في هذا العدد

المفوضية :االنتخابات س ُتجرى
بموعدها المحدد
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المراقب العراقي/بغداد...

اكدت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات ،امس السبت ،ان
االنتخابات ستجرى يف موعدها املحدد.
وقال�ت املتحدثة باس�م املفوضي�ة جمانة غلاي يف ترصيح
صحف�ي تابعته «املراقب العراقي» ان «االنتخابات س�تجرى
يف موعده�ا املح�دد والحديث ع�ن تاجيلها لعشرة ايام غري
صحيح».
وبين�ت ان «املفوضي�ة ملتزمة باملوعد املح�دد يف العارش من
ترشين االول للعام الحايل».
يذكر ان موعد االنتخابات كان قد اجل اربعة اش�هر حيث تم
ترحيل�ه من العارش من حزي�ران اىل العارش من ترشين االول
السباب فنية بحسب ما اكدته املفوضية.

www.almuraqeb-aliraqi.com

روحاني :الحظر جريمة كبرى
في تأريخ الشعب اإليراني

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

الجوية يؤكد غياب أيمن حسين
لثالثة اسابيع

االمام الحسين «عليه السالم»

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

Almuraqeb Aliraqi Newspaper

القوات االمنية العراقية اسمى من ان
تتورط في حماية قوات االحتالل!..

االحد  25نيسان  2021العدد  2574السنة الحادية عشرة

المقاومة ُتطمئن الحشد

األمن البرلمانية« :الجيزاني»
ً
منطلقا الستئصال
يجب أن تكون
اإلرهاب من ديالى

رسائل «تحذيرية» شديدة اللهجة تضع
حكومة الكاظمي على المحك

المراقب العراقي/بغداد...

اك�دت لجن�ة االم�ن والدف�اع
النيابية ،امس السبت ،ان حادثة
الجيزاني يجب ان تكون منطلقا ً
الستئصال االرهاب من محافظة
دياىل.
وقال عض�و اللجن�ة النائب عبد
الخال�ق الع�زاوي يف ترصي�ح
صحف�ي تابعت�ه «املراق�ب
العراق�ي» ان «حادث�ة الجيزاني
مجزرة بش�عة اقرتفها االرهاب
واغل�ب ضحاياه�ا م�ن القوات
االمني�ة « ،مبين�ا ان «الحادث�ة
يج�ب ان تكون بابا الس�تئصال
االره�اب يف محي�ط الجيزان�ي
وباقي م�دن محافظة دياىل وان
يكون دور كبري للق�وات االمنية
فيها».
واضاف ان «انه�اء نزيف الدم يف
محافظ�ة دياىل يج�ب ان يكون
عبر ع�دة مس�ارات م�ن بينها
اع�ادة لواء بالرشط�ة االتحادية
نق�ل اىل خ�ارج املحافظ�ة بع�د

المراقب العراقي /المحرر السياسي...

«الحش�د الش�عبي لن ُيح�ل» .به�ذه العب�ارة الرصيحة
وجّ ه�ت املقاومة اإلسلامية كتائ�ب حزب الله ،رس�الة
«تحذيري�ة» ش�ديدة اللهج�ة ،وضعت خالله�ا حكومة
مصطف�ى الكاظم�ي عىل املحك ،الس�يما بع�د الحمالت
الت�ي تطلق بني الحين واآلخر ،لغرض حل هيأة الحش�د
التي تس�تند لقانون رسمي يضمن وجودها العسكري يف
العراق.
ويف تغري�دة نرشه�ا على حس�ابه يف موقع تويتر ،قال
املس�ؤول األمني للمقاومة اإلسلامية كتائ�ب حزب الله
أبو عيل العس�كري ،إن «الحشد الشعبي لن ُيحل .وإذا ما
ح�دث هذا (عىل ف�رض املحال) فإن املقاومة اإلسلامية
تس�توعب مجاهدي الحش�د وبصنوفه�م وتخصصاتهم
كافة».
وأضاف العس�كري« :وكما قاله�ا الحاج األمني :فإننا لن
ُنسلم سالحنا إال بيد اإلمام الحجة عجل الله فرجه».
وتاب�ع« :فلتقر عينك�م أيها املجاه�دون ،وليمت بغيظه
التحال�ف الصهيوأمريكي الس�عودي .وليعلم الجميع أننا
لس�نا طرفا ً يف أي مفاوضات يجريها كيان الس�عودية يف
العراق».
ويأتي ذلك يف خضم دعوات تصدر من ش�خصيات تحوم
حولها شبهات وشكوك بـ»التخادم» مع الواليات املتحدة
والكي�ان الصهيون�ي ،بالتنس�يق م�ع أط�راف حكومية
ت ّدعي تبني خطاب «الدولة» التي مازالت شامخة بفضل
تضحيات فصائل املقاومة اإلسالمية.
وتش�كلت ق�وات الحش�د الش�عبي منتص�ف حزي�ران
 ،2014يف أعقاب س�قوط محافظة نينوى عىل يد تنظيم
إطار
“داع�ش” ،ومن ثم ب�ارشت الحكومة تأطريه�ا يف
ٍ
رس�مي ُيضفي عليها الصفة املؤسسية ،بإعالن تأسيس
“مديرية الحش�د الش�عبي” لتطويع القادرين عىل حمل
السلاح من جمي�ع املحافظ�ات العراقية ،وم�ن ثم فإن
الحش�د يمارس نش�اطاته بشكل رس�مي كأي مؤسسة
من مؤسس�ات الدول�ة العراقي�ة التي يحميه�ا القانون
خالل أداء الواجبات القتالية.
َّ
ولعل أكرب حركة تطوع شهدها التأريخ الحديث ،هي تلك
التي قام به�ا أبناء العراق ،عندما هبّت حش�ود مليونية
للتطوع إىل جانب فصائل املقاومة اإلسلامية ،لالنخراط
يف تشكيل أطلق عليه الحقا ً اسم “الحشد الشعبي” ،تلبية
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 2014مما خلق فراغات امنية».
واش�ار اىل ان�ه «م�ن ضم�ن
االجراءات رضورة اجراء تغيريات
يف الحلقات الوس�طى للمنظومة
االمنية وتغيير الخطط وتفعيل
البعد االستخباري».
يذك�ر ان عصاب�ات داع�ش
االجرامي�ة هاجم�ت الخمي�س
امل�ايض محي�ط قري�ة الجيزاني
يف محافظ�ة دي�اىل ،م�ا ادى اىل
استش�هاد ع�دد م�ن منتس�بي
القوات االمنية.

إرهابيون يدخلون إلى العراق
بموافقة وزارة الداخلية !!
المراقب العراقي/بغداد...

لفت�وى “الجه�اد الكفائي” الت�ي أعلنها املرج�ع الديني
األعىل يف العراق السيد عيل السيستاني يف حزيران .2014
وتحوّل هذا التش�كيل اآلن ،إىل هيأة رسمية تمتلك قانونا ً
رسميا ً باعتبارها مؤسسة حكومية ،تحظى بثقة معظم
مكونات الش�عب وممثليه يف العملية السياسية ،السيما
أن الحش�د الش�عبي أثبت قدرة عس�كرية غري مسبوقة،
عندما أحبط أقوى هجمة إرهابية بربرية ّ
تمثلت بتنظيم
داعش.
ورغ�م الثن�اء الع�ايل الذي يحظ�ى به املتطوع�ون حول
العالم يف هذه املناس�بة ،إال أن الوالي�ات املتحدة والكيان
الصهيون�ي ودوال خليجي�ة عدة ،ما ت�زال تقود هجمات
إعالمي�ة غري مبررة ،وأخرى عس�كرية تس�تهدف قادة

في األيام األولى للصيف  ..الكهرباء تبدأ
موسم «الهجرة» من المنازل

نائب :إعادة مجالس المحافظات
للعمل ستزيد المشاكل والصراعات
المراقب العراقي/بغداد...

اكد النائب فاضل جابر  ،امس السبت ،ان إعادة مجالس املحافظات يف
الوقت الحايل سوف تزيد من املشاكل والرصاعات.
وق�ال جابر يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه «املراقب العراق�ي» ان ” قرار
املحكمة االتحادية بتأجيل الدعوى الخاصة بإعادة مجالس املحافظات
اىل موعد اخر سيس�تمر بس�بب عدم وج�ود إرادة سياس�ية يف عودتها
بالوقت الحارض خشية ازدياد الخالفات واملشاكل يف املحافظات خاصة
فيما يتعلق باالنتخابات املقبلة «.
وأضاف ان «القوى السياس�ية تعتقد بان تعديل قانون املجالس اصبح
مهما ورضوريا كرشط العادة املجالس للعمل».
وأشار جابر إىل أن «هناك خمسة تعديالت ستجرى عىل قانون مجالس
املحافظ�ات يف مقدمته�ا تقليص عدد أعضائها للنص�ف وعدم تدخلها
برتش�يح املحافظ وان ترش�يحه س�يتم مب�ارشة من أبن�اء املحافظة
ذاتها».

ومقاتيل هيأة الحشد الشعبي عىل حد سواء.
وف�ق ذلك يقول املحلل الس�يايس مؤيد العلي لـ»املراقب
العراقي» ،إن «الهجمات عىل الحش�د الش�عبي مستمرة
من�ذ اليوم األول لتأسيس�ه ،م�ن الجه�ات املعادية وعىل
رأس�ها أميركا والكي�ان الصهيون�ي ودول الخلي�ج»،
مح�ذرا ً من «كتل سياس�ية ُتلمّ�ح عىل لس�ان ناطقيها
بش�كل مبارش لحل الحش�د ،بذريعة عدم وجود رضورة
لوجوده».
ويضيف العيل أن «ه�ؤالء واهمون ألن التحديات مازالت
كبيرة أمام الش�عب العراقي» ،مبينا ً أن «وجود الحش�د
صمام أمان للحف�اظ عىل وحدة وس�يادة العراق ،وهذه
الترصيح�ات تطلق من سياس�يني يقفون م�ع الجهات

املعادية للحشد ويعربون عن اإلرادة األمريكية».
ويؤك�د العيل أن «التغري�دات وردود األفعال التي صدرت
خالل األيام األخرية ،تبني أن الحشد الشعبي لديه حاضنة
شعبية كبرية جداً ،فضالً عن اإلدراك التام للتحديات التي
يواجهها البلد».
وي�رى العيل أن «الحفاظ عىل الحش�د رضورة وأمانة يف
عنق كل رشيف» ،الفتا ً إىل أن «فصائل املقاومة اإلسالمية
قادرة عىل اس�تيعاب منتس�بي الحشد الشعبي ،وهذا ما
أكدته يف تعليقاتها األخرية عىل دعوات حل الحشد».
جدي�ر بالذك�ر أن قانون هيأة الحش�د الش�عبي أُق ّر بعد
تصوي�ت مجل�س الن�واب العراق�ي باألغلبي�ة لصال�ح
القانون يف  26ترشين الثاني .2016

توعدت لجن�ة األمن والدفاع النيابية ،امس الس�بت ،بفتح تحقيق
بش�أن دخول «إرهابيني» بموافقة وزارة الداخلية اىل العراق خالل
السنوات املاضية.
وق�ال عضو اللجن�ة ،عب�اس رصوط ،يف ترصيح صحف�ي تابعته
«املراق�ب العراق�ي» إن «لجن�ة األمن والدف�اع النيابية ،مس�تعدة
لفتح تحقيق بشأن دخول إرهابيني بسمات دخول تصدرها وزارة
الداخلي�ة ،بصفة عمال�ة اجنبية عن طريق مس�تثمرين عراقيني،
خصوصا أن هذه الترصيحات صادرة من جهة حكومية رسمية».
وأض�اف ،أن «اللجن�ة لم تطلع عىل س�مات الدخ�ول الصادرة من
وزارة الداخلية ،كونها ليست من واجبها» ،مشريا ً إىل أن «اللجنة لم
تسجل مثل هكذا خروقات سابقاً».
يش�ار اىل ان رئيس�ة لجنة هيأة االستثمار ،س�ها النجار ،كانت قد
كش�فت عن دخول إرهابيين إىل الع�راق خالل الس�نوات املاضية
بسمات دخول صادرة من وزارة الداخلية.

المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي...

تتحم�ل الحكومات الس�ابقة والحالية ملف
تدهور قطاع الكهرباء يف البالد نتيجة الفساد
الذي الته�م عرشات املليارات م�ن الدوالرات
كانت مخصصة لتطوير مش�اريع الكهرباء
,فضلا عن اس�تيزار وزراء ليس�وا أصحاب
خربة يف مجال عملهم ،لكنهم يتشابهون من
حي�ث الترصيحات ،حيث َي ِع� ُد َ
ون باإلصالح
يف فرتة اعت�دال االجواء ومن ثم يختفون مع
أول ارتفاع لدرجات الحرارة.

مراقب�ون أك�دوا أن وزارة الكهرباء مطالبة
بمعرف�ة مكام�ن الخلل يف تجهي�ز الكهرباء
 ،متس�ائلني عن مصير ترصيح�ات الوزير
ال�ذي أك�د أنه س�يواجه الصيف ب�ـ  22الف
مي�كا واط  ,لكن رسع�ان ما ب�ددت الرياح
ترصيحات الوزير الذي صنف كسابقيه.
لجن�ة النفط والطاق�ة النيابي�ة حذرت من
انهي�ار منظومة الكهرب�اء بالكامل ،مؤكدة
أن «الحكومات املتعاقبة فش�لت يف معالجة
مل�ف الكهرب�اء نتيج�ة لس�وء االدارة يف

الوزارة وتراكم ملفات الفس�اد وقد تس�بب
هذا الفش�ل يف زي�ادة حجم املش�اكل الفنية
التي تعانيه�ا املنظومة الكهربائية وانعكس
ذلك س�لبآ عىل حياة املواط�ن وعىل قطاعي
الصناعة والزراعة بشكل كبري»
وأضافت أن «الكهرباء ه�ي املحرك الرئييس
يف هذي�ن القطاعني ،ما يدع�و اىل معالجات
جدية ورسيعة ويف ه�ذا الصدد فإن املطلوب
من رئيس الوزراء أن يتصدى بشكل شخيص
يف وض�ع املعالج�ات والحل�ول قب�ل فص�ل

الصي�ف حيث من املتوقع أن اس�تمرار إدارة
ه�ذه ال�وزارة بهذا الش�كل الس�يئ س�وف
يؤدي اىل انهيار املنظومة الكهربائية بش�كل
كامل».
ويف ه�ذا الش�أن أك�د الخبير االقتص�ادي
لطي�ف العكييل ,أن «تذبذب اس�تقرار التيار
الكهربائ�ي لي�س بجديد  ,لكن م�ا يصدمنا
ه�و ترصيح�ات وزي�ر الكهرب�اء بتحس�ن
التي�ار وم�ن ث�م يختف�ي ويرم�ي تراج�ع
تجهي�ز املواطنني بالطاق�ة اىل عوارض فنية

واعتداءات ارهابية».
وق�ال العكيلي يف اتص�ال م�ع ( املراق�ب
العراق�ي) :إن «الكهرب�اء توع�دت بإدخال
وح�دات تس�هم برف�د املنظومة قبل ش�هر
حزي�ران املقب�ل ,وحقيقة االم�ر أن الوزارة
هي التي ش�جعت عىل إعطاء حماية األبراج
اىل العش�ائر والتي بدأت تتقات�ل فيما بينها
للحصول عىل عق�ود حمايتها ،بينما جردت
أجهزتها االمنية من هذا العمل» ...
تفاصيل اوسع صفحة 3

«تركيا» تتمدد على بساط الشمال العراقي والحكومة تنحر لها «األضاحي»
المراقب العراقي /خاص ...

تواص�ل الطائ�رات واملدفعي�ة الرتكي�ة
اس�تهدافها لعم�ق االرايض بش�مال العراق،
بذريع�ة مالحق�ة عن�ارص ح�زب العم�ال
الكردس�تاني ،حيث ألحق�ت أرضارا ً كبرية يف
الق�رى الكردية ،ووصل�ت مدياتها اىل الجبال
املطلة عىل محافظة دهوك.
وارتفع�ت وتيرة التوغ�ل الرتك�ي يف ش�مال
البالد ،بعد الزيارة االخرية التي أجراها رئيس
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي اىل أنق�رة يف
السابع عرش من كانون االول  ، 2020وبحث
خالله�ا القضايا املشتركية بين البلدين من

ضمنها الجوانب االمنية.
وأفادت مص�ادر أمنية أن الطائ�رات الرتكية
اس�تهدفت الق�رى املطل�ة عىل جبل كيس�تة
يف محافظ�ة ده�وك ،وقال�ت املص�ادر إن
«الطائ�رات الحربي�ة قام�ت بإن�زال ج�وي
على الجب�ل ملالحقة عن�ارص ح�زب العمال
الكردستاني».
وأعلن الجيش الرتكي «أمس االول» عن إطالق
عملية عسكرية برية يف منطقة متينا شمايل
الع�راق ،حي�ث أنزل وحدات ق�وات خاصة يف
ه�ذه املنطق�ة تحت غط�اء مقاتلات «أف-
 »16وطائرات مسيرة ومروحيات عسكرية

بحسب ما أعلنته بعض املصادر الرتكية.
وجاءت تلك العملي�ة تباعا ً لعمليتني أخريني
أعل�ن عنهم�ا الجي�ش الرتكي س�ابقا ً وهما
«مخل�ب النسر» ( )1و ( ،)2انطلق�ت االوىل
منتصف ع�ام « »2020فيما اُجري�ت الثانية
مع بداية العام الحايل.
وتواج�ه جمي�ع تل�ك االنته�اكات للرضبات
الرتكي�ة بصمت حكوم�ي مطب�ق ،إذ لم ترد
ع�ن الجه�ات الرس�مية أي توضيحات حول
الخروق الرتكية املس�تمرة لالرايض واالجواء
العراقي�ة ،والتوغل ملس�افات تص�ل اىل تخوم
محافظ�ة دهوك ،فضالً عن س�قوط املدنيني

الكرد جراء تلك الرضبات.
املخت�ص بالش�أن االمني د.معت�ز محي أكد
أن «التج�اوزات الرتكية ل�م تكن وليدة اليوم،
وإنم�ا تعود اىل أكثر من خمس س�نوات ،من
دون رادع أو رد حكومي».
وق�ال مح�ي يف حدي�ث خ�ص ب�ه «املراق�ب
العراق�ي» إن «الجي�ش الرتكي أصب�ح كأنه
ج�زء م�ن املنظومة االمني�ة العراقي�ة كونه
يعسكر بقواعد ثابتة شمال العراق ،ويتحرك
عسكريا ً دون أخذ املوافقات االمنية ،ويقصف
املواقع يف سنجار وقرب محافظة دهوك»...

تفاصيل اوسع صفحة 2

ً
ً
صحيا
ضمانا
األزمة النيابية :لقاحات كورونا التمتلك
المراقب العراقي/بغداد...

كش�فت خلية االزمة النيابية ،امس السبت ،عن عدم
امتلاك لقاح�ات كورون�ا ضمان�ات صحي�ة كونها
انتجت بظروف استثنائية.
وقال عض�و خلية االزم�ة النائب رياض املس�عودي
يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه «املراق�ب العراقي» إن
«جميع اللقاحات املضادة لفريوس كورونا أنتجت يف
ظ�روف طارئة ،وبالتايل جميعه�ا ال تمتلك ما يعرف
بالضمان حسب منظمة الصحة العاملية».

وأشار إىل أن «وزارة الصحة تعاقدت مع عدة رشكات
مختلفة يف آن واحد الس�ترياد اللقاحات ،ألنها أُنتجت
بنفس الظ�روف» ،مبيّنا ً أن «االدوي�ة الغربية ُتعرف
برصانتها ،لهذا هن�اك إقبال كبري عىل لقاح (فايرز-
بيونتك)».
ولف�ت اىل أن «إقب�ال العراقيين عىل لق�اح (فايزر-
بيونت�ك) ،دون غريه هي رغبة ش�خصية ،عىل الرغم
من ع�دم وجود ضمانات حقيقة للقاح إال بعد مرور
 4 -3سنوات».

من احلدث
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إنزاالت جوية وضربات تركية تصل إلى تخوم
«دهوك» و ُتجاَب ُه بصمت حكومي
املراقب العراقي /خاص...
تواص�ل الطائ�رات واملدفعي�ة الرتكية
اس�تهدافها لعم�ق االرايض بش�مال
العراق ،بذريعة مالحقة عنارص حزب
العم�ال الكردس�تاني ،حي�ث ألحقت
أرضارا ً كبيرة يف الق�رى الكردي�ة،
ووصلت مدياتها اىل الجبال املطلة عىل
محافظة دهوك.
وارتفع�ت وتيرة التوغ�ل الرتك�ي يف
ش�مال البلاد ،بع�د الزي�ارة االخيرة
التي أجراها رئي�س الوزراء مصطفى
الكاظمي اىل أنقرة يف السابع عرش من
كان�ون االول  ، 2020وبح�ث خالله�ا
القضاي�ا املشتركية بين البلدين من
ضمنها الجوانب االمنية.
وأف�ادت مص�ادر أمني�ة أن الطائرات
الرتكية اس�تهدفت الق�رى املطلة عىل
جب�ل كيس�تة يف محافظ�ة ده�وك،
وقالت املصادر إن «الطائرات الحربية
قامت بإنزال جوي عىل الجبل ملالحقة
عنارص حزب العمال الكردستاني».
وأعلن الجي�ش الرتكي «أم�س االول»
ع�ن إطالق عملي�ة عس�كرية برية يف
منطق�ة متينا ش�مايل الع�راق ،حيث
أن�زل وح�دات ق�وات خاص�ة يف هذه
املنطقة تح�ت غطاء مقاتلات «أف-
 »16وطائ�رات مسيرة ومروحي�ات
عس�كرية بحس�ب م�ا أعلنت�ه بعض
املصادر الرتكية.

وج�اءت تلك العملية تباع�ا ً لعمليتني
أخريني أعل�ن عنهما الجي�ش الرتكي
س�ابقا ً وهم�ا «مخل�ب النسر» ()1
و ( ،)2انطلق�ت االوىل منتص�ف ع�ام
« »2020فيما اُجريت الثانية مع بداية
العام الحايل.
وتواج�ه جمي�ع تل�ك االنته�اكات
للرضب�ات الرتكي�ة بصم�ت حكومي
مطبق ،إذ لم ترد عن الجهات الرسمية
أي توضيح�ات حول الخ�روق الرتكية
املس�تمرة لالرايض واالجواء العراقية،
والتوغ�ل ملس�افات تص�ل اىل تخ�وم
محافظ�ة ده�وك ،فضالً عن س�قوط
املدنيني الكرد جراء تلك الرضبات.
املختص بالش�أن االمني د.معتز محي
أك�د أن «التج�اوزات الرتكي�ة لم تكن
وليدة الي�وم ،وإنما تع�ود اىل أكثر من
خم�س س�نوات ،م�ن دون رادع أو رد
حكومي».
وقال محي يف حديث خص به «املراقب
العراق�ي» إن «الجي�ش الرتكي أصبح
كأن�ه ج�زء م�ن املنظوم�ة االمني�ة
العراقي�ة كونه يعس�كر بقواعد ثابتة
ش�مال الع�راق ،ويتح�رك عس�كريا ً
دون أخذ املوافق�ات االمنية ،ويقصف
املواق�ع يف س�نجار وق�رب محافظ�ة
دهوك».
وأضاف أن «الحكوم�ة ماعادت تنظر
اىل تل�ك االس�تهدافات بأنه�ا انته�اك

للس�يادة ،ألنها تتواجد على االرض»،
مبين�ا ً أن�ه «يب�دو أن هن�اك اتفاقات
مشتركة بين الحكومة وبين أنقرة،
س�م َ
حيث ُ
ِح لالخيرة بالتوغل يف عمق
العراق ملالحقة حزب العمال».
وأش�ار اىل أن «اتف�اق س�نجار ح�دد
آلي�ة خ�روج ح�زب العم�ال الكردي،
إال أن قي�ادات هذا الح�زب وعنارصه
الزالوا متواجدين وهي ذريعة تتخذها
الحكومة الرتكية الس�تمرار عملياتها
العسكرية بعمق االرايض العراقية».
وكان األمين الع�ام لحرك�ة عصائب
أهل الحق ،قيس الخزعيل ،قد كشف يف
( )2021-03-04عن وجود معلومات
تفي�د بني�ة تركيا الهج�وم عىل قضاء
س�نجار مطل�ع الصيف املقب�ل ،فيما
لف�ت اىل أن «التواجد الرتكي س�يكون
أكثر تعقيدا يف املس�تقبل م�ن التواجد
االمريكي».وتمتل�ك تركيا ع�دة قواعد
عس�كرية ش�مايل العراق موزعة عىل
مناط�ق متفرقة ،من ضمنه�ا قاعدة
«زلي�كان» يف بعش�يقة ،حي�ث أحدث
ه�ذا التواجد أزم�ة كبرية بين العراق
وتركيا إِب َ
ّان العمليات العسكرية ،التي
انطلق�ت لتحرير املوصل من س�يطرة
عصابات داع�ش االجرامية (، )2014
وصلت اىل درجة التصادم بني الجانبني
 ،إال أنه�ا رسعان ما ه�دأت بعد اتفاق
جرى بني الحكومتني.

لجنــة نيــابية تــدعــو لمـــالحقة رئيس هيــأة اإلعـــالم المقــال
دع�ا عض�و لجن�ة االتص�االت علاء الربيعي ،الس�بت،
القض�اء العراق�ي ولجن�ة مكافحة الفس�اد إىل مالحقة
علي الخويلدي رئيس هيأة االعالم واالتصاالت املقال من
منصبه.
وق�ال الربيع�ي يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه «املراق�ب

العراق�ي» ،إن “جمي�ع امللف�ات املتعلق�ة بإدان�ة علي
الخويل�دي تمت إحالتها إىل هيأة النزاهة والقضاء ممثال
باالدعاء العام وعليه مالحقته”.
واض�اف ان “مالحقة الخويلدي م�ن اختصاص الجهات
الحكومي�ة” ،مشيرا اىل أن “الح�رب ضد الفس�اد حرب

الشيخ الخزعلي يقترح إخراج
األميركيين على «الطريقة األفغانية»
عل�ق األمين الع�ام لحرك�ة عصائب اه�ل الحق ،الش�يخ قيس
الخزعلي ،على تصـــــريح�ات القـــــي�ادة املركزي�ة
االمريكي�ة ،فيم�ا بين ان الطريق�ة األفغـــــاني�ة هـــــي
الوحيدة الخراجهم.
وق�ال الخزعلي ،يف تغري�دة على منصة تويتر ،الس�بت ،أن ”
ترصيحات القيادة العس�كرية األمريكية الوسطى األخرية دليل
عىل عدم جدية اإلدارة األمريكية بس�حب قواتها العس�كرية من
ارض العراق».
وأض�اف« :ويف حال عدم ص�دور تكذيب من الط�رف الحكومي
فانه س�يعترب دليل عىل عدم مصداقية قوله بأنه طالب بخروج
الق�وات االمريكي�ة م�ن االرايض العراقية وان ما يق�ال يف العلن
خالف ملا يقال يف الرس”.
وتابع” :األمريكيون يقدمون الدليل تلو اآلخر عىل أن لغة الحوار
واملنطق ال تنفع معهم وان الطريقة األفغانية الطريقة الوحيدة
إلخراجهم”.

مساعي «دمج االنتخابات» تصطدم بأسباب ف ّنية
أك�د رئي�س لجن�ة االقالي�م واملحافظات شيروان
الدوبردان�ي ،اس�تحالة اج�راء االنتخاب�ات املحلية
والنيابي�ة يف ذات الوق�ت ،مبين�ا ان تحدي�د اج�راء
االنتخاب�ات املحلي�ة هو م�ن صالحي�ات الحكومة
واملفوضية.
وقال الدوبرداني يف ترصيح صحفي تابعته «املراقب
العراق�ي» ،ان “االجتم�اع م�ع املفوضي�ة العلي�ا
املس�تقلة لالنتخابات يف وقت س�ابق اكد اس�تحالة
اج�راء االنتخابات املحلي�ة والنيابي�ة يف ذات الوقت
السباب فنية”.
واضاف ان “تحديد موعد االنتخابات املحلية هو من
صالحي�ات رئيس ال�وزراء الحرصية بالتش�اور مع
مفوضية االنتخابات”.
وأش�ار الدوبردان�ي اىل ان “مجلس النواب مس�تمر
يف املباحث�ات الج�راء تعديل عىل قان�ون االنتخابات
املحلي�ة اال ان القان�ون جاه�ز حالي�ا وبام�كان
الحكوم�ة تحديد اي موعد واج�راء االنتخابات وفق
القانون الساري”.

ً
حــامـــال ملفيـــن مهميـــن
ظـــريف يـــزور بغــداد

بالــوثيقـة

يعت�زم وزي�ر الخارجي�ة اإليراني
محم�د ج�واد ظري�ف ،زي�ارة
العاصم�ة العراقي�ة بغ�داد اليوم
األحد ،حامالً معه ملفني مهمني.
وف�ق ذل�ك ،ق�ال النائ�ب ع�ن
تحال�ف الفت�ح محمد البل�داوي،
يف ترصيح�ات تابعته�ا «املراق�ب
العراق�ي» ،إن «جمي�ع املراقبين
السياس�يني يف العالم يؤكدون بان

املفاوض اإليراني مفاوض متمكن
ويس�تطيع تحقيق ما يصبوا اليه
خاصة خالل مفاوضاته الس�ابقة
 1+5وحتى املفاوضات الجارية يف
فيينا”.
وأض�اف ان ”اي�ران التحت�اج اىل
وس�اطة الع�راق يف الوق�ت الحايل
عن�د مفاوضتها م�ع االمريكان”،
مبين�ا ان “زيارة وزي�ر الخارجية

اإليران�ي محم�د ج�واد ظريف اىل
بغ�داد العـــــالق�ة له�ا ب�اي
وس�اطة لبغ�داد مـــ�ع الجانب
األمريكي”.
وأوضح ان ”الزيارة تتعلق بامرين
األول استمرارية العالقة املشرتكة
م�ع الع�راق يف كاف�ة امليادي�ن
السياسية واالقتصادية والتجارية
وغريه�ا ،اما االم�ر الثاني فيتعلق

بعدم رغبة خس�ارة صداقتها مع
العراق بتاثري تق�ارب بعض الدول
املعادية إليران يف املنطقة” .
وكان املتح�دث باس�م الخارجي�ة
اإليراني�ة س�عيد خطي�ب زادة قد
اعل�ن عن زي�ارة وزي�ر الخارجية
االيران�ي محمد جواد ظريف اليوم
االح�د اىل العراق وقط�ر عىل رأس
وفد رسمي.

الحشد الشعيب يطلق عملية
مع تصاعد التوترات االمنية يف دياىل
..سقوط ثالث قذائف عىل بعقوبة عسكرية واسعة شمال شرق دياىل
الشريط األمين

الصحة تسجل  6967إصابة جديدة
و  43حالة وفاة.

ش�املة تحتاج وقفة من القضاء والرأي العام والش�عب
واإلعالم الحر”.
وطال�ب الربيع�ي القض�اء بـ”القي�ام ب�دوره الكامل يف
قضي�ة الرتاخي�ص الت�ي منحه�ا رئي�س هيئ�ة االعالم
واالتصاالت املقال لرشكات الهاتف النقال والتي تس�ببت

بخسارة العراق مليارات الدنانري”.
وكان�ت لجنة الخدمات النيابية أكد يف وقت س�ابق ،عزم
الربمل�ان فت�ح مل�ف رشكات االتص�االت بع�د إقالة عيل
الخويل�دي ،مبينة أن فس�اد مل�ف رشكات االتصاالت يف
العراق بالغ الخطورة.

اف�اد مصدر أمن�ي ،امـــــس الس�بت ،بس�قوط ثالثة
قذائ�ف هاون يف رشق�ي بعقــــــوب�ة ،مركز محافظة
دياىل.
وقال املصدر ،يف ترصيح صحفي تابعته «املراقب العراقي»
ان «ثالثة قذائف هـــــاون ،سقطت عىل محيط بساتني
قري�ة بودجه يف حـــــوض الـــــوقف (٢٥كم ش�مال
رشق بعقوب�ة) ،دون أي إصـــــاب�ات برشية» ،مسيرا ً
إىل أن «القـــــ�وات االمنــــي�ة فتح�ت تحقـــيق�ا ً
بالحادث».
وتش�هد محــــــافظ�ة دياىل ،توت�را ً منذ أيام ،بس�بب
هجم�ات عناصـــــ�ر عصـــاب�ات داع�ش االجرامية
املتك�ررة ض�د املدنييــــ�ن وعن�ارص الق�وات االمني�ة،
حيث اس�فرت عن س�قـــــوط العديــــد من الشهداء
والجرحى.

أعل�ن القيادي يف الحش�د الش�عبي
محم�د التميم�ي ،الس�بت ،ع�ن
انطالق عملية عس�كرية واسعة يف
حوض الوقف شمال رشق دياىل.
وقال التميم�ي يف ترصيح صحفي
تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» ،إن
«ق�وات امني�ة مشتركة انطلقت
من  3محاور لتعق�ب خاليا داعش
االرهابي يف بساتني  10قرى زراعية
مرتامي�ة يف حوض الوق�ف (25كم
ش�مال رشق بعقوب�ة) تمت�د بين
ناحيتي ابي صيدا والعبارة”.
واضاف التميمي ان ”العملية تأتي
لتعق�ب خالي�ا ارهابي�ة متورط�ة

بالهجوم عىل محيط قرية الجيزاني
قبل يومني من خالل تفجري عبوات
ناسفة وقنص ما ادى اىل استشهاد
واصاب�ة  11ش�خص اغلبه�م من
منتسبي القوى االمنية”.
واش�ار اىل ان ”العملي�ة ت�دار م�ن
خلال غرف�ة عملي�ات ميداني�ة
لتعقب الخالي�ا االرهابية من خالل
قائمة اهداف”.
وكان داع�ش ق�د هاج�م محي�ط
قري�ة الجيزاني قب�ل يومني ما ادى
اىل استش�هاد واصابة  11ش�خص
اغلبه�م م�ن منتس�بي الق�وات
االمنية.

ألواح طينية ..

يا فاسد من أفسدك ؟!
تعج وسائل اإلعالم بمئات اآلالف من املواضيع التي تتناول الفساد،
و ُدبجت آالف املقاالت والدراس�ات والبحوث عن هذا املوضوع ،الذي
تح�ول إىل علم اش�تغلت علي�ه آالف األطاريح والرس�ائل العلمية،
وصار عندنا كثري من الذين يحملون شهادات الدكتوراه واملاجستري
بموضوعات متعلقة به..
إنه عالم واسع ،أكثر من أن يحاط ،ومع ذلك تجده ينمو وال يتوقف
أبدا ،وص�ارت له «ب�ؤر» و»جماعات» و» مراكز نف�وذ» وعمليات
تخ�ادم  ،وانتش�ار باالتجاهين العم�ودي واألفق�ي .ويف اللحظة
التي ُيلقى القبض فيها عىل فاس�د بالجرم املشهود يف مطعم ،تجد
مس�ؤوال حكومي�ا يجل�س يف مكان ه�ادىء مع ضي�ف عزيز عىل
جيبه ،وهو يربم صفقة فساد بال خوف أو وجل أو حياء.
لق�د تحول الفس�اد إىل «مهن�ة» ،لها قواعده�ا وبنيته�ا التحتية،
وأصولها وثقافتها وبروتوكوالتها ،إىل جانب أن معظم الفاس�دين
يجدون مُ س�وِّغات لفس�ادهم ،ومعظمهم يعتقد وبشكل جدي أن
ما يفعلون�ه «حق» طبيعي ،وبينهم من يوظ�ف النصوص الدينية
يف ه�ذا االتجاه ،وقصة مجهول املالك الرشعي�ة ،أحد قصص العار
يف تسويغ الفساد!
املفارقة أن جميع الفاس�دين يمتلكون خربات تنظريية يف محاربة
الفس�اد ،وهك�ذا نجد كبار الفاس�دين من الساس�ة واملس�ؤولني،
يعملون عىل إنش�اء مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني،
وأجهزة قضائية وأمنية ،عناوينها الكربى «محاربة الفساد!
من�ذ  2003ولغاي�ة الي�وم عق�دت عشرات املؤتم�رات ،ووضعت
كثري من االستراتيجيات والخطط ملحاربة الفس�اد ،لكنها جميعا
ل�م تحق�ق أي هدف من أهدافه�ا حيث ال ي�زال الوضع خطريا من
حيث تفيش الفس�اد والرش�وة واس�تباحة املال العام.على الدوام
كان ال�كالم ع�ن محارب�ة الفس�اد ،يف املناه�ج الحكوميّ�ة من�ذ
ً
ومصنفاً
ومرتب�اً
جميلا ومنمّقاً
ّ
ّ
،2006
ومج�دوالً ،لك�ن عن�د التطبي�ق ُيطاح
به�ذا كل�ه ،وينصرف أه�ل الحكوم�ة
ع�ن منهاجه�م ،إىل ش�ؤونهم الخاصة
والحزبي�ة وإىل امتيازاتهم وفس�ادهم،
فيم�ا يبق�ى الش�عب ،ه�دف املنه�اج
الحكوم�ي وغايته ،يف حال تش�به حال
البطة السوداء وأبنائها.يف كل مرة يعلو
فيها الحديث الرس�مي والش�عبي ،عن قاسم العجرش ..
مكافحة الفس�اد ،وأن تعليمات مكافحة
الفس�اد ،تعن�ي رضب بؤر الفس�اد والضرب بيد م�ن حديد ،وأن
ال أح�د فوق القان�ون ،وال أحد فوق املس�اءلة ،بصرف النظر عن
مراكز الفاس�دين االجتماعية أو الرس�مية ،وأن املواطن س�يلمس
«ب�إذن الله» من اآلن فصاعداً» ،آلية جدي�دة يف التعامل مع ملفات
الفس�اد..حينما نس�مع نحن أصحاب قلوب الس�مك عبارة»بإذن
الل�ه» ،نتخيل أننا نق�ف عىل أعتاب مرحلة جدي�دة ،عنوانها أن ال
أحد فوق املساءلة ،وأن أسماء كبرية سيطاح بها ،وسوف يتم فتح
ملفاتها عىل املأل ،لتخضع إىل التحقيق واالس�تجواب ،والذهاب بها
إىل القص�اص العادل ،لكننا نكتش�ف أن عبارة «بإذن الله» ،ما هي
إال جعجعة فارغة ،وأنها «ش�غلة» رضورية جدا يف قصة الفس�اد،
فهي الزمة مهمة من لوازم التنظري لتربير الفساد أو ملكافحته عىل
حد س�واء!..القصاص العادل يعني ابتدا ًء اس�تعادة املال املنهوب،
ومص�ادرة الرِّىش ،ومحاس�بة ال�رايش قبل املرتيش ،على قاعدة يا
فاس�د من أفس�دك ،لكننا بعد فرتة نكتشف أننا؛ كنا يف خضم لعبة
بهلوانات ،وأن كل الذي يجري يف املش�هد ،ما هو إال جزء من عملية
فس�اد أكرب؟!الفاس�دون الكبار ال يمكن ألحد محاسبتهم،السيما
إذا كانوا من األكراد ،حيث مكافحة الفس�اد أمر يف غاية الصعوبة،
وتطبيق القانون عىل قادة إقليم كردس�تان ،أمر مس�تحيل تماما،
فراي�ة االنفصال مرفوعة دوما ،والحكومة املركزية ليس لديها حد
أدنى من الس�يادة هن�اك ،خاصة أن الدخ�ول يف طريق املحاكمات
والقضاء ،سيفتح ملفات فس�اد عديدة وكبرية ،قد تطيح برؤوس
ضخمة ،من غري املسموح االقرتاب منها!
كالم قبل السالم :إقليم كردستان كل يشء فيه فاسد ،وبالخصوص
األخص البيض!..
سالم..

اسعار الذهب

توقف اكثر من  60معمال النتاج الطابوق في
ديالى بسبب االزمة االقتصادية وقلة الوقود
أعلن مس�ؤول حكومي س�ابق يف دياىل عن توقف اكثر من 60 /
 /معمال النتاج الطابوق بسبب االزمة االقتصادية وقلة امدادات
الوق�ود .وقال مؤي�د نوروز رئيس مجلس بل�دروز املحيل املنحل
 »:ان  68معملا النتاج الطابوق يف بل�دروز توقفت جراء االزمة
املالي�ة الخانق�ة وقل�ة امدادات الوق�ود  ،اضاف�ة اىل عدم وجود
ط�رق يف القضاء لنقل االنتاج وتس�ويقه عبر املنافذ الخارجية
اىل املحافظات االخرى».واضاف »:ان الطابوق املستورد انعكس
س�لبا عىل املنتوج املحلي يف دياىل» ،مشيرا اىل ان «معامل انتاج
الطابوق ش�مال غربي بغداد يف املناطق القريبة من دياىل مازالت
تحاف�ظ على انتاجها وتس�ويقه اىل دي�اىل ومحافظ�ات اخرى
بسبب توفر مقومات االنتاج واملواصفات الجيدة للمنتج «.

اسعار الذهب عيار  61,405 18دينارا

اسعار الذهب عيار  71,640 21دينارا
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اسعار الفضة

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي

اسعار النفط

برنت 65.99

الدوالر يستقر مع توقف البورصة
العراقية عن التداول بسبب حظر التجوال
توقف�ت البورص�ة الرئيس�ية يف س�وقي الكف�اح والحارثي�ة
بالعاصمة العراقية بغداد ،عن التداول نتيجة الحظر الش�امل
ال�ذي تم تطبيق�ه خالل الفترة املاضي�ة من يوم�ي الجمعة
والسبت.
وقال مصدر ،إن البورصة الرئيسية يف سوق الكفاح والحارثية
ببغداد توقفت عن التداول نتيجة تطبيق الحظر الشامل.
وأضاف أن أس�عار البيع والرشاء اس�تقرت يف محال الصريفة
باالٔس�واق املحلية الت�ي فتحت البعض منه�ا ابوابها يف بغداد،
حي�ث بلغ س�عر البي�ع  148500دين�ار عراق�ي ،بينما بلغت
اسعار الرشاء  147500دينار لكل  100دوالر امريكي.
واش�ار اىل ان البورص�ة يف اربي�ل عاصمة اقليم كردس�تان لم
تشهد اليوم تداوال ايضا لوجود عطلة رسمية فيها.

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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Almuraqeb Aliraqi Newspaper
ً
دوالرا للبرميل

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

األمريكي 62.05

ً
دوالرا

اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

سعر بيع الدوالر = 148500

سعر شراء الدوالر =  147500دينار

دينار

الربط مع دول الجوار خدعة لسرقة األموال

مع أول موجة حر..وزارة الكهرباء تبرر فشلها بحجج «قديمة»
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي
تتحمل الحكومات الس���ابقة والحالية ملف تدهور قطاع
الكهرباء في البالد نتيجة الفس���اد الذي التهم عش���رات
المليارات من الدوالرات كانت مخصصة لتطوير مشاريع
الكهرب���اء ,فض�ل�ا ع���ن اس���تيزار وزراء ليس���وا أصحاب
خب���رة في مجال عمله���م ،لكنهم يتش���ابهون من حيث
التصريحات.
حي�ث َي ِع ُد َ
ون باإلصلاح يف فرتة
اعتدال االجواء ومن ثم يختفون
مع أول ارتفاع لدرجات الحرارة.
مراقبون أكدوا أن وزارة الكهرباء
مطالبة بمعرفة مكامن الخلل يف
تجهيز الكهرباء  ،متسائلني عن
مصير ترصيحات الوزي�ر الذي
أك�د أنه س�يواجه الصيف بـ 22
الف مي�كا واط  ,لكن رسعان ما
بددت الري�اح ترصيحات الوزير
الذي صنف كسابقيه.
لجن�ة النف�ط والطاق�ة النيابية

ح�ذرت م�ن انهي�ار منظوم�ة
الكهرب�اء بالكام�ل ،مؤك�دة أن
«الحكومات املتعاقبة فش�لت يف
معالجة مل�ف الكهرب�اء نتيجة
لس�وء االدارة يف الوزارة وتراكم
ملفات الفس�اد وقد تس�بب هذا
الفش�ل يف زيادة حجم املش�اكل
الفني�ة الت�ي تعانيه�ا املنظومة
الكهربائي�ة وانعكس ذلك س�لبآ
عىل حي�اة املواطن وعىل قطاعي
الصناعة والزراعة بشكل كبري»
وأضاف�ت أن «الكهرب�اء ه�ي

املح�رك الرئيسي يف هذي�ن
القطاعني ،ما يدعو اىل معالجات
جدي�ة ورسيعة ويف ه�ذا الصدد
فإن املطلوب م�ن رئيس الوزراء
أن يتص�دى بش�كل ش�خيص يف
وض�ع املعالجات والحل�ول قبل
فصل الصيف حي�ث من املتوقع
أن اس�تمرار إدارة ه�ذه الوزارة
بهذا الش�كل السيئ سوف يؤدي
اىل انهي�ار املنظوم�ة الكهربائية
بشكل كامل».
ويف ه�ذا الش�أن أك�د الخبير
االقتص�ادي لطي�ف العكيلي
,أن «تذب�ذب اس�تقرار التي�ار
الكهربائ�ي لي�س بجدي�د  ,لكن
ما يصدمنا هو ترصيحات وزير
الكهرباء بتحس�ن التيار ومن ثم
يختف�ي ويرمي تراج�ع تجهيز
املواطنين بالطاق�ة اىل عوارض
فنية واعتداءات ارهابية».
وق�ال العكيلي يف اتص�ال مع (
املراقب العراقي) :إن «الكهرباء
توع�دت بإدخال وحدات تس�هم

برف�د املنظوم�ة قب�ل ش�هر
حزي�ران املقب�ل ,وحقيقة االمر
أن الوزارة هي التي شجعت عىل

إعطاء حماية األبراج اىل العشائر
والتي ب�دأت تتقاتل فيم�ا بينها
للحص�ول عىل عق�ود حمايتها،

بينما ج�ردت أجهزته�ا االمنية
من هذا العمل» .
وأوض�ح أن «قضي�ة الرب�ط

بغداد تشكل لجنة لمتابعة اإلجراءات الرادعة
ضد التجار المتالعبين باألسعار

أرقام واقتصاد
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أعلن�ت محافظ�ة بغ�داد  ،ع�ن تش�كيل لجنة
ملتابع�ة اإلج�راءات القانونيَّ�ة الرادع�ة ض�د
التجار املتالعبني باألسعار خالل شهر رمضان
الفضيل ،مؤكدة َّ
انها ستتخذ إجراءات للحد من
ارتفاعها.

ملفات فساد تم
احالتها من قبل هيأة
النزاهة الى القضاء
في محافظة ديالى

2000

مشروع متوقف لعدم توفر
السيولة المالية حسب ما اكدته
وزارة التخطيط وتحتاج الى
 136مليار دينار الكمالها

وق�ال املحاف�ظ محمد جاب�ر العط�ا يف بيان ،
إن “املحافظة درست بش�كل مستفيض حالة
الس�وق ورصدت قيام الكثري من التجار برفع
اسعار املواد الغذائية والبضائع بشكل كبري ،ما
أدى إىل ع�دم تمك�ن ذوي الدخول املحدودة من
تغطية احتياجاتهم منها خالل ش�هر رمضان
املبارك”.
وأض�اف العط�ا ،أن “املحافظة وعىل ضوء ذلك
شكلت لجنة ملتابعة ارتفاع األسعار التي يقوم
بها بعض التجار الجشعني واملنتفعني” ،منبها
ب�أن “التالعب بقوت املواطنني س�يواجه بقوة
القان�ون والقض�اء وذل�ك م�ن خلال املتابعة
الحثيثة واملستمرة ملفارز األمن االقتصادي”.
واوضح َّ
أن “اللجنة ستقوم بإجراءات للحد من
ارتفاع األس�عار والتالعب فيها لتاليف استغالل
أزمة ارتفاع الدوالر” ،داعيا ً التجار يف املحافظة
إىل “ع�دم التالع�ب باألس�عار أو رفعه�ا على
خلفية ارتفاع س�عر رصف الدوالر”.

الكهربائ�ي م�ع دول الخلي�ج
واالردن ه�ي كذب�ة ومحاول�ة
لكس�ب الوقت م�ن قب�ل وزارة
الكهرباء  ,فق�د أعلنت أن الربط
لن يتم ه�ذا العام  ,رغ�م تجنيد
رشكات أمريكي�ة إلكمال الربط
بأرسع وقت  ,لكن الحقيقة أننا
نبهنا اىل مخاطر الربط الذي يعد
محرقة ألموال العراقيني لصالح
رشك�ة جن�رال إلكترك الت�ي
نهب�ت أموال ال�وزارة يف الفرتات
الس�ابقة وه�ي الي�وم تم�ارس
سياسة الرسقة من جديد وبدعم
من حكومة الكاظمي».
من جهته أكد املختص بالش�أن
االقتص�ادي س�الم عب�اس ،أن
«وزارة الكهرب�اء خلال األعوام
املاضية كانت بيئ�ة رافضة ألي
رشكة استثمارية تسعى إلعمار
الكهرب�اء بس�بب الرش�اوى
والعم�والت وم�ا زال�ت لحد اآلن
 ,وه�ي املس�ؤولة ع�ن رف�ض
عرض رشكة س�يمنس لتطوير

الكهرب�اء نتيج�ة وج�ود رغب�ة
أمريكية رافض�ة إلعمار كهرباء
العراق  ,وم�ا زالت رشكة جنرال
الكرتك هي املس�يطرة عىل عمل
الوزارة وترفض أية عقد لرشكة
أجنبية لتطوير الكهرباء».
وق�ال عب�اس يف اتص�ال م�ع (
املراق�ب العراق�ي)« :اليل�وح يف
األف�ق وج�ود تحس�ن يف إنت�اج
الطاقة الكهربائية نتيجة الفساد
املس�يطر عىل عم�ل وزارة ,فقد
استنزفت أكثر من خمسني مليار
دوالر زائ�دا الهبات واملس�اعدات
والنتيج�ة صف�ر  ,فال�وزارة
التمتلك قاع�دة بيانات صحيحة
لكميات اإلنتاج والتوزيع  ,فضال
ع�ن ع�دم اس�تقطاب الرشكات
الرصينــــــ�ة الت�ي تس�عى
لتطوي�ر املنظوم�ة الكهربائي�ة
،فه�ي تخض�ع للضغوط�ات
السياس�ية الخارجي�ة والنتيجة
تك�رار معــــان�اة املواطن كل
عام».

االقتصاد النيابية:االستثمار في العراق
سرقة للمال العام

اش�ادت عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية،
ندى ش�اكر جودت  ،بالخطوات األخرية التي اتخذها
رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي ،بش�أن إيقاف
املشاريع التي نسبتها من (  0اىل  ،)% 35فيما أشارت
اىل وجود متنفذين استحوذوا عىل اهم االرايض يف بغداد
واملحافظات كفرص اس�تثمارية ولم يكملوها لغاية
االن .وقال�ت جودت يف حديث صحفي ،إن “املتنفذين
الذين تم منحهم األرايض لغرض االس�تثمار من اجل
غايتني األوىل :تتعلق بانشاء املرشوع واعطاء فائدته
للمواطن كأن يكون مستش�فى او مجمع سكني او
مصنع او غريه ،اما الثاني فهو من اجل تش�غيل اليد
العاملة ،اال أن هؤالء املس�تثمرين قاموا بالس�يطرة
على االرايض واالس�تفادة م�ن امتي�ازات االعفاءات
الكمركية دون مضيهم بتنفيذ املشاريع”.
وطال�ب بضرورة “تحدي�د عم�ر تنفي�ذ املشروع
للمس�تثمر بم�دة زمني�ة ،ويف ح�ال ع�دم اكم�ال
املشروع خالل هذه املدة ال بد من إدخاله باملس�ائلة
القانونية ،فضال عن ف�رض غرامات مالية عليه مع

املرشوع منه”.واضافت ج�ودت ان “ارايض مطاري
املثنى وبغداد والتي منحت لالس�تثمار اضافة لكثري
منها باملحافظات لم تس�تغل بش�كل صحيح لغاية
االن”’.وكان رئيـــــــ�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظمي ،قد اعلن يف  21من نيسان الجاري ،ايقاف
 1128مرشوع اس�تثماري بالعراق نسبة انجازه ( 0
اىل .) % 35

رئيسة هيأة االستثمار :الفساد سيطر لسنين طويلة على المشاريع ..وهناك  1000إجازة وهمية
قالت رئیس�ة الھیئة الوطنیة لالس�تثمار س�ھى النجار ،خالل
حوار تلفزيوني يف الجمعة  23نیسان  ، 2021إن الفساد سیطر
لسنوات طويلة عىل مشاريع االستثمار .
وأش�ارت النجار إىل وجود أعداد ضخمة من املش�اريع الوھمیة
السكنیة والزراعیة.

خام البصرة يسجل
ارتفاعا ملحوظا مقارنة
مع اعضاء اوبك
ارتفعت أس�عار خامي البصرة الخفي�ف والثقيل،
قبل إغالقه  ،بالتزامن مع ارتفاع النفط يف األس�واق
العاملية.
وارتف�ع نف�ط البصرة الخفي�ف املصدر آلس�يا إىل
 65.38دوالرا ً للربميل بمقدار  0.73دوالر ،أو بنس�بة
 %1.13عن يوم الخميس املايض ،فيما سجلت اسعار
خام البصرة الثقي�ل  61.72دوالرا للربميل بارتفاع
بلغت نسبته .%0.79
وس�جل س�عر النفط البرصة الخفيف اعىل االسعار
م�ن بني أعض�اء منظمة أوب�ك ،حيث س�جل الخام
العربي الخفيف  64.64دوالرا للربميل ،وس�ــــجل
مزي�ج مرب�ان اإلمارات�ي  63.64دوالرا للربمي�ل،
فيما س�جل مزيج س�هران الجزائري  64.62دوالرا
للربمي�ل ،وبل�غ س�عــــــر بون�ي الخفـــــيف
النيجيري  64.21دوالرا ،وجـــــرياس�ول االنغويل
 64.70دوالرا.
وكانت أس�عار النف�ط العاملية ارتفع�ت ليغلق خام
برن�ت على  65.99دوالرا ،وخ�ام غ�رب تكس�اس
األمريكي عىل  62.05دوالرا.

وكش�فت النجار عن وجود حوايل  1000إج�ازة وھمیة منحت
منذ  10سنوات ،الفتة إىل أن بعض املستثمرين يعمل عىل إنشاء
% 20من املرشوع للحصول عىل اإلعفاءات.
وأضاف�ت أن ھن�اك طلبات متك�ررة وكثیرة ،على أرض مطار
بغداد ال�دويل ،وقد ال تبدو ھناك مش�كلة يف ذلك ،لكن الحقیقة

أن ھ�ؤالء يطلب�ون األرض لیس لالس�تثمار فھ�م ال يمتلكون
مش�اريع ،وبعضھم طلب  500أو  1000دونم ،وھؤالء أنا أنظر
إلیھم عىل أنھم مستثمرين ،دون معرفة من يقف وراءھم.
وحول إجازة االس�تثمار يف نصب الشھید قالت النجار أن ھناك
طلبین بھذا الخصوص ،لكن نصب الش�ھید ،وھو معلم عراقي

يھم الجمیع ،وعلینا الحافظ عىل ش�كله ووضعه ،وعدم منحه
لالستثمار .
وقال�ت النج�ار ،إن ھن�اك قص�ورا رئاس�یة منح�ت
لالستثمارواملشكلة ان الذي يتملكھا ويصبح بین لیلة وضحايا
يمتلك مرشوع بامللیارات».

تقرير :حظر الهند لتصدير البصل يمنح العراق مساحة في السوق العالمية
ح�ذرت صحيف�ة «»Newswrap India
يف تقري�ر له�ا ،م�ن أن تركي�ا والعراق
س�يصبحان منافسين قويين للهن�د
يف س�وق البص�ل العامل�ي ،بع�د اتخ�اذ
الحكوم�ة االتحادي�ة يف نيودلهي قرارا
بحظر تصدير البصل عىل مدى السنوات
القليلة املاضية.
ونقل�ت الصحيف�ة ع�ن رئي�س اتحاد
مص�دري الس�لع الزراعي�ة ()ACEA
إم م�ادان ب�راكاش ،قول�ه إن والع�راق
وتركيا إىل جانب باكس�تان تقف وراءنا
دائمً �ا ،مضيفا ب�أن الحظ�ر املفروض
عىل الصادرات يمثل مشكلة يف استعادة
السيطرة التقليدية.
ويف الس�نوات القليل�ة املاضي�ة  ،لجأت
الحكوم�ة االتحادي�ة الهندي�ة إىل حظر
الصادرات أو تحديد الحد األدنى لس�عر
االس�ترياد لص�ادرات البص�ل للحد من
ارتف�اع األس�عار .و يف  24س�بتمرب/
ايل�ول م�ن الع�ام امل�ايض  ،حظ�رت
الحكومة ص�ادرات البصل بعد أن بدأت

أسعار التجزئة يف االرتفاع داخل السوق
املحلية.
وت�م رف�ع حظ�ر التصدير اعتب�ارًا من

 1يناي�ر  /كان�ون الثان�ي ،ولك�ن كان
على املصدري�ن مواجه�ة مش�كالت يف
الحصول عىل رعاة.

وأدت األمطار غري املوسمية واإلصابات
التي لحق�ت باملحاصي�ل الدائمة طوال
الفترة من يناي�ر إىل فرباي�ر إىل ارتفاع
أسعار البصل إىل  4000روبية للقنطار
(  146.8كيلوا) داخل الس�وق املحلية ،
وق�د أثر هذا ً
أيضا يف القدرة التنافس�ية
للبصل الهندي داخل سوق التصدير بعد
رفع حظر التصدير.
وق�ال ب�راكاش« :يف البداي�ة  ،واجهتنا
مش�كالت يف التصدي�ر حي�ث كان لدى
املشترين التقليديني مخ�زون وافر من
تركي�ا والعراق ،حيث كانت ش�حناتهم
تنتظر ً
أيضا يف موانئ مثل كولومبو».
وكان م�ن أكرب املش�كالت التي واجهها
املص�درون الهن�ود يف أرباح الس�وق يف
ماليزيا ورسيالنكا والخليج.
يذك�ر أن الهن�د تع�د ثاني أكبر منتج
للبص�ل يف العال�م بع�د الصين ،وفق�ا
لصحيف�ة التايم�ز الهندي�ة ،إذ يص�ل
إنتاجها الس�نوي إىل أكثر من  47مليون
طن.

وكش�فت النجارعن وج�ود طلبات اس�تثمار يف جامع الرحمن
يف منطق�ة املنص�ور غربي العاصم�ة بغ�داد ،وجمیعھا ترغب
بتحويله إىل مجمع س�كني ومركز تج�اري ومكاتب وغیر ذلك،
لك�ن رئی�س الحكومة مصطفى الكاظم�ي ،رفض عرضه عىل
االستثمار .

الركابي :زيادة رواتب مستفيدي
الحماية االجتماعية ستكون بأثر
ً
اعتبارا من آيار
رجعي
أعلن وزير العمل والش�ؤون االجتماعية عادل الركابي ،رصف
زيادة ملستفيدي الحماية االجتماعية وبأثر رجعي خالل شهر
آي�ار املقبل .وق�ال الركابي  ,إن «هناك زي�ادة يف تخصيصات
مس�تفيدي اإلعانة االجتماعية ،وس�يتم رصفه�ا بأثر رجعي
حت�ى ش�هر الواحد م�ن هذا الع�ام» .وأوض�ح أن «اقىص ما
تتقاض�اه االرسة الت�ي تتكون م�ن  4اش�خاص أو اكثر لرب
االرسة رج�ل ه�و  175ألف دين�ار عراقي اآلن ،وبع�د الزيادة
س�تكون  275الفا ،يف حني االرسة التي رب�ة املنزل فيها امرأة
فإنها تتقاىض اآلن  225الفا ،وبعد الزيادة س�تكون  325الفا،
أي هن�اك  100أل�ف زي�ادة» .وأكد أنه «س�يتم رصفها خالل
ش�هر أيار وبأثر رجعي حتى ش�هر كانون الثاني» ،مشريا اىل
أنه «خالل هذه الفرتة كان هناك نقص كبري يف موازنة الوزارة،
ولك�ن أجرينا اتصاالت م�ع اللجنة املالي�ة ووزارة املالية ،وتم
تعدي�ل الوض�ع» .وأش�ار اىل «قيام الوزارة بجهد جيد بش�أن
مل�ف مزدوجي الرواتب ،حيث وصلنا اىل  26الف من مزدوجي
الرواتب ،وقد استعدنا  ٦٠مليار من شهر السادس  2020حتى
االن» ،مبين�ا أن « 43ملي�ار اس�تعيدت من مصرف الرافدين
وهي مرصوفة للحماية االجتماعية لكن لم ترصف ملدة س�نة
ونصف ،و 17مليار تم استعادتها من مزدوجي الرواتب».
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الكابوس اإلسرائيلي يكتمل

فضيحة مدوية ُتع ّري الدفاع الجوي لكيان االحتالل

روحاني :الحظر جريمة كبرى
في تأريخ الشعب اإليراني

المراقب العراقي /متابعة...

تحدث رئيس الجمهورية االسلامية االيرانية حس�ن روحاني ،عن الحظر
الجائر املفروض عىل الش�عب االيراني ،ولف�ت اىل املصاعب التي تواجهها
البالد بس�بب ذلك الس�ترياد اللقاح�ات املضادة لفيروس كورونا ،معتربا
الحظر جريمة كربى يف تاريخ الشعب االيراني.
وق�ال روحاني خالل اجتماع اللجنة الوطني�ة ملكافحة كورونا :ان غالبية
محافظاتن�ا ماضية االن نحو الذروة يف االصابة بفريوس كورونا ولم تبلغ
الذروة لغاية االن 18 .محافظة بالتحديد ظروفها ليس�ت مناسبة وهنالك
 7منها ظروفها اسوا من البقية.
واض�اف :هناك  12محافظ�ة لو التزم�ت التوصيات الصحي�ة جيدا فان
اوضاعها ستتحس�ن ،فيما س�ائر املحافظات اوضاعه�ا مقلقة من حيث
عدد االصابات والرقود يف املستشفيات والوفيات.
واشار اىل ان التقارير تفيد بان نسبة االلتزام العام بالتوصيات الصحية يف
البالد تبلغ االن اقل من  60باملائة فيما الحاجة هي ما بني  80اىل  90باملائة
للعبور من هذه املوجة الجديدة من تفيش فريوس كورونا ،مؤكدا رضورة
التزام املواطنني بالتوصيات كمسؤولية دينية واخالقية وانسانية.

حماس :المقاومة حاضرة لرد
العدوان وتثبيت المعادلة

المراقب العراقي /متابعة

الصناعات العس�كرية للکي�ان الصهيوني ،مع
التع�اون التكنولوج�ي غري املح�دود لرشكات
األس�لحة الغربي�ة واملس�اعدات العس�كرية
الس�نوية للجيش األمريكي ،تنت�ج جز ًءا كب ً
ريا
من معدات الجيش اإلرسائييل.
لك�ن فخ�ر الصناع�ة العس�كرية اإلرسائيلية
وأكثر ما تركز عليه الدعاية ،هو أنظمة الدفاع
التي يستخدمها الجيش اإلرسائييل .ومنذ حرب
ال�ـ  33يومً ا يف عام  2006ومقتل العرشات من
الصهاين�ة يف هجمات حزب الل�ه الصاروخية،
َّ
فك�ر الجي�ش اإلرسائيلي يف تطوي�ر أنظمت�ه
الدفاعية ملنع وقوع خس�ائر فادحة يف املعارك
املستقبلية.
وله�ذه الغاي�ة ،ط�ورت الصناعة العس�كرية
للکي�ان الصهيون�ي ثالث�ة أنظم�ة دف�اع
محلية ،ه�ي القبة الحديدي�ة ملواجهة التهديد
الصاروخي للمقاتلني الفلس�طينيني وترسانة
ح�زب الل�ه الصاروخي�ة ،والنظ�ام الثاني هو
مقلاع داوود ملواجه�ة الصواريخ الباليس�تية

التكتيكية مثل س�كود التي تطلق من لبنان أو
سوريا ،أما الثالث فهو نظام أرو  2و  3للتعامل
مع الصواريخ الباليستية قصرية املدى وبعيدة
املدى اإليرانية.
کما ت�م التربع بع�دد من الصواري�خ الخاصة
بنظ�ام باتريوت من ط�رازي  PAC2و ،PAC3
لهذا الکيان من قبل الجيش األمريكي.
وعلى الرغ�م م�ن الهزائ�م العديدة الت�ي مني
به�ا الدفاع الصاروخي اإلرسائييل يف الس�نوات
األخرية ،يعتقد القادة العسكريون لهذا الکيان
أن�ه بالنظر إىل القدرة الصاروخية العالية لدول
محور املقاوم�ة وأعداء إرسائي�ل ،فإن تطوير
الدف�اع الصاروخ�ي واس�تخدامه على نطاق
واس�ع هو األولوية األوىل لهذا الکيان وله أعىل
حساسية ممكنة؛ ألنه مهما کانت قوة القوات
الجوي�ة والربية اإلرسائيلية يف املجال الهجومي
وقدرتها على رضب الخصم ،ولکن دون وجود
شبكة دفاع صاروخي متماسكة يف أي معركة
صغرية أو كبرية ضد أعداء إرسائيل ،فإن مئات
وربما آالف الصواريخ والقذائف سترضب مدنا ً

أو منش�آت عس�كرية واقتصادية حساسة يف
ً
مسببة أرضارا ً ال يمكن
األرايض املحتلة يومياً،
تصورها.
لكن األحداث التي وقعت يف اليومني املاضيني يف
عم�ق األرايض املحتلة ويف أكثر املجاالت األمنية
ً
ً
واستراتيجية له�ذا الکي�ان ،كانت
حساس�ية
بمثابة هزيمة وفضيحة کبريتني للدفاع الجوي
اإلرسائييل.
وبعد ظه�ر االثنني  19نيس�ان  ،2021تم نرش
مقط�ع فيدي�و غام�ض النفج�ار وحري�ق يف
منطقة صح�راء النقب يف األرايض املحتلة ،ولم
يلق الكثري من االهتمام يف البداية.
لك�ن بعد م�رور  24س�اعة تقري ًب�ا ،وبتغطية
إعالمية واس�عة النطاق ،أصبح من الواضح أن
ً
مروعا يف مصنع
الفيلم كان يف الواق�ع انفجارًا
 IAIيف الکي�ان اإلرسائييل ،وال�ذي ينتج الوقود
الصل�ب املس�تخدم يف الصواري�خ العس�كرية
اإلرسائيلية.
وبسبب الرقابة األمنية الشديدة التي يمارسها
الکي�ان الصهيون�ي ،ال تتوف�ر معلوم�ات عن

مدى الرضر الذي لحق بهذا املصنع العسكري،
ولك�ن إذا تعرض قط�اع إنتاج الوق�ود الصلب
للصواريخ يف هذه املنشأة ألرضار جسيمة ،فقد
يتس�بب ذل�ك يف تعطيل كبري يف إنت�اج وتطوير
أنظمة دفاع الجيش اإلرسائييل ،وهو األمر الذي
يع ّد مسألة حياة أو موت لهذا الکيان.
لكن هذا لم يكن الح�ادث املرير الوحيد لقطاع
الدف�اع يف الجي�ش اإلرسائيلي باألم�س .حيث
نشرت ليل�ة الجمعة ص�ور غريب�ة لصفارات
إن�ذار الهج�وم الصاروخ�ي وانفج�ار م�روع
يف املناط�ق الوس�طى م�ن الکي�ان اإلرسائييل
وحول منطقة مفاعل ديمون�ة النووي الفائق
الحراسة.
وبحس�ب وزارة الح�رب اإلرسائيلي�ة ،هاج�م
ً
أهداف�ا يف جنوب دمش�ق ليلة
طيران الکي�ان
الجمعة ،األمر الذي قوبل برد من الدفاع الجوي
للجيش السوري.
وأطل�ق الجي�ش الس�وري صواري�خ دفاعي�ة
بعي�دة املدى من ط�راز  200-Sعلى املقاتالت
اإلرسائيلية ،وبحس�ب املسؤولني اإلرسائيليني،

نهاية مأساوية للغواصة اإلندونيسية المفقودة
المراقب العراقي /متابعة...

بع�د  3أيام م�ن اختفائها ،أعلنت إندونيس�يا،
الس�بت ،أنها عثرت عىل حطام يعود للغواصة
العس�كرية املفق�ودة الت�ي كان على متنه�ا
عرشات األفراد.
وق�ال قائد الجيش اإلندونييس إن املس�ح رصد
حطام الغواصة املفق�ودة عىل عمق  850مرتا
تقريبا ،وذلك بعد أن تالش�ت اآلم�ال تقريبا يف
العث�ورعليه�ا.
ونشرت الواليات املتحدة طائرة من طراز “بي
 ”8بوس�يدون للمس�اعدة يف عملية البحث عن
غواصة مفقودة للبحرية اإلندونيس�ية يف بحر
بايل ،مع تاليش اآلم�ال يف إنقاذ طاقمها املؤلف
من  53فردا.
وقال�ت البحري�ة اإلندونيس�ية إنه�ا أرس�لت
طائ�رات هليكوبتر وس�فنا إىل املنطق�ة التي
انقط�ع فيه�ا االتص�ال م�ع الغواص�ة “كيه

آر آينانج�اال  ”402وعمره�ا  44عام�ا،
األربع�اء ،بينما كانت تس�تعد إلج�راء تدريب
بالطوربي�دات.
وأرسلت أسرتاليا أيضا س�فينة حربية مزودة
بأجهزة السونار وطائرة هليكوبرت للمساعدة

حريق هائل يجتاح مساحات واسعة من الغابات
شرقي أميركا
المراقب العراقي /متابعة

اندل�ع حريق هائل ش�مال رشقي الوالي�ات املتحدة
األمريكية ،الس�بت ،واجتاح مس�احات واسعة من
األرايض الحراجية.
وق�ال مس�ؤولون م�ن رشط�ة الوالي�ة ،إن رج�ال
اإلطف�اء يكافح�ون الحري�ق الذي الته�م عرشات
الكيلومرتات يف شمال رشق والية ميشيغان ،وأجرب
املئات من س�كان املنطقة عىل الفرار من منازلهم،
بحس�ب م�ا ذك�رت صحيف�ة “نيويورك بوس�ت”
األمريكية.
وب�دأت خدم�ة الغاب�ات األمريكي�ة عملي�ة إطفاء
حريق غابات “هورون مانيس�تي” الوطنية شمال
قرية س�اند ليك ،الذي خرج عن نطاق السيطرة ،ما
أدى إىل نزوح السكان من املنطقة.
وق�ال جوش�وا في�ل ،مس�ؤول رشط�ة النج�دة يف
الوالية“ :نحن نعمل بجد من جانبنا للس�يطرة عىل
الحريق وإخماده”.

يف أعمال البحث ،مع تزايد املخاوف من احتمال
تحطم الغواصة بسبب ضغط املاء.
وق�ال مس�ؤولون إندونيس�يون الجمع�ة إن
األكس�جني س�يكفي فق�ط حتى ح�وايل فجر
السبت ،إذا كانت الغواصة ال تزال سليمة.
وق�ال أحم�د ري�اض املتح�دث باس�م الجيش
اإلندونيسي يف مؤتمر صحفي“ :لم نعثر عليها
حت�ى اآلن .لك�ن م�ن املتوقع أن نح�دد املوقع
باملعدات املتاحة”.
وم�ن بين من هم على مت�ن الغواص�ة ،قائد
سلاح الغواصات يف الجيش اإلندونييس هاري
س�يتياوان .وقال�ت وزارة الدف�اع األمريكي�ة
(بنتاغ�ون) يف س�اعة متأخ�رة م�ن مس�اء
الجمع�ة ،إن وزي�ر الدفاع لويد أوس�تن تحدث
مع نظريه اإلندونييس برابو سوبيانتو ،وعرض
تقدي�م دعم إض�ايف ،قد يتضمن وس�ائل بحث
تحت املاء.

فإن أح�د الصواريخ التي تم إطالقها قد أصيب
بخلل بش�كل غريب وتوجَّ ه إل�ی عمق األرايض
املحتلة ومنطقة ديمونا الحساسة!
وهن�ا ،يطل�ق نظ�ام باتريوت للدف�اع الجوي،
املوج�ود ح�ول منطقة ديمونة واملس�ؤول عن
الدف�اع عنه�ا ،صاروخين اعرتاضيين لتدمري
الصاروخ ،لكن كال صاروخي باتريوت فشال يف
تدمري الهدف ،فأصاب صاروخ  S200الدفاعي
األرض.
وحتى ل�و صدقنا جمي�ع ادعاءات الس�لطات
اإلرسائيلي�ة ،وافرتضن�ا أن الص�اروخ ال�ذي
أص�اب منطق�ة ديمون�ة هو ص�اروخ دفاعي
للجي�ش الس�وري ،ف�إن فش�ل قط�اع الدفاع
يف الجي�ش اإلرسائيلي يف اعتراض وتدمير
ص�اروخ هجومي واحد فق�ط ،يف أكثر املناطق
ً
حساس�ية يف هذا الکي�ان ،يثري العديد
األمني�ة
م�ن التس�اؤالت والغموض حول قدرة ش�بكة
الدف�اع اإلرسائيلي�ة عىل الدفاع ض�د الهجمات
ً
وخاصة يف حال إطالق
الصاروخية للمنافسني،
وابل من الصواريخ.

المراقب العراقي /متابعة...

أكد الناطق باس�م حم�اس عبد اللطي�ف القانوع أن «الع�دوان اإلرسائييل
الجديد عىل غزة محاولة يائسة لكرس إرادة شعبنا».
وق�ال القان�وع إن «املقاومة الفلس�طينية ح�ارضة لرد الع�دوان وتثبيت
املعادلة مع االحتالل ومنعه من التغول عىل ش�عبنا» ،الفتا ً إىل أن «الش�عب
الفلس�طيني ومقاومت�ه ملتحمان مع أهلن�ا املقدس�يني يف معركتهم مع
االحتالل دفاعا ً عن األقىص».
بدوره قال املتحدث باس�م حماس فوزي برهوم إن «كل جرائم وانتهاكات
االحتالل لن تثني شعبنا عن مواصلة النضال واملقاومة ،ومواصلتها بكافة
أش�كالها دفاعا ً عن القدس واألقىص وعن حقوقه وحريته مهما كلف ذلك
من ثمن».
وأض�اف أن «رد املقاومة يأتي يف إطار كرس معادالت االحتالل الذي يتحمل
كل تداعيات ونتائج استمرار التصعيد» ،محذرا ً «االحتالل من االستمرار يف
التصعيد ومن أي حماقات من شأنها املساس بأهلنا يف القدس واألقىص».
كم�ا حمّل بره�وم «االحتالل مس�ؤولية وتداعي�ات األعمال االس�تفزازية
العنرصية لجنوده ومستوطنيه بحق املقدسيني».

السعودية تسرع الخصخصة لتضييق عجز الموازنة
المراقب العراقي /متابعة...

قال�ت وكالة بلومبريغ ،إن الس�عودية ،تس�عى
لترسي�ع خصخصة مؤسس�ات القط�اع العام،
لتضييق عجز املوازنة ،بعد تصاعده العام املايض
بفعل جائحة كورونا ،وهبوط عائدات النفط.
وق�ال الرئي�س التنفي�ذي للمرك�ز الوطن�ي
الس�عودي للتخصيص ريان نق�ادي ،يف مقابلة
م�ع «بلومبيرغ» ،إن اململك�ة ته�دف إىل إب�رام
صفق�ات بني�ة تحتي�ة بقيمة نح�و  4مليارات
دوالر مع مس�تثمرين من القط�اع الخاص هذا
العام.
وس�يكون ه�ذا املبلغ ،فيم�ا لو تحق�ق ،األكرب
من�ذ إنش�اء املرك�ز اله�ادف لترسي�ع عمليات
الخصخصة يف البالد ،يف عام .2017
كذل�ك أش�ار نق�ادي إىل اس�تكمال العدي�د من
مبيع�ات األصول هذا الع�ام ،لكنه رفض إعطاء
تقديرات للمبلغ الذي يمكن جمعه.

وأك�د نق�ادي أن الرياض متفائلة «بش�أن عدد
الشراكات بين القطاعين الع�ام والخ�اص
وعمليات جذب االس�تثمارات التي ستش�هدها
البالد يف عامي  2022و.»2023

وأضاف« :لدينا مجموعة واضحة من الصفقات،
نحت�اج فق�ط إىل تحديد األولوي�ات نمتلك اليوم
رؤية واضحة أكثر مقارنة بقبل عامني أو ثالثة
أعوام».

أخبار من الصحف والمجالت
مدع عام مسلم
بوليتيكو» تسلط الضوء على ٍ
أنصف فلويد
المراقب العراقي /متابعة ...

قال�ت مجلة «بوليتيك�و» إن املدعي العام لوالية
مينيسوتا كيث إليسون ،وهو مسلم أسود ،كان
أم�ام مخاطرة سياس�ية كبيرة ،بع�د اختياره
ملهمة االدع�اء العام يف محاكمة ضابط الرشطة
ديريك شوفني ،الذي أدين بقتل جورج فلويد.
وأوضح�ت أن فش�ل إليس�ون يف القضي�ة،
كان يمك�ن أن ي�ؤدي لنس�ف مسيرة س�يايس
ديمقراطي لعقود ،عىل مرأى ومسمع من العالم
ب�أرسه ،لكن ذلك لم يحصل ،وحقق انتصارا بعد
إدانة ش�وفني .وقالت املجلة« :لكن املغامرة آتت
ثماره�ا ،حي�ث دفعت إليس�ون إىل دائرة الضوء
الوطني�ة وأضاف�ت فصلا آخر إىل مهن�ة نقلته
من الكونغرس إىل مسرية فاشلة لرئاسة اللجنة

الوطني�ة للحزب الديمقراطي يف ع�ام  2017إىل
مكتب على مس�توى الوالية .واآلن ،مس�لحون
باش�تهار اس�مه بعد حكم إدانة شوفني ،يدندن
التقدمي�ون ح�ول احتماالت حصول الس�يايس
البال�غ من العمر  57عام�ا عىل منصب أعىل من
ذلك إن وج�د» .وقالت النائب�ة براميال جايابال،
زعيم�ة التجم�ع التقدمي يف الكونغ�رس ،ملجلة
بوليتيكو« :أيا كان املستقبل الذي يريد أن يضعه
لنفس�ه ،فهناك الكثري منا سيدعمه يف ذلك ..إنه
يضيف إىل سجل نجاحاته يف األدوار العديدة التي
لعبه�ا عىل مر الس�نني .وقد حظ�ي بالكثري من
االهتمام الع�ام ،لذا فإن االعتراف به وما فعله
لبلدنا  -وهو حقا لبلدنا وللسود يف جميع أنحاء
البالد  -ال يقاس».

صحيفة عبرية تعكس القلق اإلسرائيلي من عودة
«العمليات الفردية»
المراقب العراقي /متابعة...

حذرت صحيفة «هآرتس» الس�بت ،من أن املواجهات
التي تش�هدها مدين�ة القدس املحتل�ة يمكن أن تمهد
الطريق أمام عودة العمليات «الفردية».
ويف تحلي�ل أع�ده كل من نري حس�ون وج�وش برينر،
أوضحت الصحيفة أن كالً من اليهود والفلس�طينيني
يمك�ن أن يقدم�وا عىل تنفي�ذ عمليات نتيج�ة أجواء
التصعيد التي خلفتها أحداث القدس املحتلة.
وش�ددت الصحيف�ة على أن الدع�وات لالنتق�ام من
«الع�رب» التي أطلقته�ا منظمة «الهاف�ا» اإلرهابية
التي نظمت املسريات االس�تفزازية وعمليات االعتداء
الجماع�ي يف القدس املحتل�ة الليلة قبل املاضية يمكن
أن تؤسس ّ
لشن عمليات ضد الفلسطينيني.
وأوضح�ت الصحيفة أن البيئة السياس�ية الداخلية يف

«إرسائيل» توفر للتنظيمات اإلرهابية اليهودية مجاالً
أوس�ع للعمل ،مشيرة إىل أن الحرك�ة الكهانية ،التي
تنتمي إليها منظمة «الهافا» باتت ممثلة يف الكنيست
كنتيج�ة لالنتخاب�ات األخيرة؛ حي�ث يمثلها بش�كل
خ�اص إيتمار بن غفري ،الذي يعد أح�د أتباع الحاخام
مئري كهانا ،مؤسسة حركة «كاخ» اإلرهابية.
وحس�ب الصحيفة ،فإن العمليات اإلرهابية اليهودية
س�تدفع الفلس�طينيني إىل الرد ،مشيرة إىل أن الردود
الفلس�طينية س�تكون فردية باألس�اس ول�ن تكون
ذات طابع تنظيمي .م�ن جانب آخر ،أوضح الصحايف
اإلرسائيلي إنش�يل بيبر ،ال�ذي يعم�ل يف صحيف�ة
«هآرتس» أن معظم الش�باب اليهودي الذين ش�اركوا
يف املسريات املس�تفزة يف القدس املحتلة ،التي نظمتها
منظمة «الهافا» ،ينتمون إىل التيار الديني الحريدي.

القوات االمنية العراقية اسمى من ان تتورط في حماية قوات االحتالل!..
بقلم/محمود الهاشمي

قبل ان يدخل الكاظمي وطاقمه الوزاري اىل مجلس
الن�واب ،تك�ون االدارة االمريكي�ة خلال الفرتات
الس�ابقة ق�د اجرت تغييرات كثيرة يف القيادات
االمنية العراقية ،وضمنت ان الكثري منهم قد اودع
ارسته يف الواليات املتحدة اشبه بالرهينة لديهم ،يف
حال اي تغيري يف موقفه ! كما انها استطاعت عرب
اعالمها املس�موم ان تحش�د ضد الحش�د الشعبي
وفصائ�ل املقاوم�ة ،وان تثري اس�ئلة بان الحش�د
الش�عبي قد انتهت مهمته بانته�اء تحرير االرض
واملدن من (داعش) .
مل�ا كان�ت الق�وات االجنبي�ة تتواج�د على ارض
الع�راق بطريقة غري رشعي�ة ،وهناك قرار برملاني
باخراجه�ا وق�رار ش�عبي تمثل بخروج خمس�ة
ماليين مواطن يف ش�وارع بغ�داد مطالبني بجالء
الق�وات االجنبي�ة بع�د ان ارتكبت مئ�ات الجرائم
بح�ق العراقيين واخره�ا جريم�ة اغتي�ال (قادة
النرص ).
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ملا كانت الق�وات االمريكية لم تمتثل لقرار الربملان
وال لقرار الش�عب ،لذا تلقت عرشات الرضبات من
فصائل املقاومة ،وخاصة الرتال الدعم اللوجستي
القادمة من دولة الكويت .
حاول�ت الوالي�ات املتح�دة ان ترفع من منس�وب
اعالمه�ا اتج�اه الرضب�ات الت�ي اس�تهدفت مقر
س�فارتها يف بغداد ،بدع�وى (اس�تهداف البعثات
الدبلوماس�ية ) كون ذلك مخالف لالعراف الدولية
،وس�اعدها اعالم الدول م�ن اصدقائها واملنصات
االعالمية املنخرطة يف مرشوعها .
فيم�ا ينصب الرتكيز عىل الحش�د الش�عبي وكأنه
وراء كل ذلك .
لم تتفاعل القوات االمنية العراقية مع االوامر التي
تصدر لحماية ارتال الدعم اللوجستي االمريكية ،اال
حين انتهت جولة املفاوض�ات الرابعة بني العراق
والواليات املتحدة والتي تضمن البيان الختامي لها
بتعهد العراق بحماي�ة القوات االمريكية املتواجدة
عىل ارض البلد وحماية ارتال الدعم اللوجستي ،لذا

ليس غريبا
ان نش�هد انتش�ارا امنيا عراقيا باملناطق املحيطة
بقاع�دة عين االس�د لتفتي�ش العجلات وحت�ى
العن�ارص االمني�ة العراقية قبل دخوله�م للقاعدة
،كم�ا ان عملي�ات االنب�ار اتخذت اج�راءات امنية
لحماي�ة ارتال الدعم اللوجس�تي التابعة لالحتالل
االمريك�ي ووجه�ت بانتش�ار قطع�ات الجي�ش
والرشطة والحشد العشائري عىل عدة طرق بينها
الطريق الدويل الرسيع خش�ية استهدافها من قبل
فصائل املقاومة .
الس�ؤال -:ملاذا تعجلنا بتطبي�ق الفقرة التي تدعو
لحماية القوات االمريكية ولم نتعجل بتطبيق قرار
اخراج القوات االجنبية وهو السابق عىل االول ؟
الشيء االخر وامله�م ؛-باي حق نجع�ل من قواتنا
حرس�ا لق�وات اجنبية غير رشعي�ة الوجود عىل
ارض بالدنا ؟
ان هذا التحش�يد ضد فصائل املقاومة وما انفقته
الوالي�ات املتح�دة وحلف الناتو م�ن اموال لغرض

صناع�ة حدود مع س�وريا وفق�ا الهوائها وتحت
حمايتها لغرض ابعاد الحش�د عن حراس�ة حدود
بالده اوال ،وملنع التواصل مع سوريا لتأمني سالمة
ارض البلدي�ن ،بع�د ان حول�ت الوالي�ات املتح�دة
املس�احة الجغرافي�ة بني ح�دود الع�راق واالردن
وسوريا اىل مستوطنة اىل قواتها تتحرك بها وتنقل
االرهابيني اىل حيث تشاء لخلق االزمات .
ان تكليف قواتنا االمني�ة لحماية القوات االجنبية
وارت�ال الدع�م يمث�ل خيان�ة للوط�ن ،الن قواتنا
االمني�ة مهمتها حماية البلد ولي�س حماية قوات
االحتلال ،وان التصادم مع فصائل املقاومة يعني
خلق ازمة امنية واجتماعية ايضا ،فابناء املقاومة
هم ابناء العراق الذين يضحون بارواحهم من اجل
س�يادة العراق وكرامة ش�عبه ،واي مس�اس بهم
يعني التخادم مع االجنبي ويف ذلك محاولة يائسة
م�ن الحكوم�ة العراقي�ة ل�زرع فتن�ة اوال ولخلق
احرتاب داخيل والعياذ بالله .
نحن نعل�م ان قواتنا االمنية تع�ي خطورة املهمة

الت�ي تم تكليفه�م بها ،وهم يعلم�ون جميعا دور
الحش�د الش�عبي يف طرد االره�اب وتحرير االرض
ي�وم تناخ�ى العراقي�ون معا م�ن اج�ل مهمتهم
الوطني�ة ،واذا كان البع�ض م�ن الق�ادة االمنيني

املرتبطني بهذه الجه�ة او تلك يريد ان يصنع ازمة
ويجع�ل قواتن�ا االمنية يف خدمة املحت�ل فعليه ان
يتحم�ل وزر عمل�ه (يا أيها الذين آمن�وا ال تخونوا
الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون).

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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ألدراما ألمحلية يف رمضان

صاروخ «ديمونا» ...الجذور والدالالت

بقلم /خالد القيسي

تفجير مفاعل «نطنز» اإليراني وما تم تسريبه إلى اإلعالم األميركي َّ
بأن «إسرائيل» تقف وراء العملية ،األمر
ً
الذي سوَّق له اإلعالم العبري ،كما يبدو ،بإيعاز من المؤسسة السياسية والعسكرية اإلسرائيليةّ ،
خطوطا حمراء
مثال
ترسمها «إسرائيل» للمتفاوضين في فيينا حول شروط العودة األميركية وإحياء االتفاق النووي اإليراني «.»1+5
بقلم/حسن الفي

اختالف وجهات النظر األمريكية تحت قيادة
ج�و باي�دن مع رئي�س ال�وزراء اإلرسائييل
بنيامين نتنياه�و بالنس�بة إىل املوقف من
االتفاق النووي ،ليس معناه انفكاك الحلف
الصهيو أمريكي أو تراج�ع إدارة بايدن عن
حماي�ة «إرسائيل» ،ولك�ن نتنياهو يحاول
الضغط عىل حليفه األمريكي من أجل وضع
ّ
ملف الح ّد من تعاظم قدرات محور املقاومة
وازدياد نف�وذه العس�كري يف اإلقليم كأحد
العناوين الرئيس�ية يف التفاوض الجديد بني
ّ
حيوي
املجتم�ع الدويل وإي�ران ،وكمطل�ب
للحف�اظ على األم�ن القوم�ي اإلرسائييل،
وع�دم اكتف�اء األمريكيين بمعالج�ة امللف
النووي اإليراني فحسب.
تع�ود جذور املطال�ب اإلرسائيلي�ة الجديدة
إىل فش�ل الره�ان اإلرسائييل االستراتيجي
عىل أن األزمة الس�ورية ستشكل املستنقع
ال�ذي س� ُيغرق مح�ور املقاوم�ة بكليّته يف
ّ
املخطط
دوامة الرصاع الالمنتهي ،إذ اعتمد
اإلرسائيلي على ّ
أن حلف�اء «إرسائي�ل»
الدوليني ،وخصوصا ً األمريكيني ،وأدواتها يف
اإلقليم ،س�واء الجماعات اإلرهابية أو دول
التطبي�ع الخليج�ي ،قادرون على تحقيق
املصالح اإلرسائيلية يف استدامة دوامة الدم
يف س�وريا ،مع الس�عي لتصدي�ره إىل بقية
دول اإلقليم ،بعيدا ً من كيانها ومصالحها.
ّ
ش�كل انته�اء الصراع يف س�وريا صدم�ة
استراتيجية ألصحاب القرار اإلرسائييل ،إذ
تفاجأت «إرسائيل» َّ
بأن محور مقاومة وُلد
من أتون األزمة السورية أكثر ً
قوة عسكرياً،
وأكث�ر انتش�ارا ً م�ن الناحي�ة الجغرافي�ة،
واألهم أكث�ر ترابطا ً بني جبهات املحور عىل
امتداد اإلقليم ،وبات يحيط «دولة» االحتالل
بدوائر نار ثالثية األبع�اد ،كما ُتطلق عليها
مراك�ز األبح�اث اإلرسائيليةَّ ،
لك�ن األخطر
م�ن وجهة نظرن�ا ّ
أن مح�ور املقاومة بات

أكث�ر ثق�ة بقدرته عىل تحقي�ق النرص عىل
أي مواجهة قادمة ،وخصوصا ً
«إرسائيل» يف ّ
يف ض�وء تجربته يف إفش�ال مؤام�رة تفتيت
ّ
املخطط الداعيش يف اإلقليم،
سوريا وهزيمة
األمر ال�ذي وضع «إرسائي�ل» أمام رضورة
مواجهة محور املقاومة عىل كل املس�ارات،
ولك�ن بالتأكيد لي�س بمفردها ،بل كمحور
صهيو عربي أمريكي.
س�عى نتنياهو من خالل املس�ار السيايسّ
ّ
واالقتص�ادي إىل اس�تثمار وج�ود الرئي�س
األمريك�ي األس�بق دونالد ترام�ب يف تدعيم
الحل�ف الصهي�و عرب�ي أمريك�ي على 3
مستويات:
األول ،انس�حاب الواليات ّ
املتحدة األمريكيّة
م�ن االتفاق الن�ووي مع إيران ،وممارس�ة
سياس�ة الضغ�وط القص�وى ،م�ن خلال
العقوبات االقتصادي�ة عىل محور املقاومة
بكلّيته.
ثاني�اً ،إيجاد حالة من املواجهة العس�كرية
العلني�ة بين الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة
وإي�ران ،األم�ر َّالذي ب�رز باغتيال الش�هيد
الفريق قاس�م س�ليماني ،وبالت�ايل تعطيل
االنسحاب األمريكي العس�كري من الرشق
األوس�ط ،األمر الذي يع ّزز القوة اإلرسائيلية
يف املنطقة.
ثالثاً ،مارس ترامب ضغطا ً إلخراج العالقات
ّ
السر والخف�اء
العربي�ة اإلرسائيلي�ة م�ن
إىل العل�ن والوض�وح ،تحت مس�مى اتفاق
«أبراه�ام» ،يف إعلان رصي�ح ع�ن الحلف
الصهيو عربي أمريكي يف املنطقة.
َّ
املؤسس�ة العس�كرية اإلرسائيلي�ة
أدرك�ت
َّ
أن مس�ار املواجه�ة العس�كرية املفتوح�ة
م�ع محور املقاوم�ة لن يخ�دم مصالحها،
واأله�م َّ
أن احتم�ال الهزيم�ة اإلرسائيلي�ة
في�ه وارد ،ولك�ن يف الوق�ت ذات�ه ال ب� ّد
َّ
للمؤسس�ة العس�كرية اإلرسائيلي�ة م�ن
أن تح� ّد من تعاظ�م قوة مح�ور املقاومة.

لذل�ك ،اس�تخدمت استراتيجيّة «املعرك�ة
ما بين الحربين» ذات الوتيرة املنخفضة
يف املواجه�ة ،والتي يمك�ن أن تحقق بعض
االنتصارات اإلرسائيلي�ة التكتيكية ،ولكنها
ال تس�تطيع إزالة تهديدات محور املقاومة
االسرتاتيجية.
حدثت تغريات يف البيئة االستراتيجية داخل
املح�ور الصهي�و عربي أمريك�يّ ،
تمثلت يف
ازدياد عدم االستقرار اإلرسائييل الحكومي،
وف�وز باي�دن يف االنتخاب�ات األمريكية من
جهة ،وصمود مح�ور املقاومة ،وخصوصا ً
إي�ران ،أمام الضغ�وط األمريكية القصوى،
م�ن جه�ة أخ�رى ،األم�ر ال�ذي تطلّب من
«إرسائي�ل» إع�ادة النظ�ر يف استراتيجية
مواجهتها مع محور املقاومة مرة أخرى يف

ضوء التغريات الجديدة.
تح�اول «إرسائيل» رفع وترية استراتيجيّة
«املعرك�ة م�ا بين الحربين» ،م�ن خلال
االعتم�اد على العملي�ات األمني�ة الرسية،
كما ح�دث يف تفجري مفاعل «نطنز» ،ولكن
مع انته�اج س�لوك إعالمي مغاي�ر ،يعتمد
على إعالن املس�ؤولية اإلرسائيلي�ة عن تلك
العملي�ات بطريق�ة غري مب�ارشة ،بخالف
املعتاد يف عمليات «املعركة ما بني الحربني».
بذلك ،تهدف «إرسائي�ل» إىل توريط الرئيس
التزام�ا صهيونيا ً
ً
األمريكي باي�دن امللت�زم
بحماية أمن «إرسائي�ل» ،وبالتايل منعه من
ممارسة ّ
أي ضغوط عىل «إرسائيل» للقبول
ّ
أمريك�ي م�ع إي�ران ال يعالج
اتف�اق
ب�أي
ّ
ّ
العسكري ملحور املقاومة ،إىل جانب
الخطر

اإليراني.
الخطر النووي
ّ
تبق�ى املعضل�ة األساس�يّة أم�ام ق�رار
«إرسائي�ل» رف�ع وتيرة العمليّ�ات األمنيّة
اإلرسائيلي�ة بش�كلها الجدي�د ،اصطدام�ه
بقرار حاس�م م�ن مح�ور املقاوم�ة بعدم
الس�ماح بذلك ،ول�و أدى األم�ر إىل مواجهة
مفتوح�ة .تل�ك ه�ي الرس�الة الت�ي ،كم�ا
أعتق�د ،حملها ّ
الص�اروخ املجهول النوعية
الّذي انطلق ،بحس�ب الرواي�ة اإلرسائيلية،
من الجوالن الس�وري ،وس�قط قرب املوقع
األكث�ر حساس�يّة يف «دول�ة» االحتالل ،أي
مفاع�ل «ديمون�ا» ،قاطع�ا ً أكث�ر من 200
كم فوق فلس�طني املحتل�ة ،من دون ّ
تمكن
منظومات الدفاع الجوي اإلرسائييل املتع ّددة
من إسقاطه.

يف العودة إىل ملف املسلسلات الدرامي�ة والكوميدية ألعراقية أملتواضعة
ش�كال ومضمون�ا  ،نج�د هنالك عجز واض�ح يف تقديم عم�ل جيد يفند
الظواهر ألس�يئة  ،ويعزز حكم القانون واملواطنة واملس�اواة والتسامح
وألال عنف  ،أو حتى التي تصنف كوميدية من برامج ومسلسل متهافتة
وتافهه وال تس�عد أحد  ،وإنم�ا تغري القناة إىل أخرى ه�و ألحل أألفضل
لتجنب ما هو رديء وال يستحق املشاهدة .
واقعن�ا فيه محطات تس�تحق أملعالجة واملحاكات يف انتاج رصني يغني
ع�ن أملرتدي�ة والنطيحة  ،ويف املقارنة مع ما يطرح من نش�اط درامي
خليجي عربي  ،تكون املحصلة ال يشء يعد ويذكر.
واقع الدراما العراقية يسوء سنة بعد أخرى  ،وأصبحت ظاهرة تواجدها
املهلهل وأملتداعي صفة دائمة للسطحية والسذاجة  ،ال واقعية وال دراما
وال هي كوميدي
ألع�ام 1980بداي�ة إنحدارألفنون بمختل�ف ألوانها  ،مع اش�تعال بداية
ألح�رب ألعراقية أإليرانية ألتي القت بظاللها عىل ألوضع العام والحياة ،
وتح�ول الجهد كله ابتغاء رضا أحلام الطاغية و تمجيد نزواته املدمرة
! وم�ا خلفته من م�آيس وظرف إقتص�ادي صعب وتداعيات لسياس�ة
هوجاء أنتجت حروب عبثية متعددة  ،تجسدت يف حرب الثماني سنوات
القاس�ية ،غ�زو الكويت  ،الخلي�ج االوىل  ،والخليج الثاني�ة  ،التي هوت
بالكثير من القي�م واالخالق وعصف�ت بالكثري من التقاليد والس�مات
ال ِق ًيمية.
ه�ذه الح�روب املتتالية التي إفتعله�ا بطل الهزائم ونزي�ل حفرة العار ،
أطاحت بس�مات أالخالق اىل كثري الس�وء من لم يألف�ه مجتمعنا بهكذا
حج�م وس�عة  ،رسقة الس�يارات والبيوت  ،مظاهر القس�وة  ،ألفس�اد
وإجرام رسى يف عروق ألبلد وقطعه أوصال.
امل�وروث يف رب�ع قرن بق�ى عىل حاله رغ�م التغريوما حدث يف نيس�ان
 ، 2003ولم تس�تطيع الحالة الجديدة تغيري ما إكتسبه البعض ،بل ِزيد
ألطني بله بالفساد الذي تنمر وأ’ستعصيه حله وإستئصاله .
يف ظل هكذا زمن صعب  ،قدر لبعض املعنني بالشأن الفني أن يقدم ما ال
يسرب غور الواقع والشارع بما ال يقنع وال ينفع  ،بتقديم أعمال هابطة
وتافه�ه !! مثل حامض حل�و تحديدا ( خطاب متش�نج رديء بني أالم
وولدها لنصائح باهتة ع�دا اللهلوبة الزوجة بما تقدمه لتجميل صورة
املشهد  ،ونتابع االنحدار يف الفيرتجي  ،وأإلساءة اىل مهنة ألطب  ،وحوار
سمج ال قيمة له يف ملة أالربعة باملقهى ) .
ش�لع قلع  ..والعرض حال  ،دوامة أخرى عىل شاكلت ( مج ومر ) وهي
ال تتع�دى محاوالت بائس�ة يف حوارات متدنية ومش�اهد فاقدة للحياء
مس�تخفة باملش�اهد  ،بع�دت عن القصد الس�امي وكث�رت زالتها وعم
جهلها.
نط�رح هن�ا عدة تس�اؤالت إزاء م�ا قدم يف أج�واء رمضاي�ة من هنات
اتس�مت بالتس�اهل الرسيع يف معالجة ألقضايا املطروحة ،ال معلومات
مفي�دة وحتى ترفيهية  ،وإنما قص�ور يف فهم املعالجات ألدرامية لواقع
إختلطت فيه مفاهيم الفرز بني املقاوم وأإلرهابي  ،وألفاس�د والنزيه ،
والجاهل واملثقف  ،لتبقى عيون املتلقي يف حرية وغفلة عما يراد به .
نريد عمال نحبه بعيد عن التهريج  ،نتشوق رغبة ملتابعته  ،وحجة ينتفع
بها  ،ينال الرىض وتعاد به ثقة ما أ’حتجب عن أألبصار مدة طويلة.

إلى أين وصلت معركة مأرب ؟
بقلم/علي ظافر

يف جدي�د املي�دان اليمني ،وصل�ت قوات
صنعاء إىل نقاط ميدانية متقدمة ومهمة
يف مس�ار العملي�ات الربي�ة ،إذ َّ
تمكن�ت
فجر الخمي�س املايض من إس�قاط أهم
الحامي�ات االستراتيجية ملدين�ة مأرب،
بتحرير جبهة «املش�جح» االسرتاتيجية
بالكام�ل و»تباب الحرض�ة» و»الهلول»
و»الخمسين» ،وبات�ت على مس�افة
كيلومترات قليل�ة من التحري�ر الكامل،
وفق مصادر قبلية وميدانية مطلعة.
تف�رض التط�ورات امليداني�ة نفس�ها
سياس�ياً .ومع اس�تمرار التقدم امليداني
لقوات صنع�اء بوترية متس�ارعة ،ومن
ع�دة مس�ارات ،يرتف�ع منس�وب القلق
األمريك�ي أكث�ر فأكث�ر ،وكأن املعرك�ة
أمريكي�ة بالوكال�ة .ذل�ك م�ا أوح�ت به
ترصيح�ات املبع�وث األمريك�ي الخاص
إىل اليم�ن تي�م لين�در كين�غ ،األربع�اء
الفائ�ت ،أمام لجنة العالق�ات الخارجية
يف الكابيتول ،إذ أعلن بش�كل غري مبارش
فش�ل مهمته يف احتواء التق� ّدم وتجميد
العملي�ات العس�كرية باتج�اه م�أرب،
بقول�ه« :ما ل�م نوقف القت�ال يف مأرب،
فس�يؤدي ذلك إىل موجة أكرب من املعارك
واالضطراباتَّ ...
إن هج�وم صنعاء أكرب
تهديد ّ
للسالم».
ويف أوّل ر ّد يعّب�رّ ع�ن موق�ف صنع�اء،
خاط�ب عض�و الوف�د الوطني املش�ارك

يف مباحثات مس�قط عبد املل�ك العجري
َ
األمريك�ي قائالً« :إن الجهة التي
املبعوث
َ
تدخل السلام من بواب�ة الحصار ال تريد
السلام» ،ملمّح�ا ً إىل أن ال تف�اوض وال
سلام مع اس�تمرار الحصار سوطا ً عىل
رأس الشعب اليمني.
ينسجم املوقف السيايس ّ
الصلب لصنعاء
م�ع املوقف العس�كري الق�وي يف اعتبار
معركة مأرب معركة س�يادية ،وليس�ت
اس�تثناء من عملي�ات التح�رر الوطني،
وأن م�ا يجري فيه�ا ليس وليد األش�هر
املاضية ،بل هو معركة ممتدة منذ بداية
العدوان ،إذ َّ
إن املدينة مثلت نقطة انطالق
لعمليات التحالف العدائية باتجاه صنعاء
والج�وف والبيضاء ،وه�ي تحتضن أبرز
غرف عملي�ات التحالف لرص�د األهداف
ورف�ع اإلحداثي�ات للطيران ،كم�ا َّأنها
تمثل املعقل األخري لعنارص «القاعدة» يف
املحافظات الشمالية.
ويف هذا ّ
الس�ياق ،كشفت وزارة الداخلية
يف صنع�اء معلومات خطرية عن خارطة
انتش�ار «القاعدة» وطبيع�ة املهام التي
أوكلها إليها التحال�ف ،وتبادل الخدمات
يف م�ا بينهما بعد أس�ابيع من معلومات
وخرائ�ط رفع جه�از األم�ن واملخابرات
الس�تار عنها ،إىل درجة َّ
أن بعض قيادات
«القاع�دة» تتبوّأ مواق�ع قيادية يف وزارة
الدفاع التابع�ة لحكومة الرئيس املنتهية
واليت�ه وصالحيات�ه عب�د رب�ه منصور

هادي.
واس�تنادا ً إىل هذه املعطيات ،ترى صنعاء
أن من حقها الس�يادي مواصلة عمليات
التص�دي والتحري�ر ملواجه�ة م�ا ت�راه
أخطارا ً وتحديات ،وترفض عىل املستوى
الس�يايس والدبلوم�ايس تجزئ�ة الحلول
بخص�وص مأرب ،على غرار م�ا حصل
يف محافظ�ة الحدي�دة ،بتوقي�ع اتف�اق
«ستوكهولم» قبل قرابة  3سنوات ،إال أن
نريان املقاتلني املوالني للتحالف السعودي
لم تس�كت منذ ذلك التاري�خ ،فضالً عن
نك�ث التحال�ف بأب�رز بن�وده املتعلق�ة
بتسهيل دخول البضائع وسفن النفط إىل
مين�اء الحديدة ،وبالت�ايل إن فكرة اتفاق
ّ
خاص بمأرب ،كم�ا طرح املبعوث الدويل
مارت�ن غريفي�ث يف مباحث�ات مس�قط
وقبلها ،غري مقبولة.
ّ
تتمس�ك صنع�اء بفك�رة أن
يف املقاب�ل،
تكون املدين�ة ضمن الحل الش�امل ،بعد
رفع الحصار ووقف العدوان بالكامل.
يب�دو طرح صنعاء منطقياً ،فلو س�لَّمنا
ج�دالً بقبوله�ا حالً خاصا ً بم�أرب ،فإن
التحال�ف األمريك�ي الس�عودي يك�ون
بذلك ق�د جردها م�ن أبرز نق�اط قوتها
وقيّد يده�ا العليا ميداني�اً ،وهو ما يعد،
يف تقديرن�ا ،جوهر املهمّ�ة املوكلة حاليا ً
إىل املبعوثين األمم�ي واألمريكي عىل حد
س�واء ،بل ذل�ك م�ا يفسر امتعاضهما
وترصيحاتهم�ا التش�اؤمية واالتهامية،

ونقص�د هن�ا ترصيح�ات غريفي�ث يف
إحاطت�ه األخيرة أم�ام مجل�س األمن،
وترصيح�ات كينغ أمام لجن�ة العالقات
الخارجية يف الكونغرس ،مع ما تضمّنته
إحاط�ة األخري من مغالط�ات ،بمزاعمه
«اإلفراج عن س�فن املش�تقات النفطية
والس�ماح له�ا بالوص�ول إىل مين�اء
الحدي�دة» ،وه�و ما نفته لن�ا مصادر يف
رشكة النف�ط اليمنية ،موضح�ة أنه تم
س�حب  3س�فن من منطق�ة االحتجاز

إىل نقط�ة االنطالق ،بعد أن حالت بحرية
التحالف دون وصولها إىل ميناء الحديدة.
أض�ف إىل ذل�ك مزاع�م كين�غ بوص�ول
كمّي�ات كبيرة من الغ�ذاء ،علم�ا ً ّ
أن ما
وص�ل ،بحس�ب مص�ادر مطلع�ة ،كان
«أعلاف دواجن وغ�ذاء للحيوان�ات» تم
دمجه�ا ضم�ن إجم�ايل واردات الغ�ذاء
لتخفي�ف الضغ�ط وتضليل ال�رأي العام
املطالِ�ب برضورة فك الحصار وتس�هيل
وص�ول الغذاء والدواء والس�لع التجارية

والنف�ط وغيره ،مم�ا يع�د اس�تحقاقا ً
طبيعي�ا ً يفترض أن يتم تحيي�ده وعدم
ً
اس�تخدامه أمريكي�ا ً وس�عوديا ً
وس�يلة
للضغط واملساومات.
وانطالقا ً من تش�ابك امللف�ات ،من املفيد
هن�ا التذكري َّ
بأن واش�نطن راعية حرب،
وليس�ت داعية سلام ،وم�ا ترصيحات
دبلوماسييها سوى ذ ّر للرماد يف العيون،
فبالتزام�ن مع ترصيحات كينغ وحديثه
املضلّل عن السالم ورميه الكرة يف ملعب

صنع�اء ،ترسبت معلوم�ات خطرية عن
وص�ول ضب�اط م�ن املارين�ز األمريكي
إىل مط�ار الغيض�ة يف محافظ�ة امله�رة،
البواب�ة الرشقية لليمن ،ملمارس�ة مهام
استش�ارية وتدريبي�ة ،م�ن دون تحديد
ُهوية الطائرة التي وصلوا عىل متنها.
ّ
خاص
هذه املعلوم�ات تحت�اج إىل مقال
ّ
ولكنن�ا أوردناها كدلي�ل عىل عدم
به�ا،
ّ
جدية واش�نطن يف الحل .ينس�حب األمر
نفس�ه عىل موقف الرياض التي أرس�لت
أيض�ا ً خلال اليومني املاضيين املتحدث
العسكري باسم التحالف ،تركي املالكي،
برفق�ة أجانب ،عىل مت�ن طائرة خاصة
إىل محافظة س�قطرى ،واستقبلهم قائد
قوات «الواجب» الس�عودية العميد نافع
بن زابن الحربي.
يف خالصة بس�يطة للمعطيات السابقة،
يتضح أن واش�نطن والري�اض ال تتوفر
لديهما اإلرادة الحقيقية يف إحالل السالم،
س�واء يف مأرب أو غريها ،علما ً أن طريق
ّ
معق�دة ،وتتطلب
السلام واضحة وغري
ق�رارا ً حقيقيا ً بوقف كل أش�كال الحرب
ورفع كل مظاهر الحص�ار ،وذلك وحده
كفي�ل بتوق�ف رح�ى املع�ارك يف م�أرب
وإسكات نريان الحرب يف عموم اليمن.
إن الوق�ت بات يصبّ يف مصلحة صنعاء.
أم�ا التحال�ف ،فإن�ه ينزف ويس�تنزف،
وبات�ت خس�ائره املادي�ة وامليداني�ة
والسياسية تتفاقم يوما ً بعد آخر.
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مختصون :مستوى المحترفين وقلة الخبرة تسببا
بتراجع نتائج الجوية والشرطة

أك�د أحمد خلف ،املدرب الس�ابق للطلبة ،أن
مس�توى الالعبني املحرتفين لفريقي القوة
الجوية والرشطة ،مقارنة باألندية األخرى،
س�بب مهم يف تراجع نتائجهم�ا يف البطولة
اآلسيوية.
وق�ال خل�ف «األجه�زة الفني�ة واإلداري�ة
والالعبين مطالبين بتقديم مس�توى يليق
بالكرة العراقية يف املباريات الـ 3املتبقية».
وزاد« :القوة الجوية مطالب بشكل أكرب من
الرشطة عىل اعتبار أن مجموعته أسهل من
مجموع�ة الرشطة ،وعىل الفري�ق أن يظهر
بشخصيته املعروفة لتحقيق نتائج أفضل».
وأردف« :مؤرشات املش�اركة العراقية كانت
ح�ارضة من خلال مباريات امللح�ق ،تأهل
القوة الجوية بشق األنفس ،وخروج الزوراء
منحنا نظرة مس�بقة للمش�اركة ،ال س�يما
وأن البطول�ة تضم أندية متمرس�ة يف دوري
األبطال عىل عكس أنديتنا».
وأش�ار إىل أنه يأم�ل أن ال تؤثر نتائج األندية
العراقي�ة يف البطول�ة اآلس�يوية عىل العبي
املنتخ�ب ،مضيف�ا« :تنتظره�م مش�اركة
مهم�ة يف التصفي�ات املزدوج�ة واملنتخ�ب
بحاج�ة ألع�داد نفسي وفن�ي وبدن�ي عىل
مستوى مميز».

من جانبه يرى مدرب زاخو الس�ابق سامي
بح�ت ،أن تراجع النتائ�ج العراقية يف دوري
أبطال آسيا ،له أسباب كثرية فنية وإدارية.
وقال بحت «األندية العراقية تراجعت بشكل
مخيف يف الفرتة املاضية جراء الظروف التي
م�ر بها الع�راق ،وه�ذا قابله تط�ور وتقدم
لألندية األخرى وبالتايل الفارق بات شاس�عا
بني الطرفني».
وأش�ار إىل أن «إقالة واس�تقالة  26مدربا يف
املوس�م الح�ايل ،وما زالت هن�اك  10جوالت
متبقية من الدوري ،يقابلها أننا لم نش�اهد
اس�تقالة رئي�س ن�ادي واح�د ،وه�ذا دليل
عىل الوض�ع البائس والتخب�ط يف التخطيط
والتحضري باألندية».
وبني أن غي�اب دوري الفئات العمرية واحد
م�ن أه�م اس�باب تراج�ع الك�رة العراقية،
وكذلك انقطاع العراق عن محيطه يف السابق
«وض�ع املدرب يف قوقعة بعي�د عن االنفتاح
والتط�ور يف عال�م التدري�ب واملش�اركة يف
ال�ورش وال�دورات واملعايش�ات ،الت�ي من
املمكن ان تطور مستوى املدرب».
يش�ار إىل أن القوة الجوية والرشطة يتذيالن
ترتيب�ي مجموعتيهم�ا الثاني�ة والثالثة ،يف
دوري أبطال آسيا.

العراق يسعى الستضافة بطولة العرب بكرة اليد
ق� ّدم االتح�اد العراقي لكرة اليد ،طلب�ا ً الس�تضافة البطولة الحادية
عرش للعبة لفئة الناشئني.
وبحس�ب الطلب ف�إن االتحاد العربي لكرة اليد ،أبل�غ الدول األعضاء
فيم�ا إذا كان�ت ترغب باس�تضافة البطولة الحادية عشر ملنتخبات
الناش�ئني لكرة اليد ،والتي من املؤمل أن تقام خالل الفرتة  8 - 1من
ش�هر ترشين الثاني املقبل .وتعهد االتح�اد العراقي بتوفري متطلبات
إنجاح البطولة كافة ،مشريا اىل ان املباريات ستقام يف إقليم كردستان.
وكان الع�راق ق�د اس�تضاف مباري�ات البطول�ة الثالثة ع�ام 1989
وحصل عىل املركز الثاني فيها.

بعيوي :نفط الوسط يقترب من حصد لقب دوري الصاالت
أكد م�درب صاالت نفط الوس�ط ،أبو الفضل
عب�اس بعي�وي ،أن اس�تعادة لق�ب دوري
الصاالت ،بات قري ًبا ،بعد الظهور بشكل جيد
وتصدر الرتتيب.
وق�ال بعي�وي «فريقنا ق�دم موس�مًا ممي ًزا،
نس�عى الس�تعادة اللق�ب م�ن جدي�د بع�د
خس�ارته يف املوسم قبل املايض وإلغاء املوسم
املايض».
وأض�اف «صدارة الفري�ق ال تعن�ي التتويج،
علين�ا أن نواص�ل بنف�س الوتيرة ،تنتظرن�ا
مهمة».
مبا ر ي�ا ت
«فريقن�ا
و تا ب�ع
يضم

مجموعة طيبة من الالعبني ،التتويج باللقب
يحتاج إىل اس�تمرار النتائج املميزة ،مع صرب
الالعبني».
وأش�ار إىل أن نفط الوس�ط بات اس�مًا مؤثرًا
عىل املس�توى العربي واآلس�يوي يف عالم كرة
الصاالت.

وأتم «التتويج باللقب يمنحنا فرصة املنافسة
القارية ،لتحقيق نتائج مميزة تليق بإنجازات
نفط الوسط».
يشار إىل أن نفط الوسط يتصدر جدول ترتيب
ال�دوري برصي�د  58نقط�ة ،ولدي�ه مب�اراة
مؤجلة أمام نفط البرصة.

الحشد الشعبي يعتمد رياضتي الجودو والريشة الطائرة
املدرب سالم كامل لتشكيل فريق
الجودو الذي س�وف يمث�ل نادي
الحش�د الش�عبي يف ه�ذه اللعبة،
فيما ت�م التعاقد مع املدرب حيدر
مه�دي الختي�ار العن�ارص الت�ي
ستمثل فريق الحش�د الشعبي يف
لعبة الريشة الطائرة».
يذكر ان الحش�د الشعبي ،ينافس
عىل لقب الدوري السلوي املمتاز،
حيث يحتل املركز الثالث يف س�لم
الرتتيب.

أعل�ن ن�ادي الحش�د الش�عبي،
اعتماد رياضتي الجودو والريشة
الطائرة ضمن نشاطات النادي يف
املوسم الحايل.
وق�ال رئيس الن�ادي خالد كبيان
ان «الهيئة االدارية لنادي الحش�د
الش�عبي ،اتخذت ق�رارا باعتماد
لعبتي الجودو والريش�ة الطائرة
ضم�ن نش�اطاتها للموس�م
الحايل».
واوض�ح ان «االدارة تعاق�دت مع

ملعب الكرخ يستضيف المباراة الفاصلة بين الموصل والشرقاط
ح�ددت لجنة املس�ابقات يف الهي�أة التطبيعية،
موعد املب�اراة الفاصلة بين املوصل والرشقاط
ضمن دوري الدرجة االوىل.
وذكرت الهيأة التطبيعية ان “لجنة املسابقات يف
الهيأة التطبيعية ،حددت موعد املباراة الفاصلة
والحاسمة للحصول عىل البطاقة الثالثة املؤهلة
لدوري الدرج�ة األوىل العام (املنطق�ة الغربية)
التي ستجمع بني فريقي املوصل والرشقاط».
وبين�ت أن «ملعب الس�احر أحمد رايض يف نادي
الكرخ سيحتضن هذه املباراة يف الساعة الثالثة
والنص�ف عصرا م�ن ي�وم االثنين املوافق 26
نيسان الحايل يف العاصمة بغداد».
وس�تحدد املباراة املتأه�ل للادوار النهائية من
دوري الدرجة االوىل.

عملية جراحية تبعد عبد الكريم عن النوارس
ليث حسين يجتاز عقبة كورونا
نجح النجم الدويل السابق ليث حسني ،يف تخطي ازمته بعد اصابته بفريوس كورونا.
وقال مصدر مقرب من حسني إن «الالعب الدويل السباق ليث حسني ،اكتسب الشفاء
التام من فريوس كورونا ،بعد اصابته خالل الفرتة املاضية».
واوض�ح ان «حسين خضع لحجر صح�ي يف منزل�ه ،وبعد تحس�ن حالته اجرى
الفحوص الطبية التي اثبتت انه شفي تمام من الفريوس املستجد».
يذكر أن حسني يشغل حاليا ً رئيس نادي الخطوط الريايض.

اعلن ن�ادي الزوراء الري�ايض ،غياب
مدافع�ه محم�د عب�د الكري�م ،ع�ن
املالعب ملدة شهر.
وق�ال الناط�ق باس�م الن�ادي عبد
الرحمن رش�يد إن «مداف�ع الزوراء
محم�د عب�د الكريم ،اج�رى تداخل
جراحي لرفع الزائ�دة الدودية يف
احدى مستشفيات
بغداد».

واوض�ح أن «التداخ�ل الجراح�ي وبحس�ب
األطباء املرشفني عىل حالة املدافع ،سيتسبب
بغياب املدافع عن صفوف الفريق ملدة ش�هر
كي يكتسب الشفاء التام».
يذك�ر ان نادي الزوراء يحتل وصافة الرتتيب
العام للدوري املمتاز برصيد  52نقطة.

احد عشر العبًا يغيبون عن الجولة التاسعة والعشرين
أص�درت لجن�ة املس�ابقات ،قائم�ة تضم 11
الع ًب�ا ،تق�رر غيابهم ع�ن منافس�ات الجولة
التاس�عة والعرشين من عمر الدوري العراقي
املمتاز ،بسبب البطاقات امللونة.
وضم�ت القائمة ،مدافع الق�وة الجوية أحمد
إبراهيم ،والعبي الحدود رضا نرص الله وكرار
سالم.
ويغيب من الكرخ ،الثنائي كرار سعد واملحرتف
بابا م�وىس ،فيما يغيب عيل قاس�م من أمانة
بغداد ،ومن النجف املحرتف ستيفن بافور.
وضمن القائمة ،حسين مندو العب السماوة،
وأحمد خالد م�ن امليناء ،وزوي اليان من نفط
البرصة ،وحيدر قهرمان العب أربيل.
وح�ددت لجن�ة املس�ابقات ،الثالث�اء املقبل،
موع� ًدا النطلاق الجول�ة  ،29بإقام�ة 3
مباريات.
وتس�تكمل جول�ة ال�دوري ،يوم�ي
األربعاء والخميس املقبلني.

الجوية يؤكد غياب أيمن حسين
لثالثة اسابيع
أعل�ن نادي القوة الجوي�ة العراقي ،غياب مهاجمه أيمن حسين ،عن املالعب
ملدة  3أسابيع.
وق�ال القوة الجوية« :أيمن حسين أج�رى تداخال جراحيا عىل مس�توى
الوجه ،يف مستشفى برجيل للجراحة املتطورة تكللت بالنجاح».
وبني أن الجهاز الطبي نصح أيمن حسني باالبتعاد عن املالعب ملدة 3
أسابيع عىل أقل تقدير ،لحني استعادة تعافيه بشكل تام.
يش�ار إىل أن أيمن حسين تعرض إلصابة بعد اصطدامه بمدافع
الشارقة اإلماراتي ،ضمن مواجهات دوري أبطال آسيا.

باريس يقرر
عدم التعاقد مع
فلورينزي
روما يؤكد
تعافي العبيه المصابين
تلقى باولو فونس�يكا املدير الفن�ي لروما ،نبأ
س�ارا بعدما عاد بعض العبي الفريق املصابني
للت�درب بش�كل طبيع�ي ،ليتأك�د حضوره�م
يف املب�اراة املرتقب�ة أم�ام مانشستر يونايتد
اإلنجليزي.روما سيواجه كالياري ،بالجولة 33
من الدوري اإليطايل اليوم األحد ،عىل أن يسافر
ملواجهة مانشستر يونايتد ي�وم الخميس ،يف
ذهاب نصف نهائي الدوري األوروبي.وبحسب
قناة «س�كاي س�بورت إيطاليا» ،ف�إن املدرب
الربتغايل لديه بعض األخبار الس�ارة قبل رحلة
فريق�ه إىل مانشستر ،حي�ث اس�تعاد ذئ�اب
العاصمة  4العبني ممن غابوا يف الفرتة األخرية
بس�بب إصابات مختلفة.وأضافت أن الرباعي
ه�م كريس س�مولينج ،ليوناردو س�بينازوال،
ستيفان الش�عراوي ومارش كومبوالن ،حيث
ت�درب الرباع�ي ألول مرة مع بقي�ة املجموعة
وس�يكونوا متاحني ملواجهة اليونايتد .وأكدت
أن بي�درو رودريجيز ال يزال هو الالعب الغائب
ع�ن الفريق يف ظ�ل عدم تعافيه م�ن اإلصابة،
وأش�ارت إىل أن روم�ا يجهز نجوم�ه الـ 4من
أجل التحدي املنتظر يف ملعب أولد ترافورد يوم
الخميس القادم.

أك�د تقري�ر صحف�ي ،أن باري�س س�ان
جريم�ان ل�ن يق�وم بتفعي�ل بن�د خي�ار
الرشاء يف عقد مدافعه اإليطايل أليس�اندرو
فلورينزي.
ويلع�ب أليس�اندرو فلورين�زي لصال�ح
باري�س على س�بيل اإلع�ارة ،قادمً �ا من
صفوف روما.
وق�دم فلورينزي ،مس�تويات رائعة رفقة
الفري�ق الباريسي ،وأك�دت العدي�د م�ن
التقاري�ر ،أن س�ان جريم�ان ينوي ضمه
بصفة نهائية.
وبحس�ب صحيفة «ليكيب» ،فإن باريس

س�ان جريمان س�يعيد النظ�ر يف خياراته
للموس�م الجدي�د تح�ت قي�ادة مدرب�ه
ماوريسيو بوكيتينو.
ويبدو أن قدوم ماوريس�يو بوكيتينو بدلاً
من توماس توخيل ،قد غري من حس�ابات
الفريق البارييس.
وبالتايل ،سيعود فلورينزي إىل روما ،عقب
انتهاء منافس�ات س�ان جريم�ان بنهاية
املوسم الجاري.
وبلغ�ت قيمة إعارة فلورين�زي إىل باريس
ملدة ع�ام فقط ،ملي�ون يورو ،م�ع خيار
الرشاء النهائي مقابل  9ماليني.
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أرتيتا يدافع عن لينو ويستغرب الغاء ركلة الجزاء امام ايفرتون

داف�ع ماي�كل أرتيت�ا م�درب
آرس�نال ،ع�ن حارس�ه بريند
لينو ،بعد اله�دف الذي أحرزه
يف مرماه بالخطأ ،مما تس�بب
يف فوز إيفرتون بهدف.
وق�ال أرتيت�ا «كلن�ا نرتك�ب
أخط�اء ،ه�ذا ج�زء م�ن كرة
القدم».

وأرسل الربازييل ريتشارلسون،
العب إيفرتون ،يف الدقيقة ،76
كرة عرضية منخفضة وجهها
لين�و بالخطأ لتس�كن ش�باك
فريقه.
وظل الفري�ق اللندني تاس� ًعا
عن�د  46نقط�ة ،بينم�ا رف�ع
إيفرت�ون رصيده إىل  52نقطة

يف املركز الثامن.
وانتق�د ميكي�ل أرتيت�ا مدرب
آرس�نال نتائ�ج فريق�ه
«الكارثي�ة وغري املقبولة» عىل
أرض�ه ،بع�د الخس�ارة (-1
صفر) ،أمام ضيف�ه إيفرتون
يف الدوري اإلنجلي�زي املمتاز،
ليبتع�د ع�ن املراك�ز املؤهل�ة

للمشاركة األوروبية يف املوسم
املقبل.
واتيح�ت آلرس�نال العديد من
الف�رص يف الش�وط الثان�ي
وتدخل حكم الفيديو املس�اعد
إللغ�اء ركلة جزاء ل�ه قبل أن
يض�ع الح�ارس برين�د لين�و
الكرة بالخطأ يف مرماه ليهدي

ليفربول يقترب من ضم إبراهيما كوناتي
يب�دو أن ليفرب�ول يف طريقه لإلعالن قري ًب�ا عن صفقة
دفاعية جديدة ،يرمم بها الثغرات التي أحدثتها اإلصابات
يف صفوف�ه من�ذ بداية املوس�م الح�ايل .وعان�ى املدرب
األملاني يورجن كلوب هذا املوس�م م�ن كثرة الغيابات يف
خط الدف�اع ،يف ظل تع�رض الثنائي فريجي�ل فان دايك
وجو جوميز إلصابات أبعدتهما طويلاً عن املالعب.
وبحس�ب ش�بكة «س�كاي س�بورت أملانيا» ،نقًل�اً عن

الصحفي الش�هري فابريزيو رومان�و ،فإن ليفربول عىل
مش�ارف التعاقد مع إبراهيما كونات�ي ،مدافع اليبزيج.
وأف�اد بأن املدافع الفرنيس الش�اب س�يوقع للريدز ملدة
 5س�نوات يف غضون األي�ام القليلة املقبل�ة .وال يخطط
ليفربول للتفاوض مع اليبزيج بشأن ضم صاحب الـ21
عامً �ا ،حيث ينوي دفع قيمة الشرط الجزائي يف عقده،
البالغة  35مليون يورو.

مارسيلينو :الفوز
على المتصدر سيمنحنا دفعة هائلة

أق�ر مارس�يلينو جارس�يا تورال ،م�درب أتلتي�ك بيلباو بأن
تحقيق الفوز اليوم األحد عىل أتلتيكو مدريد يف سان ماميس،
س�يكون دفع�ة معنوي�ة غاية يف األهمي�ة ،بع�د الهزيمة يف
نهائي كأس ملك إسبانيا و 6جوالت بالليجا دون انتصارات.
ويف مؤتمر صحفي قبل مواجهة متصدر الدوري اإلس�باني،
ضمن منافسات الجولة الـ 32من املسابقة ،قال مارسيلينو:
«لس�نا يف أفض�ل حال�ة بدنيا وذهني�ا ،لكن ه�ذا ليس عذرا
ملحاولة تقديم أقىص ما عندنا».
وأق�ر م�درب أتلتي�ك ب�أن منافس�ه «يصع�ب خل�ق فرص

للتس�جيل أمامه» ،لذل�ك اعترب أنه من الضروري أن يتحىل
فريقه بالدقة.
كما أشاد مارسيلينو بعمل مدرب األتلتي ،دييجو سيميوني،
مبرزا أن األرجنتيني ظ�ل عىل مدار أكثر من  9س�نوات مع
الن�ادي ،ويحق�ق األه�داف ويحافظ عىل مجموع�ة متحدة
ومتماسكة.
وأبرز أنه «عندما تمر  30جولة ويظل فريق يف الصدارة فهذا
ألنه متوازن جدا ..من الصعب الفوز عىل أتلتيكو مدريد ،لكن
علينا محاولة أن نكون منظمني للغاية».

كين يشيد بميسون ويحلم بالفوز بنهائي كأس الرابطة
أش�اد هاري كني مهاجم توتنهام هوتس�بري ،باملدرب
املؤقت رايان ميس�ون ،الذي قاد الفريق ألول فوز بعد
رحيل سلفه جوزيه مورينيو.
رّ
وعب كني عن أمله يف أن ينجح الفريق تحت قيادته ،يف
الفوز بلقب كأس رابطة املحرتفني املحلية لكرة القدم
اليوم األحد.واس�تغنى توتنهام ع�ن خدمات مورينيو
اإلثنني املايض بعد  17ش�هرا م�ن تعيينه ،وقبل  6أيام
فقط من املواجهة مع مانشسرت سيتي يف نهائي كأس
الرابطة.وعني توتنهام العب الوس�ط السابق ميسون،
عىل رأس الجهاز الفني حتى نهاية املوسم.

وبعد انتهاء مباراته األوىل مع الفريق بالفوز  1-2عىل
س�اوثهامبتون يف ال�دوري اإلنجليزي املمت�از األربعاء
املايض ،قال ميس�ون إنه ش�عر بارتياح هائل ،ورشح
كني زميله السابق للنجاح يف املهمة التالية.
وق�ال كين لش�بكة س�كاي س�بورتس التلفزيونية:
«راي�ان رائع .كانت مفاجأة بالنس�بة ل�ه عندما توىل
املهمة قرب نهاية املوس�م».وأضاف« :لقد أدار املوقف
ب�كل جوانبه بصورة جي�دة للغاية ..كما أن الفوز عىل
ساوثهامبتون كان بمثابة خطوة كبرية».
وتابع« :منح ه�ذا الفوز الجميع دفعة معنوية قبل

نهائي كأس الرابطة .العالقة بيني وبني رايان طيبة
ونح�ن نعرف بعضنا منذ مدة طويلة ونحن قريبان
من بعضنا يف امللعب وخارجه».
وأردف« :نأم�ل يف النج�اح يف تحقي�ق الف�وز اليوم
واالستمتاع بلحظة خاصة فعليا».
وختم كني بالحديث عن رحيل مورينيو« :كانت
عالقتنا جيدة للغاية وأتمنى للمدرب الربتغايل
كل التوفيق ..فوجئت بقرار اإلقالة .وعرفت
بالق�رار قب�ل  5أو  10دقائ�ق فق�ط م�ن
إعالنه».

اليونايتد يفكر باعادة رونالدو
يسعى مانشسرت يونايتد إلعادة النجم الربتغايل
كريس�تيانو رونال�دو ،مهاج�م يوفنت�وس ،إىل
«أولد ترافورد» خالل املوسم املقبل.
وينته�ي عق�د رونالدو مع يوفنت�وس يف صيف
 ،2022لكن تزعم العديد من التقارير الصحفية،
أن الالعب يخطط للرحيل يف الصيف املقبل.
ً
ووفق�ا لصحيف�ة «ال جازيت�ا ديللو س�بورت»
اإليطالية ،فإنه أجريت اتصاالت بني مانشستر
يونايت�د وخورخ�ي ميندي�ز وكيل كريس�تيانو
رونالدو ،من أجل عودة النجم الربتغايل إىل «أولد
ترافورد» هذا الصيف.

وأش�ارت الصحيف�ة اإليطالي�ة
إىل أن يوفنت�وس ال يمان�ع بيع
رونال�دو قبل ع�ام واحد فقط
من نهاية عقده.
وأوضح�ت أن�ه ك�ي تنج�ح
الصفق�ة يج�ب أن يخف�ض
رونال�دو من راتب�ه البالغ 30
مليون يورو سنو ًيا.
وذك�رت أن أويل جون�ار
سولسكاير ،املدير الفني ملانشسرت يونايتد ،من
أكثر املؤيدين لعودة رونالدو.

إيفرت�ون الف�وز ويس�قط
الفري�ق للم�رة الس�ابعة عىل
أرضه يف الدوري هذا املوسم.
وق�ال أرتيتا الذي يحتل فريقه
املركز التاس�ع متأخرا بتس�ع
نق�اط ع�ن املراك�ز املؤهل�ة
للمش�اركة األوروبي�ة «كن�ا
الط�رف األفض�ل .افتقرن�ا

للفاعلي�ة يف الثل�ث الهجومي.
إيفرت�ون كان منظم�ا للغاية
لكن ش�باكنا اهت�زت يف وقت
غير مناس�ب».وانتقد املدرب
اإلس�باني الح�كام بع�د إلغاء
ركلة ج�زاء لداني س�يبايوس
بس�بب تسلل عىل نيكوال بيبي
قبل  15ثانية من اللعبة.وأبلغ
أرتيتا شبكة سكاي سبورتس
التلفزيونية «إلغاء ركلة جزاء
بس�بب أم�ر ح�دث قب�ل ذلك
بنحو  15ثانية وبعد ثماني أو
تسع ملسات .ش�اهدتها عرش
مرات ولم أفهم األمر .يمكنهم
تفسير األم�ر كم�ا يري�دون.
يج�ب على أحده�م أن يرشح
لنا ماذا يح�دث».وكان كارلو
أنش�يلوتي م�درب إيفرت�ون
س�عيدا بإنهاء فريقه النتظار
دام مل�دة  25عام�ا لتحقي�ق
الف�وز يف ملع�ب آرس�نال كما
كان س�عيدا بالق�در ذات�ه
لتحقيق االنتصار األول يف ست
مباريات يف الدوري.
وقال امل�درب اإليط�ايل «الفوز
يف ملعب آرسنال هدية مذهلة
لجماهرين�ا .قدمن�ا أداء جيدا
لكنه ليس األفض�ل لكنه كان
قوي�ا .حاولن�ا اللع�ب بق�در
اإلم�كان وكن�ا محظوظين
بالهدف».
وتابع أنش�يلوتي ال�ذي يتأخر
فريق�ه بنقط�ة واح�دة ع�ن
ليفربول سابع الرتتيب وثالث
نق�اط ع�ن تش�يليس صاحب
املرك�ز الرابع «أخيرا يمكنني
الق�ول إنن�ا عدن�ا .عانينا من
فرتة صعبة بس�بب اإلصابات
لك�ن الف�وز يمنحن�ا الحاف�ز
للمباريات املقبلة».

يوفنتوس يطمح للتعاقد مع دوناروما
يعت�زم يوفنت�وس توجي�ه رضب�ة قاضية
لغريم�ه ميالن ،بخطف حارس�ه األس�ايس
جيانلويجي دوناروما.
وينته�ي عق�د دوناروما مع ميلان بنهاية
املوس�م املقبل ،ويحاول الروسونريي
حال ًي�ا للتوصل إىل اتفاق حول توقيع
عق ٍد جديد.
وبحس�ب صحيف�ة «كوري�ري
ديلل�و س�بورت» اإليطالي�ة،
ف�إن يوفنت�وس يس�تهدف ضم
دوناروم�ا بش�كل مجاني بعد
انتهاء عقده يف س�ان سيرو.
وين�وي يوفنتوس تقديم راتب
ق�دره  10ماليني ي�ورو من أجل

إقن�اع دوناروما بعدم التجديد مليالن أو عدم
التف�اوض مع أي أندية أخ�رى ،خاصة بعد
م�ا تردد عن رغبة باريس س�ان جريمان يف
ضمه.وكانت تقارير قد أش�ارت
إىل أن ميلان حدد  8ماليني
ي�ورو يف املوس�م
لدوناروم�ا كح�د
أقىص.
وخت�م التقري�ر بأنه
حال نجح يوفنتوس
يف ض�م دوناروم�ا،
فإنه س�يتخلص من
حارس�ه البولن�دي
فيوتشيك تشيزني.

الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
اإلمام الحسني «عليه السالم»
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أبيات خالدة في الذاكرة
قصيدة مالك بن الريب يرثي فيها نفسه
ً
ليلة
أال ليت شعرى هل أبيتن
ىَ
َ
قالص النواجيا
الغض أُزجى ا ِل
بوادى
الركب عر َ
َف َ
ُ
ْضه
ليت الغىض لم يقطع

وليت الغىض ماىش الرِّكاب لياليا
لقد كان ىف أهل الغىض لو دنا الغىض
َّ
ولكن الغىض ليس دانيا
مزا ٌر
تقول ابنتى ملّا رأت طول رحلتى
سفار َ
ُك هذا تاركى ال أبا ليا
ِ
ُ
ْ
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لعمرى لنئ
ُ
كنت عن با َبي خراسان نائيا
لقد
فإن ُ
أنج من با َبي خراسان ال أع ْد
إليها وإن َّ
من ُ
يتموني األمانيا
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خطوتها لرعاية «سعدي يوسف» واجهت السخرية واالنتقادات

الثقافة تهمل أدباء الوطن الفقراء وتهتم بمادح للوهابية ومسيء للنبي «ص» و المرجعية
المراقب العراقي  /المحرر الثقايف ..
فجرت خطوة وزير الثقافة حس��ن ناظم ،تجاه الش��اعر
ّ
العراقي المغرتب سعدي يوسف ،وواجهت ردود فعل
عنيفة من بعض األوس��اط يف الشارع العراقي ،بفعل
المواق��ف الس��لبية المتخ��ذة تج��اه الش��اعر س��عدي
ّ
يوس��ف ووصف��ه بـ»الطائف��ي» بفع��ل مواق��ف وآراء
اتخذها يوسف.
ً
خصوص�ا خلال فترة الح�رب على
عصابات «داع�ش» اإلجرامية حيث ان
ال�وزارة تهمل ش�عراء الوط�ن الفقراء
وتهتم بش�اعر يستهزئ بالدين وميسء
للنبي صل الله عليه واله وسب شخص
املرجع األعىل السيد عيل السيستاني دام
ظله .
واس�تدعت ردود الفع�ل املرتتب�ة على
الكتاب ،أن يج�ري النائب األول لرئيس
اً
اتص�ال بوزير
الربملان حس�ن الكعبي،
الثقافة ومطالبت�ه بإلغاء كتابه املوجه
إىل الخارجية ،مستذكرًا قصيدة ليوسف
«هاج�م وأس�اء به�ا إىل النب�ي محمد»
بحسب بيان الكعبي.
م�ن جهت�ه ق�ال الصحف�ي والكات�ب
علي الخي�اط يف ترصي�ح خ�ص ب�ه
(املراق�ب العراق�ي) :ان م�ن املؤس�ف
جدا وجود عشرات األدباء واملثقفني يف
البالد يعتاش�ون عىل الفت�ات وبعضهم

يعيش�ون يف ظ�روف بغاي�ة الصعوبة ،
لم تقدم لهم وزارة الثقافة أو الحكومة
العراقية أي مساعدة تذكر.
وأض�اف الخياط :يف مقابل ذلك بتويص
الحكوم�ة املوق�رة باالهتم�ام املطل�ق
وع�دم أدخ�ار اي جه�د بحق الش�اعر
سعدي يوس�ف الطائفي البغيض الذي
س�ب وكفر املرجع الس�يد السيستاني
( دام ظله) يف قصي�دة له وقبها تجاوز
على النبي محمد ص�ل الله علي�ه واله
وس�لم والغريب ان وزير الثقافة اشرتك
مع الهجمة التي طالت الش�اعر سعدي
يوس�ف وملح إىل أنه «مخرف وطائفي»
لكن�ه يق�ول إن�ه يبق�ى ش�اعرًا مهمًا
ويجب رعايته .
وأش�ار اىل وج�ود ازدواجي�ة يف تعام�ل
الوزارة م�ع االدباء فهي ل�م تمنح لهم
املكافات التش�جيعية التي كانت توزع
له�م يف قبل احداث داع�ش وقطعتها يف

في لقائ ِه األخير

اىل الشاعر مروان عادل ( رحمه اهلل)
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علي الخياط

حيدر الهاشمي

حيدر االديب

العام  2014واىل االن لم تكلف الحكومة
ولي�س ال�وزارة نفس�ها يف ايج�اد حل
ملش�كلة ادب�اء الداخ�ل الذي�ن تحملوا
ظ�روف الح�روب والحص�ار وعان�وا
شظف العيش يف تلك الظروف العصيبة.
ولف�ت اىل ان جريدة عكاظ الس�عودية
نرشت حوارًا مع س�عدي يوسف املقيم
يف العاصم�ة الربيطاني�ة لن�دن ،أث�ار
موج�ة م�ن ردود األفع�ال الس�اخرة
والغاضب�ة .حي�ث أظه�ر الش�يوعي
ً
مديحا
واملعارض الس�ابق لنظام صدام
رأى في�ه ناش�طون أن�ه غير الئ�ق أو
مقبول ،لويل العهد الس�عودي وصاحب
الس�لطة الفعلية يف اململك�ة ،محمد بن
ً
خصوصا مع سجل السلطات
س�لمان،
الس�عودية املثير للج�دل حقوق ًي�ا،
وه�ي التي تعامل معارضيها بالس�يف

واملنش�ار واإلخفاء القسري يف الداخل
أو الخارج ،حس�ب تعبري عديدين ممن
أغضبهم الحوار ، .تحت عنوان «سعدي
يوسف :محمد بن سلمان أخرج قدرات
الس�عوديني من القمق�م» ،وهو عنوان
لم يبد متصلاً بالقسم املنشور فيه ،أي
قس�م الثقافة ،بقدر م�ا تضمن مقولة
سياسية دعائية.
م�ن جهت�ه كت�ب الش�اعر والق�اص
حيدر الهاش�مي ،كتب عىل حس�ابه يف
«فيس�بوك» منش�ورًا وتابعته (املراقب
العراق�ي) وه�و تعلي�ق س�اخرًا م�ن
نهايات بعض املناضلني ،قائلاً فيما بدا
أنه يصف يوس�ف بس�خرية :الشيوعي
األخري وخاتمة النهاي�ات وأم املعارك»،
ويف حس�ابه على تويرت كت�ب العتابي:
«س�عدي يوس�ف نموذج آخر ُيثبت لنا

َّ
أن الش�اعر أو الروائي أو الكاتب بشكل
ً
مبدعا وعظيمًا
عام من املمكن أن يكون
ومتمي� ًزا يف مجال�ه اإلبداعي ،ويف نفس
ً
بهلوانا يتقلّب عىل حبل
الوقت ق�ر ًدا أو
مصالحه أينما دارت وهو ال يستحق أي
رعاية من الحكومة العراقية.
ً
تعليقا
فيما كت�ب الناقد حيدر االدي�ب
عىل الحوار عرب صفحته يف «فيس�بوك»
وتابعت�ه (املراق�ب العراق�ي) :إذ ق�ال:
«ما يبقى من الش�اعر ليست نصوصه
وحس�ب ،ش�عرية أو نثرية ،م�ا يبقى
كذلك (مواقف ُه ،وآراؤه ،التافهة وغريها
لذلك ال يستحق من أي رعاية او اهتمام
م�ن الحكوم�ة العراقي�ة الت�ي عليه�ا
االهتم�ام بأدب�اء العراق ال�ذي يقتلهم
املرض والعوز وقلة والفقر .
أم�ا الدكت�ور علي داخ�ل ف�رج ،وهو

املراقب العراقي /متابعة...
ّ
مؤخرا ترجمة عربية
صدرت
جدي�دة عن األملاني�ة لرواية «
مونتاوك» للكاتب السويرسي
الش�هري ماكس فري�ش ،عن
دار الجم�ل للنشر (بريوت-
بغداد) .وقام برتجمة الرواية
الكات�ب واملرتج�م التونسي
محمّ�د املهذبي ،م�ع مق ّدمة
وتعليق�ات ضافي�ة اعتم�ادا
على مراج�ع نقدي�ة أملاني�ة
مختلفة وكذلك عىل أرش�يف
ماك�س فري�ش املوج�ود
بجامعة زوريخ .وتعترب رواية
«مونت�اوك» معالج�ة حديثة
متميّزة وغري مس�بوقة لعالم
السيرة الذاتي�ة أو «التخييل
الذاتي».
م�ن مق ّدم�ة املرتج�م »:رغم
مرور أكث�ر من ربع قرن عىل
وف�اة الكات�ب الس�ويرسي
ماك�س فري�ش (-1911

سعدي يوسف يتجاوز على مقام رسول الله «ص»

حي�ث إن ه�ذه الحرب التي اس�تنكرها
تبناه�ا فيم�ا بع�د محمد بن س�لمان،
وق�ال إنها حرب�ي ،حيث كتب س�عدي
قصيدة تس�تنكر الحرب على اليمن يف

املراقب العراقي /متابعة...
صدر للش�اعر واألكاديمي اللبناني كامل
فرح�ان صالح دي�وان بعن�وان «أبجدية
التجاعي�د  ،أه�داه إىل «أحبت�ه وأصدقائه
منذ ولد إىل أن يموت».
صمّمت نور الحسيني غالف الديوان الذي
ض ّم  133قصيدة من نوعي قصيدة النثر
وقصيدة الومضة ،ووقع يف  223صفحة،
وصدر ع�ن الن�ارش اإللكرتون�ي دار إي
بويت�س سوس�ايتي e-poets( 2021-
 )100800_society / EPS_EBيف
بريوت .ويمك االحصول عىل الديوان من
خالل الرابط:
يع ّد دي�وان أبجدي�ة التجاعيد الخامس
لصال�ح بعد ثماني س�نوات من صدور
ديوان�ه خ�ذ س�اقيك إىل النب�ع الصادر
ل�دى الهيئة العام�ة لقص�ور الثقافة
يف القاه�رة يف الع�ام  ،2013والذي أتى
ب�دوره بع�د عرشين س�نة م�ن صدور
ديوان�ه ّ
كن�اس ال�كالم الصادر ل�دى دار
الحداثة يف بريوت يف العام  ،1993وشوارع
داخل الجسد (دار الهيثم ،بريوت ،)1991

وأح�زان
مرئية (الحداثة .)1985
 كت�ب صال�ح يف الرواية:جنون الحكاية– قج�دع (دار الحداث�ة ،بيروت ،)1999

ضيف��ت دار المأم��ون للرتجم��ة والن�شر يف وزارة الثقاف��ة
ّ
والس��ياحة واآلث��ار الش��اعر من��ذر عب��د الح��ر للحدي��ث ع��ن
موضوعة التلقي واالدب يف اصبوحة نظمها قس��م العالقات
واالع�لام يف ال��دار يف قاع��ة المرح��وم طارق العبي��دي بمقر
الدار يف مبنى الوزارة .
االخرية بدخــــول عوامل وفضاءات
جدي�دة يف عالــــ�م ايصــــــ�ال
الرسالة).

وكان عب�د الح�ر ق�د ب�دأ محارضت�ه
باس�تذكار الراحلين املبدعني بالس�م
محم�د وكري�م الدفاعي اللذي�ن ودعا

هذه الحياة مؤخرا بعد وفاة زوجتيهما
يف وقت قصري .كما اس�تذكر الش�اعر
الراح�ل ابراهي�م الخي�اط يف نهاي�ة
الجلس�ة عندما قرأ قصي�دة رثى فيها
صديقه الخياط.
واغن�ت املداخالت وتعقيبات عبد الحر
الجلس�ة إذ ادىل الشاعر عدنان الفضيل
بش�هادة اش�اد فيه�ا بمواق�ف عب�د
الح�ر االنس�انية الت�ي غلبـــت حتى
عىل ش�عريته كما اش�ار اىل نجاحه يف
مسيرته املهنية نتيج�ة تمتعه بوعي
الف�ت اس�تثمره ليك�ون يف ص�دارة
الشعراء.
ب�دوره اك�د الناق�د محم�د يون�س يف
مداخلت�ه اهميــــــ�ة اس�تخدام
(املش�اهدة) يف ايص�ال الرس�الة اىل
املتلقي  ،مش�يدا بم�ا طرحه املحارض
من آراء وافكار.
كما ابدى الحضور املكون من منتسبي
دار املأمون وعدد من الضيوف رغبتهم
يف عق�د مزيد م�ن الجلس�ات الفكرية
التي عىل هذه الشاكلة.
وكان املوس�وي ق�د افتت�ح الجلس�ة
بتقدي�م عب�د الحر عرب رشي�ط كتابي
استعرض مسريته االبداعية مستخدما
عناوين مجاميعه الش�عرية ورواياته
لتك�ون بمثابة فنار يهت�دي به املتلقي
اىل ابرز املحطات الحياتية واالبداعية يف
مسرية املحارض .

وحب خارج الربد (دار الحداثة ،بريوت
– وذاكرة الناس ،الجزائر .)2010
 ويف الدراسة:الش�عر والدين :فاعليةالعربي
الديني املق ّدس يف الش�عر
الرمز
ّ
ّ
(دار الحداث�ة ،بيروت  ،2004ط–1
املجل�س األعىل للثقاف�ة ،مرص ،2010
ط ،)2وحركي�ة األدب وفاعليت�ه :يف
األن�واع واملذاه�ب األدبي�ة (الحداث�ة،
بيروت ،ط ،2017 :1.ط،)2018 :2.
ومالم�ح م�ن األدب العامل�ي (الحداث�ة،
بيروت ،ط ،2017 :1وط ،2018 :2ودار
إي بويت�س سوس�ايتي – بيروت ط:3.
 ،)2021ويف منهجي�ة البحث العلمي مع
نم�اذج تطبيقية (الحداث�ة ط،2018 :1
ودار إي بويت�س سوس�ايتي  -بيروت
ط .)2021 :2.وأدب النهض�ة واملهج�ر
تباي�ن االتجاه�ات وفاعلي�ة التح�وّالت
– الحداث�ة  ،2020وأش�كال األدب بين
القدام�ى واملحدثين – الحداث�ة ،2020
وج�روح املخيل�ة – قضاي�ا واتجاه�ات
يف الش�عر العرب�ي الحدي�ث واملع�ارص –
الحداثة .2020

قصص قصيرة جدا

الشاعر منذر عبد الحر يستعرض نظريات التلقي واألدب في دار المأمون
املراقب العراقي /متابعة...
واس�تعرض عب�د الحر خالل الجلس�ة
الت�ي ادارها مدي�ر العالق�ات واالعالم
يف ال�دار عب�د اللطي�ف املوس�وي اهم
النظري�ات واآلراء الت�ي تناول�ت دور
املتلق�ي يف ايص�ال رس�الة املب�دع ،
مستش�ه ًدا بع�ض االمثلة من املش�هد
الثقايف العراقي  ،مبد ًيا يف الوقت نفسه
آراءه الشخصية يف هذا املجال.
ولف�ت اىل (اهمي�ة املتلق�ي يف نج�اح
مهمة املبدع الرامي اىل ايصال رس�الته
إذ ال يمك�ن بأي حال من االحوال إلغاء
دور املتلقي مهما حاول بعض املبدعني
واملنظرين) ،وأوضــــــح ان (شعراء
الثمانين�ات ن�ادوا بإلغ�اء دور املتلقي
حت�ى انهم عم�دوا كتابة نصوص غري
مفهومة مع انهم ق�ادرون عىل كتابة
نصوص واضح�ة ومفهومة يمكن ان
تحظ�ى بجمهور واس�ع اال انهم آثروا
ان يقدم�وا احتجاجاته�م بهــــ�ذه
الطريقة).
وتس�اءل عبد الحر ع�ن مكمن االزمة
ه�ل ه�ي يف الن�ص ام املتلق�ي ام يف
الرسالة نفس�ها ام يف وسيلة ايصالها
ً
الفت�ا اىل ان (اآلراء التــــــ�ي
تناولت نظرية التلق�ي واالدب تتداخل
ً
مشــــــرعا
وتتقاطع ما يرتك الباب
امام مزيد من اآلراء الجديدة وال سيما
ان الذائق�ة تغيرت كث ً
ريا يف الس�نوات

رس�الة موجه�ة إىل العاهل الس�عودي
س�لمان بن عبد العزي�ز ،مطلعها «أيها
امللك ،أعطيت ً
ملكا ،فأحس�ن سياسته
بينما مدح بن سلمان يف قصيدة

«أبجدية التجاعيد» جديد كامل فرحان صالح

ترجمة جديدة لرواية مونتاوك
ّ
ف�إن االهتم�ام به ال
،)1991
ي�زال متواصلا ّ
حت�ى خارج
مج�ال البل�دان الناطق�ة
باألملانيّ�ة .وال يع�ود ذل�ك إىل
أهميّ�ة أدب�ه ال�ذي يعترب من
الكالس�يكيات الحديثة فقط،
أو إىل ك�ون جانب من أعماله
قد ص�در بعد وفات�ه ،تنفيذا
ّ
لع�ل تفسير
لوصيّت�ه .ب�ل
ذل�ك االهتمام يكم�ن أيضا يف
امتلاك أدب ماك�س فري�ش
لس�مَات ب�ارزة ربم�ا كان
ِ
ّ
األقل
م�ن أهمّها اثنتان على
وهم�ا م�ن ناحي�ة ،حض�ور
ّ
تش�كل أحد
ثيمة الهويّة التي
األسئلة الجوهريّة لديه وهي
من بين اإلش�كاليّات التي ال
تزال تش�غل الثقافة الحديثة،
ثمّ ،من ناحي�ة ثانية ،انفتاح
أدبه عىل تيّارات أدبية وفكريّة
ىّ
يتجل بش�كل
ع� ّدة ،وهو ما
أوضح يف أعماله الرسديّة.

صاح�ب كتاب «عندما ي�روي األخرض:
البنية الرسدية يف شعر سعدي يوسف»،
فقد ع�د موقف يوس�ف م�ن العجائب
الت�ي حصلت يف زمن كورونا ،إذ كتب يف
حس�ابه عىل «فيسبوك»« :عجائب زمن
كورونا :روبرت دي نريو يتابع تطورات
األح�داث يف أمريكا من خالل قناة آفاق،
محمد بن س�لمان أخرج قدرات ش�عبه
من القمم ،بحس�ب سعدي يوسف لذلك
ال يس�تحق أي يكون ضم�ن اهتمامات
وزارة الثقاف�ة مهم�ا كان�ت املبررات
اال اذا كان�ت تريد تكريم�ه عىل موقفه
بمديح الظاغية السعودي بن سلمان.
وأضاف :من املفارقات يف حوار س�عدي
يوس�ف ،أن�ه يم�دح بطريق�ة مغالي�ة
محمد بن سلمان ،ويف نفس الحوار يذم
الش�اعر العراقي عبد الوه�اب البياتي،
وينتقد األديب الفلسطيني جربا إبراهيم
جربا «ألنه خدم الرجعية» بحسب قوله،
وكذلك يشري إىل الخطر الكبري املتمثل يف
املد الف�اريس ،لكنه وكما رأى منتقدوه،
يتناىس الدور السعودي يف تثبيت دعائم
االس�تبداد ومحارب�ة الث�ورات العربية
ومحاولة الرتويج للتطبيع مع إرسائيل
عىل حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
بدوره�م نشر بع�ض املدونين موقف
س�عدي يوس�ف من الحرب على اليمن
عام  ،2016والتي أظه�رت التناقضات
الفجة التي قالوا إنه غال ًبا ما وقع فيها،

جبار القريشي

صيد

نقب�وا ذاكرتي ،ألق�وا س�نارتهم ،علقت فكرة ،أنبتت س�بع
قصائد ،يف كل قصيدة مائة فكرة؛ فوجئوا أن ديوانهم األخري
يشبهني.

نزار كركوتلي

َ ٌ
ت ْس ِويف

مي�ع ،املَس�ؤول َ
وحت� ِه ،املُمَ ُ
ُ
َس�ام للَ َ
َف� َّر َ
لقصرهِ ،الر َ
ث�ل
الج
َ
َ
َ
ُ
ً
َ
َ
َ
ش�هدهِ،حني وَق�ف الغ�راب على فزاعت� ِه خطيب�ا؛ ابتل ُ
مل َ َ
عت
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ساني ،وَح َده الزهايمَ ر رَاق ُ
لِ َ
صني ،وقلمي تقيأ.

مرح صالح

تالشي

زل�ة األوىل َه�وى خاف ِق�ي مُ ّ
ُ
الغزوات عىل
لثماً ،تتالَ�تِ
يف الزلْ ِ
ِّ
ُ
ٌ
الغربال ،عن َد كل ه َّز ٍة تسقط وجو ٌه عاريّة ،يف املعرك ِة
ساح ِة
ِ
قاتل رأ وحيدا ً
ِّ
َ
بظل الحقيق ِة.
ة
األخري
ِ
سيِ

منى عز الدين

تسليع

نحتوا حمامة سالم ،طارت بخلخال من نجمة سداسية.
وعق�ب االجتماع؛ س�معنا رنتها مع أص�داء اثنتني وعرشين
صفقة.

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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العراق يحتفي
بـ «صقور الجو» في عيدهم السنوي

شاهقة

تزهو الصقور بعيدها
وجهة الشمس وجهتي  ...ومدى الشمس ملعبي وانا الموت لعبتي  ...وجناحاه مركبي
أكد قائد القوة الجوية الفريق الطيار
شهاب جاهد عيل ،أن عدد الطلعات
القتالية منذ  2014بلغ أكثر من  7آالف،
مشريا اىل أن جميع الطلعات نفذت بكوادر
عراقية.
وقال عيل إن «عدد الطلعات القتالية منذ
 2014بلغ أكثر من  7آالف ،فيما بلغ

وأشار اىل «وجود تنسيق عال مع التحالف
الدويل لزيادة عدد الطلعات الجوية» ،فيما
أكد أن «العراق ال يمتلك طائرات وصلت اىل
مرحلة االندثار».

عدد الطائرات الحربية

وأكد عيل أن «الطائرات الحربية املوجودة
حاليا يف قيادة القوة الجوية مختلفة

ان اكن اقحم الردى  ..فلكي ابدع الوجود ..
المتي مهجتي الفدى  ..ومدى الحب ان اجود
 ..فانا الصوت و الصدى و انا قاهر الحدود

أن «هذه الطائرات ال تمثل ما يكفي
من ناحية العدد لحماية االسرتاتيجية
الجغرافية بالنسبة لخارطة العراق واعداد
سكانه واملياه اإلقليمية والحدود».
وأشار اىل أن «عدد الطلعات القتالية التي
نفذتها طائرات القوة الجوية منذ العام
 2014بلغ أكثر من  7آالف طلعة عالوة
عىل أكثر من  3621طلعة استطالعية»،
مشريا ً اىل أن جميع الطلعات تنفذ بكوادر
عراقية».
ولفت اىل أن «دائرة التخطيط أعدت
الخطط التي من شأنها تطوير قدرات
القوة الجوية العراقية ورفدها بطائرات
حديثة لكنها تخضع للمتغريات وجميع
الكوادر املحلية جاهزة لذلك».
وكشف ،عن «وجود تنسيق عال مع
التحالف الدويل ومساهمته يف زيادة عدد
الطلعات التي نفذت بكوادر عراقية فيما
تخضع عدد الطلعات للمتغريات االمنية
وحجم التهديد االمني».

خطة لزيادة أعداد الطائرات

الطلعات
عدد
االستطالعية أكثر من  3621طلعة».

األنواع ،منها
 16طائرة سوخوي
والسنز املسلحة بأعداد
متفاوتة ،اضافة اىل  24طائرة من
نوع  F16وطائرات  L159بعدد  11طائرة،
فضال عن طائرات التدريب» ،مشريا اىل

وتابع أنه «تم االعداد لخطة مدروسة من
قبل مدير التخطيط يف أن تكون هناك
اعداد اخرى للطائرات تلبي مهمة حماية
العراق ،وتم اعالم الجهات العليا لكن
بالنسبة لعملية الرشاء فهذا قرار الدولة».
وأشار اىل أنه «ال توجد طائرة نستغني
عنها ،فإننا مستمرون باستخدام طائراتنا
ولكل طائرة عمر تقويمي وزمني» ،الفتا
اىل أن «طيارين ومهندسني عراقيني اكفاء
يقومون بصيانة هذه الطائرات وتجهيزها
وتنفذ بواسطتها واجبات ضد اوكار
عصابات داعش».

تكلفة الطلعات الجوية

وبني جاهد أن «هناك تفاوتا بتكلفة
الطريان بني طائرة واخرى حسب مهمة
تلك الطائرة ،حيث إن طائرة السوخوي
تقدم إسنادا جويا فتكون كلفتها بنسبة
معينة وال يمكن مقارنتها بطائرة اخرى
مثل  F16التي تعترب طائرة اسرتاتيجية
تصل اىل مناطق أبعد مما تصلها
السوخوي».
ولفت اىل أن «العراق ال يمتلك طائرات
وصلت اىل مرحلة االندثار ،ألن جميع
طائراته حديثة دخلت بني عامي 2008
  2009حيث إنها ال تمثل إال اقلمن  % 50من عمر االندثار ،باستثناء
طائرة السوخوي التي تعترب صناعتها
قديمة ومستخدمة وهي قريبة من وقت
االندثار».
وأكد« :نمتلك حسابات خاصة اي عندما
يكون هناك طائرات مرشحة من قبلنا
تعوض السوخوي يف أداء املهمة» ،منوها
بأن «رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس
اركان الجيش حريصون عىل أن يكون
هناك بناء للقوة الجوية وفقا ملطعيات
التهديدات االمنية».

صيانة طائرات القوة الجوية

وبخصوص صيانة الطائرات املستمرة
يف الخدمة أكد عيل أن «الوباء الذي انترش
مؤخرا يف البالد والعالم أجرب بعض
الرشكات عىل االنسحاب من العراق وهذا
االمر لم يخلق فراغا ،إنما بارشت كوادرنا
بالتسليح والتجهيز والصيانة وكانت
مستمرة عىل مدار  24ساعة» ،وبني أنه
«تم تنفيذ واجبات وكوادرنا سيطرت

عىل سد الفراغ وسمحت باستمرار عمل
الطائرات ،اال أن السيطرة عىل الطائرات
 %100بحاجة اىل تدريب عال كون
الطائرات تحتوي عىل مفاصل كثرية».
وتابع أن «هنالك تنسيقا ً مع الرشكات
املصنعة للطائرات والتحالف الدويل لتدريب
الكوادر العراقية عىل صيانة الطائرات
ولم نصل اىل مراحلة االستغناء عن كوادر
الصيانة والتدريب يف الوقت الحايل».
وفيما يتعلق بصيانة طائرات اف  16أكد
قائد القوة الجوية أن «صيانة طائرة اف
 16كحال الطائرات االخرى» ،موضحا :إننا
“اعددنا خطة تدريبية عىل صيانتها منذ
البدء بالتفكري يف استرياد هذه الطائرات».
الرضبات الجوية ملواقع داعش
وبشأن الحرب عىل اإلرهاب شدد عيل
عىل أن «عصابات داعش االرهابية انتهت
عىل االرض وهنالك جيوب لهم وحركتهم
صعبة للغاية نظرا لتواجد القطعات
العسكرية املاسكة لالرض» ،مبينا أن
«الطلعات الجوية مستمرة بمالحقة
داعش واينما يكون هناك حاجة لها يتم
تنفيذ الواجب».
وأشار اىل أن «هنالك رضبة مؤثرة
نفذت قبل اسبوع ضد اهداف لداعش
يف جبال حمرين تم خاللها قتل أكثر من
 70عنرصا بداعش» ،مؤكدا «استمرار
التعاون مع القطعات العسكرية ملالحقة
التنظيم اإلرهابي».ولفت اىل أن «القوة
الجوية لديها واجبات فورية ومدبرة وفقا
ملصطلح القوة الجوية وهنالك كوادر
تسمى طواقم االستعداد القتايل رقم 1
ورقم  2وكلما تصاعد مستوى التهديد

يكون هنالك تصاعد بالتهيئة للواجبات».

تأمني الحدود

وأكد جاهد أن «العراق له حدود مشرتكة
مع عدد من الدول ويف حال وجود معلومات
استخبارتية بوجود تهديد بجهة معينة
يكون هنالك تركيز عىل هذه املنطقة»،
موضحا أن «القوة الجوية مستعدة لتأمني
طائرات استطالعية وتنفيذ رضبات جوية
يف حال وجد تهديد وخطر معني».
وتابع أن «القوة الجوية قادرة عىل تنفيذ
اي واجب ورضب اي هدف وتدمريه
 %100اينما تقع جغرافيته و بمختلف
التضاريس».
وأشار اىل أن «القوة الجوية ال تمتلك
طائرات مسرية ،إنما تمتلك طائرات
استطالعية بقيادة طيارين ،حيث إن
هذه الطائرات تحمل كامريات متطورة
تنقل اكثر من  250كيلو مرت» ،الفتا اىل
أن «الطائرات املسرية تمتلكها صنوف
عسكرية اخرى».
وتابع أن «القوة الجوية معتمدة عىل
طائرات االستطالع يف قراءة االهداف
وتحليلها ومعالجتها».
ومع حلول عيد القوة الجوية اليوم قدم
عيل تهنئته للقيادة السياسية والقائد
العام للقوات املسلحة ووزير الدفاع
ورئيس اركان الجيش وكافة املنتسبني
من ضباط ومراتب وطيارين ومهندسني
وكافة الصنوف» ،مبينا أن «هذا يوم عظيم
يف تاريخ الشعب العراقي ومفصل مهم».
وخاطب العراقيني بالقول «نعاهد الشعب
العراقي عىل أن نكون الحراس األمينني
عىل أمنهم».

لي جواد من اللهب يقصر الظن عن مداه ..يتقن الزهو و الغضب  ..انا و البأس فارساه

البردويل

دالئل مشرقة لوطن ابدع الحضارات

لم يبق من قلعة او
قصر «البردويل»
ضمن حضارة بالد
الرافدين سوى
أطالل ،لكن هرمها
الضخم الذي يرتفع
عن مستوى االرض
بنحو  50مترا مازال
يقف منذ آالف
السنين ،شامخا بين
االراضي الصحراوية
المنبسطة التي
تحيطه في كربالء.

اذ تعرضت معظم اجزاء هذه القلعة التي يعود
تاريخ بنائها اىل القرن الخامس امليالدي لعملية
هدم ،نتيجة للظروف املناخية وعدم االهتمام
باآلثار التاريخية ،وما تبقى منها بعض
القاعات املسقفة املشيدة عىل الطراز املعماري
الحريي الذي كان سائدا يف تلك الحقبة الزمنية.
قالت الدكتورة رغد عبد النبي املختصة بتاريخ
العرب قبل االسالم  /الديانة املسيحية« :تقع
القلعة يف الجهة الشمالية الغربية من مدينة
عني التمر (شثاثة) عىل مسافة  5كيلومرتات
وعىل الجانب الشمايل للطريق الذي يربط
شثاثة بالرحالية ،ويعد هذا املبنى ضمن
مبان تاريخية عدة اندثرت يف هذه املنطقة.اذ
ٍ
تقع عىل بعد  15كيلومرتا يسار كهوف الطار
بالقرب منها مراقد دينية ومقامات داخل
وخارج القضاء ،واهمها مرقد السيد أحمد
بن هاشم الذي نسبه يعود إىل االمام موىس بن
جعفر».
وبينت عبد النبي أن “الربدويل كانت دارا
للعبادة بطراز زقوري يسكنه الرهبان
الرسيان ،ولخصوصيتها الدينية بنيت بعيدة
عن صخب املدن ،عن بابل وكربالء للتعبد
والتأمل والعزلة” .واوضحت “يقع بالقرب
من الربدويل موقع يسمى “الكرسونية”،
بناه كرسى الثالث وهو موقع عسكري يضم
الجنود وارسهم ،وكان املوقع يستخدم ملباغتة
الجيوش التي تحاول عزو العراق من اتجاه
الصحراء”.
وهي “عبارة عن برج لولبي بارتفاع خمسني
مرتا تقريبا ،ويقع اعىل الربج بناء يتألف من
عدة حجرات ،تهدمت اغلبها بفعل الزمن أي
انها تشبه اىل حد بعيد البناء
الزقوري” .تشري الدراسات اىل أن بناء االديرة
يف جنوبي العراق بدأ يف بواكري القرون امليالدية
االوىل ،وشيدت معظمها يف االماكن الصحراوية
والبعيدة عن املستوطنات ،اما ما كان منها يف

املدن والقرى فيعد كنيسة.
وعاش الرهبان يف االديرة عىل نمطني ،االول
نمط الحياة املشرتكة وهي أن يسكن الرهبان
يف مكان واحد يقع يف نهاية الدير وهم يزاولون
اعمالهم اليومية كالزراعة والصناعات اليدوية
يف محيط الدير ،والنمط الثاني أن يعيش
الراهب حياة منفصلة عن الدير وهو ما كان
عليه الربدويل ،اذ قيل انه كان صومعة لعابد
مسيحي قبل االسالم ،ويالحظ أن شكله
الحايل يشبه صوامع الرهبان.الدكتور حاتم
ثويني املتخصص يف علم االنثروبولوجي اشار
يف حديثه لـ«الصباح» اىل أن «قلعة الربدويل
تعود اىل العرص املسيحي يف القرن الخامس
امليالدي ،ووجدت اصال لحياة الرهبان والتعبد
وبالتايل فان مساحة البناء تصلح تماماً ،لنزل
راهب او راهبني نظرا لصغر مساحة البناء
يف اعىل الربج الذي شيد باآلجر والجص».
وتابع ثويني «بنيت الربدويل عىل الطراز
الحريي الذي كان طرازا مميزا قائما بذاته
وظل معروفا حتى يف العرص االسالمي ،ومن
ابرز سماته نظام القباب فكانت هناك ثالث
قباب متجاورة يف مركز الدير ،وهي واحدة من
أقدم دور العبادة يف املرشق عىل االرجح ولكن

بعد انتشار االسالم تراجع وجود املسيحيني يف
املنطقة بالتدريج ،حتى خلت من السكان ما
أدى لتغطية الكنيسة برمال الصحراء املتحركة
بالكامل حتى صارت يف عالم النسيان ولم يبق
منها سوى اطالل».
شهدت عني التمر وجود مجتمع مسيحي
عربي ،تفانى يف بناء االديرة والكنائس
التي كانت تساعد عىل نرش الديانة
املسيحية يف االرياف والحوارض ،مثلما
كانت توفر فرصة التعليم والدراسة.
«كانت هذه القلعة تستخدم للمراقبة
والحراسة وتتقدم التجمعات السكنية
املسيحية يف هذه املنطقة مثل مجمع
كنائس القصري وقرص شمعون”،
والكالم ال يزال للدكتور
ثويني».واضاف «اشتهرت املنطقة
وما يجاورها بكثرة األبنية العالية التي
أطلق عليها اسم قصور ،عىل الرغم من
أن كثريا ً منها كان ديرا ً أو كنيسة مثل
دير بردويل وشمعون ،ولم تقترص آثار
املسيحيني يف كربالء عىل الربدويل وانما
هناك الكثري من اآلثار التي تدل عىل
وجودهم يف املنطقة».

(المحيبس) حزينا في ظل الجائحة
تعد لعبة املحيبس واحدة من األلعاب
الشعبية التي تتميز بأمرين ،األول يتعلق
بارتباطها بأحد الطقوس الرمضانية
التي اعتادت عليها املناطق الشعبية
،والثاني ممارستها يف العراق فقط دون
الدول األخرى.
وعىل الرغم من وجود عامل املنافسة
والندية بني الفريقني املتنافسني إال أن
هذه اللعبة تمتاز أيضا بأنها تجمع
الالعبني عىل مائدة الود والوئام بعد
انتهائها بفوز أحد الفريقني حيث تناول
الحلويات واملعجنات وأحيانا الوجبات
الخفيفة.
ويف محافظة واسط ال تزال هذه اللعبة
تحتل مكانة لدى املواطنني ،وخاصة
الفرق الشعبية التي اعتادت عليها وال
تزال العديد من املناطق تحيي تراث لعبة
املحيبس بعد االفطار.
يقول كريم جلعاوي من أشهر الالعبني
بلعبة املحيبس إن «لعبة املحيبس

أصبحت جزءا ً مهما ً وكبريا ً يف حياتنا وأنها
تمثل العادات والتقاليد العراقية األصيلة،
ونحن يف محافظة واسط لدينا فرق
شعبية كبرية تمثل األحياء وحتى االقضية
والنواحي» مؤكدا ً أن «لعبة املحيبس
لعبة تجمع الكبار والصغار عىل الحب
والسالم».
من جانبه قال الالعب عيل الواسطي:
«إننا بعد الفطور نأتي إىل مكان عام
ونجتمع هنا حتى نلعب املحيبس ألنها
تبعدنا عن أحاديث السياسة ومتابعة
مواقع التواصل االجتماعي التي نسمع
فيها أخبارا محزنة ،إال أننا نلجأ إىل
لعبة املحيبس لقضاء أوقات جميلة مع
األصدقاء واألحبة».
حسني عليوي وهو أحد الالعبني البارزين
قال إيضا إن «سبب تمسكنا بهذه اللعبة
هو الحفاظ عىل اإلرث الثقايف وحتى ننقل
لألجيال القادمة فلسفة وفكر هذه اللعبة
ألنها تبعدنا عن مشاكل وهموم األحداث».
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اعلنت مديرية صيانة مشاريع ري
وبزل الديوانية عن تطهري أكثر من
 900كم تطهير الج�داول واالنهر
من زهرة النيل والشنبالن.
وق�ال مدي�ر صيانة مش�اريع ري
وب�زل الديواني�ة مهن�د الك�رويش
إن الك�وادر الفني�ة والهندس�ية
يف صيان�ة املش�اريع لل�ري قام�ت
بتنفيذ حملة تطهري ش�ملت جميع
الجداول واالنهر يف عموم املحافظة
لرفع الشنبالن وزهرة النيل.

ناشد مواطنون بمنطقتي
الرساج�ي وعويس�يان
يف قض�اء اب�ي الخصي�ب
البصرة
بمحافظ�ة
الحكوم�ة املحلي�ة برف�ع
الغ�وارق م�ن بواب�ة نه�ر

وازال�ه الس�ياج املذك�ور
س�يعيد الحي�اة للنه�ر
ويس�اعد بدخول اصحاب
زوارق صي�د الس�مك م�ن
النه�ر والي�ه اس�وة بباقي
االنهر.

مطالبات بتوفير فرص عمل ألهالي الهالل والمملحة
نظم عدد من أه�ايل مناطق الهالل
واململح�ة يف املثن�ى ،تظاه�رة
للمطالب�ة بتوفير ف�رص عم�ل يف
معام�ل االس�منت االس�تثمارية
بمناطقهم ،واحتجاجا عىل تشغيل

عم�ال م�ن محافظات أخ�رى عىل
حسابهم.
وق�ال ع�دد منه�م إن تظاهراته�م
واحتجاجهم تهدف إىل ضمان حصة
مناطقه�م الت�ي تعان�ي من نقص

الخدم�ات والبطال�ة بين صفوف
الشباب ،مشريين إىل أن تظاهراتهم
ستستمر وتتحول العتصام مفتوح
لحين تحقي�ق مطالبه�م الت�ي
وصفوها باملرشوعة.

مطالبة بزيادة حصة الكهرباء
طالب�ت الحكومة املحلية يف الديواني�ة وزارة الكهرباء بزيادة
حص�ة املحافظ�ة م�ن الطاق�ة الكهربائي�ة ملعالج�ة كث�رة
إنقطاع�ات التيار.وقال املحافظ زهري الش�عالن إنه يفرتض
أن يص�ل الديواني�ة  1200ميكا واط من الطاق�ة الكهربائية
وف�ق الحص�ة املقررة له�ا إال أن ما يردها م�ن الطاقة حاليا
ال يتج�اوز الـ  400ميكا واط ،مشيرا إىل ق�رب إجراءه لقا ًء
مع وزير الكهرباء ملناقشة واقع التيار وإمكانية زيادة حصة
املحافظة من الطاقة.

نطلب تسهيل االجراءات
نرج�وا تس�هيل االج�راءات القانوني�ه
وتوزيع الوحدات الس�كنيه يف بسمايه
وحل ازمة الس�كن يف الع�راق ونطالب
بان يكون التس�ديد بعد استالم الشقه
مب�ارشة ولي�س عند توقي�ع العقد الن
هذه الفقرة ستساعد املواطن يف جميع
معاناته املاليه .

* سالم كاظم الدراجي

شكاوى من تراكم النفايات
ش�كا مواطنون من تراك�م النفايات يف يف املناط�ق املتاخمة
لش�ارعي  14تم�وز واملقاولني وس�ط محافظ�ة البرصة ما
تسبب بمعاناة الهايل تلك املناطق كالروائح الكريهة الناتجة
عن تلك النفايات.
وانتقد اهايل املنطقة يف مناش�دة عدم حض�ور عمال البلدية
تبق مكان�ا امام
الزال�ة تل�ك النفاي�ات املرتاكم�ة والتي ل�م ِ
املواطنني للسري فيه فضالً عن الروائح التي تتسبب بها.

اكرامية رمضان و العيد

* حسن التميمي

أعلن�ت مديري�ة الط�رق والجس�ور
يف ميس�ان ع�ن األعم�ال املنجزة يف
مشروع الجان�ب الثان�ي لطري�ق
البتيرة الرب�اط بين ميس�ان
ومحافظ�ات الف�رات األوس�ط
واملحال عىل رشكتني محلية وأخرى
حكومية.
وقال مدي�ر الطرق يعقوب يوس�ف
إن الرشكة الحكومية حققت نس�ب
إنجاز  %85م�ن أعمال فرش األتربة

للطري�ق فيم�ا وصلت نس�ب فرش
الحىص الخابط إىل  %30بينما وصل
انج�از القناط�ر إىل  %100للطري�ق
املمتد بطول  72كيلو مرت.
ه�ذا وقد ش�كا ع�دد م�ن املواطنني
وأصحاب مركبات م�ن تأخر انجاز
مشروع ك�ون الش�ارع قد تس�بب
بح�وادث مروري�ة نتيج�ة وج�ود
مطبات وتخسفات يف الطريق فضال
عن كونه مرور واحد.

غلق  8محال مخالفة

قاطع�ا ه�ذا اإلجراء و نعتربه تعس�فيا ونحن إذ
قضينا س�نتني م�ن الخدمه املجاني�ه وبال أدنى
مقابل س�واء عىل صعيد التعلي�م االلكرتوني او
الحضوري ...
ل�ذا نطلب م�ن جنابك�م الكريم الوق�ف معنا و
املطالبه بإلغاء كتاب الوزاره املجحف..

رحمة وليس نقمة
السيد رئيس الوزراء املحرتم أن شهر رمضان
املبارك ش�هر رحمة للعاملني وليس نقمة عىل
الفق�راء أن حظر التجول الذي تفرضه وزارة
الصحة وخلية األزمة هو بمثابة إعالن حرب
وانتقام م�ن الناس الفقراء وأصحاب األجور
اليومي�ة الذي�ن ال حول وال قوة له�م إال بالله
العلي العظيمب�دال من ف�رض الحظر طبقوا
إجراءات السلامة والتباعد املكاني وكان الله
يحب املحسنني

* سمري سعدون

اسم ثانوية
تخليدا لمعلمة
في الديوانية

وإتالف مواد غذائية منتهية الصالحية
أغلقت دائرة الرقابة الصحية يف ميس�ان  ٨محال مخالفة وأتلفت ٢٨
كغم مواد غذائي�ة منتهية الصالحية وأن�ذرت مالكيها ضمن حملتها
ملراقبة بيع املواد الغذائية يف األسواق املحلية.
وقالت صحة ميس�ان يف بيان إنها وبعد س�حب نماذج وإرس�الها إىل
مختبر الصح�ة العام�ة لبي�ان
صالحياتها لالستهالك اتضح أنها
غري صالح�ة لالس�تهالك البرشي
وت�م إتالفه�ا موقعي�ا وبمحضر
أصويل بحضور صاحب العالقة.
وأضاف انه تم غلق  ٨محل تجارية
ملخالفته�ا الشروط الصحي�ة
وع�دم التزامه�م بق�رار خلي�ة
األزم�ة الصحية علاوة عىل تغريم
أصحابها.

تشكيل مجلس إلعمار ذي قار

قرار مجحف

تحيه طيبه.....
السيد رئيس مجلس الوزراء املحرتم ال يخفى عىل
س�يادتكم القرار املجحف الذي ص�در من وزاره
التعليم العايل والبحث العلمي بأنهاء التعاقد مع
الذين تمت مبارشتهم بع�د تاريخ 2019-10-2
لغاية  2019-12-31أذا نرفض و نستنكر رفضا
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مناش�ده من شهر رمضان ،ش�هر الطاعه والخري إىل كل
الرشف�اء يف هذا البل�د ندعوكم للتضام�ن والوقوف معنا
فق�د ضاقت بنا س�بل الحياة ونحن نفترش أالرصفه يف
شوارع بغداد ُ
منذ شهور عديده بحثاً عن فرصه يف التعيني
والعيش الكريم يف ضل تغافل السلطات ملطالبنا املرشوعه
ندعوكم جميعاً ملش�اركة حملتنا الت�ي أطلقناها لنرصة
قضيتنا ....مع وافر أالحرتام.

مطالبات برفع الغوارق
الرساجي وازالة س�ياج ال
ب�ي ار يس ،م�ن النهر بما
يسهم بدخول املاء وتغيريه
يف املد والجزر.
واعتبروا يف مناش�دة
وصلتن�ا ان رف�ع الغوارق

طال�ب ع�دد م�ن س�كنة العش�وائيات يف منطق�ة
(الخرضاء) الواقعة يف مرك�ز مدينة الكوت الجهات
املعنية بإيقاف حمالت إزالة هذه املساكن.وقال عدد
منهم أن الواقع االقتصادي الذي تمر به هذه العوائل
اضطره�م إىل الس�كن فيه�ا ،بالرغم م�ن افتقارها
إىل أبس�ط مقومات الحياة.واض�اف آخرون أن عدم
وج�ود الخدم�ات وتك�دس النفاي�ات فيه�ا واملياه
اآلس�نة حولها إىل بؤرة لألمراض الت�ي أصابت عدد
منهم سيما االطفال وكبار السن.

مشروع طريق (البتيرة)

مناشدة بأسم
أالنسانية

حمالت للقضاء على الشنبالن

سكنة عشوائيات الكوت يطالبون بعدم إزالة مساكنهم

هيئة االستثمار التي تاخذ املشاريع من الفقراء وتهديها لالغنياء مقابل صفقات
تجن�ي منها ام�وال طائله..اه�ايل مجمع الريم�وك عوائل فقرية الجي�ش بالقوة
يجربهم عىل ترك منازلهم يف هذا الشهر الفضيل الجل عيون احد املستثمرين من
اج�ل بناء موالت ب�دل بيوتهم املتواضعة ..اذا الدولة ضدك ش�نو الحالالنتخابات
قادمة واملستثمر س�وف يؤمن مصاريف االنتخابات بدل اخراج الفقراء ورميهم
بالشارع ومنهم عوائل شهداء  ...حسبنا الله ونعم الوكيل .

* ايثار الحسني

ق�ررت املديري�ة العام�ة
لرتبية الديوانية تغيري اسم
ثانوية املتفوقات الثانية يف
مرك�ز املحافظة اىل ثانوية
مري�م للمتفوق�ات تخليدا ً
لذكرى املعلم�ة التي قتلت
عىل يد «سائق تاكيس».
وق�ال مدي�ر ع�ام املديرية
عقي�ل الجب�وري يف بي�ان
انه ت�م توجيه واصدار أمر
بتغيري اسم املدرسة إىل اسم
ثانوية مريم للمتفوقات.
يشار إىل أن األجهزة األمنية
عث�رت على جث�ة املعلمة
بعد قتلها من قبل الس�ائق
واعتقاله بعد ثالثة ساعات
من تنفيذ الجريمة بقضاء
السدير جنوبي الديوانية.

إىل السيد رئيس مجلس الوزراء
تس�عة أي�ام م�ن رمض�ان وبع�د عرشة أي�ام ويأت�ي راتب
املتقاعدين العس�كريني واملدنيني واملس�تفيد والوريث يعني
مثلم�ا الحكوم�ات الثالث وجي�ش املستش�ارين وجماعتهم
وحماياته�م ياخ�ذون اكرامية ش�هر رمضان وعي�د الفطر
املباركين احنا املتقاعدين نطالب بش�مولنا باكرامية ش�هر
رمضان وعيد الفطر املباركني وكان بزمن االحتالل االمريكي
بوق�ت بريمر ومن بعده الدكتور اي�اد عالوي يعطون 60الف
لش�هر رمضان املب�ارك و100الف لعب الفط�ر املبارك واآلن
الظرف صع�ب بكل تفاصي�ل الحياة وليك�ن املبلغ 250الف
دينار تس�اعد عىل تخفيف التكاليف علينا وكلكم راع وكلكم
مسؤول عن رعيته .

* سنا العسكري

تحذير

حذرت دائرة صحة ميسان املواطنني من ارتفاع مؤرش االصابات
بفيروس كورونا باملحافظة مشيرة اىل تس�جيل وفاة خمس�ة
مواطنين بالفيروس ورغم اقراره�ا بأنهم كان�وا يعانون كذلك
م�ن امراض اخرى بحك�م اعمارهم التي تج�اوزت الثمانني قبل
وفاتهم ،لكنها ش�ددت على ان هذا ال يدعو لالس�تهانة بكورونا
عىل حد تعبريها.
وانتق�د مدير عام الدائ�رة عيل العالق ما وصفه بالبطئ الش�ديد
لسير حمالت التطعيم معتربا ً انه مؤرش غري جيد وس�ط الحاجة
لتلقيح أكثر من  60اىل  % 70من املواطنني خالل  6أشهر لتحقيق
املناعة املجتمعية ووقف انتشار الوباء.

ارتفاع ارباح شركة ديالى العامة و انخفاض في تطوير وتحديث اساليب العمل
حققت رشك�ة دياىل العامة مبلغ
 5ملي�ار دين�ار خالل ش�هر آذار
امل�ايض يف مبيعاته�ا وتس�ويق
منتجاته�ا من مح�والت التوزيع
مختلف�ة الس�عات وتحدي�دا إىل
وزارة الكهرباء والقطاع الخاص.
وقال�ت الرشك�ة التابعة ل�وزارة
الصناعة واملعادن خالل بيان لها
تلقت(املراقب و الناس ) نس�خة
من�ه ،انها أبرمت ع�دة عقود مع
رشكات ودوائ�ر وزارة الكهرب�اء
خالل هذا العام
والقطاع الخاص ِ
لِتجهيزه�ا ِبمُ ح�والت التوزي�ع
وبمُ ختلف الس�عات واستطاعت
ِ
لِغاية شهر نيسان الحايل تجهيز
وبحدود
كميات من ه�ذه العقود ِ

 1000مُ حولة.
واضاف البيان ،ان للرشكة عقود
س�ابقة م�ع كهرب�اء الوس�ط
ُ
والف�رات األوس�ط
والجن�وب
واألعىل لِتجهيز ِبحدود  13مُ حولة
ُقدرة تم تجهيز أغلبها وان ُهناك
عق�د جدي�د مع كهرباء الوس�ط
والجنوب قيد التوقيع لِتجهيز 11
مُ حولة ِبسعات مُ ختلفة.
وبين ان الرشك�ة تواج�ه ع�دد
م�ن املُعوقات م�ن أهمها الديون
املُرتتب�ة ِبذم�ة وزارة الكهرب�اء
والبالغ�ة ِبح�دود  57مليار دينار
إضاف�ة إىل الظ�روف الصحي�ة
الصعب�ة ِبس�بب تفشي جائحة
كورونا.

واسط  ..المخابز واألفران تشكو
انقطاع الكهرباء خالل شهر رمضان
ش�كا عدد م�ن العاملني يف املخابز واألفران بمدينة الك�وت من انقطاع التيار
الكهربائي خالل ش�هر رمضان ومع ارتفاع درجات الحرارة األمر الذي شكل
صعوبة يف العمل خصوصا يف أوقات النهار.وقال عدد منهم أن املشكلة تتكرر
سنويا يف موس�م الصيف دون وجود أي حلول حقيقة لها بالرغم من الوعود
الت�ي تطلقه�ا الجهات املعني�ة لحل أزمة الكهرب�اء .يذك�ر أن مدينة الكوت
ش�هدت خالل اليومين املاضيين تراجع ملح�وظ يف تجهيز س�اعات التيار
الكهربائي ،بالتزامن مع بدء موجة الحر.

مع ارتفاع درجات الحرارة ..
تفاقم أزمة تجهيز الطاقة

الحكوم�ة
ش�كلت
املحلي�ة يف الديواني�ة
غرفة عملي�ات ملعالجة
أزم�ة تجهي�ز الطاق�ة
الكهربائية التي تس�جل
جراء االرتف�اع املفاجئ
لدرجات الحرارة.
وق�ال مس�ؤول لجن�ة
الطاق�ة يف دي�وان
مزع�ل
املحافظ�ة
الخزاعي يف بيان تسلمه
املرب�د إن توجيه�ا صدر
ع�ن محاف�ظ الديوانية
بتش�كيل غرفة عمليات
الزم�ة الطاقة يرتأس�ها
النائب الثاني للمحافظ،

وبعضوية مدير كهرباء
الديواني�ة ،ومس�ؤول
لجن�ة الطاق�ة ومعاون
األم�ن الوطن�ي ومدي�ر
الديواني�ة
اتص�االت
ومف�ارز م�ن األجه�زة
األمنية.
الخزاع�ي
وأوض�ح
أن لجان�ا مماثل�ة ت�م
تش�كيلها يف الوح�دات
برئاس�ة
اإلداري�ة
القائمقامين وم�دراء
الكهرب�اء
ش�عب
واألجه�زة األمنية تعمل
على رص�د الش�كاوى
املواطنني لحل األزمة».

وأض�اف أنه ت�م إصدار
توجيه ألصحاب املولدات
األهلي�ة ح�ول االلت�زام
بس�اعات التشغيل التي
تم�ت جبايته�ا والت�ي
أقرت م�ن الس�اعة 12
ظهرا وحتى الخامس�ة
بالتن�اوب
صباح�ا،
م�ع س�اعات التجهي�ز
الوطن�ي» ،مشيرا إىل
أن «الحكوم�ة املحلي�ة
جهزت أصحاب املولدات
بالوق�ود املدعوم لتامني
الكهرب�اء للمواطنين،
مقابل س�تة آالف دينار
لألمبري الواحد».
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علماء :البشرية تواجه «أكبر تحد على
اإلطالق» في العشرين عاما القادمة
اقترح عالم ب�ارز أن الهجم�ات اإللكرتونية يمك�ن أن تش�كل «التحدي األكرب»
للبرشية يف الس�نوات العرشين املقبلة.ويف حني أن الكثري من تركيز العالم ينصب
عىل جائح�ة «كوفيد »19-والحج�م الهائل لتأثريه خالل الع�ام املايض ،ربما تم
تحوي�ل االنتب�اه ع�ن األخطار األرضي�ة األخرى.وش�ارك مارتن ري�س ،الفلكي
امللكي الربيطاني ،نظريته هذه خالل حديث مع عالم الفيزياء الفلكية األمريكي
فريدري�ك الم�ب ،بجامع�ة إلينوي وعض�و هيئة
تدريس أسايس يف برنامج الحد من التسلح ونزع
السالح واألمن الدويل ،وفقا لتقارير .EarthSky
وكان ه�ذان العامل�ان الرائدان ضم�ن املتحدثني
يف االجتم�اع االفترايض للجمعي�ة الفيزيائي�ة
األمريكية ،وه�ي منظمة تأسس�ت عام 1899
لتعزي�ز املعرف�ة بالفيزياء.وعن�د مناقش�ة
العقبات التي تواجه البرشية يف املس�تقبل ،أثار
ري�س فك�رة أن الهجمات اإللكرتوني�ة من بني
أكبر التحدي�ات نظ�را لس�هولة إطالقها.وقال
ريس ،وهو أيضا املؤسس املشارك ملركز دراسة
املخاط�ر الوجودي�ة بجامع�ة كامربيدج« :م�ا يخيفني حقا هو أن�ه من املمكن
صنع سالح بيولوجي أو التس�بب يف هجوم إلكرتوني باستخدام الحد األدنى من
املعدات ،واملعدات األساس�ية متاحة للعديد من األشخاص .أرى أن التحدي األكرب
يف العرشين عاما القادمة هو ضمان عدم حدوث هذا».

صياد أسترالي يصطاد سمكة
تونة تزن  271كغم
اصطاد صياد أسترايل س�مكة تونة ذات زعان�ف زرقاء تزن 271
كغ قبالة الساحل الشمايل لنيو ساوث ويلز بأسرتاليا.
وقال مدير التوريد واألعمال يف سوق السمك يف سيدني إريك بول،
إن السمكة كانت يف حالة جيدة جدا.
وأشار إىل أنه عادة ما تعرض يف السوق
األسترالية أس�ماك التونة الت�ي عادة
يرتاوح وزنها بني  40كغ إىل  50كغ.
وذك�رت صحيف�ة «ديلي مي�ل»
الربيطاني�ة أن�ه يت�م بي�ع األس�ماك
الثمينة للمطاعم الش�هرية لألسماك يف
أسواق سيدني.
يذك�ر أن أغلى س�مكة يف العالم كانت
تزن  276كغ م�ن التونة ذات الزعانف
الزرق�اء التي تم اصطياده�ا من محافظة أوموري الش�مالية يف
اليابان ،حيث بيعت مقابل  2.6مليون دوالر يف عام .2020

بريطانيا ..خطط إلنتاج لقاحات
مخصصة لسالالت كورونا المتحورة
يف خط�وة جدي�دة على طري�ق صد وب�اء «كوفي�د  ،»19كش�فت مجموعة
أوكسفورد للقاحات يف بريطانيا ،خططها إلنتاج لقاحات مخصصة ملكافحة
السلاالت املتح�ورة من فيروس كورونا املس�تجد.وتوقع مدي�ر املجموعة
الربوفيس�ور أن�درو بوالرد ،أن تك�ون اللقاحات املطورة ملواجهة السلاالت
الجديدة جاهزة بحلول ش�هر س�بتمرب املقبل.وكانت طف�رات كورونا التي
أدت إىل ظهور سالالت جديدة من الفريوس يف عرشات الدول ،أثارت الشكوك
بش�أن فعالية اللقاح�ات الحالية.ومع ذلك ،قال ب�والرد ،الذي توىل اإلرشاف
عىل تجارب لقاح «أكسفورد أسرتازينيكا»،
إن اللقاحات بصورتها الحالية تؤمن بعضا
من الحماية ضد السالالت املتحورة ،مشددا
على أن وب�اء كورون�ا ل�ن يك�ون ضاغطا
عىل البالد خالل األش�هر املقبلة.ويف مقابلة
صحفي�ة بمناس�بة م�رور عام على تلقى
أول ش�خص جرعة من لق�اح كورونا إبان
فترة التجارب الرسيرية ،أوضح أن انتصار
بالده على وباء كورون�ا كان أمرا غري وارد
قبل نح�و عام.وأوضح بوالرد يف ترصيحات
لصحيف�ة «دييل ميل» الربيطانية ،أن اللقاحات هي الحل للخروج من دوامة
اإلغالقات التي ال تنتهي حول العالم.وأش�اد العالم الربيطاني بالجموع التي
هبت للمش�اركة يف التجارب الرسيرية العام املايض ،مما أتاح املجال لتطوير
اللقاح�ات وإخراجها إىل حيز الوجود.وس�جلت بريطاني�ا أكثر من  4ماليني
إصابة بفريوس كورونا ،تويف منهم  127ألفا ،فيما انخفض معدل اإلصابات
اليومية من قرابة  70ألفا يف يناير املايض ،إىل أقل من  3آالف يف األيام األخرية.
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ماذا تشرب مع وجبات طعامك للحصول على أكبر قدر من الحديد؟
ربم�ا يجعل تن�اول مرشوب مع وجب�ة اإلفطار أو
الغ�داء أو العش�اء وجبت�ك أكثر متع�ة .ولكن هل
فك�رت فيم�ا إذا كان املشروب ال�ذي تخت�اره قد
يؤث�ر على طريق�ة امتص�اص جس�مك للعنارص
الغذائية يف طعامك؟وتسمى العوامل الغذائية التي
يمك�ن أن تزيد من امتص�اص العن�ارص الغذائية
األخرى ،املحس�نات ،بينما تلك التي يمكن أن تقلل
م�ن امتصاص العن�ارص الغذائية األخرى تس�مى
مثبط�ات ،أو مض�ادات املغذيات.ويعد الحديد أحد
أكث�ر أنواع نقص املغذيات ش�يوعا يف جميع أنحاء
العالم ،ويمكن أن يؤدي إىل حالة تس�مى فقر الدم
الناج�م عن نقص الحديد.ل�ذا ،إذا كنت تبحث عن
زيادة مس�تويات الحديد لديك ،فإن األمر يس�تحق
التفكير ليس فقط فيما تأكله ،ولكن يف ما ترشبه
أيضا.ويمكن أن يحدث نقص الحديد عندما ال
نحص�ل عىل ما يكفي م�ن املعدن ،أو
عندم�ا ال نمت�ص الحدي�د بالقدر
الذي يحتاجه الجسم .وهو أكثر
ش�يوعا عند النس�اء ويمكن أن
يس�بب الضع�ف واإلره�اق من
بين أع�راض أخ�رى.وإذا كنت
قلقا من احتم�ال إصابتك بنقص
الحدي�د ،فيمكن�ك إج�راء فح�ص دم
م�ن طبيب�ك العام .وهن�اك نوعان من أش�كال

وقالت وكالة األنباء السعودية إن القمر
العمالق س�يظهر يف س�ماء اململكة بعد
غ�روب ش�مس ي�وم الثالث�اء  27أبريل
الجاري عند األفق الرشقي.
وأوضحت أن القمر سيظهر «بحجم أكرب
يق�در بنحو  14يف املئة ،وبس�طوع أكثر
بنح�و  30يف املئ�ة مما ه�و عليه يف
أبعد نقطة بس�بب اكتمال القمر
بدرا ً عند الساعة  6:31صباحا ً
بتوقي�ت اململك�ة ومروره يف
أق�رب نقط�ة م�ن األرض
على مس�افة 357,615
ك�م م�ن األرض».وق�ال
رئيس قس�م علوم الفلك
والفض�اء بجامع�ة امللك
عبدالعزي�ز ،الدكت�ور
حس�ن محم�د عسيري،
إن�ه يمك�ن رص�د القم�ر
العمالق قبل رشوق الشمس
مب�ارشة يف نف�س الي�وم
 27أبري�ل عن�د األف�ق الغربي.
وأوضح« :س�تتكرر ه�ذه الظاهرة
يف  26ماي�و املقبل حيث يك�ون القمر

الحدي�د يف وجباتن�ا الغذائي�ة :الحدي�د الهيم�ي
والحدي�د غير الهيمي.والهيم ه�و بروتني يحتوي
عىل الحديد ويشكل جزءا من الهيموجلوبني ،وهو
بروتين يف خاليا ال�دم الحم�راء ينقل األكس�جني
إىل جمي�ع أنح�اء الجس�م.ويوجد حدي�د الهيم يف
مص�ادر الغ�ذاء الحيواني�ة ،مث�ل اللح�وم ،ويت�م
امتصاصه بس�هولة أكرب يف الجسم.ويوجد الحديد
غير الهيم�ي يف األطعم�ة النباتية ،مث�ل الحبوب
والفاصوليا واملكرسات ،وهو أقل س�هولة
يف االمتصاص.
و س�يؤ د ي
ا ختي�ا ر

مشروب يحت�وي على فيتامين  ،Cمث�ل عصري
الربتق�ال أو الطماط�م أو الجريب ف�روت ،يف وقت
قريب من وجبتك إىل زيادة كمية الحديد غري الهيمي
ال�ذي يمك�ن امتصاصه.ويف إحدى الدراس�ات ،زاد
 100مل�غ م�ن فيتامين  Cمن امتص�اص الحديد
بمق�دار أربع�ة أضع�اف .وه�ذا يع�ادل تقريبا ما
تحص�ل علي�ه م�ن
ك�وب واح�د
م�ن عصير

الربتقال.ويع�د وض�ع ذل�ك يف االعتبار أم�را مهما
بشكل خاص لألش�خاص الذين ال يأكلون اللحوم،
حي�ث أن كل الحدي�د املوجود يف نظامه�م الغذائي
س�يكون م�ن الحدي�د غير الهيمي.ويعد الش�اي
مرشوبا ش�هريا مع وجبات الطع�ام وغالبا ما يتم
االس�تمتاع ب�ه م�ع الوجب�ات ،لكن�ه يحتوي عىل
مركب نش�ط بيولوجيا يسمى التانني ،وهو مثبط
المتص�اص الحديد غير الدموي.ويصن�ف التانني
كمركب عضوي يس�مى بوليفين�ول .ويوجد أيضا
يف العدي�د من األطعمة بما يف ذلك الكاكاو واللوز
والعنب والتوت والرمان والتوابل (عىل س�بيل
املث�ال ،الفانيلي�ا والقرف�ة) ،والت�ي قد تجد
طريقها إىل املرشوبات مثل العصائر.
ولس�وء الح�ظ ،األخب�ار ليس�ت أفض�ل مل�ن
يرشب�ون القه�وة ،حي�ث تحت�وي القه�وة أيض�ا
على م�ادة التانين .كم�ا يع�د حم�ض
الكلوروجيني�ك املوجود يف القهوة مثبطا
مهما المتصاص الحديد.
ويصنف الشاي والقهوة من أقوى
مثبطات الحدي�د .ويمكن لفنجان
الش�اي أن يقل�ل م�ن امتص�اص
الحدي�د بنح�و  %75إىل  ،%80وكوب من
القهوة بح�وايل  .%60وكلم�ا كان تركيزهم
أقوى ،كان التأثري أكرب.

عالمتان في الفم تدالن على ارتفاع مستويات السكر في الدم
يب�دو داء الس�كري م�ن الن�وع الثاني
غري ض�ار للوهلة األوىل ألن األعراض ال
تش�عر املريض بالضرورة بتوعك .ويف
الواق�ع ،يمكن�ك التعايش م�ع الحالة
املزمنة لسنوات دون معرفة ذلك.
ويميل مرض الس�كري إىل تأكيد نفسه
فقط عندما تكون مستويات السكر يف
الدم مرتفعة باستمرار ،وعندما يحدث
ذلك ،قد يظهر نوعان من املؤرشات عىل
ارتفاع نسبة السكر يف الدم يف الفم.
وتتمثل هذه املؤرشات يف حدوث جفاف
يف الفم أو رائحة َ
نفس برائحة الفاكهة.
ويشرح الدكت�ور رال�ف أبراه�ام،
استشاري مرض السكري واضطرابات
الده�ون والغ�دد الصم�اء ،العالم�ات
املن�ذرة مل�رض الس�كري م�ن الن�وع
الثاني ،قائال« :قد يكون الس�بب األكثر
وضوح�ا هو جف�اف الف�م ولكن ربما
يزيد الشك يف وجود خطأ ما إذا قضيت
الليل بالفعل يف االستيقاظ كثريا للتبول
والشعور بالعطش».
وكم�ا يشرح الدكت�ور أبراه�ام ،فإن
العط�ش وزي�ادة التب�ول م�ن م�رض
الس�كري معروف�ان جي�دا ويحدث�ان
عندما يكون مستوى الجلوكوز يف الدم
مرتفعا حقا.
وأوض�ح« :أول يشء يمك�ن رص�ده يف
الصباح هو جفاف الف�م والحلق الذي
ينبغي أن ينبه املرء ملرض السكري».
ويحدث جفاف الفم عندما يكون هناك
نقص يف اللعاب يف الفم .ويساعد اللعاب
على التحك�م يف مس�تويات البكتريي�ا
باإلضافة إىل موازن�ة وإزالة األحماض
املوجودة حول األسنان واللثة.

نسبة السكر يف الدم (فرط سكر الدم)
يؤثر عىل مرىض السكري.
وإذا لم يتم عالج فرط سكر الدم ،فقد
يتس�بب يف تراك�م األحماض الس�امة
(الكيتونات) يف الدم والبول (الحماض
الكيتون�ي) ،و»تش�مل العالم�ات
واألعراض َ
نفسا برائحة الفواكه».
وإذا الحظت أيا من العالمات التحذيرية
الس�ابقة املرتبطة بارتفاع مستويات
السكر يف الدم ،فمن الرضوري أن تتخذ
خطوات لخفض مس�تويات السكر يف
الدم.
ويمكن أن تس�اعد التغيريات الصحية
يف نمط الحياة عىل استقرار مستويات
الس�كر يف ال�دم ،وبالت�ايل تجنب خطر
التسبب يف غيبوبة السكري.

وعندم�ا يك�ون الش�خص مصابا بداء
الس�كري م�ن الن�وع الثان�ي ،ال ينتج
جس�مه ما يكفي من اإلنس�ولني أو ال
ينتج اإلنس�ولني أو ال يستخدمه جيدا.
ث�م يظ�ل الجلوكوز يف ال�دم وال يمكنه
الوصول إىل الخاليا.
وعندما ال يتمكن الجسم من الحصول
عىل الطاقة من الجلوكوز ،فإنه يحرق
الدهون يف مكانها.
وتخل�ق عملية ح�رق الده�ون تراكما
لألحم�اض يف الدم تس�مى الكيتونات،

والتي تؤدي إىل حماض كيتوني
س�كري ( )DKAإذا ل�م يت�م
عالجها.
ورائح�ة الفم الكريهة هي عالمة
عىل وج�ود مس�تويات عالية من
الكيتون�ات ل�دى ش�خص مصاب
بالفعل بمرض السكري.
وه�و أيضا أحد األع�راض األوىل التي
يبحث عنها األطب�اء عند التحقق من
الحماض الكيتوني السكري.
وقالت مؤسس�ة مايو كلينك إن ارتفاع

هـــاتف غـــاالكسي أس  22ألتـــــرا
كش�فت ترسيبات ع�ن تصميم هاتف
«سامسونغ» من طراز «غاالكيس إس
 22ألرتا» ،ال�ذي يتوقع خرباء أن يدعم
مجموعة من التقنيات املميزة.
وأظه�ر الفيدي�و الذي نرشت�ه رشكة
التصمي�م «دي ب�ي إس» ،هات�ف
«سامس�ونغ» م�ن ط�راز «غاالكسي

الكشف عن موعد ظهور «القمر العمالق»
ً
قليلا إىل األرض بنس�بة  0.04يف
أق�رب
املئة».وذكر الدكتور حس�ن عسريي «يف
حال صفاء الج�و من الغيوم وخلوه من

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

الغب�ار فإن أفضل وق�ت لرصد وتصوير
ه�ذه الظاه�رة الفلكية يك�ون يف نفس
ي�وم  27أبريل عندما يقع القمر بالقرب
من األفق الرشق�ي حيث يمكن مقارنته
بم�ا حوله وبهذا يظه�ر اختالف حجمه
وس�طوعه» ،مفي ًدا أن�ه يصعب تمييز
هذا االختالف عندما يصبح مرتفعا ً
يف الس�ماء.وتحدث ظاه�رة
القم�ر العمالق عندما يكتمل
القم�ر بدرا ً ويق�ع بالقرب
من أق�رب نقطة يف مداره
ح�ول األرض.وي�دور
القم�ر ح�ول األرض يف
مدار بيضاوي الش�كل،
وعليه فإن املس�افة بني
القم�ر واألرض تتغير
خالل الش�هر ،حيث يمر
القمر مرة يف أقرب نقطة
يف مداره حول األرض ومرة
أخرى يف أبعد نقطة يف مداره،
وله�ذا يختلف حجم وس�طوع
القم�ر يف الش�هر الواح�د وف�ق
موقــــعه من هاتني النقطتني.

إس  22ألترا» ،ال�ذي يأت�ي بهي�كل
رفيع ،ويدعم مجموعة من الكامريات
الت�ي يتوق�ع أن تك�ون مط�وّرة م�ن
قب�ل «أوليمب�وس» ،لتوفير تجرب�ة
تصوير ممي�زة وخصوصا مع لقطات
«السيلفي».
وأش�ار الفيديو الذي نرشه موقع «تي

 »3املتخص�ص باألخب�ار التقني�ة ،إىل
وج�ود كاميرا «س�يلفي» خاص�ة
تح�ت شاش�ة الع�رض الخاص�ة
بالهاتف.
كذل�ك يدع�م الهات�ف قل�م «إس»،
وال�ذي كان متوفرا يف الطراز الس�ابق
«غاالكيس إس  21ألرتا».

ّ
توهج حطم الرقم القياسي يندلع من أقرب نجم إلى نظامنا الشمسي !
ينفخ «بروكس�يما سينتوري» غضبه
بين الحين واآلخ�ر يف ع�رض الم�ع
لإلش�عاع ،مثل معظم النجوم القزمة
الحم�راء ش�ديدة الح�رارة ،حي�ث
تنس�كب تيارات م�ن البالزما والضوء
إىل نظامه.
وبالنس�بة لن�ا ،ف�إن مش�اهدة هذه
االنفج�ارات من مس�افة آمنة تعطي
نظرة ثاقبة آلليات الفيزياء النجمية.
ويف ع�ام  ،2019درّب علم�اء الفل�ك
تس�عة تلس�كوبات ح�ول العالم عىل
مراقب�ة «بروكس�يما س�ينتوري» يف
جلسة ماراثونية مدتها  40ساعة.
ول�م يك�ن م�ن املخط�ط تفوي�ت أي
تفاصي�ل  -باس�تخدام التلس�كوبات
مثل مصفوفة «باثفايندر» األسرتالية
املربع�ة ،ومصفوف�ة أتاكام�ا الكبرية
املليمرتية/م�ا دون املليمتر ،والقمر
الصناع�ي العابر الس�تطالع الكواكب
الخارجي�ة ،فقد اس�تمعوا إىل ترددات
متع�ددة ،م�ن الرادي�و إىل األش�عة
الس�ينية.وتقول عامل�ة الفيزي�اء
الفلكي�ة مرييدي�ث ماكغريغ�ور ،من
جامعة كول�ورادو بول�در« :إنها املرة
األوىل الت�ي نحظ�ى فيها به�ذا النوع

من التغطية متع�ددة األطوال املوجية
للتوهج النجمي».ولم تكتف خمس�ة
م�ن أدواتهم بمش�اهدة أكبر توهج
يمكن مالحظته يف نظام «بروكس�يما
س�ينتوري» حتى اآلن ،بل كان توقيع

وعلى الرغم من أنه أكبر من الناحية
التقني�ة ،فق�د أصبح أكث�ر إرشاقا بـ
 14000م�رة عىل مدى بضع ثوان ،إال
أن ه�ذا النش�اط األح�دث كان إىل حد
كبري يف شكل أطوال موجية ال يمكننا

االنفج�ار الربكاني غريب�ا بما يكفي
لإليح�اء بوجود نوع جدي�د تماما من
األحداث الشمسية.ومرة أخرى يف عام
 ،2016اكتش�ف علم�اء الفل�ك وهجا
فائقا مش�ابها ،يمكن رؤيته من دون
تلسكوبات.

رؤيتها ،كما هو الحال يف األجزاء فوق
البنفسجية والراديو من الطيف.
وكان العث�ور على مثل ه�ذا االرتفاع
القوي يف منطقة الراديو ملوجات مدى
املليمتر غير متوقع تمام�ا ،ما جعل
هذا التوهج يستحق االهتمام حقا.

وتق�ول ماكغريغ�ور« :يف امل�ايض،
لم نك�ن نع�رف أن النج�وم يمكن أن
تش�تعل يف نط�اق املليمتر ،ل�ذا فهذه
هي امل�رة األوىل التي نبح�ث فيها عن
مشاعل املليمرت».
ويوف�ر توقي�ت وطاق�ات األط�وال
املوجي�ة املختلفة للض�وء يف التوهج،
لعلم�اء الفيزياء الفلكية نظرة جديدة
على اآللي�ات الكامن�ة وراء إنت�اج
التوه�ج ،م�ع إضاف�ة تفاصي�ل إىل
نماذجنا.
كما أن معرفة أن التوهجات الشمسية
املنبعثة يف هذا الجزء من الطيف يعني
أن الباحثين س�يكونون أكث�ر ميلا
لتدريب مجموعة أكرب من األدوات عىل
نجوم متغيرة يف املس�تقبل ،عىل أمل
التقاط «همس طائش» من اإلش�عاع
ال�ذي فاتهم من قبل.ول�ن تكون هذه
آخ�ر نوب�ة غض�ب سنش�اهدها من
«بروكس�يما س�ينتوري» ،وربم�ا لن
تكون األكبر .ويف حني أن هذا الثوران
غري املعتاد كان أكبر التوهجات التي
ش�وهدت خالل نافذة املالحظات التي
اس�تمرت  40س�اعة ،إال أنها لم تكن
الوحيدة التي رآها الباحثون.

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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نجح الروبوت الجوال «برسيفرنس»
التابع لوكالة الفضاء األمريكية
«ناسا» يف تحويل ثاني أكسيد الكربون
يف الغالف الجوي لكوكب املريخ إىل
أكسجني.وأفاد املسؤول يف «ناسا»
جيم رويرت بأنها محاولة أوىل بالغة
األهمية لتحويل ثاني أكسيد الكربون
إىل أكسجني عىل املريخ.
وكانت تلك املحاولة قد أجريت يف 20
أبريل ،وتأمل «ناسا» يف أن تسهم
النسخ املستقبلية من األداة التجريبية
املستخدمة لهذا الغرض يف تمهيد
الطريق الستكشاف البرش الكوكب
األحمر ،حسب وكالة الصحافة
الفرنسية.وتُغني هذه األداة التجريبية
عن تحميل كميات كبرية من األكسجني
تُستَخدَم لدفع الصاروخ يف رحلة

عودته من األرض ،إضافة إىل أهميتها
يف كونها تتيح إنتاج األكسجني لرواد
الفضاء املستقبليني،
وهذا الجهاز الذي أطلقت عليه تسمية
«موكيس» (األحرف األوىل باإلنجليزية
لعبارة «تجربة استخدام موارد املريخ
باألكسجني يف املوقع») هو علبة مذهبة
بحجم بطارية سيارة ،وهو مثبت
يف الجهة اليمنى من مقدم العربة.
ويستخدم الجهاز الكهرباء والكيمياء
لتقسيم جزيئات ثاني أكسيد الكربون،
وإنتاج األكسجني من جهة وأول
أكسيد الكربون من جهة أخرى.يذكر
أن «موكيس» أنتج يف تجربته األوىل 5
غرامات من األكسجني ،وهو ما يكفي
للتنفس ملدة عرش دقائق لرائد فضاء
يمارس نشاطا ً طبيعياً.

«جيرنيكا» جديدة من الشوكوالتة !

دون صح�ة ص�دور ،كم�ا يمكن�ه كفالة 10
ً
موظفا يف وزارة
أشخاص ،أما إذا كان الكفيل
أخرى فيكون بتأييد وصحة صدور ترسل بيد
املعتمد يف اليوم ذاته».
وأشار إىل «استعداد الرشكة إلضافة منظومة
الغاز لجميع الس�يارات التي تعمل بمنظومة
البنزين يف العراق ،حي�ث بلغ عدد الورش 24
ورش�ة ،باإلضاف�ة إىل وج�ود م�ن  45إىل 50
منفذًا منترشً ا يف بغداد واملحافظات».
ويف ما يتعل�ق بمخاوف املواطنني من انفجار

أم تخسر معركة قضائية إلبقاء
طفلتها على قيد الحياة !

هذه بعض "الجمعيات
كومي�ة يف الس�عودية
عي�م الس�ابق لتنظيم
ن.كما اتهمت الوثيقةخرست أم بريطانية دعوى اس�تئناف رفعتها أمام املحكمة األوروبية
كانت عىل علم بانتماءلحقوق اإلنس�ان ،من أجل إبقاء طفلتها /خمسة أعوام /التي تعاني
طف�ي الطائ�رات الذينمن تلف دماغي ،عىل قيد الحياة.
رب لتنظيم "القاعدة" .وكان�ت ب�اوال بارفيت ،الت�ي تعاني ابنته�ا بيبا نايت من تلف ش�ديد
بالدماغ يف مستش�فى إيفلينا لألطفال يف لندن ،قدمت اس�تئنافا أمام
املحكم�ة األوروبي�ة لحق�وق اإلنس�ان يف سرتاس�بورج بعدما قضت
املحكمة العليا بلندن يف يناير املايض ،بإمكانية توقف األطباء  -بصورة
قانونية -عن تقديم العالج الداعم لحياة ابنتها وتركها للموت.
ورفضت محكمة االستئناف واملحكمة العليا يف بريطانيا إلغاء الحكم،
مما دفع بارفيت إىل رفع قضيتها يف الخارج.
إال أن املحكمة أعلنت أن قضية بارفيت غري مقبولة.
وق�ال قضاة املحكمة األوروبية لحقوق اإلنس�ان يف بيان لهم ،إن بيبا
تعاني من «تلف دماغي حاد» ،وأنها يف «حالة غيبوبة دائمة ،مع عدم
وجود أمل يف تحسنها».

عىل مشهد غروب رائع وشعار:
“زوروا زامبيا الحثالة حيث لن تجدوا
نجومًا وخطو ً
طا إال يف السماء وعىل
الحمري الوحشية».وكانت هيئة
السياحة الزامبية الرسمية رصدت
إقباال ً كبريا ً للمشاهدة وطلب زيارة
الدولة واملحميات الطبيعية قبل
انتشار فريوس كورونا يف عام 2020
للبلد باعتباره وجهة حيث املشاهد
الطبيعية الرائعة والحياة الربية
املذهلة هما ورقتها الرابحة.ووضع
املوقع معلومات عامة حول زامبيا
باإلضافة إىل نصائح حول السفر
والعديد من الصور والفيديوهات التي
تساعد يف توثيق التجربة اإلفريقية.

تعكف مجموعة من صانعي الشوكوالتة يف إقليم الباسك بإسبانيا عىل إنتاج
نسخة من لوحة (جرينيكا) ..تحفة الرسام بابلو بيكاسو التي تصور قصف
مدينة صغرية يف إقليم الباسك عام  ،1937الستعراض مهاراتهم واالحتفاء برتاثهم
الثقايف .ورسم بيكاسو جرينيكا ،إحدى أشهر اللوحات يف العالم ،بعد القصف الذي
نفذته طائرات حربية من أملانيا النازية وإيطاليا الفاشية ملساعدة قوات الجنرال
الفايش فرانثيسكو فرانكو خالل الحرب األهلية اإلسبانية .وتصور اللوحة التكعيبية
الضخمة ،التي تزين أحد الجدران يف متحف امللكة صوفيا للفنون يف مدريد ،مشهدا ً
مروعا ً باللونني األبيض واألسود يزخر بوجوه لبرش وحيوانات يعلوها الهلع والرعب.
وبالنسبة للعديد من أبناء الباسك ،تشكل ذكرى القصف ورد فعل بيكاسو الفني
جزءا ً من هويتهم الثقافية.

املنظومة ،نّ
بي املوسوي ،أن «هذه املخاوف
دخيل�ة وليس له�ا أي صح�ة ،خاصة وأن
املنظوم�ة تتحمل درجة ح�رارة  70درجة
مئوية وال تش�كل رض ًرا ،والدليل السيارات
الحكومية التابعة للوزارة والتي تعمل منذ
ثالث سنوات ،خاصة يف سيارات (البيك آب)
الت�ي توض�ع املنظومة يف حوض الس�يارة
املكش�وف والذي يتعرض للحرارة بش�كل
مبارش ،ولم يح�دث أي خطر مما ذكر من
شائعات».

نيجيريون يصنعون
أزياء من النفايات !
يف أح�د أحي�اء الج�وس أكبر م�دن نيجريي�ا
يخوض مجموعة من املراهقني وس�ط كومة
م�ن الزجاج�ات وعب�وات الطع�ام واألكياس
البالستيكية تسد أحد املجاري املائية.
ويض�ع أف�راد املجموع�ة قف�ازات وكمامات
اللتق�اط ه�ذه األش�ياء املهمل�ة وجمعه�ا يف
أكي�اس القمام�ة .وقالت إيس�وهي أوزيجبو
الناش�طة يف مجال محاربة تغري املناخ البالغة
من العمر  15عاما ً والت�ي تقود مجموعة من
الصغار معلق�ة عىل رضورة معالجة القضايا
البيئية «نحن بحاجة للبدء اآلن ألن أوان إنجاز
أي يشء س�يكون قد فات بعد بضع سنوات».

«زلة لسان» تحوّ ل أفقر دول العالم إلى وجهة سياحية جاذبة

لم يتخيل أحد أن تكون «زلة لسان»
للرئيس األمريكي السابق دونالد
ترامب سببا ً يف إلهام القائمني عىل
صفحة الفيسبوك ألفقر دول العالم
وإفريقيا إىل استغالل ما قاله أثناء
وصفه لبعض الدول الفقرية «بالدول
الحثالة».ووضع القائمون عىل
الصفحة الكلمة التي قالها يف صفحة
السياحة يف زامبيا عىل موقع الفيس
بوك لتنترش بشكل كبري يف العالم
وتحولها إىل موقع سياحي بارز
وتصبح إعالنًا ترويجيًا رائعًا وتحوال ً
إىل دعوة السياح لزيارة زامبيا.يذكر
أن اإلعالن املنشور عىل صفحة زامبيا
تورز دوت كوم عىل الفيسبوك يحتوي
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غاز أوكسجين
يمكن تنفسه على سطح المريخ

إقبال كبير على تحويل السيارات لمنظومة الغاز اً
بدل من البنزين

ش�هد املدة القليل�ة املاضية إقب�الاً كبريًا من
قبل املواطنني عىل تحويل السيارات ملنظومة
الغ�از بدلاً م�ن منظومة البنزي�ن بعد تجاوز
حال�ة الخوف م�ن ش�ائعات انفجارها التي
أصبحت من املايض وغدت مسألة اعتيادية يف
شوارع بغداد واملحافظات .
من جهتها قالت وزارة النفط ،إن هناك إقبالاً
كبريًا من قبل املواطنني عىل تحويل السيارات
ملنظوم�ة الغ�از بدلاً م�ن منظوم�ة البنزين،
فيما لفت�ت إىل أن عدد الس�يارات التي تعمل
بمنظومة الغاز بلغت  17ألف س�يارة  ،مبينة
إن س�عر منظومة الغاز يبلغ  500ألف دينار
مع صيانة مجانية ملدة عام كامل ،واملنظومة
من مناشئ عاملية رصينة إيطالية وتركية.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة لتعبئ�ة
وخدم�ات الغ�از التابعة ل�وزارة النفط ،عيل
عب�د الكري�م املوس�وي،يف ترصي�ح تابعت�ه
(املراق�ب العراق�ي) إن «عدد الس�يارات التي
تعم�ل بمنظومة الغ�از بلغ  17ألف س�يارة،
وما يق�ارب م�ن  80إىل  100س�يارة تضاف
لهذا العدد ش�هريًا» ،الفتًا إىل أن «هناك إقبالاً
كبريًا من قبل املواطنني عىل التحويل ملنظومة
الغاز» .وأضاف« ،يبلغ س�عر املنظومة 500
ألف دينار مع صيانة مجانية ملدة عام كامل،
واملنظومة من مناشئ عاملية رصينة إيطالية
وتركية ،وتم تقديم تس�هيالت للمواطنني من
خالل بيع املنظومة بالتقس�يط بدفع  50ألف
دينار ش�هريًا من دون فوائد وبشكل ميرس،
كم�ا أن س�عر املنتج  200دين�ار للرت الواحد،
بينما س�عر لرت الغاز يف إقليم كردستان 375
دينا ًرا».
نّ
وبي املوسوي ،أن «إجراءات الدفع بالتقسيط
ميسرة ج�دًا بوج�ود كفي�ل ،ف�إذا كان هذا
ء القتلى واملصابني يفالكفي�ل م�ن وزارة النفط تك�ون كفالته من
حتوت أيضا ً عىل أسماء
ى القضائية الجماعية
املحكم�ة االتحادية يف
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وتسبَّبَ اإلعالن الذي انترش برسعة
يف مواقع التواصل االجتماعي وتم
مشاركته عرب آالف املشاركات إىل
ازدياد الطلب عىل معرفة زامبيا
والجهات السياحية املتوافرة فيها،
وفقا لصحيفة سبق اإللكرتونية.
جدير بالذكر أن زامبيا تتميز بجمالها
الطبيعي ،الذي يتمثل يف الحياة
الطبيعية الربية ،أما العاصمة فهي
مدينة لوساكا فهي أكرب مدنها تعد
اللغة اإلنجليزية هي اللغة الرسمية
وعدد  17مليون نسمة ويدين وعملتها
هي الكواشا زامبي والريال السعودي
يساوي  8كواشا وتحوي عىل بحرية
تنجانيقا.

أطفال اليابان يحلمون
بوظيفة «يوتيوبر»
كشفت دراسة أن أطفال اليابان
يحلمون أن يصبحوا عندما يكربون
يوتيوبر بالنسبة لألوالد وطاهية
حلويات بالنسبة للبنات.
أجرت الدراسة االستقصائية
عىل مستوى البالد ،رشكة أديكو
اليابانبة املتخصصة يف تقديم
خدمات املوارد البرشية ،حيث طلبت
من  900طالب وطالبة يف املدارس
االبتدائية واإلعدادية الوظيفة التي
يريدون القيام بها يف املستقبل.
بشكل عام ،اختارت الفتيات يف
املدارس االبتدائية واإلعدادية عىل
حد سواء طهي الحلويات كأفضل
وظيفة لهن ،واختار األوالد يف
املدرسة االبتدائية أن يصبحوا
يوتيوبر ،بينما قال األوالد يف املرحلة
اإلعدادية إنهم يريدون أن يصبحوا
موظفي رشكات.
عىل الرغم من أن عددًا قليال ً جدًا
من أطفال املرحلة االبتدائية قالوا
إنهم يريدون أن يكونوا موظفني
يف رشكة أو موظفني حكوميني ،إال
أنه يف املرحلة اإلعدادية كانت هاتان
الوظيفتان األعىل للبنني وثاني
وثالث أعىل خيارين للفتيات ،مما
يشري إىل أنه كلما اختلفت املرحلة،
كان األطفال أكثر واقعية ،ويبحثون
عن املزيد من االستقرار يف وظيفة
املستقبل.

عملة دوجكوين« ..مزحة» تحولت قيمتها إلى  50مليار دوالر
أثارت العملة املشفرة «دوجكوين»
الكثري من الدهشة بعد أن وصلت
قيمتها املتداولة نحو  50مليار دوالر،
لتصبح خامس عملة مشفرة من
حيث القيمة يف السوق لكن هذا
األمر ليس املفاجأة ولكن ،املفاجأة
الحقيقية يف أن هذه العملة بدأت
كـ»مزحة» عند إطالقها.ارتفعت قيمة
عملة «دوجكوين» هذا العام بأكثر
من  ،٪6000وتضاعف سعرها مرة
أخرى يوم الجمعة بعد أن قام الرئيس
التنفيذي لرشكة تسال ،إيلون ماسك،
بالتغريد عنها من جديد.
وبعد تغريدة ماسك ارتفع الطلب عىل
دوجكوين كثريا ً هذا األسبوع ،ما أدى
إىل تعطيل نظام تداول العمالت املشفرة
«روبني هود» لفرتة وجيزة ،وفق

مجلة «الرجل».أطلقت دوجكوين يف 6
ديسمرب عام  2013من قبل مهنديس
برمجيات عىل سبيل املزاح ،حيث قام
بييل ماركوس ،وهو مربمج يف رشكة
 IBMمن بورتالند بوالية أوريغون،
بتمييز عملته املشفرة عن عملة
البيتكوين وتتوافر للجميع.
وتعاون بييل ماركوس مع جاكسون
باملر ،الذي عمل يف «أدوبي» لجعل حلمه
حقيقة ،حيث اشرتى باملر النطاق
 ،http://dogecoin.comيف إشارة إىل
ميم «دوج» التي كانت منترشة عرب
اإلنرتنت وقتها ،والتي تظهر كلبا من
فصيلة «شيبا إينو» ومن حينها أصبح
الكلب شعار عملة «دوجكوين»
رغم أنها بدأت كمزحة مستوحاة من
«ميم» ،لم تعد دوجكوين اليوم كذلك،

إذ ارتفعت شعبيتها بشكل كبري هذا
العام ،مدعومة جزئيا ً باالعتماد السائد
لعملة البيتكوين والعمالت املشفرة
األخرى.كما ارتفعت دوجكوين أيضا ً
بعد أن قرر بعض مستخدمي «ريديت»
يف وقت سابق من هذا العام بدفع
قيمتها «إىل القمر» ،لرتتفع بأكثر من
 ٪600يف أعقاب تلك الدفعة.
وعملة دوجكوين هي عملة رقمية
يمكن رشاؤها وبيعها كاستثمار
وإنفاقها مثل املال ،وعىل عكس
«بيتكوين» ،التي حددت  21مليون
كمبلغ محدود للعملة الرقمية ،فإن
دوجكوين لديها  129مليار قطعة
نقدية يف التداول ،وستستمر يف إتاحة
كتل جديدة من العمالت املعدنية
للتعدين كل عام.

مسدس ّ
لص أغلى من مسروقاته !
نصب
ا لشا ب
أليكس ( 21سنة) يف منتصف
شهر أبريل كمينًا المرأة يف أحد شوارع
ميلغارو الواقعة يف أقىص جنوب مدينة
كارتاخينا الكولومبية ،لكن الحظ كان إىل
جانب املرأة وتمكنت من التصدي لهجوم
الشاب واتصلت بالرشطة.بعد وصول
الرشطة اىل عني املكان ألقت القبض عىل
الشاب وأخذت منه املسدس ،بحسب
قناة «دي دبليو» األملانية.داخل مكتب
الرشطة رسعان ما الحظ ضباط األمن
أن هذا السالح مختلف عن األسلحة التي
تكون عادة يف حوزة اللصوص .وبمساعدة

الخرباء ،رسعان
ما اتضح أن املسدس
هو من طراز «لوغر» ،
ً
أيضا مسدس
ويسمى
بي  ،80أو «بارابيلوم».
صنع هذا املسدس ألول مرة
منذ أكثر من  100عام يف
اإلمرباطورية األملانية .حينها
كان يستخدمه الجنود يف سويرسا

عسل أمريكي مشع!

العس�ل املنتج يف الواليات املتح�دة يحتوي عىل آثار
من اإلش�عاع ،توصل العلماء إىل هذا االس�تنتاج
بع�د إج�راء دراس�ة.يقول الخبراء :إن هذا من
مخلف�ات الح�رب الباردة.وفق�ا ً لـ«نايتشرز
كومينيكيشين» ،تحتوي نصف عينات العسل،
الت�ي جمعها العلم�اء يف رشق البالد عىل كميات
متفاوت�ة م�ن نظير الس�يزيوم .137ويعتق�د
العلم�اء أن النبات�ات يمك�ن أن تخل�ط بين
الس�يزيوم والبوتاسيوم ،الحقيقة هي أن هذين
العنرصي�ن الكيميائيين لهما العدي�د من أوجه
التش�ابه الذري�ة .عندم�ا ال تتمك�ن النباتات يف

ً
وأيضا أمريكا الالتينية
وهولندا
وبوليفيا.وحقق
كالربازيل
هذا السالح نجاحا يف أملانيا
خالل الحربني العامليتني األوىل
والثانية ،حيث كان الجنود
األملان يستخدمونه يف معاركهم.
واشتهر هذا السالح يف أفالم هوليوود
حول الحربني العامليتني.وتبلغ قيمة هذا
السالح اليوم بضع مئات إىل عدة
آالف من اليوروهات حسب طرازه
وسنة الصنع وحالته .ومن
املحتمل جدًا أن يكون اللص
الكولومبي أليكس سيكسب
أمواال أكثر مما يرسقه من
املارة لو قام ببيع مسدسه
بدال ً من استخدامه لرسقة
حقائب اليد أو الهواتف الذكية من
املارة العزل يف الشارع.

الرتبة منخفضة البوتاس�يوم من الحصول عىل
مس�تويات كافية من العن�ارص الغذائية ،فإنها
تبدأ يف امتصاص الس�يزيوم ،نتيجة لذلك ،يدخل
النظير إىل رحيق النبات ،بع�د التلقيح ،يتم نقل
السيزيوم إىل النحل ،ثم يدخل العسل.ولكن ،كما
الح�ظ الباحثون ،لم يتم العثور عىل مس�تويات
إش�عاع خطرة عىل البرش يف العس�ل.الحظ أحد
الباحثين أن «م�ا ن�راه الي�وم هو ج�زء صغري
من اإلش�عاع ،ال�ذي كان موجودا ً يف الس�تينيات
والسبعينيات من القرن املايض».ومع ذلك ،فإن
السيزيوم يؤثر سلبا ً عىل حياة النحل.

