نائب يستغرب من االتجاه
ً
اقتصاديا
صوب اإلمارات
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المراقب العراقي /بغداد ...

اب�دى النائب محمد البلداوي ،امس االثنني ،اس�تغرابه من
االتجاه صوب االمارات اقتصاديا ً وترك الدول الكربى .
وقال البلداوي يف ترصيح صحفي تابعته «املراقب العراقي»
ان�ه “ال يمكن ان نرتك بلدانا كبرية وذات اقتصاد كبري مثل
الصني واملانيا ونذهب إىل مرص واالردن واإلمارات”.
واض�اف ان هذه “الدول هي ايض�ا قامت بادخال رشكات
أجنبية لالستثمار لذا يجب التفكري بمصلحة الوطن بعيدا
عن العاطفة واملجاملة والتوجه نحو بلدان قوية اقتصاديا
تمتلك رشكات قادرة عىل النهوض بوضع العراق».
يش�ار اىل ان الع�راق اجرى ع�دة اتفاق�ات اقتصادية مع
مصر واالردن واالمارات ،بينما جمد العمل باالتفاقية مع
الصني.
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جاسوسا
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إلى المراهنين على صندوق النقد
الدولي  ...هذا ما ينتظركم !

المقاومة تقول «كلمتها الفصل»

«حوار اإلمالءات» يصطدم بـ«صخرة صمّاء» في العراق

المراقب العراقي /المحرر السياسي...

مع قرب انتهاء العد التنازيل لبدء «الحوار االسرتاتيجي»
بين حكومة مصطف�ى الكاظم�ي واإلدارة األمريكية،
انربت «الس�واعد السمراء» لتثبت مرة أخرى أن الكلمة
الفص�ل يف إنه�اء «االحتلال» األمريك�ي على األرايض
العراقية ،لن تخرج من يد «أهل األرض» ،حس�بما يرى
مراقبون.
وتصاع�دت يف األيام األخرية ،االس�تهدافات التي تطال
القوات األمريكية يف مناطق متفرقة من العراق ،السيما
بعد أن أثبتت الوالي�ات املتحدة أن قواتها املتواجدة عىل
األرايض العراقي�ة ،ال تمتلك رشعية البقاء اس�تنادا ً إىل
الق�رار الربملاني والتظاهرات الحاش�دة التي ش�هدتها
بغداد العام املايض.
وتس�تعد الحكومة إىل جولة جديدة من املفاوضات مع
الواليات املتحدة ،ضمن ما يسمى بالحوار االسرتاتيجي
الذي ش�هد العام املايض انطالق جولتني منه ،يف الوقت
ال�ذي ينوي فيه التحالف الدويل ض�خ املزيد من القوات
ً
خالف�ا لإلرادة الش�عبية والقرار
إىل األرايض العراقي�ة،
الربملاني الرافض لتواجد أية قوات أجنبية يف البالد.
وي�وم الثالث�اء امل�ايض ،قال�ت املتحدث�ة باس�م البيت
األبي�ض جين س�اكي ،إن الوالي�ات املتح�دة والعراق
س�يعقدان حوارا ً استراتيجيا ً يف نيس�ان املقبل ،مبينة

في هذا العدد

أن «االجتماعات س�توضح أن ق�وات التحالف موجودة
يف العراق لتدريب القوات العراقية وتقديم املش�ورة لها
حتى ال يعيد داعش املتش�دد تجميع صفوفه» ،عىل حد
تعبريها.
وأضافت ساكي« :س�تكون هذه فرصة مهمة ملناقشة
مصالحنا املشتركة عرب مجموعة من املجاالت تش�مل
األمن والثقافة والتجارة واملناخ».
وأرس�لت حكومة الكاظمي مذكرة رسمية إىل الواليات
املتحدة ،عرب س�فريها يف بغداد ماثيو تولر ،تطلب فيها
تحديد موعد لجولة جديدة من املحادثات حول العالقات
الثنائية وتحديدا ً انسحاب القوات املقاتلة املتبقية.
وغالبا ً م�ا تختلق الس�فارة األمريكية الذرائ�ع ،لتربير
تواجده�ا العس�كري يف الع�راق .ويف الوق�ت الذي كان
العراقي�ون يرتقب�ون إج�را ًء صارما ً تتخ�ذه الحكومة
لردع «االس�تهتار» األمريكي ،تعم�ل حكومة الكاظمي
على حماي�ة وإبق�اء «االحتالل» م�ن خلال املماطلة
والتسويف يف تنفيذ قرار الربملان.
وصوت مجلس النواب خالل جلس�ة استثنائية عقدها
يف الخام�س من كان�ون الثاني  ،2020عىل ق�رار ُيلزم
الحكومة بالعم�ل عىل جدولة إخراج الق�وات األجنبية
من العراق ،ومنعها من استخدام أرض البالد وسمائها
ومياهه�ا ،لتنفي�ذ أية أعمال عدائية تج�اه دول الجوار

الجغرايف.
وحظ�ي ق�رار الربمل�ان ،بتأيي�د ش�عبي واس�عّ ،
تمثل
بتظاهرات مليونية غاضبة ،طالبت بـ”طرد االحتالل”
الس�يما بع�د عملي�ة االغتي�ال الغ�ادرة .وق�د تجددت
االحتجاجات العارمة ،بعد مرور عام عىل الفقد الكبري
الذي أحدثته جريمة املطار ،إذ ّ
نظم العراقيون بمختلف
مذاهبهم وقومياتهم ،تظاهرة مليونية حاشدة ّ
غصت
به�ا س�احة التحرير ومحيطه�ا يف الثالث م�ن كانون
الثان�ي  ،2021لتعل�ن بش�كل رس�مي أن الش�هيدين
س�ليماني واملهن�دس هما رم�زان قد خل�دا يف ضمائر
العراقيني رغم أنف الراقصني عىل دمائهما.
ويقول عضو لجن�ة األمن والدفاع النيابية مهدي آمريل
لـ»املراق�ب العراق�ي» ،إن «وج�ود الق�وات األمريكية
مرف�وض ش�عبيا ً وغري مرح�ب به يف الع�راق ،واإلرادة
العراقية التي تمثلت بالتظاهرات الحاشدة التي شارك
فيها عامة الش�عب ،والقرار الربملاني الحاس�م يؤكدان
رف�ض الجماهري لبقاء ه�ذه القوات على اعتبار أنها
قوات محتلة».
يجن م�ن تواجد القوات
لم
«العراق
أن
آم�ريل
ويضي�ف
ِ
األمريكي�ة س�وى الخ�راب والدم�ار الذي تمث�ل بدعم
الجماعات اإلرهابية ورضب القطعات العس�كرية عىل
الح�دود وداخل امل�دن فضالً عن اغتيال ق�ادة النرص»،

مؤكدا ً أن «عىل الحكومة أن تعي مخاطر استمرار بقاء
هذه القوات».
جدي�ر بالذك�ر أن الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة ،تواصل
تسّت�رّ ها خل�ف عناوي�ن مختلف�ة ،لتربي�ر تواجده�ا
العس�كري يف الع�راق ورف�ع وتريته ،مس�تغلّة يف ذلك،
«التغايض» الحكومي واملماطل�ة يف تنفيذ قرار مجلس
الن�واب ،الق�ايض بإخراج الق�وات األجنبي�ة كافة من
األرايض العراقية.
ومن أبرز العناوين التي تتخذها واشنطن ،غطا ًء فعليا ً
ّ
محصنة،
لقواته�ا القابعة داخل معس�كرات وقواع�د
هرب�ا ً من صواري�خ فصائ�ل املقاومة اإلسلامية ،هو
حلف ش�مال األطليس «الناتو» ،الذي قرر وزراء دفاعه
«بحث رف�ع عدد القوات يف العراق من  500إىل أربعة أو
خمس�ة آالف» ،حسبما أوردت وسائل إعالم مقرّبة من
املحور األمريكي.
وبينم�ا يتلق�ى العراقي�ون بش�كل يوم�ي ،س�يالً من
«األكاذي�ب الحكومي�ة» واالدعاءات الت�ي تزعم توجه
مصطف�ى الكاظم�ي ،نح�و جدول�ة إخ�راج الق�وات
األجنبية من األرايض العراقية ،ما تزال الواليات املتحدة
تربه�ن عىل «احتاللها» للبالد ،واتخ�اذ أراضيه منطلقا ً
لتنفيذ «أعمالها املشبوهة يف املنطقة».
إذ تعمل القوات األمريكية يف فرتات متقاربة عىل إدخال
قواف�ل جدي�دة محمل�ة بمواد لوجس�تية وأس�لحة إىل
قواعدها بريف الحس�كة الس�ورية ،قادمة من العراق،
بحسب ما كشفته وكالة «سانا» السورية.
ويأت�ي ذل�ك يف ظ�ل صم�ت حكوم�ي مطب�ق ،إزاء
االنته�اكات األمريكية لألرايض العراقي�ة ،بالتزامن مع
س�ماح مصطفى الكاظم�ي بزيادة أع�داد قوات حلف
ش�مال األطليس (النات�و) ،دون إطالع الربمل�ان أو أخذ
موافقته ،يف سابقة وصفت بـ»الخطرية».
وكان املسؤول األمني للمقاومة اإلسالمية كتائب حزب
الله أبو عيل العس�كري ،قال مؤخ�را ً يف تغريدة نرشها
عىل حس�ابه الرس�مي يف موق�ع التواص�ل االجتماعي
تويتر« :كنا قد حذرن�ا يف أكثر من مناس�بة من مغبة
الس�كوت عن (املس�خ كاظمي الغدر) وخط�ره الكبري
ال�ذي يه�دد األمّ ة ،وقد ب�ان بأدلّة متوات�رة رصينة ،ما
كنا نقوله من رضورة التدارك والتصحيح لرفع ش�بهة
العار عن بلدنا وأمتنا».
وال يخل�و الخطاب الدبلومايس العراقي يف عهد حكومة
مصطفى الكاظمي ،م�ن «غزل غري مرشوع» للواليات
املتحدة ،يتم التعبري عنه بواس�طة رسائل إعالمية عىل
لسان الكاظمي تارة ،وفريقه الحكومي تارة أخرى.
وعىل الرغم من الدماء التي س�الت جراء االس�تهدافات
األمريكية املتكررة للحش�د الش�عبي ،لم تصدر حكومة
مصطف�ى الكاظمي أي موقف جاد ،حيال “االنتهاكات
األمريكية” ووجودها العسكري غري الرشعي يف البالد.

كورونا يصيب ليث حسين
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الفتح يدعو الحكومة والبنك المركزي
إلى إعادة النظر بصرف الدوالر
المراقب العراقي /بغداد...

دع�ا تحال�ف الفت�ح ،ام�س االثنني،
الحكوم�ة والبن�ك املرك�زي اىل اعادة
النظر بسعر رصف الدوالر ،فيما بني
ان اسعار النفط تتصاعد.
وق�ال عض�و التحال�ف ،حام�د
املوس�وي ،يف ترصيح صحفي تابعته
«املراق�ب العراقي» ان»بلوغ أس�عار
البيع مستويات الـ 71دوالرا للربميل
الواح�د وانتع�اش األس�واق وتزاي�د
الطل�ب علي�ه يعطي ق�وة اقتصادية
للدول�ة تمكنه�ا م�ن تكيي�ف املوارد
بكل سهولة وبس�اطة» .وأضاف ،ان

«األس�عار الحالي�ة للنفط ستش�هد
ارتفع�ا آخر وبالتايل تعطي للحكومة
العراقي�ة إمكاني�ة التعام�ل بس�عر
رصف متغير وانس�يابية اقتصادية
كبيرة وع�دم االعتم�اد عىل أس�عار
رصف ثابتة ترض بالس�وق العراقية
واملواطن البسيط» .وأشار اىل رضورة
ان «تعي�د الحكوم�ة العراقية والبنك
املركزي النظر بأسعار الرصف املبالغ
بها ووضع دراس�ة جديدة ومعقولة
تتكيف م�ع واقع الح�ال االقتصادي
يف الع�راق وتك�ون منصف�ة ملختلف
رشائح املجتمع».

الحشد يتهم جهات سياسية بمحاولة
زعزعة أمن الموصل
المراقب العراقي /بغداد...

اتهم الحشد العشائري ،امس االثنني ،جهات سياسية بمحاولة زعزعة
االمن يف املوصل ،فيما نفى وجود نشاط لعصابات داعش يف نينوى.
وقال القيادي يف الحش�د إبراهيم املرس�ومي بترصي�ح صحفي تابعته
«املراق�ب العراق�ي» إن «عددا من وس�ائل اإلعالم وألغراض سياس�ية
وانتخابي�ة تح�اول تأجي�ج األوضاع عبر الحديث عن وجود انتش�ار
لتنظيم داعش يف قرى جنوب املوصل ،وهذا األمر الصحة له».
وأض�اف« ،منذ تحرير جزي�رة كنعوص قبل أش�هر والوضع يف جنوب
املوصل وعموم نينوى مستقر ،والتوجد أي تهديدات مقلقة للمواطنني،
لكن الخاليا النائمة تحاول إثارة الوضع ألهداف خاصة بها».
وتجري القوات االمنية يف محافظة نينوى عمليات عسكرية بني الحني
واالخر ،ملالحقة فلول عصابات داعش االجرامي.

إلنصاف «المحاضرين» ..البرلمان
بصدد تعديل الموازنة
المراقب العراقي /بغداد...

اك�د عض�و مجلس الن�واب ،أس�عد
املرش�دي ،ام�س االثنني ،ع�ن وجود
ح�راك برملان�ي يه�دف إىل تعدي�ل
قان�ون موازنة س�نة  2021النصاف
املحارضي�ن .وق�ال املرش�دي يف
ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه «املراق�ب
العراقي» إن «حراكاً برملانياً سيجري
خلال اليومين املقبلين م�ن خالل
جمع تواقيع نواب من كتل سياس�ية
مختلف�ة ،به�دف تعدي�ل قان�ون
موازنة س�نة  2021م�ن أجل تحويل
املحارضي�ن املجانيين إىل عق�ود،
فيجب إنصاف هذه الرشيحة» .نّ
وبي،
أن «تعدي�ل قان�ون املوازن�ة بحاجة

إىل قان�ون تعدي�ل ،فالقانون ال ُيعدل
إال م�ن خالل قان�ون ،حت�ى وإن لم
يصادق عليه رئيس الجمهورية حتى
اآلن» ،مشيرا ً إىل أن «ه�ذا التعدي�ل
سهل جدا ً ويمكن حسمه والتصويت
علي�ه خلال اس�بوع واح�د فق�ط،
خصوصاً أنه يتعلق بفقرة واحدة».
واش�علت املوازنة حالة م�ن الغليان
الشعبي بسبب عدم تضمينها ملصري
آالف املحارضي�ن ،م�ع ابقائه�ا عىل
س�عر رصف الدوالر ،حي�ث اجتاحت
م�ا يق�ارب الس�بع محافظ�ات
تظاهرات واس�عة طالب�ت برضورة
تعديل فقرات املوازن�ة الخاصة بتلك
الرشيحة.

تصريحات متباينة تنذر بـ«غبن»
«الفساد» يجمد «لجنة محاربة الفساد»
ويضعها في «ثالجة الموتى»! الضبابية تغطي ملف المفسوخة عقودهم من الحشد
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي

أكد عدد م�ن النواب أن لجنة مكافحة الفس�اد
للجرائ�م الكبرى قد توقفت عن عملها بس�بب
االنتق�ادات الكبرية التي وجه�ت لها فضال عن
تهم الفساد وابتزاز الفاس�دين واالتفاق معهم
على هروبه�م خ�ارج البلاد وم�ن ث�م تقديم
ملفاتهم للقض�اء  ,مؤكدين أنها لم تفتح ملف
فس�اد واحدا لكبار الشخصيات املتهمة بها ،بل
توجهت اىل صغار املوظفني .
وفيم�ا يخ�ص عم�ل املناف�ذ الحدودي�ة  ,فأن
الحقائ�ق تؤكد عدم رص�د أي زيادة يف إيراداتها
رغ�م الحديث الحكومي  ,وال�ذي يعد عبارة عن
دعاي�ة انتخابية  ,فالفس�اد م�ا زال يرتبع عىل
كرايس إدارة تلك املنافذ.
وأكد القيادي يف ائتلاف النرص ،عقيل الرديني،
أن لجن�ة مكافحة الفس�اد للجرائ�م الكربى يف
العراق ،التي ش�كلها رئيس ال�وزراء مصطفى
الكاظمي برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف ،شبه
مجمدة منذ ش�هرين ،مشيرا ً إىل أن “محاوالت
الحكوم�ة الحالي�ة اعتقال بعض الش�خصيات
املتهم�ة بالفس�اد ،رافقتها ردود أفعال س�لبية
من بعض القوى السياسية”.
وأضاف ،أنه تمت إحالة أكثر من  30ألف دعوى
للجه�ات املختص�ة ،وتم�ت إحالة م�ن 60-50
ش�خصية بينهم وزراء أو بدرجة وزير ،للقضاء

آنذاك ،للتحقيق يف قضايا تتعلق بشبهات فساد
مايل وإداري”.
ويف هذا الشأن أكد املختص بالشأن املايل سامي
سلمان أن هناك املئات من ملفات الفساد املتهم
فيها عدد كبري من الوزراء ومن هم بدرجة مدير
ع�ام  ,فقائمة املحالین للقضاء ضمت أكثر من
 20ش�خصیة بدرج�ة وزير تم�ت إحالتھم من
أصل  333أحیلوا للمحكم�ة غیابیاً ،أما من ھم

بدرجة مدير ع�ام فقد أحیل�وا غیابیا ً للمحاكم
وعددھ�م  27مم�ن اتھم�وا بالفس�اد يف وزارة
الكهرباء ,وجميعهم حكموا غيابيا ألنهم خارج
البل�د  ,وهن�اك  72متهما آخر خرج�وا بكفالة
واليعلم أحد متى تتم محاكمتهم من جديد.
وقال س�لمان يف اتصال مع ( املراقب العراقي):
الغريب أن معظم املدانني هم خارج العراق ,
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المراقب العراقي /أحمد محمد...

أزم�ة جديدة تضرب الش�ارع العراقي س�ببها
قانون املوازنة االتحادية املصوت عليها مؤخرا يف
مجلس النواب ،تتعلق بملف املفسوخة عقودهم
يف الحش�د الشعبي ،بعد املس�تجدات التي تخص
فق�رة ه�ذه الرشيح�ة ،والترصيح�ات النيابية
املتذبذبة عن نس�بة املشمولني بالعودة من أولئك
املقاتلني.

وتأت�ي هذه االزمة بعد أيام قليلة من اعتصامات
مس�تمرة من قبل رشيح�ة املحارضين الذين لم
يتم إنصافه�م يف املوازنة ،بعد الكش�ف عن هذه
«اللعب�ة» بش�كل مفاج�ىء عق�ب ترصيح�ات
«رنان�ة» لعدد من ن�واب الكتل السياس�ية التي
أفادت بتحويلهم جميعا اىل عقود حكومية.
وص�وت مجل�س النواب يف االس�بوع املايض عىل
قانون املوازنة إجماال ،قبل أن يرفع جلسته حتى

القوات األميركية تهرب الثروات السورية إلى
قواعدها شمال العراق
المراقب العراقي/بغداد ...

كش�فت الوكال�ة العربية الس�ورية لألنباء
«س�انا» ،ام�س اإلثنين ،عن قي�ام القوات
االمريكي�ة بتهري�ب الث�روات الس�ورية اىل
قواعدها العسكرية شمال العراق.
واف�ادت الوكال�ة يف تقري�ر اطلع�ت علي�ه
«املراق�ب العراق�ي» أن «ق�وات االحتلال
األمريك�ي ،تواص�ل عمليات النه�ب املنظم

للثروات الس�ورية ،وأخرج�ت االثنني ،رتالً
م�ن الش�احنات املحملة بالقمح الس�وري
املسروق م�ن صومعة تل عل�و يف اليعربية
بريف الحسكة الشمايل الرشقي».
ً
نقلا ع�ن مص�ادر محلي�ة ،أن
وتابع�ت،
«قوات االحتلال األمريكي قام�ت بإدخال
رت�ل مؤلف من  14ش�احنة مغلقة محملة
بالقمح الس�وري املرسوق م�ن صوامع تل

عل�و يف منطق�ة اليعربية بريف الحس�كة،
وتوج�ه الرتل إىل معرب الولي�د غري الرشعي
مع العراق».
ولفت�ت اىل ان «ق�وات االحتلال األمريك�ي
تواصل رسقة ونهب خريات الس�وريني من
النفط والحبوب بشكل يومي بالتواطؤ مع
(قس�د) حيث أخرجت األربعاء الفائت12 ،
ش�احنة محملة بالقمح السوري املرسوق

م�ن صوام�ع تل عل�و يف منطق�ة اليعربية
ونقلتها باتجاه شمال العراق».
يش�ار اىل ان القوات االمريكية تنقل معدات
والي�ات عس�كرية م�ن س�وريا اىل عم�ق
االرايض العراقي�ة ،على الرغم م�ن الحراك
الس�يايس الس�اعي اىل اخراج تل�ك القوات
التي وصل�ت اعدادها اىل عرشة آالف مقاتل
متوزعني شمال وغربي البلد.

الع�ارش من نيس�ان الح�ايل ،يف وق�ت أكدت كتل
سياس�ية عىل تمرير بند يف املوازنة يسمح بعودة
املفسوخة عقودهم من مقاتيل الحشد الشعبي.
ويف ترصي�ح مس�تغرب من نوع�ه أدىل به رئيس
اللجنة املالي�ة النيابية هيثم الجبوري ،اس�تبعد
في�ه إمكاني�ة إرج�اع املفس�وخة عقودهم من
منتس�بي الحشد الش�عبي ،حيث قال إن «إرجاع
املفس�وخة عقوده�م البال�غ عدده�م  30ال�ف
مقاتل لم ُيش�مل جميعهم بس�بب ع�دم كفاية
التخصيصات املالية».
وأضاف ،الجب�وري أن «التخصيصات املوضوعة
يف املوازنة لعودة املفس�وخة عقودهم يف الحش�د
يك�ف لعودة نص�ف املش�مولني ،حيث
حت�ى لم
ِ
إن املبل�غ املرص�ود والبالغ  373ملي�ارا اليكفي
لع�ودة نصف الع�دد البال�غ  169200مرضوب
يف « »1415000كمق�دار للرات�ب على مدى 12
شهرا».
إىل ذلك ،أكد الناطق باس�م تحال�ف الفتح ،أحمد
األسدي ،يف ترصيح صحفي ،أن عودة املفسوخة
عقوده�م من الحش�د الش�عبي اس�تندت لقرار
برملاني س�ابق يف ع�ام  2019وليس�ت إضافات
جديدة للموازنة ،مؤكدا ً أن «القرار الربملاني قىض
بعودة جميع منتس�بي االجهزة االمنية يف الدفاع
والداخلية بضمنهم الحشد الشعبي...
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مفسوخو الحشـد الشعبي ..أزمـة جـديـدة تشعلهـا مـوازنـة
«الصفقات» والتناقضات تطغى على تصريحات السياسيين
املراقب العراقي /أحمد محمد...
أزم�ة جدي�دة تضرب الش�ارع العراق�ي
س�ببها قانون املوازن�ة االتحادية املصوت
عليه�ا مؤخ�را يف مجل�س الن�واب ،تتعلق
بمل�ف املفس�وخة عقوده�م يف الحش�د
الشعبي ،بعد املستجدات التي تخص فقرة
ه�ذه الرشيح�ة ،والترصيح�ات النيابي�ة
املتذبذبة عن نسبة املشمولني بالعودة من
أولئك املقاتلني.
وتأت�ي ه�ذه االزم�ة بع�د أي�ام قليلة من
اعتصام�ات مس�تمرة م�ن قب�ل رشيحة
املحارضي�ن الذي�ن ل�م يت�م إنصافهم يف
املوازن�ة ،بعد الكش�ف عن ه�ذه «اللعبة»
بشكل مفاجىء عقب ترصيحات «رنانة»
لعدد من نواب الكتل السياسية التي أفادت
بتحويلهم جميعا اىل عقود حكومية.
وصوت مجلس النواب يف االس�بوع املايض
على قانون املوازنة إجم�اال ،قبل أن يرفع
جلسته حتى العارش من نيسان الحايل ،يف
وقت أكدت كتل سياسية عىل تمرير بند يف
املوازنة يسمح بعودة املفسوخة عقودهم
من مقاتيل الحشد الشعبي.
ويف ترصي�ح مس�تغرب م�ن نوع�ه أدىل
به رئي�س اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة هيثم
الجب�وري ،اس�تبعد في�ه إمكاني�ة إرجاع
املفس�وخة عقودهم من منتسبي الحشد
الش�عبي ،حيث قال إن «إرجاع املفسوخة
عقوده�م البال�غ عددهم  30ال�ف مقاتل
ل�م ُيش�مل جميعهم بس�بب ع�دم كفاية

حزورة قبل النوم ..
هو مس�لم ال عالقة له باإلسلام ال يص�وم وال يصيل وال يعرف
ع�ن بيت الله ش�يئا أكث�ر مما أخربه عنه محمد بن س�لمان يف
زيارته الغريبة للمملكة العقيمة  .هو شيعي يف املذهب من أهل
الشطرة ال عالقة له بالوالية وال يفهم شيئا عن بيعة الغدير وال
معنى العصمة أو عدد املعصومني  .هو كردي فييل يف األصل من
الفيلية اللورية القادمة من إيران(بش�تكو) ومرقون بش�هادة
جنس�يته تبعية إيرانية  .يعني بمفاهيم ث�ورة ترشين العتيدة
ه�و ذي�ل إيراني بامتي�از  .م�ن مواليد  1967ويحمل ش�هادة
الدراسة املتوسطة من متوسطة الكاظمية . 1984
س�جل يف مدرسة دينية تابعة للوقف الشيعي وحصل منها عىل
ش�هادة تم�ت معادلتها بش�هادة اإلعدادية الف�رع األدبي عام
 .2008انتس�ب لكلية الرتاث األهلية املس�ائية إال أنه لم يبارش
ال�دوام فيها فتم فصله منها لكن مكامل�ة من رئيس الوزراء يف
حين�ه ش�خصيا إىل عميد الكلي�ة تأمره بمنحه ش�هادة تخرج
حتى بدون درجات فحصل عىل شهادة القانون بدرجة مقبول
.
له نش�اطات إعالمية بس�يطة ال تتعدى نقل الخرب ونقل بعض
التعليقات عنه كونه ال يجيد الترصيح ولديه مش�كلة يف النطق
ومخارج الحروف  .لم يُسجَّ ل له أي نشاط سيايس يف املعارضة
العراقي�ة لنظ�ام صدام .تط�وع كرشطي يف صف�وف الرشطة
العراقي�ة الح�رة  )IFF (Iraqi Free Forcesالت�ي كانت تقوم
بحماية املرحوم أحمد الجلبي بداية  . 2003عندما أسس كنعان
مكية جمعية الدفاع عن حقوق امل ِْثليني يف العراق جعله نائبا ً له.
توافق معه عىل تأسيس منظمة مجتمع مدني يف بغداد سماها
مؤسس�ة الذاكرة العراقية وجعال من
بيت كنعان مكية يف املنطقة الخرضاء
مقرا ً لها يجمعها م�ع جمعية الدفاع
عن املثليني.
بيت كنعان مكية كان يش�غله سابقا ً
أرش�د ياسين رئي�س حماي�ة صدام
وكان أرش�د ياسين ُيخبيء األرشيف
اليه�ودي ووثائ�ق دي�وان الرئاس�ة
منهل عبد األمري المرشدي  ..ووثائ�ق جه�از املخاب�رات الرسي�ة
املهمة .وقد اس�توىل هو وكنعان مكية
عىل هذه الوثائق واس�تخدموا اسم مؤسس�ة الذاكرة العراقية
للتغطي�ة على أعماله�م .فقام�ا ببيع األرش�يف اليه�ودي إىل
إرسائي�ل كما رصح بذل�ك املرحوم أحم�د الجلب�ي وكذلك بيع
وثائق ديوان الرئاس�ة ووثائ�ق جهاز املخاب�رات إىل املخابرات
األمريكية.
بعد بيع األرش�يف اليهودي اختفى من بغداد ليعمل يف محطة
املوس�اد اليهودي�ة م�ع حكوم�ة مس�عود البارزان�ي يف إقليم
كردستان العراق بنش�اط إعالمي يدعمه برهم صالح بتوجيه
من املوساد .سافر إىل لندن واتخذ من مؤسسة الحوار اإلنساني
التابعة لرجل دين عراقي مقرا لنفسه لكنه بعد سقوط املوصل
واألنبار يف العراق بيد داعش ترك لندن واستقر يف أربيل فقدمته
محط�ة املوس�اد ع�ام  2015إىل محط�ة  CIAيف أربيل وبمعية
مرسور البارزاني بتوصية خاصة من مس�عود البارزاني لدعم
ترش�يحه لجهاز املخابرات الوطني يف حكومة العبادي رغم أنه
اليمتل�ك أية خربة أو تجربة تؤهل�ه للحصول عىل منصب رفيع
يف جهاز املخابرات .
ج�اء بره�م صالح لرئاس�ة الجمهورية وجاءت ث�ورة ترشين
لس�احة التحري�ر والجن�وب والنارصي�ة فأس�قطوا حكوم�ة
ع�ادل عب�د امله�دي ورفض�وا كل بديل وبق�درة ق�ادر وإرادة
أربي�ل وإرصار برهم صالح ودعم من رئييس كتلتني ش�يعيتني
وإكماال للمخطط املرس�وم تم ترش�يحه ملنصب رئيس الوزراء
لفترة مؤقت�ه وصالحيات مح�دودة لكنه صار رئيس�ا بكامل
ّ
وس�لم الجمل بما حمل ألعراب الجمل و(لَ ِعبَ لَ ِعبَ
الصالحيات
الخضريي بش�ط) والكل س�اكت صامت ُ
ص ٌم ُب ْك ٌم ال ينطقون .
فمن هو ؟ .

نائــب :حصــة كــردستــان لــم تخطــر على «بــال الكــرد انفسهــم» !
املراقب العراقي /بغداد...
اكد النائب عن كتل�ة النهج الوطني وعضو اللجنة
القانوني�ة حسين العقاب�ي ،امــــ�س االثنين،
أن العدال�ة االجتماعي�ة غائبة تماما ع�ن املوازنة
االتحادي�ة ،فيما بين ان فقرات املوازن�ة الخاصة

باقلي�م كردس�تان ل�م تخط�ر على «ب�ال الك�رد
انفسهم.
وقال العقابي ،يف ترصيح تابعته «املراقب العراقي»
إن «اولوي�ات املواطن العراق�ي غائبة عن مرشوع
قان�ون املوازنة واولويات السياس�يني والصفقات

حارضة فيها».
واض�اف ،أن «صفقات تمري�ر املوازنة العامة تثري
االستغراب وان الفقرات التي حصلت عليها القوى
الكردية لم تخطر عىل «بال الكرد انفس�هم» وانهم
لم يحلموا فيها».

على طاولة اجتماع الحكومة ..وزير التربية يقدم كتابا
رسميا لتحويل المحاضرين الى عقود
وزارية وشمولهم ضمن قرار
 ٣١٥الخ�اص بالتثبيت ،وذلك
ملن لديه خدمة  ٥سنوات كما
ورد يف قانون املوازنة».
وأض�اف« ،وتم رف�ع الكتاب
رس�ميا ً إىل األمان�ة العام�ة
ملجلس ال�وزراء ،والي�وم يتم
التصويت عليه”.
وتاب�ع“ ،والتقى وزير الرتبية
بممثلين ع�ن املحارضي�ن،
ووعدهم املطالب�ة بحقوقهم
يف جلسة مجلس الوزراء”.

املراقب العراقي /بغداد...
اعلن�ت وزارة الرتبي�ة ،ام�س
االثنين ،ع�ن توقي�ع كت�اب
رسمي لتحويل املحارضين إىل
عقود وزارية وشمولهم بقرار
 ،315مؤك�دا عرض الكتاب يف
مجلس الوزراء اليوم الثالثاء.
وقالت ال�وزارة ،يف بيان تلقت
«املراق�ب العراق�ي» نس�خة
من�ه ،إن «وزي�ر الرتبية وقع
عىل الكتاب الرس�مي الخاص
بتحوي�ل املحارضين إىل عقود

وتاب�ع العقاب�ي ،أن «الصفقـــــ�ات يف مرشوع
املوازن�ة حاضــــــ�رة ول�م تعال�ج البطال�ة
والفقر وخفض س�عر صــــــرف الـــــدوالر
باالضـــاف�ة اىل كــــــارث�ة املحــــارضي�ن
املجانيني».

عل���ى حكوم���ة الكاظم���ي ان
تجد الحلول المناس���بة لشريحة
المحاضري���ن المجانيي���ن الذين
قدم���وا خدم���ات جليل���ة لرفد
المؤسسة التعليمية مجاناً وهم
يتحملون الظروف االقتصادية
الصعبة واوضاع كورونا وكذلك
ش���ريحة خريجي الهندسة بدل
ان يضع���ف االقتص���اد العراقي
والصناع���ة بعق���ود ومش���اريع
فاش���لة التس���من والتغني من
جوع.
النائب حسن سالم

تغريدة

النزاهة تكشف عن صدور حكم بالسجن لسنتين بحق مدير عام متلبس بالرشوة
املراقب العراقي /بغداد...
أعلن�ت هيأة النزاه�ة االتحاديَّ�ة ،امس االثنني،
ص�دور حكم حضوري بالحب�س عىل مدير عام
لرشك ٍة تابع ٍة لوزارة اإلعمار س�بق أن ضبطته
متلبسا ً بالرشوة.
وأفادت دائرة التحقيقات يف الهيأة ،ويف معرض

حديثه�ا عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها
وأحالته�ا إىل القضاء ،بحس�ب بي�ان لها تلقت
«املراق�ب العراق�ي» نس�خة من�ه ،بـ»إص�دار
محكم�ة جناي�ات الرصافة املختص�ة بقضايا
النزاه�ة حكم�ا ً حضوريا ً بالحبس ملدة س�نتني
ِّ
بحق املدير العام إلحدى الرشكات التابعة لوزارة

ً
موضحة
اإلعمار واإلس�كان والبلديَّات العامة»،
أن «الحكم جاء عىل خلفيَّة ضبطها له مُ تلب ً
ّس�ا
بتس�لم مبلغ رش�وة لق�اء املوافق�ة عىل رصف
مس�تحقات مال َّي ٍة ملرشوع س�كني يف محافظة
ٍ
البرصة».
وبيَّنت الدائ�رة َّ
أن «املحكمة ،وبعد اطالعها عىل

األدل�ة املُ
َّ
تحصل�ة يف القضيَّة ومحضر الضبط
األص�ويلّ ال�ذي نظمت�ه مديريَّة تحقي�ق الهيأة
يف بغ�داد واملبرزات املضبــــوط�ة ،وصلت إىل
القناع�ة التامــــة بمقرصيَّة امل�دان؛ فقرَّرت
الحك�م علي�ه ،اس�تنادا ً إىل أحكام الق�رار ١٦٠
لسنة .»١٩٨٣

االستخبارات العسكرية
القبض عىل «داعيش» متورط بعمليات
تطيح بأبرز مقاتيل مايسمى استهداف القوات االمنية شرقي الرمادي
بـ «جيش العسرة» يف نينوى
املراقب العراقي /االنبار...

بالــوثيقـة

الشهداء والسجناء البرلمانية تخاطب
الكاظم���ي بش���أن رفع دع���اوى ضد
األجهزة القمعية.

الشريط األمين

إصبع عىل الجرح ..

التخصيصات املالية».
وأض�اف ،الجب�وري أن «التخصيص�ات
املوضوع�ة يف املوازن�ة لع�ودة املفس�وخة
يكف لعودة
عقودهم يف الحش�د حتى ل�م
ِ
نصف املش�مولني ،حيث إن املبلغ املرصود
والبال�غ  373مليارا اليكف�ي لعودة نصف
الع�دد البال�غ  169200مضروب يف
« »1415000كمقدار للراتب عىل مدى 12
شهرا».
إىل ذل�ك ،أكد الناطق باس�م تحالف الفتح،
أحم�د األس�دي ،يف ترصي�ح صحف�ي ،أن
ع�ودة املفس�وخة عقوده�م من الحش�د
الش�عبي اس�تندت لق�رار برملاني س�ابق
يف ع�ام  2019وليس�ت إضاف�ات جدي�دة
للموازنة ،مؤكدا ً أن «القرار الربملاني قىض
بع�ودة جميع منتس�بي االجه�زة االمنية
يف الدف�اع والداخلي�ة بضمنه�م الحش�د
الشعبي.
وخاطبت هيأة الحشد الشعبي ،املفسوخة
عقوده�م يف بيان ،جاء في�ه أنه بعد إقرار
قانون املوازنة لسنة  2021من قبل مجلس
النواب وتضمني ملف املفسوخة عقودهم
من الهيأة نود إعالمكم أن االخرية بانتظار
التعليم�ات واإلج�راءات الت�ي تص�در من
الجهات ذات العالقة.
وبدوره ،أش�ار النائب ع�ن كتلة صادقون
املنضوية يف تحال�ف الفتح أحمد الكناني،
اىل أن «ما أفاد به رئيس اللجنة املالية هيثم
الجبوري ل�م يكن واضحا فيم�ا اذا كانت

عودة املفسوخة عقودهم ستكون شاملة
للجمي�ع أم ال ،مقارن�ة بالتخصيص�ات
املالية املرصودة لهذا الغرض».
وق�ال الكنان�ي ،يف ترصي�ح ل�ـ «املراقب
العراق�ي» إن «تحديد املش�مولني بالعودة
اىل الخدمة هو من صالحيات هيأة الحشد
الش�عبي وتنتظر صدور تعليمات املوازنة
التي تكون بعد املصادقة عىل القانون من
قبل رئيس الجمهورية».
وأض�اف ،أن «قضية الدرج�ات والوظائف
ليس�ت بالجدي�دة ،وأن غي�اب املعالجات
م�ن قب�ل الحكوم�ة عقد املش�هد س�يما
فيم�ا يخ�ص قضية املفس�وخة عقودهم
من أبناء الحش�د الش�عبي» ،مشريا اىل أن
«مس�ودة املوازن�ة القادمة م�ن الحكومة
لم تكن منصف�ة بحق الجميع ،ويف الوقت
ذات�ه أن التعديلات التي ط�رأت عليها لن
تعالج املوقف».
ولف�ت اىل أن «هن�اك ملف�ات ليس�ت من
مهم�ة الربمل�ان خصوص�ا فيم�ا يتعل�ق
بالدرجات الوظيفية س�واء الجديدة منها
أو تل�ك التي يتم تخصيصها لرشيحة دون
أخرى!».
وتاب�ع ،أن «الربمل�ان ال يفرق بني الحش�د
الش�عبي وغيره م�ن الرشائ�ح وأن بقاء
الوض�ع على ماهو علي�ه يف ظ�ل تبعات
املوازنة والتصويت عليها أمر غري صحيح
كونه س�يخلق مش�اكل جمة بني الربملان
والشارع العراقي».

املراقب العراقي /نينوى...
أعلن�ت مديرية االس�تخبارات العس�كرية ،التابعة
لوزارة الدفاع ،امس االثنني ،إلقاء القبض عىل أبرز
مقاتيل ما يس�مى بجيش العرسة واملكنى ابو عمر
يف محافظة نينوى.
وقال�ت املديرية ،يف بيان تلق�ت «املراقب العراقي»
نسخة منه إنه «بعملية اس�تخبارية نوعية نفذت
وف�ق معلوم�ات اس�تخبارية دقيقة ،وبالتنس�يق
مع قس�م اس�تخبارات قيادة عمليات غرب نينوى
تمكنت مفارز ش�عبة االس�تخبارات العسكرية يف
الفرقة  15وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء املشاة
 73م�ن إلق�اء القب�ض عىل أح�د أب�رز مقاتيل ما
يسمّ ى بـ (جيش العرسة) اإلرهابي».
وأش�ار البيان إىل أن «اإلرهابي امللقى القبض عليه
مُ كن�ى بـ (ابو عمر) ،وتم اإليقاع به بكمني محكم
يف ناحية زمار غربي نينوى» ،الفتا ً إىل أن «اإلرهابي
هو م�ن املطلوبني للقضاء بموج�ب مذكرة قبض
وفق أحكام املادة  4إرهاب».

افاد مصدر امن�ي يف قيادة عمليات
محافظة االنب�ار ،امس االثنني ،بأن
القوات االمني�ة تمكنت من القبض
عىل احد ابــــرز عنارص «داعش”
بعملي�ة امنــــــي�ة اس�تباقية
اس�تهدفت مناط�ق رشق�ي مدينة
الرمادي.
وقال املص�در ،إن «الق�وات االمنية
نف�ذت عملية امنية اس�تباقية عىل
خلفية ورود معلومات استخباراتية
تفيد بوجـــــود احد ابرز عنارص
التنظي�م االجرامي يف احدى مناطق
قض�اء الخالدي�ة رشق�ي مدين�ة
الرمادي».
واضاف املصــــــدر ،أن «القوات
االمني�ة تمكنــــــ�ت م�ن القاء
القبــــــ�ض عىل املس�تهـــدف
دون وق�وع أي مقـــــاوم�ة
تذكر».

مبينا أن «املعتقل متورط بعمليات
اس�تهـــداف الق�وات االمني�ة
واملواطنني ابان س�يطرة الجماعات
االجرامية عىل مساحات واسعة من
مدن االنبار».

اسعار الذهب

وزارة النفط تعتزم حفر ابار
جديدة ضمن عقود استثمارية

أسعار الذهب عيار  56 ,58 18دينارا

أسعار الذهب عيار  63,04 21دينار

3

أعلنت رشكة حفر اآلبار النفطية  ،عزمها إبرام عقود مع رشكات
صيني�ة وأمريكية لحفر وتأهيل عرشات اآلبار يف البالد.وقال مدير
عام الش�ــــركة باس�ــــم عبد الكريم يف ترصيحات صحفية
إن «وزارة النف�ط والش�ــركة تفكــــران بإب�رام عقود أعمال
الحفر مع الشركات الصينيــــة واألمريكيــــ�ة العاملــــة
بالعــــراق ،كعقود حفــــر وخدمة لالس�ــــتفادة مــــن
االمكانيــــ�ات الحديثــــ�ة لرف�ع املس�ــــتوى التقن�ي
لرشكته».وأضــــاف ،أن «الشــــركة بصــــدد الشــــروع
بحفر 20بئرا ً يف حق�ل النارصيــــة بمحافظــــ�ة ذي قار»،
مبيناً أنهــــ�ا «مدرجــــة ضمن خطة طويلة االمد مع رشكة
نفط ذي قار للنهوض بالقطاع ،وبمدة انجاز تتجاوز العامني».

اسعار الفضة

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي

اسعار النفط

الثالثاء  6نيسان  2021العدد  2561السنة الحادية عشرة

ً
دوالرا
األمريكي 60.92

اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

املراقب العراقي /مشتاق الحسناوي...
أك�د عدد م�ن الن�واب أن لجن�ة مكافحة الفس�اد
للجرائ�م الكبرى ق�د توقف�ت ع�ن عملها بس�بب
االنتقادات الكبرية الت�ي وجهت لها فضال عن تهم
الفس�اد وابت�زاز الفاس�دين واالتف�اق معهم عىل
هروبه�م خ�ارج البلاد ومن ث�م تقدي�م ملفاتهم
للقض�اء  ,مؤكدين أنها لم تفتح ملف فس�اد واحدا
لكب�ار الش�خصيات املتهم�ة به�ا ،ب�ل توجهت اىل
صغار املوظفني .
وفيم�ا يخص عمل املنافذ الحدودية  ,فأن الحقائق
تؤكد عدم رصد أي زي�ادة يف إيراداتها رغم الحديث
الحكومي  ,والذي يع�د عبارة عن دعاية انتخابية ,
فالفساد ما زال يرتبع عىل كرايس إدارة تلك املنافذ.
وأك�د القيادي يف ائتالف النصر ،عقيل الرديني ،أن
لجنة مكافحة الفس�اد للجرائ�م الكربى يف العراق،
الت�ي ش�كلها رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي
برئاس�ة الفريق أحمد أبو رغيف ،شبه مجمدة منذ
ش�هرين ،مشريا ً إىل أن “محاوالت الحكومة الحالية
اعتق�ال بع�ض الش�خصيات املتهم�ة بالفس�اد،
رافقته�ا ردود أفع�ال س�لبية م�ن بع�ض الق�وى
السياسية”.
وأض�اف ،أنه تم�ت إحالة أكثر م�ن  30ألف دعوى
للجه�ات املختص�ة ،وتم�ت إحال�ة م�ن 60-50
ش�خصية بينه�م وزراء أو بدرجة وزي�ر ،للقضاء
آن�ذاك ،للتحقيق يف قضايا تتعلق بش�بهات فس�اد
مايل وإداري”.
ويف هذا الش�أن أكد املختص بالش�أن املايل س�امي
س�لمان أن هن�اك املئات من ملفات الفس�اد املتهم

س�اهموا بش�كل كبير وفاع�ل آلج�ل
زي�ادة تخصيص�ات الحش�د الش�عبي
وفعلا ت�م تحقيقه ” .وأض�اف املصدر
ال�ذي فضل ع�دم الكش�ف عن اس�مه
 ,ان ” الزي�ادة يف تخصيص�ات الحش�د
كان�ت ألغ�راض تس�ليحية وتطويرية
فضلا عىل اس�تيعاب اكرب ع�دد ممكن
من املفس�وخة عقودهم اسوة بوزارتي
الدفاع والداخلية” .

أرقام واقتصاد
5
طائرات إيرباص جديدة
تتسلمها الخطوط الجوية
العراقية قريبا لتحديث
اسطولها وتوسيع عملها

28

ً
مكلفا تمت احالتهم من
قبل النزاهة إلى التحقيقات
بتهمتي استغالل المنصب
ُّ
وتضخم األموال

فيها ع�دد كبري من الوزراء ومن ه�م بدرجة مدير
ع�ام  ,فقائم�ة املحالی�ن للقضاء ضم�ت أكثر من
 20ش�خصیة بدرجة وزير تم�ت إحالتھم من أصل
 333أحیل�وا للمحكم�ة غیابیاً ،أم�ا من ھم بدرجة
مدي�ر عام فقد أحیلوا غیابیا ً للمحاكم وعددھم 27

ممن اتھموا بالفساد يف وزارة الكهرباء ,وجميعهم
حكم�وا غيابي�ا ألنه�م خ�ارج البل�د  ,وهن�اك 72
متهم�ا آخر خرج�وا بكفالة واليعلم أح�د متى تتم
محاكمتهم من جديد.
وق�ال س�لمان يف اتصال م�ع ( املراق�ب العراقي):

الغري�ب أن معظم املدانين هم خارج الع�راق  ,ما
يؤكد الفرضية التي تقول إن هناك صفقات فس�اد
ت�دار تح�ت الكواليس وتهري�ب للمتهمين مقابل
رش�اوى  ,وإال كي�ف كان كل ه�ؤالء املدانني خارج
الع�راق ونحن يف فترة انتخابية  ,فعم�ل لجنة أبو

االعمار الهندسي تحقق نسبة انجاز متقدمة بمشروع المدرسة النموذجية في بغداد
اكد املهندس املعماري حس�ن م ِّدب
مدير ع�ام دا ٔيرة االٕعم�ار الهنديس
يف وزارة االٕعم�ار واالٕس�كان ت�م
انجاز مراح�ل متقدمة من املدارس
النموذجي�ة يف بغ�داد وه�ي واح�د
م�ن املش�اريع التعليمي�ة حي�ث
تقام املدرس�ة عىل مساحة ارض (
 ) 10.000عشرة االٓف متر مرب�ع
ويض�م املشروع (  ) 6س�تة أبنية
تش�مل قاع�ات دراس�ية وقاع�ة
مناس�بات وقاعات الع�اب رياضية
وقاعات مختبرات وابني�ة خدمية
واملدرسة عبارة عن مجمع تعليمي
ش�امل ومتكام�ل يب�دا ٔ م�ن دخول
الطف�ل اىل ري�اض االٔطف�ال وحتى
التخ�رج م�ن الدراس�ة االٕعدادي�ة
وس�تقدم املدرس�ة ا ٕمكانية لعوا ٔيل
الطلب�ة وه�ي االٕس�تقرار والعامل
االٕيجاب�ي للطال�ب بس�بب عام�ل
االٕس�تقرار والتع�ود على امل�كان ،
وتبل�غ نس�بة االٕنج�از الحالي�ة يف

املدرسة .%47
وق�ال م� ِّدب :أن يف ه�ذه املدرس�ة
ت�م ا ٕس�تخدام تقني�ة حديث�ة فيها

يف مج�ال ص�ب الس�قوف لالٔبني�ة
بإس�تخدام تقني�ة الش�د الالحق (
 ) post Tensionوالت�ي تع�د م�ن

التقنيات التي توفر رسعة بالتنفيذ
و مرونة باالٕستخدام وتقليل الكلف
باالٕضافة اىل تقليل نس�بة ا ٕستخدام
حديد التسليح يف الخرسانة وتقليل
ُ
س�مك البالطة الخرس�انية وتقليل
التش�ققات يف الخرس�انة  ،ا ٕعط�اء
فضا ٔي�ات كبيرة بني االٔعم�دة مما
يوفر مرونة أكرب يف ا ٕستخدام املباني
 ،تحقي�ق االٓوزان على االٔس�س ،
وهي نفس ما معمول به يف ا ٕنش�اء
الجس�ور وتكون مراحل العمل عىل
اربع�ة خطوات ( التجهيز  ،الرتكيب
 ،الش�د  ،الحق�ن ) والجدير بالذكر
أن الدا ٔي�رة لديه�ا ح�وايل ( ) 12
مرشوع لبناء املدارس ترشف عليها
يف محافظة صلاح الدين واالٔقضية
التابع�ة لها متوقفة منذ عام 2014
بسبب سيطرة عصابات داعش عىل
املحافظ�ة واملتابع�ة مُ س�تمرة مع
املحافظة آنفا ً من أجل عودة العمل
يف تلك املدارس.

المباشرة بتنفيذ مشروع لتأمين المياه الى مدينة بعقوبة ومحيطها
بارشت رشك�ة الرافدين العامة لتنفيذ الس�دود
باعم�ال مشروع محط�ة ض�خ تعزي�ز نه�ر
خريس�ان لتأمني املياه الكثر م�ن  / 300 /الف
نس�مة يف قضاء بعقوب�ة  ،مرك�ز محـــافظة
دياىل .
وق�ال مهند املعموري مدير املوارد املائية يف دياىل

 »:ان العمل يشمل انش�اء ثالث مضخات افقية
مرتية  ،ومد خط ناق�ل مزدوج بقطر مرت واحد
ملس�افة  6800مرت بدءا من قناة اسفل الخالص
االروائي�ة الت�ي تتغذى م�ن نهر دجل�ة  ،اىل نهر
خريسان .
ورج�ح ان ينجز العمل حس�ب توقيتاته لغرض

العراق أكبر مستورد من تركيا في الربع األول من 2021
أعلن�ت تركي�ا  ،تص�در الع�راق لقائم�ة دول
الج�وار األكث�ر اس�تريادا منه�ا يف الربع األول
من .2021وأوضح�ت وزارة التجارة الرتكية،
ومجلس املصدرين األتراك ،أن “حجم صادرات
تركي�ا اإلجم�ايل يف الرب�ع األول وص�ل إىل 50
مليار دوالر” ،مشيرة إىل أن “حجم الصادرات
إىل بلدان الجوار سجل  4مليارات و 327مليونا
و 858أل�ف دوالر يف الفرتة بين كانون الثاني
وآذار .”2021
ولفت�ت إىل أن “الع�راق ،تص�در قائم�ة بلدان
الج�وار األكثر اس�تريادا بواقع ملي�ارا و875
مليون�ا و 111أل�ف دوالر ،وحل�ت بلغاري�ا يف

سعر بيع الدوالر = 147.750

دينار

سعر شراء الدوالر =  146.000دينار

لجنـة مكافحـة الفسـاد تتعطل عـن «العمـل»..
مؤشرات االبتزاز والفشل تهيمن عليها

مصدر :زيادة تخصيصات الحشد بالموازنة
ستسهم بإعادة اعداد كبيرة من المفسوخين

أفادت مص�در نيابي ,بأن تحالف الفتح
ساهم بشكل كبري يف زيادة تخصيصات
الحش�د الش�عبي ضمن قانون املوازنة
ألغراض تس�ليحية وتطويري�ة  ,فضال
ع�ن اس�تيعاب اكبر ع�دد ممك�ن من
املفس�وخة عقوده�م اس�وة بوزارت�ي
الدف�اع والداخلي�ة .وق�ال املص�در ,
ان ” ق�وى تحال�ف الفت�ح داخ�ل قب�ة
مجل�س الن�واب وداخ�ل اللجن�ة املالية

قرر مرصف الرش�يد ش�مول موظف�ي دوائر الدول�ة من العقود
املوطن�ة رواتبه�م لدى املصرف بالس�لف الش�خصية بمبلغ 8
ماليين دين�ار .فيما اعل�ن مصرف الرافدين عن من�ح قروض
املشاريع الصغرية للمواطنني من اصحاب املحال التجارية لتصل
اىل  25ملي�ون دينار.واوضح املكتب االعالمي ملرصف الرش�يد يف
بيان ؛ انه تقرر ش�مول موظفي دوائر الدولة من العقود املوطنة
رواتبهم لدى املرصف بالسلف الش�خصية ،مبينا ان «التعليمات
ح�ددت املبلغ كحد اعىل ( )8مليون دينار».واضاف ان «الس�لفة
توث�ق بكفالة موظف مدني عىل امللاك الدائم وموطن راتبه لدى
املرصف».م�ن جهته؛ ق�ال املكتب اإلعالمي ملصرف الرافدين يف
بي�ان ؛ إنه تقرر زيادة مبالغ منح قروض املش�اريع الصغرية اىل
 25مليون دينار.

زيادة إيرادات المنافذ دعاية «حكومية» فارغة

أسعار النفط تعاود
االنخفاض بعد ارتفاع سابق
تراجعت أس�عار النف�ط ،بعد ق�رار منظمة
“أوبك ”+التخفيف التدريجي لبعض قيودها
عىل اإلنتاج بني مايو/أيار ويوليو /تموز.
و تراجعت العقود اآلجلة لخام برنت يونيو/
حزيران  61س�نتا بما يع�ادل  0.9يف املئة إىل
 64.25دوالر للربمي�ل ،يف حني انخفض خام
غرب تكس�اس الوس�يط األمريكي تس�ليم
مايو/أيار  53سنتا أو  % 0.9إىل  60.92دوالر
للربميل.
وكانت تس�وية عقود كال الخامني قد جرت
بارتفاع أكث�ر من دوالرين للربميل  ،إذ اعترب
املس�تثمرون أن ق�رار “أوب�ك ”+تأكيد عىل
تع�اف يق�وده الطل�ب ،وزاد التف�اؤل بفعل
خط�ة الرئيس األمريكي ج�و بايدن لإلنفاق
عىل البني�ة التحتية البالغة قيمتها تريليوني
دوالر.
وق�ال محلل�ون م�ن غولدم�ان س�اكس إن
“القرار يشير إىل رفع حذر مرتب من جانب
“أوبك ،”+مما يس�مح بعدم حدوث فوائض
يف إمدادات الس�وق .ويتوقع البنك انتعاش�ا
قويا يف الطلب على النفط هذا الصيف ،مما
يتطلب مليون�ي برميل إضافيين يوميا من
إنت�اج “أوب�ك ”+ب�دءا من يولي�و /تموز إىل
أكتوبر /ترشين األول”.
واتفق�ت منظمة البل�دان املص�درة للبرتول
وروس�يا وحلفاؤهم�ا ،وه�ي املجموع�ة
املعروفة باس�م “أوبك ،”+عىل تخفيف قيود
اإلنت�اج بمقدار  350ألف برميل يوميا أخرى
يف يونيو /حزيران وحوايل  400ألف برميل يف
يوليو /تموز.
وبموج�ب اتف�اق  ،س�تكون تخفيض�ات
“أوبك ”+عند ما يزيد قليال فحس�ب عن 6.5
مليون برميل يوميا م�ن مايو /أيار مقارنة
م�ع ما يقل قليلا عن س�بعة ماليني برميل
يوميا يف أبريل /نيسان.

الرشيد يمنح سلفة  8ماليين دينار لموظفي العقود
والرافدين يقرض أصحاب المحال  25مليونا

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

املرتب�ة الثانية بواق�ع  766مليونا و 300ألف
دوالر ،ث�م اليون�ان ب�ـ  589مليون�ا و 26ألف
دوالر ،وإي�ران بـ  481مليون دوالر ،وس�وريا
ب�ـ  324مليونا و 536ألف دوالر ،وجورجيا بـ
 291مليونا و 884ألف دوالر”.
وبين�ت التجارة الرتكي�ة ،أن “املواد واملنتجات
الكيميائية ج�اءت يف املرتبة األوىل بواقع 743
مليونا و 889أل�ف دوالر ،وتاله قطاع الحبوب
والبقول والبذور الزيتية ومش�تقاتها بـ 552
مليونا و 789ألف دوالر ،ثم املفروشات والورق
ومنتج�ات الغابات بـ  537مليونا و 610آالف
دوالر”.

معالجة ش�حة املياه التي تتعرض لها محافظة
دياىل ،مبين�ا  »:ان نقص وانحس�ار مياه بحرية
حمري�ن  ،الخزي�ن الستراتيجي ش�مال رشق
بعقوب�ة  ،تس�ببا بانخف�اض مناس�يب نه�ر
خريس�ان وصعوب�ة تأمني املي�اه ملحطات مياه
الرشب».

رغيف من�ذ البداية عليها مؤرشات تخص العاملني
فيه�ا  ,وألن الصفق�ات انته�ت وب�دأت مرحل�ة
االنتخاب�ات فقد ت�م إيقافها حتى اليت�م افتضاح
خفايا عملها .
وعلى صعيد متص�ل أكد رئيس كتل�ة بيارق الخري
النيابي�ة النائ�ب محم�د الخالدي  ،ع�دم رصد أي
زي�ادة يف إي�رادات املناف�ذ الحدودية رغ�م الحديث
الحكومي.
وقال الخالدي ،إنه” رغم التسويق اإلعالمي الكبري
للحكوم�ة حي�ال م�ا تقول إنه�ا نجاح�ات كبرية
تحقق�ت يف مل�ف إدارة املنافذ الحدودي�ة العراقية
إال أن الواق�ع الحقيق�ي ي� ُد ُّل عىل ع�دم وجود أي
زي�ادة ملحوظة يف االي�رادات املالية والتي يجب أن
تك�ون أضعافا خاص�ة أن الحديث ع�ن قطع دابر
الفاس�دين واملهربين بل�غ مس�تويات عالية وفق
بيانات الحكومة”.
من جهته أكد املختص بالش�أن االقتصادي حسني
علاوي  ,أن الجمي�ع يعل�م إخفاق�ات حكوم�ة
الكاظمي فهي تبحث دوما عن منجزات عىل أرض
الواقع ,فكانت مرسحية املنافذ الحدودية وإرسال
القوات االمنية للحد من الفس�اد  ,إال أننا لم نلمس
عوائد مالية إضافية من خالل تلك اإلجراءات.
وق�ال عالوي يف اتصال م�ع ( املراقب العراقي) :إن
الحديث عن مكافحة الفس�اد من قبل اللجان التي
شكلتها الحكومة هو لغرض االستهالك اإلعالمي ,
لكن هناك مؤرشات فساد عىل عمل لجنة مكافحة
الفس�اد العليا التي لم تنجح يف عملها بل مارس�ت
سياسة االبتزاز لخصوم الكاظمي.

الخارجية الروسية :السياسة
األمريكية تقوض
الثقة في الدوالر
ق�ال ألكس�ندر بانكين ،نائ�ب وزي�ر الخارجي�ة
ال�رويس ،إن انخف�اض إمكانية التنبؤ بالسياس�ة
األمريكي�ة يض�ع تحت الش�ك موثوقي�ة ومالءمة
استخدام الدوالر يف التعامالت التجارية املتبادلة.
ورأى هذا املس�ؤول ال�رويس يف مقابل�ة مع وكالة
نوفوستي أن تقليص استخدام الدوالر يف التسويات
املتبادل�ة يف العملي�ات التجاري�ة كان رد فع�ل
موضوعيا عىل الواقع الجيوس�يايس الحايل.
وأش�ار بانكين إىل أن الرتاج�ع يف إمكاني�ة التنبؤ
بالسياس�ة االقتصادي�ة األمريكي�ة ،والفرض غري
املنضب�ط للعقوبات “يش�كك يف موثوقية ومالءمة
اس�تخدام العملة األمريكية كعمل�ة ذات أولوية يف
العقود”.
وق�ال نائب وزير الخارجي�ة الرويس يف هذا الصدد:
“م�ن املنطقي أن تضطر البلدان والرشكات يف مثل
ه�ذه الظ�روف ،إىل اتخ�اذ تدابري ته�دف إىل تقليل
الخس�ائر واملخاط�ر االقتصادية أثن�اء املعامالت،
وتهت�م بتطوير آلي�ات بديلة للتس�ويات املتبادلة.
ويف ض�وء ذلك ،فإن التوس�ع يف اس�تخدام العمالت
النقدي�ة الوطنية يف العملي�ات التجارية مع الدول
األخ�رى أصبح يحظ�ى بأهمية متزاي�دة ،وأصبح
مجاال مهما يف جدول األعمال االقتصادي الخارجي
الحايل”.
وم�ن جهة أخرى ،أعل�ن نائب وزي�ر الخارجية أن
روس�يا ال تستبعد ظهور نظام بديل للدفع الرسيع
“س�ويفت” ،مشريا إىل أنه “أخذا يف االعتبار التطور
الرسيع للعمالت الرقمية وبلوكتشين ،فمن الجيل
أن أس�اس التس�ويات الدولية يمكن تش�كيله عىل
أساس تكنولوجي جديد تماما”.

الخدمات النيابية تقترح اعتماد «الطرق المستثمرة» النهاء  3مشاكل مزمنة في العراق
دع�ت عضو لجن�ة الخدمات النيابي�ة النائب
من�ار عب�د املطل�ب  ،اىل اعتم�اد ستراتيجية
الطرق املس�تثمرة النهاء  3مش�اكل مزمنة يف
العراق.
وقال�ت عب�د املطلب ،ان” واق�ع الطرق الربية
العراقي�ة االسترانيجية منها مؤل�م للغاية يف
ظل ع�دم تطويرها من�ذ عق�ود باالضافة اىل
ع�دم االخذ بنظر االعتب�ار الزي�ادة الهائلة يف
عدد املركبات وتوسع املدن يف العقود االخرية”.
واضاف�ت عبد املطلب،ان” طرق العراق تعاني
من تقادمها باالضافة اىل انه تحولت اىل نزيف
دم بس�بب كثرة الح�وادث املميتة والتي بلغت

ارق�ام مخيفة يف الس�نوات االخيرة داعية اىل
اعتماد سرتاتيجية الطرق املستثمرة من خالل
احالة بناء وانش�اء طرق برية جديدة وحديثة
تلت�زم بكل االطر الدولي�ة مقابل اجور زهيدة
“.
واشارت اىل ان” الطرق املستثمرة الية معمول
به�ا يف اغلب دول العالم من اجل تطوير البنى
التحتية للخدمات االساس�ية وتقليل مس�افة
بين املدن والتي س�يكون لها اث�ار ايجابية يف
اتجاه�ات مختلف�ة وتخف�ض نزي�ف الدماء
بس�بب الحوادث املرورية وتخلق مرونة عالية
يف نقل املسافرين والبضائع”.
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ً
جاسوسا يعمل لصالح الموساد
األمن اإليراني يعتقل
المراقب العراقي /متابعة...

أعل�ن املدي�ر العام ملديري�ة األمن بمحافظ�ة اذربيجان رشقي
(ش�مال غرب اي�ران) ،عن اعتق�ال مجموعة جواس�يس من
بينهم شخص جنده جهاز املوساد االرسائييل.
وقال املس�ؤول اإليراني خالل مؤتمر صحف�ي إنه «تم اعتقال
جاس�وس يعمل الرسائيل وعدة جواس�يس عىل صلة بأجهزة
مخابرات دول مختلفة يف املحافظة».

من ناحية أخرى نفى املسؤول االيراني تواجد عنارص تكفريية
مسلحة بمحافظة اذربيجان رشقي.
واضاف :تم اعتقال  19عضوا يف عصابة تقوم بجرائم االحتيال
املنظم إلصدار الشيكات املرصفية وتزوير الوثائق يف محافظة
أذربيج�ان رشق�ي .وتاب�ع أن وزارة االمن يف طليع�ة محاربة
الفس�اد االقتصادي ،مثل تهريب الس�لع واملحسوبية والتهرب
الرضيبي واالحتكار.

الكيان الصهيوني في مأزق

هالة من الغموض تكتنف مجريات تشكيل حكومة االحتالل
المراقب العراقي /متابعة...

ذك�ر زعي�م ح�زب أزرق أبي�ض بيني غانت�س قال
لوس�ائل اإلعلام ،ح�ول تش�كيل حكوم�ة الكي�ان
الصهيون�ي ،بأن�ه «إذا ش�كل بنيامين نتنياه�و
ً
ً
يمينية ،فس�يختل الت�وازن لدعم املواطنني
حكومة
اإلرسائيليني».
وعلى الرغم من أنه أعلن عزمه االنضمام ً
مرة أخرى
إىل ائتالف بنيامني نتنياهو بهذه الذريعة نفسها ،إال
أن القضي�ة ال ت�زال غري واضح�ة ،ويواصل الخرباء
تصنيفه يف الكتلة املناهضة لنتنياهو.
ويف ه�ذا الص�دد ،أعل�ن ع�دد م�ن أح�زاب اليس�ار
اإلرسائييل ،يف إشارة إىل التحالف الذي شكله نتنياهو
حتى اآلن ،أنه يف حالة تشكيل الحكومة من قبل هذا
ً
وخاص�ة حقوق
االئتالف ،ف�إن الحري�ات الفردية،
امل�رأة يف إرسائي�ل(األرايض املحتل�ة ع�ام )1948
س ُيقطع رأسها.
وبحس�ب صحيفة معاريف ،إذا تم تشكيل مثل هذه
الحكومة ،س�تفقد املرأة اإلرسائيلية الحد األدنى من
حقوقها ومشاركتها.
م�ن ناحية أخرى ،أعل�ن قادة الحزبني املتنافسين،
«يائير لبيد» و»نفتايل بينيت» ،مس�اء الس�بت ،عن
تشكيل ائتالف لتشكيل الحكومة بدالً من نتنياهو.
ً
وفقا لتقارير وسائل اإلعالم العربية ،دفعت الفوىض
يف الحكومة لبيد وبينيت إىل النظر يف صفقة للتناوب
عل�ی منصب رئي�س ال�وزراء ،ولكن بس�بب انعدام
الثقة بني السياس�يني اإلرسائيليني ،فلا يزال هناك
خالف حول من سيكون رئيس الوزراء األول.
وبحس�ب تقرير تحلييل نرشته صحيفة «هآرتس»،
حت�ى صب�اح األح�د (الي�وم) ،ل�م تتمك�ن أي م�ن
الش�خصيات السياس�ية اإلرسائيلية م�ن الحصول
عىل املقاعد الالزمة لتش�كيل ائتالف حاكم ومجلس
وزاري.
ويف أفضل الظروف ،يش�غل نتنياهو حال ًيا  52مقع ًدا
يف الكنيس�ت ،وإضافة إىل مقاعد الليكود ،فقد تمكن
من اجت�ذاب أحزاب «ش�اس» و»يه�ودات هتوراه»
و»الصهيونية الدينية».
ويف غضون ذلك ،فاز لبي�د بنحو  50مقع ًدا من أصل
 ،120ويقال إن�ه انضم إليه أعضاء من حزب األزرق
األبي�ض ويرسائيل بيتنو وحزب العمل ومريتس ،ويف
أفضل الظروف القائمة العربية املشتركة باستثناء

أربع�ة أعض�اء ،الذين يواصل�ون التأكي�د عىل عدم
رغبته�م يف االنضم�ام إىل أي حكوم�ة إرسائيلي�ة أو
ائتالف حاكم.
كم�ا ذك�ر التلفزي�ون اإلرسائييل يف تقري�ر نقالً عن
مصادره ،أن األح�زاب اليمينية الدينية يف «إرسائيل»
رفض�ت قبول عرض بيني�ت لالنضمام إىل حكومته،
حت�ى م�ع خ�روج أفيغ�دور ليربمان رئي�س حزب
«يرسائيل بيتنو» من االئتالف.
م�ن جانبه�م رصَّ ح الحريدي�م أنه�م ل�ن يكونوا يف
حکومة واح�دة مع لبيد ،ألن وجهات نظره مختلفة

معه�م حول قان�ون التجني�د والعديد م�ن القضايا
األخرى.
كما أفادت بعض وس�ائل اإلعالم أن نتنياهو لجأ إىل
نفت�ايل بينيت لله�روب من االنهيار املبك�ر الئتالفه،
وتفاوض معه ملدة ثالث س�اعات مس�اء السبت بعد
سنوات من االنفصال.
واعترف بينيت يف سلس�لة تغريدات بع�د االجتماع،
بأن�ه «ليس لدينا دعم منذ ع�ام  ،2000ويجب علينا
جمي ًعا العمل لتشكيل حكومة حقيقية وجيدة».
وردا ً عىل ه�ذه املحادثات ،اعرتفت «إيليت ش�اکيد»

حليف�ة بيني�ت أيض�اً ،ب�أن كل الجهود الت�ي تبذل
يف الس�احة السياس�ية اإلرسائيلي�ة اآلن ،ه�ي لعدم
الدخول يف العملية االنتخابية الخامسة.
ً
ووفق�ا لخرباء إرسائيليني ،على الرغم من أن بينيت
غري مستعد لدعم نتنياهو لتشكيل ائتالف حاكم ،إال
أنه غري مس�تعد لرتش�يح يائري لبيد لرئاسة الوزراء
أيضاً.
کما تحدث موقع «نيوز ون» يف تحليل لـ «زوهار بن
عاشري» األستاذ يف الجامعات اإلرسائيلية ،عن األفق
القاتم لتشكيل الحكومة يف الكيان الصهيوني.

اعتقال سبعة فلسطينيين في القدس المحتلة
المراقب العراقي /متابعة...

اعتقل�ت ق�وات االحتلال ،االثنين 7 ،مواطنين
فلسطينيني بينهم أب وابنه يف القدس املحتلة.

وقال ش�هود عي�ان ،إن قوات االحتلال اقتحمت
العيس�وية فج�رًا واعتقل�ت الش�اب فيصل لؤي
عبي�د ووالده ل�ؤي فيصل عبيد ،والش�اب محمد
وليد عبي�د ،بعد تفتيش منازله�م يف حي عبيد يف
البلدة.
ونقلت وكالة “وفا” عن مصادر محلية ،أن قوات
االحتلال اقتحم�ت عدة أحي�اء يف مخي�م قلنديا
وداهمت عددا من املنازل قبل أن تعتقل الش�بان:
محم�ود إبراهي�م عزمي مطير ،وخال�د محمد
عزمي مطري ،ومؤمن منصور ورامي منصور.
واقتحم�ت قوات كبرية م�ن جيش االحتالل فجر
الي�وم ،منزلني يف بل�دة العيزرية يع�ودان لعائلة
العجلوني وعاثت خرابا وفسادا فيهما.

ً
تضررا من كورونا
قائمة بأكثر الدول
المراقب العراقي /متابعة...

أف�ادت جامع�ة جون�ز هوبكن�ز
األمريكي�ة بارتف�اع إجم�ايل ع�دد
اإلصاب�ات بفريوس كورون�ا يف العالم
إىل أكث�ر م�ن  131.2ملي�ون حال�ة
إصابة ،وإجم�ايل الوفيات إىل أكثر من
 2.8مليون وفاة.
وبحس�ب بيانات الجامعة بلغ إجمايل
اإلصاب�ات بفريوس كورون�ا يف العالم
 ،131.212.766وإجم�ايل الوفي�ات
.2.845.462
وتص�درت الوالي�ات املتح�دة قائم�ة
ال�دول من حي�ث عدد الوفي�ات جراء
الفريوس بـ 555001حالة وفاة ،وبلغ

إجمايل اإلصابات فيها .30.706.121
تلته�ا الربازي�ل يف املرتب�ة الثانية من
حيث عدد الوفيات ب�ـ 331433حالة
فاة ،وإجمايل اإلصابات .12.984.956
يف املرتب�ة الثالث�ة تأت�ي املكس�يك
بإجم�ايل وفي�ات  ،204147وإجمايل
إصابات .2.250.458
وتأتي الهند يف املرتبة الرابعة من حيث
ع�دد الوفي�ات ب�ـ ،164623وإجمايل
إصابات 12.485.509
ويف املرتبة الخامسة بريطانيا بإجمايل
وفي�ات  ،127078وإجم�ايل إصابات
.4.373.798
وسادس�ا إيطالي�ا بإجم�ايل وفي�ات

وإجم�ايل

111030
.3.668.264
ويف املرتب�ة الس�ابعة تأت�ي روس�يا
بإجم�ايل وفي�ات  ،98731وإجم�ايل
إصابات .4.529.576
ويف املرتب�ة الثامن�ة فرنس�ا بإجمايل
وفي�ات  96808وإجم�ايل إصاب�ات
.4.883.174
ويف املرتب�ة التاس�عة أملاني�ا بإجمايل
وفي�ات  ، 77060وإجم�ايل إصاب�ات
.2.896.329
تليه�ا يف املرتب�ة الع�ارشة إس�بانيا،
بإجم�ايل وفي�ات  ،75698وإجم�ايل
إصابات .3.300.965

المراقب العراقي /متابعة...

حذر وزير الداخلية اللبناني العميد محمد فهمي،
من تحضير خالي�ا “إرهابي�ة” للقي�ام بأعمال
إجرامية يف لبنان لزعزعة األمن فيه.
وق�ال فهمي خلال حديث تلفزيون�ي ،إن بعض
الخالي�ا املرتبط�ة باإلره�اب تحضر لعمل مخل
باألم�ن اللبنان�ي وه�ذه الخالي�ا حاولت س�ابقا ً

تحذير من «انقالب» وشيك في تركيا
المراقب العراقي /متابعة...

وصف وزي�ر الخارجي�ة الرتكي،
مول�ود تش�اووش أوغل�و،
بي�ان أص�دره العشرات م�ن
ضب�اط البحري�ة املتقاعدي�ن
ض�د الس�لطات الحاكم�ة بأن�ه
“استحضار النقالب”.
وأثار بيان أص�دره نحو  103من
ضباط البحرية املتقاعدين طالب
الحكومة الرتكية والحزب الحاكم
برئاس�ة رج�ب طي�ب أردوغ�ان
بالرتاج�ع عن ق�رار االنس�حاب
من اتفاقية إسطنبول وعن حفر
قناة إس�طنبول ضجة واسعة يف
البالد.
وش�دد تش�اووش أوغل�و عىل أن
قناة إسطنبول املائية التي تعتزم

تركيا فتحها ،ال تؤثر عىل اتفاقية
“مونترو” (الخاص�ة بحرك�ة
الس�فن عبر املضائ�ق الرتكية)

إصاب�ات

مساع لتنفيذ
وزير الداخلية اللبناني يحذر من
ٍ
«عمل مخل باألمن»
الدخول إىل الشمال اللبناني مشددا ً عىل أن القوى
األمني�ة والجيش اللبناني هم األس�اس يف عملية
بناء الدولة.
وأض�اف فهم�ي أن مجموع�ات اس�تغلت
االحتجاج�ات لدخول الرساي يف طرابلس ونهبها
وما حصل أمر مخطط له ،موضحا أن الوقت غري
مناسب لكشف نتائج التحقيقات يف الحادث.

يف مقدم�ة تحليل�ه الذي ُنشر أمس األح�د عىل هذا
املوقع الناط�ق باللغة العربية ،وصف املؤلف الوضع
يف املشهد السيايس اإلرسائييل عىل النحو التايل:
من�ذ تس�ليم نتائ�ج االنتخاب�ات رس�ميا ً إىل
الرئيس(الکيان الصهيوني) ،كان من الواضح أنه لم
يكن لدى أي من األطراف القدرة عىل تشكيل حكومة
مستقرة وفعالة ،حتى عىل أدنى مستوى ممكن.
ويتاب�ع التحليل :عىل جانب من هذه املواجهة توجد
األح�زاب املتطرف�ة ،املش�ارکة مع نتنياه�و يف تهم
الرشوة واالحتيال وخيانة األمانة.

وعىل الجانب اآلخر من املشهد أيضاً ،اصطفت أربعة
أحزاب فاشلة بقيادة لبيد وغانتس وبينيت وساعر.
ً
قوية بما يكفي
واألح�زاب العربية الصغرية ليس�ت
لرتجي�ح كفة املعادل�ة إىل جانب واح�د .واآلن يجب
أن نضي�ف إىل هذه املعادلة الرصاع بني أعضاء حزب
الليكود ورئيس إرسائيل.
ووفق هذا الباحث اإلرسائييل ،فإنه منذ نهاية عطلة
عي�د الغفران ،س�يواصل نتنياهو ،ال�ذي يواجه تهم
فس�اد خطرية يف املحاكم اإلرسائيلية ،جهوده للبقاء
رئيس�ا ً للوزراء ،عىل الرغم من تداول معلومات حول
خط�ة الليكود لحكومة دون نتنياه�و ،ومن املرجح
أن ينضم إليها بينيت أيضاً .وتع َّززت هذه األنباء بعد
أن قيل إن بينيت تلقى عروضا ً للعودة إىل الليكود.
لكن بحس�ب صحيفة هي�وم اإلرسائيلية املقربة من
نتنياه�و ،تم تقديم هذا الع�رض ألول مرة إىل بينيت
م�ن قب�ل رئي�س ال�وزراء اإلرسائييل ،لك�ن الخرباء
يقول�ون إن الع�رض ربما تم تقديم�ه إىل بينيت من
قب�ل أعضاء بارزين يف الليكود أيض�اً ،لکي يتم بهذه
الطريق�ة ترسيع عملية تج�اوز نتنياه�و والليكود
دون نتنياهو.
وم�ع ذل�ك ،بن�ا ًء على تحلي�ل «ب�ن مريك�وري» يف
معاري�ف ،بينيت مرتدد يف الدخ�ول يف ائتالف بقيادة
نتنياه�و ،ألنه ينظر إىل الوراء وي�رى أن أيا ً من قادة
األح�زاب السياس�ية اإلرسائيلي�ة الذي�ن دخل�وا يف
تحالف مع نتنياهو عىل مدى العقود الثالثة املاضية،
لم يعد يف الس�احة السياس�ية ،ولهذا السبب ال يريد
أن يک�ون االس�م الت�ايل يف قائمة الش�خصيات التي
دمّ ر نتنياهو مس�تقبلها السيايس ،وال يريد أن ُيدفن
يف املقبرة الجماعية لش�خصيات عانت من االنهيار
واملوت السيايس بعد التحالف مع نتنياهو.
يف غضون ذلك ،يواصل غانتس سعيه لتحقيق حلمه
يف أن يصب�ح رئيس وزراء إرسائي�ل ،بينما يقال إنه
س�يرسع الخط�ی إىل الرئاس�ة اإلرسائيلي�ة وس�ط
هزيمة محتملة يف ذلك الحلم.
وبحس�ب هذا الخبري اإلرسائييل ،من املرجح أنه بعد
هزيمة العديد من املرش�حني الذين رشحهم الرئيس
اإلرسائييل ،سيعقد الكنيست اجتماعا ً للموافقة عىل
امليزانية الس�نوية ،وبعد ذلك س�يتم حله ،وسيدخل
الکيان اإلرسائييل العملية االنتخابية الخامس�ة ً
مرة
أخرى.

وأن االتفاقي�ة لي�س له�ا تأثير
كذلك عىل مرشوع القناة ،بحسب
وكالة األناضول الرسمية.

واعترب وزي�ر الخارجي�ة الرتكي
أن “الذي�ن يقف�ون وراء البي�ان
ال يعن�ون منه اتفاقي�ة مونرتو،

وإنم�ا يس�تهدفون الرئي�س
أردوغ�ان وحكومت�ه وتحال�ف
الش�عب (يض�م ح�زب العدال�ة
والتنمي�ة ،وح�زب الحرك�ة
القومية)”.
وتاب�ع يف هذا الص�دد“ :يلوحون
بالعصا م�ن تح�ت عباءتهم ،لو
كان�وا على رأس مهامه�م لكان
بيانه�م بمثابة مذكرة عس�كرية
إال أنهم متقاعدين”.
وكان�ت وزارة الدف�اع الرتكي�ة
ردت األح�د على بي�ان الضب�اط
املتقاعدي�ن بالقول إنه “ال يمكن
استخدام القوات املسلحة الرتكية
كوسيلة لتحقيق األطماع واآلمال
الش�خصية مل�ن لي�س لديهم أي
مهمة أو مسؤولية”.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية
صحيفة عبرية :ازدياد التوتر في عمان وحديث عن محاصرة سفارة اإلمارات
المراقب العراقي /متابعة...
تته�م محافل أمني�ة رفيعة املس�توى يف عمان،
الكي�ان الصهيون�ي بالتدخل يف قضي�ة محاولة
االنقالب باألردن.
فف�ي مقابلة م�ع موقع “عم�ون” لألخبار قال
ج�واد العناني ،رئي�س الوزراء األس�بق املقرب
م�ن القرص امللكي ،إن الكيان عرضت تخصيص
طائرة خاصة لألمرية بس�مة ونقلها إىل األرايض
الفلس�طينية املحتل�ة .كما أفاد موق�ع األخبار
األردني أيضا بأن الضابط الس�ابق يف املوس�اد،

روع�ي شبوش�نيك ،ه�و ال�ذي زعم أن�ه اتصل
بزوجة األمري مس�اء السبتُ .
وش�طب النبأ بعد
إبداء محافل إرسائيلية مالحظة ملحافل أردنية.
سلس�لة االعتق�االت يف قم�ة الحك�م وكش�ف
اإلقامة الجربية الت�ي فرضت عىل األمري حمزة،
األخ غير الش�قيق للمل�ك عب�د الل�ه ،قس�مت
الجمه�ور األردن�ي إىل ثالثة معس�كرات :أولئك
املتمس�كني بالرواي�ة الرس�مية ويدع�ون ب�أن
بالفعل كان إعداد ملحاول�ة انقالب؛ أولئك الذين
يؤمن�ون بأن األمري حمزة وج�ه فقط انتقادا ملا

يجري يف القمة؛ وأولئ�ك الذين يعجبون ما الذي
جع�ل امللك عب�د الله يث�ور لإلغالق على أخيه،
زوجته وأبنائهما يف بيتهم.
إضاف�ة إىل ذل�ك ،علم يف األردن األح�د بأن قوات
األمن تحارص س�فارة اتحاد اإلم�ارات يف عمان
وذل�ك بع�د أن قال نائ�ب رئيس ال�وزراء ووزير
الخارجي�ة األردن�ي أيم�ن الصفدي ب�أن “دولة
أجنبي�ة” ضالعة يف محاول�ة االنقالب .إىل جانب
ذل�ك ،انترشت ش�ائعات بأن الس�فري اإلماراتي
اعتقل.

التايمز :خالفات العائلة الهاشمية تهدد بزعزعة المنطقة
المراقب العراقي /متابعة...
نرشت صحيف�ة «التايمز» تقري�را أعده ديفيد
روس ،قال فيه إن التنافس داخل العائلة املالكة
يف األردن «يه�دد بزعزعة اس�تقرار حليف مهم
للغرب».
وأوضح�ت الصحيف�ة أن العواص�م العاملي�ة
والعربي�ة من واش�نطن إىل لندن وم�ن رام الله

إىل الرياض س�ارعت كلها للوق�وف خلف امللك
عبد الله الثاني حتى يف الوقت الذي اشتكى فيه
أخ�وه غري الش�قيق ،من وضعه تح�ت اإلقامة
الجربية.
ولفت�ت إىل أن التضام�ن ال�دويل أك�د على
«أهمي�ة األردن كحليف استراتيجي يف منطقة
مضطرب�ة .فقد وق�ع األردن اتفاقية سلام يف

 ،1994وكان نقط�ة ش�ن الغ�ارات م�ن حرب
الخليج وما بعدها».
ويف اآلونة األخرية كان قاعدة للقوات األمريكية
والربيطانية الخاصة يف الحرب ضد داعش ،رغم
مخاطر اإلرهاب املحلي .وتعترب اململكة مهمة
وذات تأثير يف العالم العربي نظرا الس�تقبالها
ماليني الالجئني الفلسطينيني والسوريني.

وتابع�ت الصحيفة« :ومثل األمراء الس�عوديني
الذي تم س�جنهم واألمرية لطيف�ة ،ابنة حاكم
دب�ي ،يزعم األمري حم�زة أنه ضحي�ة نظام ال
يتس�امح م�ع أي ص�وت معارض .ويب�دو أنه
أزع�ج امللك املتخرج من األكاديمية العس�كرية
ساندهريس�ت م�ن خلال التق�رب للعش�ائر
األردنية».
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االتفاق النووي اإليراني  ..بايدن في وضع غير مريح
ر ّحب العديد من األميركيين واألوروبيين ودعاة السالم في أميركا والعالم بإعالن االتحاد
األوروبي عن اجتماعات في فيينا ،األسبوع المقبل ،بين جميع األطراف الموقعة على
االتفاق النووي ،بما فيها الواليات المتحدة األميركية ،للتباحث في كيفية العودة إلى
االتفاق ،لكن طهران كررت موقفها برفض التفاوض المباشر مع واشنطن.
بقلم/ليلى نقوال

وباإلعلان األمريك�ي ع�ن املش�اركة يف تل�ك
االجتماع�ات ،تك�ون اإلدارة األمريكي�ة ق�د
تجاوزت استراتيجية «التأرج�ح» التي طبعت
مواقفها حيال الع�ودة إىل االتفاق النووي الذي
وقعته إدارة الرئيس ب�اراك أوباما ،وخرج منه
دونال�د ترام�ب بش�كل أح�ادي ،معي�دا ً فرض
العقوب�ات على طه�ران ،ومتس�بباً بكارث�ة
اقتصادية وإنسانية للشعب اإليراني.
يعكس التخبط والتأرجح الذي ش�هدته مسألة
الع�ودة إىل االتف�اق الن�ووي الوض�ع الع�ام
الح�رج ال�ذي تعيش�ه إدارة باي�دن يف الداخل،
وال�ذي ينعكس عىل مجم�ل امللف�ات الداخلية
والخارجي�ة ،ومنها امللف اإليران�ي .وتبدو أبرز
مالمح هذا الحرج كما ييل:
 -1رئيس تقليدي بأجندة تقدمية
ش�ك يف أن الح�زب الديمقراطي تعلم درس�اً
ال ّ
ً
قاس�يا ال ُينسى يف الع�ام  ،2016حين أرصّ ت
مؤسس�اته على ترش�يح هيلاري كلينت�ون
واإلطاحة باملرش�ح اليس�اري بريني س�اندرز،
ما جعل ترامب يكتس�ح االنتخابات .ويف العام
 ،2020أدرك الديمقراطيون أنهم لن يستطيعوا
الفوز من دون الرافع�ة «التقدمية» يف الحزب،
ّ
تش�كل عصب الحركات الش�عبية وذوي
والتي
البشرة الس�مراء والفق�راء واملهمشين ،م�ا
جعل الطبقة السياس�ية التقليدية التي يمثلها
باي�دن تقي�م تحالف�اً انتخابياً مع الس�يناتور
بريني س�اندرز ،عبر «أجن�دة» للحكم وخطة
عم�ل تعه�د بتطبيقه�ا يف ح�ال الوص�ول إىل
الرئاس�ة .وتتضمن تلك األجندة الكثري مما يعد
التقدميون جمهورهم به ،كحماية البيئة ورفع
الحد األدنى لألج�ور والتعليم والصحة للجميع
وسواها.

 -2إدارة متباينة إيديولوجياً
بعد فوز بايدن ،ويف خض ّم تشكيل فريق اإلدارة
الجدي�د ،حصلت مع�ارك سياس�ية هائلة بني
الجناح التقدمي والطبق�ة التقليدية يف الحزب
الديمقراطي ،لفرض مرش�حيهم وملء املراكز
يف اإلدارة الجدي�دة .خ�اض التقدميون معارك
طاحن�ة على املناص�ب ،انطالق�اً م�ن ش�عار
الس�يناتور إليزابيث وارن ب�أن «املوظفني هم
الساس�ة» ،معتربين أن على التقدميني فرض
املوظفني املناسبني يف السلطة التنفيذية ،ألنهم
يمتلكون سلطة خفض أسعار األدوية ،وتعديل
ق�روض الطلاب أو إلغائها ،وتحوي�ل مليارات

الدوالرات إىل الطاقة الخرضاء البديلة وغريها.
حاول بايدن إرضاء الجميع ،فت ّم تشكيل إدارته
من تقدميين معتدلني ووس�طيني ،وجماعات
باراك أوباما ،ومرشحي املؤسسة الديمقراطية
التقليدي�ة األثري�اء ،وجماع�ات اللوبي�ات يف
الحزب الديمقراطي ،لكن الليرباليني التقدميني
انتق�دوا خيارات�ه ،باعتباره�ا آمن�ة للغاي�ة
ومعتدل�ة للغاي�ة ومؤسس�اتية للغاي�ة ،وألن
الش�خصيات التي انتقاها تتس�م بأنها طاعنة
يف السن.
 -3سياس�ة خارجية :خطوة إىل األمام خطوة
إىل الوراء

ال ّ
ش�ك يف أن باي�دن أرىض الجن�اح التقدمي يف
الح�زب الديمقراط�ي ،م�ن خالل سلس�لة من
الخط�وات التي ق�ام بها خارجي�اً ،كالعودة إىل
اتفاقي�ة باري�س للمناخ ،واملوق�ف من الحرب
يف اليم�ن ،والعودة إىل منظم�ة الصحة العاملية،
ورف�ع العقوب�ات على املحكم�ة الجنائي�ة
الدولية...
دعا الكثري م�ن الصقور يف الحزب الديمقراطي
وم�ن مؤي�دي «إرسائي�ل» يف اإلدارة ،إدارة
باي�دن إىل حرب باردة مع إيران ،وإىل ممارس�ة
سياسة احتواء تس�قط النظام اإليراني ،تماماً
كم�ا حص�ل م�ع االتح�اد الس�وفياتي خلال

الثمانيني�ات ،لكن الجن�اح األكثر اعتداالً أعرب
عن خشيته من أن يقوّض هذا املوقف األمريكي
القاع�دة املعتدل�ة واإلصالحيين داخ�ل إيران،
وأن يدفعها إىل سياس�ات أكثر تش�ددا ً سترض
بالواليات املتحدة وحلفائها يف املنطقة.
ويف ظ�ل التردد األمريك�ي وحاج�ة باي�دن إىل
االنكف�اء إىل الداخ�ل ملعالجة القضاي�ا امللحة،
ومنها الخروج من جائح�ة كورونا ،والتصدي
للعنرصي�ة املتج�ذرة الت�ي تن�ذر بقل�ق أمني
واجتماعي ،وتحديث البني�ة التحتية األمريكية
الت�ي تحتاجها البلاد يف ح�ال أرادت النهوض
باالقتصاد وإعادة التصنيع ...اس�تغلت الصني
هذا االنكفاء املرحيل ،لتقوم بسياسة هجومية
دبلوماس�ياً واس�تثمارياً يف املناطق الحيوية يف
العالم ،وتوقع اتفاقاً تاريخياً مع إيران.
ويف خض�م الهج�وم الصيني عىل االس�تثمار يف
الرشق األوس�ط وعدم الرتاج�ع اإليراني ،وبعد
التأكد م�ن أن سياس�ة «الضغ�وط القصوى»
الت�ي مارس�ها ترام�ب يف الرشق األوس�ط أتت
ّ
مرضة للنفوذ األمريكي
بنتائج عكسية ،وكانت
وألمن الجنود األمريكيني يف املنطقة ،ليس أمام
بايدن وإدارته س�وى القيام بعملية احتس�اب
املخاطر واألرباح ضمن املعادلة التالية:
أيهما أفضل ألولوياتنا (التعايف الداخيل) :بعض
التوتر السيايس الداخيل جرّاء العودة إىل االتفاق
الن�ووي ورفع العقوب�ات عن إي�ران ،أو خطر
االنج�راف إىل رصاع يف املنطق�ة ،ق�د تس�تغله
الصين وروس�يا لتوس�يع دائ�رة نفوذهما يف
الرشق األوسط؟
يف كل األح�وال ،إن تخفي�ف التوتر العاملي الذي
يسمح بالتفرغ للداخل ولجم الصني عاملياً يبدو
دائماً األهم واألكثر ربحاً لألمريكيني اليوم.

بقلم/قاسم الغراوي
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كورونا وتاثير
منصات التواصل
منذ بدأت األزمة بانتشار الفريوس يف الصني أواخر العام  2019ثم
انتقاله لدول أخرى ،بدا واضح�ا عىل العديد من منصات التواصل
االجتماعي ،أن هناك مايش�به حالة من الذع�ر والهلع الجماعي،
التي يروج لها قطاع كبري من رواد تلك املنصات.
م�ن معالم الواقع الجدي�د ،الذي أفرزته أزمة تفشي وباء كورونا
يف أنح�اء العال�م ،كان ذل�ك االختب�ار الق�وي لوس�ائل التواص�ل
االجتماع�ي ،الت�ي باتت س�مة واضح�ة الينكرها أح�د يف العالم
املعارص.
وبقدر ما أس�همت تلك الوس�ائل الجدي�دة ،يف تخفيف وطأة أزمة
التواص�ل املبارش بني البرش ،بفعل املخ�اوف من تفيش الفريوس،
بقدر مافشلت يف اختبار املصداقية.
وألن آف�ة األخب�ار ه�م رواته�ا ،ف�إن جمه�ور وس�ائل التواصل
االجتماعي يتحمل جانبا كبريا من املسؤولية فيما يجري الحديث
عن�ه من جوان�ب س�لبية ،أفرزها اس�تخدام تلك الوس�ائل خالل
األزمة ،من نرش أخبار مفربكة ،إىل نرش ش�ائعات ،إىل س�عي لبث
الخ�وف والذع�ر يف نفوس الناس ،الذين وضعته�م األزمة يف حالة
من القلق ،يدفعهم للتش�بث بأية معلومة ربما تكون يف أساس�ها
غري صحيحة.
تعم�د البع�ض ،اقتص�ار مش�اركاته على منص�ات التواص�ل
االجتماع�ي ،عىل إب�راز الجانب املظلم والقات�م ،وتفاصيل حاالت
املوتى ،بما يعمق حالة الخوف الحاصلة بالفعل ،فإن هناك آخرين
سعوا لالستفادة من األزمة عرب الرتويج ألدوية زائفة ،زعموا أنها
تعالج وباء الكورونا.
ل�ذا ندع�و جمي�ع املواطنين بع�دم املش�اركة يف نشر أو تداول
الشائعات ،كون ذلك أمرا يف غاية الخطورة وقد يعرضك للمساءلة
القانوني�ة كون�ه يخ�ص األم�ن الصح�ي للمواطنين وماينشر
يثريالخ�وف والرعب والهلع وكذلك التوجه اىل املركز الصحية الخذ
العلاج ضد كرونا وانتظار الجرع�ة الثانية ووزارة الصحة وخلية
االزم�ة هي املعنية بتعليمات السلامة واملحافظ�ة عىل املواطنني
وعىل املواطنني االلتزام.
ان الرتويج للشائعات التي تص ّعد الهلع لدى املجتمع يف ظل تفيش
فيروس كورونا ،تمس بالنظام الع�ام وبذلك تهدد األمن الصحي
املجتمعي.
ومن ناحية أخرى ،يبدو أن هناك جانبآ من االختبار الذي تتعرض
له وس�ائل التواصل االجتماعي يف ه�ذه األزمة متعلقا باملصداقية
والنرش الرصين .ورغم أنها عرفت كونها وس�يلة رسيعة لتداول
ونق�ل األخب�ار ،إال أن الناس  -على مايبدو  -يهرع�ون تلقائيا يف
أوق�ات مثل تل�ك األزمات لوس�ائل اإلعالم التقليدي�ة ،خاصة تلك
الرصينة منها ،وهو ما يعكس أزمة فقدان ثقة يف وسائل التواصل
االجتماعي املستحدثة ،خاصة يف أوقات األزمات.

انقالب االردن بين الوهم والحقيقة
بقلم /عباس الزيدي

اوعز الكونغرس األمريكي عام  1958بتشكيل
لجن�ة تحقيقية أطاحت بكب�ار ضباط جهاز
املخاب�رات األمريك�ي  CIAبع�د نج�اح ث�ورة
عبدالكريم قاسم يف العراق حيث شكلت صدمة
ومفاجئ�ة كبرية للوالي�ات املتح�دة األمريكية
آنذاك وللعديد م�ن دول العالم وقد وجهت تلك
اللجن�ة الل�وم والتقصري عىل جه�از املخابرات
األمريكي لعدم علمه بتلك الثورة مسبقا .
وم�ن نتائ�ج هذه اللجن�ة انه�ا أحبطت ثورة
وانقلاب كان من املق�رر أن يحدث بعد يومني
يف االردن بع�د نجاح ثورة عبدالكريم قاس�مو

حي�ث املد الثوري آن�ذاك للضب�اط األحرار بعد
نجاح ثورة جمال عبد النارص يف مرص.
اليوم ومنذ اللحظات األوىل لكش�ف االنقالب يف
االردن واعتقال ش�خصيات رفيعة املستوى يف
االردن منهم ويل العهد الس�ابق ورئيس الديوان
امللكي أالسبق أعلنت وزارة الخارجية األمريكية
بانها تدعم بقوة اإلجراءات التي يقوم بها ملك
األردن الح�ايل ووصف�ت األردن بأنه�ا الرشيك
التاريخي للواليات املتحدة األمريكية.
وس�ارعت دول الخلي�ج م�ن الس�عودية إىل
قط�ر والخليج بدعم ومس�اندة مل�ك األردن يف
الخطوات التي قام بها يف جملة االعتقاالت.

األردن أكرب محطة خارجية يف الرشق األوسط
وساحة عمل للمخابرات األمريكية.
االردن التي ترتبط م�ع إرسائيل بأكرب معاهدة
واتف�اق وادي عربة لذي يفوق معاهدة كامب
ديفيد.
وكان له�ا دور كبير يف تصفي�ة القضي�ة
الفلس�طينية وتصفي�ة الكثير م�ن القيادات
الفلس�طينية,حيث أعل�ن رئي�س جه�از
املوساداالس�بق فراي�م هالفي,ب�أن املوس�اد
اس�تطاع الس�يطرة بالكام�ل على جه�از
املخابرات االردني.
االردن الت�ي لعب�ت دورا كبيرا يف دعم االرهاب

والقاع�دة وداع�ش يف استراتيحية الف�وىض
الخالقة وما يسمى بالربيع العربي.
االردن الت�ي توج�د على أرضه�ا أكبر غرف�ة
عملي�ات مشتركة إلدارة ودع�م االره�اب يف
املنطقة حيث تتواجد فيها املخابرات األمريكية
واإلرسائيلية و الربيطانية والرتكية واالسرتالية
والخليجية والفرنسية.
والت�ي أرشف�ت على إدارة االره�اب يف لبن�ان
والعراق وسوريا وليبيا ودول اخرى.
تعترب الرشيك الرئييس واألس�ايس لالس�تكبار
والصهيونية العاملية .
موضوعة االنقالب هو سالح ذو حدين ,ترهيب

وترغيب لكي يزداد العميل انغماسا يف العمالة
وينفيذ أجندات القوى الكربى وتعترب الضامن
لحماية نظامه السيايس وتميل عليه ما تريد.
األردن القلع�ة الهش�ة وج�دار الص�د االول
للدف�اع ع�ن الكي�ان الصهيون�ي الغاصب,لن
تنج�ح فيها اي ث�ورة أو أي انقالب ما دامت يف
خدمة الصهيونية العاملية عىل العكس من دول
مح�ور املقاومة التي تحاك ضدها الدس�ائس
واملؤامرات.
ل�و كان�ت ه�ذه الحرك�ة االنقالبي�ة يف إحدى
دول مح�ور املقاومة لتفاعلت معها ش�ياطني
االرض.

إلى المراهنين على صندوق النقد الدولي  ...هذا ما ينتظركم !
بقلم/زياد ناصر الدين

ُ
كثر الكالم عن تجارب صندوق النقد الدويل  -األداة املاليّة لتدمري
الشعوب والبلدان  -الذي تهيمن عليه الواليات املتحدة ،إذ تمتلك
ّ
ّ
ح�ق الفيتو واتخاذ
الحصة األكبر ( ،)%16.74كما تمتلك
في�ه
الق�رار والتوجي�ه ،إىل جانب  4دول من أصدقائه�ا ،هي اليابان
( ،)%6.23وأملاني�ا ( ،)%5.81وفرنس�ا ( ،)%4.29وبريطاني�ا
(.)%4.29
لطاملا ارتبطت بهذا الصندوق عناوين عريضة ورنانة ،من توفري
املال اإلنقاذي وتعزيز االستقرار املايل ،إىل دعم الثقافة واإلنسان،
لك�ن الحقيقة يف م�كان آخر ،فما من دول�ة حصلت عىل قرض
من الصندوق ،واستطاعت إعادة اقتصادها إىل الحالة التي كان
عليه�ا .يف الغال�ب ،تعجز ال�دول عن تحقيق نهض�ة اقتصادية
أو تنموي�ة ،ذل�ك أن القرض يدمّ ر االقتص�اد الوطني ّ
ألي دولة،
ويتس�بّب بش�كل مبارش بت�آكل الطبقة الوس�طى ،ويلقي بها
يف أحض�ان الفقر .ويف الوقت نفس�ه ،تنقس�م طبق�ة األغنياء،
َّ
تتضخم ثرواته بشكل كبري.
بعضها يهبط ،والبعض اآلخر
ويف الوق�ت الذي تنظر الدول النامي�ة إىل صندوق النقد باعتباره
منظوم�ة ماليّة ضخم�ة تهرع إليه�ا عندما ّ
تتعث�ر اقتصاديّاً،
بغ�رض الحص�ول عىل ق�رض إنق�اذي لتطوير البن�ى التحتية
األساس�يّ ة ،كمحط�ات الكهرباء والط�رق واملوان�ئ واملطارات
وامل�دن الصناعية ،كس�بيل للنهضة مجدداً ،يف�رض الصندوق
رشوطا ً قاس�ية تتجاهل حقوق اإلنس�ان ،بل إنها تقيض عليها
الكام�ل ،كما ته�در طاقات الدولة وإمكانياته�ا ،وتؤدي بها إىل
املزيد من األزمات املتالحقة.
يف مقابل ذلكُ ،يعترب الصن�دوق والدول التي تمتلك حصصا ً فيه
الرابح األكرب من هذه الصفقات املش�بوهة ،سواء كان ذلك عىل
الصعيد الس�يايس أو االقتصادي .وعندما ننظر جليّا ً إىل رشوط
ً
بداية ّأنها تبدأ بقيام املكاتب الهندسيّة
القرض املفرتض ،نالحظ
واالستش�اريّة ورشكات املق�اوالت األمريكيّ�ة أو الرشكات التي
تدور يف فلك واش�نطن يف الدول املقرضة ،بتنفيذ هذه املشاريع،
أي ّ
أن ه�ذه األموال تعود بش�كل مبارش إىل أعض�اء هذه الدول،
ويبقى عىل الدول املس�تدينة س�داد أصل القرض والفوائد ،كما
ّ
أن الّش�رّ وط التي تفرضها الجه�ات الدائنة ُتجرب تلك الدول عىل
ّ
التعث�ر بع�د بضع س�نوات ،بهدف تحقي�ق أبعاد استراتيجية
خطريةّ ،
تتلخص بالس�يطرة عىل موارد البالد والقبول بالتواجد

العسكري فيها.
لتحقيق هذه األهداف ،ثمة وصفات موحّ دة يعتمدها الصندوق
يف جمي�ع الدول ،وهي قائمة عىل التس�ويق ،لكبح االنهيار ،من
خلال مليارات الدوالرات التي ّ
تحقق ّ
نم�وا ً اقتصاديّا ً عن طريق
املرشوع�ات املقرتحة ،مع اعتماد الخ�داع يف األرقام ،وخصوصا ً
لك�ن النتيجة دائما ً
يف م�ا يتعلّق بنم�و الناتج اإلجمايل القوميّ ،
ما تكون استفادة «النخبة» القليلة عىل حساب األغلبية ،بحيث
ي�زداد الثري ث�راء ،وي�زداد الفقري فق�راً ،ويت ّم التس�ويق لذلك
بوصفه «تق ّدما ً اقتصادياً».
ما الوصفات الثابتة لصندوق النقد؟
 -1تحرير سعر الرصف ورفع ّ
كل أشكال الدعم ،وخصوصا ً عن
السلع والخدمات األساسية ،كالطحني والكهرباء واملاء والنقل.
-2الرتكيز على رفع الدعم عن املحروقات ،مع ما ينتج من ذلك
م�ن زيادة يف أس�عار البنزين وامل�ازوت قد تتج�اوز  5أضعاف،
م�ن دون األخ�ذ بتداعي�ات األمر وانعكاس�اته على القطاعات
االقتصادية واإلنتاجية واالستهالكية.
 -3ترس�يخ نم�وذج اقتص�اد الريع واالس�تهالك عىل حس�اب
القطاع�ات اإلنتاجي�ة ،وخصوصا ً الزراع�ة والصناعة واألدوية
واملواد الغذائيةُ .تعترب السياس�ات املاليّة أهم ركائز هذا النظام،
برصف النظر عن البعد االقتصادي املرتبط بالتنمية والربامج.
 -4تقليص برامج التقديم�ات االجتماعية ،وصوالً إىل إنهاء كل
الحمايات االجتماعية ،وخصوصا ً التقديمات الصحية والرتبوية
املدرسية والشؤون االجتماعية.
 -5تقلي�ص حج�م القطاع الع�ام ،والعم�ل عىل إع�ادة هيكلة
الروات�ب ،أي خفضها وتقييدها ،وبالت�ايل منع أي زيادة عليها،
ً
إضاف�ة إىل إع�ادة النظ�ر يف
مهم�ا أصبح�ت نس�بة التضخ�م،
املعاشات التقاعديّة تمهيدا ً إللغائها.
-6زي�ادة معدالت الرضيبة عىل القيمة املضافة بنس�بة ترتاوح
بني  %5و %10عىل األقل.
 -7رف�ع مس�توى الضرّ ائب ليص�ل إىل  %20م�ن الناتج املحيل،
وفرض زيادة عىل جميع أنواع الرضائب.
َّ
املؤسسات املتعثرة حتى ضمن القطاع الخاص.
 -8تصفية
 -9اعتماد النمو عىل الدين واالستدانة.
املحصلة ،تكمن خطورة املوضوع يف ّ
ّ
أن عمل صندوق النقد ال
يف
ينتهي بع�د انتهاء القرض ،بل يبدأ حينها تحت عنوان «املراقبة
ما بعد الربامج» ،بحيث يصبح االقرتاض هو الوس�يلة املطلوبة

للعي�ش واس�تمراريّة املاليّ�ة العام�ة للدولة ،مع ب�دء املديرين
ّ
بالتحكم بالقرارات النقديّة
التنفيذيني الذين يعيّنه�م الصندوق
واملاليّة واالقتصاديّة ،لرهن البالد بش�كل كامل والس�يطرة عىل
الق�رار الس�يايسّ مقابل الق�روض املاليّ�ة ،وليس ،كم�ا يروّج
البعضّ ،
بأن األموال ستساعد لبنان عىل النهوض مجدداً.
نماذج حيّة
 -1اإلكوادور
يف الع�ام ّ ،2019
وقع�ت اإلك�وادور اتفاقيّة مع صن�دوق النقد
ال�دويل للحصول على قرض بقيم�ة  4.2ملي�ارات دوالر ملدة 3
سنوات.
ّ
املوظفني من القطاع العام،
كانت رشوط الصندوق تتمثل بطرد
ورف�ع الرضائب ،وخفض االس�تثمار العام ،وتقلي�ص املوازنة
ً
نس�بة إىل النات�ج املحيل ،وكانت النتيج�ة ارتفاع خط الفقر
%6
ً
من  %50إىل  ،%70ونس�بة البطالة م�ن  %15إىل  ،%70إضافة إىل
ارتف�اع الدين الع�ام إىل  16ملي�ار دوالر ،وتخصي�ص  %75من

ميزانيتها لسداد الديون.
 -2األرجنتني
ً
ّ
فشلا ذريعاً ،ولم يس�تطع
حقق صن�دوق النق�د يف األرجنتني
فرض الحد األدنى من التوازن االقتصادي واالجتماعي املطلوب،
بحي�ث ارتفع الدين العام م�ن  241ملي�ار دوالر إىل  321مليار
دوالر ،وانخفضت قيمة العملة بش�كل ح�اد ،وارتفعت معدالت
الفقر من  %35إىل  ،%47كما ارتفعت األسعار بمع ّدل  %7شهريّاً،
ما أدى إىل انخفاض القدرة الرشائية.
 -3اليونان
بلغ الدين العام يف اليونان ما يقارب  %180من الناتج املحيل بعد
توقيع االتفاق مع الصندوق ،ورافق ذلك ارتفاع نس�بة البطالة،
وانخفاض عدد السياح ،وإثقال املصارف بقروض غري مس ّددة،
فضالً ع�ن الفضائح التي ُنشرت يف «ويكيليكس» عن مخطط
التآم�ر عىل اليونان م�ن قبل املرشفني عىل امللف املايل ،وتس�ليم
البالد ورهنها وإخضاعها لرشوط البؤس يف صندوق النقد.

 -4تونس
ّ
غ�ذى صندوق النقد الفس�اد يف تون�س ،وكان العنوان العريض
للتجرب�ة ه�و «غي�اب التخطي�ط» ،فخفض�ت التقديم�ات
االجتماعي�ة عش�وائيّاً ،وج�رت خصخص�ة قطاع�ات الدول�ة
وأمالكه�ا ،وفرض�ت الدولة رضائ�ب إضافية ،كم�ا انخفضت
قيمة العملة .كل هذا من أجل قرض بقيمة  1.740مليار دوالر.
وعندم�ا طلبت تون�س تجديد القرض مع زي�ادة قيمته إىل 2.8
مليار دوالر ،ازدادت الرشوط السياس�يّ ة تحت عناوين وأهداف
اقتصادية.
 -5األردن
رغ�م ّ
أن تجربة األردن مع صندوق النق�د ما تزال حديثة العهد،
إذ حصلت البالد عىل قرض بقيمة  1.3مليار دوالر العام املايض،
َّ
ف�إن تداعياته�ا ظهرت برسع�ة ،إذ تراجعت الق�درة الرشائية،
وانخف�ض الح�د األدنى لألجور وس�ط تجاهل حق�وق العمال،
وازدادت الرضائب .والنتيجة كانت ّ
أن االقتصاد ما يزال يحترض.
 -6مرص
َيعتبر صندوق النقد ال�دويل ّأنه ّ
حقق تجرب�ة ناجحة يف مرص،
لكن مقابل تحقيق نمو إيجابي بنس�بة  ،%4زادت نس�بة الفقر
من  %30إىل  ،%46وارتفعت أسعار األدوية ،كما زادت الرضائب،
وانخف�ض اإلنفاق الع�ام عىل الصحة والتعلي�م .ويهدف إغراق
مصر يف الدي�ون إىل الس�يطرة عىل مص�ادر الغاز املهم�ة جداً،
وخصوصا ً بعد اكتشاف حقل ظهر يف رشق سواحل املتوسط.
يق�ول جون بريكن�ز يف كتاب «اعرتافات قات�ل اقتصادي» (Hit
ّ ،)Man Confession of an Economic
إن الجان�ب غري املرئي يف
ّ
خطة القروض واملرشوعات ه�و تكوين مجموعة من العائالت
الثريّة ذات النفوذ االقتصادي والس�يايس داخ�ل الدولة املدينة،
ُت ّ
ش�كل امت�دادا ً للنخبة األمريكية ،م�ن خالل اعتن�اق أفكارها
ومبادئه�ا وأهدافه�ا ،بحي�ث ترتب�ط س�عادة األثري�اء الج�دد
ورفاهيتهم بالتبعية طويلة املدى للواليات املتحدة.
ه�ذه النماذج موضوعة الي�وم أمام لبنان ،فإمّ ا ُتثبّت الس�لطة
السياس�يّة خي�ارات الدولة العميقة ،وتره�ن البلد ،وتتخىل عن
مص�ادر الغ�از والطاق�ة الكبرية الت�ي تمتلكها لصال�ح الغرب
ورشكات�ه ،وتتعمّق األزمة يف البالد ،وإم�ا تأخذ قرارا ً بالنهوض
االقتص�ادي ،ب�دءا ً م�ن التفكري الحقيق�ي يف تنوي�ع الخيارات
االقتصادية ،انطالقا ً من حدوده الرشقية ،وصوالً إىل عمق آس�يا
والصني وروسيا.

شكوى قضائية ضد المكتب التنفيذي الجديد لألولمبية
قرر عدد من أعضاء الجمعية العمومية للجنة األوملبية العراقية،
اللج�وء للقضاء لحس�م ع�دم ازدواجي�ة املناصب ،بع�د انتهاء
انتخاب�ات املكت�ب التنفيذي .وق�ال مصدر مطل�ع إن عددا من
أعضاء الجمعية العمومية ،سيتقدمون بشكوى للقضاء لحسم
قضي�ة ازدواجية املناصب ،التي تعد ممنوع�ة يف قانون االتحاد

الثالثاء  6نيسان 2021
العدد  2561السنة الحادية عشرة

الجدي�د ،معتبرا أن بقاء أعض�اء املكتب التنفي�ذي يف مواقعهم
باالتحادات ،يعد «خرقا قانونيا ال بد من التدخل إليقافه».
وأض�اف« :الجمعية العمومي�ة التحاد كرة الق�دم ،أمام ممثيل
االتحاد الدويل ،اصطدمت برضورة املصادقة عىل عدم ازدواجية
املناص�ب ..وطامل�ا أن اتحاد الكرة أق�ر القان�ون الجديد ،فعىل

بقي�ة االتح�ادات االلتزام بع�دم االزدواجية ،واالمتث�ال لقانون
االتح�ادات الرياضي�ة» .وأش�ار املص�در إىل أن مخاطبة اللجنة
األوملبي�ة الدولية ،لني�ل املوافقة عىل الجمع بين منصبني ،يعد
تنصال م�ن االتفاقات ،وانقالب�ا واضحا عىل القوانين املحلية،
وسيقابل بشكوى رسمية للقضاء العراقي ،للبت يف هذا الخرق.
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علي فرحان :طموحات سلة الحشد ال حدود لها

رسالة اعتذار أم بالون اختبار؟!

رعد العراقي

كشف مدرب فريق كرة السلة بنادي
الحش�د الش�عبي علي فرح�ان ،ان
طموحات فريقه ال سقف لها.
وقال فرحان إن «اس�تئناف البطولة
كان صعب�ا ً بس�بب الوض�ع الصحي
ال�ذي اث�ر بش�كل كبري على الفريق
وجميع فرق الدوري ،لكننا نجحنا يف
تخطي فريق الخطوط وعازمون عىل
االستمرار بطريق االنتصارات».

واوضح ان «تحضريات الحشد قائمة
عىل قدم وساق من اجل البقاء ضمن
املرب�ع الذهب�ي» ،مبين�ا ً ان «الفريق
تنتظ�ره مباريات صعب�ة لكنه عازم
عىل تحقيق االنتصار فيها للمنافسة
عىل لقب الدوري املمتاز».
يذكر ان الحشد الشعبي يحتل املركز
الثالث يف الدوري السلوي املمتاز.
اىل ذل�ك حث�ت الهيئة االداري�ة لنادي

الحش�د الش�عبي الري�ايض ،العب�ي
الفري�ق الس�لوي على االنضب�اط
واحرتام قرارات الحكام.
وذك�ر الن�ادي ان «الهيئ�ة اإلداري�ة
لنادي الحش�د الش�عبي ،حثت العبي
فريقها الس�لوي ومالكهم التدريبي،
حي�ث أش�اد رئي�س الهيئ�ة االدارية
لنادي الحش�د الش�عبي خالد كبيان
بالنتائ�ج الجي�دة واإليجابي�ة الت�ي

ناهي يحطم الرقم القياسي في سباق  100متر

حققه�ا الفري�ق حت�ى اآلن مطالب�ا
الفري�ق بتقدي�م أداء يرتق�ي لحجم
الطموح�ات املعق�ودة عليه�م يف
مباراته�م املهمة التي س�وف يلتقي
فيها فريق الرشطة».
واوض�ح ان «كبي�ان ح�ث العب�ي
فريق الحش�د الش�عبي على االلتزام
بتعليم�ات امللاك التدريب�ي والتقيد
ب�األداء الجماعي بعيدا ع�ن الفردية

فيم�ا أك�د على رضورة االنضب�اط
واملحافظ�ة على الس�لوك الع�ام
واحرتام ق�رارات الحكام مهما كانت
النتيجة».
وبني ان «رئيس الهيئة االدارية لنادي
الحش�د ،اب�دى ع�دد م�ن املالحظات
التي تم تدوينها خالل الفرتة املاضية
مشريا إىل أن املصارحة واملكاشفة هو
الطريق االسلم لتجاوز كل السلبيات

التي تواجه مسرية الفريق».
وكانت الهيئة االدارية لنادي الحش�د
ق�د أقام�ت مأدبة غداء على هامش
لقائها بفريق كرة الس�لة الذي سوف
يواجه فريق الرشطة يف قاعة الشعب
وهي املباراة التي سوف تحدد فرصة
الفريق الفائز يف املنافس�ة عىل اللقب
مع فريق النفط متصدر الئحة دوري
السلة املمتاز حتى االن.

الوفد الخليجي يتفقد استعدادات البصرة
اطلع�ت اللجن�ة الخليجية املوج�ودة يف مدين�ة البرصة
العراقي�ة ،يرافقه�ا محافظ البصرة أس�عد العيداني،
ومدي�ر ع�ام دائ�رة الرتبي�ة البدني�ة يف وزارة الش�باب
والرياضة ،أحمد عودة زامل ،عىل عدد من فنادق املدينة.
كما توجهت اللجنة إىل مجمع األمل الس�كني ،الذي يقع
بجان�ب مدين�ة البصرة الرياضية ،ويعد من املش�اريع
النوعي�ة األوىل يف املحافظ�ة ،ومن املمك�ن أن يكون دار
اسرتاحة للوفود واالتحادات الرياضية.
وأع�رب الوفد ،بع�د الجول�ة املكثفة التي ق�ام بها ،عن
رضاه التام وإعجابه بما ش�اهده م�ن إعمار وتقدم ،يف
مجال البنى التحتية ملدينة البرصة.

اىل ذل�ك أع�رب أعض�اء الوف�د التفتيشي لالتح�ادات
الخليجية ،عن ارتياحهم الكبري ملا ش�اهدوه من حمالت
إعم�ار واس�تعدادات «كبيرة» لتكون البصرة عىل أتم
االس�تعداد لتضييف الحدث الري�ايض الخليجي املرتقب
بنسخته الـ.25
وقال محافظ البرصة أس�عد العيداني ،إن «االنطباعات
التي أعرب عنها أعضاء الوف�د الخليجي الزائر للبرصة،
كانت ايجابية».
وأض�اف العيدان�ي ،أن «الوف�د مل�س بوض�وح حج�م
اإلعمار والبنى التحتية يف املجاالت الخدمية والس�ياحية
بمحافظة البرصة ،وعربوا عنها أجمل تعبري».

محمود يعترض على تقليص عدد
مجلس إدارة االتحاد
حط�م العداء حسين عيل ناه�ي ،العب ن�ادي الجيش،
لس�باق  100متر ،يف
الرق�م العراق�ي
الع�راق أللع�اب
بطولة أندية
ا لجا ر ي�ة
ا لق�و ى ،

منافس�اتها على مضمار كلي�ة الرتبية البدني�ة وعلوم
الرياضة ،يف الجادرية.
وحق�ق ناهي رقما جديدا ،بعدما قطع املس�افة يف زمن
قدره  10،22ثانية ،ليكرس الرقم العراقي السابق ،البالغ
 10،32ثانية.
وأعلن االتحاد العراقي أللعاب القوى عن رشعية الرقم،
بعد التأكد من رسعة الريح ،وعدم تأثريها عىل الس�باق،
ليكون أول األرقام املحطمة يف البطولة.
يش�ار إىل أن البطول�ة الحالية ،تعد ال�دور الثاني لدوري
ألعاب القوى.

كورونا يصيب ليث حسين
اصيب النجم الدويل الس�ابق ليث حسين ،بفريوس كورونا
املستجد «كوفيد .»19
وقال مصدر مقرب من حسين إن «النجم الدويل الس�ابق
ليث حسين ظهرت علي�ه اعراض فيروس كورونا مما
دفعه اىل اجراء الفحوص الطبية للتأكد من سالمته».
واوض�ح أن «نتائج الفحوص ظه�رت واثبتت اصابة
ليث حسين بفريوس كورونا املستجد ،حيث يخضع
االن للحجر الصحي عىل امل اجتياز املحنة».
يذكر أن حسني يشغل منصب رئيس نادي الخطوط
الجوية.

أكد الالعب الدويل الس�ابق يونس محم�ود عضو الهيأة
العامة التحاد الكرة ،أن التصويت واملصادقة عىل النظام
األسايس الجديد انقذ العراق من العقوبات الدولية.
وق�ال محم�ود إن «كل األص�وات توح�دت للموافق�ة
على النظام األس�ايس التح�اد الكرة مع وج�ود بعض
املعرتضين عىل بعض النقاط التي انته�ت بتوحد اآلراء
ً
خدمة للكرة العراقية التي هي أهم نقطة».
يف النهاية
وبين أن�ه «يف حال عرقل�ة التصوي�ت ربما كن�ا تذهب
لعقوب�ات خطرية قد تؤدي لحرمان كرتنا بعد معاقبتها
من قب�ل االتحاد ال�دويل الس�يما وان االتحادي�ن الدويل
واالسيوي أرسل مبعوثيه لحل هذا امللف الشائك».
ولف�ت إىل انه لم يعرتض «عىل النقطة التي كانت نقطة

الجدل وهي عدم الجواز للعضو املنتخب يف مجلس إدارة
االتح�اد املقبل الجم�ع بني منصبني رياضيين ،بل كان
اعترايض عىل نقط�ة واح�دة فقط وه�ي تقليص عدد
مجل�س إدارة االتحاد من  13اىل س�بعة أعض�اء ،لكني
ل�م اتمكن م�ن اقن�اع االخوة يف اعض�اء الهي�أة العامة
للتصويت عىل تغيري هذا املقرتح».
وتاب�ع أنه يف ح�ال الفوز بمنصب اتح�اد الكرة العراقي
فان�ه س�يقرر االس�تقالة م�ن رئاس�ة ن�ادي الجامعة
لتطبي�ق فقرة ع�دم ازدواجي�ة املناصب ،مشيرا ً إىل أن
خدم�ة الك�رة العراقي�ة اهم م�ن اي يشء وأن�ه واجب
وطني يتحتم عليه أن يخدم كرة العراق وليكون متفرغا ً
لعمله يف اتحاد الكرة.

تداول�ت مواقع التواصل االجتماعي رس�الة ُنس� َبت اىل رسمد عبد اإلله
األمين املايل الس�ابق للجنة األوملبية العراقيةُ ،يشير فيه�ا اىل مقابلته
وزير الش�باب والرياضة وعقد اجتماع خاص ر َّتبَ ل ُه مدير عام رياضة
وشباب إقليم كردس�تان د.شاكر أحمد سمو ،كانت نتيجته إلغاء األمر
الوزاري الس�ابق املُتعلّق بعزل رسمد من ال�وزارة وتقديم األخري اعتذار
رصيح عمّا بدر من إس�اءة واتهامات منه مع سيل من كلمات اإلشادة
والتمجيد بالوزير درجال -عىل ذمة الرسالة!-
بغ�ض النظ�ر عن صحّ �ة رس�الة رسم�د ،وأيضا ً ع�ن صحّ �ة اإلجراء
القانون�ي بصالحية الوزي�ر إلغاء أمر فصل موظ�ف (تمرّد) بالحضور
ّ
ش�كلت يف الوزارة للتحقيق بتهم اإلس�اءة
اىل اللجن�ة التحقيقي�ة التي
والتشهري عرب وسائل اإلعالم من قبل موظف (رسمد) لوزيره (درجال)
وإعالن�ه العصي�ان عىل كل ق�رارات وأوامر ال�وزارة ،وكذلك عن مصري
اللجن�ة وقرارتها ،وهل ألغيت أم وضعت بإدراج (تحت اليد وتظهر عند
الحاجة) !
إن للقضي�ة وجوه�ا ً أخرى تط�رح معضلة بدأت تش�كل حالة يف غاية
ّ
ومؤسسات الحكومة الحاكمة النضباط
الخطورة تتعلّق بهيبة القانون
املوظفني والحافظة لإلجراءات والسياقات املعتمدة.
وألنن�ا اعتمدنا فرضية صحّ ة معلومات الرس�الة أو أري�د لها أن تكون
بال�ون اختبار متفق عليه ،ل�م نجد مربرا ً لصمت ال�وزارة وعدم نفيها
أو تأكيدها ما جاء بمخرجاتها حتى الس�اعة ،فإننا نرتك تقييم سالمة
ّ
املختصني بقانون انضباط
اإلجراءات اإلدارية والصالحيات والنتائج اىل
موظف�ي الدول�ة والقطاع الع�ام ،وننبّ�ه اىل أن تنامي ظاه�رة القبول
ُ
بالصلح وتأثري العالقات الشخصية يف التنازل عن اإلجراءات والضوابط
لح�االت أخ�رى كثيرة مش�ابهة ،تس�توجب التوق�ف عنده�ا ،وبيان
ّ
املؤسسات الحكومية ،كون تكرارها يشجع عىل
خطورتها عىل ُس�معة
استمرار حاالت االنفالت والتجاوز والخرق القانوني عرب وسائل اإلعالم
ب�دون رادع يعيد حالة االنضباط واالحرتام والتوازن يف العالقة الحاكمة
بني املسؤولني واملوظفني العاملني تحت أمرتهم.
قد يكون من األمور اإليجابية أن تسود لغة االعرتاف بالخطأ والتسامح
كخطوة مباركة لتنقية األجواء ورسيان روح املحبة والتعاون يف الوسط
الريايض من أجل تحجيم مس�احة الخالفات والتقاطع رشط أن تكون
النوايا س�ليمة تعتمد القناع�ة دون غايات أخرى وبنف�س الوقت فإن
مبدأ التصالح والعفو ال ُيبيح تجاوز اإلجراءات القانونية أو تكون سببا ً
يف غل�ق ّ
ملف�ات تتعلّق بالحق العام كالفس�اد املايل أو اإلداري املُس�بأّب
بالضرر بأثر رجعي وه�و ما يس�توجب أن يتح ّدد مفه�وم املصالحة
ضمن حدود العالقات الشخصية وتنقية املواقف تتبعه خطوات مُ لزمة
تتعلّق بإثبات حس�ن النية من خالل التعاون يف الوصول اىل كل الوثائق
واملس�تندات التي طالتها ُ
الشبهات وتدقيقها أصوليا ً وصوالً اىل تأكيد أو
ً
نفي صحّ ة االتهامات وتكييفها عندئذ وفقا للقانون.
هك�ذا يجب أن تميض اإلجراءات الرس�مية والصالحيات املمنوحة التي
تحفظ هيبة املؤسس�ات الحكومي�ة وتمنح مفهوم االعتراف بالخطأ
والتس�امح معن�اه الحقيقي املج�رّد من النواي�ا وااله�داف الخفية أو
املس�اومات املفرتض�ة وخاص�ة أن هناك م�ن يهمس حالي�ا ً بأن خرب
(املصالح�ة) وإلغ�اء أم�ر فص�ل رسمد عب�د اإلل�ه إن ّ
صح م�ا هو إال
(دور) مُ تف�ق عليه بس�يناريو جدي�د يتضمّن ل ّم ش�مل الحرس القديم
للجن�ة األوملبية بعد إع�ادة توزيع املناصب بينهم وبين من تم انتخابه
ومن س�يتم تعيينه الحقا ً يضمن الس�يطرة عىل بق�اء األرسار وامللفات
الس�اخنة طي الكتمان دون أن تك�ون ورقة تهديد يلوح بها من اصبح
خارج اللعبة االنتخابية.
ٌ
توضيح
باختصار ..االفرتاض بالواقعة ليس استباقا ً متعجلاّ ً وإنما هو
وتنبي� ٌه لع�دم الوقوع يف خطأ يتبعه رضر جس�يم ،وخاص�ة أن الكثري
م�ن مواق�ف املصالح�ة وغلق امللف�ات حدث�ت بمواطن أخرى س�بّبت
يف اس�تفحال ح�االت التجاوز والتم�رّد بعد أن بات ُ
(الصل�ح) بديالً عن
القان�ون! وبكل األحوال فإننا س�نكون يف غاية الس�عادة إن كان هناك
ً
فعلا أمرا ً بإع�ادة رسمد عبد اإلل�ه لوظيفته ومصدر رزقه وس�نكون
أكثر سعادة لو مضت الوزارة ببقية اإلجراءات بشكل أصويل واستمرت
بتدقيق ّ
امللفات املُشتبه بها وخيّبت ّ
ظن الهامسني خلف الستار ،وأثبتت
ً
للجمي�ع أن ه�دف املصالحة ليس تمهي�دا لعودة منافسي أوملبية رعد
حمودي ِعرب صفقات التعيني!

الزوراء يكثف تحضيراته
لمواجهة الوحدة االماراتي

كث�ف فري�ق ال�زوراء تدريبات�ه،
اس�تعدادا ً ملواجهة الوحدة االماراتي
يف ملحق دوري أبطال آسيا.
وق�ال الناطق باس�م ن�ادي الزوراء
عبد الرحمن رشيد إن «الفريق بارش
بتدريباته يف صالة االلعاب الرياضية
يف الفندق الذي يقيم به فور وصوله
اىل االم�ارات» .واوض�ح أن «الفريق

س�يخوض تدريبات�ه بواقع وحدتني
تدريبي�ة صباحية ومس�ائية ،حيث
س�يكثف تدريبات�ه اس�تعدادا ً للقاء
املرتق�ب» ،مبين�ا ً ان «الفريق عازم
عىل تحقي�ق الفوز وخط�ف بطاقة
التأه�ل» .يذكر ان الزوراء س�يواجه
الوح�دة ي�وم غ�د االربع�اء يف تمام
الساعة السادسة و 40دقيقة.

يوفنتوس يقترب من اقالة بيرلو

كش�ف تقرير صحفي إيطايل ،أن أندري�ا بريلو املدير
الفني ليوفنتوس ،يواجه ش�بح اإلقالة ،بعد سلس�لة
النتائج الس�يئة املس�تمرة منذ بداية املوسم.وذكرت
ش�بكة «سبورت ميدياست» اإليطالية ،أن خطر عدم
حص�ول يوفنتوس عىل م�كان باملربع الذهبي ،وعدم
الوصول ل�دوري أبطال أوروبا ،يجع�ل مباراة نابويل
املقبلة حاس�مة بالنس�بة ملصير بريلو.وأضافت أن
يوفنت�وس قد يق�رر طرد بريلو م�ن منصبه كمدرب
للفري�ق ،حال فش�ل يف تحقيق نتيج�ة إيجابية أمام

نابويل ،خاصة وأن مواجهة فريق الجنوب قد تساهم
يف خ�روج يوفنت�وس م�ن املرب�ع الذهبي.ويحت�ل
يوفنتوس املركز الرابع برصيد  56نقطة بالتس�اوي
م�ع نابويل ال�ذي يأت�ي باملركز الخام�س ،وحال فاز
نابويل سيقفز للمركز الرابع برصيد  59نقطة ،بينما
س�يرتاجع اليويف للمركز الخامس ،وبالتايل سيصبح
الفريق مهد ًدا بالفشل يف التأهل لدوري أبطال أوروبا.
وأوضحت الش�بكة أن أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس،
كان م�ن املفترض أن يش�اهد مب�اراة الديربي أمام

الرياضية

تورين�و يف منزل ماس�يمليانو أليج�ري املدير الفني
الس�ابق للفريق ،لكنها أش�ارت إىل أنه ال يوجد يشء
مثري يف ذلك ألن الثنائي من األصدقاء املقربني.لكن يف
نفس الوقت ،نوهت بأنه من املتوقع أن تنشأ فرضية
مناقش�ة مشروع بينهم�ا ،خاص�ة وأن جماهير
يوفنت�وس انتق�دت اإلدارة عىل قرار رحي�ل أليجري،
مضيف�ة إىل أنه يف حالة الخروج بنتيجة س�لبية أمام
نابويل ،فستتم إقالة بريلو ،موضحة أن املدرب الوحيد
الذي يمكن أن يصل يف هذه الحالة هو أليجري.
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رائحة الثأر تفوح من مباريات دور الثمانية التشامبينزليغ
معركة الكالس�يكو أمام الخصم األزيل برش�لونة
بني مباراتي الذهاب واإلياب ،يف تحد لرجال املدرب
الفرنسي زي�ن الدين زي�دان الذي يعلم أن ش�هر
نيسان الجاري يمثل مفرتق طرق لفريقه.

تقام منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال
أوروب�ا اليوم الثالث�اء وغدا األربع�اء ،بمواجهات
تخيم عليها الرغبة يف فك العقد بالنس�بة للبعض
ويف الث�أر بالنس�بة للبع�ض اآلخر ،لك�ن الجميع
بالتأكي�د يجمعه�م هدف واحد رئيسي ،يتمثل يف
التقدم خطوة جديدة نحو اللقب األهم يف املوسم.
وستكون تصفية الحس�ابات هي الدافع الرئييس
ل�كل من ليفرب�ول وباريس س�ان جريمان يف هذا
ال�دور اإلقصائ�ي ،أم�ام خصميهما ري�ال مدريد
وباي�رن ميون�خ عىل الرتتي�ب ،يف حني س�تواجه
فرق مثل مانشستر س�يتي وبوروسيا دورتموند
وبورتو وتش�يليس التح�دي املتمثل يف تجاوز هذه
املرحل�ة وبل�وغ نص�ف النهائ�ي الذي اس�تعىص
عليها كثريا.
وباألرق�ام يتأل�ق  6من هؤالء الثماني�ة يف اللوحة
الرشفي�ة للبطول�ة األوروبي�ة ،عىل رأس�هم ريال
مدري�د ب�ـ 13لق�ب تش�امبيونزليج يف خزانت�ه،
وباي�رن ميون�خ البط�ل الح�ايل ،وليفرب�ول بـ6
ألق�اب ،وبورت�و باثنين ،وبوروس�يا دورتمون�د
وتشيليس بواحد لكل منهما.

مرسح الثأر

وس�تكون مواجهة بايرن ميونخ وباريس س�ان
جريمان غ�دا األربعاء ،مرسحا للث�أر أيضا بعدما
رف�ع البافاريون ال�كأس ذات األذنني يف لش�بونة
املوس�م امل�ايض ،على حس�اب فري�ق العاصمة
الفرنس�ية ،الذي لم يسبق له التتويج بهذا الرشف
األوروبي.
ويف وج�ود مبابي ونيمار ،س�يكون ب�ي إس جي
بقي�ادة مدرب�ه الجدي�د ،األرجنتيني ماوريس�يو
بوكيتين�و اختب�ارا لحام�ل اللقب الذي س�يفتقر
لجهود نجمه ليفاندوفسكي املصاب.
أما مانشستر س�يتي الذي سيس�تقبل بوروسيا
دورتموند غدا األربعاء ،فس�يحاول فك عقدة ربع
النهائ�ي ال�ذي أصبح يمثل س�ورا عالي�ا للفريق
اإلنجلي�زي ول�م يتج�اوزه س�وى م�رة واحدة يف
موس�م  2016-2015تحت إمرة املدرب التش�ييل
مانويل بيليجريني حني بلغ نصف النهائي ،حيث
تعرض لإلقصاء عىل يد ريال مدريد.
ويواجه الفريق الذي يقوده حاليا املدرب اإلسباني
بي�ب جوارديوال ه�ذا الوضع منذ  4س�نوات دون
تجاوز دور الثمانية يف التشامبيونزليج ،لكنه يعد
اآلن من أقرب املرشحني للقب يف هذا املوسم ،الذي
يتصدر في�ه ال�دوري اإلنجليزي املمت�از وبفارق
شاسع عن أقرب مالحقيه مانشسرت يونايتد.

عودة النجوم

أم�ا باري�س س�ان جريم�ان ،وصي�ف النس�خة
املاضية ،ومانشسرت سيتي الذي لم ينجح يوما يف
الوصول حت�ى للنهائي ،فهما الفريقان الوحيدان
يف ربع نهائي هذه النس�خة اللذان يفتقرا للكأس
ذات األذنني يف خزائنهما.
ويف دور الثماني�ة ،س�يعود العدي�د م�ن النج�وم
للتأل�ق يف س�ماء التش�امبيونزليغ مث�ل الربازييل
نيم�ار والفرنسي كيلي�ان مبابي (باريس س�ان
جريمان) وإيرلينج هاالند (بوروسيا دورتموند)،
يف حني س�يغيب مهاجم البايرن ،البولندي روبرت
ليفاندوفسكي نتيجة تعرضه إلصابة مع منتخب
بالده.

حاجز صعب

تصفية الحسابات

وم�ن بين الحس�ابات املعلق�ة يف ه�ذا ال�دور
اإلقصائي ،تبرز مواجهة ليفرب�ول وريال مدريد
اليوم الثالث�اء يف تكرار لنهائ�ي  ،2018حني توج
امللكي يف كيي�ف بلقبه الـ 13يف التش�امبيونزليج
عىل حساب «الريدز».
وعلى الرغم م�ن أن الفري�ق الذي يق�وده املدرب

األملاني يورجن كلوب توج بالبطولة يف العام التايل
عىل حس�اب توتنهام ،-إال أنه لم يصف حس�ابهبعد مع الريال وسيسعى للثأر من امللكي يف مباراة
سيغيب عنها لإلصابة ،رسجيو راموس الذي كان

املرصي محمد
صالح ،ربما
ينتظ�ر
موا جهت�ه

مج�ددا بعدم�ا تس�بب يف إصابته قبل  3س�نوات
وحرمانه من استكمال اللقاء.
م�ن جانب�ه ،يواج�ه ري�ال مدري�د ه�ذا ال�دور
اإلقصائ�ي يف لحظ�ة حاس�مة باملوس�م ،م�ع

غوارديوال :سياسة
التناوب تمنحنا أمل الرباعية

كوكي :سنقاتل
للتتويج بلقب الليغا
أبدى كوكي ،العب وسط أتلتيكو مدريد ،أسفه لخسارة فريقه صفر 1-أمام مضيفه أشبيلية  ،يف قمة مباريات
املرحلة التاسعة والعرشين لبطولة الدوري اإلسباني.وشدد كوكي ،خالل ترصيحات صحفية أدىل
بها عقب املباراة ،عىل أن فريقه س�وف يقاتل برضاوة يف س�باق التتويج بلقب البطولة
هذا املوسم ،رغم املنافسة الرشسة من جانب ريال مدريد وبرشلونة.
وتجم�د رصي�د أتلتيكو ،الذي حقق  3انتصارات فق�ط يف مبارياته الثماني األخرية
بالبطول�ة ،عند  66نقطة يف الص�دارة ،بفارق  3نقاط أمام أق�رب مالحقيه ريال
مدري�د ،و 4نق�اط أمام برش�لونة ،صاح�ب املرك�ز الثالث.وقال كوك�ي« :إنها
خس�ارة صعبة ،لقد ح�اول الفريق القيام بكل يشء .كان الش�وط األول صعبا
حقا بالنس�بة لنا».وأض�اف« :كافحنا الس�تعادة الكرة واالحتف�اظ بها .لقد
تأملن�ا ،إنه يوم صعب لكل ما حدث عىل أرض امللعب .جاء هدف أش�بيلية من
ملس�ة يد واضحة».وطالب العب�و أتلتيكو بإلغاء هدف أش�بيلية الوحيد الذي
أحرزه ماركوس أكونيا ،واللجوء لتقنية حكم الفيديو املس�اعد ،بعدما ملست
الك�رة يد ل�وكاس أوكامبوس ،العب الفريق األندليس ،خلال الهجمة التي
ج�اء منه�ا الهدف.أك�د كوك�ي« :يتعني علين�ا القتال برضاوة يف س�باق
التتويج باللقب».

ق�ال بي�ب جوارديوال مدرب مانشستر س�يتي ،إن سياس�ة التناوب س�تكون
أساسية إذا أراد فريقه امتالك أي فرصة يف الفوز بأربعة ألقاب هذا املوسم.
ول�م يس�بق ألي ن�ا ٍد إنجلي�زي الف�وز بال�دوري ومس�ابقتي الكأس
املحليتني ودوري أبطال أوروبا يف املوس�م نفسه لكن سيتي ما زال يف
طريقه لتحقيق ذلك.ويتصدر فريق جوارديوال ترتيب الدوري املمتاز،
ويستضيف بروسيا دورتموند يف ذهاب دور الثمانية لدوري األبطال
الي�وم الثالثاء.كم�ا يواجه تش�يليس يف قب�ل نهائ�ي كأس االتحاد
اإلنجلي�زي ،ويلتق�ي توتنه�ام هوتس�بري يف نهائ�ي كأس رابطة
األندية اإلنجليزية يف وقت الحق من الشهر الحايل.
وأبل�غ جواردي�وال موق�ع النادي على اإلنرتنت بعد فوز س�يتي
-2صفر عىل مضيفه ليستر س�يتي «أتبع سياسة التناوب ألن
ليس من املمكن اللعب كل يوم .إنهم برش وليسوا ماكينات».
وأض�اف «ال يمكنك الف�وز بكل البطوالت يف ه�ذا العام بدون
جماهري يف ظل بدء املوسم متأخرا واالنتهاء منه مبكرا بدون
وج�ود تن�اوب بين الالعبني».وتابع «ال يوجد أس�بوع واحد
راحة .ال يوجد العب يمكنه أن يفعل ذلك وأن يكون مستعدا
لكل مب�اراة .ولذلك أتبع سياس�ة التناوب».ويلتقي س�يتي
تظريه ليدز يونايتد يف الدوري يوم السبت املقبل بعد مواجهة
دورتموند.

سواريز يغيب عن مواجهة بيتيس
تلق�ى دييجو س�يميوني املدي�ر الفني ألتلتيك�و مدريد ،رضبة
قوية خالل مواجهة إش�بيلية ، ،يف إطار منافس�ات الجولة 29
من الليجا.
وأش�هر حكم املباراة البطاق�ة الصفراء يف وجه لويس س�واريز
مهاجم الروخيبالنكوس ،بسبب االحتجاج.
وتعد ه�ذه البطاقة هي الخامس�ة لالعب يف الليجا ،ليغي�ب عن املباراة
املقبلة ضد ريال بيتيس.

باريس يعلن إصابة فلورينزي بكورونا
أعل�ن نادي باريس س�ان جريم�ان ،إصابة أح�د العبيه بفريوس
كورونا املس�تجد ،بعدم�ا جاءت نتيج�ة فحوصات�ه إيجابية يف
الساعات املاضية.
وذكر س�ان جريمان عرب حس�ابه الرسمي عىل موقع التواصل
تويرت ،أن أليساندرو فلورينزي ظهري الفريق ،أصيب بفريوس
كورونا.
وق�ال الن�ادي الفرنسي يف بيان�ه «بعد آخ�ر اختب�ار أجراه
أليساندرو فلورينزي ،تأكد أن فحوصاته جاءت إيجابية».
وتابع البيان «سيتم عزل الالعب وخضوعه لربوتوكول صحي
مناسب».
ون�وه «أليس�اندرو فلورين�زي كان يف عزل�ة خالل األي�ام املاضية
كإجراء احرتازي».
وبات م�ن املؤكد غياب فلورين�زي عن املباراة املرتقبة لباريس س�ان
جريمان أمام بايرن ميونخ ،األربعاء املقبل ،يف ذهاب ربع نهائي دوري
أبطال أوروبا.

وستكون املواجهة الرابعة يف هذا الدور اإلقصائي،
بني بورتو وتش�يليس غدا األربعاء ،وهما فريقان
لطامل�ا واجها صعوبة أيضا يف تج�اوز ربع نهائي
دوري األبط�ال ،إذ عج�ز الفري�ق الربتغ�ايل ع�ن
تخطي هذا الحاجز ،من�ذ أن توج باللقب قبل 17
عاما تحت إمرة جوزيه مورينيو.
أما تش�يليس الذي يق�وده حالي�ا األملاني توماس
توخيل ،فخاض ربع نهائي التش�امبيونز  9مرات
ونج�ح يف تجاوز ه�ذا الدور يف س�بع منها ،إال أن
هذه هي امل�رة األوىل التي يبلغ فيه�ا هذه املرحلة
منذ عام .2014

سيميوني :أخطأت في تشكيل مباراة إشبيلية
أك�د
ا ألرجنتين�ي
ييج�و
د
س�يميو ني ،
املدي�ر الفن�ي
ألتلتيك�و مدري�د،
عق�ب الخس�ارة
أم�ام
()0-1
إش�بيلية ،ضم�ن
الجول�ة ال�ـ 29لليجا،
أن الفري�ق األندلسي
«اس�تحق الف�وز» ،يف
مب�اراة كان « ُيتوق�ع أن
تكون صعبة».
ورصح س�يميوني ،خالل
املؤتم�ر الصحف�ي بع�د
اللق�اء ،ال�ذي احتضن�ه
ملع�ب (رامون سانش�يث
بيثخ�وان) «األداء تغير بعد
 30دقيق�ة من بداي�ة اللقاء،
وتحس�نا يف الش�وط الثان�ي..
لكنن�ا جعلن�ا األم�ور صعب�ة
بأيدينا ،ولم نق�دم األداء املنتظر
منا».

كم�ا أش�ار الـ»تش�ولو» إىل أن�ه
«عندم�ا يك�ون هن�اك تبدي�ل بعد
نصف ساعة من اللقاء ،فهذا يكون
بخط�أ من املدرب» ،وذلك يف إش�ارة
لخ�روج الربازيلي رين�ان ل�ودي،
ودخول األرجنتيني أنخيل كوريا.
وي�رى املدرب األرجنتيني ،أن ملس�ة
ي�د مواطن�ه ل�وكاس أوكامب�وس،
مهاج�م إش�بيلية ،يف اللقط�ة التي
س�بقت اله�دف مبارشة «ل�م تكن
حاس�مة» يف نتيجة املباراة ،مشددا
على أنه ال يريد الوق�وف «عند هذه
النقط�ة ،يف مب�اراة اس�تحق فيه�ا
املنافس الفوز» ،رغم «تحس�ن أداء
أتلتيكو يف الشوط الثاني».
وأضاف «تتبقى  9مباريات ،وعلينا
اآلن االستعداد للمباراة الصعبة أمام
ريال بيتيس» ي�وم األحد املقبل عىل
ملع�ب (بينيت�و فياماري�ن) ،والتي
سيغيب عنها الثنائي لويس سواريز
وماركوس يورينتي ،لإليقاف.
وأتم سيميوني ترصيحاته ،بالتأكيد
عىل أنه سريكز «خالل هذا األسبوع
عىل تصحيح األخطاء».

الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
ابن خلدون
يقلب الحاكم توجس�ه وغريته من ش�عبه إىل خوف
على ملك�ه ،فيأخذه�م بالقت�ل واإلهان�ة .اعلم أن
ف�ن التاري�خ فن عزي�ز املذهب ج�م الفوائد رشيف
الغاية إذ ه�و يوقفنا عىل أح�وال املاضني من األمم
يف أخالقهم .و األنبياء يف سيرهم .و امللوك يف دولهم
و سياس�تهم .حتى تتم فائدة اإلقت�داء .إن اختالف
األجي�ال يف أحواله�م إنم�ا هو باختلاف نحلتهم يف
املع�اش .ومن هذا الب�اب الوالء و الحل�ف اذ نرصة
كل أح�د م�ن أحد على أهل والئ�ه و حلف�ه لأللفة
الت�ي تلح�ق النفس يف اهتض�ام جاره�ا أو قريبها
أو نس�يبها بوجه م�ن وجوه النس�ب  ،و ذلك ألجل
اللحمة الحاصلة من الوالء .
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«اصوات من الجانب
االخر» جديد الدكتورة
تهاني محمد

دار الكتب والوثائق تحيي يوم المخطوط العربي
بإقــامــة معــرض «التراث واألوبئة»
املراقب العراقي/املحرر الثقايف...
افتتح�ت دار الكت�ب والوثائ�ق ب�وزارة الثقاف�ة
والس�ياحة واآلث�ار معرضا للكت�ب واملخطوطات
الن�ادرة الت�ي يقدر عمرها بألف ع�ام ،وذلك تحت
ش�عار «التراث واألوبئة» وه�و احتفاء ب�ـ (يوم
املخطوط العربي) الذي أعلنت عنه املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم (االليسكو) يف الرابع من
نيسان عام  2013يف اجتماع وزراء الثقافة العرب
به�دف االلتف�ات إىل عالم املخطوط�ات والتعريف
بهذه الكنوز العظيمة.
وق�ال أحم�د العلي�اوي املدي�ر الع�ام ل�دار الكتب
والوثائ�ق ب�وزارة الثقاف�ة والس�ياحة واآلث�ار يف
ترصيح خص به (املراقب العراقي):إن هذا املعرض
يقام كج�زء من فعالي�ات يوم املخط�وط العربي
الذي اعتم�د يف اجتماع وزراء الثقاف�ة العرب عام
 ،2013وال�ذي قرر أن تقام مع�ارض متخصصة
باملخطوط�ات يف كل البلدان العربي�ة يف الرابع من
نيس�ان واالي�ام الت�ي تليه س�نويا ومع�رض هذا
العام ،اتخذ ش�عار «التراث واألوبئة» ،بغية تركيز
الضوء على إجراءات الصيانة وحفظ املخطوطات
من االندثار والتلف.
وأوض�ح :أن ه�ذا اليوم هو أح�د األي�ام التي يراد
منه�ا االلتفات إىل عال�م املخطوط�ات ،والتعريف
بهذه الكنوز العظيمة ،التي تشكل ذاكرة الشعوب،
منوها ً بأن الع�راق غني جدا ً باملخطوطات .ويؤكد
أن «االهتم�ام بالكت�ب الن�ادرة واملخطوط�ات
القديم�ة يف الس�ابق كان حكرا عىل بع�ض الهواة
واألثري�اء ومجمع�ي املخطوط�ات القادم�ة م�ن

الغربيين وخاصة األوروبيين ،لكن االهتمام صار
اليوم حكوميا وذلك لقيمته املعنوية والفنية .
وبين إن�ه :س�يقام على هام�ش املع�رض ،ندوة
يحرضها وزير الثقافة والس�ياحة واآلثار حس�ن
ناظ�م ،وع�دد من ممثلي البعث�ات الدبلوماس�ية
العربية واألجنبية ،بينهم وزير خارجية س�ويرسا،
ومجموع�ة م�ن الباحثين واملحققين وطلب�ة
الدراس�ات العليا يف الجامع�ات العراقية واملهتمني
بهذا الشأن.
وأش�اراىل أن املخطوط�ات الت�ي س�يتم عرضه�ا،
س�تكون بلغات متع�ددة ،منها العربي�ة والرتكية

والفارس�ية والسيريالية والعربي�ة واإلنجليزي�ة
والفرنس�ية واألملاني�ة ،يف مج�االت تش�مل الفقه
واألدب والشعر واللغة والسياسة والتصوف.
وكش�ف العلياوي ع�ن وجود  47أل�ف مخطوطة
بعضه�ا نادر ،يف حني أكد وجود تفاهمات مع دول
إلنشاء مخازن للحفاظ عىل هذا اإلرث الحضاري.
وبين إن دار املخطوط�ات العراقية تع�د األكرب يف
املنطق�ة العربية ،وتضم  47أل�ف مخطوطة عددا ً
ونوع�اً” ،مشيرا ً اىل أن “خزان�ات ال�دار تضم كما
هائلا من ه�ذه املخطوط�ات للمؤلفني أنفس�هم
مكتوب�ة بخ�ط أيديه�م على مس�توى ش�عراء

وفالس�فة ورج�ال تاري�خ ال تقدر بثم�ن ،إحداها
بخ�ط ابن أب�ي الحدي�د صاحب الرشح املش�هور
لكتاب (نهج البالغ�ة) ،فضالً عن نفائس مكتوبة
بطريق�ة عجيبة عىل مس�توى الح�روف واالختام
ال تقرأ اال بتس�ليط األش�عة تحت الحمراء ملعرفة
ماذا به�ا ،ووصف الباحثون هذه الطريقة بش�به
املعجزة.
وتط�رق مدي�ر ع�ام دار املخطوط�ات اىل بع�ض
املش�كالت الت�ي تعرض�ت لها ال�دار حاله�ا حال
باقي املؤسس�ات االخرى بعد ع�ام  ،2003اال أنها
استطاعت الحفاظ عىل ممتلكاتها ومخطوطاتها

«تأمالت في زمن كورونا» انتشار الفيروس السريع أربك سكان العالم
املراقب العراقي  /متابعة ...
صدر حديثا مؤلف جديد للكاتب املغربي أحمد
لعيوني تحت عنوان «تأمالت يف زمن كورونا».
ويأت�ي هذا اإلص�دار الجدي�د الواق�ع يف 103
صفحات من القطع املتوس�ط .الكتاب من
تقديم أس�تاذ الس�يميائيات بكلي�ة اآلداب
بالجديدة الدكتور عبد املجيد نويس.
ي�رى املؤلف أن الوضع ال�ذي أحدثه فريوس
كورون�ا يحت�اج من�ا إىل وقفة تأم�ل ،حيث
أربك انتشاره الرسيع سكان العالم بمختلف
مس�توياتهم ،ودرج�ة تقدمه�م .تغيرت
الع�ادات والتقاليد الراس�خة يف وق�ت وجيز،
وظه�رت س�لوكيات ت�م فرضه�ا ،أو فرضت
نفس�ها ملواجه�ة الجائح�ة .وت�م التخيل عن
القبلات والعناق واملصافحة وتبادل الزيارات،
والتجمعات العائلية وبني األصدقاء ،وإجبارية
حم�ل الكمامات ،ورضورة اس�تعمال املعقم،
باإلضاف�ة إىل اإلغلاق الش�امل ،ث�م الجزئي،
وحرم�ان األطف�ال م�ن متابع�ة الدراس�ة
الحضورية ،ومنعهم حتى م�ن مغادرة املنزل

للتفس�ح واللعب .هي عوامل م�ن بني غريها
جعلت األجسام تفقد توازنها ،كما أن املصاب
أصب�ح يش�عر بالخصوصية وإثارة الش�كوك

باس�تمرار ،فيحس بأنه إنس�ان منكوب .وقد
يش�عر بالذنب لعدم اتخ�اذه التدابري الالزمة،
ونقل العدوى ملحيطه ،بحس�ب تعبري الكاتب.
زاد من ذلك تداول األخبار املغالطة والشائعات
على وس�ائل االتص�ال وش�بكات التواص�ل
االجتماع�ي وتضاربه�ا ،وص�دور البالغ�ات
الرس�مية وغير الرس�مية ،والت�ي تتغري بني
الحني واآلخر بس�بب تغري الفيروس ورسعة
انتشاره.
يتح�دث الكات�ب ع�ن التداعيات النفس�ية يف
زمن كورونا ،ويتس�اءل كيف سيصبح سلوك
البرشي�ة بع�د كوفي�د ،وكي�ف س�يتم إنق�اذ
الدراسة ،ودور ش�بكات التواصل االجتماعي
يف نرش األخب�ار ،التي يمك�ن أن يثري بعضها
الخوف والرعب ل�دى متتبعيها .باإلضافة إىل
مواضي�ع أخرى اس�تقاها م�ن مالحظاته،
ومطالعت�ه ،ومتابع�ة أخبار الوب�اء وطنيا
ودولي�ا يف فرتة الحج�ر الصحي ،التي كانت
مبعث�ا عىل الق�راءة لتوف�ر الوق�ت الكايف
والذي يتطلب منا االستفادة منه.

التي ال تزال موجودة ،ويوجد عمل دائم عىل الرتميم
والصيان�ة والتصوي�ر والفهرس�ة واملايكروفيل�م
ويف املقابل ف�أن الدار تفتح أبوابه�ا لكل الباحثني
واملحققني.
وأك�د العلي�اوي أن هنال�ك حاج�ة بالغ�ة لتوفري
م�كان الئ�ق باملخطوطات وإنش�اء متح�ف دائم
لها يمكن أن تتوفر في�ه درجتا الحرارة والرطوبة
املحددتان لحمايتها من التلف ،وهذا يتطلب جهدا
وطني�ا يعنى به�ذا التراث واإلرث الحضاري املهم
والحس�اس ،منبها ً اىل أن جمي�ع دور املخطوطات
بالعال�م تخض�ع لضواب�ط صارم�ة ودقيقة عىل
مستوى البناء والصيانة والرتميم والحماية.
وأوض�ح أن�ه ال توج�د هنال�ك احصائي�ة دقيق�ة
للمخطوطات التي تعرضت للتلف” ،نافيا ً “تعرض
املخطوط�ات اىل رسق�ات ،كم�ا يت�داول ،كم�ا أن
الحديث عن تهري�ب كميات منها اىل خارج العراق
غري صحي�ح ،ورغم ذلك فإن هيئ�ة اآلثار والرتاث
التي تمتلك قسما ً لالسرتداد تتابع بشكل دائم هذا
املوضوع ،من خلال تنظيم مل�ف قانوني ملتابعة
القطع العراقية املهربة يف أي مكان السرتدادها.
وأعرب العلياوي ع�ن أمنياته بااللتفات الحكومي
اىل تطوير عمل الدائرة إضافة اىل الجهات االقليمية
أو الدولية التي تهتم بهذا الشأن ،خصوصا ً أن أكرب
مكتب�ة مخطوط�ات يف العالم ه�ي يف الفاتيكان،
وه�ذا املوض�وع يمك�ن أن تشترك في�ه جمي�ع
املؤسسات عىل مس�توى املعرفة والثقافة ،منوها ً
اىل وج�ود توج�ه إلنش�اء دار للمخطوط�ات تليق
بالعراق بمؤازرة الجانب الحكومي أو الدويل.

عبور إلى الجحيم البارد

جواد غلوم
ُ
ساقي بطول خرائط العالم
مددت
َّ
باحثا عن منف ٍذ أحرش فيه جسدي
رئ أغتسل به  ،انفض خزعبالت محيطي
ب ٍ
أث َر السياط وور َم الخيزران وآثار ح ّزات القيود
ُ
ْ
فخرقتـها
منعتـني الحدود
ُ
أظهرت أصبعي من خلَـل ثقوب جواربي املمزقة
ثقوب ّ
أطل منها ساخرا ً من حايل
ّ
وتهكما عىل حرس الحدود واالسيجة املانعة للعبور
الور َد  ،ولو قطرات تبلل ريقي
أريد ِ
نديات من ماء ما ُتسمّى الحريّة َ
ٌ
الخ ِرفة
تطفئ ثورتي
خرقة ّ
ترطب لسعات السجائر املطفأة بجلدي
َغرفة ٍّ
َ
كف من الحوض املعني
ألبطش بعطيش  ،أتورّد ريّا رائقا
ُ
عشت استسقي من رساب بالدي عقودا من السنني
أنهل من الوهم حتى انتفخت بطني عطشاً
ارتويت من الوعود الكاذبة ح ّد التخمة
عميت أبصاري من اآلمال الكاذبة
لست طامعاً
ُ
دفق يغمرني
ٍ
بفيض أو ٍ

أنا العجوز الهائم ّ
الصدي
ْ
زمزمتـني الخديعة
ْ
نعنعتـني الهزائم
خض َ
ْ
خضـني الهلع
ْ
قمّطني الدكتاتور مذ كنت طفال
أراني َ
بريق الرساب
دون ْ
أن أسمع خريره
لم اغتسل سوى بمراياه الخادعة
كم كان َفـأْيل عاثرا وأنا انزلق كدمع ٍة مشبع ٍة بامللح
ُ
أعيش القف َر والفق َر والسقر واملُـ ّر
الق َّر والرصَّ بال ُج ّب ٍة تحميني
أو ِعقا ٍل أو عباء ٍة تظللني
ال أملك سوى ِجلدي وعظمي الظمآنني
ً
سلوى تبلل ريقي
أمانيي أعلكها
وبعض
ّ
ِ
أين أنتِ أيتها الغيمة ؟؟
هل مازلتِ يف رسوال « ماياكوفسكي « ؟
لِ َم تميلني عني جفا ًء ؟
سن اليأس وغدوتِ عاقرا ً
هل وصلتِ اىل ّ
يا من كنتِ تنتظمني بالدي مطرا ؟

«في مديح البلدات الصغيرة» لغة تمسك خيط المسرح
ص��در مؤخ��را للش��اعر الم�صري منت�صر عب��د
الموج��ود ،ع��ن “اآلن ن��ارشون وموزع��ون”
(بعم��ان) ،كت��اب جمي��ل المظه��ر ومكت�نز
الص��ور تح��ت عن��وان «يف مدي��ح البل��دات
الصغرية».
املراقب العراقي /متابعة...
توالت النصوص تواليا يذكر برشوط
القصي�دة النثري�ة ويف الوق�ت ذات�ه
بتفكي�ك الن�وع األدبـــــ�ي ال�ذي
غالبا ما يحـــ�ارص القصـــــيدة
الجديدة.
ذل�ك أن منترص عبد املوج�ود ،يف كل
مجموعة ش�عرية جديدة ،يربهن عىل
وج�ود طاقة كبيرة يف الش�عر لفتح
إمكانيات اللغة.
فلغت�ه ،هن�ا ،تمن�ح املدي�ح عط�را
يفتح الذاكرة على لغة خرجت لتوها
م�ن بي�ت النائ�م يف الذاكـــــ�رة،
وراء أب�واب الرتكي�ب والحيثي�ات...
لغ�ة تمس�ك خي�ط املسرح ،وتلغي
الس�تار بينها وبيــــ�ن ملكة إدراك
القـــــــارئ.
شعر مس�ترت يف وضوحه ...يتناغم يف
ص�وره كقالدة ح�ول رقب�ة الكلمات
لتتخل�ص من حراس املعن�ى الثقالء؛
من زينة تلبية املهمات.

الش�عر هنا كما أراده بودلري ،قضية
لغة تفكك العالئ�ق الداخلية من أجل
تطابق مع الطبيع�ة ،وليس برنامجا

اجتماعي�ا لي�وزع عىل ع�وام البؤس
وعودا وهمية لتخليصهم من وضعهم
البائس.
ً
ع�داءة،
ليس�ت الجمل�ة الش�عرية
وإنما مس�افة اللغم الذهني .للش�عر
خارطته :الحارض بال ل�وازم الزمان!
ال غرضي�ة وراء انكس�ار ص�ورة او
تركي�ب .الكلم�ات تتعاش�ق مجان�ا،
رسيرها اإلدراك.
ال تح�اول ،إذن ،ان تبح�ث ع�ن راحة
لبال�ك وكأن الش�عر مه�دئ ،فف�ي

«بل�دات» الش�عر ال دواء وال مخ�در،
ف�كل نص مس�تقل بذاته ،غير قابل
لالحتواء.
ال قضي�ة هنا غير اللغ�ة .ليس ثمة
وصايا وط�رق انقاذ ،وإنما هنا اغراء
عىل ان تلقي بنفسك يف نهر داخلك.
وم�ع ه�ذا ال ص�ورة وال كتل�ة تقول
لك «تش�بّث بي» لك�ي تعرف كيف ان
تعي�ش .ال غناء وال ب�كاء ،وباألخص
ال مج�ال للنكتة .فالص�ورة قابلة :ال
َتستنسخ وانما ُتولّد.
هنا :شعر جديد متمكن من أدواته يف
سرب أغوار املراد ،يف باطن الذات؛ شع ٌر
يبح�ث عن قارئ جديد يف ذائقته لكي
يمتد عالمة حرية.
النصوص ،رغم الرتاب�ط بينها كحبل
الرسة ،كلها تواصل سيرها ضاغطة
اقدامها عىل اس�فلت الرس�الة تمردا
على السُّلالة ،حت�ى يدخ�ل القارئ
بل�دات اللغ�ة نظيفا م�ن كل نفايات
الخطاب َ
وق َ
سم املجاز وكتاب.
فردوس
إىل
تتسلل
نفس�ك
اقرأ ،وتجد
ٍ
ٌ
مصابيح صغرية.
انهارُه
«يف مدي�ح البلدات الصغيرة» نتعرف
عىل نصوص مَ نظرية يخلصنا رسدها
املتوت�ر واملوج�ز م�ن تموج�ات نربة
املغن�ي ،مانحا إيانا فرصة االنتش�اء
بإيق�اع الصم�ت يف مج�رى الص�ور
املتأملة.

املراقب العراقي /خاص...
كشفت الروائية والقاصة الدكتورة تهاني
محمد عن اكتمال مجموعتها القصصية
الجدي�دة الت�ي حمل�ت عن�وان «اصوات
م�ن الجانب االخ�ر» والت�ي كتبتها خالل
االشهر االخرية مع عدد من قصصها التي
كتبت يف مراحل سابقة.وقالت يف ترصيح
لـ(املراق�ب العراق�ي) :ان مجموعت�ي
القصصية الجدي�دة بعنوان «اصوات من
الجان�ب االخ�ر» هي قص�ص ذات طابع
حياتي واجتماعي كتبتها خالل االش�هر
االخرية وقد انتهيت م�ن اختيارها فضال
عن ع�دد م�ن قص�ص كتب�ت يف مراحل
س�ابقة قبل جائحة كورونا.وأضافت:تم
االستقرار عىل شكل الغالف الذي سيزين
مجموعت�ي القصصي�ة الجدي�دة وق�د
غل�ب عليه الل�ون الربتقايل ال�ذي يتوافق
م�ع مضامين املجموعة .وخت�م :أتمنى
أن ت�روق قص�ص املجموع�ة لجميع من
يقرأه�ا كونها من القصص التي حرصت
على أن تكون بني أي�دي القراء واملهتمني
بالقصة القصرية يف العراق .

ً
رشفة واحدة
ال تهطيل هنا ؛ سترشبك الحيتان
يا ذا العالم األص ّم َ
األذنني
فأنا كلما أُبدل عييش روا ًء
ُ
السبخ شزرا ً
ينظر إيلَّ
ُ
كنت اكذب وأقول :
« نحن لم نقطع الحدود
الحدود هي من قطعتنا نصفني «
نصف منفى ونصف وطن
يهاجر أحدهما يف اآلخر مثل َ
مرجـني التقيا
هكذا مر َُج القهرين ُيسوّس خشب جسدي
خشبٌ يصنعونه جرسا ً بني ضفتني
وما ّ
صليب نجس
تبقى منه َف ْض ٌلة
ٍ
يوضع مسمارين لتعليقي
ُ
وجدت ما ًء فيّاضا
هبْني لو
أين أج ُد ي َد ّ
سقا ٍء ندي ًّة  ،حنونة ؟
ً
حياة تنتظر منبعاً
كيف أالقي
ليغور يف مساماتها !!
أنا امليّت ّ
الصدي وسط ينابي َع
تغدق االّ دماً وحميماً
ُ
ال

قصص قصيرة جدا
مناوشة

محمد علي بالل

اتفق�ت الخرف�ان ع�دم الرع�ي
والبق�اء يف اإلس�طبل تم�ردا ً عىل
الراعي من مكان الكأل ،أفلت كلبه
بكلم�ة رس بينه�م؛ ت�رك الحمار
يذه�ب لوح�ده ،عن�د أول عض�ة
رآهم خلفه عىل نسق واحد..

رجوع

إحسان علي العارضي

ش�هق من كلماتها :ياولدي كتب
علي�ك املر ،تأب�ط ش�جونه كلها،
نادت�ه أعم�اق املنف�ى ،وق�ف يف
وسط الطريق؛ كرس الفنجان!

ٓج ُموح

نزار الحاج علي

ٌ
جال�س بدف ٍء
الي�وم و بينم�ا أنا
ُ
أهرش رأيس باحثا ً
مقابل النافذة،
ع�ن بعـــــ�ض األفكـــ�ار
العذراء.
ّ
ٌ
ٌ
كبير ،ف�وق الرشفة؛
نسر
ح�ط
ّ
لفت نظري أن خيايل املنعكس عىل
الزج�اج قد تداخل مع�ه بطريق ٍة
غريبة.
ّ
م�ن رأيس جعلت
حرك�ة صغيرة
األم�ر مثاليّا...ف�ر ّد ُ
ت أجنحت�ي

وحلّقت.

انور يسر

لبس

خانه الحدس عندما ّ
ظن التغايض
حليفه ،تس�وّر النض�وج ،اكتحل
التغيري؛ بدأ بعينيه؛ مع أول تغيري
ساورهما النعاس.

سالم الوكيل

حنين

َ
ال ِت�ي َ
وَث َ
الدُّمَ �ى َّ
اق َه�ا
ش� ُّدوا
لاَ
�وى َعَل�ىَ
َعَل�ىَ
ْ
َ
امل َ َ ِح ،تق َ
ْس�رْ
ْخاء َ
�ذب وَلاَ اِر َ
ٍ،ق َب ُ
ض�وا َعَل�ىَ
ج ْ
َ
ٍ
،علىَ
ال ِّ
،حر َُّك َ
وها َيمْ َن ًةوَ َيسرْ ًَة َ
ام َ
مَ
ز
ِ
ِ ينْ َ ْ َ َ ْ َ
ُ
َ
الك َن َ
�ة؛
اس ِ
ح ِ غفل ٍة ألقوا ِبها فيِ
ت ُ
الخ ُي ُ
وط.
َتمَ َّر َد ِ

أوراق
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على
نور

من اقوال االمام علي ( عليه السالم )
والظلم فإ ّنه أكبر المعاصي ،وإنّ ّ
إيّاك ّ
الظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.
إيّاك ومصادقة األحمق فإ ّنه يريد أن ينفعك فيضرّك.
ً
صديقا حتى يحفظ أخاه في ثالث :في نكبته وغيبته ووفاته.
ال يكون الصّ ديق
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مع تجاهل الجهات المختصة غير المبرر

«مطبات» المواطن ..تشويه الشوارع وعرقلة للسير

ه ّز رأسه وهو يقول في تحسر:
ً
ً
صناعيا
مطبا
«سنتان وأنا اتحاشى
من الطابوق واالسمنت ،وضعه
أحد ابناء منطقتنا في الشارع
المؤدي لسكني ،والسبب ببساطة أنه
يخاف على أطفاله ،الذين يلعبون
في الشارع وال يستطيع السيطرة
ً
قائال :اضطر
عليهم» ،ويضيف
لقطع مسافة أبعد للوصول الى
ً
خوفا على سيارتي التي تهتز
بيتي،
كـ(خرخاشة طفل) حين عبوري على
المطب.

ويتابع جاسم فرهود سائق تكيس «سايبا»
خمسيني العمر ،قائالً :لم نشتكِ  ،ألننا نرى
أنه ال جدوى من الشكوى ،وكذلك لم نسمع
شخص اشتكى وحُ لت مشكلته من قبل
الجهات املسؤولة ،ولكن أهايل املنطقة ذهبوا
اليه أكثر من مرة وأقنعوه بخفض ارتفاع
املطب».
ظاهرة املطبات الصناعية ،التي يضعها
األهايل يف األفرع مجاور منازلهم ،من
الظواهر السلبية املنترشة يف أغلب محافظات
العراق ،وتعد سببا ً آخر للحوادث ،كما تعرقل
سري املركبات أو تلحق الرضر بها ،ملخالفتها
لرشوط السالمة املرورية واملواصفات
القياسية لوضع املطبات يف الشوارع.
يف محافظة كربالء اشتكى عدد كبري من
املواطنني من الذين التقيناهم من ظاهرة
املطبات الصناعية ،التي يضعها سكان
املناطق واملحال التجارية والحرفية سواء يف
الشوارع الرئيسة أو الفرعية.
كان منهم «فراس حمود» شاب من أهايل
منطقة الغدير ،الذي تحدث عن األسباب
التي تدفع بعض املواطنني لوضع املطبات
قائالً :يضع أصحاب املحالت والحرف املطبات
الصناعية إلجبار سائقي املركبات عىل إبطاء
الرسعة بهدف لفت انتباههم ،وهو نوع
من الرتويج عىل حساب املمتلكات العامة
واملواطن.

وأضاف ،ويضعها أصحاب األسواق التجارية
من أجل تأمني الطريق لألطفال الذين
يتسوقون منهم ،ومنها من قام بإنشائها
األهايل أمام منازلهم بطريقة عشوائية
خوفا ً عىل أوالدهم من السيارات املارة،
ويستخدمون إما اإلسمنت والطابوق أو
وضع كتلة طينية أو حفر الشارع املعبّد،
فتؤدي اىل تسكر وتصدع التبليط وهذا يؤدي
ملشاكل للذي يسري راجال ً أو سائقا ً لتجمع
املياه اآلسنة وتحفر الطريق فتجعل السيارة
ترتج.
من الجهة القانونية ذكر املحامي أحمد
محسن عقوبة املتسبب بالفوىض والتخريب
قائالً :إن املادة  197من قانون العقوبات
العراقي لسنة  ،1969عاقبت باإلعدام أو
السجن املؤبد أو املؤقت كل من خرب أو هدم
أو أتلف أو أرض رضرا ً بليغا ً وعمدا ً املمتلكات
واملرافق العامة واملباني واملنشآت الحكومية.
وتابع محسن ،ويُحكم عىل الجاني بدفع
قيمة اليشء الذي خربه أو هدمه أو أتلفه أو
أرض به ،ولكن وكما يقال «من أمن العقاب
أساء األدب» فقد أسهم ضعف تطبيق
القانون والتهاون من قبل املسؤولني املحليني
يف محافظة كربالء  ،يف التجاوز عىل املمتلكات
العامة والتمادي عىل حقوق املواطنني وتسبب
يف إتالف سياراتهم ،فلم نسمع يوما أن بلدية
كربالء فرضت غرامة عىل مواطن ألنه قام

بحفر شارع تبليط! ،وهذا يدل عىل التكاسل
الواضح للواجبات املناطة بهم.
وبينّ املحامي محسن ،كذلك هناك فقرة
القانون وهي «أن اإلرضار التي تلحق
باألماكن العامة يكون تقدير ذلك أمر مرتوك
لتقدير محكمة املوضوع» تعد سبب أخر يف
عدم تطبيق القانون بشكله الصحيح.
من جانبه ،قال مسؤول إعالم مديرية مرور
كربالء رياض الحمداني :ليس لدينا معلومات
عن الغرامة التي تفرض عىل املتجاوزين
ألنها من اختصاص مديرية البلدية والطرق
والجسور يف الطرق الخارجية.
وحتى املطبات الصناعية كثري منها تمت
إزالتها من قبل البلدية يف الوقت الحارض
ألنها غري مجدية وفيها تأثري اقتصادي عىل
املجتمع ما عدا الرضوري منها.
ويضيف ،الحمداني ،تقوم مديرية املرور
شعبة شؤون السري بالتنسيق مع مديرية
البلدية شعبة هندسة املرور التابعة لهم
ليتم اختيار املطب من قبلهم للمكان الذي
يحتاج إىل مطب أو من خالل مختار أو وجهاء
املنطقة يقدمون طلب اىل البلدية أو املرور
ويتم بعد ذلك توجه اللجنة املعنية أعاله من
قبل املديريتني أعاله لغرض مالحظة الطلب
هل يحتاج أم ال وبعدها يتم اتخاذ القرار
وينفذ حرصا ً من قبل البلدية.
وأوضح مسؤول شعبة البيئة يف مديرية بلدية

كربالء حازم محمد حسني :قانونيا ً وضع
املطبات من اختصاص شعبة هندسة املرور،
ويتم وضع املطبات من قبل لجنة من هندسة
املرور التابعة ملديريتنا بالتنسيق مع مديرية
مرور كربالء وإجراء كشف مشرتك للموافقة
عىل نصب املطب ،وخالفا ً لهذا اإلجراء فجميع
املطبات التي توضع غري قانونية وتعد
تجاوزات عىل املمتلكات العامة.
وضعت املطبات الصناعية لضبط حركة
السري لسالمة األفراد وإجبار سائقي املركبات

عىل تخفيف رسعتهم ،لذا تعد إحدى طرق
األمن والسالمة الناجحة ،أما يف حال افتقارها
لألسس العلمية املدروسة واملواصفات
الصحيحة ،مثل املكان ،االرتفاع ،ودرجة ميل
وانحدار املطب ،واللوحات اإلرشادية ،تصبح
مضارها أكثر من نفعها وسببا ً آخر للحوادث
وإلحاق الرضر باملركبات.
وعن منافع ومضار املطبات الصناعية
يقول عيل فاضل سائق مركبة من أهايل
الحسينية :املطب الصناعي نافع عندما ال
يكون كبريا ً وانخفاضه تدريجي ،وكذلك
إال يكون شكلها عموديا ً فتؤدي اىل كرس
إطارات السيارة ،خصوصا ً التي نُفاجأ بها
يف الشوارع لعدم وجود إشارات تنبيهية أو
عدم تلوين املطبات ،فال يستطيع السائق
تقليل رسعته بشكل تدريجي  ،أو تشغيل
أضواء االنتظار يف السيارة فرتتطم به
السيارة التي خلفه ،ولكن ال ننكر فوائدها
خصوصا ً أمام املدارس واملجمعات التجارية
ونحن نسمع بارتفاع أعداد حوادث الدهس
بسبب الرسعة الجنونية عند املرهقني
والشباب.ويقول سعد الرشيفي سائق
تكيس من أهايل حي العامل :املطبات التي
تكون مسافاتها متقاربة  ،إحدى املشاكل
التي نعاني منها واعتقد أنها وضعت بشكل
عشوائي كما الحظنا أن هناك مطبات
توضع ثم يتم رفعها ،لكثرة شكوى الناس
ألنها ضارة أكثر ماهي نافعة وتتسبب
بحوادث وهذا يدل عىل عدم التخطيط
الصحيح .وأضاف ،وكذلك هناك مشكلة
أخرى وهي نزول مستوى بعض املنهوالت
عن املطلوب والتي تشكل خطرا ً كبريا ً عىل
األهايل واملركبات.

تهديد للسالمة العامة ومخاطر بيئية..

بيطريون يحذرون من تداعيات ظاهرة الذبح العشوائي
باعة جائلون هنا و هناك يفرتشون الشوارع
و الطرقات لذبح الطيور و املاشية و إلقاء
مخلفاتها أمام املارة وسط غزارة الدماء و
الروائح الكريهة الناتجة من عملية الذبح
مما يؤدي إىل جذب الحرشات و القطط
و الكالب الضالة حولها  ،دون االكرتاث
بالعواقب البيئية و الصحية و التهاون
يف ترصيف دماء الذبائح اىل مياه الرصف
ً
إضافة اىل ترك اللحوم يف العراء مما
الصحي
يعرضها اىل التلوث و الغبار و األتربة.
ظاهرة الذبح العشوائي و تبعاته الخطرية
عىل الصحة و البيئة و تهديده للسالمة
ً
خاصة يف ظل الظروف الصحية
العامة ،
الراهنة.

الذبح العشوائي

و انتقال األمراض

و يف هذا الصدد إلتقينا بعدد من األطباء
البيطريني و من إختصاصات مختلفة
 ،حيث أشار د .سفيان صالح سلمان
اخصائي الطب الوقائي ،و استاذ يف كلية
الطب البيطري جامعة بغداد اىل عملية
الذبح العشوائي قائال ً :يؤدي الذبح
العشوائي يف الطرقات اىل مخاطر محتملة
اذا كان الحيوان مصابا ً بمرض مما يشكل
خطرا ً عىل اإلنسان كاألمراض الفايروسية
ً
خاصة عند مالمسة دماء الذبائح كمرض
الفارسيال الذي يظهر عىل شكل حبوب
حمراء تثري الحكة و تسبب اإلسهال و القيء
و مرض الحمى النزفية والسل و الربوسيال
و أمراض طفيلية و بكتريية أخرى  ،و
بالنسبة للحيوانات التي ال تخضع للفحص
فمن املمكن أن تصيب املستهلك باألمراض
التي تنتقل عن طريق الجهاز الهضمي
كالسل البقري و الربوسيك و الساملونيال ،
أيضا ً تجمّ ع الدماء امللوثة الناتجة من عملية
الذبح قد يؤدي اىل تكاثر البكرتيا و الحرشات
الناقلة لألمراض  ،و يكون بيئة خصبة
لتكاثر امليكروبات  ،ألن مجموع امليكروبات
املوجودة يف الدماء و عند مالمسة اإلنسان
لها قد تستقر بداخله و لسنوات طويلة  ،و
من املمكن استقرارها أيضا ً يف املياه الراكدة ،
فاذا تم ذبح حيوان مريض و رمي مخلفاته
يف الشارع فذلك يساهم يف انتشار املرض .
و أوضحت الدكتورة جنان محمود
(اخصائية األمراض املشرتكة) كيفية
انتقال األمراض جراء عملية الذبح قائلة :

إن أصحاب بسطيات الذبح العشوائي
يتعاملون مع مزارع عشوائية تفتقر
حيواناتها اىل الفحص قبل طرحها يف
األسواق  ،إذ ال بد من فحص الحيوان قبل
الذبح للتأكد من صالحيته لالستهالك
البرشي و خلوه من األمراض املشرتكة بني
األنسان و الحيوان  ،و يجب أيضا ً تخزين
اللحوم بعد الذبح يف مكان مربد و بعيدا ً عن
الغبار لتجنب تلفها ألن أمراض الحيوانات
املذبوحة يف العراء تنتقل عن طريق
االستهالك املبارش أو ملسها خاصة إذا ما تم
ذبح الحيوان و هو يف الرمق االخري أو نافقا ً
و عدم قدرة املستهلك عىل اكتشاف مرضه.
ً
مضيفة  :يجب فحص الحيوان جيدا ً بعد
الذبح و التأكد من عدم وجود ديدان يف أحد
أعضائه و فحص اللسان للتأكد من عدم
وجود حويصالت عضلية أو أكياس مائية
و فحص الكبد و الرئة و األحشاء للتأكد
من عدم وجود عالمات الطفيليات الداخلية
أو ظهور ألوان غريبة  ،و يتم ذلك من قبل
طبيب بيطري مختص.
و قال الدكتور سامر صادق حميد (اخصائي
فايروسات ) إن الذبح يف الطرقات و األماكن
الشعبية يؤكد عدم فحص الحيوان قبل
الذبح مما يؤدي اىل رسعة انتشار األمراض
و انتقالها من الحيوان اىل اإلنسان  ،لذا ال بد
من تطبيق الرشوط الصحية و الوقائية يف
أماكن ذبح الحيوانات مع ارتداء القفازات
و األحذية البالستيكية و النظارات و
عدم التدخني أو تناول املأكوالت بالقرب
من الدواجن و غسل اليدين جيدا ً باملاء و

الصابون و تعقيمهما بعد ذبح الحيوان .

مشاكل فسيولوجية و نفسية

إن رؤية األطفال لدماء الذبائح قد تصيبهم
بحالة نفسية و تشعرهم بالقلق و التوتر
و العصبية و قد تدخلهم يف نوبة بكاء و
اإلقالع عن تناول اللحوم و النفور منها
ألنهم عادة ما يرون الحيوان صديقا ً لهم
 ،هذا ما أكده استشاري الطب النفيس د.
محمد اإلمارة مستطردا ً بالقول  :ربما
يصاب البعض بمرض فوبيا الدماء الذي
من أعراضه الشعور بالقلق و االرتجاف
عند رؤية الدماء و قد يؤثر ذلك عىل الطفل
و سلوكه مستقبال ً ألن هذه املشاهد من
املمكن أن تُخزن يف ذاكرة الطفل كنوع من
أنواع العنف مما قد يتسبب بحدوث عصاب
ما بعد الصدمة و هو عبارة عن حالة تصيب
الطفل كلما رأى مشهد الدماء تصحبها
صدمة نفسية و حاالت من االغماء أو تبول
ال إرادي  ،و إصابته بمشاكل فسيولوجية
كرسعة نبضات القلب و عدم القدرة عىل
التنفس و تغري مالمح الوجه و الشعور
بالتعب و اإلرهاق و جفاف الحلق و
الفم و زيادة التعرق فالطفل
بطبيعته ال يخاف و إنما
يكتسب الخوف من
البيئة املحيطة و
ال تستوعب
بر ا ء ته
هد
مشا
و
الذبح
الدماء.

مضيفا ً  :إن مشهد ذبح الحيوان يف الشارع
قد ال يرغب بمشاهدته الكبار أيضا ً فالدماء
املتناثرة و صوت الحيوان يعد أمرا ً منفرا ً و
قد يصيبهم أيضا ً بمرض رهاب الدم و هو
من أكثر حاالت الرهاب انتشارا ً يف العالم و
من أعراضه انخفاض يف ضغط الدم الذي
يؤدي اىل اإلغماء يف بعض األحيان و نوبات
من الهلع و التع ّرق و االرتجاف و الغثيان و
القيء ،و من املمكن عالج هذه الحالة عن
طريق زيارة الطبيب النفيس.

مخاطر بيئية و تذمّ ر املواطن

و بينّ الباحث املتخصص يف شؤون البيئة
محمود الحسيني تأثري الذبح العشوائي عىل
البيئة قائال ً  :تحلل مخلفات الذبائح عىل
الرتبة قد يؤدي اىل خلل بيئي و تلوث الرتبة ألن
املخلفات تصدر غاز امليثان و ثاني أوكسيد
الكاربون  ،باإلضافة اىل الروائح الكريهة
تعفنها تؤدي إىل تلوث
نتيجة
و جذبها للحرشات و
ا لهو ا ء
ا لقوا رض

الحاملة لألمراض التي قد تنتقل اىل
اإلنسان و كذلك عدم ضمان نظافة األدوات
املستخدمة للذبح و تعقيمها يلوث اللحوم.
و أثارت مشاهد الذبح العشوائي تذمر
املواطنني خاصة يف ظل جائحة كورونا ،
وأكد ذلك املواطن سيف عيل متحدثا ً  :أن
رؤية الحيوانات و الدواجن و أحشائها
يف الشارع هي من املشاهد اليومية  ،و
تفتقر عملية ذبح هذه الحيوانات ألدنى
عوامل السالمة و النظافة من حيث األماكن
املخصصة للذبح و هي ظاهرة خطرية ألنها
تعكس مظهرا ً غري صحي و غري حضاري .
مشريا ً اىل سيارات بيع األسماك الحيّة
املنترشة يف الشوارع  ،حيث يتم تقطيع
األسماك و رمي أحشائها و يف آخر النهار
يتم ترصيف مياه أحواض األسماك يف
الشارع لتكون بؤرة لتجمع الحرشات و
الفايروسات ناهيك عن الرائحة الكريهة
الصادرة من تجمع املياه  ،مما يشكل
عبئا ً إضافيا ً عىل عمال النظافة املعرضني
نتيجة
باألمراض
لإلصابة
جهل البعض.
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خطة لتوزيع  12ألف قطعة أرض سكنية خالل العام الحالي
كش�فت الحكوم�ة املحلي�ة يف املثنى أن العام الحايل سيش�هد
توزي�ع  12أل�ف قطعة س�كنية يف عموم املحافظ�ة عىل عدة
رشائح منها املعلمني واملدرسني ومنتسبي األجهزة األمنية.
وق�ال املحاف�ظ أحمد منف�ي إن ذلك العدد م�ن قطع األرايض
س�يوزع تدريجي�ا على تل�ك الرشائ�ح م�ن موظف�ي الدولة
وبحسب خطة أعدتها الحكومة املحلية.
وأش�ار إىل أن عملية اس�تهالك األرايض ستس�تمر بعد وصول
التخصيصات ملديريات البلديات ليتم بعدها تقسيمها وفرزها
تمهيدا لشمول موظفي الدولة.
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حكومة واسط تتضامن مع مطالب المحاضرين

سرقة قابلوات الكهرباء والوزارة تستنكر
توزيــع
فــرع
استنكر
كهربــاء البصــرة رسقة قابلو
 KV 11يف املحافظة من قبل
مجهولني ،ما أدى إىل انقطاع
التيار الكهربائي يف املناطق التي

يغذيها ،مشرية إىل فتح تحقيق
يف عملية الرسقة لتحديد هوية
الفاعلني.
وقال بيان لفرع الرشكة اطلعت
( املراقب و الناس) عىل نسخة

إصدار  13مذكرة قبض
واستقدام بحق محافظين
أصدرت محكم�ة تحقيق الحلة املختصة
بنظر قضايا النزاهة أكثر من  13مذكرة
قبض واستقدام بحق محافظني سابقني
ومدراء عامني خالل ثالثة أشهر.
وق�ال املرك�ز اإلعالم�ي ملجل�س القضاء
األعلى يف بي�ان ل�ه نشره على موقعه
الرسمي واطلعت عليه ( املراقب و الناس
)إن «محكم�ة تحقيق النزاه�ة يف الحلة
أصدرت خلال الفرتة (منتص�ف كانون
الثان�ي حت�ى نهاي�ة آذار) أكث�ر من 13
مذكرة قبض واستقدام طالت مسؤولني
كبار عن قضايا فساد مايل وإداري».

تطهير الجداول واألنهر
استعدادا لموسم زراعة الشلب
ب�ارشت مديرية مش�اريع ال�ري والبزل يف
محافظة الديوانية بحملة تطهري الجداول
واألنه�ر بط�ول  1400كيلومتر يف عموم
املحافظة استعدادا إلرواء الخطة الزراعية
الشلبية.
وق�ال مدير ع�ام املديرية مهن�د الكرويش
إن الك�وادر الفني�ة والهندس�ية تنفذ هذه
الحملة بعد وضع خطة من قبلهم ،مشريا
إىل أن الحمل�ة نفذت بالطريقة امليكانيكية
باس�تخدام الش�فالت والسالس�ل إليصال
املياه وإرواء املساحات املشمولة يف الخطة
الزراعية الصيفية.

منه إنهم يستنكرون ما قام به
بعض من وصفوهم بـ «ضعاف
النفوس» (برسقة قابلو )11k.v
فـي املحافظة.
وأضاف البيان ،إنه «يف الوقت

الذي تعمل فيه املالكات الهندسية
والفنية ليل نهار لضمان ساعات
التجهيز يف عموم املحافظة
كافة ،قام بعض ضعاف النفوس
بعمل جبان متقصدين إيذاء
الناس وحرمانهم من الطاقة
الكهربائية».
وقد كشف مسؤول مركز
صيانة  5ميل «ثائر فهد عيل»
إن مجهولني قاموا برسقة
القابلو مما أدى إىل خروج
املغذي عن العمل وفقدان الطاقة
الكهربائية.
وبني أن القابلو يغذي محولة
اإلنارة ويتغذى من متنقلة
الرسيع  33k.v/11ويغذي إنارة
جرس الكزيزة امتدادا ً إىل شارع
بغداد.
ولفت إىل أن فرع الرشكة
وبالتنسيق مع الجهات ذات

ارشادات

العالقة ،قامت بفتح تحقيق يف
الرسقة من أجل تحديد هوية
الفاعلني وإلقاء القبض عليهم،
حسب قوله.
اىل ذلك فقد أنجزت الكوادر
العاملة يف فرع توزيع كهرباء
البصــرة العمل إعادة التيار
الكهربائي إىل املواقع التي شهدت
انقطاعا بالتيار الكهربائي بعدما
تعرض القابلو  KV 11الخاص
بها إىل الرسقة.
وقال بيان لفرع الرشكة إن
مالكاتهم الهندسية والفنية
قامت ويف ساعات متأخرة من
الليل بصيانة وتوصيل التيار
الكهربائي ملحولة الرسيع إلنارة
جرس الكزيزة وشارع بغداد
بعدما تعرض القابلو الخاص
بها  KV 11إىل رسقته من قبل
مجهولني.

أعلنت الحكومة املحلية يف محافظة
واسط عن تعليق العمل يف مديرية
الرتبية تضامنا مع املحارضين
املعتصمني أمام مبنى املديرية
للمطالبة بتحويلهم إىل عقود وزارية.
وقال املحافظ محمد املياحي إن
الحكومة املحلية تقف مع مطالب هذه
الرشيحة ،داعيا رئاسة الجمهورية
والوزراء واللجنة املالية يف مجلس

جهات فاسدة تبيع عقد العمل في الكهرباء بـ  5آالف دوالر
كش�ف عضو اللجن�ة القانونية
النيابي�ة حسين العقاب�ي عن
وج�ود عمليات فس�اد كربى يف

عق�ود وزارة الكهرب�اء متمثلة
ببي�ع بع�ض العقود ب�ـ 5 - 3
آالف دوالر مبين�ا أن فيه�ا

الحذر
يقيك
الضرر

الغيمة الكبريتية لن تشكل خطورة بالغة
اوضحت وزارة الصحة والبيئة ان الغيمة
الكربيتية التي وصلت بوادرها ظهر اليوم
للعراق ستسمر مابني  15ساعة اىل يوم
كامل لن تشكل خطورة بالغة عىل العراق
ودول الخليج بفعل املسافة التي قطعتها
وارتفاعها كذلك .وقال مدير عام دائرة
االعالم والتوعية البيئية يف الوزارة امري عيل
حسون ان هناك تهويل كبري من مخاطر
هذه الغيمة يف حني ان ما حصل من احرتاق
للكربيت يف معمل املرشاق بمحافظة صالح
الدين نتيجة االعمال االرهابية يف السنوات
السابقة كان اكثر خطورة.ودعا حسون
املواطنني اىل اتباع االرشادات الخاصة
بارتداء الكمامة عند الخروج من املنزل
وغلق منافذ املنازل وعدم ترك خزانات املياه
يف االسطح مكشوفة حتى وان كانت تلك
الغيمة تشكل خطورة بنسبة .%1

قروض تصل إلى  25مليون دينار ألصحاب المحال التجارية
أعلن مرصف الرافدين ،عن منح قروض املشاريع الصغرية
للمواطنني من أصحاب املحال التجارية تصل إىل  25مليون
دينار.وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان  :تماشيا ً
مع سياسة املرصف الهادفة لتنويع الخدمات املقدمة
من قبله ودعما ً لالقتصاد الوطني يف تمويل املشاريع
املختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل األيدي العاملة ،فقد
تقرر زيادة مبالغ منح قروض املشاريع الصغرية إىل 25
مليون دينار».ودعا املرصف «املواطنني أصحاب املحال
واملهن األخرى عىل مختلف أنواعها إىل االستفادة من هذا
القرض والتقديم عليه يف فروع املرصف املنترشة يف بغداد
واملحافظات» ،مؤكدا ً أن مدة تسديد القرض  5سنوات أي
بواقع  60شهراً.

النواب إىل تضمني مستحقاتهم املالية
يف املوازنة.
ودعا املياحي املحارضين إىل االستمرار
يف االعتصام لحني تحقيق مطلبهم.
يذكر أن محافظة واسط وعدة
محافظات أخرى شهدت تظاهرات
للمطالبة بتحويل املحارضين إىل
عقود وزارية ،تم خاللها غلق مبنى
ديوان املحافظة.

تحقيقات قضائية.
وق�ال العقاب�ي ب�إن غي�اب
الش�فافية ووج�ود املصال�ح
السياس�ية فضلا ع�ن أطراف
متنف�ذة تقف وراء تل�ك العقود
التي أش�ار بأن وزارة الكهرباء
ليس�ت بحاج�ة له�ذا الع�دد
الضخ�م منه�ا والبال�غ 100
أل�ف عق�د ،يف حين ال تتج�اوز
حاجته�ا الفعلي�ة ل�ـ  60أل�ف
عقد ،موضحا ب�أن األجدر كان
زج تل�ك الكف�اءات والش�باب
يف وزارات أخ�رى ه�ي بحاج�ة
له�م كاملؤسس�ات الصحي�ة

والتعليمية والصناعية.
وفيم�ا أك�د العقاب�ي وج�ود
محاكمات وإج�راءات قضائية
بحق الفاس�دين ،أشار إىل أن يف
مقاب�ل ذلك ،من بي�ده الرشعية
واملؤسس�ات
االنتخابي�ة
الدس�تورية الرقابي�ة الت�ي
يفترض م�ن خالله�ا بن�اء
وإصلاح الدول�ة ،يعتبر رك�ن
أس�ايس بالفس�اد ،دون أن
يفص�ح ع�ن أس�ماء أو أطراف
سياس�ية ،خاتم�ا قول�ه ب�أن
الحدي�ث عن ملف الفس�اد بات
يدور ضمن دائرة مغلقة.

خريجون يجددون االعتصام للمطالبة بفرص عمل
اعتصم العرشات من خريجي الكليات
واملعاهد الهندسية والتقنية واالختصاصات
األخرى من سكنة منطقة حقل الغراف
النفطي شمال محافظة ذي قار أمام مبنى
الحقل للمطالبة بتوفري درجات وظيفية
لهم ضمن أعمال رشكة برتوناس املشغلة
للحقل.
وقال أحد املحتجني للمربد إنهم منذ عدة
أشهر يواصلون اعتصامهم مع الوعود
الحكومية بني فرتة وأخرى بإيجاد حل
ملشكلتهم إال أنهم يعاودون االعتصام،
مجددا بسبب عدم جدية تلك الوعود،
مشريا إىل أنهم مستمرون باالعتصام لحني
االستجابة ملطالبهم.

شكوى من اهالي منطقة حي الحسين (الحيانية)

رش
ا
ادا
ت

شكا عدد من األهايل يف منطقة
(الحيانية)
الحسني
حي
بمحافظة البرصة من طفح
مياه الرصف الصحي يف الطرق
الفرعية والرئيسة منذ عدة أيام
بعد إيقاف الحكومة املحلية
أعمال الرشكة املختصة بصيانة
الشبكات وسحب املياه الثقيلة
من منطقتهم.
وقال عدد منهم إن طفح مياه
الرصف الصحي وصل إىل حد
الدخول للدور السكنية يف
املنطقة باإلضافة إىل صعوبة
حركة األهايل نظرا المتالء
اآلسنة،
باملياه
الشوارع
مطالبني يف الوقت ذاته الحكومة
املحلية بالتدخل الرسيع لحل
تلك األزمة.
من جانبه قال معاون مدير
رشكة املوارد املائية والتنمية
(اللبنانية) صفاء صبيح ان
اعمال الرشكة يف منطقة حي
الحسني كانت تقيض بتقسيم
االليات يف جميع ارجاء املنطقة
وتسليك وتنظيف شبكات

املجاري عالوة عىل استقبال
الشكاوى من املواطنني ومن
ثم التوجه ملعالجة الشكوى ويف
تاريخ العارش من شهر ايلول
املايض وردها كتاب صادر
من ديوان املحافظة يقيض
بإيقاف أعمال الرشكة عن
العمل لعدم وجود تخصيصات
مالية للرشكة ،مردفا بالقول

ان الرشكة لم تستلم اي مبالغ
مالية منذ الـ  12من كانون
االول  2016ولغاية االن.
اىل ذلك قال رئيس املجلس
البلدي يف منطقة حي الحسني
احمد حنون ان املنطقة تعاني
منذ  7ايام من طفح املجاري
يف شوارعها بعد ان اوقفت
الحكومة املحلية اعمال الرشكة

املختصة بذلك الشأن واحالة
ملف تلك املنطقة اىل مديرية
مجاري البرصة مشريا اىل ان
االخرية اعتذرت عن استالم
املنطقة بسبب قلة االليات
والتخصيصات املالية مطالبا
يف الوقت ذاته مديرية املجاري
تحمل املسؤولية الكاملة والعمل
بمنطقة حي الحسني.

بعد إغالق مصفى ذي قار  ..أزمة وقود حادة في المحافظة
سجلت محافظة ذي قار أزمة يف تجهيز وقود املركبات
(البنزين والكاز) بعد نفادهما يف املستودعات إثر إغالق
مصفى ذي قار النفطي وفرع الرشكة العامة لتوزيع
املنتوجات النفطية من قبل املحتجني املطالبني بتوفري
درجات وظيفية لهم منذ عدة أيام.
وقال مصدر إن محطات التعبئة استنفدت الكميات التي
لديها والبعض منها توقف عن العمل بشكل كامل فيما
تحاول الدوائر املعنية تامني كميات من الوقود من محافظات
مجاورة.
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« »Google Translateيحقق
رقما قياسيا في عمليات التحميل
اس�تطاع تطبيق الرتجمة الش�هري من رشكة غوغ�ل األمريكيةGoogle ،
 Translateتج�اوز ملي�ار عملي�ة تحمي�ل من على متج�ر Play Store
لهوات�ف أندرويد ،محققا رقما قياس�يا يجعله من بني التطبيقات األكثر
تحميال يف التاريخ.
وبحس�ب موقع  Android Policeفإن تطبيق Google Translateيصنف
كأح�د أهم وأش�هر تطبيق�ات الرتجم�ة يف العالم ،حي�ث يمكنه ترجمة
 108لغ�ة ،ويق�دم ترجم�ة فورية يف الوق�ت الفعيل باإلضاف�ة إىل توفري
مي�زة الرتجمة بالكامريا .ويعال�ج تطبي�ق  Google Translateأكثر من
 100ملي�ار كلمة يوم ًيا ،مما يس�اعده
عىل تحسين ترجمات�ه وتقديم
أفضل تجرب�ة ممكنة ،كما
أنه يتيح امليزة استخدام
الرتجمة يف وضع عدم
االتصال باإلنرتنت.
ويس�اعد تطبي�ق
G o o g l e
Translate
ا ملس�تخد مني
أثن�اء الس�فر عىل
اتم�ام كل عملي�ات
الرتجم�ة يف نف�س
الوق�ت ،والق�درة عىل
نط�ق األس�ماء األجنبية،
واملس�اهمة يف نط�ق األماكن
وتقدي�م الرتجم�ة الصوتي�ة
للمس�اعدة على مواجه�ة أي مش�كالت
تتعلق بالخارج خصوص�ا يف دول ذات لغات غري مألوفة.ويمكن لتطبيق
 Google Translateترجم�ة النص�وص أو الكلم�ات يف تطبيقات أندرويد
وأيض�ا تطبيقات الدردش�ة مثل واتس�اب وفيس�بوك ماس�نجر ،ويدعم
وظيف�ة  type-translateحواىل  103لغة والت�ي يمكن ترجمتها إما من
خلال الكامريا أو الكتابة ،وبالنس�بة للرتجمة الصوتي�ة تدعم حاليا 32
لغة فقط.

Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper

بوبجي موبايل يستعد إلطالق إصدار جديد
أعلن�ت لعب�ة ببج�ي موباي�ل PUBG
 MOBILEع�ن تعاونه�ا م�ع رشك�ة
ليجنداري إنرتتينمن�ت إلطالق فعالية
حرصي�ة ضمن اللعب�ة تحتفي بفيلم
 Godzilla vs. Kongحي�ث س�تعرض
اللعب�ة يف إصداره�ا الجدي�د محتوى
مقتبس�ا ً من أج�واء الفيل�م و ُيعرض
الفيل�م ،الذي يتناول الرصاع بني اثنني
م�ن أضخ�م العمالق�ة عىل شاش�ات
الس�ينما ،يف مختلف أنح�اء العالم ويف
الوالي�ات املتح�دة وعلى ش�بكة إتش

بي أو ماكس مل�دة  31يوما ً من تاريخ
إطالقه يف صاالت السينما.
ومع انطالق فعالي�ة التعاون املرتقبة
قريب�اً ،يمك�ن لعش�اق لعب�ة ببج�ي
موباي�ل ومحب�ي أفلام الوح�وش
الضخمة مش�اهدة العرض الرتويجي
الرسمي
وتوج�ه آدم وينج�ارد ،مخ�رج فيل�م
 ،Godzilla vs. Kongيف الشهر املايض،
عرب مقطع فيديو تم بثه عىل وس�ائل
التواص�ل االجتماعي بالتهنئة إىل لعبة

تخلّت رشكة مايكروسوفت عن تطبيق Cortana
املخص�ص للهوات�ف واألجه�زة الذكي�ة العاملة
بنظامي  iOSوأندرويد.وحول هذه املوضوع قالت
الرشكة يف مدونة عىل موقعها الرس�مي «كما كنا
ق�د أعلنا يف يوليو الفائت فإننا س�نتخىل عن دعم
تطبي�ق  Cortanaيف أجهزة  Androidو  ،iOSلكن

للق�ارات للتخلص من هيمن�ة رشكة CATL
الصيني�ة ورشك�ة  LG Energyالكوري�ة
الجنوبية.ويس�تمر الس�باق لظه�ور بط�ل
ً
مدفوع�ا بدع�م الدولة ال�ذي ال يقل
إقليم�ي
عن  6.1ملي�ارات ي�ورو ( 7.3مليارات دوالر
أمريك�ي) وخط�ط االس�تثمار الت�ي يبل�غ
مجموعها  10أضعاف ذلك يف عام واحد فقط.
وم�ن بين املتس�ابقني الشركات الناش�ئة
 Northvoltو  Britishvoltو Automotive
 ،Cellsإىل جانب تيسال وفولكس فاجن.
ً
ارتفاعا
وقد تشهد القارة األوروبية
يف حصتها م�ن إنتاج

البطاريات العامل�ي إىل  31يف املئة بحلول عام
 2030م�ن  7يف املئة فقط العام املايض.وقال
(ماروس س�يفكوفيتش) ،Maros Sefcovic
نائ�ب رئي�س املفوضي�ة األوروبي�ة املرشف
على مب�ادرة البطاريات :نحن بصدد إنش�اء
صناعة جديدة يف أوروبا ،وبصدد إنشاء نظام
بيئي جديد تمامً ا ،حيث تتدفق االستثمارات.
وق�در س�يفكوفيتش االس�تثمارات املخطط
له�ا بنحو  60ملي�ار يورو ( 71ملي�ار دوالر
أمريك�ي) ،أي ثالث�ة أضعاف ما يت�م إنفاقه
يف الصني.وتغطي هذه االس�تثمارات سلسلة
التوري�د بأكمله�ا ،م�ن امل�واد والخالي�ا إىل
التجميع وإعادة التدوير.وتضاعفت مبيعات
الس�يارات الكهربائية يف أوروبا العام املايض
إىل نح�و  1.3ملي�ون وح�دة ،متص�درة
الصين للم�رة األوىل.ويمك�ن أن
يص�ل ذل�ك إىل  1.9مليون هذا
الع�ام حيث تض�ع فولكس
فاج�ن و  Stellantisوبي
ً
خطط�ا لنماذج
إم دبلي�و
جدي�دة وإنتاجي�ة أعلى،
وتلت�زم رشكت�ا  Fordو
 Volvoباالنتقال إىل السيارات
الكهربائية بالكامل تقري ًبا.

مساعدنا الذكي س�يواصل تطوره كمساعد ذكي
إنتاجي».وج�اء يف املدونة أيض�ا «اعتبارا من 31
م�ارس  2021لن يعمل محتوى تطبيق Cortana
يف األجه�زة املحمولة كما من قبل ،لكنه س�يتمر
يف العم�ل مع األجه�زة العاملة بأنظم�ة ويندوز،
وس�تتم مزامن�ة تذكيرات  Cortanaوالقوائ�م

وكان�ت هذه املجموعة من املجرات املخفية يف الس�ابق
بسبب قيود التلسكوبات الراديوية.
ولكن  MeerKATسمح باكتشافات جديدة ألن يمكنه
اكتش�اف الض�وء الخاف�ت واملنتشر الذي ل�م تتمكن
التلسكوبات السابقة من فعله.
ويقدم االكتش�اف ،الذي ُنرش يف اإلخطارات الش�هرية
للجمعي�ة امللكي�ة الفلكية ،لعلماء الفل�ك أدلة إضافية
ح�ول كيفي�ة تغير املج�رات وتطوره�ا عبر التاريخ
الكون�ي .وه�ذه ً
أيض�ا طريق�ة لفهم كي�ف يمكن أن
تستمر املجرات يف التغيري والتطور ،وحتى معرفة كيف
يمكن أن تحدث املجرات الراديوية القديمة.
كم�ا تم رص�د املج�رات الراديوية العمالق�ة يف خرائط
رادي�و جدي�دة للس�ماء ت�م إنش�اؤها بواس�طة أح�د

ح�ذرت ادارة تطبي�ق انس�تغرام
مس�تخدميها م�ن وجود رس�ائل
مبارشة تهدد حس�اباتهم من قبل
الهاكرز.
وم�ع وج�ود أكث�ر م�ن ملي�ار
مستخدم نش�ط ،يعد «إنستغرام»
بلا ش�ك أح�د أش�هر تطبيق�ات
الوسائط االجتماعية حول العالم.
كم�ا وح�ذرت الرشك�ة اململوك�ة
لـ «فيس�بوك» ،املس�تخدمني من
عملية احتي�ال جديدة يتم تداولها
تح�اول رسق�ة تفاصيل تس�جيل
الدخ�ول الخاصة به�م عن طريق
تزوير»انته�اك حق�وق الطب�ع
والنرش».
وعلى الرغم من أن الرس�الة تبدو
وكأنها من «مركز مساعدة حقوق
الطب�ع والنشر يف إنس�تغرام»،
فق�د أكدت الرشكة أنه�ا لن تقوم
مطلقا بالتواصل مع املستخدمني
عبر الرس�ائل املب�ارشة بش�أن
انتهاكات حق�وق النرش ،وتنصح
املس�تخدمني بع�دم النق�ر أو الرد
عىل أي روابط يف الرسائل.

االستطالعات األكثر تقدمً ا للمجرات البعيدة.
وضم الفريق ال�ذي يعمل عيل املرشوع ،علماء فلك من
جمي�ع أنحاء العالم بما يف ذلك جنوب إفريقيا واململكة
املتحدة وإيطاليا وأسترالياُ ،يطلق عليه املس�ح الدويل
لالستكش�اف خارج املجرات املتدرجة (،)MIGHTEE
وه�و يتضم�ن البيان�ات الت�ي ت�م جمعها بواس�طة
تلس�كوب الراديو املثري لإلعجاب  MeerKATيف جنوب
إفريقيا.
ً
وطبق�ا ،وبدأ يف
ويتك�ون  MeerKATم�ن  64هوائ ًي�ا
جم�ع البيان�ات العلمي�ة يف أوائل عام  ،2018وس�يتم
دمجها يف نهاية املطاف يف ،Square Kilometer Array
وه�و مشروع تلس�كوب الس�لكي حكوم�ي تق�وده
أسرتاليا وجنوب إفريقيا.

 3أخطاء كارثية عند تغيير باسوورد الفيسبوك واإليميل
كش�فت نتائ�ج اس�تطالع أجرت�ه
كاسربس�كي الب عىل أن املستخدمني
ُيعرِّض�ون سلامتهم للخط�ر أثن�اء
تصف�ح اإلنرتن�ت ،وذل�ك م�ن خالل
اتخ�اذ قرارات س�يئة بش�أن كلمات
امل�رور ،وارت�كاب أخط�اء تتمث�ل يف
اختي�ار كلمات م�رور س�هلة ،األمر
الذي قد يكون له عواقب بعيدة املدى.
وأظه�ر االس�تطالع ع�ن  3أخط�اء
ش�ائعة تتعلق بكلمات املرور تتسبب
يف تعري�ض ع�دد م�ن مس�تخدمي
اإلنرتنت إىل املخاطر التالية:
ــ قيام األفراد باستخدام نفس كلمة
املرور لحس�ابات متعددة ،مما يعني
أن�ه يف حال ترسّبت كلم�ة املرور هذه
إىل أحد مجرمي اإلنرتنت ،فقد يصبح
م�ن املمك�ن اختراق عدة حس�ابات
أخرى.
ـ�ـ يس�تخدم األف�راد كلم�ات مرور
ضعيف�ة ،بحيث م�ن املمكن كرسها

بسهولة.
ـ�ـ يق�وم آخ�رون بحف�ظ كلم�ات
املرور الخاصة به�م يف بيئات تخزين
غري آمن�ة ،وهو ما ق�د يلغي الغرض
ً
أساسا.
املقصود من تلك الكلمات
ويق�ول أندريه موخوال :رئيس أعمال

املس�تهلكني يف رشك�ة كاسربس�كي
الب« :نظرًا للكم الهائل من املعلومات
الخاص�ة والحساس�ة املخزن�ة على
اإلنرتن�ت حال ًي�ا ،ينبغي على األفراد
اتخ�اذ الحيط�ة والحذر بش�كل أكرب
لتحصين أنفس�هم م�ن املخاطر من

وامله�ام تلقائ ًي�ا م�ع تطبيق
 Microsoft To Doال�ذي يمكن
تحميله يف الهات�ف مجانا.ويرى
الخبراء أن مايكروس�وفت ق�ررت
التخلي عن ه�ذا التطبي�ق يف األجهزة
الذكية بعد أن الحظت أنه لم يلق الرواج
املطل�وب من�ه ،ولم يحق�ق الغاية التي
كان�ت ترجوه�ا يف تأمين اتص�ال
س�لس لتلك األجهزة مع الحواس�ب
العامل�ة يف أنظمة وين�دوز ،فضال عن أن
الكثريي�ن م�ن مس�تخدمي األجه�زة
الذكي�ة يفضل�ون االعتم�اد على
مساعد غوغل الصوتي أو مساعد
«سيري» ال�ذي طورت�ه آب�ل.
وبالرغم من إعالنها عن تخليها
ع�ن تطبي�ق  Cortanaللهواتف إال أ ن
مايكروس�وفت أش�ارت إىل أنها س�تواصل
تطوير تقنيات الذكاء االصطناعي ليس�تمر
مس�اعدها الصوت�ي يف العمل مع الحواس�ب
عىل أكمل وجه.

إنستغرام ّ
تحذر مستخدميها من رسائل مباشرة تتيح للهاكرز اختراق حساباتهم

اكتشاف مجرتين عمالقتين تقدمان رؤى جديدة للكون
اكتشف العلماء مجرتني راديويتني عمالقني باستخدام
تلس�كوب  MeerKATيف جن�وب إفريقي�ا ،املوج�ود يف
منطق�ة  ،Karooوه�ي منطقة ش�به قاحلة يف جنوب
غرب البالد ،وتحصل املجرات الراديوية عىل اسمها من
حقيقة أنها تطلق حزمً ا ضخمة أو «نفاثات» من ضوء
الراديو ،ويحدث هذا من خالل التفاعل بني الجسيمات
املش�حونة واملج�االت املغناطيس�ية القوي�ة املرتبطة
بالثقوب الس�وداء الهائلة يف قلوب املجرات.
ووفقا ملا ذكره موقع « »spaceاألمريكي ،هذه املجرات
العمالق�ة أكبر بكثري من معظ�م املج�رات األخرى يف
الكون ،و ُيعتقد أنها نادرة ج ًدا.
وعلى الرغم من وجود ماليني املج�رات الراديوية ،فقد
تم العثور على حوايل  800فقط من املجرات العمالقة،

ببجي موبايل بمناس�بة م�رور ثالثة
أعوام عىل إطالقها ،منوها ً إىل التعاون
املرتقب بني اللعبة ومنتجي الفيلم.
وخلال حديث�ه يف مقط�ع الفيدي�و،
كش�ف وينجارد عن وضع مخصص يف
اللعب�ة يتيح لالعبني إمكاني�ة التفاعل
مع ش�خصيتي جودزيلا وكونج .كما
س�تتاح لالعبين فرص�ة فت�ح وجمع
م�ن
محت�وى فريد مس�توحى
أج�واء الفيل�م الحافل�ة
ً
بالتش�ويق.إضافة إىل إصدار

 Godzilla vs. Kongاملقب�ل م�ن لعب�ة
ببج�ي موبايل ،يمك�ن لالعبني االنتقال
إىل وض�ع «مزحة الكتابة عىل الجدران»
 Graffiti Prankالجدي�د كلي�ا ً وحت�ى
ي�وم اإلثنني  10ماي�و املقبل ،س�يقوم
املهرج�ون بإث�ارة الف�وىض يف س�احة
االحتف�ال بالذك�رى الس�نوية داخ�ل
اللعبة .ويمكن لالعبني جمع بطاقات
املهرجين واس�تبدالها بمختل�ف
ا إل م�د ا د ا ت
ا لقتا لي�ة

والعنارص االستراتيجية يف عربة متجر
املهرجين التي تم�ت إضافته�ا مؤخرا ً
إىل خريط�ة .Erangel
كم�ا يمك�ن
لالعبني تزيني
ا ملر بع�ا ت
على جدار
Music
Graffiti
لتش�غيل
األلحان.

مايكروسوفت تتخلى عن « »Cortanaأحد أشهر تطبيقاتها

القارة االوروبية تبحث عن صدارة في مجال بطاريات السيارات الكهربائية
تري�د الق�ارة األوروبي�ة احتالل الص�دارة يف
مج�ال بطاري�ات الس�يارات الكهربائية بعد
س�نوات من التنازل عن ه�ذا القطاع لصالح
الشركات األجنبية.ومن املتوق�ع أن تتصدر
القارة األوروبية املبيعات العاملية للس�يارات
الكهربائي�ة للع�ام الثاني عىل الت�وايل ،وتب ًعا
لذل�ك فإن هن�اك اندفاع لبناء سلس�لة إمداد
للبطاريات من الصفر يف جميع أنحاء القارة.
ويظه�ر املصنع�ون املحتمل�ون يف منطق�ة
الش�مال وأملاني�ا وفرنس�ا واململك�ة املتحدة
وبولن�دا يف منافس�ة عاب�رة

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

خلال توفير حماية فاعل�ة لكلمات
املرور الخاصة بهم».
وأوض�ح االس�تطالع أن هن�اك %18
م�ن املس�تخدمني الذي�ن تعرض�ت
حس�اباتهم ملحاول�ة قرصن�ة ،ولكن
القليل منهم فق�ط لديه برامج أمنية
فاعلة ومتخصص�ة مصممة لحماية
كلمات املرور.
كم�ا أن هن�اك  %30من املس�تطلعني
يخت�ارون كلم�ات م�رور جدي�دة
لحس�ابات مختلف�ة على ش�بكة
اإلنرتنت ،إال أن النتائ�ج املثرية للقلق
تتمث�ل يف أن ش�خصا واح�دا من بني
كل  10أش�خاص يس�تخدمون نفس
كلمة امل�رور لجميع الحس�ابات عىل
اإلنرتن�ت ،ل�ذا ،يف حال تع�رض كلمة
املرور املشتركة للرسقة ،فس�يكون
ه�ؤالء عرض�ة للمخاط�ر ،بحيث أنه
م�ن املحتم�ل تع�رض حس�اباتهم
لهجمات االخرتاق والقرصنة.

وتنص رسالة االحتيال عىل ما ييل:
«تم اكتشاف انتهاك لحقوق الطبع
والنرش يف منش�ور عىل حس�ابك.
وإذا كنت تعتقد أن انتهاك حقوق
الطبع والنشر خطأ ،فيجب عليك
تقدي�م مالحظ�ات .خلاف ذل�ك،
سيتم إغالق حسابك يف غضون 24

ساعة».
ثم تطالب الرس�الة املس�تخدمني
بالنق�ر ف�وق راب�ط «تقدي�م
مالحظات».
وم�ا يثير القل�ق ،إذا نق�رت عىل
الراب�ط دون علم ،فس� ُيطلب منك
إدخ�ال اس�م املس�تخدم وكلم�ة

املرور ،ما يتيح للمحتالني الوصول
إىل بياناتك الشخصية.
ودعت «إنس�تغرام» املس�تخدمني
من توخ�ي الحذر من أي رس�ائل
بري�د إلكرتون�ي تب�دو وكأنها من
«إنستغرام» .
كما وحثت أنه كل ما عليك س�وى
فتح تطبيق «إنس�تغرام»  ،والنقر
ف�وق اإلع�دادات ،ث�م األم�ان ،ثم
رس�ائل الربي�د اإللكرتون�ي م�ن
«إنستغرام» ،وس�تتمكن بعد ذلك
من رؤية أي رسائل بريد إلكرتوني
متعلقة باألمان وتس�جيل الدخول
مرس�لة م�ن الرشك�ة يف آخ�ر 14
يوما.
وتنص�ح الرشك�ة أيضا بتش�غيل
املصادق�ة الثنائي�ة لتعزي�ز أمان
الحساب .ولتنش�يطها ،انقر فوق
اإلعدادات ،ثم األمان ،ثم املصادقة
الثنائية ،وحدد م�ا إذا كنت ترغب
يف اس�تخدام تطبي�ق مصادقة ،أو
سيتم إرسال رس�الة نصية يف كل
مرة تقوم فيها بتس�جيل الدخول
إىل حسابك.

دولتان تتفوقان في مجال الرقاقات
أعلن�ت رشكة إنت�ل األمريكي�ة يف وقت
س�ابق ع�ن خط�ط إلنف�اق  20ملي�ار
دوالر بحلول عام  2024لبناء منش�أتني
جديدتين لصناع�ة الرقاق�ات يف والية
أريزونا.
لك�ن حت�ى إذا تمكن�ت من ص�د تأثري
الصين املتزاي�د يف سلس�لة التوري�د
العاملية ،فإنها ال تزال تواجه قوة رشكة
سامس�ونج الكوري�ة الجنوبية ورشكة
 TSMCالتايوانية.
ويشير تقري�ر بحث�ي ص�ادر ع�ن IC
 Insightsإىل أن مبل�غ  20ملي�ار دوالر
الخ�اص برشك�ة إنت�ل لي�س قري ًب�ا
بم�ا يكف�ي ملواجه�ة ه�ؤالء العمالقة

اآلسيويني.
وذك�ر التقري�ر أن الحكوم�ات تحت�اج
إىل إنف�اق م�ا ال يق�ل ع�ن  30ملي�ار
دوالر س�نو ًيا مل�دة خمس س�نوات عىل
األقل للحصول على أي فرصة معقولة
للنجاح.
ويعترب ذلك إش�ارة إىل الح�د األدنى من
اإلنف�اق الذي تحتاج�ه الواليات املتحدة
والصين واالتح�اد األوروب�ي لتطوي�ر
رشكات تصني�ع الرقاق�ات التي يمكن
مقارنتها برشكتي سامسونج و TSMC
من حيث تكنولوجيا اإلنتاج والقدرة.
وظ�ل صانع�و الرقاق�ات بخلاف
سامس�ونج و  TSMCحذري�ن بش�أن

االس�تثمار الرأس�مايل بس�بب ارتف�اع
تكاليف بناء املصانع.
ً
ووفق�ا لتقري�ر  ،IC Insightsظل�ت
سامسونج أكرب منفق يف العالم منذ عام
 ،2010وبالكاد تلحق إنتل بركب TSMC
التي تحتل املرتبة الثانية.
وم�ن املتوق�ع أن تتحم�ل كل م�ن
سامسونج و  TSMCم ًعا  43يف املئة من
إجم�ايل اإلنف�اق الرأس�مايل العاملي هذا
العام.
وس�يطرت سامس�ونج و  TSMCعلى
صناعة الرقاقات العاملية خالل العقدين
املاضيني ،وتعد أزمة رقاقات الس�يارات
األخرية أحد اآلثار السلبية لالحتكار.

«إل جي» تنسحب رسميا من سوق الهاتف المحمول
أعلن�ت رشكــ�ة «إل ج�ي
إلكرتونيك�س» ام�س االثنني،
أنه�ا ستنس�حب م�ن أعم�ال
الهات�ف املحمول بعد س�نوات
م�ن األداء الخ�ارس وس�ط
املنافس�ة املتزاي�دة م�ع
املنافسين األكرب ،مؤكدة أنها
لن تنت�ج وتبي�ع الهواتف بعد
اآلن بس�بب الرك�ود الطوي�ل
واملنافس�ة الرشس�ة يف ه�ذه
الصناعة.
ووفقا لوكال�ة االنباء الكورية
الجنوبي�ة يونه�اب ،كش�ف
تقري�ر ص�ادر ع�ن وح�دة
االتص�االت املتنقل�ة برشك�ة
التكنولوجيا الكورية الجنوبية
أن «إل جي» سجلت عجزا منذ
الرب�ع الثاني من ع�ام ،2015
وبلغ�ت خس�ائر التش�غيل
املرتاكم�ة  5تريليون�ات وون
( 4.4ملي�ار دوالر أمريكي) يف
العام املايض.

وأوضح�ت الرشك�ة  -الت�ي
كان�ت يف يوم من األي�ام ثالث
أكرب رشك�ة لتصنيع الهواتف
يف العال�م  -أنه�ا أج�رت
محادثات م�ع «»Vingroup
الفيتنامي�ة وفولك�س واجن
األملاني�ة لبي�ع أعم�ال
الهات�ف املحم�ول ،لكن
املحـــادثات فشلت.
وفقـــــ�ا ملؤسس�ة
« Counterpoint
»R e s e a r c h
املتخصصة يف ابحاث
الس�وق ،كان�ت «إل
ج�ي» ،تاس�ع أكبر
بائع للهواتف الذكية
يف العال�م ،بحص�ة
س�وقية تبل�غ  %2بعد
ش�حن  24.7ملي�ون
هاتف ذكي يف العام املايض،
بانخف�اض  %13ع�ن الع�ام
الذي سبقه.

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

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

رج�ح بن�اء ه�ذا التمث�ال م�ن قب�ل املل�ك البابيل
الكلدان�ي نبوخذ نصر الثان�ي ( 562-605ق م)،
إال أن ش�كله ومادة صنعه رجحت العلماء من أنه

ق�د يعود إىل فرتة الحيثي�ون ،وعلماء آخرون قالوا
أنه�ا من املحتمل أن تكون من الغنائم التي غنمها
البابلي�ون أثناء فرتة حكم نبوخذنرص الثاني أثناء
إغارته عىل بالد حات�ي ،ويرى الباحثون أن تمثال
أس�د بابل هو تجس�يد لقوة بابل وفرض سلطتها
عىل الشعوب.
وقيل حول التمثال قصص عدة ،إن التمثال الواقع
عىل بقعة صغرية من أرض مدينة (بابل القديمة)
ويمثل قطعة حجرية كبيرة هي عبارة عن هيئة
أسد يجثم عىل جسد برشي ،يبلغ طولها ما يقارب
املرتي�ن موضوعة عىل منصة (زقوري�ة) بارتفاع
مرت .وقد س�مي عرب الزمان بـ (أس�د بابل) .عثر
عىل هذه القطعة الحجرية املصنوعة من (البازلت
األس�ود الصلب)يف آذار من سنة ( )1776ميالدية،

قهوة الفطر تجتذب
أصحاب نمط الحياة الصحي !
طعمها ش�بيه بالقه�وة إال أنها مصنوعة
من جمل�ة من أنواع الفط�ر الطبي ،الذي
يتسم بقائمة طويلة من الفوائد الصحية
ذات الخصائص املكيفة طبيعياً.
قهوة املرشوم أو الفطر خيار جاذب ملحبي
اتب�اع النمط الصحي يف الحياة ،ال س�يما
أنها معروفة بحس�ب ما ذك�ر موقع «يو
إس ني�وز» بأنها أقل احتوا ًء عىل الكافيني
م�ن القهوة العادية ،بمع�دل  % 50وتأتي
ً
مصحوب�ة بع�دد م�ن الفوائ�د الصحية.
ويشبه طعم قهوة الفطر القهوة العادية
وال يمت بصلة إطالقا ً للفطر ،ويس�تخدم
أنواعا ً شهرية أبرزها راييش وشاغا وعرف

األس�د وهراوي الرأس .وتعتبر كافة تلك
األنواع طبية ،وكانت تستخدم منذ عصور
يف الطب الصيني والتداوي باألعشاب.
وتدع�ي قه�وة الفط�ر الجدي�دة أنه�ا
مص�در لتحسين نوعي�ة الن�وم وتعزيز
جهاز املناع�ة وتقوية الذاك�رة وتقليص
االلتهاب�ات ورفع مس�تويات الطاقة ،إال
أن أي�ا ً من تلك املزاعم ل�م تثبت حتى اآلن
عرب أبحاث ودراس�ات موثقة.مما ال شك
فيه أن قه�وة الفطر قد تتضمن عددا ً من
الفوائ�د الصحية نظ�را ً للمنافع الصحية
الكثيرة واملؤك�دة التي يتس�م بها الفطر
أصالً.

من قب�ل فرق�ة تنقي�ب آثاري�ة أملاني�ة يف القرص
الش�مايل ملدين�ة (باب�ل) ال�ذي بن�اه املل�ك البابيل
الرابع من (سلالة أيسن الثانية) ويرجح أنه امللك
(نبوخذنرص الثاني) الذي عاش يف عام ( )604قبل
امليلاد وهو أب�ن (نبوخذنصر األول).وقد اعتربت
هذه القطعة النحتية من أهم الش�واهد الحضارية
للحضارة البابلية بش�كل خ�اص وللفن الرافديني
بشكل عام وللفكر أإلنس�اني جمعاء .وقد تباينت
اآلراء حول مرجعية تمثال (أس�د بابل) التأريخية
وعائديت�ه .فهناك من يقول أنه ل�م يعود للبابليني
ألن أسلوب تنفيذه الفني وطريقة تصميمه بعيدة
ع�ن األس�لوب البابيل يف ف�ن النح�ت ،وهو يقرتب
من أس�لوب (الفن الحث�ي) الذي يمث�ل الحضارة
(الحثية) املج�اورة لحضارة (بابل) اللتان تحاربتا

ال يتجاوز الطفل الليبي الهادي مراد
جلغم املقرحي العارشة من عمره،
عندما أصبح أصغر رحالة يف العالم،
إذ قطع الصحاري واألودية انطالقا ً
من مدينة الشويرف ( 420كلم اىل

الجنوب من طرابلس) ،برفقة الرحالة
يوسف الرشيدي القادم من مدينة
سبها عاصمة إقليم فزان ( 770كلم
اىل الجنوب من طرابلس) ،ليرتافقا يف
رحلة دعم السالم يف بلدهما ،ممتطيني

توصل علماء يف معهد نوفوسيبريسك
للفيزياء الحرارية بروسيا (الفرع
السيبريي لألكاديمية الروسية للعلوم)
إىل حل للتفايات الطبية املستخدمة
من قبل األطقم الطبية.
وابتكر العلماء جهازا يُحوّل النفايات
الطبية إىل غاز تخليقي َ
وخـب ْ
َـث خامل
(سماد فسفوري) يمكن استخدامه يف
الوقود والبناء.
ً
ووفقا لفالديمري بورماتوف ،رئيس
لجنة مجلس الدوما املعنية بالبيئة
وحمايتها ،فإنه يتم إنتاج حوايل  12إىل
 15مليون وحدة من النفايات الطبية
يوميًا يف روسيا وحدها.
ويرشح بافيل دوماريف ،الباحث يف
معهد الفيزياء الحرارية ،كيف يقوم
مفاعل البالزما الحراري حاليًا بتدوير
 6آالف قناع يف الساعة.
ا ُملعالجة بالبالزما الحرارية تتم
برسعة كبرية ودرجة حرارة عالية
مسببة تفاعالت كيميائية ،ويقول
دوماريف« :يتم وض ُع النفايات املعبأة
يف الغرفة املركزية حيث تكون درجة
الحرارة بها حوايل  1400-1200درجة

كش�ف الحارس الشخيص الس�ابق لدونالد ترامب ،كيفن ماكاي ،عن أرسار جديدة ومثرية عن
حياة الرئيس األمريكي الس�ابق تتعلق باملطعم الش�هري «ماكدونالدز» وزوجته ميالنيا ومثبت
الش�عر الذي كان يس�تخدمه.ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» ،عمل ماكاي م�ع ترامب من العام
 2008وحت�ى  ،2012وعم�ره اآلن  50عاما.ونقل�ت الصحيف�ة عن ماكاي قول�ه إن «ترامب ال
ي�زال مدين�ا ل�ه بمبل�غ  130دوالرا مقابل رشائه ل�ه برغر الجب�ن وبطاط�س وكوكاكوال من
«ماكدونالدز» يف .»2008وأوضح أن «ترامب أخربه أنه سيعيد له املال ،لكنه لم يفعل ذلك أبدا».
وأض�اف أن زوجت�ه ميالنيا كانت تهتم به بش�كل كبري عىل عكس ما يظهر يف وس�ائل اإلعالم،
ولكنه كان يعاملها بقس�وة وحدة.وأش�ار إىل أنه طلب منه ذات مرة اصطحاب زوجته ميالنيا
وابنه بارون من املطار يف  ،2011موضحا أن ميالنيا بدت معتنية بزوجها وتس�أل عن تفاصيله
وأحوال�ه وتفعل ما يُقال لها من دون س�ؤال ،وعندما يطلب ترامب أن تفعل ش�يئا ،تفعله عىل
الفور.ونقلت «سبوتنيك» عن الحارس قوله إنها ذات مرة قدمت له فنجانا من القهوة ،فرصخ
ترام�ب يف وجهها ،قائال« :ال أريد ذلك ،س�نتحدث عن هذا الحقا».كما كش�ف ماكاي أن ترامب
كان حريصا عىل الحفاظ عىل ش�عره يف مكانه باس�تخدام «مثبت الشعر» الذي كان يستخدمه
طوال الوقت ،خشية أن يتحرك بسبب الرياح.

جمليهما يف اتجاه الشمال ،عابرين
عددا ً من املدن التي استقبلتهما بحفاوة
بالغة ،مثل بني وليد ومرصاتة وزليتن
والقربوليل قبل الوصول اىل طرابلس
التي غادراها السبت يف اتجاه بقية

املدن الساحلية الغربية ومنها الزاوية
ورصمان وصرباتة وزوارة وصوال ً اىل
معرب راس جدير الحدودي مع تونس
لينعطفا بعد ذلك نحو مناطق باطن
الجبل والجبل الغربي.
بهتافات «حي عىل السالم» و«عاشت
ليبيا عاش السالم» وصل طرابلس
الرحالة الرشيدي والرحالة الطفل
الهادي اللذين كانا يرفعان الرايات
البيضاء طوال رحلة استمرت  37يوما ً
انطالقا ً من أقىص الجنوب يف اتجاه
مدن الساحل الشمايل الغربي ،وصوال ً
اىل العاصمة التي استقبلتهم الجمعة،
قاطعني مسافة وزارة الداخلية
ساهمت يف تنظيم االستقبال بتنظيم
حركة املرور ما يسمح لجملني كان
يمتطيهما الرحالتان بعبور الشوارع
املكتظة بحركة اليس ،والخيول التي
يعتيل صهواتها فرسان قادمون من
داخل البالد ،وهم يرفعون بدورهم
الرايات البيضاء ،تأكيدا ً عىل مبدأ السالم
واستبشارا ً بالتحوّالت املهمة يف البالد
منذ وقف إطالق النار وإقرار خارطة
الحل السيايس وتنصيب السلطات
الجديدة.
يف ميدان الشهداء وسط العاصمة
طرابلس ،ووسط تجمع شعبي كبري،
برك الجمالن ونزل الرحالتان لتحية
مستقبليهما من السكان املتعطشني
للسالم واألمن ،ومن وفد وزارة الثقافة
والتنمية املعرفية الذي كان يمثل
حكومة الوحدة الوطنية.

صالة المغرب
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مئوية .وتحت درجة الحرارة هذه،
يتم تح ُّلـل جميع العنارص الكيميائية
املعقدة إىل مواد بسيطة ويتم تحويلها
إىل غاز تخليقي للوقود القابل
لالحرتاق .واألجزاء غري العضوية
التي لم تتحول إىل غاز تدخل إىل غرفة
الصهر وتسمى ( ،)Plasmatronوالتي
تُو ّلـد درجات حرارة عالية تقع أعىل
حجرة االنصهار ،يمكن أن تصل إىل
 5000درجة مئوية ،والتي تمكنها
من الذوبان و االستفادة من كل يشء.
جميع األجزاء غري العضوية التي
لم يتم تحويلها إىل غاز تتحول إىل
َ
ْ
َـــث خامل).
خـــب
ويمكن استخدام الغاز التخليقي
( )Syngasالخليط من أول أكسيد
الكربون واألكسجني ،كوقود يف صناعة
الطاقة .بينما يمكن استخدام الخبث
يف صناعة األرصفة واملواد الالزمة
لبناء الواجهات ،وفقا ً لـ «يورونيوز».
يعمل فريق البحث اآلن عىل زيادة
طاقة املفاعل لتمكينه من معالجة ما
يصل إىل  150كيلوغرامً ا من النفايات
الطبية يف الساعة.

فرتة م�ن الزم�ن وانتهت تل�ك الح�روب بأنتصار
(البابليني).عىل هذا أألساس قد يكون من املحتمل
أن جلب من (الحثيني) كأحدى غنائم الحروب التي
خاضه�ا (نبوخذنرصالثان�ي) ضد أولئ�ك القوم يف
شمال أرض الرافدين.ثم أن منطقة بابل بأراضيها
الس�هلة واملنبس�طة خالي�ة م�ن الصخ�ور ومن
األحج�ار كحجر (البازل�ت الصلب) ال�ذي يتواجد
أكثر يف املناطق الش�مالية البعيدة عن (بابل).فمن
أين ج�اء البابيل بهذه الصخ�رة الثقيلة والكبرية؟
ومهم�ا يكن من أمر تل�ك اآلراء ،ف�أن عثور فريق
التنقي�ب عليه كقطعة آثارية مهمة جدا يف القرص
الش�مايل ملدينة (بابل) يف منتص�ف القرن (الثامن
عشر امليلادي  )1776ه�و الدلي�ل القاط�ع عىل
(بابليته وعراقيته).

ً
دوالرا
ترامب يقترض من حارسه 130
لشراء برغر ولم يعدها له!

طفل ليبي ..أصغر رحّ الة في العالم!

صالة الظهر
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مفاعل حراري روسي يحوّ ل
النفايات الطبية إلى وقود

«أسد بابل»  ..تجسيد لقوة اإلنسان العراقي القديم

اسد بابل  ..تجسيد لقوة اإلنسان
العراقي القديم
أسد بابل وهو تمثال ألسد عثر
عليه في مدينة بابل األثرية في
العراق في سنة  1776من قبل
بعثة حفريات أثرية ألمانية ،وهو
مصنوع من حجر البازلت األسود
الصلب ،حيث يظهر هذا التمثال
على شكل أسد يقف على شخص
بشري ،طوله يبلغ حوالي متران
وهو موضوع على منصة طولها
حوالي متر عثر عليها بالقرب من
مبنى الجنائن المعلقة،

صالة الصبح

4 :22

باع في  12ساعة
ما يبيعه مركز تسوق في سنة !
نجح «ملك مبيعات البث املبارش» ،وهو
شاب صيني اشتهر عىل منصة البث
الصينية  ،Kuaishouيف بيع منتجات تفوق
قيمتها  300مليون دوالر ،وذلك يف جلسة
بث واحدة .وأضحت وسائل إعالم صينية
أن شينبا (اسمه الحقيقي )Xin Youzhi
قد تمكن من أن يبيع يف جلسة استمرت
 12ساعة ما يبيعه مركز تسوق يف هونغ
كونغ خالل عام كامل.
ونقلت شبكة موقع «ساوث تشاينا
مورننغ بوست» أن الشاب« ،ملك مبيعات
البث املبارش» ،يجسد إمكانات سوق البث

املبارش يف التجارة اإللكرتونية بعد تزايد
شعبيتها خالل أزمة وباء «كوفيد ،»19
علما ً أن  Kuaishouهي منصة تصنف ثاني
أشهر مواقع الفيديو القصرية يف الصني
بعد النسخة الصينية من «تيك توك».
جلسة البيع ،التي يمكن وصفها باملثرية
لالهتمام ،اجتذبت نحو  4ماليني مشاهد يف
أوجها ،ليبيع محرتف التجارة الشاب أكثر
من  16مليون منتج من فئات متنوعة مثل
الشامبو والهواتف الذكية.
وبلغ إجمايل حجم البضائع  2مليار يوان
( 305.7ماليني دوالر).

«سوبر ماريو» منسية بـ 660ألف دوالر
تم بيع نسخة من لعبة «سوبر ماريو»،
تم رشاؤها يف عام  1986ثم نسيانها
يف أحد األدراج ،يف مزاد بمبلغ  660ألف
دوالر.
وقال مزاد الرتاث يف داالس ،إن لعبة

الفيديو بيعت يوم الجمعة املايض،
مضيفا ً أن لعبة الفيديو كان قد تم
رشاؤها كهدية لعيد ميالد ،لكن انتهى بها
األمر يف درج مكتب ،حيث ظلت مغلقة
ومغلفة بالبالستيك حتى تم العثور عليها

يف وقت سابق من هذا العام.
وتعترب هذه النسخة األرقى ،حيث تجاوز
سعر بيع نسخة مفتوحة تم إنتاجها يف
عام  1987يف مزاد الرتاث الصيف املايض
 114000دوالر.

حماسة صبي خالل لعبة إلكترونية تستدعي الشرطة إلى منزله !
أثارت رصخات عالية من
شقة مجاورة قلق أحد
السكان يف مبنى سكني
بمدينة موترشتات يف والية
راينالند-بفالتس األملانية،
ما دفعته إلبالغ الرشطة.
وذكرت الرشطة أنها
عندما وصلت عنارصها
إىل املوقع اكتشفوا أنهم ال
يتعاملون مع قضية عنف
منزيل أو أن شخصا يرصخ
لالستغاثة.
واتضح للرشطة أن
صبيا  13/عاما /يف
املنزل املجاور كان يلعب
لعبة إلكرتونية وأخذته
الحماسة خالل اللعب
فأطلق رصخات عالية
خالل إطالقه النار عىل
الوحوش يف اللعبة.
من
الصبي
وتمكن
مواصلة اللعب بعد تنبيه
الرشطة له باللعب بصوت
منخفض.

