في هذا العدد

نائب :ارتفاع سعر الدوالر أثر
ً
سلبا على حياة المواطن

4

المراقب العراقي/خاص

اكد النائب عدي شعالن ابو الجون  ،امس األربعاء ،أن نسبة
الفق�ر يف الوس�ط والجنوب ازدادت بس�بب ارتفاع اس�عار
رصف الدوالر.
وقال الشعالن يف ترصيح صحفي تابعته «املراقب العراقي»
أن «هناك مخاوف مقلقة ومرعبة من ارتفاع نس�بة الفقر
والجوع يف البالد عموما والوسط والجنوب خصوصا بسبب
تغيري سعر رصف الدوالر «.
وأض�اف أن «الحكوم�ة العراقي�ة ل�م تض�ع يف أولوياته�ا
معاناة الفقراء وارتفاع األس�عار كافة  ،مشريا إىل أن “سوء
الوضع االقتصادي يف تزايد مستمر نتيجة تجاهل الحكومة
املطالب�ات الش�عبية والسياس�ية بخف�ض ال�دوالر مقابل
الدينار العراقي».

بلجيكا تكتشف ساللة جديدة
لـ«كوفيد»19-
فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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«الصراخ المأجور» يتالشى

بايدن يُح ّرك «بيدقه» نحو ساحة التنافس
االنتخابي و«الوزير النائم» يُخلي الميدان !
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كورونا يصيب درجال و 15موظفا
بوزارة الشباب

التغيير :هيأة النزاهة تجامل
على حساب فساد االقليم
المراقب العراقي/بغداد...

دعت حركة التغيري  ،امس األربعاء ،اىل رضورة كشف الفساد االدراي واملايل املسترشي
يف كردستان عرب تفعيل دور هيأة النزاهة.
وقال القيادي يف الحركة جويل أس�عد يف ترصيح صحفي تابعته «املراقب العراقي» إن
“إقليم كردس�تان يشهد ارتفاعا كبريا يف حاالت الفس�اد املايل يف جميع املدن ،وهناك
مجاملات وعدم قدرة لهي�أة النزاهة داخ�ل اإلقليم والهيئات الرقابية بكش�ف هذه
امللفات”.
وأضاف أنه “يجب تشكيل لجنة من هيأة النزاهة االتحادية ملتابعة أرصدة املسؤولني
يف اإلقليم وحس�اباتهم املالية ،وأيضا حجم األموال املرصوفة ،وأين تذهب ،وذلك من
أجل التقليل من عمليات الرسقة الكربى”.

الصحة النيابية تدعو إلى دعم الفقراء
لتقليل آثار الحظر
المراقب العراقي/بغداد...

دع�ت لجن�ة الصح�ة النيابي�ة ،ام�س
األربع�اء ،اىل دع�م الفق�راء وذوي الدخل
املح�دود لتقلي�ل اثار الحظ�ر ،فيما لفتت
اىل ان االجراءات الصحية رضورية لتقليل
نسب االصابة بفايروس كورونا.
وق�ال عض�و اللجن�ة عبدع�ون العب�ادي
يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه «املراق�ب
العراق�ي» ان «اللج�ان الصحي�ة تعم�ل
تفش أكرب لجائحة
جاه�دة للحيلولة دون
ٍ
كورونا».
ونب�ه إىل ان «اله�دف الرئي�س م�ن فرض
إجراءات الحظر الش�امل ،هو خلق تباعد
اجتماعي لقطع سلسلة انتشار الفريوس،
وهذه اإلج�راءات معمول بها يف أغلب دول
العالم التي واجهت الوباء».
ولف�ت اىل ان «مجل�س الن�واب واجبات�ه
ترشيعية ورقابية» ،كما أنه يملك صالحية
إصدار قرار مل�زم للحكومة بإلغاء العمل
بالحظر الشامل».

واردف «لك�ن باملقاب�ل ،ف�أن الربمل�ان
يعم�ل على ترشي�ع وإص�دار توصي�ات
تخ�دم املصلحة العام�ة ،لهذا فأن اعتماد
إج�راءات الصح�ة وتعليماته�ا ،هو الحل
األمثل لتفادي املزيد من اإلصابات».
ودع�ا العب�ادي الجه�ات الحكومي�ة ،إىل
ان «يك�ون له�ا دور يف دع�م الفقراء ،من
خالل مف�ردات البطاقة التموينية ،وبقية
الربامج اإلنس�انية ُ
األخ�رى لتخفيف آثار
الحظر».

المراقب العراقي /المحرر السياسي...

تهدي�د ووعي�د وتلوي�ح برقاب�ة أمريكي�ة
غير مرشوع�ة على االنتخاب�ات ،علاوة
عىل التش�كيك بوطنية األح�زاب العراقية،
ّ
«ص�ك الغف�ران» على األط�راف
وتوزي�ع
السياس�ية «الصديق�ة» لواش�نطن،
تل�ك كان�ت أب�رز النق�اط الت�ي تضمنتها
الترصيح�ات األخرية للس�فري األمريكي يف
بغداد ماثيو تولر.
َ
وتشي ترصيح�ات تولر الت�ي أدىل بها يوم
الثالث�اء امل�ايض ،بوج�ود ح�راك أمريك�ي
حثي�ث للتدخ�ل يف االنتخاب�ات الربملاني�ة
املقبل�ة ،يف مس�عى إلقص�اء األح�زاب
واألط�راف السياس�ية املناوئ�ة للسياس�ة
األمريكي�ة ،لصالح أطراف أخ�رى وأحزاب
ناش�ئة ،بهدف خلق عملية سياسية «أكثر
تش�ويها ً ووال ًء لواش�نطن» ،حس�بما يرى
مراقبون.
وج�اء يف ترصيح�ات تول�ر« :االنتخاب�ات
العراقي�ة املقبل�ة نقط�ة تح�ول يف
الديمقراطية العراقية» ،زاعما ً أن «السماح
باملراقبين الدوليين س�يزيد الثق�ة يف
االنتخابات العراقية ويمنع تكرار املشاركة
املحدودة يف انتخابات  2018والذي تس�بب
يف وص�ول األحزاب التي تؤث�ر عليها إيران
للربملان».
وتنطوي ترصيحات تولر عىل تهديد مبطن
لألحزاب السياسية الش�يعية تحديداً ،كما
أنه�ا ُتميط اللثام عن دور «خبيث» س�وف
تلعب�ه الواليات املتح�دة ،للتأثري عىل نتائج
االنتخاب�ات املقبلة ،عرب مص�ادرة أصوات
الجماهير العراقية ،واملس�اهمة يف صعود
جه�ات وش�خصيات تدين بال�والء املطلق
لإلدارة األمريكية.
ويف هذا الس�ياق ،قال النائب عن محافظة
كربالء املقدس�ة حام�د عباس املوس�وي،
يف بي�ان ورد إىل «املراق�ب العراقي»« :إنني
كممثل عن بلد ذات سيادة ففي الوقت الذي
أطال�ب وزارة الخارجية ولجن�ة العالقات
الخارجي�ة النيابية باتخاذ أقصى التدابري

الدبلوماس�ية الفوري�ة إزاء ه�ذا البي�ان
املستفز واملنتهك للسيادة العراقية ،أسجل
بنف�س الوقت اس�تغرابي لصم�ت أدعياء
الوطني�ة م�ن جماعة اي�ران فوبي�ا أولئك
الذي�ن أصابهم َ
الحوَل الس�يايس والوطني
وأس�ألهم أينكم وأي�ن وطنيتك�م الفارغة
الجوف�اء» ،مبينا أنه «ل�و أن هذا الترصيح
والتدخل كان قد صدر من الس�فري اإليراني
لكن�ا رأين�ا وس�معنا رصاخه�م ال�كاذب
وصياحهم املأجور».
وأضاف املوسوي ،أن «من يقرأ بيان السفري
األمريك�ي س�يجد أن�ه مكت�وب بطريق�ة
ق�ذرة تريد خل�ط األوراق وإث�ارة الفوىض
السياس�ية ومحاول�ة اس�تخدام ورق�ة
املراقبني الدوليني يف تغيري مسار االنتخابات
لصالح عمالء أمري�كا وإظهارها عىل أنها
الصالح�ة والراعية واملرش�دة ل�كل ما فيه
خري العراق وش�عبه الح�ر والواقع والحق
أنه�ا ه�ي العابث بمصير البل�د واملخرب
لديمقراطيته والداع�م لكل ما يقلب صفو

هذا البلد وأمن ومستقبل شعبه الصابر».
وخاطب املوسوي الس�فري األمريكي قائلاً
«إن العراقيين س�يكتبون مصريهم بعيدا
ع�ن نفوذك�م وغطرس�تكم وأن محاول�ة
إهان�ة العراقيين واس�تفزازهم س�يجعل
الي�وم طردك�م وعمالءك�م م�ن أرض
املقدسات أقرب».
وعىل وق�ع االنتهاكات األمريكي�ة املتكررة
للس�يادة العراقي�ة ،م�ا ت�زال حكوم�ة
مصطفى الكاظمي ،ال�ذي بات العراقيون
يش�بهونه بـ»الوزي�ر النائ�م» يف لعب�ة
الش�طرنج الش�هرية ،تلت�زم الصم�ت وال
تحرك ساكنا ً أمام التدخل األمريكي السافر
يف الشأن العراقي.
جدي�ر بالذك�ر أن مفوضي�ة االنتخاب�ات،
قررت إلغ�اء انتخاب�ات العراقيني املقيمني
خ�ارج البلد ،مضيفة أن قان�ون انتخابات
مجل�س الن�واب العراق�ي رقم ( )9لس�نة
 2020نص عىل أن (يصوت عراقيو الخارج
لصال�ح دوائره�م االنتخابي�ة باس�تخدام

البطاق�ة البايومرتية حرصاً) ،فقد واجهت
املفوضي�ة ع�دة معوق�ات فني�ة ومالي�ة
وقانونية وصحية أهمه�ا أن إكمال عملية
تس�جيل الناخبين العراقيين يف الخ�ارج
بايومرتيا ً بمراحلها كافة تحتاج اىل ()160
يوم�ا ً تقريبا ً يف الظروف املثالية ،بينما املدة
املتبقية هي ( 40يوماً) فقط ،كما اعتذرت
وزارة الخارجية عن إجراء عملية التسجيل
واالقتراع يف الس�فارات والقنصلي�ات
العراقي�ة الس�تحالة إقامته�ا يف املرحل�ة
الراهنة ولهذه الدورة االنتخابية ،إضافة اىل
ما تس�تغرقه عملية فتح حسابات جارية
باسم مكاتب املفوضية خارج العراق ،وما
يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من
تلك الدول.
وأث�ار ه�ذا الق�رار ردود أفع�ال سياس�ية
متع�ددة ومختلقة ،ففي الوقت الذي رحب
تحالف الفتح وكتلة دولة القانون بالقرار،
وال�ذي وصفته بأنه رس�الة إيجابية ألبناء
الداخل للمش�اركة يف االنتخابات الربملانية

حكومة اإلقليم تهدر أموال العراق على أكراد
المنطقة و ُتجوِّع مواطنيها
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي

ل�م تحرز الوف�ود الكردي�ة التي زارت بغ�داد نجاحا يف
عمله�ا  ،فهي ما زال�ت تتفاوض عىل أن التقدم ش�يئا
لبغ�داد وتعتم�د يف مراوغتها عىل الضغ�وط االمريكية
على حكوم�ة الكاظم�ي وبع�ض الكت�ل التي تسير
حس�ب مرشوعها التآمري  ,وق�د أكدت مصادر مقربة
من جلس�ة املفاوض�ات  ,أن الك�رد لم يقدم�وا قاعدة

بيان�ات ملوظفيهم  ,فضال عن تعهداته�م التي لم تجد
من يضمنها بس�بب نقضهم للعهود الس�ابقة ،واليوم
يقف االك�راد كعائق أمام إقرار املوازنة بس�بب حرص
تلك الكت�ل عىل ضمان حصة االقلي�م حتى لو لم يقدم
ش�يئا لبغداد  ,واالخطر يف ذل�ك أن معظم الرواتب التي
أرس�لتها بغداد لم تس�لم ملوظفيهم بل ذهب جزء كبري
منها كديون لحكوم�ة االقليم وما تبقى ذهب اىل أكراد

انتقادات برلمانية لتشكيل المحكمة
االتحادية الجديد
المراقب العراقي/بغداد...

انتقدت اللجن�ة القانونية النيابية،
ام�س االربع�اء ،التش�كيل الجديد
للمحكم�ة االتحادية ال�ذي اختاره
مجلس القضاء االعىل.
وذكر عضـو اللجنة النائب صائب
خ�در  ،يف ترصيح صحف�ي تابعته
«املراق�ب العراق�ي» ان « مقترح
تعدي�ل قانون املحكم�ة االتحادية
 ،الذي صوت علي�ه مجلس النواب

االس�بوع املايض  ،تم دون االشارة
اىل الجزئي�ات االخيرة املتعلق�ة
باختيار وترشيح الفقهاء والخرباء
«.
واضاف  « :ال يوجد فقهاء رشيعـة
والخبراء قانوني�ون يف تش�كيل
املحكم�ة الجدي�د  ،الن مجل�س
القض�اء ه�و م�ن يت�وىل اختي�ار
القضاة التس�عة اعض�اء املحكمة
االتحادي�ة « ،مبينا انه « تم ترحيل

القانون الذي اشارت اليه املادة 92
م�ن الدس�تور عن ترشي�ع قانون
املحكم�ة االتحادي�ة اىل ال�دورات
املقبلة «
واوضح ان «نصاب انعقاد املحكمة
س�يكون باالجماع  ،كما س�يحال
قضاة املحكمة على التقاعد وفقا
للعم�ر القانوني وس�نوات الخدمة
وه�ي  12س�نة لعض�و املحكم�ة
االتحادية «.

الخارج وهم مجاميع من الكرد ليس�وا عراقيني وإنما
من جنس�يات س�ورية وتركية وإيراني�ة  ,بينما الكرد
العراقيون يعيش�ون يف أوض�اع اقتصادية صعبة جراء
استئثار حكومة بارزاني بعوائد ثروات االقليم.
االعرتافات بصدق املعلومات الت�ي ذكرناها جاءت من
البيت الكردي عىل لس�ان النائب رسكوت شمس الدين
ال�ذي ق�ال  ,إن هناك اآلالف م�ن املواطنين الكرد من

املقبل�ة ،حذرت كتلة الفت�ح من عدم إنهاء
مل�ف النازحني ،الفت�ة اىل أن أحزابا كردية
تراه�ن عليه عرب تزوير أص�وات املواطنني
النازحني.
وبعن�وان رف�ض “التهمي�ش” للمواطنني
العراقيني املقيمني يف الخارج ،أعلن تحالف
القوى العراقية ال�ذي يضم عددا من الكتل
الس�نية ،رفضه للقرار ،معتربا أنه تهميش
لصوت أي عراقي ،وحرمانه من املش�اركة
بالعملية االنتخابية يف خارج العراق.
من جانبه يق�ول النائب عن تحالف الفتح
مخت�ار املوس�وي لـ»املراق�ب العراق�ي»،
إن «ترصيح�ات الس�فري األمريك�ي تمث�ل
تدخالً سافرا ً يف الشأن العراقي ،وال نسمح
بتوجيه اتهامات ألي دولة جارة أو إقليمية
به�دف زعزع�ة العالق�ات الدولي�ة الت�ي
يمتلكها العراق».
ويرى املوس�وي أن «ه�ذه التدخالت يجب
أن يقابله�ا رد دبلوم�ايس ح�ازم وفوري،
إليق�اف واش�نطن ع�ن التدخ�ل بالش�أن
العراق�ي ،خصوص�ا أن الع�راق مقبل عىل
عملية انتخابية مصريية يف تأريخ البالد».
ويردف قائالً إن «الحكومة مطالبة بتنفيذ
ق�رار مجل�س الن�واب الق�ايض بإخ�راج
الق�وات األمريكية م�ن الع�راق باعتبارها
قوات محتلة وال حاجة لوجودها».
وص�وت مجل�س الن�واب العراق�ي خلال
جلس�ة اس�تثنائية عقده�ا يف الخام�س
م�ن كانون الثان�ي  ،2020عىل ق�رار ُيلزم
الحكومة بالعمل عىل جدولة إخراج القوات
األجنبية من العراق ،ومنعها من اس�تخدام
أرض البالد وس�مائها ومياهها ،لتنفيذ أية
أعمال عدائية تجاه دول الجوار الجغرايف.
وحظ�ي الق�رار الربملان�ي الحاس�م ،بدعم
ش�عبي كبير تمث�ل بتظاه�رات مليوني�ة
غاضبة ،طالبت بـ”طرد االحتالل” السيما
بع�د عملية االغتي�ال الغادرة الت�ي نفذتها
طائرة أمريكية مسيرة ق�رب مطار بغداد
الدويل يف كانون الثاني  ،2020وأسفرت عن
استشهاد قادة النرص.

دعوات لتفعيل الجهد االستخباري
وتقويض الخروقات األمنية
المراقب العراقي/بغداد...

س�وريا وإيران وتركيا يتس�لمون روات�ب من حكومة
اإلقلي�م.
وتابع شمس الدين أن “اآلالف من املواطنني الكرد من
تلك الدول استقروا يف مدن اإلقليم وتم منحهم الجنسية
والجواز العراقي بدون صيغ�ة قانونية ،وعدم موافقة
من وزارة الداخلية االتحادية”...
تفاصيل اوسع صفحة 3

دع�ا النائ�ب صب�اح العكيلي،
ام�س االربع�اء ،اىل تفعي�ل الجهد
االس�تخباري لضب�ط االم�ن،
وتقوي�ض الخروق�ات االمني�ة
املستمرة.
وقال العكيلي يف ترصيح صحفي
تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» ان
«اس�تبدال القي�ادات االمني�ة عند
ح�دوث خروق�ات امني�ة ال يجدي

نفعا» ،مؤكدا عىل «اهمية مشاركة
كافة االجهزة االستخبارية واالمن
الوطني والوقوف وقفة جادة ملنع
تكرار تلك االعتداءات االرهابية».
وطال�ب العكيلي ب�ـ»رضورة
مش�اركة ابن�اء املناط�ق الت�ي
تتع�رض العت�داءات امني�ة بغية
الس�يطرة على االوض�اع االمني�ة
يف محافظاته�م كونه�م اعل�م
بمناطقهم».

واشنطن تبحث عن «شرعية» لقواتها
عبر نافذة «الحوار االستراتيجي»
المراقب العراقي /أحمد محمد...

بالتزام�ن م�ع تحدي�د البيت االبي�ض ملوعد
املرحلة الثانية من الحوار االستراتيجي بني
الحكومتني االمريكي�ة والعراقية ،خيبة أمل
تخيم عىل االوس�اط السياس�ية والش�عبية
ج�راء تلك املباحثات الجديدة ،س�يما بعد أن
انتهت املرحل�ة االوىل من هذه الحوارات دون

أن تس�فر عن امليض بتنفيذ القرار األهم عىل
مس�توى حفظ الس�يادة العراقية وهو قرار
إخراج القوات االمريكية من العراق.
ويؤكد نواب يف الربمل�ان ،أن الحوار االمريكي
الجديد اليمكن التعويل عليه ،ألن الهدف منه
هو بح�ث الخط�وات االمريكي�ة القادمة يف
ظل إدارة بايدن بالش�كل الذي يوسع النفوذ

االمريكي يف العراق.
وأعل�ن البي�ت األبي�ض ،أمس االربع�اء ،عن
ق�رب عق�د ح�وار استراتيجي جدي�د بين
الس�لطات األمريكية ونظريته�ا العراقية يف
نيسان املقبل.
وأوض�ح البي�ت األبي�ض أن االجتماع�ات
س�توضح أن قوات التحال�ف الدويل موجودة

يف الع�راق للتدريب وتقديم املش�ورة للقوات
العراقي�ة ،حت�ى ال يعيد داع�ش (اإلرهابي)
تجميع صفوفه ،حسب بيان البيت االبيض.
وتمخض الحوار الستراتيجي الس�ابق الذي
جرى بين الحكومتني االمريكي�ة والعراقية
عن تناول املباحثات مجاالت األمن...
تفاصيل اوسع صفحة 2
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هل تطرح الحكومة ملف إخراج القوات األميركية
في الحــوار االستـراتيجـي الثـاني ؟
املراقب العراقي /أحمد محمد...
بالتزام�ن م�ع تحدي�د البيت االبي�ض ملوعد
املرحل�ة الثانية من الحوار االستراتيجي بني
الحكومتين االمريكي�ة والعراقية ،خيبة أمل
تخي�م عىل االوس�اط السياس�ية والش�عبية
جراء تل�ك املباحثات الجديدة ،س�يما بعد أن
انتهت املرحلة االوىل م�ن هذه الحوارات دون
أن تس�فر عن امليض بتنفيذ القرار األهم عىل
مس�توى حفظ الس�يادة العراقية وهو قرار
إخراج القوات االمريكية من العراق.
ويؤكد نواب يف الربمل�ان ،أن الحوار االمريكي
الجديد اليمكن التعويل عليه ،ألن الهدف منه
ه�و بح�ث الخط�وات االمريكي�ة القادمة يف
ظل إدارة بايدن بالش�كل الذي يوس�ع النفوذ
االمريكي يف العراق.
وأعلن البيت األبيض ،أمس االربعاء ،عن قرب
عقد حوار استراتيجي جديد بني الس�لطات
األمريكي�ة ونظريته�ا العراقي�ة يف نيس�ان
املقبل.
وأوض�ح البي�ت األبي�ض أن االجتماع�ات
س�توضح أن قوات التحالف ال�دويل موجودة
يف الع�راق للتدريب وتقديم املش�ورة للقوات
العراقي�ة ،حت�ى ال يعيد داع�ش (اإلرهابي)
تجميع صفوفه ،حسب بيان البيت االبيض.
وتمخض الحوار الستراتيجي الس�ابق الذي
جرى بني الحكومتني االمريكية والعراقية عن
تن�اول املباحث�ات مجاالت األم�ن ،ومكافحة
اإلره�اب ،واالقتص�اد ،والطاق�ة ،والقضاي�ا

االنتخابات..نحو تأجيل
التأجيل!..
ق�ررت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات ،ي�وم الثالث�اء
 ،2021/3/23ع�دم مش�اركة الجالي�ة العراقي�ة يف الخ�ارج؛
باالنتخاب�ات الترشيعية ،املزمع إجراؤها يف العارش من ترشين األول
املقبل من العام الحايل.
املفوضي�ة بررت قراره�ا بأنها واجهت عدة معوق�ات ،فنية ومالية
وقانوني�ة وصحي�ة /أهمه�ا أن إكم�ال عملي�ة تس�جيل الناخبني
العراقيين يف الخ�ارج ،بايومرتيا ً بمراحلها كاف�ة ،تحتاج إىل ()160
يوم�ا ً تقريب�ا ً يف الظ�روف املثالي�ة ،بينم�ا امل�دة املتبقي�ة هي (40
ً
َ ْ
..و ْ
ي�ن ِج ْن ُت�وا؟! .يف ه�ذا الصدد ف�إن «قانون
يوم�ا) فقط»..أ َي َباخ ِ
انتخاب�ات مجلس الن�واب العراقي رقم ( )9لس�نة  ،2020نص عىل
أن (يص�وت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم االنتخابية باس�تخدام
البطاق�ة البايومرتية حرصاً)».قدمت املفوضية س�ببا آخرا لتدعيم
قراره�ا ،وه�و أنها رأت أن «إجراء العملي�ة االنتخابية يف أماكن غري
خاضعة للس�يادة العراقية ،يجعلها خاضعة لقوانني تلك الدول ،وال
والي�ة للقضاء العراقي عىل املخالف�ات والتجاوزات ،التي قد تحصل
خلال إجراء العملي�ة االنتخابية( ،لعد أش�لون أجري�ت االنتخابات
الس�ابقة؟!)!أضافت املفوضية أن إرسال موظفي املفوضية إىل دول
أخرى ،يف ظ�ل الظروف الصحية الحرجة ،املتمثلة بانتش�ار جائحة
كورونا يعرض سالمتهم إىل الخطر ،وهو ما أوضحته األمانة العامة
ملجلس الوزراء وفقا ً لقرار اللجنة العليا للصحة والسالمة رقم ()11
لس�نة .»2021الحقيقة أن قرار املفوضي�ة؛ يمتلك املربرات املعقولة
إلص�داره ،بيد أنه يصطدم بعقب�ة قانونية مهمة ،وهي أنه كان عىل
مفوضي�ة االنتخابات ،أن تذهب إىل مجلس الن�واب لتعضيد قرارها
بقان�ون ،إذ إنها ال والية لها عىل أصوات العراقيني ،وليس من حقها
تحت أي مربر حرمانهم من حقهم الدس�توري ،أو إلغاء االنتخابات
كال أو جزءا ،حتى وإن كان لقراراتها قوة القانون ،فإن ذلك ال يعلو
عىل الدس�تور قطعا ،وهو الكافل األقوى بحق املواطن بانتخاب من
يمثله ،فضال ع�ن أن واجبات املفوضية
وقراراتها ،تتعلق بأمور تنظيمية وليس
بأص�ل العملي�ة االنتخابية.ع�دم إجراء
عملية اقرتاع الخارج ،واألسباب املوجبة
الت�ي قدمته�ا مفوضي�ة االنتخاب�ات؛
لقراره�ا ال�ذي يفتقر إىل س�ند قانوني،
يؤك�د ما ذهبنا إليه أن انتخابات ترشين
األول الق�ادم ل�ن ُتج�رى يف موعده�ا،
قاسم العجرش ..
بعدما ج�رى تأجيلها للم�رة الثانية مع
أنه�ا انتخاب�ات مبك�رة ،وكان بين التأجيل
والتأجيل س�تة أش�هر ،أي أن مجموع التأجيلني كان سنة كاملة ،ال
سيما أن األسباب التي س�اقتها املفوضية إللغاء اقرتاع العراقيني يف
الخارج ،س�تضل قائمة لفرتة طويلة ،إذ ال يعلم أحد متى س�تنتهي
جائح�ة كورون�ا ،ويمك�ن بس�هولة للمفوضي�ة أن تس�تخدم ذات
األس�باب والذرائع ،لتأجي�ل االنتخابات للمرة الثالث�ة ،وربما للمرة
العارشة؟!ثمة مالحظة تعزز هذه القناعة ،هي أن جهود الحكومة يف
مقاومة الجائحة ليست مُ رضية ،ولغاية اليوم لم يبدأ برنامج تلقيح
واس�ع ،وليس متوقع�ا أن ُيرشع به يف وقت قري�ب ،فضال عن عدم
ش�فافية موضوع توفير اللقاح ،إذ ليس هنال�ك معلومات واضحة
ومعلنة عن عقود رشاء اللقاح ومواعيد تجهيزه.اإلصابات يف العراق
تعدت عتبة الثمانمئة ألف إصابة ،وهي يف تصاعد مس�تمر ،وحينما
يحني موعد انتخابات ترشين األول ،ستكون االنتخابات «بطرا»!ثمة
أطراف عدي�دة من مصلحتها تأجيل االنتخابات ،فالحكومة تريد أن
تبق�ى وتتمدد ،وتش�اطرها يف هذه الرغبة أغلب القوى السياس�ية،
وخيار تأجيل االنتخابات إىل موعدها الدس�توري يف أيار  2022يبدو
خي�ارا واقعيا ،وسنكتش�ف أن كل الذي جرى منذ اندالع احتجاجات
ترشي�ن ،وإقالة عبد املهدي ،وتش�كيل حكومة بديلة ،كان سلس�لة
أخطاء بنتائج كارثية ،دفع ثمنها املواطن  ،أمنا وحياة ومس�تقبال،
وأن ما جرى كان كبوة لن نس�تطيع النهوض منها بدون خسائر!يف
إرسائيل ه�ذا الكيان الذي يعي�ش بقلق دائم ،أجريت خالل س�نتني
فائتتين أربع عمليات انتخابية ،آخرها أجري قبل يومني ،وكان أحد
وس�ائل تش�جيع الناخبني هناك عىل املشاركة ،أن حكومة نتنياهو،
نجحت يف تطعيم نصف السكان لغاية يوم االقرتاع!
كالم قبل السلام :ثم إن االنقالب الناعم لم يس�تكمل مفرداته بعد،
فهل ُتجرى انتخابات أَيّار  2022يف موعدها!..
سالم

املراقب العراقي /بغداد...
كش�فت خلي�ة األزم�ة النيابي�ة ،امس
األربعاء ،عن توصية جديدة بشأن حظر
التجوال الشامل والجزئي.
وقال مقرر خلية األزمة ،جواد املوسوي،
بحسب الوكالة الرسمية ،إن «توصيات

خلي�ة األزم�ة يف ح�ال اس�تقر املوق�ف
الوبائ�ي على ماه�و عليه مابين 5- 4
آالف يوميا سيتم البدء بتخفيف الحظر
الش�امل بواق�ع يوم واحد ه�و الجمعة
فقط».وأش�ار املوس�وي ،إىل «التوصية
باالس�تمرار يف تخفيف إجراءات الحظر

 يعن���ي واهلل رغ���م مرض���ي
وتعب���ي ب���س ال���ي يحص���ل
ميخلين���ي اس���كت ممكن احد
عن���ده غي���رة عنده احس���اس
يوص���ل لرئيس ال���وزراء ترى
اكو ناس يوميتها متتعدى ال
 ٥٠٠٠االف دينار هذه شلون
راح تعي���ش بأرتفاع االس���عار
ي���ارب ال���ى مت���ى يبقى هل
الشعب عايش باالبتــــــــالءات
#رجعوا_الدوالر_120

تستمر ليوم واحد فقط وصوالً اىل شهر
رمض�ان املب�ارك» ،مؤكدا ً ان�ه «يف حال
اس�تمر االس�تقرار بمع�دل اإلصاب�ات
والوفيات بكورونا ولم يس�جل ارتفاعا ً
س�يتم االكتفاء بالحظ�ر الجزئي ورفع
الشامل من أيام األسبوع».

نائب سابق :الكتل السنية فاقدة للهوية
املراقب العراقي /بغداد...
اك�د النائ�ب الس�ابق طلال حسين الزوبعي،
ام�س االربع�اء ،ان الق�وى الكردي�ة م�ا ت�زال
تترصف بعقلية املعارضة ،كونها فايدة الهوية.
وق�ال الزوبع�ي ،يف ترصي�ح تابعت�ه «املراق�ب
العراق�ي» إن «الكت�ل الس�نية فاق�دة للهوي�ة

والكت�ل السياس�ية الكردي�ة تتصرف بعقلية
املعارضة».واضاف ان «اقليم كردس�تان تجاوز
عىل الدستور بشكل كبري يف ملف النفط».وتابع
الزوبعي ،قائال «انا حذرت من ان البيئة السنية
ستكون خطرا عىل العراق الن قياداتها مشكوك
يف رشعيتهم».

القضاء يعلن اسماء المرشحين للتشكيل الجديد للمحكمة االتحادية

تغريدة

االعالمية اسالم حسن السعدي

املراقب العراقي /بغداد...
أعلن مجل�س القضاء االعىل،
ام�س االربعــ�اء ،اس�ماء
القضاة املرش�حني للتش�كيل
الجدي�د للمحكم�ة االتحادية
العليا.
وقال املرك�ز اإلعالمي ملجلس
القض�اء األعلى ،يف بي�ان،
تلق�ت «املراق�ب العراقي» ان
«اختي�ار القض�اة املكلفين
بالتش�كيل الجدي�د للمحكمة
االتحادي�ة العلي�ا تضم�ن
اختيار رئي�س هيئة اإلرشاف
القضائ�ي جاس�م محم�د
عبود ملنص�ب رئيس املحكمة
ورئي�س محكم�ة جناي�ات
االنبار س�مري عب�اس ملنصب
ً
املحكمة ورئيس
نائب رئي�س

نصيف :حل البرلمان وفقا للدستور يكون قبل  60يوما من االنتخابات
املراقب العراقي /بغداد...
كش�فت النائب ع�ن ائتالف دول�ة القانون عالية
نصي�ف ،ام�س االربع�اء ،ان ح�ل الربمل�ان وفقا
للدستور يكون قبل ستون يوما من االنتخابات.
وقال�ت نصي�ف ،يف ترصي�ح تابعت�ه «املراق�ب
العراقي» إن «حل الربملان وفقا للدستور يكون يف

مدة اقصاها ستني يوما قبل االنتخابات» ،مشرية
اىل أن «املشرع يف كلمة م�دة اقصاها يقصد بان
مجل�س الن�واب يمتل�ك ح�ق تحديد امل�دة ولكن
ابعده�ا هو س�تني يوما لحل نفس�ه قب�ل اجراء
االنتخابات».
واوضح�ت نصي�ف ،أن «الدس�تور يحت�وي عىل

الكثير م�ن الثغ�رات ومنه�ا تحديد ه�ذه املدة،
واملحكم�ة االتحادي�ة بع�د تش�كيلها ستراجع
الكثير م�ن القرارات يف الدس�تور» ،الفت�ة اىل أن
«الربملان حدد املادة يف املوازنة وسيكون حله قبل
االنتخاب�ات بي�وم واحد واصبحت م�ادة مصوت
عليها وستأخذ صفة االلزام».

الحشد الشعيب يطلق المرحلة الثالثة شرطة بغداد تقبض
عىل  7متهمين
من مشروع «خندق نفط خانة»
بالدكة العشائرية
املرحلة الثالث�ة من مرشوع خندق نفط
املراقب العراقي /بغداد...
الشريط األمين

ألواح طينية ..

األزمة النيابية تقدم توصية جديدة بشأن الحظر

السياسية ،والعالقات الثقافية».
إال أن م�ا أث�ار رف�ض االوس�اط الش�عبية
والسياس�ية ه�و أن الح�وارات الس�ابقة لم
تتط�رق اىل قضي�ة إخراج الق�وات االمريكية
من االرايض العراقية عىل الرغم من املطالبات
الشعبية واملسيرات املليونية التي أكدت عىل
ذلك.
حيث دعا تحالف نيابي ،الحكومة اىل االلتزام
بفق�رة إخراج الق�وات االجنبية م�ن العراق
وإل�زام االدارة االمريكية بإجالء كافة قواتها
م�ن االرايض العراقي�ة ،س�يما بع�د جمل�ة
االنته�اكات الت�ي قام�ت بها تل�ك القوات يف
الع�راق والتي تجلت باس�تهداف قادة النرص
الش�هيدين قاس�م س�ليماني وأب�و مه�دي
املهن�دس وكذلك القص�ف املتكرر عىل مواقع
الحشد الشعبي.
وبموج�ب املرحلة الس�ابقة م�ن الحوار فأن
س�حب الق�وات االمريكي�ة يك�ون بش�كل
تدريج�ي باالضاف�ة إىل إبق�اء عدد م�ن تلك
الق�وات بش�كل ثابت داخ�ل الع�راق بحجة
ضمان ع�دم إعادة انتش�ار جماعات داعش
االجرامية!.
واعتبر القي�ادي بالحش�د الش�عبي ع�ادل
الكرعاوي ،املفاوضات والحوار االسرتاتيجي
بني العراق وواش�نطن بأنها جاءت بناء عىل
رغب�ة امريكية إليجاد صيغ�ة وتربير قانوني
له�م بأي� ٍد عراقي�ة ،مؤك�دا رف�ض فصائ�ل
املقاوم�ة ألي ح�وار م�ع الجان�ب االمريكي

قب�ل خروجه من البالد ،مشيرا اىل أن جميع
املفاوض�ات مهم�ا تط�ول ستفش�ل كونها
ل�م تنبع م�ن صمي�م الش�عب العراقي ولم
يك�ن ُبعدها وطنيا ،فيما لف�ت اىل أن فصائل
املقاوم�ة رافضة ألي حوار مع واش�نطن يف
ظل وجودها بالبالد.
ومن جهت�ه ،أك�د النائب عن تحال�ف الفتح
قيص محس�ن ،أن «الحوار االمريكي العراقي
الجدي�د ال�ذي أعلن عن�ه البي�ت األبيض يوم
أم�س ،ال يمكن التعويل علي�ه من قبل الكتل
السياس�ية يف مجل�س الن�واب خصوص�ا
الشيعية منها».
وق�ال محس�ن ،يف ترصي�ح ل�ـ «املراق�ب
العراقي» إن «الجانب االمريكي لم يعد محط
ثقة م�ن قبل الربمل�ان العراق�ي وبالتايل فإن
الحوار املزم�ع إجراؤه الش�هر املقبل ال ُيعول
عليه وذلك لعدم االلتزام باملقررات املشتركة
بني البلدين،
وأضاف ،أن «الس�لطة الترشيعية العراقية ال
زالت ملتزمة بالقرار النيابي الخاص بإخراج
الق�وات االمريكي�ة من الع�راق وأن أي حوار
أو مفاوض�ات مع واش�نطن دون أن يتصدر
تنفيذ هذا الق�رار لجداول االعم�ال ال أهمية
له».وبخص�وص إج�راء املرحل�ة الثانية من
الحوارات يف ظل حكومة بايدن ،رأى محسن،
أن «ه�ذه املفاوضات تسير وفق السياس�ة
االمريكية التي ال تتغري س�واء يف عهد ترامب
أو بايدن وهي التقدم وال تؤخر».

اعلن الحش�د الش�عبي ،ام�س االربعاء،
عن انطالق املرحل�ة الثالثة من مرشوع
خندق نفط خانة االسرتاتيجي.
وقال الناطق باس�م محور دياىل للحشد
الش�عبي ص�ادق الحس�يني يف ترصيح
تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» إن «الجهد
الهنديس للحشد الشعبي انطلق يف تنفيذ

خان�ة االستراتيجي يف قاط�ع ش�مال
رشق دي�اىل لتامين الحق�ول النفطي�ة
ومنشاءاتها االسرتاتيجية ودرء االرهاب
عنها».
واض�اف الحس�يني ،أن «الخندق والذي
سيكون بطول 20كم له بعد سرتاتيجي
يف تامين نق�اط املرابط�ة املنتشرة يف
عمق الوديان والتالل ملس�افة بعيدة جدا
باالضاف�ة اىل حماي�ة الطري�ق الرئييس
مؤكدا بان الحش�د الش�عبي تصدى لـ7
هجمات يف االشهر املاضية وقدمت دماء
عزيزة يف س�بيل تامني نفط خانة ومنع
داعش االرهابي ان يكون له موطى قدم
يف هذه املنطقة االسرتاتيجية الفتا اىل ان
كل مراحل حفر الخندق س�وف تس�تمر
وتنجز من قبل مفارز الهندسة».

املراقب العراقي /بغداد...
أف�ادت قي�ادة رشطة بغ�داد ،امس األربع�اء ،بإلقاء
القبض على  7متهمني بالدكة العش�ائرية يف جانب
الكرخ من العاصمة.
وقال�ت القي�ادة ،يف بيان تلق�ت «املراق�ب العراقي»
نس�خة منه ،إن «فارز مرك�ز رشطة الجعيفر وفوج
ط�وارىء االول التابع�ان للقي�ادة ،الق�ا القبض عىل
س�بعة متهمني بما يعرف بالدكة العش�ائرية ضمن
منطقة الجعيفر ببغداد».
وأض�اف البي�ان ،أنه «بعد س�ماع ص�وت اطالق نار
ت�م عىل الف�ور إغلاق القاطع والبحث ع�ن مطلقي
العي�ارات الناري�ة وبالفع�ل ت�م الق�اء القبض عىل
املتهمين مع ضبط عجل�ة نوع جي�ب وتكتك عائدة
للمتهمين تم اصطح�اب املتهمين اىل مركز رشطة
الجعيف�ر والكتاب�ة اىل الق�ايض التخ�اذ اإلج�راءات
القانونية الالزمة بحقهم وفق القانون».

محكم�ة اس�تئناف واس�ط
غالب عام�ر ورئيس محكمة
اس�تئناف النجف حيدر جابر
وعض�و محكمة التمييز أيوب
عب�اس واملشرف القضائ�ي
الدكت�ور حي�در علي ن�وري
وعض�و الهيئ�ة التمييزي�ة يف
استئناف صالح الدين خلــف
احم�د اعضــــ�اء اصالء يف
املحكمة».
واضاف البيان انه «تم اختيار
رئي�س محكم�ة اس�تئناف
الك�رخ خال�د ط�ه ورئي�س
محكم�ة اس�تئناف البصرة
ع�ادل عب�د ال�رزاق وعض�و
محكمة التمييز منذر ابراهيم
بمنص�ب اعض�اء احتياطا يف
املحكمة».

بالــوثيقـة
التربي����ة تواف����ق عل����ى امتحان
الطلبة المتغيبين.

اسعار الذهب

االتصاالت النيابية تكشف عن مساع
لوالدة شركة وطنية لـ «النقال»
كش�فت عضو لجنة االتصاالت النيابية النائب اقبال اللهيبي  ،عن
مساعي لوالدة رشكة وطنية للهواتف النقالة يف العراق.
وقال�ت اللهيب�ي ،ان” وض�ع رشكات الهوات�ف النقال�ة يف العراق
اليلبي الطموح يف ظل كثرة الش�كاوي وارتف�اع تعرفة االتصاالت
باالضافة اىل عدم تس�ديد الديون التي بذمتها لخزينة الدولة وهذا
مؤرش س�لبي يجب االنتب�اه له خاصة وان الشركات تربح اموال
طائلة من الس�وق العراقي”.واضافت اللهيبي،ان “هناك مساعي
ج�ادة ل�والدة رشك�ة وطني�ة للهوات�ف النقال�ة تكون منافس�ة
للشركات املوج�ودة حالي�ا من ناحية الس�عي لتحسين الخدمة
وخف�ض كلفة االتصاالت باإلضافة اىل االرتقاء بخدمات االنرتنيت
وفق اطار يلبي الطموح ويكون بذات الفعالية يف دول مجاورة”.

أسعار الذهب عيار  65 ,549 18دينارا

أسعار الذهب عيار  76,474 21دينارا

اسعار الفضة

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي

3

اسعار النفط

نائب 3 :ملفات ما زالت
مستعصية في الموازنة
أك�د رئيس كتلة بيارق الخري النيابي�ة النائب محمد الخالدي  ،بان 3
ملفات الزالت مستعصية يف املوازنة.وقال الخالدي يف حديث صحفي،
ان ” جلسة السبت القادم ربما لن تفيض اىل يشء اذا لم تحل الخالفات
يف املوازن�ة يف ظ�ل وجود ملف�ات مس�تعصية ابرزها اس�تحقاقات
اقليم كردستان وس�عر رصف الدوالر وموازنات الوزارات”.وأكد عىل
“رضورة وجود تنازالت متبادلة بني كل االطراف من اجل الوصول اىل
توافقات تحس�م الخالفات املوجودة يف كل امللفات العالقة”.واضاف
الخال�دي ،ان” هناك احتمال كبري بان تم�رر موازنة  2021باالغلبية
اذا ل�م تصل القوى النيابية اىل حلول حيال اإلش�كاالت” ،مؤكدا بان
“املفاوضات مستمرة ونامل ان تصل اىل تفاهمات نهائية قبل جلسة
السبت القادم”.وكان مجلس النواب قرر عقد جلسة رسمية السبت
املقبل ملناقشة املوازنة وطرحها للتصويت.

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الخميس  25آذار  2021العدد  2553السنة الحادية عشرة

Almuraqeb Aliraqi Newspaper
ً
دوالرا للبرميل
برنت 60.89

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

ً
دوالرا
األمريكي 57.88

اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

سعر بيع الدوالر = 143,750

دينار

سعر شراء الدوالر = 142,750

دينار

توطين رواتب موظفي اإلقليم هل يقضي على الفساد ؟

حكومة بارزاني تدفع رواتب لـ « »17ألف كردي غير عراقي مع ارتفاع معدالت الفقر في كردستان
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي
لم تحرز الوف���ود الكردية التي زارت بغ���داد نجاحا في عملها
 ،فه���ي ما زال���ت تتف���اوض على أن التق���دم ش���يئا لبغداد
وتعتمد في مراوغتها على الضغوط االمريكية على حكومة
الكاظمي وبعض الكتل التي تسير حسب مشروعها التآمري ,
وقد أكدت مصادر مقربة من جلسة المفاوضات  ,أن الكرد لم
يقدموا قاعدة بيانات لموظفيهم .
فضال عن تعهداتهم التي لم تجد
م�ن يضمنه�ا بس�بب نقضه�م
للعه�ود الس�ابقة ،والي�وم يقف
االكراد كعائق أمام إقرار املوازنة
بس�بب ح�رص تل�ك الكت�ل عىل
ضم�ان حص�ة االقلي�م حتى لو
لم يقدم ش�يئا لبغ�داد  ,واالخطر
يف ذل�ك أن معظ�م الروات�ب التي
أرسلتها بغداد لم تسلم ملوظفيهم
بل ذهب جزء كبير منها كديون
لحكومة االقلي�م وما تبقى ذهب
اىل أك�راد الخارج وه�م مجاميع
م�ن الكرد ليس�وا عراقيني وإنما

م�ن جنس�يات س�ورية وتركية
وإيرانية  ,بينما الكرد العراقيون
يعيش�ون يف أوض�اع اقتصادي�ة
صعب�ة ج�راء اس�تئثار حكومة
بارزاني بعوائد ثروات االقليم.
االعرتافات بصدق املعلومات التي
ذكرناها جاءت من البيت الكردي
عىل لسان النائب رسكوت شمس
الدين ال�ذي قال  ,إن هناك اآلالف
م�ن املواطنني الكرد من س�وريا
وإيران وتركيا يتس�لمون رواتب
من حكومة اإلقليم.
وتابع ش�مس الدي�ن أن “اآلالف

م�ن املواطنين الك�رد م�ن تل�ك
ال�دول اس�تقروا يف م�دن اإلقليم
وتم منحه�م الجنس�ية والجواز
العراقي ب�دون صيغ�ة قانونية،
وعدم موافقة من وزارة الداخلية
االتحادية”.
وأض�اف أن “الحزبين الحاكمني
به�دف اس�تغالل أص�وات هؤالء
وعوائله�م يف االنتخاب�ات قام�وا
بتقدي�م تس�هيــــالت مهم�ة
له�م ،منه�ا تعيينه�م يف دوائ�ر
ومؤسس�ات اإلقلي�م ،ويعط�ون
روات�ب ،وأيض�ا لديه�م درج�ات
حزبية”.
ويف ه�ذا الش�أن أك�د الخبير
االقتصادي إياد املالكي أنه «ليس
بجديد أن يتم الكش�ف عن وجود
أك�راد س�وريني وإيرانيني وأتراك
ضم�ن قوائ�م روات�ب موظف�ي
االقلي�م بحج�ة أنه�م عراقيون ,
لكن الكش�ف عن االعداد الكبرية
منه�م  ,ه�و االخط�ر يف حلق�ة
التآم�ر الك�ردي وطموحه�م
لبن�اء دول�ة الكرد الكبيرة وهي

أحلام يف رؤوس قادته�م العفنة
,تاركني أبناء جلدتهم يعيش�ون
أوضاعا معيش�ية صعبة بسبب

الباوي :ارتفاع الدوالر لو حصل في دولة اخرى الطاح سياسيا بارقام كبيرة
رأى املحلل الس�يايس حازم الباوي  ،ان ارتفاع
س�عر الدوالر لو كان قد حص�ل يف دولة اخرى
غري العراق الطاح بكل من يقف وراءه سياسيا
وانتخابيا.
وق�ال الب�اوي  ،ان “ما كش�فت عن�ه مصادر
مطلعة من ان ارتفاع س�عر رصف الدوالر عاد
لقوى سياس�ية وم�ن بينها اقليم كردس�تان

بمبالغ كبرية يف ظل ارتفاع اسعار النفط يمثل
ضغط�ا متزاي�دا عىل حي�اة الش�عب املترضر
جراء الظروف الت�ي فرضتها الجائحة بصورة
قرسي�ة وتزامنه�ا مع اجراءات التقش�ف غري
املربر واملف�روض حكوميا”.واضاف ان “الكتل
النيابية واعضاء اللجنة املالية يف مجلس النواب
والجهات الرقابي�ة عليهم التحقق من حقيقة

مختص اقتصادي :
الحكومة التملك بنودا
قانونية لمحاسبة التجار

تربح اطراف سياسية من بينها كردستان من
جراء ارتفاع اسعار الدوالر”.
وأش�ار الباوي اىل “معلوم�ات دقيقة تؤكد ان
نسبة كردس�تان من املوازنة البالغة  13باملئة
س�تبقى نفس�ها لك�ن االقليم س�يحصل عىل
اي�رادات اضافي�ة من خلال زي�ادة مدخوالت
الدينار يف ظل ارتفاع الدوالر”.

الشركة الكورية تباشر عملها في الفاو وتدعو  200خبير لمسح المنطقة من المخلفات الحربية
كشفت الرشكة العامة ملوانئ العراق،عن قرب وصول
 200خبی�ر ومع�دات ومعام�ل كبی�رة للشروع به،
وذلك بعد مب�ارشة الرشكة الكوري�ة املكلفة باعمال
تحضیرية تش�مل مس�ح منطقة املیناء م�ن االلغام
واملخلف�ات الحربیة لتأمی�ن سلامة العاملین.وقال
مدير الرشك�ة العامة ملوان�ئ العراق التابع�ة لوزارة
النق�ل فرحان محیس�ن الفرط�ويس  ,ان رشكة دايو

الكوري�ة وجھ�ت دع�وة اىل  200خبی�ر للمس�اھمة
بانج�از میناء الفاو ،مع اقرتاب وصول معدات كبیرة
منھ�ا مطرقة عمالقة ل�دق الركائز ألرصف�ة املیناء،
فضلا عن التعاق�د لشراء معامل النجاز املش�اريع
املكلف�ة بھا الرشك�ة املنفذة بش�كل رصین.واضاف
ان الرشك�ة الكورية بارشت من�ذ مدة قلیلة بعدد من
التحضی�رات الكثر م�ن مرشوع منھا عملیة مس�ح

االقتصاد البرلمانية تطالب بتشديد الرقابة على السوق لمنع التالعب بأسعار المواد الغذائية

اك�د املختص يف الش�ان االقتص�ادي رضغام محمد
عيل عدم وجود بنود قانونية واضحة تتيح للحكومة
محاس�بة التجار كونها التقدم اي دعم او تسهيالت
لهم.
وق�ال ان» الس�وق العراق�ي مفتوح ويعم�ل بمبدأ
املنافس�ة وليس االحت�كار كون االس�ترياد مفتوح
وبس�عر الرصف التج�اري ف�اذا ارادت الحكومة ان
تتدخل بش�كل قانون�ي اما ان تدعم س�عر الرصف
للس�لع االساس�ية او تدخ�ل كمناف�س عبر بوابة
البطاق�ة التمويني�ة ومؤسس�ات وزارت�ي التجارة
والصناع�ة وليس وضع وصاية مبارشة عىل التجار
«.
وتاب�ع  :ان» متبني�ات اقتص�اد الس�وق تقتضي
مكافح�ة االحت�كار ولي�س التدخل وفرض اس�عار
مح�ددة عىل الس�وق التجاري�ة خصوص�ا اذا كان
االرتفاع رد فعل عىل قرارات خاطئة».
وناق�ش رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي امس
الثالثاء ارتفاع االسعار يف االسواق.

طالب�ت لجن�ة االس�تثمار واالقتصاد
يف الربمل�ان  ،بتش�ديد رقاب�ة الجهات
الحكومي�ة املختصة عىل الس�وق ملنع
تالعب التجار بأس�عار املواد الغذائية.
وقال�ت عض�و اللجن�ة ن�دى ش�اكر
ج�ودت يف حديث صحف�ي ،إن “هناك
بعض التجار الجش�عني استغلوا أزمة
ارتفاع س�عر رصف ال�دوالر ،من أجل
رفع أسعار املواد الغذائية وغريها عىل
املواطنين ،رغ�م ان ه�ذه األزمة فعالً
تؤث�ر بش�كل قليل عىل األس�عار ،لكن
البعض اس�تغل األزمة وتالعب بشكل
كبير يف االرساع م�ع غي�اب الرقاب�ة
الحكومية”.
وأضافت جودت أن “الجهات الرقابية
الحكومية مقرصة يف متابعة األسعار
يف األسواق ،ولهذا يجب تشديد الرقابة
عىل األسواق خصوصا ونحن مقبلون
عىل ش�هر رمضان ،فخالل هذا الشهر
سيكون هناك إقبال كبري عىل األسواق،
ولهذا يجب أن تكون رقابة شديدة ملنع

العراق يمنح «شلمبرغير» عقدا لحفر  96بئرا
نفطية جنوبي البالد
ق�ال مجلس الوزراء يف بيان إنه وافق عىل منح
رشكة ش�لمربغري األمريكية عق�دا بقيمة 480
ملي�ون دوالر لحف�ر  96برئا نفطي�ة يف جنوب
البالد.

عدم توزيع ثروات االقليم بش�كل
عادل».
وق�ال املالك�ي يف اتص�ال م�ع

(املراق�ب العراق�ي) :إن رد أربيل
عىل االتهامات املوجهة اليها هو
اعتراف ضمني بتل�ك الحقائق ,

وبعض الكتل تعلم بهذه الحقيقة
لكنه�ا تصر على من�ح االكراد
حص�ة اليس�تحقونها ,والحديث
ع�ن  250الف برمي�ل يوميا هي
م�ادة للضح�ك على العراقيين
ولتمرير حصة كردس�تان  ,فتلك
الربامي�ل ه�ي من نف�ط كركوك
ونين�وى التي ما زالت مليش�يات
بارزان�ي تس�يطر عليه�ا وبعلم
حكوم�ة بغ�داد  ,هن�اك حقائق
أن أربي�ل باعت نفطه�ا يف باطن
االرض والتس�تطيع تس�ليم
بغ�داد برميلا واحــــــدا وما
يجري هو مسلس�ل ضاحك بعلم
الحكوم�ة والكت�ل السياس�ية
جميعها.
اىل ذل�ك أكد عض�و برمل�ان إقليم
كردستان أحمد دبان  ،أن معدالت
الفقر ارتفعت بنس�بة كبرية جدا
يف إقليم كردس�تان خالل األشهر
املاضية.
وق�ال دب�ان إن “ارتفاع معدالت
الفق�ر يف اإلقلي�م يع�ود لجمل�ة
أس�باب أهم�ا تأخير توزي�ع

ويعتم�د الع�راق ،ثان�ي أكبر منت�ج للنفط يف
منظم�ة أوبك ،عىل صادرات الخام يف حوايل كل
إيرادات الدولة.
وبحسب بيان الحكومة فقد تمت املوافقة عىل
إحال�ة عق�د املناقص�ة ( )WQ0691حفر 96
ً
برئا بأسلوب تس�ليم املفتاح ( ،)Turnkeyعىل
رشك�ة نفط البرصة/إكس�ون موبي�ل ،بعهدة
رشكة ش�لمربغري األمريكية ،وبمبلغ 480.56
مليون دوالر.
وأملح مجلس مجلس ال�وزراء إىل أن العقد يقل
بنسبة  14.4باملائــــة عن الكلفة التخمينية
البالغ�ة  561.6مليــــ�ون دوالر ،والت�ي
تع�د ضمـــ�ن النس�ـــبة املس�موحـــة يف
التعليمات.
وس�تتحــــمل وزارة النفط الجوانب الفنية
واملالي�ة ومــــ�دى تناس�ب مبل�غ العقد مع
املناقص�ة ق�در تعلــــــق األم�ر بالصالحية
املالية.

اس�تغالل املواطنين ،من قب�ل التجار
الجشعني”.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الرواتب واالس�تقطاعات العالية
التي تفرضه�ا حكوم�ة اإلقليم،
فضال ع�ن ارتفاع س�عر الدوالر،
يقابل�ه ،غلاء األس�عار بش�كل
كبري”.
من جهت�ه أكد املختص بالش�أن
امل�ايل س�امي س�لمان  ,أن املادة
 11م�ن قان�ون املوازن�ة وال�ذي
ه�و محـــ�ط خلاف س�يمرر
وس�تدفع الحكومة ديون االقليم
ومس�تحقاته بسبب الضغوطات
االمريكي�ة وخض�وع حكوم�ة
بغ�داد لها  ,فضال ع�ن كون ذلك
ج�زءا ً م�ن مسلس�ل التحالفات
الربملاني�ة التي س�تنتج حكومة
جديدة  ,لذل�ك تحرص الكتل عىل
التغايض ع�ن االكراد الس�وريني
وغريه�م مـــ�ن أج�ل ضم�ان
مصالحهم .
يش�ار اىل أن النائ�ب ع�ن تحالف
الفتح فال�ح الخزعيل ,أكد وجود
 17أل�ف مواطن من كرد س�وريا
وإيران وتركيا يتس�لمون رواتب
من حكومة اإلقليم.

الكاظم�ي ق�ال خالل جلس�ة مجلس
ال�وزراء ،إن ارتف�اع بع�ض أس�عار
ّ
تصن�ع وتنت�ج
امل�واد الغذائي�ة الت�ي

محلي�ا  ،محاولة من أصحاب النفوس
الضعيفة وبعض الجشعني من التجّ ار
إلرب�اك الوضع االجتماعي واس�تغالال
القب�ال املواطنني على امل�واد الغذائية
نتيج�ة ق�رب حل�ول ش�هر رمض�ان
املب�ارك وكما يحدث س�نويا ،ووجهت
وزارة الداخلي�ة واألم�ن االقتص�ادي
باتخاذ إجراءات مناس�بة ملنع التالعب
بق�وت املواطنين وكف جش�ع بعض
التجار ومتابعة األسواق.
وأض�اف“ ،كم�ا وجهن�ا بتقدي�م كل
الدع�م لوزارت�ي الزراع�ة والتج�ارة
للعم�ل بأقصى الجهود لتوفير مادة
الطحين ،فمن غري املقب�ول أن يرتفع
س�عر الطحني بحجج واهية وس�يتم
ّ
وشخصنا عصابات
متابعة املتخلفني،
تستغل قضايا إنسانية أبشع استغالل
م�ن خلال التس�وّل ،ووجهن�ا وزارة
الداخلية متابعة املوضوع ومعالجتها
ومالحقة ه�ذه العصاب�ات وتقديمها
أمام القانون”.

التجارة تعلن باالرقام كميات مادة السكر
المجهزة في بغداد والمحافظات

اعلن�ت وزارة التج�ارة باالرقام كميات الس�كر املجهزة
لكل محافظات البالد والت�ي بلغت ( ) 73970طنا وذلك
ضمن مف�ردات البطاق�ة التموينية ومنذ ب�دء التجهيز
يف ش�هر ش�باط املايض .وقال مدير عام الرشكة العامة
لتجارة املواد الغذائية قاس�م حمود يف بي�ان للوزارة ،ان
« الكمي�ات التي جهزت ومنذ التعاقد عليها مع املنايشء
الوطنية ولغاية اعداد هذا البيان توزعت بني مواقع بغداد
 16988طن�ا ومحافظ�ات نين�وى 7277طن�ا وكركوك
 3217طن�ا ودياىل  3446طنا وصلاح الدين  3126طنا
واالنب�ار  3647طن�ا وباب�ل  4042طنا وكربلاء 4644
طنا والنج�ف  3213طنا والديواني�ة  2808طنا واملثنى
1851طن�ا والبصرة  6326طن�ا وميس�ان 2416طن�ا
وواس�ط  2919طنا وذي ق�ار  4388طنا ودهوك 1900
طن واربيل  454طنا والس�ليمانية ً 3308
طنا.واضاف «
ان نسبة التجهيز بما يعادل 93%مع توفر الرصيد الكايف
الكمال تجهيز الكميات املتبقية من الحاجة الفعلية لكل
محافظة ،منوها» ان الوزارة تعاقدت االثنني املايض مع
أحد املعامل الوطنية لرشاء  80ألف طن من مادة السكر

املیناء م�ن االلغام واملنفلق�ات الحربیة للحفاظ عىل
سلامة العاملین ،وقد اس�تقدمت عددا من الرشكات
املتخصص�ة بالكش�ف عنھ�ا وازالتھا،فضلا ع�ن
املب�ارشة بعملیة مس�ح لقاع قناة خ�ور الزبیر للبدء
باعم�ال النفق الذي يربط الضف�ة الرشقیة بالغربیة
للطري�ق الرسيع الرابط بین مین�اء الفاو ـ ام قرص،
مع املبارشة بعملیة املسح الخاصة بالقناة املالحیة.

الكهرباء تعلن قرب البدء
بمشروع الربط الكهربائي
مع األردن
أعلن�ت وزارة الكهرباء،قرب املب�ارشة بمرشوع الربط
م�ع األردن ،فيما أش�ارت إىل تزويد منظومة الش�بكة
الوطنية ،بـ  2500ميغا واط قبل شهر تموز املقبل.
وقال الناطق باس�م الوزارة ،أحمد العبادي ،يف ترصيح
صحفي ،إن محط�ة كهرباء واس�ط الحرارية جاهزة
بكام�ل وحداته�ا التوليدي�ة لرف�د منظومة الش�بكة
الوطني�ة بطاق�ة  2500ميغ�اواط قب�ل ش�هر تم�وز
املقبل».
وأضاف ،أن «مالكات محطة كهرباء واس�ط الحرارية
تواص�ل أعمال صيان�ة الوحدة التوليدي�ة الرابعة التي
م�ن املؤم�ل أن يت�م إنجازها وتش�غيلها نهاية ش�هر
آذار الجاري بطاقة تق�در بـ  325ميغاواط،تضاف إىل
الش�بكة الوطنية ،إضاف�ة اىل مبارشتها أعمال صيانة
الوحدة التوليدية (الثانية)».
وتاب�ع العبادي ،أنه «تم مس�ح مس�ارات خ�ط الربط
العراقي  -األردني استعدا ًدا للمبارشة به من
قبل رشكة جنرال إليكرتيك األمريكية بعد إقرار املوازنة
االتحادية للعام الحايل»

أرقام واقتصاد

261

مليار دينار المبالغ التي صرفتها
وزارة الزراعة كمستحقات
للفالحين المسوقين لمحصولي
الحنطة والشعير
لتوزيع دفعة جديدة ضمن مفردات البطاقة التموينية».
ولف�ت حم�ود ان «عملي�ات التجهي�ز ستس�تمر يف كل
املناط�ق يف بغ�داد واملحافظات لحني اس�تكمال تجهيز
ال�وكالء بكاف�ة الحص�ص املقررة م�ن مادتي الس�كر
والزيت ،داعي�ا» املواطنني اىل اهمية التعاون للتبليغ عن
حاالت التالعب واالس�تغالل من بع�ض ضعاف النفوس
يف تغير النوعي�ة او الكمية وذلك عرب االرقام الس�اخنة
املعلن�ة وموق�ع الوزارة الرس�مي الفيس ب�وك ومواقع
التواصل االخرى .

15

مليون دينار مبلغ القرض
الذي اطلقه البنك المركزي
للمواطنين الموطنة
رواتبهم بالمصارف
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المبادرة السعودية الجديدة

روسيا ترد على بيان الناتو وتعتبره
ً
تبريرا لوجوده في المنطقة

مؤامرة للخروج بماء الوجه من المستنقع
اليمني بعد تكبدها خسائر جمّة

المراقب العراقي /متابعة...

اكد رئيس لجنة الش�ؤون الخارجية يف مجلس الدوما الرويس ليونيد
سلوتس�كي ان بيان الناتو بش�أن التهديد والع�دوان الرويس يهدف
إىل تربير وجود الحلف  ،بينما تدعو روس�يا إىل إنش�اء هيكل سلمي
للقرن الحادي والعرشين.
ونقلت وكالة تاس عن سلوتسكي قوله إن “ترصيحات الناتو بشأن
التهديد والعدوان من روسيا هي شعار آخر لتربير وجود الحلف ،ويف
الوقت نفسه  ،فإن تأكيدات الطبيعة الدفاعية البحتة لنشاط الناتو
هي كذبة فاضحة”.
واضاف ان ” روس�يا ال تهدد احدا ،لكنني اتس�اءل عمن كان يدافع
النات�و يف يوغسلافيا الس�ابقة والع�راق وليبيا وجزئ ًيا يف س�وريا
؟ والج�واب ه�و بالتاكيد مجموعة م�ن االنظمة غير املرغوب بها
بالنسبة للغرب “.
وتاب�ع «اننا نواصل الدعوة إىل إنش�اء بنية س�لمية للق�رن الحادي
والعرشي�ن وس�يادة القانون ال�دويل  ،وليس بعض النظ�ام العاملي
القائ�م عىل القواعد والهيمن�ة” االمربيالية عىل مناط�ق من العالم
ورسقة ثرواتها.
واشار اىل ان ” هذا النظام العاملي السلمي هو سبب ادعاءات التهديد
الرويس لربوكسل وواشنطن اللتني تحلمان بالهيمنة العاملية “.
وكان بي�ان لوزراء خارجية الدول األعضاء يف حلف ش�مال األطليس
قد ص�در امس الثالثاء ادعى ان األعمال العدوانية لروس�يا تش�كل
تهدي�دا لألم�ن األوروبي األطليس” بحس�ب مزاعمه�م  ،مضيفا ان
” اإلره�اب بجميع أش�كاله ومظاهره يش�كل تهديدا مس�تمرا لنا
جميعا” بحسب البيان .

تحذير أممي من «مجاعة حادة»
في  20دولة بينها عربية

المراقب العراقي /متابعة...

تواجه أكثر من  20دولة حول العالم نقصا حادا يف الغذاء ،وبحاجة
لتوفري مس�اعدات عاجلة واس�عة النطاق ،باألخص اليمن وجنوب
السودان وشمال نيجرييا.
وجاء يف بيان األمم املتحدة“ :معظم البلدان التي تواجه هذه املشكلة
تق�ع يف إفريقيا ،لكن النقص الحاد يف الغ�ذاء يهدد أيضا الكثري من
بلدان آسيا (أفغانستان) والرشق األوسط (سوريا ولبنان) وأمريكا
الالتيني�ة ومنطق�ة البح�ر الكاريبي (هايت�ي) ..الي�وم هنالك 34
مليون شخص أجربوا عىل العيش يف مستوى شديد من انعدام األمن
الغذائي الحاد ،أي عىل بعد خطوة واحدة من الجوع املطلق”.
وتع�ود الزي�ادة املتوقعة يف انع�دام األم�ن الغذائي بـ”ب�ؤر الجوع
الس�اخنة” يف الفترة من مارس حتى يولي�و  2021إىل تأثري عوامل
مثل النزاعات املسلحة ووباء فريوس كورونا واألحداث الجوية.
وقال ديفيد بيزيل ،مدير برنامج األغذية العاملي“ :تحدث كارثة أمام
أعينن�ا .نتيج�ة للرصاع والصدم�ات املناخية ووب�اء كورونا يطرق
الجوع أبواب ماليني العائالت”.
وأش�ار إىل أن هن�اك حاجة إىل  5.5مليار دوالر م�ن الجهات املانحة
لتنفيذ إجراءات اإلغاثة الطارئة.

المراقب العراقي /متابعة

تمّكن أبطال الجيش واللجان الش�عبية اليمنية
«أنصار الله» من تحقيق الكثري من االنتصارات
خالل االيام املاضية واس�تطاعوا التقدم باتجاه
مدين�ة م�أرب آخر معق�ل لحكوم�ة «عبد ربه
منصور هادي» املس�تقيلة يف ش�مال اليمن بعد
سيطرتهم عىل جبل «هيالن» االسرتاتيجي.
وأش�ار مص�در عس�كري ،إن أبط�ال الجي�ش
واللجان الشعبية اليمنية «أنصار الله» سيطروا
عىل جب�ل هيالن املط�ل عىل مأرب بع�د معارك
خلف�ت عرشات القتىل والجرح�ى من الطرفني.
ولف�ت ذل�ك املص�در العس�كري اليمن�ي إىل أن
س�قوط جبل «هيالن» يش�كل تهديدا لجبهات
الدف�اع االوىل لقوات تحالف العدوان الس�عودي
ومرتزقته عن مدينة م�أرب ،موضحا أن أبطال
الجيش واللجان الشعبية اليمنية «أنصار الله»،
تمكنوا م�ن قطع خطوط امداد بعض الجبهات
وباتوا يس�يطرون ناريا عىل جبهة «املش�جح»
شمال غربي مأرب.
واس�تمرارا ً ل�كل ه�ذه االنتص�ارات امليداني�ة،
أعلنت القوة الصاروخية التابعة ألبطال الجيش
واللج�ان الش�عبية اليمني�ة «أنص�ار الله» قبل
عدة أيام اس�تهداف رشكة ارامك�و النفطية يف
العاصم�ة الس�عودية الري�اض بغ�ارات جوية
نفذتها ست طائرات مسرية للجماعة فجر يوم
أم�س الجمعة ،ضمن عملية نوعية اس�تهدفت
العم�ق الس�عودي .وذك�ر املتحدث العس�كري
للجماع�ة العمي�د «يحي�ي رسيع» يف سلس�لة
تغري�دات على صفحت�ه يف موق�ع التواص�ل
االجتماع�ي «تويتر» ب�أن الطائ�رات املسيرة
أصابت أهدافها بدقة .وق�ال «رسيع» بأن هذه
الهجم�ات تأتي كرد عىل م�ا وصفه بـ «تصعيد
العدوان الغاش�م وحصاره الظال�م» مؤكدا عىل
اس�تمرار العملي�ات وتصاعده�ا خلال األيام
القادم�ة .ودع�ا «رسي�ع» الشركات األجنبية
واملواطنني الس�عوديني اىل االبتع�اد الكامل عن
األهداف العس�كرية والحيوي�ة لكونها اصبحت
هدف�ا مرشوع�ا « ،الفت�ا اىل أن االس�تهداف قد
يطالها يف اي لحظة.
وعق�ب كل هذه الهزائم الت�ي مُ نيت بها اململكة
والتي أثرت س�لباً عىل أقتصاده�ا املرتنح ،أعلن
وزي�ر الخارجي�ة الس�عودي قبل ع�دة أيام عن
مب�ادرة جديدة إلنهاء الحرب يف اليمن والخروج
بم�اء الوجه من املس�تنقع اليمني .ولقد جاءت
املب�ادرة الس�عودية للسلام يف اليم�ن لتمث�ل
محاول�ة م�ن الري�اض للخروج من املس�تنقع
اليمن�ي ،ولكنه�ا أيض�اً تش�كل مس�عى إلبراء
الذمة أم�ام الغرب الذي بات يلومها عىل الحرب
الت�ي تبدو بال نهاية .وحول هذا الس�ياق ،أعلن

األمير «فيصل ب�ن فرحان بن عبدالل�ه» ،وزير
الخارجية السعودي ،خالل مؤتمر صحفي يوم
 22م�ارس/آذار  ،2021أن املبادرة الس�عودية
للسلام يف اليمن تش�مل وق�ف إطلاق النار يف
أنحاء البلاد تحت إرشاف األم�م املتحدة ،وبدء
املش�اورات بين األط�راف اليمني�ة للتوصل إىل
ح�ل س�يايس لألزم�ة برعاي�ة األم�م املتح�دة
بن�اء عىل مرجعي�ات قرار مجل�س األمن الدويل
 ،٢٢١٦واملب�ادرة الخليجية وآليته�ا التنفيذية،
ومخرج�ات الح�وار الوطن�ي اليمني الش�امل.
وقال الوزير الس�عودي إن املبادرة س�وف تنفذ
ف�ور قب�ول كل األطراف لها ،إال أنه أكد بش�كل
خ�اص ،حق الرياض يف الدفاع عن أراضيها ضد
هجمات قوات صنعاء.
وردا ً على هذه املبادرة ،اعتبرت حركة «أنصار
الل�ه» اليمني�ة ،مس�اء ي�وم أمس االثنين ،أن
املب�ادرة الس�عودية الجديدة إلنه�اء الحرب يف
اليم�ن ال تتضم�ن أي يشء جدي�د .وقال رئيس
الوف�د اليمني املفاوض« ،محمد عبد السلام»،
يف حدي�ث لوكال�ة «رويترز»« ،ه�ذه الخطة ال
تتضمن شيئا جديدا ،إن اململكة جزء من الحرب
ويج�ب أن تنهي الحص�ار الجوي والبحري عىل
اليم�ن فورا» .وأضاف عبد السلام «أنصار الله
س�تواصل املحادثات مع الس�عودية وس�لطنة

بلجيكا تكتشف ساللة جديدة لـ«كوفيد»19-
المراقب العراقي /متابعة...

أدى االنتش�ار الكبير لفيروس
كورون�ا يف جميع أنح�اء العالم إىل
ظه�ور آالف املتح�ورات الجدي�دة
من�ه ،البعض منها أكث�ر فتكا من
غريها ،مثل السالالت اإلنجليزية أو
الجنوب إفريقية أو الربازيلية.
وت�م التع�رف على سلالة جديدة
لـ”كوفيد 19-تدع�ى “”1.214.B
يف بلجيكا بواسطة باحث يف مخترب
تحليل تابع لجامع�ة لييج ،لكن ال
يوج�د م�ؤرش يف الوقت الح�ايل ما
إذا كانت هذه السلالة أكثر قابلية
لالنتقال أو أكثر رضاوة.
ووفقا ألستاذ علم الوراثة البرشية،
لفنس�نت ب�ورز ،ت�م التع�رف عىل

السلالة “ ”1.214.Bقبل شهرين
م�ن قب�ل كي�ث دوركين ،أح�د
الباحثين يف الجامع�ة البلجيكي�ة
لييج.
وقال ب�ورز“ :ال يوج�د دليل حتى

اآلن على أن السلالة 1.214.B
أكث�ر فتكا م�ن السلالة األصلية،
ويمكن اكتش�افها بواسطة تفاعل
البوليمرياز املتسلسل”.
وأض�اف“ :هن�اك  9نيوكليوتيدات

إضافية عىل بروتني س�بايك .تمت
إضافة  9تسلسلات م�ن الحمض
النووي الريبي ،وتم تمييز املتغريات
اإلنجليزي�ة والجن�وب إفريقي�ة
والربازيلي�ة فقط م�ن خالل تغيري
النيوكليوتيدات يف بروتني سبايك”.
وأك�د األس�تاذ على أن التداعي�ات
الوظيفي�ة له�ذا الفيروس غير
معروفة حت�ى اآلن ،ومن هنا تأتي
أهمي�ة مراقبته ،لك�ن دون قلق أو
فزع.
وم�ن أص�ل  2000تسلس�ل ت�م
تحليله يف بلجيكا ،كشف عن حوايل
 80تسلسلا متح�ورا ،وأح�د هذه
املتغيرات موج�ود أيض�ا يف دول
أوروبية أخرى مثل فرنسا.

فلسطين تحذر من «وضع كارثي» في غزة
المراقب العراقي /متابعة...
أعلن�ت وزارة الصح�ة الفلس�طينية أن الوض�ع
الوبائ�ي بالبالد ال يزال خطيرا وأن  206مصابني
بكورون�ا يعالج�ون داخل أقس�ام العناية املكثفة
بالضفة الغربية ،و 58مريضا عىل أجهزة التنفس
االصطناعي.
وقال املتحدث باس�م وزارة الصحة الفلس�طينية،
كمال الش�خرة ،إن “هذا الرقم ألع�داد املصابني يف
غرف العناية املكثفة يس�جل ألول مرة يف فلسطني
من�ذ بداية الجائح�ة ،فيما وصلت نس�بة إيجابية
فحوص�ات فيروس كورون�ا م�ا بين ،%22-16
وكانت يف األسابيع املاضية ما بني من .”%30 -20

وأش�ار يف حديث مع إذاعة “صوت فلس�طني” إىل
أن نسبة اإلشغال يف املستشفيات ال تزال مرتفعة،
حيث تبل�غ يف بع�ض املستش�فيات ومراكز عالج
كورونا .%100
ويف قط�اع غ�زة ،ح�ذر مستش�ار وزي�رة الصحة
الفلس�طينية ،فتحي أب�و وردة ،األربع�اء ،من أن
وضع�ا كارثي�ا ينتظ�ر أه�ايل قطاع غ�زة ،يف حال
تفيش فريوس كورونا بش�كل أكثر بني املواطنني،
مطالبا برضورة االلتزام بأساليب الوقاية منه.
وق�ال أب�و وردة يف ترصيح لـ”وفا” إن�ه “يف حال
تفشي أكثر لهذا املرض ،س�يكون الوض�ع كارثيا
يف قطاع غزة ،نظرا لالرتفاع يف الكثافة الس�كانية

العالي�ة املوج�ودة يف القط�اع” ،حيث تم تس�جيل
 514إصابة جديدة بفيروس كورونا خالل األربع
وعرشين ساعة املاضية يف غزة ،بعد فحص 2689
عينة ،بنس�بة إصابة حوايل  ،٪19إضافة إىل حالتي
وفاة جديدتني”.
وأض�اف أبو وردة ،أن “الس�بب األس�ايس الرتفاع
اإلصاب�ات بفيروس كورونا يف محافظ�ات قطاع
غ�زة ،هو عدم االلتزام الواض�ح من قبل املواطنني
بجمي�ع أس�اليب الوقاي�ة ،م�ن لب�س الكمام�ة
والتباعد االجتماعي ،وهذا هو س�بب رئييس جدا،
ولألس�ف أصب�ح املواطن مس�تهرتا ،وغير ملتزم
باإلجراءات املتبعة يف الوقاية”.

الشرطة البريطانية تعتقل شخصا بعد معلومات عن طرد مشبوه
المراقب العراقي /متابعة...
ألق�ت الرشط�ة الربيطاني�ة القبض عىل
رج�ل بع�د أن ق�ام فري�ق التخل�ص من
القناب�ل بالعث�ور عىل طرد مش�بوهة يف
س�احة قصر هوليرود ،املقر الرس�مي
للملك�ة يف إدنبرة .وبحس�ب وكال�ة PA
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 ،Mediaف�إن امللك�ة إليزابي�ث الثانية ال
تقي�م يف الوق�ت الحايل يف إدنبرة .وقالت
الرشط�ة الربيطاني�ة إنه «بع�د الفحص
ال�ذي أجرته وحدة التخل�ص من الذخائر
املتفج�رة ،تم التأكد أن الطرد املش�بوه ال
يشكل أي تهديد للجمهور».

عم�ان والوالي�ات املتح�دة للتوص�ل إىل اتف�اق
سالم» .وش�دد ،عىل أن «فتح املطارات واملوانئ
حق إنس�اني ويجب أال يستخدم كأداة ضغط»،
كما جاء.
كم�ا أكد رئيس الوفد الوطني املفاوض يف اليمن
على «موقف حرك�ة أنص�ار الله الثاب�ت برفع
الحص�ار ووق�ف الحص�ار” ،مضيف�اً أن “أي
مبادرة ال تلتفت إىل الجانب اإلنس�اني فهي غري
جادة» .وتاب�ع «عبد السلام» ،يف رد عىل إعالن
وزير الخارجية الس�عودي فيصل بن فرحان آل
س�عود أن بالده تطرح ما أسماه “مبادرة سالم
جديدة” إلنهاء عدوانها عىل اليمن .ويف الس�ياق
نفسه ،لفت «محمد عبدالسالم» ،أن «الوضع يف
اليم�ن ال يخدم دول الع�دوان وال دول الجوار»،
داعي�اً لتوجه حقيق�ي إلنهاء الح�رب واملعاناة
اإلنسانية للش�عب اليمني» ،متابعاً أن «الحرب
عىل اليمن فرضت عليه ،ولس�نا طرفا يف حصار
اليمنيني حت�ى نفاوض عليه» ،ومشيرا ً إىل أنه
«ل�و توقف العدوان والحص�ار من هذه اللحظة
لتوقفنا ،لك�ن مقايضة امللف اإلنس�اني بامللف
العسكري والسيايس مرفوض».
ه�ذا ورأى «عب�د السلام» أن تحال�ف العدوان
«يعم�د إىل يل ذراع الش�عب اليمن�ي م�ن خلال
تش�ديد الحص�ار يف محاول�ة للضغ�ط علين�ا

للقب�ول بمطال�ب ل�م يتمكن�وا م�ن إنجازه�ا
عس�كرياً وسياسياً» ،متس�ائالً «ملاذا ال تسمح
الس�عودية بدخول  14س�فينة وق�ود إىل ميناء
الحدي�دة وتقاي�ض باملل�ف اإلنس�اني ملصلحة
املل�ف العس�كري؟» .ويف الس�ياق نفس�ه ،أكد
رئيس الوفد الوطني املفاوض أنه «ليس مطلوباً
من�ا القبول برف�ع الحصار ووق�ف العدوان ألن
موقفن�ا دفاع�ي وسيس�تمر كذلك ،املب�ادرات
تح�ت النار والحصار غري جادة ،وهي هروب إىل
األمام من استحقاق العدوان» ،معلناً أن الذهاب
للحوار بني اليمنيني يكون بعد إعالن السعودية
وق�ف العدوان وفك الحص�ار» .وهنا لفت «عبد
السلام» مج�ددا ً أن «الس�عودية تش�ن حرب�ا
على اليمن ب�إرشاف أمريكي مب�ارش ،وربطها
لألم�ر بين اليمنيني قل�ب للحقائ�ق» ،قائالً إن
«العال�م ي�درك أن الس�عودية تش�ن حرب�ا عىل
اليم�ن وطائراتها وبوارجها والبوارج األمريكية
والربيطاني�ة تح�ارص اليم�ن» .كما أعل�ن أنه
«عىل الجانب الس�عودي أن يعلن إنهاء العدوان
ورف�ع الحصار بش�كل كامل ،أما ط�رح أفكار
تم نقاش�ها ألكثر م�ن عام فال جدي�د يف ذلك»،
مضيف�اً إن «تقدي�م الس�عودية لنفس�ها بأنها
ليست طرفا يف العدوان تسطيح مبالغ فيه وغري
دقيق وال يؤدي إىل نجاح عىل اإلطالق» .وقال إن

«إدخال الس�فن املحتجزة من�ذ أكثر من عام ال
تحتاج مب�ادرة وال رشوط مس�بقة واملقايضة
باملل�ف اإلنس�اني لصال�ح مل�ف عس�كري أو
س�يايس جريم�ة أخالقي�ة» ،متابع�اً إن «ف�ك
الحص�ار ال يتطلب مب�ادرة واملقايض�ة بامللف
اإلنساني جريمة بحق شعب بأكمله».
وي�رى العدي�د م�ن املراقبين أن حقيق�ة هذه
املبادرة تكشف العديد من األمور ،فاوالً «انصار
الل�ه» ضيقت الخن�اق عىل الس�عودية يف مأرب
ومن خالل تحرير هذه املدينة ستكون قد طهرت
شمال اليمن من السعوديني ومرتزقتها ،وثانيا،
إن الجن�وب اليمني ال يرغب ابدا بوجود حكومة
الرئي�س اليمن�ي املس�تقيل «عبد رب�ه منصور
ه�ادي» بين ظهراني�ه اىل درج�ة ان�ه وخلال
االس�بوع امل�ايض ارغم رئي�س ووزراء حكومة
ه�ادي عىل اله�روب من قرص «معاش�يق» اثر
اقتحام�ه من قبل الجماهري يف ع�دن ،وثالثا أن
السعودية وخالل الفرتة االخرية بقيت وحيدة يف
اليم�ن اكثر من اي وقت اخر ،وحتى «ابن زايد»
الحلي�ف الوحيد املتبقي م�ن االتئالف املفكك يف
اليمن لم يعد له اي تواجد رس�مي او اعالمي اىل
جانب ابن سلمان ،واخريا ً وليس اخرا ان خدعة
ومزاعم الس�عودية بش�ان الدف�اع عن حكومة
هادي لم تعد تنطيل عىل اي احد .

أخبار من
الصحف
والمجالت
بلومبيرغ :أوراق الحوثيين قوية في حرب اليمن وسيطرتهم
على مأرب ستجعلهم أقوى
المراقب العراقي /بغداد...

يرى الكاتب بوبي غوش ،يف مقال نرشه موقع “بلومبريغ” ان الحوثيني
يف اليمن بات بيدهم كل أوراق النزاع ال السعوديني.
وأش�ار إىل أن الحرك�ة التي تس�يطر على العاصمة صنع�اء ومناطق
واس�عة يف ش�مال اليمن تعاملت مع املبادرة التي تقدمت بها الرياض
عىل أنها عالمة ضعف.
وق�ال إن الطريان الس�عودي قام بعد مبادرة وقف إطلاق النار إلنهاء
حرب مىض عليها ستة أعوام برضب مواقع يف صنعاء تابعة للحوثيني.

وأض�اف “علينا اال نس�تغرب ،ففي كل الحروب الطويل�ة يتبع الهدنة
قت�ال متش�نج يح�اول في�ه املتحاربون الحص�ول عىل مكاس�ب قبل
الذه�اب إىل طاولة املفاوض�ات .ولكن لو كان هذا م�ا يهدف التحالف
الذي تقوده السعودية لتحقيقه ،فإنه أمله سيخيب”.
فق�د رفض أنص�ار الله العرض الس�عودي بأنه “لي�س جديا وال يشء
في�ه” ،ويعمل�ون لله�دف األكرب وهو الس�يطرة على محافظة مأرب
الغنية بالطاق�ة الهيدروكربونية يف رشق صنع�اء .ويصمم الحوثيون
للس�يطرة عىل املدينة مما س�يعزز من قبضتهم عىل ش�مال ووس�ط
اليمن.

إندبندنت :إرث االختبارات النووية الفرنسية ال يزال يسمم
حاضر الجنوب الجزائري
المراقب العراقي /بغداد...

تس�اءل س�ايمون س�بيكمان ك�وردال ،ع�ن
الس�بب الذي ال ت�زال فيه الجزائ�ر تعاني من
تل�وث بع�د  60عاما عىل التفجيرات النووية
الفرنسية يف صحرائها.
ويف تقري�ره نرشت�ه صحيف�ة “إندبندن�ت”
بعنوان “انفجار مس�موم من املايض” ،قالت
في�ه إن فرنس�ا قامت ب�ـ 17تفجيرا نوويا
يف الس�تينات م�ن القرن امل�ايض عىل األرايض
الجزائري�ة ،وحت�ى اآلن ترفض الكش�ف عن
امل�كان الذي دفن�ت في�ه النفاي�ات النووية.

وق�ال ك�وردال إن عب�د الكري�م التهام�ي ،يف
نهاي�ة الس�بعينات من عمره ،ابتس�م عندما
وجّ ه الصحايف له س�ؤاال ،ألنه س�ئل من قبل،
ومع ذل�ك جلس مرتاحا عىل كرس�يه يف بيته
يف تامنراس�ت جنوب�ي الجزائ�ر وه�و يصف
يف مقابل�ة عبر الفيديو ،االختب�ارات النووية
الفرنس�ية يف بل�ده واإلرث ال�ذي تركته حتى
اليوم.
ويف الفرتة ما بني  1967 -1960قامت فرنسا
ب�ـ 17اختبارا نوويا ،منه�ا  11اختبارا جرت
يف منش�آت معلم�ة بالعس�كرية لالس�تخدام

الفرنسي فق�ط ،وذلك بعد اس�تقالل الجزائر
عام .1962
وتم دفن معظم املخلفات والنفايات وطائرات
بأكمله�ا اس�تخدمت لفح�ص اإلش�عاعات
وال ت�زال تح�ت الرمال .وبحس�ب آخر تقدير
للحمل�ة الدولية لحظر السلاح النووي ،فإن
ت�م دفنه يصل إىل  3000ط�ن .وحتى اليوم ال
تزال الس�موم املدفونة تتسرب وتلوث البيئة
والن�اس واملحاصي�ل واملوايش ،حي�ث ال يزال
املايض يفرض سمومه عىل الحارض الجزائري
ويلوثه.

آراء

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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التوتر الروسي-األميركي-األوروبي
وانعكاسه على قضايا المنطقة

بقلم/جمعة العطواين

حل البرلمان وجدلية االنتخابات

بعد تأزم العالقات األميركية ـ الروسية ،نشهد توترًا في العالقات الروسية ـ األوروبية التي تكاد تصل إلى نقطة
ً
وخصوصا بعد فشل المساعي في إحداث ثغرة في جدار أزمة الثقة التي فاقمتها قضية المعارض
«الالعودة»،
الروسي ألكسي نافالني .وعلى خلفيتها ،لجأ الغرب ،مجد ًدا إلى التلويح بسالح العقوبات ضد موسكو التي وصفت
السلوك األوروبي بـ»المبالغ فيه» إزاء هذه القضية ،ملوحة بقطع العالقات مع االتحاد األوروبي في حال فرضه
عقوبات جديدة تشكل خطرًا على قطاعات حساسة من اقتصاد البالد.
بقلم/سركيس ابوزيد
«عقوبات غربية ضد روسيا»

س�بق وتوصل وزراء خارجية الدول الـ27
يف اجتماعهم الذي التأم يف ش�باط املايض،
بمشاركة وزير الخارجية األمريكي أنتوني
بلينك�ن ،إىل اتفاق س�يايس ُيفع�ل التكتل
بموجبه نظ�ام العقوب�ات الجديد املرتبط
بحق�وق اإلنس�ان للم�رة األوىل ،م�ن أجل
معاقب�ة أربع�ة مس�ؤولني روس ضالعني
يف س�جن نافالني و»القم�ع» ضد أنصاره،
عىل أن تدخل اإلجراءات حيّز التنفيذ خالل
القمة األوروبية يف  25و 26آذار الحايل.
بالتوازي م�ع هذه التطورات ،عقد مجلس
األم�ن ال�دويل جلس�ة يف الذك�رى الثاني�ة
التف�اق «مينس�ك  »2اتهم الغ�رب خاللها
روس�يا بعرقل�ة التوص�ل إىل ح�ل للرصاع
املستمر منذ س�نوات يف رشق أوكرانيا بني
حكومة كييف واالنفصاليني املدعومني من
موس�كو .ويف بيان مشرتك ،نددت الواليات
املتح�دة وبريطاني�ا وفرنس�ا وإيرلن�دا
والن�روج وإس�تونيا ،باالضاف�ة إىل أملاني�ا
(راعي�ة اتفاقات «مينس�ك») بما أس�مته
«اس�تمرار موس�كو يف زعزعة االستقرار»
يف بع�ض املناطق رشق أوكرانيا ،من خالل
اس�تخدام القوة ضد وحدة أرايض أوكرانيا
وس�يادتها ،معتبرة أنه�ا بذل�ك «تنتهك»
املبادئ االساس�ية للقانون ال�دويل .كذلك،
دع�ا البيان الحكومة الروس�ية إىل التوقف
ف�ورا ع�ن «تأجيج النزاع عبر تقديم دعم
مايل وعس�كري للتش�كيالت املسلحة التي
تدعمه�ا يف كيي�ف» ،معبرّ ا ع�ن القلق إزاء
وج�ود قوات وأس�لحة روس�ية يف املناطق
الخارجة عن سيطرة الحكومة االوكرانية.
روس�يا رفضت املواق�ف األوروبي�ة ورأت
فيها محاولة مبارشة للتدخل يف ش�ؤونها
الداخلي�ة ،ألن الغ�رب يحت�اج إىل أليكسي
نافالن�ي لزعزع�ة اس�تقرار الوض�ع يف
روس�يا ،مشيرة اىل أن نافالن�ي انته�ك
القانون الرويس بش�كل متكرر وكمواطن
رويس يجب أن ُيحاس�ب عىل أنشطته غري
القانونية ،وأن نش�اط أنصاره مدعوم من
جان�ب عواص�م غربية لتأجي�ج الوضع يف
البالد ،ودفع مزيد من املظاهر االحتجاجية
تمهي�دا الطالق ثورة ش�عبية بالتزامن مع
انتخاب�ات مجلس الدوما املق�ررة يف أيلول
املقبل.

«خالفات حول الملف السوري»

عىل صعيد آخر ،خرج اىل العلن خالف أوروبي
ـ رويس بش�أن املل�ف الس�وري .فق�د بدأت
ً
تح�ركا إلقرار وثيق�ة قدمتها
دول أوروبي�ة
فرنسا باس�م مجموعة ذات تفكري متشابه،
تقرتح رفض أي انتخابات رئاس�ية س�ورية
ال تحص�ل بموج�ب الق�رار ال�دويل ،2254
وقطع الطريق عىل التطبيع مع دمش�ق بعد
االنتخاب�ات الرئاس�ية املق�ررة يف نهاية أيار
املقب�ل ،ويف ظ�ل جهود روس�ية ك�ي تكون
االنتخاب�ات نقط�ة انعطاف وط�ي صفحة
السنوات العرش املاضية ،عرب بدء دول عربية
وأوروبية عملية تطبيع دبلومايس وس�يايس
مع دمش�ق ،وإرس�ال أموال لدعم اإلعمار يف
سوريا ،واالعرتاف برشعية االنتخابات.
وحسب املسودة الفرنس�ية ،فإنها ترمي إىل
منح وس�اطة األمم املتح�دة املتوقفة منذ 3
سنوات بشأن الدستور زخمًا سياس ًيا جدي ًدا
يس�اهم يف معاودة ربط العملية السياس�ية
بـ»الشعب الس�وري» ،داخل وخارج البالد،
مع مواجهة القيادة الروسية بشأن العملية

السياس�ية ،إضاف�ة إىل معارضة ما أس�مته
«محاوالت النظام الس�وري وحلفائه إعالن
نهاي�ة االزمة» ،م�ن خالل إج�راء انتخابات
«صوري�ة مزيف�ة» يف ع�ام  2021الح�ايل،
حس�ب زعمه�م ،م�ن دون االلت�زام بتنفيذ
العملية السياسية املستندة إىل القرار ،2254
والتعام�ل املب�ارش م�ع األس�باب العميق�ة
لألزمة الراهنة .واعتربت الوثيقة الفرنس�ية
أنه س�يتم «اس�تغالل» ه�ذه االنتخابات من
جانب «النظام الحاكم» ومؤيديه لإلعالن من
جانب واحد عن نهاية األزمة الس�ورية ،من
دون االلت�زام بأي يشء يتف�ق مع «تطلعات
الش�عب» ،ومن ش�أن ه�ذه االنتخاب�ات أن
تشكل «حاجز ردع كبريا يف وجوه الالجئني»،
حسب تعبري الوثيقة.
ومن حيث املبدأ ،اقرتحت الورقة الفرنس�ية
 4خطوات عمل ،هي :أولاً  ،ضمانات ملشاركة
الالجئني م�ن الخارج والنازحني يف الداخل يف
عملي�ة االقتراع .ثانيا ،تنفيذ خط�وات بناء
الثق�ة ،وإيجاد البيئة االمن�ة املحايدة .ثالثا،
تهيئة الظ�روف القانوني�ة والعملية الجراء

االقتراع التع�ددي .رابع�ا ،إرشاف منظم�ة
األمم املتحدة عىل االنتخابات ،وضمان أقىص
درجات الحياد.
«عالقات روسية – عربية»
ملواجه�ة املوق�ف األوروب�ي م�ن س�وريا،
اعتمدت روس�يا خطة التف�اف وفتح أبواب
جدي�دة .لذلك حرض امللف الس�وري بقوة يف
محادث�ات وزير الخارجية الرويس سيرغي
الفروف يف اإلمارات والس�عودية .وعكس�ت
الترصيح�ات الصادرة عن وزي�ري خارجية
البلدي�ن تط�ورًا يف املوق�ف الخليج�ي يف
اتجاهين :األول ه�و التنس�يق مع روس�يا
إليجاد حل س�يايس لألزمة الس�ورية ،بعدما
أثبت�ت ح�روب وتج�ارب الس�نوات العشر
املاضية أن ال حل عس�كر ًيا لهذه األزمة ،وأن
ً
سياس�يا من دون الرئيس بشار األسد
ال حل
ً
رشطا للحل وجز ًءا منه.
الذي صار
واالتجاه الثاني هو العمل عىل إعادة س�وريا
اىل «الحضن العرب�ي» ،مع ما يعنيه ذلك من
اعرتاف رصي�ح بالنظام الس�وري ورشعية
الرئيس األس�د التي ستكرس�ها االنتخابات
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الرئاسية لهذا العام .والرتجمة العملية لذلك
تك�ون يف عودة س�وريا اىل الجامعة العربية،
بعدما شكل إقصاؤها رضرًا للعرب وإقصاء
لهم ع�ن دائ�رة التأثير يف مج�رى األحداث
واألوض�اع الس�ورية ،فأضح�ى «الالع�ب
العربي» خارج الطاولة والس�احة السورية
متأث�رة اقليم ًي�ا بإي�ران وتركي�ا و»الكيان
اإلرسائيلي» ،إضاف�ة اىل قوتين دوليتين:
روس�يا والواليات املتح�دة .واآلن ثمة التقاء
بني روسيا ودول الخليج ،ال سيما السعودية
واالم�ارات ،على رضورة التعاون وتنس�يق
الجه�ود يف س�وريا ،وعلى قاع�دة الحاج�ة
املتبادل�ة :حاجة روس�يا اىل العنرص العربي
عىل سبيل التوازن يف وجه التشدد األوروبي،
وحاجة الع�رب ،وال س�يما دول الخليج ،اىل
روس�يا للع�ودة اىل س�وريا والجل�وس عىل
طاولة الحل السيايس.
ه�ذه الوقائع تظهر أن العالقات الروس�ية
م�ع أوروبا والعرب تش�هد تح�والت جديدة
ترس�م معالم التحالفات املستقبلية خاصة
بعد توتر وتأزم العالقات األمريكية الروسية.

يب�دو ان ازم�ة الثقة بني الرمل�ان والحكومة ق�د دخلت عىل الخط
بش�كل واضح  ،من خالل االلية الجدي�دة التي يحاول ان ينتهجها
الربمل�ان لح�ل نفس�ه اس�تعدادا لالنتخاب�ات املزم�ع اجراؤها يف
منتصف ترشين االول املقبل .
يحاول الربملان ان يضمن بقاءها لحني اجراء االنتخابات  ،ويخىش
ان يصوت عىل نفس�ه قبل ش�هرين من موعد اجرائها الحتمال ان
ال تج�رى االنتخاب�ات يف ذلك الوقت الذي لم يحدد بش�كل رس�مي
 ،وعندها س�ندخل يف اجتهادات دس�تورية ال تس�تطيع املؤسسة
التنفيذية والترشيعية ان تعالجها بس�هولة  ،فاين املخاوف  ،واين
تكمن املشكلة الدستورية ؟
لتحدي�د املش�كلة او املخ�اوف الت�ي تجع�ل الربمل�ان يتعام�ل مع
الحكومة يف ملف االنتخابات ك(لبعة القط والفار )،البد من العودة
اىل مواد الدس�تور املتعلقة باالنتخابات املبكرة  ،فاملادة (  )64من
الدستور هي التي عالجت عملية حل الربملان لنفسه  ،والية اجراء
االنتخابات املبكرة.
فتنص املادة  64عىل االتي :
اوالُ :ي َح�ل مجلس الن�واب باالغلبية املطلقة لع�دد اعضائه  ،بناءا
على طلب من ثل�ث اعضائه او طل�ب من رئيس مجل�س الوزراء
بموافقة رئيس الجمهورية.
ثانيا :يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب اىل انتخابات
عام�ة خالل م�دة اقصاها س�تون يوما م�ن تاريخ الح�ل  ،ويعد
مجل�س الوزراء يف هذه الحالة مس�تقيال ويواصل ترصيف االمور
اليومية .
اذا لحل الربملان نحتاج اىل تصويت باالغلبية املطلقة لعدد اعضائه
.
ومت�ى يص�وت الربمل�ان عىل حل نفس�ه ؟يصوت عىل حل نفس�ه
باحدى طريقتني هما-:
االوىل  :طل�ب من ثل�ث اعضائه ،وعند حصول ه�ذا الطلب يصوت
املجلس لحل نفسه .
الثاني�ة بطل�ب م�ن رئي�س مجل�س ال�وزراء وموافق�ة رئي�س
الجمهوري�ة يقدم اىل رئاس�ة مجلس النواب للتوصي�ت باالغلبية
املطلقة ايضا.
ففي كال الحالتني نحتاج اىل التصويت باالغلبية املطلقة .
املقرتح املط�روح يف اروق�ة الربملان يتضمن التصوي�ت خالل هذا
الش�هر او بداية الش�هر املقبل لحل نفس�ه ،لكن تاريخ الحل ينفذ
فب�ل يوم من اجراء االنتخابات  ،وه�ذا االلتفاف يعرب عن مخاوف
الربملان من حل نفسه قبل ستني يوما من موعد اجراء االنتخابات،
و ق�د ال تج�رى االنتخاب�ات  ،او ربما يصوت عىل حل نفس�ه لكن
رئيس الجمهورية ال يحدد موعدا محددا لالنتخابات ،وينتهي عمل
الربملان وتبقى الحكومة مس�تمرة يف عملها اىل ما ش�اء الله  ،وان
كانت بصفة ترصيف اعمال.
هذا االس�لوب يعرب عن ازمة ثقة كبرية بني املكونات الربملانية من
جهة ،وبينها وبين الحكومة ورئيس الجمهورية ايضا من جهة
اخ�رى  ،فاملعلومات ل�دى بعض صناع القرار تشير اىل وجود نية
مبيتة لحل الربملان عىل ان ال تجرى االنتخابات وال يحدد لها موعد
 ،ولتبق�ى الحكومة لترصيف االعم�ال ،او ربما تخرج لنا املحكمة
االتحادية يف تفسير للم�ادة  64تقول فيه ان حل الربملان س�اري
املفع�ول ،وبم�ا ان الرئيس ل�م يحدد موع�دا لالنتخاب�ات فتبقى
الحكوم�ة بكام�ل صالحياته�ا  ،ف�كل يشء ممك�ن يف اجتهادات
املحكمة االتحادية وقراراتها ملزمة للجميع .
االشكالية االخرى الواردة هنا هي كيف للربملان ان يصوت عىل حل
نفسه قبل سبعة اشهر من موعد اجراء االنتخابات وال ينفذ القرار
اال بعد ميض س�بعة اش�هر  ،بينما يجب ان يصوت عىل حل نفسه
يف مدة ال تقل عن ستني يوما من موعد تحديد االنتخابات من قبل
الرئي�س؟ فاملادة الدس�تورية تتحدث عن اقصى املدة ولم تتحدث
ع�ن اق�رب املدة  ،يعني بامكان الربملان ان يحل نفس�ه قبل س�نة
م�ن موع�د االنتخابات املح�ددة  ،لكن كحد اقصى يجب ال تتعدى
ستني يوما ؟
هذه التس�اؤالت تعرب عن طبيعة االش�كاليات الدستورية املتعلقة
بنية التصويت عىل حل الربملان لنفسه من جهة  ،ومن جهة اخرى
تعبر عن ازم�ة الثقة بني القوى السياس�ية والحكومة ورئاس�ة
الجمهوري�ة جعلت الربمل�ان يحتاط كثريا قب�ل التصويت عىل حل
نفسه .

ً
تحديدا ؟!
لماذا اليمن
بقلم /قاسم سلمان العبودي

عندم�ا كان الرئي�س اليمن�ي الس�ابق عيل عبد
صال�ح يقيض لياليه الحمراء مع طاغية العرص
الهال�ك صدام حسين  ،يف زيارات�ه املكوكية اىل
بغ�داد  ،كان توج�ه مملك�ة آل س�عود اىل دعم
أقتص�اد اليم�ن م�ن خلال أس�تقدام العمالة
اليمنية فقط  .وكانت تلك العمالة مرشوطه من
مك�ون واحد ال غير  .طبعا ً ذلك كل�ه ليس حبا ً
بالش�عب اليمن�ي  ،ب�ل لحمل الس�لطة اليمنية
وقتذاك للجم الشعب اليمني ومنعه من التفاعل
مع معطيات الثورة األسلامية املباركة يف أيران

 ،وخصوصا ً بعد العدوان العراقي الغاش�م عىل
أرايض أي�ران وأحتاللها تحت مس�ميات البوابة
الرشقية تاره  ،وعودة الجزر العربية تارة أخرى
 ،وكل ذل�ك حص�ل بضوء أخرض من واش�نطن
الت�ي حاولت الث�أر من األم�ام الخميني ( رض
) وثورت�ه املبارك�ة التي غريت وج�ه التأريخ و
منطقة الرشق األوسط بأكمله .
لم نس�مع عن أستثمار س�عودي هناك للشعب
اليمن�ي  ،أو منح�ه مالي�ة عىل غ�رار املنح التي
أس�تحوذ عليها ترام�ب وأبنته أيفان�كا يف أكرب
عملية حلب للرضع الس�عودي  .بل عىل العكس

حاول حكام الرياض توري�ط الحكومة اليمنية
ورئيس�ها علي عبد الله صالح بم�ا أطلق عليه
مجل�س التع�اون العرب�ي  ،ال�ذي كان يضم اىل
جان�ب اليم�ن الع�راق واألردن ومصر  ،والذي
فش�ل بعد أحتلال صدام للكويت ع�ام ، ١٩٩٠
ومحاولت�ه أقتحام الحدود الس�عودية يف مدينة
الخفجي النفطية .
كل تل�ك املؤامرات التي حاكها حكام آل س�عود
كانت تنطلق من محور رئييس  ،هو قتل الجذوة
املتق�ده يف صدر الش�عب اليمني ال�ذي له موعد
مع أح�داث كونية كبيره قادمة مشتركة مع

الجمهوري�ة األسلامية األيراني�ة وجمهوري�ة
الع�راق  ،و الت�ي م�ن املؤمل أن تكون س�احة
الح�دث الكون�ي الكبري ال�ذي تنتظره ش�عوب
األرض بأكملها ألحداث تغيريات هائلة جدا ً .
أذن نخل�ص اىل نتيجة  ،أن دائرة التحرك املعادي
بأتجاه اليمن وش�عبها  ،أنما قام به بنو س�عود
بناءا ً عىل توجيه أرسائييل أمريكي  ،لغربلة خط
الص�د األول للمؤام�رات التي حيك�ت تباعا ً عىل
هذا الشعب املس�تضعف  ،ووأد رشارة األنطالق
األوىل فيما أذا حدث التغيري الكوني املرتقب .
وقد تجىل ذلك واضحا ً بأستهداف الشعب اليمني

وأس�تنزافه م�ن خلال زج القوات الس�عودية
واألماراتي�ة وبعض الدول العربي�ة مثل األردن
ومرص والس�ودان يف س�بيل األطاح�ة بالتغيري
الذي أحدثه شباب الثورة يف يمن الصمود .
الي�وم بات خن�دق املقاوم�ة اليمني أش�د عودا ً
وأصل�ب م�ن جمي�ع تل�ك الجحاف�ل املرتزقة ،
وق�د قل�ب املعادلة العس�كرية رأس�ا ً عىل عقب
بأحداث تغيريات ستراتيجية وعس�كرية كبريه
ج�دا ً من خالل الوص�ول اىل العمق الس�عودي ،
مما جعل آل س�عود تستغيث أكثر من مره ومن
خلال وس�اطات خليجية متع�دده ألقناع قادة

الجمهورية األسلامية من أجل التدخل للضغط
عىل الش�باب اليمن�ي يف محاولة لف�ك الحصار
الناري الذي بدأ ييضء سماء العاصمة الرياض .
نعتقد أن املبادرة األخيرة التي أعلن عنها وزير
خارجية السعودية والتي وصفت بحسب بعض
املحللني السياسيني بأنها قنبلة دخانية للهروب
م�ن الس�احه اليمني�ة  ،التي تراصفت بش�كل
ملفت للنظر  .وف�ق هذه املعطيات واألحداثيات
أعتقد أن العب�ور عىل منجزات الش�عب اليمني
بالتص�دي لكل تل�ك املؤامرات  ،ب�ات صعبا ً جدا ً
عىل حكام الرياض وتل أبيب يف تمريرها .

البرلمان األوروبي يدعو سلطات البحرين إلجراء إصالحات عاجلة ..التوقيت والداللة
بقلم/علي األسود

بعد  10سنوات عىل انطالق الحراك السلمي
األوروب�ي يعط�ي
يف البحري�ن ،الربمل�ان
ّ
ً
فرصة لحل األزمة ،واملعارضة تتبنى ،فهل
تغتنمها سلطات املنامة؟ ربما تكون هناك
أس�ئلة أخ�رى ،ولكن يبقى الس�ؤال األهم:
ما هي ق�درة املجتم�ع الدويل على إحداث
تغيري س�يايس حقيقي مس�تدام؟ هذا هو
املوضوع األبرز الجدير باالهتمام اليوم من
قبل املعنيني يف السلطة واملعارضة.
يف  11آذار/م�ارس  ،2021أص�در الربمل�ان
األوروب�ي ق�رارا ً بش�أن املل�ف الحقوق�ي
والسيايس للبحرين ،صوّت عليه الربملانيون
بأغلبي�ة س�احقة ( 633م�ن أص�ل 689
نائباً) .القرار ال�ذي ّ
تبناه الربملان األوروبي
سلَّط الضوء عىل الحالة الحقوقية الحالية
يف البلاد ،ودان ترصف�ات الس�لطة من�ذ

سنوات وحتى اآلن ،وتضمّن توصيفا ً دقيقا ً
لهذا امللف يف البالد بكل مفاصله.
تضمّ�ن الق�رار األوروبي  23بن�داً ،ولكنه،
لناحي�ة املضم�ون ،احت�وى أس�ماء
ومطالب�ات حثيث�ة ترجم�ت تدهور وضع
حقوق اإلنس�ان يف البحري�ن ،واصفا ً إياها
بأنها «تزداد س�وءا ً بعد مرور  10س�نوات
على انطلاق الحراك الش�عبي الس�لمي يف
العام .»2011
ّ
تمثلت أبرز املطالبات باإلفراج عن املدافعني
عن حقوق اإلنس�ان ومعتقيل الرأي ،وعىل
رأسهم قيادات املعارضة املحكوم غالبيتهم
باملؤبد ،ومنهم أمني عام «الوفاق» الش�يخ
عيل س�لمان ،املعتقل تعس�فيا ً عىل خلفية
اتهامات تتعلق بممارس�ة نش�اطه كزعيم
للمعارضة يف البالد.
كم�ا تضمّ�ن املشروع املطالب�ة بوق�ف

أحكام اإلعدام ،وتحسين الحالة الحقوقية
يف م�ا يتعلَّق بعودة املعارض�ة بعد اإلجهاز
على العم�ل الس�يايس ،م�ن خلال ح�ل
أكبر جمعيتين سياس�يتني يف البحري�ن،
هم�ا العمل الوطن�ي الديمقراط�ي «وعد»
و»الوفاق الوطني» اإلسالمية.
كما ّ
ركز القرار عىل مس�ألة خنق الحريات
بش�كل عام ،والتضييق على املدافعني عن
حقوق اإلنس�ان ،وحل الصحيفة املستقلة
ً
إضاف�ة إىل
الوحي�دة يف البلاد «الوس�ط»،
إجراء تحقيق يف مزاعم التعذيب ملحاس�بة
املس�ؤولني ،وتنفيذ توصيات تقرير اللجنة
يّ
لتقّص� الحقائ�ق
البحريني�ة املس�تقلة
«بسيوني» ،واالس�تعراض الدوري الشامل
يف مجل�س حق�وق اإلنس�ان ،والس�ماح
ملق�رري األم�م املتح�دة ومس�ؤويل االتحاد
األوروب�ي واملراقبني املس�تقلني وجماعات

حقوق اإلنسان بزيارة البحرين.
أم�ا الالفت ،فقد كان دع�وة الربملان رئيس
ال�وزراء الجديد األمري س�لمان بن حمد آل
خليف�ة إىل فتح صفحة ح�وار جاد ،ومنح
البحري�ن فرص�ة للتح�رك نح�و اإلصلاح
السيايس واملصالحة الوطنية الشاملة ،بما
يف ذلك العالقة بني السنة والشيعة.
وق�د دع�ا الربمل�ان حكوم�ة البحري�ن إىل
التع�اون الكامل مع هيئ�ات األمم املتحدة،
وتوجي�ه دع�وة دائم�ة لزي�ارة البحري�ن
ومراقب�ة جمي�ع اإلج�راءات الخاص�ة
بمجل�س حق�وق اإلنس�ان التاب�ع لألم�م
املتحدة ،والتعاون بطريقة اس�تباقية ،كما
دعا الحكومة إىل الس�ماح ملسؤويل االتحاد
األوروب�ي واملراقبني املس�تقلني وجماعات
حقوق اإلنسان بزيارة السجون البحرينية،
وح�ث الس�لطات البحريني�ة على ضمان

دخ�ول مق�رري األم�م املتح�دة الخاصني
املعنيين بالتعذي�ب وغيره م�ن رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهين�ة ،كذل�ك الس�ماح للمدافعني عن
الحق�وق العام�ة وحري�ة التعبير وحرية
التجمع بدخول البالد بيرس.
الق�رار األوروبي ال ُي ّ
ع�د األول من نوعه ،إال
َّأن�ه تزامن مع م�رور عقد م�ن الزمن عىل
الجمود الس�يايس يف البحرين وغياب الحل
الج�اد لألزم�ة السياس�ية والحقوقي�ة يف
البالد ،مع تنامي القبضة األمنية ،وتجاهل
الس�لطات كل املب�ادرات الت�ي عرضته�ا
وقدمته�ا املعارض�ة م�ن أج�ل الوص�ول
إىل ح�وار ج�اد يخ�رج البالد م�ن قوقعتها
السوداء ،وآخرها إعالن البحرين.
من�ذ أن ص�در الق�رار األوروبي ،م�ا زالت
ردود األفع�ال البحرينية الرس�مية يف دائرة

االس�تنكار الدائم ل�ه وإظه�اره بأنه قرار
مس�يَّس خاضع لدول تس�تهدف البحرين،
وتيسء إىل س�معتها الدولية ،وذلك بحسب
بي�ان أصدرت�ه وزارة الخارجي�ة ،وكأن
املجتم�ع الدويل غائ�ب عن مراقبة س�لوك
الس�لطة تجاه الش�عب منذ بداي�ة الحراك
املطلبي.
خض ٌ
إنها ّ
�ة ضخمة وعام�ة أنتجها القرار
ال�دويل .ش�حذت البحري�ن الرس�مية بكل
مؤسس�اتها وأجهزته�ا  -الخارجي�ة
ّ
والكتاب -
والداخلي�ة والن�واب والش�ورى
هممه�ا لتكذيب ما ورد يف القرار األوروبي،
ّ
«تدخالً خارجيا ً يف شؤون البالد»،
واعتربته
ولكن الواقع الداخيل مغاير.
َّ
إن فرضيّ�ة اس�تفادة البحري�ن م�ن هذه
الفرص�ة الدولية الجديدة تكمن أهميتها يف
توقيته�ا مع املتغيرات اإلقليمية والدولية،

فع�ودة الديمقراطيين إىل البي�ت األبي�ض
م�ع الرئيس األمريكي ج�و بايدن ،وحديثه
ع�ن تعزيز مب�ادئ الديمقراطي�ة وحقوق
اإلنس�ان يف العال�م ،وكذلك تغري سياس�ته
الخارجي�ة يف مل�ف الح�رب على اليم�ن،
وعالقته بالس�عودية وحوار واش�نطن مع
الجمهورية اإلسلامية يف إي�ران ،واحتمال
ع�ودة االتف�اق الن�ووي ،كله�ا عوام�ل
مس�اعدة جدا ً لتهدئة األوض�اع يف منطقة
الخليج عموماً ،والبحرين خصوصاً ،ولكن
يبقى الس�ؤال األبرز :هل ستنتظر السلطة
يف البحرين إملاءات الخارج عليها إلحداث
تح�والت يف الداخل أم أنه�ا قد تمتلك القرار
الج�ريء ببدء حوار م�ع املعارضة وإطالق
رساح القي�ادات السياس�ية م�ن الس�جن
لتحقيق استقرار بدالً من تعقيد امللف أكثر
والحكم عىل األزمة السياسية باملؤبد؟
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الموسوي يقدم طعنا بالقرار ..

احلكم الر�شيد للريا�ضة

اللجنة القضائية تستبعد سبعة مرشحين
من انتخابات االولمبية

الغالبي�ة العظم�ى إن ل�م نقل جمي�ع العاملين واملهتمّين واملتابعني
للوس�ط الري�ايض ّ
يرتقبون ويتابع�ون أخبار قانون األندي�ة بعد أن تم
التصويت على قانون االتحادات ،وكما هو حال الس�نوات املاضية من
عم�ر الرياضة العراقية امليلء بالرصاعات والخالفات أصبحت مس�و ّدة
القان�ون موضوعا ً لالختالف يف ال�رأي والخالف أحيانا ً بني طرفني األول
ّ
يتبنى املسودة وحوله الداعمون والثاني يرفضها وحوله املعارضون!
ّ
س�يتبنى اإللزام ال�دويل ويحوّله اىل التزام
لننتب�ه إىل أن القانون الجديد
وطني بتطبيق معايري الحُ كم الرش�يد وهذا اإللزام س ُينهي أغلب حاالت
التزييف والتضليل التي مارسها الفاسدون واملعتاشون عىل الرياضة !
الي�وم ّ
نتوقف عند مفردة (الحكم الرش�يد) التي وردت يف القانونني لِما
له�ا من أهمية قص�وى ،بل إن تطبي�ق مبادئ الحُ كم الرش�يد من قبل
اتحاداتنا وأنديتنا سيكون جواز املرور لبقائها ضمن الهيئات الرياضية
الدولية واملش�اركة يف بطوالتها ومنافس�اتها ،وهذا ّ
توقع وتحليل وفقا ً
ملعرفتنا بمتغّي�رّ ات وآليات عمل الهيئات الرياضي�ة الدولية ومتبنياتها
ومنطلقاتها وفلس�فة عملها التي ش�هدت إن جاز لن�ا التعبري ثورتني،
األوىل إداري�ة تنظيمية بدأت مالمحه�ا يف العام  2000والثانية إصالحية
يف العام  2016س�عت من خاللها تلك الهيئات الس�تعادة ثقة الجمهور
بها بعد فضائح الفساد التي كادت أن تعصف بها وكان أبرزها اعتقال
(باتري�ك هيكي) أحد القي�ادات العليا داخ�ل اللجنة األوملبي�ة الدولية،
بتهم�ة التالعب ببيع تذاك�ر حفل افتتاح أوملبياد ري�و ،وكذلك فضيحة
فس�اد الفيفا يف  2016التي عصفت برئيسها ومعه قرابة  10مسؤولني
من القيادات العليا بس�بب فضائح تالعب يف بيع حقوق النقل التلفازي
وملفات استضافة بطوالت كرة القدم.
أحد األس�س التي ّ
تبنته�ا الثورة اإلصالحية للهيئ�ات الرياضية الدولية
هو تطبيق مبادئ الحُ كم الرش�يد عىل عملها
وعم�ل االتح�ادات األعض�اء فيه�ا وكذل�ك
(األعض�اء ضمن أعضائه�ا) ونجد من املفيد
لقرّائن�ا ال ِكرام التعرّف على مبادئها ،وكيف
ْ
ألزم�ت الهيئ�ات الرياضي�ة الدولية نفس�ها
وأعضائها بتطبيق مبادِئها فالحُ كم الرش�يد
ٌ
ٌ
أو َ
حديث يف اللغة العربية،
لف�ظ
(الحو َْكمَة)
ودلي�ل حداثت�ه أن مجم�ع اللغ�ة العربية يف
القاهرة أقرّه يف العام .2002
حسين جبار
قدر تعلّق األم�ر بالهيئ�ات الرياضية ،وقدر
معرفتنا البس�يطة ُيمكن أن نضع للحوكمة
التعري�ف الت�ايل( :وض�ع سياس�ة واضح�ة مُ ح� َّددة األه�داف ،وإدارة
متناس�قة ،وتوجيه مُ ّ
فاعل للهيئة الرياضية،
مستقلّة
نظم ،وتش�غيل ِ
ِ
م�ع بيان وتحدي�د دقيق للمهام والواجب�ات والصالحيات لكل جز ٍء من
مكوّناتها).
ونس�تعرض نماذج م�ن أنظمة أساس�ية للهيئ�ات الرياضي�ة الدولية
الت�ي ّ
تؤكد عىل أعضائها برضورة تطبيق مبادئ الحُ كم الرش�يد ومنها
االتحاد الدويل للس�يارات  FIAحيث ّ
نصت املادة  3من نظامه األس�اس
على اآلتي (يج�ب عىل  FIAاحترام أعىل معايري الحوكمة والش�فافية
والديمقراطية ،بما يف ذلك وظائف وإجراءات مكافحة الفساد).
أما االتحاد الدويل لكرة القدم ( )FIFAفقد ع ّدل نظامه األس�اس ضمن
مؤتم�ره يف 2016وأضاف ما ّدة مس�تقلّة تخص تطبي�ق مبادئ الحُ كم
الرشيد عليه وعىل أعضائه وعىل أعضاء أعضائه (أي الروابط واألندية)
وه�ي امل�ادة  15التي أك�دت عىل جمي�ع االتحادات األعض�اء برضورة
االلت�زام به�ا يف تعميم�ه بالع�دد  1588يف  30حزي�ران 2017املتضمّن
تعدي�ل األنظمة األساس�ية لالتح�ادات األعضاء ،وبم�ا يضمن تطبيق
مبادئ الحُ كم الرشيد.
وكذل�ك الحال بالنس�بة لألوملبي�ة الدولية التي وضعت فصالً مس�تقالً
ّ
ولعل
يف الئح�ة أخالقياته�ا يتضمّ�ن تطبي�ق مبادئ الحُ ك�م الرش�يد،
م�ن املناس�ب التذكري أن أحد ه�ذه املبادئ هو انتخ�اب أو تجديد الثقة
بأصح�اب املناصب بش�كل مُ نتظ�م وهو األمر الذي جسّ �ده القانون يف
تحديد فرتة الواليتني وأثار موجة من االعرتاضات!
ُ
ومنذ س�نوات بإلزام
إن مرجعي�ات الحرك�ة الرياضية يف العال�م بدأت
أعضائه�ا بتطبيق هذه املبادئ التي تضمِن نزاهة وش�فافية األعضاء،
ونقول ألنديتن�ا واتحاداتنا إن كان نظام الرتاخيص جواز مرور فرقكم
الكروية للمش�اركة يف بطوالت االتح�ادات القارية فإن االلتزام بتطبيق
معايير الحُ كم الرش�يد خالل الس�نوات القادمة س�يكون الحاس�م يف
بقائك�م ضمن املنظومة الرياضية الدولي�ة  ..وإال تخرجوا منها ُ
في
بخ ّ
حنني!

تعقد الجمعية العامة للجنة األوملبية
الوطني�ة بفن�دق املنص�ور ميليا يف
العاصمة بغداد مؤتمرين انتخابيني
يقامان عند الس�اعة الحادية عرشة
م�ن صباح�ي اليوم الخمي�س وغدا
الجمعة.
وق�ال مدير املكت�ب االعالمي للجنة
األوملبي�ة حسين علي حسين يف
بي�ان تابعت�ه /املراق�ب العراق�ي/
ان «حض�ور املعنيين ،االعض�اء
واملرش�حني ،س�يكون عند الساعة
الع�ارشة تحضيرا ً للمؤتم�ر فيم�ا
ستبدأ أعمال املؤتمرين عند الساعة
الحادية عرشة تماماً».
ً
وبّي�نّ
قائلا ان «مؤتم�ر الي�وم
الخميس سيكرس النتخاب العنارص
املمي�زة ،وممثلة العنرص النس�وي،

وممثيل الالعبين األوملبيني ،وممثيل
االتحادات غير األوملبية املعرتف بها
من قبل األوملبية الدولية» ،مستطردا ً
قول�ه «فيم�ا س�يكرس مؤتمر يوم
الجمعة النتخاب املكتب التنفيذي».
وخت�م مدي�ر املكت�ب االعالم�ي
للجن�ة األوملبي�ة ترصيح�ه قائالً ان
«املؤتمري�ن س�يقامان بحض�ور
ممثلني عن اللجن�ة األوملبية الدولية
واملجلس األوملبي اآلسيوي من خالل
برنامج (زوم) عرب ش�بكة االنرتنيت
بصف�ة مراق�ب ،فيم�ا س�تحرر
دع�وات خاصة لعدد محدد من كبار
الشخصيات املحلية املعنية لحضور
املؤتمرين.
وكانت اللجنة القضائية الس�باعية
املرشف�ة على االنتخاب�ات األوملبية

قد إستبعدت س�بعة مرشحني وذلك
السباب مختلفة.
وق�ال مدي�ر املكت�ب االعالم�ي يف
اللجنة األوملبية حسين عيل حسين
ان «اللجن�ة القضائي�ة درس�ت
ّ
ملف�ات جمي�ع املرش�حني وأبعدت
الس�ادة رسمد عب�د األل�ه النتهاكه
مدوّن�ة الخل�ق الري�ايض ،وعلي
جعفر س�ماكة لش�موله باجراءات
هيئة املس�اءلة والعدالة ،ورند سعد
محم�ود النتهاكها قان�ون مكافحة
املنش�طات ،وش�عالن عب�د الكاظم
لثب�وت توثي�ق قيد جنائ�ي ،وجميل
عزي�ز جعين لع�دم إس�تكماله
متطلبات الرتش�يح ،وسمري صادق
املوسوي لوجود قرار عدم معارضة
بتسليم رئاسة اتحاد الجودو ،وعدي

العراق ينال  13ميدالية ببطولة العرب
للقوة البدنية

طارق الربيعي لع�دم وجود إعرتاف
من األوملبية الدولية».
ومىض حسين للقول ب�ان «اللجنة
القضائي�ة ّ
مكن�ت إتح�اد الطائ�رة
م�ن تقديم مرش�ح بديل ،مس�توف
للرشوط ،ب�دالً عن املس�تبعد ،كون
االتحاد من املكونات الرئيسة للجنة
اآلوملبية».
وختم مدير املكت�ب االعالمي للجنة
األوملبي�ة ترصيحه مبينا ً «ان اللجنة
القضائي�ة املرشفة على االنتخابات
قبل�ت ترش�يح احمد ش�مس الدين
مولود مرش�حا ً عن اتحاد املصارعة

بدالً عن املرشح املستبعد».
جدي�ر بالذك�ر ان الجمعي�ة العامة
للجن�ة اآلوملبي�ة س�تنعقد الي�وم
الخمي�س ،وعلى م�دار يومين،
النتخ�اب أعضائه�ا التكميليين
واملكت�ب التنفي�ذي الجدي�د للجن�ة
األوملبية الوطنية العراقية.
م�ن جهت�ه أعل�ن رئي�س اتح�اد
الج�ودو العراقي س�مري املوس�وي،
أنه س�يطعن بق�رار اس�تبعاده من
انتخابات االوملبية.
وق�ال املوس�وي إن «الق�رار غريب
السيما وان لديه اعرتاف دويل يعرتف

برشعيته وال�ذي ال يعرتف بمقررات
املحاك�م العراقية اال يف حال صدوره
من محكمة كاس الدولية».
وأض�اف أن «االتحاد ال�دويل للجودو
س�بق أن ارس�ل لالوملبي�ة العراقية
خطابا ً يؤكد له بانه اليعرتف بالشأن
الداخيل وان القرار االول واالخري هو
الق�رار الدويل» ،الفت�ا اىل ان «قانون
االتح�ادات الت�ي ص�ادق عليه�ا
الربملان العراق�ي ينص باحد فقراته
ان املق�ررات م�ع مايق�رره االتحاد
الدويل وليس مع ما تقررها الجهات
الداخلية».

كورونا يضرب محترفين والعبا محليا من الكرخ
كش�ف رئيس الهي�أة االدارية لنادي الك�رخ رشار حيدر،
إصاب�ة محرتفني إثنين من فريق الك�رة بالنادي ،إضافة

لالعب محيل بفريوس كورنا.
وق�ال حي�در إن «الفحوص�ات املختربي�ة أثبت�ت إصابة
املحرتفين س�ليمون وفران�ك الفي�س بفيروس كورنا،
إضاف�ة إلصاب�ة منتظر عبد االمري يف وقت س�ابق بنفس
الفريوس».
وأض�اف إن «منتظ�ر عب�د االمير اتخ�ذ الحج�ر املن�زيل
قب�ل أي�ام ،فيما تم نق�ل املحرتفني س�ليمون والفيس اىل
مستش�فى السلام يف معرض بغداد الدويل إلجراء العالج
والحظر الطبي».
يذك�ر أن لجنة املس�ابقات يف التطبيعي�ة ،وجهت بإجراء
عمليات تعفري وتعقيم الالعبني قبل الدخول اىل املباراة.

احمد علي مرشح للمشاركة
باولمبياد طوكيو

بعد انسحاب الصناعات ..زاخو يتأهل لربع نهائي الكأس
حصد املنتخب العراقي للقوة البدنية ،ثماني ميداليات
ذهبي�ة وثالث فضية وميداليتين برونزيتني يف بطولة
الع�رب املقامة يف مرص ،والتي تش�ارك فيها  11دولة
عربية.
واش�ارنائب رئيس االتح�اد العربي ورئي�س االتحاد
العراقي للقوة البدنية كالسك الكابتن ربيع الزبيدي يف
بيان تابعته /املراقب العراقي /إىل «املش�اركة الجدية

وال�روح املعنوي�ة التي يتمت�ع بها اعض�اء الفريق يف
البطولة رغم جائحة كورونا».
وق�ال الزبي�دي إن «الالعبين ارصوا على الذه�اب
واملش�اركة من اجل رفع اس�م العراق يف ه�ذا املحفل
العربي املهم».
واضاف الزبي�دي ان «البطولة ناجحة جدا وان العراق
سوف يستضيف بطولة العرب القادمة لرفع االثقال».

الجوية يختار ملعب التاجي في بطولة الكأس
ق�ررت الهيئ�ة االداري�ة لن�ادي القوة
الجوي�ة الري�ايض ،اختي�ار ملع�ب
التاجي ارضاً للصقور يف بطولة كأس
العراق .وقال املنس�ق االعالمي للنادي
عالء محم�د ان «الهيئة االدارية لنادي
القوة الجوية الريايض وبالتشاور مع
الكادر التدريبي اخت�ارت ملعب نادي
التاجي الريايض ملواجهة القوة الجوية
والنجف» .واض�اف ان «اختيار امللعب
جاء بس�بب خض�وع ملعب الش�عب
الدويل العمال الصيانة استعدادا ً ملوسم

تأه�ل فري�ق ن�ادي زاخ�و رس�ميا
اىل ال�دور رب�ع نهائ�ي م�ن كاس
العراق بعد انس�حاب منافس�ه نادي
الصناعات الكهربائية من البطولة.
وق�ررت الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي
الصناع�ات الكهربائي�ة بالتش�اور
م�ع الجه�از الفن�ي لفري�ق الك�رة
االنس�حاب من بطول�ة كأس العراق
بس�بب تزامنها مع توقي�ت مباراتي
الفريق يف الدوري للجولتني الخامسة
والعرشين والسادسة والعرشين.
وم�ن املق�رر أن يواج�ه فري�ق
الصناع�ات الكهربائية نفط البرصة
ً
أيض�ا يف البرصة،
يف البصرة وامليناء
حي�ث تأتي مب�اراة زاخ�و يف بطولة

ال�كأس يف زاخ�و م�ا بين هاتين
الجولتين .ورأت الهيئ�ة اإلداري�ة
للن�ادي إن هذا األمر س�يولد االرهاق
لدى الالعبني من ناحية الجهد البدني

والرتكي�ز الذهن�ي مم�ا س�ينعكس
س�لبا ً عىل ادائهم يف املباريات املقبلة
وكذلك بس�بب الضائق�ة املالية التي
يمر بها النادي.
اعل�ن االتح�اد العراق�ي بك�رة
الس�لة ،ان اللجنة املنظمة الوملبياد
طوكي�و رش�حت الحك�م ال�دويل
العراقي احمد عيل الشوييل لقيادة
املباريات يف االوملبياد.
وق�ال امني رس االتح�اد خالد نجم
ان «االوملبية الدولية الغت االسماء
الت�ي رش�حت س�ابقا ً
لتقود مباريات كرة
الس�لة يف اوملبياد

كورونا يصيب درجال و 15موظفا بوزارة الشباب

الصي�ف» .وس�تقام مب�اراة الصقور
والنجف يوم غد الجمعة عند الس�اعة

الثالثة عرصا ضمن دور الس�تة عرش
من بطولة كأس العراق.

اصيب وزير الش�باب والرياضة عدنان
درج�ال ،بفيروس كورون�ا املس�تجد
«كوفيد .»19
وق�ال مص�در مق�رب من درج�ال ان
«وزي�ر الش�باب والرياض�ة عدن�ان
درجال ،ش�عر ببع�ض االعراض خالل
االي�ام املاضي�ة مم�ا دفع�ه الج�راء
الفحوص الطبية».
واوض�ح ان «نتائج الفح�وص الطبية

ظهرت واثبتت اصابة درجال بفريوس
كورون�ا ،حي�ث يخض�ع االن للحج�ر
الصحي يف منزله».
اىل ذلك اثبتت الفحوص الطبية ،اصابة
 15موظفا ً يف وزارة الشباب والرياضة.
واج�روا موظف�ي وزارة الش�باب
والرياض�ة الفحوص الطبية بعد ثبوت
اصابة وزير الش�باب والرياضة عدنان
درج�ال بفريوس كورون�ا .واوضح ان

الفح�وص اثبت�ت اصابة مدي�ر عام
دائرة الرتبي�ة البدنية والرياضة احمد
املوس�وي و 14موظف�ا ً اخ�را ً
بفايروس كورونا.
يذكر ان وزارة الشباب
قد اك�دت امس ،ان
درجال يم�ر بحالة
صحية مستقرة

طوكيو بسبب جائحة كورونا».
واوض�ح ان «حكمنا ال�دويل احمد
علي الش�وييل ،عاد للرتش�يح من
جدي�د من بين نخبة م�ن الحكام
الدوليني التي ستشارك يف االوملبياد
ويكون ممثالً للعراق يف هذا املحفل
الدويل».
ومن املقرر ان تقام منافسات كرة
الس�لة للفترة م�ن  25تموز
ولغاية  8اب املقبلني.

فينالدوم ينفي اتفاقه مع برشلونة
نف�ى الهولن�دي جورجيني�و فينال�دوم ،نج�م
ليفربول ،األنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن اتفاقه
عىل االنتقال لربشلونة ،يف نهاية املوسم الجاري.
وينته�ي عقد فينالدوم ( 30عامً �ا) مع ليفربول
بنهاية املوس�م الجاري ،ومن املتوقع أن يخوض
تجرب�ة جديدة خ�ارج أنفيل�د ،بد ًءا من املوس�م
املقبل.
وارتبط اس�م فينالدوم مؤخ�رًا باالنتقال إىل أكثر

من ن�ادٍ ،لع�ل أبرزهم برش�لونة ،بحك�م تواجد
مواطن�ه ومدرب�ه الس�ابق يف منتخ�ب هولن�دا
رونالد كوم�ان ،على رأس اإلدارة الفنية للفريق
الكتالوني.
ويتواجد فينالدوم حال ًيا مع منتخب هولندا استعدا ًدا
لخوض  3مباريات أمام تركيا والتفيا وجبل طارق،
ضمن تصفيات مونديال .2022
وق�ال فينال�دوم يف ترصيح�ات نقلته�ا صحيفة

الرياضية

«موندو ديبورتيفو» اإلسبانية« :سنتحدث دائمًا
عن هذه األش�ياء وعن مس�تقبيل ،لكن كما قلت
يف مناسبات أخرى ،ليس لدي أخبار حتى اآلن».
وعما تردد بشأن اتفاقه مع برشلونة ،علق« :هذا
ما قيل يف وسائل اإلعالم ،لكن ليس لدي أخبار».
وخت�م« :عندم�ا يوجد يشء ملموس ،س�أتحدث
عنه ،لكن حال ًيا ال توجد أي أخبار ،أنا هنا للحديث
عن مبارياتنا ضد تركيا والتفيا وجبل طارق».

رونالدو يرغب بالعودة إلى الريال..

يوفنتوس يرحب برحيل رامسي الى البريمرليغ ويعقد انتقال رابيو
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ستونز :ألقاب السيتي
ستساعد إنجلترا
أكد جون ستونز ،مدافع مانشستر سيتي ،أنه كان يعاني من
اإلحباط ،بسبب عدم إمكانية مساعدة المنتخب اإلنجليزي،
خالل فترة استبعاده على مدار  16شهرا ،لكنه حاول تشجيع
نفسه على تحسين مستواه من أجل العودة.
وخاض ستونز مباراته الدولية الـ 39واألخيرة ،أمام الجبل
األسود في .2019لكن بعد مسيرة محلية رائعة ،استعاد موقعه
في تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت ،قبل خوض ثالث
مباريات هذا الشهر ،في تصفيات كأس العالم  ،2022أمام
سان مارينو وألبانيا وبولندا.وقال ستونز «كان األمر صعبا
جدا ،وأعتقد أن هذا شعور أي شخص آخر ..كان من الصعب
مشاهدة المباريات من المنزل ،يشعر المرء بالعجز بسبب عدم
قدرته على المساعدة ،لكني استخدمت ذلك كدافع من أجل
التحسن».وأضاف «عندما تلقيت االستدعاء ،انتابتني مشاعر
رائعة ..لقد عملت بجدية كبيرة ،وكنت أسمع بعض الناس
تقول ‹أنت تستحق العودة› ،لكني لم أكن أضمن العودة حتى
تلقيت رسالة االستدعاء».وساهم ستونز ،إلى جانب زمالئه
في المنتخب اإلنجليزي ،كايل ووكر وفيل فودين ورحيم
سترلينج ،في مسيرة رائعة للسيتي هذا الموسم ،مع استمرار
محاولة حصد أربعة ألقاب.وقال المدافع البالغ عمره  26عاما،
إن حصد األلقاب تحت قيادة بيب جوارديوال ،سيترك أثره
اإليجابي على تشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا ،هذا العام.
وأضاف «هذه عقلية االنتصارات ،وإذا أحضرناها إلى
تشكيلة إنجلترا ،ستمثل شيئا ثمينا ..كنت أود أن ينضم الجميع
إلى المعسكر ،بعد الفوز بشيء ،لكن هذا غير ممكن».

بايرن ميونخ يقتحم
السباق لضم فاسكيز
يس�عى مانشستر س�يتي للتعاقد مع العب وسط
يوفنتوس ،يف إطار املريكاتو الصيفي املقبل ،بحسب
تقري�ر صحف�ي إيطايل.ويتعل�ق األم�ر بالفرنسي
أدري�ان رابي�و ،ال�ذي ش�ارك يف  72مب�اراة بجميع
املس�ابقات ،منذ انضمامه للبيانكونريي بعد نهاية
ً
جريمان.ووفق�ا لصحيفة
عق�ده مع باريس س�ان
«توتو س�بورت» اإليطالية ،يرغب بي�ب جوارديوال،
املدير الفني للس�يتي ،يف تدعيم وس�ط ملعبه ،لكنه
سيجد صعوبة يف إبرام الصفقة ،نظرًا ألن يوفنتوس
ليس مستع ًدا لرتك رابيو.لكن يف الوقت ذاته ،ال يمانع
البيانكونيري يف رحيل العبه الويلزي ،آرون راميس،
ال�ذي عانى م�ن تك�رار اإلصاب�ات ،األم�ر الذي
دفع النادي للرتحيب ب�أي عروض له.وكانت
أنب�اء قد ترددت مؤخرًا ع�ن رغبة كل من،
ليفربول ووس�ت ه�ام ،يف إعادة راميس
للربيمريليج.وأضافت «توتو سبورت»

أن الثالث�ي ،أليك�س س�اندرو ومري�ح
ديمريال ودوجالس كوس�تا ،لديه عروض
من ال�دوري اإلنجلي�زي املمت�از ً
أيضا.من
جهته وضع الربتغايل كريس�تيانو رونالدو،
ً
رشطا
نج�م يوفنتوس،
وحي� ًدا م�ن أجل
ا لع�و د ة
لري�ا ل

البورتا :كومان مدربنا في الموسم المقبل
أبل�غ الرئيس الجديد لربش�لونة،
خ�وان البورتا ،الهولن�دي رونالد
كوم�ان ،املدي�ر الفن�ي للفريق،
بمصيره ،وفقا لتقري�ر صحفي
إس�باني.وعاد البورت�ا لرئاس�ة
الن�ادي الكتالوني مؤخرًا ،ومنذ ذلك
الحني ،انترشت العديد من الش�ائعات
حول احتمالية اإلطاحة بكومان.
لكن بحسب صحيفة «ماركا» اإلسبانية،
ح�دث اتصال بني الطرفين ،وأكد خالله
رئي�س برش�لونة للم�درب الهولن�دي،
أن�ه مس�تمر بمنصبه يف املوس�م املقبل.
وأضافت الصحيفة أن هذه املرة ليس�ت
األوىل ،الت�ي يؤكد فيها البورت�ا لكومان

هذا األمر ،حيث سبق أن حدث
ذل�ك خلال رحل�ة الفري�ق إىل
باريس ،ملواجهة س�ان جريمان
يف دوري أبطال أوروبا.ومع ذلك،
قالت «م�اركا» إن كوم�ان يدرك
تمامً �ا ،أن نتائ�ج البلوجران�ا هي
التي ستحدد مستقبله.
ومنذ توليه تدريب برشلونة ،خرس
الهولندي كأس الس�وبر اإلسباني
أم�ام أتلتيك بيلباو ،كما ودع دوري
أبط�ال أوروبا م�ن دور الـ 16أمام
س�ان جريمان ،بينم�ا تأهل لنهائي
كأس مل�ك إس�بانيا ،وينافس بقوة
مؤخرا عىل لقب الليجا.

لوف يبرر رفضه استمرار كروس مع المانشافت
علق يواكيم لوف ،مدرب منتخب أملانيا ،عىل اإلصابة املفاجئة التي تعرض لها العب الوسط املخرضم
توني كروس ،والتي دفعته الس�تبعاده من املعس�كر .وتلقى مدرب املانش�افت رضبة مفاجئة قبل
افتتاح مش�وار فريقه بالتصفيات املؤهلة لبطولة كأس العالم  ،2022والذي س�يبدأ اليوم الخميس
بمواجهة أيس�لندا .وأبرزت شبكة «سكاي سبورت أملانيا» ترصيحات لوف عن إصابة كروس ،حيث
قال «لقد قام القس�م الطبي بفحص ومعالجة توني بكش�ل مكثف» .وأضاف «لقد كان يريد البقاء
معنا ،لكنني آثرت اس�تبعاده من أجل أن يتعاىف تمامً ا من اإلصابة ،وهو ما يجب أن يكون أولوية بالنس�بة
لنا» .وال يقترص األمر عىل كروس وحده ،بل إن معس�كر املنتخب األملاني يضم نيكالس س�ويل ،الذي تعرض
إلصابة عىل مستوى الفخذ ،فيما يعاني روبني جوسينس من مشكلة عضلية .كما وصل جوشوا كيميتش إىل
املعسكر متأثرًا بإصابته بنزلة برد ،وهو ما أبعده عن الظهور يف قائمة بايرن ميونخ أمام شتوتجارت ،السبت
املايض ،يف الدوري األملاني.

فالفيردي مهدد بالغياب عن موقعة ليفربول
ق�ال تقري�ر صحفي إس�باني إن الع�ب ريال مدري�د تعرض إلصابة وب�ات مهددا
بالغياب عن املالعب ملدة أس�بوعني وبالتايل عدم الظهور أمام ليفربول يوم 6
نيس�ان املقبل يف ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وبحسب صحيفة «ماركا»
ف�إن األوروجويان�ي فيدي فالفريدي ،العب وس�ط ري�ال مدريد ،غاب عن
تدريب�ات فريق�ه الجماعية حي�ث يعاني من إصابة.وخ�اض ريال مدريد
ً
مران�ا ،يف غياب العيبه الدوليني ،بجانب فالفريدي الذي يعاني من انزعاج
عضلي الذي س�يبقيه خارج املالعب ملدة أس�بوعني على األقل.وأضافت
الصحيفة ،أن موقف فالفريدي من اللحاق بموقعة الذهاب أمام ليفربول
يف ربع نهائي دوري األبطال ،يوم  6نيسان املقبل ،سيكون معق ًدا للغاية.
ً
أيضا خالل تواجده
وكان النجم األملاني توني كروس ،قد تعرض لإلصابة
مع منتخ�ب بالده ،ليغادر املعس�كر ويع�ود إىل إس�بانيا.وانضم الثنائي
فالفريدي وكروس ملجموعة املصابني يف ريال مدريد ،والتي تشمل ماريانو
دياز وألفارو أودريوزوال وإيدين هازارد وداني كارفاخال.

مدريد يف الصيف املقبل.
وارتبط اس�م رونالدو مؤخرًا
بالع�ودة لريال مدري�د ،بعد
 3س�نوات م�ن
رحيل�ه إىل

يوفنتوس ،وذلك بعد أن فشل يف قيادة البيانكونريي
لتحقيق لق�ب دوري أبطال أوروبا.وبحس�ب إذاعة
«كادني�ا كوب�ي» اإلس�بانية ،فإن رونالدو اشترط
تلق�ي اتص�الاً من مس�ؤويل ريال مدري�د يطالبونه
فيه بالع�ودة ،من أجل املوافقة على ارتداء قميص
املرينج�ي م�رة أخرى.وأضاف التقري�ر ،أن رونالدو
عىل اس�تعداد لرتك يوفنتوس والع�ودة لريال مدريد
وإنهاء مسريته يف س�انتياجو برنابيو ،والذي شهد
االنفج�ار الحقيق�ي للنج�م الربتغايل.وأوضحت
اإلذاع�ة أن رونال�دو مقتنع ج� ًدا بأنه ال يزال
بإمكانه تقديم الكثري لريال مدريد.وكانت
أنب�اء قد ترددت ع�ن رغبة يوفنتوس يف
التخلص من رونالدو الصيف املقبل،
يف ظل ارتفاع راتبه ،والذي يصل إىل
نحو  30مليون يورو سنو ًيا.

هولندا تدرس حضور
الجماهير في
مباريات اليورو
هوج�و دي يون�ج ،وزير الصح�ة يف هولندا ،إن
ق�ا ل
الحكومة تدرس إمكانية السماح للجماهري بالتواجد يف
مدرج�ات ملعب (يوهان كرويف أرينا) ،الذي يحتضن  4مباريات
يف بطول�ة األم�م األوروبي�ة ،الصي�ف املقبل.وأك�د دي يونج خالل
مؤتمر صحفي «م�ع وجود اختبارات الدخول من املمكن الس�ماح
ألعداد أكرب بالحضور» ،بينم�ا أضاف أنه يأمل «إمكانية اللعب أمام
الجماهري ،وبأكرب عدد ممكن».ووفقا لترصيحات الوزير ،فإن وزيرة
الرياضة يف البالد ،تمارا فان آرك« ،دخلت يف مناقش�ات مس�تمرة مع
االتح�اد الهولندي لكرة القدم ،حول بطولة أمم أوروبا» ،وأن الحكومة
بأكملها تس�تعرض «ما يمكننا تقديمه من أجل هذا الحدث».ولم يرش
وزي�ر الصحة ،إىل إذا ما كان يقصد بـ»اختب�ارات الدخول» ،اختبارات
الكش�ف عن فريوس كورونا املس�تجد فقط ،أو ما إذا كانت الش�هادة
الرقمي�ة املحتمل�ة للقاحات الت�ي أعدتها املفوضي�ة األوروبية إلعادة
تنشيط املوسم السياحي هذا الصيف ،ستكون صالحة أيضا.
وتحتض�ن  12مدينة بطولة اليورو الصيف املقبل ،من بينهما
أمسرتدام التي ستقام فيها مباريات منتخب هولندا يف
املجموعة الثالثة أمام كل من أوكرانيا والنمس�ا
ومقدونيا الش�مالية ،باإلضاف�ة ملباراة ثمن
النهائ�ي بني وصيف�ي املجموعتني األوىل
والثانية.
وكتجرب�ة لحضور الجماهري ،س�يتم
الس�ماح بحض�ور  5آالف مش�جع
خالل مب�اراة منتخ�ب هولندا أمام
التفيا ،الس�بت املقب�ل ،عىل ملعب
(يوه�ان كروي�ف أرين�ا) ضم�ن
التصفيات املؤهلة ملونديال 2022
بقطر.
م�ن جانب�ه ،أب�دى االتح�اد
الهولن�دي س�عادته بالقرار،
بينما أبدى أمنيته يف السماح
بحض�ور الجماهير خالل
األس�ابيع األخيرة م�ن
ال�دوري «اإليرديفيزي»
يف أيار املقبل.

يس�عى باي�رن ميونخ لض�م أحد نج�وم ري�ال مدريد ،يف
املريكات�و الصيفي املقبل ،وفق�ا لتقرير صحفي كتالوني.
ويتعلق األمر بالالعب اإلس�باني يف صفوف الفريق امللكي،
لوكاس فاس�كيز ( 29عامً �ا) ،الذي ينتهي عق�ده بنهاية
املوس�م الج�اري ،ويبدو أن�ه يريد خوض تجرب�ة جديدة،
بعد رفضه لع�رض املريينجي من أجل التجديد.وبحس�ب
صحيف�ة «مون�دو ديبورتيف�و» الكتالوني�ة ،ف�إن بايرن
ميونخ هو آخر املهتمني بالحصول عىل خدمات فاس�كيز،
يف صفقة مجانية الصيف املقبل ،إىل جانب ميالن وآرسنال
وتوتنهام.وأضاف�ت الصحيف�ة أن فاس�كيز سيرحب
باالنتق�ال لبايرن ،واللعب تحت قي�ادة املدرب هانز فليك،
الذي يسعى لالستفادة من اإلسباني متعدد االستخدمات،
ال�ذي يجيد اللعب يف الخط الخلفي والوس�ط والهجوم ،ما
يجعله العب «جوكر».
وش�ارك فاس�كيز ،ه�ذا املوس�م ،يف  31مباراة م�ع ريال
مدريد ،يف جميع املسابقات ،حيث سجل هدفني وصنع .7
ويعتمد بايرن يف الس�نوات األخرية،
سياس�ة ض�م الالعبين
الذي�ن يس�تطيعون
اللع�ب يف أكث�ر
م�ن مرك�ز ،عىل
غ�رار ل�وكاس
هر نا ند ي�ز
و بنيا مين
با ف�ا ر د
و أ لفو نس�و
ديفيز.

الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
جربان خليل جربان
ّ
إن القلب بعواطفه املتش�بعة يماث�ل األرزة بأغصانها املتفرقة ،فإذا
ما فقدت ش�جرة االرز غصناً قوياً تتأل�م ،ولكنها ال تموت بل تحول
قواها الحيوية إىل الغصن املجاور لينمو ويتعاىل ويمأل بفروعه مكان
الغصن املقطوع .كلما زاد حبك لش�خص ما زادت حساس�يتك تجاه
ألفاظه وترصفاته وردود فعله ،وألنك تتوقع منه أن يداري مشاعرك
دائماً ،لذلك ُ
س�تجرح منه كثرياً .تالقى الجمال والقبح ذات يوم عىل
ش�اطئ البحر ،فق�ال كل منهما لآلخر :هل لك أن تس�بح؟ ثم خلعا
مالبسهما وخاضا ال ُعباب وبعد بره ٍة عاد القبح إىل الشاطئ وارتدى
ثي�اب الجمال ومىض يف س�بيله ،وجاء الجمال أيضاً م�ن البحر ولم
يجد لباسه وخجل كل الخجل أن يكون عارياً ولذلك لبس رداء القبح
ومضى يف س�بيله ،ومنذ ذلك اليوم والرجال والنس�اء يخطئون كلما
تالقوا يف معرفة بعضهم البعض ،غري أن هنالك نفرا ً ممن يتفرسون
يف وجه الجمال ويعرفونه رغم ثيابه ،وثمة نفر يعرفون وجه القبح،
والثوب الذي يلبسه ال يخفيه عن أعينهم.
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أبيات خالدة في الذاكرة
كعب ابن زهري
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ً
شعريا
لغة بعضها تأخذ أسلوبا

«قبوط هتلر» قصص عن تأثيرات الحرب على
الجيش و إثارة الهلع في نفوس المدنيين
املراقب العراقي /املحرر الثقايف...
يرى الناقد والكاتب ياسني شامل
ان مجموع�ة «قب�وط هتل�ر»
القصصي�ة للكاتب حميد الزاميل
تشير اىل ان تأثيرات الح�رب ال
تقترص عىل الجيش وثمة مسألة
أخ�رى ه�ي أن الح�رب ل�م تكن
تخص الجن�ود وحده�م .بل إنها
أشد إثارة للهلع يف نفوس املدنيني.
وق�ال ش�امل يف ق�راءة نقدي�ة
خ�ص بها (املراق�ب العراقي) :ال
نس�تطيع أن نجد تعريف�ا ً واحدا ً
للقصة القصرية يحظ�ى باتفاق
اآلراء ،ولعلن�ا نج�د تعريف إدغار
ألن بو يش�كل وضوح�ا ً ويعطينا
تص�ورا ً مقب�والً ،حي�ث يق�ول:
«تق�دم القص�ة الحق�ة ،يف رأينا،
مج�االً أكث�ر مالئمة ،دون ش�ك،
لتدري�ب القرائ�ح األرقى س�موّاً،
مم�ا أن تقدم�ه مج�االت النث�ر
العادية األخرى.
وأض�اف :يبن�ي الكات�ب القدير
قص�ة ،ل�ن يش�كل فك�ره ليوائم
أحداث�ه إذا كان فطن�اً ،إال بعد أن
يدرك جيدا ً أثرا ً ما ،وحيدا ً ومتميزاً،
عندئ�ذ يخرتع األح�داث ويركبها
بطريقة تس�اعده يف إحداث األثر
ال�ذي أدرك�ه .وإذا عجزت جملته
االفتتاحي�ة ع�ن إبراز ذل�ك األثر،

فمعن�ى ذل�ك أن�ه فش�ل يف أوىل
خطواته .ويف عملية اإلنشاء كلها
يجب أن ال تكت�ب كلمة واحدة ال
تخ�دم العم�ل بطريق�ة مبارشة
أو غير مب�ارشة التصمي�م الذي
خطط له من قبل».
وتاب�ع :يف قبوط هتل�ر «قصص
قصيرة» لحمي�د الزاملي نق�رأ
فيه�ا حي�اة اجتماعي�ة واس�عة
بتناقضاتهــــ�ا ،وبتواصالته�ا
الحميم�ة ،وإس�قاطاتها ،فه�ي
تتعامل مع النف�س البرشية وما
تثريه من خالل العبارات الرسدية
املنس�ابة الت�ي تأخ�ذ مس�احة

«نجم المساء»
اإلقامة في كهف

املراقب العراقي /متابعة...
صدرت ع�ن دار ثقافة للنشر والتوزيع
الرتجمة العربية لرواي�ة الكاتب الكوري
هوانغ سوك ـ يونغ ،املعنونة EVENING
 STARترجمته�ا م�ن اإلنكليزي�ة إىل
العربية زينة إدري�س تحت عنوان «نجم
املس�اء» ،ع�دد صفحاته�ا  254وتم�ت
املراجع�ة والتحري�ر يف مرك�ز التعري�ب
والربمجة يف بريوت«.نجم املس�اء» تدور
أحداثه�ا يف الس�تينيّات ،يف لحظة زمنية
تغيّ�ب فيها تش�ون وصديق�ه إينهو عن
دراس�تهما وذهب�ا لإلقام�ة يف كهف ،ثم
َّ
انطلق�ا يف رحل�ة طويل�ة ح�ول بلدهما؛
الذي كان ال يزال يعاني من آثار االحتالل
الياباني والح�رب .وبالعودة إىل س�يول،
يس�تأنف الطالبان دراس�تهما مج� ّدداً،
ّ
ويش�كالن مجموع�ة م�ع صديقهم�ا
الجديدّ ،
الرس�ام تش�انغ م�و ،ويمضون
وقته�م يف مقه�ى .Mozartيب�دأ تش�ون
ومو رحلة تقودهما إىل جزيرة تش�يجو،
ّ
ّ
السل ويت ّم القبض
لكن مو يموت بمرض
عىل تش�ون بتهمة التظاهر .يف الس�جن،
يلتق�ي تش�ون بـ»املالزم» ويغ�ادر معه
للعم�ل يف مواقع البن�اء ويف البحر .وذات
ليلة صافية ،يكتش�ف «نجم الكلب الذي
ينتظ�ر عش�اءه» ،املعروف أيضاً باس�م
الزهرة .أخرياً ،وبع�د رغبته يف أن يصبح
راهب�اً ونجاته م�ن محاولة انتح�ار ،ت ّم
تجنيده يف الجيشّ .إنها حكاية جميلة عن
ّ
س�ن النضج ،تمزج بني الحبّ األوّل
بلوغ
والصداقات والبح�ث الروحي والرغبة يف
الحرّية ،وتنتهي عىل نحو س�اخر برحيل
تشون ،الش�خصية الرئيس�ة ،إىل فيتنام
للمش�اركة يف ح�رب أمريكية ال مصلحة
له فيها… وال يعرف إن كان س�يعود حياً
أم ال.

واس�عة ،لتش�كل إيحاءها ،حتى
ترتس�خ يف مكامن األلم ،وهذا ما
نج�ده يف معظ�م القص�ص ،مثل
«أوراق حس�قيل» ،و»الحقيب�ة
الس�وداء» ،و»اغتي�ال العمي�د»
و»يبحثون عن الخلود» ،وغريها،
هذا من جانب.
وأوضح :أما من جانب آخر ،نجد
أن الحروب الت�ي حدثت يف البالد،
له�ا تأثريه�ا عىل املنج�ز الثقايف،
وباألخ�ص يف القص�ة ،فالكات�ب
ه�و ابن بيئت�ه ،يتأثر به�ا ويؤثر
فيه�ا .والح�رب نجده�ا يف األدب
العامل�ي ،بصورة مب�ارشة أو غري

حميد الزاملي

ياسين شامل

مب�ارشة ،لكت�اب مش�هورين
عىل س�بيل املث�ال ال الحرص مثل
همنغ�واي ،واريك ريم�ارك .ومن
جاء ليكتب عن األزمة السياسية
واالجتماعية بع�د الحرب العاملية
الثانية واسقاطاتها عىل الشباب،
مث�ل باتريك موديانو .وقد أخذت
ه�ذه األعم�ال باع�ا ً كبيراً ،يف
القص�ة والرواية وتأثريات الحرب
ال تقتصر على الجي�ش« ،وثمة
مس�ألة أخرى ه�ي أن الحرب لم
تك�ن تخص الجن�ود وحدهم .بل
إنها أش�د إث�ارة للهل�ع يف نفوس
املدنيني».
واس�تطرد:يف ه�ذه املجموع�ة
نج�د أن الح�رب والتفجيرات
تأخ�ذ طريقه�ا يف بعض قصص
املجموع�ة ،كم�ا يف قص�ة «لعبة

يف زم�ن امل�وت» و»الحقيب�ة
الس�وداء» ،الت�ي كان�ت قص�ة
رائعة تضج باملعاناة واأللم ،نجد
فيه�ا الرفض للح�روب واالقتتال
وم�ا تخلفه من م�آيس« .طفا يف
مخيلت�ي األىس والح�زن ملا حدث
يف الس�نوات املاضي�ة ،وع�ادت
ص�ورة مه�ا تقتحمن�ي بش�دة،
ش�تمت القتل�ة وصن�اع امل�وت
وس�فلة األزق�ة الضيق�ة وتجار
الب�ارود الذين منع�وا زواجنا بعد
عالق�ة حب اس�تمرت لس�نوات»
ص ،46ويف بعضه�ا اآلخر يش�ار
له�ا بص�ورة ضمنية ك�ـ «أوراق
حس�قيل»»،كانت بغداد مقسمة
إىل قس�مني ال يمك�ن التح�رك
بينهما بسهولة».ص 96و»حفنة
من تراب» وأنه الخريف يا أمي».

«شوقي الذات الفاعلة» جديد الكاتب والناقد رسول يحيى
املراقب العراقي /خاص...
اكد الكاتب والناقد رسول يحيى قرب
ص�دور كتاب�ه النق�دي الجدي�د الذي
يحمل عنوان «شوقي الذات الفاعلة»
ع�ن دار الع�راب ودار الصحيف�ة
العربيةوه�و م�ن اه�م الكت�ب التي
تناولت املنجز االدبي للكاتب ش�وقي
كريم حسن .
وق�ال يحي�ى يف ترصي�ح لـ(املراقب
العراق�ي) :اود الق�ول انن�ي انتهي�ت
م�ن وض�ع اللمس�ات االخيرة م�ن
كتابي النقدي الجديد «ش�وقي الذات
الفاعل�ة» وس�يصدر ع�ن دار العراب
ودار العربي�ة ب�أرشاف الس�ارد عب�د
الرضا الحميد .
واض�اف  :ان كت�اب «ش�وقي ال�ذات
الفاعلة» والذي يدرس الذات الرسدية
من خلال رسدي�ات الكاتب ش�وقي
كريم حسن ،هو دراسة نفسية تعني
بالتحلي�ل القرائ�ي ال�ذي يعتمد الول

مرة يف التحليل النقدي يف العراق.
وأش�ار اىل ان هذا الكتاب هو محاولة
للخ�روج ع�ن املألوف يف كتاب�ة النقد

العراقي والبح�ث عن الذات من خالل
الكتابات التي تشكل ارث وأثر الكاتب
يف األدب والثقافة.

وبين :يف بع�ض القص�ص نج�د
اللغة تأخذ اس�لوبا ً شعرياً ،حتى
ت�كاد تتح�ول القص�ة القصيرة
إىل قصي�دة رسدي�ة .فف�ي قصة
«قف�ص العندلي�ب» م�ا ه�ي إال
قص�ة ش�عرية متناغم�ة ما بني
الس�ارد الش�اعر والطير ،الطري
الس�جني يف القف�ص ،والش�اعر
حبي�س الكلمات« .وكنت ابتس�م
مرددا ً قصيدتي الشعرية املرتجلة
وأنا أتأرجح فوق الكريس الهزاز:
 إني أحسدك أخرياً ،ها أنت تطلقأوه�ام الحرية يف س�جنك وأنا ما
زلت ،حبيس الكلم�ات».ص104
وأكم�ل :ويف قص�ة «رس�الة إىل
نضال» « -نعم وجدتها ،اس�تمع
لهذه القصيدة الجميلة« .اسلمت
جل�دي للحقائ�ب واألحزم�ة،
فغدوت طيف�ا ً تأخذني الخوارص
ف�وق الجس�ور ،وحين تذك�رت
اندالقي ،عاتبت الرمال  ،وأصبحت
أس�بح يف الريح ،وأن�ت كما أنت،
ال تأبهين حت�ى بالزعفران حني
يبوح»».
ص 109وخت�م :به�ذا التن�وع
السردي يف ه�ذه املجموع�ة التي
تضم تس�ع عرشة قص�ة ،تعطي
برهانها للق�راءة ،وربَّما نعطيها
حقها.

«العفريتة» الثقافة العربية المحدودة
عاطف محمد عبد املجيد
يف تفسيره لعنوان كتابه «العفريتة»
الص�ادر عن الهيئ�ة العام�ة للكتاب
يف القاه�رة ،يق�ول محمد س�لماوي
اًّ
مس�تهل كتاب�ه ه�ذا« :قب�ل اخرتاع
التصوير الرقمي كان هناك ما ُيسمى
بالعفريتة ،وهي التي كانت ُتستنسخ
منه�ا الص�ور ،ويف العفريت�ة تك�ون
األل�وان معكوس�ة ،فاألس�ود أبيض
واألبي�ض أس�ود ،وم�ن خلال ه�ذه
األلوان املعكوسة كانت ُتطبع الصورة
بشكلها الصحيح».كتاب «العفريتة»
لس�لماوي ،يض�ع فيه كاتب�ه العديد
من املقاالت الت�ي كتبها ونرشها عىل
مدار سنوات ،مُ ّ
صنفا إياها إىل :مرص
املحروس�ة – سياس�ة ـ أم�ور الدين
ـ ثقاف�ة ـ صحافة وإعالم ـ ش�ؤون
دولية ـ إرسائيلي�ات ،وكل عنوان من
ه�ذه العناوين الرئيس�ة نق�رأ تحته
عددا من املقاالت.هنا يقول سلماوي،
إننا يف العالم العربي ،كثريا ما ُنس�مي
األش�ياء بغري أس�مائها ،ألن ثقافتنا
محدودة ج� ّدا ،ودائرة
اطالعنا ضيقة للغاية.
ً
أيضا يكتب س�لماوي
ع�ن مصـــ�ر بل�د
السياحة وكيف يراها
الس�ائحون األجانب
حيــ�ث يصدق�ون
أحيان�ا م�ا ُيش�اع
ع�ن مصر وع�ن
العمليات اإلرهابية،
التي ُتقل�ق أمنهم،
وتجعله�م يخافون
أن يأت�وا إليها ،مع
أنه�ا يف األس�اس
بلد األمن واألمان،
وم�ا يحــــ�دث
يف غريه�ا م�ن

متالزمة الحذلقة وتضخيم الذات النقدية
حيدر االديب
يبدو ان املشهد هو ذات املشهد بني االمس
واليوم بل تضاعف اىل ضالالت س�حيقة يف
التعاطي النقدي الذي يمركز ذاته ويقيص
الن�ص او يسرح يف ميادي�ن النص�وص
الهزيلة .
هنا انقل جانب�ا من مبحث عميق ل جون
م  .إيلي�س يص�ف املش�هد النق�دي جاء
ضمن مباحث أخ�رى من العمق والتحليل
لنق�اد وباحث�ون يف مع�رض جوابهم عن
الس�ؤال (م�ا هو النق�د) والذي ه�و ذاته
عن�وان الكت�اب ايل قدمه واع�ده بول هري
نادي برتجمة سالفة حجاوي يقول جون
م  .إيلي�س ان النق�اد املحدث�ون اقل ميال
نحو افس�اح املجال للنص كي يتحدث عن
نفس�ه برتكيز االنتباه عىل توكيداته انهم
معنيون باألثر الذي يحدثونه هم انفسهم
بدال مما يحدثه النص من اثر وذلك بإحالل
آيديولوجياتهم ونظمهم املفاهيمية محل

الن�ص االدب�ي فه�م يظه�رون يف االع�م
االغل�ب وكانه�م يس�عون اىل اس�تعراض
معارفهم الواسعة وجوالتهم الفكرية بدل
استعراض مهارة النص االدبي ذاته فنحن
ل�م نجبه قبال بمثل ه�ذا النقد الذي يجهد
نفسه من أجل االبداع باي ثمن ان املقاالت
النقدية التي يكتبها اليوم نقاد ش�هريون
ومحرتمون تبدو وكأنها تهيم بني مفهوم
واخ�ر م�ن املفاهي�م الطنانة الت�ي أُيسء
تعريفه�ا يف محاول�ة إلغناء ج�دل اجوف
باألس�ماء واملصطلحات الهجينة الرائجة
واملس�توردة واالقوال املأثورة التي ال تمت
بصل�ة للموض�وع يتمخ�ض كل ذلك عن
تحويل املناقش�ة اىل يشء ه�زيل وتقليص
النقد اىل عملية تسلية للمتضلعني يف العلم
وبينم�ا يتجه بع�ض النق�اد اىل االهتمام
بع�رض العضالت وتضخيم ش�خصياتهم
بدال م�ن الرتكيز عىل األهمية األدبية يهتم
اخ�رون باأليديولوجي�ات ونظ�م التفكري

«وداعا للسالح» ظاهرة أرنست همنغواي األدبية
زيد خلدون جميل
من حيث األس�لوب األدبي وش�خصية
أبطال رواياته ،وتعاملهم مع محيطهم.
ّ
ش�ق طريق�ه إىل
وكان همنغ�واي ق�د
الش�هرة برسعة ،مــــ�ع نرش روايته
األوىل «الشمس ترشق أيضا» عام 1926
التي اعتربها النقاد من أبرز أعماله ،إن
لم تكن األبرز ،لطريق�ة كتـــــابتها،
إذ اعتبرت بداي�ة لنم�ط أدب�ي جديد،
وخــــير مث�ال للأدب األمـــريكي
الجدي�د بعــــ�د الحـــ�رب العاملي�ة
األوىل.
لك�ن مرك�ز همنغ�واي ترس�خ برواية
«وداع�ا للسلاح» الت�ي نشرت ع�ام
 1929ونال�ت نجاح�ا واس�عــــا،
حيث أصبحت األكث�ر مبيعا يف الواليات
املتحدة.
ت�دور أح�داث ه�ذه الرواي�ة يف إيطاليا
أثناء الح�رب العاملية األوىل ،حيث كانت
إيطالي�ا تواج�ه الجيشين النمس�اوي
واألملان�ي .وكان امللازم األمريك�ي
«فريدري�ك هنري» مس�ؤوال عن إحدى
س�يارات اإلس�عاف يف الجيش اإليطايل
وطاقمها.
واكتش�ف «هنـــ�ري» أن صديق�ه
الطبيب العس�كري اإليط�ايل ،الذي كان
أكرب من�ه س�نا وأرف�ع مرتب�ة ،مغرم
بممرض�ة إنكليزي�ة تدع�ى «كاثري�ن
ب�اركيل» ويعرف�ه ذلك الطبي�ب عليها،

ل��م يك��ن الحائ��ز جائ��زة نوبل ل�لآداب عام  1954س��وى
الكات��ب األمريك��ي أرنس��ت همنغ��واي ،ال��ذي كان
األشهر يف القرن العرشني ،تاركا بصمات واضحة عىل
األدب العالمي الحديث ،ما تزال جلية حتى اآلن.
ورسعان ما يش�عر «هنري» باالنجذاب
تج�اه املمرض�ة ،وينج�ح يف لقائه�ا
بمفردهم�ا .وتبلغ�ه املمرض�ة أنه�ا

البل�دان يف�وق م�ا يح�دث يف مصر
مئ�ات امل�رات.يف مقاالته ه�ذه ينتقد
سلماوي بعض الس�لوكيات البرشية
الت�ي تحدث م�ن بعض البشر ،كما
ينتق�د بعض الع�ادات الس�يئة التي
يمارس�ها البعض .هن�ا ويف عفريتته
يعلن الكات�ب أنه مم�ن يؤمنون بأن
العبقري�ة الوطني�ة تعي�ش من جيل
إىل جي�ل ،وال تندثر مع مرور الزمان،
لذل�ك ف�إن عبقرية قدم�اء املرصيني
ما زال�ت تعيش معنا ،وم�ن يقولون
إنه�ا ذهبت حيثما ذهب�وا مخطئون.
سلماوي متهكما عىل كثرة ما يصدر
م�ن فت�اوى يقول ،إنه لي�س مع من
يصورون حال املسلمني عىل أنه قمة
الجه�ل والتخل�ف ،فيكف�ي أن ننظر
كيف أصبح الش�يوخ يتب�ارون يف ما
بينهم للإتي�ان بأفضل الفتاوى التي
ترفع من شأن املسلمني أمام العالم.
يكفي أن ننظر كيف أصبحوا يتبارون
لتقدي�م ص�ورة مرشف�ة لإلسلام
أم�ام العاملين ،تثبت أنه دي�ن العقل
والتقدم والحداثة
والعدالة واإلخاء،
دي�ن املس�تقبل،
مؤكدا أن ش�يوخ
الوطـ�ن العرب�ي
واإلسلامي ال هم
له�م إال إص�دار
الفت�اوى املبتك�رة
التــ�ي ته�دف إىل
تحديـــ�ث الفك�ر
الديني والوصول إىل
التفسير العصري
للدي�ن ،ال�ذي يثبت
أن اإلسلام ه�و دين
كل العص�ور ،ألن�ه
يتم�اىش م�ع التقدم
والعرصية.

محطمة الفؤاد بسبب مقتل خطيبها يف
املعارك ،لكن «هن�ري» يحاول تقبيلها،
فتصفع�ه .ومع ذلك فإنه�ا رسعان ما

تعتذر له ويحصل هو عىل مراده .وبعد
ذل�ك يص�اب «هن�ري» نتيج�ة انفجار
قنبل�ة ،ف ُي َ
نق�ل إىل املستش�فى .وهناك
يزوره صديقه الطبيب العسكري مهنئا
له عىل ش�جاعته ،عىل الرغم من إنكار
«هن�ري» ذلك ،وتعبريه ع�ن معارضته
للح�رب .ويبلغ�ه صديق�ه الطبيب أنه
س�ينقل إىل املستش�فى األمريك�ي يف
ميالن ،وأنه سيويص أن تكون املمرضة
«كاثريـــــ�ن» مس�ـــؤولة ع�ن
رعايته.
ويت�م ذلك ،وتط�ول إقام�ة «هنري» يف
املستش�فى لتبدأ خاللها عالقة غرامية
بين�ه وبين املمرض�ة .لك�ن مس�ؤولة
املمرضات تكتش�ف األمر وكذلك وجود
مرشوب�ات كحولي�ة يف غرفت�ه ،م�ا
يجعلها تس�تنتج أن�ه يتظاهر باملرض
كي يتجنب الح�رب ،فتطلب إعادتـــه
إىل الجبه�ة ،مثيرة انزعاجه ،الس�يما
أن املمرض�ة أبلغت�ه أنه�ا حام�ل من�ه
يف الش�هر الثال�ث .و ُي َ
رس�ــــــل
«هن�ري» إىل إح�دى البل�دات القريب�ة
م�ن الجبهة ،لكنه رسعان ما يتكش�ف
أن الجي�ش اإليطايل قد أخ�ذ يف االنهيار
أم�ام الهجمات النمس�اوية ،ما أدى إىل
نزوح الس�كان والجنود وس�ط فوىض
عارمة ،متوجهني إىل داخل إيطاليا ،وأن
السيطرة عىل الجنود قد أصبحت مهمة
بالغة الصعوبة.

الت�ي تالئمه�م بغ�ض النظ�ر ع�ن النص
ذاته فس�واء كان�ت ه�ذه األيديولوجيات
ماركس�ية ام فرويدي�ة أم انثوي�ة أم
بنيوي�ة أم أي يشء اخ�ر ف�ان النه�ج
ه�و نف�س النه�ج وذل�ك دون أي اعتبار
ملختل�ف التوكي�دات ال�واردة يف النصوص
التي تخضع للمناقش�ة  :فالنقاد يعلنون
انفس�هم اتباعا ملدرس�ة نقدية معينة ثم
يعم�دون اىل اس�تعراض آرائه�ا ب�دال من
البح�ث يف كل ن�ص عن منظوم�ة أفكاره
الخاص�ة هكذا تتح�در الف�رادة والعملية
املركبة اىل ادنى مستوى وال تكمن املشكلة
فيم�ا اذا كان�ت بع�ض ه�ذه االهتمامات
ذات أهمي�ة يف ظرف ما لن�ص معني ام ال
فم�ن الواضح انها تك�ون كذلك غري ان ما
يش�كل رضارا فعليا هو التعامل بوساطة
مجموع�ة واح�دة من االهتمام�ات ودون
أي تميي�ز م�ع نصوص تمتل�ك توكيداتها
املتميزة الخاصة.

الثقافة  :فتح باب الترشح لجائزة
«ابن خلدون ـ سنغور للترجمة»

أعلن�ت وزارة الثقــــاف�ة والس�ياحة واآلث�ار عن فتح
باب الرتش�ح لجائ�زة( ابــــ�ن خلـــــدون-س�نغور
للرتجم�ة) بــــدورته�ا الرابع�ة عشرة لس�نة 2021
وبرعايـــ�ة املنظمـــــ�ة العربي�ة للرتبي�ة والثقاف�ة
والعلوم.
وأضاف�ت َّ
:إن الجائ�زة ُتعن�ى بالرتجمة م�ن وإىل اللغتني
العربية والفرنس�ية يف مجاالت اآلداب والعلوم االنس�انية
واالجتماعية.
ُيذكر أن بـــداية انطالق الجــــــائزة كان عام ،2007
بالتع�اون مع املنظمة الدولي�ة للفــــرنكوفونية ،حيث
ج�اءت يف إطـــــ�ار الس�عي لتعزيز التع�اون العربي-
ال�دويل ،ومــــــواصل�ة االنفتــــ�اح على الثقافات
األخرى.
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من اقوال االمام علي ( عليه السالم )
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
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تراث االقليات
اثراء لحضارة
العراق
يعد متحف الرتاث الرسياني واحدا ً من الشواخص التاريخية القديمة التي تتحدث
عن حقب تاريخية قديمة ضاربة يف عمق التاريخ والحضارة ،اذ يضم املتحف اقساما ً
وقاعات تعرض فيها مختلف املواد والتحف والصور القديمة النادرة ،وللحديث عن
متحف الرتاث الرسياني واقسام املتحف واملشاريع املستقبلية والعديد من املوضوعات
واملحاور املهمة.
تحدث مدير متحف الرتاث الرسياني السيد كلدو رمزي قائال« :متحف الرتاث الرسياني
هو تابع ملديرية الرتاث ،وهو جزء من املديرية العامة للثقافة والفنون الرسيانية
التابعة لوزارة الثقافة والشباب يف حكومة اقليم كردستان ،اذ تم استحداثه يف عام
 2008بقرار من برملان اقليم كردستان من قبل ممثيل ابناء الشعب الكلداني الرسياني
اآلشوري ،والذي جاء بعد املطالبة باستحداث مديرية للثقافة الرسيانية تابعة
لوزارة الثقافة والشباب يف عام  ،2007وهذه املديرية قامت بتأسيس اقسام تابعة
لها ،ومتحف الرتاث الرسياني هو جزء من هذه املديرية ،واملكتبة الرسيانية والفرق
الشعبية ايضا ،ولديها اقسام يف اربيل ودهوك ،ويف عام  2011تم بناء هذا الرصح،
ومبنى املتحف يعود اىل بلدية عينكاوا وتم تخصيصه لوزارة الثقافة ليكون متحفا ً
عاما ً يختص بالرتاث الرسياني».
وتابع رمزي «ويف السنتني االوليني النشاء هذا املتحف ،كانت هناك محاوالت لكل
موظفي مديرية الرتاث يف تجميع املواد الرتاثية من جميع مناطق تواجد ابناء شعبنا من
الكلدان الرسيان االشوريني اي انه كمبنى تم افتتاحه يف  /11نيسان من عام ،2011
هذا املبنى يتكون من قاعتني اساسيتني ،القاعة االوىل فيها املواد التي استخدمت من
قبل آبائنا واجدادنا كاملواد املنزلية والزراعية وكل ما هو متعلق باالشياء امللموسة،
اما القاعة الثانية وهي تعترب قاعة مهمة جدا فهي تشمل الرتاث الثقايف البناء شعبنا،
نتحدث عن 1800م ولغاية يومنا هذا ،ملاذا نتحدث عن 1800م الن يف ذلك الحني بدأ
الشعور بالوعي القومي وتشكلت القومية البناء شعبنا اي اننا نتحدث عن اوائل
الكتاب ورواد النهضة ،ابائنا واجدادنا االوائل الذين الفوا (لقسيقن) كما نسميها نحن
اي القواميس االوىل الرسيانية اآلرامية ،هؤالء االشخاص الذين كتبوا عن هوية شعب
عريق ،كما يشمل املتحف ايضا زاوية اخرى خصصت للمخطوطات الرسيانية».
واضاف «وكما نعلم ان املخطوطات الرسيانية هي كنز كبري ليس فقط لدى الكلدان
االشوريني بل للعراقيني جميعا ،اذ ان بيوت الرتاجم كان لها دور وتأثري كبريان يف
الثقافة االسالمية ،ايضا اذا ما علمنا انها كانت ترتجم من اللغات الكلريولية واالغريقية
اىل الرسيانية ومن ثم من اللغة الرسيانية اىل العربية ،اذ كان البائنا الرسيان تأثري كبري
يف الثقافة بشكل عام ،ففي اقليم كردستان فقط يوجد ما يقارب الـ 8000مخطوطة،
وايضا نتحدث عن اوائل الذين عملوا يف املرسح وكان لهم تأثري كبري يف املرسح العراقي،
وكانت ريادة املرسح بيد الرسيان امثال عزمي كرومي وآخرين ،وكذلك اوائل اآلثاريني
الذين كان لديهم حب الستكشاف آشور القديمة وبابل امثال هرمز الرسام واسماء
كثرية المعة كان لها تأثري يف مجال اآلثار».
وبني «كل هذه االشياء يف املتحف نريد أن نسلط الضوء عليها من اجل اجيالنا الجديدة
كي يستمدوا العزم والقوة من آبائهم واجدادهم ،فهم كانوا االوائل يف كل هذه
الحقول الثقافية واالبداعية ،حتى الكامريا فقد كان البائنا دور كبري يف ادخالها اىل
مدينة املوصل ،ومن اوائل الفوتوغرافيني عزمي بيك ،وكذلك اذا ما اردنا أن نتحدث
عن الوجهة االخرى يف املتحف وهي املوسيقى الرتاثية وتأثريها يف املوسيقى العراقية،
فهناك موسيقيون كبار كجميل بشري ،وكذلك لويس زنبقة الذي قام بعمل اول نشيد
وطني عراقي ،ومنري بشري وكل املقامات كـ «ميحانة ميحانة» التي اخذت من الحان
كنسية يف كنيستنا الكلدانية الرسيانية االشورية ،واعطت زخما آخر لالغنية العراقية
وحتى الكردية امثال ماما سيوه وآخرين ممن منحوا االغنية الكردية الحانا ومقامات
جميلة ،وايضا هناك قسم اخر يف املتحف هو قسم النسيج ويضم كل املنسوجات
القديمة ،كما يضم املتحف ورشة خاصة بصيانة كل املواد التي نقوم باستقبالها والتي
تدخل اىل املتحف ،فكل مادة قبل أن تدخل اىل املتحف تتم معالجتها وصيانتها من قبل
قسم الصيانة يف املتحف ،اىل جانب ان هذا القسم يقوم بمتابعة وصيانة كل القطع
االثارية املوجودة يف املتحف ،فلديهم خربات مرتاكمة كبرية ،اذ يتعاملون مع كل مادة
بحسب ما تحتاجه ،سواء كانت هذه املادة طينية ام نحاسية او كانت من النسيج
او غريه من املواد ،وحتى بما يتعلق بقسم املخطوطات لدينا خرباء مختصون بهذا
الصدد وكيفية التعامل مع هذه املخطوطات ودقتها ،وايضا لدينا ورشة يف املتحف
مختصة بالصناعات اليدوية الفولكلورية ،ومنها التطريز وصناعة االكسسوارات
الفولكلورية وبعض املهن الفولكلورية القديمة ،وايضا هناك قسم االزياء الشعبية
التي تتميز بالوانها الرباقة وتطريزاتها الجميلة وكل منطقة لديها زي خاص بها ولكن
الكل يتوحد بغطاء الرأس وخصوصا االزياء النسوية والتي تعود البناء شعبنا الكلداني
الرسياني اآلشوري».
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الخياطة مهنة الصبر و مالذ المرأة في العمل...يقمعها المستورد

الخياطة من املهن القديمة التي جذبت كثريا ً من
الناس للعمل بها ،لكونها تتميز بالدقة واالبداع،
اذ ال يمكن أن يجيدها اال صاحب الذوق الذي
يتمتع بمهارة عالية وموهبة فنية فريدة وقوة
صرب ،وقد انتعشت خالل الفرتات التي سبقت
عام  ،2003اذ شهدت اتساعا هائال وزيادة
فائقة بعدد املعامل املنترشة بشكل ملحوظ
لالقبال الكبري والطلب عىل انتاجها ،قبل دخول
املالبس املستوردة التي اغرقت االسواق املحلية
بعد سقوط النظام املباد ،فحصل التحول الذي
نال من مكانة تلك املهنة ومن وقتها بدأت نحو
الرتاجع والسري يف اتجاه االندثار.
وبالرغم من أن تلك املهنة تحمل املالمح
والصفات االنثوية من الجمال والفن والصرب،
لكن اخذ يميل لها الرجل ،ومع ذلك فان هناك
حقيقة تؤكد بأن اول من عمل بها هو النبي
ادريس عليه السالم.
املعروف يف املايض انه ال يخلو بيت عراقي من
ماكنة الخياطة ،اذ كانت تسمى (الحبيّبة) التي
ال يمكن االستغناء عن وجودها فيه ،وقد كانت
اغلب النساء يقمن بخياطة مالبس اوالدهن.
الحاجة ام رياض قالت« :ليس لدينا وقت
كالسابق بسبب انشغاالت الحياة املختلفة،
كما ان املوديالت تغريت وكثرت ،لذا نقصد
الخيّاطة يف حال كانت هناك فصاالت تعجبنا
او اشرتينا مالبس جاهزة قد تحتاج تحويرا

وبعض التغيريات ،او لربما عدم توفر القياسات
التي نريدها خاصة الصغرية وكذلك الكبرية ذات
االحجام الخاصة».
حنني عاشور التي عشقت الخياطة منذ عرشين
عاما ،اوضحت «بدأت بها كهواية ولم اجلس مع
خياط او خياطة ألتعلم منهما ،وقد تعرضت
للرضب يف طفولتي بسببها وعشت مواقف
قاسية عديدة جراء حبي لها وادماني عليها،
خالل تلك املرحلة العمرية عندما كنت اخيط
للدمى واللعب التي امتلكها فساتني باالبرة
والخيط ،ويف احدى املرات احد اخوتي كرس وحرق
لعبي مع االقمشة ورمى بها يف تنور والدتي ،النه
غضب من انشغايل الدائم بها وبكيت وقتها بكاء
حارا ،لكن اخي االصغر عوضني حينما شاهد
حزني عليها واشرتى يل لعبا واقمشة جديدة،
كما ان معلمتي كانت تقول يل دوما (يف احد االيام
سيكون لك مستقبل زاهر بهذا االختصاص) ملا
اتمتع به من ذكاء وقتها ،ومن يومها توهج
يف عقيل حلم أن اصبح مصممة ازياء عاملية،
الني اجد يف نفيس انسانة مبدعة ،لكن بمرور
السنوات انطفأ ذلك الطموح بداخيل لعدم وجود
املادة ،كما ان الظروف الصعبة وقفت بطريقي
ولم استطع حتى اكمال دراستي» ،وتذكر حنني
يف مرحلة السادس االبتدائي عندما كانت تخيط
لصديقاتها (الصدرية) بـ 250دينارا واحيانا
بـ 100دينار ،قائلة« :كانت تفرحني كثريا هذه

املبالغ الزهيدة».
واشارت عاشور اىل «انه قبل  2003كان العمل
يختلف كليا ،الن املعامل تنتج بكثرة ،وكنت
اتسابق مع زميالتي يف انجاز اكرب عدد من
القطع ،من اجل الحصول عىل اعىل االجور ،اال
انه بعد أن دخل االسترياد اغلقت املعامل واندثرت
املهنة ،ولكني تمسكت بها ولم استطع تركها،
الني ال اجيد غريها ،فهي كانت حياتي ومصدر
رزقي دوما».
اما سعد حمزة القرييش (ابو فريد) فبدأ العمل
بالخياطة من عمر سبع سنوات وقد اكمل
دراسته وحصل عىل دبلوم فني بمعهد النفط
اثناء ممارسة تلك املهنة ،لكنه لم يسع للتعيني
بعد التخرج ،النه لم يكن يحتاج الوظيفة بوقتها،
اذ كان يمتلك سيارة وهو طالب باملعهد حسب
وصفه ،مضيفا ً «تعلمت الخياطة من اخي االكرب
الذي ادخلني معرتك العمل عندما كنت بمرحلة
االول االبتدائي».
وعن سبب تحوله من الخياطة الرجالية اىل
النسائية علل موضحا ً «تواصلت بالرجايل لغاية
عام  1984بعدها تخصصت كليا بالنسائي،
والفرق بينهما ،ان كل القطع يف الرجايل تكاد أن
تكون متشابهة ،اما النسائي فكل قطعة فيها
موديل يختلف عن االخرى ،كما ان االقمشة
النسائية متعبة وصعبة بالعمل ،لكني فضلتها
النني اشعر بمتعة اكثر اثناء العمل بتفاصيلها،

فضال عن ان فيها ميزة ،وهي انه ليست هناك
مجامالت من ناحية املادة ،فاملرأة عندما يكتمل
شغلها تسدد الحساب الذي عليها وبذلك ال
تسبب يل اي احراج ،اما يف العمل الرجايل عىل
العكس تماماً ،فكنت اعاني من الديون واخجل
من الجريان واالقارب واملعارف وكذلك بعض
الناس يف السلطة ،الن املحسوبيات كثرية ،لكن
تخلصت من هذه الحالة عندما استقريت نهائيا
بالنسائي».
ويبني القرييش «عايشت الرجل واملرأة والحظت
ان الرجل قبل عام ،2003كان يهتم جدا
بمظهره ،اال انه بعد ان باتت املعيشة صعبة
وتتطلب منه دفع اموال ومصاريف اكثر لبيته
انرصف قليال عن الرتكيز عىل هذا املوضوع
كالسابق ،لكن املرأة مستمرة باملستوى نفسه
من االهتمام باملظهر بل واكثر ،بتأثري االنرتنت
والسفر والتلفزيون ،اذ اننا يف املايض كنا نشتغل
عىل (الربد) مجالت التفصيل والخياطة ،اما االن
فاصبحت الزبونة تبعث اربع او خمس صور
باملوبايل مأخوذة من االنرتنت وهي يف البيت،
واملرأة اهم يشء لديها املواعيد وانا ملتزم جدا ً
بها».وعن تأثري ارتفاع الدوالر اوضح بانه «لم
يكن كبريا ،لكن جائحة كورونا تسببت بارضار
يف العمل ،اذ كلنا مرتبطون ببعض وحالة جلوس
الناس بالبيت انعكست علينا ،سواء املوظف او
بائع لوازم الخياطة.

المجر الكبير ..مدينة القصب ورئة ميسان الصناعية
املجر الكبري..مدينة سالت من دجلة
واستقرت عىل نهر ّ
سمي باسمها ،هدّها
التعب ،نزح أكثر أبنائها نتيجة جور
اإلقطاع ،الباقون هم الذين بهرتهم هذه
املدينة الجميلة ،فهي ليست عذراء وال
مراهقة ،ألن الشط يشقها من املنتصف
،وأصبحت أكثر اسرتخاء وطهارة ،تبدو
من الجو كشفتني عذبتني تغريان بإطالة
النظر إليهما ،شط عريض جار متدفق
يميش ،يحيلك إىل قرى وأماكن وتجمعات
وفطرة وشهامة وعنفوان وبراءة.
ويعد قضاء املجر الكبري واحد من اهم
واكرب اقضية محافظة ميسان وفيه اهم
املصانع واملزارع ومنها معمل ومزرعة
قصب السكر ،كما يوجد يف هذا القضاء
أقدم اعدادية للزراعة ،إضافة اىل أنه يعد
أكرب مركز سكاني يف املحافظة بعد مركز
مدينة العمارة.
دخلت اىل عمق هذه املدينة للتعرف عىل
مكنوناتها الفكرية ولهجتها الجنوبية
املمزوجة بطني الهور وعبق قصبه،
ويقول الكاتب والروائي سعدون جبار
البيضاني :إن «هذه املدينة جميلة
ومعطاء وتغنى بها املطرب مسعود
عمارتيل يف ثالثينيات القرن املايض :
(ياملِنْحِ دِر وياك عاملجر ذبني) ..وأخذتها
منه صديقة املالية وناظم الغزايل وغريهم
،وأغنية آ يهل املجر ياملالكم ﭼارة وأغنية
عمّ وا ع ّليه اهل املجر وغريها ،وكانت
ألهل املجر الكبري لهجة متميزة تختلف
عن اللهجات العراقية ،ال بل حتى عن
لهجة أهل العمارة املركز ،فكل من يميش
أو يسري من العمارة باتجاه جنوبها
يقولون ِمنحْ دِر(بكرس امليم وسكون
النون وكرس الحاء والدال ) لذلك قال
املطرب باملجر ذبني (انزلني)ألنها
محطة للجمال ،فاملدينة يشقها نهر
املجر الكبري من املنتصف فتبدو كشفتني
عذبتني جميلتني».
وأضاف أنه « شاع استخدام كلمة املدينة
وذلك ألن املجرهو املجرى النهري حيث
يتفرع املجر الكبري من الضفة اليمنى
من نهر دجلة غربي محافظة ميسان...
واملجر الكبري ومركزها القرية املسماة
باسمها التي سكنها الشيخ وادي
،أحد رؤساء البو محمد العام --1886

1923م ،وسماها بعض املؤرخني (سوق
وادي ) ...وريف املجر الكبري هو عبارة
عن مقاطعة ألرسة آل خليفة التي كان
يمثلها الشيخ مجيد الخليفة أحد رؤساء
البو محمد ،وقد ذكرها الرحالة الشهري
(سباستياني) يف رحلته العام 1656م،
وتحدث عن العمارة واملنصورية ويف
العام نفسه تحدث عنها الرحالة (فنشو)
وبعده مر بها الرحالة (تافرنييه) .
الكاتب عبد الرزاق الساعدي ،أحد
سكنة املجر الكبري قال« :سأدخل يف
الجانب االقتصادي الصناعي لقضاء
املجر الكبري ،إذ يوجد فيه مصنع الورق
ومصنع السكر ،الذي تأسس يف أواسط
الستينيات من القرن املايض بواسطة
رشكة هاوايان االمريكية واملرشوع
يتكون من املزرعة واملصنع ،واملزرعة
تقسم اىل قسمني هي املزرعة القديمة
والعيداوية بمساحة إجمالية  45الف
دونم تزرع بقصب السكر ،أما املصنع
فقد صمم إلنتاج  100ألف طن سكر
سنوياً ،وبلغ مجموع العاملني فيه أكثر
من  2000من األيدي العاملة وتحول اسم
املرشوع إىل الرشكة العامة للسكر.بعد
استالم املرشوع من األمريكان ويحتوي
عىل ثالث قرى سكنية كبرية».
ويضيف الساعدي أن هناك معلما ً آخر يف
القضاء ،هي اعدادية الزراعة التي تخرج
منها كوادر كثرية باعتبارها أول املدارس
الزراعية يف العراق ،وكانت تضم من
ثالث مراحل بتسعة صفوف وأقسامها
التالية  :قسم البستنة ،قسم املحاصيل،
قسم تربية الحيوان ،قسم امليكانيك،
قسم الدواجن ،قسم الصناعات الغذائية،
وقد رفدت املحافظة بكوادر وسطية
ومتقدمة يشار لها بالبنان لرصانة
التعليم فيها ،ولكنها اآلن تعاني االهمال
والتجاوز وانتشار املحال املتجاوزة عىل
أبنيتها ومزارعها».
املؤرخ عيل العقابي قال إن «املوقع
الجغرايف ملدينة املجرالكبري يف الضفة
اليمنى من نهر دجلة وعىل الطريق
الرئيس (برصة ــ عمارة) كان متميزا ً
كونها تحتوي عىل مساحات شاسعة
خصبة تصلح للزراعة  ،ويضاف إليها
كثرة الجداول املتفرعة منها ،ما جعلها

مركزا ً حيويا ً الستقطاب الناس».
وأضاف « :لقد كانت املدينة يف العهد
العثماني والربيطاني والجمهوري تشتهر
بتصدير الحبوب وخاصة (الرز) إىل مدينة
عبادان يف إيران وبعض دول الخليج ،وكان
النقل آنذاك بواسطة السفن الرشاعية
(املهيالت) وتبلغ مساحة مدينة املجر
الكبري ( )19كيلومرت مربعا ً تقريبا ً وأغلب
هذه املساحات الشاسعة كانت زراعية،
وعند إنشاء معمل سكر القصب يف ميسان
تحولت هذه األرايض الشاسعة إىل حقول
زراعية تابعة إىل معمل سكر القصب
الذي اُسس العام 1967م وأصبحت املدينة
وسواق كثرية  ،ما
محاطة بحزام أخرض
ٍ
جعل اتساع املدينة صعبا ً جدا ً ال يتناسب
مع عدد سكانها الهائل الذي تجاوز ()160
ألف نسمة يف العام 2015م ،وهي تتكون

من( )54حيا ً وقاطعا ً و( )89مدرسة
بني روضة وابتدائية ومتوسطة وثانوية
وإعداديات زراعة وصناعة وتجارة ومعهد
إعداد املعلمني وكليتني ،اإلدارة واالقتصاد،
والزراعة ،ونقلتا بعد ذلك ملركز املحافظة
وهي املدينة الوحيدة التي تعمل بني
أحيائها سيارات األجرة (التاكيس).ويؤكد
العقابي أن» املجر الكبري من املدن القديمة
جدا ً يف محافظة ميسان ،فقد مر بها
الرحالة سبستياني العام 1656ميالدي
قائال :مررنا بقريتني هما املجر والقرص،
وذكرها تافرنيه يف رحلته عام  1678م
وأما تاريخ تأسيسها فكان سنة 1876
م لتكون سوقا ً للمنطقة (سوق وادي)
نسبة إىل شيخ البو محمد وادي بن منشد،
وأنشأوا حولها البساتني وزرعوا حقول
الخرض فاتسع عمرانها وذاع صيتها.
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حراس أمنيون يطالبون
بتثبيتهم في الموازنة ضمن مالك النفط

استجابة لمناشدات المواطنين

شيوخ عشائر ووجهاء يطلقون مشروعا للسلم األهلي
أطلق شيوخ عشائر ووجهاء
من محافظة البرصة مرشوع
السلم األهيل ،استجابة
ملناشدات املواطنني وعشائر
املحافظة لتدعيم وترسيخ
األمن املجتمعي. ،
وقد تيل بيان يف مؤتمر تم
عقده يف املحافظة أكد عىل
منع وعدم جواز كتابة عبارة
مطلوب للدم عىل الجدران
واملمتلكات ملا تسببه من
رعب وترهيب لألهايل ،وعدم
استخدام السالح يف النزاعات
واملناسبات ورضورة االحتكام
إىل لغة العقل واملنطق
والقانون.
كما أكد عىل عدم املغاالة
واعتماد الدية الرشعية أو

التصالحية يف حل النزاعات،
وال تتحمل العشائر وغري
ملزمة بتحمل املعاملة الربوية
(الفايز).
وأشار البيان إىل الرباءة من
تجار املخدرات ومروجيها ملا
تلحقه من أرضار مجتمعية
وأخالقية ،كما يحرم ويمنع
االقتتال الدكة العشائرية
ملا تسببه من إزهاق ألرواح
األبرياء ،ورضورة التقيد
بالقوانني لحفظ النظام
العام .ودعا املؤتمرون خالل
البيان إلتباع الرشيعة والسنة
النبوية وتوصيات املرجعية
وتفعيل السنينة العشائرية
املوافقة والقريبة من األحكام
الرشعية ،الفريضة.

الداخلية  :جواز سفر جديد «يليق بسمعة العراق»

توقعات باستمرار
التقلبات الطقسية في الشهر الحالي والمقبل

قال وزير الداخلية عثمان الغانمي ،أن مرشوع
التأشرية اإللكرتوني أوشك عىل االنتهاء ،فيما
كشف عن جواز قال انه «متطور و يليق
بسمعة العراق».
وذكر الغانمي يف بيان ،اطلعت عليه ( املراقب
و الناس ) إنه «بعد توجيه رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي ،باستخدام التقنيات
املتطورة يف عمل الجوازات والفيز ،وقعنا
مذكرة تفاهم دولية مع وزارة االتصاالت
واستطعنا تحديد نوع الجواز الجديد».
وأضاف ،أن «هذا الجواز متطور ،ويحتوي
عىل «سيم كارت» خاص يحمل املعلومات»،
مؤكدا ً أن «هذا الجواز غري قابل للتزوير
ومعرتف به عاملياً ،ويليق بسمعة العراق».
ولفت إىل أن «هذا الجواز سيعمل عىل تشجيع
االستثمار يف العراق وتسهيل وتبسيط
إجراءات الرشكات واملواطنني الذين يرومون
االستثمار يف العراق».

توقع املنبئ الجوي حيدر حبيب استمرار
حالة التقلبات الطقسية خالل الشهر
الحايل واملقبل.وذكر حبيب إن الشهر
الحايل معروف بالتقلبات الطقسية لذلك
يشهد أحيانا ارتفاع نسبي يف درجات
الحرارة وأحيانا يحدث انخفاض قليل
ونسبي يف درجات الحرارة أيضا.وأضاف
أن هذه الحالة ستستمر خالل هذا الشهر
والشهر املقبل ويمتد إىل بداية شهر آيار
وعند بدايته يبدأ املنخفض الحراري
املوسمي بالسيطرة عىل طقس العراق
ومن ثم يبدأ ارتفاع يف درجات الحرارة.
وأضاف أنه وخالل شهر رمضان سوف
يكون الطقس معتدل مع ارتفاع قليل يف
درجات الحرارة الذي سيكون تدريجي
وليس بموجات حر كما حدثت يف شهري
تموز وآب.

ليبتهج وزير التربية ومن شاركه القرار سيء الصيت !!!!!!!!

قفزة جديدة لالصابات  ..الموقف الوبائي
يسجل  6051إصابة بكورونا ..في رقم غيرمسبوق
للساعات الـ  24املاضية.
وبحسب املوقف الصادر عن وزارة الصحة
والذي تلقى املربد نسخة منه فإن عدد
الوفيات بلغت  29حالة ،ومجموع حاالت
الشفاء بلغت  4185حالة.

ات

شاد

ار

أعلن�ت وزارة التج�ارة ،ع�ن إطلاق الحص�ة الثالثة من
م�ادة الطحين والحص�ة اإلضافية من الطحين الصفر،
ضمن الحصة الرمضانية ،داعي�ة وكالء الطحني يف بغداد
واملحافظ�ات إىل مراجع�ة مراك�ز القط�ع لتس�لم قوائم
التجهيز.
وأوضح�ت الوزارة يف بيان اطلعت عليه (املراقب و الناس
) أن «العوائل س�تجهز بحص�ة إضافية من مادة الطحني
الصفر بواقع ( )5كيلوغرامات لكل عائلة ملناس�بة ش�هر
رمضان املبارك».
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طالب عدد من الحراس
األمنيني املتعاقدين مع وزارة
النفط أعضاء مجلس النواب
واللجنة املالية بإضافة مادة
جديدة باملوازنة تنص عىل
تثبيتهم عىل مالك الوزارة.
وقال عدد منهم نسخة منه
إنهم مىض عىل خدمتهم أكثر
من  15سنة وهم دون تثبيت،
وأضافوا أنهم ولكونهم ذو
احتكاك مبارش مع الرشكات
النفطية يطالبون بالتثبيت
عىل الوزارة وبنفس الراتب
الوضع
تحسني
لحني
االقتصادي للبالد.

سجل املوقف الوبائي ارتفاع ملحوظ بواقع
االصابات خالل املوجة الثانية للجائحة
والساللة الجديدة التي ترضب العراق،
بواقع  6051إصابة بفريوس كورونا
بالعراق ضمن حصيلة املوقف الوبائي

التجارة تعلن إطالق تجهيز الحصة الرمضانية

مطالبات بدعم
متحف واسط

طالبت دائرة مفتشية آثار واسط الجهات
املختصة برضورة االهتمام وتقديم الدعم إىل
متحف واسط لآلثار الذي يضم أكثر من 400
قطعة أثرية يعود بعضها إىل العصور القديمة.
وقال مفتش آثار واسط حسنني عيل أن املتحف
وفر الكثري من مصادر البحث لطلبة الدراسات
العليا يف مجال اآلثار بما يحتوي من آثار إال
أنه يعاني من اإلهمال والتطوير .فيما بني أحد
املهتمني يف شؤون اآلثار صالح عبد الرضا أن
املتحف يحتوي عمالت ذهبية تعود إىل فرتات
قديمة متفاوتة ،الفتا إىل رضورة تقديم الدعم
والخدمات إىل هذا املرشوع الذي يعد من أهم
املؤسسات التي تعنى بشؤون اآلثار يف واسط.
يذكر أن الحكومة املحلية يف واسط أرجعت يف
وقت سابق سبب عدم توفري الخدمات والعناية
إىل املواقع الرتاثية واألثرية يف املحافظة إىل عدم
توفر املبالغ املالية املخصصة لهذا الشأن ،سيما
بعد تحديد أكثر من  900موقع أثري يف واسط تم
التنقيب عن  450موقعا منها فقط.

افتتاح دار المسنين في الناصرية الستيعاب
أكثر من  90مستفيدا
افتتحت الحكومة املحلية يف محافظة
ذي قار دار املسنني يف مدينة النارصية
عىل مساحة  5000م 2وبواقع  46غرفة
تستوعب  92مستفيدا من كبار السن
للرجال والنساء وبمواصفات حديثة.
وقالت مديرة دائرة رعاية ذوي االحتياجات
الخاصة إرساء عبد الحر الخيكاني إن
البناية الجديدة ستسهم يف تحسني واقع

حديث العدسة
اعتصام شعبي احتجاجي
نظم العرشات من أهايل مناطق شمال البرصة اعتصاما
عىل الطريق املؤدي إىل حقل غرب القرنة 2النفطي
احتجاجا ً عىل تسويف مطالبهم الخاصة بتوفري فرص
عمل .

الخدمات لرشيحة كبار السن واملستفيدين
اآلخرين من خدمات الدار كون البناية
القديمة تحتاج املزيد من الخدمات وتقدم
خدماتها حاليا إىل  46من كبار السن
والرباعم ،مشرية إىل أن الدائرة ستعمل عىل
تحسني واقع الخدمات مستقبال مع افتتاح
عدد من األجنحة الخدمية اإلضافية لرشائح
أخرى من املشمولني برعاية الدار.

صانعو السجاد اليدوي
وسروج الخيل يشتكون
بسبب المستورد

أفاد عدد من العاملني يف مجال الصناعات
اليدوية (السجاد اليدوي ورسوج الخيل)
يف قضاء الحي جنوبي مركز محافظة
واسط بتعرض مهنتهم التي توارثوها عن
آباءهم وأجدادهم إىل االندثار بسبب املنتج
املستورد لهم.
وقال أحد صانعي السجاد اليدوي «سيد
صباح» أن املنتج املحيل يف قضاء الحي
يقترص حاليا عىل عمل النساء فقط ،الفتا
إىل أن عزوف الكثري من صانعي السجاد
عن العمل وامتهان حرف أخرى بسبب
عدم وجود جدوى اقتصادية من العمل
بها وانخفاض أسعار املنتج املستورد عىل
حساب الجودة التي يتمتع بها املحيل.
فيما أضاف أبو حسني وهو أحد آخر اثنني
ممن يعملون يف صناعة (رسوج الخيل)
يف العراق أن هذه املهنة كادت أن تنقرض
لوال استخدام هذا املنتج يف التشابيه خالل
املراسيم الحسينية يف شهر محرم.
كما دعوا الجهات املعنية إىل رضورة
إيالء االهتمام بهذه الحرف والصناعات
وحمايتها من االنقراض ومزاحمة املنتج
املستورد الذي بات يشكل منافس لهذه
املهن بأسعاره املنخفضة النخفاض
جودته.

واسط تطالب
باستحقاقاتها
المالية المؤجلة
كشفت الحكومة املحلية يف واسط
عن وجود استحقاقات مالية مؤجلة
ملحافظات الوسط و الجنوب تتجاوز
الـ  10مليار دوالر.
وقال املحافظ محمد املياحي يف بيان إن
املوازنة العامة للبلد يجب أن تتحول من
موازنة أرقام إىل موازنة مشاريع ،الفتا
إىل وجود أكثر من  200مرشوع متلكئ
يف محافظة واسط لم يتم حسمها إىل
اآلن.
وجدد املياحي دعوته إىل إلزام وزارة
املالية برصف مستحقات املحافظة من
البرتودالر بأثر رجعي.
ولفت إىل أن وجود إرادة سياسة إلبقاء
محافظات الوسط والجنوب يف حالة
فوىض ،مشريا إىل مطالبته بفتح
تحقيق لبيان سبب تمويل محافظات
عىل حساب محافظات أخرى.
يذكر أن محافظة واسط شهدت يف وقت
سابق سلسلة تظاهرات واحتجاجات
مطالبة بإقالة الحكومة املحلية بسبب
تردي الواقع الخدمي يف املحافظة.

دعوة لزيادة إنتاج الطاقة
الكهربائية خالل فصل الصيف وشهر رمضان
دعا النائب األول لرئيس مجلس
النواب حسن الكعبي الحكومة
لبذل الجهود وتوفري اإلمكانيات
من اجل زيادة إنتاج الطاقة
الكهربائية خالل فصل الصيف
وشهر رمضان إضافة لوضع
الخطط اإلسرتاتيجية إلنشاء
املحطات واملشاريع الالزمة إلنتاج
الطاقة مع ضمان توزيعها العادل
عىل املدن والقرى واألرياف.وطالب
الكعبي يف بيان صدر عن مكتبة
اإلعالمي اطلعت عليه ( املراقب
و الناس) بتخصيص املبالغ
املالية الكافية من موازنة العام

الحايل للوزارة الستكمال املشاريع
الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية.
وأضاف أن مجلس النواب سيتابع
ويدقق رصف األموال وسيحاسب
املقرصين والفاسدين ولن يسمح
باستنزاف ملف الكهرباء القتصاد
البلد دون حلول حقيقية يلمسها
املواطن.وأكد الكعبي عىل رضورة
متابعة ملف وزارة الكهرباء
وتقديم التسهيالت املطلوبة
لضمان إيصال الطاقة الكهربائية
للمواطنني يف فصل الصيف داعيا
أيضا إىل النظر بشأن تثبيت العقود
واألجراء يف الوزارة.

حكومة البصرة :طالبنا بأراض لمنتسبي األمن والمواطنين
أعلنت حكومة البرصة املحلية عن
مفاتحة رئيس أركان الجيش ووزير
النفط حول ملف تخصيص قطع
أرايض للمنتسبني األمنيني ضمن
مساحة مقر قيادة العمليات وأخرى
ملختلف الرشائح االجتماعية بقضاء

الزبري وناحية أم قرص.
وقال املحافظ إنهم طلبوا من رئيس
أركان الجيش املوافقة عىل تخصيص
 2100دونم من أصل  4100دونم
ضمن مقر قيادة العمليات تخصص
للمنتسبني األمنيني ،إضافة إىل

مناقشة ملف السكن وتوزيع قطع
األرايض مع وزير النفط لتخصيص
 3آالف قطعة أرض يف كل من قضاء
الزبري وناحية أم قرص من األرايض
التابعة للوزارة وتوزع عىل كافة
الرشائح املستحقة.
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إطالق اسم يوري غاغارين
على مركبة فضائية
أعلن املكتب اإلعالمي ملؤسسة «روس كوسموس» أنه تقرر إطالق
اس�م غاغارين على مركب�ة «س�ويوز إم إس »18-املأهولة ،التي
ستطلق يف نيسان املقبل ،إىل املحطة الفضائية الدولية.
ويشير املكتب ،إىل أن هذا القرار هو م�ن ضمن الربنامج الرئييس
للتحضري واالحتفال بالذكرى الستني لرحلة غاغارين إىل الفضاء.
ويقول ممثل املكتب يف حديث لوكالة نوفوس�تي الروسية لألنباء،
«س�يطلق اس�م يوري غاغارين ،عىل مركبة «سويوز إم إس»18-
املأهولة ،التي تخضع حاليا إلجراءات ما قبل اإلطالق».
ويضي�ف املتح�دث ،يزي�ن اس�م
غاغارين حاليا سطح العازل
الح�راري يف املركبة .كما
س�يوضع عىل مقدمة
ص�اروخ النقــ�ل
2 . 1 a -S o y u z
ش�عــــار «عام
غاغارين -1961
 »2021باعتباره
الشعار الرسمي
لال حتفــــ�ا ل
با لذ كــــــ�رى
التاريخية.
وم�ن املق�رر إطالق
املركبــــة «س�ويوز»
املأهولـــــة باس�تخدام
ص�اروخ النق�ل ،2.1a-Soyuz
ي�وم  9نيس�ان املقب�ل ،وعلى متنه�ا
ثالث�ة رواد فضاء :أوليغ نوفيتس�كي وبيوتر دوبروف من روس�يا
واألمريكي مارك فاندي هاي.
ويذكر ،أن اس�م غاغاري�ن أطلق عام  2011يف الذكرى الخمسين
لرحلته التاريخية ،على مركبة  21-Soyuz TMAاملأهولة ،وزينت
صورة غاغاري�ن صاروخ النقل ،مع ملص�ق « 50عاما عىل رحلة
غاغارين الفضائية».
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علماء يوضحون تبعات حدوث انعكاس قطبي قريب

أكد العلماء مرارا أن القطبني املغناطيسيني
الش�مايل والجنوب�ي بإمكانهم�ا تغيير
موضعهم�ا بش�كل متك�رر .وم�ن الناحية
النظري�ة ،يمكن أن يحدث ه�ذا يف أي وقت.
لتخي�ل العواق�ب ،أع�اد العلم�اء ألول م�رة
تصمي�م ما كان عىل الكوك�ب عند االنقالب
األخري للقطب ،قبل  42ألف عام.
وبع�د أن س�جل املستكش�ف اإلنجلي�زي،
جيم�س روس ،ألول م�رة القطب الش�مايل
املغناطيسي يف منطق�ة ج�زر األرخبي�ل
الكن�دي يف ع�ام  ،1831تحرك بش�كل كبري
وهو اآلن يقع يف الجزء األوس�ط من املحيط
املتجمد الش�مايل ،ويستمر يف االنجراف نحو
الس�احل الش�مايل الرويس.القطب الجنوبي
ال يقف س�اكنا أيضا.ويتم تفسير ذلك من
خالل العمليات الت�ي تحدث يف قلب األرض.
و ُيعتقد أن الج�زء الخارجي منه يتكون من
مع�ادن س�ائلة ،مختلطة ،كم�ا يوجد تيار

كهربائي ع�ايل ،وبالتايل ،مجال مغناطييس.
وه�ذا م�ا يس�مى بالدينام�و املغناطيسي
األريض.ويف اآلونة األخرية ،قام باحثون من
اململكة املتح�دة والدنمارك بتحليل البيانات
م�ن األقم�ار الصناعي�ة « »Swarmالتابعة

تصميم
والتحكم االحرتايف واملوثوقية يف
ٍ
صغير الحج�م
و خفي�ف

بعد تفيش جائح�ة كوفيد ،19-اضطر الكثريون إىل
البقاء يف املنزل ،كجزء من إجراءات الحجر الصحي
الوقائ�ي الت�ي طبقتها العدي�د من ال�دول ،ما ولد
شعور بالوحدة والعزلة االجتماعية لدى معظمهم،
وزاد م�ن حاجتهم إىل م�ن يتحدثون إليه ويفضون
له بمش�اعرهم وم�ا يجول يف خاطره�م ،وخاصة
بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون وحدهم.
ولعل وسائل التواصل الرقمية مثل برامج الدردشة
املرئي�ة ومنص�ات التواص�ل االجتماعية س�اهمت
يف تخفي�ف ه�ذا الش�عور عبر إبق�اء األش�خاص
على تواصل مع اآلخرين من العائل�ة أو األصدقاء،
ولك�ن ماذا قد يحدث عندما تك�ون بأمس الحاجة
إىل الحدي�ث ألحدهم يف وقت ق�د ال يكون هناك من

الوزن.وق�ال م�راد جيبيجييل ،رئيس قس�م
التصوير الرقمي يف س�وني الرشق األوس�ط
وأفريقيا“ :نحن متحمسون لتقديم العدسة
رقم  60يف عائلة العدس�ات القابلة للرتكيب
– عدس�ة  FEمق�اس  50م�م – GM F1.2
والت�ي تقدم مس�توى جديدا ً م�ن إمكانيات
التعبري وسهولة االستخدام للصور الساكنة

هو متف�رغ ليبادلك أطراف الحدي�ث ،ربما اإلجابة
تكم�ن يف ال�ذكاء االصطناعي.وتشير العدي�د من
الدراس�ات إىل أن ماليني األشخاص شعروا بالراحة
النفس�ية عندما تبادلوا أطراف الحديث مع برامج
دردش�ة آلية مصممة باالعتماد عىل تقنيات الذكاء
االصطناعي ،واملعروفة باسم البوت ( ،)Botما دفع
أخصائيي علم النف�س إىل االهتمام أكثر يف تقنيات
االصطناع�ي وكيف يمكنها املس�اعدة يف تحسين
الصحة النفس�ية خالل فرتة الوب�اء وبعده .يف عام
 ،1966ابتك�ر جوزي�ف وايزنب�اوم ،املتخص�ص يف
علوم الكمبيوتر ،برنامج  ELIZAالذي ُ
صمم ليقوم
بمه�ام معالج نفيس يعتمد نه�ج روجرز يف العالج
النفسي باالعتماد عىل تقنيات الذكاء االصطناعي،

والفيدي�و كعدس�ة ذات بعد ب�ؤري .”F1.2
ً
قائلا “نح�ن دائماً نس�تمع إىل
واس�تطرد
عمالئن�ا لتقديم أفض�ل تقني�ات التصوير.
ُ
وصمّم�ت عدس�ة  FEمق�اس  50مم F1.2
 ،GMوهي أوىل عدس�اتنا ذات البعد البؤري
 F1.2للعالم�ة  ،αدون تن�ازالت لتلبي�ة
االحتياج�ات املتغيرة لصن�اع املحت�وى يف
زمننا اليوم ”.وتتميز عدسة  FEمقاس
 50م�م  GM F1.2بأحدث الس�مات
البرصي�ة ،بما يف ذلك مي�زة ثالثة
عن�ارص ( XAإهليلجي�ة فائقة)
للعدسة ،والتي تسهم يف تحقيق
دق�ة عالي�ة يف مختل�ف أنحاء
الصورة وتحاف�ظ عليها حتى
نحو
عن�د فتح العدس�ة على ٍ
كام�ل ببعد ب�ؤري  .F1.2كما
تضم�ن العدس�ة الجدي�دة
ص�ور صافية
الحص�ول على
ٍ
يف املش�اهد الخلفي�ة بفض�ل
تقني�ة Nano AR Coating
 IIمن س�وني والت�ي تقلل من
االنعكاس�ات الداخلي�ة إىل أدنى
ح� ٍد ممك�ن لتحول دون تش�كل
الوهج وتكرار األشكال يف الصور.

للتنزي�ل ،وغريها ،والتي إذا ُترك�ت عىل األجهزة املصابة
فقد تتس�بب يف إبطائها أو توقفها عن العمل تمامً ا كما
يمكن للربمجيات الخبيثة حذف البيانات أو رسقتها ،ما
يعرّض خصوصية املستخدمني للخطر.
وش�هدت مصر زي�ادة قدره�ا  %8يف التهدي�دات الت�ي
تس�تهدف تعدين العمالت الرقمي�ة ،يف تباين واضح مع
ً
انخفاضا بنس�بة  %24يف
االتج�اه العامل�ي ال�ذي ش�هد
هذا النوع م�ن اإلصابات.وحصل ارتفاع خالل األش�هر
املاضية يف أس�عار العمالت الرقمية ،م�ا أ ّدى إىل اهتمام
كبري لدى املس�تخدمني بفئ�ة األصول الرقمي�ة القيمة،
األمر الذي لفت بدوره اهتمام مجرمي اإلنرتنت فقابلوه
بنواياهم الخبيثة بقوة وإبداع.
وته�دف برمجي�ات تعدي�ن العملات الرقمي�ة ،بحك�م

تشير األنب�اء إىل أن رشك�ة كوالكوم
تطور منص�ة ألع�اب محمولة تعمل
بنظ�ام أندروي�د وتش�به Nintendo
.Switchوتعم�ل منص�ة األلع�اب
املحمولة بواس�طة رقاقات كوالكوم،
ويمك�ن أن تص�ل إىل أرف�ف املتاج�ر
بحلول العام املقبل.
ً
ووفق�ا للمعلوم�ات ،تحت�وي منصة
األلع�اب املحمول�ة على متحكم�ات
قابلة للفصل تشبه  Joy-Conوفتحة
بطاق�ة  SDو أندروي�د  12و 5G
وبطارية ضخمة بس�عة  6000مييل
أمبري.
ويف حين أن األبع�اد املادي�ة غير
واضحة ،فإن الشاشة يمكن أن تكون
بقي�اس  6.65إنش�ات ،وبدقة ال تقل
عن  1080بكسل (شاشة Nintendo
 Switchتأت�ي بقي�اس  6.2إنش�ات
وبدقة  720بكسل).
وتب�دو منص�ة األلع�اب املحمول�ة
وكأنه�ا هات�ف ذك�ي كبير متضمن
متحكمات متصلة وتربيد نشط.
وبالرغ�م م�ن أن جه�از Nintendo
ً
ً
عمالق�ا ً
أيضا،
هاتف�ا
 Switchيب�دو

طبيعته�ا ،إىل البقاء متخفية أط�ول مدة ممكنة؛ وكلما
ط�ال مكوثه�ا ،زادت عن األرباح الت�ي تجنيها .ونتيجة
لذل�ك ،قد ال يالحظ الضحايا وجودها خالل مدة طويلة،
حتى تتم عملية االحتيال أو يش�عر املستخدم باستنفاد
موارد النظام.
ً
انخفاضا بنس�بة  %16يف هجمات
وتظه�ر اإلحصائيات
الرتوجان�ات املرصفي�ة يف مصر يف الع�ام  ،2020على
الرغم من ارتفاعها عامل ًيا بنس�بة  %29وربما يشري هذا
إىل نج�اح البيئ�ة التنظيمية القوي�ة يف الرتكيز عىل رفع
الوع�ي وح�رص األفراد عىل إيلاء األم�ن والخصوصية
ّ
والتأهب املتزايدان
األولوية يف اهتماماته�م وأ ّدى الوعي
إىل تقلي�ل حاالت اإلصابة بربمجي�ات الفدية وتأثرياتها،
والتي انخفضت بنسبة  %27خالل العام .2020

تحذيرات لمستخدمي أندرويد من تطبيق كلوب هاوس

كش�ف تقريــــــ�ر صـ�ادر ع�ن
 ،WeLiveSecurityأنـــــ�ه «يح�اول
مجرمو اإلنرتنت االس�تفادة من شعبية
 Clubhouseلتقديم برامج ضارة تهدف
إىل رسق�ة معلوم�ات تس�جيل دخ�ول
املس�تخدمني ملجموع�ة متنوع�ة م�ن
الخدمات عرب اإلنرتنت.
ويع�د  Clubhouseتطبي�ق مت�اح فقط
ملس�تخدمي أيف�ون ،وهو يعم�ل بنظام
الدع�وة ،ومع ذل�ك يحتاج مس�تخدمي
أندروي�د لإلنتظار قليال حت�ى يتم طرح
نسخة من التطبيق لهم ،إذ أنه ىف مرحلة
التطوي�ر حالي�ا ،لك�ن قب�ل أي إطلاق
رس�مي ،امتلأ متج�ر Google Play
بتطبيقات استنساخ من .Clubhouse
ويفص�ل التقري�ر تفاصي�ل الربام�ج
الخبيثة  -التي تأتي مع حصان طروادة
امللق�ب ب�ـ « »BlackRockم�ن قب�ل
 - ThreatFabricيتم تقديمها من موقع
ويب له ش�كل وأسلوب التطبيق األصيل،
وتش�مل القائمة املس�تهدفة تطبيقات

مالي�ة وتطبيق�ات تس�وق معروف�ة،
وتب�ادل العمالت املش�فرة ،باإلضافة إىل
وس�ائل التواصل االجتماع�ى ومنصات
الرسائل.
والنس�بة للمبتدئين ،ف�إن  Twitterو
 WhatsAppو  Facebookو Amazon
و  Netflixو  Outlookو  eBayو

القط�ب الش�مايل املغناطيسي نح�و 65
ً
كيلومرتا يف الس�نة .يف الوقت نفس�ه ،يفقد
املجال املغناطييس عىل الكوكب يف املتوس�ط
 20نانوتيسال كل عام ،أي أنه يضعف بنسبة
 %5كل قرن .يحدث هذا بالطبع بش�كل غري
متس�او ،يف مكان ما تزداد قوة املجال .لكن
بش�كل عام ،خلال الـ  150عامً �ا املاضية،
انخف�ض بنس�بة  .%10ه�ذه إش�ارة تنذر
بالخطر.ونشرت مؤخ�رًا نتائ�ج بحث
جيولوج�ي ه�و األول م�ن نوع�ه،
ح�ول االنقالب القطبي .ش�ارك
يف العم�ل علماء من أستراليا
ونيوزيلن�دا وإنجلرتا
وا لواليــ�ا ت
ا ملتحــــ�د ة
ا ألمــر يكي�ة
وس�ـــويرسا
والس�ويد وأملانيا

ويق�وم نهج روج�رز عىل ط�رح أس�ئلة مفتوحة
عىل املرىض ومن ثم إعادة اس�تخدام الكلمات التي
يس�تخدمها املرىض يف إجاباتهم بش�كل يشجعهم
عىل اإلفصاح بشكل أكرب عما يجول يف داخلهم،
يف البداي�ة ل�م يتوق�ع وايزنب�اوم أن ليك�ون
لربنامجه أي فائدة عالجية لدى املس�تخدمني،
ولك�ن نج�ح الربنام�ج بتحوي�ل إجاب�ات
املس�تخدمني إىل أسئلة يف سياق محادثة تشبه
املحادثات اإلنسانية ،ما جعل األشخاص الذين
خضع�وا لجلس�ات عالجي�ة من قب�ل ELIZA
يش�عرون وكأنها معالج نفيس من البرش ،حيث
رفض�وا تصدي�ق أنها يف الحقيقة مج�رد برنامج
كمبيوتر.

كوالكوم تطور منصة ألعاب محمولة تعمل بنظام أندرويد

في مصر ..ارتفاع هجمات البرمجيات الخبيثة
كش�فت إحصائيات ش�بكة كاسربس�كي األمنية بشأن
تهدي�دات األم�ن الرقمي يف مرص ،عن ارتف�اع يف إجمايل
اإلصاب�ات بالربمجي�ات الخبيث�ة بنس�بة  %21يف العام
 2020مقارنة بسابقه .2019
ومن�ذ بداية الجائحة ،اكتش�ف مجرم�و اإلنرتنت ً
طرقا
جدي�دة الس�تغالل املس�تخدمني ،م�ا أدى إىل ح�دوث
ارتفاع�ات ملحوظ�ة يف الهجم�ات واإلصاب�ات بأن�واع
مختلفة من الربمجيات الخبيثة يف دول املنطقة.
وبينما يعمل األفراد ويدرس�ون ويتسوقون ويتعاملون
م�ع البنوك م�ن منازلهم ،س�عى املجرم�ون إىل تحويل
تركيزه�م إىل أجهزة املس�تخدمني ،من خلال تكتيكات
متطورة تش�مل املرفقات والروابط الخبيثة التي توضع
يف رسائل الربيد اإللكرتوني ،والربمجيات الخبيثة القابلة

لوكالة الفضاء األوروبية عىل مدى العقدين
املاضيين ووج�دوا أن موض�ع األقط�اب
املغناطيس�ية يتم تحديده من خالل نس�بة
التدفقات املغناطيس�ية العميق�ة املتكونة
يف قلب األرض.ومنذ التس�عينيات ،يس�افر

والصني وروسيا.
وكان�ت نقطة البداي�ة هي جذوع أش�جار
الضخم�ة املكتش�فة يف ش�مال نيوزيلن�دا،
والتي كانت موج�ودة يف الرتبة ملدة 42-41
ألف سنة .بعد تحليل عرض وتكوين حلقات
النمو ،توصل العلماء إىل اس�تنتاجات حول
مي�زات البيئ�ة مل�دة 1700عام قب�ل وأثناء
االنعكاس األخري.

شات بوت ..تقنية جديدة لعالج الشعور بالوحدة في عصر كورونا

سوني تطرح عدستها الجديدة
كشفت سوني الرشق األوسط وأفريقيا عن
أحدث إضافاتها إىل فئة عدس�ات G Master
ذات اإلطار الكامل – عدس�ة  FEمقاس 50
م�م  GM F1.2ط�راز ()SEL50F12GM
ً
دق�ة ممتازة وتأثير بوكيه
– والت�ي تق�دم
مثري اش�تهر به خط  G Masterمن سوني،
ً
إضافة إىل إمكاني�ات الضبط البؤري الرائدة

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

 Coinbaseو  Plus500و  Cash Appو
 BBVAو  Lloyds Bankكله�ا مدرج�ة
ىف القائم�ة «.وبمج�رد أن يت�م تحوي�ل
الضحي�ة إىل تنزيل وتثبيت ،BlackRock
يح�اول حصان ط�روادة رسق�ة بيانات
اعتمادهم باستخدام هجوم تراكبي.
وبعب�ارة أخرى ،عندما يقوم املس�تخدم

بتش�غيل أح�د التطبيقات املس�تهدفة،
ف�إن الربامج الضارة ستنش�ئ طريقة
لرسقة البيان�ات للتطبيق
وتطل�ب م�ن املس�تخدم
تس�جيل الدخ�ول ،وبدالً
من تسجيل الدخول ،يسلم
املس�تخدم عن غير قصد
بيان�ات تس�جيل دخوله إىل
مجرمي اإلنرتنت».وبالنسبة
ألولئـــــ�ك املس�تخدمني
الذين يش�عرون أن وجـــــود
مصادق�ة ثنائي�ة تس�تند إىل
الرسائل القصرية ( )2FAستكون
قادرة على تجاوز التهدي�د ،يدعي
التقرير أن الربام�ج الضارة يمكنها
ً
أيض�ا اعتراض الرس�ائل النصي�ة،
وعلاوة على ذل�ك ،يطل�ب التطبي�ق
الضار ً
أيضا من الضحية تمكني خدمات
ّ
الوص�ول ،مما يعني أنه يمكن املجرمني
بش�كل فعال من الس�يطرة على جهاز
املستخدم.

لكنه يحتوي على مكتبة من األلعاب
التي ال يس�تطيع أحد غريه تشغيلها،
وهو أكرب ميزة تحسب له.
وهناك الكثري من تجارب األلعاب التي
يمك�ن تجربتها عرب نظ�ام أندرويد،
ب�د ًءا م�ن املحاكي�ات القديم�ة إىل
األلعاب ،مث�ل  Fortniteو Genshin

 ،Impactلك�ن يتعين على كوالكوم
إعطاء العمالء سب ًبا يجعلهم يلعبون
هذه األلعاب عرب جهاز منفصل ،بدالً
م�ن هواتف األلعاب العاملة برقاقات
كوالك�وم واملزودة ب�أزرار مدمجة أو
ملحقات التحكم.
وتريد كوالكوم أن يكون الجهاز متاح

تجار ًيا ،ويحتم�ل أن يكون يف متاجر
البي�ع بالتجزئ�ة التابع�ة لشركات
الجوال.
ويب�دو أن الس�عر املس�تهدف ملنصة
األلعاب املحمولة هو  300دوالر ،وهو
س�عر  Nintendo Switchبالحج�م
الكامل.
ويكل�ف أرخ�ص هات�ف بمعال�ج
كوالك�وم  888 Snapdragonالرائ�د،
 ،5G Realme GTنح�و  430دوالر،
ويباع يف الصني فقط.
ويعتق�د أحد املص�ادر أن املنتج أقرب
إىل التصميم املرجعي منه إىل أي يشء
يمكن أن يصل إىل أرفف املتاجر.
وغال ًب�ا ما يق�وم صانع�و الرقاقات،
بما يف ذلك كوالكوم ،ببناء عينات من
األجهزة ملس�اعدة الرشكات املصنعة
األخرى عىل تصميم أجهزة باالعتماد
عىل معالجاتها.
ويف بع�ض األحيان ،ينتهي األمر ببيع
ه�ذه املنتج�ات املرجعي�ة بواس�طة
رشكات أخ�رى تحت عالمات تجارية
مختلف�ةُ ،تع�رف باس�م منتج�ات
العالمة البيضاء.

فيسبوك تحذف أكثر من مليار حساب
كشفت عمالقة التواصل االجتماعي فيسبوك
 ،Facebookعبر مدونته�ا الرس�مية ،أنه�ا
حذفت أكثر من  1.3مليار حساب مزيف عرب
شبكتها االجتماعية.
وبحس�ب م�ا ذك�ره موق�ع «،»gizmochina
يع�د موق�ع «فيس�بوك» م�ن أكث�ر املنصات
االجتماعية التي تضم العديد من الحس�ابات
الوهمي�ة ،ولك�ن تب�ذل الرشك�ة األمريكي�ة
األص�ب جهودها ملحاربة املعلوم�ات املضللة
باس�تمرار ،حيث عطلت الشبكة االجتماعية
خالل األشهر الثالثة األخرية من العام املايض،
أكثر م�ن مليار حس�اب مزيف ح�ول العالم
للحف�اظ على منصاته�ا خالية م�ن األخبار
الكاذبة.وعىل الرغم من أن انتشار الحسابات

ً
كبيرا يواجه�ه العديد
املزيف�ة يمث�ل تحد ًيا
م�ن مس�تخدمني املوق�ع ،حيث م�ن املرجح
ً
مزيفا عىل «فيس�بوك»
أن يواجه�وا حس�ا ًبا
أكثر م�ن املنص�ات االجتماعية األخ�رى ،إال
أن الهدف الرئييس من إنش�اء تلك الحسابات
املزيفة هو االحتيال عىل املستخدمني اآلخرين
املطمئنني ،بحيث يتم إنشاء حسابات وهمية
ً
أيضا لنرش معلومات مضللة وما إىل ذلك.
وأوضحت عملاق التواص�ل االجتماعي أنها
تمل�ك أكثر من  35ألف ش�خص يعملون عىل
مدار الساعة ملكافحة املعلومات املضللة عرب
منصة «فيسبوك».
وقال�ت «فيس�بوك» ،إنها أزال�ت أكثر من 12
ملي�ون قطع�ة من املحت�وى ح�ول فريوس

كورونا واللقاحات التي تم تطويرها لعالجه،
والت�ي وصفها خبراء الصح�ة العاملية بأنها
معلوم�ات مضلل�ة ،وقد تم�ت تصفيتها عرب
أنظمة الذكاء االصطناعي الخاصة بالرشكة.
وانتشرت املزاع�م واملؤام�رات الكاذبة حول
لقاحات فريوس كورونا ،بكثرة عرب منصات
التواصل االجتماعي خلال العام املايض ،بما
يف ذلك فيس�بوك وتويرت ،مما جعل الرشكات
املالك�ة للش�بكات االجتماعي�ة تتخ�ذ قرارا
تكتيكيا للحد من مثل هذه املعلومات الخاطئة
بمس�اعدة أنظمة الذكاء االصطناعي ،كجزء
م�ن جهوده�ا لضم�ان حصول األش�خاص
على املعلومات الصحيحة حول منع انتش�ار
ً
وأيضا حول نرش اللقاحات.
الفريوس

 HPتطرح حواسبها المتطوّرة « 2في  »1بمواصفات مميّزة
أعلن�ت رشك�ة  HPع�ن ب�دء اس�تقبال
الطلب�ات لرشاء حواس�ب Envy x360
 15الت�ي ُجه�زت على أب�رز مي�زات
أجهزة « 2يف  »1املحمولة.
وتتميز هذه األجه�زة بهياكل متينة
وخفية ال�وزن مصنوعة من املعدن
والبالس�تيك ،وشاش�ات قابل�ة
للط�ي بزاوي�ة  360درج�ة تمكن
املس�تخدم م�ن االعتم�اد على
جهازه كحاس�ب محمول عادي
أوكحاس�بلوحي.
وتطرح هذه

االجه�زة بنوعني من الشاش�ات ،شاش�ات
 OLEDبمق�اس  15.6بوص�ة بدق�ة عرض
( )3840/2160بيكس�ل ،وشاشات بنفس
املق�اس بدق�ة ع�رض ()1080/1920
بيكسل ،وكال النوعني يعمل باللمس ويمكن
الرسم والكتابة عليه بواسطة أقالم ذكية.
وزودت  HPأجهزتها بنوعني من املعالجات،
معالج�ات  5700U 7 Ryzenتعم�ل م�ع
ّ
مسرع،NVIDIA GeForce MX450
ومعالج�ات  1165G7-Core i7م�ن إنت�ل،
إضاف�ة إىل ذواك�ر وص�ول عش�وائي تب�دأ
سعاتها من  8غيغابايت.
وحصلت هذه الحواس�ب أيض�ا عىل رشائح
ّ
تمكنه�ا م�ن االتص�ال الس�لكيا م�ع
ش�بكات  6 Wi-Fiو Bluetooth
 ،.5وأنظم�ة صوتي�ات متط�ورة Bang
 ،& Olufsenومناف�ذ Bang & Olufsen
و  Type-Aو  ، HDMIومنف�ذ  3.5مل�م
للس�ماعات ،اما أس�عارها فتتراوح ما بني
 750و 900دوالر تبع�ا للمعال�ج والشاش�ة
واملواصف�ات األخ�رى الت�ي حص�ل عليه�ا
الجهاز.

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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رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد

التحضير المبكر الستقبال الشهر الفضيل في ظل كورونا

تب�دأ االمهات وس�يدات البيوت العراقي�ة بالتحضري
لش�هر رمضان املب�ارك ،قب�ل قدومه بفرتة ليس�ت
قصرية؛ وهو ما يجعل وقتهن مش�غوال باس�تمرار،
وخالل الش�هر الفضيل ال تتوقف أس�باب االنش�غال
الدائ�م ،بش�كل يه�دد التوازن بين العب�ادة والعمل
ومتطلب�ات العائل�ة ،خالل الش�هر الفضيل ،س�يدة
بغدادي�ة ملجموعة من األفكار العملية ،التي تس�اعد
على توفير الوق�ت والجه�د و التكيف م�ع رضوف
الجائحة يف رمضان هذه السنة وهي كالتي .:
ـ التسوق قبل بداية شهر رمضان:
يس�تهلك الذهاب يوميا للتس�وق الكثير من الوقت،
املخاظ�ر من االصاب�ة املحتملة بكورون�ا ،لذا يُنصح
ب�أن تتس�وّقي قب�ل حل�ول ش�هر رمض�ان ،ورشاء

املواد األساس�ية التي ال تفسد بش�كل يكفيكِ لشهر
كام�ل ،أما املواد التي ال يمكن تخزينها لوقت طويل،
فيمكنك رشاؤها كل أسبوع يف يوم معني.
ـ تحضري الطعام ملدة أسبوع:
قبل ش�هر رمضان حّض�رّ ي قائم�ة باألطعمة التي
س�تُقدمينها لعائلتك خالل الشهر الكريم ،ألن عملية
التفكري فيما تطبخني ،يضيع الكثري من الوقت ،كما
أن هذه القائمة ستسمح لك بالتعرف عىل املواد التي
تحتاجينه�ا من أجل إع�داد الطعام مما يس�مح لك
برشاء املواد الالزمة قبل وقت ٍ
كاف.
ـ تموين الخرضوات املجففة:
حت�ى ّ
توف�ري وقتك خلال ش�هر رمض�ان ،قومي
بتجفيف الخرضوات املوسمية ،واستعيني بها خالل

ّ
وتوفر عليكِ التعب
شهر رمضان فهي سهلة الطهي
والجهد.
ـ رشاء اللحوم ملدة أسبوعني:
ي ّ
ُفض�ل رشاء اللحوم الطازج�ة عند الطهي ،لكن إذا
ِ
كنت امرأة عاملة ،فقد يكون من الصعب عليكِ رشاء
اللح�وم كل يوم ،ل�ذا ينصح برشاء اللح�وم الكافية
ملدة أس�بوعني ،وتقطيعه�ا وتنظيفه�ا ووضعها يف
الثالج�ة بعد تغليفه�ا يف أكياس ،كم�ا يمكنكِ تتبيل
بع�ض اللحوم واس�تخدامها مب�ارشة للطهي فهذا
سيوفر عليك الكثري من الوقت والجهد.
ـ تحضري بعض األطعمة مسبقا:
هناك أطعمة يمكن تخزينها يف الثالجة ملدة أسبوعني
عىل األقل ،حيث يمكن إعداد هذه األطعمة قبل شهر

خدعة بصرية في فلورنسا توحي للمارة بأنهم أمام متحف مفتوح !
ق�دم فن�ان الش�ارع الفرنسي ج�ي آر
للجمه�ور املتعط�ش لألعم�ال الفني�ة
منش�أة برصية يف مدينة فلورنس�ا توحي
للم�ارة بأنهم أم�ام متحف مفت�وح ،بعد
م�ا أع�ادت املتاح�ف اإليطالي�ة إغلاق
أبوابه�ا بس�بب الجائحة.ويذك�ر أن ه�ذا
العم�ل التجهي�زي الذي يحم�ل عنوان «ال
فرييت�ا» (الج�رح) ،وه�و خدع�ة برصية
جدارية ضخم�ة باألبيض واألس�ود تمثل
ثقب�ا عريض�ا مفتوح�ا يف واجه�ة قرص
«باالتسو سرتوتيس» املشيد خالل القرنني
الخامس عرش والس�ادس عرش واملعروف
باستضافته معارض للفن املعارص .وعرب
هذه الفج�وة الوهمية ،يمكن للمارة رؤية
اثنني من أشهر األعمال يف املدينة اإليطالية

يف مقاطعة توسكانا هما «والدة فينوس»
لبوتيتش�ييل واملنحوتة الرخامية الشهرية
« الس�ابينيات» لجوفاني دا بولونيا .وقال
ج�ي آر لوكالة الصحافة الفرنس�ية خالل
الكش�ف ع�ن العمل «ه�ذه رس�الة تصل
يف ع�ز الحاجة إىل افتت�اح املتاحف» ،الفتا
إىل أن فنون الش�ارع قد تش�كل متنفس�ا
بانتظار «إعادة فتح املتاحف فعليا».
ويع�رف الفنان ج�ي آر بمنش�آته الفنية
يف األماك�ن العام�ة ،بينه�ا خصوص�ا
بورتريه�ات عمالق�ة لفلس�طينيني
وإرسائيليني عىل جدران غزة ،وقد اش�تهر
بأعم�ال الك�والج العمالق�ة م�ن الص�ور
الفوتوغرافية الت�ي كان ينجزها يف أحياء
الب�ؤس يف ري�و دي جانيرو وش�نغهاي

ونيوي�ورك ونيب�ال .ول�م تنج�ح القي�ود
املش�ددة املفروضة عىل مناطق واسعة يف
العال�م منذ عام يف كبح إب�داع الفنان الذي
انطلق كرس�ام جداري�ات يف باريس ،رغم
أنه يق�ر بأن «الحج�ر املن�زيل ال يمكن أن
يلهم أحدا ً بال شك».
ويأم�ل جي آر يف أن يس�هم عمل�ه الجديد
الذي أنجزه بطلب من مؤسس�ة باالتس�و
سرتوتيس وس�يعرض حتى  22أغسطس
(آب) املقب�ل ،يف «إرشاك الن�اس يف عملية
اإلب�داع» .وق�ال مدي�ر املؤسس�ة أرتورو
غاالنس�ينو «يف وق�ت يتع�ذر في�ه النفاذ
إىل الثقاف�ة ،كان م�ن واجبن�ا التوج�ه إىل
الش�وارع والس�احات لحم�ل الثقاف�ة إىل
خارج املتحف يف ظل إغالق» املوقع.

صورة وتعليق

جنة مهددة بالضياع
التق�ط املص�ور توبيهاريم�ان فيدي�و لقري�ة
صي�د تقليدي�ة تطفو ف�وق مي�اه زمردية بني
التكوين�ات الكارس�تية املورقة يف خليج الن ها
بفيتنام.
يعتم�د القروي�ون يف ه�ذا الخلي�ج على البحر
للبقاء عىل قيد الحياة ويكس�بون عيش�هم من
صيد األسماك وتربية األحياء املائية والسياحة.
تب�دو القري�ة املائي�ة وكأنه�ا جن�ة ،لكن هذه
الطريقة الفري�دة للحياة مهددة بمياه الرصف
الصح�ي ،والتل�وث البالس�تيكي ،واألنش�طة
الس�ياحية غري املس�تدامة ،وتغري املناخ.وحتى
يبق�ى خلي�ج الن ه�ا مكانً�ا جميًل�اً للعي�ش
والزيارة ،يجب عىل السياح الحرص عىل تقليل
تأثريهم البيئي أثناء زياراتهم .
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معاقبة سياح كتبوا أسماءهم
على سور الصين العظيم
أعل�ن مس�ؤولون صيني�ون توقيف ثالثة
س�ياح بس�بب تخريبه�م س�ور الصين
العظيم ،أحد أكثر املعالم التاريخية شعبية
يف البالد ،وفرض غرامة مالية عليهم.
وأش�ار مديرو منطقة بادالينغ السياحية
الخاصة يف بيان إىل أن رجلني وامرأة أوقفوا
بعدما كتبوا أسماءهم عىل الحائط بمفتاح
وسلك وأدوات حادة أخرى.
وتشكل بادالينغ الواقعة عىل بعد حوايل 70
كيلومرتا من بكني ،أكثر األقسام شعبية يف
الجدار لدى السياح.
ولم يقدم البيان تفاصيل عن مبلغ الغرامة
أو مدة توقيف السياح الثالثة.
وبموج�ب القانون الصين�ي لحماية اآلثار

رمضان لتوفري بع�ض الوقت والجهد ،كأن تحرضي
بعضالكب�ب والب�ورك والدوملة ،وتضعيه�ا يف أكياس
محكم�ة اإلغلاق ،لتكون جاه�زة مب�ارشة للطهي
عندما تحتاجينها.
ـ تنظيف الخرضوات قبل تخزينها:
غس�ل الخرضوات وتقطيعها يحت�اج لوقت طويل،
ونظرا ً لضيق وقتك خالل شهر رمضان ينصح برشاء
خضروات كافي�ة ملدة أس�بوع ،قبل ش�هر رمضان
وغسلها جيدا ً وتجفيفها ،ومن ثم وضعها يف األدراج
السفلية يف الثالجة لفصلها عن باقي األغذية ،ويف كل
يوم مناسب اشرتي خرضوات تكفي ألسبوع آخر.
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الثقافية ،تبلغ غرامة النحت أو الخربش�ة
على مبن�ى تاريخ�ي أق�ل م�ن  200يوان
( 31دوالراً) ،لك�ن يف ح�ال إلح�اق أرضار
جسيمة ،يمكن توقيف املرتكبني ملدة تصل
إىل  10أيام مع غرامة قدرها  500يوان.
وبدأ بناء الس�ور العظيم يف الق�رن الثالث
قبل امليلاد لدرء غزوات املغ�ول وهو يمتد
ألكثر من  21ألف كيلومرت.
ويجتذب الس�ور نحو عرشة ماليني سائح
سنويا ،لكن التدفق الكبري للزائرين إضافة
إىل عوامل الزمن والعوام�ل الجوية ،تركت
مساحات شاسعة منه يف حالة خراب.
وليس�ت هذه املرة األوىل التي يترضر فيها
املعلم األثري بسبب سوء ترصف السياح.

تعبيرات غاضبة تعلو وجه
رضيعة عقب والدتها بثوان !
تفاع�ل رواد التواص�ل االجتماعي مع صورة
مولودة حديثا ً ظهرت عابس�ة الوجه غاضبة
املالم�ح بعد أن علق والدا الطفلة عىل الصورة
« تريد فقط أال نزعجها ،أليس يبدو عليها».
ووفقا لصحيفة الوط�ن املرصية فقد نرشت
س�يدة وزوجه�ا اللقط�ات األوىل البنتهم�ا
الرابعة عقب والدتها بثوان وهي تظهر بوجه
عبوس وكأنها منزعجة من الوالدة.
وحس�ب م�ا ورد يف صحيف�ة « ميرور»
الربيطاني�ة ،فإن رجالً وس�يدة قام�ا بتوثيق
لحظ�ة ميلاد ابنتهم�ا الرابع�ة يف بريطانيا،
ولك�ن املثير يف الص�ورة أن الطفل�ة كان�ت
عابس�ة الوجه وكأنه�ا كانت تري�د ان تخرب
الجميع أنهم أش�خاص مزعج�ة وأنها كانت
تحتاج للراحة.
ظهرت الطفلة يف الصورة وهي بشكل عبوس
أثار ضحك طاقم األطباء واملمرضني ووالدها
ووالدتها يف املستش�فى وكأنها مولودة تبحث
عن املشاكل «كما وصفها والدها».

 80ألف جنيه إسترليني لبورتريه «سليمان القانوني»
أعلنت دار «س�وذبيز» للم�زادات يف بريطانيا
أنها س�تعرض بعض األعمال الفنية املتعلقة
بالعالم اإلسالمي والهند باملزاد العلني ،بينها
لوحة بورتريه للس�لطان العثماني س�ليمان
القانوني تعود للقرن السادس عرش.
وتستعد «سوذبيز» لبيع املجموعة التي تحمل
عن�وان «فن�ون العالم اإلسلامي والهند» ،يف
مزاد علني سيجري بتاريخ  31مارس  /آذار
الجاري.وتضمن الكتيب املنشور للمزاد 183
قطعة س�تُعرض للبيع ،بينها لوحة بورتريه
للس�لطان س�ليمان القانون�ي ،يُعتق�د أنها
ُرسمت يف القرن السادس عرش.
وتتمي�ز اللوح�ة بأنها ُرس�مت على صفيح
نحايس ،ويظهر فيها الس�لطان بعمر الـ43
حس�ب التخمينات ،وه�ي الفترة التي فتح

فيه�ا س�ليمان القانون�ي الع�راق وإي�ران،
وانترص فيها عىل تحالف «الرابطة املقدس�ة
الصليب�ي» ال�ذي نظمه البابا بول�س الثالث،
ضمن معركة «بروزة» البحرية.واللوحة التي
يُعتقد أنها تس�لط الضوء على التبادل الفني
بين العثمانيين والبنادق�ة ،مدرج�ة ضمن
مجموع�ة خاص�ة تعود ألرسة فرنس�ية منذ
القرن التاسع عرش.
وس�تُعرض اللوحة للبيع بقيم�ة ترتاوح من
 60إىل  80ألف جنيه إسرتليني.
وم�ن بين القط�ع الت�ي س�تُعرض يف املزاد
صفح�ة م�ن املصح�ف الرشيف تم نس�خها
عام  ،1675ومصحف مكتوب بالطراز الكويف
يع�ود للق�رن الع�ارش ،إضافة إىل س�جادات
وبُسط متنوعة من العهد العثماني.

جمهور مهرجان سينمائي يشاهد األفالم من غرف الفنادق
يف ظل استمرار إغالق دور السينما الليتوانية
بسبب الوباء ،وجد مهرجان سينمائي
طريقة مبتكرة لتمكني عشاق الفن السابع
من متابعة عروض األفالم فيه ،إذ أتاح
لهم مشاهدتها فيما هم يرتاحون بأمان
يف غرف الفنادق.ودعا منظمو مهرجان
فيلنيوس السينمائي الدويل الذي انطلق
هذا األسبوع سكان العاصمة إىل تسجيل

أنفسهم لدى أحد فنادق املدينة ملشاهدة
األفالم املعروضة يف غرفهم.وقال مدير
املهرجان الجريداس راماسكا «لقد كان
للوباء عواقب سلبية عىل الصحة النفسية
ويحتاج الناس إىل الرتفيه عن أنفسهم»،
وهو ما تتيحه لهم هذه املبادرة التي تشكل
كذلك وسيلة «لدعم القطاع الفندقي الذي
ترضر بشدة».

وأضاف راماسكا قبل وصول املدعوين
بفساتني السهرة والبدالت الرسمية أن،
«نحو  200غرفة حجزت يف الفنادق لليلة
االفتتاح ،فيما حجزت الغرف بالكامل
تقريبا ً لعروض نهاية األسبوع».وزينت
غرف الفندق بشعار املهرجان ،وتركت يف
الغرف بطاقات بريدية كتبها املنظمون
بخط اليد ترحب باملشاهدين.

حل لغز أقدم حاسوب في العالم !

ألوان فصل الربيع تكسو اغصان اشجار الفواكه
شهدت حقول اللوز والخوخ والكرز واملشمش
والدراق ،بقضاء تورغوتلو ،بوالية مانيسا
غربي البالد ،تفتح األزهار ،مع قدوم فصل
الربيع.

واصل العلماء البحث والعمل منذ أكثر من قرن عىل فك ش�فرة «آلية أنتيكيثريا» ،تلك
اآللة التي يبلغ عمرها  2000عام وكان يستخدمها اإلغريق القدامى يف حساب املواقع
الفلكي�ة .ويعتقد الباحثون يف جامع�ة كوليدج لندن أنهم قد تمكنوا من حل لغز أقدم
حاس�وب يف العال�م من خالل تكوين بني�ة رقمية متماثلة مع نظ�ام املعدات العاملة
يف املقدم�ة – تل�ك القطعة من اآللة التي صعب فك ش�فرتها عىل املجتمع العلمي منذ
عام .1901تمكن فريق العلماء ،باستخدام مزيج من صور األشعة السينية والتحليل
الريايض اإلغريقي القديم ،من فك شفرة تصميم الرتس األمامي بهدف مطابقة األدلة
املادية والنقوش املحفورة يف الربونز ،حسب صحيفة (دييل ميل) الربيطانية.وتعكس
النتيج�ة الرقمي�ة وجود قبة مركزية تمث�ل كوكب األرض تحيط به�ا أطوار القمر،
والش�مس ،واألبراج الس�ماوية ،وحلق�ات لكواكب عطارد ،والزه�رة ،واملريخ،
واملشتري ،وزحل.وقال الربوفس�ور تويف فريث ،وهو املؤلف الرئييس للدراسة
(وأس�تاذ الهندس�ة امليكانيكية يف جامعة كوليدج لندن)« :يعد نموذجنا هو
األول من نوعه الذي يتوافق مع كافة األدلة املادية كما يتطابق مع األوصاف
املذك�ورة يف النق�وش العلمي�ة املحف�ورة عىل اآللي�ة نفس�ها.وهناك عرض
للش�مس ،والقمر ،والكواك�ب يف جولة رائعة من الرباع�ة اإلغريقية القديمة».
ويف عام  ،1901عثر الغواصون الذين كانوا يبحثون عن اإلس�ـفنج قبالة سواحل
أنتيكيثريا ،تلك الجزيرة اليونانية يف بحر إيجة ،عىل حطام سفينة غارقة من العرص
الروماني تحمل عىل متنها اآللة الحاسبة الفلكية املتطورة للغاية.ومنذ ذلك الحني،
غلبت «آلية أنتيكيثريا» عىل ألباب املجتمع العلمي ونالت إعجاب العالم بأرسه ،غري
أنها تس�ببت يف إطالق تحقيق علمي مطول اس�تمر ألكثر م�ن قــــرن من الزمان
ح�ول كيفية تمك�ن الحض�ارة القديمة من صناعة مث�ل هذا الجه�از العجيب املثري
للذهول.

