في هذا العدد

لجنة نيابية  :قانون المحكمة
ً
قريبا
سيُمرر
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المراقب العراقي/بغداد...

أك�دت اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة ،امس الس�بت ،أن مشروع قانون
املحكمة االتحادية سيمرر بالقريب العاجل.
وق�ال عضو اللجنة س�ليم هم�زة يف ترصيح صحفي تابعت�ه «املراقب
العراق�ي» إن «املحكم�ة االتحادي�ة الحالية هي املس�ؤولة ع�ن اختيار
األعضاء الجدد ،بالتنس�يق م�ع مجلس القضاء األعلى يف بغداد واقليم
كردستان ،من أجل اختيار األعضاء».
وأضاف أن «األس�ماء التي سيتم اختيارها ،وتصدر خالل مدة  15يومً ا
إىل رئاس�ة الجمهورية من أجل إصدار مرس�وم جمه�وري ،وبالتايل لن
يكون هناك أي دور ملجلس النواب يف اختيار أعضاء املحكمة االتحادية».
يش�ار اىل ان ع�ددا ً من الن�واب كانوا قد اك�دوا عرقلة قان�ون املحكمة
االتحادي�ة م�ن قبل النواب الك�رد للضغط باتجاه تمري�ره قبال قانون
املوازنة.

www.almuraqeb-aliraqi.com

إيران تتجه نحو إيقاف اإلجراءات
التعويضية» بعد رفع الحظر
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

متى يتخلص العراق من حقد وكره
الفئة الباغية «آل سفيان وآل سعود»؟

االمام الحسين «عليه السالم»

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

Almuraqeb Aliraqi Newspaper

االحد  14اذار  2021العدد  2544السنة الحادية عشرة

«داعش» يعيد إحياء «اإلنتاج الهوليوودي»

فضيحة ثقيلة تطال «اإلعالم المأجور»
في واقعة البو دور
المراقب العراقي /المحرر السياسي...

أمام أنظار طفل ل�م يتجاوز العارشة من
عمره ،نف�ذ تنظي�م «داع�ش» اإلرهابي،
مذبح�ة «انتقامي�ة» طال�ت ثماني�ة
أش�خاص من عائلة واح�دة ،يف قرية البو
دور بمحافظ�ة صلاح الدي�ن ،يف جريمة
ه� ّزت ال�رأي الع�ام العراق�ي ،وفتح�ت
س�يناريوهات عدي�دة ع�ن عودة نش�اط
اإلهاب بوترية متصاعدة.
ووقعت الجريمة يف منتصف ليلة الجمعة،
واس�تهدفت ثالثة منازل تعود ملواطنني يف
قرية البو دور بمنطق�ة العوينات جنوب
تكريت يف محافظة صالح الدين.
وأعلن�ت خلي�ة اإلعلام األمن�ي ،مبارشة
التحقيق يف مالبس�ات الجريمة التي قتلت
عىل إثرها ،عائلة مكونة من  4أش�خاص
وامرأتني ،إىل جانب شخصني آخرين يف دار
مجاورة.
ومنذ اللحظات األوىل الكتش�اف الجريمة
البشعة ،ش�هدت صفحات مشهورة عىل
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي ،ووس�ائل
إعالم معروف�ة التموي�ل والتوجّ ه ،حملة
ش�عواء يف محاول�ة إللصاق تهم�ة تنفيذ
تلك الجريمة بقوات الحشد الشعبي.
ول�م تنف�ك الوالي�ات املتح�دة ع�ن تنفيذ
مخططات “مدمرة” يف العراق ،تس�تهدف
يف املق�ام األول “رجال�ه األوفي�اء” الذين
أفش�لوا حت�ى اآلن ،عشرات “املؤامرات”
الت�ي حاكها الالع�ب األمريك�ي ،لزعزعة
االستقرار يف بالد ما بني النهرين ،حسبما
يرى مراقبون وخرباء يف الشأن األمني.
وأعادت بعض األطراف السياس�ية تدوير
خطابها “املتشنج” تجاه الحشد الشعبي
والتحري�ض على قطعات�ه التي تمس�ك
مس�احات واس�عة م�ن االرايض املحررة،
بغية إخراجه�ا من تلك املناط�ق ،تماهيا ً

م�ع الدعوات االمريكية الس�اعية إىل حله
أو تقويض دوره.
وتس�تغل تلك االط�راف عنوان “السلاح
املنفل�ت” ،الس�تخدامه كمنطل�ق لن�زع
“سلاح الحش�د” أو الدع�وة لتقويض�ه،
متناسين أن�ه تابع ملؤسس�ة تأتمر بأمر
القائد الع�ام للقوات املس�لحة ،ومصوت
عليها بموجب قانون يف الربملان العراقي.
وظ�ل الح�ال هك�ذا حت�ى أعل�ن تنظيم
«داعش» اإلرهابي مسؤوليته عن جريمة
الب�و دور ،ليتعرّى الخطاب اإلعالمي الذي
تتبناه جهات ممولة أمريكيا ً وخليجيا.

وأعلنت قيادة العمليات املشرتكة ،يف بيان
حصل�ت «املراق�ب العراقي» عىل نس�خة
من�ه ،إن «اللجن�ة التحقيقي�ة املشتركة
املكلف�ة بالتحقي�ق بالجريم�ة االرهابية
البش�عة الت�ي وقعت يف قري�ة البو دور يف
تكري�ت أعلن�ت ع�ن اكتم�ال التحقيقات
بالحادث وتوصلت إىل أن منفذي الجريمة
هم عن�ارص من داعش اإلرهابي تس�للت
إىل القرية بش�كل راجل» ،مشرية اىل أنهم
«يرتدون الزي العسكري بحجة تفتيش يف
منازل املغدورين يف أطراف القرية وقاموا
بتنفي�ذ جريمته�م الغادرة بح�ق األبرياء

العزل املشهود لهم باملواقف الوطنية».
وأضاف البيان أن «القوات األمنية حددت
هوي�ة املس�ؤول ع�ن الجريم�ة وهو من
س�كان القري�ة الس�ابقني حي�ث قامت
العوائل بطرده من قريتهم رفضا ألعماله
اإلرهابي�ة وجاء لينتقم من هؤالء األبرياء
الع�زل وأبنائهم النش�امى» ،موضحا ً أنه
«أسفر عن الجريمة استشهاد ستة أفراد
م�ن عائل�ة واح�دة ومنتس�ب يف رشطة
صالح الدين ومحامي».
وتعليق�ا ً على الهجم�ة التي تع�رض لها
الحش�د الش�عبي ،يف أعق�اب جريمة البو

دور ،يق�ول عض�و لجن�ة األم�ن والدفاع
النيابية مهدي آمريل ،لـ»املراقب العراقي»،
إن «الجريمة الت�ي ارتكبها تنظيم داعش
اإلجرام�ي يف الب�و دور ،واضح�ة املالمح
وتوحي بم�ن نفذها من�ذ اللحظات األوىل
الكتش�افها» ،مس�تدركاً« :إال أن هن�اك
من ح�اول إلصاق التهمة بقوات الحش�د
الشعبي ،الستهدافه إعالمياً».
وي�رى آمريل أن «كيل الته�م جزافا ً لقوات
الحش�د الش�عبي ،هو محاولة للتش�ويه
ورضب صورة الحشد وانتصاراته» ،الفتا ً
إىل أن «هن�اك ماكنة إعالمية ُت ّ
نفذ مؤامرة
أمريكية الستهداف الحشد».
ويش�دد آم�ريل على رضورة «تفعي�ل
الجهد االس�تخباري وعدم إغفال املناطق
الرخوة ،التي باتت تهدد املواطنني اآلمنني
يف منازله�م ،نظ�را ً لعودة نش�اط داعش
اإلرهابي يف مناطق ع ّدة من البالد».
وتشكلت قوات الحش�د الشعبي منتصف
حزي�ران  ،2014يف أعق�اب س�قوط
محافظ�ة نينوى عىل يد تنظيم “داعش”،
إطار
ومن ثم بارشت الحكومة تأطريها يف
ٍ
رس�مي ُيضفي عليها الصفة املؤسس�ية،
بإعالن تأسيس “مديرية الحشد الشعبي”
لتطوي�ع القادرين عىل حمل السلاح من
جميع املحافظ�ات العراقية ،ومن ثم فإن
الحش�د يمارس نش�اطاته بشكل رسمي
كأي مؤسس�ة م�ن مؤسس�ات الدول�ة
العراقية الت�ي يحميها القانون خالل أداء
الواجبات القتالية.
يذك�ر أن الربملان كان ق�د صوت يف دورته
الثالث�ة بجلس�ته ال�ـ( )32على قان�ون
الحش�د الش�عبي يف (،)26-11-2016
وأصبحت هيأة الحش�د بموجبه مؤسسة
رس�مية تأتمر بأوامر القائد العام للقوات
املسلحة.

«كارثة» تخفيض الدينار ترفع معدالت
الفقر واألمم المتحدة تدخل على خط األزمة
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي...

حملت لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية ،
جهتني مس�ؤولية تغيري سعر رصف الدوالر
 ،فيم�ا اتهم�ت وزي�ر املالي�ة علي علاوي
بالتضييق على املواطنني العراقيني أصحاب
الدخل املحدود.
وقالت اللجنة ،إن “رئيس الوزراء مصطفى
الكاظم�ي ووزير املالية عيل عالوي هما من
يتحمالن تبعات ارتفاع س�عر رصف الدوالر

مقابل الدينار العراقي.
وميدانيا  ,ما زالت البضائع والس�لع تسجل
ارتفاع�ا متصاعدا جراء سياس�ة الحكومة
الفاش�لة يف إدارة املل�ف االقتص�ادي وامل�ايل
 ,واالم�ر ل�م يتوقف عن�د ذلك فقد س�جلت
مع�دالت الفق�ر أعلى درجاته�ا  ,وحس�ب
إحصائي�ات عاملي�ة  ,م�ا يشير اىل تعاطف
دويل مع معاناة العراقيني  ,بينما حكومتهم
تلتزم الصمت إزاء أنني الفقراء .

برنام�ج االغذي�ة العامل�ي يف الع�راق التابع
لألمم املتحدة كش�ف عن ارتفاع س�عر سلة
الغ�ذاء اىل  %14بع�د تخفيض قيم�ة العملة
املحلية أم�ام الدوالر ،بينما دع�ا اىل صياغة
سياسات لزيادة املس�اهمة يف الناتج املحيل
اإلجمايل.
وقال ممثل برنامج األغذية العاملي يف العراق
عب�د الرحمن ميج�اج  ،إن “الربنامج يرصد
أس�عار امل�واد الغذائية ،بما يف ذلك متوس�ط

اللقاحات الجديدة تفتح باب الخالف
بين األطباء والصحة
المراقب العراقي/بغداد...

فتحت اللقاحات الجديدة باب الخالف ،امس الس�بت،
بين وزارة الصح�ة ،وعدد م�ن االطباء الذي�ن حذروا
م�ن خطورته�ا ،فيم�ا ه�ددت ال�وزارة بمقاضاة من
يثري ذلك .وقال املتحدث باس�م الوزارة س�يف البدر يف
ترصي�ح صحفي تابعته «املراقب العراقي» ان “جميع
اللقاحات الخاصة بكورونا التي اس�تخدمت يف العراق
او الت�ي تعاقدت عليها الوزارة آمنة ومرخصة من قبل
منظمة الصحة العاملية”.
واض�اف ان “هن�اك جه�ات التملتك ش�هادة طبية او
لي�س ضم�ن تخصصه�ا ت�روج بالضد م�ن لقاحات
كورونا عىل انها تس�بب مضاعفات وتجلطات وغريها
من االمراض”.
واوضح البدر ان “تلك املعلومات غري دقيقة وال اساس
له�ا من الصحة” ،مشيرا اىل ان “هناك لجنة علمية يف
وزارة الصح�ة تتاب�ع الوضع الصحي واكدت سلامة

س�لة الغ�ذاء البال�غ  2100س�عرة حرارية
يف الي�وم” .وأض�اف ميج�اج أن “ ٪ 10م�ن
الناس يستخدمون “ستراتيجيات التأقلم”
للمس�اعدة يف وضعهم  ،ألنهم ال يملكون ما
يكفي من الطعام لتناوله .من بني هؤالء 10
 ، ٪نحو  ٪ 35يشترون أغذية أرخص ,ومن
نفس الـ  ، ٪ 10يقرتض نحو  ٪ 27طعاما.
ويف هذا الشأن...
تفاصيل اوسع صفحة 3

هل يمرر قانون الموازنة
في جلسة يوم غد ؟

المراقب العراقي/بغداد...

اس�تبعدت اللجن�ة املالي�ة يف
الربملان العراقي ،امس الس�بت،
تمرير مشروع قان�ون موازنة
س�نة  2021خلال االس�بوع
الحايل.
وق�ال عض�و اللجن�ة محم�د
الش�بكي يف ترصي�ح صحف�ي
تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» إن
«الخالفات حول مرشوع قانون
موازن�ة س�نة  2021مازال�ت
مس�تمرة ،رغ�م االجتماع�ات
والح�وارات املس�تمرة منذ فرتة
طويلة ،لهذا فإن تمرير املوازنة
ي�وم االثنين او خالل االس�بوع

الحايل ،أمر مس�تبعد لعمق هذه
الخالفات».
وبّي�نّ  ،أن «مجل�س الن�واب
العراق�ي يحت�اج إىل مزي�د م�ن
الوق�ت لح�ل ه�ذه الخالفات»،
مشيرا ً إىل أن «ال�كل متفق عىل
تمرير موازن�ة  ،2021بالتوافق
واالتف�اق ،وربم�ا ُتم�رر خالل
األس�بوع املقب�ل أو أبع�د م�ن
ذلك».
يش�ار اىل ان التصوي�ت على
قانون املوازن�ة االتحادية للعام
الح�ايل أدرج عىل ج�دول أعمال
جلس�ة يوم االثنين ،بعد تقديم
طلب من  150نائبا ً يف الربملان.

كتلة كردية :مليارات
الدوالرات سُ رقت
من قبل أحزاب اإلقليم
المراقب العراقي/بغداد...

كشفت كتلة املس�تقبل النيابية،
ام�س الس�بت  ،ع�ن ضي�اع
مليارات الدوالرات يف كردس�تان،
فيما بين�ت ان االحزاب الحاكمة
رسقتها.
وق�ال رئي�س الكتل�ة رسك�وت
شمس الدين يف ترصيح صحفي
تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» ان
«األم�وال التي ارس�لتها حكومة
بغ�داد إىل االقلي�م ال نع�رف اين
تذه�ب وكيف يت�م رصفها رغم
معاناة املواطنني».

وأض�اف ان «هن�اك تقصيرا
حكومي�ا واضحا بع�دم مالحقة
رساق امل�ال العام داخل االقليم»،
مشيرا إىل أن «املواطنين يف
االقليم لم يتس�لموا رواتبهم منذ
ش�هورعىل الرغ�م م�ن إرس�ال
بغداد ألموال طائلة».
يش�ار اىل ان الكت�ل املعارض�ة
لالح�زاب الحاكمة يف كردس�تان
كش�فت ع�ن خروق�ات عدي�دة
يمارس�ها الحزب�ان الكرديان اال
ان الحكومات املتعاقبة لم تحرك
ساكناً.

التركمان يطالبون بتوبيخ القيادات الكردية
المراقب العراقي/بغداد...

طالب�ت الجبه�ة الرتكماني�ة ،امس الس�بت ،بتوبيخ
القي�ادات الكردية بعد االزم�ة التي اثاروها بخصوص
ترسيم حدود الكرد يف املنطقة.
وقال القيادي يف الجبهة والنائب السابق نيازي معمار
اوغل�و يف ترصي�ح صحفي تابعته «املراق�ب العراقي»
«ندعو الحكومة ووزارة الخارجية اىل الترصف بش�كل
عاجل النهاء االزمة التي تس�ببت فيه�ا حكومة اقليم
كردس�تان بعد طبع الطابع الرس�مي للحدود الكردية
وتجاوزها عىل ثالث دول».
وأض�اف أن «االزم�ة الدبلوماس�ية مع تركي�ا وايران
وسوريا بسبب الطابع ال يمكن تجاوزها اال بمحاكمة
وتوبيخ حكومة االقليم من هكذا ترصف» .
وأش�ار إىل أن «ضم االقليم للارايض الرتكية وااليرانية
واجزاء واس�عة من العراق وس�وريا بداع�ي االحتفاء
بزي�ارة البابا هي رس�الة وقحة يج�ب التعامل معها

بحزم».
وكانت حكومة اقليم كردستان قد اصدرت طوابع بعد
زيارة البابا فرنسيس اليها ،رسم عىل احداهما خارطة
تبين حدود الدولة الكردية وهي تضم اجزا ًء من تركيا
وسوريا وايران والعراق.

حكومة «النعام» تدفن «رأسها» في
«وحل» الصمت تجاه خروقات السيادة
المراقب العراقي /أحمد محمد...

اللقاحات من اكفاء االطباء باختصاص الفريوس�ات
واملناعة”.
ولفت اىل ان “وزارة الصحة س�تلجأ للقانون ملحاسبة
تلك الجهات الت�ي تروج بالضد من اللقاحات وتخوف
املواطنني وتحول دون اخذهم اللقاح”.

شمران :النجف استحق التواجد بالمركز الثالث
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بالتزام�ن م�ع م�رور ع�ام كام�ل عىل
االعتداءات االمريكية الجوية التي طالت
مقرات الحش�د الشعبي يف ناحية جرف
النصر بمحافظة بابل ومط�ار كربالء
الدويل والتي جاءت بعد أكثر من شهرين
عىل جريمة املطار التي اس�تهدفت قادة
النصر ورفاقه�م ،الزال الصم�ت يخيم
على الحكوم�ة العراقي�ة ،الت�ي تنظر
بعني «ع�وراء» اىل االنتهاكات االمريكية
عىل السيادة العراقية يقابلها «تجريم»

واته�ام باالرهاب ملن يقوم باس�تهداف
املق�رات االمريكي�ة يف الع�راق كرد عىل
الخروقات التي تطال السيادة املحلية.
مراقب�ون للش�أن الس�يايس ،رصدوا يف
بي�ان العتب�ة الحس�ينية الجدي�د الذي
أصدرت�ه يف الذك�رى الس�نوية االوىل
للعملية االمريكية ،بأنه يحمل «رسائل»
ضمنية بني السطور اىل الحكومة تطلب
منها موقفا شجاعا إزاء الهجمات.
وقامت قوات العدوان االمريكي يف الثالث
عشر م�ن آذار الع�ام امل�ايض ،بتنفيذ

غارات جوية غاش�مة ،اس�تهدفت من
خاللها مقرات تابعة للحشد الشعبي يف
ناحية جرف النرص الواقعة يف محافظة
باب�ل ل�م تس�جل فيه�ا أية خس�ائر يف
االرواح ،وكذلك استهداف مطار كربالء
(قيد اإلنشاء) بثالثة صواريخ حيث راح
ضحية العملية شهيد مدني واحد.
ُ
خلي�ة االعلام االمن�ي آن�ذاك
وأعلن�ت
بش�أن العملي�ات ،مؤك�دة أن
يف بي�ان
ِ
َ
َ
مناطق جرف النرص
القصف اس�تهدف
واملسيب والنجف االرشف واالسكندرية

َ
َ
 ،وبين�ت ّ
مقرات
اس�تهدف
القصف
اأن
ِ
َ
وأف�واج الط�وارئ ومغاوي� َر
الحش�د
َ
الجي�ش
يف
عشرة
التاس�عة
الفرق�ة
ِ
العراقي.
ويأت�ي هذا العم�ل االمريك�ي ،مخالفا
لألع�راف الدس�تورية والعس�كرية،
خصوصا أن ماتس�مى ق�وات التحالف
الدويل مكلف�ة بمهم�ة التدريب وكذلك
تنفي�ذ الطلعات الجوية ض�د جماعات
داع�شاالجرامي�ةيفالع�راق.
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«ربيب واشنطن» يستمر بصمته واألمريكان يخرقون السيادة
املراقب العراقي /أحمد محمد...
بالتزام�ن مع مرور عام كام�ل عىل االعتداءات
االمريكي�ة الجوية التي طالت مقرات الحش�د
الش�عبي يف ناحية جرف النرص بمحافظة بابل
ومط�ار كربالء ال�دويل والتي ج�اءت بعد أكثر
من ش�هرين عىل جريمة املطار التي استهدفت
ق�ادة النرص ورفاقهم ،الزال الصمت يخيم عىل
الحكوم�ة العراقية ،التي تنظ�ر بعني «عوراء»
اىل االنتهاكات االمريكية عىل الس�يادة العراقية
يقابله�ا «تجري�م» واتهام باالره�اب ملن يقوم
باس�تهداف املق�رات االمريكية يف الع�راق كرد
عىل الخروقات التي تطال السيادة املحلية.
مراقب�ون للش�أن الس�يايس ،رص�دوا يف بيان
العتب�ة الحس�ينية الجدي�د ال�ذي أصدرت�ه يف
الذك�رى الس�نوية االوىل للعملي�ة االمريكي�ة،
بأن�ه يحم�ل «رس�ائل» ضمنية بني الس�طور
اىل الحكوم�ة تطل�ب منها موقفا ش�جاعا إزاء
الهجمات.
وقامت قوات العدوان االمريكي يف الثالث عرش
م�ن آذار الع�ام امل�ايض ،بتنفيذ غ�ارات جوية
غاش�مة ،اس�تهدفت من خاللها مقرات تابعة
للحش�د الشعبي يف ناحية جرف النرص الواقعة
يف محافظة بابل لم تس�جل فيها أية خسائر يف
االرواح ،وكذلك اس�تهداف مط�ار كربالء (قيد
اإلنش�اء) بثالث�ة صواري�خ حي�ث راح ضحية
العملية شهيد مدني واحد.
ُ
خلي�ة االعلام االمن�ي آن�ذاك يف بيان
وأعلن�ت
َ
القصف اس�تهدف
بش�أن العمليات ،مؤكدة أن
ِ
َ
مناطق جرف النرص واملسيب والنجف االرشف
َ
َ
واالس�كندرية  ،وبين�ت ّ
اس�تهدف
القصف
اأن
َ
وأف�واج الط�وارئ ومغاوي� َر
مق�رات الحش�د
ِ
َ
الجيش العراقي.
يف
عرشة
التاسعة
الفرقة
ِ
ويأت�ي هذا العمل االمريك�ي ،مخالفا لألعراف
الدستورية والعسكرية ،خصوصا أن ماتسمى

ق�وات التحالف الدويل مكلف�ة بمهمة التدريب
وكذلك تنفي�ذ الطلعات الجوي�ة ضد جماعات
داعش االجرامية يف العراق.
وجاءت ه�ذه العملية بعد م�رور  70يوما عىل
الخرق الس�يادي االكرب ال�ذي طال قادة النرص

الش�هيدين قاس�م س�ليماني /قائ�د الحرس
الث�وري ،وأبو مه�دي املهن�دس /نائب رئيس
هيأة الحش�د الش�عبي ورفاقهما ،بالقرب من
مطار بغداد الدويل.
ولم تس�تطع الحكومة املركزية آنذاك (حكومة

الحقوق البرلمانية :قانون حرية التعبير
سيطرح للتصويت قريبا
املراقب العراقي /بغداد...
أعلنت لجن�ة حقوق اإلنس�ان يف
مجل�س الن�واب ،امس الس�بت،
عن إنجاز مشروع قـــــانون
حري�ة التعبير والتصوي�ت عليه
قريبا ،مؤكدة ان ترشيع القانون
رضورة ملحة.
وقال نائ�ب رئي�س اللجنة قيص
عباس يف ترصيح تابعته «املراقب
العراق�ي» إن «مشروع قان�ون

حري�ة التعبير بانتظ�ار طرحه
يف ج�دول األعم�ال» ،مبين�ا أن
«ترشي�ع القان�ون ب�ات رضورة
ملح�ة بع�د انفت�اح الع�راق عىل
العالم الخارجي».
وأض�اف عب�اس ،أن�ه «ال توج�د
خالف�ات جوهرية عىل القانون»،
الفت�ا إىل أن «قان�ون حري�ة
ال�راي والتعبيـــــر س�يعرض
للتصوي�ت يف غض�ون واالي�ام

بالــوثيقـة

الشريط األمين

طل����ب نياب����ي إلى اللجن����ة العليا
للصحة لتخفيف اجراءات الحظر.

املقبلة».
وكان�ت لجن�ة حق�وق اإلنس�ان
النيابية كش�فت يف وقت س�ابق،
عن أب�رز توصياتها ومقرتاحاتها
بشان قانون حرية الراي والتعبري
والتظاهر السلمي  ،مؤكدة أنه تم
االتف�اق عىل جمـــــي�ع البنود
وأي بن�د يتم الخلاف عليه فهذا
راجــــــ�ع إىل إرادة مجل�س
النواب.

ً
مبكرا
كتلة نيابية :الوقت مازال
لعقد التحالفات السياسية

املراقب العراقي /بغداد...
أكد النائب ع�ن تيار الحكمة س�الم الطفييل،
امس الس�بت ،اس�تمرار الحوارات بني القوى
السياس�ـــــية بش�أن تش�كيل التحالفات
االنتخابات ،معتربا أن الوقت الزال مبكرا امام
القــــــوى السياس�ية لتشكيل التحالفات
االنتخابية.
وق�ال الطفيلي ،يف ترصي�ح تابعت�ه «املراقب
العراقي» إن «حوارات القوى السياسية بشأن
تش�كيل التحالف�ات االنتخابي�ة ،قائم�ة منذ

م�ا يقارب ش�هرين ،لكن لم تص�ل إىل مراحل
متقـــــدم�ة ،وهــــ�ي مس�تمرة حت�ى
اآلن دون حس�ــــم الق�وى السيـــاس�ية
تحالفاتها».
وأضاف ،ان «هناك وقتا ً امام القوى السياسية
لتشكيـــــل تحالفات انتخابية كبرية ،ولهذا
هي مس�تمرة يف الحوار والتفاوض ،وسيكون
اإلعــــلان عـــــن ه�ذه التحالفات ،قبل
مــــوع�د االغــــالق النهائ�ي بأيام قليلة
جداً».

نائب ايزيدي :حزب بارزاني يعمل على إثارة
الفوضى في سنجار
املراقب العراقي /بغداد...
اته�م القي�ادي االيزيدي قادر م�راد ،امس
الس�بت ،الحزب الديمقراطي الكردستاني
برئاس�ة مس�عود البارزاني واإلعالم التابع
له بمحاولة إثارة الفوىض يف قضاء سنجار.
وق�ال م�راد ،يف ترصي�ح تابعت�ه «املراقب
العراق�ي» إن «ماج�رى قب�ل يومين ه�و
خالف بس�يط مع الق�وات األمنية وتم حل
املش�كلة رسيع�ا» ،مؤكدا أنه «ل�م تقم أي
قوة باالعتداء عىل الجيش إطالقا».
وأضاف أن «حزب بارزاني يحاول استثمار
كل فرص�ة م�ن آج�ل التنكي�ل بالوض�ع
األمني يف س�نجار وإث�ارة الفوىض ملصالح
سياس�ية ،ومن آجل إتاحة الفرصة لتقدم
القوات الرتكية وسيطرتها عىل سنجار».
وأوض�ح م�راد ،أن «م�ا يتح�دث ب�ه قادة
الح�زب الديمقراط�ي حول وج�ود فوىض
أمني�ة يف س�نجار الصحة له�ا» ،مؤكدا ان
«الفصائ�ل يف س�نجار قد س�لمت مقراتها
للجي�ش والرشطة االتحادية وانس�حبت 5
كيلو مرت».
وش�دد م�راد على «دع�م الق�وات األمنية
يف خط�وط الص�د األوىل ملن�ع أي هجم�ات
تستهدف املواطنني يف قضاء سنجار».

القبض عىل ارهابيين اثنين يف عملية
عسكرية مباغتة ببغداد
املراقب العراقي /بغداد...
كشف الناطق باسم القائد العام
للق�وات املس�لحة الل�واء يحيى
رسول ،امس الس�بت ،عن القاء
القب�ض على ارهابيين اثنين
يف عملي�ة عس�كرية مباغت�ة يف
العاصمة بغداد.
وق�ال رس�ول ،يف بي�ان تلق�ت
«املراق�ب العراقي» نس�خة منه
إنه «تش�كيالت جه�از مُ كافحة
اإلرهاب البطلة تواصل عملياتها
املُباغت�ة وفق�ا ً ملعلوم�ات
اس�تخبارية دقيق�ة تس�تهدف

ع�ادل املهدي) من تقديم أي موقف أو احتجاج
لكونه�ا حكوم�ة ترصي�ف أعم�ال يومية ولم
يكن بمقدورها اتخاذ أي إجراء ،إال أن حكومة
مصطف�ى الكاظم�ي ،التزم�ت الصم�ت إزاء
العملية ولم تتخذ أي موقف كجزء من مهمتها

يف حف�ظ الس�يادة الوطني�ة م�ن االعت�داءات
االجنبية ،سيما االمريكية منها.
ورفعت العتبة الحس�ينية دعوى قضائية أمام
محاك�م دولية ض�د الوالي�ات املتحدة بس�بب
قصفه�ا للمط�ار املدني ،مؤك�دة تواصلها مع

ُ
حيث
بقاي�ا عصاب�ات داعـ�ش
تمكن ُ
شجعان جهازنا من إلقاء

القب�ض على إرهاب�ي مُ تخفي
بين املواطنني يف ح�ي الخرضاء
بالعاصمة بغداد بعملي ٍة شهدت
إس�تخدام أس�لوب إس�تخباري
مُ تقدم».
واضاف «انه�م تمكنوا من إلقاء
القبض عىل إرهابي آخر يف قضاء
عن�ة غرب�ي محافظ�ة األنب�ار،
ويف ناحي�ة العل�م بمُ حافظ�ة
صالح الدي�ن احكم ابطال جهاز
مكافحة اإلره�اب قبضتهم عىل
هدفين م�ن عصاب�ات داعـش
اإلرهابية».

محافظ صالح الدين يكشف عن
خطط جديدة لفرض االمن
املراقب العراقي /صالح الدين...
أك�د محاف�ظ صلاح الدي�ن عم�ار
الجبوري ،امس الس�بت ،وضع خطط
جدي�دة الس�تعادة ف�رض االم�ن يف
املحافظة.
وق�ال الجب�وري ،يف ترصي�ح تابعت�ه
«املراقب العراق�ي» إن «القيادة مهتمة
بموضوع االستقرار االمني يف املحافظة
واخذت عىل عاتقها اجراءات كثرية».
وبين أن «جميع مناطق صلاح الدين
ستش�هد اس�تقرارا امني�ا م�ن خلال
التع�اون واالهتم�ام الكبير م�ن قبل
الحكومة واالجهزة االمنية بهذا امللف».

وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي قد
اكد أن مداوالت بشأن مطالب استبدال
قطعات عسكرية يف صالح الدين.

عدد من الوزارات والجهات الحكومية الرسمية
للكشف عن احتمالية وجود أسلحة بايولوجية
أو جرثومية أو كيمياوية استخدمها االمريكان
يف حادث قصف مطار كربالء الدويل.
والي�وم وبع�د مرور س�نة كاملة على العملية
االمريكي�ة ،أص�درت العتب�ة الحس�ينية بيانا
جدي�دا ،أكدت فيه أن القص�ف األمريكي ملطار
كربالء الدويل أدى اىل تأخري العمل ( )6أشهر.
وللحدي�ث أكثر ح�ول ه�ذا املل�ف ،رأى املحلل
السيايس حسني الكناني ،أنه «من املستغرب أن
نجد حكومة مصطفى الكاظمي ليس�ت بصدد
اتخاذ أي موقف ش�أنه الرد عىل خرق السيادة
العراقية من قب�ل الجانب االمريك�ي» ،معتربا
أن «ذلك يؤرش حال�ة من التناغم بني الحكومة
وبين ما تطرح�ه االدارة االمريكي�ة يف العراق،
وكذلك يف عمليات قصف الحشد الشعبي».
وق�ال الكنان�ي ،يف ترصي�ح ل�ـ «املراق�ب
العراقي»إن «هذه الحكوم�ة غري مؤهلة لفتح
هك�ذا ملف�ات ،س�واء فيما يخص اس�تهداف
مطار كربالء أو قصف مقرات الحش�د الشعبي
يف ناحي�ة جرف النرص ،لكن يف الوقت ذاته نجد
إدان�ات ومواق�ف متع�ددة م�ن الحكومة عند
استهداف املقرات االمريكية وسفارة واشنطن
يف بغداد».
وأضاف ،أن «الحكومة تنظر اىل املشهد العراقي
– االمريك�ي بعين «ع�وراء» بس�بب تناق�ض
مواقفها إزاء املتغريات التي تقع بني الطرفني».
وأش�ار اىل أن «بي�ان العتبة الحس�ينية الجديد
ح�ول ذكرى العملية التي طال�ت مطار كربالء
ومقرات الحشد الشعبي يف جرف النرص ،يحمل
رس�ائل ضمنية اىل الحكومة تطالبها برضورة
أن يكون هناك موقف رس�مي أو رد دبلومايس
تج�اه االنته�اكات املتك�ررة على الس�يادة
العراقية».

 ٣كذب���ات خالل اس���بوع واحد
فضحت صبيان السفارات:

تغريدة

 الطفل المختطف#والد_علي_جاسب مجزرة#البودور هذه نتيجة تح ّول الصحافةبيد الجيوش االلكترونية التي
حذرن���ا م���ن تداعياته���ا منذ
.٢٠١٦

االعالمي مازن الزيدي

إصبع عىل الجرح ..

استراحة  ..قرار تحت االضطرار ..
سيكون مقايل هذا اليوم هو آخر ما أكتب قبل االسرتاحة
التي قررت أن أركن يف ظاللها حتى إشعار آخر  .سأتوقف
عن الكتابة حتى تس�تقر هواجس نفيس من تداعيات ما
أرى وأسمع وأعيش .
واق�ع مخي�ف وحقائق صادم�ة ومتواليات م�ن الخيبة
ومتوات�رات م�ن الخ�ذالن وركام م�ن الظل�م وتداعيات
الخ�وف م�ن املجه�ول واإلحس�اس ب�األرس يف صومع�ة
التشاؤم بعدما تفىش الفساد وتفرعن الفاسدون وانترش
الجهل واس�تفحل الجاهلون واس�توطن الرعاع يف ربوع
وطني وعاثوا يف األرض فس�ادا بعقول مسطحة وأصوات
ناعق�ة ونف�وس فاج�رة وذوات جاهلة وقل�وب مريضة
وعي�ون ال تبصر وبصائ�ر ال ترى وآذان ال تس�مع إال ما
تريد وتش�تهي وال تقرأ ما نكت�ب وال تفهم ما نحكي وال
تعرف ما يجري وال تدري أو ال تريد أن تدري .
س�أتوقف ع�ن الكتاب�ة فليس هناك م�ن يق�رأ وإن قرأ
البع�ض فلا ص�دى وال فعل وال ح�راك وال نف�ع وال هم
يحزنون إال من بعض وريقات ذبلت وتالشت بني جفاف
الدنيا وغبار الشارع وضوضاء القوم .
س�أتوقف ع�ن الكتاب�ة وه�ي
اسرتاحة ليس إال  .اسرتاحة تحت
االضط�رار وليس بحك�م االختيار
حتى يش�اء الله أمرًا آخ� َر أو تهدأ
إرهاص�ات ذاتي وب�ؤس يحيطني
وقل�ق ال يفارقني وخوف ال أعرف
فحواه وحزن يس�توطن الوجدان
لوط�ن كان وم�ا كان ويب�دو أنه
س ُيميس يف خرب كان .
منهل عبد األمري المرشدي ..
لل ِه َدر َ
ُّك أيُّها العراق الجريح السقيم
العلي�ل املظل�وم واملهظ�وم واملغ�دور واملضح�وك علي�ه
واملشموت به والقادم ال ُينبئ بخري .
ع�ذرا فإني أرى الكل يضحك على الكل والكل يكذب عىل
ال�كل والكل يرسق م�ن الكل والكل يش�مت بالكل والكل
يغ�در بالكل حت�ى املضح�وك عليه�م واملك�ذوب عليهم
واملرسوق منهم واملش�موت بهم واملغدورون والبائس�ون
والفاش�لون إال م�ن بعض وريق�ات ذبلت وتالش�ت بني
جف�اف الدني�ا وغب�ار الش�ارع وضوضاء الق�وم  .أخريا
وليس آخرا أقول .
وجه�ة نظ�ري الش�خصية  .علين�ا أن ُن ِق َّر ونعترف أننا
بحاجة إىل أن نعيد قراءتنا ونحفز الذاكرة للمعاني النبيلة
يف حياتن�ا واملنظوم�ة القيمية التي تربينا عليها ونش�أنا
فيها عىس أن نتذكر ماذا يعني املوقف وماهي الكلمة وأي
يشء هو الرشف والكرام�ة والصداقة وماذا تعني األخوّة
وصلة الرحم والصدق وكم هي غالية ثوابتنا ومقدس�اتنا
ومل�اذا ه�ي غالية وماذا يعن�ي الوطن  ..ع�ذرا فال بد من
االسرتاحة حتى إشعار آخر وإىل اللقـــاء بعدها إن شاء
الله.

اسعار الذهب

المالية النيابية تؤكد تضمين تخصيصات
لجميع المتعاقدين في الموازنة

اسعار الذهب عيار  64,056 18دينار

اسعار الذهب عيار  74,743 21دينار

3

ج�ددت اللجنة املالي�ة النيابي�ة  ،تأكيده�ا بتضمني
التخصيص�ات لجمي�ع املتعاقدي�ن يف موازن�ة العام
الجاري.
وقال عضو اللجنة ثام�ر ذيبان ،إن «تخصيص أكثر
من تريليون دينار للمش�مولني بقرار  315يف موازنة
 2021يش�مل جميع املتعاقدين واألج�راء يف وزارات
الدولة».
واش�ار اىل املضي «ببــــنود املوازنة يف جلس�ة غدا
االثنين س�واء حصـــ�ل اتف�اق م�ع اإلقلي�م او لم
يحصل».

اسعار الفضة

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي

اسعار النفط

برنت 69.18

النقل  :المباشرة بالربط السككي
مع دول الجوار نهاية العام الحالي
أك�دت الش�ـــــركة العام�ة لتنفي�ذ مش�اريع النق�ل
واملواصـــلات ،املب�ارشة بتنفــــــيذ مشروع الربط
الس�ككــــــــي م�ع دول الجــ�وار قب�ل نهاية العام
الحايل.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشكة زي�د خليل األس�دي يف ترصيح
صحفي َّ
إن «الربط الس�ككي مــــ�ع دول الجوار يكون
متواز م�ع بناء
وبش�ـــكل
الع�راق،
مصلح�ة
بمراع�اة
ٍ
املوان�ئ وخــــدم�ة الرتانزيت ،وبم�ا يخـــــدم العمل
النقيل».
واش�ار االس�ــــدي ،اىل الحاجة لتمويل كبري واستمالك
لألرايض التي تم ُّر بها الخطوط.

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االحد  14آذار  2021العدد  2544السنة الحادية عشرة

Almuraqeb Aliraqi Newspaper
ً
دوالرا للبرميل

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

األمريكي 65.57

ً
دوالرا

اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

سعر بيع الدوالر = 146.000

دينار

سعر شراء الدوالر = 145.000

دينار

األمم المتحدة ترصد آثارا كارثية لتغيير سعر صرف الدوالر

معدالت الفقر تصل إلى  % 31.7والتخطيط ترفع توصيات للحكومة برفع قيمة الدينار
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي

حملت لجن���ة االقتصاد واالس���تثمار النيابية ،
جهتين مس���ؤولية تغيير س���عر صرف الدوالر
 ،فيم���ا اتهم���ت وزي���ر المالية عل���ي عالوي
بالتضييق على المواطنين العراقيين أصحاب
الدخل المحدود.
وقالت اللجنة ،إن “رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي ووزير املالية
عيل علاوي هم�ا م�ن يتحمالن
تبعات ارتفاع سعر رصف الدوالر
مقابل الدينار العراقي.
وميداني�ا  ,م�ا زال�ت البضائ�ع
والسلع تسجل ارتفاعا متصاعدا
جراء سياس�ة الحكومة الفاشلة
يف إدارة املل�ف االقتص�ادي واملايل
 ,واالم�ر لم يتوق�ف عند ذلك فقد
س�جلت مع�دالت الفق�ر أعلى
درجاته�ا  ,وحس�ب إحصائي�ات

عاملية  ,ما يشير اىل تعاطف دويل
م�ع معان�اة العراقيين  ,بينم�ا
حكومتهم تلتزم الصمت إزاء أنني
الفقراء .
برنام�ج االغذية العاملي يف العراق
التاب�ع لألمم املتحدة كش�ف عن
ارتفاع سعر س�لة الغذاء اىل %14
بعد تخفيض قيمة العملة املحلية
أمام الدوالر ،بينما دعا اىل صياغة
سياس�ات لزي�ادة املس�اهمة يف
الناتج املحيل اإلجمايل.
وق�ال ممث�ل برنام�ج األغذي�ة

العامل�ي يف الع�راق عب�د الرحمن
ميج�اج  ،إن “الربنام�ج يرص�د
أس�عار املواد الغذائية ،بما يف ذلك
متوسط سلة الغذاء البالغ 2100
سعرة حرارية يف اليوم”.
وأض�اف ميج�اج أن “ ٪ 10م�ن
الناس يستخدمون “سرتاتيجيات
التأقل�م” للمس�اعدة يف وضعهم
 ،ألنه�م ال يملكون م�ا يكفي من
الطع�ام لتناول�ه .من بين هؤالء
 ، ٪ 10نحو  ٪ 35يشترون أغذية
أرخ�ص ,وم�ن نفس ال�ـ ، ٪ 10
يقرتض نحو  ٪ 27طعاما.
ويف ه�ذا الش�أن  ,أك�د املخت�ص
بالش�أن االقتص�ادي جاس�م
الطائ�ي ,أن م�ا يش�هده الع�راق
مأساة كبرية وحسب إحصائيات
برنام�ج االغذية العاملي يف العراق
 ,م�ا يعد نكس�ة يف عمل حكومة
الكاظمي  ,الذي مازال يرص وزير
ماليته بأن قرار رفع سعر رصف
ال�دوالر اليؤث�ر على العراقيين ,
وه�ذا نات�ج لكون�ه اليعي�ش يف

املجتمع وإنما يف قصور الش�عب
الت�ي اس�تغلت لرفاهي�ة الطبقة
السياسية.
وق�ال الطائ�ي يف اتص�ال م�ع (

املراق�ب العراق�ي) :لقد كش�فت
االم�م املتحدة وبتقارير رس�مية
ارتف�اع مع�دالت الفق�ر اىل أكثر
من  %31يف الع�راق  ,وأن برنامج

االغذية العاملية يوزع مس�اعدات
غذائية بحدود  849000ش�خص
يف جمي�ع أنح�اء الع�راق  ,وهذه
الترصيح�ات معيب�ة بح�ق

نصيف  :وضع سيطرات بين اإلقليم والمحافظات
االخرى لمنع دخول البضائع المستوردة

أرقام واقتصاد

141

دعت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء إىل املوافقة
عىل وضع س�يطرات بني اإلقليم ومناطق الس�لطة
االتحادي�ة ملن�ع دخ�ول البضائع املس�توردة وغري
املرخص�ة القادم�ة م�ن املناف�ذ التابع�ة لحكومة
اإلقليم ،وذلك بدالً من وضع الحاجز الكمركي حول
بغداد .
وقال�ت يف بي�ان « أن معظ�م البضائ�ع املس�توردة

الف برميل االرتفاع في
صادرات النفط العراقي
المريكا خالل االسبوع
الماضي

755

ميكا واط قيمة جولة التراخيص
للطاقة الشمسية في خمس
محافظات هي النجف وكربالء
وبابل والديوانية والسماوة

املمنوعة تدخل اىل العراق عن طريق املنافذ الحدودية
الخاضع�ة لس�يطرة اإلقلي�م ،وم�ن بينه�ا امل�واد
املرسطنة واألغذية الفاس�دة واألجهزة املغشوش�ة
ومختل�ف البضائ�ع املمنوعة من االس�ترياد والتي
تصل بسهولة إىل وسط وجنوب العراق «.
وأوضح�ت نصي�ف  »:إن هن�اك أنب�اء تفي�د ب�أن
الحكوم�ة تعمل حاليا عىل انش�اء حاج�ز كمركي
ح�ول العاصم�ة بغ�داد ملن�ع البضائع املس�توردة
الداخلة م�ن منافذ اإلقليم ،وه�ذا الحاجز لن ينفع
مطلقا ً يف إيقاف تدفق البضائع املمنوعة والفاسدة
من االقليم ،بل س�يخنق بغ�داد ويحارصها ويجعل
اس�عار البضائع مرتفعة فيها ويف محافظتي دياىل
وصالح الدين «.
وبين�ت  »:أن الس�يطرات بينن�ا وبين االقلي�م هي
افض�ل حل ورضبة موجعة للمهربين الذين اليأتي
منه�م غير الس�موم وتدمير االقتص�اد الوطني،
وبالت�ايل نأم�ل أن يوافق الس�يد الكاظمي عىل هذا
الطرح الذي تقدمت به عدة جهات حكومية «.

الحكوم�ة  ,فبل�د غن�ي ويمتل�ك
أكبر إحتياطات النف�ط ومعظم
ش�عبه يعاني م�ن الفق�ر وعدم
اس�تطاعته رشاء م�واد غذائي�ة
كافية  ,بينم�ا حكومته والطبقة
السياسية يعيشون يف ترف مادي
وهدر مايل وفس�اد شمل موازنته
السنوية  ,بل إن مفردات البطاقة
التمويني�ة أصبح�ت منج�زا
لحكومة الكاظمي.
م�ن جهته�ا كش�فت وزارة
التخطيط  ،أنها سرتفع توصيات
ملجلس الوزراء بشأن تغيري سعر
العملة عىل املشاريع.
وق�ال إعلام وزارة التخطي�ط يف
ّ
املشكلة بموجب
بيان  ،إن اللجنة
ق�رار مجل�س ال�وزراء ذي الرقم
 ٦٣لس�نة  ،٢٠٢١والتي س�تتوىل
دراس�ة ما ترتب عىل تغيري سعر
رصف العملة ،عق�دت اجتماعها
االول يف وزارة التخطيط.
وعلى صعي�د متص�ل أوض�ح
املخت�ص بالش�أن االقتص�ادي

عبد الحسين الش�مري  ,أن قرار
تخفي�ض قيم�ة الدينار ل�ه آثار
كارثي�ة  ,والحكوم�ة تعل�م بذلك
لكنه�ا تتجاهل دعوات الربملانيني
والكتل السياس�ية  ,رغم تحسن
أس�عار النف�ط التي المس�ت الـ
 70دوالرا للربمي�ل وبفائض مايل
كبري عما تم تثبيته لس�عر النفط
يف املوازنة .
وق�ال الش�مري يف اتص�ال مع (
املراق�ب العراق�ي) :إن الس�وق
املحلية تش�هد ارتفاع�ا متواصال
ألس�عار امل�واد الغذائي�ة يف غياب
الرقابة االقتصادية عىل االس�واق
 ,ب�ل إن هن�اك تعم�دا بإش�غال
الش�عب برف�ع قيم�ة ال�دوالر
للتغطي�ة عن مش�اريع فاس�دة
تق�وم به�ا الحكوم�ة وأخطرها
اإلرصار على حص�ة اإلقلي�م يف
املوازنة ,رغ�م أنها رصحت مرارا
بعدم تسليم نفطها لبغداد لسبب
بسيط كونها باعت النفط وهو يف
بطن االرض .

واسط تعلــن إحصـــائية بانتــاجهـا
السنــوي مــن األسمـــاك
أعلن�ت مديري�ة الزراع�ة يف محافظة واس�ط  ،ان
إنتاج األسماك يف املحافظة وصل إىل ( )13ألف طن
سنويا.
وق�ال وكي�ل مدي�ر الث�روة الس�مكية يف مديري�ة
زراعة واس�ط عدنان حسين ،ان «إنتاج األس�ماك
يف املحافظ�ة وص�ل إىل ( )13ألف طن س�نويا ،وان
محافظ�ة واس�ط تمتل�ك ( )198حوضا س�مكيا
طيني�ا و( )63حوضا من األقفاص العائمة ،فضال
عن ثالثة مش�اريع لرتبية األسماك املغلقة ،إضافة
إىل املس�طحات املائي�ة املتمثل�ة بنه�ر دجلة وهور
الدملج».
واضاف أن «املحافظة حققت االكتفاء الذاتي وأنها
تصدر الس�مك بأنواع�ه إىل املحافظ�ات العراقية»،
مبينا ً أن «محافظة واس�ط تع ّد يف املرتبة االوىل من
بني املحافظات يف انتاج السمك وتتميز بوجود أنواع
مختلفة من الس�مك ومنه�ا الكاريبي والش�بوط
والبني».
م�ن جانبه ،اش�ار املهندس الزراعي حيدر حسين

إبراهي�م اىل إن «قس�م الث�روة الس�مكية بمديرية
زراع�ة واس�ط  ،فات�ح الدوائ�ر املعني�ة  ،ومنه�ا
قيادة رشطة واس�ط من اج�ل منع عمليات الصيد
الجائر» ،منوها ً اىل أن «قسم الثروة السمكية نسق
مع الدوائر ذات العالقة من اجل منع رمي النفايات
يف حوض دجلة للحفاظ عىل الثروة السمكية».

ً
ً
«كبيــرا» بتجـــربــة زراعـــة الفـــراولـــة
نجــاحــا
النجـــف تحقــق
أف�اد قس�م اإلرش�اد الزراع�ي يف محافظ�ة النج�ف ،
بتحقيق نجاح «كبير» يف تجربة زراعة فاكهة الفراولة
باملحافظة.
وق�ال نارص الفتالوي  ،إن قس�مه «حق�ق نجاحا كبريا
بزراع�ة محص�ول الفراول�ة باملحافظ�ة عىل مس�احة

بغداد تحتضن مؤتمرها
الدولي األول للمياه
احتضنت العاصمة بغداد ،امس السبت ،مؤتمرها
الدويل األول للمياه للمدة من  13إىل  14آذار الحايل،
ملناقش�ة األمن املائــ�ي والغــــذائ�ي وملفات
أخرى.
وتش�ارك يف املؤتم�ر جه�ات حكوميَّ�ة ودوليَّ�ة
ومنظم�ات األم�م املتح�دة املعنيَّة باملي�اه إضافة
إىل جامع�ة ال�دول العربيَّة والدول املتش�اطئة مع
الع�راق ،بينما س�يعقد تح�ت ش�عار (التخطيط
واإلدارة الرش�يدة مل�وارد املي�اه لتحقـــي�ق
استدامتها).
وس�يناقش مجموع�ة م�ن البحوث والدراس�ات
والتجارب العامليَّة بشأن املوارد املائيَّة ،مع الرتكيز
عىل التعاون يف مجال األنهر املشتركة بني العراق
ودول الجوار.
وتتضمن مح�اور املؤتمر التخطيط الستراتيجي
واإلدارة املتكامل�ة للم�وارد املائيَّ�ة واألم�ن املائي
والغذائ�ي ،على املس�توى الداخلي والخارج�ي
وتحدي�ات التأثير املناخ�ي والتع�اون اإلقليم�ي
وال�دويل للح� ِّد م�ن نق�ص املي�اه وتأثير األعمال
اإلرهابيَّة يف منظومة املياه وسبل تجنب مخاطرها
والح ِّد من تأثري الكوارث الطبيعيَّة.

 500متر مربع داخ�ل بيوت بالس�تيكية كتجربة أولية
لزراع�ة هذه الفاكه�ة يف النجف».وأض�اف ،أن «عملية
الزراع�ة كانت يف بادئ األمر عن طريق ش�تالت أهداها
أح�د األش�خاص للقس�م» ،الفت�ا إىل أن «انت�اج الثمار
بدأ من�ذ مطلع الع�ام الجاري وسيس�تمر لغاية مطلع

الشهر املقبل».وتابع الفتالوي بالقول« ،بعدها سيقوم
النبات بإعادة بناء نفس�ه بنفسه ،والنمو من جديد من
خالل التعلق باألرض واالمتداد فيها اس�تعدادا للموسم
القادم».وأش�ار إىل أن «الكمية املنتجة تبلغ  25كغم كل
 3او  4أي�ام وبس�عر من  3إىل  5االف دين�ار للكيلوغرام

الواح�د» ،موضح�ا ان «املس�احة املزرع�ة بإمكانها ان
تنتج أكثر لو اس�تحصلت الدعم الحكومي املناسب لها
من س�ماد وغريها م�ن األمور ،حيث أن ه�ذه الفاكهة
تعد موردا اساسيا واقتصاديا مهما ،وان إنتاجها الحايل
به�ذه الوضعي�ة يعادل إنت�اج  500كغم م�ن محصول

احصائية لشركة بريتش بتروليوم تضع العراق في المركز الخامس باحتياطيات النفط العالمية
كش�فت دراسة احصائية جديدة لرشكة
بريت�ش برتولي�وم الربيطاني�ة للطاق�ة
العاملي�ة وصل إجمايل احتياطيات النفط
املؤكدة يف العالم إىل  1.73تريليون برميل
 ،م�ع إنتاج ما يق�رب من مائ�ة مليون
برميل عامل ًيا عىل أساس يومي.
ونقل موقع ناشيونال انرتست االمريكي
يف تقري�ر ترجمت�ه وكال�ة /املعلوم�ة/
ع�ن الدراس�ة االحصائي�ة ان ” النف�ط
يع�د الرشي�ان االقتص�ادي الرئيسي
للعال�م خالل القرن املايض  ،فيما تشير
التقدي�رات اىل ان كوكب األرض يس�تمد
أكثر من ثل�ث إجمايل إنتاجه من الطاقة
م�ن النف�ط – ونتيج�ة لذل�ك  ،غال ًبا ما
تفتخ�ر تلك الدول الت�ي تتحكم يف أجزاء
كبرية م�ن احتياطي�ات النف�ط العاملية
بأكبر ق�در م�ن الق�وة الجيوسياس�ية
واالقتصادية”.
وتاب�ع ان ” فينزويلا تتص�در قائم�ة
االحتياطي�ات العاملي�ة ب�ـ  304ملي�ار
برمي�ل م�ن االحتياطيات املؤك�دة تمثل

 17,5باملائ�ة من حصة الس�وق العاملية
حي�ث تمكن�ت فينزويلا م�ن تج�اوز
الس�عودية يف حج�م االحتياطي�ات منذ
عام  ، 2011فيما حل�ت االخرية باملرتبة
الثاني�ة باحتياط�ي بل�غ اكث�ر من 300
ملي�ار برمي�ل بحص�ة تبل�غ  17.2م�ن
السوق العاملية “.

وواص�ل أن ” كندا احتل�ت املركز الثالث
باحتياطي�ات مؤكدة بلغت ما يقرب من
 170مليار برميل نفط او  9.8باملائة من
حص�ة الس�وق العاملية  ،وج�اءت ايران
باملركز الرابع على الرغم من العقوبات
االقتصادي�ة باحتياطي�ات بلغ�ت 156
ملي�ار برمي�ل او  9باملائ�ة م�ن حص�ة

العال�م “.وبني ان ” الع�راق احتل املركز
الخام�س باحتياطيات بلغت  145مليار
برمي�ل تش�كل  8.4باملائة م�ن الحصة
العاملي�ة  ،فيم�ا ج�اءت روس�يا باملركز
الس�ادس باحتياطيات بلغت  107مليار
برميل او  6.2باملائة من الحصة العاملية
ثم الكويت باملركز الس�ابع بحصة بلغت
مئ�ة مليار و  200مليون برميل ما يمثل
 5.9باملائة من الحصة العاملية”.
واوض�ح أن ” االم�ارات احتل�ت املرك�ز
الثام�ن بحصة بلغ�ت  98ملي�ار برميل
او  5.6باملائ�ة م�ن االجم�ايل العاملي ثم
الوالي�ات املتحدة باملركز التاس�ع والتي
تبلغ احتياطياته�ا  69مليار برميل او 4
باملائ�ة من االجم�ايل العاملي فيما جاءت
ليبيا باملركز العارش باحتياطي يبلغ 48
ملي�ار برميل او  2.8باملائة من الس�وق
العاملي”.
واش�ار التقرير اىل ان هذه هي اهم عرش
دول عاملي�ة تمتلك االحتياطي�ات االكرب
املؤكدة من النفط .

الخيار».ولف�ت الفتلاوي ،أن « فراول�ة النج�ف تمتاز
بطعمه�ا الحل�و ج�دا والذي يختل�ف بش�كل كبري عن
الفراول�ة املس�توردة « ،مؤكدا أن «هن�اك خطة لتعميم
زراعتها املوسم املقبل لدى بعض الفالحني يف املحافظة،
لزيادة عملية اإلنتاج».

الدوالر يستقر مع توقف
البورصة العراقية عن
التداول جراء حظر التجوال

توقف�ت البورص�ة الرئيس�ية يف س�وقي الكف�اح
والحارثية بالعاصمة بغداد عن التداول نتيجة الحظر
الشامل الذي تم تطبيقه ابتداء من يوم أمس الجمعة
والذي يستمر لغاية يوم غد األحد.
وقال مص�در ،إن أس�عار البيع والرشاء اس�تقرت يف
محال الصريفة باالٔس�واق املحلية التي فتحت البعض
منها ابوابها يف بغداد ،حيث بلغ س�عر البيع 146000
دين�ار عراقي ،بينما بلغت اس�عار الشراء 145000
دينار لكل  100دوالر امريكي.واش�ار اىل ان البورصة
يف اربي�ل عاصم�ة اقليم كوردس�تان لم تش�هد اليوم
تداوال ايضا لوجود عطلة رس�مية فيها.

4

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
عربي ودولي

االحد  14اذار  2021العدد  2544السنة الحادية عشرة

Almuraqeb Aliraqi Newspaper

«مؤامرة» المصالحة بين هادي والدوحة

المصيدة السعودية تستقطب قطر وتغريها
بـ«طعم دبلوماسي»
في الوقت الذي َّ
شكل فيه تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة مأرب ،تحديًا واسع النطاق
للحكومة المستقيلة والهاربة لمنصور هادي في التطورات السياسية والعسكرية الجارية في اليمن ،أرسل
األخير وزير خارجيته «أحمد عوض بن مبارك» إلى الدوحة ،في خطوة تبعث علی التفکير.

المراقب العراقي /متابعة

وعىل الرغ�م من اإلعالن ب�أن جدول
أعم�ال ه�ذه الزي�ارة يتضم�ن دفع
املصالح�ة العربي�ة إل�ی األم�ام
واس�تئناف العالق�ات بين ع�دن
والدوحة ،كهدف من مشاورات وزير
الخارجي�ة اليمن�ي م�ع املس�ؤولني
القطريني ،ولكن من املؤكد أن هدفها
الرئيس هو مساعدة الدوحة يف إنقاذ
م�أرب ،وبالت�ايل حكوم�ة التحال�ف
املدعومة من السعودية يف اليمن.
وال ش�ك أن مصري محافظ�ة مأرب،
آخر معق�ل لق�وات منص�ور هادي
يف ش�مال اليمن ،أصب�ح اآلن حيو ًيا

للحكوم�ة املس�تقيلة ،والس�عودية
بالنظر إلی تغيري املعادالت السياسية
والعس�كرية للح�رب ملصلحة أنصار
الل�ه بع�د الس�يطرة عل�ی م�أرب،
تفع�ل کل م�ا تس�تطيع لحفظ هذه
املحافظة .لکن م�أرب كانت تقليد ًيا
مرك�ز نش�اط اإلخ�وان املس�لمني
اليمنيني وحزب اإلصالح.
لكن جماعة اإلخوان ،بس�بب الخوف
عىل املس�تقبل بعد سقوط مأرب بيد
صنعاء ،واليأس م�ن دعم الجنوبيني
املدعومين م�ن اإلم�ارات ،يعتربون
التس�وية م�ع أنص�ار اإلسلام أحد
الخي�ارات للحفاظ على موطئ قدم

له�م يف التطورات السياس�ية؛ وجهة
نظر س�تتعزز م�ع تش�ديد الحصار
ٍ
علی مأرب.
ويف غض�ون ذلك ،يری منصور هادي
أن نفوذ الدوحة ه�و الطريق األقرب
لجذب الرأي املؤي�د لجماعة اإلخوان
املس�لمني يف حزب اإلصالح ،ملواصلة
تحالفها مع حكومة عدن.
ويف ه�ذا الس�ياق ،وبعد أن کش�فت
قط�ر ،لوس�ائل اإلعلام ع�ن زي�ارة
وزير الخارجية السعودي إىل الدوحة
وإعطاء رسالة امللك سلمان إىل تميم،
أدانت هجمات حرکة أنصار الله عىل
منشآت أرامكو النفطية.

وعل�ی الرغم م�ن التش�کيك يف قدرة
قط�ر عل�ی لع�ب دور فع�ال يف منع
انهيار التحال�ف الجنوبي ،ولكن من
وجه�ة نظ�ر الس�عوديني ،يمكن أن
يك�ون لتحسين العالق�ات بني عدن
والدوحة تأثري على ما تصفه بقطع
دع�م قط�ر امل�ايل والدعائ�ي وحت�ى
اللوجستي ألنصار الله.
والواقع أن الس�عوديني يعتقدون أن
الدوح�ة بع�د خروجه�ا م�ن تحالف
الع�دوان علی اليمن ع�ام  ،2017قد
لعبت دورًا يف فشل العملية العسكرية
الس�عودية يف اليمن بمساعدة أنصار
الله.

واقعة مستشفى السلط تدفع وزير الصحة األردني لالستقالة
المراقب العراقي /متابعة...

وضع وزير الصحة األردني نذير عبيدات استقالته
أمام رئيس الوزراء بعد حادث انقطاع األوكسجني
يف مستش�فى الس�لط الذي يعالج مرىض كورونا،
فيم�ا أكد مصدر أن اس�تقالة الوزي�ر من منصبه
جاءت تلبية ألمر ملكي.
وكان�ت وكال�ة “عم�ون” األردنية لألنب�اء ،نقلت
ع�ن مصادر طبي�ة قولها إن عدد وفي�ات انقطاع

األوكسجني عن املستشفى وصل إىل  8حاالت.
وطلب رئي�س الحكومة األردنية بشر الخصاونة
م�ن النيابة العام�ة فتح تحقيق بالح�ادث ،مؤكد
رضورة أن يتحم�ل كل من تقع عليه املس�ؤولية،
يف ح�ال ثبوته�ا ،التبعات التي تطال�ه وفق أحكام
القانون .واحتش�د العرشات أمام مش�فى السلط
الحكوم�ي يف األردن حيث ت�ويف مصابون بكورونا
نتيجة انقطاع األوكسجني.

المراقب العراقي /متابعة...

وكان�ت وكال�ة «عم�ون» األردنية لألنب�اء ،نقلت
ع�ن مصادر طبي�ة قولها إن عدد وفي�ات انقطاع
األوكسجني عن املستشفى وصل إىل .8
وطلب رئي�س الحكومة األردنية بشر الخصاونة
من النياب�ة العامة فتح تحقي�ق بالحادث ،مؤكدا
رضورة أن يتحم�ل كل من تقع عليه املس�ؤولية،
يف ح�ال ثبوته�ا ،التبعات التي تطال�ه وفق أحكام
القانون.

الربازيلية ( ،)1.Pلدى مواطن فلبيني عاد من الربازيل مؤخرا.
ووفق�ا لها ،تمل�ك الطفرت�ان  3.Pو  ، 1.Pنفس األص�ل –  .1.1.28.Bلم يتم
إثبات أن هذه الساللة أكثر عدوى أو يمكن أن تسبب مشاكل لفعالية اللقاح.
وج�اء إعلان الكش�ف عن  3.Pبع�د ش�هر تقريبا م�ن تأكي�د وزارة الصحة
الفلبيني�ة ،العث�ور عىل طفرتين E484K -و  N501Yيف عين�ات من منطقة
فيساياس املركزية.

القبض على منتج «أناشيد داعشية» كان
يخطط لهجوم إرهابي في بريطانيا
المراقب العراقي /متابعة

أعلنت الرشط�ة الربيطانية ،أنها اعتقلت رجال
أنت�ج العديد من األناش�يد التي تمج�د تنظيم
“داعش” االجرامي.
وقال�ت الرشط�ة إنه�ا أوقف�ت رجلا أنت�ج
مجموعة من األغاني تعرب عن إعجابه بتنظيم
“داعش” االجرام�ي وخطط لهجوم إرهابي يف
بريطانيا.
وأضاف�ت إن “أب�و صهي�ب ( 27عام�ا) طلب
أس�لحة ومعدات ومالبس ع�ن طريق اإلنرتنت
تجهي�زا للهج�وم ،وت�م إلقاء القب�ض عليه يف
عملية مس�لحة للرشط�ة بع�د أن طلب رشاء
سيف كبري عن طريق اإلنرتنت”.
من جهته قال رئيس قي�ادة مكافحة اإلرهاب
يف رشطة لندن ريتش�ارد س�ميث“ :خالل عدة
أش�هر س�عى املتهم للحص�ول عىل األس�لحة
واملع�دات املطلوب�ة الرت�كاب هج�وم إرهابي.

م�ع جماعة اإلخ�وان املس�لمني إلی
اليم�ن ليس يف مصلح�ة الرياض ،بل
يساعد اإلماراتيني عىل امليض قدمً ا يف
خططهم يف اليمن.
ويف غض�ون ذل�ك ،يتمث�ل الجان�ب
اآلخ�ر من نظرة الس�عودية يف تعزيز
دور الوس�اطة الذي تلعبه الدوحة يف
املعادالت اليمنية.
ويف املايض تعاملت قطر مع القضية
اليمني�ة بش�كل مختلف ع�ن الدول
األعضاء األخ�رى يف مجلس التعاون،
ً
ً
وس�يطا بين حكومة
أحيانا
وكانت
منصور هادي وأنصار الله.
وكان امللف اليمني من أهم االعتبارات
التي دفع�ت قطر إىل االنس�حاب من
التحال�ف الس�عودي يف ح�رب اليمن
منتص�ف ع�ام  .2017يف ذلك الوقت،
برَّر التحالف الذي تقوده الس�عودية
ق�راره بن�ا ًء عىل مزاع�م تتحدث عن
دعم قطر ألنصار الله.
وم�ع ذل�ك ،ف�إن االنس�حاب م�ن
التحالف ،تماش�يا ً مع صعود مكانة
قط�ر اإلقليمي�ة يف فترة م�ا بع�د
الحظر ،زاد أيض�ا ً من دور الدوحة يف
التطورات اليمنية ،وكان هذا بس�بب
تكوي�ن عالق�ات أفضل بين صنعاء
والدوحة بالقياس إلی الدول األعضاء
األخ�رى يف مجلس التع�اون ،وکذلك
دعم قطر املنفص�ل لجماعة اإلخوان
اليمنيني.
واآلن ،يف فترة ما بعد املصالحة ،التي
أعلنت فيه�ا قطر مرارًا اس�تعدادها
للع�ب دور الوس�يط بين إي�ران
والس�عودية بش�أن األزم�ة اليمنية،
يسعى الس�عوديون الس�تغالل هذه
الفرصة لتقليص نفوذ قطر يف اليمن
وإبعاد ما يصفونه بتحركات الدوحة
ضد تقدم العمليات العسكرية.
ويف الواق�ع ،إن تح�رك الس�عودية
إلرس�ال وزي�ر خارجي�ة حكوم�ة
منصور هادي املس�تقيلة إىل الدوحة،
يهدف بال ش�ك لضرب العالقات بني
الدوحة وصنعاء ،وليس القبول بدور
الوساطة القطري.

فرنسا «متوترة» من تداعيات
انتشار “كوفيد  ”-19في باريس

المراقب العراقي /متابعة...

ح�ذر رئيس ال�وزراء الفرنيس ،جان كاس�تكس ،من أن وضع انتش�ار
مرض “كوفيد  ”19-الناتج عن فريوس “كورونا” املس�تجد يف منطقة
باريس متوتر للغاية.
وقال كاس�تكس ،إن الس�لطات الفرنس�ية مس�تعدة التخاذ إجراءات
جديدة للحد من انتش�ار الفريوس ،لكنه لم يعلن تش�ديد حظر التجول
أو فرض إغالق إقليمي جديد ،بحسب وكالة “رويرتز”.
وأض�اف كاس�تكس أن�ه تم تطعي�م أكثر م�ن  300ألف ش�خص عىل
مس�توى البالد اليوم الجمعة ،وهو رقم قيايس جديد ،وتابع أنه س�يتم
اإلرساع يف حمل�ة التطعي�م يف منطق�ة إيل دو فرانس ح�ول باريس يف
نهاية األسبوع الحايل.
وكان وزي�ر الصح�ة الفرنسي أوليفييه فيران ،قد وص�ف ،الخميس،
الوض�ع الصح�ي يف فرنس�ا بـ”املقلق” ،رغ�م القيود املش�ددة وحظر
التجول املفروض يف كافة أنحاء البالد.

المراقب العراقي /متابعة...

يس�عى االحتلال الصهيوني إىل تنفي�ذ عمليات هدم
تط�ال  100منزل مالصق للمس�جد األقصى املبارك،
بهدف تحويلها إىل “حديقة توراتية” لصالح مشاريع
ومخططات تهويدية.
وبحس�ب وكالة “فلس�طني الي�وم” قال فخ�ري أبو
دياب عضو لجنة الدفاع عن حي البس�تان وس�لوان:
“إن بلدي�ة االحتلال عازم�ة عىل هدم حي البس�تان
املالصق للمس�جد األقىص متنكرة لالتفاقيات كافة،
ومتجاهلة كل املخططات”.
وأضاف أب�و دياب“ :عدد املن�ازل يف الحي التي ينوي
االحتلال هدمه�ا  100من�زل ،األم�ر الذي س�يحدث
كارثة إنس�انية س�تلحق املئات من السكان يف الحي
والقاطنني فيه منذ زمن بعيد”.
وكش�ف أبو دياب بأن بلدية العدو أبلغت لجنة الدفاع
بإلغ�اء كل االتفاقي�ات م�ع حي البس�تان ،ورفضها
كل املخطط�ات الهندس�ية التي طلبتها من الس�كان

كمخط�ط بدي�ل ع�ن اله�دم .وأوض�ح أن محكم�ة
االحتلال رفضت إعطاء تمدي�د بتجميد أوامر الهدم،
الت�ي وزعته�ا على س�كان الح�ي مؤخ�را ،ومن ثم
س�يتم الهدم للمنازل كافة ،تمهي�دا إلقامة “حديقة
توراتية” .وأش�ار أب�و دياب إىل أنه بع�د رفض بلدية
العدو املخططات الهندسية والتنصل من االتفاقيات،
يتخوف السكان من هدم منازلهم يف أي لحظة.

وأض�اف“ :ه�ذه الخطوة تش�كل س�ابقة خطرية يف
تاري�خ القدس ،وبداية لهدم جماع�ي وترحيل أحياء
بأكملها ،بهدف تفريغ املدينة من سكانها األصليني”.
كم�ا ح�ذر أب�و دي�اب م�ن تداعي�ات قي�ام الكي�ان
الصهيوني بتنفيذ مخطط الهدم بحق حي البس�تان
قائلا“ :هدم الحي س�يكون ل�ه تداعي�ات ومخاطر
كبرية عىل املقدس�يني ،بحيث س�يتبعه ه�دم ألحياء
أخ�رى ،به�دف االنقضاض على املس�جد األقىص”،
مؤك�دا بأن املقدس�يني س�يتصدون لتل�ك املحاوالت،
مس�تطردا“ :س�نعزز وجودن�ا وصمودن�ا يف خيم�ة
االعتص�ام الت�ي أقامه�ا الس�كان ملواجه�ة مخطط
الهدم ،وس�نتوجه إىل املؤسسات الحقوقية والدولية،
ألجل حماية منازلنا”.
وناش�د أب�و دي�اب املجتم�ع ال�دويل واملؤسس�ات
الحقوقية والدبلوماس�يني والفصائل الفلس�طينية،
للتح�رك العاج�ل والضغط عىل االحتلال لوقف هدم
منازل حي البستان وطرد السكان.

أخبار من الصحف والمجالت
هآرتس :زوجة نتنياهو تتحكم بتعيين
قادة األجهزة األمنية
المراقب العراقي /متابعة ...

هو ش�خص خطري ألبعد حد لكنن�ا تمكنا من
التدخل وإلقاء القبض عليه قبل أن يتمكن من
تنفيذ الهجوم”.

المراقب العراقي /متابعة...

أك�د املتحدث باس�م الخارجية االيرانية س�عيد خطي�ب زادة ،أن بالده
ومثلم�ا رصح قائ�د الثورة اإلسلامية الس�يد عيل الخامنئي س�توقف
اجراءاتها التعويضية بعد رفع الحظر من قبل امريكا.
وقال خطيب زادة يف ترصيح له ردا عىل سؤال حول ترصيحات مستشار
رئيس الجمهورية حس�ام الدين آش�نا لصحيفة “االخبار” ،إن وجهات
النظر املطروحة يف هذه املقابلة ش�خصية ولم يتم التنسيق بشانها مع
وزارة الخارجية او الدكتور ظريف.
وأضاف خطيب زادة ،ان “موقف ايران حول عدم التزام الواليات املتحدة
بتعهداتها يف اطار القرار  2231الصادر عن مجلس االمن الدويل وطريق
عودة ه�ذا البلد (امريكا) واضح وقد تم تبيان�ه بدقة ووضوح من قبل
وزير الخارجية م�رارا بعد رفع الحظر من قبل امريكا فان ايران مثلما
رصح سماحة قائد الثورة ستوقف اجراءاتها التعويضية”.

االحتالل يخطط لهدم  100منزل فلسطيني مالصق لألقصى

اكتشاف ساللة كورونا جديدة في الفلبين
أعلنت الس�لطات الفلبينية ،السبت ،أنها اكتش�فت ساللة جديدة من فريوس
كورونا يف البالد.
ونقل�ت مجموع�ة  ABS-CBNاإلعالمي�ة ،ع�ن الس�لطات ،أنه تمت تس�مية
السلالة ب�ـ  ،3.Pمبينة أن عدد الحاملني لهذا النوع م�ن الفريوس ،بلغ حتى
اآلن  98حال�ة .وأكدت وزارة الصحة يف البالد اكتش�اف الحال�ة األوىل للطفرة

ومن ناحية أخرى ،تأمل الس�عودية
يف االس�تفادة م�ن األج�واء املتناوبة
للعالقات مع تركيا وقطر ،لتحسين
وضعها الصعب يف اليمن.
وإضاف�ة إىل أن تركي�ا كان�ت م�ورِّد
جزء م�ن وح�دة الطائرات املسيرة
التابعة للجيش السعودي يف السنوات
األخرية ،أفادت بعض وسائل اإلعالم
اليوم يف تقارير غري مؤكدة عن دخول
تركي�ا املنطق�ة ،كزعيم�ة لإلخ�وان
لتقدي�م الدع�م العس�كري للتحالف
السعودي يف الحرب اليمنية.
وت�درك الس�عودية جي� ًدا حقيق�ة
أن انتق�ال الخصوم�ات اإلقليمي�ة

إيران تتجه نحو إيقاف
«اإلجراءات التعويضية»
بعد رفع الحظر

كش�فت صحيف�ة «هآرت�س» أن
زوج�ة رئيس وزراء االحتالل ،س�ارة
نتنياه�و ،لها حق املوافقة عىل تعيني
قادة األجهزة األمنية اإلرسائيلية.
ونقل�ت الصحيف�ة يف تقري�ر لها عن
نائب مدير ع�ام الصناع�ات الجوية
الس�ابق ،الجن�رال ديفيد ب�ن آرتيس،
قوله ،إنه اطل�ع عىل اتفاق رسي بني
بنيامين وس�ارة نتنياه�و ،تحصلت
بموجب�ه األخرية عىل نفوذ وس�طوة
هائل�ة يف مجال التعيين�ات ،وخاصة
التعيينات األمنية.
وق�دم آرتيس ش�هادة مص�ورة أمام

صحفي إرسائييل يدع�ى دان رافيف،
أكد فيه�ا أن الزوجين نتنياهو وقعا
على االتف�اق الرسي بحض�ور دافيد
ش�يمرون ،قريب ومحام�ي نتنياهو
نفسه ،وأحد أقرب املستشارين إليه،
إال أن شيمرون نفى هذا االتفاق.
وأش�ار آرتسي يف ش�هادته إىل أن
االتف�اق السري لس�ارة نتنياه�و،
يقضي ب�أن تعيين رئي�س أركان
الجيش اإلرسائيلي ،ورئييس جهازي
املوس�اد والش�اباك ،ال ب�د أن يك�ون
ممه�ورا بمصادق�ة س�ارة نتنياهو
نفس�ها ،كما أنه بإمكانها املشاركة
يف اجتماعات رسية.

«واشنطن تايمز» :أكثر من نصف األميركيين
ال يثقون بجيشهم!
المراقب العراقي /متابعة...

كشفت دراسة جديدة اجرتها مؤسسة ومعهد رونالد ريغان
االمريك�ي ومقره يف كاليفورنيا إن هن�اك تراج ًعا يف الثقة يف
الجيش االمريكي بني س�كان البالد ،مضيفة ان البالد تعاني
من ش�عور بالتش�اؤم نتيجة تداعيات جائحة كورونا يف كل
انحاء العالم بحسب الدراسة .
وذك�رت الدراس�ة الت�ي نرشتها صحيف�ة واش�نطن تايمز
االمريكية إن ”الدراسة شملت استطالعا يف املواقف العامة من
الجيش يف كل فئة من االسئلة وقد اثار تراجع الثقة بالجيش
االمريك�ي قلقا كبريا يف اوس�اط املحللني االستراتيجيني “.
واض�اف ان ”الدراس�ة اس�تندت عىل االس�تطالع ومقابالت
اجريت مع  2500شخص ممن يحملون الجنسية االمريكية
حي�ث اظهر االس�تطالع انخفاض�ا كبريا يف الثق�ة بالجيش

االمريك�ي وص�ل اىل  14نقطة مؤية ( م�ن  70باملائة اىل 56
باملائة ) منذ عام  2018والرتاجع يش�مل جميع املجموعات
الفرعية الديموغرافية الرئيس�ية  ،بما يف ذلك العمر والجنس
واالنتماء الحزبي  ،بنس�بة من رقمين” .وتابع أنه ” حينما
س�ئل املتحدث باس�م البنتاغون ج�ون كريب�ي التعليق عىل
االس�تطالع اجاب إنهم ” مازلنا نحاول ايجاد طريقة للعمل
على ذل�ك”  ،مضيفا “نح�ن ن�درك دائمًا الحاجة إىل كس�ب
واس�تحقاق احرتام وثقة الش�عب األمريكي” .بحسب قوله.
وأظهرت الدراس�ة ً
أيض�ا أن” معظم األمريكيين ال يريدون
للبلاد أن ترتاجع عن القيادة العاملي�ة إىل العزلة ،حيث يدعم
ما يقرب م�ن ثلثي األمريكيني من كال الطرفني الحفاظ عىل
القواع�د العس�كرية يف جمي�ع أنحاء العالم ل�ردع الهجمات
والرد برسعة إذا لزم األمر” ،بحسب التقرير.

مواجهة التحوالت والمتغيرات العالمية ضرورة حتمية
بقلم /محمد الكعبي

يش�هد العال�م تط�ورا ً وتح�والً متس�ارعا ً وكبيرا ً على
املستوى املحيل والعاملي ،والذي يفرض علينا واقعا ً جديدا ً
واستثنائيا من حيث التعامل حسب النوع والكم والكيف
والذي ينسجم مع التحوالت الكربى والتي تحتاج إىل (أين
وم�اذا ومل�اذا ومتى وم�ن) ،عندها يمكن ايج�اد الحلول
الناجحة ملش�اكلنا املحلية واالقليمي�ة ملواكبة العالم عىل
املس�توى الداخلي بش�قيه الجماهيري والحكومي وما
يتعلق بهما والخارجي بكل مستوياته.
إن تط�ور عال�م التكنلوجي�ا واالتص�االت ،واالنفت�اح
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الواس�ع بني املجتمعات والتداخ�ل الثقايف وتالقح االفكار
واملعتقدات ،وانتشار الرشكات العابرة للقارات وعمليات
تحوي�ل االم�وال والهجرة الواس�عة بني ال�دول ،وتداخل
األم�ن واالقتص�اد والسياس�ة املحلي�ة والعاملي�ة جعلنا
امام مواجهة لم نكن مس�تعدين له�ا ،مما افقدنا الكثري
م�ن رصيدن�ا االجتماعي والثق�ايف واألمني ،وال�ذي يلزم
الحكومات ضبط حركة االس�تثمار األجنبي داخل البالد،
ومتابعة الرشكات واملؤسس�ات وهيئ�ات املجتمع املدني
واملص�ارف والبنوك االهلية واخضاعها إىل رقابة ش�ديدة
ومس�تمرة لنش�اطاتها وموارده�ا ،ورص�د حرك�ة املال

يف الداخ�ل والخ�ارج وتنقله من وإىل البل�د ،وعدم إهمال
الجريم�ة االلكرتوني�ة والتجس�س الصناع�ي واالبت�زاز
األلكرتون�ي والغش والتحايل والفس�اد االداري وغس�يل
االم�وال من خلال وضع القوانين الصارم�ة ملواجهتها
والحد منها.
إن أم�ن األف�راد والجماعات من االولوي�ات التي ال يمكن
التس�امح فيه�ا ،ألن هن�اك عالقة وثيقة بين أمن الفرد
والوط�ن واالقلي�م والعالم م�ن حيث املصال�ح واملخاطر
املشتركة ،وخصوصا ً بعد اتس�اع رقع�ة العوملة وظهور
ق�وى تتحكم بالقرار العاملي ،أمثال ال�دول الكربى والتي

تتحك�م باملنظم�ات الدولي�ة والهيئ�ات ،والت�ي تفرض
الكثري من القرارات والقوانني عىل االخرين ملا تمتلكه من
قوة وس�طوة ،أو من خالل تحكمه�ا باالقتصاد وقدرتها
العس�كرية والسياس�ية ،ولم يع�د بمق�دور أي دولة أن
تنف�رد بجميع قراراتها دون الرج�وع إىل تلك الدول او إىل
البن�ك الدويل مثال أو منظمة التج�ارة العاملية ،أو منظمة
ال�دول املص�درة للنف�ط (أوب�ك) وغريها م�ن املنظمات
والهيئات ،مما فتح الب�اب عىل مرصاعيه لتداخل وتباين
املصالح وتحكمها بمصالح دول العالم ،فكان لزاما علينا
أن نس�عى إىل استقاللية وسيادة بلداننا من خالل إصالح

النظ�ام الس�يايس وتخليص�ه م�ن املحاصص�ة وهيمنة
االحزاب الفاس�دة ،والذي يتطل�ب مراجعة جادة وحثيثة
من خلال اج�راء مصالح�ة مجتمعية ش�املة ،وتنمية
مستدامة ،وترس�يخ مفهوم املواطنة وس�يادة القانون،
والفصل بني الس�لطات وتفعي�ل الدور الرقاب�ي للربملان
واللج�ان ،وس�ن القوانين والترشيعات التي تس�اهم يف
بناء دول�ة حقيقية والبد من نزاه�ة االنتخابات ،وتجنب
سياس�ة املح�اور وعلينا أن نفك�ر بمصلح�ة بلدنا أوال،
ونهي�ئ رج�ال دول�ة قادرين عىل رس�م مشروع الدولة
الحضارية التي قوامها االنسان واالرض والعلم.
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متى يتخلص العراق من حقد وكره الفئة
الباغية «آل سفيان وآل سعود» ؟
ال شك ان حقد وعداء وكره آل سعود وكالبهم الوهابية على العراق والعراقيين على الشيعة متوارث من
جيل الى جيل منذ أيام الفئة الباغية آل سفيان وحتى أيام آل سعود وكالب دينهم الوهابي ال ينتهي وال
يزول إال بقبر أل سعود ودينهم الوهابي الذين هم امتداد للفئة الباغية بقيادة آل سفيان وهذه حقيقة
واضحة ال يمكن إنكارها او تجاهلها

بقلم /مهدي المولى

له�ذا أقول للعراقيني األحرار الرشف�اء الذين يعتزون
بعراقيتهم بإنسانيتهم ال عدو لكم يف األرض غري الفئة
الباغية بقيادة آل س�فيان وامتدادهم يف عرصنا دولة
آل س�عود ومرتزق�ة دينهم الوهابي�ة القاعدة داعش
وأكث�ر من  250منظمة إرهابي�ة منترشة يف كل أنحاء
األرض كله�ا تدين بدين آل س�عود الدين الوهابي التي
تسعى لتحقيق وصية نبيهم الفاسد املنافق معاوية.
وم�ن وصايا نبيهم هذا املنافق الفاس�د معاوية زعيم
الفئة الباغية ألنصاره ومؤيديه ( ال يستقر أمر العراق
لك�م إال أذا ذبحت�م  9م�ن كل  10م�ن العراقيين وما
يتبق�ى منه�م اجعلوهم عبي�د وج�واري ) ومن هذا
املنطلق انطلقت الفئة الباغية ومرتزقتها املأجورة يف
تطبي�ق هذه الوصية التي تدخل من يس�عى لتحقيقها
الجنة بغري حساب واللقاء بنبيهم معاوية.
ومن�ذ ذلك الوق�ت بدأت عملي�ة تنفيذ وصي�ة معاوية
أي عملية ذبح الش�يعة وتدمري العراق حتى آل س�عود
ودينه�م الوهاب�ي قيل إن ال س�عود ودينهم الوهابي
غريوا يف وصية معاوية بعض اليشء ألن الوصية كانت
ت�ويص بذبح  -9من كل  10من العراقيني لكنهم دعوا
اىل ذبح كل العراقيني بدون اس�تثناء ومن هذا التغيري
أنطلق آل س�عود وكالبهم الوهابي�ة بعدائهم بكرههم
للعراق والعراقيني فكان ش�عارهم ال ش�يعة بعد اليوم
يعني ال عراق وال عرقيني .
وما الحرب التي ش�نها املقبور الطاغية صدام حسين
بتحريض ودعم وتمويل من قبل آل سعود كانت وسيلة
لتحقيق وصية نبيهم معاوية لذبح الش�يعة والقضاء
على املرجعية الدينية وتفجير مراقد أهل البيت ومنع
العراقيني من زيارتها والـتي دامت أكثر من 8س�نوات
وهذه الحقيقة أعرتف به�ا الطاغية املقبور صدام بعد
خالف�ه مع آل س�عود عندم�ا طالب آل س�عود بإعادة
األم�وال الت�ي قدموها ل�ه بحجة إنه ل�م يحقق املهمة
التي كلف به�ا وهي ذبح ثالثة ماليني عراقي واعتقال
وسجن ضعف ذلك العدد وما يهجر ما تبقى.
الغريب أي نظ�رة عقالنية موضوعية لتأس�يس دولة
آل س�عود ودينهم الوهابي وتأس�يس دولة آل سفيان
( بن�ي أمي�ة )ودينهم الفئة الباغية يتضح لنا بش�كل
واض�ح وجلي أن وراء ذل�ك ه�ي الصهيوني�ة العاملية
فه�ي الت�ي أسس�ت دولة آل س�فيان بقيادة الفاس�د
املناف�ق معاوية وكلفتها بمهمة القضاء عىل اإلسلام

واملس�لمني وإعادة قيم الجاهلية باسم اإلسالم كما أن
الصهيوني�ة العاملية هي التي أسس�ت دولة آل س�عود
ودينهم الوهابي وكلفتهم بمهمة اإلس�اءة اىل اإلسالم
والقضاء عليه بأسم اإلسالم.
املضح�ك بدأت حملة إعالمية واس�عة م�ن قبل طبول
ومزامير وأب�واق آلفئة الباغية آل س�عود س�واء التي
أشترتها او أجرته�ا ويف املقدم�ة دواع�ش السياس�ة
يف الع�راق ( عبي�د وجحوش ص�دام ) فه�ؤالء بقدرة
ق�ادر تحول�وا اىل دعاة للعلمانية واملدنية واليس�ارية
ومدافعين ع�ن حق�وق اإلنس�ان وع�ن حري�ة الرأي
والعقي�دة ويتمن�ون للعراق نظام كنظ�ام صدام وآل
س�عود ووج�دوا يف مس�اندة ومس�اعدة الكثير من
الذين حس�بوا أنفس�هم يف يوم من األي�ام عىل املدنية
والعلمانية واليس�ارية وصبغوا أنفس�هم بها وشكلوا

تيارا واحدا من أج�ل آلغاء التغيري الذي حدث يف العراق
بع�د  2003والع�ودة اىل نظ�ام الف�رد الواح�د العائلة
الواحدة الرأي الواحد اىل نظام آل سعود.
ال يعن�ي ان العراقيين بعد تحري�ر التغيري يف 2003
يعيشون يف جنة ونعيم ولكني أقول أنه أصبح العراقي
حرا يف إرادت�ه يف عقله وهذه الحالة لم يحصلوا عليها
العراقي�ون يف كل تاريخه�م نع�م هن�اك س�لبيات
وهناك مفاس�د وهن�اك جرائم وهن�اك انتهاكات وهذا
ام�ر طبيع�ي وهذا أم�ر متوقع وطبيعي له�ذا عىل كل
عراقي حر رشيف يعتز بإنس�انيته بعراقيته أن يحمي
هذا التغيري ويدافع عن�ه ويتصدى بقوة ألعداء التغيري
التحرير الذي حصل ألول مرة يشعر العراقي إنه إنسان
ح�ر يمل�ك رشف وكرامة وقبل ذل�ك كان مجرد عبد ال
يمل�ك رشف وال كرامة فاألنس�ان ب�دون حرية كلمته

ليس حيوان بل دون الحيوان منزلة.
ال يهمني نوايا أمريكا وقصدها لكن العراق أصبح حرا
والحر ال يحتاج اىل مرشد فعقله الحر هو مرشده وهذا
يعن�ي ان العراقي وض�ع قدمه على الطريق الصحيح
وه�ذه ألول مرة يف تاريخ�ه وكان املف�روض بأدعياء
العلماني�ة واملدنية واليس�ارية والذي�ن يذرفون دموع
التماسيح عىل اإلنسان وحقوق وحرية الرأي أن يكونوا
يف مقدمة العراقيني يف السير يف طريق الحرية والرشف
والكرام�ة ال�ذي ب�دأ ب�ه العراقيين ال أن يتحالفوا مع
دواعش السياس�ة يف العراق ( عبي�د وجحوش صدام)
الذين تحولوا بعد قرب صدام اىل جحوش وعبيد آل سعود
ومرتزق�ة آل س�عود القاعدة داع�ش يف تدمري العراق
وذبح العراقيني يف تحقيق وصية نبيهم الفاسد املنافق
معاوية لنرش الظالم والوحشية والعبودية يف العراق .

أمريكا ..
بكذبتها الساقطة..
منتصر الجلي

الميزاني�ة لالس�تكبار غير ميزانية الدج�ل الس�يايس والتلفيق
األممي عىل الش�عوب املناهضة املدافعة عن نفسها أمام األعداء
كم�ا هو حال ش�عبنا اليمني يف مواجه�ة العدوان..كلما عجزت
دول العدوان ومنظمة اململكة العربية الس�عودية يف الرد والدفاع
عن عنفس�ها أمام الرضبات املسرية والبالس�تية اليمنية تذهب
لألم والحاضنة الحلوب أمريكا  ،تس�تجدي بالطاولة والحوارات
الشكلية التي التنبئ عن حلول جذرية معها.
يف نفق مظلم ومتاهة القول لديها أن يظهر س�فري أمريكا لديها
بادعاءات أن دول العدوان أوقفت اطالق النار من دسيمرب املايض
غري متدارك لكذبته بمدلول واحد عىل أرض الواقع ،غري متسائل
م�ن يقص�ف الش�عب اليمني ليال نه�ارا دون ح�د أو مانع .غري
ربيبتهم السعودية.
ليظهر الناطق الرسمي لوفدنا الوطني االستاذ محمد عبدالسالم
ش�ارحا تلك النظ�رة العدوانية التي أس�موها مب�ادرة حل وعي
عكس ذلك ظاه�را وباطنا،فإن تؤطر حركة الجو مس�ار مطار
صنع�اء ووضع الج�وازات وفرض القيود بش�كل دبلومايس هو
الحصار بذاته وهو الذي يرفضه شعبنا بشكله القديم أو الجديد.
فخط�ة الحل الش�امل لوق�ف الع�دوان والحصار ل�و طرحت يف
خطوة مرحب بها كما قال عبدالسالم ،ولكن أن يستمر القصف
والحصار واحتجاز الس�فن واملشتقات واملس�اعدات فذلك عني
الهيمن�ة الت�ي لن تنف�ك إال بال�ردع القاصم وإع�ادة الكرّة عىل
املنش�آت الس�عودية والت�ي ينتظره�ا الش�عب يف ت�وازن الردع
السابعة.
فالعجز الذي كرب وتضخم لديهم يريدون تالفيه بتذليالت قصرية
للش�عب اليمني لعلّه يأخذها بش�غف ويس�تصيغ املؤامرة بنهم
،املهم ولو ببادرة حل!
ال هذا مس�تبعد لدى أنصارالله ولدى ش�عبنا بمكوناته الوطنية
أنه ال حل إال بوقف ش�امل كامل للعدوان ورفع الحصار وإحراق
ورق�ة الوصاية الخارجية عن البلد حينها س�وف ينعم الش�عب
وينترص باالستقالل والتحرر الحقيقي املنشود.
الحل بأيديهم دبلوماس�يا ولكنه بأيدينا نافذة مفتوحة سياسيا
أو عس�كريا والشعب مس�تعد ومعرض الشهيد القائد يوم أمس
ألكبر دلي�ل عىل أن القوة الت�رد إال بالقوة وكم�ا أرادها العدوان
مماطلة وحصار وتجويع وفتك بهذا الش�عب وابناءه سيكون له
ضعف الضعف وشواهد ذلك جلية وحتمية.
فمطال�ب القوى الوطنية هو االس�تقالية التامة وعودة املرتبات
وتسيري شؤون الدولة من سياس�ة متوازية متكافئة ال بشكلها
األحادي الذي ترضاه دول العدوان.
التس�اؤل الفحيص كما طرحه محمد عبدالسالم خالل رده عىل
ترصيحات مايسمى املبعوث األمريكي  ،ما هو املفهوم األمريكي
إلطلاق النار ورف�ع الحصار كما زعم األمريكي وش�واهد الدنيا
ترى وتس�مع عدوان مستمر منذ  6أعوام لم ينفك لحظة أو يوم
واحد عن االستهداف والقصف.
هم يريدون سلام ووقف كما هم يريدون ال كما نريد نحن وكما
يري�د الش�عب .يري�دون أن تظل األفع�ة لها الحاكمي�ة عىل هذا
الش�عب لذلك نجد الرؤية األمريكية للح�ل هي الرشوط والطرح
الس�عودي بذات�ه ،وهذا ماال يري�ده أحرار ورشفاء ش�عبنا فإما
ح�ل يفيض إىل وقف العدوان ورف�ع الحصار وإما ثبات وانتصار
ومسيرات ألوية ألوية عىل بني س�عود فتذره�م قاعا صفصفا
وهذا الذي يقوله شعبنا وقيادتنا.

ً
عربيا ؟
لماذا تعيد تركيا تموضعها
بقلم/هدى رزق

من ّ
الصعب اعتبار م�ا حصل من إعادة م ّد لخيوط
العالق�ات بين تركي�ا وبع�ض دول الخلي�ج أو
«إرسائيل» ضم�ن تحالف املترضرين من سياس�ة
الرئي�س األمريك�ي جوزي�ف باي�دن ،فالرجل يرى
َّ
أن حلف�اء الوالي�ات املتحدة يف زمن س�لفه ترامب
تبعثروا ،األمر الذي َّ
مكن روس�يا والصني من نسج
عالقات فاعلة حتى مع اململكة العربية الس�عودية
املخلص�ة لعالقته�ا بواش�نطن وتركي�ا؛ الحلي�ف
االسرتاتيجي.
األطليس
ّ
يمك�ن وضع محاول�ة تركيا اس�تعادة العالقة مع
ال�دول العربية يف خانة محاول�ة رأب الصدع معها،
بس�بب الخس�ائر االقتصادي�ة التي عانته�ا واليد
العاملة الرتكية يف الس�عودية ودول الخليج بش�كل
ع�ام ،بعد املوقف الس�عودي من اس�ترياد البضائع
الرتكية وأزمة االس�تثمارات يف تركيا ،كذلك إدراكها
ملرشوع بايدن بإعادة جمع حلفاء أمريكا ،فبادرت
م�ع «إرسائي�ل» الت�ي أعرب وزي�ر الطاق�ة يوفال
«ش�تاينتز» ع�ن أمله بانضم�ام تركيا يوم�ا ً ما إىل
منطق�ة رشق�ي املتوس�ط ،وأن تك�ون ج�زءا ً من
املنتدى ،وأن تختار التنسيق بدالً من الرصاع ،وتغري
مواقفها لكي ترجع رشي�كا ً إقليمياً ،مؤكدا ً أهمية
مشروع مد خ�ط أنابيب رشق املتوس�ط «إيس�ت
ميد» لنقل الغاز الطبيعي من «إرسائيل» إىل أوروبا.
حاول�ت تركي�ا من�ذ الع�ام  ،2010خلال «الربيع
العربي» ،اجرتاح مكانة له�ا يف قيادة املنطقة ،عرب
استقطاب اإلخوان املسلمني املتواجدين يف كل الدول

العربية ،عىل خلفية مبادرة األمريكيني وش�عارهم
«فليحك�م اإلخ�وان» ،وعىل أس�اس مقول�ة داوود
أوغل�و «انتهى اإلحياء الش�يعي ،وأتى زمن اإلحياء
الس�ني» ،حاملة شعار اس�تعادة العثمنة ،ولكنها
اصطدم�ت بنظام�ي مصر والس�عودية ،وهم�ا
الدولتان اللتان لطاملا تنافس�تا على زعامة العالم
العربي.
كان�ت املرحل�ة األوىل م�ن «الربي�ع العرب�ي» تنذر
بإمكانية س�يطرة تركيا ،مع تويل اإلخوان الرئاسة
يف مصر ،وإثب�ات وجوده�م يف ليبي�ا ،وتمكين
س�لطتهم يف تون�س ،ودع�م قطر املايل والس�يايس
من دون س�قف ،لكن عوامل عدة ساهمت يف فشل
اإلخوان يف مرص ،وانقالب حلفاء األمس يف س�وريا
تركي�ا والس�عودية إىل ع�داء يف مصر بع�د دعمها
االنقالب واإلتيان بالسييس رئيساً.
حاول�ت قي�ادة أوباما تنبي�ه إردوغ�ان إىل رضورة
الرتاجع بعد خس�ارة رهان اس�تم ّر  3سنوات ،من
العام  2010إىل الع�ام  .2013كان املرشوع واضحا ً
بالنسبة إىل إدارته :رضب اإلسالم السيايس ببعضه
البع�ض (س�نيا ً وش�يعياً) ،م�ع ّ
تدخل تركي�ا التي
يحكمه�ا حزب «العدالة والتنمية» اإلسلامي ،وإن
بث�وب ديمقراط�ي ،بحيث يتم إضع�اف إيران التي
يمت� ّد نفوذها إىل العراق وس�وريا ولبن�ان .وبذلك،
تدخل تركيا عىل خط استقطاب اإلخوان (حماس)
يف فلسطني بعد خلق الفوىض.
كان�ت اإلدارة األمريكية قد دع�ت يف العام  2014إىل
ّ
ترك�ي إرسائيلي من خالل
مرصي
خليج�ي
حل�ف
ّ
ّ

مؤتم�ر جدة ،تح�ت حجّ ة قت�ال «داع�ش» ،إال أن
تركي�ا لم تكن تري�د أن تكون تحت املظلَّة نفس�ها
مع الس�ييس ،ول�م تكن حاس�مة يف قت�ال داعش،
فه�ي كانت ،وم�ا زالت ،ت�رى أن أزمته�ا أكرب مع
الك�رد الذي�ن يتمثلون اليوم بـ»قس�د» و»مس�د»
الذات�ي ،وكانت تري�د معرفة ما
ومش�اريع الحكم
ّ
يمكنها الحصول عليها يف املقابل .يف العام نفس�ه،
زار جو بايدن  -كان نائب�ا ً للرئيس حينها  -تركيا،
َّ
ورك�ز بع�د خالفه م�ع إردوغان حول س�وريا عىل
أهمية التعاون بني الق�وى اإلقليمية ،تركيا ومرص
و»إرسائيل» ،عىل ملف الطاقة والفوائد املشرتكة يف
القضية القربصية.
ش�هدت تركيا خالل ه�ذه الفرتة بداي�ة رصاع مع
إدارة أوباما ،بدأت بتظاهرات داخليّة ضد الفس�اد،
طالب�ت محاس�بة حكوم�ة إردوغ�ان واتهمت�ه
ش�خصيا ً بالفساد ،وانتهت بمحاولة االنقالب عليه
يف العام .2016
األمريك�ي دونالد ترامب
كان�ت فرتة حك�م الرئيس
ّ
بردا ً وسلاما ً عىل إردوغان ،الذي استطاع استغالل
ّ
الفرصة يف ّ
بالضغط
ظل انش�غال اإلدارة األمريكيّة
عىل إيران وحلفائها من أج�ل مصلحة «إرسائيل»،
والتخّل�يّ ع�ن االتفاق الن�ووي ،والتوس�ع يف ليبيا،
مستفيدا ً من الخالف الفرنيس األمريكي عىل حساب
مصر ،واإلم�ارات الداعم�ة لها ،وفرنس�ا ،وتهديد
االتف�اق اليونان�ي املصري القبريص اإلرسائيلي
يف رشق املتوس�ط بع�د عملي�ات التنقي�ب ،وتهديد
مصالح أوروبا ،والتلويح بحل الدولتني يف قربص.

يريد إردوغ�ان اليوم إعادة مد الجس�ور مع الدول
الت�ي س�اهم يف معاداته�ا ،فه�ل انته�ت املرحل�ة
املاضية؟ ال ّ
ش�ك يف أن املنطقة مقبلة عىل متغيرّ ات
متع�ددة ،وكان باي�دن ق�د رصَّ ح ب�أن تركي�ا ل�م
تع�د تهمّه كحلي�ف ،لكنه لم يتط�رّق إىل املوضوع
االسرتاتيجي ،بل َّ
ركز اهتمامه املتزايد عىل اليونان
وأج�رى مناورات مع أثينا ،م�ا أثار قلق تركيا التي
تقوم بخطوات إش�ادة تجاه مرص الت�ي لم تنتهك

الح�دود الجنوبية للجرف القاري الرتكي يف االتفاق
ال�ذي وقعت�ه م�ع اليون�ان يف الع�ام  ،2020وهي
تواصل أنش�طة االستكش�اف الزلزايل داخل جرفها
الق�اري من دون الدخول يف الجرف القاري الرتكي.
وقد أثارت الخطوات التي ّاتخذتها القاهرة يف ّ
امللف
الليب�ي ،وتضمّنت ق�رار فتح س�فارة يف طرابلس،
واستقبال مسؤويل حكومة الوفاق الوطني ،ترحيبا ً
لدى أنقرة بإعطاء الربملان الليبي الثقة للحكومة.

تعترب تركيا ّ
أن مصالح الدولة املرصية يف الرتس�يم
البح�ري كانت ،وم�ا تزال ،ترتب�ط بمصالح تركيا،
ّ
ألن ه�ذا الخي�ار يعط�ي القاه�رة أكبر مس�احة
ممكن�ة هن�اك .وبش�هادة التقنيين يف الخارجي�ة
واالس�تخبارات ،تشير الرس�ائل غري املب�ارشة إىل
محاولة مرص املوازنة مجددا ً بني تركيا واليونان.
احتم�االت توقيع اتفاقية بني مرص وتركيا بش�أن
ترسيم الحدود البحرية من شأنه أن يغيرّ التوازنات
رشق البحر األبيض املتوس�ط ،وهو ما تس�عى إليه
تركي�ا ،كم�ا َّ
أن اس�تعداد مصر املفترض التفاق
ترس�يم جديد م�ع تركيا يعطي س�ببا ً للحديث عن
إعادة تش�كيل التحالفات السياس�ية واالقتصادية
يف املنطق�ة .ويشير الخبراء إىل إمكاني�ة تطبي�ع
العالق�ات بين «إرسائي�ل» ومصر وتركي�ا ،وهي
قرارات لها دالالت اقتصادية وسياسية بالنسبة إىل
أنقرة .وال ّ
ش�ك يف َّ
أن اتفاقي�ة املنطقة االقتصادية
الخالص�ة املحتمل�ة بين مصر وتركيا س�تؤثر يف
مجمع جزيرة كاس�تلوريزو واملفاوض�ات الرتكية
اليونانية.
هذا التموض�ع عىل ّ
خط الدول العربي�ة يعيد تركيا
إىل العالقات الطبيعية التي كانت سائدة قبل أحداث
«الربيع العربي» ،ويعطيها وزنا ً فقدته يف املنطقة،
وال س�يما يف ظ�ل تطبيع بعض ال�دول العربية مع
«إرسائي�ل» ،وتركي�ز الوالي�ات املتح�دة اهتمامها
ّ
ظ�ل ثباته�ا عىل
على املل�ف الن�ووي اإليران�ي ،يف
محاسبة تركيا يف ملفات داخلية ،وأخرى لها عالقة
بتوجّ هاتها كعضو يف األطليس.
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اليوم ..انطالق الجولة الرابعة
والعشرين بمواجهة زاخو والطلبة

االحد 14اذار  2021العدد  2544السنة الحادية عشرة

الفتالوي :عازمون على انتشال االنيق
أوضح رئي�س الهيئة املؤقتة لنادي
الطلبة ،صلاح الفتالوي ،أنه عازم
على انتش�ال الفري�ق م�ن املراكز
املتأخ�رة وإع�ادة ترتي�ب أوراق
األنيق يف الجوالت املقبلة.
وقال الفتلاوي إن «الهيئة املؤقتة
س�تجتمع اإلثنني املقب�ل ،بحضور
الجه�از الفن�ي ،م�ن أج�ل إع�ادة
ترميم الروح املعنوية للفريق».
وأض�اف «الطلب�ة يمل�ك خام�ات
جيدة ،لكن الروح املعنوية منهارة
بس�بب املش�اكل اإلداري�ة واملالية
التي عانى منها الفريق».
وتابع «س�نحاول االجتهاد لتوفري
من�اخ مناس�ب كخط�ة أولي�ة
لتصحيح مس�ار الفريق ،من أجل
دخول املناطق الدافئة واالبتعاد عن
املراكز املهددة بالهبوط».
ون�وه «س�نحاول التحضير
النتخاب�ات نزيهة تضمن لعش�اق
األني�ق املش�اركة بها لف�رز هيئة
إداري�ة ق�ادرة على إع�ادة تأل�ق
الطلبة».
وأوض�ح «الهيئة املؤقت�ة لن تدخر

جه� ًدا ،هن�اك تج�اوب م�ن وزير
التعليم العايل ،لدينا خطط إلنعاش
النادي ماد ًيا».
وشدد «سنكون قريبني من الفريق
من أج�ل الحف�اظ على الطلبة يف
مواقع تضمن ابتعاده عن الهبوط،

ألن تاري�خ الطلب�ة ال يمك�ن أن
ينسف بهبوطه».
يش�ار إىل أن الهيئة العامة وافقت
أم�س الخمي�س ،على اس�تقالة
اإلدارة الس�ابقة ،وس�مت صلاح
ً
رئيسا للهيئة املؤقتة.
الفتالوي

شمران :النجف استحق التواجد بالمركز الثالث

من املقرر ان تنطلق اليوم األحد منافس�ات
الجولة ال�ـ 24للدوري املمتاز لك�رة القدم،
بإقامة مباراتني يف بغداد وزاخو.
ويضي�ف فري�ق الكرخ ال�ذي يحت�ل املركز
الع�ارش يف املس�ابقة ،فريق الس�ماوة الذي
يتذي�ل ج�دول الرتتيب ،عىل ملعب الس�احر
احمد رايض بالعاصمة بغداد.
يف حني س�يحل نادي الطلب�ة صاحب املركز
ال�ـ 17ضيفا على زاخو الذي يحت�ل املركز
الثام�ن ،وس�تقام املبارات�ان عند الس�اعة

الثانية ظهرا بتوقيت بغداد.
ويعان�ي فري�ق الطلب�ة من غياب�ات عديدة
يف صفوف�ه ،قبل مواجهة الي�وم أمام زاخو
يف ملعب�ه لحس�اب الجولة  24م�ن الدوري
العراقي.
وق�ال مدرب الطلبة ،حس�ن أحمد« ،الفريق
س�يفتقد لخدم�ات  5العبين مؤثرين ،هم:
أمير صب�اح ووكاع رمض�ان وعيل قاس�م
لإلصابة وحيدر حسين واملحترف التونيس
حمزة بن عبدة ألسباب انضباطية».

االسيوي :منتصف الشهر
موعدا لتسليم قائمة الشرطة

حدد االتحاد االسيوي بكرة القدم،
املوع�د النهائ�ي لتس�لم قائم�ة
نادي الرشطة املش�اركة يف دوري
أبطال آس�يا .وقال عض�و الهيئة
االداري�ة للن�ادي غال�ب الزاملي
إن «االتح�اد اآلس�يوي ح�دد يوم
 16من هذا الش�هر لتس�لم قائمة
العب�ي ن�ادي الرشطة املش�اركة
يف تجم�ع دوري ابط�ال آس�يا يف

ش�هر نيس�ان املقب�ل» .واوضح
أن «الرشطة س�يحق ل�ه تغيري 8
العبني م�ن القائمة قبل أس�بوع
من أوىل مباريات الفريق يف دوري
ابط�ال آس�يا وال�ذي يص�ادف 8
نيس�ان املقب�ل» .ووق�ع الرشطة
يف املجموع�ة الثالث�ة الت�ي تضم
الدحيل القطري واالهيل السعودي
واستقالل طهران االيراني.

وأض�اف« :هن�اك ش�كوك ح�ول مش�اركة
الالعب ك�رار محمد ،ال�ذي يعاني هو اآلخر
من إصابة طفيفة».
وأوض�ح« :حجم الغيابات كبري ومؤثر لكننا
نراهن عىل من س�يحرض املواجهة ،ونسعى
الستثمار العبني وتوظيفهم لتعويض غياب
زمالئهم».
ولفت إىل أن فرصة اللعب س�تكون متكافئة
للجمي�ع ،لخل�ق حالة م�ن املنافس�ة داخل
الفريق».

وتاب�ع« :املب�اراة لن تكون س�هلة إطالقا يف
ظ�ل الظروف الجوي�ة وتأث�ر أرضية ملعب
زاخ�و الس�يئة باألمط�ار ،وبالتايل س�تعقد
املهمة لكننا سندخل املباراة من أجل النقاط
الثالث».
يش�ار إىل أن فري�ق الطلب�ة يحت�ل املرك�ز
عرش برصيد
ا لس�ا بع
نقطة ،بينما
2
1
زاخ�و املركز
يحت�ل
برصيد .31
الثامن

ق ّدم�ت الهيئ�ة التطبيعية لالتح�اد العراقي
لك�رة الق�دم ،اعرتاض�ا رس�ميا لالتح�اد
اآلسيوي ،بعد تغيري جدول مباريات املنتخب
يف التصفي�ات املزدوجة ل�كأس العالم 2022
ونهائيات آسيا  ،2023والتي تقرر إقامتها يف
البحرين بطريقة التجمع.
وطالبت التطبيعية ،يف كتابها املرسل لالتحاد
اآلسيوي ،بخوض مباريات التصفيات حسب
الج�دول املح�دد س�ابقا ،والذي يالق�ي فيه
هونج كونج ثم كمبوديا وإيران.
وق�ال الناطق اإلعالم�ي للهيئ�ة التطبيعية،
هش�ام محم�د« :امل�درب كاتانيت�ش أب�دى
اس�تغرابه الش�ديد م�ن أن تك�ون فاتح�ة
مباريات منتخبنا أم�ام كمبوديا ،بينما أعلن
االتحاد اآلسيوي يف وقتٍ سابق ،أنها ستكون
مع هونج كونج».
وأض�اف« :تواف�ق رأي التطبيعي�ة م�ع
كاتانيتش ،وتم تقديم اعرتاض رس�مي
لالتحاد اآلسيوي واملطالبة برضورة
الع�ودة إىل ج�دول املباري�ات

األردني أحمد الصغير يلتحق بصفوف الحدود

بشار رسن يسجل اول اهدافه
في الدوري القطري

أب�دى املحترف األردن�ي أحم�د
م�ازن الصغير ،الواف�د الجديد
للح�دود ،س�عادته باالنضم�ام
للفريق العراقي.
وق�ال الصغير «إدارة الح�دود
اس�تقبلتني بحف�اوة بالغ�ة،
انخرطت مبارشة يف مران الفريق
تحت قيادة عمار حسني».
وأض�اف «أس�عى لالجته�اد مع
زمالئ�ي من أجل طم�وح اإلدارة
بتحقي�ق نتائ�ج إيجابي�ة تؤمن
موقع الفري�ق بعي ًدا عن مناطق
الهبوط».
وتابع «الحدود يقدم مس�تويات
جي�دة ال تتناس�ب م�ع موقع�ه
الحايل يف املركز قبل األخري».
وأت�م «الحدود قادر على تقديم
أفض�ل املس�تويات يف املباري�ات
املقبل�ة ،وه�و م�ا س�يجعله بعي� ًدا ع�ن مراك�ز
الهبوط».

نجح بش�ار رس�ن يف قلب تأخ�ر فريقه قطر ام�ام مضيفه
الخور اىل فوز بنتيجة  1-2بعدما صنع الهدف االول وس�جل
ه�دف الفوز الثاني يف مباراة الجولة  19للدوري القطري
املمتاز وقد امتدت مشاركة الدويل العراقي طوال دقائق
املباراة.
ورغ�م تف�وق نادي قط�ر يف االس�تحواذ و يف املحاوالت
الهجومي�ة لكن الفريق تلقى اله�دف االول من ركلة جزاء يف
الدقيقة  21وقد كان رس�ن قريبا من تعديل النتيجة يف اخر ثواني
الش�وط االول لوال رد العارضة لتس�ديدته.
ويف الش�وط الثاني زاد ضغ�ط قطر لتعدي�ل النتيجة حتى نجح
رس�ن يف صناعة اله�دف االول بـ ك�رة عرضي�ة يف الدقيقة 55
ثم عاد رس�ن وتكفل بتس�جيل هدف الفوز بمجهود فردي بعد
اخرتاق دفاع الخصم ,هدف هو االول خالل مسيرته يف الدوري
القطري.
ه�ذا الفوز اعاد نادي قطر اىل املرك�ز الرابع برصيد  31نقطة،
مركز يجعل الفريق مرش�حا للتأهل اىل دوري ابطال اسيا مع
تبق�ي3ج�والتعلىخت�امال�دوريالقط�ري.

التطبيعية تعترض على جدول مباريات العراق بالتصفيات

السابق ،لتحقيق العدالة بني جميع املنتخبات
املشاركة يف املجموعة».
وأردف« :االتح�اد اآلس�يوي ق�رر اختي�ار
البحري�ن الس�تضافة مجموع�ة منتخبنا يف
التصفي�ات املزدوج�ة ل�كأس العال�م 2022

ونهائي�ات آس�يا  ،2023وح�دد مواعي�د
مباريات منتخبنا فيها».
وختم« :تقرر أن نواجه كمبوديا يف الس�ابع
من حزي�ران املقب�ل ،وهونج كون�ج (،)11
وإيران يف الخامس عرش من الشهر نفسه.

يرى مدرب فريق النجف هاتف ش�مران أنهم باتوا منافسين بقوة عىل
لقب الدوري العراقي املمتاز ،بعد وصوله للوصافة.
وقال شمران إن الفوز عىل امليناء يف البرصة تدلل عىل الشخصية
التي يتمتع بها نادي النجف.
وأضاف أن النتيجة جاءت مقرونة بأداء مميز ،مردفا« :فزنا
بجدارة ،فأصبحن�ا رشكاء يف الوصافة مع الرشطة رغم أن
ف�ارق األهداف يص�ب ملصلحة الرشطة لكننا نس�تحق هذا
املركز».
وأوض�ح« :أذك�ر الالعبين دائم�ا أن كل مب�اراة تنتهي مع
الصافرة ،وأن اللقب يحتاج الحفاظ عىل التطور الفني
وارتق�اء الطم�وح ألعىل مس�توى ،وتطبيق ذلك
عىل أرض الواقع».
وأكد« :طموحنا ليس التباهي بفوز سابق
ب�ل بأننا نق�دم باس�تمرار ما يس�هم يف
التقدم يف الرتتيب».
وتاب�ع قائلا« :املب�اراة املقبل�ة مهمة
كس�ابقاتها ،فهي عىل ملعب املنافس
نفط ميس�ان ،وبالتايل علينا أن نكون
يف أفضل حال».
ولف�ت إىل أن «الوص�ول للوصاف�ة
يحتاج عزيمة أكرب لنحفظ حظوظنا
يف مزاحمة القوة الجوية عىل اللقب».
وتق�دم النج�ف للمرك�ز الثال�ث
برصي�د  43نقط�ة ،متس�اويا م�ع
الرشطة الوصيف الذي يتقدم بفارق
األهداف.

يش�ار إىل أن الالعب األردن�ي أحمد الصغري ،انضم
مؤخرًا للحدود يف املريكاتو الشتوي ،وسيشارك مع
الفريق ،اعتبارًا من الجولة املقبلة أمام الزوراء.

حسين :التعادل مع الصناعات الكهربائية جيد
أكد مدرب الحدود عمار حسين
أن نقط�ة التع�ادل ( )1-1أمام
الصناعات الكهربائية يف الجولة
الثالث�ة والعرشين م�ن الدوري،
تعد مقبولة وف�ق الظروف التي
يمر بها النادي.
وق�ال حسين« :الصناع�ات
الكهربائي�ة حق�ق يف املباري�ات
املاضي�ة نتائ�ج ممي�زة أم�ام
القوة الجوية والرشطة والطلبة
وبالتايل دخ�ل املباراة بمعنويات
عالي�ة جدا رغم ذل�ك تمكنا من
فرض أسلوبنا يف املباراة وأهدرنا
عد ًدا من الفرص».
وأض�اف« :التحاق�ي املتأخ�ر
بالفري�ق بع�د اس�تقالة املدرب
الس�ابق مظف�ر جب�ار ،وضعنا
أمام ضغط عام�ل الزمن ناهيك
ع�ن الغياب�ات وتأخ�ر التح�اق
املحترف األردن�ي أحمد الصغري

لكنن�ا ركزنا عىل جوان�ب مهمة
إلجراء إصالح�ات فنية ومعنوية
مهمة».
وأش�ار إىل أن الجه�از الفن�ي
الس�ابق اجته�د وق�دم م�ا عليه

لكن الفريق ينقصه مدرب لياقة
ً
أهدافا متأخرة
بدنية بدليل تلقيه
يف آخر مبارياته بالدوري.
واردف« :نأم�ل أن يك�ون مدرب
اللياق�ة البدني�ة حس�ن درويش

إضاف�ة مهم�ة لن�ا فه�و يتمتع
بخربة عالية يف اختصاصه».
يش�ار إىل أن الحدود يحتل املركز
التاس�ع عشر يف ج�دول ترتيب
الدوري برصيد  19نقطة.

برشلونة يُضحي
بـ 8العبين
لضم هاالند

ارتبط برش�لونة بق�وة بالتعاقد م�ع النرويجي
إيرلين�ج هاالند ،مهاجم بوروس�يا دورتموند ،يف
الصيف املقبل.
ً
ووفقا لصحيفة «س�بورت» ،ف�إن خوان البورتا
رئي�س برش�لونة ،واإلدارة الرياضي�ة للبارس�ا،
يري�دان إبرام صفق�ة قوية يف الصيف ،واالس�م
الرئييس املطروح هو هاالند.
وأش�ارت إىل أن الوض�ع االقتص�ادي لربش�لونة
ال ي�زال صع ًب�ا ،ل�ذا س�تعتمد اإلدارة يف تموي�ل
الصفقات الجديدة ،عىل بيع الالعبني الحاليني.
وأوضح�ت أن البورت�ا يرتبط بعالق�ة جيدة مع
مين�و راي�وال ،وكيل هاالن�د ،لكن عملي�ة رحيل
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ميدفيديف يطمح إلنهاء
سيطرة ديوكوفيتش على صدارة تصنيف التنس

جوارديوال
يرغب بالتعاقد
مع لوكاكو
طل�ب اإلس�باني بي�ب جواردي�وال ،م�درب
مانشسرت سيتي ،التعاقد مع روميلو لوكاكو
مهاجم إنرت ميالن لتدعيم صفوف السيتزينز
خالل املرحلة املقبلة.
ً
ووفق�ا لصحيف�ة «الجازيتا ديللو س�بورت»
اإليطالي�ة ،ف�إن جوارديوال معج�ب بقدرات
لوكاكو ،ويرغب يف ضمه خالل املوسم املقبل.
وأش�ارت إىل أن جوارديوال حاول ضم لوكاكو
للم�رة األوىل يف الصي�ف امل�ايض ،بع�د تأل�ق
املهاجم البلجيكي يف موس�مه األول بقميص
النرياتزوري.
وأوضح�ت أن م�درب م�ان س�يتي ال ي�زال
يحافظ على اهتمام�ه ومطاردت�ه للوكاكو
خالص املوسم الحايل.
وذكرت الصحيف�ة اإليطالية أن لوكاكو وجد
ضالته مع إنرت ميالن ،وال يخطط إلنهاء هذه
التجربة يف الوقت الحايل.
وس�بق أن حاول جوارديوال التعاقد ً
أيضا مع
األرجنتين�ي الوت�ارو مارتيني�ز ،مهاجم إنرت
ميالن.

األخري ع�ن دورتموند تحت�اج  100مليون يورو
عىل األقل.
وقال�ت الصحيف�ة إن تمويل الصفقة س�يدفع
برش�لونة للتخلص من عدة أسماء مثل جونيور
فريب�و ،وفيليب كوتيني�و ،وأنط�وان جريزمان،
ومارت�ن برايثواي�ت ،نيتو ،وصاموي�ل أومتيتي،
ومرياليم بيانيتش ،وماتيوس.
وأضاف�ت أن برش�لونة اس�تثمر  250ملي�ون
يورو يف جريزم�ان وكوتينيو فقط ،لكن جائحة
كورونا وانخفاض قيمة الالعبني يشيران إىل أن
الن�ادي الكتالوني لن ينجح يف إبرام عمليات بيع
ضخمة.

أعلن الرويس دانييل ميدفيديف الذي س�يصعد
إىل املركز الثان�ي عامليا غدا اإلثنني وهو أفضل
تصنيف له طوال مسريته ،أن منافسه الرصبي
نوف�اك ديوكوفيت�ش يمكن�ه تعزي�ز رقم�ه
القيايس باالستمرار يف صدارة التصنيف الدويل
ملحرتيف التنس إىل  400أسبوع.
وحط�م ديوكوفيت�ش ( 33عام�ا) الذي حصد
اللقب  18يف البطوالت األربع الكربى يف أسرتاليا
املفتوحة الشهر املايض ،الرقم القيايس العاملي
الخ�اص باالس�تمرار يف ص�دارة التصني�ف
واملس�جل باس�م الس�ويرسي الش�هري روجر
في�درر ،عندما حاف�ظ عىل موقع�ه يف صدارة
القائم�ة ملدة  311أس�بوعا يف الثام�ن من آذار
الجاري.
وقال ميدفيدي�ف ( 25عاما) بع�د تأهله لقبل
نهائ�ي بطول�ة مرس�يليا« :أوال وقبل كل يشء
ه�ذا إنج�از هائ�ل .وه�و بالتأكيد ق�ادر عىل
االستمرار يف الصدارة ملدة  400أسبوع».
وأضاف« :سنس�عى ملنعه م�ن تحقيق ذلك .أنا
ل�م أتمكن من القيام بشيء (أمامه) يف نهائي
أستراليا املفتوحة .لك�ن هذه ه�ي الرياضة.
لن يمنحه أحد ش�يئا بس�هولة وسيتعني عليه
السعي لتحقيق ما يريده».
وعاد فيدرر الذي سيكمل عامه  40يف آب املقبل
إىل املالعب بعد غياب طويل اس�تمر  14ش�هرا
يف األس�بوع امل�ايض ،بع�د خضوع�ه لعلميتني
جراحيتني يف الركبة.
وعرب ميدفيديف عن إعجابه بالالعب املخرضم
ال�ذي حصد  20لقبا يف البط�والت الكربى ،بعد
تمكنه من الفوز بأول مباراة بعد العودة.
وتاب�ع ميدفيدي�ف« :بالتأكي�د أح�ب اللعب يف
مواجه�ة روجر .فهو واحد من أفضل  3العبني
أنجبته�م اللعبة طوال تاريخه�ا واللعب أمامه
دائما هائل.
وواصل« :اللع�ب يف مواجهة الثالثة
الكبار دائما رائع».
والثالث�ة الكب�ار ه�م
د يو كو فيت�ش

وفيدرر واإلس�باني رفائيل نادال ،الذي حصد
 20لقبا كبريا أيضا ويتقاس�م الرقم القيايس
مع فيدرر.
ويف آخر  68بطولة كربى حصل الثالثة الكبار

عىل  57لقبا.
وخسر ميدفيدي�ف حام�ل لق�ب البطول�ة
الختامية ملوسم تنس الرجال يف نهائي أمريكا
املفتوح�ة أم�ام ن�ادال يف  2019ويف نهائ�ي

االنتر يسعى لتجديد عقد نيكولو باريال
يس�عى مس�ئولو إنرت ميالن بقوة ،لتأمني
بقاء اإليطايل نيكولو باريال ،العب وس�ط
النرياتزوري ،مع الفريق ملواسم عديدة.
وكان�ت العديد من التقاري�ر ،زعمت أن
الالع�ب ضم�ن قائمة اهتمام�ات ريال
مدريد وبرشلونة خالل الصيف املقبل.
ً
ووفقا لصحيفة «كوريري ديال سيرا»

اإليطالية ،ف�إن باريال يرتبط بعقد مع إنتر ميالن حتى صيف
 ،2024لك�ن الن�ادي اإليطايل يري�د تمديد هذا التعاقد ملواس�م
إضافية.وأش�ارت إىل أن العق�د الجدي�د يتضمن زي�ادة الراتب
الس�نوي لالع�ب م�ن  2.5ملي�ون ي�ورو ،إىل  4ماليين يورو.
وأوضح�ت الصحيفة أنه تم إغراء باريال مؤخرًا بارتداء ش�ارة
قي�ادة إنرت ميلان ،يف حال�ة اعت�زال أو رحيل الحارس س�مري
هاندانوفيتش.

مويس يتمنى بقاء لينجارد في وست هام
يأم�ل ديفي�د مويس
م�درب وس�ت هام،
يف أن يق�ود النجاح
الكبير الذي حققه
فريقه هذا املوسم،
يف إقن�اع جيسي
لينج�ارد ،يف البقاء
مع الفريق.
لينج�ارد
وب�ات
واح ًدا م�ن أبرز العبي
منذ وصوله من مانشستر
وس�ت ه�ام
يونايت�د عىل س�بيل اإلع�ارة يف كان�ون الثاني
امل�ايض ،حيث أح�رز  4أهداف وصن�ع اثنني يف

 6مباريات.وس�اهم تألقه يف تقدم وس�ت هام للمرك�ز الخامس يف
ال�دوري برصي�د  48نقطة م�ن  27مباراة ،متأخ�رًا بفارق نقطتني
فقط عن تش�يليس صاحب املرك�ز الرابع الذي خ�اض مباراة أكثر.
وق�ال مويس «أتمن�ى أن نكون يف وضع يج�ذب العديد من الالعبني
يف املس�تقبل ،بس�بب مركزنا يف الدوري ومكانتنا ووجودنا يف لندن،
وامتالك ملعب يس�ع ألكثر من  60ألف متف�رج ويمتلئ بالجماهري
كل أس�بوع».وتابع «جيسي أراد القدوم إىل هنا من�ذ البداية ،عندما
كنت أتحدث معه أراد القدوم إىل وس�ت هام .لقد شاهد أنه يف مكان
جي�د حقا بالنس�بة له .أعتقد أنه سيرى ما نحاول القي�ام به .لقد
انضم إىل مجموعة جي�دة من الالعبني ً
أيضا».وأضاف مويس «نملك
العبين دوليني وأتمنى أن نضي�ف إليهم يف فرتة االنتق�االت املقبلة.
أتمنى أن يرى جييس أن وست هام مكان جيد».

صفقة تبادلية بين بوليسيتش وكومان

كش�ف تقري�ر صحف�ي
إنجلي�زي ،ع�ن تفكير
تش�يليس يف خليف�ة
ا أل مر يك�ي
كر يس�تيا ن
بو ليس�يتش ،
ال�ذي ابتع�د ع�ن
حس�ابات املدرب
األملان�ي توم�اس

سان جيرمان يوجه
بوصلته نحو صالح

توخيل ،منذ توليه تدريب البلوز.
وبات اس�تمرار بوليسيتش يف تشيليس محل
ش�ك كبري ،وهو م�ا دفع البل�وز للبحث عن
العب يعوض رحيله املرتقب يف الصيف.
وبحس�ب صحيفة «دييل مي�ل» الربيطانية،
ف�إن ه�ذا الالعب ه�و الفرنسي كينجليس
كوم�ان ،نجم باي�رن ميون�خ ،واملطلوب يف
أكثر من نادٍ.
وأضاف�ت الصحيفة ،أن مانشستر س�يتي

غاسبريني :أتالنتا قادر على هزيمة الريال
أع�رب م�درب أتاالنتا جيان بييرو جاسبريني ،عن ثقته
يف ق�درة فريقه عىل التغلب عىل ري�ال مدريد ،يف إياب ثمن
نهائ�ي دوري األبط�ال املرتقب�ة رغم تف�وق امللكي بهدف
نظيف سجله يف لقاء الذهاب.وبعد الفوز يف الدوري اإليطايل
عىل س�بيزيا بنتيج�ة  1-3قال جاسبريني يف ترصيحات
تلفزيوني�ة ،إن العبيه لن يذهب�وا للقيام بنزهة عىل ملعب
ألفري�دو دي س�تيفانو ،معقل الن�ادي امللكي.وتابع« :من
الجي�د أن تك�ون لدينا ثقة ،لن نذه�ب إىل مدريد يف نزهة».
وح�ول مواجهة اإلي�اب ،خت�م« :مباراة تجعلن�ا فخورين
بخوضها خاصة مع إمكاني�ة التأهل للدور التايل ،وهو ما
لم نخرسه بعد .يمكننا املحاولة وهذا يمنحنا الرضا».

ومانشستر يونايت�د ،حريص�ان على ضم
ً
عرضا لتجديد عقده مع
كومان ،الذي رفض
بايرن ميونخ.
يف الوق�ت ذاته ،بدأ باي�رن يفكر هو اآلخر يف
الالعب الذي س�يحل محل كومان ،واتجهت
أنظاره لبوليسيتش.
وبالت�ايل ،قد يش�هد الصيف املقب�ل صفقة
تبادلية بني تشيليس وبايرن ميونخ ،بانتقال
كومان لألول وبوليسيتش للثاني.

ليفربول ينفي التخلي عن صالح
كشف تقرير صحفي إنجليزي ،عن موقف ليفربول من رحيل
نجمه املصري محمد صلاح ،الصي�ف املقبل .وارتبط اس�م
صلاح 28 ،عامً �ا ،بمغ�ادرة ليفربول يف الصي�ف ،رغم امتداد
عقده حتى صيف  ،2023بعد ترصيحاته التي قال فيها إن أي
العب يتمنى اللعب لريال مدريد وبرشلونة.وبحس�ب صحيفة
«إندبندن�ت» الربيطانية ،فإن ليفرب�ول منفتح عىل بيع بعض
من نجوم�ه هذا الصيف ،ليس من ضمنهم محمد صالح.وأكد
التقرير ،أن ليفربول ليس لديه أي نية لبيع صالح ،عىل عكس
م�ا تردد ح�ول وجود اتج�اه للتفري�ط يف الفرع�ون املرصي.
وأوضح التقرير أن ليفربول س�يعترب صالح أس�اس املرشوع
الجديد ،وسيعززون الفريق بصفقات قوية حوله.

أستراليا املفتوحة أمام ديوكوفيتش الش�هر
املايض.
وس�يصبح ميدفيدي�ف أول الع�ب م�ن
خ�ارج الرباع�ي املك�ون م�ن في�درر ونادال

وديوكوفيت�ش والربيطاني آندي موراي يحتل
املرك�ز الثان�ي عاملي�ا ،من�ذ أن تج�اوز نادال
الالعب األسترايل ليت�ون هيوي�ت ليحتل هذا
املركز عام .2005

ميالن يؤكد تعافي
هيرنانديز وتشالهانوغلو

تلق�ى اإليط�ايل س�تيفانو بيويل ،م�درب ميالن،
نبأ س�ارًا يف تدريبات الروس�ونريي ،اس�تعدا ًدا
ملواجهة نابويل ،اليوم األحد.
ً
ووفق�ا ملوق�ع «كالتش�يو مريكاتو» ،ف�إن ثيو
هريناندي�ز وه�اكان تش�الهانوجلو ش�اركا يف
التدريب�ات الجماعية ،وس�يكونان ضمن قائمة
الفريق ملباراة نابويل.
وأشار املوقع اإليطايل
إىل أن أنت�ي ريبيت�ش
وأليس�يو روماني�ويل
ق�د يع�ودان ً
أيضا إىل
التدريبات الجماعية،
وبالت�ايل س�يلحق
الثنائي بمباراة نابويل
أو تتأج�ل ع�ودة
الالعبين إىل لق�اء
مانشسرت يونايتد.
وذكر أن�ه ل�م يتحدد
حتى اآلن موعد عودة

املخرضم زالتان إبراهيموفيتش وإس�ماعيل بن
ن�ارص وماريو ماندزوكيتش.وكان ميالن تعادل
م�ع مانشستر يونايتد بنتيج�ة  ،1-1الخميس
امل�ايض ،عىل ملعب أولد تراف�ورد ،يف ذهاب ثمن
نهائي ال�دوري األوروبي ،وس�يقام لقاء اإلياب
الخميس املقبل عىل ملعب سان سريو.

البورتا يضع خارطة
طريق لالبقاء على ميسي
يخط�ط خ�وان البورت�ا ،رئي�س برش�لونة،
لالحتف�اظ بخدم�ات ليوني�ل ميسي ،قائ�د
الفري�ق ،ال�ذي ينتهي عق�ده مع الن�ادي مع
نهاي�ة املوس�م الح�ايل ،وبالت�ايل يس�تطيع
الربغوث التوقيع ألي نا ٍد اآلن.
وقال�ت صحيف�ة «مون�دو ديبورتيف�و»
اإلس�بانية ،إن البورت�ا لدي�ه خارط�ة طريق
ملحاولة إقناع مييس ،باالستمرار كحجر زاوية
يف املرشوع الريايض للنادي.
وأش�ارت إىل أن البورت�ا لدي�ه ثق�ة أن ميسي
يري�د البقاء ،من خلال تواج�ده يف انتخابات
النادي الكتالوني ،وصورته مع نجله تياجو يف
«كامب نو».
وأوضحت أن البورتا س�يقدم ع�رض التجديد
لخورخ�ي ميسي ،والد الربغوث ،يف األس�بوع
املقبل ،حيث ينتظر الرئيس االنتهاء من إجراء
تحليل شامل للوضع املايل للنادي.
وقالت الصحيفة ،إن عرض التجديد سيتضمن
بالتأكيد انخفاض راتب مييس ،بس�بب تراجع
اإليرادات ،وهذا األم�ر يعطي أفضلية لباريس
سان جريمان عىل برشلونة صوب الربغوث.
وأضافت أن البورتا سيعمل عىل تعويض هذه
النقط�ة من خالل من�ح مييس وع�و ًدا بإبرام
نوعني من الصفقات :األول يتضمن اس�تثمارًا
قو ًي�ا بض�م النرويج�ي إيرلين�ج هاالند نجم
بوروسيا دورتموند.

أم�ا النوع الثاني هو إب�رام الصفقات املمكنة
يف املريكات�و ،مث�ل التعاقد سيرجيو أجويرو،
مهاجم مانشستر سيتي وصديق ليو ،ودافيد
أالبا ظهري بايرن ميونخ.
وإىل جان�ب التعزي�زات ،س�يعمل البورتا عىل
إقناع ميسي بالبقاء ،من خلال الحفاظ عىل
الالعبين الش�باب الذي�ن يعرفه�م الربغ�وث
بالفعل ،مثل :بيدري وأنسو فاتي ودي يونج.
كما سيحاول البورتا استغالل عالقة االحرتام
املتب�ادل بين مييس وامل�درب رونال�د كومان،
إلقناع الربغوث باالستمرار.

الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
االمام عيل «عليه السالم»
زيارة الضعفاء من التواضح .ال تفش رسا ما استطعت إىل
امرئ ..يفيش إليك رسائر يستودع ..فكما تراه بسري غريك
صانع�ا ..فكذا بسيرك ال محالة يصنع .ألس�نة الحكماء
تجود بالعلم ،وأفواه الجهال تفيض بالس�فه .احصد الرش
م�ن صدر غيرك بقلعه من صدرك .فاز من س�لم من رش
نفس�ه .الجه�اد باب من اب�واب الجن�ة .إن املجاهدين قد
باعوا أرواحهم واشتروا الجنة .ذهب الش�باب فما له من
عودة ..أوتى املش�يب فغني منه املهروب .فعليك تقوى الله
فألزمها تفز ..إن التقي هو البهي األهيب ..واعمل لطاعته
تن�ل منه الرىض ..إن املطيع لرب�ه ملقرب .ال طاعة ملخلوق
يف معصية الخالق.
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َ
َ ّ
خر ٌ
يدة
لقد ضل مَ ْن َت ِ
حوي هوَا ُه ِ
َّ
وق ْد ذل ْ
ُ
كعاب
من تقيض علي ِه
ولكنني  -والحم ُد لل ِه – حازمٌ
َّ
ُّ
أعز إذا ْ
ُ
رقاب
ذلت لهن
وَال َتمْ لِ ُك َ
الح ْ
بي ُكلّ ُه
س َنا ُء َقلْ َ
ٌ
ْ
ُ
وشباب
وإن شملتها رقة
وَأجري فال أُعطي الهوَى ْ
فض َل مقوَدي
ِ
ْ
وَأه ُفو وَال َي ْخ َفى َعليَ ّ َ
صو ُ
َاب
الخ ّل لَ ْم َي ْه ُجر َْك إالّ مَ اللَ ًة
إذا ِ
َ
َ
ُ
عتاب
فليس ل ُه إال الفراق

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االحد  14آذار  2021العدد  2544السنة الحادية عشرة

Almuraqeb Aliraqi Newspaper

تخرجت من ثالث كليات

أسماء الدوري :جمعية التشكيليين دورها هامشي وال تقدم أي فائدة أو دعم للفنانين
املراقب العراقي /املحرر الثقايف...
الفنان�ة التش�كيلية اس�ماء الدوري
واح�دة م�ن الفنان�ات التش�كيليات
اللوات�ي ترك�ن أثرا جيدا يف الس�احة
الفني�ة ويف ه�ذا الحوار ال�ذي أجراه
الزمي�ل رحي�م يوس�ف أثرن�ا بعض
األس�ئلة ح�ول حج�م الدع�م ال�ذي
تقدمه نقابة للفنانين املنتمني اليها
وقد خرجنا بهذه املحصلة:
أكملت دراس�اتك يف الحق�وق واألدب
االنكليزي،م�ا الذي جذب�ك نحو الفن
التشكييل ؟
 :كان الرس�م هو حلم�ي منذ الصغر
 ،لك�ن هن�اك عوائ�ق حال�ت دون
دراس�تي للف�ن يف معه�د الفن�ون
الجميل�ة  ،فذهب�ت باتج�اه دراس�ة
اللغ�ة االنكليزية وادابه�ا  ،فحصلت
على البكالوريوس ،ومن ث�م اكملت
دراس�ة املاجس�تري فيها  ،كم�ا انني
حصل�ت على بكالوري�وس قان�ون
 ،لك�ن حلم�ي بق�ي يعي�ش مع�ي
حت�ى حققته باالجته�اد واملثابرة يف
الع�ام  ٢٠٠٥عبر دراس�تي للفن يف
اكاديمية الفن�ون الجميلة وحصويل
عىل البكالوريوس من قس�م الفنون
التش�كيلية ،مم�ا س�اهم يف تطوي�ر
موهبت�ي التي لم انقط�ع عنها يوما
 ،وتمكن�ت عبر م�ن اللح�اق بم�ن
س�بقني م�ن الفنانني التش�كيليني ،
وبالنس�بة كن�ت وما زلت اس�تمتع
بممارسة الرسم ال عىل سبيل الحرفة
بل كهواية ممتعة ،وامارس املحاماة
كمهنة او وسيلة للعيش .

كلمات تحت الوسادة
علي الوائلي

تائه أنا
اتنقل بني مدارات فارغة
تتالقفني االعاصري
ابحث عن حلم هارب
باطراف مجرتي الخاوية
العبث يمزق خارطتي
يرميني كريشة حمامة ٍ
تناثرت جناحيها
عىل ر ٔووس املجانيني
اخبي افكاري البيضاء
ٔ
تحت عباءة الخجل
اتلفت للصوت بال دليل
ٌ
عطش انا
رغم فيضانات مجرتي
يناديني الرساب ضاحكا ً
ال اتعض من كذب االحاديث
اهرول بال وعي ٍّ
تقودني لهفة الوله
احمل هلوسة اعذاري
قربة ٌ تنزف االمل ،
من انا ؟
لعيل ضللت الطريق
اضعت املاء
فقدت اول حرف كان بيدي
قبل دخول االعصار
قدمي
كيف اجيب
ّ
اين تأخذنا ايها املعتوه
والشوارع فقدت عناوينها
ال يشء يدلني
سوى رسب مجانني
يتبادلون ر ٔووسهم املثقلة
بركام القصا ٔيد
وابيات شعر محرتقة
اين انا ؟ عالم االفواه الرشهة
يبتلع ما تبقى
من اطراف ثوبي
يمزق شوارع مدينتي
يصدع رأيس الكوني
بآهاته املتعالية
ليرصخ الصمت
فينهي الحديث بدمعته

ه�ل ثمة تاثيرات لتلك الدراس�ات يف
عملك كفنانة تشكيلية ؟
 :م�ن امله�م ج�دا الفصل بين العمل
والف�ن إذا ل�م يك�ن الفن�ان متفرغا
للعمل الفني كما يف حالتي  ،لذلك كان
تأثير دراس�تي عىل فني قليلا نوعا
م�ا  ،لكنني كمحامي�ة متخصصة يف
األحوال الرشعي�ة أوال ولكوني امرأة
ثاني�ا تحول�ت أكثر أعم�ايل ملنارصة
حق�وق املرأة والدف�اع عن قضاياها
فامل�رأة تش�كل العصب األس�اس يف
معظم أعمايل الفنية .
كيف تنظرين اىل واقع الفن التشكييل
العراقي املعارص ؟
 :ان الفن التشكييل العراقي املعارص
متط�ور ج�دا يف الكثير ك�ن ال�دول
العربي�ة عرب بروز أس�ماء مارس�ت
الفن بش�غف وبراعة عبر التجريب
املس�تمر واالطالع عىل م�دارس الفن
الحدي�ث وتطوي�ر أس�اليبها له�ذا
الغ�رض بعيدا ع�ن التقليدي�ة ،كما
ان الكثير م�ن الفنانين زاوجها بني
الرتاث واملعارصة ولدينا أسماء كثرية
وكبرية تلمع يف سماء الفن التشكييل
العاملي .
يغلب عىل أعمالك التجريب املس�تمر
كيف تعللني ذلك ؟
الفن�ان بطبعه كائن خالق ومختلف،
مس�كون بالتجريب ولذل�ك بات من
الطبيع�ي ج�دا ان يخض�ع عمل�ه
ملنطلق�ات التجري�ب كون�ه متاث�را
ب�روح العصر الحدي�ث والعل�وم
واملعرفه لهذا فانا جاهدة لتقديم كل

رحيم يوسف
ما هو جديد تماشيا مع روح العرص
 ،يؤكد جوي دي�وي ان التجريب من
الس�مات الجوهرية للفن�ان وبدونه
يصبح الفنان مجرد اكاديمي.
ماه�و دور النقاب�ات والجمعي�ات
يف إدام�ة زخم الحركة التش�كيلية ،
وما ه�و الدعم ال�ذي تقدمه جمعية
الفنانني التشكيليني لكم ؟
يؤس�فني الق�ول بأن دورهما ش�به
مع�دوم  ،وال أع�رف مل�اذا كل ه�ذا
الس�بات الذي تعاني منه املؤسستني
؟ مل�ن تكونت�ا وتش�كلتا ؟ أولي�س
لخدم�ة الفن�ان ودعمه وتش�جيعه
وإس�ناده ورف�ع معنويات�ه وزرع
البس�مة والفرحة والبهجة يف قلبه ؟
فنقاب�ة الفنانني مثلا حينما يذهب
الفن�ان لتجديد هويت�ه يف النقابة ال
يحص�ل عليه�ا اال بعد م�رور نصف
م�دة نفاذه�ا وه�ي م�دة نفاذه�ا
لس�نة فق�ط  ،ه�ذا بع�د متابع�ة

وجهود مضني�ة واتصاالت ،لنأتي إىل
نش�اطات النقاب�ة ونس�ال أين هي
تل�ك النش�اطات ؟ لق�د ش�اركت يف
معرض س�نوي واحد ال غري ،وليكن
معرضني او ثالثة هل هذا هو نشاط
وعم�ل النقاب�ة ؟ طي�ب ألي�س م�ن
واجبهم دعم الفنان وتسويق أعماله
مثلا ،اال تس�تطيع النقاب�ة التعاقد
م�ع الفن�ادق والجامع�ات األهلي�ة
واملستش�فيات وكثري من املؤسسات
ورفده�م بأعم�ال الفنانين لتك�ون
خط�وة رائعة ومثم�رة بحق الفنان ،
وهذا األمر ينطبق أيضا عىل جمعية
الفنانني التش�كيليني فكل نشاطاتها
تع�د عىل أصابع اليد  ،فهي ال تتعدى
الخمسة نشاطات الغري  ،وقد يتمكن
الفنان من املش�اركة بنشاط او اكثر
إذا حالف�ه الحظ وق�د يقبل عمله او
يرفض .
ه�ل تعتقدي�ن ب�ان الجمعي�ة تؤدي
الدور الذي أسست ألجله وكيف ؟
ان الجمعية دورها هاميش بالنس�بة
للفن�ان ونش�اطاتها الس�نوية
مح�دودة وتع�د عىل األصاب�ع يعني
فنش�اط س�نوي واح�د لي�وم امل�رأة
وآخ�ر للنحاتين ونش�اط للش�باب
واخ�ر للخزافين ونش�اط اخير يف
رس�م الطبيعة بمعني ان من حقي
مش�اركة واح�دة قابل�ة للرف�ض او
القب�ول  ،فاي�ن يكمن الح�ق يف هذا
؟ وملاذا يرف�ض العمل بل ملاذا منحنا
هوية االنتس�اب للجمعي�ة كاعضاء
عاملني او مش�اركني للفنانني طاملا

اسماء الدوري
ترفض أعمالهم .
 :ماذا تقدم الجمعية للفنان ؟ ال يشء
اطالق�ا فالفنان هو من يقوم برشاء
الخام�ات ول�وازم الرس�م ويتحمل
كل التكاليف من رس�م وتاطري ونقل
العم�ل للجمعي�ه وبالت�ايل ارجاعها
وق�د تصل تكلف�ة كل ذل�ك اكثر من
خمسين الف دبن�ارا يف ه�ذا الظرف
الصع�ب ث�م ترف�ض .أس�في على
مس�ؤويل الجمعية .الذين اليشعرون
باملس�ؤوليه اتجاه الفنانين ،ملاذا ال
يبادرون لدعم الفنان ماديا ومعنويا
من خالل تس�ويق أعمالهم واإلكثار
من النش�اطات داخل وخارج العراق

الشاعر صفاء ذياب مصورا فوتوغرافيا
جاسم عايص
الفن�ان الفوتوغ�رايف صف�اء ذي�اب يعتم�د
البالغ�ة املرئية يف اختيارات�ه الفنية .بمعنى
يعتم�د التن�وع .وهو س�مة ذاتي�ة ،تخضع
للبنية املعرفية للمصور ،ألنها تتعلق بالرؤى،
س�واء يف االختي�ار أو التعام�ل واملمارس�ة.
وه�ذا يرتب�ط أيض�اً بالذائق�ة واملوهب�ة.
ً
عملا إبداعياً
فالص�ورة م�ن منطلق كونها
تخض�ع ملكون املص�ور املع�ريف وقدرته عىل
بناء عم�ارة العمل اإلبداعي ه�ذا .فهو إنما
يخض�ع لجدلية وج�وده وعالقت�ه بالحياة،
التي تشكل عالقة استثنائية ،هي استثنائية
املبدع املطلقة.وهذا بطبيعة الحال يتجس�د
خالل مكونات الصورة سواء كانت باألسود
واألبيض أو املل�ون ( الضوء والعتمة) .فهي
خاضعة للرؤية .ففنان الفوتو يبني عمارته
الذهني�ة عبر تجاربه اليومية وممارس�اته
املتوالي�ة التي تخلق تراكم�اً كمياً ،يؤدي إىل
ً
متمثلا يف الصورة التي تحمل
تراكم نوعي،
كل ظواه�ر التجلي�ات الذاتي�ة يف مراقب�ة
حرك�ة الحي�اة .فاملص�ور يعي�ش وي�رى
ويُس�جل بالض�وء والظِ ل ما يراه ويعيش�ه
مع اآلخري�ن .فبعني الكامريا يرى األش�ياء

بحراكه�ا وحيويته�ا وعالقاتها املتش�عبة.
فه�و إنما يُس�جل حقائ�ق الحي�اة ،لكي ال
يس�دل النس�يان س�تارته عليه�ا .فالزمن
جار وامل�كان تج�ري عليه تغيرات عفوية
ومقص�ودة ،تصل حد املح�و ،فقط الصورة
م�ن يحتف�ظ بواق�ع الزمان وامل�كان مهما
ابتع�دا أو اقرتبا.من هذا املنطلق نرى صورة
الفن�ان ـ الش�اعر صفاء ذي�اب ،تعمل عىل

« جنود» سخرية من الجبناء الذين
نقلدهم النياشين واألوسمة
املراقب العراقي/خاص...
اك�د الناقد املرصي عاطف عز الدي�ن عبد الفتاح
إن ومض�ة « جــــنود « للقاص العراقي الراحل
نرص الغزي هي ومضة ساخرة من الذين نحتفل
بهم يف عاملنـــــا العربي ونقلــــدهم النياشني
واألوسمة وأكـــاليل الغار .
وقال عبد الفت�اح يف ترصيح لـ(املراقب العراقي)
ان ومضة « جنود «:
(ذهبوا للحرب؛ تقلد الجبناء األوس�مة ).للقاص
العراقي الراحل نرص الغزي
ه�ي ومض�ة س�اخرة من
الذي�ن نحتفل بهم يف عاملنا
العربي ونقلدهم النياشني
واالوس�مة وأكالي�ل الغار
 ،ل�ذا وصفه�م الوام�ض
ب « الجبنــ�اء» أي أنن�ا
ُنك�رِّم الذي�ن لم يشتركوا
يف الح�روب حين نهم�ل
الجن�ود البس�طاء الذي�ن
ضح�وا بحياتهـــــ�م يف
سبيل الوطن أي أننا نتجاهل الذين ذهبوا للحرب
وحارب�وا فعال بينم�ا يفوز بغنائم املع�ارك الذين
لم يشتركوا فيه�ا إذ يحصلـــون على التكريم
واألوسمة.
واض�اف :وما يح�دث يف املج�ال العس�كري نراه
يف واقعن�ا حيث يتم من�ح الجوائز الكبرى دائما
ألنص�اف املُبدعني بينما املس�تحقون الحقيقيون
يجلسون يف مقاعد املتفرجني !!

استعارة وظائف وجماليات الشعر ،باتجاه
وظائف وجماليات الصورة ،خالقاً ش�عرية
واضحة لصورته .الشعرية تتخلل العالقات
الداخلي�ة بين حي�وات الصورة .فاألش�ياء
كل األش�ياء الت�ي تك�ون الوج�ود تضم�ر
ش�عرية ذاتي�ة ،واملب�دع وحده م�ن يعكس
هذه الش�عرية .وصف�اء يم�زج يف صورته
ما يبل�وره الش�عر والف�ن املرئ�ي ،والنظر

خلال عني اآللة .فهو ال ينظر إليها عىل أنها
وس�يلة خاضعة لالس�تعمال اآليل فحس�ب،
ب�ل منش�طة للذهن البشري ،ألنه�ا تمتلك
مس�تويات من الحساسية ،فهي جهاز وآلة
عاقلة بمفهوم اإلبداع ،واس�تعمالها يخضع
للبنية الذهني�ة للمصور ،أي أنها قادرة عىل
التجاوب مع الذهن البرشي وبالعكس.وهذا
م�ا نجده يف صورة الفن�ان ،مؤمنني يف كونه
يتداخ�ل يف اختيار اللقطة؛ م�ا بني االختيار
الش�عري والبصري يف اللحظ�ة نفس�ها،
الت�ي يتعامل به�ا مع كال الفنني (الش�عر+
التصوي�ر) .وبهذا اكتس�ب ثنائي�ة االزدواج
يف التعبري ،يلوح خالله (الش�عرــ الصورة)
و(الص�ورة ــ الش�عر) .وه�ي ظاهرة غري
مربكة للفنان الش�اعر ،بل يس�تمد أطراف
وروحي�ة كال الطرفني من نس�غ بعضهما.
فالفن�ان وه�و يم�ارس خاصي�ة التنوع يف
صوره ،إنما يس�عى مللء الفراغات املعرفية،
فالصورة معرفة ،وممارستها زيادة وتراكم
يف طبقات املعرفة .لذا فالتنوع سمة مرافقة
ملص�ورات الفن�ان .واختيارات�ه دليل س�عة
رؤيته ،وتمكنه من اس�تعمال ملَكته الفنية
املدعومة بطاقته الشعرية.

؟
هل ثمة مشكالت تعيق عملك كفنانة
تشكيلية ؟
 :ثم�ة الكثير م�ن املش�كالت الت�ي
يعان�ي منع�ا الفن�ان لك�ن ذكره�ا
بس�يط مقارنة ملا يعاني منه الفنان
من النقابة والجمعية .
ه�ل تعتقدي�ن ب�ان الف�ن تش�كييل
مرشوع فردي ؟
 :ال على العكس الن الفن التش�كييل
مرشوع�ا جماعي�ا مشتركا هدف�ه
إزالة العزلة الفني�ة والثقافية وخلق
فس�حة فنيه للفنانني وكذلك السعي
لخل�ق نوع م�ن تكاف�ؤ الفرص بني

املشاركني القادمني من مختلف املدن
وال�دول مم�ا يحقق التواص�ل الفني
واالجتماعي م�ع ك الفنانني من أجل
تربية الذوق والجمال والذائقة الفنيه
لضمان مجتمع متس�امح بعيدا عن
العنفه�ل تعتقدي�ن بوج�وب تعديل
قان�ون الجمعية  ،لتصبح رئاس�تها
ل�دورة واح�دة او لدورتين عىل اكثر
تقدير ؟ وملاذا برايك ؟
 :نع�م م�ن األفضل أن يك�ون هنالك
تعديلا لقانون الجمعي�ة وهذا ليس
رأيي فقط بل راي�ا يتفق معه الكثري
م�ن الفنانني  ،وه�ي ظاهرة صحية
تطم�ح لض�خ وجوه جدي�دة لخدمة
الف�ن والفنانين  ،والتخل�ص م�ن
ظاه�رة االدارات املزمن�ة  ،قيم�ة
ومس�ؤولية فالجمعي�ة او النقاب�ة
أو إي مؤسس�ة أخ�رى ال يمك�ن ان
تقف عند ش�خص معني ليحتكرها ،
فثمة الكثريين ممن لديهم املؤهالت
والكف�اءات واألفكـــــــ�ار الت�ي
تس�اهم يف تقدي�م ماه�و أفض�ل
للفنانني.
من هم الفنانني الذين اثروا يف تكوين
شخصيتك الفنية ؟
تأث�رت بعمالق�ة الف�ن التش�كييل
املع�ارص كالفن�ان ش�اكر حس�ن
والفن�ان فائ�ق حس�ن والفنانة ليىل
العط�ار رحمهـــــم الل�ه جميعا ،
وغريه�م من الفنانين العامليني فكل
منهم كان بمثابة مدرس�ة ومصدرا
ارج�ع إليه�م خلال قيام�ي بانجاز
عمال فنيا .

«ذاكرة الطباشير» تصل بغداد بعد رحلة
بحرية من بيروت الى البصرة
املراقب العراقي /خاص...
اكد الق�اص كام�ل الدلفي وصول
مجموعت�ه القصصي�ة الجدي�دة
ذاكرة الطباشير الصادرة عن دار
املحجة البيضاء يف بريوت بعد رحلة
بحرية من بريوت اىل البرصة اىل ان
وصلت أخريا اىل بغداد .
وقال الدلفي يف ترصيح لـ(املراقب
العراق�ي ) :بع�د رحل�ة بحرية من
بريوت اىل البصرة وصلت اىل بغداد
مجموعت�ي القصصي�ة الجدي�دة
ذاكرة الطباشري .
وأض�اف  :الب�د يل م�ن أن أتوج�ه
بالش�كر والعرف�ان بالجمي�ل اىل
جمي�ع م�ن أس�هم بجه�د خري يف
انجازها وه�م دار املحجة البيضاء
يف بريوت لجمال وأناقة الطبع ودار
الكت�اب العرب�ي يف ش�ارع املتنبي
الستالم الكتاب من الناقل واالستاذ

عب�د الجب�ار خضير لجه�وده
وارائ�ه النقدي�ة والدكت�ور علاء
الحيل ملتابعت�ه الحثيثة وعيل عوده
الدلفي.

وأش�ار اىل ان الرسامة روناك عزيز
ه�ي رس�مت لوح�ة الغلاف وقد
اه�دت اللوحة مجان�ا لتوضع عىل
غالف املجموعة القصصية .

«عينان خضراوان» هاربة من جحيم الحرب تقع في األسر !
املراقب العراقي /متابعة...
كل األح�داث ت�ؤدي بعرفة بطل�ة القصة إىل
املصري الذي انتهت إليه ،وال تملك حتما وأنت
تقرأ تفاصيل حكايتها إال أن تتعاطف معها،
رغ�م أن م�ا أقدمت علي�ه يمث�ل يف الذهنية
العام�ة ،ويف املرجعية الت�ي تصدر عنها أنت
نفس�ك كبرية بال مغفرة.وعرفة ،بطلة ألنها
تش�به أبطال املآيس اإلغريقية ،امرأة تغادر
م�ع والده�ا «وادي العقي�ق» بع�د فق�دان
والدته�ا هارب�ة من جحي�م الح�رب ،لتقع
على بع�د كيلومترات قليل�ة يف األرس وتبدأ
رحلته�ا الصعب�ة م�ع االنته�اك يف مواجهة
قاس�ية للعال�م ،الذي يتض�اءل حتى يصبح
بال�كاد بضعة وح�وش ترتدي ثياب�ا ً آدمية،
وتتقل�ص إزاءهم إنس�انيتها لتصبح ش�يئا ً
للمتعة العابرة واالغتصاب املهني .رحلة من
وادي العقيق إىل بورتس�ودان عرب تضاريس
الح�رب الت�ي ال تمي�ز بين البشر ،والت�ي
يصبح فيه�ا القتل لعبة السترداد األنفاس
واستعادة بعض من الكرامة واالنسجام مع
الذات ،ويصري رضورة لالس�تمرار والحياة.
ويف كل ه�ذا لم تكن عرف�ة إال منقادة ملصري
أج�وف ،ونهاي�ة مجهولة وغد بلا أفق .ويف
اللحظة التي اختارت فيها لنفسها وحققت
إرادتها وجدت نفس�ها تواجه حكم اإلعدام،
يف مجتم�ع ال يعرتف باإلرادة الحرة وال بحق
تقرير املصري.
ولئن اخت�ار الكات�ب تفكي�ك زم�ن القصة
إىل خطين رسديين ،فإن�ه يف النهاية يصف

ترتك��ب اللعب��ة الرسدي��ة يف رواي��ة حام��د الناظ��ر
الجديدة «عينان خ�ضراوان» من ثالث طبقات ،تفيض
إحداهم��ا إىل األخرى يف ما يش��به الحتمية ،أو القدرية
الطاغية التي ال فكاك منها.
ً
عامل�ا واحداً ،فالخط األول يرسد ما وقع من
أح�داث لعرف�ة يف معس�كرات األرس ،بينما
ّ
الخط الثاني م�ن لحظة وصولها إىل
ينطلق

املدينة ولقائها برحمة ،التي ستنتش�لها من
براثن الضياع ،وس�تضعها عىل أول الطريق
املفيض إىل الطمأنينة والقرار .لكن إذا نظرت

ملي�ا ً فال فرق بني معس�كر الح�رب ومدينة
الس�لم ،فاملرأة يف هذا العالم أسيرة ،أسيرة
حرب وأسرية فكر ومجتمع.
الطبق�ة األوىل حينئ�ذ ه�ي رواي�ة الح�رب،
ونح�ن هن�ا بص�دد ق�راءة تجرب�ة رسدية
تماثل الكثير من نظرياته�ا يف عالم الرسد،
حي�ث تمثل الحرب ثيم�ة مركزية الحتوائها
عىل عنارص الرصاع الرضورية ألي مأس�اة.
والح�رب ه�ي الح�رب ،أينما كان�ت ،تماما ً
كم�ا ه�ي ح�رب تحري�ر أنغ�وال يف رواي�ة
جوزيه أغوالوس�ا «نظرية عامة للنس�يان»
أو غ�زو الكوي�ت يف «فئران أم�ي ّ
حص�ة»
لسعود الس�نعويس ،أو حرب تحرير الجزائر
يف رواي�ات الحبي�ب الس�ايح ،وغريه�ا م�ن
رواي�ات الحروب .وال تخ�رج الحرب يف هذه
الرواي�ة عن كونها س�ياقا ً تاريخي�ا ً مجرداً،
إال يف ح�وار عرف�ة مع الضاب�ط الغامض يف
املش�هد الحادي والعرشين ،الذي كان مداره
فلس�فة الصراع ،وه�ي ش�خصية يمتزج
فيه�ا الجن�ون بالحكمة (هل خط�ر لك أبدا
أن ال�رب خلق جدنا آدم يف ي�وم مغرب كهذا؟
وأنه نزل إىل األرض كي يقاتل؟ كان جيش�ه
مؤلف�ا ً منه وم�ن جدتنا ح�واء وقطيع من
ال�كالب) وتفيض ه�ذه الفلس�فة إىل وجهة
نظر خالصة عرب ما يس�ميه (ميثاق النباح)
أساس�ها أن «الح�رب ال تجل�ب امل�وت ،ب�ل
تخلق للحياة معنى جديدا ً يف كل مرة ،عندما
يتواطأ املتحاربون عىل سيادة قانون خاص
له أخالقه الخاصة».

أوراق
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من اقوال االمام علي ( عليه السالم )

نور
على
نور

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

شط الحلة  ..موطن للطيور المهاجرة وحنين المحبين
تبطني شط الحلة
وتابع عليوي أن «مالكات دائرة املوارد
املائية وبالتعاون مع الحكومة املحلية
واألجهزة األمنية نفذت حملة واسعة
للقضاء عىل التجاوزات شملت الحملة
املنطقة التي تمتد ما بني جرس بته
ومنطقة باب الحسني وسط مدينة
الحلة واملبارشة فورا ً لتنفيذ مرشوع
تبطني وتكسية ضفاف شط الحلة
،وتم إنجاز  1كم من الضفتني من
أصل  3كم كمرحلة اوىل .
أما املرحلة الثانية فهي بطول أكثر من
 2كم وتمتد من نهاية املرحلة األوىل
إىل جرس الهنود» ،مؤكدا ً أن «إنجاز
مرشوع التبطني سيقيض وبشكل
كامل عىل جميع التجاوزات البيئية
والجمالية للنهر وضمان مجرى
سليم ورسيع للمياه من أجل إيصاله
للمحافظات واملناطق املستفيدة».

تحسن بيئي

ً
ً
رئيسيا لتأمين المياه وبجميع استخداماتها الصناعية والزراعية والمدنية
رافدا
يعد نهر الحلة
لثالث محافظات هي الديوانية والمثنى وبابل .وتقع على مديرية الموارد المائية في محافظة

من جانبه أوضح معاون مدير بيئة
بابل الدكتور عالء عباس علوان أن»
مختربات املديرية لديها مآخذ محددة
وثابتة ألخذ عينات من نهر الحلة
لفحصها وبمعدل شهري وأن الفرتة

األخرية شهدت الفحوصات املختربية
ملياه النهر بوجود تحسن يف نسبة التلوث
مقارنة مع السنني السابقة بسبب رفع
الكثري من التجاوزات».
أما مسؤول شعبة الخدمية يف بيئة
بابل طه عىل حسني فقال :إن «الشعبة
شخصت  33تجاوزا ً عىل النهر ،وبعد
اتخاذ اإلجراءات تم خاللها رفع
التجاوزات لتصل إىل  7حاالت تجاوز 4
منها محالة للقضاء».

أسماك نادرة

مركز البحوث ودراسات البيئة يف جامعة
بابل قدم الكثري من الدراسات التي
تستهدف الحياة البيئية لنهر الحلة،
مدير املركز الدكتور جاسم محمد
سلمان قال :إنه «بعد مراجعة الدراسات
السابقة ومقارنتها بالدراسات الحالية
يظهر وجود تحسن تدريجي ملحوظ يف
نوعية املياه يف نهر الحلة مثل انخفاض
املواد الهايدروكاربونية بسبب ارتفاع
مناسيب املياه واتخاذ إجراءات مراقبة
بيئية سليمة من قبل الجهات املختصة
كما لوحظ ظهور أنواع نادرة من
األسماك مثل الكارب والبلطي يف أغلب
املواقع

بابل مسؤولية كبيرة للحفاظ على نسبة التلوث والقضاء على التجاوزات من أجل تأمين وصول
كمية المياه إلى محافظة الديوانية بنسب توازي تعليمات وزارة الموارد المائية.
تجاوزات وعشوائيات

مدير املوارد املائية يف بابل املهندس فالح
حسن عليوي أشار إىل «وجود الكثري
من التجاوزات البيئية عىل طول مجرى
نهر الحلة ،وأغلب هذه التجاوزات تكون
يف مناطق آهلة بالسكان يف األقضية
والنواحي ومراكز املدن» ،مبينا ً أن
«أهم التجاوزات هي البناء العشوائي
للمطاعم واملقاهي عىل ضفاف النهر
بعد دفن جزء منه ،ما أدى إىل تشويه
صورة املنطقة وأثر سلبا ً يف رسعة
جريانه ،وهذا يعد عامال ً مهما ً يف تقليل
نسبة التلوث البيئي للنهر».

أحواض األسماك

وأضاف أن» األقفاص الحوضية لرتبية

األسماك التي تشتهر بها املحافظة
وتنحرص يف منطقة ما بني سدة املسيب
إىل مدخل مدينة الحلة سببت يف تغيري
نوعية املياه ،ما دفعنا إىل إطالق حملة
شاملة لرفع األقفاص املتجاوزة
بواسطة آلية برمائية ليتم التعامل مع
تلك األقفاص من داخل النهر بسبب
عدم استطاعتنا رفعها من حافة النهر
لوجود منشآت واسيجة وأشجار تعيق
حركة اآلليات التقليدية».
ولم يخف عليوي صعوبة رفع أغلب
األقفاص كونها تعود إىل جهات
وأشخاص متنفذين يف الدولة ،لكن
وزارة املوارد املائية مصممة عىل رفع
كافة التجاوزات خدمة للصالح العام.

قضاء الجيجان يسبح بالخضرة ويبحث عن االهتمام و الخدمات
منطقة
أو
املهناوية
إحدى
هي
الچيچان
محافظة
يف
األقضية
الديوانية ،تقع شمال قضاء
الشامية بحوايل  13كيلومرتا ً
يحدها من الجنوب ناحية
الصالحية ومن الغرب ناحية
السنية ومن الشمال والغرب
ناحيتا الحرية والعباسية
عىل التوايل التابعتني لقضاء
الكوفة يف النجف األرشف.
كانت املهناوية قرية صغرية
تابعة لقضاء الشامية
ثم إستحدثت فيها ناحية
بمرسوم جمهوري عام
 1961ويف عام 2019
اصبحت قضاء بشكل
رسمي.
سميت باملهناوية نسبة إىل
السادة ال مهنا الحسينيون
االعرجيون وكانت األرايض
يف ناحية املهناوية تابعة
لهم ارضا ونهرا وهي
سورى سابقا من الكوفة
والحلة واما اليوم فهي
املهناوية والقاسم .تقع
ناحية املهناوية يف الجزء
األوسط من العراق ويف
الجهة الشمالية الغربية
من محافظة الديوانية وعىل
الجانب األيرس لنهر الشامية
حيث تقع عىل دائرتي
عرض  32-42شماالً،
مع خط الطول 45-31
رشقا ً و يحدها من الشمال
والشمال الغربي محافظة
النجف ومن الرشق ناحية

السنية و من الجنوب ناحية
الصالحية التابعة ومن
الغرب ناحية العباسية يف
محافظة النجف وتقدر
مساحة ارايض الناحية
وبضمنها األرايض املقامة
عليها األحياء السكنية
حوايل  214كم مربع اي ما
يعادل  64211دونما ً موزعة
عىل  37مقاطعة.
املهناوية عبارة عن أيشانات
ثالثة تحيط بها املياه من
كل جانب وتقع غرب موقع
الناحية الحايل بمسافة
واحد ونصف كم وقد تكونت
باالخص عىل ايشان (أل
كوير) ثم امتدت إىل ايشان
(عكر)  .كانت تسمى سورا
من نواحي الكوفة وتعرف
صدورها اليوم بالجذع
وتنبع من جهة شط الحلة
اليمنى باتجاه الكوفة
ومنطقة سورا سابقاً .تبعد
الناحية عن مركز املحافظة
 36هم حيث يربطها
طريق معبد تم انشائه
عام  1983الذي يرتبط
بالشارع الرئييس الذي
يربط محافظة الديوانية
بمحافظة بابل والعاصمة
مدارس
تحوي
بغداد.
بواقع  21مدرسة ابتدائية
و 4مدارس متوسطة منها
واحدة للبنات كما توجد
مدرسة ثانوية مختلطة
وروضة واحدة لألطفال
وتعترب الزراعة من أهم

الحرف التي يزاولها أبناء
الناحية حيث يقوم اغلب
السكان بزراعة الحبوب
وخاصة الرز (الشلب)
والحنطة و الشعري وتكثر
يف الناحية بساتني النخيل
فضال ً عن قيام السكان
برتبية املوايش .

الواقع الزراعي

قضاء
مناطق
كبقية
املحصول
الشامية
األساس هو الرز العنرب
صيفا ً والحنطة والشعري
شتاءا ً وتعتمد زراعة هذه
السقي
املحاصيل عىل
سيحا ً إذ كان النهر الوحيد
الذي يروي املهناويه اسمه
(السبل) وقد درس هذا
النهر وحاليا تروى املهناوية
من اربع فروع رئيسية هي
نهر الجيجان ونهر املهناوية
ونهر عكر ومهر الحدادي.

السكان

يسكن املهناوية عشائر
السادة آل مهنا ،السادة
الطوال ،آل عيىس ،الكرد،
السادة ال بو جري ،آل
ابوجويد ،ال فتله ،ال شبل،
ال زياد ،بنو حسن ،كعب ,
ال بدير ،الكرد ،الحميدات،
العوابد ،الخزاعل ،الجنابني،
ال عيل ،الجبور .خويلد .
يبلغ عدد سكان الناحية
مع ملحقاتها من القرى
واملناطق الزراعية التابعة
لها حوايل  95,000نسمة.

صعوبة رفع أغلب األقفاص الحوضية لتربية
االسماك عن نهر الحلة كونها تعود إلى
جهات وأشخاص متنفذين في الدولة

االلبان في ميسان..وفرة االنتاج
وسوء التوزيع
تعد أكشاك بيع منتوجات األلبان
(الدهن الحر ولبن العرب) وغريها
من املنتجات عىل الطرق الريفية
يف محافظة ميسان مصدرا ً
للرزق وفرص عمل ألبناء الريف،
ويف منطقة السعيدة الريفية
املطلة عىل نهر دجلة ،التي تربط
محافظة ميسان بالبرصة اشتهر
أهايل هذه القرية ببيع منتوجات
األلبان املعروفة باسم (جبن
وروبة ودهن حر وزبد ولبن
العرب).

مهنة قديمة

تجولنا بني طرقات هذه القرية
لتوثيق عملية بيع هذه املنتجات
وأسباب انتشارها يف هذا املكان
،والبداية كانت مع املواطن محمد
حسن املالكي من أهايل املنطقة
وصاحب محل سعيدة إذ قال« :
أنا أعمل يف بيع منتوجات البان
العرب منذ  15عاماً ،وجميع
منتوجاتنا من أبقارنا ونعمله يف

البيت ،وهي منتوجات طازجة من
دون إضافات وان هذه املهنة تعد
من املهن القديمةوالتي تتميز بها
قريتنا «.
وتابع أن« :جبن العرب أصيل
ونسميه غري مقيمر ،أي لم يأخذ
منه القيمر ،لذلك فإن طعمه لذيذ
جدا ً ،إضافة إىل الدهن الحر والزبد
واللبن ،وهذا العمل يدر علينا رزقا ً
حالال ً ،وأساعد فيه أهيل وعائلتي
،إضافة اىل أن هذا العمل وفر
فرص عمل للشباب ،وأيضا يدعم
املنتوج املحيل ومطلوب من جميع
املحافظة ومحافظات أخرى».

توزيع املنتج

أبو كرار سائق تكيس عىل خط
عمارة برصة وجدناه يتسوق
من أحد املحال عىل الطريق وقال
 « :أعمل عىل هذا الطريق منذ
سنوات ويف كل مرة أمر عىل
سعيدة أتسوق منها صوغات
هداية تطلب مني دوما ً وهي

الدهن الحر والزبد والروبة ولبن
العرب ،ألنها مرغوبة ومطلوبة
للكثري من الناس خاصة وأنها
أصلية وغري مغشوشة ،وهي أي
منتوجات ألبان السعيدة معروفة
عىل مستوى العراق ،وال يصلها يف
املنافسة املستورد»

اكشاك البيع

ويف محل آخر من محال سعيدة
تحدث لنا الشاب أبو حيدر املالكي
قائال« :كان أغلب الناس يبيع
األلبان عىل الجزرة الوسطية يف
الثمانينيات ،أما اآلن فأصبحت
هناك أكشاك ومحال عىل جانبي
الطريق الرابط بني العمارة
والبرصة ذهابا ً وإيابا ً وهذه املهنة
تشكل مردودا ً اقتصاديا ً ألهايل
املنطقة ومهنة للشباب ،حيث
أغلب من يعمل بهذه املحال هم
من الشباب ،وأن أغلب أهايل
املنطقة يعملون يف الزراعة وتربية
الحيوانات إلنتاج األلبان».
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اعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة..
السالم عليكم و رحمة الله و بركاته
اىل من يهمه االمر ..
يج�ب عىل مجلس الخدمة يف العراق ان يحق�ق العدالة االجتماعية بني
جميع املواطنين يف ملف التوظيف ورضورة التعامل بش�فافية عالية
م�ع املواطنني يف ه�ذا من اجل اعادة ثقة املواطن بم ٔوسس�ات الدولة..
لذل�ك نتوجه اليك�م ٔ
كفئة مظلومة بع�د ان عانينا لس�نني طويلة من
التهمي�ش واالقص�اء بش�مولنا بدرج�ات التعيني كجزء م�ن واجبكم
الوطني واالٕنساني يف توفري العمل للف ٔيات املظلومة.

* رانيا الشمري

�صحيفة-يومية�-سيا�سية-عامة
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إعتراض المتعاقدين مع وزارة الكهرباء على إلغاء اللجان التنسيقية

وافقت حكومة البرصة عىل منح ذوي
الكوادر الصحية التي توفيت بسبب
جائحة كورونا قطع ارايض سكنية يف
مركز املحافظة ،حيث خصصت لهم
املقاطعة املرقمة  2375خلف منطقة
ياسني خريبط ،والتي وزع عدد منها
سابقا ً لذوي شهداء الحشد الشعبي.
وقال محافظ البرصة ان لجنة السكن
وافقت عىل منح  38قطعة ارض سكنية
لذوي الكوادر الصحية التي توفيت أثناء
تصديها لجائحة كورونا وضمن افراز
عوائل الشهداء املرقم  2375والواقعة يف
مركز املحافظة وتحديدا ً بمنطقة ياسني
خريبط.
وأضاف العيداني ،ان اإلفراز سيكتمل
خالل األيام القليلة املقبلة ويتم توزيعها
عىل املستفيدين من ذوي الشهداء يف
املحافظة.

أعلنت الرشكة العامة لنقل الطاقة
الكهربائية يف الجنوب ومقرها البرصة
أنها ستفتح باب الرتشيح واإلعالن
إلدخال ممثلني من الكوادر للدخول
كأعضاء يف مجلس اإلدارة ومن
مختلف الدوائر وذلك بعد صدور كتاب
من الوزارة بخصوص إلغاء اللجان
التنسيقية والنقابية داخل الوزارة.
وقال مدير الرشكة زياد عيل فاضل
إن وجهة نظر الوزارة تقول إن
توىل مجالس اإلدارة النظر بطلبات
العقود عىل اعتبار أن الرشكات لديها
مجالس إدارة وهي الجهة التي تنظر
بطلبات املتعاقدين معها لكي تكون
هناك سلسلة من اإلجراءات اإلدارية
والقانونية.
وأضاف فاضل أنه التقى بعدد من
املتظاهرين والذين حملوا مطالب

باختيار شخصيات تمثلهم ،وقال
إنه ووفق القانون فقد أتاح للرشكة
أن تدخل اثنني منتخبني من الكوادر
كأعضاء يف مجلس اإلدارة.
وتابع فاضل إن رشيحة العقود مهمة
ولها دور يف استقرار الوضع باملنظومة
الكهربائية من خالل عملهم بمحطات
النقل واإلنتاج وغريها لذا فان الوزارة
وبسبب عدم إقرار املوازنة فان الكثري
من املخصصات واملستحقات لم
ترصف لهم ،موضحا أنه وبالتايل
فان تلك الرشيحة تعاني بالكثري من
القضايا املظلومة فيها أولها قضية
الراتب واملخصصات يف حال تعرض
أحدهم لحادث صعق ليس له يشء
عالوة عىل مسألة األرايض والرواتب
وغريها.هذا وقد نظم عدد من العاملني
بنظام األجور اليومية والعقود يف

الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية
بالبرصة وقفة احتجاجية لرفض
كتاب صادر من قبل وزارة الكهرباء
ينص عىل إلغاء كافة اللجان التنسيقية
والنقابية.
وقال رئيس لجنة الكهرباء وعضو
اتحاد نقابات العمال صدام مهدي إنه
«بعد تشكيل لجان نقابية سابقا من
ضمن النقابات والتي يتم االنضمام
إليها من قبل العاملني من أصحاب
العقود حسب قانون العمل  37من
املادة  42والذي يتيح للعامل تأسيس
هذه اللجان إال إننا تفاجئنا بصدور
كتاب من قبل وزارة الكهرباء يتضمن
منع خروج العاملني بالتظاهرات
والوقفات وعدم املطالبة بالحقوق
والذي اعتربه العاملني الغاية منه
تكميم األفواه ومحاسبتهم قانونيا»

ّ
سنفعل العمل بـ «الطرق االستثمارية»
الخدمات النيابية:

إطالق كميات إضافية من المياه
لمعالجة الشحة في قضاء «سيد دخيل»

الحكومية ستقدم لها الصيانة
باستمرار من قبل الحكومة ويتم
تركها للمواطنني البسطاء أو
للذين ال يرغبون بدفع املبالغ عىل
الطرق االستثمارية.
منوها إىل أن املواطن يبقى أمام
خيارين تبقى الطرق القديمة عىل
حالها وتؤدي الخدمة لسالكيها
وأن الطرق االستثمارية طرق
رسيعة ومن املمكن استخدامها
من قبل بعض املواطنني الذين
يمتلكون مبالغ مقابل استخدامها
بمبلغ يقدر ألف أو خمسمائة
دينار ،مبينا أن هذه الطريقة
ستعطي رسالة وتوفر فرص عمل
كبرية من خالل ساحات الوقوف
واملطاعم ومحطات تعبئة الوقود
واألوزان لتوفر عمل إىل آالف
الشباب العاطلني عن العمل.

كشف النائب عن لجنة الخدمات
النيابية جاسم البخاتي عن ذهاب
اللجنة لتفعيل العمل بالطرق
االستثمارية فيما بني أن هذا
يأتي بعد توصلها بأن الحكومات
املحلية واإلعمار واإلسكان تعاني
من مشكلة العجز املايل ومعالجة
املشاريع القائمة.
وقال البخاتي إنهم ذهبوا إىل تفعيل
بعض الطرق بآلية لالستثمار مع
مديرية الطرق العامة وتم االتفاق
عىل أن يتم ترشيح مجموعة
طرق.
وبني أن هذه الطرق بدأت من
طريق بسماية بغداد تليها
أخريات لتصل إىل  50طريقا تربط
بغداد باملحافظات واملحافظات
مع بعضها.
وتابع البخاتي أن الطرق

أطلقت وزارة املوارد املائية كميات
من املياه يف نهري دجلة والفرات
من أجل تأمني وصولها إىل نهر
الغراف ومنه إىل شط آل إبراهيم يف
قضاء سيد دخيل.وقال مدير عام
هيئة التشغيل ملشاريع الري والبزل
يف الوزارة احمد ليلو خالل ترؤسه
اجتماعا مشرتكا مع عدد من
أهايل مناطق سيد دخيل واإلصالح
والغراف يف محافظة ذي قار إن
الوزارة ساعية إىل تحسني معدل
اإلطالقات املائية يف األنهار املغذية
ملناطق جنوب رشق املحافظة بعد
إرسالها وفد وزاري مكون من
خمسة مدراء عامني للقاء األهايل
ومعرفة مشاكلهم ووضع الحلول
واملعالجات اآلنية واملستقبلية.

بناء الوطن يبدأ من اعطاء الحقوق اىل
اهلها  ..واالعتماد عىل الشباب ال عىل
املستشارين وهدر اموال العراق هنا
وهناك الستقبال البابا وغري البابا ..
كان االجدر باالموال التي رصفت لرشاء
 ٤سيارات مارسيدس من موديل ٢٠٢١
 ..مصفحه  ..وكذلك هدر املال العام
لفرته وقتيه من تلميع صفحه العراق
امام االعالم  ..ان تذهب للعقود واالجراء
اليوميني ..
وكذلك فتح التعينات لبعض الخريجني
الذين يفرتشون االرصفه بحثا عن لقمه
عيش ..
الدهر يومان  ..يوم لك ويوم عليك ..
فأذا كان عليك فاصرب وان كان لك فال
تبطر ...
#وانا_والله_مع_الصابرين..
#عقود_مفوضيه_العراق_املستقلني
 13عرش عام بال تثبيت  ..واالن  ٣اشهر

أعلنت دائرة صحة البرصة عن غلق
مستشفى أهيل يف املحافظة ملدة أسبوعني
بعد تسببها بوفاة إحدى املريضات ورصد
عدد من املخالفات للمستشفى.
وذكر بيان للدائرة وصل للمربد نسخة منه
إن إدارة صحة البرصة قررت غلق مستشفى
أهيل ملدة أسبوعني اعتبارا ً من اليوم وبدأ
اتخاذ عدد من اإلجراءات القانونية بحق
املستشفى.
وأضاف البيان أن القرار اتخذ بعد رصد حالة
وفاة ملريضة تقدم ذووها بشكوى رسمية
ضد املستشفى.
هذا وقد انتقد ذوو إمرأة توفيت يف البرصة،
بعد إجراء عملية لها يف مستشفى أهيل،
انتقدوا ما وصفوه «باإلهمال الطبي» الذي
تسبب بوفاتها ،حسب قولهم ،مطالبني
بلجنة تحقيقية بالحادث لحصولهم عىل
التقرير الطبي الدقيق عن الحالة ،بعد أن
أقاموا دعوى قضائية بهذا الشأن.

ار

شاد

ات

مناشدة
مناشدة اىل رئيس الوزراء املحرتم بالتدخل لحل مشكلة
األجهزة الطبية واملصاعد واجهزة التربيد والتكييف
وإطالق األموال التي تم تخصيصها ملستشفى املعامل
وكذلك إطالق سلفة الرشكة الرتكية يف وزارة املالية علما
بأن من املؤمل افتتاح املستشفى بشهر الخامس من
العام الحايل حسب االتفاق مع الرشكة الرتكية املنفذة
العمل املستشفى يف املعامل نرجو منكم املساعدة يف يف
حل دائمي املشكلة مستشفى املعامل شيوخ ومثقفي
املعامل.

* كامل العراقي

شكاوى مزارعين من
وجود حشرات غريبة
تهاجم النخيل بميسان
شكا عدد من املزارعني أصحاب بساتني
النخيل يف ميسان من وجود حرشات
غريبة تهاجم النخيل وتتسبب بشطر
النخلة اىل نصفني وموتها كما باتت تلك
الحرشة تتناقل من نخلة اىل أخرى.
وقال عدد منهم انهم الحظوا وجود
تلك الحرشة التي تدخل ساق النخلة
وتتسبب بثقوب مميته فيها وهي
واضحة للعيان كما ان جميع النخيل
مهدد باإلصابة ورافق ذلك عدم وجود
رعاية للنخيل.
كما طالبوا بتوفري املبيدات الحرشية
وتقديم املعونة لهم إلنقاذ ما تبقى من
النخيل يف بساتينهم.

 13عاما بال تثبيت ..
واالن  ٣اشهر بال رواتب ...

مستشفى أهلية ألسبوعين بعد تسببها بوفاة مريضة
غلق
ً

حسب تعبريه.
كما ناشدوا وزير الكهرباء بحل
مشكلتهم املتمثلة بتأخر الرواتب ملدة
عرشة أشهر بدال من إصدار مثل هذه
الكتب التي تروع العاملني ،وفقا لقوله.

بال رواتب ...
اي ضلم اكثر من هذا الذي نراه ..
#حسبنا_الله_ونعم_الوكيل

* حسني عبد الكريم الدشتكي

مُ ناشدة للشرفــاء
الفاحصني عىل مالك وزارة الداخلية سنة
 ..2018/2017عانينا األم َّرين :مرارة الفقر
ُ
إنصافنا وشمولـنا بموازنة
واإلنتظار ...نرجــو
* زياد العراقي
.2021

حكومة ( الفزعة )

تعريف حكومة ( الفزعه )
هي الحكومة التي تحاول التغطية
عىل فشلها الذريع وذلك عن طريق
اختيار حالة واحده من االف الحاالت
وتصويرها لغرض نرشها اعالميا
وهذه تعترب اسهل الطرق لخلق النجاح
الرسابي  ( ..القمة يتم بناءها من
االسفل وليس من االعىل )  ..هاي فزعه
و بعد فزعه و اليحب يباركلنه .

* قتيبة موىس

مواطنون في الفاو يطالبون المالية
بالتريث عن قرار إخالئهم من البنايات التابعة للوزارة
طالبت أكثر من  114عائلة يف قضاء الفاو يسكنون يف
مقرين سابقني تابعني للكيانات املنحلة «حزب البعث
املنحل» بالضغط عىل وزارة املالية للرتيث بقرار
إخالئهم للمقرات املذكورة آنفا وتوفري بديل لهم.
وقال عدد منهم إنهم يسكنون بهذين املقرين اآليلني
للسقوط منذ أكثر من  8سنوات ورفعت عليهم
قضايا من قبل وزارة املالية بإخالئها وبعد مناشدات
ومطالبات للحكومة املحلية أصدرت قرارا بالرتيث
كون أن هناك قرار صادر من مجلس الوزراء يقيض
بعدم إخالء أي تجاوز سكني لعدم وجود إمكانية
لتعويضهم مالياً.
وبينوا أن دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة املالية
ترفض تنفيذ قرار الحكومة املحلية بالرتيث والتنازل
عىل القضية املرفوعة ضد السكان والتي غالبا ً ما
تفعل بحقهم مذكرات إلقاء قبض من مركز الرشطة
يف القضاء.
وطالب األهايل محافظ البرصة بتوفري قطع أرايض
سكنية تكون بديلة ليقوموا بإخالء البنايتني
وتسليمها.
من جانبه قال قائم مقام الفاو وليد الرشيفي إن
إدارة القضاء متعاطفة مع األهايل كونهم من ذوي
الدخل اليومي وال يمكنهم أن يوفروا سكن بديل إال يف
حال وفرت الحكومة املحلية سكن لهم.
وأضاف الرشيفي أن إدارة القضاء خاطبت الحكومة
املحلية بتخصيص قطع أرايض إال أن األخرية تنتظر

الرشكة لالنتهاء من التصميم األساس للقضاء
الذي غالبا ً لن تكن فيه أي إفرازات بسبب املحرمات
النفطية.
مؤكدا ً أن األهايل املهددين باإلزالة وافقوا عىل
تخصيص قطع أرايض سكنية يف منطقة أخرى وليس
بالرضورة أن تكون يف قضاء الفاو.
وتابع إن دائرة عقارات الدولة لم تنفذ قرار الرتيث
الصادر من الحكومة املحلية ولم تتنازل عن الدعوى
أو توقف سري اإلجراءات فيها.
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االسبوع المقبل ..االرض تواجه
خطر اصطدام بكويكب
من املتوقع أن يش�هد يوم األحد املقبل املصادف  21آذار الحايل ،مرور
كويكب س�يكون األكبر خالل ع�ام  ،2021عىل بعد ح�واىل مليوني
كيلومتر م�ن األرض دون خط�ر االصطدام به�ا ،لك ّن ه�ذا الحدث
الفلكي سيتيح للعلماء دراسة هذا الجرم السماوي مِن كثب.و ُيطلق
على ه�ذا الكويك�ب اس�م « 2001ف أو  ،»32ويبلغ قط�ره أقل من
كيلومتر ،وس�يمر برسعة  124ألف كيلومرت يف الس�اعة ،أي “أرسع
م�ن معظم الكويكب�ات” التي تمر بالقرب م�ن األرض ،وفقاً لوكالة
الفضاء األمريكية “ناس�ا”.وطمأنت الوكالة إىل ْ
أن “خطر اصطدام”
الكويك�ب بكوك�ب األرض غير قائ�م ،إذ أنه عن�د أق�رب نقطة له،
س�يبقى عىل مسافة تزيد عن  5أضعاف املسافة بني األرض والقمر.
ّ
لكن�ه مع ذلك يبق�ى قريباً بدرجة تكفي لتصنيف�ه عىل أنه “يحتمل
أن يك�ون خطراً”ً ،
ُ
الرسمية.واكت ِش�ف هذا الكويكب يف
وفقا للفئات
ُصد مس�اره منذ ذلك الحني.وقال النس بينر ،العالم يف
آذار  ،2001ور ِ
مخترب الدفع النفاث يف “ناس�ا” الذي يتبع له مركز دراس�ة األجرام
القريبة من األرض“ :ال ُيعرف الكثري عن هذا َ
الجرَم يف الوقت الراهن،
لذا فإن مروره القريب يمنحنا فرصة رائعة لتعلم الكثري عنه».

فيسبوك تستخدم ميزة جديدة
للتعامل مع مقاطع الفيديو
أعلنت رشكة فيس�بوك ع�ن مبادرة جدي�دة تأم�ل أن تمنحها ميزة
م�ن خالل تدري�ب الذكاء االصطناع�ي عىل مقاط�ع الفيديو العامة
ملستخدمي املنصة.
ويمث�ل تعليم أنظمة الذكاء االصطناعي لفه�م ما يحدث يف مقاطع
الفيديو تمامً ا مثل اإلنسان أحد أصعب التحديات – وأكرب االخرتاقات
املحتملة – يف عالم التعلم اآليل.
ويعد الوصول إىل بيانات التدريب أحد أكرب املزايا التنافسية يف الذكاء
االصطناع�ي ،وم�ن خالل جمع ه�ذا املورد من املاليين واملاليني من
املس�تخدمني ،تمكن عمالقة التكنولوجيا من امليض قدمً ا يف مجاالت
مختلفة.
وبينما دربت فيس�بوك نماذج الرؤية اآللية عىل مليارات الصور التي
ً
س�ابقا عن مشاريع ذات
تم جمعها من إنس�تاجرام ،فإنها لم تعلن
طموح مماثل لفهم الفيديو.وقالت فيس�بوك :م�ن خالل التعلم من
مقاط�ع الفيديو املتاحة للجمهور ،التي تغطي كل بلد تقري ًبا ومئات
اللغ�ات ،لن تعم�ل أنظم�ة ال�ذكاء االصطناعي عىل تحسين الدقة
فحس�ب ،ب�ل تتكيف ً
أيضا مع عاملن�ا الرسيع الحرك�ة وتتعرف عىل
الفروق الدقيقة واإلش�ارات املرئية عرب الثقافات واملناطق املختلفة.
ويعتبر املرشوع ،ال�ذي يحمل عن�وان التعلم من مقاط�ع الفيديو،
جزء م�ن جهود فيس�بوك األوس�ع
نح�و بن�اء آالت تتعل�م مث�ل
ُ
البرش.وتس�تخدم نم�اذج
التعلـــ�م اآليل الناتج�ة
إلنش�اء أنظمة جديدة
للتوصي�ة باملحت�وى
وأدوات اإلشـــراف،
لك�ن يمكنه�ا فع�ل
املزي�د يف املس�تقبل.
ويمكــــ�ن للذكاء
االصطنـــاعي الـذي
يمكن�ه فه�م محتوى
مقاطـــ�ع الفيدي�و أن
يمن�ح فيس�بوك رؤية غري
مس�بوقة لحياة املستخدمني،
مما يس�مح لها بتحلي�ل هواياتهم
وتفضيالته�م يف العالم�ات التجاري�ة واملالبس
و ا هتما ما ته�م
وتفاصيل ش�خصية أخرى ال حرص لها.وتتمتع فيس�بوك بإمكانية
الوصول إىل مثل هذه املعلومات من خالل عمليتها الحالية الستهداف
اإلعالن�ات ،لك�ن الق�درة على تحلي�ل الفيدي�و م�ن خلال ال�ذكاء
االصطناعي تضيف مصدرًا ثر ًيا للبيانات إىل إمكانياتها.
وبالرغ�م من أن املرشوع ما يزال يف مراحله األوىل ،لكنه يؤتي ثماره،
وقال�ت فيس�بوك :إنها اس�تغلت ه�ذه التقني�ة لتحسين توصيات
 ،Instagram Reelsمث�ل :عرض مقاطع فيديو ألش�خاص يقومون
بالرقص عىل املوسيقى نفسها.
محس�نة يف أخط�اء التعرف عىل الكالم ً
ّ
أيضا،
ويعرض النظام نتائج
مما قد يعزز ميزات التسمية التوضيحية التلقائية ويسهل اكتشاف
الكالم الذي يحض عىل الكراهية يف مقاطع الفيديو.
وتوضح فيس�بوك أنها تضع الخصوصي�ة يف اعتبارها عندما يتعلق
األم�ر بالتعلم من مقاط�ع الفيديو ،وكتبت يف تدوين�ة :نحافظ عىل
األس�اس الق�وي للخصوصي�ة ال�ذي يس�تخدم حلولاً آلي�ة لفرض
الخصوصية عىل نطاق واسع.

تليغرام يطرح ميزة محادثات صوتية جديدة
على غرار شبكة Clubhouse
سيحصل تطبيق الرتس�ل املشفر «تليغرام» عما قريب عىل تحديثات
هام�ة وهي دردش�ات صوتية تش�به تلك التي تس�تخدمها ش�بكة
التواصل االجتماعي .Clubhouse
وقال�ت قناة  Krot Durovالتابعة ملؤس�س «تليغ�رام» بافيل دوروف
إن الدردش�ة الصوتي�ة يمك�ن أن يش�ارك بها عدد غير محدود من
املس�تخدمني ،مع العل�م أن تلك الوظيفة كانت متاحة س�ابقا داخل
املجموعات فقط وكان عدد املشاركني فيها محدود بـ 5000شخص.
وس�يكون بمقدور اإلدارة أن تحفظ يف الدردش�ات الصوتية الجديدة
تس�جيل محادثة على هيئة بودكاس�ت ،وباإلضافة إىل ذلك يس�مح
للمش�اركني بـ»رفع أيديهم» لالنضمام إىل املحادثة ،وحسب مصادر
مقرب�ة م�ن «تليج�رام» ف�إن االبت�كار لن يؤث�ر عىل إخف�اء هوية
املستخدم بأي شكل من األشكال.
ويتوقع أن يجري األس�بوع الج�اري اختبار الدردش�ة الصوتية كي
تظهر وظيفة جديدة يف أقرب تحديث للتطبيق املشفر.

مستخدمو واتس آب يمكنهم قريبا
الدردشة مع فريق دعم التطبيق مباشرة
كش�ف تقرير حديث ،عن أن تطبيق الرتاس�ل الف�وري واتس آب
يعمل حاليا عىل توفري ميزة للتحدث إىل فريق الدعم الفني للرشكة
م�ن داخل التطبي�ق ،وقد نرش موق�ع  ،WABetaInfoوهو املوقع
اإللكرتون�ي الذى يتتبع التغيريات واملي�زات القادمة عىل التطبيق
اململ�وك لفي�س بوك ،مجموعة من لقطات شاش�ة ح�ول كيفية
ظهور ذلك عىل تطبيق .WhatsApp
وبمجرد أن ينتقل املس�تخدم إىل خيار «اتصل بنا» ،سيرى مرب ًعا
اختيار ًي�ا لتضمين معلوم�ات الجه�از ،وىف الج�زء الس�فيل من
الصفحة ،س�يتمكنون من رؤية رسالة واتس آب« ،سنرد عليك ىف
دردشة واتس آب» ،مع خيار اإلرسال.
وس�يؤدي النقر ف�وق هذا إىل إعادة توجيه املس�تخدمني إىل نافذة
الدردش�ة حي�ث ي�رون مربع حوار يدعى أن الرس�ائل املشتركة
يف الدردش�ة ه�ي محادثات مش�فرة من طرف إىل طرف وس�يتم
إغالقها بعد إصالح املش�كلة ،وعندما يتعلق األمر بالتوافر ،يدعى
 WABetaInfoأن�ه س�يتم طرح�ه يف تحدي�ث  iOSو  Androidيف
املستقبل.

دراسة :التغير المناخي سيؤدي إلطالة فصل الصيف لـ  6أشهر
أظهرت دراسة جديدة أن تغري املناخ
ق�د ي�ؤدي إىل أن يصب�ح الصي�ف 6
أش�هر بحل�ول نهاي�ة الق�رن ،وإذا
اس�تمر معدل االحتباس الحراري يف
مس�اره الحايل ،فق�د يصبح الصيف
نصف الس�نوي هو الوضع الطبيعي
الجدي�د للبلدان الواقعة ش�مال خط
االستواء بحلول عام  ،2100بحسب
موقع  metroالربيطاني ،فقد يكون
للتغري يف املن�اخ آثار كارثية محتملة
على الزراع�ة وصح�ة اإلنس�ان
والبيئةً ،
وفقا للتقرير محذر ،فخالل
الخمس�ينيات م�ن الق�رن امل�اىض
يف نص�ف الك�رة الش�مايل ،وصل�ت
الفص�ول األربع�ة إىل نم�ط يمك�ن
التنب�ؤ ب�ه ومتس�اوي إىل ح�د م�ا،
لك�ن تغري املن�اخ يق�ود اآلن تغريات
دراماتيكية وغري منتظمة.
وق�ال باحث�ون إن ه�ذه التغييرات
أث�رت على ط�ول املواس�م وتواريخ
بدءه�ا ،والت�ى ق�د تصب�ح أكث�ر
ً
تطرف�ا ىف املس�تقبل ،وإذا اس�تمرت
ه�ذه االتجاهات دون ب�ذل أى جهد
للتخفي�ف من تغير املن�اخ ،يتوقع
الباحث�ون أنه بحل�ول نهاية القرن،
سيستمر الشتاء أقل من شهرين.
ويمك�ن أن يؤدى هذا الش�تاء األكثر
ً
ً
وقصرا إىل ع�دم االس�تقرار،
دفئ�ا
واالندفاع البارد والعواصف الشتوية،
عىل غ�رار العواصف الثلجية األخرية
ىف تكساس ،وقد اس�تخدم الباحثني
البيان�ات املناخية اليومية التاريخية
من  1952إىل  2011لقياس التغريات
ىف ط�ول الفص�ول األربع�ة وبداي�ة

أكرب تغيرات ىف دوراتها املوس�مية،
وإذا اس�تمرت هذه االتجاهات دون
ب�ذل أى جه�د للتخفي�ف م�ن تغري
املن�اخ ،توقع الباحث�ون أن يتقلص
موسمى الربيع والخريف االنتقاليني
ً
أيضا.
وق�ال املؤل�ف الرئيسي للدراس�ة
الدكت�ور  ،Yuping Guanعال�م
املحيط�ات الفيزيائ�ي يف املختبر
الرئييس لعلوم املحيطات املدارية:
«الصي�ف ي�زداد ط�ولاً وأكث�ر
س�خونة بينم�ا الش�تاء أقرص
وأكث�ر ً
دفئا بس�بب االحتباس
الح�راري» ،وأضاف« :يف كثري
م�ن األحي�ان ،أق�رأ بع�ض
تقاري�ر الطق�س غير
املوس�مية ،على س�بيل
املث�ال ،الربي�ع الكاذب،
أو الثلوج يف مايو ،وما
شابه ذلك.

ظهورها ىف نصف الكرة الشمايل.
وق�د وج�دت الدراس�ة الجدي�دة أن
الصيف ،ىف املتوس�ط  ،نما من  78إىل
 95يومً �ا بين  1952و ،2011بينما
تقلص الش�تاء م�ن  76إىل  73يومً ا،
وقال الباحث�ون إن الربيع والخريف
تقلص�وا ً
أيض�ا
م�ن  124إىل
 115يومً �ا،
وم�ن  87إىل
 82يومً �ا عىل
التوايل.ووج�دت
الدراسة أن الربيع
والصي�ف ب�دأ يف
وقت مبك�ر ،بينما بدأ
الخريف والشتاء يف وقت
الح�ق ،وق�د تم اكتش�اف
أن منطق�ة البح�ر األبي�ض
املتوسط وهضبة التبت شهدت

كم يبلغ عمر الغالف الجوي الغني باألوكسجين الحامي لألرض؟
لس�نوات عديدة ،نوقش عمر املحي�ط الحيوي لألرض
بناء عىل املعرفة العلمية حول س�طوع الشمس بشكل
مط�رد وال�دورة الجيوكيميائي�ة العاملي�ة للكربون�ات
والسيليكات.
أح�د النتائ�ج الطبيعي�ة له�ذا اإلط�ار النظ�ري ه�و
االنخفاض املس�تمر يف مستويات ثاني أكسيد الكربون
يف الغلاف الج�وي واالحترار العامل�ي على النطاقات
الزمنية الجيولوجية.يف الواقع ،يعتقد عموما أن الغالف
الحي�وي للأرض س�ينتهي يف امللي�اري س�نة القادمة
بس�بب ارتف�اع درج�ة الح�رارة ون�درة ثاني أكس�يد

الكربون لعملية التمثيل الضوئي.إذا كان هذا صحيحا،
فيمك�ن للم�رء أن يتوقع أن مس�تويات األكس�جني يف
الغالف الجوي س�تنخفض أيضا يف النهاية يف املستقبل
البعي�د .وم�ع ذلك ،ال ي�زال من غري الواض�ح بالضبط
متى وكيف س�يحدث هذا ،كما يقول كازومي أوزاكي،
األستاذ املساعد يف جامعة توهو.
لدراس�ة كيفي�ة تط�ور الغلاف الج�وي للأرض يف
املس�تقبل قام أوزاكي وكريس�توفر رينهارد ،األستاذ
املش�ارك يف معهد جورجيا للتكنولوجي�ا ،ببناء نموذج
لنظ�ام األرض يحاك�ي املن�اخ والعملي�ات الكيميائية

مازدا تطرح نسخا مميّزة من أشهر سياراتها «الكروس أوفر»
أعلن وكالء مازدا أن الرشكة بدأت بطرح
نماذج معدلة ومميزة من سيارات 5-CX
و  9-CXيف عدد من أسواق العالم.
وتتميز نم�اذج س�يارات  5-CXالجديدة
التي طورتها م�ازدا بالتعاون مع مكتب
 Noirالفرنيس الشهري للتصاميم بهياكل
يطغ�ى عليه�ا الل�ون األس�ود بالكام�ل
تقريب�ا ،فحت�ى الش�بك األمام�ي لغطاء
املبرد صبغ به�ذا اللون وكذل�ك األغطية
الخارجي�ة للمراي�ا الجانبي�ة ،أم�ا
الكروم اللم�اع فميز بعض العنارص
الخارجية مثل ممتصات
الصدم�ات وأنابي�ب
العـــ�وادم وأق�راص
ا لعجالت  .وقم�رة
هذه الس�يارات
جهــــ�ز ت
بمـــقا ع�د
جــلد يـــة
مــــر يحة
بتصــا ميم
جديـــ�دة،
وطــ�رزت
ا ملقـــا ع�د
بخيـــــ�وط

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

حم�راء اللون بطريقة ممي�زة ،أما املقود
فقد كيس بالجلد األس�ود الناعم امللمس،
وجهزت واجهة القيادة بشاش�ة ملس�ية
قادرة عىل االتصال الس�لكيا مع األجهزة
والهوات�ف الذكية ،والعجالت حصلت عىل
أقراص من الكروم بمقاس  19إنشا.
وس�تطرح عدة نس�خ من هذه املركبات،
بعضها

مجه�ز بكاميرات تبين محي�ط الهيكل
بالكامل ،وأنظم�ة أمان تتحكم بالفرامل
أوتوماتيكيا يف حاالت الطوارئ ،ومجهزة
بمنظومات دفع رباعي ومحركات بنزين
بسعة  2.0ليرت بعزم  150و 194حصانا.
أم�ا مركب�ات Noir 9-Mazda CX
الجدي�دة فحصل�ت على تصمي�م أكث�ر
تمي�زا للواجه�ات األمامي�ة واملراي�ا،
وجه�زت بعجلات بمق�اس 20
إنش�ا ،وأنظمة إض�اءة مميزة
لواجه�ات القي�ادة ،و6
وس�ادات أم�ان هوائية،
وأنظم�ة لعرض بيانات
الرسعة على الزجاج
األمام�ي ،ومصابيح
محدثـة تعتمد عىل
تقنيــ�ات ،LED
إضاف�ة إىل أنظمة
أمـــ�ان تتحك�م
بالفرام�ل تلقائيا
ملن�ع الح�وادث،
وكـــــا ميرا ت
وحســــاس�ات
مس�افات ترص�د
محيط الهيكل.

الجيولوجي�ة الحيوية.نظرا ألن نمذج�ة تطور األرض
يف املس�تقبل تنط�وي بش�كل جوهري عىل ش�كوك يف
التط�ورات الجيولوجية والبيولوجية ،فق�د تم اعتماد
نهج عش�وائي ،مما يمك�ن الباحثني من الحصول عىل
تقيي�م احتم�ايل لعم�ر الغلاف الجوي املؤكس�ج.قام
أوزاكي بتشغيل النموذج أكثر من  400ألف مرة ،ووجد
أن الغالف الجوي لألرض الغني باألكس�جني سيستمر
عىل األرجح ملليار س�نة أخرى قبل إختفاء األكس�جني
الذي يجعل الغلاف الجوي يذكرنا باألرض املبكرة قبل
حدث األكسدة العظيم منذ حوايل  2.5مليار سنة.

التحديث الجديد لويندوز
 10يتسبب بمشكالت
ألصحاب الطابعات
تس�بب التحدي�ث الجديد لنظام التش�غيل
وين�دوز  10يف ح�دوث مش�كالت لبع�ض
مالكي الطابعات.
ويبل�غ املس�تخدمون ع�ن ظهور شاش�ة
زرق�اء له�م عندم�ا يحاولون فت�ح مربع
حوار الطباعة م�ن  Notepadأو  Officeأو
برامج أخرى.
وتظه�ر رس�الة تق�ول :واج�ه حاس�بك
مشكلة ويحتاج إىل إعادة التشغيل.
وتدرك رشك�ة مايكروس�وفت أن محاولة
الطباعة يف ظروف معينة يمكن أن تعرض
الحاسب ملشكلة ظهور الشاشة ذات اللون
األزرق مع رسالة الخطأ.
وق�د أدرجت الرشكة الخطأ يف صفحة دعم
وين�دوز  ،10لكن ال يبدو أنه�ا قد أصدرت
ً
إصالحا يف الوقت الحايل.
وقالت صفحة الدعم :نحن نحقق يف الوقت
ً
تحديثا عن�د توفر املزيد من
الح�ايل ونقدم
املعلومات.
وليس من الواضح مدى انتش�ار املش�كلة،
لكن ً
وفق�ا ملوق�ع  ،Windows Latestفإن
هناك العديد من تقارير الخطأ التي تظهر.
ويبدو أن الخطأ يؤثر يف العديد من العالمات
التجارية للطابعات ،بما يف ذلك  Kyoceraو
 Ricohو .Zebra
وعندما يرس�ل املس�تخدم ً
ملف�ا للطباعة،
ف�إن الحاس�ب يتعط�ل بالكامل ب�دالً من
الطباع�ة الفعلي�ة ،وتظه�ر شاش�ة املوت
الزرق�اء مع رم�ز الخط�أ _APC_INDEX
.MISMATCH for win32kfull.sys
وبحس�ب موق�ع  ،Windows Latestف�إن
هن�اك م�ا ال يقل عن  20حال�ة مؤكدة من
 4عمالء مختلفني ولم يمض س�وى ساعة
واحدة عىل اليوم.
ويشكو مستخدمو ويندوز من املشكلة عرب
العديد م�ن منصات التواص�ل االجتماعي،
وق�ال أح�د املس�تخدمني :ت�م تأكي�د هذه
املش�كلة عبر أربعة أجهزة حاس�ب ،فيما
قال مس�تخدم آخر :تلقينا للتو  3مكاملات
م�ن العملاء جميعهم يواجهون املش�كلة
نفسها.وإذا كنت تواجه هذه املشكلة ،فإن
أس�هل حل ه�و الرتاجع عن آخ�ر تحديث
لنظ�ام ويندوز عرب فتح اإلعدادات ومن ثم
التحديث واألمان ومن ث�م تحديث ويندوز
ومن ثم عرض محفوظ�ات التحديث ومن
ثم إلغ�اء تثبيت التحديثات وم�ن ثم إلغاء
التثبيت أو إزال�ة التصحيح يدو ًيا يف موجه
األوامر.

بمواصفات عالية واسعار منافسة ..سامسونغ تطرح جهاز Galaxy M12
ب�دأت رشك�ة سامس�ونغ
بطرح  Galaxy M12الذي
أت�ى بمواصف�ات تصوير
ممت�ازة وس�عر يناف�س
معظ�م الهواتف الذكية
املتوس�طة الفئ�ة يف
األسواق.
ويأتــ�ي الهــــاتف
الجديـــــ�د بهي�كل
مصن�وع م�ن املع�دن
والبالس�تيك والزج�اج
املقـــ�اوم للصدمات
و ا لخــــــ�د و ش ،
أ بعــــــــــ�ا د ه
( )9.7 /75.9 /164
ملم ،ووزنه  221غ.
أما الشاشة فيه فأتت
 PLS IPSبمقاس 6.5
بوص�ة ،دق�ة عرضها
( )7 2 0 /1 6 0 0
بيكس�ــل ،أبعاده�ا
« ،»20:9ترددهـــ�ا
 90هريت�زا ،ومع�دل
س�طــــو عهـــــا
ش�مــعة/م
270

تقـــــر يبا  .و يضم�ن
األداء الجي�د له�ذا الجهاز
معال�ج 850 Exynos

ثمان�ي الن�وى ،ومعال�ج
رس�وميات ،Mali-G52
وذواكر وصول عشوائي 3

أو  4غيغابابي�ت ،وذواك�ر
تخزي�ن داخلي�ة 64/32
غيغابايــ�ت قابلــــ�ة
للتوســــيع عرب بطاقات
 .m i c r o S D X Cو رغ�م
س�عره املناف�س ال�ذي
يبلغ  130ي�ورو تقريبا
زوّد الهات�ف بكاميرا
أساسية رباعية العدسة
بدق�ة ()2+5+8+48
ميغابيكس�ل ،وكاميرا
أمامي�ة بدقـــــــة 8
ميغابيكس�ل تعم�ل مع
تقني�ات التع�رف على
الوجوه.
كما جهزته سامس�ونغ
ببطارية بس�عة 6000
ميلي أمبيــ�ر تعم�ل
م�ع خاصي�ة الش�حن
الرسيـــ�ع ،ومنفذين
لرشائــــح االتصال،
وأنظمة لتحديد املواقع
عرب األقمار الصناعية،
ومنفــــــذ  3.5ملم
للسماعات.

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

( نور عىل نور )
قال رسول اهلل(صىل اهلل عليه وآله وسلم)« :أال أدلكم عىل
ّ
ويدر أرزاقكم؟ قالوا :بىل،
سالح ينجيكم من أعدائكم،
قال :تدعون ربكم بالليل والنهار ،فإن سالح المؤمن الدعاء»
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رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد

الحافالت الحمر ..من وسائل نقل الى تراث بغدادي
تكاد تتفرد شوارع كل من بغداد ولندن بوجود واسطة
النق�ل املعروفة بالحافالت الحم�ر ،والتي يطلق عليها
العراقي�ون «األمان�ة» ،لتصبح وس�يلة التنق�ل األكثر
اس�تخداما يف العاصم�ة العراقي�ة والت�ي تحولت من
مجرد وسائل نقل اىل تراث بغدادي .
وما زالت الحافالت الحمر محتفظة بش�عارها القديم
الذي صممه الفنان العراقي جواد سليم ،صاحب نصب
الحري�ة الش�هري يف س�احة
التحرير ببغداد.
وه�ذه الحافلات وس�يلة
يس�تخدمها العراقي�ون م�ن
ذوي الدخ�ل املح�دود يف
تنقالته�م ،وتعيد إىل ذاكرتهم
أي�ام الزم�ن الجمي�ل يف
خمسينيات وستينيات القرن
امل�ايض ،عندما كان�ت بغداد
تناف�س كثريا من مدن العالم
يف التطور وحركة العمران.
وللحافلات الحم�ر ب�اع
طويل يف تاري�خ بغداد ،فمنذ
خمس�ينيات القرن املايض دخلت إىل شوارع بغداد ،ثم
تطور األمر مع مرور السنني وازدياد احتياجات سكان
املدينة للنقل العام ،فارتفع عددها إىل مئة ودخل منها
الحافلات ذات الطابقني.وكانت ه�ذه الحافالت تتميز
بدقة مواعيدها وتكلفتها الزهيدة عىل املواطن ،غري أنه
بس�بب سوء األحوال السياس�ية واالقتصادية التي مر
بها العراق من حصار وحروب ،توقفت خدمتها وغابت
عن ش�وارع بغ�داد ألكثر م�ن عقد من الزم�ان ،ليلجأ
البغداديون لركوب سيارات األجرة والنقل الخاص.
وعادت الحافالت الحمر مؤخرا إىل ش�وارع بغداد ،بعد
أن تعاقدت وزارة النقل العراقية قبل سنوات مع رشكة
«ألبا هاوس» لتوفري مئات منها.
ولزي�ادة تفعيل هذه الخدمة وتلبية حاجة املواطنني يف
مجال النقل العام ،يشري املتحدث باسم وزارة النقل إىل
أن عدد الحافالت الحمر اآلن يف شوارع بغداد يبلغ نحو
ستمئة ،تم استريادها عام .2015
وأوضح أن الحافالت دخلت الخدمة قبل شهر ونصف،

رئيس وزراء يرش الصحافيين
بمطهر بعد استيائه من سؤال!
أظه�رت الكاميرات التلفزيوني�ة يف تايالن�د رئي�س
ال�وزراء الجنرال برايوت تش�ان أو تش�ا ،وهو يحمل
قنيني�ة ملادة مطهرة ويرش الكح�ول عىل الصحفيني
خالل مؤتمر صحفي.
وقام رئي�س الوزراء بتعليق املؤتمر الصحفي الذي ت ّم
تنظيم�ه بالعاصمة بانكوك ،ون�زل من املنصة وبدأ يف
رش امل�ادة املطهرة عىل الصحفيني وهو يه ّم بمغادرة
القاعة ،وفق «يورونيوز».
وأوض�ح الصحفي�ون أن م�ا قام ب�ه رئي�س الوزراء
التايالن�دى جاء كردة فعل عىل س�ؤال أحد الصحفيني
بخص�وص احتمال إجراء تعديل وزارى يف البالد ،إذ رد
برايوت تش�ان أو تشا بأن الصحفيني عليهم االهتمام
بش�ؤونهم الخاصة ،ونزل من املنصة ممس�كا قنينة
املطه�ر وقام ب�رش أولئ�ك الصحفيين املتواجدين يف
الصف األول وغادر دون تقديم جواب عن السؤال.

وتوجد خط�ة لزيادة عددها بحس�ب الحاجة والطرق
املهي�أة لها ،وذل�ك من خالل التنس�يق م�ع القوات
األمنية بعد رفع الحواجز املحيطة ببعض املناطق.
ويعترب الكثريون الحافالت الحمر من س�مات مدينة
بغداد ،وش�اهدة عىل تاريخ تنقلات العراقيني ،كما
يقول ثامر حبيب -أحد الركاب -للجزيرة نت ،والذي
يق�ول إن�ه مث�ل الكثريين غيره يحب التنق�ل بهذه
الحافالت كونها تعمل عىل الطرق البعيدة يف بغداد.
ويضيف حبيب أن هذه الحافالت كانت يف سبعينيات
الق�رن املايض تصل يف الوقت املح�دد وتجوب جميع

ش�وارع بغداد ال تعيقه�ا حواجز أو نق�اط تفتيش
كم�ا يح�دث اآلن ،ولك�ن رغم الحواج�ز اليوم
فإنه�ا تبقى أفضل وس�يلة نقل عام موجودة
يف الع�راق ،ألنه�ا مريحة من ناحي�ة حجمها
الكبري كما أنها مكيفة يف فصل الصيف.
م�ن جهتها تقول آمال علي املوظفة يف إحدى
مديري�ات وزارة الصحة ،إن التنقل بواس�طة
حافلات األمان�ة تختصر رك�وب أكث�ر من
وس�يلة نقل وتوفر تكلفة سيارات األجرة ،إال
أن مش�كلتها هي التأخ�ر ،إذ ال تلتزم بتوقيت

عاش ركاب طائرة صينية
حالة من الرعب بعدما شب
شجار عنيف بني الطيار
ومضيف بسبب «املرحاض».
وقع الحادث قبل  50دقيقة
من هبوط الطائرة التابعة
لرشكة «دونغهاي إيرالينز
الصينية»ما أدى إىل فقدان
الطيار ألسنانه ،كما كرس
املضيف.وانتهى
ذراع
الشجار العنيف بإيقاف
الطيار واملضيف عن العمل.
ويف التفاصيل ،خرج الطيار
من قمرة القيادة ليدخل
مرحاض الدرجة األوىل،
وبينما هو داخل سمع راكبا

يريد أن يدخل الحمام.الطيار
بدوره طلب من املضيف
أن يجعل الراكب يجلس يف
مقعده حتى ينتهي الطيار
من استخدام املرحاض.
ولكن الطيار فوجئ بالراكب
يقف أمام باب الحمام ،وهو
ما أثار غضبه ليلقي باللوم
مبارشة عىل املضيف الذي
تقاعس عن أداء عمله ،وفق
«سبوتنيك».
ويروي الركاب الذين رأوا
الحادث يف منشورات عىل
وسائل التواصل االجتماعي،
أن الطيار هاجم بعد ذلك
مضيف الدرجة األوىل ،مما

بعد حوالي مليار عام

نهاية مأساوية لكوكب األرض

قا م
باحثون
يف الواليات املتحدة واليابان
بدراسة علمية أسفرت نتائجها
عن احتمال نفاد األكسجني من
كوكب األرض بعد نحو مليار
عام ،ما يعني عمليا انتهاء
الحياة عليه.
ويف التفاصيل ،تكهن علماء
من الواليات املتحدة واليابان
بارتفاع درجة حرارة الشمس،
وهو ما سيؤدي إىل ارتفاع

الجوي،
الغالف
حرارة
وتعطل عمل ثاني أكسيد
الكربون ،األمر الذي
سيجعل النباتات غري
قادرة عىل إنتاج
األكسجني ،وذلك
بحسب الدراسة
التي تمت يف إطار
برنامج لوكالة
الفضاء األمريكية
«ناسا» ونرشت
عىل مجلة «نيترش
جيوسانس».
ومن املعروف أن
األكسجني والنيرتوجني،
هما املكونان األساسيان
لألرض،
الجوي
للغالف
ويتواجد األكسجني يف الغالف

الجوي بواسطة عملية التمثيل
الضوئي التي تقوم بها النبات.
كما تشري الدراسة إىل أنه
النباتية،
الحياة
وبغياب
سيختفي األكسجني الذي
يحتاجه اإلنسان والحيوانات
للتنفس ،مؤكدة أن إزالة
األكسجني يف املستقبل هو
نتيجة حتمية لزيادة الوهج
الشميس ،وفقا للعربية نت.
إىل ذلك ،ووفقا ً ملوقع «ساينس
تايمز» ،فإنه مع تقدم نظامنا
الشميس يف العمر ،ستزداد
الشمس سخونة ،وسيؤدي
زيادة إنتاج الطاقة الشمسية
إىل تدفئة الغالف الجوي لألرض،
وانخفاض مستويات ثاني
أكسيد الكربون.
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«الرئيس الفلسطيني يشكر
سماحة السيد السيستاني»

مما يس�بب للموظفني
كثريا من اإلرباك.وتعترب س�احة امليدان وسط
بغ�داد مرآبا لهذه الحافلات ،إذ يصطف فيها
الس�ائقون كل صب�اح اس�تعدادا النطالقهم،
ويقول الس�ائق عط�ا نعمة للجزي�رة نت إن
عمله�م يبدأ من السادس�ة صباحا ويس�تمر
حت�ى منتص�ف الليل.وأش�ار عط�ا إىل أن
الحافلات تتح�رك بحس�ب خط�وط النق�ل
املخصصة واملوزعة عىل مناطق بغداد من قبل
وزارة النقل ،مشيرا إىل أنه�ا مكيفة ومزودة
بكامريات مراقبة.

ليس بوسع أحد أن ينكر أو يتنكر ألهمية الوثبة العلوية الحكيمة من لدن
سماحة السيد السيستاني التي انترص فيها للحق ؛
بأهم قضية عىل اإلطالق  ،اختزلت يف ثناياها كل رصاعات الحق مع الباطل أَال
وهي القضية الفلسطينية .
فلقد كان التأكيد عىل مظلومية الشعب الفلسطيني واضطهاده واغتصاب
أرضه أمام البابا موقفا ً له تداعياته وتأثرياته البعيدة التي تصب يف مصلحة
القضية الفلسطينية وطبيعة الرصاع املحتدم يف املنطقة عىل املستوى القريب
والبعيد.
ومن جملة الذي ثمنوا موقف املرجع األعىل وأثنوا عليه  ،السيد محمود عباس
رئيس السلطة الفلسطينية .
ونحن بدورنا نشكر السيد محمود عباس (أبو مازن )الذي تقدم بالشكر
ملرجعنا الكبري عىل موقفه املبدئي النبيل.
لكن من حقنا أن نسأل (أبو مازن) هل خطر ببالك أن تشكر الجمهورية
اإلسالمية يف يوم من األيام أو تثني عىل موقف من مواقفها
العظيمة املتوالية منذ  42عاما ً ؟
إيران التي انتزعت السفارة اإلرسائيلية من مخالب الصهاينة يف
طهران ،وسلمتها للفلسطينيني يف األيام األوىل إلطاللة فجر الثورة
اإلسالمية فيها.
إيران التي أسست ليوم القدس العاملي  ،حتى بات حقيقة تؤرق
الصهاينة وتقلقهم .
إيران التي دعم املقاومة لتحرير فلسطني يف األروقة الدبلوماسية
الدولية ودعمت املقاومة بالسالح واملال .
إيران الدولة الوحيدة التي ليس لها أي عالقة دبلوماسية ال يف
الخفاء وال يف العلن مع الصهاينة أو األمريكان .
ماجد الشويلي
إيران الدولة الوحيدة يف العالم التي لديها قانون يوجب عليها دعم
القضية الفلسطينية .
هي الدولة الوحيدة التي تناهض التطبيع بكل قوة واقتدار.
إيران التي يجوع شعبها ويعرى ألجل القضية الفلسطينية.
إيران التي لو تنازلت عن دعم القضية الفلسطينية لعادت ليست رشطية
للخليج فحسب ،وإنما زعيمة للرشق األوسط بإمضاء من أمريكا وأوروبا.
إيران التي شكرها حتى الرئيس الذي مارس معها سرتاتيجية الضغط األقىص
(ترامب) يف تغريدته حينما أطلقت رساح الجندي يف البحرية األمريكية (مايكل
وايت)
لم تشكرها أنت يارئيس السلطة الفلسطينية يوما ً من األيام؟
هل تعلم ملاذا يا (أبو مازن)
ألنك التريد إغضاب الصهاينة واألمريكان،
وألنك التريد تحرير فلسطني حقيقة  ،بقدر ماتريد البقاء يف السلطة فحسب.

فنان كويتي يحرض األطفال على االنتحار!

شجار بين طيار ومضيف يرعب ركاب طائرة !
أدى إىل كرس ذراعه .كما فقد
الطيار أحد أسنانه خالل
الشجار أيضا.
وأكدت رشكة «دونغهاي
إيرالينز» ،يف وقت الحق أن
الطيار ومضيف الطريان
قد أوقفا عن العمل عقب
«الشجار».
وكتبت رشكة الطريان يف
بيانها« :أولت الرشكة أهمية
كبرية للجدل بني أفراد
الطاقم أثناء الرحلة وأجرت
تحقيقا داخليا صارما .وتم
إيقاف املوظفني املعنيني
عن عملهما لضمان سالمة
الطريان».
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الكالب تكشف الكذب !
اكتشف علماء يابانيون أن الكالب بإمكانها كشف الكذب،
موضحني أنها تس�تطيع اكتش�اف حقيق�ة الناس برسعة
ومدى مصداقية الش�خص ال�ذي تتعامل معه.وأكد الفريق
البحث�ي ،الذي ينتمي إىل جامعة كيوتو اليابانية ،أن الكالب
حيوان�ات ذكية تس�تطيع أن تس�تثمر خرباته�ا وتجاربها
يف الحكم عىل األش�خاص وبيان كذبه�م أو صدقهم ،وذلك
حس�بما نق�ل موق�ع «أخب�ار الي�وم» عن صحيف�ة «ميل
أونالين».وقال قائ�د الفريق ،أكيكو تاك�وكا ،إنهم اختربوا
الفرضي�ة على  34كلب�اً ،حي�ث أش�ار الباحث�ون إىل كل
منه�ا تجاه س�يارة مليئة بالطعام ،ويف امل�رة الثانية كانت
الحاوي�ات خاوية ال تحتوي عىل أي غ�ذاء ،ويف املرة الثالثة
عندم�ا أش�ار العلماء نحو ح�وض تجاهل معظ�م الكالب
األمر.وذك�ر ج�ون برادش�و ،املتخص�ص يف التفاعالت بني
اإلنسان والحيوان يف جامعة بريستول.

كويكب يقترب من
األرض في  21آذار
المقبل
من املتوقع أن يم ّر األحد  21مارس
الحايل عىل بعد حواىل مليوني كيلومرت
من األرض كويكب سيكون األكرب
يقرتب منها سنة  2021من دون
خطر االصطدام بهاّ ،
لكن هذا الحدث
الفلكي سيتيح للعلماء درس هذا الجرم
السماوي ِمن كثب.
ويُطلق عىل هذا الكويكب اسم «2001
ف أو  ،»32ويبلغ قطره أقل من
كيلومرت ،وسيمر برسعة  124ألف
كيلومرت يف الساعة  ،أي «أرسع من
معظم الكويكبات» التي تمر بالقرب
من األرض  ،وفقا ً لوكالة الفضاء
األمريكية «ناسا».
وطمأنت الوكالة إىل أ ْن «خطر اصطدام»
الكويكب بكوكب األرض غري قائم،
إذ أنه عند أقرب نقطة له ،سيبقى
عىل مسافة تزيد
عن خمسة أضعاف
املسافة بني األرض
والقمر.لكنّه مع ذلك
يبقى قريبا ً بدرجة
تكفي لتصنيفه عىل
أنه «يحتمل أن يكون
ً
وفقا للفئات
خطراً»،
الرسمية.واكتُ ِشف هذا
الكويكب يف مارس
 ، 2001و ُر ِصد مساره
منذ ذلك الحني.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اس�تدعاء الفنان طالل س�ام بعد اتهامات بـ «تحريض األطفال
عىل االنتحار» من خالل بث مبارش عرب تطبيق التواصل االجتماعي إنستغرام.
وقال�ت الداخلي�ة الكويتية يف تغريدة عرب تويرت إنها اس�تدعت «الش�خص الذي حرض األطفال
عىل االنتحار يف البث املبارش وتحويله إىل جهات االختصاص التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة
بحقه».وقال مصدر أمني كويتي إن اإلدارة العامة للمباحث الجنائية تلقت عدة ش�كاوى بحق
املته�م ،وبعد متابعته على مواقع التواصل االجتماعي ،تبني أنه يح�رض األطفال عىل االنتحار
بطرق مختلفة منها القفز من أماكن مرتفعة ،ليتم اس�تصدار إذن من النيابة العامة ،وضبطه
وإحالته اىل مكتب التحقيق ،وفقا لصحيفة القبس .
ودع�ت وزارة الداخلية أولياء األمور إىل اإلبالغ عن أي ممارس�ات مش�تبه فيها ملس�اعدة رجال
األمن يف ضبط أصحابها ،ومراقبة ما يش�اهده أطفالهم عرب وس�ائل التواصل املختلفة حفاظا
عىل سلامتهم ،مش�ددة عىل «رضورة اإلبالغ عن أي ش�خص يش�جع الصغار واملراهقني عىل
الس�لوك الخاطئ».وذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعلام األمني بوزارة الداخلية يف بيان ،أنه
بعد البحث والتحري تم التعرف عىل هوية الش�خص صاحب املقطع واستدعاؤه من قبل اإلدارة
العام�ة للمباحث الجنائي�ة والتحقيق معه،وتم تحويله إىل جه�ة االختصاص التخاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة بحقه.
وتداول نشطاء يف مواقع التواصل االجتماعي مقطع للفنان طالل السمندان املعروف بـ «طالل
س�ام» يقوم فيه األخري برمي هاتفه املحمول أثناء البث املبارش من الطابق الثاني ،بعد أن كان
يقول «جاهزين يا أطفال».

خطأ يكلف  9.8مليارات دوالر !
اعرتف امللياردير األمريكي وارين بافيت
بوقوعه يف خطأ كبري عندما« ،دفع الكثري»
( 32.1مليار دوالر) عرب رشكة «بريكشاير
هاثاواي» التي يرتأسها ،يف عام  2016لرشاء
« »Precision Castpartsلصناعة الطائرات
وقطع الغيار ،وهي أكرب صفقاته.واضطرت
«بريكشاير» إىل شطب  9.8مليارات دوالر
من قيمة «بريسشن» يف أغسطس املايض،
بعدما أدت جائحة الفريوس التاجي إىل إنهاك

الطلب عىل السفر الجوي ومنتجات الرشكة
التي تتخذ من بورتالند بوالية أوريغون مقرا
لها.ويف رسالته السنوية إىل املستثمرين،
قال بافيت البالغ من العمر  90عاما إنه
اشرتى «رشكة رائعة  -األفضل يف أعمالها»،
وكانت بريكشاير «محظوظة» ألن الرئيس
التنفيذي لرشكة «بريسشن» مارك دونيغان
ال يزال مسؤوال ،حسبما نقلت وكالة
«رويرتز»

ً
مشردا إلى أهله بعد 3
يعيد
سنوات من الضياع !
شاهده عىل الطريق الصحراوي ،متسخا ً وبثياب مهلهلة ،يسري إىل غري وجهة،
هائما ً عىل وجهه ،فرق قلب الشاب املرصي ملنظر الرجل ،فتوقف بسيارته،
محاوال ً أن يعرف اسمه أو قصته ليقدم له املساعدة.الشاب املرصي عزام سيد،
كان مسافرا ً إىل القاهرة ،وصادف الرجل التائه يف مدينة الواسطى ،فسأله عن
اسمه فلم يجب؟ فاصطحبه معه يف سيارته إىل منزله وقدم له طعاما ورشابا
ونرش صوره عىل شبكة التواصل االجتماعي ،وما هي إال ساعات قليلة حتى فوجئ
باتصاالت هاتفية من أهل الرجل بمركز أطفيح ،واتضح أن الرجل التائه أب ألربعة
أطفال ومتزوج من سيدتني ومن الجيزة .بحسب صحيفة «املرصي اليوم».القصة
يرويها الشاب املرصي ابن مركز نارص ببني سويف ،والذي يقول« :أثناء عودتي صباح
اإلثنني إىل بني سويف عرب الطريق الصحراوي الغربي ،فوجئت بأحد األشخاص يحاول
املرور من الطريق والعودة أكثر من مرة ،وحالته صعبة سواء من املظهر أ و
التعامل ،فحاولت االستفهام منه عن اسمه أو أي بيانات له إال أنني
فشلت ،بعدها اصطحبته معي داخل السيارة وعدت به إىل بني
سويف ،وحاولت إدخاله دار املسنني أو ما غري ذلك وفشلت،
بعدها نرشت صورا له عىل موقع التواصل االجتماعي فيس
بوك ،وأثناء اصطحابه إىل شقة يمتلكها صديقي لينام ويرتاح
بها ،فوجئت باتصاالت هاتفية تبلغني بأن صاحب الصور
يدعى (عنرت نجم محمد نجم) مقيم بمركز أطفيح بمحافظة
الجيزة ،وأنه متغيب عن أرسته منذ  3سنوات ،وبحثوا عنه
كثريا ولم يتمكنوا من العثور عليه ،حيث دخل يف ظروف
نفسية نتيجة مشاكل أرسية».

واضاف :كنت مخطئا يف الحكم عىل متوسط
مبلغ األرباح املستقبلية ،وبالتايل ،أخطأت
يف حسابي للسعر املناسب مقابل الرشكة.
بريسشن كاست بارتس ليست خطئي األول
من هذا النوع ،لكنه كبري

