشات 
منصشة  عبششششششششر  جديشدة 
سشتمنح  التشششششى   WebXR
األجهششششششزة  مسشتخششدمي 
إمكانيشات  الذكيشة  والهواتشف 
بمشا  للتمتشششششششع  مذهلشة 
الواقشع  حولهشم يف عششششالشم 

املعزز.
وقالشت غوغشل ىف تدوينشة لها 
املعزز  »الواقع  املوضشوع  حول 
واالفشرتايض يمنحاننا إمكانية 
تغيري الواقشع مشششششن حولنا، 
هاتشني  بشني   WebXR تجمشع 
لجعلهششششششمشا  التقنيتشني 
أكثشر مالءمة وسشهششششششولة 
نطاق  عشىل  للمسشتخشششدمني 

واسع«. 
وأششارت الركة إىل أن هدفها 
مشن هشذه التجششششششارب هو 
جعشل التقنيشات أكثشر فائشدة 
يف الحيشاة العمليشة ، وتمكشني 
مشن  العاديشني  املسشتخدمني 
اسشتعمالها لغايشات تعليميشة 

أيضا.
التشي  امليشزات  بشني  ومشن 
اسشتعرضتها غوغشل ملنصتهشا 

 ،Sodar ميشزة  هشي  مؤخشرا 
والتي تمّكن مسشتخدم الهاتف 
أو الجهشاز الذكشي مشن قياس 
املسافة بينه بني اآلخرين يف أي 
للحفشششششششاظ  مكششششششان 

عىل التباعد االجتماعي يف زمن 
انتششار االوبئشة عىل سشششبيل 

املثال.
 Measure Up أما امليزة الثانية
فتمكششششششن صاحب الهاتف 

مشن اسشتعمال كامشريا جهازه 
أبعششششششششاد  لحسششششششاب 
ومسشاحة أي جشششششسم يراه 
أن  ودون  حششششششششولشه، 
يلجششششششششأ ألدوات القيشاس 

التقليدية. 
تدعشى  التشي  الثالثشة  وامليشزة 
Floom تمكن مستخدم الهاتف 
مشن اكتششاف كوكشب األرض 
بطريقشة ممتعشة، إذ تظهر له 
ما يقع عشىل الجانب اآلخر من 
الكوكب من املشكان الذي يوجد 

فيه.
كمشا تخطشط غوغشل إلضافشة 
تقنية Picturescape إىل تطبيق 
الهواتشف  يف  الصشور  مكتبشة 
من  املسشتخشششششدم  ليتمكشن 
مششاهدة صشششوره بتقنيشات 

الواقع املعزز.
وأشارت غوغششششششل إىل أن أى 
مسشتخدم بإمكانه االسشتمتاع 
بهشذه التقنيششششششات رشيطة 
أن يملك جهشاز أندرويششششششد 
مشن  نسشخة  أحشدث  يدعشم 
Chrome يمكنه من  متصفشح 
خاللهشا زيارة املوقع الرسشمى 

.WebXR لش

فيس بوك يضيف ميزة للصفحات الساخرة

غوغل تنقل الهواتف واألجهزة الذكية إلى عالم الواقع المعزز

ذكشر تقرير صادر عن رشكة 
املعنيشة  تشاور«  »سينسشور 
بأبحاث التطبيقات، أن »تيك 
التطبيشششششششق  كان  تشوك« 
غري املخصص لأللعاب األكثر 
تحميشال يف العالم خشالل آذار 
2021، حيث سشجشششششششل 
التطبيشق أكثر من 58 مليون 
الششهر  تثبشششششيت  عمليشة 

املايض.
قائمشة  أن  التقريشر  وذكشر 
خمشششششسشة  أفضشششششل 
مخصصشة  غشري  تطبيقشات 

عشىل  تنزيلهشا  تشم  لأللعشاب 
مسشتششششوى العالم، شملت 
 Facebook فيشششششسشبوك :
 Instagram وانسشتشششجرام 
 WhatsApp وواتسشششششاب 

 .Messenger وماسنجر
وجشششاء فيسشششششششششبوك 
كأكثشر  الثانشى  املركشز  يف 
التطبيقشات غشري املخصصة 
لأللعشاب تحميشال يف جميشع 
مع  العشششالم  أنحشششششششاء 
أكثر مشن 56 مليشون عملية 

تحميل.

تهديد يطال تجهيز »الراوترات« حول العالم
كششفت تقارير عاملية عن تعرض 
طلبشات الركات مشزودي النطاق 
العريشض مشن أجهشزة الراوتشر إىل 
تأخشريات تمتشد إىل أكثر مشن عام، 
لتصبح بذلك الضحية التالية ألزمة 
نقص الرقائق، التي تخنق سالسل 

التوريد العاملية.
اإلمشدادات،  يف  النقشص  ولتجنشب 
قامشت بعشض رشكات االتصاالت 
بتخزيشن األجهشزة، فيمشا تم طلب 

معدات تكفي لشهور مقدماً
وقالت مصشادر مطلعة، لبلومربج 
إن فرتات النظر يف طلبات رشكات 
االتصشاالت تصشل إىل 60 أسشبوعاً، 
أي أكثر من ضعف فرتات االنتظار 

السابقة.
رئيشس  جويشك،  كارسشتن  وقشال 
األوروبيشة  اإلقليميشة  األعمشال 
لركة »زيكسيل كوميونيكيشينز 
 Zyxel Communications Corp«
، املتخصصشة يف تصنيشع أجهشزة 
عمليشات  إن  بتايشوان،  الراوتشر 
اإلغشالق الحادة يف قطشاع التصنيع 
والناتجشة عن وبشاء كورونشا قبل 

عام، قشد تفاقمت بسشبب الزيادة 
املطّولشة يف الطلبشات عشىل معدات 
النطشاق العريشض املنزلية األفضل 
موضحشا  أن الركشة طلبشت من 
التقدم بطلباتها للحصول  العمالء 

عشىل املنتجات قبشل عشام مقدماً، 
نظرا ألن املهلشة الزمنية للحصول 
عشىل مكونشات مثشل الرقائشق من 
 ،Broadcom Inc رشكة برود كوم
قد تضاعفت لتصل إىل عام أو أكثر 

منذ ذلك الحني.
وبشدأت مششاكل »زيكسشيل« منذ 
أكثشر مشن عشام عندما تشم إغالق 
مصنعها يف ووكشي الصينية ملدة 
ششهر بسشبب وباء كورونشا، كما 

إعشادة  منشذ  اإلمشدادات  تقطعشت 
فتحه. وارتفعت تكاليف الششحن 
بمشا يصشل إىل عشرة أضعاف عن 
ظشل  يف  السشابقة،  مسشتوياتها 
تسشابق املصدريشن عشىل اللحشاق 

بالركشب، والتنافشس بينهشم عشىل 
تصديشر معشدات الوقايشة الطبيشة 
والششخصية.ومنذ إعادة تششغيل 
املصانع الصينية، دخلت الرقائق يف 
مرحلة اختناق عاملي بسبب نقص 
أجشزاء مثشل رقائشق السشيليكون، 
وعدم التوازن بني العرض والطلب

بائعشي  بعشض  ان  جويشك  وقشال 
الرقائشق أن نسشبة الحجشز الزائد 
ارتفعشت إىل 300% عشن طافتهشم 
مسشابك  االسشتيعابية.وقامت 
تعانشي  التشي  املوصشالت،  أششباه 
مشن أجشل تخصيص سشعة نادرة، 
بدفع األعمال األقشل ربحية جانباً. 
وتتطلشب أجهزة الراوتشر هوامش 
أقل عشن الهواتف الذكيشة وأجهزة 
الكمبيوتر، فيما تسشتخدم أجهزة 
الراوتر املوّجهة لألسواق األقل ثراًء 
مثشل أوروبشا الرقية، أجشزاء أقل 
تعقيشداً وأقل هامششاً. وعىل نفس 
املنشوال، كانشت رشكات االتصاالت 
األصغشر هي األششد تشرراً فيما 
العامليشة  الشششششركات  انتزعشت 

اإلمدادات بقوتها الرائية.

حشذرت الجمعيشة النمسشاوية لطشب القلب من 
أن األجهشزة اإللكرتونيشة قد تؤثر بالسشلب عىل 
وظيفشة منظشم رضبات القلب؛ حيشث يمكن أن 
يحدث اضطراب بسشيط يف رضبات القلب أو قد 

يصل األمر إىل حد فقدان الوعي.
ولتجنب هذه املخاطر، ششششششششددت الجمعية 
عشىل رضورة وجشود مسشافة أمشان بشني منظم 
رضبشات القلب واألجهشزة اإللكرتونية املختلفة؛ 
فعىل سشبيل املثال ينبغي أن تكون هناك مسافة 
أمشان بشني املنظم والهاتشف الجوال تشرتاوح من 
15 إىل 20 سشم، وذلك بوضشع الهاتف عىل األذن 

املقابلشة للجهة، التي تشم زرع املنظم بها. كما ال 
يجشششششششششوز وضع الهاتشف يف جيب الجاكت 
أو الشرسوال املوجود عشىل الجهة، التشي تم زرع 

املنظشششششششم بها.
وأضافشت الجمعيشة أنه أن ترتاوح املسشافة بني 
املنظشم واألجهشزة اإللكرتونيشة املنزليشة، مثشل 
املوقد والغسشالة األوتوماتيكية وغسالة األطباق 
وُمحّمص الخبز، من 15 إىل 30 سم، الفتة إىل أن 
األجهزة املنزلية يف الحّمام، مثل ماكينة الحالقة 
ومجفف الشعر وفرشششاة األسنان الكهربائية، 

ال تشكل خطراً عىل منظم رضبات القلب.
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حرفة سومرية    توارثتها نساء جنوب العراق

news

االثنين     12   نيسان  2021   العدد  2565  السنة الحادية عشرة

انت�رت صناع�ة البس�ط والس�جاد يف العراق 
يف القرى الجنوبية ثم توس�عت لتش�مل القرى 
الش�مالية ثم الوسطى منذ عرف اإلنسان األول 
العي�ش يف القرية الزراعية بع�د ان تم اخرتاع ) 
املن�ول الي�دوي(، وتعد حياكة البس�اط بألوانه 
الزاهي�ة م�ن اق�دم الح�رف اليدوي�ة يف ارض 
الرافدي�ن توارثته�ا نس�اء الجن�وب وتع�د من 
أه�م الحرف التقليدية الت�ي ترضب جذورها يف 

أعماق التاريخ. 
املؤسف أن هذه الصناعة اليدوية الشعبية بدأت 
باالنحسار بعد دخول صناعات اجنبية رخيصة 
لكنه�ا تفتقد الجودة مقارنة بالبس�اط املحيل، 
بحيث انحرست مبيعاته يف األس�واق الش�عبية 

ايضا.
فف�ي س�وق االس�رتبادي يف مدين�ة الكاظمية 
املقدسة، ولكونها مزاراً للعديد من اهايل القرى 
الجنوبية وجدنا بعض املحال التي تعرض انواع 
البسط املصنوعة يدويا. يؤكد البائع )ابو حيدر( 
ان محافظ�ات الك�وت والنارصي�ة والس�ماوة 
تش�تهر بصناعة وبيع هذه املنتجات الشعبية، 
موضحا ان ه�ذه الحرفة الش�عبية تميزت بها 
امل�رأة الريفي�ة العراقي�ة، الت�ي مارس�تها منذ 
زمن بعيد وبقدر كب�ر من املهارة، كما نجحت 
املرأة برغ�م العوائق االجتماعية ونقص التعليم 
يف حياكة البس�ط والس�جاد ولكن لق�اء أثمان 
زهي�دة لتس�د به�ا حاج�ة ارسته�ا، وتحف�ظ 
حائكات املناطق الريفية بالفطرة انواعا كثرة 
م�ن النقوش الت�ي غالبا ما تكون ذات اش�كال 
هندس�ية توازنه�ا تناظرات لوني�ة تضفي عىل 
املكان مالم�ح جمالية متميزة مميزة. ويضيف 
البائ�ع ان امل�رأة الت�ي تق�وم بنس�ج البس�اط 
ونقوشه ال تدرك ان هذه النقوش تعود اىل الزمن 
الس�ومري او الباب�يل او اآلش�وري، فم�ا زالت 
الحائكة يف القرية تسطر بأناملها تلك النقوش 

م�ن حيوانات ومربعات هندس�ية وكأنها توثق 
حكاية تربط بني منول الحارض وابداع املايض.

ال تخل�و م�دن وق�رى الع�راق م�ن الحائك�ني 
والحائ�كات الذي�ن ينس�جون يدوي�ا البس�اط 
مستخدمني )الجومة( كآلة بدائية إلنتاج اجمل 

البس�ط وكذلك الس�جاد، ونج�د يف مضايفنا يف 
القرى واألرياف الس�جاد اليدوي يزين الجدران 
ويغط�ي االرض بقط�ع حمر مزركش�ة تجعل 
امل�كان لوح�ة جميلة م�ن األلوان املتناس�قة، 
ويصنع البس�اط بآل�ة )الجوم�ة( التي تنتر 

يف محافظ�ات وس�ط وجن�وب الع�راق حي�ث 
يمت�از البس�اط فيه�ا بتقنية نس�جه الدقيقة 
تزينه نقوش منها النج�وم واملثلثات واملثمنات 
واحيانا النقوش املس�تقيمة عىل شكل مساطر 

متناسقة االلوان.

مارك توين

إذا لم تغامر من أجل 
شيء تحبه،

 فاصمت إذا خسرته

عثرت الرطة التشيكية عىل معدات قتالية غر عادية لدى أحد املواطنني بعد عفو عن األسلحة أُعلن عنه يف البالد.
أخرب أحد سكان هراديك كرالوف يف التشيك ضباط إنفاذ القانون عن دبابة »تي 34« ومدفع »سو 100« ذاتي الدفع، 
اللذين احتفظ بهما منذ بداية التسعينيات، وفقاً ل� »سبوتنيك«املعدات العسكرية ليست صالحة للقتال، حيث تم 
طالء الدبابة باللون الوردي.وقالت ممثلة وزارة الشؤون الداخلية التشيكية إيفا كورموسوفا، إنه تم نقل الدبابة 
للمالك  املدرعة  املركبات  إىل »األسلحة املحظورة«.ومع ذلك، تُركت  الدفع من فئة »املمتلكات اآلمنة«  واملدفع ذاتي 

بموجب وعد من قبله بجعلها تتماىش مع معاير السالمة الحالية.

المفاوضات 
وأولى العقبات

ال نريد التوقف كثرا عند ما اصطلح عليه من نشاط دبلومايس يف جولته 
الثالثة بني العراق والواليات املتحدة بالحوار االسرتاتيجي؛  لكن البد من 
املفاوضات  لنميز فيها بني  مصطلح   ، النظر  إضاءة ولو عىل نحو لفت 
التي ينبغي أن تسفر عن مخرجات تعرف فيما بعد باملعاهدة أو االتفاقية 
النواب  مجلس  من  عليها  املصادقة  تتم  أن  بعد   ، للطرفني  ملزمة  تكون 
إيداع نسخة منها  ، ويتم  العراقي رقم 35 لسنة 2015  القانون  بحسب 

عند األمم املتحدة.
من  التملص  وإماكنية   ، باملخرجات  إلزامي  بعد  فيه  فليس  الحوار  أما 

التزاماته متاحة للطرفني بكل يرس وسهولة .
ومع ذلك وبحسب املعطيات ، فإن ما يجري من نشاط دبلومايس ، ما هو 
تداعيات  لها   ، . ومفاوضات عىل مسألة حساسة ومهمة  إال مفاوضات 
وأمنه   ، والثقافية  الحضارية  وهويته  البلد  مستقبل  تمس  وارتباطات 

ومقدراته.
وكما  اصطدمت  بواكرها  ويف  املفاوضات  هذه  لكن 
وزير  مساعد  رصح  حينما   ، عقباتها  بأوىل  متوقع  هو 
الجانب  الخارجية األمريكي بالوكالة )جوي هود()) بأن 
العراق  من  األمريكية  القوات  بإخراج  يطالب  لم  العراقي 
عموم  يف  التموضع  أعادة  هي  بالده  سرتاتيجية  وبأن 

املنطقة(( .
املستويات  مختلف  وعىل  العراقي  الجانب  كان  بينما 
إخراج  مسألة  تناولت  املفاوضات  أن  أكد  قد  الرسمية 
ورد  كما   ، بذلك  تعهدوا  األمريكان  وأن  األجنبية،  القوات 
القومي السيد قاسم األعرجي  عىل لسان مستشار األمن 

كمثال لتلك الترصيحات.
وهذه ليست املرة األوىل التي يعمد فيها األمريكان عىل خلط 
 7/8/2020 فبتأريخ  ؛  التفاويض  املشهد  وإرباك  األوراق 

رصح الجنرال ماكينزي قائد القوات املركزية األمريكية عقب لقائه رئيس 
الوزراء الكاظمي ))أن العراق ليس لديه رغبة بإخراج القوات األمريكية 

اآلن وأن العراقيني يريدون بقاءنا((
بالشفافية  املفاوضات  تحيل  ضمان  عىل  الحرص  منطلق  ومن  لذا 
ظل  يف  واملثمر  الناجح  التفاوض   أركان  من  أسايس  كركن  الالزمة 
، البد للحكومة من تحديد املوقف الرسمي من هذه  الديمقراطي  النظام 

الترصيحات .
وعىل وجه الخصوص ترصيح  مساعد وزير الخارجية األمريكي األخر ، 

وإال فإن السكوت عالمة للرضا كما يقال .
وستكون  الجدوى  عديمة  ستكون  املفاوضات  أو  الحوار  أن  يعني  وهذا 

نتائجها أكثر إرضارا بالبلد وتداعياتها وخيمة.

ماجد الشويلي

فتاتان  فازت  البالد،  تاريخ  يف  مرة  ألول 
باكستانيتان عىل الهند والسويد يف ثالث مراحل 
مختلفة يف موسوعة غينيس لألرقام القياسية، 
لألرقام  محطمة  تعترب  اإلنجازات  وهذه 
القياسية السابقة وكنوع من التغيراالجتماعي 

اإليجابي.
العاملية،  غينيس  موسوعة  عن  صادر  بيان  ويف 
أن إيما عالم: »حطمت رقمني عامليني، وزميلتها 
يف الفريق سيدا كيزا زهرة، حطمت أيضاً رقماً 
الفتاتني عىل  قياسياً عاملياً، وبهذا حصلت كلتا 
لألرقام  غينيس  موسوعة  قبل  من  االعرتاف 
 ،2020 عام  يف  للذاكرة  العالم  القياسية«.بطلة 
يف  العاملي  القيايس  الرقم  حطمت  عالم  إيما 
خالل  املحفوظة  العشوائية  الكلمات  معظم 
 410 حفظت  وهي   - دقيقة   15 مدته  تسلسل 
الرقم  كلمات عشوائية يف دقة متناهية - وهذا 
مسابقة  ويف  سابقاً.  الهند  به  احتفظت  كانت 
أخرى يف السويد، حفظت 218 اسما مع وجوه 
أخرى،  مسابقة  دقيقة.يف   15 يف  األشخاص 
حاصلة  زهرة  كيزا  سيدا  الباكستانية  حطمت 
التاسعة  العالم  بطولة  يف  الذهبية  امليدالية  عىل 
والعرين للذاكرة العاملية للبطولة رقماً قياسياً 
حدوثها  وتاريخ  التاريخية  الوقائع  حفظ  يف 
ب�241  تتعلق  التواريخ  وكانت  دقائق،   5 خالل 
إيما  الباكستانيتني  الفتاتني  أن  العلم  حدثاً.مع 
أرقاماً  معاً  حازتا  قد  زهرة،  كيزا  وسيدا  عالم 
من  أعىل  التاريخية  الوقائع  حفظ  يف  قياسية 
املسابقات املاضية يف الهند، وبالتايل حصلتا عىل 

لقب غينيس لألرقام القياسية.

باكستانيتان تدخالن غينيس
 لألرقام القياسية في قوة الذاكرة 

فاجأ شرطة بلده بدبابة وردية ومدفع ذاتي الدفع

ألقت السلطات املكسيكية القبض عىل رجلني لصبغهما شعرهما 
بالل�ون األبيض والتظاه�ر بأنهما من كبار الس�ن من أجل تلقي 

تطعيم ضد فروس »كورونا« قبل أن يحني دورهما.
وقالت عمدة مدينة مكس�يكو سيتي، كلوديا شينباوم، يف مؤتمر 
صحف�ي: إن الرجل�ني، عمرهم�ا 30 و35 عام�اً، ذهب�ا إىل مركز 
تطعيم يف العاصمة قبل أس�بوعني ببطاقت�ي هوية مزورتني.وتم 
حقنهم�ا بالفعل بجرع�ات اللقاح، ع�ىل الرغم م�ن أن العاملني 
يف مج�ال الصح�ة العام�ة فقط، وبع�ض املعلمني واألش�خاص 
الذي�ن تبلغ أعماره�م 60 عاماً أو أكثر هم الذي�ن لهم األولوية يف 
التطعيم باملكس�يك حتى اآلن.ية، تم اكتش�اف احتيالهما بسبب 
نربة صوتيهما التي ال تدل عىل أنهما من كبار الس�ن. وتم القبض 

عليهما ويجرى التحقيق معهما بتهمة تزوير بطاقتي هوية.

قلب�ت رس�الة مباحثات تس�وية، 
أرس�لها زوج إىل زوجت�ه يف ش�أن 
إنه�اء العالق�ة الزوجي�ة بينهم�ا، 
الطاولة عىل ال�زوج، بعد أن قامت 
الزوجة ومحاميتها باس�تغالل تلك 
الرسالة وإرفاقها ضمن املستندات 
االس�تئنافية،  للمحكم�ة  املقدم�ة 
أق�وال  أثب�ت صح�ة  ال�ذي  األم�ر 
الزوجة باستحالة استمرار العالقة 

الزوجية بينهما.
فالزوج�ة كانت قد فش�لت يف وقت 
أبوظب�ي  محكم�ة  أم�ام  س�بق، 
االبتدائي�ة، يف إثبات ال�رضر الواقع 
عليه�ا، لتأتي الرس�الة التي كتبها 
ال�زوج بخط ي�ده، كفرصة جديدة 

يف  مراده�ا  الزوج�ة  لتحقي�ق 
الحص�ول ع�ىل الط�الق واحتضان 
أبنائه�ا، وذلك بعد أن أب�دى الزوج 
يف رس�الة رغبت�ه يف من�ح زوجت�ه 
الط�الق مقاب�ل تنازلها ع�ن كافة 

حقوقها التي كفلها القانون.
وتفصيالً، فقد أقامت سيدة دعوى 
قضائي�ة، تطال�ب فيه�ا بتطليقها 
للش�قاق وال�رضر والهج�ر وعدم 
اإلنفاق وباثبات حضانتها ألوالدها، 
والزام املش�كو عليه )زوجها( بأن 
ي�ؤدي لها نفقة عدة ومتعة ونفقة 
لألبن�اء ومصاري�ف تعلي�م وأجرة 
حضان�ة وكس�وة عيدي�ن ومقابل 
ونفق�ة  والكهرب�اء  امل�اء  فوات�ر 

زوجية س�ابقة وبدل أجرة مسكن 
حضان�ة ومؤخ�ر مه�ر وأن يوف�ر 
له�ا س�يارة وس�ائقة وخادمت�ني 
ويلتزم بسداد أجرتهما ومصاريف 
إقاماته�م  وتجدي�د  اس�تقدامهما 
والزامه بتس�ليمها جوازات س�فر 

االوالد واوراقهم الثبوتية .
وعق�ب الزوج بنفي اق�وال الزوجة 
أو االرضار بها، ملتمس�اً من هيئة 
املحكم�ة الحك�م بعدم ج�واز نظر 
الدع�وى لس�ابقة الفص�ل فيه�ا، 
وقض�ت محكمة أول درج�ة بعدم 
وتحمي�ل  الطلب�ات،  نظ�ر  ج�واز 
واملصاري�ف،  الرس�وم  الزوج�ة 

وترفض باقي الطلبات.

صبغا شعرهما باألبيض 
لتلقي لقاحات »كورونا« !

خلصت دراسة حديثة إىل أن لوحاً صخرياً من 
العرص الربونزي اكتُشف يف العام 1900 يف غرب 
فرنسا، هو أقدم خريطة يف أوروبا.وأشار عالم 
الدراسة  مؤلفي  أحد  وهو  باييه  إيفان  اآلثار 
لدراسات  الفرنسية  الجمعية  نرة  يف  الواردة 
يبلغ  التي  القطعة  أن  إىل  التاريخ،  قبل  ما 
لوح  باسم  واملعروفة  عام،  آالف  أربعة  عمرها 
بيليك، محفورة بعالمات تمثل جزءاً من  سان 

منطقة الجبل األسود يف غرب فرنسا.
يف  ملنطقة  خريطة  أقدم  اليوم  »إنها  وقال 
األلواح  عىل  ترى  أن  »يمكنك  مضيفا  أوروبا«، 
مفهومة.  غر  األوىل  للوهلة  تبدو  منحوتات 
طريقة  بفهم  للبدء  النظر  يف  تمعن  أن  يجب 
ربطها  وكيفية  الزخارف  وهيكلة  تنظيم 

ببعضها البعض عرب الخطوط«.
وقد اكتشف عالم اآلثار بول دو شاتيلييه اللوح 
سنة  فينيستر  منطقة  يف  قديمة  مقربة  يف 

1900 قبل تخرينه لعقود يف عقار تابع له.
النطالق   2017 سنة  حتى  االنتظار  وتعني 
الذي  الصخري  اللوح  عىل  العلمية  الدراسات 
يقرب  فيما   1,5 وعرضه  مرت   2,2 طوله  يبلغ 
الزخارف  إن  الباحثون  طن.وقال  من  وزنه 
املتكررة املرتبطة بخطوط تمثل منطقة طولها 
وقد تشر  كيلومرتا   21 كيلومرتا وعرضها   30

إىل ملكية األرض كانت تعود إىل أمر أو ملك.
وأوضح باييه »إذا تمكنا من فك ما تعنيه هذه 
الرموز، فسنعرف ما تمثله الخريطة«، الفتا إىل 

أن اللوح يثر تساؤالت كثرة.

أقدم خريطة 
في أوروبا عمرها 4 آالف سنة

رسالة مكتوبة بخط اليد تنهي عالقة زوجية

واسمه    )Mark Twain )باإلنجليزية:  توين  مارك 
كاتب  هو  كليمنس«  النغهورن  »صمويل  الحقيقي 
أمريكي ساخر )30 نوفمرب 1835 � 21 أبريل 1910( 
 )1884( فني  هكلبري  مغامرات  برواياته  عرف 
العظيمة«  األمريكية  »الرواية  بأنها  وصفت  التي 
ومغامرات توم سوير )1876(. وقد نقلت عنه الكثر 
للعديد  والساخرة، وكان صديقاً  املأثورة  األقوال  من 
من الرؤساء والفنانني ورجال الصناعة وأفراد األرس 
»أعظم  بأنه  وفاته  بعد  ووصف  األوروبية،  املالكة 
وليم  لقبه  كما  عرصه«،  يف  األمريكيني  الساخرين 

فوكنر بأبي األدب األمريكي.

خذ الحكمة من افواه المشاهير

 حياكة البسط الشعبية

الوظيفة  من  بالتحرر  سعادتها  عن  أردنية  ت  عربرّ
والعمل يف بيع حساء الرشوف الشعبي يف عربة متنقلة 
 31( أسعد  ساجدة  الطرقات.واعتربت  يف  بها  تتجول 
برية  موارد  كموظفة  عاما   11 قضت  التي  عاما( 
بسبب  العمل  عن  توقفها  أن  خاص،  قطاع  رشكة  يف 
حريتها  الستعادة  تعوض  ال  فرصة  مثل  كورونا، 
الشخصية يف العمل بعيدا عن ضغوط الوظيفة.وقالت 

خربتي  سنوات  وال  الجامعية  شهادتي  يل  تشفع  “لم 
أمام أزمة كورونا، فقد أجربت عىل ترك وظيفتي، وبعد 
ببيع  وذلك  الجذور،  إىل  العودة  قررت  وتمحيص  بحث 
عربة  خالل  من  تقليدية  أردنية  وجبة  وهي  الرشوف 
طعام متنقلة يف شوارع عمان”.وحساء الرشوف أكلة 
شعبية يتم تناولها دافئة وتتكون من العدس والقمح 

والجميد )الزبادي األردني املجفف(.

أردنية تتحرر من الوظيفة بعربة بيع الرشوف


