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»سي رام« و »باك 2« خارج الخدمة .. 
»الكاتيوشا« المحلية ُتفِشل المنظومات األمريكية

عين األسد »ُتفقأ« بالصواريخ

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
صحا الجنيود األميركان املتواجدون يف  
قاعدة عني »االسيد« غربييَّ العراق، عىل 
وقع أصيوات عرشة صوارييخ اقتحمت 
سماء »حصونهم«، لتسيتقر يف الجانب 
الجنوبي الرشقي من القاعدة مستهدفة 
سيكن القوات االمركية املتمركزة فيها 
منيذ عيودة تواجدهيا العسيكري بعيد 

حزيران عام 2014.
وعيىل الرغم من وجود منظومتي الدفاع 
الجيوي املضادتيني للصوارييخ من نوع 
»C-Ram« و«PAC2 » االمركيتيني، إال 
أنهميا لم تفلحا يف صيد صواريخ محلية 

الصنع من نوع »كاتيوشا«.
وأفيادت مصيادر أمنيية مطلعية بيأن 
عنيد  القاعيدة  اسيتهدفت  الرضبيات 
أن  مؤكيدة  صباحياً،   »7:20« السياعة 
النيران اسيتمرت بالتصاعيد بعد مرور 

أكثر من ثالث ساعات عىل االستهداف.
وليم يتبنَّ أي فصيل تليك الرضبات التي 
تزامنت ميع هجمات أخرى اسيتهدفت 
أرتاالً للدعيم اللوجسيتي التابع للقوات 
االمريكية يف مدينة السيماوة بمحافظة 
املثنيى، ويف منطقية اليوسيفية جنيوب 

بغداد.
وتأتيي تليك الرضبيات بعيد أييام مين 
استهداف قوات الحشد الشعبي املرابطة 
عيىل الحدود السيورية العراقية من قبل 

الطران االمركي.
وتصاعدت حدة العمليات ، بسبب تمسك 
االدارة االمركية بخيار البقاء يف العراق، 
متجاوزة الدعوات السياسيية والشعبية 
املطالبة بخيروج قواتها النتفاء الحاجة 
اىل وجودهيا بعد أن دخليت تحت غطاء 
»التحالف الدويل« للمشاركة يف العمليات 
العسيكرية ضيد عصابات داعيش عام 

.2014

وأصيدر الربمليان العراقيي مطليع عام 
2020 قراراً بسيحب القيوات االمريكية 
عيىل خلفيية الجريمية التيي ارتكبتهيا 
طائراتها املسيرة، باغتيال قادة النرص 
أبيو مهيدي املهنيدس والجنرال قاسيم 
سيليماني، وتبعهيا خيروج تظاهيرات 
شيعبية مليونيية أيدت القيرار وطالبت 

بجالء تلك القوات.
وبعيد وصيول »جيو باييدن« اىل ُسيدَّة 
الرئاسة ، اتجهت بوصلة التوقعات نحو 
سيحب  واشينطن قواتهيا مين العراق، 
إال أن »باييدن« لم يختلف عمن سيبقه، 
وأراد إعطاء غطاء رشعيي لتلك القوات 
عرب اإلبقياء عىل تواجدهيا تحت عنوان 

»الناتو« الذي أعلن عين رفع عدد قواته 
يف االعراق من »500« اىل »4000« جندي.

وحول ذلك يرى املختص بالشيأن االمني 
د.معتز محي عبيد الحميد أن »املقاومة 
االسيالمية يف العيراق، وجهيت أكثر من 
رسيالة للقيوات االمركيية، ومين تليك 
الرسائل أنها قادرة بالرد عىل املعتدين يف 
عقر دارهم،وأنهم قيادرون عىل اخرتاق 
حصون االمركان مهما اسيتخدموا من 

مضادات وأسلحة متطورة«.
وأكيد عبيد الحمييد يف ترصييح خيص 
»العميل  أن  العراقيي«  »املراقيب  بيه 
املقاومية  املنظيم لقيوى  االسيتخباري 
تمكن من رصد حركة الدعم اللوجستي 

القادم من قواعد دول الجوار اىل العراق، 
وهذا ييُدلُّ عيىل أن املقاومة قيادرة عىل 

الوصول اىل أهدافها«.
وأوضح أن »نهيج ترامب اليزال قائماً يف 
قضية اسيتمرار التواجد العسكري، عىل 
الرغم مين وصول الرئييس بايدن، الذي 
كان مين املفيرتض أن يسيحب بشيكل 
تدريجيي تلك القوات بدالً من أن يجعلها 

هدفاً لفصائل املقاومة«.
وأشيار اىل أن » االميركان تجاوزوا عىل 
السييادة أكثير من ميرة، وآخرهيا قبل 
بضعية أييام عندميا اسيتهدفوا قيوات 
الحشيد الشيعبي عىل الحيدود العراقية 

السورية«.

وتوقع عبد الحمييد أن »ترتفع رضبات 
املقاومية بعد تلك الجريمية، إلجبار تلك 
القيوات عيىل االنسيحاب مين االرايض 
طاولية  عيىل  الجليوس  أو  العراقيية، 
الحيوار مع الحكومة لبحث االنسيحاب 
التدريجيي أو وضع سيقف زمني لبقاء 

تلك القوات«.
يشيار اىل أن عدد القيوات االمركية كان 
قيد ارتفيع بشيكل كبير ليصيل اىل ما 
يقيارب العرشة آالف مقاتيل، اُدخلوا اىل 
العيراق عىل شيكل دفعيات، وتوزعوا يف 
قواعيد عديدة منتيرشة شيماَل وغربيَّ 
البيالد، باإلضافية اىل قواعيد متفرقة يف 

العاصمة بغداد.

المراقب العراقي/بغداد...
اكد حيراك الجيل الجدييد، امس االربعياء، ان حكومة 
اقليم كردسيتان مستمرة بالفسياد والرسقات ونهب 
الثروات، فيما بني استقطاع 21% من رواتب املوظفني 

يف ظل ارتفاع اسعار النفط هو مصداق لذلك.
وقاليت النائيب عن الحيراك يرسى رجيب، يف ترصيح 
صحفيي تابعتيه »املراقب العراقيي« إن »جميع بلدان 
العاليم بدأت تتعاىف اقتصاديا وتعيود للوضع الطبيعي 
بعد تفيش فروس كورونا، خاصة مع ارتفاع أسيعار 
النفط ووصولها   قرابة الي70 دوالرا للربميل الواحد«.

االسيتمرار  ترييد  اإلقلييم  »حكومية  أن  وأضافيت، 
بالرسقات والفساد ونهب الثروات، لذلك تقوم بتوزيع 
رواتب املوظفني بنسيبة اسيتقطاع تصل إىل 21% رغم 
أنها تمتلك سييولة مالية كافية وباستطاعتها توزيع 

الرواتب بشكل كامل«.
وأشيارت إىل أنيه »نتيجية للفسياد الكبير واألميوال 
حمالتهيا  دعيم  يف  األحيزاب  قبيل  مين  املسيتخدمة 
ومشاريعها، فإن حكومة اإلقليم تتحجج بوجود أزمة 
مالية، وبسيبب عيدم وجود شيفافية وأرقيام دقيقة 
لحجيم الصيادرات النفطية واإليرادات فيإن الحكومة 

وأحزاب السلطة تستمر بالرسقات دون رادع«.

الجيل الجديد: حكومة اإلقليم مستمرة بالفساد 
والسرقات ونهب الثروات

المراقب العراقي/بغداد...
أكيدت عضيو مجلس النيواب السيابقة 
فيردوس العيوادي ، اميس األربعياء،  أن 
العراقييني ال زاليوا يعانيون مين جرائم 
الكيميائية  الحرب األمريكية وتأثراتهيا 
عيىل املدنييني العيزل، فيميا بينيت انها 

التمحى من الذاكرة.
صحفيي  ترصييح  يف  العيوادي  وقاليت 
تابعتيه »املراقيب العراقيي«  أن »جرائم 
الحيرب األمريكية مازاليت آثارها قائمة 
يف العراق، والتي تأثر بسيببها املاليني من 

االبرياء«. 
وأضافيت أن »أمرييكا لم تكتيف بتدمر 
البنيى التحتيية بيل ذهبيت إىل محاربية 

الشعب العراقي ».
وأشارت إىل أن »استهداف الحشد الشعبي 
بني الحني واآلخر هو اسيتكمال لسلسلة 

جرائم واشنطن العبثية يف العراق«.
يشار اىل ان الطائرات االمركية تستهدف 
بني فرتة واخرى قطعات الحشد الشعبي 
والقيوات االمنية بشيكل متعمد وتخلف 

عرشات الشهداء والجرحى.

المراقب العراقي/بغداد...
اميس  النيابيية،  العالقيات  لجنية  كشيف 
االربعياء، عين وجيود رصاعات بيني الكتل 

حول توزيع السفارات.
وقيال عضيو اللجنية مختيار املوسيوي يف 
ترصيح صحفيي تابعته »املراقب العراقي« 
ان »رصاعيات سياسيية تجيري االن حول 
توزيع السيفراء بعيدا عين املهنية ومعيار 
الوطنيية«. واضياف ان »الرصعيات تجري 
بيني الكتل  ووزارة الخارجية حول تسيمية 
قائمية باكثر من 75 سيفرا جديدا للعراق 

بيدول العاليم«، مشيرا اىل ان »35 سيفراً 
منهيم محاصصية بني الكتل وعىل اسياس 
وزارة  تسيميهم  واالخريين  املحسيوبيات 
الخارجيية«. واوضيح ان “تسيميات الكتل 
للسيفراء بعييدة كل البعد عين اختيار من 

يمثل العراق وانما وفق االنتماءات”.
يشيار اىل ان مناصب السفراء توزع كبقية 
الهيآت واملؤسسيات الحكومية عىل شيكل 
محاصصة بني االحزاب والكتل السياسيية 
منيذ تشيكيل اول حكومية بعيد التغير اىل 

اليوم.

تقاسم السفارات يفتح باب الصراع 
بين الكتل

برلمانية سابقة : جرائم الحرب األمريكية 
الُتمحى من ذاكرة العراقيين

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
بذريعة اسيتمرار الخالفات حولهيا وكالعادة 
بسيبب »مشيكلة حصية إقلييم كردسيتان« 
يرتاجيع مجلس النيواب من جديد عن حسيم 
ملف قانيون املوازنة االتحادية لسينة 2021، 
فبعيد وعيود قطعتهيا هييأة رئاسية الربملان 
لطرحهيا  الخمييس  الييوم  جلسية  بتحدييد 

للتصويت.
وأكيد نائبيان يف الربمليان، أن عمليية تمريير 
املوازنية من مجليس النواب، تحتياج اىل املزيد 

من الوقت، ويصعب التكهن به، فيما أشيارت 
نائبة مستقلة أن اتفاقات قادة الكتل لوحدهم 
كفيلة بحسيم امللف الذي بات يشيكل العقدة 

االكرب للفصل الترشيعي الحايل.
ورأت أوسياط سياسيية أن تعطيل التصويت 
عيىل املوازنة بسيبب حصية إقليم كردسيتان 
هيو إرضار بالخدمية املقدمية اىل املواطن، يف 
وقيت أعربت فييه كتيل نيابية عين تحفظها 
عيىل مطاليب التحالف الكردسيتاني بمنحهم 
أربعة ترليونات دينار عراقي لدفع املستحقات 

للرشكات النفطية العاملة.
و أكيد نيواب أن هناليك تهريبيا كبيرا للنفط 
العراقيي من قبيل االقلييم اىل خيارج الحدود 
مشيرين إىل وجيود مقيرتح بمناقلية 2% من 
ميزانية وزارة الدفياع اىل تنمية األقاليم لكون 
اليوزارة بحاجة ماسية اىل التسيليح باملعدات 
الثقيلة مثل املدافع والدبابات بسيبب مواجهة 

العراق للكثر من التحديات األمنية.
ويف الوقيت ذاته كشيف عضيو اللجنية املالية 
النيابيية جمال إسيماعيل كوجير، عن عرض 

امليادة املتعلقية يف املوازنية الجتمياع مرتقب 
لقادة الكتل للبت فيها.

ومين جهته، أكيد النائيب عن تحاليف الفتح 
فاضل جابر الفتالوي، أن »جلسة الربملان لهذا 
اليوم الخميس، سوف لن تشهد أي مناقشة أو 

تمرير لقانون املوازنة«.
»املراقيب  ليي  ترصييح  يف  الفتيالوي،  وقيال 
العراقي« إن »الخالفات مازالت مسيتمرة بني 

الكتل السياسية حول القانون...
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األزمة »األزلية« تصارع قانون الموازنة 
وتطرحه أرضًا 

المراقب العراقي/المحرر االقتصادي...
لتطبييق  تسيعى  واشينطن  زاليت  ميا 
السيناريو السوري الخاص برسقة النفط 
وبشيكل علنيي يف العراق، لكين هذه املرة 
حراكها تحول للسييطرة عىل منابع الغاز 
يف االنبار حيث قاعدتها الرئيسيية يف عني 
االسيد التي تقع بالقيرب من حقل عكاز، 
إذ يعميل االمرييكان بجيد اىل االسيتحواذ 
عيىل حقول النفط القريبية من قواعدهم 
العسكرية واسيتخراجه لصالحهم , ومن 
أجل هذه املهمة اسيتقدمت أمريكا خرباء 

يف مجال استخراج النفط والغاز لقاعدتها 
العسكرية يف االنبار والتي تمتد مساحتها 

ملسافات طويلة جدا.
وتم اختيار تلك االرايض بموجب دراسات 
أعدها خيرباء أمرييكان يف مجيال النفط 
والغياز مين أجيل الحفير بطيرق مائلية 
للوصول اىل مكامن الغاز العراقي واملعادن 

االخرى يف املناطق الغربية من البالد.
تخيي  عين   ، كشيف  مسيؤول  مصيدر 
الرشكات الكورية عن مهام تشغيل حقل 
عيكاز الغازي غيرب االنبيار تحت ضغط 

أمريكي.
وقال املصيدر إن »مجموعة رشكة كوكاز 
الكورية التي اُسندت اليها قبل عام 2014 
مهام تشيغيل حقل عكاز الغازي بقضاء 
القائم انسحبت من عملها”، مشرا اىل أن 

ذلك جاء “تحت ضغط أمريكي “.
وأضاف، أن “عددا من الرشكات االمريكية 
ستتوىل مهام تشيغيل حقل عكاز الغازي 
الذي يعيد من أهم حقول الغياز يف العالم 
ويضاهيي يف عمليات االنتياج حقول غاز 

قطر وأيران وبعض من دول الخليج”.

ويف هيذا الشيأن يؤكيد املختص بالشيأن 
االقتصادي جاسيم الطائيي , أن اإلرصار 
االمريكيي عيىل البقياء طوييل األميد يف 
قاعدة عني االسيد لم يأِت من فراغ وإنما 
بموجب دراسيات أعدها خيرباء أمريكان 
بوجود أكرب حقل للغاز يف العراق ) عكاز( 
بالقرب من قاعدة عني االسيد واسيتغلت 
أمريكا ضعف الحكومات العراقية لتتمدد 
باألرايض القريبة للقاعيدة ليكون الحقل 

ضمن قاعدتها ...
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نهب »الغاز« من حقل »عكاز«.. واشنطن 
تضع يدها على مقدرات األنبار

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/خاص
اكيدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، امس االربعياء، عن عزم الربملان ترشيع 

قانون ملواجهة فايروس كورونا.
وقيال عضيو اللجنة حسين خالطيي يف ترصييح صحفيي تابعتيه »املراقب 
العراقي« ان “قانون مواجهية جائحة كورونا وصل اىل مجلس النواب ولجنة 

الصحة لالطالع عليه«.
واضياف ان “اللجنة بصدد اجيراء التعديالت عليه تمهييدا لتقديمه للمجلس 
والقراءة ومن ثم التصويت عليه”، مشرا اىل ان “الهدف االساس من القانون 
هيو تمكيني وزراه الصحة مين رشاء كميات كبرة من اللقياح تكفي لجميع 

افراد الشعب العراقي من ضمن اللقاحات اآلمنة املرخصة”.
ولفيت اىل ان “التعديل االول الذي اجرته اللجنة هو تضمينه فقرة تعويض أي 
مواطين يرتتب علييه ارضار صحية جراء تلقي لقاح كورونا”، مشيرا اىل ان 

“الرضر يشخص من قبل لجان علمية تشكل لهذا الغرض«.

الصحة النيابية: البرلمان سيشرع 
قانونا لمواجهة كورونا

انفجار قرب مركز اختبارات كورونا 
في هولندا

الحشد الشعبي جزء من القوات األمنية 
العراقية أم ال ؟
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
طاليب النائيب األول لرئييس مجليس النواب حسين 
الكعبي ، امس االربعاء، بارجاع سعر رصف الدوالر اىل 

سابق عهده.
وقيال الكعبيي يف بيان تابعتيه »املراقيب العراقي« إن 
»رفع سيعر رصف الدوالر اثر بشيكل سلبي كبر جدا 
عىل حياة املواطين العراقي ، ولالسيتقرار االقتصادي 

بشكل عام«.
واضياف »ال بد من وقفة جادة وعاجلة لجميع اعضاء 
مجلس النواب واللجنة املالية النيابية للرجوع اىل سعر 

الرصف السابق«.
ورداً عىل املطالبات النيابية بتعديل سيعر الرصف قال 
وزيير املالية عي عالوي ان » سيعر رصف الدوالر قرار 
حكومي ال يمكن تغيره يوميا حسيب الرغبة«، مبينا 

ان »األسيواق تقبلت سيعر الرصف الحايل وسييعطي 
خيالل السينني املقبلية الحوافيز إىل القطياع الخاص 

ويقوي االحتياطي«.
يشيار اىل ان التغير املفاجئ بسيعر اليرصف، ادى اىل 
حدوث حالة من االنكماش والكسياد االقتصادي وقع 

ضحيتها املواطن.

البرلمان يطالب بإرجاع سعر صرف
 الدوالر لسابق عهده

5

6
منتخبنا يالعب اوزبكستان وديًا
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خيار »التوافق« يقتل آمال المواطنين 

عقدة »كردستان« ترجئ تمرير الموازنة وقادة 
الكتــل يجتمعــون لحســم الملــف

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
بذريع�ة اس�تمرار الخالف�ات حوله�ا 
وكالعادة بسبب »مشكل�����ة حصة 
مجل�س  يرتاج�ع  كردس�تان«  إقلي�م 
الن�واب م�ن جدي�د ع�ن حس�م ملف 
االتح�����ادية لس�نة  املوازنة  قانون 
قطعته�ا  وع������ود  فبع�د   ،2021
هيأة رئاسة الربمل����ان بتح�����ديد 
جلس�ة اليوم الخمي�س لط����رحها 

للتص������ويت.
وأك�د نائب�ان يف الربمل�ان، أن عملي�ة 
تمري�ر املوازن�ة م�ن مجل�س النواب، 
تحت�اج اىل املزيد م�ن الوقت، ويصعب 
التكهن به، فيما أشارت نائبة مستقلة 
أن اتفاقات قادة الكت�����ل لوحدهم 
كفيلة بحس�م امللف الذي بات يش�كل 
العقدة االكب�����ر للفصل الترشيعي 

الحايل.
تعطي�ل  أن  سياس�ية  أوس�اط  ورأت 
التصويت ع�ى املوازنة بس�بب حصة 
إقليم كردس�تان ه�و إرضار بالخدمة 
املقدم�ة اىل املواط�ن، يف وق�ت أعربت 
في�ه كت�ل نيابي�ة ع�ن تحفظه�ا عى 
مطالب التحالف الكردستاني بمنحهم 
أربع�ة ترليون�ات دينار عراق�ي لدفع 
النفطية  للش������ركات  املستحقات 

العاملة.
و أك�د ن�واب أن هنال�ك تهريب�ا كبريا 

للنف�ط العراق�ي م�ن قب�ل االقليم اىل 
وج�ود  إىل  مش�ريين  الح�دود  خ�ارج 
مق�رتح بمناقلة 2% من ميزانية وزارة 
الدف�اع اىل تنمية األقاليم لكون الوزارة 
بحاج�ة ماس�ة اىل التس�ليح باملعدات 
الثقيل�ة مثل املدافع والدبابات بس�بب 
مواجه�ة العراق للكث�ري من التحديات 

األمنية.
ويف الوق�ت ذاته كش�ف عض�و اللجنة 
املالية النيابية جمال إسماعيل كوجر، 
عن ع�رض امل�ادة املتعلق�ة يف املوازنة 
الجتم�اع مرتق�ب لق�ادة الكت�ل للبت 

فيها.
وم�ن جهته، أك�د النائب ع�ن تحالف 
أن  الفت�الوي،  جاب�ر  فاض�ل  الفت�ح 
»جلس�ة الربملان لهذا الي�وم الخميس، 
سوف لن تش�هد أي مناقشة أو تمرير 

لقانون املوازنة«.
وق�ال الفتالوي، يف ترصيح ل� »املراقب 
مازال�ت  »الخالف�ات  إن  العراق�ي« 
مس�تمرة ب�ن الكتل السياس�ية حول 
الفق�رات  إزاء  خصوص�ا  القان�ون، 
كردس�تان،  إقلي�م  بحص�ة  املتعلق�ة 
وكذلك البن�ود الخاص�ة باملخصصات 
وكذل�ك  العق�ود  للموظف�ن  الالزم�ة 
كيفي�ة ضم�����ان حصة للمواطنن 
ال�������دخ�ل  وذوي  الفق�����راء 

املحدود«.

وأضاف الفت�الوي، أن »هذه الخالفات 
ب�ن  اجتماع�ات مكثف�ة  اىل  تحت�اج 
الكتل السياس�ية وكذلك اللجنة املالية 

الربملانية بغية حسمها«.
وأشار اىل أن »من الصعب تحديد موعد 
معن س�واء قريب أم بعي�د يكون فيه 

التصويت عى املوازنة«.
أما النائبة املستقلة ندى شاكر جودت، 
فقد اتفقت مع حديث النائب السابق، 
لكنها رأت أن�ه »ربما يتم إدراجها عى 
جدول أعمال جلس�ة الي�وم الخميس، 
لكن م�ن دون التمرير او إخضاعها اىل 

التصويت«.
وقالت ج�ودت، يف ترصيح ل� »املراقب 
العراق�ي« إن »التصويت ع�ى املوازنة 
أم�ر معق��������د ويحتاج اىل اتفاق 
ب�ن االوس����اط السياس�ية«، الفتة 
لتوافق�ات  »االم�ر يخض����ع  أن  اىل 
ق�ادة الكت�ل السياس�ية أكث����ر من 

النواب!«.
وأش�ارت اىل أن »تأخر إقرار املوازنة ال 
يصب بمصلحة الشعب العراقي، الذي 
يعان�ي من الوب�اء والج�وع والبطالة 

ونقص االموال«.
واختتم�ت ح�����ديثه�ا بالق�ول إن 
بالشكل  املوازنة  »التص�����ويت عى 
ال�ذي ُي�ريض الجميع يحت�اج اىل وقت 

أطول«.

تغريدة

االعالمي مازن الزيدي

عم�ل  فق�ط  ش�هرين   خ�الل 
 #الكاظم�ي ع�ى تفكي�ك اهم 
وانجح مفصل اس�تخباري بعد 
200٣  #خلية_الصقور بطريقة 

صامتة.
اب�و ع�ي  اقال�ة   1 - يف 2٥ / 
بحمي�د  واس�تبداله  الب�رصي 

الشطري.
الش�طري  نق�ل   ٣  /  ٣ يف   -
لجه�از االم�ن الوطن�ي، وت�م 
هيكل�ة ودم�ج الخلي�ة بوكالة 

االستخبارات بشكل كامل.
- ملصلحة من هذا العبث؟

املراقب العراقي/ دياىل...
اك�د الناطق باس�م مح�ور دياىل يف الحش�د 
الش�عبي صادق الحس�يني، ام�س االربعاء، 
ب�ان 4 من اب�رز قادة داعش قتل�وا يف عملية 
نوعية يف زور االصالح شمال رشق املحافظة.
وقال الحس�يني، يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراقي« إن »اس�تخبارات الحش�د الشعبي 
بالتنسيق مع استخبارات ومكافحة االرهاب 
يف دي�اىل وطريان الجيش نفذت عملية نوعية 

يف عم�ق زور االص�الح ق�رب ناحي�ة جلوالء 
اس�فرت عن مقت�ل اربعة من ق�ادة داعش 
االرهاب�ي بع�د اس�تهدف مضاف�ة يخبئون 

بها«.
واض�اف، ان »العملية النوعي�ة تاتي يف اطار 
انه�اء اي وج�ود لخالي�ا داع�ش يف مناطق 
ال�زور يف قاطع ش�مال رشق دي�اىل بالكامل 
بعد عمليات عس�كرية مس�تمرة منذ 4 ايام 

متواصلة«.

الحشد الشعيب يقتل 4 من ابرز 
قادة داعش يف دياىل

تدمري 7 مضافات بداخلها مواد متفجرة يف كركوك
املراقب العراقي/ كركوك...

دم�رت قوة من اللواء 16 بالحش�د 
س�بع  األربع�اء،  ام�س  الش�عبي، 
مضاف������ات بداخله�ا عب�وات 
ناس�فة وم�واد لوجس�تية تابع�ة 

لداعش جنوب غرب كركوك.
وق�ال إعالم الحش�د، يف بيان تلقت 
»املراق�ب العراق�ي« نس�خة من�ه، 
إن »ق�وة م�ن الل�واء 16 بالحش�د 
مضاف�ات  س�بع  دم�ت  الش�عبي 
ناس�فة وم�واد  بداخله�ا عب�وات 

لوجس�تي�ة تابعة لداع�ش جنوب 
غرب كركوك«.

وأض�اف البيان، أنه »كانت يف داخل 
تل�ك املضاف�ات عبوات ناس�فة تم 
تفجريه�ا تح�ت الس�يطرة، ومواد 
ومالب�س  وأغطي�ة  لوجس�تية 
تع�ود لداع�ش، و اعت�دة خفيف�ة 
ناريت�ان  ودراجت�ان  ومتوس�طة، 
قرب قرية أبو فش�جه جنوب غرب 
كرك�وك حيث تم تدم�ري املضافات 

بالكامل«.

ين
ألم

ط ا
شري
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اللجنة العليا تقرر استمرار الحظر الشامل أليام 
الجمعة والسبت واالحد

نائب يحمل هيأة المساءلة مسؤولية مشاركة المشمولين بقراراتها في السلطة 

املراقب العراقي/ بغداد...
قررت اللجن�ة العلي�ا للصحة والس�المة الوطنية، 
امس االربعاء، استمرار حظر التجوال الشامل اليام 

الجمعة والسبت واالحد.
وق�ال اللجن�ة، يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة منه إن »اللجنة العليا ق�ررت ابقاء الحظر 
الجزئي بعد الس�اعة الثامنة مساًء«.واضافت أنه » 
سيتم تقييم املوقف الوبائي والتقرير بشأن الحظر 

االحد املقبل«.
وأوصت اللجنة ب�� »تشديد اإلجراءات خالل تطبيق 
الحظر«.وكانت وزارة الصحة قد قدمت طلبا يقيض 
بحظر التجوال ملدة عرشة ايام، وذلك بسبب ارتفاع 
ح�االت االصابة بف�ريوس كورون�ا.وكان املتحدث 
باس�م وزارة الصحة، س�يف البدر، كش�ف يف وقت 
س�ابق األربع�اء ان »الوزارة مع تش�ديد االجراءات 
ورفع�ت توصياتها بذل�ك اىل اللجن�ة العليا للصحة 

والسالمة التي تجتمع اليوم وتصدر قراراتها«.

املراقب العراقي/ بغداد...
حمل النائب عن تحالف س�ائرون رياض 
املس�عودي، امس االربعاء، هيأة املساءلة 
والعدالة، مسؤولية مشاركة اي شخصية 
مشمولة بقرارات االجتثاث يف السلطة او 
ادارة الدول�ة، معتربا أن الوضع اليس�مح 

بعودة البعث. 
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  املس�عودي،  وق�ال 

»املراق�ب العراق�ي« إن »هيئ�ة اجتث�اث 
البعث هي املس�ؤولة عن عدم مش�اركة 
يف  ومش�اركة  متورط�ة  ش�خصية  اي 
حزب البعث املحظور يف الس�لطة او ادارة 

الدولة«.
واض�اف ان »هن�اك قص�ورا واضح�ا يف 
الي�ات تنفي�ذ قان�ون املس�اءلة والعدالة 
الخ�اص بالبعث حي�ث منحت االالف من 

االس�تثناءات الخاصة بعودتهم س�يما يف 
االجهزة االمنية«.

وأوضح املس�عودي، ان »الواقع السيايس 
والش�عبي ل�ن يتحمل عودة اي مس�ؤول 
بعثي يف الس�لطة وع�دم اتخ�اذ القانون 
ذيع�ة لعودتهم تحت اي مس�مى وعليها 
جدي�د  اس�تثناء  اي  من�ح  من�ع  يج�ب 

للبعثية«.

كيف صنعوا الدولة العميقة؛ 
ومن صنعها؟!

بن�اء معظ�م الق�وى السياس�ية العراقي�ة، كان عى قاعدة الش�يخ 
واملُري�د، حي�ث أعض�اء األح�زاب؛ »توابع« ل�«ش�يوخ« الح�زب، أو 
باألح�رى ل�«مالك الحزب« وحيث يتعن عليه�م أن يقولوا له »نعم« 
عى طول الخط..وإذا قال املُريد »ال« فالتكلفة باهضة جدا، يف بعض 

األحيان ال يتم طرد قائل ال� »ال« من الحزب، بل من الحياة برمتها!
ال� »نعم« تحتم عى املُريد أن يقولب عقله باس�تمرار، وفقا لتغريات 
أف�كار ورؤى »مال�ك« الحزب، ه�ذا إن كانت ل�ه رؤى وأفكار، وعى 

»التابع« أن يقول ل�«سيده«، »أحسنت« عى طول الخط!
إذا تحالف س�يده مع الباطل، فإن عليه أن يجد تربيرا، ال بل عليه أن 
يقول للحق إنك باطل..إذا »أحب« س�يده دولة ما عليه أن يحبها أكثر 
من حب س�يده له�ا، وإذا كرهها عليه أن يكرهه�ا أكثر مما يكرهها 
س�يده، وإذا طلب منه أن يش�تمها، فإن عليه ش�تمها مثل ما تشتم 
العواه�ر، وإذا طلب منه أن يصفق لها، ف�إن عى يديه أن تحمرا من 

التصفيق. 
الشواهد كثرية وال تحتاج إىل عرض، وشهوة السلطة مرض خطري له 
مضاعفاته وتبعاته، وهو مرض ش�ديد العدوى، ألنه ينتقل بوسائل 
عديدة ،منه�ا االحتكاك املبارش والتماس بالعم�ل، والتمثل واالقتداء 

واالحتذاء أيضا..!
 من مضاعفات مرض شهوة السلطة؛ إدمان العيش يف قيعانها، ظنا 
أن م�ا فوقها تيجان! ومعن�ى هذا أن َمْن يف الس�لطة، يظن أن ريش 
الس�لطة يس�مح له بالطريان، غري عارف بأن هذا الريش؛ من سنخ 

ريش الديكة الزاهي األلوان، ال ينفع أن يطري الديك به.
عندم�ا ذه�ب ش�عبنا إىل العملي�ات االنتخابي�ة الربملانية الس�ابقة، 
فإن�ه انتخ�ب  برملانين يمثلون�ه، يدافع�ون عن حقوق�ه القانونية 
والدس�تورية، ويراقبون أداء الحكومة وباقي مؤسسات الدولة، لكن 
ش�هوة الس�لطة مرض اس�تفحل يف العراق، ورست عدواه إىل جميع 

القوى السياسية، التي انتفحت شهية حب 
السلطة لدى عدد من رجاالتها، فتحولوا اىل 

رجال للسلطة، ثم اىل عبيد لها! 
لذلك ش�اهدنا عى م�ر الس�نوات الثماني 
العملي�ة  عم�ر  م�ن  املنرصم�ة  ع�رشة 
السياسية، س�باقا محموما نحو السلطة 
واملراك�ز التنفيذي�ة م�ن قب�ل الربملاني�ن 
التمثي�ل  املنتخب�ن، متخل�ن ع�ن رشف 
النياب�ي العظيم، لصال�ح املراكز التنفيذية 

الحكومي�ة، لهاث�ا نح�و منافعه�ا، األمر الذي 
يضعهم يف دائرة الش�ك بنزاهتهم ابتدارا، والعربة بادِّعاء نوايا خدمة 
املواط�ن، ال�ذي من حق�ه وح�ق املراقب عى حد س�واء، التش�كيك 
بنواياه�م وتوجهاته�م، وتعريضه�م اىل النق�د واالتهام�ات، الت�ي 

ستتحول اىل نقد لقواهم السياسية!.
يف هذا الصدد نقول ، يجب أن يكون هناك س�ياق دائم، هو أنه يجب 
الفص�ل بن رجال العمل الحكومي ورجال العمل الترشيعي، وأن من 

يصلح لهذا ال يمكن أن يكون دائما صالحا لذاك..
الش�يخ يكايفء املُري�د دائما ألن�ه أدوات من أدوات�ه املضمونة، وثمة 
مثلبة تفعلها القوى السياسية بال حياء، وهي أنها تمنح الفاشلن يف 
االنتخابات مناصب حكومية، وكأنما تفعل ذلك مكافأة عى الفشل، 
والحقيقة أنها تفعل ذلك ألنها تعرفهم جيدا؛ وهم »جيوب« مفتوحة 
للحصول عى املنافع الالمرشوعة.. هذا نمط شائع من أنماط الفساد 

السيايس، وهو بوابة كربى لتدمري الدولة، وصناعة الدولة العميقة!
هن�ا م�ن حقنا أن نحل�م بأن يص�ار اىل إصدار ق�رار ترشيعي ملزم، 
يق�يض بأن من فش�ل يف الحصول عى ثقة الش�عب ترشيعيا،  يجب 
أالاّ ُيمنح منصبا تنفيذيا، ألن من فش�ل هناك ولم يحظ بثقة الشعب، 

سيكون فاقدا لذلك أيضا يف الحكومة..
تتم�ة الحلم ه�ي وضع ضواب�ط صارمة، ويج�ب أن تتجنب أخطاء 
املرحلة الس�ابقة، س�واء ع�ى صعي�د الحكومة أو يف الربمل�ان، ومن 
يفش�لون يف أي منها، يج�ب أن يتحولوا اىل نش�اطات أخرى، وأرض 

العراق واسعة لهم..!
كالم قبل الس�الم: معظ�م النوايا طيب�ة جدا، لكن اآلم�ال ال تتحقق 
بالنواي�ا، وال بتحمل الرزايا، بل بالس�ريعى الطريق املضاد..لذا علينا 

أن نبحث عن الطريق املضاد..وهو بمتناول أيدينا..!
سالم..

ألواح طينية...

برلماني من واسط: زيارة الوفد الحكومي 
للمحافظة اجراء صوري لم يقدم شيئا

عائلة بارزاني تمارس ضغوطا إلطالق سراح 
متهمين باغتيال سياسي معارض!

املراقب العراقي/ بغداد...
كشف عضو كتلة املستقبل يف مجلس النواب 
رسكوت ش�مس الدي�ن، امس األربع�اء، عن 
وج�ود ضغوط�ات تم�ارس م������ن قب�ل 
عائلة البارزاني تج�اه عائلة طالباني الطالق 
س�����راح املتهم�ن بمح�����اولة اغتيال 
عض�و كتل�ة التغي�ري الك�����ردس�تانية يف 
مجل�س الن������واب الدكت�ور غالب محمد 

عي.
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  الدي�ن،  ش�مس  وق�ال 

»املراقب العراقي« نسخة منه، ان »السلطات 
االمنية يف محافظة الس�ليمانية القت القبض 
مؤخراً عى ثالث متهم����ن كان لهم ادواراً 
رئيس�ية يف تس�هي�����ل محاول�ة االغتيال 
الفاشلة، ومن ث�����م تهريب املت�����ورط 
الرئي�ي فيه����ا اىل خ����ارج محافظ�ة 

السليمانية«.
يس�كنون  الث�الث  »املتهم�ن  أن  وأض�اف، 
رت�ب  ويحمل�ون  الس�ليمانية،  محافظ�ة 
عس�كرية يف الق�وات االمني�ة التابعة للحزب 

الديمقراطي الكردستاني«.
وب�ن ش�مس الدي�ن، أن »ضغوط�اً هائل�ة 
تم�ارس ع�ى عائل�ة الطالبان�������ي من 
قب�ل عائل�ة الب�����ارزان�ي الط�الق رساح 
املتهمن بهذه العملية النك���راء، لغلق امللف 
بص�ورة نهائية،مطالب�اً الس�لطات االمني�ة 
والقضائية يف محافظة السليماني������ة اىل 
عدم الرضوخ ملث�ل ه�������ذه الضغوطات 
والت�ي تح�اول تكري�س نظ�ام »املافيات« يف 

محافظات اإلقليم«.

بالــوثيقـة

الي����وم.. نواب ذي قار يجتمعون 
اوض����اع  لمناقش����ة  9 وزراء  م����ع 

المحافظة.

قاسم العجرش 
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الخميس 4 آذار  2021 العدد 2538 السنة الحادية عشرة

ح�ذر وزي�ر امل�وارد املائي�ة مه�دي رش�يد الحمدان�ي ، من أن 
االستثمار السعودي سيتسبب باستنزاف جائر للمياه الجوفية، 
فيم�ا أش�ار إىل ان اس�تثمار االهوار س�ياحيا س�يعطي موردا 
مالي�ا يوازي النفط.وق�ال الحمداني ، “إننا نرفض االس�تنزاف 
الجائر للمياه الجوفية عرب االس�تثمار السعودي”، مشريا إىل أن 
“العمل الس�يايس يدخل يف كل الفقرات”.وأضاف أن “اس�تثمار 
االهوار س�ياحيا س�يعطي موردا ماليا يوازي النفط”، مؤكدا يف 
الوقت نفس�ه أن “ادراج سدة الهندية القديمة عىل الئحة الرتاث 

سيسلط االضواء عليها عامليا”.
من جانب آخر أش�اد ب�دور الجهد الهنديس للحش�د الش�عبي، 
مشريا إىل أن “ الحشد الشعبي يؤدي دورا مميزا يف كل املشاريع 

الخدمية”.

وزير الموارد المائية: االستثمار السعودي 
سيتسبب باستنزاف جائر للمياه الجوفية

اك�د عض�و مجل�س الن�واب ع�ن تحال�ف /س�ائرون/ رياض 
املسعودي وجود مش�اكل كثرية تعوق اقرار املوازنة قريبا.وقال  
:« ان املش�اكل ح�ول املوازنة ب�ن الكتل هي سياس�ية اكثر من 
انه�ا فنية ، الفت�ا اىل ان كل كتل�ة ونائب يف اللجن�ة املالية تضع 
مصلحتها اوال عىل املصلحة العامة.واوضح ان املش�اكل الحالية 
يف املوازنة تتعلق بحصة االقليم ومحاوالت تخفيض سعر رصف 
ال�دوالر، وحصة التعيين�ات يف املحافظات ، وحصة كل محافظة 
م�ن الب�رتودوالر وعدم ش�مول باق�ي املحافظات االخ�رى بها.

واس�تبعد املس�عودي اقرار املوازنة يف الفرتة القريبة املقبلة الفتا 
اىل ان تاخ�ري اق�رار املوازن�ة واالتفاق عليها افض�ل من اقرارها 

بوجود املشاكل.

المسعودي يؤكد  وجود مشاكل 
االقت�صاديكثيرة تعيق اقرار الموازنة قريبا

ارتفع�ت أس�عار النف�ط ، مدعومة بآم�ال الطلب ع�ىل التقدم 
املح�رز يف ط�رح اللقاح�ات األمريكية، يف حن أن ع�دم اليقن 
بش�أن حج�م املع�روض الذي س�تعيده أوب�ك + إىل الس�وق يف 
اجتماعها ي�وم الخميس، وارتفاع املخزون�ات االمريكية حدت 

من ارتفاع كبري لألسعار.

وارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األمريكي 
28 س�نًتا أو 0.45٪ إىل 59.95 دوالًرا للربمي�ل ، لتتع�اىف م�ن 

خسائر استمرت ثالثة أيام.
وارتفع�ت العق�ود اآلجل�ة لخام برن�ت 28 س�نتا أو 0.46٪ إىل 

62.99 دوالراً للربميل ، ارتفاعا من أربعة أيام من الخسائر.

وق�ال محلل�ون إن آمال انتع�اش الطلب بفضل إط�الق اللقاح 
أبق�ت أس�عار النف�ط مدعومة.وق�ال الرئي�س ج�و بايدن إن 
 19-COVID الواليات املتحدة سيكون لديها ما يكفي من لقاح
ل�كل أمريكي بالغ بحل�ول نهاية مايو ، بع�د أن وافقت رشكة 
 Johnson & Johnson عىل إجراء تطعيمات رشكة Merck & Co

املنافس�ة.يف غضون ذلك ، ينصب اهتمام الس�وق عىل اجتماع 
منظم�ة البلدان املصدرة للبرتول أوبك + ، وتتوقع الس�وق عىل 
نطاق واسع أن يخففوا تخفيضات اإلنتاج ، التي كانت األعمق 
ع�ىل اإلط�الق ، بنح�و 1.5 مليون برمي�ل يوميا ، حي�ث أنهت 
الس�عودية ، زعيم منظمة أوبك ، خفض اإلنتاج الطوعي البالغ 

مليون برميل يوميا.
كم�ا ان ارتف�اع مخزونات الخ�ام االمريكية ح�دت من ارتفاع 
كبري لالس�عار بعد ان ، أفادت مجموع�ة صناعة معهد البرتول 
األمريك�ي أن مخزونات الخام األمريكي�ة ارتفعت بمقدار 7.4 

مليون برميل يف األسبوع املنتهي .

األمريكان يهيمنون على حقل عكاز وحكومة الكاظمي تغض النظر 
الضغوط ُتجبُِر شركة كورية على إيقاف استثماره

اىل  بج�د  االمري�كان  يعم�ل  إذ 
االس�تحواذ ع�ىل حق�ول النف�ط 
القريبة من قواعدهم العس�كرية 
, وم�ن  واس�تخراجه لصالحه�م 
أجل هذه املهمة استقدمت أمريكا 
خ�رباء يف مجال اس�تخراج النفط 
العس�كرية يف  لقاعدته�ا  والغ�از 
تمت�د مس�احتها  والت�ي  االنب�ار 

ملسافات طويلة جدا.
وتم اختيار تل�ك االرايض بموجب 
دراس�ات أعده�ا خ�رباء أمريكان 
يف مج�ال النف�ط والغ�از من أجل 

الحفر بط�رق مائل�ة للوصول اىل 
مكام�ن الغ�از العراق�ي واملعادن 
االخ�رى يف املناط�ق الغربي�ة من 

البالد.
مصدر مس�ؤول كشف ، عن تخيل 
مه�ام  ع�ن  الكوري�ة  ال�ركات 
تش�غيل حقل ع�كاز الغازي غرب 

االنبار تحت ضغط أمريكي.
وقال املصدر إن »مجموعة رشكة 
كوكاز الكورية التي اُس�ندت اليها 
قب�ل ع�ام 2014 مه�ام تش�غيل 
حقل ع�كاز الغازي بقضاء القائم 

انس�حبت من عملها”، مش�ريا اىل 
أن ذلك جاء “تحت ضغط أمريكي 

.“
وأض�اف، أن “عددا م�ن الركات 
االمريكية س�تتوىل مهام تش�غيل 
حق�ل ع�كاز الغ�ازي ال�ذي يع�د 
م�ن أه�م حق�ول الغ�از يف العالم 
االنت�اج  عملي�ات  يف  ويضاه�ي 
حقول غ�از قطر وأي�ران وبعض 

من دول الخليج”.
ويف ه�ذا الش�أن يؤك�د املخت�ص 
بالشأن االقتصادي جاسم الطائي 
, أن اإلرصار االمريك�ي عىل البقاء 
طوي�ل األمد يف قاعدة عن االس�د 
ل�م يأِت م�ن فراغ وإنم�ا بموجب 
دراس�ات أعده�ا خ�رباء أمريكان 
بوجود أكرب حق�ل للغاز يف العراق 
) ع�كاز( بالقرب م�ن قاعدة عن 
االس�د واس�تغلت أمري�كا ضعف 
لتتم�دد  العراقي�ة  الحكوم�ات 
ب�األرايض القريبة للقاعدة ليكون 

الحقل ضمن قاعدتها .
وق�ال الطائ�ي يف اتص�ال م�ع ) 

املراق�ب العراق�ي(: إن الضغ�وط 
االمريكي�ة ع�ىل ال�ركات الت�ي 
اُحي�ل اليه�ا عقد اس�تثمار حقل 
عكاز الغ�ازي جاءت ألجل تخليها 

عن تطوي�ر الحق�ل , وقد نجحت 
أمريكا بمس�عاها بط�رد الركة 
الكوري�ة املس�ؤولة ع�ن الحق�ل 
حت�ى يتاح له�ا اس�تغالل الحقل 

م�ن داخ�ل قاعدتها العس�كرية , 
وكل ذل�ك بعلم الحكوم�ة الحالية 
, فاالمري�كان هدفهم م�ن البقاء 
رسقة ثروات العراقين كما فعلوا 

يف س�وريا وأم�ام أنظ�ار العال�م 
ليثبت�وا بأنه�م دولة اس�تعمارية 
هدفها الرسقة ولي�س الدفاع عن 

حلفائها يف املنطقة.
ويف ترصيح�ات س�ابقة, كش�ف 
رئيس مجل�س إنقاذ االنبار حميد 
الهاي�س ، ع�ن مخط�ط أمريكي 
يهدف لالس�تيالء عىل حقل عكاز 
الغ�ازي الواق�ع يف قض�اء القائم 
غرب�ي املحافظ�ة من خ�الل بناء 
القواع�د األمريكي�ة بالقرب منه، 
القاعدت�ن  بن�اء  أن  ب�ن  فيم�ا 
الرمان�ة  ناحي�ة  يف  األمريكيت�ن 
واملالح�ة غربي االنب�ار لم يحصل 

بعلم الحكومة املحلية.
م�ن جهته أك�د املختص بالش�أن 
االقتصادي عبد الحسن الشمري، 
أن  االطماع االمريكية بحقل عكاز 
الغازي ليس�ت وليدة اليوم بل هي 
خطط اُعدت يف تس�عينيات القرن 
املايض لرسقة غاز العراق , واليوم 
أمري�كا أع�دت الع�دة لرسقة غاز 
ع�كاز م�ن خ�الل اختي�ار مكان 

قاعدته�ا ع�ىل ارايض قريب�ة جدا 
من حقل الغ�از , وهي ترفض أية 
رشكة استثمارية تقوم باستثمار 
غاز عكاز , وما حدث مع الركة 
الكوري�ة أك�رب دلي�ل ع�ىل أطماع 

االمريكان .
وق�ال الش�مري يف اتص�ال م�ع ) 
ضع�ف  إن  العراق�ي(:  املراق�ب 
الحكوم�ات العراقي�ة وراء تزاي�د 
أطم�اع االحت�الل االمريكي , فهو 
يسعى إلعادة س�يناريو سوريا يف 
العراق , ولوال قوة الحشد الشعبي 

لتمكنت من ذلك«.
وأوض�ح أن االمري�كان يس�عون 
لتفكيك الحشد، فاملوقف االمريكي 
يف احت�الل قواته للعراق وس�وريا 
ورفضه الخروج منه�ا والتحجج 
بالتهدي�دات لحلفائ�ه يف الخلي�ج 
ه�و أكذوبة من أجل رسقة ثروات 
الحكوم�ة  ع�ىل  لذل�ك   , البلدي�ن 
والربملان تفعيل قرار طرد قواتهم 
م�ن الع�راق ألج�ل املحافظة عىل 

الثروات.

ما زالت واش���نطن تسعى لتطبيق الس���يناريو السوري 
الخاص بسرقة النفط وبش���كل علني في العراق، لكن 
هذه المرة حراكها تحول للسيطرة على منابع الغاز في 
االنبار حيث قاعدتها الرئيسية في عين االسد التي تقع 

بالقرب من حقل عكاز.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

بع��د خس���ائ����ر استم���رت ألي���ام .. النف���ط يع����اود االرتف����اع

أرقام واقتصاد

مليون دينار مبلغ الغرامة التي 
فرضتها محكمة في ميسان 
ضد شركة صينية لمخالفتها 
بنود تشغيل العمال االجانب

 800

االف مصنع للقطاع الخاص 
توقف عن العمل في 

العراق بعد 2003 وكانت 
تنتج اكثر من 70 سلعة
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البنك المركزي يقرر تخفيض جميع الفوائد المفروضة على القروض

مختص اقتصادي : خفض عمليات مزاد بيع العملة وارتفاع اسعار النفط وراء ارتفاع احتياطي البنك المركزي

، ع�ن  العراق�ي  املرك�زي  البن�ك  أعل�ن 
تخفيض الفوائد املفروضة عىل القروض 
الرتلي�ون  مب�ادرة  ضم�ن  املمنوح�ة 

دين���ار.
وق�ال املكتب اإلعالمي للبن�ك يف بيان إن 
“البن�ك املرك�زي العراق�ي يح�رص عىل 

مراعاة الظروف االستثنائية الحالية التي 
تتعل�����ق بالجانب امل�ايل واالقتصادي 

وتداعي����ات جائحة كورونا”.
وأض�اف أن�ه “تق�رر تخفي�ض جمي�ع 
الفوائد املفروضة عىل القروض املمنوحة 
بضمن مبادرة البنك املركزي العراقي ال� 

)1( ترليون دينار”، مشرياً اىل أنه “سيتم 
تخفيض فائ�دة البنك املرك�زي العراقي 
للمش�اريع الكبرية لتكون )1٪( بدالً من 
)2٪(، و تخفيض الفائدة للمصارف عىل 
القروض الس�كنية لتكون )2٪( بدالً من 

.”)٪4(

وتاب�ع املكتب أنه “س�يتم تعديل عمولة 
الس�كنية(  )للق�روض  املرك�زي  البن�ك 
 7( م�ن  ب�دالً  باألل�ف(   5( لتك�ون 
باألل�ف(”، الفت�ًا إىل أن “جمي�ع الفوائد 
تك�ون للمص�ارف وال�ركات الضامنة 

متناقصة”.

اكد املختص يف الشان االقتصادي عيل 
جبار الفريج�ي ،ان ارتفاع احتياطي 
النقد للبنك املركزي اىل 55 مليار دوالر 
جاء النخفاض الكبري اىل اكثر من 54 
٪ يف عملي�ات بيع نافذة بي�ع العملة 

)املشبوهة(.
وقال الفريجي ان�ه : ال يمكن اعتبار 
ه�ذا االرتف�اع ه�و نتيج�ة سياس�ة 
نقدي�ة او مالية مثم�رة، بقدر ما أن 
هذا االرتف�اع كان نتيجة االنخفاض 
الكب�ري اىل اكثر م�ن 54 ٪ يف عمليات 

العمل�ة  بي�ع  ناف�������ذة  بي�ع 
)املشبوهة(.

واش�ار اىل ان :ارتفاعا محسوس�ا يف 
أسعار النفط للشهرين املاضين كان 
سببا اخر يف ارتفاع احتياطي البنك ».
وتاب�ع : ان« احتياط�ي النقد يف عام 
2019 كان بمع�����دالت ال 65.75 
ملي�ار دوالر ويف الرب�ع األول من عام 
2020 انخف�ض االحتياط�ي بمع�دل 
ال 12.5 ٪ ليص�����ل اىل 57.5 مليار 

دوالر«.

كردستان تعلن الشروع 
في انشاء سكك حديدية 

بقيمة مليار دوالر
أعل�ن وزي�ر االعم�ار واالس�كان يف حكوم�ة اقلي�م 
كردس�تان دان�ا عب�د الكريم ، دخول مروع س�كة 
حديد كردس�تان حيز التنفيذ، مش�ريا اىل ان املروع 
لن يشمل داخل املدن، قائال: نأمل ان يتحول املروع 

اىل حقيقة.
وقال عبد الكريم خالل مؤتمر صحايف: ان مروع مد 
س�كة الحديد يف اقليم كردستان سيدخل حيز التنفيذ 
ابت�داًء من اليوم، الفتا اىل ان ال�وزارة دعت الركات 
العاملية املنفذة من قبلها لتنفيذ املروع وهي رشكة 

املانية ورشكتان اسبانيتان.
واض�اف عبدالكري�م: ان مد س�كك الحدي�د يف اقليم 
كردس�تان ينقلنا اىل مرحلة جديدة الس�يما يف مجال 
التبادل التجاري بن املدن، آمال ان تكون املدة املحددة 
النجاز املروع كافية إلنهائ�ه، وان يتحول اىل ارض 
الواقع، موضحا ان املروع سيكون خالل 6 مراحل.

، انه تم تخصيص اكثر م�ن مليار دوالر النجاز  وب�ننّ
املروع، والذي يبلغ طوله 915 كيلومرتا، مش�ريا اىل 
ان سكك الحديد لن تمر داخل املدن كون هذه املسألة 

متعلقة بوزارة اخرى.

نائب:وزارة النفط تتعامل 
مع شركات فاسدة

 كش�فت عضو لجن�ة النزاهة النيابي�ة عالية نصي�ف ، عن وجود 
تعام�الت بن ع�دد من مدراء األقس�ام املهم�ة يف وزارة النفط مع 
الركات الفاس�دة املحظورة مثل رشكة أجيلتي وتموين الخليج، 
ومن بينهم مدير قس�م تطوي�ر العقود يف حقل مجن�ون النفطي، 
مطالب�ة رئيس ال�وزراء واللجن�ة 29 بالتدخ�ل يف القضية ووضع 
حد للفاس�دين، مبينة أن أي ش�خص يثبت تعامل�ه مع الركات 
املش�بوهة س�يتم فضحه يف وس�ائل اإلع�الم وإحالت�ه اىل املحاكم 
املختص�ة .وقال�ت نصيف يف بي�ان ، إنه “بحس�ب الش�كوى التي 
وردت إلين�ا، هن�اك تعامالت من قبل بعض مدراء االقس�ام املهمة 
يف وزارة النف�ط، وم�ن بينهم مدير قس�م العق�ود يف حقل مجنون 
النفط�ي بمحافظة البرصة، مع بعض ال�ركات املمنوع التعامل 
معها واملعروفة بفسادها عىل الصعيد الدويل، ومن ضمنها رشكتي 
أجيلت�ي و تموي�ن الخلي�ج Gcc الت�ي عليها الكثري من الش�كاوي 
و االختالس�ات والت�ي ت�م تغي�ري اس�مها إىل prime support من 
اج�ل إحالة عق�ود االس�تثمار إليه�ا، وبالفعل تمت االحال�ة اليها 
“.وأضافت أن “من بن العقود املحالة اىل هذه الركات قس�م من 
 IFMS & MFD – IFMS MFD – 025 – MFD( عق�د دعم الحياة
IFMS – – 028( ” ، مطالبة رئيس الوزراء واللجنة 29 بالتدخل يف 
القضية ومحاس�بة ضعاف النفوس الذين يتعاملون مع الركات 
املش�بوهة”.وطالبت نصي�ف وزي�ر النفط ب�” فت�ح تحقيق حول 
هذا املوضوع، علماً بأن منصب مدير قس�م تطوير العقود يف حقل 
مجنون النفطي من املناصب املهمة املرتبطة بشكل مبارش بمكتب 

الوزير “.

اعل�ن وكي�ل وزارة النفط، حامد الزوبعي ، إن نس�بة 
إنج�از مصف�ى كربالء تبل�غ حالي�اً 90 ٪، فيما لفت 
إىل ال�وزارة ماضي�ة بتنفي�ذ خطته�ا الرامي�ة لزيادة 
الطاقة االنتاجية للمش�تقات النفطية.وقال الزوبعي 
يف ترصي�ح صحف�ي، إن »األعم�ال يف مصفى كربالء 
تس�ري وفق الخط�ط املوضوع�ة، وإن نس�بة االنجاز 
في�ه بلغت حالياً 90 باملئة، وم�ن املتوقع أن يدخل اىل 

العمل بحلول عام 2022 مما يسهم بتوفري ما يقارب 
9 مالين لرت م�ن مادة البنزين عايل الجودة إضافة اىل 
املشتقات األخرى، ال سيما أن املصفى مصمم أساساً 
وفق تقنيات حديثة جداً وقياسية، وبطاقة تصميمية 
تق�در ب�� 140 ألف برمي�ل يوميا«.وأض�اف الزوبعي 
أن »خطة الوزارة الرامي�ة اىل زيادة الطاقة االنتاجية 
للمش�تقات النفطية ب�دأت تؤتي ثماره�ا منذ مطلع 
العام الح�ايل بدخول وح�دات جدي�دة اىل العمل، عىل 
أن تتبعه�ا وحدات أخرى قب�ل نهاية العام، إذ نجحت 
يف إع�ادة تأهي�ل مصايف )بيج�ي - الصم�ود( بعد أن 
تعرضت إىل دمار كبري ابان س�يطرة عصابات داعش 
االجرامي�ة علي�ه، إذ نجحت ال�وزارة بإدخال مصفى 
)ص�الح الدي�ن 1( للعم�ل بطاقة 70 أل�ف برميل، اىل 
جانب إع�ادة تأهيل مصف�ى )صالح الدي�ن 2( الذي 
تصل طاقته التصميمية ه�و اآلخر اىل 70 ألف برميل 
يومياً«.ولف�ت إىل أن »املالكات تعمل حالياً عىل تأهيل 
مصف�ى )الش�مال( ضمن مصايف )الصم�ود( بطاقة 

140 ألف برميل«.

بطاقة 140 ألف برميل.. مصفى كربالء 
يدخل العمل في 2022

الباوي: تأكيد البرلمان بتحقق وفرة بواقع 6 
مليارات دوالر ينفي الحاجة لمحاصرة الشعب

رأى املحل�ل الس�يايس حازم الب�اوي، ان تأكيدات 
اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ع�دم وج�ود اي م�ربر 
الستمرار الحكومة بمحارصة الشعب عن طريق 

التقشف ورفع سعر رصف الدوالر.
وق�ال الب�اوي ، ان “الحكوم�ة مطالب�ة ببي�ان 
اس�باب استمرار التقش�ف املفروض عىل الشعب 
يف ظ�ل حديث اللجن�ة املالية النيابي�ة عن تحقق 
وف�رة دوالرية باكثر من 6 مليارات دون اي زيادة 

باحتياطي البنك املركزي”.
الفري�ق  يطرحه�ا  الت�ي  “النق�اط  ان  واض�اف 
االستش�اري الحكومي واخرها عىل لسان مظهر 
محمد صال�ح مدعاة لق�راءة موضوعي�ة كونها 
تش�ري بما اليقب�ل اللبس اىل أن فرق س�عر برميل 
النف�ط يف املوازنة االتحادي�ة للعام الجاري يذهب 
لسد العجز وقد ال تحتاج الحكومة اىل االقرتاض”.
وشدد الباوي عىل ان “هذا التطور يفضح حقيقة 
ع�دم الحاج�ة اىل امري�ن مهم�ن لج�أت اليهما 
الحكومة وادع�ت انها تكافح العجز فيهما وهما 

االق�رتاض وف�رض االج�راءات التقش�فية ع�ىل 
فئ�ات من الش�عب ال�ذي يعاني بط�ش االوضاع 
االقتصادي�ة الصعبة وغياب تام ملفردات البطاقة 
الت�ي  املس�تجدة  للظ�روف  اضاف�ة  التمويني�ة، 
فرضته�ا الجائح�ة، مطالب�ا الن�واب والحكومة 

بمراعاة هذا الجانب االنساني.
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الغارديان: بايدن يستحق النقد لعدم معاقبته السعوديين

إندبندنت: تحذيرات من فقدان الثقة بالعدالة الجنائية في بريطانيا

أخبار من 
الصحف 

والمجالت
المراقب العراقي/ متابعة...

أن  الهولندي�ة  الرشط�ة  أعلن�ت 
انفج�ارا أص�اب مرك�زا الختب�ار 
ف�روس كورون�ا يف بل�دة ش�مايل 
أمس�ردام قب�ل وق�ت قصر من 
افتتاحه األربعاء، ما أدى إىل تحطم 
النواف�ذ لكن لم يس�فر عن وقوع 

إصابات.
وقال�ت الرشط�ة يف إقليم ش�مال 
هولندا يف بي�ان، إن االنفجار وقع 
يف بل�دة بوفينكارس�بيل، الفتة إىل 
املنطق�ة  طوق�ت  عنارصه�ا  أن 

للتحقيق.
ولفت مين�و هارتنب�رغ املتحدث 

باس�م الرشطة إىل أنه ت�م العثور 
أمام املبنى ع�ى بقايا لالنفجار يف 
صورة قطعة معدنية حجمها 10 
أنه  س�نتيمرات مربع�ة، مضيفا 
“الب�د أن القنبلة كانت موضوعة” 

هناك.
وأردف قائال إنه “أحيانا مثل هذه 
األمور ال تحدث مصادفة، البد أنها 

مدبرة”.
ويأت�ي ه�ذا الح�ادث قب�ل وق�ت 
قص�ر م�ن انتخاب�ات عام�ة يف 
إليه�ا باعتباره�ا  ُينظ�ر  آذار   17
استفتاء عى تعامل الحكومة مع 

جائحة كورونا.

انفجار قرب مركز اختبارات كورونا في هولندا

المراقب العراقي/ بغداد...
حذرت منظمة رقابي�ة بريطانية، االربعاء، من 
فق�دان الثقة يف نظام العدال�ة الجنائية يف البالد 
كون املجرم�ن الخطرين يف�رون ألن الضحايا 

يتنازلون عن قضايا املحكمة بسبب التأخر.
ونقل�ت صحيف�ة االندبندن�ت الربيطاني�ة عن 
مفوض�ة الضحاي�ا يف إنجلرا وويل�ز فرا برد 
قولها امام لجنة العدل يف الربملان إن ” الضحايا 
تتك�رر مأس�اتهم م�رة اخرى بس�بب االنتظار 

الطويل لجلسات االستماع “.
واضاف�ت أن ” عواق�ب ذل�ك هو فق�دان الثقة 
يف نظ�ام العدال�ة الجنائي�ة يف الب�الد مما يدفع 
البعض اىل اللجوء اىل رشيعة الغاب فاألشخاص 
ينال�ون  ال  والن�اس  إدانته�م  تت�م  ال  املذنب�ن 

العدال�ة“.  وتابع�ت ان ”الضحايا عوملوا لفرة 
طويل�ة جًدا مثل املارة، و أن األدلة املتزايدة عى 
فق�دان الثقة يف العدالة الجنائية كانت مدفوعة 

بتج�ارب الناس”، مش�رة اىل أن “هناك انهيارا 
يف الثقة واألم�ر ال يتعلق فقط  بجائحة كورونا 
، وال يتعلق األمر فقط بالتأخر، بل يتعلق األمر 

إىل حد كبر بكيفية معاملة الناس”.
واوض�ح التقرير ان�ه ”وطبق�ا لالحصائيات يف 
املحاكم الربيطانية ف�ان هناك 455 الف قضية 
جنائي�ة معلقة يف انجلرا وويل�ز بحلول كانون 
االول م�ن ع�ام 2020 بارتفاع ق�دره 100 الف 

قضية لنفس الشهر من العام السابق “.
وتابع أن ” عدد القضايا املعلقة يف محكمة التاج 
الربيطان�ي بل�غ 55 الفا و 189 قضي�ة بزيادة 
قدرها 47 يف املائة خ�الل عام، ويف نفس الفرة 
، ارتفع متوس�ط الوقت ب�ن التهمة والترصف 

يف محكمة الصلح من ثمانية إىل 14 أسبوًعا”.

المراقب العراقي/ بغداد...
قال�ت صحيف�ة “الغاردي�ان” يف افتتاحيتها 
إن ع�ى الغرب الرد عى تقرير االس�تخبارات 
األمركية بش�أن مقتل خاش�قجي والوضع 
يف اليم�ن، وهما امللفان املس�ؤول عنهما ويل 

العهد السعودي محمد بن سلمان.
وأشارت إىل أن الصحايف خاشقجي دخل يف 2 
ترشين األول 2018 إىل القنصلية الس�عودية 
يف إس�طنبول ليقت�ل بعد دقائق م�ن دخوله 

وتقطع جثته ولم يعثر عى بقاياه أبدا.
ويف الوقت ال�ذي قالت فيه الرياض إن القتلة 

ه�م مجموع�ة “مارق�ة” إال أن يس آي إي�ه 
توصل�ت رسيعا إىل أن ويل العهد هو من وافق 
ع�ى العملية. ولك�ن دونالد ترام�ب املعجب 
باألم�ر الش�اب رف�ض النتيجة وق�رر عدم 

التحرك.
وتعه�د جوزي�ف بايدن عندم�ا كان يخوض 
املس�ؤولن  بمحاس�بة  االنتخابي�ة  حملت�ه 
الس�عودين عن الجريم�ة وجعلهم يدفعون 

الثمن، ويبدو أنه غر رأيه اآلن.
ويف ي�وم الجمع�ة ق�ررت اإلدارة األمريكي�ة 
رف�ع الرسي�ة ع�ن تقري�ر املخاب�رات كم�ا 

وع�د. وقال باي�دن إنه س�يتجاهل ويل العهد 
ويتعامل مبارشة مع امللك س�لمان. ورفضت 
اإلدارة الق�ول إن كان محمد بن س�لمان من 
بن الذي ش�ملهم “حظر خاشقجي” والذي 
فرض بموجبه حظر س�فر عى 76 سعوديا 
له�م عالق�ة بالجريمة ومالحق�ة املعارضن 
الس�عودين يف الخ�ارج. والرس�الة واضحة 
وهي مواصلة العمل كاملعتاد وبتغر طفيف. 
فالحقيقة هي أن ويل العهد ال يدير الش�ؤون 
اليومي�ة يف اململكة فقط بل والش�خص الذي 
سيعتيل العرش بعد رحيل والده امللك املريض.

المراقب العراقي/ متابعة...
اقتحم عرشات املس�توطنن باحات املسجد األقىص املبارك األربعاء، 

وسط حراسة مشددة من قوات االحتالل الصهيوني.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس املحتلة، بأن 69 مستوطنا 
اقتحم�وا باحات األق�ىص، وانطلقوا م�ن باب املغارب�ة وتجولوا يف 

باحات املسجد بشكل استفزازي عى شكل مجموعات متفرقة
وتش�هد فرة االقتحام�ات إخالء قوات الع�دو املنطقة الرشقية من 

املسجد من املصلن واملرابطن، وذلك لتسهيل اقتحام املستوطنن.
وتأت�ي اقتحامات املس�توطنن ضم�ن جوالت دوري�ة يقومون بها 

تهدف لتغير الواقع يف املدينة املقدسة واملسجد األقىص املبارك.
واس�تهدفت قوات العدو املقدس�ين من خالل االعتق�االت واإلبعاد 
والغرامات، بهدف إبعادهم عن املسجد األقىص، وتركه لقمة سائغة 

أمام األطماع االستيطانية.

المراقب العراقي/ متابعة...
أص�درت وزارة التج�ارة األمركي�ة قراراً نهائياً بفرض رس�وم عى 
واردات لفائف األلومنيوم من 18 دولة، إثر تحقيقات حول مكافحة 
اإلغ�راق. وتصل ه�ذه الرس�وم إىل 243% ع�ى الواردات م�ن أملانيا 

و4.8% عى الواردات من البحرين.
وتمثل أملانيا أكرب ُمصدر أللواح األلومنيوم إىل الواليات املتحدة، حيث 
بلغ�ت نح�و 290 ملي�ون دوالر يف 2019، تليها البحري�ن بصادرات 

بلغت 240 مليون دوالر.
وُتض�اف هذه الرس�وم إىل جم�ارك بنس�بة 10% ، ت�م فرضها عى 

منتجات األلومنيوم خالل والية الرئيس “ترمب” .
باملقل�ب اآلخر، م�ددت وزارة املالية الصينية يف 28 ش�باط املايض، 
إعف�اءات م�ن الرس�وم تش�مل 65 منتجاً مس�تورداً م�ن الواليات 

املتحدة، منها األخشاب ومكونات الطائرات.
وأضاف�ت ال�وزارة أن التمدي�د الذي ي�رسي اعتباراً من 28 ش�باط 

سيستمر حتى 16 أيلول 2021.
وتحصل املنتجات عى إعفاءات من رسوم انتقامية فرضتها الصن 

عى سلع أمركية.
وق�د يخرس االقتصاد األمركي تريلي�ون دوالر، يف حال اتخذت إدارة 
الرئي�س األمركي ج�و بادين سياس�ات تجارية أكث�ر رصامة مع 

الصن، أو إذا وصلت إىل حد املقاطعة الكاملة

مستوطنون يدّنسون 
المسجد األقصى

أميركا تشعل »حرب التجارة« 
على 18 دولة

جزيرة »سواكن« السودانّية بين فكي 
السعودية وتركيا

المراقب العراقي/ متابعة
الرغب�ة  عك�س  ترصي�ح  يف 
الس�عودّية يف قطع الي�د الركّية 
من املنطقة اإلفريقّية وباألخص 
من جزيرة »س�واكن« التاريخّية 
يف السودان، والواقعة عى شاطئ 
البحر األحمر، والتي تعد مقصداً 
للحج�اج  ومحط�ة  س�ياحّياً 
املتوجهن إىل مدينة مكة املكرمة 
يف الس�عودية، حي�ث ع�رّب وزير 
الدولة الس�عودي لش�ؤون الدول 
اإلفريقّية، أحمد ب�ن عبد العزيز 
قطان، عن ثقته يف انتهاء االتفاق 
ال�ذي وقعت�ه أنقرة م�ع الرئيس 
السودانّي الس�ابق، عمر البشر، 

بشأن جزيرة سواكن.
ويف رده عى س�ؤال حول إمكانية 
تعطل االتف�اق الركّي املوقع مع 
النظام الس�ودانّي الس�ابق حول 
تل�ك الجزيرة عق�ب التغير الذي 
حصل يف السودان، أجاب أّنه عى 
يقن من ذلك، يف ظل الهزائم التي 
تلقتها الرياض يف عموم املنطقة 
السّيما يف اليمن وسوريا والعراق، 
وقيامها باستقطاب بلدان أخرى 
من بينها السودان للتعويض عن 

هذه الهزائم التي لحقت بها.
عق�ب الهزيم�ة التي مني�ت بها 
الركي�ة  واملؤام�رات  الخط�ط 
الت�ي كان�ت تس�عى إىل إش�عال 
الكثر م�ن األزم�ات والرصعات 
األوس�ط  ال�رشق  منطق�ة  يف 
وضع�ف املواق�ف الركي�ة ع�ى 
الس�احتن اإلقليمّي�ة والدولّي�ة، 
بس�بب فش�ل سياس�ات أنق�رة 
تج�اه دولت�ي الع�راق وس�وريا، 
وإثبات فش�ل مش�اريع الرئيس 
الرك�ي، رج�ب طي�ب اردوغان، 
عمل�ت الحكوم�ة الركي�ة ع�ى 
توس�يع نفوذه�ا والتعم�ق اكثر 
يف القارة الس�مراء لكس�ب املزيد 
م�ن الدعم والنفوذ عى الس�احة 
ومحاول�ة  والدولي�ة  اإلقليمي�ة 
األخط�اء  تل�ك  م�ن  للخ�روج 
االس�راتيجّية الت�ي وقعت فيها 
ونظرا لألهمي�ة واملصداقية التي 
تتمتع بها ه�ذه القارة األفريقية 

وامتالكه�ا الكثر م�ن املقومات 
الجيوسياسية واالقتصادية، فإن 
الوجود العسكري الركي يف هذه 
املنطقة يخدم بالتأكيد املشاريع 
إىل  إضاف�ة  الركّي�ة  التوس�عّية 
الحصول عى الكثر من املكاسب 

السياسّية واالقتصادّية.
ومؤخراً، أش�ارت السعودية عى 
لس�ان وزي�ر الدول�ة الس�عودي 
الدول اإلفريقّية، أحمد  لش�ؤون 
ب�ن عبد العزيز قط�ان، أّن هدف 
أنقرة م�ن وراء اتفاقي�ة جزيرة 
س�واكن الس�ودانّية، هو البحث 
عن موطئ قدم يف البحر األحمر، 
واصف�اً ذل�ك بأّنه »أم�ر غاية يف 
الخطورة«، يتلخص يف اس�تغالل 
آث�ار  وج�ود  بحج�ة  الس�ودان 
تركّي�ة باملنطقة، ما ُيظهر حجم 
التنافس ب�ن الدولتن الباحثتن 

عن النفوذ بشكل جيّل وعلنّي.
ويف الس�ابق، اس�تخدمت الدولة 
»س�واكن«،  جزي�رة  العثمانّي�ة 
كمركز لقواتها البحرية يف البحر 
األحمر وضمت هذه الجزيرة مقر 

الحاك�م العثمانّي ملنطقة جنوب 
البح�ر األحمر ب�ن عامي 1821 
و1885 وكانت س�واكن س�ابقاً 
ميناء الس�ودان الرئي�ّي قبل أن 
ينقل االستعمار الربيطاني يف عام 
1910 املين�اء إىل »بورتس�ودان« 
وتقع هذه الجزي�رة التي اتفقت 
»الخرط�وم« و«أنق�رة« ع�ى أن 
تتوىل تركي�ا إدارتها وبناء قاعدة 
رشق  ش�مال  فيه�ا،  عس�كرية 
البالد عى الساحل الغربي للبحر 
األحم�ر، وه�ي ع�ى ارتف�اع 66 
مراً ف�وق س�طح البح�ر، فيما 
تبع�د ع�ن العاصم�ة الخرط�وم 
نحو 642 كيلوم�راً، وعن مدينة 
بورتسودان 54 كيلومراً، وتقدر 

مساحتها ب�20 كلم مربعاً.
وح�ول مص�ر جزي�رة س�واكن 
الس�ابق،  الرئي�س  خل�ع  بع�د 
عمر البش�ر، رصد وزي�ر الدولة 
أس�ماه  م�ا  وج�ود  الس�عودّي، 
»ح�راكاً قوّي�اً« داخل الس�ودان 
بش�كل ع�ام، إضاف�ة إىل رغب�ة 
يف التق�ارب م�ع ال�دول العربّية 

وباألخص السعودّية، التي تسعى 
بش�كل مستمر لبس�ط هيمنتها 
وس�طوتها عى العرب، رغم أّنها 
فقدت رصيدها السيايّس والدينّي 
يف الشارع العربّي الذي بات ينظر 
إليه�ا كدول�ة داعم�ة لإلره�اب 
للعرب واملس�لمن، بل  ومفرق�ة 
مش�اريع  كل  يف  حرب�ة  ورأس 
وباألخ�ص  والخيان�ة  التقس�يم 
عق�ب أحداث ما يس�مى »الربيع 

العربّي«.
األهداف االس�راتيجّية،  أّن  وبما 
ه�ي الس�بب الرئيس يف توس�يع 
تركي�ا لنفوذها والتواجد بش�كٍل 
ج�دّي يف ق�ارة إفريقيا، بس�بب 
رغبته�ا يف إنش�اء مح�ور جديد 
املح�ور  البح�ر األحم�ر ض�د  يف 
الس�عودّي، يدع�ي وزي�ر الدولة 
ال�دول  لش�ؤون  الس�عودي 
اإلفريقّي�ة، أّن�ه مل�س الرغب�ة يف 
التق�ارب مع اململك�ة خالل آخر 
زي�ارة له للس�ودان، متحدثاً عن 
مش�اريع ت�م عرضه�ا وصفه�ا 
بالجبارة العمالق�ة، والتي تضع 

الس�عودية يف مقامها األول، وفق 
زعمه.

تعت�رب الري�اض وج�ود الق�وات 
الخليجّي�ة  املنطق�ة  يف  الركي�ة 
والبح�ر األحمر االس�راتيجيتن 
»حرباً مبارشة«، ألّن ذلك سيجعل 
تركي�ا واح�دة من أكث�ر املحاور 
تأث�راً يف غ�رب آس�يا وإفريقي�ا 
وس�وف يكون بمقدورها التأثر 
ع�ى ال�دول الت�ي تق�ع يف املياه 
الغربي�ة للبح�ر األحم�ر كمرص 
وجيبوت�ي  وأريري�ا  والس�ودان 
والصوم�ال وأيض�ا ع�ى ال�دول 
التي تقع يف رشق وش�مال البحر 
والس�عودية  كاليم�ن  األحم�ر 
الصهيون�ي،  والكي�ان  واألردن 
ولق�د س�اعد وص�ول تركي�ا إىل 
املنطق�ة الغربي�ة للبح�ر األحمر 
والتع�اون م�ع قط�ر والصومال 
والسودان، إىل إنشاء محور جديد 
ذي أهمي�ة اس�راتيجّية يف ه�ذه 
املنطقة ونظراً إىل التبادل اليومي 
لح�وايل 3.3 مالي�ن برمي�ل م�ن 
النفط يف ه�ذه املنطقة، أصبحت 

منطق�ة البحر األحمر واحدة من 
اهم الطرق التجارّية الحيوّية بن 
دول جن�وب رشق آس�يا وأوروبا 
والتواج�د العس�كرّي الرك�ي يف 
تركي�ا  يس�اعد  املنطق�ة،  ه�ذه 
دوراً  تلع�ب  أن  ع�ى  اإلخوانّي�ة 

مهماً يف املنطقة.
كذلك، فإّن هذا الوجود العسكرّي 
الرك�ّي، إىل جانب وج�ود بعض 
القواعد العس�كرّية لبعض الدول 
وبالق�رب  جيبوت�ي  يف  الغربي�ة 
املن�دب«  »ب�اب  مضي�ق  م�ن 
يؤث�ر  أن  يمك�ن  االس�راتيجّي، 
بش�كل س�لبّي يف الوضع األمني 
يف منطق�ة البح�ر األحم�ر كلها، 
كما أن محاوالت أنقرة لتوس�يع 
نفوذها يف أفريقيا وإنشاء قواعد 
عس�كرية له�ا عى ط�ول البحر 
األحمر، س�يعقد األمور أكثر بن 
أّن  الس�عودية وتركي�ا، وخاصة 
أنقرة اإلخوانّية تس�عى إىل إقامة 
ت�وازن للق�وى يف منطقة الرشق 
األوسط والوقوف بوجه الرياض 

الوهابّية.

تنافس علني ُيمّهد لحرب مباشرة

المراقب العراقي/ متابعة...
قال�ت الرشط�ة األمريكي�ة إنه�ا ع�ززت األمن يف 
الكابيتول بس�بب وجود معلومات اس�تخباراتية 
تق�ول إن دع�اة نظري�ة مؤام�رة QAnon تعتقد 
أن الرئي�س الس�ابق دونال�د ترام�ب س�يعود إىل 
الس�لطة بتاري�خ 4 آذار. وذك�رت وكال�ة إنف�اذ 
القان�ون الفيدرالية يف بيان إن »ال�وزارة عى علم 
باملعلومات املقلقة املتعلق�ة ب� 4 مارس وتواصل 

العم�ل مع جميع رشكائها«، مبينة أنه »اس�تنادا 
إىل املعلوم�ات االس�تخباراتية الت�ي لدينا، اتخذت 
اإلدارة خطوات فورية لتعزيز وضعنا األمني لعدد 
من األيام، لتش�مل الرابع من مارس. وقد تم إبالغ 
إدارة الرئي�س ج�و باي�دن بموقفن�ا باإلضافة إىل 
املعلومات االس�تخباراتية املتاح�ة لجميع القوى 

العاملة«.
ه�ذا ويعترب أنص�ار نظري�ة مؤام�رة QAnon أن 

االنتخاب�ات الرئاس�ية لع�ام 2020 رسق�ت م�ن 
ترام�ب، وأن�ه ل�ن ي�رك منصب�ه فعلي�ا يف ي�وم 
التنصيب )20 يناير(، بل سيعلن األحكام العرفية 
وينف�ذ اعتق�االت جماعي�ة بح�ق الديمقراطين 

ويمنع جو بايدن من أن يصبح رئيسا.
وعندما ل�م يحدث ذلك، تم تغي�ر التاريخ من 20 
يناي�ر إىل 4 م�ارس، وهو ي�وم التنصي�ب األصيل 

لجميع رؤساء الواليات املتحدة قبل عام 1933.

المراقب العراقي/ متابعة...
تلق�ت كيني�ا أكثر م�ن ملي�ون جرعة من لق�اح رشكة 
»أس�رازينيكا« للوقاية م�ن كوفيد-19 األربع�اء، فيما 
قالت رواندا إنها أول دولة يف إفريقيا تحصل عى جرعات 

من رشكة »فايزر«.
ويف ضوء ش�ح املوارد وضعف اإلمكانيات مقارنة بباقي 
دول العال�م، تتس�ابق ال�دول اإلفريقي�ة للحص�ول عى 
الجرعات الالزمة لحماية نحو 1.3 مليار إنسان يف القارة 

وإعادة فتح األعمال التجارية بأمان.
وترضرت إفريقيا من فروس كورونا بصورة أقل نسبيا 
من باقي العالم، وسجلت 104 آالف وفاة بحسب إحصاء 

»روي�رز«، ويق�ل ه�ذا العدد ع�ن الوفي�ات يف دول مثل 
الواليات املتحدة والهند والربازيل وروسيا وبريطانيا.

وش�حنة كيني�ا الت�ي وصل�ت ع�ى مت�ن رحل�ة تابعة 
للخطوط الجوية القطرية، هي جزء أوىل من حصة تبلغ 
3.56 ملي�ون جرعة مخصصة م�ن برنامج »كوفاكس« 

العاملي لتوزيع اللقاحات.
ويهدف برنامج »كوفاكس« الذي يقوده التحالف العاملي 
للقاح�ات والتحص�ن )ج�ايف( بالتع�اون م�ع منظم�ة 
الصح�ة العاملية ورشكاء آخري�ن إىل تقديم أكثر من 1.3 
مليار جرعة إىل 92 دولة ذات دخل متوس�ط ومنخفض، 

لحماية ما يصل إىل 20 باملئة من سكانها.

»QAnon تعزيز األمن في الكابيتول وسط مخاوف من »مؤامرة

لقاحات »كوفيد19-« تتدفق على دول إفريقيا
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 نعم هذا السؤال  يطرح على رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة  مصطفى الكاظمي وعليه  ان يجيب عليه بشكل 
واضح بدون خوف وال مجاملة  فهل الحشد الشعبي من ضمن القوات األمنية أم  جهة خارجة  على الحكومة

فما  يعلمه ويعرفه العراقيون  علم اليقين ان الحشد الشعبي  قوة رسمية جزء  رئيسي وأساسي  من القوات المسلحة العراقية 
وتابعة وخاضعة لرئيس الوزراء وتعليماته  كما لعب الحشد الشعبي دورا كبير   في إعادة الثقة في نفوس عناصر  القوات 

األمنية المسلحة وزرع التفاؤل  فيها من خالل التفافه حولها  بعد ان تسلح بالفتوى الربانية فتوى المرجعية الدينية الرشيدة 
مرجعية اإلمام السيستاني وتمكن من تطهير وتنظيف األرض والعرض والمقدسات من اخطر هجمة وحشية  بدوية كانت 

تستهدف تدمير العراق وذبح العراقيين

بقلم/ مهدي المولى 
له�ذا نطلب من الس�يد رئيس الوزراء 
والقائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة ان 
يقول لنا هل الحشد الشعبي  املقدس 
م�ن ضمن القوات املس�لحة التي أنت 

مسئول عنها  ورئيسها  أم ال
ف�إذا قلت ان الحش�د الش�عبي  ليس 
من ضمن القوات املس�لحة و إنك غري 
مسئول عنه عليك ان توضح  للشعب   
م�ن ه�و الحش�د الش�عبي وم�ا هي 
مهمت�ه  ومل�ن  تابع وما ه�ي الجهة 
الت�ي يعم�ل ألجلها والعم�ل لطردها 
م�ن الع�راق  بل القض�اء عليها بقوة 
السالح وحتى لو طلبت املساعدة  من  
آل س�عود  من آل نهي�ان من دواعش 
اإلره�اب ودواع�ش السياس�ة عبي�د 
وجح�وش ص�دام اليس كذل�ك وهذا 
واجبك ومهمت�ك وإال فأنت مقرص يف 

مهمتك وخائن لواجبك
أما اذا قلت  إن الحش�د الش�عبي جزء 
م�ن الق�وات األمني�ة املس�لحة وأنه 
تابع  ل�ك وخاضع  ألوامرك   ويتحرك 
وينف�ذ   تعليمات�ك وخطتك يف حماية 
الع�راق والعراقيني والتص�دي ألعداء 
وكالبه�م  س�عود  آل  م�ن   الع�راق 
الوهابي�ة القاع�دة داع�ش  يف خارج 
الع�راق ومن دواعش السياس�ة عبيد 
الع�راق    وجح�وش ص�دام يف داخ�ل 
والله لوال الحشد الشعبي وتضحياته 
الكبرية  لذبحت شباب العراق وسبيت 
واغتصب�ت  نس�اء الع�راق ومل�ا بقي 
عراق وال عراقي�ني ولفجرت وهدمت 
كل مراقد أهل البي�ت ولنفذت وصية  
معاوي�ة التي تقول  ) ال يس�تقر أمر 
الع�راق إال  إذا ذبحت�م 9 م�ن كل 10 
م�ن العراقي�ني وم�ا يتبق�ى منه�م 

اجعلوهم عبيد وجواري لكم (  وهذه 
حقيقة واضحة وملموس�ة  ال يمكن 
تجاهله�ا    وه�ذه الحقيقة معروفة 
ال�وزراء  رئي�س  الس�يد  ل�دى  أكث�ر 
مصطفى الكاظمي  ألنه قبل اختياره 
رئيسا للحكومة كان  مديرا ومسئوال  
للمخاب�رات العراقية وم�ن الطبيعي  
م�ن كان عىل رئيس املخاب�رات يملك 
معلومات دقيق�ة وعميقة عن كل ما 
ح�دث  يف العراق وما يحدث وحتى ما 

سيحدث  اليس كذلك
 من هذا عليك أي عىل السيد الكاظمي  

الحش�د  ع�ىل  تج�اوز  أي  يعت�ر  ان 
الش�عبي   م�ن قب�ل أي جهة س�واء 
كانت  داخل العراق او كانت يف خارج 
الع�راق  ه�و إس�اءة ل�ك وللحكومة 
وللقوات املس�لحة وللش�عب العراقي  
ولقيم�ه  وملقدس�اته س�واء كالم�ا 
او فع�ال مثل اتهام الحش�د الش�عبي  
بالعمال�ة لدول�ة أجنبي�ة او القي�ام 
بقصف قواعده العس�كرية ويف داخل 
األرايض العراقية  ولم تكتف بذلك   بل 
أدع�ت انها قامت بقصف مليش�يات 
األرايض  داخ�ل  يف  إلي�ران  تابع�ة 

الس�ورية   والحقيق�ة إنه�ا قصفت  
ق�وات عراقية داخ�ل األرض العراقية 
وعىل الح�دود العراقية مكلفة بمهمة  
منع ال�كالب الوهابية الداعش�ية من  
الدخ�ول اىل العراق  للقي�ام بعمليات 
تدم�ري للع�راق وذب�ح العراقيني,كما 
تمادت الحكوم�ة األمريكية يف كذبها 
وأهانته�ا  للحكوم�ة العراقية عندما 
قال�ت ان رضبته�ا الجوي�ة   ملقرات 
م�ع  بالتع�اون   الش�عبي  الحش�د 

الحكومة العراقية .
املؤل�م واملؤس�ف ان الحكومة اتخذت 

موق�ف الصمت ال  أدري ه�ل خائفة 
من الش�عب العراقي أم من الحكومة 
األمريكية وال ش�ك ان الشعب ال يريد 
م�ن الحكوم�ة  ان ترد ع�ىل القصف 
األمريك�ي بقصف عراق�ي فذلك أمر 
غري قادرة عليه  لكن عليها ان توضح 
الحقائ�ق الواقع تب�ني الحدث  للعالم 

للشعب العراقي .
ان الحش�د الش�عبي جزء من القوات 
األمنية وليس قوة تابعة لدولة أجنبية 
وإن القص�ف األمريك�ي  كان داخ�ل 
األرض  العراقي�ة وليس داخل األرض 

العراقي�ة  الحكوم�ة  ,وان  الس�ورية 
األمريك�ي  بالقص�ف  له�ا   عل�م  ال 
األمريكي�ة  الحكوم�ة  أدعت�ه  وم�ا  
ب�أن القص�ف األمريك�ي ج�اء بعلم 
ومس�اعدة الحكوم�ة العراقية فذلك 

كذب وافرتاء . 
وعليه�ا ان تدي�ن الع�دوان األمريكي 
كم�ا دان�ت الكث�ري م�ن الحكوم�ات 
الح�رة هذا الع�دوان الوحيش الغريب 
ج�اء القصف األمريك�ي  قبل أقل من 
س�اعة من ترصيح الناطق الرس�مي 
ل�وزارة الدفاع  ) ال نته�م أحد وليس 
هناك أي دليل عىل من هاجم القاعدة 
املنطق�ة  او  اربي�ل  يف  األمريكي�ة 
الخ�راء(  وبع�د  ان قام�ت القوات 
األمريكي�ة  للقوات األمني�ة العراقية 
داخل الح�دود العراقي�ة رصح نفس 
الناطق الرس�مي  لوزارة الدفاع قائال 
) اليوم قامت قواتن�ا بقصف  مواقع  
األرايض  داخ�ل  إيراني�ة   ملليش�يات  
الس�ورية  ردا ع�ىل قص�ف    القاعدة 
األمريكية  يف أربيل واملنطقة الخراء
 ماذا يعني ه�ذا التخبط األعمى   هل 
بدأت دوالرات آل س�عود  تعمي عقول  
اإلدارة األمريكي�ة الجديدة كما فعلت  
بعق�ل ترامب  املعروف ان ترامب كان 
مغ�رم برع آل س�عود فهل  انتقلت 

عدوى هذا املرض اىل جو بايدن.
 العراقيون ال يهمهم موقف  أي رئيس 
أمريكي او غ�ري أمريكي الذي يهمهم  
موق�ف رئي�س الحكوم�ة العراقي�ة, 
فعىل رئيس الحكومة العراقية السيد 
مصطفى الكاظمي   ان  يحدد موقفه 
ويوضح�ه ,ال م�ع الحش�د الش�عبي 
يرت�دي زي الحش�د الش�عبي  وم�ع 

أعدائهم يرتدي زيهم.

الحشد الشعبي جزء من القوات األمنية العراقية أم ال ؟
 

                 هم شفت هم سمعيت هم مثيل چادود
                           بالدين اسد الدين وادين ردود

  م�ن غري املعق�ول أن يبذل الف�رد جهدا جما يف عمل م�ا، يرافقه 
رصف مادي وتحضريات لها أول وليس لها آخر، مقابل أمر اليعود 

بنفع ملموس او محسوس، او تحقيق غاية له او لغريه.
  فمن املؤكد ان أول ما يفكر فيه هو مردودات ذاك العمل وعواقبه، 
فان كانت نيته االنتفاع منه، فعليه وضع خطط مدروسة مسبقا، 
لتحقي�ق غرض�ه بما يش�تهي ويه�وى، وتل�ك الدراس�ة يجب ان 
تأخذ بنظ�ر االعتبار مدى القيم التي س�تؤول اليها النتائج، وهي 
ماتسمى بالجدوى. فان كان مرشوعا لتحقيق مأرب مادي، فهي 
)ج�دوى اقتصادي�ة(، وان كان املبتغ�ى غري ذلك فلها مس�ميات 
أخرى متعددة، ومن دون هذه التخطيطات والدراس�ات فإن عمله 
ووقته وجهده تذهب هباًء منثورا، وكأنها والعدم س�يان، فالعمل 
من دون غاية وجدوى، كالكالم من غري فحوى ومعنى، وهو بهذا 
يحاكي ش�اعرا ل�م يحقق من قصيدته، إال ال�وزن والقافية والتي 

من أبياتها:
                         األرض أرض والسماء سماء

                           وامل�اء م�اء واله�واء ه�واء
                         واملاء قيل بانه يروي الظم�ا

                            واللحم والخبز للسمني غذاء
                         ويقال ان الناس تنطق مثلنا

                                            أم�ا الخراف فقوله�ا مأماء
                         كل الرجال عىل العموم مذكر

                          أما النساء فجميعهن نساء
  ماذكرن�ي به�ذا كله، هو ما تؤول اليه أغلب إجتماعات س�لطتنا 
الترشيعي�ة يف برملانن�ا العراق�ي، التي ع�ادة ما تأخذ م�ن الوقت 
طوي�ال، وم�ن املال كثريا، وم�ن الوعود رسابا، وم�ن اآلمال خيبة، 
ومن االعتم�اد خذالنا، وم�ن الثقة زعزعة، ومن اليقني ش�كوكا، 
يف الوق�ت الذي ظ�ن العراق�ي ان حلمه يف العيش كباقي ش�عوب 
العالم، بات عىل وش�ك التحقيق. فما اق�رب تلكم األبيات الجوفاء 
الت�ي ال صدى لها، مما يحدث يف س�احتنا العراقية، حيث الجدوى 
من االجتماعات والجلس�ات، إال التأجي�الت املتكررة، وما همَّ أحد 
الخريين بتقريب وجهات النظر بني الفرقاء، إال ازدادوا بذلك خالفا 
وابتعادا ع�ن واجباتهم تجاه املواط�ن. وال أرى العراقي يف حاليه، 
قبل اجتماع ساس�ته وقادته، وبعد اجتماعهم، إال وقد نفض يديه 
يائًس�ا من أية جدوى مرتقبة منهم، وبات عىل يقني ان جلساتهم 
ليس�ت أكثر من )گضيان وكت(، وان دخ�ول حمام مجلس نوابنا 
كخروجه تماما، ودأب يردد بيت الدارمي الذي يصف حاله بس�ؤال 

وجواب بني اثنني:
األول: هم شفت هم سمعيت هم سولفولك؟

الثاني: الشفت السمعيت ال سولفويل
  أرى أن الجلس�ات التي تتم فيها مناقش�ة قانون املوازنة العامة، 
التخ�رج بفحواه�ا عن األبي�ات املذك�ورة آنفا، فضال ع�ن كونها 
جلس�ات بال وزن وال قافية، فاملوازنة مرسوقة مرسوقة ال محال، 
ووج�ه التأخري يف إق�رار املوازنة ليس من باب دراس�ة فقراتها او 
التدقي�ق يف موادها وأرقامها، وبذا تك�ون اجتماعاتهم قريبة من 

أبيات لشكسبري يقول فيها:
                   الحياة حلم عابر.. حكاية يرويها أحمق

                 مليئة بالضجيج والغضب.. وبال معنى...

ال جدوى..!

بقلم/ عيل عيل 

الخميس 4 اذار 2021 
العدد 2538 السنة الحادية عشرة

بقلم/ حمزة مصطفى
فج�أة وجدن�ا أنفس�نا مكممین رس�میا, 
الغرام�ة حس�مت الج�دل ح�ول الكمامة. 
بع�ض املتفیقھی�ن يقولون بك�رس الكاف 
البتشديد املیم. ھذا خالف آخر قد يستدعي 
من�ا إس�تدعاء »لس�ان الع�رب« أو يف األقل 
مصطف�ى ج�واد لحس�م مفھ�وم اللفظة 
لغويا ونحويا وتغريمیا. لكننا بلد مكونات, 
فم�اذا عن لس�ان الكرد والرتكم�ان وباقي 
األقلیات. ال علیكم, الغرامة توحدنا ال ھدف 

يونس محمود يف مرمى السعودية فقط.
رشط�ي املرور ل�م يعد يھمه الس�یر عكس 
السیر أو »عكرف لوي« أو بدون حزام بقدر 

مايھمه ف�رض الغرامة ع�ىل غیراملكممین 
بتش�ديد املیم وكرس ال�كاف. 25 الف دينار 
»إش�تكره منھ�ا«. أب�و الصیدلی�ة خ�ازن 
الكمامات وحارس�ھا األمی�ن يكتب بالخط 
الك�ويف أو النس�خ أو الثل�ث أوالطوم�ار أو 
الفاريس )الفاريس ال.. يسوي إشكالیة الزم 

نجیب خطوط أخرى للتوازن(.
نرجع للطومار أحسن حیث الصیديل يكتب 
يف باب الصیدلیة »التدخل اىل الصیدلیة قبل 
إرتداء الكمامة«. املقصود مابین الس�طور 
ال مافوقھا. فالعرة بالسیاق والنظم مثلما 
يق�ول الجرجاني الذي ال أع�رف كیف كان 

يتعامل مع األنفلونزا يف عرصه داللیا.

 فطبق�ا للدالل�ة أو معنى املعن�ى أو املعنى 
يف قل�ب الصیديل, املقصود التخ�رج قبل أن 
»أقط�ك« بكی�س م�ن الكمام�ات مختلفة 

املناشئ واأللوان.
حظر التجوال س�اري املفع�ول وكوفید 19 
أيض�ا. الح�ل بالكمام�ة بك�رس ال�كاف أو 
تش�ديد املیم. براحتك, التثري�ب علیك )دير 
بالك تلفظھ�ا ترشيب( البس الكمامة )اليل 
تعجب الن�اس وكل اإلندومي اليل يعجبك(. 

فال صوت يعلو عىل صوت الكمامة. 
يف الش�ارع, يف األس�واق, يف الس�یارات, يف 
مع�ارض الس�یارات, يف أس�واق البال�ة, يف 
أسواق السمك وعالوي الخروات,الكمامة 

تدل علیك. ھويتك الكمامة. انت رجل وإنزع 
الكمامة. الكمامة مقابل ال� 25 الف دينار.
أنت حر, تش�رتي كمامة خراء أو سوداء 
أو بیضاء. أم الب�وز أم أم التقلیعة. تضعھا 
عىل نصف وجھك بالق�رب من عینیك حتى 
أس�فل حنكیك أم بین األن�ف والفم أم تحت 
الف�م أو ف�وق الفم. أنت حر. لس�ت وحدك 
مكمم�ا. فالديمی�ر بوتی�ن بجالل�ة ق�دره 
مكمم. حس�ن روحاني يرتدي دائما كمامة 
بیضاء. بايدن نفس�ه اليظھر أمام شاشات 

التلفاز اإل وھو مكمم. حتى عمتك
می�ركل مكمم�ة. كم�م »خش�مك« تضمن 

سالمة جیبك.

كل شئ من أجل الكمامة

د. ماجد الخواجا / أكاديمي أردني
للحقيقة فإن غالبية م�ا يتم العمل عليها 
م�ن مب�ادرات أو مش�اريع تأخذ ش�كلني 
كالهما يش�وه املطلوب، مث�ال عندما نؤكد 
ع�ىل االس�تثمار كرافع�ة أساس�ية لرف�د 
اإلقتصاد ودفع عجلة النمو وزيادة فرص 
العمالة، رسعان ما نجد محتوى مفرغ من 
أي مضمون بس�بب اإلج�راءات الروتينية، 
أو بسبب الواسطات واملحسوبيات، ناهيك 
عن الرشاوى التي يمكن أن تجد لها طرقا 
عدي�دة، وم�ا أن يقام امل�رشوع، حتى تبدأ 
سلس�لة جديدة من املعيق�ات التي أصبح 
اس�مها التحدي�ات، وتتمث�ل يف الضغ�وط 
الجغرافي�ة  واالعتب�ارات  بالتعيين�ات 
والجهوي�ة، وتب�دأ املنغصات بأية أش�كال 
متوقع�ة وغ�ري متوقع�ة كأن يت�م التقدم 
بالش�كاوى ع�ىل امل�رشوع وأن�ه يس�بب 
تلوث�ا للبيئة وضوضاء وأنه يش�غل عمالة 
غري وطني�ة وهكذا... . فيم�ا الوجه اآلخر 
له�ذه املب�ادرات يكون من خ�الل الرتتيب 
املس�بق مع املس�تثمرين بحيث يتم إقامة 
امل�رشوع ضمن تس�ويات معين�ة وتوفري 
كاف�ة األس�باب الضامنة لس�ري املرشوع 
دون معيق�ات وفتح األبواب املغلقة ومنح 
التس�هيالت، حت�ى يصب�ح ه�ذا املرشوع 
القوان�ني  خ�ارج  مغلق�ة  قلع�ة  وكأن�ه 
الناظم�ة للعم�ل يف البلد. أي أن املش�اريع 
 ، الحالت�ني  واالس�تثمارات تأخ�ذ إح�دى 

إم�ا تواج�ه معيق�ات رس�مية واعتبارات 
جغرافي�ة ومناطقي�ة ال ح�رص له�ا ، أو 
أنه�ا تصبح خارج املس�اءلة والحس�ابات 

واالعتبارات املحلية.
ويمك�ن عك�س ه�ذا املثال ع�ىل كثري من 
املب�ادرات واملن�ح واملش�اريع املمولة التي 
ذهب�ت س�دى ول�م يب�ق منه�ا إال تبعات 
املس�تحقات والق�روض امللياري�ة املرتتبة 

عىل الدولة.

لقد أصبحت الحكوم�ة هي الحكم الوحيد 
يف كل م�ا يتعلق بمنظمات املجتمع املدني، 
س�واء يف الرقابة عىل أنش�طتها ونفقاتها 
ومص�ادر تمويله�ا ومحاس�بتها وحله�ا 
بقرار إداري، وه�ذا ينطبق عىل الجمعيات 
التعاونية والخريية، وعىل النقابات املهنية 
والعمالي�ة، كم�ا ينطب�ق ع�ىل األح�زاب 
السياس�ية التي أصبحت مقيدة بعديد من 
األم�ور التي يت�وىل الصالحية فيها موظف 

بوزارة التنمية السياسية.
إن الحكوم�ات املتعاقب�ة وقع�ت وأوقعت 
البل�د بجمل�ة تناقض�ات تدخ�ل يف ب�اب 
الغرائ�ب، فهي أتاحت املج�ال لتوالد مئات 
املنظم�ات املدنية وم�ا تدع�ى بالرشكات 
واملؤسس�ات غري الربحي�ة، تماما كما هو 
الحال بالجمعيات الخريية والتعاونية التي 

كثريا منها مجرد اسم ال مقر له.
لقد أقرت بعض التقاري�ر الدولية لحقوق 

وتعليم�ات  قوان�ني  هن�اك  أن  اإلنس�ان 
أردني�ة مقرصة كث�ريا يف الوفاء بالتزامات 
األردن الخاصة بضمانات حقوق اإلنس�ان 
العاملية وحرية التجمع وتكوين الجمعيات 

واألحزاب ومنظمات املجتمع املدني..
يف الص�ورة العامة ال تب�دو الدولة األردنية 
بحكوماته�ا املتعاقب�ة ُمعادي�ة لحق�وق 
اإلنس�ان، وقد تك�ون أكثر ال�دول العربية 
تجاوب�ا م�ع التوصيات األممي�ة يف ميدان 
حق�وق اإلنس�ان، وال تغيب ع�ن محافلها 
ومؤتمراته�ا، واإلش�كالية مل�ن يقرتب من 
الصورة أكثر أن خطابات العالقات العامة 
الناعم�ة وتحس�ني الس�معة، والق�رارات 
الكث�رية الت�ي تصدر ع�ىل ال�ورق ال ُتنفذ 
ع�ىل أرض الواقع، وال تحتكم السياس�ات 
واملمارس�ات الحكومي�ة لنه�ج حقوق�ي 

ُيرشدها.
لحق�وق  الوطن�ي  املرك�ز  تقاري�ر  كل  يف 
يتمث�ل  دائ�م  بن�د  هن�اك  كان  اإلنس�ان 
باملطالب�ة يف إلغ�اء قان�ون من�ع الجرائم 
الذي بموجبه يتم توقيف املئات إن لم يكن 
اآلالف يف املعتق�الت املكتظ�ة بالنزالء وبما 

يفوق طاقتها االستيعابية بأضعاف .
ويف أح�دث التقاري�ر فقد ت�م الحديث عن 
أن األردن دول�ة س�لطوية تحكمه�ا القوة 
قب�ل القانون، ولي�س أدل عىل ذلك من حل 
نقاب�ة املعلمني بقرار ق�ايض صلح عمان، 
وإحالة حزب الرشاك�ة واإلنقاذ الذي كان 

مرشوعا قويا لحزب قوي للقضاء بذريعة 
عدم تقديمه للميزانية الس�نوية، التضييق 
التام عىل حرية التعبري باس�تخدام قانون 
الجرائ�م اإللكرتونية حيث ت�م ويتم إحالة 
املئ�ات م�ن مس�تخدمي مواق�ع التواصل 
إىل املدع�ي العام وتحت مس�ميات خطاب 
الكراهية واغتيال الشخصية ونرش األخبار 
الكاذب�ة، وه�ي تعابري فضفاضة تتس�ع 

وتضيق حسب أهواء ورغبة الحكومة.
قال مايكل َبْيج، نائب مديرة قس�م الرشق 
األوس�ط يف هيوم�ن رايتس ووت�ش وهذا 
من س�نة 2016: »ينبغي يف املقام األول أال 
يكون التعبري الس�لمي ع�ن الرأي جريمة. 
وعىل األردن إلغاء األح�كام القانونية التي 
تقّي�د حري�ة التعب�ري، ال أن تضيف أحكام 
أكثر غموضا مثل » األخبار الكاذبة »، التي 
م�ن ش�أنها أن تكبح أي نق�اش عام هام 

حول القضايا املهمة«.
إنن�ا ونحن نعر إىل املئوية الثانية من عمر 
الدولة األردنية ، ح�ري بنا الوقوف مطوال 
أمام الكثري من األسئلة الكرى والحاسمة 
التي تتطل�ب إجابات واضحة ب�ال مواربة 
.. هن�اك إش�كاليات يف كثري م�ن القوانني 
الناظمة للعم�ل الس�يايس ويف مقدمتها ، 
قوانني الحري�ات العامة، قانون االنتخاب، 
قانون األحزاب السياسية، قوانني النقابات 
املهني�ة والعمالي�ة والجمعيات ومنظمات 

املجتمع املدني. وللحديث دائما بقية.

القوانين المقيدة للحريات في األردن .. بين الديمقراطية الحقيقية والديكورية
منذ عقود ونحن 

نشيع استخدام 
مفردة اإلصالح 

السياسي في كافة 
أدبياتنا ومقاالتنا 

ولقاءتنا، ولم تخل 
ورشة أو خلوة أو 

استراتيجية أو خطة 
عمل حكومية من 
هذه المفردة، بما 
يدلل على وجود 

فهم عام مشترك 
بين الجميع على 

ضرورة إحداث هذا 
اإلصالح السياسي 

في البلد.



بطموحين مختلفين..

اليوم.. الزوراء يواجه الطلبة في افتتاح 
الجولة الثانية والعشرين 

كثر الحديث عن اآلليات واملعايري التي حّددت ترشيح )املمّيزين( 
لعضوي�ة الهيئ�ة العام�ة للجن�ة األوملبي�ة العراقية وم�ع كثرة 
االس�ماء املرّش�حة وتعّدد اختصاصاتها وتنّوع سجلّها الريايض 
نجد م�ن املفي�د للمختصن واملتابع�ن بيان األس�س القانونية 
والتقاطع الحاصل يف مواد النظام األس�اس لألوملبية العراقية يف 
تفس�ري معنى )املمّيزين( علماً أن القانون النافذ األخري لألوملبية 
ونظامها لم يضعا معايري محّددة تكون أش�به برشوط الرتشيح 

لها.
املادة 6 الفقرة أوالً م�ن قانون اللجنة األوملبية الوطنية العراقية 
رق�م 29 لس�نة 2019 أعط�ت توصيف�اً ألعضاء الهيئ�ة العامة 
ونّص�ت )تعد الجمعية العامة الس�لطة العليا للجنة وكما محّدد 
له�ا يف امليث�اق األوملب�ي والنظام الداخ�ي وتتألف م�ن: )أعضاء 
اللجن�ة األوملبية الدولية يف العراق، االتحادات األوملبية املنتمية اىل 
االتحادات الدولية عىل أن يش�كلوا أغلبي�ة األصوات يف الجمعية، 
الرياضي�ون مّم�ن مثلوا الع�راق يف واحدة من ال�دورات األوملبية 
الثالث األخرية یتم انتخابهم من بین املش�اركین يف تلك الدورات( 

أي أن القانون النافذ لم يرد فيه وصف املمّيزين.
امل�ادة 8 الفق�رة 8 م�ن النظام األس�اس للجنة األوملبي�ة رقم 1 
لس�نة 2020 املنش�ور بجري�دة الوقائ�ع العراقي�ة رق�م 4597 

وردت فيها تس�مية )املمّيزي�ن( ونّصت 
)أعض�اء فخريون: الرياضيون املميزون 
ع�ن  فض�اًل  األوملبي�ون  والرياضي�ون 
اإلداري�ن الرياضي�ن واملواطن�ن الذين 
كان له�م أدواراً جليلة يف خدمة الرياضة 
والفك�ر األوملبي، من املُمك�ن أن يكونوا 
األوملبي�ة  اللجن�ة  يف  فخري�ن  اعض�اء 
الوطني�ة العراقي�ة بن�اء عىل ق�رار من 
قب�ل الجمعي�ة العامة، وِم�ن املمكن أن 
يحرض األعض�اء الفخرين االجتماعات 
واألحداث التي تنظمه�ا اللجنة األوملبية 

الوطنية العراقية إال أنهم ال يملكون حق التصويت(.
املادة 19 الفقرة 2 من ذات النظام فأنها تنص )للجمعية العامة 
انتخ�اب ع�رشة أعضاء آخرين كح�د أقىص، لهم حق الرتش�يح 
والتصويت وكما يأتي :)أ- خمس�ة اش�خاص من بن املرشحن 
ع�ن مجاميع األلع�اب واملنظمات والش�خصيات الرياضية التي 
قّدم�ت خدمات جليلة للرياضة والفكر األوملبي، عىل أن ال يكونوا 
حالي�اً أعض�اء يف هيئ�ات إدارية التح�ادات رياضي�ة منتمية اىل 
اللجنة األوملبية وال يتم ترش�يحهم من قبل االتحادات الرياضية، 
إذ لهم حق الرتش�يح من تلقاء أنفس�هم .ب - ثالث من العنارص 
النسوية من اللواتي قدمن خدمات للرياضة والفكر األوملبي عىل 
أن ال يكون�ن حالياً عضوات يف هيئات إداري�ة التحادات رياضية 
منتمية اىل اللجنة األوملبية وال يتم ترش�يحهن من قبل االتحادات 

الرياضية، إذ لهن حق الرتشيح من تلقاء انفسهن(.
وهن�ا نش�ري اىل نقطت�ن جوهريت�ن، األوىل أن وض�ع النظ�ام 
األس�اس يف املادة 8 الفقرة 8 )املميزين( ضمن توصيف األعضاء 
الفخرين واألعضاء الفخرين يف العرف السائد يف امليثاق األوملبي 
أو األنظم�ة األساس�ية لالتح�ادات الدولي�ة ال يك�ون له�م حق 
الرتش�يح أو التصويت، بل حض�ور اجتماعات الهيئ�ات العامة 
وبعض األنظمة األساس�ية تعطيهم حق االش�رتاك يف املناقشات 
بع�د موافقة الرئيس، يف حن أن املادة 19 الفقرة 2 أعطتهم حق 

التصويت والرتشيح أي العضوية الكاملة وليس الفخرية.
وثانياً أن املادة 8 الفقرة 8املش�ار اليها أعاله تتقاطع مع امليثاق 
األوملب�ي الذي أعطى ل�� )املميزين( حق العضوي�ة الكاملة، كما 
ورد يف الفق�رة2-2 م�ن امل�ادة 27 م�ن امليث�اق األوملب�ي طبعة 
2019 ضم�ن توصيف أعض�اء اللجان األوملبي�ة الوطنية ونّصت 
)مجامي�ع الرياض�ات املتع�ّددة واملنظم�ات الرياضي�ة األخرى 
أو ممثليه�ا، وكذل�ك مواطني الدولة مّمن ع�ّززوا فّعالية اللجنة 
األوملبية الوطنية أو الذين قّدموا خدمات ممّيزة لقضايا الرياضة 

واألوملبياد(.

معايري املمّيز الأوملبي

حسين جبار

محلية6 Aرياضة  l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
الخميس 4 اذار 2021 العدد 2538 السنة الحادية عشرة

تنطلق اليوم الخميس منافس�ات 
الجول�ة 22 للدوري املمت�از بكرة 
الق�دم باقام�ة ث�الث مواجهات، 
تجمع االوىل فريق نادي الكرخ مع 
ضيف�ه فريق ن�ادي الديوانية عىل 

ملعب احمد رايض. 
ويحتض�ن ملع�ب الش�عب الدويل  
ديرب�ي بغ�دادي يجم�ع الفريقن 
الجماهريي�ن ن�ادي ال�زوراء مع 
ن�ادي الطلبة، ويف اخ�ر مواجهات 
يضي�ف ملعب ميس�ان ال�دويل يف 
الس�اعة السادس�ة والربع مباراة 
ن�ادي  فري�ق  االرض  اصح�اب 
ميس�ان وصيفه فريق نادي نفط 

الوسط. 
رايض  ال�زوراء  م�درب  وق�ال 
الطلب�ة  مواجه�ة  إن  شنيش�ل، 
صعب�ة، وكل من ي�رى أن املباراة 
محسومة ملصلحة فريقه »واهم«.
الكبرية،  »الف�رق  واك�د شنيش�ل 
وم�ن بينه�ا الطلبة، تم�رض وال 
الكب�رية  املباري�ات  ويف  تم�وت، 
ترتك مش�اكلها جانب�ا، وتخوض 

املواجهة بشخصية قوية«.
ج�دا  مهم�ة  »املب�اراة  وواص�ل: 
بالنس�بة لن�ا، بع�د التع�ادل أمام 
النف�ط، وابتع�اد املتص�در بفارق 
سبع نقاط عنا، وضغط املالحقن 
لن�ا يدفعن�ا لالجته�اد، م�ن أجل 

الظفر بالنقاط الثالث«.
مكتم�ل  »الفري�ق  وأردف: 
الصف�وف، نفتقد فق�ط الحارس 
ال�دويل جالل حس�ن، ولدين�ا ثقة 
فيمن يعوضه، أم�ا بقية الالعبن 
فعىل أتم الجاهزية، والجميع يعي 
أن املباراة مع فريق محرتم وكبري 

بحجم الطلبة«.
من جانب�ه أوضح م�درب الطلبة 
حس�ن أحم�د أن الفري�ق يعد من 
أفض�ل الفرق يف ال�دوري العراقي 
عىل املس�توى الفني، لكنه يعاني 
م�ن االنتكاس�ة النفس�ية ج�راء 
الظ�روف الصعب�ة التي يم�ر بها 

باإلضافة إىل األخطاء التحكيمية.

وق�ال أحم�د »فريقن�ا م�ن ب�ن 
أفضل ث�الث فرق يف ال�دوري فنيا 
وبجميع مبارياتن�ا نكون الطرف 
يعان�ي  الفري�ق  لك�ن  األفض�ل 
م�ن أزمة نفس�ية جراء املش�اكل 
املالي�ة واإلدارية الت�ي عصفت به 
باإلضاف�ة إىل األخطاء التحكيمية 

التي تكررت م�ع الطلبة وحرمته 
خم�س  خ�الل  نقط�ة   12 م�ن 

مباريات«.
وب�ن: »مواجه�ة ال�زوراء مهمة 
بالنس�بة لنا والعبو الطلبة يعون 
أن مباري�ات الديرب�ي اس�تثنائية 
وجميع التفاصيل ستكون بجانب 

واملب�اراة يف جانب آخر، س�ندخل 
اللق�اء ب�روح عالي�ة وتراجعنا يف 
الئحة الرتتيب البد أن يكون حافزا 

لنا لتحقيق الفوز«.
س�يفتقد  الفري�ق  أن  إىل  وأش�ار 
لخدم�ات ثالثة العبن ه�م حيدر 
حس�ن بس�بب اإليق�اف ومحمد 

جفال وأمري صب�اح بعدما أرضبا 
لع�دم  التدريب�ات  خ�وض  ع�ن 

االلتزام بمستحقاتهما املالية.
ولف�ت: »اس�تقالة اإلدارة وضعت 
الفري�ق بفراغ إداري حتى وجبات 
الطعام ل�م يتمكن مرشف الفريق 
م�ن توفريه�ا ومع ذلك س�ندخل 

مواجهة الزوراء بعزيمة عالية«.
يشار ان فريق نادي القوة الجوية 
يتص�در ترتيب الف�رق بعد انتهاء 
الجول�ة 21 برصيد 47 نقطة يليه 
فري�ق ن�ادي ال�زوراء برصيد 40 
نقطة ثم الرشط�ة باملركز الثالث 

برصيد 37 نقطة.

أوض�ح مدرب الك�رخ ثائر 
أن  العق�ل(  )أب�و  أحم�د 
فريقه يعان�ي من النحس 
يف املباريات 

ال��6 املاضية من ال�دوري، مضيفا أن 
إهدار الفرص وراء تراجع النتائج.

وق�ال أب�و العق�ل »الكرخ فني�ا يلعب 
كرة جماعي�ة ممتعة ونصنع هجمات 
حقيقي�ة عىل مرم�ى املنافس�ن لكن 
الف�رص الضائع�ة تمث�ل مش�كلة لنا 
مهم�ا حاولن�ا معالجته�ا م�ا يدلل 
ع�ىل أن الحظ ليس حليفنا والنحس 

يرافق العبينا«.

وبن: »مباراة الديوانية اليوم يف الجولة 
22 مهم�ة لن�ا من أجل ك�ر النحس 
وخطف النقاط الثالث لنستعيد توزاننا 
والتقدم تدريجيا يف الئحة الرتتيب كون 
املوقع الحايل ال يليق بما يقدمه الفريق 
فنيا يف امللعب«. وأش�ار إىل أن الديوانية 
من الفرق املتحفزة التي حققت نتائج 
جيدة يف املوس�م الحايل وبالتايل املباراة 
لن تكن س�هلة، الفت�ا إىل أن التدريبات 

اليومية شهدت بعض الواجبات 
املهمة التي نؤمن بأنها ستكون 
مفتاح الف�وز يف املباراة يف حال 
ت�م تطبيقه�ا بالش�كل األمثل.
يذكر أن رصيد الكرخ والديوانية 
24 نقط�ة لك�ن ف�ارق األهداف 
يرجح كفة األول باملركز الحادي 

عرش بينما الثاني يف املرتبة الثانية 
عرش.

وصلت البطاقة الدولية ملحرتف نادي الزوراء 
الش�يخ احمد ماكورو، ليكون جاهزاً لتمثيل 

الفريق يف قادم املواعيد.
وق�ال عض�و الهيئ�ة االداري�ة للن�ادي عب�د 
الرحم�ن رش�يد إن »البطاق�ة الدولية لالعب 
االيف�واري الش�يخ احم�د ماك�ورو، وصلت 

بشكل رسمي«.

واوضح أن »ماكورو اصب�ح متاحاً ملدرب 
النوارس رايض شنيش�ل م�ن اجل ارشاكه 
يف ق�ادم املباريات«، مش�رياً إىل ان »الالعب 
مأم�ول من�ه ان يق�دم مس�تويات جيدة 

ومساعدة الفريق«.
يذكر أن فرتة االنتقاالت انتهت يف العراق يف 

االول من اذار الحايل.

برر مدرب فريق الس�ماوة شاكر محمود خسارة 
فريقه أمام امليناء بقلة خربة الالعبن.

وُه�زم الس�ماوة أمس 3-1 أمام املين�اء يف مباراة 
الجولة 21 من الدوري العراقي املمتاز.

وق�ال محمود: »فريقنا ش�اب وأغل�ب العبينا تم 
اس�تقطابهم من الفرق الش�عبية وف�رق الدرجة 
األوىل وخربته�م قليل�ة وبالتايل أثر ف�ارق الخربة 

ملصلحة امليناء«.
واس�تطرد: »العبون�ا ل�م يتعاملوا م�ع املباراة يف 

الش�وط الثان�ي بالش�كل الصحيح رغم 
تعادلنا يف الشوط األول، وارتكبنا أخطاء 
فردي�ة ع�دة، إىل جانب ضع�ف الخربة 

الذي كلفنا نتيجة املباراة«.
وأش�ار إىل أن الوض�ع امل�ايل الصعب 
الخروج  للنادي، س�يصعب عليه�م 
م�ن املناط�ق املؤدي�ة للهب�وط »يف 
ظل انتعاش الفرق املنافس�ة لنا يف 

مؤخرة الرتتيب«.

سمت الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي 
بك�رة الق�دم، اياد بني�ان رئيس�اً للجنة 

املغرتبن.
وذك�رت التطبيعية ان »الهيئة التطبيعية 
س�مت لجنة املغرتبن من أج�ل املبارشة 
بالعم�ل وفقا للخطة املرس�ومة الهادفة 
إىل احتض�ان الالعبن املغرتب�ن، وانتقاء 
األفض�ل منه�م لضمه�م إىل املنتخب�ات 

الوطنية«.
واضاف�ت ان »اللجن�ة تألق�ت م�ن إي�اد 
بنيان رئيس�ا، وعي شهيم نائبا للرئيس، 
وزي�د  النعيم�ي  وعضوي�ة ع�ي عب�ود 

شاكر«.
الوطن�ي  املنتخ�ب  م�درب  ان  يذك�ر 
رسيتش�كو كاتانيتش استدعى عدداً من 

املغرتبن للمنتخب الوطني مؤخراً.

العراق�ي  املنتخ�ب  مدي�ر  أعل�ن 
لكرة القدم باس�ل كوركيس، عن 
موافق�ة االتح�اد االوزبكس�تاني 
رس�ميا ع�ىل اس�تضافة الع�راق 
واقام�ة لق�اء ودي م�ع منتخبه 
اس�تعدادا للتصفي�ات االس�يوية 

املزدوجة.
وقال كوركيس إن »االتفاق 

حص�ل ب�ن التطبيعية 
االوزبك�ي  ونظ�ريه 
القامة مباراة ودية يف 
العاصمة طش�قند يف 
29 من الش�هر الحايل 

يف »فيفا دي«.

فاتح�ت  »التطبيعي�ة  ان  وب�ن 
الس�تضافة  االوزبك�ي  االتح�اد 
اللقاء يف البرصة لكن االخري اعتذر 

ووافق عىل اقامته يف طشقند«.
واوضح كوروكي�س ان »املنتخب 
س�يقيم معس�كراً تدريبي�اً مل�دة 
اس�بوع ب�دءا من 22 من الش�هر 
الجاري يف اوزبكستان«.

واكد ب�ان »كاتنيتش 
ح�دد الالعبن الذين 
املنتخ�ب  س�مثلون 
نظ�ريه  لق�اء  يف 
وس�يعلن  االوزبك�ي 

عنهم قريبا«.

أعلن االتحاد الدويل بكرة السلة، عن 
التصنيف الجديد للمنتخبات.

وتراجع املنتخ�ب الوطني مركزين 
يف التصنيف ال�دويل ليصبح باملركز 
ال��77  املرك�ز  يف  كان  بعدم�ا   79

بالتصنيف املايض.
وج�اء املنتخ�ب الوطن�ي يف املركز 
14 اس�يوياً و السابع عربياً، بعدما 
خر جميع مبارياته يف التصفيات 

االسيوية.
اىل ذلك قرر االتحاد العراقي بكرة 

الس�لة، حل املنتخ�ب الوطني 
الحايل بسبب تراجع النتائج 

يف التصفيات االسيوية.
وقال رئيس االتحاد حسن 
»االتح�اد  ان  العمي�دي 

العراق�ي لكرة الس�لة عقد 
ال�دوري يف مق�ر  اجتماع�ه 

االتحاد  برئاس�تي وبحضور 
اعضاء االتح�اد بالكامل«. 

ح�ل  ق�رر  »االتح�اد  ان  واوض�ح 
املنتخ�ب العراقي الحايل وتش�كيل 
منتخ�ب وطني جديد م�ن االعمار 
الشابة«، مشرياً اىل ان »االتحاد قرر 
ايضاً إنهاء عقد املدربن االجانب«.

يذك�ر ان هن�اك منتخب�ات تأجلت 
مبارياته�ا بس�بب اصاب�ة العبيها 
تح�دث  وق�د  كورون�ا  بف�ريوس 
تغي�ريات كب�رية يف التصني�ف بعد 
املباريات  خوض 

املؤجلة.

منتخبنا يالعب اوزبكستان 
وديًا في طشقند

الزوراء يؤكد وصول بطاقة المحترف ماكورو

محمود يؤكد ضعف خبرة العبي السماوة

بنيان يترأس لجنة المغتربين بالتطبيعية

منتخب السلة يتراجع مركزين 
بالتصنيف الدولي 

ثائر أحمد : الكرخ يعاني من سوء الحظ



اهتمتت الصحف اإلنجليزية بتحليق مانشستر 
ستيتي يف صدارة التدوري اإلنجليزي بعد التغلب 
عتى وولفرهامبتون )4-1(، إىل جانب تستليط 
الضوء عى وفاة أستطورة ليفربول إيان ساينت 
جون.وعنونت صحيفة »دييل إكسربيس«: »إيان 
ستاينت جتون.. وداًعا لرمتز حقيقي.. الستر 
كيني يقتود التحية لبطتل ليفربول وأستطورة 
التلفزيتون«، وذلتك يف إشتارة إىل وفتاة مهاجم 
ليفربول.وكتبت صحيفة »مترور«: »21 وبيب 
يحصل عى مفتاح باب التتويج«، وذلك يف إشارة 
إىل تحقيق مانشسر سيتي 21 انتصارا متتاليا.
ويف األستفل عنونت عن وفاة إيان جون: »الرجل 
الذي صنع ليفربول«.كما عنونت »دييل ستتار«: 
»جيستوس يؤمن االنتصار الت21«.أما صحيفة 
»دييل تليجراف« فعنونت: »جيستوس املبتهج.. 

الثنائية تحمل السيتي لالنتصار 21«.

يعتزم برشتلونة تمديد عقد أحد العبيه ملوستمني 
آخريتن، ملنع رحيلته عن النتادي بنهاية املوستم 

الجاري، بحسب تقرير صحفي كتالوني.
أوستكار  البلوجرانتا،  بمدافتع  األمتر  ويتعلتق 

مينجويزا، الذي ينتهي عقده بنهاية هذا املوسم.
ويمتلك مينجويزا أكثر من عرض إسباني، أبرزها 
من ريال بيتيس، الذي يستهدف ضم العب البارسا 
يف ظتل احتماليتة رحيتل الثنائتي، فيكتتور رويز 
وعيىس ماندي، بعد نهاية عقديهما الصيف املقبل.

لكن بحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو«، يحتوي 
عقتد مينجويتزا متع برشتلونة عى بند، يستمح 

بالتمديد ملوسمني إضافيني حتى صيف 2023.
وأضافتت الصحيفة أن النادي الكتالوني ستيفعل 
هتذا البنتد، بمجترد وصتول الرئيتس الجديتد، يف 

االنتخابات املقررة األحد املقبل.
واعتمد رونالد كومان، املدير الفني لربشلونة، عى 
مينجويزا يف 15 مباراة هذا املوسم، يف مركزي قلب 

الدفاع والظهر األيمن.

عتاد كارلتوس تيفيتز إىل 
بتوكا  فريقته  تدريبتات 

جونيتورز، بعتد غيابته ملدة 
ثمانية أيام، بسبب وفاة والده 

بالتبني، سيجوندو تيفيز.
األرجنتينتي  التدويل  وقتال 

السابق، عرب شبكات التواصل 
أن  »ستأحاول  االجتماعتي، 

أصبح قويا، جستديا وعقليا.. 
أود شتكر زمالئتي يف الفريق، 

عتى الدعم غر املرشوط التذي قدموه يل 
هذه األيام«.

وواصتل: »شتكرا )للمتدرب( ميجيتل 
روستو، عى فهتم هذا الوضتع برمته 
منتذ البداية«.يشتار إىل أن املهاجتم، 
البالتغ متن العمتر 37 عامتا، ربتاه 
سيجوندو تيفيز وأدريانا مارتينيز، 
فابيانا مارتينيز. شتقيقة والدته 
كمتا شتكر تيفيتز مجلتس كرة 
القتدم، برئاستة ختوان رومان 

ريكيلمتي، والرئيتس خورختي أمتور آميتل، ملنحته 
حرية قضتاء فرة من الحداد.وأبدى املهاجم الستابق 
ليوفنتوس ومانشستر يونايتد ومانشستر ستيتي، 
استتياءه من »اإلشتاعات ستيئة النية« حتول اعتزال 
نهائي من جانبه.وقال »هناك أشتياء كثرة قيلت عن 
مستتقبيل غر صحيحة.. لكن كما قلتت من قبل، ها 
أنا هنا مرة أخرى، وستأحاول فعل كل ما هو ممكن، 
حتى يعمل بوكا دائما بشتكل جيد.. ألنه سواء سارت 
األمور بشتكل جيد أو ستيئ، ستأظل بجانب رفاقي، 

وبجانب ميجيل وبوكا«.

تحدث ليونيل ستكالوني، املديتر الفني ملنتخب 
األرجنتتني، عتن حالتة قائتد التانجتو، ليونيل 
مييس، وكذلك مدى جاهزية باقي نجوم الفريق 
للقائتي أوروجواي والربازيتل املقبلني، يف إطار 
تصفيات كأس العالم 2022.وقال سكالوني، يف 
ترصيحات نقلتها صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
الكتالونيتة: »مييس بختر، وعندما يكون معنا 
يكون أفضل.. نأمل أن يستمر عى هذا الحال«.
وتابتع: »مواجهة أوروجتواي والربازيل صعبة 
مثل باقتي املباريات، بعض الالعبني ليستوا يف 

أفضل حتال اآلن، لكن نملك وقتا كافيا النتظار 
النهائية«.وعتن  القائمتة  وإعتالن  املصابتني، 
إمكانية رفض بعض األندية األوروبية، التنازل 
عن العبيها يف فرة التوقف الدويل املقبلة، خوًفا 
متن إصابتهم بفتروس كورونا، قتال: »أعتقد 
أن هنتاك لقاء متع كونميبول )اتحتاد أمريكا 
الجنوبية( للتوصل إىل اتفاق.. وإذا قررت الدول 
عتدم الستماح لالعبني بالستفر، فلتن نتمكن 
من فعل أي يشء«.وبخصوص حالة سترجيو 
أجويرو، مهاجم مانشسر ستيتي، قال: »لقد 

تحدثت معه قبل شتهر، وآمل أن يكون استعاد 
جاهزيته.. يف األستبوع املقبل ستنقرر القائمة 
النهائية، وهي دائًما قيد الدراسة، لكن يجب أن 
يكون يف القائمة«.وأردف ستكالوني: »سيكون 
متن الصعب استتدعاء باولو ديبتاال، ألنه غاب 
عتن مباريتات يوفنتتوس لفرة طويلتة.. لقد 
تحدثت معه قبل 4 أيام، وهو ال يستطيع إيجاد 
حل آلالمه يف الربتاط الجانبي، وآمل أن يتمكن 
من إيجاد أفضل طريقة، مع العالج الذي يقوم 

به«.

تقريتر  كشتف 
صحفي إستباني، 
آختر  عتن 
ت  ا ملستتجد ا
ملتعلقتة  ا

بمستتقبل 
زيتن  الفرنتيس 
زيتدان،  الديتن 
الفني  املدير 
ل  يتا لر

مدريد.

وارتبتط استم زيتدان بمغتادرة ريال 
مدريد، حال خروج الفريق من املوسم 

الحايل خايل الوفاض.
ولتم يعتد يتبقتى لريتال مدريتد هذا 
املوستم، ستوى لقبي الليجتا ودوري 
األبطال، بعد خستارة الستوبر وكأس 

إسبانيا.
وبحسب صحيفة »ABC« اإلسبانية، 
فتإن فلورنتينتو بريتز، رئيتس ريال 
مدريد، أخرب زيدان بثقته فيه ورغبته 

يف استمراره باملوسم املقبل.

وأوضتح بريتز لزيتدان، أنته أفضتل 
متدرب قتادر عى بنتاء فريتق جديد 
متع الوافديتن الجدد بالصيتف املقبل 

الستعادة األلقاب.
ويرتبتط زيدان بعقد متع ريال مدريد 

حتى نهاية املوسم املقبل.
من جهتة اخرى أفتاد تقرير صحفي 
إنجليزي، بتأن الويلتزي جاريث بيل، 
العتب ريال مدريد املعتار إىل توتنهام، 
ستوف يطالتب امللكتي بتكل متا هو 

منصوص عليه يف عقده من أموال.

وانضتم بيتل إىل توتنهتام يف الصيتف 
املايض عى ستبيل اإلعتارة، مع خيار 
الترشاء، علًما بتأن عقده متع الريال 

ممتد حتى صيف 2022.
»مترور«  صحيفتة  وبحستب 
الربيطانيتة، فتإن بيل لتن يوافق عى 
تخفيتض راتبته يف املوستم املقبتل يف 
ظل أزمة فروس كورونا، سواء خرج 
معاًرا مرة أخرى، أو عاد لريال مدريد.
ويرغب ريتال مدريتد يف التخلص من 
بيل بأي شتكٍل ممكن، وذلك من أجل 

توفر املال التالزم للتعاقد مع الثنائي 
كيليان مبابي وإيرلينج هاالند.

وأشارت الصحيفة إىل أن بيل يتقاىض 
نحو 30 مليون يورو يف املوسم الواحد، 
ويقوم الريال بدفع نصف راتبه حاليا 

مع توتنهام.
ولفتتت إىل أن بيتل يرحتب بإعارتته 
مجددا يف موستمه األختر بعقده مع 
الريتال لكنته يرفتض كل املحتاوالت 
الخاصتة بتقليتص راتبه األمتر الذي 

سيمثل أزمة كبرة للنادي امللكي.

بيريز يؤكد بقاء زيدان الموسم المقبل وبيل يطالب بجميع حقوقه 
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نيمار يقترب من المشاركة بدوري االبطال

حتددت رابطة الدوري اإليطتايل، موعد املباراة 
املؤجلتة بني يوفنتتوس ونابتويل، والتي كانت 
مقتررة يف 4 ترشين أول املايض، ضمن الجولة 

الثالثة من الكالتشيو.
وأعلنتت الرابطتة يوم 17 آذار الجتاري موعًدا 
للمبتاراة، التتي ستتقام عتى ملعتب أليانتز 

ستاديوم، معقل يوفنتوس.
وكانت الستلطات املحلية لنابتويل، قد رفضت 
مغتادرة الفريتق للمدينتة، من أجتل مواجهة 
يوفنتتوس يف أكتوبتر املتايض، بستبب القيود 

املفروضة ملواجهة تفيش وباء كورونا.
واحتسبت حينها رابطة الدوري النقاط الثالث 
لليويف، مع خصم نقطة من رصيد نابويل، قبل 
أن يستتأنف فريق الجنتوب عى القترار أمام 
املحكمة األوملبية، التي أنصفته وشتددت عى 

رضورة تحديد موعد جديد للمباراة.
يشتار إىل أن نابتويل فاز عتى البيانكونري، يف 
مباراة املرحلة الثانية من الدوري، التي أقيمت 
يوم 13 شتباط املايض، بنتيجة )1-0(، ضمن 

الجولة الت22.

تحليق السيتي 
األبرز في صحف إنجلترا

سكالوني: ميسي يكون أفضل مع االرجنتين

تحديد موعد 
مباراة يوفنتوس 
ونابولي المؤجلة

نترش نيمار جونيور، نجم باريس ستان جرمان الفرنيس، رستالة إيجابية قبل 
مبتاراة فريقه املرتقبة ضد برشتلونة يف إيتاب دور الت16 لدوري 

أبطال أوروبا.
وكتب نيمار عرب حسابه الرسمي عى توير »لقد تدربت 

اليوم، وأشعر أنني بحالة جيدة«.
وأضتاف الالعتب الربازييل »أنا ستعيد.. لنستتمر يف 

التطور والتحسن«.
ويغيب نيمار عن املالعب منذ إصابته العضلية 
يف مباراة كان بكأس فرنستا يوم 10 شباط 
املايض.وتستببت هذه اإلصابتة يف ابتعاد 
النجتم الربازييل عن فريقته الفرنيس، 
وهو يفوز ذهابا عى البارسا 4-1 يف 

كامب نو، يوم 16 شباط املايض.
ويلتقتي الفريقتان إيابتا يتوم 
10 أذار الجتاري عتى ملعب 

حديقة األمراء.

برشلونة يرغب بتجديد 
عقد أوسكار مينجويزا

روزه يعترف بصعوبة وضعه مع مونشنجالدباخ 
اعرف ماركو روزه املدير الفني لبوروستيا مونشتنجالدباخ األملاني بأن 
موقفه ليس ستهال بعد اإلعالن عن انتقاله لتدريب بوروستيا دورتموند 
يف الصيف املقبل.وأخفق مونشتنجالدباخ يف تحقيق أي انتصار يف ستت 
مباريتات، وقد تلقى أربع هزائم متتالية منذ اإلعالن قبل أستبوعني عن 
انتقال روزه لتدريب دورتموند مع نهاية املوستم.وودع مونشنجالدباخ 
منافستات كأس أملانيتا إثر هزيمتته أمام بوروستيا دورتموند 0 / 1 يف 
دور الثمانية.وقال روزه عقب املباراة: »املوقف يشتكل تحديا بالنسبة يل 
أيضتا. هذا أمر ترك تأثره عتيل أنا أيضا.«وإىل جانب الخروج من بطولة 
كأس أملانيتا، خرس مونشتنجالدباخ أمام مانشستر ستيتي اإلنجليزي 
0 / 2 يف ذهتاب دور التت16، ويحتتل املركز التاستع يف التدوري األملاني 
)بوندستليجا( وبات مهددا بفقدان فرصة املشاركة األوروبية يف املوسم 
املقبل.لكتن ماكس إيربل مديتر الكرة بالنادي قال مؤخترا إنه يرغب يف 
مواصلتة الفريق املوستم تحتت قيتادة روزه، حتى لو تواصلتت هزائم 
الفريتق يف مباراتته املقتررة أمام بايتر ليفركوزن يوم الستبت املقبل يف 

الدوري األملاني.

تيفيز ينفي انباء اعتزاله



قصص قصيرة جدا

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

 اإلمام الرضا )عليه السالم(
 ال يك�ون املؤم�ن مؤمنا حتى تكون فيه ثالث خصال س�نة من 
ربه وس�نة من نبيه )ص( وس�نة من وليه )ع( فأما السنة من 
ربه فكتمان الرس وأما السنة من نبيه )ص( فمداراة الناس وأما 

السنة من وليه )ع( فالصرب يف البأساء والرضاء.
* صاحب النعمة يجب أن يوسع عىل عياله.

*ليس�ت العب�ادة كثرة الصي�ام والص�الة وإنما العب�ادة كثرة 
التفكر يف أمر الله.

* الصمت باب من أبواب الحكمة إن الصمت يكس�ب املحبة إنه 
دليل عىل كل خري.

*م�ا من يش ء م�ن الفض�ول إال وه�و يحت�اج إىل الفضول من 
الكالم.

* صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله.
*التودد إىل الناس نصف العقل.

* إن الله يبغض القيل والقال وإضاعة املال وكثرة السؤال.

لم أنأَ عن ُحلمي
ولم أَنَس ارتحايلَ يف أغاني املاء.. لم أُخِن 

النََّبوَءَة
رسُت م�ن َوَجٍع إىل ُج�رٍح ومن ُرؤيا إىل 

أُخرى ألعرُبَ للَصدى واسمي ُهناك
رأيُت ما آثرُت أن أن�َ�، يُمرُّ عىل رؤاَي 

ني لطفولٍة أوىل، تراِوُدني وَتْنأَى يردُّ
من َس�ماٍء ملُء زرقِتها تراتيُل األس�اِة 
الَبعي�دِة..  َمَعاِرِجه�ا  إىل  العابري�َن 

وانتحاُب الياسمني..
ُر ني التذكُّ مررُت كي أنَ� فَحاَصَ

واتَّ�كأُت عىل رؤاَي وأوَّيل.. وعىل َس�َماٍء 
َراَوَدت ُلَغت�ي وأهَدْتِني تراتيَل األس�اِة، 
وما ُيرسُّ الغيُم من وجٍع إىل ريِح تسافُر 

يف مداُه..
ول�م أَر امل�ايض س�وى الغ�ِد يف نش�يِد 

الحاملنَي ويف انكساِر املتعبنَي ويف صداُه
أُمرُّ للذكرى فأنس�اني وأعرُب مثَل أغنيٍة 

تجيُء من البعيِد لالمكان..
كأنَّني ُحرٌّ ومنبعٌث من املوِت املراوِح يف 
�ِر.. ُدوَنَما َت�وٌق إىل يشٍء وال وجٌع  التذكُّ

يحاصني فأجهُش بالغناء
لظلِّ قافيتي أسرُي.. ملا يقوُل البحُر لليِل 

املالزِم حزنه..
وملا ُترسُّ فراش�ٌة قطعت م�دًى بغناِئها 
لِلَّي�ِل َباِكي�ًة: تِعب�ُت من الرَِّفي�ِف.. من 
�ِم باملواِجِع يف الُحق�وِل وليَس من  الرتنُّ
أحٍد هناَك رأيُت أيامي التي عرَبت تجيُء 
كأنن�ي الولُد ال�ذي لم تنَس�ُه الِذكرَى.. 

َتِفرُّ ِمن الِغياِب إىل الَحقيقِة
رِسُت يف وجع�ي لرُبٍء ال يل�وُح.. آلَخري 

املنشوَد يف ُحلمي.. ملا أرَس الَكمان
ِدَها  كأنَّم�ا امرأًة هنا كانت أذابت يف تورُّ
انِتَشاَء األُغنياِت.. صهيُلها لوٌز يناِثُر ما 

يبوُح بِه اشتهاٌء قاتٌل..
وكأنني ما مرَّ فوَق حريرِها فأذاَبَها..

فبكى املساُء وكوكبان
أُم�رُّ م�ن عدم�ي إىل صح�ِو الحقيق�ِة 
ال يراوُدن�ي التطلُّ�ُع َنحو َم�اٍض ليس 
ُيش�ِبُهُه س�وى م�ا س�وَف َيأت�ي م�ن 

نهاراٍت غد
أو ال ُيراِوُدني الَحننُي..

َوَجدُت َنفيس ِعنَد ِمعراِج النُّبوءِة
ت  س�ارياً لِلَّيِل.. أُبَعُث من سماٍء َحاَصَ

َوَجِعي بما َنَثرَت

أمرُّ للذكرى 
فأنساني

 حمزة قناوي

 املراقب العراقي/ متابعة...
 م�ن خ�الل قص�ة ح�ب وتداعياتها بني 
ش�اب من طبقة دنيا، وابنة جنرال. ومع 
أن الرواي�ة غنية باألح�داث والحكايات، 
إال إن الحضور الثقايف كان بارزاً وفاعالً، 
خاصة وأن بطل الرواية كان مثقفا المعا 

يف جميع مراحل حياته.
كل مجتم�ع يعي�ش وف�ق نس�ق ثقايف، 
م�ن  غ�ريه  م�ع  بال�رضورة  يتقاط�ع 
م�ن  كث�ري  يف  املج�اورة  املجتمع�ات 
التفاصي�ل، وه�����ذه الثقافة متطورة 
متغ�رية باس�تمرار يف جمي�ع املج�االت، 
وترص���د ه�ذه املق�����ال�ة الجوانب 
ب�األدب  صل�ة  األكث�������ر  الثقافي�ة 
والف�ن والتعلي�����م امل���رتبط�����ة 

بالشيباني.
تنقل لنا الرواية مش�هد الدراويش )أهل 
الفيض�ة( عندم�ا كان الش�يباني طفال 
يف قري�ة الكدي�ة يف ال�رق املوريتان�ي، 
حيث حرض الش�يخ األمني مع دراويشه 
م�ن رجال ونس�اء، وتصف س�لوكياتهم 

وترصفاتهم.
يب�دأ  القري�ة كله�ا،   وعندم�ا تجتم�ع 
االجتم�اع ب�األذكار واألش�عار الصوفية 
ينش�دها الش�يخ، ثم تبدأ النساء بالغناء 
الش�جي الح�ارق، الذي يح�رك الوجد يف 
الرق�ص،  يف  فيش�اركون  الحارضي�ن، 
ولحظات الغي�اب »فالكل غافل عن الكل 
بس�بب الصخب وأج�واء الوج�د الصويف 

والفيضة املُفنية«. 
ث�م ينتقل املش�هد إىل درجة أع�ىل عندما 
»سكت الشيخ األمني سكوًتا مفاجًئا عن 

األنفاس، وتابعته  اإلنش�اد، فانحبس�ت 
العي�ون وه�و ينظ�ر إىل الس�ماء كأن�ه 
يستمطر عذاًبا، أو رحمة رسمديني: الله! 

الله! الله!
كان يكرره�ا بصيغ�ة موقع�ة وبصوت 

واحد ميلء بالوجد. 
صوت مرتع بالرغبات املخنوقة، والشوق 
إىل املجهول، والحزن عىل املايض الهارب، 
واألمني�ات الت�ي ذبل�ت ومل�ا تنب�ت له�ا 
أجنحة. رفع األمني وجهه األبيض املكتنز 
الفض�اء،  يدي�ه يف  الس�ماء، وح�رك  إىل 

واندفع يغني كأنه هاتف سماوي:
تقول نس�اء الحي تطمُع أن ترى بعينيك 

ليىل؟ ُمْت بداء املطامع!
فكيف ت�رى ليىل بعني نرى بها س�واها، 

وما طهرتها باملدامع؟!
ضج امل�كان بال�رصاخ، وانقلبت س�يدة 
بدين�ة عىل رأس�ها، واندفع ش�اب ملقًيا 
نفس�ه أمام الش�يخ وهو يتم�رغ تمرغ 
ديك ذبي�ح، واندفعت أجمل فتاة يف الحي 
ودخل�ت وس�ط الن�اس ت�دور محرك�ة 
رأس�ها وهي ت�رصخ: يا وي�يل! وييل، يا 

وييل، وييل!«. 
كان�ت هذه االحتفالي�ة الصوفية مألوفة 
أله�ل القري�ة، ينتظرها الجميع بش�وق 
وش�غف، حس�ب ما تس�مح ب�ه جوالت 
الش�يخ األم�ني يف الق����رى، وتس�اهم 
يف تش�كيل وجدان شعبي منسجم، وعىل 
الرغ�م م�ن التص�������رف�ات الغريبة 
وفرقت�ه  أن�ه  إال  الش�يخ،  ألتب�����اع 
واالحتف�����اء  باالح�رتام  يحظ�ون 

والتكريم.

»الشيباني« اكتشاف موريتانيا وثقافتها وصراعاتها الطبقية والسياسية
بني موريتانيا والدوحة تجري أحداث رواية »الشيباين« 
للموريت��اين أحم��د ف��ال ولدال��دني، الت��ي تعد � بالنس��بة 
للقارئ � اكتشاًفا للمجتمع الموريتاين وثقافته وتاريخه 

الحديث ورصاعاته الطبقية والسياسية.

»هروب وردة« التنقيب بأسرار بغداد في زمن الحروب والحصار على الشعب العراقي
عاش المؤلف بعض فصولها التراجيدية

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
يرى الناقد مروان ياس�ني ان رواية »هروب 
وردة« ملؤلفها ضياء الخالدي بمثابة تنقيب 
يف أرسار مدينة بغ�داد يف زمن الحصار عىل 
الش�عب العراقي كون املؤل�ف عاش بعض 

فصولها الرتاجيدية.
وق�ال ياس�ني يف ق�راءة نقدي�ة خ�ص بها 
)املراق�ب العراق�ي(: يف روايت�ه املوس�ومة 
 »95 صي�ف  وقائ�ع  وردة…  »ه�روب 
يواص�ل ضي�اء الخالدي التنقي�ب يف أرسار 
مدين�ة بغ�داد الت�ي عاش بع�ض فصولها 
إىل  نج�ح  الخال�دي  أن  وأرى  الرتاجيدي�ة. 
حد كب�ري يف نس�ج بنية رسدي�ة بتفاصيل 
يومية، وهو يستكش�ف عاملا إنسانيا كان 
يعيش تحت حصار ال إنس�اني، عرب حبكة 
رسدي�ة انفلت�ت تقاناتها من قي�ود الرسد 

الكالسيكي، خاصة يف تعامله مع الزمن.
واض�اف : ان الخال�دي تموضع خلف قناع 
الراوي العليم املحايد، ليمارس دور السارد، 
ول�م يتخ�ل ع�ن ه�ذه التقني�ة إىل نهاي�ة 
أح�داث روايته، والحضور املس�ترت للراوي 
العلي�م، بضم�ري الغائب وبصيغ�ة املايض، 
لم يس�تعن به إال ليم�ارس دورا موضوعيا 
الحص�ار  الواق�ع خ�الل ف�رتة  تعري�ة  يف 
الدويل)االمريكي(، الذي مّر به العراق طيلة 
العق�د التاس�ع من الق�رن امل�ايض، وكان 
حريص�ا عىل أن ال يب�دو متورطا يف التعبري 
ع�ن وجه�ة نظ�ره الذاتي�ة، أو أن تبدو له 
صلة مبارشة بما يرسده الراوي العليم، عن 

حكاية وردة وبسام وبقية الشخصيات.
وتاب�ع :ت�م تقن�ني الزمن ال�رسدي بوحدة 
فني�ة دائري�ة، عم�د فيه�ا الخال�دي ع�ىل 
تطويعه يف حبكة تشتغل عىل لعبة متوالية، 

تتبادل فيها ثنائية املايض والحارض األدوار 
واملواق�ع، ليخلق بذلك نمطا إيقاعيا يخرج 
ال�رسد عن مبن�اه الخطي، فلج�أ إىل إعادة 

ترتيب تسلس�ل األح�داث بم�ا ال يتفق مع 
مس�ار منطقه�ا الواقع�ي، فكان�ت نهاية 
الحكاي�ة يف ع�ام 2007 ه�ي فاتحة الرسد 

وبدايته، ولينعط�ف بعدئذ بالزمن الرسدي 
بش�كل ح�اد عائ�دا إىل البداي�ة الواقعي�ة 
األول  النص�ف  يف  ووردة  بس�ام  لحكاي�ة 
من تس�عينيات الق�رن امل�ايض، وليعود يف 
الخت�ام إىل ع�ام 2007 حي�ث بداية الرسد. 
كان القص�د من هذا املنح�ى يف بنية الزمن 
الرسدي، االش�تغال الفني عىل ربط منطق 
األحداث مع بعضها، وليس مسار األحداث 
بحد ذاتها، وخل�ق إيقاع منفتح عىل أزمنة 
متداخل�ة ومتوالية يف حركته�ا، حيث يبدأ 
يف تحري�ك الزم�ن ال�رسدي يف ع�ام 2007 
يف مدين�ة س�دني األس�رتالية، عندم�ا كان 
بسام علوان يهم بالدخول إىل مركز تسوق 
ضاحية هينشربوك، فينتبه إىل امرأة برفقة 
طفل�ني، الكب�ري يف س�ن الس�ابعة واآلخر 
أصغر منه بعامني، وبعد أن تأمل مالمحها 
ع�ىل بعد عرين مرتا، تأك�د من أنها وردة 
الشطب، ومع أنها بدت وكأنها امرأة أخرى 
بكام�ل األناق�ة والثق�ة بالنفس وبجس�د 
ممتلئ،لكنه تأكد من أنها هي ذاتها الفتاة 
التي س�اعدها ع�ىل الهروب قب�ل أكثر من 
اثن�ي ع�ر عام�ا، ومن هن�ا يرت�د الزمن 
ال�رسدي إىل ال�وراء، لتب�دأ حكايتها تتدفق 
يف ذاكرت�ه، مس�تعيدا ع�رب ال�راوي العليم 
رسد األحداث من ع�ام ، ثم يعود بنا الزمن 
ال�رسدي يف ختام الرواي�ة إىل الحدث األول، 

الذي افتتحت به عام 2007 يف أسرتاليا. 
وبني :وجاء انفتاح الزمن الرسدي عىل هذه 
الص�ورة التي تخىل فيها خطاب املؤلف عن 
رشط خض�وع ال�رسد ملس�ار كرونولوجي 
)مت�درج( وبدال عن ذلك امتثل لبنية زمنية 
اسرتجاعية، ليكشف من خاللها عن خفايا 
العالق�ة الت�ي جمع�ت ب�ني الش�خصيات 

املحورية.
واستطرد:ليست وردة من تهيمن ولوحدها 
ع�ىل مس�ار األح�داث، إذ يتش�اطر معه�ا 
ح حديثا من  بسام علوان، الشاب الذي ترسَّ
الجي�ش، والذي يلتقي معه�ا يف تمرده عىل 
سلطة ش�قيقه األكرب )يحيى( الذي يعمل 
يف الجهاز األمن�ي للنظام الحاكم، فريفض 
كل الضغ�وط الت�ي يمارس�ها عليه بقصد 
أن ينخ�رط معه يف املاكن�ة األمنية، ويقرر 
النأي بنفس�ه بعي�دا عما رس�مته العائلة 
من قناعات تكرس س�لطة امل�ايض، وبدل 
أن يقتف�ي الطريق الذي س�لكه ش�قيقه، 
آثر االنصي�اع لحريته الذاتي�ة، منخرطا يف 
مهن�ة بيع الكتب املس�تعملة عىل الرصيف 
يف ش�ارع املتنب�ي، وبه�ذا الخي�ار يك�ون 
ش�قيقه ق�د فش�ل يف أن يس�حبه إىل عامله 
املرضج بضحايا أبرياء يتم اعتقالهم نزوال 
عن�د رغبة مرؤوس�يه، وهن�ا يتكامل فعل 
التمرد بني بس�ام ووردة، وما بينهما يقف 
صديقاه ح�ازم نزاكة وعل�وش جقمقجي 

اللذان يعم�الن يف تصليح املق�ادح الغازية 
يف ش�ارع املتنب�ي، فاالثن�ان يتأرجحان يف 
زمن تحكمه س�لطة ش�ديدة القسوة عىل 
الضعف�اء، ويلع�ب الق�در دوره مع حازم 
ليتش�يأ تكوين�ه الخلق�ي ما ب�ني األنوثة 
والذك�ورة، وال يجد خالصا من تبعات هذه 
الصدف�ة القدري�ة، إال بع�د أن يتخ�ىل هو 
اآلخر ع�ن انتمائه العائ�يل ليعيش حريته 

الفردية بعيدا عن سلطة األب.
الش�خصيات  إش�كالية  ان  اىل  ولف�ت 
املحوري�ة حيث أنها جميعا كانت عالقة يف 
نقطة تائهة، كما لو أنها تس�ري عىل رمال 
متحرك�ة، لك�ن خاصيته�ا أنه�ا تملك ما 
يكفي من الدوافع اإلنس�انية لكي تمارس 
دورا فاع�ال يمن�ح اآلخري�ن مس�احة من 
الحب واألمل، مثلما فع�ل الثالثة مع وردة 
)بس�ام وح�ازم وعل�وش( عندم�ا ق�رروا 
احتواءها يف ش�قة حازم وتقديم املساعدة 
لها، لتكون يف مأمن من عقاب زوجها، الذي 
كان يالحقها غس�ال للعار، ويأتي موقفهم 

تعبريا عما يش�عرون به م�ن رفض وتمرد 
عىل واق�ع لم ينصفه�م، وأط�اح بهم عىل 
رصيف الحياة وتستثنى من أزمة االغرتاب 
التي تعيشها ش�خصيات الرواية، الرسامة 
حورية التي تولت مس�ؤولية تهريب وردة 
إىل األردن، الت�ي رفض�ت أن تغ�ادر العراق 
وااللتح�اق باوالدها الذي�ن اختاروا العيش 
يف الغ�رب، مفضلة البقاء لوحدها يف بيتها، 

واالستمرار يف العمل واإلنتاج.
واوض�ح : ان ش�خصية بس�ام يف تكوينها 
مرتبط�ة بالعال�م الواقعي بعالق�ة وثيقة، 
ربم�ا تب�دو إش�ارة إىل جي�ل من الش�باب 
ت�م توريطه�م بح�روب أفقدتهم مش�اعر 
االنتم�اء، بع�د أن تحول�وا إىل أداة عبثي�ة 
للموت، ومن هنا اختار التمرد عىل طريقته 
الخاص�ة، بالخ�روج عن منظوم�ة الدولة 
ومؤسس�اتها، والعم�ل بعي�دا عنه�ا وعن 
س�لطة اآلخري�ن، خاص�ة بع�د أن فتحت 
الكتب أمامه آفاق املعرفة، وعرف معنى أن 
يكون اإلنس�ان حرا يف بيئ�ة تحتقر الحرية 
وتقمعه�ا، وله�ذا ل�م ي�رتدد يف أن يغام�ر 
بحيات�ه حتى ينقذ وردة، من غري أن يكون 
ل�ه دوافع نفعية، وكل ما كان يس�عى إليه 
أن يتطهر من أعباء الزمن الذي وجد نفسه 
فيه، ومن ش�عور حاد بالندم دائما ما كان 
يالزمه ألنه تس�بب ب�دون قصد بموت أحد 
الجن�ود أثناء خروج الجيش م�ن الكويت، 
ح إىل  وجاءت شخصية بس�ام بداللتها لتلمِّ
م�ا حصل من تحول يف الوعي لدى األجيال، 
الت�ي س�يقت إىل الحروب، وخرج�ت منها 
ناجية بفع�ل الصدفة، فما كان منها إالّ أن 
تنقلب عىل النظام املجتمعي برمته، وليس 

عىل السلطة الصدامية فحسب.

املتنبي
ال اِفِتخاٌر إاِّل لَِمن ال ُيضاُم

ُمدِرٍك أَو ُمحاِرٍب ال َيناُم
لَيَس َعزماً ما َمرََّض املَرُء فيِه

لَيَس َهّماً ما عاَق َعنُه الَظالُم
َواِحِتماُل األَذى َوُرؤَيُة جانيِه

 ِغذاٌء َتضوى ِبِه األَجساُم
َذلَّ َمن َيغِبُط الَذليَل ِبَعيٍش

ُربَّ َعيٍش أََخفُّ ِمنُه الِحماُم
ُكلُّ ِحلٍم أَتى ِبَغرِي اِقِتداٍر

ٌة الِجٌئ إِلَيها اللِئاُم ُحجَّ
َمن َيُهن َيسُهِل الَهواُن َعلَيِه

ما لُِجرٍح ِبَميٍِّت إيالُم

تراث
حسين رشك

االلواح التي عثر عليها، لم يعلن عن اكتش�افها بعد التنقيب، مربرا 
ذلك بقوله: قبل امليالد بأالف السنني االلم نفسه..ال جديد يف مشاعر 

الحب والفراق. 

 لوحة
فاطمة الشيري

خط الدمع أخاديد.. طغى األسود عىل األلوان.
تلمظت الشفاه ملوحة املشاعر.

تدخلت مهارة الرسام، 
 صححت املنظر.

َع الرسمة بقبلة. وقَّ

عكازين
يوسف علي يوسف

كانا يف الحديقة وخريف العمر يظللهم 
نهضت بهدوء وأمسكت بيدها املرتجفة يده لتساعده عىل النهوض 

فقال لقد أنعم الله عيّل بعكازين .

 هذيان

محمد مبارك نافع
 س�ألتهم، أين جارتنا مليكة؟ ردوا عليها لقد رحلت من زمان، وأين 
جارتن�ا الفاضل�ة؟ أجابوها، قد رحلت هي األخ�رى منذ مدة! ظنوا 
أنها ته�ذي، ففاجأتهم: وماذا أفعل أنا هن�ا؟ ثم ودعتهم والتحقت 

بهما.

 إذا زاد  الشيء
بوشتاوي صالح الدين

حينم�ا ق�ال يل : ويبق�ى الود  ما بق�ي العتاب.  رفع�ت عيناي عىل  
سحنته املتوهجة وأجبته بأدب :

_ هال  برزت لغزالة يف الوغى ؟!

املراقب العراقي/ متابعة...
للثقاف�ة  فوني�م  أقامت)مجموع�ة 
)قاع�ة  م�ع  وبالتع�اون  والفن�ون( 
للص�ور واألعم�ال  برون�ز( معرض�اً 
املش�اركة يف مس�ابقة فائ�ق حس�ن 
للتخطي�ط/ البورتري�ه، بع�د جه�وٍد 
متواصلة طيلة ش�هرين قدمها فريق 
فوني�م الطم�وح وعدد م�ن املبدعني 
كلي�ة  وطلب�ة  واملثقف�ني  والفنان�ني 

الفنون الجميلة يف جامعة بغداد.
ويف كلمة افتتاح املعرض أش�ار وكيل 
واآلث�ار  والس�ياحة  الثقاف�ة  وزارة 
د.نوفل ابو رغيف إىل أن  هذه املسابقة 
تمث�ل خالص�ًة لجهوٍد حثيث�ٍة امتدت 
بش�كل متواصل ب�إرشاٍفٍ مبارٍش من 
قب�ل مكتبه وب�إدارة مهني�ة من قبل 
الزمي�ل د.احم�د البه�اديل ، محققني 
بذلك امت�داداً لالنش�طة النوعية التي 
أقامته�ا مجموع�ة )فوني�م( وه�ي 
ُتسجل حضوراً جمالياً وفكرياً ونقدياً 
مبك�راً يف ظل الظ�روف األس�تثنائية 

الت�ي يعيش�ها الع�راق والعال�م م�ع 
جائح�ة كورونا ، كما أك�د أبورغيف: 
ب�أن ه�ذه املس�ابقة حظي�ت بلجنة 
تحكيم احرتافية تمتلك خربة مرتاكمة 
ووعياً عالياً وتنوعت املش�اركات عىل 
مس�توى جميع محافظ�ات العراق، 

فكان�ت الحصيلة تمث�ل األعمال التي 
ُقبلت يف دائرة التنافس وضمت سبعة 
وس�تني عم�اًل ، وأم�ا األعم�ال التي 
فازت بالجوائ�ز االوىل فكان�ت أربعة 
أعمال تس�تحق التميز واإلشادة، كما 
أوض�ح ابورغي�ف بأنَّ ال�وزارة تنظر 

اىل ه�ذه األعم�ال االبداعية )الس�بعة 
والس�تني( بوصفه�ا جه�وداً ابداعية 
فائ�زًة جميعها ، ألنها تعكس مواهب 
وطاق�اٍت واع�دة ومهم�ة ، وماه�و 
موج�ود يف لوح�ات املع�رض مدع�اة 
لإلعجاب واإلش�ادة س�واء م�ا قدمه 
طلبة كلية الفنون الجميلة املختصون 
أم ماقدمه املش�اركون من املش�ارب 
املختلفة يف الحق�ول الطبية والعلمية 
واالنس�انية للمبدعني الذين أش�رتكوا 
يف تحقي�ق هذا املحف�ل الجمايل املميز 
، ع�اّداً هذه املس�ابقة عالم�ًة تضاف 
إىل رصي�د الف�ن التش�كييل عموماً  يف 
الع�راق وإىل رصي�د الثقاف�ة والحراك 
الثقايف. ويف نهاية اللقاء وزعت جوائز 
املس�ابقة عىل الفائزي�ن األربعة وهم 
كل م�ن: )أحمد محمد جم�ال الفائز 
بالجائزة االوىل وحس�ني عالء حس�ن 
الفائز بالجائزة الثانية وحوراء احمد 
بدر الفائ�زة بالجائ�زة الثالثة وأحمد 

رياض الفائز بالجائزة الرابعة( . 

مسابقة فائق حسن للمبدعين الشباب 
املراقب العراقي/ متابعة...

عزي�ز  محم�د  املغرب�ي  للق�اص 
املصباح�ي ُن�ر إص�دار جديد عن 
مؤسس�ة »مقاربات« تحت عنوان 
»رؤيا ال�كالم« )نبضات قصصية(، 
الكلم�ة  غالف�ه  ظه�ر  ع�ىل  نق�رأ 
التالي�ة: »أن�ا أدرك أن الكذب ِخداع، 
وأن الحقيقة ليس�ت كذل�ك، ولكن 
أنطونيو بورشيا.  كليهما خدعني« 
ليس�ت أقرَص مم�ا ُيظن. ل�ن تجد 
فيها ما تشتهيه نفسك من عواطف 
ُحلوي�ات  أو  بالس�تيكية  وُقب�الت 
تنس�يك مذاق قحولة يوم�ك. ليس 

فيها نبات أخرض وال مياه جارية.
ق�د تتش�به ل�ك بمتاه�ة رسدي�ة، 
منصوبة عمدا لتضليلك والعبث بما 
تبقى لديك من نبض�ات. ومع ذلك، 
فه�ي ال تنفك تبحث عن�ك، فكأنها 
تعرف�ك من�ذ زمان بعي�د، منذ كنت 
تتهج�ى أل�ف ليل�ة وليل�ة، وتهرب 

ف�ارا بجلد وجدان�ك عندما ُيبلغونك 
أن املاغ�وط وم�وزارت قد م�رّا من 
هنا، وأنهما قد س�أال عنك. فإما أن 
تدخله�ا اآلن مطمئن�ا قرير القلب، 
وإم�ا أن تنرصف لبي�ت خالتك… ال 
تس�تغرب إن ل�م تجد باب�ا مواربا، 

يق�ول ل�ك أن�ا الب�اب، أو حقيق�ة 
اس�فنجية عارية يمكن أن تمتص 
ش�يئا م�ن تعب�ك. ال راو يرويك وال 
ِع�ربة تعرُبك أو تقْولب�ك كما قْولبك 
ل�ك  أجس�ها  ولذل�ك،  الس�ابقون. 

كالنبضات.

»رؤيا الكالم« نبضات قصصية لمحمد عزيز المصباحي

ضياء الخالديمروان ياسين
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الشناشصيل جمصع شصنشصصول؛ الصذي يعصد عنصراً 
معماريصاً يتمّثل يف بصروز الغرف يف الطابصق األول أو 
ما فوقه، ُتبنى الشصناشصصيل من الخشصب املنقوش 
واملزخصرف واملحفور واملبّطن بالزجصاج امللون. وتعد 
إحدى عنارص البناء املعمصاري التقليدي الصحراوي 
يف البصاد العربية الحارة ملا لها من خاصية يف تلطيف 
األجواء.املصؤرخ عمار القايض قصال (: لجأ الناس اىل 
بناء البيوت والشناشصيل ابتصداء من العر العبايس 
إىل بلصوغ أوج ازدهارها يف العهدالعثماني ،وتسصمى 
عند البعض ب)الروشصن ( ويف مر املرشبية نسبة 
لوضصع رشبصة املاء فيهصا أو املرشفيصة ،ألنها ترشف 
عصى الشصارع.. وهي تتيح لصاحب البيصت النظر إىل 
من يف الشصارع من دون أن يراه أحد بسبب الزخرفة 
الخشصبية املتشصابهة فيصه بفصن ،ووجصود الزجصاج 
امللون«.وأضصاف أن »مدينصة العمارة تعصّد من املدن 
التي اشصتهرت باحتضان وعمل هذا اللون والعنر 
املعمصاري وأجصادت فيه ومصا زالت بعصض البيوتات 
بالرغصم مصن تهالكها وضياع مامحها شصاهدة عى 
هذا الفصن املبهصر يف أحيصاء الصابونچيصة والجديدة 
واملحموديصة والرسيصة وغرهصا« ، مشصراً اىل أن » 
الباحث األسصتاذ  عبصد الجبار عبد اللصه الجويرباوي 
أشصار اىل أن مراحصل بنصاء هصذه البيوت   بصدأ حينما 
جلب الحاج محمود املهدي   يف العام اثنني من 1900 
األسطوات الشاميني فربعوا  يف بناء بيوت الشناشيل 
وعى يد هؤالء تتلمذ عدد من الخلفات الذين أصبحوا 
يجيدون بناء بيوت الشناشصيل ومنهم السيد حسني 

الصدرازي وسصيد رزوقصي وسصيد أحمصد السصامرائي 
وحسن خميس والحاج فيلح حسن والحاج محسن 
ليلصو.. ولألسصف فصإن اإلهمصال طصال هصذه املعالم  
وأهملهصا املسصؤولون إبان العهد املبصاد  إىل أن قامت 
منظمة إنسصانية عامليصة بعد سصقوط الديكتاتورية 
بالعناية بالرتاث وإعادة الحياة اىل ثاث بيوت تراثية 
،وتصم تأهيلهصن فظهرت مكامصن الجمصال واإلبهار 

وعبق االصالة..
واليصوم يوجصد العديد من البيوت الرتاثية يف ميسصان 
بحاجة اىل رعاية واهتمام وإعادة تأهيل ملا فيها من 

جماليات لهذه املدينة العريقة«.
وطالب القايض املعنيني بهذا الشأن اىل »االلتفات اىل 
هذه الحضارة امليسصانية واألخذ بعني االعتبار جمال 
الرتاث امليساني ألنه بصمة تاريخية مهمة« .الباحث 
جمعة املالكي من مؤسسصة الهدى للدراسصات  قال: 
إن »مركز محافظة ميسان كان يزخر بعدد كثر من 
البيوت الجميلصة ،وكما متعارف عليها بالشناشصيل 
،وهي ذات الرشف الجميلة واملنحوتة بشصكل جميل 
من األخشصاب النادرة وتصاميمها الهندسية الرائعة 

التي تتحمل الظروف الجوية وملئات السنني« .
وأوضصح أن »يف هذه البيوت ذكريصات اآلباء واالجداد 
واألدبيصة  والدينيصة  العلميصة  الشصخصيات  وكذلصك 
والفنيصة ، وبعد ما حصل يف العصراق من تحول العام 
2003 ُهدمت تلك البيوت الجميلة وتحولت إىل أسواق 
وعمارات ولم يبق منها إاّل القليل ، وكم كنا نأمل بأن 
يحافظ عى هذه املعالم الجميلة وإدامتها بالطريقة 

اىل تحافصظ عى صورتها وتحويلها اىل أماكن ثقافية 
وفنية لتعقد فيها الجلسصات األدبية والفكرية ،ومن 
املمكصن أن يكون يف أحدها مرسح ،ويف اآلخر معرض 
للفن التشصكييل ،ومعصرض دائم للكتاب  ، ولألسصف 
الشصديد لم يبصق منهصا أاّل دار واحصدة أو اثنني«.من 
جانبصه عد الدكتصور ليث صبار من جامعة ميسصان 
،األزقصة القديمصة التي تقصع يف مدينة العمصارة التي 
تتوسصطها الشناشصيل الرتاثية بتصاميهصا القديمة 
الجذابصة جزءاً مصن الهويصة الرتاثية امليسصانية التي 

يفتخر بها كل مواطن .
وقال: إن » األزقة الرتاثية تضيف جماالً ونوراً ملدينة 
يعود تأريخها وإرثها الحضاري للحضارة السومرية 
،ومع األسصف تعصرض ذلك اإلرث الثقصايف اىل اإلهمال 
والتهميش بصل تحولت غالبية تلصك البيوت الصغرة 
القديمصة التصي تحتوي عصى الشناشصيل إىل مخازن 
ملختلصف البضائصع أو بيصوت مهجصورة ومتهالكة«.

ودعصا صبصار الجهصات املسصؤولة وأصحاب الشصأن 
والتاريخصي  الحضصاري  اإلرث  لهصذا  »االلتفصات  اىل 
والثقصايف وإعصادة تأهيلصه وترميمه ليكصون إرشاقة 
ملدينة ميسصان أسصوة بشارع الرشصيد يف بغداد الذي 
بذلصت الحكومة العراقية جهوداً إلعصادة تأهيله ألنه 
يمثل تحفصة معماريصة ومزيجاً من الفصن والعمارة 
والحضصارة واإلرث املعماري ،ومصن الواجب الحفاظ 
عليصه وصيانته حيصث تعرف املصدن بثقافتها وإرثها 
التاريخصي ،خصوصاً أن املجتمع اليوم أكثر تمسصكاً 
بالطصراز املعماري القديصم وحتى القوانصني الدولية 

تنص عى الحفاظ عى ما تبقى من اإلرث الحضاري 
والتاريخصي والثقصايف وفق معايصر طبيعية وثقافية 
وهذا مثبت رسمياً يف الئحة الرتاث العاملي لليونسكو 
التي شصهد العصراق دخصوالً ضمن هصذه الائحة بعد 

إدراج أهواره ومناطقة الرتاثية العام ٢٠١٦«. 
مصن ناحيتصه رأى الشصيخ فصراس املحمصداوي  ،أن 
الحفصاظ عصى هصذه البيوت الرتاثيصة التفاتصة رائعة 
وجيصدة خاصة وأن النظصام العاملي املعمول به يمنع 
هدم البيوت التي تجاوز عمرها املئة عام ويفضل أن 
تستملكها الدولة وتصبح متاحف أو منتديات ادبية 

وثقافية وفنية«.
وتابع أنصه » يف محافظصة البرة- منطقصة نظران 
وسصط مدينة البرة القديمة ،توجد بيوتات قديمة 
يعود تاريخها لزمن االحتال العثماني قد تم تحويلها 
اىل منتديات ثقافية ادبيصة وفنية وذلك بعد صيانتها 
وإعصادة ترميمهصا ،كل محافظصات العصراق تزخصر 
باملعالصم الرتاثية ،ولكن يف ميسصان تصم هدم قصور 
مهمة مثل قر الشصيخ محمد العريبصي الذي هدم 
يف تسصعينيات القرن املايض وأبدل ببنايات مشصوهة 
وهدمت مئات بيوتات الشناشصيل يف منطقة الرسية 
والرساي ومنطقة التوراة والسصوق الكبر«،داعياً اىل 
»الحفاظ عى ما تبقى واقرتح تحويل قر الشصيخ 
مجيصد الخليفصة الكائصن بالقرب من جصرس العمارة 
األخصر اىل متحصف تراثصي يحفصظ تاريخ ميسصان 
الحديث لفرتة االحتالصني العثماني والربيطاني وما 

بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة« .
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

إّياك ومصادقة األحمق فإّنه يريد أن ينفعك فيضّرك.
ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.
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البحثية  واملراكز  العلمية  املؤسسات  تواجه 
اليوم يف ظل جائحة كورونا تحديات كبرية، ومنها 
واجباتها  عىل  عالوة  متعددة،  بمهمات  تقوم  أن 
الفريوس  هذا  عىل  تتعرف  أن  واهمها  التعليمية، 
يقوم  اذ  النهرين،  الجامعات  هذه  ومن  املستجد، 
الجهات  مع  بالتعاون  وابحاث  بدراسات  اساتذتها 
ذات العالقة، يف سبيل وضع ما يشبه قاعدة البيانات 
نشاطات  عن  فضال  كورونا،  بفريوس  الخاصة 

اخرى تقوم بها تهم قطاعات متعددة يف املجتمع.
سالالت مختلفة

الدكتور  النهرين  جامعة  لرئيس  العلمي  املساعد   
تواجه  التعليمية  »املؤسسات  أن  بني  فاروق  عمر 
الجائحة، لكن هذا  اليوم تحديا كبريا وجديدا وهو 
االمر لم يثن عزيمتها عن محاولة الكشف والتحري 
الجامعة  يف  االساتذة  عكف  اذ  الفريوس،  عن 
سالالت  عىل  للتعرف  ودراسات  بحوث  اعداد  عىل 
وذلك  لجيناته،  الوراثية  الشفرات  وفك  الفريوس 
هذه  ملحاربة  اكرب  فرصة  واملختصني  االطباء  ملنح 

الجائحة والتعامل معها بشكل صحيح«.
 األزمة االقتصاديَّة

من  البالد  به  تمر  ما  اليوم  املتابع  عىل  يخفى  ال 
كلية  عميدة  بينته  ما  هذا  خانقة،  اقتصادية  ازمة 
اقتصاديات االعمال يف جامعة النهرين الدكتورة نغم 
حسني نعمة متابعة القول :«ان الكثري من البحوث 
والدراسات التي قام بها الطلبة مؤخراً، تمكنت من 
وضع حلول ناجعة وحقيقية، ومنحت فرصة اكرب 
للتعامل مع االزمة االقتصادية، كما يجري االهتمام 
اليوم بشكل اكرب واوسع لتطوير املناهج الدراسية 
للطالب،  العلمي  املستوى  لرفع  وذلك  الكلية  داخل 
الذي  العلمي  للتخصص  استيعابا  اكثر  يكون  كي 

يدرسه وقادرا عىل االبداع والتطور اكثر«.
 مؤرشات عامليَّة

الدكتور  الجامعة  لرئيس  العلمي  املساعد  يشري 
عمر فاروق اىل وجود تصنيفات مختلفة للجامعات 
تلك  اىل  جامعة  أي  تدخل  ولكي  العالم،  حول 
التصنيفات، يجب أن تتميز ببحوث تحاكي التطور 
واهلها  النهرين  به  قامت  ما  وهذا  والتكنولوجيا، 
الجامعية  فالشهادة  لذلك  املؤرشات،  تلك  لدخول 

التي تمنح للخريج معرتف بها عربياً ودولياً«.
الدكتورة  االعمال  اقتصاديات  كلية  عميدة  تشري 

االداري  العمل  »ممارسة  أن  اىل  نعمة  حسني  نغم 
الخاصة  املؤسسات  يف  كانت  سواء  االقتصادي، 
اسس  اىل  تحتاج  العام  القطاع  يف  او  االستثمارية 
متكاملة، لكي ينجح الخريج يف سوق العمل ويحجز 
الدراسية  املناهج  توفره  ما  وهذا  الخاص،  مكانه 
املؤسسات  بها  تتميز  أن  بد  ال  التي  املتطورة 

العلمية«.
الحكومة االلكرتونيَّة

ضمن  االلكرتونية  الحاسبة  مركز  استُحدث 
يف  النهرين  لجامعة  االدارية  التشكيالت 
عام2014بعد أن وضعت النهرين سياسة مدروسة 
نظم  وانشاء  ببناء  مختص  تشكيل  لتأسيس 
هي  تحتاجها  التي  الحاسوب  وبرامج  وتطبيقات 
الدكتور  املركز  مدير  اوضحه  ما  هذا  وتشكيالتها، 
»تأتي  قائالً:  وتابع  الرسول  عبد  هشام  رسول 
أهمية هذا التوجه من اجل تنظيم املهام واألهداف 
امللحة  الحاجة  برزت  أن  بعد  املركز  اىل  اوكلت  التي 
الكرتونية تنظم األعمال  واملتنامية النشاء حكومة 
االدارية للكليات واملراكز البحثية التابعة للجامعة، 
فضال عن نرش الثقافة والوعي الخاص بالحاسوب 
الدولة  دوائر  مساعدة  كذلك  املنتسبني،  جميع  بني 
الرسمية والقطاع الخاص بانجاز األنظمة الكفوءة 
للمركز  التنظيمي  الهيكل  ويتكون  اعمالها،  الدارة 
من خمس شعب رئيسة، منها االنظمة والربمجيات 
الساندة  الشعب  من  وغريها  الحاسوب  وصيانة 

للمركز«.
 كمامات واقية

اىل  فاروق  عمر  الدكتور  العلمي  املساعد  ويلفت 
وجود دراسات ومساع لتصنيع كمامات تقيض عىل 
ملن  الجسم  خاليا  اىل  الولوج  من  وتمنعه  الفريوس 
يرتديها، وتكمن هذه اآللية يف قتله بمجرد وصوله 
االنسان،  لجسم  الدخول  من  ومنعه  الكمامة  اىل 

وهو احد اخرتاعات علماء وخرباء النهرين.
 األطراف الصناعيَّة

توفري  رضورة  اىل  السوق  حاجة  دراسة  بعد 
ذوي  العناية برشيحة  يف مجال  خربات متخصصة 
هندسة  قسم  تأسيس  تم  الخاصة،  االحتياجات 
االطراف واملساند الصناعية، هذا ما اشار اليه عميد 
كلية الهندسة يف النهرين الدكتور باسم عبيد واكمل 
استثنائية  لظروف  البالد  تعرضت   « قائال:  حديثه 

خلفت الكثري من الضحايا، ما اعطى اهمية كبرية 
ذاته حفز  الوقت  الصناعية، ويف  لالطراف واملساند 
الكلية عىل االهتمام بموضوع خدمة املجتمع اكثر 
يف هذا املجال، وتزويد الطلبة باملعلومات واملهارات 
عىل  ليكون  لتأهيله  الالزمة  والعملية  النظرية 
العاملية  املنظمة  تصنيف  حسب   1 الفئة  مستوى 

لألطراف واملساند«.
 عالج العقم

املعهد  النهرين  التابعة لجامعة  العلمية  املراكز  من 
عىل  املساعدة  والتقنيات  العقم  لتشخيص  العايل 
الحاالت املستعصية، هذا  االنجاب، ويختص بعالج 
ما قاله املساعد العلمي الدكتور عمر فاروق وتابع 
عالج  يف  الكاملة  الطبية  خدماته  املعهد  »يقدم   :
العقم، بشكل يتالءم مع التطور العاملي واالقليمي 
هذا  يف  واالطباء  فالخرباء  املجال،  هذا  يف  الحاصل 
ومن  وعالجية  تشخيصية  خدمات  يقدمون  املعهد 

يتعلق  بما  خاصة  النجاحات  تعدد  بالذكر  الجدير 
البحوث  عن  فضال  جدا،  الصعبة  العقم  بحاالت 
الطبية املتطورة والحديثة التي يقوم بها املختصون 
بني الحني واالخر، وتجدر االشارة اىل ان هذا الرصح 
العلمي قد تأسس عام 1992 ويف عام 2000  اصبح 
ذا واجبات اكاديمية وعالجية وبحثية عىل مستوى 
اكاديمية  برامج  عىل  ويحتوي  العليا،  الدراسات 
تتماىش مع التطور العلمي الحاصل يف مجال العقم 

والتقنيات املساعدة عىل االنجاب«.
 الطاقة النظيفة

ويرى املساعد العلمي الدكتور عمر فاروق ان هذا 
عىل  ويقع  االذهان،  عىل  غريبا  يعد  لم  املصطلح 
الطاقة  من  النوع  هذا  ثقافة  نرش  الجميع  عاتق 
مراكز  ومن  عافيتها،  االرضية  الكرة  لتستعيد 
بالطاقة  خاص  مركز  هناك  املتخصصة،  النهرين 
تهدف  رصينة  دراسات  عىل  يحتوي  وهو  املتجددة 

اىل احالل الطاقة املتجددة والنظيفة محل التقليدية 
كما  بعيدة،  مديات  عىل  كبريا  تلوثا  سببت  التي 
ركزت البحوث عىل تصنيع جزيئات النانو وادخالها 

يف الجوانب البيئية والصحية.
 مؤتمرات افرتاضية

عمر  الدكتور  العلمي  املساعد  ويلفت 
كورونا  جائحة  ظهور  »منذ  انه  اىل  فاروق 
وحلول  املبارشة،  العلمية  االنشطة  وتوقف 
تقيم  النهرين  وجامعة  محلها  االفرتاضية 
كان  ما  منها  مختلفة،  افرتاضية  مؤتمرات 
بيئتها  تطوير  وطرق  لالهوار  مخصصا 
وتوضيح مخاطر التجريف الذي تعرضت له 
التوازن  املتميزة، وتحقيق  املائية  البيئة  هذه 
علمية  محافل  عن  فضال  فيها،  البيئي 
افرتاضية تختص بمجال الهندسة والتقنيات 

والتطورات التكنولوجية يف هذا املجال«.

كيف، بدأ حسن عيل )35 عاماً( بجمع املعلومات من املحيطني به عن جهاز التكييف 
املناسب ليقتنيه، اال انه دخل يف دوامة من االصناف واالحجام وترددت اسماء عامات 
تجاريصة عديدة عى مسصمعه وزادت حرتصه باختيار االفضل، حينمصا قرر البحث يف 
السصوق، مسصتفيداً من تجارب اآلخرين، فتكررت عامات بأسصماء ورموز متقاربة 
يصعصب التمييصز بينها، وتتفاوت اسصعارها، ما يشصعره بقلصة االرتياح عنصد اتخاذ 
قصراره بالرشاء، فما أن تفتصح صفحتك عى اي تطبيق يف مواقع التواصل االجتماعي 
حتصى تزاحمك االعانات عصن منتجات متنوعة لم تبحث عنهصا اصا، وان تجاهلتها 
تحارصك اعانات املشصاهر ومن تتابعهم من مدونصني ومؤثرين عن اصناف اخرى 
من املنتجات، او تاحقك وانت تشصاهد احد مقاطع الفيديو عى هاتفك وحتى وانت 
تتابع التلفاز، وعندما تذهب اىل االسواق القتناء منتج محدد، تتفاجأ بعدد العامات 
التجارية للسصلعة ذاتها، السوق العراقية تغرق باملنتجات املستوردة لتخدم ام تضلل 

املستهلك؟!.
تحفصز االسصعار املنخفضة لبعصض املنتجات الكثصر لرشائها وتجربتهصا، وما عانته  
رشيحة كبرة من املجتمع العراقي من سصنوات حرمان حفز لديهم الرغبة بالرشاء 
و مصع غياب املنتج املحصيل، اصبحت املنتجات املسصتوردة باسصعارها املقبولة ملجأ 
للمسصتهلك، الشصباع حاجته واحياناً تكصون دافعاً للتجربة، يصارس عبد العباس )30 
عامصاً( يعتقد أن هذه البضائع بجودتها املختلفة واسصعارها املتفاوتة تشصجعه عى 
التجربصة للوصصول اىل املنتج االفضل بما يتناسصب مع قدرتصه الرشائية، وال ترتكه يف 
حالصة حرمصان خصوصا هو ال يهتصم باقتناء عامصات تجارية محددة تماشصيا مع 

رصعات العر.
 الدكتور سصعدون حمود جثر االسصتاذ يف جامعة بغداد واملختص بالتسويق يجد أن 
من حق الزبون ايجاد التنوع يف االسصواق وبقيم نقديصة متفاوتة تتاءم مع القدرات 
الرشائية املتفاوتة، لكن من الروري أن تكون ضمن مواصفات عاملية متفق عليها 

لضمان جودة املنتجات.
اصبح العراق بسصبب ما تعرض له من انتكاسصات امنيصة واقتصادية منفذاً ملختلف 
الصدول لتريصف بضائعهصا، و يمكن أن يعتصرب املواطن هصذا التنوع حالصة ايجابية 
لقدرته عى الرشاء رغم تواضع دخله، ومواسصاة بعدم تعرضه للحرمان الكامل وان 
كان يف جوانصب معينة، اذ اصبحت السصوق العراقية بصؤرة للمنتجات الرديئة الجودة 
وبمواصفصات مرفوضة عامليا احياناً، وما شصجع ذلك هو غياب سصرتاتيجية تحديد 
احتياجات السصوق من البضائصع و ضعف املنتج املحيل، واهمصال الجوانب الفنية يف 
ترغيب الزبون به، وعدم تغطيته الحتياجات السصوق، الدكتور باسصم جميل ، خبر 
اقتصصادي يجصد أن ما اوصل السصوق العراقية ملا هصي عليه اليوم هصو غياب املنتج 
الوطني وبقاء قانصون حماية املنتج الوطني رقم )11( لعام 2010 املعدل معطاً ما 

ارض باالقتصاد العراقي و عطل رشيحة كبرة من االيدي العاملة. 

 السوق العراقيَّة ُتغَرُق 
بالمنتجات المستوردة

المؤسسات العلميَّة أمام مهمات جديدة ... تحديات الداء و البالء

شناشيل
ميسان 

خشب منقوش و زجاج ملون تنقل االبداع المرهف
يع��د  ال��ذي  �ش�ن�ش���ول؛  جم��ع  ال�شنا�شي��ل 
عن���رًا معماري��ًا يتمّث��ل يف ب��روز الغرف 
يف الطاب��ق الأول اأو م��ا فوق��ه، ُتبنى 
ال�ش�نا�ش�ي��ل من اخل�ش���ب املنقو�ش واملزخرف 
واملحفور واملبّط��ن بالزجاج امللون. وتعد 
اإح��دى عنا�ر البن��اء املعم��اري التقليدي 
ال�شح��راوي يف البالد العربي��ة احلارة ملا 

لها من خا�شية يف تلطيف الأجواء.

رغم التحذيرات المستمرة
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كش�فت صح�ة ميس�ان ع�ن تكثيف 
جوالته�ا للبح�ث ع�ن مصاب�ن واخذ 
قطاع�ات  يف  للمواطن�ن  املس�حات 
مختلفة ضمن خطتها ملواجهة انتشار 
الف�روس وبالتزامن م�ع قرب وصول 

اللقاح املرتقب. 
وقال قس�م االع�ام يف صحة ميس�ان 
يف بي�ان تلق�ت ا)املراق�ب و الن�اس ( 
نس�خة منه ان قس�م الصح�ة العامة 
والف�رق الجوالة قامت بتعفر  س�جن 

العم�ارة ودار الطباب�ة العديل و قس�م 
م�ن القاع�ات الت�ي تش�هد تجمعات 
فضا عن اجراء املس�حات للمواطنن، 
مش�را اىل عقد اجتم�اع العضاء لجنة 
لق�اح كوفي�د 19 لبحث آلية االس�تام 

والتخزين والتوزيع.
ويف وقت سابق بينت انها اعدت قاعات 
بميس�ان  الصيدل�ة  قس�م  يف  م�ردة 
بحس�ب  وتوزيع�ة  اللق�اح  لتخزي�ن 

تعليمات وزارة الصحة

ح�ذر اتح�اد الجمعي�ات الفاحية 
يف املثن�ى الي�وم الثاث�اء، من رفع 
الدعم ع�ن رشيح�ة املزارعن، من 
املس�تحقات  رصف  تأخ�ر  خ�ال 
ورفع أس�عار األس�مدة املستوردة 

واملستلزمات األخرى.
وقال رئيس االتحاد عواد عطش�ان 
للمرب�د ان ذل�ك األم�ر س�يؤدي إىل 
انهيار الواقع الزراعي بس�بب عدم 
اس�تصاح  ع�ى  املزارع�ن  ق�درة 

وإدامة أراضيهم.
الزراع�ي  املوس�م  أن  إىل  واش�ار 
الصيف�ي املقب�ل ب�ات مه�ددا بعد 
املالي�ة  املس�تحقات  رصف  تأخ�ر 

حتى اآلن  .

أصدرت محكم�ة العمل يف ميس�ان قرارا 
بتغري�م رشك�ة صيني�ة بأكثر م�ن 800 
ملي�ون دين�ار بس�بب مخالفته�ا لبن�ود 
بي�ان   االجانب.وق�ال  العم�ال  تش�غيل 
ملجل�س القض�اء األع�ى نرش ع�ى موقع 
املجلس واطلع�ت عليه)املراقب و الناس( 
ان »محكم�ة العمل يف محافظة ميس�ان 
أص�درت ق�رار بتغري�م إح�دى الرشكات 
الصينية النفطي�ة بمبلغ )875364000( 
مليون دينار عراق�ي لصالح وزارة العمل 

والشؤون االجتماعية«. واضاف أن الحكم 
صدر بس�بب مخالف�ة الرشك�ة الصينية 
لبنود تش�غيل العم�ال األجانب الذي يقدر 
عدده�م ب�� )613( اي م�ا يع�ادل ث�اث 
إضعاف الحد األدنى لاجر الش�هري وفقا 
ألح�كام املادة )30( من قانون العمل رقم 
37 لس�نة 2015 ».واشار إىل انه »تم إيداع 
مبل�غ الغرام�ة يف صندوق ه�ذه املحكمة 
ليتم ايداعة بعد ذل�ك لصالح وزارة العمل 

والشؤون االجتماعية«.

تخفيض جميع الفوائد المفروضة على القروض الممنوحة

تحذيرات في المثنى
 من تأخر صرف مستحقات المزارعين

ق�رر البن�ك املركزي العراق�ي تخفيض جمي�ع الفوائد املفروض�ة عى القروض 
املمنوح�ة بضمن مب�ادرة ال� )1( تريليون دينار.وقال املكت�ب االعامي للبنك يف 
بيان أن التخفيض ش�مل فائدة املش�اريع  الكبرة لتكون )1%( بدال عن )2%( و 

القروض السكنية لتكون )2%( بدال عن )%4(
واض�اف البي�ان عن تعدي�ل عمولة ) الق�روض الس�كنية( لتك�ون )5 باأللف( 
ب�دال عن )7 باأللف(، م�ع التأكيد عى عل�م أن تكون جمي�ع الفوائد للمصارف 

والرشكات الضامنة متناقصة
وارج�ع البي�ان الس�بب إىل مراعاة الظ�روف االس�تثنائية الحالية  الت�ي تتعلق 

بالجانب املايل واالقتصادي وتداعيات جائحة كورونا .

أعلن�ت هي�أة النزاه�ة االتحادي�ة  ضبط معام�ات قروض أصلي�ة يف املرصف 
العق�ارّي يف ص�اح الدين، ُمبّينًة أنَّ مبالغها قاربت امللي�ار ونصف املليار دينار.
وقال�ت الهيأة يف بيان له�ا  إن دائرة التحقيقات ويف معرض حديثها عن تفاصل 
�رٍة قضائيٍَّة، أف�ادت بضبط ماكات  �َذت بموجب ُمذكَّ عمليَّ�ة الضب�ط التي ُنفِّ
مكتب تحقيق الهيئة يف صاح الدين )53( معاملًة أصليًة يف املرصف العقارّي يف 
املُحافظة.وأضاف�ت أن تحريات املكت�ب األولية قادت إىل أن مجموع املبالغ التي 

ت�مَّ رصفها لتل�ك املعام�ات بلغت 
)1,430,000,000( ديناروأوض�ح 
البي�ان أن تلك املعامات املضبوطة 
ُمِنَحت بموجبها قروٌض بكشوفاٍت 
وهميَّ�ٍة؛ لبن�اء دوٍر س�كنيٍَّة دون 
تنفيذها عى أرض الواقع، ُمش�رًة 
إىل عرض األولي�ات املضبوطة عى 
الس�ّيد ق�ايض التحقي�ق املُختص 

الّتخاذ القرار املُناسب بصددها.

ك�دت رشك�ة غ�از الجن�وب 
التزامها باالج�راءات الوقائية 
حس�ب قرارات اللجن�ة العليا 
للصح�ة والس�امة الوطني�ة 
)مكافح�ة جائح�ة ف�روس 
املتعل�ق  وآخره�ا  كورون�ا( 
للموظف�ن  ال�دوام  بنس�بة 
الذي تم اقراراه يف 17 ش�باط 
امل�ايض، وذل�ك ع�ى خلفي�ة 
م�ن  للمرب�د  وردت  ش�كوى 
قال�وا  الرشك�ة  يف  موظف�ن 
فيه�ا ان بعض مدراء الهيئآت 
دوام  يفرض�ون  واألقس�ام 
أكث�ر م�ن 50% رغ�م وج�ود 
إصاب�ات يف نفس تلك الهيئات 
واألقس�ام.وقالت الرشك�ة يف 
كتاب رس�مي تس�لمه املربد، 
انه ل�م يص�در اي توجيه من 
قبل مدراء الهيئات واالقس�ام 

خافا ملا هو مقرر باس�تثناء 
بع�ض اللج�ان املهم�ة ال�ذي 
خ�ول كت�اب ال�وزارة امل�دراء 
لضمان  حضوره�م  العام�ن 

استمرارية وديمومة العمل.
واضافت ان باب ادارة الرشكة 
املنتس�بن  ام�ام  مفت�وح 

للمراجعة بهذا الشأن.

 قروٍض بكشوفاٍت وهميٍَّة 
ُمِنَح بموجبها نحو 1.5 مليار دينار

ميسان .. تكثيف جوالت التعفير 
والبحث عن مصابين بكورونا

دعاء طريف لمواطن على الفاسدين

مصيرنا 
بين ايديكم

بعد شكوى الموظفين بشأن الدوام  غاز الجنوب: تجيب 

ملجل�س  اجتم�اع  ي�وم   كل  يف 
ال�وزراء .. م�اذا ق�رر ملصلح�ة 
الش�عب )ال ىشء..فق�ط :  وزير 
الزراعه منع استراد البصل ألنه 
يقول ص�ار اكتف�اء ذاتي( ومن 
جان�ب آخر فتح اس�تراد الرقي 
اقص�د  العراق�ي  ألن  والبطي�خ 
الف�اح ال يس�تطيع  ان ي�زرع 
بسبب الحكومة ..  وزير الصحة 
) ماه�ي اخبارك .. أن ش�اء الله 

لقحت عائلت�ك الكريمة..  وزير 
امله�م ان  الكهرب�اء لي�س م�ن 
تصل الكهرب�اء  للجميع .. املهم 
عائلت�ك تتنع�م بالكهرباء بدون 
انقطاع (... السيد وزير التجارة 
)ه�ل  تخرن�ي  ان  ممك�ن   ..
تش�ري بط�ل الزيت ب�� 2500 
دين�ار ( ..وزي�ر الدف�اع مل�اذا ال  
توافق عى إعادة ضباط الجيش 
السابق والدورات االخره للكلية 

العس�كرية .. وزير املوارد املائية 
بس�ببكم الفاح سيرك ارضه و 
السبب ان  املستورد دمر الزراعة 
الوطني�ة .. وزي�ر الصناعة اين 
الصناع�ة الوطني�ة التي تقيض 
عى البطال�ة و تعزز االقتصاد و 

تصون العملةالوطنية ..

الوكي�ل                                                                                                                                            نع�م  و  الل�ه  حس�بنا 

                     * ابوعيل

اىل   رئيس الوزراء
 نحن موظف�و وزارة الكهرباء وزارة 
خدمي�ة ونعم�ل لي�ل نه�ار اليص�ال 
التيار الكهربائ�ي للبلد العظيم ولدينا 
خط�ورة اثناء العم�ل 100%   نطالب 
م�ن جنابكم التدخل النق�اذ موظفي 
ال�وزارة وذل�ك ال يوجد من يحاس�ب 
س�بب تأخ�ر الروات�ب وه�ذا مصدر 
عيش�تنا ال يوج�د لنا عم�ل ثاني كلنا 
اصحاب مسؤلية وتعرفون احتياجات 

املواطن العراقي ال داعي لذكر نطالب 
بدف�ع  ال�وزارة  موظف�ي  بأنص�اف 
مس�تحقاتنا كل 21 بالش�هر الي�وم 
ش�هر جديد ال يوجد ال حس وال نفس 
للرات�ب بحيث نحن تموي�ل ذاتي اين 
تذهب ه�ذه االموال وملاذا هذا التأخر 
نطال�ب التدخ�ل م�ن جنابك�م ولكم 

فائق التقدير واالحرام .

                   * هبة هادي

اعلن�ت مديرية املرور العامة رس�ميا عن اعادة 
افت�ح جرس الجمهوري�ة امام حرك�ة العجات 
ذهاب�ا وايابا، والذي اغلق خ�ال الفرة املاضية 
بس�بب االحتجاجات.وذك�ر بي�ان للمديرية ان 
»ه�ذه الخطوة ج�اءت لتقليل الزخ�م الحاصل 
عى جرسي الجادرية والس�نك وباقي الجسور، 
وذلك مل�ا له من أهمية يف تخفيف حركة الس�ر 
م�ن الرصافة اىل الكرخ والعك�س، وكونه أيضا 

يقع يف مركز بغداد ».

التك�ذب عى العراقي�ن انت لم 
تنجز اي ش�ئ في�ه خر للعراق 
أبدا وكامك غر دقيق اذا كان يف 
نيتك ان تخدم الشعب ) حقيقة 
( ف�أوىل مهام�ك  القض�اء  عى 
والفاس�دين وغرهم  اإلره�اب 
بإج�راءات حاس�مة وال تكذب 
عى ش�عب انا اصلحت وقدمت 
انجاز نحن نريد أفعال ال أقول.

      * مصطفى الباهيل

طالب س�كان يف قرى قضاء تابعة 
لقض�اء النجم�ي ش�مال يف املثنى  
الحكومة املحلي�ة بتوفر حصتهم 
من مياه الرشب وإنش�اء محطات 

ضخ يف مناطقهم.
وق�ال ع�دد منه�م ان مناطقه�م 
تعاني منذ أشهر من انقطاع مياه 
االسالة.وأشاروا إىل ان هذه املعاناة 
املس�تمرة دعتهم لتنظيم تظاهرة 
أمام مبن�ى القائم مقامية إليصال 

مطالبهم.

رسميا اعادة فتح جسر الجمهورية في بغداد

اجتماعات الحكومة ) هواء في شبك ( 

املحرم�ن  الن�واب  الس�ادة 
أيديك�م  ب�ن  اآلن  املوازن�ة 
وس�تتبن املواق�ف الحقيقية 
أمامنا نحن حملة الش�هادات 
العليا املعتصم�ن أمام وزارة 
التعليم العايل بعدما وعدتمونا 
بالوقوف  ندعوك�م  بانصافنا 
ايص�ال  واس�تمرارية  معن�ا 
حقوقنا  ومنحن�ا  مظلوميتنا 
املرشوع�ة أملنا بك�م وفقكم 

الله لخدمة البلد وشعبة..

             * اقبال احمد

بعث�ت وزارة الصح�ة العراقي�ة رس�ائل إطمئن�ان 
للمواطن�ن عر رس�ائل نصي�ة من خ�ال رشكات 
الهاتف النقال.وتضمنت الرسائل كلمات تدل عى ان 
اللقاح آمن ومجاني وس�يتم توزيع�ه عى املواطنن 
وفق اولويات محددة.وبدأت اليوم اول عملية تلقيح 
يف الع�راق بمدينة الطب يف بغ�داد بعد ان وصلت اول 

شحنات اللقاح قادمة من الصن.

بسم الله الرحمن الرحيم 
السيد رئيس الوزراء املحرم 

تحية و تقدير ..
 نطل�ب م�ن حرضاتك�م النظ�ر بجع�ل اج�ور 
امل�وازي رمزي�ة وم�رشّع بقان�ون وخصوص�اً 
املجموع�ة الطبي�ة الن ال 4 ماي�ن ونصف هو 
مبلغ طائل بالنس�بة ملعدالته�م العالية ...والله 
العظي�م امل�وازي اجباري و لي�س اختياري كما 
يشاع حيث نحن اصحاب املعدالت العالية نجر 
لندخل الطب بس�بب احامن�ا وطموحاتنا التي 
ل�م تتحقق يف القب�ول املرك�زي واجرنا لدخول 
امل�وازي ... ونضط�ر لعم�ل االعم�ال الش�اقة 
واملهين�ة لتأم�ن اقس�اط الكلي�ة ..نح�ن آالف 

الطلبة يف كروباتنا الخاصة .
م�ن جانب اخر  الن�اس وصل�وا مرحلة جفاف 
وازم�ة قوي�ة الن محاتهم وارزقاه�م متوقفة 
مغلق�ة لدرجة ليس لديهم امول حتى  يس�ددوا 
اش�راك االنرنيت .. عايش�ن بالدي�ن، من اين 

يأتون باملاين للكلية ؟ !!
نطالب بالغ�اء االجور وتحويلن�ا للقناة العامة 
والب�دء بتس�نن قان�ون جديد يراع�ي رضوف 
العائل�ة العراقية ال يظل�م فيه اصحاب املعدالت 

العالية.

                                              * محمد عيل

اس�تلمت صح�ة دي�اىل الوجب�ة االوىل من 
لق�اح كوفيد 19 وتقدر 2400 جرعة داخل 

مخازن قسم الصيدلة
وقال مدير الدائرة عيل التميمي خال بيان 
ان الدائرة تس�لمت اللقاح برسعة قياسية 
ع�ن طري�ق توف�ر وس�ائل النق�ل اآلمنة 

واملردة
واك�د التميمي ع�ى رضورة توزيع اللقاح 
وفق الخطة املعدة مس�بقاً لتايف العراقيل 
م�ع الحفاظ ع�ى ت�وف�ر الخ�زن املائم 

وبدرجة ح��رارة قياسية ومعتمدة خدمة 
لجميع أهايل املحافظة. 

اىل ذلك فقد تس�لمت دائرة صحة ميس�ان 
1460 جرع�ة م�ن اللقاح الصين�ي املضاد 
لفروس كورونا كحصة اولية للمحافظة.

وق�ال مدي�ر اع�ام الصحة محمد قاس�م 
الكنان�ي ان إن اللقاح تم تخزينه يف برادات 
قسم الصيدلة يف املحافظة وسيوزع حسب 
الخط�ة الت�ي وضعته�ا ال�وزارة يف وق�ت 

سابق.

ح�رق إط�ارات وس�ط أحرق ع�دد من 
يف  إط�ارات  الديواني�ة،  يف  املحتج�ن 
تقاطع الحرية وس�ط مركز املحافظة 

احتجاجا عى سوء الخدمات.
وقال ش�اهد عي�ان ان املحتجن قاموا 
بحرق اإلطارات ومنع عبور الس�يارات 
للمطالب�ة ايض�ا بالكش�ف ع�ن قتل�ة 

املتظاهرين.

ديالى تتسلم 2400 جرعة من اللقاح
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الديوانية ... احتجاجًات على سوء الخدمات

رسائل »تشجيعية« بشأن 
التطعيم ضد كورونا

خطوط ناقلة للماء في 
الديوانية بطول 100 كم

انهت دائرة م�اء محافظة الديوانية 
بانش�اء  الخاص�ة  االس�تعدادات 
خط�وط ناقلة بطول 100 كم داخل 
املحافظ�ة مبين�ة ان ه�ذا املرشوع 
ضم�ن الخطة االس�تثمارية لوزارة 
مدي�ر  والبلديات.وق�ال  االس�كان 
الدائرة حس�ن السعيدي إن املبارشة 
بعمل هذه الخطوط سيتم بعد اقرار 
املوازن�ة، مبين�ا ان ه�ذه الخطوط 
)ال  مي�اه  محط�ات  م�ن  س�تنفذ 
حم�د والب�و صالح(، مش�را اىل ان 
الخط�وط تأت�ي لتعزيز الش�بكات 
يف عم�وم مناطق املحافظ�ة باملياه 

الصالحة للرشب.

نضطر  للعمل الشاق 
والمهين  لتأمين 

اقساط الكلية

نريد أفعاال 
ال أقواال

 تأخير الرواتب

ارشادات

مطالبات بتوفير مياه الشرب بقرى شمال المثنى شركة صينية في ميسان تخالف بنود تشغيل العمال
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عىل غرار التطور التكنولوجي الذي تش�هده الهواتف الذكية؛ تشهد شاشات التلفاز 
الذكي�ة أيضاً، تط�وًرا كبريًا يف الوق�ت الحايل، حيث تعمل رشك�ة C Seed، ومقرها 
فيينا بالنمس�ا، عىل تطوير األجهزة الس�معية والبرصي�ة الفاخرة منذ عام 2009، 
وم�ن أح�دث منتجاتها ه�و تليفزيون MicroLED M1.وبحس�ب م�ا ذكره موقع 
»cepro«، تص�ف رشك�ة اإللكرتونيات االس�تهالكية األوروبية، أح�دث منتجاتها، 
وه�ي عبارة عن حزم�ة فنية من تكنولوجي�ا وتصميم لتليفزي�ون ُمتطور، يمكن 

طي�ه، وإخف�اؤه يف األرض عندم�ا ال يك�ون قي�د 
تلف�از  إن   ،C Seed رشك�ة  االس�تخدام.وقالت 
MicroLED، يأتي بشاش�ة بقياس 165 بوصة، 
يعم�ل بدق�ة 4K UltraHD ويتوافق م�ع تقنية 
HDR، ووفًق�ا للرشكة، فإن جهاز التلفاز القابل 
للط�ي M1، يتمي�ز بإط�ار يخف�ي بش�كل غري 
مرئي نظ�ام مكربات صوت متكام�ل. ويتضمن 
التصميم الصناعي البس�يط لتلف�از M1، أغلفة 
تس�مح للمتكاملني املحرتفني بتثبيت التلفزيون 
يف مجموع�ة م�ن البيئات، وبضغط�ة زر واحدة، 
يرتف�ع عمود املش�كل آليا م�ن األرض يف غضون 

ث�وان، ليكش�ف ع�ن شاش�ة MicroLED ضخم�ة، مثبت�ة بقاع�دة مصنوعة من 
األلومنيوم.ووفًق�ا للرشكة املصنعة C Seed، فإن تصميم جهاز M1، يتخذ مس�اًرا 
مختلًفا تماًما مع تصميم ثوري يمثل تطوًرا كبريًا عن أجهزة التلفاز املتاحة حالًيا، 
مما يوفر للمستخدمني تجربة ترفيهية غامرة، ومن املقرر أن يصل الجهاز الثوري 

الجديد إىل األسواق خالل الربع الثالث من هذا العام، مقابل سعر 400 ألف دوالر.

أك�د العلماء وجود أعاصري فضائية بعد مالحظات بعض اإللكرتونات التي 
تمط�ر يف الغالف الجوي العلوي لألرض، حي�ث أصدر فريق بقيادة جامعة 
ش�اندونج يف الصني ه�ذا اإلعالن بعد تحليل كتلة دوام�ة بعرض 621 مياًل 
من البالزما رصدت مئات األميال فوق القطب الش�مايل، وُتظهر املالحظات 
بقع�ة ش�فقية كبرية عىل ش�كل إعصار مع مرك�ز تدفق صف�ري تقريًبا 
وتدف�ق بالزما أفق�ي دائري قوي، وكله�ا موجودة يف األعاص�ري يف الغالف 

الج�وي الس�فيل، ولكن بدالً م�ن أن تمطر 
املياه، أمط�رت اإللكرتونات.وفقا ملا ذكرته 
صحيف�ة »دييل مي�ل« الربيطاني�ة، تحرك 
اإلعص�ار الفضائي بعكس اتج�اه عقارب 
الساعة واس�تمر حوايل ثماني ساعات قبل 
أن ينهار.ويح�ذر العلماء م�ن أن مثل هذه 
 ،GPS العواص�ف يمك�ن أن تعطل أنظم�ة
ولكنها توفر أيًضا مزيًدا من الفهم لتأثريات 
الطقس يف الفضاء.وقال الربوفيسور مايك 
لوك�وود، عالم الفض�اء يف جامعة ريدينج، 

إن األعاص�ري يمك�ن أن تكون ظاهرة عاملي�ة عىل الكواك�ب واألقمار ذات 
املجاالت املغناطيس�ية والبالزما.وتابع انه »حتى اآلن، لم يكن مؤكًدا وجود 
أعاص�ري بالزما فضائي�ة، لذا فإن إثب�ات ذلك بمثل ه�ذه املالحظة الالفتة 

للنظر أمر ال يصدق«.

قام�ت غوغ�ل بتحديث تطبي�ق Gmail عىل منص�ة iOS ألول مرة منذ ش�هور، إىل 
جانب تطبيق Meet وجداول البيانات واملستندات والتقويم واملهام، وبرصف النظر 
ع�ن Tasks التى تدعم اآلن عنارص واجهة املس�تخدم عىل iOS 14، فهذه تحديثات 

طفيفة تتمحور حول إصالحات األخطاء وتحسينات األداء.
وبحس�ب موقع engadget األمريك�ي، فإنها املرة 

األوىل التي تط�رح فيها غوغل إص�دارات جديدة 
م�ن هذه التطبيق�ات منذ أن بدأت أب�ل يف إجبار 
مط�وري الطرف الثال�ث عىل إرس�ال ملصقات 
التغذي�ة الخاص�ة بالخصوصي�ة، وق�د قام�ت 
YouTube يف  العدي�د م�ن تطبيق�ات  بتحدي�ث 

شباط.
ومع ذل�ك، ال تزال بعض تطبيق�ات Googleعىل 
منصة iOS الرئيس�ية األخرى غري محدثة، حيث 
 Chrome لم ُتجر الرشكة أي تغيريات عىل تطبيق

منذ ترشين الثاني.
كم�ا طرح�ت غوغل أح�دث إصدار م�ن تطبي�ق Drive ملنصة iOS يف الس�ابع من 
كانون االول، أي قبل يوم من جعل أبل تسميات الخصوصية إلزامية، فيما تتضمن 

صفحةDrive App Store اآلن تسمية خصوصية، لكن Chrome ال يتضمن ذلك.

تحديث جديد لـ Gmail وتطبيقات 
iOS من مايكروسوفت

علماء يؤكدون وقوع إعصار فضائي 
فوق القطب الشمالي

الكشف عن أول تليفزيون ذكي
 قابل للطي في العالم
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إطالق مركبة جوية قتالية بدون طيار أسرع 
من الصوت في العالم

دراسة : 40 % من طالب الجامعات مدمنون على هواتفهم الذكية

تويتر يضع إشعارات على التغريدات المضللة حول لقاحات كورونا
رشعت إدارة تويرت بالبدء بوضع 
إش�عارات عىل التغريدات التي قد 
تحت�وي ع�ىل معلوم�ات مضللة 

حول لقاحات كورونا.
وب�دءاً م�ن ي�وم امس س�تظهر 
اإلش�عارات بلغة عرض الحساب 
منظ�م  بمحت�وى  ترتب�ط  وق�د 
العام�ة  الصح�ة  ومعلوم�ات 
الرسمية أو صفحة قوانني تويرت.

وس�يطبق فري�ق توي�رت بش�كل 
مبدئي اإلش�عارات ع�ىل املحتوى 
الذي ينتهك سياسات تويرت حيث 
سيتم اس�تخدام هذه التقييمات 
إلبالغ أدوات تويرت اآللية بش�كل 
أك�رب لتحدي�د املحت�وى املش�ابه 

وتصنيفه عرب املنصة. 
وع�الوة عىل اإلش�عارات، أطلقت 
الرشكة نظاماً للمخالفات يمكنه 
تحدي�د مت�ى يل�زم اتخ�اذ مزيد 
م�ن إج�راءات تطبي�ق القانون، 
وسيس�هم هذا النظ�ام يف توعية 
الجمهور بش�أن سياسات تويرت 
والح�د م�ن انتش�ار املعلوم�ات 
الت�ي قد تك�ون ض�ارة ومضللة 
عىل املنصة، ال س�يما االنتهاكات 

املتك�ررة ذات الخط�ورة املعتدلة 
والشديدة وفقاً لقوانيننا.

القان�ون ع�ىل  وس�يتم تطبي�ق 
لسياس�ة  املتك�ررة  االنته�اكات 

كوفيد_19 وفق�اً لعدد املخالفات 
التي تراكمت عىل الحساب بسبب 

انتهاك سياسات تويرت:
 مخالف�ة واح�دة: ال يوجد إجراء 

عىل مستوى الحساب.
مخالفت�ان:   

غالق  إ

الحساب ملدة 12 ساعة
ثالث مخالفات: إغالق الحس�اب 

ملدة 12 ساعة
أربع مخالفات: إغالق الحس�اب 

ملدة 7 أيام
خمس مخالفات أو أكثر: اإلغالق 

الدائم. 
ويلت�زم تويرت بحماي�ة املحادثة 
الوصول  العامة، بهدف تس�هيل 
والح�د  موثوق�ة  معلوم�ات  إىل 
الض�ار  املحت�وى  انتش�ار  م�ن 
ديس�مرب  ش�هر  ويف  واملضل�ل. 
2020، أعل�ن تويرت ع�ن جهوده 
لحماية املحادثة العامة املرتبطة 

كوفيد_19
ومن�ذ تقدي�م إرش�ادات توي�رت 
ح�ول كوفي�د_19 علق������ت 
املنصة 2400 حساب بشكل دائم 
واعرتضت 11.5 مليون حس�اب 
يف جمي����������ع أنح�����اء 

العالم.

ذك�رت بع�ض املواق�ع املختص�ة بش�ؤون التقنية 
أن موت�وروال تعم�ل ع�ىل تطوير جي�ل ج�����ديد 
م�ن الس�اعات الذكي�ة لتناف�س به�ا س�اعات آبل 

وسامسونغ.
وتبع�ا للمعلوم�ات املتوفرة فإن موت�وروال تتعاون 
حالي�ا م�ع رشك�ة eBuyNow لتطوي�ر ع�دد م�ن 
األجه�زة الذكية م�ن ضمنها 3 س�اعات يحتمل أن 

تكشف عنها يف حزيران القادم.
وتظه�ر الترسيب�ات الت�ي انت�رشت ح�ول إح�دى 
الساعات املذكورة أن الساعة ستأتي بهيكل معدني 
دائري الش�كل، وس�تجهز بع�دة واجهات تش�غيل 
تظهر الوق�ت والتاريخ بص�ور مختلف�ة، كما أنها 
س�تضم تقنيات تساعد عىل متابعة الحالة الصحية 
للمس�تخدم كتقني�ات قياس معدل نبض�ات القلب 
ومعدالت نش�اطه البدني، فضال عن أن املس�تخدم 
سيكون قادرا عىل االعتماد عليها للتحكم بالكامريا 
وبرامج تش�غيل املوسيقى يف الهاتف الذي تقرتن به 

ساعته.
إح�دى  تأت�ي  أن  يتوق�ع  كم�ا 
س�تطرحها  التي  الس�اع���ات 
ش�فاف  بغط�اء  موت�وروال 
لواجه�ة هيكله�ا الخلفية، وأن 
 Andrоid تزود بنظام تش�غيل 
تطوي�ر  م�ن  ومعال�ج   ،Wear
وص�ول  وذاك�رة   ،Quаlcomm

عش�وائي بحجم 1 غيغابيت عىل 
األق�ل، م�ا س�يمنحها أداء ممت�ازا 

مقارنة بالس�اعات الذكي�ة املوجودة 
حاليا.

وتزامن�ا م�ع طرحه�ا لنماذج س�اعاتها 
الجدي�دة، م�ن املف������رتض أن تس�تعرض 

موتوروال عدة نم������اذج من هواتفها الذكية 
 Moto و Moto G الحديث������������ة من فئ�ات

.One

موتوروال تطّور جيال جديدا من الساعات الذكية

متجر هواوي يتجاوز الـ 530 مليون مستخدم نشط

إنتل تواجه عقوبة مالية النتهاكها براءات االختراع
طلبت هيئة محلفني يف تكس�اس 
 2.18 دف�ع  إنت�ل  رشك�ة  م�ن 
ب�راءات  النتهاكه�ا  دوالر  ملي�ار 
االخ�رتاع اململوك������ة لرشك�ة
VLSI Technology بع�د خس�ارة 
بش��������أن  املحاكم�����ة 
املتعلقة بصن����ع  التكنولوجي�ا 

الرقاقات.
ويعني ذل�ك أن إنت�ل مدينة بقدر 
كب�ري م�ن امل�ال لرشك�ة أش�باه 
املوص�الت التي لم تك�ن موجودة 

منذ 20 عاًما.
وقالت هيئ�ة محلف�ني فيدرالية: 
إن رشك�ة إنت�ل انتهكت ب�راءات 
لرشك�ة  اململوك�����ة  االخ�رتاع 
VLSI، وفرض�ت هيئ�ة املحلفني 
النته�اك  دوالر  ملي�����ار   1.5
ب�راءة اخ����رتاع واح�دة و 675 
النته�������اك  دوالر  ملي�ون 

الث������انية.
وأنك�رت رشكة إنت�ل، أكرب رشكة 
العال�م،  يف  الرقاق�ات  لتصني�ع 
انته�اك أي م�ن ب�راءات االخرتاع، 
وقال�ت: إن إحداه�ا غ�ري صالحة 
ألنها ادعت أنها تغطي العمل الذي 
قام به مهندس�و إنتل، لكن هيئة 

املحلفني رفضت هذه الحجج.
وكانت ب�راءات االخ�رتاع مملوكة 
الرقاق�ات  صناع�ة  لرشك�ة 

الهولندية NXP، التي 

تحصل عىل جزء م�ن أي تعويض 
عن الرضر، حسبما رصح )ويليام 
يل( William Lee محام�ي رشكة 
يف  للمحلف�ني  إنت�ل 

املرافعات الختامية.
وقال يل: إن VLSI، التي تأسس�ت 
قب�ل أرب�ع س�نوات، لي�س لديها 
املحتمل�ة  وإيراداته�ا  منتج�ات 
الدع�وى،  ه�ذه  ه�ي  الوحي�دة 
براءات اخرتاع   VLSI واستخدمت 
 10 مل�دة  اس�تخدامها  يت�م  ل�م 
س�نوات، وهذا املبلغ من شأنه أن 

يرهق املبتكرين الحقيقيني.
وتم إص�دار إحدى براءات االخرتاع 
يف األص�ل يف ع�ام 2012 لصال�ح 
رشكة Freescale، بينما تم إصدار 
لصال�ح   2010 ع�ام  يف  األخ�رى 
SigmaTel.واش�رتت  رشك�ة 
 ،SigmaTel رشك�ة   Freescale
 NXP وت�م رشاؤه�ا بدورها م�ن
يف ع�ام 2015، وت�م نق�ل براءتي 
االخرتاع يف هذه الحالة إىل VLSI يف 
عام 2019.وقال )مورغان تش�و( 
رشك�ة  محام�ي   Morgan Chu
االخ�رتاع  ب���راءات  إن   :VLSI

تغط�ي االخرتاع�ات الت����ي 
تزي�د م�ن ق�وة ورسعة 

وه�ي  املعالج�ات، 
رئيسية  قضي�ة 

للمنافسة.

توصلت دراس�ة حديثة أن نس�بة 40% من طلبة 
الجامع�ات مدمن�ني بالهوات�ف الذكي�ة بش�كل 
ال يص�دق، ج�اء ذلك عىل ي�د باحث�ني من قبل 
جامعة لندن، بعد ما تيقنوا من درجة هوسهم 

بالهواتف.
وج�رت الدراس�ة ع�ىل ح�وايل 1043 ش�خًصا 
ترتاوح أعمارهم ب�ني 18 و 30 عاًما، من خالل 

ملء اس�تبيان أس�ئلة ش�خصية 

ع�رب اإلنرتنت عىل مدار فرتة تبلغ 40 يوًما، و من 
ثم تخضع اإلجابات لتقييم.و كش�فت الدراس�ة 
أن إدم�ان الهواتف الذكية جاء من خالل النظر و 
التحديق يف شاش�ات الهواتف الذكية بالساعات، 
خاصًة يف فرتات الليل، األمر الذي يس�بب األرق و 
يمن�ع الكثريين من النوم بص�ورة طبيعية، وهو 
األم�ر ال�ذي بحاج�ة للتحس�ني و التغل�ب عليه.

وج�اءت نس�ب اإلدم�ان ضخم�ة، حي�ث بلغت 

35.7% للش�باب و 40% للفتي�ات، حي�ث ج�رت 
الدراسة بشكل عش�وائي لرشائح عمرية من 21 
إىل 26 عام، و تباينت النس�ب بشكل أقل تدريجًيا 

كلما زاد العمر.
وف�رس الخ�رباء تضخ�م األزم�ة بس�بب جائحة 
كورون�ا التي جعل�ت االلتصاق بالهات�ف الذكي 
عن�رًصا أساس�ًيا ضم�ن يومي�ات أي ش�خص، 
وبالتايل عدم االستغناء عن الهاتف الذكي نهائًيا.

أعلن�ت ه�واوي يف تحدي�ث جدي�د أن متج�ر 
 Huawei AppGallery التطبيق�ات الخاص بها
يمتل�ك اآلن أكث�ر م�ن 530 ملي�ون مس�تخدم 
نشط ش�هرياً محققاً بذلك الرقم الجديد نجاحاً 
حقيقياً يف اإلستغناء عن متجر تطبيقات غوغل.

ووصل�ت عملي�ات التنزي�ل م�ن متج�ر هواوي 
للتطبيقات إىل 384 مليار عملية تثبيت يف 2020 ، 
وفقاً لألرقام التي قام الرئيس التنفيذي للرشكة 

” Richard Yu” بمشاركتها.
أيضاً كش�فت الرشكة أن لديه�ا اآلن 2.3 مليون 
مطور مس�جل يعمل�ون عىل تطوي�ر تطبيقات 
 Huawei الهات�ف املوجودة عىل متج�ر تطبيقات

AppGallery ، بزيادة 77% عن عام 2019.
حي�ث يمثل مط�وري متج�ر ه�واوي للتطبيقات 

مزي�ج م�ن املطورين املحلي�ني من داخ�ل الصني، 
واملطوري�ن العاملي�ني م�ن جمي�ع مناط�ق العالم 

املختلفة.
وفيما يتعلق بتغطية متجر هواوي جغرافياً، فيتم 
اس�تخدام AppGallery حالياً يف 42 سوق مختلف 
حول العالم، كذلك فقد تضاعفت تطبيقات هواوي 
املحس�نة HMS Core يف عام واحد، لتصبح ضعف 

ما كانت عليه يف 2019.
أخ�رياً، يأت�ي ه�ذا اإلعالن الرس�مي م�ن الرشكة 
الصينية الرائدة بمثابة تس�جيل لنجاحها يف ش�ق 
طري�ق منفصل ع�ن خدمات غوغل، ال س�يما وأن 
هذه األرقام ليس�ت خاصة بالسوق الصيني فقط، 
وإنما هي مزيج من املس�تخدمني واملطورين حول 

العالم من مختلف الجنسيات واللغات.

أطلقت رشكة Kelley Aerospace ومقرها س�نغافورة 
رس�مياً أول مركبة جوي�ة قتالية أرسع م�ن الصوت يف 
 Arrow « وتم تصميم الطائرة املس�ماة ،)UCAV( العالم
›‹ بقذيف�ة واحدة مصنوعة من ألي�اف الكربون خفيفة 
الوزن، والتي تس�مح لها بقراءة رسع�ات تصل إىل ماخ 

2.1  بما يتجاوز رسعة الصوت. 
ووفق�ا ملا ذكره موقع صحيف�ة »دييل ميل« الربيطانية، 
فإن�ه ت�م تجهي�ز UCAV بمقط�ع ع�ريض منخف�ض 
لل�رادار وتوقيع باألش�عة تح�ت الحم�راء، وهو مصمم 

ألدوار قتالية أو اس�تطالع 
ل  تق�و و . ة د متعد

الرشك�ة، إنه�ا تلقت 
بالفعل أكثر من 100 
طلب مس�بق لرشاء 

آلة الح�رب، والتي 

تت�����راوح تكلفتها بني 9 ماليني و16 مليون دوالر.
وشاركت Kelley Aerospace عىل موقعها عىل اإلنرتنت: 
»تم تصميم Arrow الستكمال الطائرات املأهولة ويكون 

مضاعًفا للقوة يف ساحة املعركة الجوية«.
وس�تتحكم طائ�رة مقاتل�ة مأهول�ة يف طائ�رات بدون 
طي�ار متعددة من طراز Arrow، وتكلف كل منها بمهام 
مختلفة، سيس�مح هذا للمسؤولني العسكريني بإضافة 
مجموع�ة متنوعة من األس�لحة حس�ب املهمة.وتقول 
الرشكة أيًضا، أن Arrow يمكنه اإلطالق بش�كل مستقل 
أو يمك�ن التحك�م فيه عن ُبعد بواس�طة جهازي تحكم 
يجع�ل  م�ا  األرضية.ولع�ل  املحط�ة  يف 
ه�ذه اآللة ممي�زة للغاية هو أنها 
أول م�ن يس�افر أرسع م�ن 
رسع�ة الص�وت، وهي 
ولك�ن  م�اخ،   1
يصل  أن  يمك�ن 
ماخ  إىل  الس�هم 
تخط�ط  و .2 . 1
 Kelley Aerospace
لتكون العب�ًا كبرياً يف املنطقة األرسع م�ن الصوت، وقد 
تكون Arrow UCAV هو الدافع الذي تحتاجه للسيطرة، 
ويف حفل إطالق يف سنغافورة يف ديسمرب 2020، كشفت 
الرشكة أنها تقوم أيًضا بتطوير طائرة أعمال أرسع من 

الصوت.
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قدرات  أغرب  عن  حديثة  أملانية  دراسة  كشفت   
أو  املتعددة«،  الرؤوس  ذو  »الوحل  كائن  يمتلكها 
فالوم«  بولييس  »فيزاروم  باسم  علمياً  يعرف  ما 
واختصاراً باسم »البلوب The Blob«، حيث وجدوا أنه 
يتذكر أين ُوجد يف السابق مصادر للطعام، عىل الرغم 
من عدم امتالكه دماغاً أو جهازاً عصبياً.ويعترب هذا 
األرض،  عىل  غرابة  الحياة  أشكال  أكثر  أحد  الكائن 
فهو ليس نباتاً أو حيواناً أو فطراً، هو عبارة عن عفن 
غروي يعيش يف الغابات املظلمة مستمتعاً بالرطوبة 
واملتحللة  امليتة  النباتات  فوق  ويتجول  والربودة، 
إىل 4 سنتيمرتات  برسعة كبرية قاطعاً مسافة تصل 
يف الساعة، ملتهماً ما يصادفه من فطريات وبكترييا، 
ومواد متحللة، ويف وقت مبكر من دورة حياته، يوجد 
هذا الكائن كخلية واحدة ذات نواة واحدة، لكن هذه 
خلية  لتشكيل  أخرى  خاليا  مع  الحقاً  تندمج  الخلية 

مفردة ضخمة تبدو كربكة صفراء من الوحل.
واكتشف الباحث الياباني »توشيوكي ناكاجاكي« 

متاهة  حل  عىل  الغريبة  قدرته   2000 عام  يف 
بسيطة للوصول إىل مصدر غذائي، وتوصلت عاملتا 
أليم،  وكارين  كرامار  مرينا  البيولوجية،  الفيزياء 
يف معهد ماكس بالنك يف أملانيا، إىل الرس وراء ذلك، 
وهو استخدام هذا الكائن الذي ليس لديه دماغ أو 
عن  الذكريات  لتخزين  جسمه  بنية  عصبي  جهاز 

املكان الذي وجد فيه الطعام سابقاً.
شبكة  من  الغريب  الكائن  هذا  جسم  ويتكون 
العاملتان،  وجدت   ، املرتابطة،  األنابيب  من  معقدة 
مادة  يطلق  الغذاء  مصدر  عىل  يعثر  عندما  أنه 
موقع  يف  األنبوب  جدار  تليني  عىل  تعمل  كيماوية 
الطعام، ويؤدي بعد ذلك إىل تشغيل األنابيب للتمدد، 
التدفق داخل شبكة الوحل  لتصبح أوسع لترسيع 
ويتم  مغذية  وجبة  عىل  يُعثر  وعندما  املوقع،  إىل 
مكانها  يف  السميكة  األنابيب  تلك  تظل  تناولها، 
ظهر  إذا  املوقع  إىل  برسعة  العودة  يمكنها  بحيث 

الطعام مرة أخرى.
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قلبية،  نوبة  أعراض  أنها  ظن  أن  بعد 
بالرقم  الفور  عىل  وايت  األمريكي  اتصل 
وأنه  خاصًة  اإلسعاف،  ليطلب   911
من  تاريخ  ولديه  البدانة،  من  يعاني 
أمراض القلب.وبعد أن حرضت اإلسعاف 
تم نقل الرجل إىل املركز الطبي يف سانت 
املطلوبة،  األوراق  وقع  وهناك  ماثيوز، 
ليأخذوه بالخطأ إىل قسم النساء والوالدة 
بإجراء  الطبيب  وقام  للتخدير،  ويخضع 

أنه ال يوجد جنني  اكتشف  لكنه  العملية 
وال حتى رحم، ألن الشخص املخدر أمامه 
 « ملوقع  وفقاً  امرأة.  وليس  أساساً  رجل 
الطبية  التقارير  folkspaper«.وكشفت 
أن األطباء حاولوا إجراء عملية قيرصية 
للرجل البالغ من العمر 34 عاماً، ووجدوا 
أخرياً أنه لم يكن حامالً وليس لديه رحم.

ملقاضاة  مستعد  إنه  وايت  وأكد 
يف  االحرتاف  عدم  كان  حيث  املستشفى، 

والدة  عملية  األطباء  له  وأجرى  ذروته 
يف  وقال  الخطأ.  طريق  عن  قيرصية 
وكنت  »رصخت  للصحفيني:  حديثه 
أرغب  كنت  إذا  فسألوني  باأللم،  أشعر 
الخطأ  نعم«.وبعد  فقلت  التخدير،  يف 
بها  تسببوا  التي  واملضاعفات  الفادح 
للرجل، رفع وايت قضية ضد املستشفى 
وطالبهم فيها بتعويض قدره 1.2 مليون 

دوالر.

دخل المستشفى ليجري عملية قلب فأجروا له والدة قيصرية!

تمكن س�ائق توصيل يف هان�وي بفيتنام، يف لحظة 
بطولي�ة، م�ن إنقاذ فت�اة تبلغ من العم�ر عامني، 
سقطت من رشفة مبنى يف الطابق الثاني عرشكان 
الس�ائق البالغ من العمر 31 جالسا يف سيارته عند 
الساعة الخامسة بعد الظهر، ينتظر القيام بعملية 
توصي�ل نهار األحد عندما س�مع طف�الً يبكي، ثم 
ب�دأت ام�رأة يف الرصاخ، فأخرج رأس�ه من النافذة 
لريى ما يحدث فاعتق�د يف البداية أن الطفل يعاني 
من نوبة غض�ب، ثم أدرك رسيعاً ما يف األمر. كانت 
الطفل�ة عىل ارتف�اع 50 م�رتاً ف�وق األرض.وقال 
لصحيف�ة » انينهث�ودو« الفيتنامي�ة: »قفزت من 
الس�يارة عىل الف�ور محاوالً إيجاد طريقة لتس�لق 
مبنى مجاور. صعدت س�طحاً قرميدياً عىل ارتفاع 
مرتين بحثاً عن موقع مناس�ب اللتقاط الفتاة.ويف 
مقطع الفيديو الذي تم التقاطه من املبنى املقابل، 

وال�ذي عرضته صحيف�ة »دييل مي�ل« الربيطانية، 
يمك�ن س�ماع رصاخ الج�ريان ومش�اهدة الطفلة 
وه�ي تتس�لق ف�وق ذرابزي�ن الرشفة وص�والً إىل 
حافة رفيعة، قبل أن تتشبث لبضعة دقائق وتفلت 
قبضته�ا وتهوي.يف تلك اللحظة، كان ينغوين يقف 
عىل السطح املعدني املستخدم يف تخزين املحركات، 
زل�ت قدمه لحظة وقوع الفتاة، لكنه قفز إىل االمام 
اللتقاط الطفل�ة، وكانت صدمة الوق�وع قوية إىل 

درجة إنها خلفت فجوة يف السقف.
أوضح نغوين: »حاولت مد يدي وبذلت أقىص جهد 
ممك�ن للقبض عىل الفتاة عىل أم�ل ان أتمكن عىل 
األقل من منعها من السقوط مبارشة عىل األرض«، 
مضيف�اً: »لحس�ن الح�ظ وقع�ت الفت�اة بني يدي 
فقمت بعناقها، ثم شاهدت الدماء تخرج من فمها 

فأصبت بالذعر«.

لُقيا ثمينة لفظها البحر وأودعها الشاطئ، عثرت 
عليها ام�رأة محظوظة بالقرب من منزلها، عبارة 
ع�ن كتلة عنرب ح�وت، يعتق�د أن قيمتها تصل إىل 
185 ألف جنيه اسرتليني.وذكر موقع »مريور« أن 
س�رييبورن نيامرين عثرت عىل كتلة غري اعتيادية 
يف محافظ�ة ناخ�ون يس تامم�ارات التايلندي�ة، 
وق�ررت س�حبها إىل املنزل، ال�ذي يبعد نحو نصف 
كيلو مرت قبل أن تكتش�ف أنها عثرت عىل كتلة من 
العنرب الثمني. وخطر لنيامرين لدى قيامها بجولة 
عىل الشاطئ عقب العاصفة أن تعود بالكتلة رغم 
رائحة الس�مك القوية املنبعث�ة منها علها تبيعها. 
وبالفعل قامت الس�يدة البالغة 49 عاماً بس�حب 
الش�حمة بيضاوية الش�كل، التي ت�زن ما يقارب 
الس�بعة كيلوغرامات بعرض 12 بوصة وطول 24 

بوصة مسافة 500 مرت إىل املنزل.

توص�ل مرسح )مون اليت موبايل( الياباني املعارص إىل وس�يلة 
مبتكرة كي يستعيد الجماهري لعروضه مع الحفاظ عىل التباعد 
االجتماعي.يجل�س املش�اهدون عىل كرايس دون مس�ند للظهر 
داخ�ل كبائن صغرية منفصلة تحيط بمنصة العرض ولكل منها 
حاج�ز به فتحة تش�به فتح�ات صناديق الربي�د يتابعون منها 
الراقصني، بحس�ب رويرتز.تخفت األضواء كم�ا يحدث يف بداية 
أي ع�رض مرسحي، فيميل املش�اهدون إىل األم�ام لينظروا من 
فتحات تشبه فتحات صناديق الربيد يف باب يفصلهم عن خشبة 
املرسح، ويبدأ العارضون يف العمل.وقال نوبويويش آس�اي املدير 
الفني باملرسح  »ابتدعنا فتحات صغرية تش�به فتحات صناديق 
الربيد«، مش�ريا إىل أن تضييق مجال الرؤية يس�مح للمشاهدين 
باالنغم�اس أكث�ر يف الع�رض. بدأ امل�رسح يف تطبي�ق الفكرة يف 
ديس�مرب )كانون األول( بعد إلغاء أغلب عروضه يف العام املايض 
بس�بب الجائحة. ومنذ ذلك الحني، بيعت جميع تذاكر 12 عرضا 

قدمها بالطريقة املبتكرة.

كش�ف هان�ي ع�ارف رئيس قس�م 
املخ وجراح�ة االعصاب بكلية الطب 
بجامع�ة ع�ني ش�مس، يف م�رص، 
تفاصيل حص�ول أول طفل مرصي 
عىل ال�دواء األغ�ىل يف العال�م بقيمة 

تقدر بنحو 34 مليون جنيه.
وقال »ع�ارف«، يف مداخل�ة هاتفية 
ع�ىل  امل�ذاع  »التاس�عة«،  لربنام�ج 
فضائي�ة األوىل املرصي�ة، إن الع�الج 
عبارة عن دواء جيني تم تركيبه عىل 
ف�ريوس آم�ن، ليختل�ط بالحامض 
الن�ووي للمص�اب، الفتً�ا إىل أن هذا 
ضم�ور  إصاب�ات  يعال�ج  ال�دواء 

العضالت لألطفال والكبار.
الوق�ت يص�اب  أن�ه م�ع  وأوض�ح 

بعض األطف�ال بالضمور التدريجي 
ه�ذه  كان�ت  حي�ث  العض�الت،  يف 
اإلصاب�ة ال يمكن عالج�ه يف املايض، 
لك�ن يف املس�تقبل القريب س�يدخل 
علينا عالج ه�ام للغاية وهو العالج 
الع�الج  أن ه�ذا  الجين�ي، مضيًف�ا 
يحص�ل علي�ه امُلص�اب م�رة واحدة 
أثبتت  العلمي�ة  فق�ط، والدراس�ات 

كفاءة هذا العالج.
امل�خ  أم�راض  أس�تاذة  وكان�ت 
واألعص�اب، ومديرة وح�دة أمراض 
العض�الت واألعص�اب بط�ب ع�ني 
ش�مس ناجية عيل فهمي، قد أعلنت 
نجاح عملية تلقي أول طفل مرصي 

أغىل دواء يف العالم.

البحر يجود
 على تايلندية بثروة !

حقن طفل مصري بأغلى دواء 
في العالم ثمنه 34 مليون جنيه
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العشار هي إحدى مناطق مدينة البرصة والتي تعترب مركزها يف 
يومنا الحايل والعشار تعد منطقة تسويقية كبرية اذ تضم آالف 
املحالت التجارية وتضم ش�وارع تحتوي عىل مطاعم ومقاهي 
كثرية.وكانت تقع عىل شط العرب وشمال نهر العشار منطقة 
العش�ار ويعتقد انها كانت ميناء الب�رصة ألقديم األبله ويذكر 
الدكت�ور طارق الكاتب يف كتاب�ه عن البرصة: قد تكون منطقة 
العشار مدينة تأريخية سومرية أو غريها وكان يتمنى يف كتابه 
ان يت�م املزيد م�ن التنقيب األث�ري فيها.والعش�ار كانت تضم 
مين�اء عثماني يقع عىل ضفة ش�ط العرب وش�مال صدر نهر 
العشار ترس�و به الباخرات القادمة من الهند يف فرتة االحتالل 
العثماني ولم يكن جنوب نهر العشار مأهوال حتى بدء شخص 
مس�يحي اس�مه املعلم عزيز بامت�الك األرايض وبيعه�ا الحقاً 
فبنيت املنطقة جنوب النهر ومنها ش�ارع الوطني الذي اصبح 

الشارع التجاري املهم يف املنطقة وسميت املنطقة بالعزيزية.
يوج�د يف العش�ار ان�ذاك مبن�ى املترصفي�ة وم�ا نس�ميه اآلن 

مرك�ز املحافظ�ة أما محلة الب�رصة فهي منطق�ة أخرى تبعد 
ح�وايل خمس كيلوم�رتات غرب العش�ار وتقع أيض�ا عىل نهر 
العش�ار، ونج�د فيه�ا العوائ�ل البرصي�ة القديم�ة )منطق�ة 
املوفقية( والبي�وت القديمة املبنية عىل الط�راز املعماري لعهد 
الدول�ة العباس�ية، وال تزال إىل حد اآلن بع�ض هذه البيوت ذات 
الشناش�يل األثري�ة موجودة عىل ضفة نهر العش�ار والتي يتم 
صيانته�ا وادارتها من قب�ل الدولة ومنها بيت ال�وايل العثماني 
وس�ميت املنطقة ايضاً حي الباشا نس�بًه إىل هذا البيت.سميت 
بالعش�ار نسبة إىل كونها املنطقة التي يتم فيها أخذ العرش من 
ثم�ن البضاعة التي ت�ورد أو تصدر منها كرضيبة أو كرس�وم 
كمركي�ة أو إلس�تخدام ميناءها يف عهد الدول�ة العثمانية وهو 
االس�م الذي أطلق عىل نهرها نهر العشار الذي يفصلها لجزئني 
وتعت�رب منطقة العش�ار املرك�ز التجاري ملدين�ة البرصة حاليا 
لكثرة األس�واق التجارية والتي اشهرها س�وق الصيادلة الذي 
كان يس�مى بس�وق الهنود وس�وق املغايز وس�مي بالصيادلة 

لكثرة عيادات االطباء والصيدليات فيه وس�مي بالهنود سابقا 
لكثرة بائعي التوابل من الهنود فيه كما يش�تهر سوق الجمعة 
س�ابقا هناك خلف س�وق الهنود والذي انتقل حديثا إىل مكان 
اخر يف منطقة البرصة القديمة، كما يوجد يف العش�ار س�وق 
الخض�ارة وه�و س�وق لكاف�ة أن�واع الخ�رضوات والفواكه 
وس�وق الس�مك ال�ذي تجد ما يش�تهر ب�ه اهل الب�رصة من 
اس�ماك كالبني والصب�ور والزبيدي والروبيان وس�وق املقام 
بماحاذاة نهر العشار امليلء باملقاهي واملطاعم وسوق البنات 
وهو س�وق للكماليات النسائية وهذه األسواق هي من أشهر 
أس�واق البرصة إضافة إىل أس�واق أخرى عديدة أهمها س�وق 
حنا الش�يخ وس�وق التنك وسوق الخضريي وس�وق الندافني 
وس�وق الحبال وسوق العطارين وس�وق االحذية ومن أشهر 
املحالت القديمة يف العشار الساعي، أم الربوم، العشار، املقام، 
أم الدج�اج، الرباط الكبري، الرباط الصغ�ري، الكزاره، املناوي، 

الرباضعية، الخندق.

عامل توصيل يغدو بطاًل بعد إنقاذه 
طفلة سقطت من الطابق الـ  12  

عروض مسرحية عبر فتحات 
شبيهة بصناديق البريد !

إليه عندما  الياباني يوساكو مايزاوا عملية بحث عن ثمانية أفراد لالنضمام  بدأ امللياردير 
يملكها  التي  إكس  سبيس  لرشكة  تابعة  القمر  حول  خاصة  رحلة  يف  مسافر  أول  يصبح 
إيلون ماسك.وكان مايزاوا يخطط يف البداية لدعوة فنانني للرحلة التي ستستغرق أسبوعا 
واملقررة عام 2023.وقال امللياردير الياباني إن املرشوع املعدل »سيعطي الفرصة للمزيد من 

األشخاص حول العالم لالنضمام لهذه الرحلة. إذا كنت ترى يف نفسك فنانا، فأنت فنان«.
وستستمر املرحلة األوىل من عملية التقديم حتى 14 مارس الجاري.

ملياردير ياباني يبحث
 عن مرافقين في رحلته حول القمر

من املقرر البدء يف بناء أول »فندق 
أريض  مدار  يف  العالم  يف  فضائي« 
 2025 عام  بحلول  منخفض 
يشمل مطاعم ودور سينما وغرفا 
إىل 400 ضيف.  تستوعب ما يصل 
ستبدأ محطة »فويدج تيشن« التي 
أسمبيل  »أوربت  رشكة  طورتها 
يف  العمل  األمريكية،  كوربوريشن« 
وقت مبكر من عام 2027 اعتمادا 
التي ستبنى يف  التحتية  البنية  عىل 

مدار حول األرض.
عىل  الفضائية  املحطة  ستكون 
وستدور  كبرية  دائرة  شكل 

جاذبية  عية لتوليد  صطنا ا

عىل  ستوضع 
مستوى مماثل للجاذبية املوجودة 
فندق  سيشمل  القمر.  سطح  عىل 
من  العديد  ستيشن«  »فويدج 
امليزات التي قد تتوقعها من سفينة 
ذات  املطاعم  ذلك  يف  بما  سياحية، 
صحي  ومنتجع  الخاص،  الطابع 

وسينما.
من  سلسلة  عىل  الفندق  سيحتوي 
خارجي  بجزء  متصلة  الكبسوالت 
بيع  ويمكن  الدوارة  الحلقة  من 
لهيئات  الكبسوالت  هذه  بعض 
الفضاء  و»وكالة  »ناسا«  مثل 
يف  منها  لالستفادة  األوروبية« 

أبحاث الفضاء.
تفاصيل  أي  عن  الكشف  يتم  لم 
أو  الفضاء  بناء محطة  تكلفة  عن 
رغم  الفندق،  يف  ليلة  قضاء  تكلفة 
كوربوريشن«  أسمبيل  »أوربت  أن 
أصبحت  البناء  تكاليف  إن  تقول 
اإلطالق  مركبات  بفضل  أرخص 
مثل  االستخدام  إلعادة  القابلة 
أكس  و»سبيس  إكس«،  »سبيس 
و»ستارشيب«.  فالكون9«، 
»فوييجر  محطة  وستتكون 
من  سلسلة  من  الفضائية  كالس« 
»الوحدات«  من  عدد  مع  الحلقات 

املتصلة بحلقات خارجية.
فونديشن«  »غريتواي  ستدير 
البالغ عددها  الوحدات  بعض هذه 
مخصصة  وستكون  وحدة   24
الطاقم،  إقامة  أماكن  مثل  ملرافق 
والطاقة.  واملاء  الهواء  وتجديد 
رياضية،  صالة  أيًضا  وستشمل 
من  وغريها  ومطعًما،  ومطبًخا، 
املرافق األساسية لألشخاص املقرر 
املدى  عىل  املحطة  يف  تواجدهم 
الوحدات  تأجري  سيتم  الطويل. 
األخرى أو بيعها للرشكات الخاصة 

والحكومات.

 بناء أول فندق فضائي في العالم بحلول 2025

أسواق العشار ... رئة البصرة التجارية 

العمالة الوطنية

كاريكاتير


