لماذا نشطت االتهامات ضد
الحشد الشعبي ؟
المراقب العراقي/بغداد...

اكد عضو مجلس النواب الس�ابق عزيز رشيف املياحي ،امس
الثالثاء  ،أن الهدف األسايس من نرش الشائعات واتهام الحشد
هو لتشويه صورته وابعاده عن ساحة محاربة اإلرهاب.
وقال املياحي يف ترصيح صحفي تابعته «املراقب العراقي» أن
«بع�ض األطراف الداخلية والدولية اس�تغلت األحداث كذريعة
لتصفية حس�ابات سياس�ية مع الحش�د الش�عبي وتش�ويه
س�معته» .واض�اف أن «بعض األط�راف الداخلية والخارجية
تحاول القاء التهم جزافا عىل الحشد الشعبي دون اي دليل».
وأش�ار اىل ان «هناك تحركات معدة مس�بقا لتشويه إنجازات
الحش�د  ،الفتا اىل ان الحش�د جزء ال يتجزأ من هيكلية القوات
املس�لحة العراقي�ة وان أي اته�ام يف هذا الوقت اته�ام للدولة
العراقية».

قاآني :الشهيد سليماني تعامل بلغة
القوة مع أميركا
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

بدأت حقبة ما بعد أمريكا  ..ستغرق مثلما
غرقت تيتانيك!..

االمام الحسين «عليه السالم»

Almuraqeb Aliraqi Newspaper
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نفط الوسط يضم العب األولمبي
منتظر ستار
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« »C-RAMتتغافل عن «الكاتيوشا الغامضة»!

أميركيا «خبيثا»ً
ً
رشقات صاروخية تفضح دوراً
لشيطنة المقاومة

المراقب العراقي /المحرر السياسي...

رش�قة صاروخي�ة جديدة تط�ال مرّة
ّ
محصنة يف بغداد،
أخرى أكثر منطق�ة
رّ
ّ
جلي ضع�ف حكومة
لت�ؤش بش�كل
مصطف�ى الكاظم�ي ،وع�دم قدرته�ا
على إدارة امللف األمني يف العراق ،وردع
«األيادي الخارجية» العابثة يف استقرار
البالد.
وتعرضت املنطقة الخرضاء التي تضم
بعث�ات دبلوماس�ية أجنبي�ة ومق�ار
الحكومة ،مساء يوم االثنني املايض ،إىل
هجوم صاروخي جديد ،حسبما أعلنت
خلية اإلعالم األمني ،والتي أش�ارت إىل
س�قوط صاروخني من طراز كاتيوشا
على املنطق�ة املحصن�ة ،دون وق�وع
إصابات.
وس�قط أح�د الصاروخني ق�رب مبنى
مستش�ارية األم�ن الوطن�ي ،والثاني
قرب أحد القصور الرئاس�ية ،ما أسفر
عن تضرر ع�دد م�ن املركب�ات جراء
القصف.
ويرى خرباء يف الشأن العسكري أن هذا
القصف غري املوجه ،والذي يستهدف يف
الغال�ب مواقع مدني�ة بعيدة عن مبنى
مساع
السفارة األمريكيةَ ،ييش بوجود
ٍ
ل�دى الوالي�ات املتحدة ،لخل�ط األوراق
أم�ام الرأي الع�ام العراق�ي ،ومحاولة

إلق�اء الل�وم على فصائ�ل املقاوم�ة
اإلسالمية وهيأة الحشد الشعبي.
ويف الس�ياق ذات�ه ،ي�رى األمين العام
لحرك�ة عصائ�ب أه�ل الحق ،الش�يخ
قيس الخزعيل ،أن «استمرار استهداف
املنطقة الخضراء رغم القرار الواضح
م�ن الهي�أة التنس�يقية للمقاوم�ة
العراقي�ة ،وبهذه الكيفي�ة التي يحدث
فيه�ا يف كل م�رة س�قوط صواري�خ
على املناط�ق الس�كنية دون ح�دوث
أي إصاب�ات حقيقي�ة أو خس�ائر يف
الس�فارة ،يض�ع الكثير م�ن عالمات
االس�تفهام حول الجهة املستفيدة من
ذلك».
وأض�اف الش�يخ الخزعلي يف تغري�دة
نرشه�ا على حس�ابه الرس�مي يف
موقع التواص�ل االجتماعي للتدوينات
القصيرة «تويتر»« :وبالنس�بة لن�ا،
فنحن نمتلك معلومات قد نفصح عنها
يف الوقت املناسب».
وقب�ل أي�ام قليل�ة ،ع�اش البغداديون
لحظ�ات مرعب�ة ،أع�ادت إىل أذهانهم
مش�اهد القصف الصاروخ�ي العنيف،
ال�ذي تعرض�ت ل�ه العاصم�ة بفع�ل
الهجمات التي ش�نتها ق�وات االحتالل
األمريكي�ة ،خلال غ�زو الع�راق ع�ام
 ،2003وم�ا تال ذلك من جرائم بش�عة

ارتكبته�ا الواليات املتحدة بحق ماليني
العراقيني.
إذ دوت أص�وات عالي�ة ش�بيهة
باالنفج�ارات الدموي�ة ،يف املناط�ق

املحيطة باملنطقة الخضراء والقريبة
منها ،بعدما قامت الس�فارة األمريكية
ظه�ر األربع�اء ،بتجرب�ة منظوم�ة
 C-RAMالدفاعي�ة املوج�ودة داخ�ل

مبناها الذي تحوّل إىل ثكنة عسكرية.
وغالب�ا ً م�ا تختلق الس�فارة األمريكية
الذرائع ،لتربير تواجدها العس�كري يف
الع�راق ،إذ إن إدخالها له�ذه املنظومة

عودة السيارات المتضررة «تدهس»
أصحاب المعارض و ُتفرح «الحدادين»
لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...

أثار قرار مجلس الوزراء الس�ماح باس�ترياد
الس�يارات املتضررة بع�د فترة طويلة من
منعها الدخول للسوق العراقية  ،ردود أفعال
متباينة ما بني املؤيد والرافض ،فالبعض يعده
فرصة لتنش�يط القط�اع الصناعي والخاص
وتشغيل آالف العاطلني يف هذا الجانب بالذات
بعد كس�اد أص�اب أصحاب مهنة الس�مكرة
وتجار امل�واد االحتياطية ،أم�ا البعض اآلخر
َف َع َّد قرار منع استرياد السيارات يمثل خطوة
مهم�ة نحو الحف�اظ على العمل�ة الصعبة
حتى ال تغ�ادر البالد لتصب يف مصلحة الدول
وترض االقتصاد العراق�ي ,وملعرفة املزيد عن

آليات القرار الجدي�د زارت ( املراقب العراقي
) بعض ورش سمكرة السيارات ملعرفة مدى
االستفادة املتحققة من ذلك .
عبد الله الش�يخيل ( صاحب ورش�ة سمكرة
الس�يارات ) يف منطقة بغداد الجديدة أكد أن
القرار مهم جدا فهو س�يعيد نش�اط القطاع
الخ�اص بعد فترة م�ن الرك�ود  ,فضال عن
حرك�ة تجارية مهمة من خلال بيع االدوات
االحتياطية وتش�غيل ورش أخ�رى مختصة
بالزجاج وهناك أيضا ( حدادة السيارات هي
االخرى ستنتعش  ,واألهم تشغيل أيا ٍد عاملة
إضافي�ة  ,وتوفري العمل�ة الصعبة من خالل
تصليح السيارات داخل العراق وليس يف دول

الجوار.
ن�واب وصفوا الق�رار  ,بأن�ه إيجابي ويخدم
القطاع الخ�اص ويخلق فرص عمل جديدة ,
فضال عن انتعاش ورش تصليح السيارات .
وأك�دوا أنهم س�بق أن ح�ذروا م�ن تداعيات
الق�رار  435الذي أوقف اس�ترياد الس�يارات
املتضررة والي�وم فتح االس�ترياد س�يوفر
العم�ل آلالف العم�ال يف بغ�داد واملحافظات
والذين يعيلون عوائلهم من خالل هذه املهنة
املس�تحدثة الت�ي جعل�ت س�وق الس�يارات
ينتع�ش وكسرت احت�كار بع�ض الرشكات
ملاركات معينة.
ويف هذا الشأن يرى الخبري االقتصادي سامي

تحالف سياسي يرفض النظام الرئاسي
المراقب العراقي/بغداد...

اعل�ن تحال�ف س�ائرون يف الربمل�ان ،امس الثالث�اء  ،عن
رفضه للنظام الرئايس ودعمه للنظام الربملاني يف العراق.
وق�ال النائ�ب ع�ن التحال�ف النائ�ب س�لمان حس�ن يف
ترصي�ح صحفي تابعت�ه «املراقب العراق�ي» إن «العراق
خضع للنظام الرئايس ألكثر من  40س�نة والنتائج كانت
دكتاتورية ،وتحمل ش�عبنا ويالتها يف النظام الس�ابق»،

الفت�ا اىل أنه «مع بقاء العراق يف اطار النظام الربملاني ألن
النتائج ستكون أفضل».
واض�اف ،أن «الع�ودة اىل النظ�ام الرئايس وف�ق مربرات
بعض القوى السياسية يقابلها تخوف من الدكتاتورية»،
الفت�ا اىل ان «النظ�ام الربملاني افضل للع�راق الذي يتميز
بالقومي�ات واالطياف واالقلي�ات املتعددة والتي تش�كل
نسيجه املجتمعي».

لجنة نيابية تطالب بحقوق السجناء والشهداء
المراقب العراقي/بغداد...

طالبت لجن�ة الش�هداء والضحايا
والس�جناء السياس�يني النيابي�ة ،
ام�س الثالث�اء ،ب�االرساع ب�ادراج
مقرتحاته�ا زي�ادة التخصيص�ات
املالي�ة ملؤسس�تي الش�هداء
والسجناء السياسيني ضمن قانون
املوازنة.
وق�ال رئي�س اللجن�ة النائب خلف
عب�د الصم�د يف ترصي�ح صحف�ي
تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» ان
«حقوق الش�هداء والس�جناء هي

رشوط التصوي�ت على قان�ون
املوازن�ة العام�ة  ،وبخلاف ذل�ك
س�تمتنع لجن�ة الش�هداء وجميع
االعضاء الوطنيين عن الحضور يف
جلسة التصويت القرار املوازنة» .
واوض�ح  ،ان « الشروط تتضم�ن
ادراج كافة املقرتحات التي قدمتها
لجن�ة الش�هداء لكونها دس�تورية
وقانوني�ة  ،مع الغاء امل�ادة ( /21
اوال وثاني�ا) م�ن مشروع قانون
املوازن�ة االتحادي�ة لع�ام 2021
لكونه�ا تخال�ف امل�ادة ( )130من

الدس�تور  ،فضلا ع�ن مخالفتها
الربع�ة قوانين نافذة حي�ث يأتي
نص يتألف من بعض كلمات ليلغي
حقوقا كفلها الدستور والقانون».
ودعا «اللجن�ة املالية اىل الدفاع عن
الترشيعات القانونية التي رشعتها
الس�لطة الترشيعية وعدم السماح
للسلطة التنفيذية بتمرير نصوص
حكومي�ة على حس�اب الدس�تور
والقان�ون  ،واحترام اآللي�ات
الدس�تورية التي تتعل�ق بتعديل او
الغاء القوانني النافذة «.

س�لمان  ,أن الق�رار له ح�دان  ,االول هو أن
العراق من ال�دول الغنية بمعزل عن االزمات
املفتعلة  ,وعملية استرياد السيارات املترضرة
ستسهل عملية استنزاف العملة الصعبة من
خالل استريادها .
وتاب�ع يف اتصال مع ( املراق�ب العراقي) :أن
اإليجابيات بالقرار كثرية يف مقدمتها تشغيل
العاطلين عن العمل وإنع�اش مهن صناعية
بع�د أن أصابه�ا الرك�ود االقتص�ادي ج�راء
قرارات الحكوم�ة املترسعة  ,فضال عن عدم
توفري فرص عمل وتعيينات جديدة يف موازنة
العام الحايل ...
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ل�م يك�ن بعل�م أو موافق�ة الحكوم�ة
العراقي�ة ،وذل�ك بحجّ �ة تعرضه�ا إىل
رضبات صاروخي�ة موجعة بني الحني
واآلخر.
م�ن جانب�ه يق�ول املخت�ص بالش�أن
األمن�ي مؤي�د العلي لـ»املراق�ب
العراق�ي» ،إن «الهجم�ات األخرية عىل
الس�فارة األمريكي�ة ،تحم�ل بصمات
جهات خبيثة تريد خل�ط األوراق ،عىل
اعتبار أن صواريخ املقاومة تس�تهدف
املصالح األمريكية بشكل دقيق».
ويضيف العيل أن «منظومة السريام لم
تكتش�ف الرضبات األخيرة ولم تطلق
رش�قات صاروخية دفاعية كما حدث
يف الس�ابق» ،معتربا ً أن «عدم تش�غيل
املنظومة يدل على وجود طرف خبيث
يريد خلط األوراق».
ويتاب�ع أن «رسع�ة اته�ام إي�ران
والفصائل بقص�ف املنطقة الخرضاء،
ت�دل عىل وج�ود جهات تابع�ة ألمريكا
وإرسائيل لها غايات لشيطنة الفصائل
وإيران وعرقل�ة جهود الدول األوروبية
لحلحل�ة املل�ف النووي وإعط�اء مربر
ألمريكا بقصف الفصائل».
ويرى العلي أن هن�اك ارتباط�ا ً وثيقا ً
بني غايات القص�ف ،وعمليات تطهري
منطقة الطارمية من عصابات داعش

اإلجرامي�ة ،الفتا ً إىل أن «ه�ذه العملية
كش�فت ع�ن جه�ات سياس�ية ودول
خليجية تدعم التنظيمات اإلرهابية».
ويأتي ذلك يف وق�ت صوت فيه مجلس
النواب ،خالل جلسة استثنائية عقدها
يف الخام�س من كان�ون الثاني ،2020
عىل قرار ُيل�زم الحكوم�ة بالعمل عىل
جدول�ة إخ�راج الق�وات األجنبي�ة من
الع�راق ،ومنعه�ا من اس�تخدام أرض
البلاد وس�مائها ومياهه�ا ،لتنفي�ذ
أي�ة أعمال عدائي�ة تج�اه دول الجوار
الجغرايف.
وحظي ق�رار الربمل�ان ،بتأييد ش�عبي
ّ
تمث�ل بتظاه�رات مليوني�ة
واس�ع،
غاضب�ة ،طالب�ت بـ”ط�رد االحتالل”
الس�يما بع�د عملية االغتي�ال الغادرة.
وق�د تج�ددت االحتجاج�ات العارمة،
بع�د م�رور ع�ام على الفق�د الكبير
ال�ذي أحدثت�ه جريم�ة املط�ار ،إذ
ّ
نظ�م العراقي�ون بمختل�ف مذاهبه�م
وقومياتهم ،تظاهرة مليونية حاش�دة
ّ
غصت بها ساحة التحرير ومحيطها يف
الثال�ث من كانون الثاني  ،2021لتعلن
بشكل رس�مي أن الشهيدين سليماني
واملهن�دس هم�ا رم�زان ق�د خل�دا يف
ضمائر العراقيني رغ�م أنف الراقصني
عىل دمائهما.

ً
قريبا
توقعات بتمرير قانون الموازنة
المراقب العراقي/بغداد...

توقع�ت لجن�ة مراقب�ة الربنام�ج
الحكومي والتخطيط االسرتاتيجي،
ام�س الثالثاء ،تمرير املوازنة رسيعا
حال عرضها للتصويت.
وق�ال نائ�ب رئي�س اللجن�ة محمد
كري�م يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه

«املراقب العراقي» ان «اللجنة املالية
تتواص�ل أوال بأول مع الحكومة عند
اجراء التعديالت عىل فقرات املوازنة
من خالل االخذ بوجه نظر الحكومة
« مس�تبعدا ” إع�ادة املوازن�ة اىل
الحكوم�ة بس�بب اطلاع وجه�ة
نظره�ا أوال بأول وأضاف ان ” اغلب

ن�واب الكت�ل السياس�ية بم�ا فيهم
ن�واب اإلقليم حريصون على إيجاد
حل�ول ملش�كلة اإلقلي�م وان الحلول
متوف�رة لك�ون الطرفني ق�د قطعا
ش�وطا كبريا من االتفاق « ،مبينا ان
«ذل�ك الحرص الجل تمري�ر املوازنة
رسيعا دون شد وجذب».

نائب :بعض الكتل الكردية تريد حل الخالف مع بغداد
المراقب العراقي/بغداد...

اكد النائب محمد البلداوي ،امس الثالثاء ،ان بعض القوى
الكردي�ة تريد التوص�ل اىل اتفاق النهاء االزم�ة بني بغداد
واربيل .
وق�ال البل�داوي ،يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه «املراق�ب
العراقي» ان” اللقاءات التي تجري مع بعض الشخصيات
الكردية تكش�ف ع�ن نية صادقة لح�ل االزمة بمعزل عن
املنهج الذي يلتزمة قادة االقليم بشأن تعقيد املشهد وعدم

التوصل اىل اتفاق يخدم مصالح مواطني كردستان”.
واض�اف ان «النظرة املعتدلة الت�ي تحملها بعض القوى
الكردي�ة تدع�و اىل وضع خارط�ة طريق ومنه�اج جديد
للعملي�ة السياس�ية وه�ذا ما تتف�ق عليه جمي�ع القوى
الوطني�ة يف الربملان» .واوض�ح ،ان»الضابطة التي نجمع
عليها مع بعض س�يايس الكرد النهاء الخالفات بني بغداد
واربي�ل بوضع مشتركات تخ�دم مصالح وح�دة القرار
وعدم تشظيه بني الحكومات املحلية واالتحادية».

قرارات التأجيل تفتح باب التأويل
مفوضية االنتخابات على المحك
المراقب العراقي /احمد محمد...

قلق وخطر يرتبصان داخل نفوس الناخبني،
س�ببهما اس�تمرار التدخلات السياس�ية
بعمل مفوضي�ة االنتخابات والخش�ية من
أن يتس�بب ذلك االم�ر بعدم ضم�ان إجراء
انتخابات شفافة ونزيهة.
وم�ن املعروف أنه س�بق أن قدم�ت الكثري
من املالحظات عىل عم�ل املفوضية الحالية
ومحاوالته�ا بعرقل�ة إج�راء االنتخاب�ات
م�ن جه�ة وفق�ا للإرادات السياس�ية
والحكوم�ة ،باالضاف�ة اىل الق�رارات الت�ي
تتخذها املفوضية سيما املرتبطة باألحزاب
ونش�اطها السيايس والذي كان آخرها قرار
تمديد فترة تس�جيل االنتخاب�ات أكثر من
مرة.
ن�واب يف الربملان ب�رروا تلك املخ�اوف ،فيما

أش�اروا اىل «اس�تحالة» إعط�اء املفوضي�ة
استقالليتها التامة.
وقدم سياسيون ومراقبون للشأن السيايس
املحلي جمل�ة م�ن املالحظ�ات على عم�ل
مفوضية االنتخابات الحالية ،واصفني إياه
بأنه عمل س�يايس لكونه يسري وفق إرادات
الكت�ل السياس�ية ،وه�ذا االم�ر يتن�اىف مع
قان�ون املفوضي�ة الذي يؤك�د عىل رضورة
استقالليتها بغية تحقيق النزاهة يف عملها.
وح�ذر املراقبون من أن يف املفوضية الحالية
الت�ي يديره�ا ع�دد م�ن القض�اة ،وتدخل
االح�زاب بعمله�ا ،عاملين يه�ددان نزاهة
وش�فافية االنتخابات املقبل�ة ،خصوصا يف
ظ�ل املرحل�ة السياس�ية الحالي�ة التي تعد
االخطر حسب ماوُصفت من قبل املختصني.
وه�ذا االمر ب�دا جلي�ا وبرهنت�ه العديد من

الق�رارات الت�ي خضع�ت للتأجي�ل بس�بب
التدخالت والضغوط الحزبية التي مورس�ت
عىل عم�ل املفوضية ،ومن تلك القرارات هو
تمدي�د الفرتة املخصصة لتس�جيل االحزاب
التي ستش�ارك يف االنتخاب�ات املقبلة والتي
ستقام يف ترشين االول املقبل.
ومن فترة ليس�ت بالبعيدة أكدت أوس�اط
سياس�ية أن املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة
لالنتخابات الحالية ستفشل فشال ذريعا يف
املرحل�ة املقبلة ،مشيرين إىل أن األعضاء ال
يمتلكون الخربة الكافية إلجراء االنتخابات.
كما تم توجيه أصاب�ع االتهام اىل املفوضية
بالخض�وع اىل إرادات الحكوم�ة والكت�ل
السياس�ية الرامي�ة اىل عرقل�ة إج�راء
االنتخاب�ات منها وض�ع رشط أمام الربملان
يقضي بس�ن قان�ون خ�اص بتموي�ل

االنتخابات ،وكذلك العمل عىل س�ن قرارات
اجتهادية تتمث�ل بتقييد الناخبني من خالل
عدم السماح بنقل بياناتهم بني املحافظات
كم�ا كان يحص�ل يف االنتخابات الس�ابقة،
أو من الك�رخ إىل الرصاف�ة داخل العاصمة
بغداد ،ما سيحرم أعدادا كبرية من املشاركة
يف عملي�ة االقتراع ،باالضاف�ة اىل مل�ف
البايومرتي الذي الزال الش�د والجذب حوله
مستمرا بني املفوضية والكتل السياسية.
وبدوره�ا ،اعتبرت النائب�ة املس�تقلة ندى
ش�اكر جودت ،أن «املفوضي�ة الحالية غري
بعيدة عن الطيف السيايس أو من التدخالت
الحزبية سواء يف مسألة تعيينها منذ البداية
أو يف قضي�ة إطالق الق�رارات التي تتخذها
بعملها»...
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مفوضية االنتخابات تسلم قراراتها إلى «األحزاب»
ومخــــاوف التــزويـــر تلــوح باألفــق
املراقب العراقي /أحمد محمد...
قلق وخطر يرتبصان داخل نفوس
الناخبين ،س�ببهما اس�تمرار
التدخلات السياس�ية بعم�ل
مفوضية االنتخابات والخشية من
أن يتس�بب ذلك االمر بعدم ضمان
إجراء انتخابات ش�فافة ونزيهة.
ومن املعروف أنه س�بق أن قدمت
الكثير م�ن املالحظات على عمل
املفوضي�ة الحالي�ة ومحاوالته�ا
بعرقل�ة إج�راء االنتخاب�ات م�ن
جه�ة وفقا للإرادات السياس�ية
والحكومة ،باالضافة اىل القرارات
الت�ي تتخذه�ا املفوضي�ة س�يما
املرتبط�ة باألح�زاب ونش�اطها
الس�يايس والذي كان آخرها قرار
تمدي�د فترة تس�جيل االنتخابات
أكثر من مرة.
نواب يف الربملان برروا تلك املخاوف،
فيما أشاروا اىل «استحالة» إعطاء
املفوضية استقالليتها التامة.
وق�دم سياس�يون ومراقب�ون
للشأن الس�يايس املحيل جملة من
املالحظ�ات على عم�ل مفوضية
االنتخاب�ات الحالية ،واصفني إياه
بأن�ه عمل س�يايس لكونه يسير
وف�ق إرادات الكت�ل السياس�ية،
وه�ذا االم�ر يتن�اىف م�ع قان�ون

كم�ا تم توجيه أصاب�ع االتهام اىل
املفوضي�ة بالخض�وع اىل إرادات
الحكوم�ة والكت�ل السياس�ية
الرامي�ة اىل عرقل�ة إج�راء
االنتخاب�ات منه�ا وض�ع رشط
أم�ام الربملان يقيض بس�ن قانون
خاص بتمويل االنتخابات ،وكذلك
العمل عىل س�ن قرارات اجتهادية
تتمثل بتقيي�د الناخبني من خالل
عدم الس�ماح بنق�ل بياناتهم بني
املحافظ�ات كم�ا كان يحص�ل
يف االنتخاب�ات الس�ابقة ،أو م�ن
الكرخ إىل الرصافة داخل العاصمة
بغ�داد ،ما س�يحرم أع�دادا كبرية
من املش�اركة يف عملي�ة االقرتاع،
باالضافة اىل ملف البايومرتي الذي
الزال الشد والجذب حوله مستمرا
بني املفوضية والكتل السياسية.
وبدورها ،اعتربت النائبة املستقلة
ندى ش�اكر جودت ،أن «املفوضية
الحالي�ة غير بعي�دة ع�ن الطيف
السيايس أو من التدخالت الحزبية
س�واء يف مس�ألة تعيينه�ا من�ذ
البداية أو يف قضية إطالق القرارات
التي تتخذها بعملها».
وقال�ت ج�ودت ،يف ترصي�ح ل�ـ
«املراقب العراق�ي» إن «املفوضية
ه�ي أس�وة بباق�ي دوائ�ر الدولة

املفوضي�ة الذي يؤكد عىل رضورة
استقالليتها بغية تحقيق النزاهة
يف عملها.
وحذر املراقبون من أن يف املفوضية
الحالي�ة الت�ي يديره�ا ع�دد م�ن
القض�اة ،وتدخل االحزاب بعملها،
عاملين يهددان نزاهة وش�فافية
االنتخاب�ات املقبل�ة ،خصوصا يف
ظ�ل املرحل�ة السياس�ية الحالية
التي تعد االخطر حسب ماوُصفت
من قبل املختصني.
وه�ذا االم�ر ب�دا جلي�ا وبرهنت�ه
العديد م�ن القرارات التي خضعت
للتأجي�ل بس�بب التدخلات
والضغوط الحزبية التي مورس�ت
على عم�ل املفوضي�ة ،وم�ن تلك
الق�رارات ه�و تمدي�د الفترة
املخصصة لتس�جيل االحزاب التي
ستش�ارك يف االنتخاب�ات املقبل�ة
والت�ي س�تقام يف ترشي�ن االول
املقبل.
ومن فترة ليس�ت بالبعيدة أكدت
أوس�اط سياس�ية أن املفوضي�ة
العليا املستقلة لالنتخابات الحالية
ستفش�ل فشلا ذريعا يف املرحلة
املقبل�ة ،مشيرين إىل أن األعضاء
ال يمتلكون الخربة الكافية إلجراء
االنتخابات.

النزاهة تصدر أوامر قبض بحق ضباط في ميسان
املراقب العراقي /بغداد...
أعلنت هي�أة النزاه�ة االتحادية،
ام�س الثالثاء ،عن ص�دور أوامر
قب�ض بح�ق ع�دد م�ن الضباط
ٍ
تغاضوا عن دوام منتسبني مقابل
أموال.
وقال�ت الهي�أة ،يف بي�ان تلق�ت
«املراق�ب العراقي» نس�خة منه،
إن «دائرة التحقيق�ات يف الهيئة،
وبمع�رض حديثها ع�ن تفاصيل
القضيَّ�ة الت�ي حقق�ت فيه�ا

وأحالته�ا إىل القض�اء ،أف�ادت
قبض
بإصدار القض�اء( )٢٨أمر
ٍ
بحق ضباط يتول�ون مهمة إِمْ رَة
تش�كيالت بإحدى ألوية املغاوير
ٍ
العامل�ة يف محافظ�ة ميس�ان،
ً
موضح�ة أن تلك األوام�ر جاءت
على خلفيَّة ش�بهة إقدامهم عىل
أخ�ذ مبال�غ مال َّي ٍة من منتس�بني
يف الل�واء؛ مقاب�ل التغ�ايض ع�ن
دوام ه�ؤالء املنتس�بني بص�ور ٍة
منتظم ٍة».

بالــوثيقـة
تكليف «أبو رغيف» بمهام وكيل
وزارة الثقافة.

وأض�اف البي�ان ،أن «مكت�ب
تحقي�ق الهي�أة يف محافظ�ة
ميس�ان اس�تكمل التحقيقات يف
تل�ك القضيَّ�ة ،بع�د جم�ع األدلة
املتوفرة وتدقيقه�ا وإفراد أوراق
مس�تقل ٍة لكل مخالف ٍة ،وعرضها
عىل املحكمة املختصة التي قرَّرت
إصدار ( )٢٨أمرا ً بحق املتهمني يف
القضيَّة؛ استنادا ً إىل أحكام املادة
( )٣٠٧م�ن قان�ون العقوب�ات
العراقي».
ِّ

كتلة نيابية تحذر من محاوالت داخلية
وامريكية تروج لعودة البعث
املراقب العراقي /بغداد...
أك�دت عضو ائتلاف دول�ة القان�ون فردوس
العوادي ،ام�س الثالثاء ،أن هن�اك عنارص من
ح�زب البع�ث ال يزال�ون يحكم�ون مفاص�ل
ومؤسس�ات يف الحكومة االتحادية ،مشرية إىل
أن أمريكا الراعي الرسمي للرتويج لعودة حزب
البعث.
وقال�ت الع�وادي ،يف ترصيح تابعت�ه «املراقب
العراق�ي» إن «ح�زب البعث املنح�ل موجود يف

القانونية النيابية تكشف عن توجه لتعديل
قانون المحكمة االتحادية
املراقب العراقي /بغداد...
كشفت اللجنة القانونية النيابية،
امس الثالثاء ،ع�ن توجه لتعديل
قانون املحكم�ة االتحادية ،فيما
أعربت عن أملها بعقد اجتماعات
مكثفة بشأن القانون بعد تمرير
املوازنة.
وقال�ت عض�و اللجن�ة امل�اس
فاض�ل ،يف ترصي�ح تابعت�ه
«املراق�ب العراق�ي» إن «قان�ون
املحكمة االتحادية قيد مباحثات
الكت�ل السياس�ية» ،معربة عن «
أمله�ا بعق�د اجتماع�ات مكثفة
بشأن القانون بعد تمرير املوازنة
الحالية».
وأضاف�ت أن «اللجن�ة القانونية
أنج�زت أغل�ب امل�واد القانوني�ة
بمرشوع القانون ذاته» ،مشيرة
اىل أن «تعدي�ل قانون املحكمة له
اتجاهات كثرية».
وتابعت فاض�ل أن «التوجه نحو
تعديل قان�ون املحكمة االتحادية
والعمل من أجل إنج�از إجراءات
املحكمة االتحادية».

الشريط األمين

إجرام بغداد تكشف تفاصيل جريمة قتل غامضة حدثت بـ2019
املراقب العراقي /بغداد...
كش�فت مديري�ة مكافح�ة إج�رام
بغ�داد ،ام�س الثالثاء ،ع�ن جريمة
قت�ل غامضة والقب�ض عىل الجاني
وآخ�ر ق�ام برسق�ة عشرة ماليني
دينار يف بغداد
وقال�ت املديري�ة ،يف بي�ان تلق�ت
«املراق�ب العراق�ي» نس�خة من�ه،
إن «مف�ارز مكت�ب مكافحة اجرام
أب�و غريب تمكنت من الكش�ف عن
حادث قت�ل غامض حصلت بتاريخ
 ٣١/٣/٢٠١٩وملجهولي�ة عن�وان
املته�م اله�ارب أحيل�ت االوراق
التحقيقة الخاصة باملجنى عليه إىل
املكتب».

الس�لطة ويف اغلب مفاصل الدول�ة» ،مبينة أن
«هن�اك مح�اوالت داخلي�ة وامريكي�ة تحاول
الرتويج لع�ودة البعث بغضا بالق�وى الوطنية
والق�وى الحش�دية الت�ي قصمـــ�ت ظه�ر
اإلرهاب».
وأضاف�ت العوادي ،أن «الش�عب يرفض رفضا
قاطعا إرجاع البعث مرة أخرى وال مجال لعودة
كبار البعثيني» ،داعية إىل «اجتثاث حزب البعث
فكرا ووجودا».

وبين�ت بالق�ول« :وعلى الف�ور تم
تش�كيل فري�ق عم�ل واالس�تعانه
باملص�ادر والقبض على املتهم وتم
تدوي�ن اقوال�ه باالعتراف ابتدائيا ً
وقضائي�ا ً وتم إجراء كش�ف الدالله
وقرر القايض املختص توقيفه وفق
احكام املاده  ٤٠٥ق.ع».
وأش�ارت إىل ،أن «مف�ارز مكت�ب
مكافح�ة اجرام البي�اع من القبض
على متهم ق�ام برسقة مبل�غ مايل
ق�دره عرشة ماليين دين�ار عراقي
مع جه�از  DVRالخ�اص بتصوير
الكامريات من إحدى الدور السكنية
يف منطق�ة الس�يدية  ،بع�د توف�ر
معلومات عن حادث رسقة».

وأضاف�ت املديرية« :على الفور تم
تش�كيل فري�ق عم�ل واالنتق�ال إىل
م�كان الح�ادث وتبين أن الرسق�ة
تمت من قبل شخص مجهول وبعد
التحري وجم�ع املعلومات تم نصب
كمني محك�م والقبض على املتهم
واستداللنا من قبله عىل مكان املبلغ
املرسوق حيث تم ضبطه».
وتابع�ت« :م�ن جان�ب آخ�ر نفذت
مفارزن�ا أوامر الق�اء القبض بحق
ع�دد م�ن املتهمين و املطلوبين
بقضاي�ا جنائية مختلفة وتم اتخاذ
كاف�ة االج�راءات القانونية بحقهم
وتقديمه�م اىل القض�اء لينال�وا
جزائهم العادل».

الحشد الشعيب يضبط عبوات
ناسفة شرق صالح الدين
املراقب العراقي /صالح الدين...
أعلن الحش�د الش�عبي ،ام�س الثالث�اء ،عن معالج�ة عدد من
العبوات الناس�فة يف جزي�رة العيث ش�ـــرق محافظة صالح
الدين.
وقـــــ�ال بيان إلعالم الحش�ــــد الش�عبي تلق�ت «املراقب
العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن «مكافح�ة املتفجرات لل�واء  22يف
الحش�د الش�عبي عــــالجت عــــــددا م�ن العبـــــوات
الناس�فـــة فــــ�ي جــــزي�رة العيث ش�ـــــرق صالح
الدين».
وأض�اف البي�ان ،أن «ذلك جاء خلال عملية أمني�ة حرصا من
الحش�د الش�عبي عىل إزالة املخلفات الحـــربي�ة التي تركتها
عن�ارص دع�ش والحف�اض عىل سلامة املدنيني ضم�ن قاطع
املسؤولية».

لم تخ�رج عن نط�اق املحاصصة
السياس�ية ،وبالت�ايل ف�أن عملية
إخضاع قراراتها للمزاج السيايس
قضي�ة طبيعية وغري مس�تبعدة،
وهذا االمر بات «تحصيال حاصال»
حسب قولها».
وأضاف�ت ،أن «م�ن خلال تل�ك
املالحظ�ات ،هناك قل�ق مربر لدى
الش�عب العراق�ي م�ن أن عملي�ة
إج�راء االنتخاب�ات ربما يش�وبها
الكثري م�ن التدخالت السياس�ية،
خصوص�ا أن املفوضي�ة بجمي�ع
أعضائه�ا ق�د تش�كلت م�ن رحم
االح�زاب السياس�ية وبش�كل
تحاصيص بحت».
وشددت جودت ،عىل «أهمية منح
االس�تقاللية التامة اىل املفوضية،
والس�عي اىل منحها حري�ة القرار
العميل كي تنجح يف عملها».
ويف الوقت ذات�ه ،لفتت جودت ،اىل
أن «االمر معقد للغاية ففي الوقت
ال�ذي يظه�ر القلق الش�عبي من
تدخالت االح�زاب بعمل مفوضية
االنتخابي�ة ،ف�أن عملية تس�مية
مفوضي�ة خارج البيت الس�يايس
أمر مس�تحيل ،كما أن االس�تعانة
بك�وادر أجنبي�ة يمث�ل خرق�ا
للسيادة الوطنية».

سعر برميل برنت يتجــــاوز الـ
 $ 66بينما تم تحديد الس���عر
ف���ي الموازنة ب���ـ $ 45أي ان
العراق سيسد كامل فجوة عجز
الميزانية المخطط لها حس���ب
ارقام المالية النيابية من هذه
الزيادة في اسعار النفط.
ه���ل يس���تفيد الع���راق هذه
المرة من امواله باس���تثمارها
في تنويع مصادر الدخل؟! أم
ان للفساد رأياً اخر.
النائب ماجد شنكالي

تغريدة

إصبع عىل الجرح ..

آهات من العراق
قال أهل العقل يف باب النصيحة والرأي السديد والتعقل والحكمة،
عليك أن تحجز مكانا خارج لعبة الفوىض وحبَّذا لو كان مرتفعا
مفتوحا لرؤية جميع أبطال الفوىض بما فيهم الضارب واملرضوب
والجارح واملجروح والقاتل واملقتول والناهب واملنهوب والشاتم
واملشتوم والسارق واملرسوق والالعب وامللعوب والدافع واملدفوع
واآلكل واملأكول والغاس�ل واملغس�ول والغادر واملغدور والحاسد
واملحس�ود والحاق�د واملحق�ود علي�ه  .علي�ك أن تأخ�ذ موق�ع
املراق�ب والراصد واملتفرج حيثما تش�تبك األمور وينترش الغبار
وتتس�ع الفوىض ويتعاىل الضجيج وتتزاحم الحجيج وال حجيج
ويختلط األبيض باألسود واألخرض باليابس والغامض بالواضح
والوضيع بالرشيف والرذيل بالنبيل والس�قيم بالس�ليم والباطل
بالحق واملجن�ون بالعاقل  .نحن اليوم يف الع�راق نعيش كل هذا
التناقض والتصارع والتناطح والتحاصص والتالهث والتس�ابق
والتقاتل والتخابث والتمايز  ,كغابة تعددت بها األسود وال أسود
وكث�رت بها الذئاب وتع�اىل نبيح الكالب وتعاىل ع�واء بنات آوى
وفاحت رائحة الخبائث وأشلاء الفرائ�س وصدى نعيق الغربان
ُيغط�ي أصداء امل�كان ونهيق الحمير يرتهن األس�ماع  ,لم َ
يبق
فيها غصن ُي ْؤ ِوي طيرا حرا وال عش لبالبل الحب وال همس وال
سلام  .ما ن�راه اليوم يف الع�راق الذي
لم يعد يش�به الع�راق وما نبرصه فيه
م�ن كل الزواي�ا يحُ زنن�ا حت�ى البكاء
ويخيفنا حد الرع�ب والقلق ويزعجنا
حد االشمئزاز ويقبض أنفاسنا ويدمّ ر
وجدانن�ا ويس�تنزف دموعن�ا ويعت�م
وجداننا ويطيل ليلنا ويميت إحساسنا
ويؤط�ر حياتن�ا بالب�ؤس والتعاس�ة
والخيبة ويقتل فينا روح األمل ويمزق منهل عبد األمري المرشدي ..
أوراق الحلم وينثر قصاصات التفسير
يف يوم ريح عىل جبل مرهون بتداعيات املحظور  .لست متشائما
ولكني أرى األمور كما هي عىل حقيقتها بال رتوش وال ظالل وال
تحمي�ل وال تجميل وال تزوير  .تع�ددت فينا الرؤوس وال رؤوس
 ,وانترشت يف أحيائنا البنادق واملعاول والفؤوس  ,واس�و َّد ْت بنا
األيام وتبددت األحالم وتمزق القرطاس وتكرست األقالم وتعملق
األق�زام وتطاول علينا األدعياء وأبناء الحرام  .إنه زمن املأزومني
ُ
والش ّ
�ذاذ واملنبوذين والتوافه واملأسورين بعقدة النقص وأرباب
ّ
الجهل واملنتشين بقطيع الهمج الرع�اع وأرتال التملق وطوابري
ال�ذل والنفاق  .إنه زمن الكذابني ،ال مكان اليوم يف العراق للنبالء
وال مجال لعلم العلماء وال صوت للمثقفني وال ُحظوة أو حضور
للرشف�اء  ,عليه�م جميع�ا أن يرض�وا بما لم يرتض�وا ويصربوا
ويتصابروا حتى يشاء الله أمرا كان مقضيا .
نع�م نحن الي�وم تماما كم�ا قال اإلم�ام عيل عليه السلام  :ق ْد
ً
أصبحْ ن�ا يف ده�ر َعنو ٍد وزم�ن َكنو ٍد ُ ،ي َع ُّد املُ
ُ
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ٍ
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ِ
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الذ ِّل َ
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اسعار الذهب

مجددا ..حكومة كردستان تفرض
استقطاعات عالية على رواتب الموظفين
أعلن عضو برملان إقليم كردستان مسلم عبد الله  ،عن عودة حكومة
اإلقليم لفرض االستقطاعات عىل رواتب املوظفني للشهر الحايل.
وق�ال عبد الل�ه  ،إن “حكومة اإلقليم قررت املب�ارشة بتوزيع رواتب
املوظفين بداي�ة م�ن مطلع األس�بوع املقب�ل ،عىل أن تكون نس�بة
االستقطاعات املفروضة هي .”%21
وأض�اف أن “هنال�ك توج�ه لدى حكوم�ة اإلقليم يف ح�ال لم يحدث
اتفاق�ا مع الحكوم�ة االتحادية ،لزيادة نس�بة االس�تقطاعات عىل
املوظفني لتصل إىل  ،%30وهذا يعد احجافا كبريا بحق املواطنني”.
وأشار عبد الله إىل أن “أسعار النفط سجالت تعايف كبري وارتفاعا عرب
حاجز  60دوالر ،لكن غياب الش�فافية والرقابة عىل حكومة اإلقليم،
هو مايمنع وج�ود أرقاما دقيقة لحجم العائدات املالية ،واس�تمرار
توزيع الرواتب بنظام االستقطاعات يعد انتهاكا للقانون”.

اسعار الذهب عيار  64,056 18دينار

اسعار الذهب عيار  74,743 21دينار
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اسعار الفضة

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي

اسعار النفط

ً
دوالرا للبرميل
برنت 65.24

المالية النيابية :معظم الكتل السياسية تريد
تمرير الموازنة بالتوافق وليس باالغلبية
اك�د عضو اللجن�ة املالية النيابية محمد الش�بكي  ،ان معظم الكتل
السياس�ية لديه�ا توج�ه لتمري�ر املوازن�ة ع�ن طري�ق التوافقات
السياس�ية بدال م�ن الذه�اب اىل التصويت باالغلبي�ة داخل مجلس
النواب.وق�ال الش�بكي  ،ان “موع�د التصوي�ت عىل املوازن�ة مازال
مجه�وال خاص�ة مع وجود بع�ض املعرقلات مابني بغ�داد واربيل
بش�أن حص�ة كردس�تان يف املوازنة”.واض�اف ان “املفاوضات مع
الك�رد تعثرت ولم تأت بنتيجة لحس�م املوازنة من اجل تحديد موعد
التصويت عليها داخل الربملان”.وأوضح ،الشبكي ،ان “الربملان قادر
على تمرير املوازنة باالغلبية ولكن هناك ع�دم رغبة باللجوء لهكذا
خي�ار ،كما حص�ل عند التصويت على تمويل العجز امل�ايل ،لذا فأن
هناك توجه لدى الكتل السياسية بتمرير املوازنة عن طريق التوافق
مع جميع االطراف”.

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

Almuraqeb Aliraqi Newspaper
ً
دوالرا
األمريكي 61.25

اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

سعر بيع الدوالر = 146,000

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

االربعاء  24شباط  2021العدد  2532السنة الحادية عشرة
سعر شراء الدوالر =  145,000دينار

دينار

يوفر فرص عمل جديدة وينعش عددا من المهن

السماح باستيراد السيارات المتضررة  ..قرار جوبه بترحيب البعض ومعارضة اآلخر
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي

أثار قرار مجلس الــــــوزراء الس���ماح باس���تيراد
الس���يارات المتضــــــ���ررة بعـــــ���د فترة طويلة
م���ن منعه���ا الدخ���ول للس���وق العراقيــــ���ة ،
ردود أفع���ال متباين���ة مـــــ���ا بيـــــ���ن المؤيد
والـــــــرافض.
فالبع�ض يع�ده فرص�ة لتنش�يط
القط�اع الصناع�ي والخ�اص
وتش�غيل آالف العاطلين يف ه�ذا
الجانب بال�ذات بعد كس�اد أصاب
أصح�اب مهن�ة الس�مكرة وتجار
املواد االحتياطية ،أما البعض اآلخر
َف َع َّد قرار منع اس�ترياد الس�يارات

يمثل خط�وة مهمة نح�و الحفاظ
عىل العملة الصعب�ة حتى ال تغادر
البلاد لتص�ب يف مصلح�ة ال�دول
وترض االقتص�اد العراقي ,وملعرفة
املزيد عن آليات القرار الجديد زارت

( املراق�ب العراق�ي ) بع�ض ورش
س�مكرة الس�يارات ملعرف�ة م�دى
االستفادة املتحققة من ذلك .
عبد الله الش�يخيل ( صاحب ورشة
س�مكرة الس�يارات ) يف منطق�ة
بغ�داد الجديدة أك�د أن القرار مهم
ج�دا فهو س�يعيد نش�اط القطاع
الخ�اص بع�د فترة م�ن الرك�ود ,
فضال ع�ن حرك�ة تجاري�ة مهمة
من خالل بي�ع االدوات االحتياطية
وتش�غيل ورش أخ�رى مختص�ة
بالزج�اج وهن�اك أيض�ا ( ح�دادة

الس�يارات هي االخرى ستنتعش ,
واألهم تش�غيل أيا ٍد عاملة إضافية
 ,وتوفري العمل�ة الصعبة من خالل
تصلي�ح الس�يارات داخ�ل الع�راق
وليس يف دول الجوار.
نواب وصفوا الق�رار  ,بأنه إيجابي
ويخ�دم القط�اع الخ�اص ويخلق
ف�رص عم�ل جدي�دة  ,فضلا عن
انتعاش ورش تصليح السيارات .
وأك�دوا أنهم س�بق أن ح�ذروا من
تداعي�ات الق�رار  435ال�ذي أوقف
استرياد السيارات املترضرة واليوم
فتح االسترياد سيوفر العمل آلالف
العمال يف بغداد واملحافظات والذين
يعيل�ون عوائله�م من خلال هذه
املهنة املستحدثة التي جعلت سوق
الس�يارات ينتعش وكرست احتكار
بعض الرشكات ملاركات معينة.
ويف ه�ذا الش�أن ي�رى الخبير
االقتص�ادي س�امي س�لمان  ,أن
الق�رار ل�ه ح�دان  ,االول ه�و أن
العراق من الدول الغنية بمعزل عن
االزمات املفتعلة  ,وعملية اس�ترياد

الزراعة النيابية :الحكومة ساكتة أمام
عملية تدمير قطاع الثروة الحيوانية
اتهم رئي�س لجنة الزراع�ة واملياه واالهوار سلام
الش�مري  ،الحكوم�ة الحالية بـ”الس�كوت” عىل
عملي�ة التتدي�ر الت�ي يتعرض له�ا قط�اع الثروة
الحيوانية يف العراق.
وق�ال الش�مري  ،إن “قط�اع الث�روة الحيواني�ة

الرافدين يباشر بتوطين
رواتب منتسبي الدفاع
وشمولهم بالسلف والقروض
ب�ارش مصرف الرافدين  ،بتوطين رواتب منتس�بي وزارة
الدفاع وش�مولهم بكاف�ة الخدمات الت�ي يقدمها املرصف
بضمنها قبول كفالتهم اس�وة بباقي موظفي دوائر الدولة.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان  ،ان “املرصف بارش
بتوطني رواتب منتسبي وزارة الدفاع اسوة بمنتسبي وزارة
الداخلي�ة وش�مولهم بكافة الخدم�ات املرصفية فضال عىل
قبول كفاالتهم للغري اس�وة بموظف�ي دوائر الدولة”.ولفت
البي�ان اىل ان “املصرف يخط�ط بش�كل مس�تمر لتطوير
خدماته وتحديثها واضافة خدمات اخرى اضافة للخدمات
املفعلة الت�ي تروجها عرب فروعه” ،داعي�ا دوائر الوزارة اىل
“تنس�يق مع ادارت�ه العامة به�دف االرساع بتوطني رواتب
املنتس�بني بهدف ش�مولهم بالس�لف والقروض والخدمات
املرصفية”.واش�ار اىل ان “املرصف ش�مل املنتس�بني حالياً
بالس�لف والق�روض م�ن دون كفي�ل بالنس�بة للموطن�ة
رواتبهم لديه اما بالنس�بة لغري املوطنني فمش�مولني ايضا
لك�ن رشيطة توفر كفالء عدد  2مع جلب كتب اس�تمرارية
بالخدمة من دوائرهم”.

محارب من قبل ال�وزارات املعنية وخري دليل هناك
الكثري من الرتاخيص يف زمن الوزير السابق صالح
الحس�ني منح�ت ألش�خاص وهذا م�ؤرش لرضب
املنتج املحيل”.
وأضاف أن “الثروة الحيوانية تشكل دافعا أساسيا
للتنمية املس�تدامة يف القطاع الزراعي فهي تساهم
يف تحقي�ق األمن الغذائي والتغذي�ة والتخفيف من
وطأة الفقر والنمو االقتصادي”.
وأش�ار الش�مري إىل أن “القطاع الحيواني محارب
وبشكل كبري والحكومة تعلم ذلك جيدا لكنها تقف
س�اكته أم�ام هذه العملي�ة التدمريي�ة لقطاع من
املفروض أن ينافس النفط يف وارداته”.
وكان�ت عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية
ن�دى ش�اكر ج�ودت اعتبرت يف وق�ت س�ابق ،أن
س�وء اإلدارة والتخطي�ط يف وزارة الزراعة يهدد ما
تبقى من الزراعات والثروة الحيوانية  ،مشيرة إىل
أن وزارة الزراع�ة فيها تره�ل وزاري يكلف الدولة
مالين الدوالرات سنويا.

السيارات املترضرة ستسهل عملية
استنزاف العملة الصعبة من خالل
استريادها .
وتاب�ع يف اتص�ال م�ع ( املراق�ب

العراق�ي) :أن اإليجابي�ات بالقرار
كثرية يف مقدمتها تشغيل العاطلني
عن العمل وإنع�اش مهن صناعية
بعد أن أصابها الرك�ود االقتصادي

جراء ق�رارات الحكومة املترسعة ,
فضلا عن عدم توفير فرص عمل
وتعيين�ات جدي�دة يف موازنة العام
الح�ايل  ,وهن�اك عمليات الفس�اد

يف املناف�ذ الحدودي�ة والرضائ�ب
املرتفع�ة  ,م�ا س�يحد م�ن عملية
استرياد السيارات املترضرة.
وألصح�اب مع�ارض الس�يارات
واملس�توردين رأي يختل�ف  ,فق�د
سجلوا اعرتاضهم عىل إعادة العمل
بدخول ما يعرف بسيارات الوارد إىل
العراق( املترضرة).
وقال�وا إن»موافقة هي�أة الكمارك
إح�دى تش�كيالت وزارة املالي�ة
بكتابه�ا ذي الع�دد  9001بتأري�خ
 2020/6/29وموافق�ة مجل�س
ال�وزراء االخري ,بالس�ماح بدخول
الس�يارات املتضررة س�يؤدي إىل
إغ�راق الس�وق املحلية م�ن جديد
بالس�يارات عديمة الكف�اءة والتي
تس�بب خس�ائر مالي�ة كبيرة
لرشكات السيارات الجديدة ,عادين
إي�اه ,اس�تنزافا ملوارده�ا املالي�ة
الصعبة .
م�ن جهت�ه أك�د املختص بالش�أن
االقتصادي عبد الحسين الشمري
 ,أن ق�رار مجلس الوزراء بعيدا عن

خبير قانوني :زيادة سعر الدوالر تخالف
الدستور الذي ألزم الحكومة
بين الخبري القانوني علي التميمي  ،ان زيادة س�عر
رصف الدوالر يخالف الدستور الذي نص عىل رضورة
ان توف�ر الحكومة العيش الكري�م للمواطن ،الفتا اىل
ان الربملان اليس�تطيع تخفيض س�عر الرصف ولكن
بامكانه ان يقترح اعادة املوازنة للحكومة للرضورة
القصوى.
وق�ال التميم�ي  ،ان “املادة  ٦٢من الدس�تور اجازت
للربمل�ان عن�د وص�ول مشروع املوازنة ل�ه ان يقوم
باملناقل�ة بين األب�واب والفص�ول وايض�ا تخفيض
إجمايل املبالغ وله عند الرضورة ان يعيدها إىل مجلس
الوزراء واقرتاح زيادة إجمايل النفقات”.
واض�اف ان “املادة  ٥٧م�ن الدس�تور توجب ترشيع
قان�ون املوازن�ة حت�ى اذا انتهى الفص�ل الترشيعي،
معن�ى ذلك أن الربملان ال يس�تطيع أن يخفض س�عر
رصف ال�دوالر الذي حدد يف املوازنة ،وإنما..يس�تطيع
أي الربملان ان يقرتح ويعيد املوازنه إىل مجلس الوزراء
لوج�ود الرضورة القصوى لذلك كونه�ا تخالف املادة
 ٣٠من الدستور التي توجب ان توفر الحكومة العيش

أرقام واقتصاد

اعلن�ت وزارة التخطي�ط  ،أن ارتف�اع
أس�عار الدوالر أدى إىل إرتفاع أس�عار املواد
اإلنشائية يف األسواق املحلية.
وق�ال الجه�از املرك�زي لإلحص�اء التابع
لل�وزارة يف تقري�ر ل�ه انه «نتيج�ة ارتفاع
سعر رصف الدوالر يف االسواق املحلية ادى
ذلك بدوره اىل رفع اس�عار املواد االنشائية
املحلي�ة واملس�توردة يف القط�اع الخ�اص
بنس�ب متفاوتة عىل مس�توى املحافظات
كافة ما عدا اقليم كوردس�تان» ،مبينا انه
«تمت متابعة وتس�جيل  64م�ادة بناء تم
تسجيلها يف األسواق املحلية».
واض�اف ان «اهم املؤرشات للم�واد االكثر
اس�تخداما و تأثريا يف األسواق كانت لثالثة
مواد ش�ملت الطابوق واالس�منت وشيش
التس�ليح» ،مبينــ�ا ان
«معدل س�عر
الطــــابوق
العادي لشهر
كان�ون االول
املايض بلغ 160
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دونم من البساتين
تفقدها محافظة ديالى
بسبب التجريف والحرائق
المجهولة

الكريم للناس”.
وبني التميمي ،ان “الربملان أمام موقف تاريخي كونه
يمثل الش�عب يف الوقوف إىل جانب الناس ومنع زيادة
صعوبة العيش ،ويف حال رشع الربملان قانون املوازنة
فهي قابلة للطعن أمام املحكمة االتحادية العليا وفق
املادة  ٩٣من الدس�تور كون ذلك يخالف املادة  ٣٠من
الدستور واملواد  ٢٣و ٢٦من ميثاق العهد الدويل”.

التخطيط تــؤشر طفــرة بأسعــار مــواد البنــاء فـي العراق
ال�ف دين�ار ل�كل  1000طابوقة مس�جال
ارتفاع�ا بلغ  %14عن معدل س�عر ش�هر
ترشي�ن الثاني الذي كان ق�د بلغ  140الف
دين�ار لكل  1000طابوقة ،فيما بلغ س�عر

آراء املنتفعين واملترضري�ن فه�و
خطوة جيدة بس�بب عدم س�يطرة
الحكوم�ة ووزارة التج�ارة على
س�وق الس�يارات وتحك�م التجار
باألس�عار ورفعه�ا بش�كل كبري ,
فس�عر بع�ض الس�يارات الحديثة
يف بل�د املنش�أ اليتج�اوز ال 4000
دوالر ويبيعونه�ا بأكثر من  12الف
دوالر وهم بذلك يستغلون املواطن
ألن رشكة اس�ترياد السيارات ليس
له�ا دور يف الحد م�ن االحتكار  ,بل
هي االخرى تبيع السيارات بأسعار
خيالي�ة .وق�ال يف اتص�ال م�ع (
املراقب العراقي) :إن خلق منافسة
يف الس�وق املحلي�ة يشء مهم حتى
نحد من اس�تغالل املواطن من قبل
رشكات الس�يارات االهلي�ة  ,كم�ا
أن القرار يش�جع عىل دخول تجار
جدد للسوق وخاصة العاطلني من
خالل الرتويج للس�يارات املترضرة
 ,ناهي�ك عن ك�ون الق�رار الجديد
دخ ُل رؤوس أم�وال جدي�دة
س� ُي ِ
للسوق العراقية.

الطاب�وق الجمهوري لش�هر كانون االول
 171الف دينار لكل  1000طابوقة مسجال
ارتفاعا بنس�بة  %6عن معدل س�عر شهر
ترشين الثاني الذي بلغ  161الف دينار لكل

 1000طابوقة».
واضاف ان «معدل س�عر االسمنت العادي
لش�هر كانون االول املايض بلغ  102والفي
دينار للطن الواحد مس�جال ارتفاعا بنسبة
 %13عن معدل س�عر ش�هر ترشين الثاني
بس�عر  90ال�ف دينار للط�ن الواحد  ،فيما
بلغ معدل س�عر االس�منت املقاوم لش�هر
كان�ون االول  124الف دين�ار للطن الواحد
مس�جال ارتفاع�ا بنس�بة  %11ع�ن معدل
سعر ش�هر ترشين الثاني بسعر  112الف
دينار للطن الواحد».
واشار اىل ان «اسعار الحديد « الشيش» من
املنش�أ األجنبي لش�هر كان�ون االول بلغت
مليونا و 37الف دينار للطن الواحد مسجال
ارتفاعا بنس�بة  %33عن معدل سعر شهر
ترشين الثاني بس�عر  779الف دينار للطن
الواح�د  ،فيم�ا بلغ مع�دل س�عر الحديد»
الش�يلمان» لش�هر كان�ون االول  22ال�ف
دينار للمرت الواحد مس�جال ارتفاعا بنسبة
 %47عن معدل س�عر ش�هر ترشين الثاني
الذي بلغ  15الف دينار للمرت الواحد».
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مليون دوالر مبيعات البنك
المركزي في مزاد العملة
بعد استقرار اسعار صرف
الدوالر في االسواق

إيران تزيد ضخ الغاز
إلى العراق
أعلن�ت وزارة الكهرباء  ،أن األيام القليلة املاضية ش�هدت زيادة
يف ض�خ الغاز من الجان�ب اإليراني ،معربا عن أمل�ه بأن يعاود
الجانب اإليراني ضخ الغاز بواقع 50مـقـمـق يـومـيـاً قـبـل
مـوس�ـم الصي�ف املقبل.وق�ال الناطق باس�م ال�وزارة أحمد
الـعـبـ�ادي  ،إن “األيــ�ام القليلة املــاضــيــة ،ش�ـهـدت
زيـــادة ضــخ الــغــاز من الجانب اإليراني باتجاه العراق،
والوصول به إلـى  22مقمق يومياً ،بعد أن كـان  13مليون قدم
مكع�ب قيايس”.وأضاف العبادي ،أن “هذه الـزيـادة أس�همت
بـرفـ�د املنظوم�ة بـ�ـ  3آالف مـيـغـاواط مـ�ن الـطـاقـة،
مـ�ا انـعـكـس إيـجـابـ�اً عـلـى حـجـم التجهيز بالنس�بة
للمواطنين يف عموم البلاد” ،مبين�ا أن “توقف الغ�از اإليراني
باتجاه العراق كانت له آثار س�لبية كبرية ،إذ أدى الـى خـروج
محط�ات تعتم�د علي�ه وضي�اع م�ا يق�ارب  6آالف ميغاواط
م�ن الطاق�ة املتاح�ة والتي أثـرت بش�كل ملحوظ يف س�اعات
التجهيز”.وأش�ار إىل أن “نأمل ب�أن يعاود الجانب اإليراني ضخ
الغ�از بواقع 50مـقـمـ�ق يـومـيـاً قـبـل مـوس�ـم الصيف
املقبل ،لضمان رفد املنظومة بطاقات تقدر بـ  6آالف ميغاواط
وبشكل س�لس” ،مؤكدا أن “تجهيز العراق من الجانب اإليراني
بــ  1200ميغاواط من الكهرباء عرب خطوط الربط الكهربائي
بني البلدين ،تس�اعد يف اس�تقرارية التيار يف املناطق التي تجهز
بهذه الكميات من الطاقة”.

النفط يرتفع إلى أكثر من  65دوالرا للبرميل
أفادت مصادر صحفية اقتصادية بأن أس�عار النفط
ارتفع�ت  2.33دوالر أو  3.7باملئة ،مشيرة إىل أن
خام “برن�ت” ارتفع إىل  65.24دوالر للربميل،
والخ�ام األمريك�ي ارتف�ع إىل  61.25دوالر

للربميل.
وتش�هد أس�عار النفط ارتفاعا منذ األسبوع املايض،
بع�د أن رضب�ت عاصف�ة ثلجي�ة والي�ة تكس�اس
األمريكي�ة ،أدت إىل تعطل اإلمدادات يف جنوب الواليات

املتحدة.
وتنتج تكس�اس تقريب�ا  4.6مليون برميل من النفط
يوميا ،ويوجد بها  31مصفاة ،وهو أكرب عدد يف والية
أمريكية واحدة ،ومنها بعض من أكرب املصايف يف البالد،

وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة األمريكية.
ويف  18فرباي�ر الح�ايل ،ارتف�ع س�عر مزي�ج نف�ط
“برنت” ،يف بحر الش�مال ألول م�رة منذ  21يناير من
العام املايض فوق  65دوالرا للربميل.
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بعد فشل صفقة تبادل األسرى اليمنيين

العدوان ي ّ
ُكشر عن أنيابه ويخلع قناع اإلنسانية
أنطلقت في  24كانون الثاني الماضي ،مفاوضات جديدة بين حكومة الرئيس اليمني
المستقيل «عبد ربه منصور هادي» وحكومة اإلنقاذ الوطنية التي تتخذ من العاصمة صنعاء
ً
مقرا لها وذلك لتبادل األسرى والمحتجزين ،في العاصمة األردنية عمّان ،بعد إطالق سراح
 1065أسيرا ومعتقال في تشرين األول الماضي ،في صفقة تبادل بين الجانبين ولكن هذه
المرة فشلت المفاوضات بسبب تعّ نت الجانب اليمني الموالي لتحالف العدوان السعودي
اإلماراتي.

المراقب العراقي /متابعة...

أكد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري االيراني العميد اسماعيل
قاآن�ي ،الثالث�اء ،أن املتش�دقني بالدفاع عن حقوق االنس�ان التزموا
الصم�ت حي�ال اغتيال أمريكا للقائد الش�هيد قاس�م س�ليماني ولم
يقوموا بإدانة الجريمة
وقال قاآني يف كلمته بـ”املؤتمر ال�دويل للمطالبات القانونية الدولية
للدف�اع املق�دس” ،إن “أبناء املقاوم�ة يف إيران وس�عوا حدودها بعد
الحرب املفروضة ونقلوها إىل كافة أبناء األمة اإلسالمية لريفرف علم
املقاومة يف مناطق أخرى”.
وأضاف أنه “لو كانت قوة عقالنية تحكم الواليات املتحدة لكفت عن
تهديد الجمهورية اإلسالمية التي حولت جميع التهديدات إىل فرص”.
وتاب�ع قاآني“ :نعرف جي�دا أن الواليات املتحدة ال تعرف س�وى لغة
القوة” ،مبينا أن “الش�هيد قاس�م س�ليماني كان يتعامل بلغة القوة
مع األعداء الذين تسببوا يف خلق املشكالت للمنطقة”.
ولفت اىل ان “املتش�دقني بالدفاع عن حقوق االنسان التزموا الصمت
حيال اغتيال أمريكا القائد الشهيد قاسم سليماني ولم يقوموا بإدانة
الجريمة” ،مشريا اىل أن “محور املقاومة حي ودماء شهداء املقاومة
ستفتح الطريق نحو القدس الرشيف”.

المراقب العراقي /متابعة

وحول هذا الس�ياق ،أعل�ن رئيس لجنة
ش�ؤون األرسى التابع�ة لصنع�اء،
«عب�د الق�ادر املرتضى» ،ي�وم األح�د،
انته�اء املفاوض�ات عىل مل�ف األرسى
يف العاصمة األردني�ة عمّان دون إحراز
أي تق�دم .وأوض�ح «املرتضى» ،يف
تغريدة عىل حس�ابه يف موقع التواصل
االجتماع�ي «تويرت» ،إن س�بب فش�ل
جول�ة املفاوض�ات املنعق�دة بإرشاف
أمم�ي ،كان تعنت م�ن وصفهم بقوى
العدوان ومرتزقتهم.
وأك�د أن صنع�اء حاولت ب�كل الطرق
انج�اح املفاوضات ،وقدمت ع�ددا ً من
املقرتحات املنصفة لتج�اوز الخالفات
لك�ن دون ج�دوى .وأوضح أن� ُه خالل
جول�ة عمّان حاول الطرف اآلخر القفز
على ما تم االتفاق عليه س�ابقا بوضع
اشتراطات جدي�دة خ�ارج االتف�اق،
مشيرا ً إىل أن االختالف الذي ساد حتى
التفاهمات بين وفد الطرف االخر كان
سبباً رئيساً يف فشل هذه الجولة .ولفت
«املرتىض» إىل أن األطراف التي شاركت
يف املفاوض�ات ه�ي ح�زب االصلاح
وممث�ل عن جبه�ات الس�احل الغربي
واملحافظ�ات الجنوبي�ة وممثلين عن
السعودية.
وتاب�ع رئي�س لجن�ة ش�ؤون األرسى
التابع�ة لصنعاء ،قائًل�اً  :إن «دور األمم
املتح�دة ل�م ي�رق للمس�توى املطلوب
وكان اس�لوب امل�داراة للط�رف اآلخ�ر
هو الس�ائد خلال م�دة املفاوضات».
وأكد «املرتضى» أن موقف الس�عودية
يسء ج�دا وتتحم�ل النس�بة األكرب من
مس�ؤولية فش�ل هذه الجول�ة .وأردف
قائًل�اً « :طالبن�ا قوى الع�دوان بإطالق
رساح املختطفة س�مرية مارش وسائر
النساء اللواتي تم اختطافهن يف مأرب،
وابلغناه�م اس�تعدادنا مقايضته�ن
ب�أرسى موجودي�ن لدينا لك�ن الطرف
اآلخر رفض ».وأضاف« :عرضنا عملية
تب�ادل ب�أرسى يمنيني وس�ودانيني تم

االحتالل يشن حملة اعتقاالت
طالت قياديا من حماس بالضفة
المراقب العراقي /متابعة...

أرسهم يف جبهات الح�دود فرفضوا إال
بعد إطالق رساح األرسى الس�عوديني.
وأك�د أن مزاي�دة أط�راف الع�دوان
بإنس�انية مل�ف األرسى م�ا ه�ي إال
شعارات ال تتجاوز صفحات اإلعالم.
وتج�در االش�ارة أيض�ا إىل أن حكومة
صنعاء تشترط أيضا إخ�راج األرسى
الفلس�طينيني يف الس�عودية مقاب�ل
إطالق الطيارين السعوديني املحتجزين
لديه�ا .وكان رئي�س لجن�ة األرسى يف
وف�د صنع�اء« ،عبدالق�ادر املرتىض»،
أش�ار يف تغري�دات س�ابقة إىل عرقل�ة
ح�زب اإلصالح ،أب�رز ق�وى «منصور
ه�ادي» ألي تق�دم يحرز يف إش�ارة إىل
رف�ض الحزب السير يف انجاز صفقة
جدي�دة يف تب�ادل األرسى نظ�را لحكر
«هادي» هذه الجولة التي كان يفرتض

أن تطل�ق رساح أكث�ر م�ن  400أسير
من الطرفني واس�تثناء قيادات يف حزب
اإلصالح عىل راس�هم القيادي املعروف
«محمد قحطان».
ونظم�ت األم�م املتح�دة على م�دى
األس�ابيع املاضي�ة مفاوضات مبارشة
بني وفدي صنع�اء و»هادي» ،وحققت
توافق�ا مبدئي�ا على بعض األس�ماء،
لك�ن انته�اء املباحث�ات دون تحقي�ق
تق�دم يذك�ر يشير إىل انهي�ار م�ا تم
تحقيق�ه خلال الفرتة املاضي�ة .ولقد
أع�رب مبعوث األمم املتح�دة إىل اليمن،
«مارت�ن غريفيث» ،ي�وم األحد املايض،
عن خيبة أمله النتهاء جولة مشاورات
بين الحكوم�ة اليمني�ة املس�تقيلة
وحكومة صنعاء ،دون اتفاق عىل تبادل
لألرسى ،فيما تبادل الطرفان اتهامات

باملسؤولية عن الفشل.
واختت�م االجتم�اع الخام�س للجن�ة
اإلرشاف على تنفي�ذ اتفاقي�ة تب�ادل
األرسى واملعتقلين بني أط�راف النزاع
يف اليم�ن ،بالعاصم�ة األردني�ة عمان،
برئاس�ة مكت�ب «غريفي�ث» ،واللجنة
الدولي�ة للصلي�ب األحم�ر ،وف�ق بيان
للمكت�ب األممي .وق�ال «غريفيث» ،يف
بي�ان له« :أش�عر بخيبة أم�ل ألن هذه
الجول�ة م�ن املحادث�ات ل�م تص�ل إىل
مس�توى م�ا رأيناه بس�ويرسا يف أيلول
امل�ايض؛ والت�ي أس�فرت ع�ن اإلفراج
التاريخ�ي ع�ن  1056أسيرا» .وأف�اد
بأن�ه «على الرغم م�ن أن األط�راف لم
تتفق عىل اإلفراج عن أرسى خالل هذه
الجولة م�ن املحادثات ،لكنه�ا التزمت
بمواصلة مناقشة معايري عملية إطالق

وزير يمني :واشنطن تسعى إليقاف تحرير مأرب من المحتلين وعمالئهم
المراقب العراقي /متابعة...

أكد وزير االعالم يف حكومة االنقاذ الوطني يف اليمن،
ضي�ف الله الش�امي ،الثالثاء ،ان القاع�دة وداعش
هما أداتان من االدوات االرهابية األمريكية يف العالم.
وق�ال الش�امي إن “الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة
تس�عى اىل إيقاف تحرير وتطهري مأرب من املحتلني
وعمالئه�م واضط�رت للظه�ور وكش�ف لعبته�ا
وتدخله�ا النه لم تعد لديه�ا ثقة بأدواتها ،وملا ملأرب

م�ن أهمية فه�و يعترب املعق�ل االخري مل�ا يعتربونه
رشعيا لهم وتحريره يعني انتهاء العدوان وانتكاسة
كبرى لتلك الق�وى املتحالفة واملتآمرة عىل ش�عبنا
وأمتنا”.
وأض�اف ،أن “إرشاك القاع�دة وداع�ش يف مع�ارك
م�أرب ليس جدي�دا فهم م�ن أب�رز مقاتليهم وهم
أداتين م�ن االدوات األمیركي�ة يف العال�م ومت�ى
م�ا أرادت تحريكه�م فه�م على الس�مع والطاعة،

ولذل�ك فإن من أب�رز ما فضح السياس�ة االمريكية
ه�و مواجهتن�ا للقاع�دة وداعش والقض�اء عليهم
ومالحقتهم ودك معاقله�م وبرت اليد االمريكية التي
عبث�ت باالم�ن اليمن�ي بذريعتهم فعندم�ا توجهنا
بايم�ان ومصداقي�ة ملواجهتهم استش�اطت أمريكا
غضب�ا وهي من تدعي انهم أع�داء لها وللعالم لكن
مواجهتنا لهم كش�فت للعالم الزيف األمريكي تجاه
محاربة داعش والقاعدة”.

معدل البطالة يُسجّل قفزة جديدة في بريطانيا
المراقب العراقي /متابعة...

ارتف�ع مع�دل البطال�ة الربيطاني إىل
 5.1باملئ�ة يف األش�هر الثالث�ة األخرية
م�ن  ،2020وهو أعىل مس�توياته منذ
الربع األول من  ،2016لكنه ما زال يقل
كثريا عن املس�توى الذي كان س�يبلغه
بدون برنامج دع�م حكومي للوظائف
للتخفي�ف من تداعي�ات كورونا ،الذي
يب�دو أن وزي�ر املالي�ة رييش س�وناك
سيقوم بتمديده.
وكش�فت بيانات منفصل�ة من مكتب
اإلحص�اءات الوطنية أن عدد املوظفني
الذين يتقاضون روات�ب من الرشكات
ارتفع يف كانون الثاني  83ألفا مقارنة
مع كانون األول ،يف ثاني زيادة شهرية
واألكرب منذ كانون الثاني  .2015وفقا

لـ “رويرتز”.
ويتم�اىش معدل البطال�ة ،وهو األعىل
منذ األش�هر الثالث�ة األوىل من ،2016
م�ع متوس�ط التوقعات يف اس�تطالع
أجرته رويرتز آلراء خرباء اقتصاد.
ويكب�ح البطال�ة برنام�ج حكوم�ي
لالحتف�اظ بالوظائف يدع�م واحد من

بني كل خمسة موظفني تقريبا.
والربنامج هو التدبري األعىل كلفة لدعم
االقتصاد يف مواجهة كوفيد وسيتكلف
بحس�ب التقدي�رات  70ملي�ار جني�ه
إسترليني ( 98ملي�ار دوالر) بحل�ول
موع�د نهايت�ه املخط�ط يف  30أبريل/
نيسان .لكن أرقاما تس�تند إىل بيانات

الرضائب تظهر أن عدد املوظفني الذين
يتلق�ون روات�ب من الشركات ما زال
منخفض�ا بواقع  726ألف�ا منذ فرباير
ش�باط  ،2020م�ا يع�ادل أزي�د قليال
فحسب عن اثنني باملئة من قوة العمل،
فيما يش�كل العامل�ون دون  25عاما
غالبية من فقدوا وظائفهم.
وقال بنك إنجلرتا املركزي إنه يعتقد أن
معدل البطالة سيقفز إىل قرابة ثمانية
باملئ�ة يف منتص�ف  2021بع�د انتهاء
برنامج لدعم الوظائف.
وم�ن املتوق�ع أن يعلن س�وناك تمديد
دعمه للوظائ�ف ،عىل األقل للقطاعات
األش�د تضررا ج�راء إج�راءات العزل
الحكومي�ة يف بي�ان ميزاني�ة يصدر يف
الثالث من آذار.

تركيا ترد على «تحرش» يوناني في بحر إيجة
المراقب العراقي /متابعة...

قاآني :الشهيد سليماني تعامل
بلغة القوة مع أميركا

أعلن�ت وزارة الدفاع الرتكية أنها قامت بالرد فورا
عىل حادث�ة «تحرش» أربع مقاتلات يونانية من
ط�راز ( )16-Fبس�فينة أبح�اث تركي�ة يف املياه
الدولية ببحر إيجة بحسب ماذكرته وسائل إعالم
تركية.
وقال وزير الدفاع الرتكي ،خلويص أكار« :موقفنا
واضح حيال تحرش املقاتالت اليونانية بس�فينة
األبح�اث الرتكي�ة ،وم�ا س�نقوم ب�ه حي�ال هذه
التحرشات واضح أيضا».

وأكد أكار عىل أن املقاتالت اليونانية تنفذ تحرشات
مستمرة ،منوها بأنه «تم الرد عىل التحرش األخري
(بسفينة األبحاث الرتكية) يف إطار القانون».
واقرتبت املقاتالت اليونانية من س�فينة «تي جي
غي تش�مه» الرتكية مسافة  2ميل بحري ،لتطلق
بعدها بالون�ات حرارية قب�ل أن تبتعد عن موقع
السفينة.
وأف�ادت مص�ادر يف وزارة الدف�اع الرتكي�ة ،أن
املقاتالت اليونانية تحرش�ت بالس�فينة املذكورة
من ارتفاع ألف مرت ،وأن الرد كان رضوريا.

موسعة يف املستقبل» .وحث «غريفيث»
الطرفني على «مواصلة مناقش�اتهما
ومش�اوراتهما ،واالنتهاء من تنفيذ ما
اتفقا عليه ،وتوس�يع الرتتيبات إلطالق
رساح املزي�د م�ن املعتقلين قريب�ا».
ودع�ا إىل «اإلف�راج غير املشروط عن
جمي�ع املرىض والجرحى وكبار الس�ن
واألطفال املعتقلني واملدنيني املحتجزين
بمن فيهم النساء والصحفيون».
م�ن جانب�ه ،عل�ق عض�و املجل�س
الس�يايس األعىل يف صنعاء «محمد عيل
الحوثي» عىل ما اعتربه إفشال التحالف
ملفاوض�ات تب�ادل األرسى .وق�ال يف
تغريدة عىل تويرت ،مس�اء يوم الس�بت
امل�ايض ،إن «افش�ال الع�دوان إنج�از
التبادل مقابل التب�ادل يف ملف األرسى
االنس�اني يبعث رس�الة بع�دم الجدية

يف الحل�ول» .وأض�اف أن ذلك «يؤكد أن
دعوات السلام التي تطلق ل�م يرتافق
معه�ا برامج عملي�ة وال حلول واقعية
ودلي�ل ع�دم الجدي�ة إليقاف املأس�اة
اليمنية إليقاف العدوان وآثاره».
ويف ترشي�ن األول  ،2020أنج�زت أكرب
عملية لتبادل األرسى يف اليمن ،برعاية
األمم املتحدة وتيسير اللجن�ة الدولية
للصلي�ب األحمر ،بع�د مفاوضات بني
الجانبني اس�تمرت ألكثر من س�نتني،
آخره�ا الجولة الت�ي احتضنتها مدينة
مونترو الس�ويرسية يف  27أيل�ول
املايض .وش�ملت العملية إطالق 1081
محتجزا وأسيرا ،بينهم  15عس�كريا
سعوديا وأربعة عس�كريني سودانيني،
ضم�ن ق�وات تحال�ف الع�دوان ال�ذي
تقوده السعودية.

ش�نت قوات االحتالل اإلرسائيلي ،الثالثاء ،حمل�ة اعتقاالت يف عدة
مناط�ق بالضف�ة الغربي�ة املحتلة طال�ت قيادي�ا يف حركة حماس
وأرسى محررين.
وداهمت ق�وات االحتالل اإلرسائييل ،مدينة طوباس ش�مال الضفة
الغربية املحتلة ،واعتقلت القيادي يف حركة حماس ،فازع صوافطة،
عقب اقتحام منزله ،باإلضافة إىل األسري املحرر عبادة شفيق الخراز.
يش�ار إىل أن القيادي يف حركة حماس ،صوافطة ،قىض أكثر من 18
عاما يف سجون االحتالل.
ويف جنين ،اقتحم�ت ق�وات االحتالل بل�دة اليامون غرب�ي املدينة،
ونف�ذت حملة تفتيش واس�عة ،واعتقلت ش�ابني فيما اس�تجوبت
مواطنني بينهم أرسى محررون ،واندلعت خاللها مواجهات واسعة
امتدت إىل عدد من األحياء والشوارع الداخلية.
ويف بي�ت لح�م ،اعتقلت قوات االحتالل ثالثة ش�بان ،بينهم األسير
املحرر معاذ صومان ،بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
ويف الخلي�ل ،اعتقلت قوات االحتالل فتى يبلغ من العمر “ 17عاما”،
من بلدة بيت أمر ،بعد أن داهمت عددا من منازل املواطنني.
وأصي�ب عدد م�ن املواطنني باالختن�اق خالل مواجه�ات مع قوات
االحتالل التي اقتحمت منطق�ة “واد الكرم” بالخليل وداهمت عد ًدا
من منازل املواطنني والعبث بمحتوياتها.
ويف الق�دس املحتل�ة ،اعتقلت قوات االحتالل ش�ابني من بلدة حزما
ومخيم شعفاط.
يش�ار إىل أن ق�وات االحتلال اإلرسائيلي ،كثفت حمل�ة اعتقاالتها
ض�د قيادات وعنارص من حركة حم�اس ،بالتزامن مع العد التنازيل
لالنتخابات الفلس�طينية التي تجرى يف الضفة الغربية وقطاع غزة
والقدس املحتلة.

أخبار من
الصحف
والمجالت

تقرير :ابن سلمان استثمر  3.3مليارات دوالر في ألعاب الفيديو!
المراقب العراقي /متابعة

اس�تثمر صندوق االس�تثمارات العامة «»PIF
يف الس�عودية الذي يرتأسها ويل العهد محمد بن
س�لمان 3.3 ،مليار دوالر أمريكي يف  3رشكات
ألع�اب أمريكي�ة ،يف الرب�ع األخير م�ن الع�ام
املايض.
ووفق�ا لتقري�ر نشره موق�ع «The Gaming
 ،»Economyاملتخص�ص يف اقتص�اد األلع�اب،
ف�إن ه�ذه املعلومات ص�ادرة ع�ن تقرير ربع
س�نوي للجن�ة األوراق املالي�ة والبورص�ات
األمريكية «.»SEC

واشترى الصن�دوق الس�عودي  14.96مليون
سهم يف « ،»Activision Blizzardبقيمة 1.389
ملي�ار دوالر أمريك�ي ،و 7.42مليون س�هم يف
« »Electronic Artsمقاب�ل  1.066مليار دوالر
أمريك�ي ،و 3.97مليون س�هم يف «Take-Two
 »Interactive Softwareمقاب�ل  825.5مليون
دوالر أمريكي.
وتمت االستثمارات جنبا إىل جنب مع العديد من
رشكات التكنولوجيا والرتفيه األخرى ،وأبرزها
اس�تثمار بقيم�ة  3.71ملي�ار دوالر أمريكي يف
تقنيات «أوبر».

وتأتي مش�اركة صندوق االس�تثمارات العامة
الس�عودي يف صناعة ألع�اب الفيديو ،يف الوقت
الذي تس�عى فيه اململك�ة إىل تنويع أنش�طتها
االقتصادية ،بعيدا عن النفط ،مع ألعاب الفيديو
املعروفة بأنها هواية مفضلة لويل العهد.
ويف ش�هر ترشين الثاني ،اس�تحوذت مؤسسة
محمد ب�ن س�لمان الخريي�ة « »MiSKالتابعة
ل�ه عىل حصة نس�بتها  ،٪33يف رشكة التطوير
الكورية الجنوبية « »SNK Corporationمقابل
 207مليارات ين ( 133مليون جنيه إسرتليني)،
مع خطط لدفع أسهمها إىل أغلبية .٪51

صحيفة عبرية :ثقة اإلسرائيليين بجيشهم منهارة
المراقب العراقي /بغداد...

أك�د رئيس جه�از االس�تخبارات
العس�كرية اإلرسائيلية-أم�ان
أه�ارون حلي�وا ،الثالث�اء ،أن
التهديد الن�ووي اإليران�ي مايزال
يش�كل أكبر التحدي�ات للكي�ان
اإلرسائييل ،فيما أش�ار إىل أنه قلق
للغاية بشأن تراجع ثقة الجمهور
بجيش االحتالل.
وقال أهارون حليوا يف حوار مطول
مع صحيفة يديع�وت أحرونوت،
إن “الق�وى العاملي�ة الت�ي وقعت
على االتفاق النووي م�ع إيران يف

 ،2015بقي�ادة الوالي�ات املتحدة،
يج�ب أن تس�عى جاه�دة إلنجاز
اتفاق محدث معها ،وليس العودة
لالتف�اق القدي�م ،ألن التقدي�ر
الس�ائد يف ش�عبة االس�تخبارات
يتحدث عن احتم�ال وجود تهديد
خطير وج�ودي إلرسائي�ل إذا
استمرت بربامجها”.
وأشار حليوا إىل أن “أي اتفاق مع
إيران يجب أن يتضمن وع ًدا بإزالة
تهديدها النووي يف غضون عقود،
ونميل للق�ول أنها يجب أن تكون
مدته�ا  30عامً �ا ،نح�ن بحاج�ة

التفاق يضمن أن إيران ليس لديها
قدرة نووية ،لعدة عقود قادمة”.
وأض�اف أن الجي�ش اإلرسائيلي
مازال يواج�ه تحديين يف ،2021
“أولهم�ا االنش�غال باألخطب�وط
اإليران�ي النووي ،مرورا بالتكثيف
بش�كل رئييس يف عالم الصواريخ،
وص�وال لتمركزه�ا العس�كري يف
جميع أنح�اء املنطق�ة ،وثانيهما
الس�احة الفلس�طينية على
جبهتيه�ا قط�اع غ�زة والضف�ة
الغربية ،مم�ا يتطلب من إرسائيل
ع�دم تن�ايس النش�اط العملياتي

املكثف”.
وأش�ار إىل أنه “قلق للغاية بش�أن
تراج�ع ثقة الجمه�ور يف الجيش
اإلرسائيلي ،حي�ث يتع�رض
النتق�ادات علني�ة ،بس�بب بعض
األحداث االستثنائية ،لكن الحكمة
تكمن يف الكش�ف ع�ن العيوب يف
وض�ح النه�ار ،والتحقي�ق فيها،
حت�ى ل�و وج�دوا إخفاق�ات يف
التعامل مع هذه األحداث ،وعندما
نرى الرتاج�ع الحاد يف مؤرش ثقة
الجمهور تجاه الجيش اإلرسائييل،
فهذا مقلق بالنسبة لنا”.

آراء
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اإلسرائيلي ّ ..
كل جنوب لبنان ُمقاومة
قادة العدوّ
ّ

بقلم /محمد هاشم الحجايم

نساء مبدعات تغيب
ومبتذالت تشهر!..

بقلم /محمد زكريا عباس

اإلرسائيلي ّ
ّ
كالثعل�ب املكبّل حيال
يب�دو «جيش» الع�د ّو
تنفي�ذ عمليّات عس�كريّة يف لبنان ،وه�و يعمل يف جوف
اللي�ايل طمَع�ا ً بتحقيق إنجازات أمني�ة يف إطار مواجهته
للمقاوم�ة ،يف محاولة منه لع�دم ترك أدلّة واضحة تدينه
بشكل مبارش.
ه�ذا األم�ر يعك�س الخ�وف والقل�ق ل�دى ق�ادة الع�دو
اإلرسائييل م�ن خطوة اإلقدام عىل ّ
علني
أي عمل بش�كل
ّ
ً
وخصوص�ا َّ
أن قادته
ورصي�ح يف لبنان ،ولك�ن إىل متى؟
العسكريني والسياس�يني متخوّفون من وصول املقاومة
يف لبن�ان إىل عتب�ة ت�وازن ال�ردع الكامل معهم ،بس�بب
التكنولوجيا الحديثة التي تدخلها إىل أسلحتها.
وه�ا هو «جيش» الع�د ّو ّ
يتلقى الصفع�ات ،الواحدة تلو
األخ�رى ،من قي�ادة املقاوم�ةُ ،
وتفرَض علي�ه معادالت
جديدة باس�تمرار ،وهو الذي بنى عقيدت�ه القومية عىل
مفاهيم «الرضبة االستباقية» و»الحرب الوقائية» .ومن
تل�ك الصفعات التي قد ُيخيّل إىل البعض أنها ليس�ت ذات
قيمة بسبب مرض «عقدة النقص املزمنة» لديه:
أوالً :أسقطت املقاومة عدة طائرات استطالع عىل الحدود
اللبناني�ة الفلس�طينية املحتل�ة ،والت�ي قد يك�ون ناتج
تش�غيلها مهما ً جداً ،ألنها تكشف عن قرب ما قد يصعب
على الطائرات الكبيرة رؤيته ،فهي تس�تطيع النفاذ إىل
الزواي�ا املخفية من الحدود ،ويوليها العدو اهتماما ً كبريا ً
بس�بب تخوفه الدائم ويقينه ،بحسب ترصيحات قادته،
من حتمية دخول مقاتيل حزب الله إىل فلس�طني ،إضافة
إىل أن�ه يعكس الجاهزي�ة املعلوماتية العالي�ة للمقاومة
لرصد العدو والتعامل مع املستجدات بشكل مبارش.
ثاني�اً :اس�تهدفت املقاومة أكث�ر من مرة أه�م طائراته
االس�تطالعية الكبيرة نس�بيا ً م�ن طراز «هرم�ز »450
بصواري�خ دفاع ج�وي أربكتها وجعلتها تغ�ادر األجواء
اللبنانية لفرتات محددة ،لكنه لم يحرّك س�اكناً ،واكتفى
بالترصيح�ات والتوع�د بأن�ه ي�درس إمكاني�ة الرد عىل
ذل�ك .هذا األمر يش�كل وضعا ً حساس�ا ً ج� ّدا ً للعدو ،ألنه
ال يس�تطيع تحم�ل غي�اب طائرات�ه االس�تطالعية عن
لبن�ان ،نظرا ً إىل ما تحقق ل�ه من «تفوق معلوماتي» عىل
املقاومة ،بحسب ادعاءاته.
ثالث�اً :تعلن املقاومة جهارا ً أنها ماضية يف مرشوع زيادة
الصواريخ الدقيقة ،وأن األعداد تضاعفت لديها عمّا قبل.
وحت�ى اآلن ،لم يجرؤ العدو عىل ّ
أي اس�تهداف علني ألي
مصنع أو مخزن ي ّدعي وجوده يف املناطق التي كشف عن
إحداثياتها.
رابع�اً :حج�م القل�ق واإلرباك ال�ذي م�ا زال مهيمنا ً عىل
ق�ادة الع�دو وس�لوك «جيش�ه» على الح�دود اللبنانية

الفلس�طينية ،بس�بب إرصار املقاوم�ة على قت�ل جنود
إرسائيليني مقابل قتل العدو أحد أفراد املقاومة يف سوريا
منذ حواىل  7أش�هر ،ما ّ
شكل استنزافا ً غري مسبوق لهم،
وأ ّدى إىل أرضار اقتصادية وسياسية ونفسية وعسكرية،
وهو يعكس عجزا ً استراتيجيا ً لديهم ،لعدم قدرتهم عىل
إحباط هذا التهديد وم�ا يعنيه من ترضر إضايف للصورة
املطبوعة يف ذه�ن الكثريين بأن «الجيش» اإلرسائييل هو
األقوى يف املنطقة.
خامس�اً :هذه املقاومة قوية ومقتدرة ،وما زالت ثابتة ال
ترتعد ،وهي جاهزة للمواجهة يف كل س�اعة إذا ما تطلب
األم�ر ،ول�م تس�تطع املن�اورات ّ
الضخم�ة املتنوّعة التي
أجراها العدو مؤخراً ،من «الس�هم القاتل» ،إىل «عاصفة
البرق» ،إىل «وردة الجلي�ل» ،أن تؤثر يف قواعد االش�تباك
التي ثبتتها املقاومة أو أن تع ّدلها.
سادس�اً :أفشلت املقاومة إجراء انقالب سيايس يف لبنان،
كان م�ن وس�ائله أوالً الضغوط والعقوب�ات االقتصادية
األمريكية التي س�اهم فيها العدو اإلرسائييل وبعض دول
الخلي�ج .ثانياً ،اس�تغلت تلك الجه�ات كل ما حصل من

تحركات شعبية يف العامني  2015و 2020برسعة عالية،
وكانت أمني�ة القادة اإلرسائيليين أن ُتقلب الطاولة عىل
املقاوم�ة ،وأن ينتصروا عليها سياس�يا ً ويجرّدوها من
حاضنتها الش�عبية التي س�تنرصف لهمومها املعيش�ية
واالقتصادية.
وإذا أردن�ا أن نقرأ املش�هد بش�كل مغاير وغير نمطي،
ّ
فإن بعض هذا الي�أس كان يظهر عندما كان قائد أركان
ّ
«جيش» العدو اإلرسائييل يعلن أن كل بيت من  5بيوت يف
جنوب لبن�ان يتضمن غرفة للسلاح ،وعندما كان وزير
أم�ن العدو بن�ي غانتس ،يعل�ن أن كل من�زل من جنوب
لبنان يضم غرفة للضيوف وغرفة للسلاح .يعني ذلك ّ
أن
ّ
كل أهدافه�م س�قطت عند أعتاب الجنوبيين املقاومني،
َّ
وأن أغل�ب محاوالته�م فش�لت يف الفص�ل بين املقاومة
وأهلها ،وهم يذكرون هذا األمر يف س�ياق التربير املس�بق
لعملي�ات القصف العدوانية التي س�تطال املدنيني بحجة
وجود مخازن لألسلحة.
هذا املس�ار العدواني ليس جديدا ً عىل العدو اإلرسائييل ،إذ
كانت عملية رشعنة استهداف املدنيني أمام املجتمع الدويل
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يف صل�ب خط�ة رئيس األركان الس�ابق غ�ادي إيزنكوت
تح�ت حجج واهية وكاذبة ،كما يحدث اآلنّ ،
لكن صفعة
املقاوم�ة األكبر له كان�ت بتجرّعه الكأس نفس�ها التي
حاول أن يس�قيها منه�ا ،إذ نرش اإلعلام الحربي التابع
له�ا ،وألول م�رة ،معلومات اس�تخبارية دقيقة بالصور
واإلحداثيات ألهداف عسكرية وأمنية إرسائيلية موجودة
بين منازل املس�توطنني يف امل�دن واملس�تعمرات ،وقرب
املستش�فيات والجامعات ورياض األطفال .وقد سبقها
كالم األمين العام لحزب الل�ه بإعالنه عن وجود عرشات
املق�رات العس�كرية يف امل�دن واملس�توطنات اإلرسائيلية
بين املدنيني ،وه�ي أه�داف للمقاومة .ما ه�و معروف
أن املقاوم�ة الت�ي تداف�ع عن أهله�ا وتب�ذل التضحيات
والش�هداء ألجلهم ،ال يمكن أن تكون س�ببا ً يف قصفهم،
وه�ي حريصة ب�كل املقاييس واملعايير الوقائية عىل أن
تبع�د األذى واألرضار عنه�م يف أي مواجهة عس�كرية أو
ح�رب مقبلة .هذا الع�د ّو الذي ال يُؤمَ ن جانب�ه ّ
أكد اليوم
أن ّ
بطريقة غري مبارشة ّ
كل بيوت جنوب لبنان مُ قاومة،
ُ
َ
واملقاومة التي تولد من رحم الشعب ال تهزم.

لو س�ألت اي ش�اب عن نس�اء مش�هورات من الع�راق لعدد لك
عرشات االسماء فتجد بينهن الش�اعرة املبتذلة واملمثلة الرخيصة
واإلعالمي�ة املس�تعرضة محاس�نها وصاحبات الب�ث املبارش عرب
مواقع التواصل االجتماعي  ،لكنك لن تجد غالبا بني هؤالء الشباب
م�ن يع�رف املبدع�ات وصاحب�ات اإلرث الثق�ايف والجه�ادي بني
املتعلمين وغري املتعلمني عىل حد س�واء  .كم ع�دد الذين يعرفون
آمن�ة الص�در ( بنت الهدى ) رضوان الله عليه�ا  ،وكم عدد املواقع
الت�ي تضع مقتبس�ات م�ن احاديثه�ا أو كتبها ؟ ! وك�م برنامج
ِّ
س�جل وروِّج
تلفزيوني ومنش�ور يف مواق�ع التواصل االجتماعي
لفكرها وعطائها وش�جاعتها ؟!! أو املعمارية الشهرية زها حديد
رحمها الله وعطائها وابداعها يف مجال الهندس�ة املعمارية وحتى
نازك املالئكة رحمها الله وريادتها يف مجال الشعر الحر .
يب�دو أن األم�ر خطط له كج�زء من تغييب كل ما ه�و إيجابي يف
الع�راق من تراث واب�داع وحضارة ورموز من أجل أخفات ش�علة
االب�داع ليتس�اوى العراق م�ع دول متصح�رة ابداعي�ا ومغمورة
حضاريا بقصدية تامة مع سبق اإلرصار والرتصد .
التعتيم عىل سرية النساء املبدعات الحيات منهن أو امليتات مرشوع
تخريبي أتقن بشدة وعملت عليه دول ومؤسسات لتحويل االنظار
صوب هؤالء الرخيصات وصوال إىل ترسيخ مفهوم يقول مضمونه
 :خلو العراق من اي ابداع نس�وي وما فيه ليس إال هؤالء النس�وة
التافه�ات ش�كال ومظمون�ا  .الب�د من فس�ح املجال أم�ام هؤالء
املبدع�ات وتمكينه�ن والرتوي�ج له�ن وجعلهن الق�دوة الصالحة
واألس�وة الحس�نة م�ن أمه�ات صاب�رات ومضحي�ات وعامالت
مخلصات يف مختلف املواقع ،فكم واحد من األمهات العراقيات لها
يف ميادين األلم ص�والت وجوالت فقدن أحبة يف مقاصل الدكتاتور
وس�واتر حروب�ه العبثية وبس�بب الحصار الجائ�ر فجعن وعرين
وتأملن ومعه صرب وربني رجاال ونساء صالحني وصالحات وما كن
أمه�ات فقط بل غالبهن عمل لتوفري لقمة العيش بعد فقد األب أو
املعيل يف عراق حكمه الطاغوت وتحكم به املنحطون واملنحدرون .
كم ع�دد أمهات الش�هداء وزوجاتهم وكم عامل�ة رشيفة يف زمن
الحص�ار تبي�ع يف الس�وق الس�مك أو الخض�ار لتحف�ظ رشفها
وتحمي كرامتها وتصون ناموسها  ،أنهن باملاليني فلماذا غبن عن
الدرام�ا العراقية ومواقع التواصل االجتماع�ي ؟؟!! الحقيقة املرة
كلن�ا مقرصون وتركنا اإلعالم للمخربني يعبثون بعقول الش�باب
ويغريون امزجتهم فيقتلوننا ويقتلون أنفسهم ويحطمون كل ما
هو إيجابي ومثمر يف هذا البلد ويرفعون كل ما هو سلبي ومتخلف
وانهزامي

لماذا الكيل بمكيالين ياوكالة الطاقة الذرية؟
بقلم /د .رعد جبار

الزي�ارة الحالي�ة لرئيس الوكال�ة الدولية
للطاقة الذري�ة اىل طهران تحظى بأهمية
فائق�ة وج�اءت يف الفرص�ة الحرج�ة و
االخيرة الت�ي منحته�ا اي�ران لالط�راف
املوقع�ة عىل االتفاق الن�ووي لعام 2015
وتنتهي غداً.
و عن خلفيات الزيارة علمنا أن طهران
قدم�ت رس�الة احتجاج اىل مجل�س ادارة
ّ
تسرب بعض
الوكال�ة ورئيس�ها بش�أن
املعلوم�ات الرسي�ة الت�ي تخص الش�أن
الن�ووي االيراني عرب وكال�ة رويرتز التي
زعمت ب�أن مفتيش الوكالة الدولية عثروا
عىل قرائن مريبة حول منشأتني نوويتني
مما يس�تدعي اجراء املزيد من التحري و
التفتيش بشأنهما .
و حس�ب ضواب�ط الوكال�ة الدولية فإن
جمي�ع املعلوم�ات املتعلق�ة بعملي�ات
تفتي�ش الوكال�ة يجب ان تبق�ى رسية و
ط�ي الكتم�ان ،وال يت�م ترسيبه�ا اىل اي
ّ
وسيلة اعالمية بتاتاً.
و تق�ول معلوماتن�ا ان الس�فري كاظ�م
غري�ب اب�ادي ق�دم يف 15ش�باط2021

رس�الة احتج�اج يف فيين�ا مبين�ا ً فيه�ا
الجوان�ب القانوني�ة و املالحظ�ات
السياسية التي بدأت تكتنف عمل مفتيش
الوكال�ة يف اي�ران ،و قرار طه�ران بوقف
الزي�ارات املفاجئ�ة له�ؤالء املفتشين يف
نط�اق الربوتوك�ول االض�ايف [املص�ادق
علي�ه يف أيار/ماي�و  ،١٩٩٧يف الوثيق�ة
 ] 540/INFCIRCم�ع بقاء التزام ايران
بم�واد معاه�دة من�ع االنتش�ار الن�ووي
[املعروف�ة اختص�ارا ً ب NPTالص�ادرة
بتاري�خ  5م�ارس  ] 1970حي�ث طل�ب
رافائي�ل غ�رويس زيارة ايران ف�ورا ً للّقاء
و التباح�ث مع نائب رئي�س الجمهورية
ورئيس منظمة الطاق�ة النووية االيرانية
د .علي اكرب صالحي و وزير الخارجية د.
محمد جواد ظريف لتاليف األزمة وتطويق
املوضوع.
و ال ش�ك ان زي�ارات مفتشي وكال�ة
الطاق�ة الذرية ل�كل البل�دان ذات العالقة
يف العال�م تكون نتائجها محاطة بالرسية
والكتمان ،و ال يس�مح مطلق�ا ً بنرش اي
معلومات حولها بوس�ائل اإلعالم ،و البد
م�ن إعادة النظ�ر يف اآللي�ات و الضوابط

املتعلقة بعمل الوكالة و مفتش�يها بحيث
ال يتك�رر ه�ذا الخ�رق و الترسي�ب لكي
تربهن الوكالة عىل حيادها و مهنيتها.
و علمنا انه ت�م خالل محادثات غرويس
اليوم مع الس�يد صالح�ي التباحث حول
مالحظ�ات الوكال�ة يف نط�اق معاه�دة
منع االنتش�ار الن�ووي ،و التعاون الحايل
بين طه�ران و الوكال�ة ،و ق�رار وق�ف
زي�ارات املفتشين الدوليين ابت�داءا من
 23فرباي�ر --ش�باط طبق�ا ً للربوتوكول
االضايف ،و تبقى مهمة املفتشين يف نطاق
ْ
وحس�ب ،م�ع التاكيد عىل
معاهدة NPT
إبق�اء الوكال�ة ونش�اطها يف اط�ار فني
وبعيدا ً عن التس�ييس ،والتزامها بالحياد
والرسي�ة ،وتطبي�ق مف�اد الرس�الة التي
وجهتها ايران يف  15فرباير ش�باط2021
اىل الوكال�ة وتتضمن س�تة بن�ود لصيانة
املصال�ح الوطني�ة االيراني�ة بم�ا فيها [
املتعلقة بالكعكة الصفراء  ،و صنع قطع
غيار أجهزة الطرد املركزي Center fugus
ونس�بة تخصي�ب اليوراني�وم ،وكيفي�ة
الرقاب�ة باألجه�زة املتط�ورة ،واختي�ار
املنشآت املطلوب تفتيشها فوراً].

واعتقد ان مس�ارعة و مب�ادرة رافائيل
غرويس للس�فر اىل طهران و التباحث مع
مس�ؤوليها هدفه البحث عن حلول وسط
والحيلولة دون انقطاع زيارات املفتشين
لئلا تكون اي�ران ح�رة يف كل انش�طتها
النووي�ة  ،بعيدا ع�ن الرقاب�ة الجارية يف
نطاق برنامج العمل املشرتك والربوتوكول
االضايف .
وهنا توجد نقطتان:
االوىل :عىل هذه الوكاله اجتناب تس�ييس
اعمالها واالكتف�اء بالجانب الفني وعدم
التمييز بني بلدان العالم فاذا كانت الطاقة
النووي�ة حقا ً متاح�ا ً للجميع و تخصيب
اليورانيوم مس�موحا ً به الهداف س�لمية
مع وج�ود املفتشين ،فلم�اذا ال تمارس
الوكالة مهامها يف فلسطني املحتلة ؟؟
و مل�اذا ال ت�زور مفاع�ل ديمون�ا ال�ذي
اظه�رت ص�ور االقم�ار الصناعي�ة فوق
اج�واء صح�راء النق�ب وج�ود توس�ع
وتطوي�ر ملنش�آته واعم�ال بن�اء جديدة
ملموسة وأنشطة تجري إلعادة املعالجة
بمش�اركة عدة آليات عمالق�ة يف منطقة
محف�ورة طولها  140مترا ً وعرضها 50

مرتا ً و يلفها الغموض منذ عام . 2018
الثاني�ة :ان تقارير دولي�ة موثقة بعضها
يع�ود اىل فريق  Ipfmال�دويل املعني باملواد
االنش�طارية و يضم خبراء من  17دولة

اك�دت بان الص�ور املتوف�رة لديها تظهر
وجود انش�طة غري اعتيادية ،و تأس�يس
منشآت جديدة حول مفاعل ديمونا ،لكن
لم نجد اية مطالبات م�ن الوكالة الدولية

بتفق�ده و معرفة كنهه ،مع أن معلومات
االس�تخبارات األمريكي�ة تؤك�د امتلاك
ت�ل أبيب م�ا ال يقل ع�ن  90راس�ا ً نوويا ً
*ف»ما لكم كيف تحكمون»؟؟!

بدأت حقبة ما بعد أمريكا  ..ستغرق مثلما غرقت تيتانيك!..
بقلم /د.مسعود ناجي إدريس

تس�بب هجوم الذي قادت�ه الواليات املتحدة
للكونج�رس ،وال�ذي كان بس�بب احتجاج
الش�عب عىل ديمقراطي�ة الكاذبة يف أمريكا
برتاجع حاد للوالي�ات املتحدة والذي بدأ منذ
غزوها للعراق وأفغانس�تان .عىل الرغم من
أن تراج�ع الوالي�ات املتح�دة بدأ يف األش�هر
األوىل م�ن الق�رن العرشي�ن ،إال أن التم�رد
الداخيل للش�عب األمريكي ضد الديمقراطية
أدى إىل تكثي�ف الوضع املتده�ور يف الواليات
املتح�دة .كم�ا أن حلفاءه�ا قلق�ون للغاية
ً
أيضا بش�أن الوالي�ات املتح�دة .وقال وزير
الح�رب اإلرسائيلي بين�ي غانت�س ردا عىل
التطورات يف الكونجرس األمريكي لم أصدق
[ذات يوم] أنني س�أرى مث�ل هذه الصور يف
أقوى ديمقراطية يف العالم.
ق�ال نع�وم تشومس�كي ،املفك�ر واملنظ�ر
األمريكي املعروف :لق�د بدأ تراجع الواليات
املتح�دة ،وغطرس�ة املس�ؤولني األمريكيني
ب�أن ه�ذه الدولة س�تظل القوة بلا منازع
للعال�م ل�م تك�ن س�وى (أحلام وام�ال ال
تتحقق).
يف ذلك الوقت  ،ش�به املفك�رون األمريكيون
تراج�ع الوالي�ات املتح�دة بانح�دار النم�ل
األبي�ض  ،ولك�ن أصب�ح من الواض�ح اليوم
أن تراج�ع الوالي�ات املتح�دة  ،ليس فقط يف
املجتم�ع الدويل  ،ولكن ً
أيض�ا داخل الواليات

املتحدة يف ممارسة الحكم.
يعتق�د الكثير أن عملي�ة الرتاجع ق�د بدأت
بالفع�ل  ،وأن التصوي�ت الش�عبي لرتام�ب
تحت ش�عار «لنجع�ل أمري�كا عظيمة مرة
أخ�رى» كان ً
نوعا م�ن االعتراف الجماعي
للمجتمع األمريكي بسقوط عظمة أمريكا.
ً
عاملا يف تراجع
كان ترام�ب عالم�ة وليس
القوة األمريكية.
اعترف تشومس�كي برصاح�ة  ،يف العدي�د
م�ن املقاالت حول تراج�ع الواليات املتحدة ،
كأمريك�ي بأن تراجع الوالي�ات املتحدة كان
بسبب الواليات املتحدة .
ومن هن�ا يمك�ن أن تكون عالم�ات تراجع
أمريكا هي:
 -1التده�ور االقتص�ادي ال�دويل :عىل مدى
العقد امل�ايض  ،أقر االقتصادي�ون بأن تأثري
الواليات املتحدة يف االقتصاد العاملي كان 40
يف املائ�ة  ،أي ما يقرب م�ن  20يف املائة اآلن.
يرى الخرباء أن صعود القوى الناش�ئة  ،بما
يف ذل�ك الصين والهند  ،هو عالم�ة واضحة
على نهاية تفوق الواليات املتحدة يف مختلف
املج�االت  ،وخاص�ة االقتص�اد .ق�ال جون
إيكنربي  ،أستاذ العلوم السياسية والعالقات
الدولي�ة يف جامع�ة برينس�تون« :إن العرص
األمريكي يقرتب من نهايته  ،ويتم استبداله
بالنظام الرشق�ي» .تظه�ر مالحظة مقدار
االس�تثمار أنه حت�ى الرأس�ماليني الغربيني
أنفس�هم ينقل�ون رؤوس أموالهم إىل جنوب

رشق آس�يا والهند  ،وهذا االعرتاف يدل عىل
االنح�دار االقتص�ادي األمريك�ي .ال توج�د
عدال�ة اقتصادية داخ�ل الوالي�ات املتحدة ،
ناقش تشومس�كي هذا املوض�وع وقال «يف
الواليات املتحدة  ،يعترب أكثر من  80يف املائة
من الناس أن نظامهم االقتصادي غري عادل
بطبيعت�ه  ،وأن نظامه�م الس�يايس مخادع
ويخدم» املصالح الخاصة «بدالً من مصالح
الن�اس .الغالبي�ة العظمى تعتق�د أن صوت
العم�ال غير مس�موع يف ش�ؤون املجتمع
الحالية  ،أن الحكومة مسؤولة عن مساعدة
املحتاجني  ،وأن اإلنفاق عىل الصحة والتعليم
ل�ه األس�بقية على التخفيض�ات الرضيبية
وتخفيض�ات امليزانية  ،ومش�اريع القوانني
الت�ي يمرره�ا الجمهوري�ون بس�هولة يف
الكونجرس اليوم ه�ي لصالح األثرياء وعىل
حس�اب الفقراء .وينطبق اليشء نفسه عىل
تيتانيك .هذا يعني أن هذه السفينة الضخمة
ً
مكانا للرأس�ماليني لالستمتاع ،
قد أصبحت
وعمل ًيا ال يوجد مكان للناس العاديني فيها.
 -2ال يث�ق املجتم�ع األمريك�ي يف حكومته:
تس�ببت االنتخاب�ات األمريكي�ة لعام 2020
يف ح�دوث رشخ عميق يف املجتمع األمريكي.
كان أنصار كال الحزبني قلقني للغاية بش�أن
تصويتهم وتحدثوا عن تزوير واسع النطاق
يف النظام االنتخاب�ي األمريكي .أدى اإلعالن
الرس�مي للرئيس األمريكي ع�ن التزوير إىل
التش�كيك يف الديمقراطي�ة الغربي�ة .أظهر

املتظاهرون يف الكونج�رس األمريكي ،مهد
الديمقراطي�ة يف الوالي�ات املتح�دة ،أنهم ال
يقبلون الديمقراطية األمريكية عىل اإلطالق.
النقط�ة التالي�ة ه�ي أن الفجوة بين الدول
أصبحت واضحة ً
أيضا .قضية التي يتوقعها
البعض أن تتبدل الواليات املتحدة إىل الواليات
املتفرقة.
 -3تراجع القوة الناعم�ة والصلبة للواليات

املتح�دة :إذا تذكرنا ع�ام  ، 2003فقد كانت
الواليات املتحدة قادرة بس�هولة عىل توحيد
العالم بأرسه باستثناء عدد قليل من البلدان
خالل غزو غرب آس�يا .لكن يف الوضع الحايل
الواليات املتحدة  ،ليس لديها مثل هذه القوة.
بطريق�ة ما  ،يف موقف االتفاق النووي ُ ،ترك
البي�ت األبي�ض وش�أنه ولم تدعمه س�وى
أنظم�ة مثل الس�عودية وإرسائي�ل .النقطة

التالي�ة هي أنه عندما تدع�ي دولة أنها قوة
عظم�ى يف العال�م وخالل الس�نوات التس�ع
املاضية لم تس�تطع إدارة الحرب يف س�وريا
وسارت العملية بشكل كامل عىل حسابها.
 -4عدم وجود س�لطة سياس�ية مس�تقلة:
ربم�ا يمكن للواليات املتح�دة أن تكون دولة
ضغ�ط حي�ث يمك�ن ألي دول�ة أن تتدخ�ل
بس�هولة يف ق�رارات الكونغ�رس والبي�ت

األبيض بثمن باهظ .إحدى اللوبيات املؤثرة
ه�ي اللوب�ي الصهيون�ي .إن دور اللوب�ي
الصهيون�ي يف السياس�ة األمريكي�ة ه�و
ال�ذي جعل املفكري�ن يعتربون السياس�ات
ً
عاملا أدى إىل
الت�ي يفرضه�ا ه�ذا اللوب�ي
تراج�ع الق�وة األمريكي�ة .االغتراب ع�ن
أوروبا ومحاول�ة تفرقة االتح�اد األوروبي،
واالنتخابات مثال صغري عىل ذلك ،وتنس�يق
السياس�ة الخارجية األمريكي�ة مع اململكة
العربية الس�عودية والنظ�ام الصهيوني هو
يف الواق�ع سياس�ة تدف�ع الوالي�ات املتحدة
إىل االنهي�ار مثل س�فينة تايتانيك .بالطبع،
هن�اك العرشات من األمثل�ة األخرى النحدار
الق�وة األمريكية ،والتي تم رسدها يف بعض
األمثل�ة :صع�ود دول مثل روس�يا وإيران،
التي لطاملا تحدت الواليات املتحدة ،وظهور
الرصاع�ات الداخلي�ة يف الوالي�ات املتح�دة،
وظهور ال�دول املعارضة للوالي�ات املتحدة،
وتغيير القيم اإلنس�انية إىل القيم الحيوانية
داخل املجتمع األمريكي وما إىل ذلك.
اآلن ،بالنظ�ر إىل القضايا املث�ارة وما حدث
لس�فينة تايتاني�ك ،م�ن الجمي�ل أن ننتبه
إىل مقارنة املرش�د األعىل للثورة اإلسلامية
ملستقبل أمريكا بسفينة تيتانيك .قال القائد
مثلم�ا لم يمن�ع مج�د تيتانيك م�ن الغرق،
كذل�ك فإن الجه�ود لتجميل مظه�ر أمريكا
ومجدها ل�ن تمنعها من الغرق ،وس�تغرق
أمريكا...

سترلينج يشيد
بعقلية الفوز لدى
غوارديوال

ق�ال رحي�م سترلينج العب مانشستر س�يتي،
متص�در ال�دوري اإلنجلي�زي ،إن مدرب�ه بي�ب
جوارديوال غرس عقلية االنتصارات يف التش�كيلة،
مضيفا أنه ال يرتك الالعبني يعيشون عىل أمجادهم
السابقة.
وقاد جوارديوال س�يتي للفوز بلقب الدوري مرتني
منذ قدومه يف  2016ويبدو يف طريقه لحصد اللقب
الثالث حيث يتصدر بفارق  10نقاط.
وقال سترلينج ملوقع سيتي عىل اإلنرتنت ردا عىل
س�ؤال حول تأثير املدرب اإلس�باني «يتعلق األمر
بعقلي�ة االنتصارات .هذا أكث�ر يشء تعلمته منه،
وأال تكون س�عيدا بم�ا حققته .اس�تمر يف القتال

والتحسن وحاول الفوز باملزيد واملزيد».
وفاز س�يتي يف آخ�ر  18مباراة يف كل املس�ابقات
لكن سترلينج ق�ال إن الفريق ال يجب أن يش�عر
بالرضا عن النفس.
وأضاف «لن نشعر بالرضا عن أنفسنا ونحن ندرك
أن املوس�م ال يزال طويال .س�نحافظ عىل تركيزنا
وس�نلعب يف دوري أبط�ال أوروب�ا هذا األس�بوع،
وبعد ذلك سنخوض مباراة يف الدوري املمتاز».
وس�يلعب س�يتي مع بروسيا مونش�نجالدباخ يف
ذهاب دور الستة عرش بدوري األبطال يف بودابست
اليوم األربعاء قبل أن يستضيف وست هام يونايتد
يف الدوري املمتاز يوم السبت.
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صعود أوساكا
وميدفيديف بالتصنيف
العالمي للتنس
صعدت النجم�ة اليابانية نعومي أوس�اكا إىل املركز الثاني
يف التصني�ف العاملي لالعبات التن�س املحرتفات وذلك عقب
تتويجها بلقب بطولة أسرتاليا املفتوحة للتنس.
كذلك صعد الرويس دانييل ميدفيديف ،الذي وصل إىل نهائي
منافس�ات ف�ردي الرج�ال ،إىل املرك�ز الثال�ث يف التصنيف
العاملي لالعبي التنس املحرتفني.
واحتلت أوس�اكا  /23عام�ا /املركز الثان�ي خلف النجمة
األسترالية أشلي بارتي ،بينم�ا قفزت األمريكي�ة جينيفر
ب�رادي ،التي خرست أمام أوس�اكا يف نهائي أستراليا 11
مركزا لتحتل املركز الثالث عرش بالتصنيف وهو األفضل يف
مسريتها حتى اآلن.
أما ميدفيديف ،الذي خسر يف النهائي أمام النجم الرصبي
نوف�اك ديوكوفيت�ش املصنف األول عىل العال�م ،فقد انتزع
املرك�ز الثالث يف التصنيف العاملي من النمس�اوي دومينيك
ثيم ،بينما حافظ النجم اإلسباني رافائيل نادال عىل موقعه
يف املركز الثاني.
وينتظر أن يحط�م ديوكوفيتش /33عاما /الرقم القيايس
املس�جل باس�م النجم الس�ويرسي روجيه في�درر يف عدد
األس�ابيع التي احتفظ خاللها بص�دارة التصنيف العاملي،
حيث يشهد الش�هر املقبل األسبوع الــ 311لديوكوفيتش
يف الصدارة.
وأصب�ح األم�ر محس�وما ،حي�ث ال يمك�ن لن�ادال انتزاع
الصدارة قبل هذا املوعد ،بغض النظر عن النتائج.
أما فيدرر ،الذي لم يش�ارك يف بطولة أسرتاليا حيث يواصل
التعايف من اإلصابة ،فيحتل املركز الخامس يف التصنيف.

يتوج�ه فريق ري�ال مدري�د إىل إيطالي�ا ملواجهة
أتاالنتا يف ذهاب دور الـ 16لدوري أبطال أوروبا،
الي�وم األربع�اء  ،ويحظ�ى الفري�ق اإلس�باني
بأفضلية على الفرق اإليطالي�ة يف اآلونة األخرية
يف املس�ابقات األوروبية.وف�از الفريق األبيض يف
 10من ال�ـ 11مباراة األخيرة يف دوري األبطال،
وخرس مباراة واحدة فقط بنتيجة ( )1-3يف إياب
ربع النهائي أمام يوفنتوس.
ولم تمنع ه�ذه الهزيمة ريال مدريد من الوصول
إىل النهائ�ي موس�م ( )2017-2018يف كارديف،
نظ�را لتف�وق الريال يف مب�اراة الذه�اب بثالثية
نظيفة.يف الواقع ،ف�از امللكي يف آخر  5مباريات،
ولم يخسر يف إيطالي�ا من�ذ  5آذار  ،2015حيث
خرس أم�ام يوفنتوس يف ذهاب نص�ف النهائي
بهدف لهدفني.
وتع�ادل الري�ال يف مب�اراة اإلي�اب يف
س�انتياجو برنابيو به�دف ملثله ليخرج
حامل اللق�ب من البطول�ة ،وكان ذلك
آخ�ر إقص�اء للملك�ي على ي�د فريق
إيطايل.

بادياشيلي :لم أندم
على رفض اليونايتد
قال بينوا بادياشييل ،مدافع موناكو ،إنه لم يندم
عىل ق�راره بعدم االنتقال إىل صفوف مانشستر
يونايتد اإلنجليزي.رصح بادياش�ييل عرب ش�بكة
مون�ت كارل�و« :لم أن�دم إطالقا عىل ق�رار عدم
االنتق�ال إىل مانشستر يونايتد».وب�رر املداف�ع
الش�اب موقفه ،قائال« :بقائي م�ع موناكو كان
القرار الصائب ،خاصة أنني لم أستمتع بمواسم
جي�دة من�ذ تواج�دي م�ع الفري�ق األول ،بل كنا
نصارع من أجل عدم الهبوط».
واس�تدرك« :لقد تغري املوقف تماما ،وأجني ثمار
االس�تمرار مع النادي الذي تربي�ت بني جدرانه،
وهو ما يظهر يف املوسم الجاري».
ويحتل موناك�و املركز الراب�ع برصيد  52نقطة
وذلك بعد مرور  26جولة من الدوري الفرنيس.

وس�يكون لق�اء الي�وم أول مواجه�ة بين ريال
مدريد وأتاالنتا ،الذي أقيص فالنسيا بالفعل العام
امل�ايض ،وس�يحاول الفرنيس زين الدي�ن زيدان،
الحفاظ عىل تفوق فريقه عىل الفرق اإليطالية.
يذك�ر أن امللكي خاض  76مباراة (يف املس�ابقات
الرس�مية) مع فرق إيطالية ،حقق  39فوزا و11
تعادل و 26خس�ارة ،وسجل  122هدفا وسكنت
شباكه .93
وحرص�ت إدارة ري�ال مدريد عىل توجيه رس�الة
طمأنة إىل املدرب الفرنسي زين الدين زيدان قبل
مواجه�ة أتاالنت�ا ،غ� ًدا األربعاء ،يف ذه�اب ثمن
نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويخ�وض ري�ال مدري�د مباراة
أتاالنت�ا ب�دون كل م�ن:
سيرجيو رام�وس،
وداني كارفاخال،
وإيدير ميليتاو،
و ما ر س�يلو ،
و أ لف�ا ر و
أودري�وزوال،

وفيدي فالفيردي ،ورودريجو ،وإيدي�ن هازارد،
ً
بنزيما.ووفق�ا لربنامج «الشيرنجيتو»
وكري�م
اإلس�باني ،فإن إدارة ريال مدريد أبلغت زيدان أنه
سيس�تمر مع الفريق هذا املوسم مهما سيحدث
على مس�توى النتائج.وكان�ت بع�ض التقارير،
من�ذ عدة أس�ابيع ،زعم�ت أن إدارة ري�ال مدريد

ت�درس اإلطاح�ة بزي�دان عق�ب خس�ارة لقبي
السوبر اإلس�باني وكأس ملك إسبانيا ،باإلضافة
إىل تأخ�ره يف املنافس�ة على لق�ب الليجا.ونجح
املرينجي مؤخرًا يف تقلي�ص الفرق مع أتلتيكو يف
ص�دارة الدوري اإلس�باني إىل  3نقاط فقط ،لكن
الروخيبالنكوس لديه مباراة مؤجلة.

بييلسا ال يستعجل تمديد عقده مع ليدز
قال مارس�يلو بييلس�ا مدرب ليدز يونايتد إنه يفض�ل االنتظار حتى نهاية املوس�م التخاذ قرار
بشأن استمراره مع النادي املنافس يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.وانضم بييلسا إىل ليدز يف ،2018
وقاد الن�ادي للفوز بدوري الدرجة الثانية يف  2020-2019والرتقي للدوري املمتاز ألول مرة منذ
.2004وينتهي عقد املدرب األرجنتيني يف حزيران.وقال بييلس�ا إن من األفضل للطرفني االنتظار
حتى نهاية املوس�م.وأضاف بييلس�ا« :أول يشء أود إلقاء الضوء عليه أن األمر يبدو وكأن رئيس
نّ
أماطل».وبّي�« :قد يرتجم األمر وكأن الن�ادي يرغب يف بقائي
الن�ادي عرض تمدي�د عقدي وأنا
وأنا ال والوضع ليس هكذا .األمر الثاني أن قرار االستمرار يف ناد لعام آخر مهم للغاية ويجب أن
تكون كل األمور واضحة».وتابع« :سأخرب النادي بأنه يجب أن يدرس األمر يف نهاية املوسم».

راموس

يفكر بتغيير بوصلته نحو البريميرليغ
فجر تقرير صحفي إسباني ،مفاجأة بشأن مستقبل
سيرجيو رام�وس ،قائ�د ري�ال مدريد.وينتهي عقد
راموس م�ع املرينج�ي يف الصيف املقب�ل ،ولم يوافق
الالعب عىل ع�رض التجديد املقدم له من ريال مدريد
حتى اآلن.ووفقا لربنامج «الشيرنجيتو» اإلسباني،
ف�إن رام�وس ل�م يحص�ل على أي عروض
للرحيل عن ري�ال مدريد حتى اآلن.

وأش�ار إىل أن ش�قيق بي�ب جوارديوال ،مدرب مانشستر س�يتي،
اتصل براموس هذا املوسم ،لكن ال يوجد عرض رسمي من النادي
اإلنجليزي.
ويري�د راموس الحصول عىل نفس راتبه الحايل ( 12مليون يورو)
يف العقد الجديد مع ريال مدريد ،لكن النادي امللكي طلب تخفيضه
بنس�بة  ،%10للتكيف مع الظ�روف االقتصادية التي خلفتها أزمة
فريوس كورونا.

بوفون :االنتر استحق الوصول للصدارة
عل�ق جيانلويج�ي بوف�ون ،ح�ارس يوفنتوس ،على فوز فريق�ه أمام
كروتون�ي  ،0-3يف الجول�ة  23م�ن ال�دوري اإليطايل.وق�ال بوفون ،يف
ترصيحات لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»« :التجديد مع يوفنتوس؟
أهم يشء هو أن أصل إىل هناك وأنا ال أزال قادرًا عىل القفز .هذا سيكون
أكثر يش يمنحني الرضا».وأضاف« :الطريقة التي تصل بها لإلنجازات
ه�ي التي تصنع الف�ارق .أقيس طول قفازاتي كل أس�بوع ،طاملا أنها
جيدة ،سأستمر».وتابع« :أس�لوب لعبنا ال يمكن التنبؤ به .يف النصف
س�اعة األول قدمن�ا أداء جي�دا ،لكن األمر امله�م أن نحافظ عىل الروح
التنافسية ،والرتكيز ملدة  90دقيقة ،دون القيام بتمريرات حمقاء».
واختتم« :تص�در إنرت لجدول الدوري مع كونتي؟ إنها بالتأكيد ليس�ت
مفاجأة .لقد فوجئت عندما لم يظهرون جودة مدربهم وفريقهم .إنهم
يملكون قيمة مساوية لنا عىل األقل».

بوكر يقود صنز إلسقاط بليزرز في الـNBA
أحرز ديفني بوكر  34نقطة
ليق�ود فينكس صن�ز للفوز
 100-132عىل بورتالند تريل
بلي�زرز يف دوري ك�رة الس�لة
األمريكي للمحرتفني.
وأض�اف دياندري�ه ايت�ون 19
نقطة ليحقق فينك�س فوزه 12
يف آخر  14مباراة.
وح�ول صن�ز املب�اراة إىل مواجهة من
جان�ب واح�د بع�د أن تفوق على تريل
بليزرز  17-37يف الربع الثالث.
وس�جل داميان ليلارد  24نقطة ومرر

س�بع كرات حاسمة لصالح بورتالند الذي
خرس للمرة الثاني�ة عىل التوايل بعد أن فاز
يف املباريات الست السابقة.
وأحرز نارص ليتل  18نقطة وجاري ترينت
جوني�ور  11نقط�ة وكارميلو أنطوني 10
نقاط مع تريل بليزرز.
وس�جل داري�و ش�اريتش  14نقط�ة
واستحوذ عىل تس�ع كرات مرتدة وأضاف
كاميرون جونس�ون  13نقط�ة لصال�ح
صنز .كما أح�رز ميكال بريدجز  10نقاط
لصال�ح فينك�س ،بينما م�رر كريس بول
تسع كرات حاسمة.

الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
طاغور العقل امليلء باملنطق وحده كالس�كني املكونة
من الش�فرة فق�ط دون املقب�ض ،والت�ي تجرح من
يس�تخدمها .لني ال�كالم قيد القل�وب .ال يطفئ املوت
النور ،وإنما يأخذ املصباح بعيدا ً ألن الفجر قد بزغ .ال
يعتمد عمق الصداقة عىل قدمها .الفشل هو مجموعة
التجارب التى تسبق النجاح .ال توقف طفل عند حدود
تعلم�ك ،فه�و مول�ود يف زم�ن مختلف .س�أل املمكن
املستحيل أين تقيم؟ فأجاب :يف أحالم العاجز .التحرر
م�ن عبودي�ة الرتبة لي�س حرية بالنس�بة للش�جرة.
كل صعوب�ة تتجاهلها تصبح ش�بحا ً يقلق مضجعك
الحقاً .ال يمكنك اقتالع عبري زهرة حتى ولو سحقتها
بقدميك.

أبيات خالدة في الذاكرة
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عمرو ابن كلثوم
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بط ِحـ َها ُ
الك ِري َْنـا
وس َكمَا ُت َد ْهـ َدي
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ِ ِ
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ُ
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ازمُ ـو َْن إ ِ َذا ُع ِصي َْنـا
اصمُ ـو َْن إ ِ َذا أُ ِطع َْنـا
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ْ
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رْ
ْ
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َو َيشـر َُب غ رْ ُ
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صفـوا
َّ
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مجموعة شعرية تتحدث عن الشهيد مهندس النصر

«شيبة الوطن النازفة» تقود التميمي للمركز األول في مسابقة السفارة اإليرانية ببغداد
المراقب العراقي /المحرر الثقايف...
ف��از الش��اعر مرتىض التميم��ي بالمركز االول عن
مجموعت��ه الش��عرية «ش��يبة الوط��ن النازفة»
يف المس��ابقة الت��ي أقامتها س��فارة الجمهورية
اإلس�لامية اإليرانية يف بغداد مجموعة شعرية
تتح��دث عن الش��هيد مهندس الن�صر ابو مهدي
المهندس.
وق�ال التميمي يف ترصي�ح لـ(املراقب
العراق�ي )بفض�ل م�ن الل�ه تع�اىل
حص�دت املركز االول ع�ن مجموعتي
الش�عرية ش�يبة الوطن النازفة التي
تجس�د استش�هاد القائدين املهندس
وسليماني يف مطار بغداد يف املسابقة
الت�ي أقامته�ا س�فارة الجمهوري�ة
اإلسلامية اإليراني�ة يف بغ�داد والت�ي
أعلنت نتائجها الثالثاء.
ُ
“ش�يبة الوطن
واضاف  :ان مجموعة
النازف�ة” الش�عرية أت�ت فكرته�ا
من�ذ ليل�ة الجمع�ة  2020/1/3ليلة
استش�هاد القادة ابو مهدي املهندس
وقاسم سليماني يف مطار بغداد.
ُ
ش�يبة الوط�ن
واش�ار اىل ان
النازفة”مجموعته الش�عرية الجديدة
بع�د “تراتيل امل�اء” و”عيناك واملطر”
و”حكاي�ة علي” و”ن�ازف الكمان”

و”مري�ض على رسي�ر الس�ياب”
وق�د أت�ت فكرتها من�ذ ليل�ة الجمعة
 2020/1/3ليلة استش�هاد القائدين
ابومهدي املهندس وقاس�م سليماني
يف املطار.
واوض�ح :ان مشروع املجموع�ة قد
بدأ مع يوم التش�ييع حيث كتبت هذه
القصيدة :يحدث اآلن أن أودع قائ ْد
كيف ترثيك يا صديقي القصائ ْد
للحرف أن يطاوع قلبا ً
كيف
ِ
عاش يف جبه ِة الكالم مجال ْد
كيف أشالؤك الكثا ُر تجلت
للعراق الذي تمناك شاه ْد
كيف يا صاحب الرجولة قل يل
دون هذا الوسام يدعي املجاه ْد.
وبعدها كتبت بقي�ة القصائد التي اىل
آخر قصيدة انتهيت منها باألمس
حيث شعرت بأهمية هذا الحدث الذي

زل�زل أركان قلبي فخرج�ت القصائد
مني لتكون شاهدة وشهيدة.
واوض�ح :ان النص الذي عىل أساس�ه
ُ
“ش�يبة الوطن
انبثقت املجموعة هو
النازف�ة” وال�ذي حمل�ت املجموع�ة
َ
سيخربك النج ُم ماذا هناك
اسمه :
ُ
وجه َك الفاخ ُر
وكيف ارتقى
وكيف ّ
تلق َ
تك تلك الغيومُ
وأخجلها ُ
َ
طرف ُك اآلرسُ

ّ
فوسعتِ الدربَ حتى تم َّر
َ
بمقدمك املاط ُر
ويصحو
َ
ْ
هناك؟
شيبة الحش ِد ماذا
فيا
استعيدت ْ
بالجنان ُ
يداك؟
وهل
ِ
ُ
العطش املستمرُ؟
وهل ذهب
ْ
شفتاك؟
وعادت لسابقها
وهل َ
املستفيض
بالكوثر
جيئ
ِ
ِ
ليرشبَ من مائ ِه الزائ ُر
بآخر رحل ِة ْ
موت
ألني
ِ

«طائر التمّ » سيرة ذاتية في شكل رواية أدبية وفلسفية
املراقب العراقي/متابعة....
ل�م يعد كاف ًي�ا ،بعد صدور «طائ�ر التم ،حكايات
جن�ى ُ
الخط�ا واألي�ام» وص�ف فهم�ي جدع�ان
بـ«املفك�ر العرب�ي» وإنم�ا يج�ب وصف�ه أيضا
بـ«األديب العربي» ال ألنه كتب سرية ذاتية مثلما
كتب غريه م�ن املفكرين الع�رب ،وإنما ألنه قدم
سرية ذاتية يف ش�كل رواية أدبية وفلسفية حية،
واختار األس�لوب السردي عن قص�د ،ألنه ،كما
يقول« :أبلغ من الخطاب الفلس�في – الذي ألفته
طيل�ة عق�ود – يف الكش�ف عن رسي�رة الكينونة
ُ
وتشخصاته
اإلنسانية وعن أغوار الوجود وحيله
يف الحي�اة الفردي�ة والجمعي�ة» .خط�اب معزز
بحوارات حقيقية ومتخيلة ،تظهر منذ الصفحات
األوىل يف ذل�ك الذي يجري بين�ه وبني نادلة مقهى
(خ�وان فالديز كافي�ه) الفضاء املحب�ب إىل قلبه
للراحة والعمل والكتابة م ًعا.
ف�إذا كان األس�لوب السردي يتمت�ع بس�مات
مختلف�ة عن الخطاب الفلس�في ،فإن�ه يف حالة
صاح�ب كت�اب «فتوحات ش�اردة ألن�وار عربية
مس�تدامة» ( )2019ال يتعارض�ان ،وم�رد ذل�ك
ألمري�ن :األس�لوب اللغ�وي الذي يمي�ز الكتابات
الفلس�فية لفهمي جدعان ،وفلسفته التي تقوم
على مب�دأ الجمع بين العق�ل النظ�ري والعقل
الوجداني ،وهو ما حققته هذه السيرة ـ الرواية
الت�ي جمعت بين املصطل�ح الفلس�في الحارض
بق�وة ،والعب�ارات األدبي�ة الغني�ة يف دالالته�ا،
والجميلة يف أسلوبها.

وبحكم أن السيرة ـ الرواية تقدم عوالم مختلفة،
ومس�تويات متع�ددة ،وتج�ارب حياتي�ة ترتبط
بش�خص صاحب كتاب «تحرير اإلسالم ورسائل
زم�ن التح�والت» ( )2014الت�ي تبدأ بالش�تات،

وحياة املخيم ،والدراس�ة يف دمش�ق ثم يف باريس،
والتدري�س يف الجامعة األردنية وس�لطنة ُعمان،
والكوي�ت ،وقط�ر ،والتنقل بين مختلف عواصم
ً
محارضا ومقدما أبحاثه وآراءه الفلس�فية
العالم
يف عدي�د الندوات واملؤتمرات ،يف قضايا الفلس�فة
اإلسلامية والفك�ر العرب�ي الحدي�ث واملعارص،
وظه�رت يف جملة م�ن األعمال الفكري�ة املتميزة
يف طرحه�ا ورؤيته�ا ،ومنه�ا عىل س�بيل املثال ال
الحصر« :أس�س التق�دم عند مفكري اإلسلام»
(،2010ط « )4املحن�ة بح�ث يف جدلي�ة الدين�ي
والس�يايس يف اإلسلام» (،2000ط )2و«خ�ارج
السرب ،بحوث يف النس�وية اإلسلامية الرافضة
وإغراءات الحري�ة» ( )2010وغريها من األعمال
الفكرية والفلس�فية التي جعلت�ه علمًا من أعالم
الفكر العربي املعارص ،املتميز بأسلوبه ،ومنهجه،
ونظرياته ورؤاه التي كش�فت عن بعض جوانبها
سريته الفلسفية.
وإذا كان من غري املمكن الوقوف عند مختلف أبعاد
هذه التحفة الفني�ة واألدبية ،فإن بعضها يحرض
بكثافة دال�ة ،ومنها عىل وج�ه التحديد ما يمكن
تسميته بتجيل الحياة الفلسفية املعتدلة .حقا إن
السيرة بما هي نوع أدبي ،هي الفضاء املناس�ب
للكش�ف ع�ن الحياة الذاتي�ة والفردي�ة ،ولكن يف
حالة صاحب «طائر التم» فإن هذه الحياة ال تبدو
سري بعض املفكرين والفالسفة،
مثلما نقرؤها يف ِ
وكأنها جزء من أجزاء حياة املؤلف ،ولكنها تظهر
وكأن الحياة نفسها مشكلة فلسفية

«السائرون في العتمة» رواية بطلها حذاء !
املراقب العراقي/متابعة...
تق�وم رواية صالح الدي�ن بوجاه «الس�ائرون يف العتمة» (دار
زين�ب ـ تون�س  )2016على فك�رة طريفة هي رسق�ة حذاء
يصح�ب الراوي من لحظة انطالق الحدث الرسدي إىل خاتمته.
وفيه�ا كلّها يقرتن الح�ذاء بالخوف.يقول ال�راوي ّ
إن الخوف
يف ه�ذا البلد «ليبيا» جغرايف وتاريخ�ي «الخوف من الطليان أو
الفرنسيّني أو األتراك ..الناس يف هذه البلدان يخافون ّ
كل يشء»
ويصل الكاتب برباعة بين الخوف والحذاء.
فالكالب يف بعض البلدان الغربيّة مثال تملك
ملكة «تش�مّم األحذي�ة العربيّ�ة املحتفظة
برائح�ة الجل�د املدب�وغ» .وهي ليس�ت إالّ
رائحة الخوف .وتس�تحوذ عىل الراوي وهو
يف ميدان الس�اعة يف طرابلس ،حيث دكاكني
ّ
والفضة ،فكرة رسقة
الذه�ب وباعة الحلي
الح�ذاء ال�ذي كان ي�راه« :مل�اذا ال أخط�ف
الح�ذاء الصغري ،أخفيه كم�ا يحدث يف بيتنا
القدي�م أربّيه كما يربّى الحمام؟» .ويرسق،
وه�و ال يع�رف إن كان لرجل أو ام�رأة؛ ث ّم
يس�تق ّر رأيه على ّأنه حذاء أنث�ويّ :
«أنى يل
أن أرى صاحب�ة الحذاء الفس�تقي ،وهي الغائب�ة دوما داخل
بيتها؟» .وشيئا فشئيا ،يصبح الحذاء هو الشخصيّة املحوريّة،
فيصح�ب الراوي يف جوالت�ه ورحالته وهروب�ه «جوالتي عىل
س�احل البحر ،فقد غدت كلّها فس�تقيّة الل�ون ،بعد أن كانت
زرق�اء» .والفس�تقي يرمز على األرجح إىل الفض�اء ،أو األفق
املفتوح ،ونش�دان الحريّة والوحدة ..مثلم�ا يمكن أن يرمز إىل

طبيعي
انتكاس أو تراجع أو بحث عن فسحة أو سعة يف مكان
ّ
ّ
خاص ،أو كتمان املشاعر واألحاسيس ،أو حتى األمل والرجاء،
ويف هذا ما يعقد اآلرصة بني اللون الفس�تقي والحذاء ،والحذاء
يف املنظ�ور الفروي�دي رم�ز للجن�س والقدم رم�ز للقضيب..
القدم التي تنزلق يف الحذاء .ويف ذلك داللة جنسيّة كنائيّة قد ال
تخفى.والب ّد ها هنا من اإلشارة إىل ّ
أن الراوي يستصفي األلوان
الس�تة الرئيس�ية يف الثقاف�ة العربية وه�ي :األحمر واألخرض
واألصف�ر واألزرق واألبي�ض واألس�ود.
البني والفس�تقي ل�ون الحذاء،
ويضيف ّ
وهو الذي يصحبنا يف الرواية كلّها .وأق ّدر
ّأن�ه فعل ذل�ك حتى يحكم التناس�ب بني
الل�ون وموضوع ه�ذه الرواي�ة املتميّزة
ّ
حق�ا ،لغ�ة وبني�ة ،وهي بامتي�از رواية
«الربي�ع العربي» وأحداث طرابلس ،التي
عاشها الكاتب نفس�ه ،حيث كان مديرا
للمرك�ز الثق�ايف التونسي يف طرابل�س؛
فال غرابة إن أس�ندت الرواي�ة إىل املتكلّم
«أنا» .وهو أش�به باس�م لغري علم ،يعقد
صلة حميمة أش�به بوشيجة القربى بني
املتكلّم وكالمه .يقول السارد أو الراوي« :كلّما طلعت (هكذا يف
ولعل األصوبّ :
األصلّ ،
ْ
تراقصت
اطلع�ت) إىل بيتي الطرابليس،
أمامي صور األهل وبلدي الحبيب» .ويقول يف الس�ياق نفسه:
«ه�ذا الربيع العرب�ي بلون األف�ق ،أزهاره يغل�ب عليها اللون
البني لون الغب�اء يغلب عىل ّ
كل يشء… الغروب
األحم�ر ،اللون ّ
يلوّن الصباح مثلما يلوّن املساء».

َ
ُ
جسمك املختفي
بكيت عىل
ولم َ
ْ
صوت
يبق
ُ
فعاد
العراق بال مصحفِ
ُ
ُ
فجثمانك الطاه ُر
بكيت
َ
تمازج واألرض عند املطار
َ
فغاص بأحزان ِه الشاع ُر
بحثت عىل إصبع لم ْ
ُ
يزل
ٍ
منامي يف كل ْ
ليل
يزو ُر
َ
ُ
الضمري الحزين
عند
ويجلس
ِ

ويحكي حكايته املبكية
ُ
يباس الزمان
األرض كيف
عن
ِ
يعيش بوجدانها املُ
تعب
ِ
وعن شعبها كيف يحكم ُه
حق ٌ
ري ووغ ٌد وألف غبي
وجدت الحس ْ
َ
ني
أحقا ً هناك
ٌ
قربة وارفة؟
ويف كف ِه
أحقا ً أتاك ويف نحر ِه تنفست من منبع
العاطفة؟
أحقا ً
َ
نسيت رما َد املطار
ّ
ودخ َ
ان جثمانك الراعفة؟
َ
فيا شيبة الوطن النازفة
رأيت أبي؟
وعمي وخايل وجدي هناك؟
يقولون أنه ُم يف األراك
يجيدون رس َد الحديث الجميل
وينتظرون اشتجار الصليل
لكي ينزلوا ً
مرة ثانية
إىل األرض عند ظهور اإلمام
ْ
أسألك
ولكن نسيت بأن
اآلخر؟
املختفي
عن البطل
ِ
أما زال َ
كفك يف ك ِف ِه؟
ْ
وتبتسمان
اما زلتما مثل أو ِل وع ٍد
ْ
املكان
بوجهيكما يستيضء
سالمي إليه
سالمي إليك
سالمي لفاطم ٍة والحسني.
وتاب�ع  :انا اكتب الش�عر لي�س للهو

مرتضى التميمي
او مجرد كتابة لغرض ش�عري معني
فان�ا انتم�ي للمقاومة ش�عرا وروحا
كوني ابن املقاومة فجدي وابي وخايل
وعم�ي ه�م ش�هداء باملقاوم�ة وانا
الشهيد القادم بإذن الله.
ولف�ت اىل ان�ه كان ين�وي اقام�ة
مهرجان لشعراء املقاومة لكن بسبب
كورون�ا تأجل�ت املهرجان�ات وكل
األمور بقيت عىل الرف.
واس�تطرد:كانت يل مس�اهمات يف
املهرجان�ات الت�ي دعم�ت فصائ�ل
املقاومة كما ان اول مهرجان للحشد
الش�عبي اقمت�ه بع�د اس�بوع م�ن
تأس�يس الحش�د بجهود ذاتي�ة كما
اقم�ت  ٦مهرجان�ات كبيرة بجهود
ش�خصية ذاتي�ة آخره�ا بمع�رض
الكتاب عام ٢٠١٨حيث الكل حاربنا

التجاور القلق في قصائد عادل مردان
ولوحات هاشم تايه
املراقب العراقي/
تعود العالقة بني الش�عر والفن التش�كييل إىل البدايات
األوىل ملرحلة الرومانس�ية ،إذ س�عى الفنانون ملحاكاة
قصائد الش�عراء ،ثم توطدت ه�ذه العالقة مع حركة
التجدي�د ،من�ذ منتصف القرن التاس�ع عشر وحتى
اليوم ،حيث نش�هد تصاعدا يف تبادل الصيغ التعبريية
بني الفنون املختلفة .
تجربة التش�كييل العراقي هاش�م تايه والشاعر عادل
م�ردان ضم�ن هذا الس�ياق ،رص�د لواقع ع�اش فيه
اإلنس�ان محارصا بسبب جائحة كوفيد  ،19ومحاولة
للتحرر من قيود املنزل ،وعىل الرغم من رتابة الخضوع
اإلجب�اري فيه ،إال أن نوعا من األلفة تمت عىل ُبعد بني
االثنني ،فكتب عادل خمس�ة نصوص شعرية ،يقابلها
خم�س لوح�ات لتاي�ه ،ليس�ت بالضرورة أن تكون
متطابقة م�ع مضامني النصوص ،ل�ذا جاءت اللوحة
مع قصيدة «هواجس املنزل» متحررة حركيا من قيود
الش�كل الواقعي ،ال تعكس صالبة الش�كل ،بل معبرّ ة
عن االنفعال اإلنساني يف القصيدة :
كفى أيته�ا الضاجّ ة املحج�ورة /املفرقعات تأتي من
املطب�خ /العال�م يرتنح ثملا /تحت كن�وز اللحظة/
يتنفس الخواء.
يبدأ الش�اعر قصيدت�ه بدافع غامض ،بشيء ما يريد
أن يقوله ،وه�ي غنية بالحرسة ،والش�عور بالفقدان
والفراغ ،الش�اعر ال يبوح بموضوعه برصاحة ،كأنما
يشري إىل رس أو أو خرافة ،أو أمر خارق بعيد ،يف سفينة

املراقب العراقي /خاص
انطلق�ت مس�ابقة روائ�ع
األقلام للقصة القصيرة جدا ً
رقم (  ) ٢لعام ٢٠٢١
على وفق ع�دد م�ن الرشوط
الت�ي وضعتها رابط�ة القصة
العراقي�ة للمش�ــــاركة يف
املسابقة .
وقال�ت مدي�رة املس�ابقة
اميرة ابراهي�م يف ترصي�ح
لـ(أملراق�ب) :ان اس�تقبال
النصوص املش�اركة مسابقة
روائ�ع األقلام للقص�ة
القصيرة جدا ً رق�م (  ) ٢لعام
 ٢٠٢١ق�د ب�دأ اعتب�ارا م�ن
تا ريخ ٢٠٢١ /٢ /٢٠حت�ى
تاريخ  ٢٠٢١/٢/٢٥الس�اعة
التاسعة مساء بتوقيت بغداد.
واكدت عىل رضورة أن اليكون
الن�ص منش�ورا ً س�ابقا ً أو
مشرتكا ً يف أي مسابقة للرابطة
أو أي رابطات أدبية أخرى ،وأن
الينرش إال بعد إعالن النتائج و
التقبل الومضات القصصية أو
الشعرية أو الخواطر.

غفا ً
لونا
بذاكر ِة الرما ِد
قاسم العابدي
غفا لونا ً بذاكر ِة الرما ِد
ُ
أيام الحدا ِد
يمثل كل ِ
وتسحق ُه طواحني املنايا
لتجعلَه عىل شف ِة املدا ِد
ٌ
ألفاظ رأت ُه
ستلح ُد فيه
زنادا ً َ
ليس تضغط ُه األيادي
َ
ٌ
عاش يف صدأ طوي ٍل
رصاص
ُ
لتنىس عن ُه ُ
آيات الجها ِد

الرؤيا ،يهدف عادل إىل استظهار كنه األشياء يف العالم
الخارجي ،بوضع األش�ياء يف أط�ر غري مألوفة ،ضمن
مجال عالقات غري متوقعة :
باألمل تعيش أيه�ا املتخفي /حتى تفضحك املجاهر/
لس�ت خيارا يس�تجد/بل ول�ع النظارة بالس�لوان /
أبن�اؤك ذوو األق�دار الغامضة /يغمس�ون أنوفهم يف
غيهب الدم.

مسابقة روائع األقالم للقصة القصيرة ً
جدا رقم « »٢لعام ٢٠٢١
ولفت�ت اىل ان وج�ود األخطاء
اإلمالئي�ة والنحوي�ة يحس�م
ً
كثيرا م�ن نق�اط النص ألجل
التنافس.
وبين�ت :يك�ون اإلشتراك
ع�ن طري�ق تعلي�ق على هذا
املنش�ور ويسبق النص بكلمة
(للمس�ابقة) مع كتابة اس�م

لكنني اقمته وخرج للعلن بابهى حلة.
وبين التميم�ي ال�ذي كتب مسلسلا
ع�ن الش�هيد املهن�دس :ان هن�اك
مرشوع مسلسل عن الحشد والشهيد
املهندس لك�ن هناك أمور لوجس�تية
متعرسة ومنها مالية و نحن كعاملني
متطوع�ون مجان�ا واج�زم أن العمل
ه�ذا املكون من  ٢٤حلق�ة لو خرجت
حلقت�ه األوىل فق�ط للعل�ن س�يحدث
ضج�ة كبيرة وطفرة نوعي�ة بالعمل
الفني العراقي وسيكون األفضل لكن
األمور متعرسة ماليا هذه الفرتة فكل
حلقة تقريبا تكلفني مليون عىل األقل
ونح�ن متربعين بالعم�ل يف الجان�ب
الفني وال نمتلك االموال التي تس�عفنا
لتنفيذ العمل.
وبني :ان اعالم الحش�د الش�عبي قدم
لوكيش�نات ومالب�س وترصيح فقط
وكنت اتمنى ان تتبنى هذا العمل لكن
هذه القنوات كلها عبارة عن متخمني
ال يهتم�ون بالنتائ�ج والنات�ج املؤثر
وكل همهم برامج سياس�ية وضيوف
كرههم الشارع العراقي .
ودع�ا التميم�ي فصائ�ل املقاومة اىل
تبن�ي الطاقات التي تعم�ل عىل اعالء
شأن الحشد الشعبي والفصائل حيث
ان�ي وأمث�ايل نداف�ع عنهم لي�ل نهار
ونتع�رض للش�تم والس�ب والق�ذف
والتخوين.

الكات�ب والبلد باللغ�ة العربية
أسفل املنشور.
واوضح�ت ان النصوص التي
التمتلك الحد األدنى من رشوط
القص�ة القصرية ج ًدا س�تبعد
خاصة النصوص الطويلة كما
اليحق ألي متسابق اإلعرتاض
عىل قرارات لجنة التحكيم.

وش�ددت على رضورة أن
يحتوي الن�ص عىل عنونة وأن
يكون باللغة العربية الفصحى
ً
حرصا و أن ال يتضمن محتوى
النص عىل أي تحريض سيايس
أو ديني ،وأن ال يتعرض اىل أي
ش�خصية أو فئ�ة أو طائف�ة
باإلس�اءة واإلنتق�اص وعلى
ان تك�ون املش�اركة بن�ص
واحد فقط ،وبخالفه تس�تبعد
مشاركة العضو من املسابقة.
وأشارت اىل رضورة عدم قيام
األعض�اء بكتاب�ة أي تعلي�ق
خ�ارج املش�اركة أو نق�د أو
تحلي�ل للنص�وص املش�اركة،
وبخالفـــــ�ه تح�ذف ه�ذه
التعليقات وذل�ك من ًعا لإلرباك
الحاصل عن�د جمع النصوص
واحصاءهـــــ�ا وس�تتأهل
النص�وص الفائ�زة باملراك�ز
الخمس�ة األوىل للمنافس�ة
عىل لقب الرابطة يف املس�ابقة
الكبرى الت�ي تق�ام نهاي�ة
العام..وس�وف تدخل يف كتاب
الرابطة .

ترش َد بني أسيج ِة الوصايا
وتا َه ْ
بوسط صحرا ِء املها ِد
ُ
كئيب
يخربش لغ َز ُه بغ ٍد
ٍ
ُ
يركض بارتدا ِد
ويوم صا َر
ٍ

َ
فوق وجنت ِه السواقي
ُتجدو َُل

ُ
الحروف عىل التضا ِد
وتصلب ُه
األحزان حتى
فل ْم يربحْ من
ِ
َ
باب الرشا ِد
أباح
َّ
الغي يف ِ
ُ
سيحصل َ
ذات
صرب عن فتاتٍ
ٍ
َ
الحنني بال اصطيا ِد
ويصطا ُد
ْ
استدامت
معارك ُه مع الذاتِ
َ
ُ
فلسفة الحصا ِد
ستحرق فيه
تلب َ
ّس يف السحاب ِة قبل غيثٍ
َ
أرسار النفا ِد
لينفذ بع َد
ِ
سيسكن يف مواس َم َ
ُ
غيب
دون
ٍ
قلب الجما ِد
ليكرسها عىل ِ
ّ
َ
كيف)
حزنه أرسا َر (
يلق ُن
ٍ
ُ
ُ
البياض مع السوا ِد
ويمتزج
َ
َ
الحقيقة َ
خوف
دون
وصل
فإن
ٍ
ْ
سريحل ْ
أرساب الجرا ِد
وس َط
ِ
ُ
ويلهمُ ها املس َ
ري
ري عىل ن َه ٍ
يواع ُد ُه بذاكر ِة الرما ِد
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موضوعة الكرم العراقي ،وكانت الحصيلة كالتايل.

قوت عياله

االربعاء  24شباط  2021العدد  2532السنة الحادية عشرة

اليوم.

الشيخ نارص حسني هالل األعاجيبي ،قال « :الكرم
احدى الصفات املقرتنة بالشجاعة ،والكرم العراقي
اليرتبط بإمكانية املواطن وقدراته املادية ،فهو كريم
سواء كان فقريا ً أو غنياً» ،مضيفاً» فهو يبذل ما
بوسعه ويبسط يده ولو برغيف من الخبز ،وإن
كان عىل حساب قوت عياله».وتابع»ولغاية اليوم
العراقي ،يكرم بقوت عياله من أجل إشباع ضيفه،
وهذه صفة مالزمة لشخصية الفرد العراقي،
واليمكن التخيل عنها ،مهما كان الشخص فقرياً»،
مشريا ً إلىأن «هذه الصفة تنبع من نفسية العراقي
السخية والكريمة ،وال يمكن ألي شخص التبجح
بالكرم أو التمثيل بهذه الصفة ،إذ إن التقليد أو
التمثيل بصفة الكرم أو تقمص شخصية الكريم،
ال يمكن أن يكون صفة مالزمة للشخص لفرتات
طويلة ومواقف متكررة ،وال يمكن أن يكون جزءا ً
من طبيعة اإلنسان ،فهناك فرق بني الطبع والتطبع،
وإن العراقي كريم بطبعه».

العراقي كريم

ولطاملا كان العراقيون مرضبا ً لألمثال يف الكرم
والجود والسخاء ،كما هو معروف عنهم؛ فاملجتمع
العراقي يختلف بطبيعته حتى عن الشعوب العربية
املعروفة بكرمها ،كما هو الحال يف السعودية
والكويت ،إذ إن الكرم العراقي اليرتبط بحسن الحال
وال بالوضع املادي للمواطن ،بل إن العراقي كريم
عىل بساطته ،وهو الجواد بما يملك ،ولو كان ذلك
عىل حساب قوته وقوت عياله.
«الصباح» استطلعت آراء عدد من املواطنني ،بشأن

البشاشة واالحرتام

وزاد»هذا ما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا الذين كانوا
مرضبا ً رائعا ً للكرم والجود والسخاء ،وال يقترص
الكرم عىل األكل وموائد الطعام ،بل يتعدى ذلك،
إىل مزيد من العادات ،اذ كان أسالفنا وقبل الطفرة
التكنولوجية ،يستقبلون الضيف بكلمات ( أهالً
وسهالً ..يالله حيه ..ياهال وكثري الهال ..ياهال وغال..
وغريها من كلمات الرتحيب) ،وتكرر هذه الكلمات
عدة مرات ،كما يتم أخذ فرس الضيف وتقديم العلف
لها ،فضالً عن مائدة الضيف ومنامه» ،موضحا ً

أن» الكرم يعتمد عىل اللقاء الجميل والصدر الرحب
والبشاشة واالحرتام وعدم إحساس الضيف بالغربة،
والحشمة والتقييم ،وال يقترص عىل تقديم موائد
الطعام» .بينما قال هاني عبد األمري آل جالب« ،لقد
أخذتني األسفار بعيدا ً يف رحلة شاقه بعيدا ً عن الديار،
بحثا ً عن عمل يوفر يل والرستي حياة كريمة وهانئة،
اذ عايشت أكثر من عرشين جنسية مختلفة العادات
والتقاليد والطبيعة وكذلك اللغة وحتى الدين ،فلم
ألقى أكرم من العراقيني»،مضيفاً»بالنسبة للكرم
عند العراقيني ،يعتمد عىل الفطرة وليس التصنع؛
فهو غريزة موجودة بداخلهم».
أما بالنسبة ألربعينية اإلمام الحسني (عليه السالم)،
فقد قال آل جالب »:هي خري مثال عىل ذلك ،فهي
تمثل املشهد األروع يف الكرم والسخاء والجود»،
موضحاً»إذا كان الشخص يتصف بالكرم أصالً،
فما بالك ،إذا أتاه ضيف من شخص يك ُّن له العشق
ويرتجي منه الشفاعة والجزاء يوم القيامة ،فمن
املؤكد سوف يعيش حالة من السخاء املفرط والكرم
األكيد املقرون بالشجاعة ،تلك الشجاعة التي
تدفعه لبذل ماله وعياله» .بينما قال املدرس سمري
رحيم سلمان الكرعاوي ،وهو أحد مدريس إعدادية
الرميثة« :إن ثورة اإلمام الحسني (عليه السالم)
وحدت املستضعفني واملظلومني يف جميع أنحاء
العالم ،وهذا ما أثبتته زيارة األربعني» ،مضيفاً» وقد
تجىل ذلك من خالل سخاء وكرم املواطن العراقي يف
التعامل مع الزائرين وخاصة الغرباء منهم رغم ما
يعانيه أكثرهم ،أقصد العراقيني ،من ضيم وعوز يف
الحصول عىل أبسط مقومات العيش الكريم ،لكن
وعىل الرغم من ذلك ،تجدهم أكثر لطفا ً يف استقبال

األمراض االنتقالية ..واألطفال
تعد ظاهرة انتشار االمراض
االنتقالية بين االطفال
هي االكثر شيوعا في
مواسم تغير الفصول حيث
يتعرض الكثير منهم الى
العدوى من خالل انتقال
هذه االمراض من شخص
الى اخر وخاصة في االماكن
المكتضة بالسكان والمدارس
ذات الكثافة العالية للتالميذ
حيث يصاب العديد منهم
بامراض النكاف والسعال
الديكي والحصبة وغيرها
فتعد الطبابة الصحية عدتها
لمواجهة هذه االمراض
ومكافحتها بالطرق
والخطط التي تضعها سنويا
فيما ينشغل االباء باالسراع
لمعالجة ابنائهم وتخليصهم
من هذه االمراض.

والظلم فإ ّنه أكبر المعاصي ،وإنّ ّ
إيّاك ّ
الظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.
إيّاك ومصادقة األحمق فإ ّنه يريد أن ينفعك فيضرّك.
ً
صديقا حتى يحفظ أخاه في ثالث :في نكبته وغيبته ووفاته.
ال يكون الصّ ديق

من الصفات المحببة عند العراقيين ماضيا و حاضرا و مستقبال

الجود

يعد الكرم من بني أهم وأرفع الصفات التي يمكن
أن يتحىل بها اإلنسان ،وهو من السمات السامية
لإلنسان التي تحظى بمنزلة رفيعة عند الله سبحانه
وتعاىل ،وهو احدى صفات الباري عز وجل ،ويقال
إن الكريم ،ينادى به يوم القيامة ،وإذا بجربائيل
يقول»:إنه حبيب الله» ،فيعفون عنه.
وقد قيلت بشأن صفة الكرم والجود والشخص
الكريم ،قصص وحكايات امتدت لقرون عىل مر
التاريخ ،رّ
عبت عن أروع وأنبل القصص يف كرم
العرب وسخائهم ،بما يملكونه ،اذ كان حاتم الطائي
أحد رموز الكرم يف تاريخ العرب ،وذاع صيته لغاية

من اقوال االمام علي ( عليه السالم )

ففيما يخص املدارس ذات النسب العالية لالطفال والذين
يصابون اكثر من غريهم بهذه االمراض نتيجة للزخم الحاصل
يف صفوف املدرسة الواحدة فيشري االستاذ كاظم الجليحاوي
رئيس لجنة الرتبية يف مجلس محافظة النجف االرشف بقوله
«حينما نأتي للواقع الرتبوي اوال من ناحية البنايات نحتاج
اىل بنايات كثرية للتخفيف عن الكثافة الصفية إذ يصل الصف
الواحد اىل تسعني طالبا وهي يف الغالب تكون من خمسني طالب
فما فوق وهذا الزخم كبري واذا ما كان هناك طالب واحد قد
اصيب بمرض معدي اكيد فان الطلبة الباقني سيصابون ,ومن
خالل لجنة الرتبية تم التنسيق مع لجنة الصحة وكذلك دائرة
الصحة لالهتمام باملدارس وزيادة عدد الفرق ملكافحة هكذا
امراض وطلبنا من مدير الصحة يف النجف ان يزيد عدد الفرق
وان تكون مستمرة عىل طوال السنة ملراقبة ومكافحة هكذا
امراض وعدم انتشارها وهناك تنسيق عال مع لجنة الصحة»
اما الدكتور موىس الكرعاوي مدير الصحة العامة يف دائرة
صحة النجف االرشف فيوضح بان جميع االمراض االنتقالية
مسيطر عليها يف الوقت الحارض وال توجد حاالت وبائية لهذه
االمراض خارج املؤرشات املطلوبة من قبل منظمة الصحة
العامة ووزارة الصحة  /دائرة الصحة العامة ,وهذا ناتج من
خالل املتابعة امليدانية لعمل فرقنا الصحية وقطاعاتنا ومراكزنا
الصحية املنترشة عىل طول املنطقة الجغرافية ملحافظتنا
وبالتعاون مع الجهات الحكومية االخرى مثل دائرة ماء النجف
ودائرة املجاري ومديرية بلدية النجف ومديرية تربية النجف
وكافة الحلقات الساندة فضال عن تعاون املواطنني للوصول
للمؤرشات الصحية الجيدة.
تزايد اعداد فرق الرقابة الجوالة وتكثيف العمل يف املراكز يف
مواسم التغيري من فصل الخر يبينه الدكتور عيل الشمري
رئيس لجنة الصحة يف النجف االرشف مبينا ان االلتهابات
التي تحدث يف كل فصل من الصيف اىل الشتاء ومن الشتاء اىل
الصيف كإلتهابات مسالك التنفس العليا او التهاب الفريوسات
فلدينا االجراء الالزم يف وزارة الصحة او دائرة الصحة يف النجف

ولدينا لقاحات وهذه اللقاحات ضد جدري املاء والحصبة
والسعال الديكي ولدينا ما يسمى باللقاح السدايس باالضافة
اىل الثالثي اذ لدينا لقاح اللتهاب الكبد الفريويس ,ويف كل مركز
صحي باملحافظة توجد خارطة وهي التي ترشف عليها ،ولدينا
فرق جوالة وفرق ترصد وهناك مترسبني ال يقومون بالتلقيح
فنذهب اليهم اىل دورهم ,واملراكز الصحية منترشة يف عموم
املحافظة وهي تمنع املرض او للوقاية من االمراض فهناك
الكثري من املراكز تذهب البعد نقطة من اجل تلقيح املترسبني
باالضافة اىل ان هناك اناس واعني ياتون باطفالهم اىل املركز .
ويؤكد الجليحاوي ماذهب اليه الدكتور الشمري اال انه يضيف
قائال « من الرضوري املراقبة املستمرة ولكن الحل االمثل ال
يكمن يف املراقبة الصحية فحسب وانما بالثقافة الصحية ايضا
لدى العوائل والكادر التعليمي ونطالب رئاسة الوزراء ووزارة
الرتبية بزيادة عدد االبنية املدرسية انا ال اقول ال توجد ابنية يف
هذه السنوات لكن عددها قليل وال تتناسب اطالقا مع اعداد
الطالب املتزايدة سنويا وقد تم زيارة املدارس من خالل اعضاء
لجنة الرتبية واعضاء مجلس املحافظة ولجنة الصحة كذلك,
وهناك زيارات من قبل مديرية الصحة ولجان متخصصة
ولجان مكافحة االمراض ،وبالنسبة لنا تم عقد ندوات ثقافية
من خالل النشاط املدريس وكذلك اللجان املتخصصة»
ويعدد الدكتور الكرعاوي اهم تلك االمراض االنتقالية وكيفية
تشخصيها فيبني قائال »:اوال :الحصبة وهي مرض فريويس
حاد مرتفع الرساية يبدأ بحمى والتهاب ملتحمة العني وزكام
وبقع كوبليك عىل باطن الخد ويظهر طفح احمر بقعي ومن
اليوم الثالث اىل السابع من بدء الحمى يبدا عىل الوجه ثم
يصبح عاما ويستمر من  4اىل  7ايام واحيانا ينتهي بتقشري
نخايل وقد تنتج مضاعفات الحصبة من تكاثر الفريوس او
عدوى جرثومية اضافية وتشمل هذه املضاعفات التهاب االذن
الوسطى التهاب الرئة التهاب الحنجرة والقصبات الهوائية
اسهال او التهاب الدماغ والحصبة اكثر شدة من بني االطفال
الرضع والبالغني وتزداد خطورة مرض الحصبة يف االطفال
سيئي التغذية االطفال املصابون بعوز مناعي رسيري او
دون رسيري للفيتامني اي اكثر عرضة للخطر وتقدر معدالت
اماتة الحاالت يف البلدان النامية من 3ـ  % 5وقد تصل بني 10ـ
 % 30يف بعض املناطق واما العامل املسبب لفريوس الحصبة
 RNAمن جنس  Morbillivirusمن فصيلة الفريوسات
املخاطية  paramyxoviridaeواما طرق االنتقال فبواسطة
الرذاذ (القطريات) او بالتماس مع االفرازات االنفية البعومية
الشخاص مصابني بالعدوى واقل شيوعا عن طريق االدوات
امللوثة حديثا بافرازات االنف والحلق.
وثانيا النكاف (او كعب ابو دغيم) و يعترب النكاف مرض عام
ويتميز بتضخم او تورم واحدة او اكثر من الغدد اللعابية
 Salivary glandsوالتي غالبا ماتكون الغدة النكافية مع العلم
بان جزء من هذه الحاالت قد يصل اىل الثلث ال يظهر عليها
التورم وقد يؤدي ذلك اىل صعوبة يف التشخيص وان حوايل % 50
من حاالت النكاف تكون مصحوبة بزيادة عدد الخاليا يف سائل
النخاع الشوكي مع ان  %10فقط يصاحبها اعراض رسيرية
تشري اىل التهاب يف الجهاز العصبي مثل التهاب السحايا
العقيم والذي تعترب من مضاعفات املرض تشمل املضاعفات
ايضا اصابة الخصية وهذا شائع بعد سن البلوغ مع انه نادرا
مايؤدي للعقم ومن املضاعفات االخرى التهاب الكىل وعضلة
القلب واملفاصل والغدة الدرقية والثدي والبنكرياس ونقص
عدد صفائح الدم كما ان االصابة قد تشمل اصابة جانب او
كال الجانبني وان االنسان يعترب املصدر الوحيد للعدوى وينتقل
املرض عن طريق التعرض املبارش الفرازات الجهاز التنفيس .

الوافدين اكراما ملن جاؤوا ألجله».وختم بالقول
«خالصة الكالم أن العراقيني تربعوا عىل عرش
التضحية والسخاء ،وطبعا هذا نابع من أصولهم
العربية املتجذرة فيها صفة السخاء ،وكذلك حبهم
وإيمانهم بالعرتة الطاهرة ،راجني من وراء ذلك
أن يكون الحسني (عليه السالم) شفيعا ً لهم يوم
الورود» .إىل ذلك ،قال اإلعالمي عبد الخالق العذاري،
»:إن صدى السخاء العراقي بلغ اآلفاق ،ولم يعد له
نظري يف عموم العالم ،وهذا ما أ ّكده زائرو املراقد
املقدسة ،السيما خالل الزيارة األربعينية ،وما
يقدم لهم من موائد حافلة بالطعام» ،مضيفاً» إن
ما يؤكد تأصيل الكالم يف النفس العراقية ،إن تلكم
املوائد متأتية من أشخاص محدودي دخل وفقراء،
استجابة منهم لنداء األخالق التي نشؤوا عليها

ونبتت طينتهم فيها».وتابع»وهذا اليعني ،أن
الكرم العراقي مقترص عىل املناسبات الدينية،
ومن يرتاد العتبات املقدسة ،فهم يجودون بما
يملكونه لضيفهم عىل مدار حياتهم لرسوخ
هذه الصفة اإلنسانية يف صميم أخالقهم التي
توارثوها من أجدادهم عرب أجيال مضت وسنني
خلت مع اهتمامهم باملال وقيمته وطريقة
الحصول عليه ،التي كلفتهم بذل املزيد من
الجهود وعرق الجبني» ،مستدركاً» لكن هذه
القيمة تنعدم أثمانها إزاء من يحل عليهم ضيفاً،
إذ ان الكرم هو متمم للشجاعة التي يتصف بها
العراقي؛ فهناك تمازج بني الكرم والشجاعة
والوجاهة ،وقد قال اإلمام الحسني (عليه
السالم)»:من جاد ،ساد».

مكتبة الروضة الحيدرية
بستان ازهر بالعلم
كلمات غاية يف البساطة من الناحية اللفظية ولكن
إذا ما تعمقنا يف املعاني الباطنية لهذه الكلمات
سنجد الكنوز العظيمة وراءها ،ولكننا لسنا اآلن
بصدد الوقوف عىل تفسري هذه اآلية الكريمة ولكن
لنأخذ الكلمة األوىل منها وهي اقرأ فنحن يف أروقة
مكتبة أمري املؤمنني عليه السالم والخاصة للقراءة
واملطالعة ملختلف العلوم حيث األبواب املفتوحة
عىل مرصاعيها لتستقبل طلاّ ب العلم واملعرفة،
ولنقف أكثر عىل نشاطات هذه املكتبة أجرينا هذا
الحوار مع األستاذ عيل لفتة العيساوي مدير هذه
املكتبة..
بشكل مخترص جدا ً ماذا عن مكتبة أمري
املؤمنني(عليه السالم)؟
كانت تُعرف سابقا ً بـ (الخزانة العلوية) التي باتت
تعرف اليوم باسم (مكتبة الروضة الحيدرية) فهي
من أقدم هذه املكتبات ويعود تأسيس هذه املكتبة
إىل القرن الرابع الهجري ،حيث ذهب البعض إىل ّ
أن
مؤسسها و واضع لبنتها األوىل هو عضد الدولة
البويهي – وهو من أهم حكام األرسة البويهية
التي حكمت العراق وبالد فارس.
من أين جاءت شهرة هذه املكتبة وما األسباب؟
يمكن أن نوجز أه ّم األسباب التي أدّت اىل شهرة
هذه املكتبة يف النقاط اآلتية:
 – 1ترشّ فها باالنتساب إىل مرقد باب مدينة علم
النبي (ص) وحامل راية اإلسالم اإلمام أمري
املؤمنني عيل بن أبي طالب(ع) ومجاورته.
 – 2اهتمام السالطني واألمراء والوزراء برفدها،
حيث كانوا يهدون إليها أنفس مابحوزتهم من
مخطوطات ونفائس تق ّربا اىل الله تعاىل وتكريما ً
لصاحب الروضة.
 – 3وجود الحوزة العلمية.
 – 4وجود املدرسة العلوية داخل العتبة املقدسة.
ما أهم القاعات املنترشة يف أروقة هذه املكتبة؟

هناك عدة قاعات للمطالعة منها:
 – 1قاعة املطالعة الرجالية :وهي عىل نحو
الرفوف املفتوحة ،حيث يكون الكتاب أمام القارئ
والباحث مبارش ًة مما يساعد عىل سهولة البحث
واالطالع عىل الكتب واملصادر املوجودة داخل
القاعة.
 – 2قاعة املطالعة النسائية :وهي شبيهة بقاعة
املطالعة الرجالية من حيث املحتويات ومن حيث
ّ
خصصت
طريقة عرض الكتب يف داخلها ،إال أنّها
لألخوات الباحثات والطالبات ،كما أنها تحتوي
عىل وحدة املكتبة الرقمية حيث تقدم للباحثة آالف
من الرسائل الجامعية عىل شكل أقراص مدمجة.
أهم الوحدات املوجودة يف هذه املكتبة.
هناك وحدات كثرية ولكن من أهمها:
– وحدة املكتبة الرقمية :تأسست هذه الوحدة
ملواكبة التطور التكنولوجي الذي رسى يف العالم،
وكان الهدف من إنشائها هو خدمة العلم وتوفري
املصادر الرقمية للباحث.
– وحدة الفهرسة والتصنيفّ :
أن نظام الفهرسة
املتبع يف مكتبة الروضة الحيدرية حالياً ،فهو
نظام محيل يعتمد عىل فهرسة الكتاب فهرسة
موضوعية ثم وضعه يف املكان املخصص له حسب
املوضوع يف القاعة العامة للمطالعة.
– وحدة التصوير :تأخذ هذه الوحدة عىل عاتقها
تصوير الكتب املوجودة يف املكتبة كلها تباعا ً و
وفق خطة معدة مسبقا ً ثم يتم بعد ذلك تحويلها
إىل كتب رقمية حيث توفر هذه الخدمة مزايا
عدة :منها :يمكن للباحث اقتناء النسخة الرقمية
للكتاب ,وكذلك يتم الحفاظ عىل الكتاب من التلف
حيث يمكن عرض النسخ الرقمية يف داخل القاعة.
وهناك الكثري من الوحدات التابعة لهذه املكتبة
ربما نتطرق لها يف فرصة أخرى إن شاء الله…

مطالبات في الديوانية بحلول لمعالجة الفقر والبطالة التي تجاوزت % 47
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السيد محافظ بغداد املحرتم
ــــــــــــــــــــــــ
نحن اصحاب القطع السكنبه يف املحموديه
مقاطعة  ٢٠الحديدة نعاني من ان القطع غري
مفروزة منذ زمن النظام السابق و اىل االن نعاني
من االيجار نرجو من سيادتكم ان تساعدنا
يف فرزها حتى يتسنا سحب قرض وبنائها ..
نلتمس ان تساعدنا  ..القطع ملك رصف قرب
الحويل املحمودية ولكم الشكر واالحرتام.

* وليد امللكي

السيد محافظ بغداد املحرتام.
م /مظلومية منطقة
تحية طيبة :
نحن أهايل منطقة جرف امللح التابعة لناحية الحماميات
قضاء التاجي ننشادكم بأسم العراق ودولة املؤسسات
وبأسمكم انتم اصحاب الشأن محافطة بغداد وانتم
مؤتمنني لخدمة املواطن ...منطقتنا محرومة منذُ
سنوات من ابسط حقوق املواطن وهي الخدمات منها
الطرق الرئيسية املتصدعة والشوارع الفرعية التي لم
تنصف بتعبيد مثل باقي املناطق التي نشاهدها وشحة
املياه وسوء الكهرباء بسبب اختناقات عىل املحوالت
املوجودة يف املنطقة وعدم وجود مركز صحي ينوب
عن باقي املناطق وعدم وجود حمالت تنظيف من قبل
دوائر البلديات نرجو من جنابكم الكريم ان تتابعون
االمر بشخصكم وبحضور مسؤويل الدوائر الحكومية
املحلية التي ال تمتلك اي صالحيه وال قرارات جديدة

بالتزامن مع تسجيل اإلصابات بالساللة الجديدة

ومشاريع حلول رسيعة او طويلة األمد ....ولكم منا
كل االحرتام والتقدير وانتم أهل املسؤوليه طبتم بما
فيه خري خدمة للمجتمع.

* سمري الرتبوي

أعلن عضو لجنة العمل والشؤون النيابية ستار
العتابي أنه سيتم شمول  300ألف عائلة فقرية
بإعانات شبكة الحماية االجتماعية ضمن موازنة
.2021وقال العتابي لربنامج حوار املربد انه تم

* ابو عيل السيد

مجرد هيكل

السالم عليكم و رحمة الله
بارك الله بجهودكم بس  ..عندي سؤال احب ان
اسال ملاذا ال يتم اكمال مستشفى الرشيد ؟ الذي ال
زال مجرد هيكل.

* ابو رامي العتابي

مناشدة عاجلة
إىل محافظ بغداد نطلب منك إصدار أوامر
لنا نحن املحارضين املجانيني لعام ٢٠٢٠
امانه يف اعناقك والله خريجني قدامى والله
وأصحاب عوائل نحن ساندنا الدوله وكان
لنا دور كبري يف سد الشواغر يف املدارس
وداومنا يف أصعب الظروف نناشدك باسم
جميع املحارضين املجانيني أن تجعلنا
اسوه كباقي املحافظات والتفرق بيننا
والله يوفقك لعمل الخري.

* عفاف ربيع

ارشادات

موقفي مـن الخدمــة العسكريـــــه فتبني
بأنه مؤرش متقاعـد وبعدها قمت برتويج معامله
مـــن مديرية املدفعيه لغرض تصحيــح الرقـم
األحصائي وأعادتـي الــى الخدمه وبتاريخ ( / ٣١
 ) ٢٠١٦ / ٧تــم تصحيح الرقم األحصائي مــــن
قبل دائرة األداره الضباط األعوان وحسب الكتاب
املرقم (  ) ٣٠٩٥٠ولم يتم أعادتي اىل الخدمه أرجوا
مــن سيادتكم أن تنظروا يف طلبي هذا وترفعوا عني
هذا الظلم وقد تم قطع راتبي مـــــــن الشهر
السادس  ٢٠١٤ولـم أستلم أي راتب لحد اآلن وفقكم
الله لخدمة العراق ..
ولكم مني فائق التقديـر واالحتـرام

استؤنف العمل يف مرشوع مجمع العزيزية
السكني بمحافظة واسط واملنفذ من قبل
رشكة املنصور العامة للمقاوالت.
وقالت دائرة اإلسكان العامة يف بيان إن املرشوع
يتألف من  453شقة وتبلغ نسبة اإلنجاز فيه
حاليا .%58,51
وأضاف البيان أن (املجمع السكني) يضم عدد
من العمارات ذات (ثالثة طوابق) بنموذجني
من العمارات السكنية نوع  23=Aعمارة (207
شقة) ونوع  41=Bعمارة ( 246شقة).
كما يحتوي املجمع كذلك عىل أبنية عامة
ورياض أطفال ومدارس إضافة إىل خدمات
البنى التحتية.

مبدأ الشرعية الجزائية

مبدأ الرشعية الجزائية الذي ورد يف املادة االوىل لقانون
العقوبات العراقي ..
ال جريمة وال عقوبة اال بنص القانون ..
والقانون يصدر من السلطة الترشيعية فقط...
كيف فرضت وزارة الصحة عقوبة غرامة  25الف ؟؟؟
ملن ال يرتدي كمامة ..
وف حال املخالف اليمتلك .هذا املبلغ ماهي العقوبة البديلة
يِ
 ..عىل وزارة الصحة ان تكون اكثر مهنية بفرض إجراءات
وقائية فقط وتبتعد عن سن القوانني..

مظلومية
معلمني ذووي االحتياجات الخاصة (معهد املعوقني )امانة يف اعناقكم ارجو
مساعدتهم يف رفع الغبن عن رواتبهم اسوة باقرانهم بالخدمة وشكرا..

* أم أحمد

نرجو التعميم بالسرعة الممكنة وعدم المماطة
اىل رئاسة الوزراء ان كتاب اللجنه املاليه بخصوص من اكمل السن الستني وليس
من بلغ سن الستني وكانت نسخه لكم للتعميم وليس الخذ الراي لذا يجب تعميمه
عىل كافة الوزارات لالخذ به حيث تم احالة سن  ١٩٦١علما ان االحاله سنه٢٠٢٢
نرجو التعميم بالرسعه املمكنه وعدم املماطله النقاذ املوظفني من مواليد ١٩٦١
كون مديريه التقاعد لم تستلم املعامالت استنادا لكتاب اللجنه املاليه الربملانيه
الرجاء رسعه االنجاز لغرض التنفيذ.

* زهرة حسني

بدأت فرق مشرتكة من الصحة واألمن الوطني
والرشطة يف املثنى اليوم االثنني ،بمتابعة ميدانية
لتطبيق اإلجراءات الوقائية والتزام املواطنني
بارتداء الكمامات وفرض غرامات عىل املخالفني
استنادا لقانون الصحة العامة.وقال مدير قسم
الصحة العامة عباس عبد الصاحب ،إن فرق الرقابة
الصحية يف كافة القطاعات بدأت باالشرتاك مع
القوات األمنية بعمل ميداني ملتابعة حظر التجوال
الجزئي.وأشار إىل وجود التزام كبري جدا بارتداء
املواطنني للكمامات فيما تم تغريم املخالفني
لتلك اإلجراءات من أصحاب املركبات وغريهم من
املشمولني بإجراءات الحظر الجزئي.

أعلنت اإلدارة املحلية يف قضاء
النعمانية عن العمل عىل مد
خط ناقل للمياه الصالحة
للرشب بسعة  10ملم بشكل
مؤقت إىل قرية سيد عبيس
وإحالة مرشوع تبليط الطريق
املؤدي إىل القرية بطول  9كم
إىل إحدى الرشكات املحلية.
وبني القائمقام محمد الوائيل
أن مشكلة هذه القرية هي

وقوعها يف رشق القضاء
ومجمع ماء النعمانية الكبري
الذي تبلغ طاقته اإلنتاجية 6
آالف مرت مكعب يف الساعة
يقع يف غرب القضاء.
ولفت إىل إحالة مرشوع خط
لنقل املياه عام  2014بكلفة
 7مليار دينار وتوقف العمل
به بسبب األزمة املالية حينها،
إضافة إىل عدم إقرار قانون

املوازنة لعام .2020
يذكر أن مواطني قرية سيد
عبيس شكوا عرب املربد يف
وقت سابق من عدم وجود
مياه صالحة للرشب يف
قريتهم التي تضم أكثر من
ألفي نسمة ،األمر الذي
اضطرهم إىل حفر آبار للمياه
يف منازلهم إضافة إىل عدم
وصول الخدمات إليها.

احتجاج على مد خطوط للكهرباء فوق منطقة سكنية جنوب المثنى
تظاهر مواطنون من أهايل منطقة
«آل بوشطيط» يف قضاء الخرض
جنوب املثنى ،احتجاجا عىل مد
خط ضغط عايل للكهرباء فوق
منطقتهم إليصاله إىل مناطق
البادية.
وقال عدد منهم إن مطالبهم ترتكز
عىل إبعاد ذلك الخط عن منازلهم
ملا له من مخاطر صحية وبيئية،
فيما أشاروا إىل أنهم سيستمرون
بتنظيم التظاهرات إىل حني أبعاد
هذا املرشوع عن منطقتهم
ومراعاة املسافة املحرمة ملد
خطوط الطاقة الكهربائية.

توجيه في واسط باستخدام مادة الكلور للتعقيم االحترازي
االستخدام تكون بإضافة  9أجزاء من
املاء إىل جزء واحد من تلك املادة.
ولفت إىل رضورة تجنب استخدام
املواد األخرى التي تستخدم من قبل
مديريات الدفاع املدني مثل الفاركون
واملواد األخرى من قبل املواطنني
أنفسهم ،لكونها تتطلب معايري يف

حملة في المثنى للمحاسبة
على عدم ارتداء الكمامات

مساع لمد خط ناقل للمياه مؤقتا إلى قرية (سيد عبيس)

* نصري العمراني الگرعاوي

وجهت مديرية الدفاع املدني يف واسط
املواطنني باستخدام مادة الكلور
(القارص) يف أعمال التعقيم االحرتازي
من فريوس كورونا للمنازل وأماكن
العمل املغلقة.
وأوضح ضابط شعبة C.B.R.N.
يف املديرية هاني محسن أن طريقة

دعا موظفون يف مديرية كهرباء املثنى من
الذين أحيلوا عىل التقاعد العام املايض ،اليوم
االثنني الجهات املعنية لرصف مبالغ التأمني
الصحي الخاصة بهم ،والتي تصل إىل  5ماليني
للموظف الواحد.وقال عدد منهم إن عددهم
يصل إىل  42موظفا من مختلف الدرجات
الوظيفية وأحيلوا عىل التقاعد مطلع العام
املايض.
وأشاروا إىل أن مديريتهم كانت تستقطع
جزءا رواتبهم كمبالغ للتأمني الصحي عىل
أن ترصف لهم بعد إحالتهم عىل التقاعد,
فيما ناشدوا الجهات املعنية لحل مشكلتهم
ورصف تلك املبالغ التي تعترب ضمن حقوقهم
التقاعدية كموظفني يف الدولة.

خطوة على الطريق الصحيح

مناشدة لترويج معاملة تصحيــح الرقـم األحصائي وأعادتـي الــى الخدمة

تحديد مبلغ تريلون و  300مليار دينار من أجل
شمول عوائل جديدة بتلك اإلعانات وأيضا محاولة
زيادة املبالغ املخصصة للعوائل التي تم شمولها
سابقا.

دعوات لصرف مبالغ التأمين الصحي
لمتقاعدين في كهرباء المثنى

انتقادات للزحام في بلدية الكوت
انتقد عدد من مواطني مدينة الكوت
حالة االزدحام التي شهدتها دائرة
البلدية بالتزامن مع تسجيل اإلصابات
بالساللة الجديدة من فريوس كورونا
يف املحافظة.وقال عدد منهم أن هذه
الدائرة تشهد ازدحام كبري للمراجعني
بما يتناقض وتعليمات التباعد
االجتماعي التي تدعو إليها الجهات
املختصة.ودعوا إدارة البلدية والجهات
املختصة إىل إيجاد طريقة لحل هذه
املشكلة التي ستؤدي باستمرارها إىل
تسجيل إصابات جديدة بالفريوس
إضافة إىل تأخري سري املعامالت يف هذه
املؤسسة.

أحتالل داعش لقضاء سنجار تمت حركـة اللــواء
الحـادي عرش مع وحداته والبطريه الخفيفه /
 ١١حيث كنت أحد منتسبي البطريه الـى معسكر
فيشخابور وتمت الحركـه بتاريخ( ٢٠١٤ / ٦ / ٢٥
)وبعدها تــم أرسالنا الــى آمريـة موقــع ديالـى
حسب كتاب لـواء املشاة الحادي عرش املرقـم
(  ) ١٣٥٧فــي( ) ٢٠١٤ / ٧ / ٥وال يوجـد لدي
أي أنقطاع خالل هــــذه الفرتة وبعد عرشة ايام
تـم أرسالنا الـى مدرسة املدفعيــه وحسب كتاب
آمريـة موقـع ديالــى املرقــم ( ) ٢٧٤٨يف ( / ١٥
 ) ٢٠١٤ / ٧وبعد أستقبالنا فــي مدرسـة املدفعيه
قامت مديريــة املدفعيه بمخاطبـة دائــــــرة
األداره وحسب كتاب مديرية املدفعيه األداره املرقـم
( ) ١١٠٠٥يف ( ) ٢٠١٤ / ٧ / ١٧لألستفسار عـن

أفادت وزارة الصحة بأن اإلصابات املسجلة بالساللة الجديدة من فريوس كورونا يف
صفوف األطفال غالبيتها كانت ترتاوح من عمر أشهر وحتى  3سنوات كما كانت
مختلفة من ناحية األعراض وشدة اإلصابة.
وقالت مديرة العالقات يف قسم اإلعالم وعضو الفريق الطبي الساند للوزارة ربى فالح
إن بعض اإلصابات يف صفوف األطفال كانت حرجة وأخرى متوسطة وبسيطة ،الفتة
إىل أن هناك عالجات خاصة لألطفال املصابني بالفريوس ،وبالنسبة للمصابني بالساللة
الجديدة من الشباب وكبار السن فان عالجهم يكون بنفس الربوتوكوالت املستخدمة
ملعالجة كوفيد .19

سيتم شمول  300ألف عائلة فقيرة باإلعانات ضمن الموازنة

السالم عليكم و رحمة الله
مستشفى (سبع البور) ماذل حل بها منذ دهر
العمل متوقف بها منذ أكثر من سنتني رسقو
اموال املرشوع وتركوه الذين ال يخافون من الله
 ..فهم ال ذمة وال ضمري .

السيد رئيس مجلس الوزراء
القائدالعام للقواتاملسلحه املحرتم
أنــي املقاتل الرائـــد مد( ) ٧٤١٢٠٢٢٧خليـــل
أبراهيـم زيدان هياوي النداوي جئتكم بطلبي هـذا
راجيا ً فيـه التفضل باملوافقه علــــى أعادتــي
الـى الخدمـه العسكريه حيث تم أحالتي اىل
التقاعـــــد برقم أحصائـي خاطئ فـي شهرآذار
 ٢٠١٤بالرغم مــن أنــــي لم أبلغ السن القانوني
حيث أنـــي مـــن مواليد  ١٩٧٤وأن تولـدي
مؤرش فــي قاعـدة البيـانات ( ) ١٩٦٣ / ٧ /١
وحسب كتــاب دائـرة األداره الضباط األعـــــوان
حيث تم أرسال نسخه منه اىل رئاسة أركـان الجيش
ورقمــه ( ) ٨٨٢٦يف( ) ٢٠١٥ / ٢ / ٢١علما ً أني
لم أطلب أحالتي علــــى التقاعـــــد وقبـل

إصابات األطفال بالساللة الجديدة
تتراوح بين أعمار (أشهر  3 -سنوات)

مناشدة من أهالي قضاء التاجي /شمال بغداد

نطالبكم بأبسط
حق من حقوقنا

سراق اموال
المشاريع االنسانية

Almuraqeb Aliraqi NewSpaper

طالبت مديري�ة احصاء محافظة الديوانية
الحكومتين املحلي�ة واملركزي�ة يف وض�ع
برنام�ج وحل�ول ملعالج�ة مش�كلة الفقر
والبطال�ة الت�ي وصل�ت نس�بتها اىل اكث�ر
م�ن .47%وقال مدير ع�ام املديرية محمد
الزي�ادي للمرب�د إن نس�بة الفق�ر تمث�ل
تهدي�دا حقيقي�ا للمحافظة عىل املس�توى
االقتص�ادي واالجتماعي ،مشيرا اىل وجود
خط�ط واضح�ة لتقلي�ل ه�ذه النس�بة يف
املحافظة.

كميات الخلط وتستخدم يف األماكن
العامة أو ذات االكتظاظ العايل أو ذات
اإلصابات.
يذكر أن مديرية الدفاع املدني يف واسط
نفذت حملة للتعفري شملت الدوائر
الحكومية واألسواق العامة بالتنسيق
مع عدد من الدوائر الساندة.
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هواوي تبدأ بإطالق مجموعة
أجهزة ذكية وخدمات متطورة

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper

غوغل تختبر واجهة جديدة لـ «البحث الصوتي»
عىل مدار العامني املاضيني  ،أظهرت  Googleأنها تسري
عىل الطريق الصحيح الس�تبدال «البحث الصوتي» عىل
نظام التش�غيل أندرويد  Androidباملساعد الشخيص،
و ق�د ال يكون هذا ه�و الحال بع�د اآلن ،حيث يتم اآلن
اختبار واجهة مس�تخدم أكثر حداث�ة للبحث الصوتي
من .Google
ويتيح لك البحث الصوتي  ،الذي يسبق املساعد واملرادف
للكلم�ة املهم�ة « ، »Ok Googleنط�ق االستفس�ارات

ً
مب�ارشة من خلال بحث
ع�ال وال�رد عليه�ا
بص�وت
ٍ
.Google
وتتوف�ر األوام�ر األساس�ية ً
أيضا  ،بم�ا يف ذلك «ضبط
مؤق�ت ملدة  5دقائق» و «تش�غيل املصباح» .إنها زائدة
ع�ن الحاجة إىل حد كبري نظرًا للمس�اعد  ،ولكن يمكن
الوص�ول إليه�ا يف الج�زء العلوي من تطبي�ق Google
وأداة رشيط البحث واختصار التطبيق.
ويف الواقع ،كانت  Googleتتطلع إىل التخلص التدريجي

نيتفليكس تطلق ميزة
لتنزيل االفالم تبعا
الهتمام المشاهد

من خالل اس�تبدال رم�ز امليكروف�ون يف أداة البحث بـ
 Assistantالع�ام املايض ،بينما يقوم Pixel Launcher
ً
مبارشة.
بإطالق التجربة الصوتية الجديدة
ويب�دو اآلن أن املي�زة القديمة قد تس�تمر لفرتة أطول
حي�ث تقوم  Googleبتعديل واجهة املس�تخدم ،ويظل
ش�كل املوجة املرتدة من أربعة ألوان يف املنتصف  ،حيث
ينضم ً
أيضا موجه «االستماع  »...والنسخ وزر «البحث
عن أغنية» إىل هذا املوضع.

هيونداي تطلق سياراتها الكهربائية IONIQ 5

أطلقت رشكة هيونداي الكورية الجنوبية
امس الثالثاء سيارتها الكهربائية الجديدة
 ،5 IONIQوهي األوىل يف عائلة مخطط لها
من الس�يارات الكهربائية تأمل أن تدفعها
إىل املرتب�ة الثالثة بني مصنعي الس�يارات
الكهربائية العاملية بحلول عام .2025
وتق�ول الرشك�ة :إن النم�وذج يعتمد عىل
منصة جديدة للس�يارات الكهربائية فقط
تس�تخدم تقنية وح�دة البطارية الخاصة
به�ا وتتطل�ب مكون�ات أقل من س�يارات
هيون�داي الكهربائية الحالي�ة ،مما يتيح
ً
إنتاجا أرسع بتكلفة أقل.
ويعد إطالق  5 IONIQالركيزة األساس�ية
لهدف هيونداي طويل األجل لالستحواذ
عىل  10يف املئة من مبيعات السيارات
الكهربائي�ة العاملي�ة بحل�ول ع�ام
.2025
ً
ارتفاعا من
ويش�كل هذا الرق�م
الحصة السوقية املجمعة البالغة
 7.2يف املئ�ة لهيون�داي وكيا م ًعا
خلال الفرتة م�ن ش�هر يناير إىل
شهر سبتمرب يف عام .2020
وته�دف رشكة هيونداي ورشكتها
الش�قيقة كي�ا م ًعا إىل بي�ع مليون
مركبة كهربائية يف عام .2025
وقال (تشانغ جاي هون) Chang Jae-
 ،hoonرئي�س هيونداي موت�ور يف مؤتمر

استكماال السرتاتيجيتها التوسعية يف السوق املرصي ،بدأت
مجموعة ه�واوي ألجهزة املس�تهلك ع�ام  2021بإنطالقة
قوي�ة حي�ث أعلنت ع�ن العديد م�ن األجه�زة الذكية ضمن
منظوم�ة  ،HUAWEI Eco-systemوالت�ى تش�مل أح�دث
الحواس�ب الش�خصية املحمولة م�ن سلس�لة MateBook
الشهرية ،وسماعات األذن الالسلكية HUAWEI FreeBuds
 Proو HUAWEI FreeBuds StudioوHUAWEI FreeLace
 ،Proلتوفر نظاماً متكامالً من األجهزة الذكية تتمحور حول
الهوات�ف الذكية التي طرحتها هواوى ىف الس�وق املرصى ىف
الربع األخري من العام املايض.
ويف ذلك اإلطار رصح الس�يد «بي�ك ين» ،نائب رئيس هواوي
مصر« ،تضع ه�واوي أهمية كبيرة عىل تطوي�ر أجهزتها
لتحق�ق مبدأ التكامل بني األجه�زة الذكية يف منظومة Eco-
 ،systemحي�ث أن جميع األجهزة الت�ي قمنا بطرحها العام
املايض واملخط�ط طرحها هذا العام تتمت�ع بقدرات اتصال
فائق�ة وذات إمكانيات ومواصفات متطورة لتعزيز مفهوم
 .Huawei Seamless AI Lifeكم�ا نعم�ل على طرح العديد
م�ن األجهزة الذكي�ة واملتط�ورة يف الفرتة القادم�ة بجانب
هواتفنا الذكية لتلبية تطلعات املستهلك املرصي».
وأض�اف بيك ين «باإلضاف�ة لألجهزة الذكي�ة ،أطلقنا أيضاً
خدمات تش�جع املس�تهلكني عىل إتخاذ القرارات الرشائية،
كي ندعم إتجاه التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة وس�ط
الظروف التي تفرضها جائحة كورونا ،إدراكاً ألهمية وجود
أس�اليب وقنوات آمنة تمكن املستهلكني بجميع الفئات من
الحصول عىل أجهزة هواوى .لذا قمنا بإطالق متجر هواوي
اإللكرتوني ،ووفرنا العديد من العروض الرتويجية لخدمات
ما بعد البيع عرب كرنفال خدمات هواوى».

صحفي :نتوقع زي�ادة الطلب العاملي عىل
الس�يارات الكهربائية هذا العام بأكثر من
 30يف املئة مقارنة بالعام املايض.
وتحظ�ى  5 IONIQبم�دى قي�ادة أقصى
ً
ميلا)،
يبل�غ نح�و  480كيلومتر (298
بزي�ادة  20يف املئ�ة تقري ًب�ا ع�ن س�يارة
 Konaالكهربائي�ة ،الت�ي كان�ت تمتلك يف
الس�ابق أطول مدى بني مجموعة سيارات
هيونداي الكهربائية.
وقالت هيونداي يف بيان :إنها توفر خيارين
لحزم�ة البطاري�ات –  58كيل�و واط أو
 72.6كيل�و واط –

وتك�ون متاحة يف مناطق محددة بد ًءا من
النصف األول من عام .2021
ول�م تكش�ف رشك�ة صناع�ة الس�يارات
الكوري�ة الجنوبي�ة عن س�عر ،5 IONIQ
لكن (مايكل كول)  ،Michael Coleرئيس
هيونداي موتور يف أوروبا قال :يبدأ السعر
يف أوروبا م�ن نحو  42ألف يورو (51100
دوالر) قبل الحوافز الحكومية.
وتس�تهدف هيون�داي مبيع�ات 100000
وح�دة عىل

مس�توى العال�م الع�ام املقب�ل ،بنحو بني
 30و  40يف املئ�ة يف أوروب�ا 30 ،يف املئة يف
أمري�كا الش�مالية و  20يف املئ�ة يف كوريا
الجنوبية.
وقد تتمكن هيونداي من زيادة تواجدها يف
سوق الس�يارات الكهربائية العاملية ألنها
تضيف سيارة كهربائية جديدة ،مع األخذ
يف االعتب�ار أن الرشك�ة أظه�رت أدا ًء قو ًيا
مع سيارة  Konaالكهربائية.

أطلق�ت خدم�ة نيتفليك�س مي�زة
 ،Downloads For Youالت�ي تق�وم
تلقائ ًي�ا بتنزي�ل األفالم التي ق�د تكون
مهتمً�ا بها عرب هاتف�ك الذكي بنا ًء عىل
تفضيالت�ك وس�جل املش�اهدة ،حت�ى
تتمك�ن م�ن مش�اهدتها يف وضع عدم
االتصال.وتتوفر ميزة Downloads For
 Youالجديدة ضم�ن تطبيق نيتفليكس
لنظ�ام أندرويد عامل ًي�ا ،بعد أن اختربتها
الرشك�ة م�ع مس�تخدمني محددين يف
أواخ�ر ع�ام .2020وقال�ت نيتفليكس:
إنها تخترب قري ًبا ميزة Downloads For
 Youيف إصدار  iOSمن تطبيقها.وقبل
ثالث س�نوات ،قدم�ت نيتفليكس
للم�رة األوىل مي�زة Smart
 Downloadsحتى تتمكن من
العثور عىل الحلقة التالية من
برنامج�ك املفض�ل يف وض�ع
عدم االتصال.
وتح�اول الخدم�ة اآلن جذب
املس�تخدمني م�ن خلال دفع
املحت�وى بش�كل اس�تباقي إىل
هواتفه�م الذكي�ة أو األجه�زة
ً
متاح�ا
اللوح�ي بحي�ث يك�ون
للمشاهدة حتى إذا تم قطع االتصال
بهم.وتق�ول نيتفليك�س :إن معظ�م
– ولي�س كل – املحت�وى يف قائمته�ا
مت�اح للتنزيل واملش�اهدة يف وضع عدم
االتصال ،م�ع بعض االس�تثناءات التي
تس�تند إىل حق�وق الرتخيص.وق�ال
(باتريك فليمنج) ،Patrick Flemming
مدي�ر ابت�كار املنتج�ات يف نيتفليكس:
يس�عدنا تقديم مي�زة Downloads For
 ،Youحي�ث يحص�ل األش�خاص الذين
يخت�ارون ه�ذه املي�زة الجدي�دة على
ع�روض أو أفلام يت�م تنزيله�ا تلقائ ًيا
عبر أجهزته�م ،م�ع توصي�ات بن�ا ًء
على أذواقهم.وأض�اف :نري�د أن نجعل
اكتش�اف مسلسالتك أو أفالمك املفضلة
الجدي�دة التالي�ة أس�هل ،س�واء كن�ت
متصالً باإلنرتنت أم ال.

إنستغرام يضيف ميزة لدعم المتأثرين باضطرابات األكل
أعل�ن  Instagramعن إضافة موارد لألش�خاص
املتأثري�ن باضطراب�ات األكل إىل منصت�ه
االجتماعية ،كجزء من برنامج األس�بوع الوطني
للتوعية بهذا الش�أن ،من خالل توجيه املستخدم
ال�ذي يبح�ث ع�ن عالم�ات تصني�ف أو محتوى
ً
مرتبط�ا باضط�راب األكل ،إىل
يحتم�ل أن يك�ون
املوارد أو خطوط املس�اعدة التي تقدمها الرابطة

الوطني�ة الضطراب�ات األكل يف الوالي�ات املتح�دة
 ،NEDAإضاف�ة إىل آخري�ن يف اململك�ة املتح�دة
وأسرتاليا وكندا وفقا ملا نقله موقع .the Verge
وقال إنس�تجرام ،إن�ه يخطط إلظهار امل�وارد إذا
كان شخص ما يحاول مش�اركة محتوى مرتبط
باضط�راب األكل ،أو «إذا كان أحد األصدقاء ً
قلقا
بشأن يشء يراه منشورا ً ويريد تقديم الدعم».

ويف الوق�ت الح�ايل س�يؤدي البحث ع�ن محتوى
متعلق باضطراب�ات األكل إىل نقلك إىل قائمة خط
املس�اعدة العام�ة ،والتي ال تش�مل فقط NEDA
ولكن التحال�ف الوطني لألم�راض العقلية وخط
أزمة املحاربني القدامى ومرشوع ً Trevor
أيضا.
و زر الدع�م م�ن إنس�تجرام سيشير على وجه
التحدي�د إىل جه�ات اتص�ال  NEDAلألش�خاص،

عودة كورونا ترفع من طلب تطبيقات آبل
قال�ت رشك�ة تحليلات البيان�ات
 ،SENSORTOWERإن عمالء رشكة
آب�ل ق�د ينتهي به�م األم�ر إىل إنفاق
املزي�د عىل تطبيقات غير املخصصة
لأللع�اب بحل�ول ع�ام  ،2024حيث
ت�ؤدي أنم�اط الحي�اة املؤمن�ة إىل أن
يتطل�ع املس�تخدمون إىل م�ا وراء
األلعاب إىل التطبيقات التي تساعد يف
املزيد من الخدمات األساسية.
وش�هدت تنزيالت تطبيق�ات األعمال
ً
ارتفاعا
والتعلي�م والصحة واللياق�ة
حا ًدا بس�بب إجراءات البقاء يف املنزل
أثناء األزمة الصحية.
وخلال األي�ام األوىل للوب�اء ،أنف�ق
املس�تخدمون املزي�د على األلع�اب
املحمول�ة يف متج�ر التطبيقات ،لكن
مع تم�دد عمليات اإلغلاق ،وانقلبت
حي�اة العم�ل وكذلك ط�رق االتصال،
تح�ول انتباههم إىل مش�اركة الصور
والفيدي�و ،واملواع�دة ،ومؤتم�رات
الفيديو ،وتطبيقات املراسلة الفورية.

ووفق�ا ً لوكالة رويترز ،قالت رشكة
تحليالت البيانات إن عمالء آبل سوف
ينفقون نظرائه�م عىل نظام أندرويد

 ،حي�ث يتوق�ع أن يحق�ق متج�ر
التطبيق�ات  185ملي�ار دوالر م�ن
اإليرادات العاملية.

تحذير من مشاركة المعلومات الحساسة عبر «كلوب هاوس»
أك�دت  Clubhouseأن أح�د مس�تخدميها عمل عىل
س�حب املوج�زات الصوتية م�ن التطبي�ق وجعلها
قابل�ة للوصول من موقع ويب تابع لجهة خارجية،
مما أثار مخاوف أمنية بش�أن الخدمة الوليدة وفقا
ملا نقله موقع .the Verge
وق�ال متح�دث باس�م  Clubhouseإن «الغ�رف
املتعددة» قد تأثرت ،وأن املس�تخدم الذي يقف وراء
االنتهاك قد «تم حظره بشكل دائم».
وقالت إنه تم وضع «ضمانات» ملنع تكرار ذلك ،رغم
أن�ه ورد أنه رفض تقديم تفاصي�ل محددة وفقا ملا
نقلته بلومربج.
ويع�د ه�ذا الح�ادث بمثاب�ة تذكير ملس�تخدمي
 Clubhouseلتوخي الحذر بشأن مشاركة املعلومات
الحساس�ة يف املحادث�ات الت�ي ُتجرى عبر تطبيق
 ،iOSكما ينطبق هذا األمر بش�كل خاص أيضا ألي
مواطن صيني أو معارضني يس�تخدمون التطبيق،
أو أي مستخدمني قلقني بشأن مراقبة الدولة.
وعلى الرغم من حظر  Clubhouseيف الصني ،إال أنه
ال يزال بإمكان املستخدمني الوصول إىل الخدمة عرب
شبكات .VPN
ويأت�ي ه�ذا الح�ادث األمن�ي األخير بعد أس�بوع
م�ن انتق�اد  Clubhouseبس�بب نق�اط الضعف يف

بنيت�ه التحتي�ة ،حي�ث تضم�ن تقرير م�ن مرصد
س�تانفورد لإلنرتنت أن أرقام معرفات Clubhouse
للمس�تخدمني ومعرفات غرف الدردشة تم إرسالها
بن�ص عادي ،مما قد يس�مح نظر ًيا ملراقب خارجي
بتحديد من يتحدث إىل من عىل التطبيق .ويس�تخدم
ً Clubhouse
أيض�ا رشك�ة  Agora Incومقره�ا
ش�نجهاي ،لبنيته�ا التحتية الخلفي�ة .وبصفتها
ً
قانونا
رشكة صينية ،فإن رشكة  Agoraملزمة
بمس�اعدة الس�لطات الصينية يف تحديد
مص�در الص�وت إذا كان يمث�ل
خط�رًا على األم�ن القوم�ي
ً
وفقا ملا ذكرته .SIO
ور ًدا على تقري�ر األس�بوع
امل�ايض ،ق�ال Clubhouse
إن�ه يخط�ط إلضاف�ة
تش�فــــري وحظ�ر
إض�ايف ملن�ع الخدم�ة
م�ن اختب�ار  pingعلى
الخــ�وادم املوج�ودة يف
الصني ،وأنه س�يتم التعاقد
م�ع رشك�ة أم�ان خارجية
ملراجعة التحديثات.

بدالً من مج�رد إظهار القائم�ة الكاملة لخطوط
املساعدة املتاحة لهم.
وتقول الرشكة يف منش�ور لها ،إنها تخطط للعمل
مع قادة املجتمع للتشجيع عىل الصورة اإليجابية
للجس�م ،كما أنها هذه هي املرة الثالثة التي يعمل
فيه�ا  Instagramعلى املحتــــ�وى ألس�بوع
.NEDA

شركة روسية تخطط إلطالق أقمار صناعية العام الجاري
أعلن�ت رشك�ة Sputniks
الروس�ية لصناع�ات التقني�ات
الفضائي�ة ع�ن عزمه�ا إطالق
مجموعة من األقمار الصناعية
إىل مدارات األرض العام الجاري.
وذك�ر بيان صادر ع�ن الخدمة
الصحفي�ة للرشك�ة «أن
 Sputniksتخط�ط إلطالق نحو
 15قمرا صناعيا إىل الفضاء عام
 ،2021حي�ث م�ن املفرتض أن
يشهد شهر مارس املقبل إطالق
ص�اروخ  2.1a-Soyuzرويس
الصن�ع م�ن قاع�دة بايكون�ور
الفضائية ،س�يحمل على متنه
أقم�ارا الستش�عار األرض ع�ن
بع�د س�اهمت يف تطويره�ا
الرشك�ة ،كم�ا س�يحمل أيض�ا
قمرين تابعني لعمالء أجانب».
كم�ا أش�ار البي�ان إىل أن العام
الجاري من املفرتض أن يش�هد
أيض�ا إطلاق مجموع�ة م�ن
األقمار الصناعي�ة النانوية من
ن�وع  Cubesatت�م تطويره�ا
يف إط�ار برنام�ج
S p a c e - L
ا لفضـــا ئ�ي
ال�رويس ال�ذي
تس�اهــم فيه
.Sputniks
ومن األقمار التي
تخط�ط Sputniks

إلطالقها العام الجاري سيكون
قم�ر «زورك�ي» املخص�ص
الستش�عار األرض ع�ن بع�د،

واملجه�ز بكاميرا تلس�كوبية
عالي�ة الدق�ة ،وق�د ت�م تمويل
مشروع تطوي�ره م�ن قب�ل

ء

صن�دوق تش�جيع االبت�كارات
ال�رويس ،إضاف�ة إىل قم�ر
 Sirius-D33املتطور.

ألول مرة ..الصين تعرض على المأل عينات من تربة القمر
عرض�ت الصين ،عين�ات م�ن «ترب�ة
القمر» التي عاد بها مس�بار (تشانغ
آه )5-عىل املأل ،وذلك للمرة األوىل منذ
ب�دء مهمة املس�بار القم�ري نهاية
عام .2018
وج�اءت العين�ات املعروض�ة
وفق�ا لصحيفة الش�عب اليومية
الصينية ،اليوم ،يف معرض لعينات
القمر التي عاد بها مسبار «تشانغ

آه »5-وإنج�ازات الصني يف استكش�افات
القمر تمت إقامته يف قـــــاعة الش�عب
الكبرى بالعاصمــــــ�ة بكين ،والذي
زاره الرئي�س الصين�ي عق�ب لقائ�ه مع
ممثلني لعلم�اء ومهنديس الفض�اء الذين
شاركوا يف أعمال البحث والتطوير املتعلقة
بمهم�ة «تش�ــــانغ آه »5-إىل القم�ر،
فيم�ا تضمن�ت العينـــــ�ات املعروضة
حـــــ�وايل  1731جـــرام�ا م�ن تربة

القمر.
وكان�ت إدارة الفض�اء الوطني�ة الصينية
أص�درت يف يناي�ر املايض «إج�راءات إدارة
العين�ات القمــــــري�ة»  ،حي�ث ت�م
تقس�يم هذه العين�ات من حي�ث املبدأ إىل
أربع�ة اس�تخـــــــدامات أساس�ية
ه�ي :التخزي�ن الدائ�م ،والتخزي�ن الدائم
االحتيـــــاط�ي ،والبح�ث ،والرفاهي�ة
العامة.

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

( نور عىل نور )
قال رسول اهلل(صىل اهلل عليه وآله وسلم)« :أال أدلكم عىل
ّ
ويدر أرزاقكم؟ قالوا :بىل،
سالح ينجيكم من أعدائكم،
قال :تدعون ربكم بالليل والنهار ،فإن سالح المؤمن الدعاء»
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زنود الست ..

رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد

نقلها العراقيون عن السوريين

حلويات أصلها تركيا واشتهرت بها بغداد وكركوك
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أفراد أسرة يطلبون إسقاط
نسب فتاة تب ّناها جدهم قبل ً 40
عاما
طلب أفراد أرسة من الجهات املعنية يف
السعودية إسقاط نسب فتاة وشطبها من
سجل العائلة بعدما تبنّاها جدهم قبل قرابة
 40عاماً؛ بسبب مطالبتها بمرياث كأنها
فرد رشعي باألرسة.
وكشفت التفاصيل التي نرشتها صحيفة
«سبق» أن جد األرسة ويدعى حسني عيل
تبنى خالل إقامته بمنطقة تبوك قبل 40
عاما ً فتاة لقيطة ،ومن ثم سماها باسم
األرسة واستخرج استمارة مولود لها بخط
اليد ذُكر فيها أن الفتاة «مجهولة النسب».
وأوضحت إحدى أفراد األرسة وتدعى
هديل عيل  ،أن أرسة الجد انتقلت بعد
ذلك من تبوك إىل الرياض وعاشت الفتاة

مع زوجة الجد ،قبل أن تتزوج دون أن
تستخرج هوية يف املرة األوىل ،ومن ثم
تزوجت مرة أخرى بعد ذلك.
ولفتت إىل أن املرأة حرضت بعد وفاة الجد
إىل منزل األرسة وطلبت مرياثا ً رشعيا ً
بعد استخراج هوية باسم العائلة ،لرتفع
األرسة شكوى إىل وزارة الداخلية بشأن
واقعة كيفية استخراج هوية وطنية
لها.
ونوهت إىل أن وكالة األحوال املدنية
طلبت إجراء فحص «دي إن إيه» للمرأة
ومضاهاتها بتحليل بقية أفراد األرسة
لكشف حقيقة نسبها ،لكن املرأة رفضت
ذلك.

«ذكاء اصطناعي» ال يميّز بين الشطرنج و العنصرية !

زنود الس�ت ه�ي نوع م�ن الحلوي�ات معروفة
يف س�وريا والع�راق تتكون من عجين�ة البقالوة
محش�وة بالقش�طة أو املهلبية ثم ي�رش عليها
القلي�ل م�ن القط�ر أو الشيرة ثم يت�م تزيينها
بالفس�تق الحلب�ي املربوش كما تعرف بأس�ماء
أخ�رى يف مختلف مناطق الرشق األوس�ط ،مثل
أصاب�ع زين�ب يف بلاد الش�ام  ،أو صوابع زينب
يف مرص.زنود الس�ت هي حلوى ش�عبية ،اقرتن
بش�هر رمض�ان الفضيل ،وتش�تهر يف
صنعه�ا
ِ
س�وريا والع�راق ،ولكن أصله�ا يع�ود لألتراك؛
حيث نقلها الس�وريون عن األت�راك إبا َن الحكم
العثمان�ي لتنتشر يف الوط�ن العرب�ي ونقله�ا
العراقيون واشتهرت بها بغداد وكركوك .تسمية
زنود الست تعود لقصةٍ ظريفةٍ لحاك ِم طرابلس

الرتكي؛ حيث دعا ضيوفه لوليمةِ عش�اء ،وقدّم
لهم حلوى عىل ش�كل زنو ٍد محش�يةٍ بالقشطة،
فق�ام أحد املدعوي�ن  -وكان محبا ً جدا ً للنس�اء
وكثير املغازلة له� ّن  -وأطلق عليها اس�م زنود
الس�ت ،فوافق�ه الحاك�م الرتكي ال� َّرأي ،وصار
اس�م هذه الحلوى مُنذ ذلك الوقت زنود الس�ت.
عمل زنود الس�ت املكونات باكيت عجينة كلاّ ج.
كامل الدَّس�مُ .
َ
مالع�ق كبرية
ثالث
حلي�ب
كوب�ا
ِ
ٍ
من النش�اُ .
ٌ
ملعقة كبري ٌة من ماء
علبة قش�طة.
ٌ
زي�ت غزي ٌر
الزهر .ك�وبٌ من الفس�تق الحلبي.
للقيل .كوبٌ من القط�ر .طريقة التحضري نضع
قدر عميق ،ث َّم نُح ّركهما جيدا ً
الحليب والنش�ا يف ٍ
حتى يَذوبَ النش�ا تماما ً قب�ل وضعه عىل النار،
وهذه الخطوة تضمن لنا عدم تَكتُ ِل النش�ا أثناء

أول مقاطع صوتية من المريخ
ومشاهد هبوط «برسفيرنس» عليه
نشرت وكالة الفض�اء األمريكية
(ناس�ا) أول مقط�ع صوت�ي
م�ن املري�خ ه�و ص�وت خاف�ت
للري�ح التقطته املركب�ة الجوالة
برس�فرينس.كما نشرت ناس�ا
ً
أيض�ا أول فيدي�و يص�ور هبوط
املس�بار املتج�ول على الكوك�ب
األحمر.لم يعمل امليكروفون أثناء
الهب�وط ،لك�ن العرب�ة الجوال�ة
تمكن�ت م�ن التق�اط الص�وت
بمج�رد هبوطه�ا على س�طح
ّ
املريخ.وش�غل مهندس�و وكال�ة
ناس�ا مقطعً �ا صوتيًا قصيرًا ملا
قالوا إنه هبة ريح عىل الس�طح.
أظه�ر مقط�ع الفيدي�و ومدت�ه

ثلاث دقائ�ق و 25ثاني�ة فت�ح
املظل�ة وهب�وط العرب�ة الجوالة
عىل الس�طح وسط س�حابة من
الغبار.وقال مايكل واتكينز ،مدير
مخترب الدفع النفاث التابع لناسا
للصحافيني «ه�ذه لقطات فيديو
رائع�ة ً
حق�ا ،وأض�اف «إنها املرة
األوىل التي نتمكن فيها من تصوير
ح�دث مثل الهبوط على املريخ».
وقالت جيسيكا صامويلز ،مديرة
مهمة برس�فرينس عىل الس�طح
إن العرب�ة الجوال�ة تعم�ل كم�ا
هو متوق�ع حت�ى اآلن.وأضافت
«يسعدني أن أعلن أن برسفرينس
بخري».

طبخهِ عىل النار .نضع مزيج الحليب والنشا عىل
نار مُنخفضةِ الحرارة ،ونق ِّلبُ ُه بملعقةٍ خش�بيةٍ
ٍ
حتى يصب�ح قوامه كثيف�اً .نترك املهلبية تربد
تماماً ،ث ّم نُضيف لها القشطة ونقلب جيدا ً حتى
تتجان�س املكونات مع�اً ،ث َّم نضعه�ا يف الثالجة
ملد ِة ساعةٍ حتى تتماسك جيداً .نحمص الفستق
نار هادئ�ةٍ حتى يأخذ لون�ا ً ذهبيا ً
الحلبي على ٍ
خفيفاً ،ونطح�ن جزءا ً من�ه ونجرش الجزء
اآلخر ،حتى نحش�و ونزين به زنود الس�ت.
نضيف الفس�تق الحلبي املجروش للمهلبية
َ
عجينة الكالج
ونح ّرك�ه معها جيداً .نقط�ع
إىل رشائ�ح طولية ورقيقة .نمد قطعتني من
س�طح
بش�كل مُتعامد عىل
عجين�ة الكالج
ٍ
ٍ
مس�تو ،تمهيدا ً لحش�وها .نحش�و العجينة
ٍ

بكميةٍ وافر ٍة من القشطة ،ث ّم نطوي جانبي
العجين�ة األوىل على القش�طة ،ونكمل لفها
ش�كل رول ،مع ط�وي جوانب العجينة
عىل
ِ
بش�كل مُتعام ٍد مع العجينة
التي وضعناها
ٍ
بقلي�ل
األوىل ،ث� ّم نلص�ق نهايته�ا بدهنه�ا
ِ
م�ن املاء بواس�طةِ فرش�اة ،ونضغط عليها
جيدا ً
ِ
بط�رف األصاب�ع حتى ال تفت�ح معنا
ً
كمية واف�ر ًة من ال ّزيت،
أثناء القيل .نس�خ ُن
ً
مناس�بة
ونَنَتظر حتى تكون درجة الحرارة
للقلي ،ث ّم نَضع فيه قطع زنود الس�ت حتى
تتحم�ر وتأخ�ذ الل�ون الذهبي .نُزي�ل زنود
طبق م ٍ
ُغلف
الس�ت من الزيت ،ث ّم نضعها يف
ٍ
بورق النَّش�اف حتى تتخ َّل�ص من ك ّل الزيت
ِ
العالق بها.

أثبتت دراسة أجريت أخريا ً أن برامج
الذكاء االصطناعي الخاصة برصد
«الكراهية» أو الحوارات التي تضم
عبارات عنرصية مسيئة قد تخلط بني
الحوارات التي تتعلق بلعبة الشطرنج
واألحاديث بشأن قضايا العنرصية.
وأرجعت الدراسة التي أجراها باحثان
من جامعة «كارنيجي ميلون»
األمريكية السبب يف هذا الخلط إىل
أن الحديث عن ألوان قطع الشطرنج
التي تختلف ما بني األبيض واألسود
قد يتم تفسريه بواسطة أنظمة
الذكاء االصطناعي الخاصة برصد
العبارات املسيئة عىل مواقع التواصل
باعتباره حديثا ً عنرصيا ً يتعني حجبه،
بموجب القواعد التي تعمل بها هذه
املنظومات.ويقول الباحث أشقر أر.
خودابوش من معهد تقنيات اللغات يف
جامعة كارنيجي ميلون ،إن الحديث
بشأن «األبيض» يف مواجهة «األسود»
أدى لحجب القناة ألن الربنامج الذي
يستعمله املوقع اإللكرتوني قام بتفسري
هذه العبارات تلقائيا ً باعتبارها عنرصية.

عالم أمريكي يسرق بيض أسماك لصنع كافيار
متجم�دة يف هذه الفرتة واتُّه�م راي�ن ب .كونينغ�ز برسق�ة
خل�ص تحقي�ق أجرت�ه الهيئ�ة الت�ي تكون !
األمريكية لألس�ماك والحياة الربية من السنة .ويمكن للصيادين الهواة البيض إلعطائ�ه إىل صاحب مقهى

منذ  2017إىل اتهام مس�ؤول علمي
أمريكي برسقة بيض أسماك لصنع
الكافيار لالستهالك الشخيص.
واتهم التحقيق مسؤوال عن برنامج
رس�مي للحف�اظ عىل الحفش�يات
يف بحيرة ويسكونسين يف ش�مال
الواليات املتح�دة برسقة بيض هذه
األس�ماك املخصصة أساسا لغايات
بحثي�ة ،به�دف تحضير الكافي�ار
لالستخدام الش�خيص ،وفق وسائل
إعالم أمريكية.
ويُس�مح بصي�د الحفش�يات وهي
أس�ماك تعي�ش يف املي�اه العذب�ة
ويُح�وّل بيضه�ا إىل كافي�ار ،خالل
ش�هر فرباي�ر يف بحيرة وينيباغو،

االحتف�اظ بغ ّلتهم منه�ا لكن يُمنع
عليهم بتاتا بيعها.
وتلق�ى ح�راس تابع�ون لهيئ�ة
إدارة امل�وارد الطبيعي�ة يف والي�ة
ويسكونسين توجيه�ات بجم�ع
الحفشيات التي ال يرغب الصيادون
باالحتفاظ بها لتقديمها إىل برنامج
بحثي يهتم بهذا الجنس املهدد ،وفق
قناة «فوكس  11نيوز» املحلية.
غري إن عالم األحياء املكلف اإلرشاف
على الربنام�ج يواجه حالي�ا تهمة
الرسقة ،إذ يُشتبه يف أنه رسق بيض
ه�ذه األس�ماك وإيداع�ه خصوصا
لدى أحد املقاهي يف املنطقة ،بحسب
«يورونيوز».

وفاة النحات اإليطالي مبدع تمثال «الثور البرونزي»
غيّب املوت النحات اإليطايل أرتورو
دي موديكا ،صاحب نصب الثور
الربونزي الشهري رمز وول سرتيت
يف نيويورك ،إذ تويف عن عمر
يناهز الثمانني ،بحسب ما
أفادت وسائل إعالم إيطالية.
وأشارت صحيفة «ال
ريبوبليكا» عرب موقعها
اإللكرتوني إىل أن أرتورو
دي موديكا الذي تويف
يف منزله يف فيتوريا
بالقرب من راغوزا
بجنوب صقلية «كان
الرسطان
يصارع
لسنوات وتفاقمت
حالته يف األسابيع
األخرية».واشتهر
النحات الصقيل
عاش
الذي

 40عاما ً يف نيويورك بمنحوتته الربونزية
التي يبلغ وزنها  3.2أطنان (بطول 4.9
أمتار وارتفاع ثالثة أمتار) املثبتة بالقرب
من بورصة نيويورك.وتوىل الفنان اإليطايل
نحت هذا التمثال املسمى باإلنجليزية
«تشارجينغ بول» وموّله عىل نفقته بأكثر
من  350ألف دوالر يف ذلك الوقت.ووضع
الثور بشكل غري قانوني بالقرب من
بورصة نيويورك يف أعقاب االنهيار الذي
شهدته سوق األوراق املالية عام ،1987
كرمز «لقوة الشعب وسلطته».وكان دي
موديكا نقل تمثاله بشاحنة يف كانون
األول/ديسمرب  1989إىل مانهاتن السفىل
ووضعه تحت شجرة عيد امليالد أمام
بورصة نيويورك ،ليكون بمثابة هدية عيد
امليالد لسكان نيويورك.
وبعد أسابيع قليلة وافقت بلدية نيويورك
عىل وضع الثور يف موقعه الحايل شمال
بولينغ غرين بارك عند تقاطع برودواي.

نقل مبنى من مكانه على عجالت
نقل أول أمس األحد مبنى فيكتوري من مكانه
يف مدينة سان فرانسيسكو يف والية كاليفورنيا
األمريكية بعد تثبيته عىل عجالت.وأصبح
للمبنى املكون من طابقني و 48وحدة سكنية،
والذي كان يقبع يف شارع فرانكلني ،عنوانا
جديدا يف شارع فولتون ،الذي يبعد ستة شوارع
عن عنوانه األصيل.ونقل املنزل العريق ،الذي بني
منذ 139سنة ،بأكمله عىل شاحنة.

كان يحوّل�ه إىل كافي�ار ،لق�اء
الحص�ول على حصة من�ه ،بقيمة
إجمالي�ة قدّرها املحققون بعرشين
ألف دوالر.
وتم تقديم ش�كوى األسبوع املايض
وتوقيف كونينغز م�ع ثالثة آخرين
متهمين بالضل�وع يف عملي�ات
الرسق�ة هذه ،لكنه�م ال ينتمون إىل
برنامج البحث.
ويف رس�الة موجه�ة إىل نيوي�ورك
تايم�ز ،أكد محامي عالم األحياء أن
موكله سيدفع برباءته.
وذكرت قن�اة «فوكس  11نيوز» أن
هيئة امل�وارد الطبيعية ع ّلقت إداريا ً
مسؤوليات راين ب .كونينغز.

ً
مستقبال !
طرق مزدوجة صلبة من الكمامات
لتخفي�ف تأثري الكمامات امللوّث عىل البيئة،
وجد علماء أستراليون طريقة من ش�أنها
أن تس�اهم يف تحوي�ل تل�ك الكمامات ،التي
ترمى باملاليين يوميا ً إىل طرق.فقد اقرتحت
دراسة أنجزها املعهد امللكي للتكنولوجيا يف
أستراليا ،طريقة إلعادة تدوي�ر الكمامات
عبر إدخ�ال نح�و  3ماليين منه�ا يف ك ّل
كيلومرت من الطرق املنشأة (ذات الخطني).
وهذا ما قد يوفر ،بحس�ب الدراسة 93 ،طنا ً
من النفايات.الدراس�ة هي األوىل من نوعها
التي تقرتح استخدام الكمامات يف مشاريع
بنى تحتية مدنية ،وفق «يورونيوز».
ويقول الدكت�ور محمد س�ابريان ،املرشف
على الدراس�ة ،إن طاقم العمل نظ�ر بداية
يف مس�ألة إع�ادة تدوي�ر الكمام�ات عبر
اس�تخدامها يف صناع�ة الط�رق ،والنتيجة

كان�ت مبهرة.ثم يضيف «ش�عرنا بس�عادة
غامرة ،ال ألن استخدام الكمامات يف صناعة
الطرق ممكن فقط ،بل أيضا ً ألن هناك أيضا ً
لهذا االستخدام فوائد هندسية حقيقية».
م�ن دون الخ�وض يف التفاصي�ل التقني�ة،
تصن�ع الط�رق م�ن ع�دة طبق�ات ،أربعة
تحدي�داً ،ويمك�ن اس�تخدام األقنع�ة
(الكمام�ات) يف الطبق�ات األساس�ية ،عرب
قصه�ا وتذويبه�ا .هذه إحدى ط�رق إعادة
التدوير.وتصن�ع الطبقات األوىل (الباطنية)
م�ن الطرق مم�ا يس�مى علميا ً ب�ـ «ركام
الخرسانة املعاد تدويره» ،ووجدت الدراسة
إن إدخال نس�بة  1باملئة من الكمامات مع
هذا الركام ،يجع�ل الركام أمتن وأصلب ،ما
قد يساهم يف إطالة أمد الطرق (تعيش عمرا ً
أطول).

قرى القطب الشمالي تتحول الى مناطق أشباح !
نرشت وكالة رابتيل» الروسية فيديو يظهرالقرى املهجورة املحيطة بمدينة فوركوتا الروسية
الواقعة وراء الدائرة القطبية الشمالية.وأصبحت هذه القرى وفق «روسيا اليوم» خالية من
السكان بعد أن غادرها الناس وانتقلوا إىل املناطق الواقعة عىل الجانب اآلخر من الدائرة
القطبية الشمالية « -الجنوب» ،كما يطلق عىل املنطقة السكان املحليون.

اكتشاف هو األول ..بطريق
أصفر «لم يسبق له مثيل»
يف أحدث اكتش�اف على اإلطالق ،التقط املستكش�ف البلجيكي ومصور
الحي�اة الربي�ة إيف آدامز لقط�ات لبطريق باللونين األصفر واألبيض
والذي «لم يس�بق له مثيل» بني آالف طيور البطريق األبيض واألس�ود
ً
األطليس.ووفق�ا لصحيف�ة «إندبندنت»
يف جزي�رة جن�وب املحي�ط
الربيطاني�ة ،ق�ال آدامز« :لم أر أو أس�مع ببطري�ق أصفر من قبل،
ويوج�د نح�و  120ألف بطريق على ذلك الش�اطئ ،وكان هذا هو
الطائر األصفر الوحيد هناك».
وكان آدام�ز يق�ود رحلة استكش�افية ملدة ش�هرين يف ديس�مرب
 2019عندما توقف الفريق بجزيرة يف جورجيا الجنوبية لتصوير
البطاري�ق ،وحينه�ا ت�م رص�د البطري�ق األصفر.
وأض�اف« :كلهم بدوا طبيعيني باس�تثناء هذا ،كان
ًّ
حقا ش�يئًا آخر ،لقد كانت تجربة فريدة بش�كل ال
يصدق».وأوضح املستكش�ف البلجيك�ي« :بدا أحد
الطيور غريبً�ا ًّ
حقا ،وعندما نظ�رت عن قرب كان
لون�ه أصف�ر ،لقد أصبن�ا جميعً ا بالدهش�ة عندما
أدركن�ا ذل�ك ،وتركنا معدات السلامة وأمس�كنا
بكامرياتنا».وتاب�ع« :كن�ا محظوظين للغاية
ألن الطائ�ر تواج�د حي�ث كنا ،ول�م تحجب
باقي البطاريق رؤيتنا ل�ه ،وعادة يكون من
الصع�ب التح�رك عىل هذا الش�اطئ بس�بب
كثافة هذه الطيور».

