في هذا العدد

توقعات بفرض الحظر الشامل
خالل أيام العيد
المراقب العراقي/بغداد...

توقعت لجن�ة الصحة النيابية ،امس
الثالثاء ،ف�رض حظر للتجوال خالل
ايام عيد الفطر املبارك.
وق�ال عض�و اللجنة النائب س�لمان
حس�ن يف ترصي�ح صحف�ي تابعته
«املراقب العراقي» ان «معدل االصابة
اليومي�ة يف العراق بفيروس كورونا
يترواح م�ن  8-6االف وه�ي التزال
تمثل ارقام�ا عالية ج�دا تثري القلق
النه�ا تضغط بقوة عىل املؤسس�ات
الصحي�ة وخاص�ة مراك�ز الحج�ر

الت�ي وصل�ت اىل مرحل�ة االمتلاء
باملصابني».
واض�اف ان «ف�رض حظ�ر ش�امل
للتج�وال خالل عي�د الفط�ر املبارك
وارد بنس�بة  %70يف ظ�ل االرق�ام
العالية املسجلة يوميا من االصابات
لكن يبقى القرار النهائي بيد اللجنة
العليا باعتباره�ا تمتلك الصالحيات
مؤكدا أن املوقف الوبائي هو االساس
يف اي قرار وبق�اء االرقام بمعدالتها
العالية س�تفرض على اللجنة اتخاذ
قرارات جديدة خالل العيد”.

هجوم
على سفينة
قبالة ميناء
ينبع السعودي
هل فشلت
السّ ياسة
األميركيّة تجاه
روسيا ؟

منتخب الصاالت
يواجه تايلند
بالملحق
المؤهل للمونديال

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
االمام الحسين «عليه السالم»
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الهاجس األمني يفتح باب التدخالت

واشنطن تستبق «ماراثون» التحالفات بمناورة
سياسية لـ«االستحواذ» على االنتخابات
المراقب العراقي /المحرر السياسي...

على وق�ع الترصيحات الرس�مية
املتناقضة ،بشأن جدولة انسحاب
الق�وات األجنبي�ة م�ن األرايض
العراقية ،تتح�رّك الواليات املتحدة
إليجاد موطئ قدم جديد يف العملية
السياس�ية ،قبي�ل االنتخاب�ات
ّ
املبكرة املق�رر إجراؤها
الربملاني�ة
يف العارش من ترشين األول املقبل،
س�عيا ً وراء تش�كيل حكومة وفق
«مقاس�ات معين�ة» ،على غ�رار
الكابين�ة الوزاري�ة الت�ي قدمه�ا
مصطفى الكاظمي ،حس�بما يرى
مراقبون للشأن السيايس.
وب�دأت مالم�ح االصطفاف�ات
السياس�ية تتض�ح قبي�ل أش�هر
م�ن موع�د االنتخاب�ات ،بم�وازاة
«ماراث�ون» التحالفات الذي تعمل
عليه كتل سياسية مختلفة ،إال أن
السمة األبرز هذه املرّة هي اجتماع
األضداد تحت «خيمة واحدة».
وتنوي الكتل السياسية التقليدية،
املشاركة يف االنتخابات بمسمياتها
الحالي�ة ،إال أنه�ا س�تدفع بكت�ل
تحمل مسميات جديدة إىل الواجهة

ملختصني يف الشأن األمني ،وخرباء
عس�كريني واس�عي االطلاع عىل
التحركات العسكرية األمريكية.
ويف موق�ف جدي�د ُيثب�ت ضل�وع
الوالي�ات املتحدة يف عمليات تزوير
االنتخابات العراقية ،علق الس�فري
األمريك�ي يف بغ�داد ،ماثي�و تولر،
الثالثاء ( 27نيس�ان  ،)2021عىل
دع�وة «الح�وار الوطن�ي» ،الت�ي
أطلقه�ا رئي�س مجلس ال�وزراء،
مصطفى الكاظم�ي مؤخراً ،فيما
زعم أن بالده «تخىش» من تسجيل
خ�روق أمني�ة خلال االنتخابات
املقبلة!
وقال تولر يف مجموعة ترصيحات
صحفي�ة« :ندعم الح�وار الوطني
ال�ذي دع�ا إلي�ه رئيس�ا ال�وزراء
والجمهورية وإج�راء االنتخابات،
ونرحب بانفتاح العراق مع جواره
العرب�ي وال�ذي يعي�ده إىل مكانته
الدولية».
وتشي ترصيح�ات تول�ر بجان�ب
النوايا األمريكية ،لدفع العراق نحو
اصطفافات قد تؤثر عىل مستقبل
املنظومة السياسية برمّ تها.

الس�تقطاب الناخبين واس�تمالة
عواطفهم ،يف الوقت الذي يس�تمر
فيه الحراك الس�يايس الحايل لعقد
تحالفات مس�تقبلية تت�وىل إدارة
الدفة السياسية بعد االنتخابات.
ويف م�وازاة ذل�ك ،تس�عى اإلدارة
األمريكي�ة م�ن خلال تحركاته�ا
الحالي�ة ،إىل «اقتحام» االنتخابات
العراقي�ة والهيمنة على نتائجها،
إذ كشف مس�اعد وزير الخارجية
األمريكي لش�ؤون الشرق األدنى
ديفيد ش�ينكر ،عن لق�اء أمريكي
«موس�ع»عقد مؤخرا ً مع مبعوثة
األم�م املتح�دة يف الع�راق جينين
بالس�خارت ،ناق�ش «االنتخابات
املبك�رة ،وال�دور ال�ذي تلعب�ه
البعثة».
ولطامل�ا عمل�ت الوالي�ات املتحدة،
من�ذ احتاللها للع�راق عام ،2003
على تحوي�ل أرض�ه وس�مائه إىل
«مرت�ع» لقواته�ا ومقاتالته�ا
ش�كل خطرا ً
ّ
الحربي�ة التي باتت ُت
حقيقي�ا ً على العراقيين ،ج�راء
االنته�اكات الت�ي ارتكبته�ا يف
مناط�ق متفرقة من البلاد ،وفقا ً

مؤشرات تحسن أوضاع البلدان المصدرة للنفط
هل تجبر الحكومة على مغادرة التقشف ؟
لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...

أك�د األمين الع�ام ملنظم�ة “أوب�ك” محمد
باركين�دو ،أن “أوبك” ترى إش�ارات إيجابية
يف تط�ور االقتصاد العامل�ي ويف آفاق صناعة
النفط.
وق�ال باركين�دو يف ترصي�ح صحف�ي إن
“هناك مؤرشات إيجابية يف االقتصاد العاملي
وتوقع�ات الصناعة” ،مش�ددا عىل أن العديد
م�ن العوامل ال تزال تتطلب املراقبة واليقظة
املس�تمرة واالجتم�اع املقبل يه�دف للتحليل
والنظ�ر يف الوض�ع القائ�م يف س�وق النفط
العاملية .وأش�ار إىل أنه حت�ى اآلن يتم تقييم
وضع السوق عىل أنها متوازنة».

وقلصت (أوبك )+إنتاجها بمقدار  9.7مليون
برمي�ل يوميا من�ذ  2020بس�بب انخفاض
الطلب عىل النفط الناجم عن جائحة فريوس
كورونا ،وتم تعديل التخفيضات لتصبح 6.9
مليون برميل يوميا يف نيسان/أبريل الجاري.
ويف أيار/مايو املقبل ،م�ن املفرتض تقليص
التخفيض�ات لتك�ون  6.55ملي�ون برمي�ل
يومي�ا ،وإىل  6.2ملي�ون برمي�ل يومي�ا يف
حزي�ران /يوني�و  ،2021وإىل  5.76ملي�ون
برميل يوميا يف تموز /يوليو .2021
أم�ا بالنس�بة للعراق فاملش�كلة االساس�ية
لألزمات املالية قد تالش�ت بعد ارتفاع أسعار
النف�ط عن العام امل�ايض  ,ومع ذل�ك فالبلد

بحاجة اىل سياس�ة مالية حكيمة تنقذه من
االزم�ات التي م�ر بها  ,إال أن سياس�ة وزير
املالية لم تنس�جم مع ارتفاع أس�عار النفط
 ,فتعمده برفع س�عر رصف ال�دوالر أضاف
أزم�ة كبيرة انعكس�ت س�لبا على الواق�ع
املعييش للمواطن بحسب ما يراه مراقبون.
ويف ه�ذا الص�دد أك�د الخبير االقتص�ادي
الدكتور عبد الرحمن املش�هداني ,أن ارتفاع
أس�عار النف�ط أنه�ى مسلس�ل االزم�ات
الحقيقية  ,لكن ما زلنا نتخبط يف سياس�تنا
املالية الحكومية  ,فكان االجدر إعداد موازنة
بأرق�ام أقل بكثري م�ن الحالية له�ذا العام ,
وبالت�ايل ت�م إره�اق االقتص�اد العراقية من

نائب :إذا أردت تدمير أي قضية َف َش ِّك ْل لها لجنة!!
المراقب العراقي/بغداد...

انتقد النائ�ب كاطع الركابي ،امس الثالثاء ،تش�كيل لجنة ملتابعة قضية
حريق مستش�فى اب�ن الخطيب كونها التمتلك القدرة على اتخاذ القرار،
فيما بني ان اي قضية يراد تدمريها تشكل لها لجنة.
وق�ال الركاب�ي يف ترصيح صحفي تابعت�ه «املراقب العراق�ي» أن «هناك
مقولة معروفة يف العراق إذا أردت تدمري أي قضية َف َش ِّك ْل لجنة» ،موضحاً
أن «اللجان املش�كلة يف قضية حريق مستش�فى ابن الخطيب ليس لديها
القدرة عىل اتخاذ القرار ،كما أن عملها تداخل مع بعضها البعض».
وأض�اف ،أن «س�حب ي�د وزير الصح�ة ومدير صح�ة الرصاف�ة ومدير

مستشفى ابن الخطيب امر واضح ،لكن سحب يد محافظ بغداد امر يثري
عالمات االس�تفهام ،ألنه مجرد صندوق أمني يعطي األموال ،وليس له أي
عالق�ة باألمور الفنية املتعلقة باملؤسس�ات الصحية التي تأتي تعليماتها
مع الوزارة وبقية املؤسسات» ،الفتاً إىل أن «ما حدث خلط لألوراق بنكهة
سياسية واضحة».
وأش�ار إىل أن «الفس�اد يف وزارة الصح�ة موج�ود يف كل املس�تويات ولم
يعال�ج حت�ى االن» ،موضح�اً أن «فحص مستش�فيات بغ�داد من خالل
لجان مختصة س�تجد املأساة موجودة بشكل ربما أكرب وأكثر أملاً مما هو
موجود يف ابن الخطيب».

مخاوف من اجتياح كورونا «الهندية» للعراق
المراقب العراقي/بغداد...

ح�ذرت خلية األزم�ة يف الربمل�ان العراقي،
امس الثالثاء ،من دخول «الساللة الهندية»
من فريوس كورونا إىل العراق.
وافاد مقرر الخلية ،النائب جواد املوسوي،
يف بي�ان تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» إن
«السلالة الهندي�ة لفيروس كورونا هي
األخط�ر لغاي�ة اآلن وه�ي قريب�ة ج�دا
م�ن الدخ�ول للع�راق» ،مضيف�ا أن «عىل

السلطات الحكومية ووزارة الصحة اتخاذ
إجراءات اس�تباقية صارمة ومبكرة بمنع
رعاي�ا دولة الهند وال�دول املصابة األخرى
من الدخول للعراق ملدة شهر».
ودعا املوس�وي إىل «عدم الس�ماح بدخول
وافدين إىل العراق إال من امللقحني والحاملني
لفح�ص ،« PCRوف�رض إج�راءات حجر
عليهم ملدة  14يوما».
وح�ذر املوس�وي م�ن تع�رض الع�راق

«لكارث�ة» بدخ�ول هذه السلالة التي قال
إنه�ا قادرة على االنتش�ار «أربعني ضعفا
أكثر من السلالة األصلية» كما أنها «أشد
فت�كا وتصيب كل أجهزة جس�م اإلنس�ان
وجميع األعمار».
يش�ار اىل أن بعض االنباء اشارت اىل وجود
اصابة يف فايروس كورونا الهندية س�جلت
يف محافظة ذي قار اال أن وزارة الصحة لم
تؤكد ذلك.

خلال رفع س�عر رصف ال�دوالر ال�ذي رفع
س�قف خط الفقراء اىل أكثر من ثالثة ماليني
ونص�ف مقاب�ل « »5-4تريليونات دينار من
جراء تغيري أسعار الدوالر.
وق�ال املش�هداني يف اتص�ال م�ع ( املراق�ب
العراق�ي) :إن نظرة أوبك جي�دة لدولها التي
تعمل وفق أنظمة اقتصادية ومالية علمية ,
لكن يف العراق التوجد سياس�ة مالية محددة
 ,ب�ل هناك سياس�ة اله�در امل�ايل التي كبلت
العراق بقروض مالية الحاجة لنا بها  ,وإنما
م�ن أجل رشعنة الفس�اد والهدر املايل يف ظل
غياب الحسابات الختامية...
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وردا ً على ذل�ك ،يق�ول النائب عن
تحال�ف الفت�ح عب�اس الزاملي
لـ»املراقب العراقي» ،إن «الواليات
املتحدة ودوالً أخرى ،تحاول دائما ً
التدخل يف الشأن العراقي من خالل
الحدي�ث ع�ن خش�يتها م�ن عدم
إجراء انتخابات نزيهة يف البالد».
ويرى الزاملي أن «تلك املخاوف ال
تعدو ع�ن كونها تدخالً س�افرا ً يف
الشأن العراقي ومحاولة إلسقاط
العملية السياسية».
ويؤك�د الزاميل أن «على الحكومة
العراقي�ة والق�وى السياس�ية
العم�ل بش�كل ج�دي لك�ي تكون
االنتخاب�ات املقبلة نزيهة وعادلة،
بغية إخراس واش�نطن واأللس�ن
األخرى».
يذكر أن املفوضية العليا املس�تقلة
لالنتخابات ،أكدت يف وقت س�ابق،
أن موع�د إقام�ة االنتخابات يف 10
ترشي�ن األول املقب�ل« ،حتمي وال
تراج�ع عنه» ،واعتبرت أن «عدم
تحقق ذلك مخالف�ة ألحكام املادة
 8أوالً م�ن قان�ون االنتخاب�ات
العراقي رقم  9لسنة .»2020

للمرة الرابعة  ..رئيس كتلة كردية يُمنع
من دخول برلمان اإلقليم
المراقب العراقي/بغداد...

مُ ن�ع رئي�س كتلة الجي�ل الجديد
كاظ�م ف�اروق  ،ام�س الثالث�اء،
من الدخ�ول اىل مبنى برملان إقليم
كردستان للمرة الرابعة.
وق�ال ف�اروق ،يف بي�ان تابعت�ه
«املراقب العراقي» إن «الس�لطات

األمنية بربمل�ان اإلقليم منعته من
الدخول إىل مبنى الربملان».
واض�اف أن «ق�رار الحزبين
الكرديين الرئيس�يني ورئاس�ة
الربمل�ان بمنعه من دخ�ول قاعة
الربمل�ان يه�دف إىل منع�ه م�ن
التح�دث عن مواضيع اس�تقطاع

الروات�ب وتهريب ورسق�ة النفط
وحقوق املواطنني».
يش�ار اىل انه يف نهاية آذار املايض،
رضب ف�اروق منصة برملان إقليم
كردستان ،بفردتي حذائه ،وغادر
حافي�ا «احتجاجا عىل عدم منحه
مزيدا من الوقت للحديث».

مع قرب االنتخابات  ..ما الذي تخبئه
واشنطن من مؤامرات ؟
المراقب العراقي/بغداد...

اك�د النائب ثامر ذيبان ،ام�س الثالثاء ،وجود محاوالت
أمريكي�ة الرباك األوض�اع الداخلية يف الع�راق مع قرب
موعد االنتخابات.
وق�ال ذيب�ان يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه «املراق�ب
العراق�ي» أن «مؤام�رة ارب�اك االوضاع ب�دأت رائحتها
تفوح».

واض�اف ان «مل�ف االنتخابات العراقي�ة املقبل يتصدر
اولوي�ات السياس�ة األمريكي�ة ،الفت�ا إىل أن «الع�راق
بلد ذات س�يادة وهو الذي يقرر مصيره يف االنتخابات
الربملانية القادمة».
مح�ذرا م�ن» مح�اوالت أمريكي�ة م�ن ش�انها عرقلة
األوض�اع العراقية لتحقيق ما تصبو إليه واش�نطن من
أهداف خبيثة“.

فتيل التظاهرات «يشتعل» والكهرباء «تضمحل»
من «الوحدة» إلى المحافظات الجنوبية
المراقب العراقي /خاص...

أش�علت ح�رارة «الطق�س» فتي�ل
التظاه�رات املطالب�ة بالخدم�ات
من جديد ،بعد أن ش�هدت س�اعات
تجهيز املواط�ن بالطاقة انخفاضا ً
ملحوظا ً منذ أكثر من أسبوعني.
وبدأت موجة الس�خط م�ن ناحية
«الوح�دة» الواقع�ة جن�وب بغ�داد
والتابع�ة إداري�ا ً اىل قض�اء املدائن،
الت�ي خ�رج املئ�ات م�ن أهاليه�ا
باحتجاجات واس�عة ،جوبهت برد
من قبل قوات حفظ النظام وأودت
بحياة مواطن وجرح آخرين.
وتش�هد س�اعات تجهيز الكهرباء
انحدارا ً م�ع كل فص�ل صيف ،ولم

تح�ل تلك االزمة من�ذ أكثر من عقد
ونصف العقد ،عىل الرغم من رصف
ماليني الدوالرات عىل قطاع الطاقة.
وبع�د ثالث�ة أي�ام م�ن تظاه�رات
ناحي�ة الوح�دة ،ويف ليل�ة االثنين
املايض ،أشعل متظاهرون يف قضاء
الصويرة التاب�ع إداريا ً اىل محافظة
واس�ط ،االط�ارات على الطري�ق
الراب�ط بين بغ�داد واملحافظ�ات
الجنوبي�ة ،احتجاج�ا ً على انعدام
ساعات التجهيز بالكهرباء.
وطالب املتظاهرون بحلول رسيعة،
الس�يما أن محافظ�ة واس�ط م�ن
املحافظ�ات املنتج�ة للكهرب�اء،
مهددي�ن بخط�وات تصعيدي�ة يف

حال عدم وضع الحلول لتلك االزمة
املتجددة.
وس�بق تلك التظاهرات احتجاجات
يف محافظ�ة ذي ق�ار ،أدت اىل غلق
محطة كهرباء النارصية بالكامل.
ويعتبر فص�ل الصي�ف موس�ما ً
للث�ورات والتظاه�رات املطالب�ة
بالخدمات السيما الكهرباء ،كونها
أزمة متجذرة ،تطفو عىل الس�طح
يف كل عام مع بداية ارتفاع درجات
الح�رارة ،حي�ث ش�هد التأري�خ
نفس�ه من العام الس�ابق «»2020
تظاه�رات مماثل�ة يف املحافظ�ات
الجنوبي�ة ،وكذل�ك االع�وام الت�ي
سبقته.

ودعت أوس�اط سياس�ية اىل وضع
حل�ول لالزم�ة الحالية قب�ل تفجر
االوض�اع وخ�روج االم�ور ع�ن
الس�يطرة يف عم�وم املحافظ�ات
العراقية.
وحذرت لجن�ة الخدم�ات النيابية،
من انفجار شعبي قد يحدث بسبب
ع�ودة انقطاع التيار الكهربائي مع
ارتفاع درجات الحرارة.
وقالت عض�و اللجن�ة النائبة منار
عب�د املطلب إن بعض مناطق البالد
ش�هدت غضبا جماهريي�ا نتيجة
انقطاع التيار الكهربائي لس�اعات
طويلة»...
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انقطـاع «الكهـرباء» يشعـل مـوجـة احتجاجـات
واسعة ومتظاهرون يهددون بالتصعيد
املراقب العراقي /خاص...
أشعلت حرارة «الطقس» فتيل التظاهرات
املطالب�ة بالخدم�ات م�ن جدي�د ،بع�د أن
ش�هدت س�اعات تجهيز املواطن بالطاقة
انخفاضا ً ملحوظا ً منذ أكثر من أسبوعني.
وبدأت موجة السخط من ناحية «الوحدة»
الواقع�ة جنوب بغ�داد والتابع�ة إداريا ً اىل
قضاء املدائن ،التي خرج املئات من أهاليها
باحتجاجات واس�عة ،جوبهت برد من قبل
قوات حفظ النظ�ام وأودت بحياة مواطن
وجرح آخرين.
وتش�هد س�اعات تجهيز الكهرباء انحدارا ً
م�ع كل فصل صيف ،ولم تح�ل تلك االزمة
منذ أكثر من عقد ونصف العقد ،عىل الرغم
م�ن رصف ماليين ال�دوالرات على قطاع
الطاقة.
وبع�د ثالث�ة أي�ام م�ن تظاه�رات ناحية
الوح�دة ،ويف ليل�ة االثنين املايض ،أش�عل
متظاهرون يف قضاء الصويرة التابع إداريا ً
اىل محافظة واس�ط ،االطارات عىل الطريق
الرابط بين بغداد واملحافظ�ات الجنوبية،
احتجاج�ا ً على انع�دام س�اعات التجهيز
بالكهرباء.
وطالب املتظاهرون بحلول رسيعة ،السيما
أن محافظة واسط من املحافظات املنتجة
للكهرب�اء ،مهددي�ن بخط�وات تصعيدية
يف ح�ال عدم وض�ع الحل�ول لتل�ك االزمة
املتجددة.
وس�بق تل�ك التظاه�رات احتجاج�ات يف

محافظ�ة ذي ق�ار ،أدت اىل غل�ق محط�ة
كهرباء النارصية بالكامل.
ويعتبر فص�ل الصي�ف موس�ما ً للثورات
والتظاه�رات املطالبة بالخدمات الس�يما
الكهرباء ،كونها أزمة متجذرة ،تطفو عىل
السطح يف كل عام مع بداية ارتفاع درجات
الح�رارة ،حيث ش�هد التأريخ نفس�ه من
العام السابق « »2020تظاهرات مماثلة يف
املحافظات الجنوبي�ة ،وكذلك االعوام التي
سبقته.
ودعت أوس�اط سياس�ية اىل وض�ع حلول
لالزمة الحالية قبل تفجر االوضاع وخروج
االمور عن الس�يطرة يف عم�وم املحافظات
العراقية.
وح�ذرت لجن�ة الخدم�ات النيابي�ة ،م�ن
انفج�ار ش�عبي قد يح�دث بس�بب عودة
انقط�اع التي�ار الكهربائ�ي م�ع ارتف�اع
درجات الحرارة.
وقال�ت عض�و اللجن�ة النائب�ة من�ار عبد
املطل�ب إن بع�ض مناط�ق البالد ش�هدت
غضب�ا جماهريي�ا نتيج�ة انقط�اع التيار
الكهربائي لساعات طويلة».
وأضاف�ت ،أن «مش�كلة الكهرب�اء تتج�دد
مع كل موس�م صي�ف ح�ار دون معالجة
حقيقي�ة تذك�ر ،مشيرة اىل أن «بع�ض
مناط�ق البالد وصل�ت س�اعات تزويدها
بالتيار الكهربائي ألدنى مستوياتها يف حني
وصلت درجة الحرارة  ٤٠درجة مئوية «.
وحول هذا املوضوع يرى املحلل الس�يايس

منهل املرشدي أن «أزمة الكهرباء أكرب من
أن ُتخترص أس�بابها ومس�بباتها يف جانب
واح�د ،كونها حلق�ة من حلقات الفس�اد
ال�ذي يش�مل مفاص�ل الدول�ة العراقية»،
مبين�ا ً أن «عشرات امللي�ارات ُه�درت عىل
إصالح هذا القطاع لكنها لم تثمر بيشء».
وتوقع املرشدي يف حديث خص به «املراقب
العراقي» أن «تق�ف وراء تلك االزمة أجندة
دولي�ة ،تأبى وترفض أن تس�تقر الكهرباء
يف الع�راق ،ك�ون اس�تقرارها يعني عودة
املاكن�ة الصناعي�ة وإحداث اس�تقرار عام
عىل جميع االصعدة ،ألنها العصب االسايس
يف جميع مفاصل الحياة».
ول�ف اىل أن « هن�اك مؤام�رة دولية كبرية
يتع�رض له�ا الع�راق ،يف جمي�ع مفاصل
حياته السيما املتعلق منها بالكهرباء».
وأش�ار اىل أن «وقوع البلد ضحية لعصابة
م�ن الفاس�دين ورساق امل�ال الع�ام ،حال
دون مواجهة تلك املخططات ،بل استمرت
االوض�اع نح�و األس�وأ وأصبح�ت االزم�ة
مزمنة وانعدمت الحلول».
يذك�ر أن تحال�ف الفت�ح كان ق�د دع�ا يف
بي�ان مط�ول الحكوم�ة اىل وض�ع حل�ول
ناجع�ة الزم�ة الكهرب�اء ،وأك�د أن واقعا
صحي�ا وخدمي�ا كه�ذا الواق�ع امل�زري
واملخي�ف يع�رض البلاد إىل موج�ة عالية
م�ن االحتجاجات الش�عبية ويضعها فوق
صفيح ساخن ويدفع األوضاع االجتماعية
إىل مزيد من التدهور.

الكشف عن زيارة سرية أجراها مدير « »CIAإلى منزل وزير عراقي !
كش�ف تقرير ملوقع ( )1945االمريكي ،الثالثاء ،عن قيام مدير
وكالة االس�تخبارات املركزية وليم برينز بزيارة العاصمة بغداد
رسا خلال االيام القليلة املاضية طبقا ملص�ادر عراقية متعددة
هن�اك دون ان يت�م االعالن عن ذلك.وذكر التقري�ر أن ”برينز لم
يجر اي محادثات يف الس�فارة االمريكية يف بغداد او يف اي مبنى
حكوم�ي عراقي ب�ل يف مكان خ�اص هو بيت وزي�ر الخارجية

العراق�ي فؤاد حسين”.وأضاف ،أنه “وعىل الرغ�م من ان بغداد
تعتبر موقعا منطقيا ملث�ل هذه املفاوض�ات املزعومة فان من
الع�دل أن يس�أل الكونغ�رس مع م�ن التقى برين�ز وهدفه وما
ال�ذي فوضه بايدن أو س�وليفان بتقديمه ،كم�ا أن من االهمية
بمكان النظر يف س�عر اجتماع كهذا بالنسبة للمسؤول العراقي
“.وتاب�ع أن ”فؤاد حسين كان قد خرس منصب رئاس�ة العراق

البرلمان يستعد لتمرير
قانونين «مهمين»

قلق سياسي من «صعوبة» التحالفات االنتخابية
وتكرار سيناريو الكتلة األكبر

تستعد اللجنة القانونية النيابية يف مجلس النواب إىل تقديم قانوني الخدمة
االتح�ادي وانتخاب�ات مجال�س املحافظ�ات اىل رئاس�ة الربمل�ان ،من أجل
االنتهاء منهما والتصويت عليهما قبل انتهاء الدورة االنتخابية الحالية.
وقال�ت عض�و اللجن�ة القانوني�ة به�ار محم�ود يف بي�ان ورد لـ»املراقب
العراق�ي» ،إن “م�ن أبرز القوانين املوجودة داخل اللجنة والتي تس�عى اىل
إنهائه�ا ،قانون انتخاب�ات مجال�س املحافظات ،حيث أن هن�اك من يريد
أن تك�ون االنتخاب�ات يف هذا القان�ون دوائر انتخابية متع�ددة مثل قانون
انتخاب�ات مجلس النواب ،وهو األصح”.وأضافت محمود ،أن “النظام الذي
اتب�ع يف انتخاب�ات مجل�س النواب ،يفترض أن يتب�ع يف انتخابات مجلس
املحافظ�ات ،ألن النائب هو نائب عن الش�عب بأكمله ،ولكن عضو مجلس
املحافظة هو نائب عن محافظة فقط».
وبخص�وص قانون الخدم�ة االتحادي ،أوضحت محم�ود أن “هذا القانون
مه�م وتم امليض بخطوات مهمة فيه ،وق�رئ قراءة أوىل وثانية ولم يتبق إال
تحضيره للتصويت” ،مؤك�دة أن “ترشيع هذا القانون س�يلغي الكثري من
القوانين؛ منها قانون انضباط موظفي الدولة فضالً عن القوانني الخاصة
بالعالقة بني املوظف والدولة”.

رئاس���ة الوزراء تقرر إعادة تش���كيل
«خلية اإلعالم األمني».

اكد القيادي يف حزب الدعوة اإلسالمية /تنظيم العراق خالد
االس�دي ،الثالثاء ،صعوبة ايجاد تحالفات سياسية ما بعد
االنتخابات ،مبينا ان اكثر من  100حزب جديد س�يخوض
االنتخابات املبكرة.
وقال االسدي يف ترصيح صحفي تابعته «املراقب العراقي»،
ان “الوضع ما بعد االنتخابات سيكون معقدا للغاية سيما
م�ع اجراءها وف�ق الدائرة املتع�ددة أي ان اغل�ب االحزاب
ستتقاسم املقاعد دون تحقيق أي اغلبية”.
واضاف ان “تلك النتائج س�تعقد املشهد السيايس يف البالد
وقد تؤجل التوافق عىل تش�كيل تحالف وتشكيل الحكومة
ملدة س�نة كاملة او تعيد سيناريو اكمال الدورة االنتخابية
الحالي�ة دون وجود الكتلة االكرب”.واش�ار االس�دي اىل ان
“اكث�ر م�ن  100ح�زب جديد س�يخوض االنتخاب�ات وان
التكه�ن يف نتائجها صع�ب للغاي�ة اال ان الحكومة ملزمة
بتوفري االرضية املناس�بة ملنافسة االحزاب الكبرية من قبل
الكيانات الجديدة”.

مفوضية االنتخابات تدعو إلى تسجيل التحالفات قبل انتهاء المدة المقررة
دع�ت مفوضـي�ة االنتخاب�ات
الثالث�اء ،لالس�تفادة م�ن الفترة
املتبقي�ة لتس�جيل التحالف�ات
وقوائم املرشحني.
وقال�ت املفوضي�ة يف بي�ان ورد
لـ»املراق�ب العراق�ي» ،ان�ه يف
الوقت الذي تش� ّدد في�ه املفوضية

العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات ،عىل
أن موع�د إج�راء انتخ�اب مجلس
النواب العراقي يف  10ترشين األول
 2021حتمي ال تراجع عنه ،تدعو
التحالف�ات السياس�ية واألحزاب
واملرش�حني ،إىل االس�تفادة مم�ا
تبقى من الفرتة املتاحة الستقبال

القوات الرتكية «تحتل»
قرى جديدة يف دهوك
الشريط األمين

بالــوثيقـة

ام�ام الرئيس الحايل برهم صالح عىل الرغم من محاولة مبعوث
ترامب الخاص للرشق االوس�ط بريت ماكغورك تسليم املنصب
اىل ف�ؤاد حسين“.وواصل أنه “ومن خالل املس�اعدة بلعب دور
الوس�يط يف املحادث�ات الرسي�ة املزعومة بني الوالي�ات املتحدة
واي�ران قد يتوقع فؤاد حسين مكاف�أة تتضمن تجدي�د الدعم
االمريكي لرئاسته للعراق مرة اخرى ،وسيكون هذا ثمناً باهظاً

يج�ب دفعه بالفعل ألن مصدر رشعية فؤاد حسين السياس�ية
ً
متعاونا مع مسعود بارزاني يف حني
بشكل رئييس هو كونه كان
أثب�ت برهم صال�ح أنه أكثر قدرة وأكثر دعمً�ا للغرب”.واوضح
التقرير انه ”ال يوجد اجتماع واحد أو حتى سلس�لة اجتماعات
تستحق التضحية باس�تقرار العراق عىل املدى الطويل أو الوعد
برئاسته لرجل غري مؤهل للحصول عليها».

أفاد مصدر محيل يف محافظة دهوك ،الثالثاء ،بان الجيش
الرتك�ي س�يطر على مجموعة م�ن الق�رى يف جبل متني
بمحافظة دهوك.
وقال املصدر إن “الجيش الرتكي اس�تخدم القصف املكثف
وقام بإن�زال جوي عىل مجموعة من الق�رى الواقعة عىل
جبل متني”.
وأضاف أن “الجيش س�يطر عىل قرى رئيس�ية بيها قرية
باال وب�رواري يف طريق�ه نحو الزاب والتي تش�كل نقاطا
اسرتاتيجية مهمة”.
وأش�ار إىل “اس�تمرار نزوح عرشات العوائ�ل صباح اليوم
صوب مراكز املدن ،نتيجة دخول القوات الرتكية إىل قراهم
وأيضا اس�تمرار القصف بصورة عشوائية ،دون وجود أي
موقف من قبل حكومة اإلقليم”.

تس�جيل التحالف�ات السياس�ية
وقوائ�م املرش�حني يف موعده�ا
األخري (.»)2021 /5/1
وأضاف�ت أنه�ا تواص�ل خطواتها
وتحضرياتها وفق توقيتات زمنية
لج�دول عملياتي ال يحتمل التغيري
يف مراحل�ه ،وص�والً إىل «تحقي�ق

انتخاب�ات تحظ�ى بثقة الش�ارع
العراق�ي وق�واه املجتمعي�ة الت�ي
ننتظ�ر منه�ا أن تك�ون متفاعلة
م�ع الح�دث االنتخاب�ي املرتقب،
مل�ا لالنتخابات املقبل�ة من أهمية
بالغ�ة لالس�تقرار وتمثي�ل إرادة
الناخبني عرب صناديق االقرتاع».

الخلية تعلن نتائج العمليات
العسكرية يف صالح الدين ونينوى
أعلن�ت خلي�ة االعلام االمن�ي،
الثالث�اء ،نتائـــ�ج العملي�ات
العس�كرية يف محافظت�ي صالح
الدين ونينوى.
وقال�ت الخلي�ة يف بي�ان ورد
لـ»املراقـــــ�ب العراق�ي» ،ان
«قطع�ات مشتركة ضمــــن
قي�ادة عملي�ات صلاح الدي�ن
نفذت واج�ب تفتيش وتطهري يف
منطقة جزي�رة البو الدور ،حيث
تم تطهري مس�احة ( )1500مرت
مربع».
واض�اف البي�ان ان «مف�رزة
معالجة القنابل التابعة اىل قيادة

عملي�ات صلاح الدي�ن خرجت
بواجب مشرتك الزالة االلغام ،تم
اتالف (اطالق�ات مكنايتني عيار
 40مل�م ع�دد  ، 3/رمانة يدوية
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وتابع ان�ه «بنا ًء على معلومات
استخبارية دقيقة ،قوة مشرتكة
من قي�ادة عمليات غرب نينوى ،
تتمك�ن من العثور على  ٣بنادق
ن�وع كالش�نكـــــوف و١٠
عبوات ناس�فة محلي�ة الصنع ،
وتم القاء القب�ض عىل اثنني من
املطلوبين وف�ق اح�كام املادة 4
ارهاب».

ألواح طينية ..

رغم أنف قريش!..
م�رات وم�رات يأخذني التفكري بعي� ًدا إىل أعماق التأري�خ ،لكن وأنا
يف طريق�ي إىل ذل�ك العمق الس�حيق ،حي�ث تنقل لنا كت�ب التأريخ
وش�واهده ،املتمثلة بما تبقى لنا من آث�ار ،تثار يف وجهي زوابع من
نفس؛ يتنازعها عدم التس�ليم
أس�ئلة كثرية جدا ،تمثل حرشج�ات ٍ
بمصداقي�ة التأريخ ،بل وأحيانا نفيه جملة وتفصيال ،وبني االعتقاد
ب�ه وبمخرجاته ،والتصديق بم�ا نقلته لنا كت�ب التأريخ ،بل وكتب
س�ماوية ،من أنه كانت يف ذلك العم�ق الزمكاني ،حضارة هي األوىل
يف التأريخ..
سبب هذا التنازع هو الحقيقة املاثلة بني أيدينا ،وهي أن ذلك التأريخ
ال�ذي ما فتئنا نتغنى به وبأمجاده؛ إن كانت له أمجاد فعال ،لم يرتك
أث�را إيجابيا يف حارضن�ا..وإذا كان أهل ذلك التأريخ قد اخرتعوا أول
ح�رف عرفت�ه البرشيةَ ،
وق َّن ُن�وا حياتهم ونظام حكمه�م وإدارتهم
برشائ�ع راقية ،وصنعوا أنظم�ة ري وزراعة دقيقة ،ووضعوا قواعد
علوم الفلك والهندس�ة والجرب والطب والرياضيات ،وتركوا لنا تراثا
ثريا من املالحم والفلسفة والشعر ،فإننا اليوم ال ننتمي إىل كل ذلك،
ال من قريب وال من بعيد.
الفروق�ات كثرية بين ماضينا وحارضنا ،بني ما نعيش�ه نحن اآلن،
وما كان عليه آباؤنا وأجدادنا ،حتى آباؤنا وأجدادنا املبارشون الذين
عشنا يف كنفهم ،نحن ال نشبههم بيشء ،ولم نأخذ منهم إال وجوهنا،
التي هي األخرى تالعبنا بها بالبوتكس ومستحرضات التجميل ،أما
يف الع�ادات والتقاليد والقيم واملُ ُث�ل واألخالق ،فما أفقرنا ،والحقيقة
املؤمل�ة الصادم�ة ،هي أنن�ا اليوم ش�عب همجي بكل م�ا للهمجية
م�ن معنى! نح�ن ال ننتمي قطع�ا إىل ذلك التأري�خ العراقي العريق،
فأهل ذل�ك املايض كانوا يعيش�ون ظروفا صعبة ،إال أن االبتس�امة
كان�ت تملأ وجوهه�م والرضا يس�كن قلوبه�م ،وكانوا يكس�بون
قوته�م بعرق جباههم ،وكانت أياديهم متغضنة قاس�ية الجلد؛ من
أث�ر املس�حاة وأعمال الفالح�ة ،وكانت ألوان وجوههم؛ تش�به لون
الحنط�ة الت�ي يحصدونها م�ن أرضهم
.لقد انفصلنا عن ماضينا ،وعلينا اإلقرار
بأننا لس�نا م�ن أولئك ،ب�ل ولكي نعالج
مرارة واقعنا ومكابدات�ه ،يتعني أن نقر
جميع�ا بأنن�ا ش�عب لي�س متمدنا ،وال
نعرف من الحض�ارة إال أجهزة املوبايل،
الت�ي اس�تخدمناها أس�وأ اس�تخدام،
وأننا لس�نا حضاريني ول�ن نكون كذلك،
وأنن�ا نسيء إىل التأري�خ إذا قلن�ا إنن�ا قاسم العجرش ..
أحفاد أكد وس�ومر وبابل وآشور..الحقيقة
الت�ي يجب أن نعرتف به�ا ،هي أننا امتداد لهمجي�ة الصحراء ،وأننا
قتلن�ا البقية الباقية من تأريخ الع�راق العريق ،يوم قدِمنا من عمق
صحراء الجزي�رة العربية املُقفرة ،وأننا ذبحنا التأريخ لحظة وطأت
خيولن�ا أرض العراق ،بدعوى نرش اإلسلام يف القرن األول الهجري،
وحتى اإلسلام هذا الدين الس�ماوي الحضاري الرائع ،دين الفطرة
اإلنس�انية التي كان عليها كل البشر ،ومنهم حمورابي وكلكامش،
قتلناه بسيوفنا اليعربية ،وأول قتالنا كان ابن بنت نبينا..آه كم نحن
ُ
رعاع!كتبُ أنس�ابنا ومشجرات عش�ائرنا بني أيدينا ،جميعها
همج
بال استثناء؛
تفخر بأننا ننتمي ،إىل صحراء الجلف والغزو والسبي والقتل والبعري
والعاق�ول ،لكن الحقيقة الت�ي يجب أن ال ننكرها ،هي أنه ليس ألي
منا صلة نس�بية أو سببية ،بعراق التأريخ والحضارة ،فهمجيتنا ما
ت�زال تقودنا إىل مس�تقبلنا ،ونحن بالحقيقة نمثل امت�دا ًدا طبيع ًيا،
الب�ن العاص وأبي س�فيان وأب�ي لهب وأب�ي جهل ،ول�كل «اآلباء»
املؤسسين للهمجي�ة العربي�ة ،وهمجيتن�ا م�ا تزال تف�رض علينا
س�لوكنا الالحضاري والالمه�ذب يف كل يشء..بعضنا أحس بفداحة
انتس�ابه إىل همجية الصحراء ،فبحث عن وسيلة للتخلص من أثرها
السيء ،ف َز َّو َر لنفس�ه نس�با ينتمي في�ه ،إىل الف�رع الوحيد الطيب
م�ن الصحراء ،فانتس�ب إىل آل محم�د «ص» ،لكنه بق�ي همجيا يف
كل يشء كم�ا كان دوما!همجيتن�ا ه�ي الت�ي أنتجت لن�ا قادة ،من
النوع الذي يقودنا ويحكمنا اليوم ،مرة باس�م الدين وأخرى باس�م
العروب�ة ،وثالثة باس�م التأريخ ،لكننا وهم معا ال ننتس�ب إىل عراق
الحض�ارة!..كالم قبل السلام :ألننا همج رعاع؛ غدا سنس�تحق أن
يحكمن�ا علج من علوج الجبل ،من قبيلة بارزاني ،رغم أنف التأريخ
والجغرافي�ا والعروبة ،وخالد بن الوليد وطلحة وعكرمة وس�عد بن
أبي وقاص ،وكل قريش!..
سالم..

اسعار الذهب

الرشيد يضيف ً
شرطا ً
جديدا لمنح قرض
شراء وحدات سكنية بمجمع بسماية
اعلن مرصف الرش�يد ،إضاف�ة رشط جديد ،ملنح قروض
رشاء الوح�دات الس�كنية يف مجـــم�ع بس�ماية لغير
املوظفني.
وذك�ر املكتب االعالمي للمصــــ�رف ،يف بيان  ،انه “تم
اضاف�ة رشط الكفي�ل لغيــــر املوظفين لوجود تلكئ
وع�دم االلت�زام بدف�ع االقس�اط م�ن قبل املس�تفيدين
السابقني”.
واش�ار البــــــي�ان اىل ،ان “التعليــــمات الس�ابقة
تضمـــــن�ت منـــ�ح قـــ�رض الش�ــــراء بدون
كفيل”.

أسعار الذهب عيار  65 ,549 18دينارا

أسعار الذهب عيار  76,474 21دينارا

اسعار الفضة

االقت�صادي

3

اسعار النفط

الفهداوي :الصين الدولة الوحيدة
القادرة على تشغيل ميناء الفاو
ح�ذر عضو مجل�س النواب قاس�م الفه�داوي  ،م�ن ضياع
االتفاقي�ة العراقي�ة الصيني�ة الت�ي ابرمته�ا حكومة رئيس
الوزراء الس�ابق عادل عبد املهدي ،مشريا إىل أن الصني قادرة
عىل تشغيل ميناء الفاو.
وق�ال الفه�داوي  ،إن�ه “كنا نأمل ان يرس�و مشروع ميناء
الف�او الكبير عىل الرشك�ة الصيني�ة ألن الصني ق�ادرة عىل
تش�غيل ميناء الفاو وربطه مع امليناء الباكس�تاني” ،مؤكدا
“رضورة التع�اون مع الصني نظرا لوج�ود مصلحة متبادلة
بني البلدين”.
وأض�اف ،أن “ضي�اع االتفاقية الصينية فيه خس�ارة للعراق
وكان م�ن املفروض ان نتمس�ك به�ذا االتف�اق” ،الفتا إىل أن
“االقتصاد الصيني وان املستقبل سيكون للصني”.

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

Almuraqeb Aliraqi Newspaper
ً
دوالرا للبرميل
برنت 66.62

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

ً
دوالرا
األمريكي 62.48

االربعاء  28نيسان  2021العدد  2577السنة الحادية عشرة

سعر بيع الدوالر = 148.250

دينار

سعر شراء الدوالر =  147.250دينار

هل تنتهي تخبطات سياسة وزارة المالية ؟

«أوبك» تبشر باستقرار اقتصادي مع ارتفاع أسعار النفط وتفاؤل بانعكاسات إيجابية على العراق
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي

أكد األمين العام لمنظم���ة “أوبك” محمد باركيندو،
أن “أوبك” ترى إشارات إيجابية في تطور االقتصاد
العالمي وفي آفاق صناع���ة النفط.وقال باركيندو
في تصريح صحفي إن “هناك مؤشرات إيجابية في
االقتصاد العالمي وتوقعات الصناعة”.
مش�ددا على أن العدي�د م�ن
العوام�ل ال ت�زال تتطلب املراقبة
واليقظ�ة املس�تمرة واالجتم�اع
املقبل يه�دف للتحليل والنظر يف
الوض�ع القائ�م يف س�وق النفط
العاملية .وأش�ار إىل أنه حتى اآلن
يتم تقييم وضع السوق عىل أنها
متوازنة».
وقلص�ت (أوب�ك )+إنتاجه�ا
بمق�دار  9.7مليون برميل يوميا
من�ذ  2020بس�بب انخف�اض
الطل�ب على النف�ط الناجم عن
جائح�ة فيروس كورون�ا ،وتم

تعدي�ل التخفيضات لتصبح 6.9
مليون برميل يوميا يف نيس�ان/
أبريل الجاري.
ويف أيار/ماي�و املقب�ل ،م�ن
املفترض تقلي�ص التخفيضات
لتك�ون  6.55ملي�ون برمي�ل
يومي�ا ،وإىل  6.2ملي�ون برمي�ل
يوميا يف حزيران /يونيو ،2021
وإىل  5.76مليون برميل يوميا يف
تموز /يوليو .2021
أم�ا بالنس�بة للعراق فاملش�كلة
االساس�ية لألزم�ات املالي�ة قد
تالشت بعد ارتفاع أسعار النفط

ع�ن الع�ام امل�ايض  ,وم�ع ذلك
فالبلد بحاجة اىل سياس�ة مالية
حكيمة تنق�ذه من االزمات التي
م�ر به�ا  ,إال أن سياس�ة وزي�ر
املالي�ة ل�م تنس�جم م�ع ارتفاع
أس�عار النف�ط  ,فتعم�ده برفع
س�عر رصف الدوالر أضاف أزمة
كبرية انعكست سلبا عىل الواقع
املعيشي للمواط�ن بحس�ب ما
يراه مراقبون.
ويف ه�ذا الص�دد أك�د الخبير
االقتصادي الدكتور عبد الرحمن
املش�هداني ,أن ارتف�اع أس�عار
النف�ط أنه�ى مسلس�ل االزمات
الحقيقية  ,لك�ن ما زلنا نتخبط
يف سياس�تنا املالي�ة الحكومي�ة
 ,ف�كان االج�در إع�داد موازن�ة
بأرق�ام أق�ل بكثري م�ن الحالية
لهذا الع�ام  ,وبالتايل ت�م إرهاق
االقتصاد العراقية من خالل رفع
س�عر رصف ال�دوالر ال�ذي رفع
س�قف خط الفقراء اىل أكثر من
ثالث�ة ماليني ونصف مقابل «-4
 »5تريليون�ات دين�ار م�ن جراء

تغيري أسعار الدوالر.
وق�ال املش�هداني يف اتصال مع
( املراق�ب العراق�ي) :إن نظ�رة

مبيعات البنك المركزي العراقي تنخفض  8ماليين دوالر
انخفض�ت مبيعات البن�ك املركزي العراقي
من العملة الصعبة ،امس الثالثاء ،لتس�جل
 200مليون دوالر.
وذكر مص�در؛ ان البن�ك املرك�زي العراقي
ش�هد خلال م�زاده لبي�ع ورشاء العمالت
االجنبية اليوم انخفاضا يف مبيعاته بنس�بة
 %3.85لتص�ل اىل  200ماليين و  454الفا ً

و  12دوالراً ،غطاه�ا البن�ك بس�عر رصف
أساس بلغ  1460دينارا ً لكل دوالر ،مقارنة
بيوم ام�س االثنين ،حيث بلغ�ت املبيعات
فيها  208مليونا ً  280ألف دوالر.
واضاف إىل أن املشرتيات البالغة  165مليونا
و 54الفا و12دوالراً ،ذهبت لتعزيز االٔرصدة
يف الخارج عىل ش�كل ح�واالت واعتمادات،

وزير العمل يبين مزايا قانون
التقاعد والضمان االجتماعي الجديد
أكد وزير العمل والشؤون االجتماعية عادل الركابي
 ،أن قان�ون التقاع�د والضمان االجتماع�ي الجديد
يعد م�ن القوانني الستراتيجية للبل�د النه يتضمن
امتي�ازات كثيرة للعاملني بالقطاع الخاص س�واء
كانت رشك�ة او كلية او اي من املؤسس�ات االهلية
بالبالد.
وقال الركابي  ،إن “الوزارة تلزم صاحب العمل بعدم
انهاء خدمات العاملني بهذه املؤسس�ات ما س�يحل
مش�كلة البطالة باملجتمع وتوجه الخريجني للعمل
بالقطاع الخاص وليس االعتماد فقط عىل الوظائف
الحكومية ملا يضمنه القانون لهم من حقوق كاملة
تؤمن لهم حياة معيشية لهم وألرسهم”.
واش�ار اىل ان “ال�وزارة تعم�ل على ارس�ال ف�رق
تفتيش�ية اىل املؤسس�ة الت�ي يقوم صاح�ب العمل
بانهاء خدم�ات العاملني من خالل الش�كاوى التي
تس�جلها ال�وزارة بهذا الص�دد بمس�اعدة العاملني
الحالته ومحاسبته قانونيا بمحكمة العمل».
ولف�ت الركاب�ي اىل أن “القان�ون الجدي�د يحم�ي
العاملني بالقطاع الخاص مقابل استقطاع  % 5من
اجرهم الكيل”.

فيم�ا ذهب�ت الباقي�ة املتبقي�ة البالغة 35
مليونا و  400ألف دوالر بشكل نقدي.
ً
مرصف�ا قام�ت بتلبي�ة
ولف�ت اىل أن 32
طلب�ات تعزي�ز االرص�دة يف الخ�ارج ،و17
ً
مرصف�ا لتلبي�ة الطلب�ات النقدي�ة ،و19
رشكة رصافة مش�اركة ،و  271ش�ــركة
التوسط املشاركة.

خبير اقتصادي :اميركا تحاصر دول المنطقة ً
ماليا لجرها نحو الرضوخ لسياستها
رأى الخبير االقتص�ادي وس�ام التميمي  ،ان
امريكا تحارص املنطقة ماليا من خالل الدوالر،
وتف�رض عىل بع�ض الدول قيودا وسياس�ات
ينفذها البنك الدويل بتخطيط امريكي.
وق�ال التميم�ي  ،ان “ العراق وايران وس�وريا
ولبن�ان وتركيا تعاني من ارتفاع س�عر رصف
الدوالر بس�بب سياس�ات صندوق النقد الدويل

فضلا ع�ن العقوب�ات االمريكي�ة املفروض�ة
على بع�ض الدول”.واض�اف ان “ العراق ويف
ح�ال اس�تمرار ارتف�اع ال�دوالر يف االس�واق
املحلية ،فأنه س�يعاني كثريا يف االعوام املقبلة،
وسرتتفع نسبة الفقر بعد  4سنوات من اليوم
اىل  50باملئ�ة ،باالضاف�ة اىل ان ارتفاع نس�بة
الفقر يزيد من معدالت الجريمة واالرهاب”.

احت�ل العــــ�راق املرتب�ة
الثانية بالنسبة لألجـــــانب
بش�ــــراء العقــــ�ارات
الس�كنــية يف تركي�ا الع�ام
املايض .2020
وس�جلت مبيع�ات عق�ارات
تركي�ا لألجانب ب�ـ  41.3ألف
وحدة خالل العــــام املايض،
م�ن قراب�ة  46ألفــــ�ا يف
.2019
وتص�درت الجنس�ية اإليرانية
مشتريات العقارات السكنية
يف تركي�ا خالل الع�ام املايض،
بإجم�ايل  7189عقارا صعودا
م�ن  5423عق�ارا يف ،2019
ويف املرتبة الثانية عامليا واألوىل
عربيــــ�ا ،جاءت الجنس�ية
العراقي�ة بإجمــــايل 6674
عق�ارا خلال الع�ام امل�ايض،
مقارن�ة مـــ�ع  7596عقارا

مباعة يف العـــــام الس�ابق
له.
بينم�ا جـــ�اءت الجنس�ية

واستقر الذهب يف السوق الفورية عند 1780.61
دوالرا لألونص�ة .ولم يطرأ تغير يذكر عىل عقود
الذه�ب األمريكية اآلجل�ة عن�د  1780.40دوالرا
لألونصة.
وارتف�ع الدوالر مقابل عمالت منافس�ة ،ما يقلل
م�ن جاذبي�ة املعدن بالنس�بة لحائ�زي العمالت
األخرى ،بينما اس�تقرت عائدات سندات الخزانة
األمريكية ألجل عرشة أعوام قرب مستوي 1.570
باملئة.
وال ُيتوقع أن يجري مجلس االحتياطي االتحادي
أي تغييرات كبرية يف السياس�ة خلال االجتماع
الذي يس�تمر يومني  ،إال أن املستثمرين يتابعون
عن كثب نظرة رئيس مجلس اإلدارة جريوم باول
املستقبلية القتصاد البالد.
ون�زل البالدي�وم  0.1باملئ�ة إيل  2924.12دوالرا
لألونصة بعدما صعد ألعىل مس�توى عىل اإلطالق
عند  2941دوالرا .

الروس�ية يف املرتب�ة الثالث�ة
عامليا بإجمايل عقارات مباعة
بلغ�ت  3078خلال الع�ام

امل�ايض ،صع�ودا م�ن 2893
وحدة يف .2019
ويف قائم�ة أعىل  20جنس�ية

ح�ول العال�م رشاء للعقارات
السكنية يف تركيا ،كانت هناك
 8دول عربي�ة قام�ت بشراء
 13.26أل�ف عقــــ�ار يف
 ،2020ه�ي :الع�راق واليم�ن
واألردن والكــــــــوي�ت
وفلس�طني ومصر ولبن�ان
والسعودية.
وبع�د الجنس�ية العراقي�ة
عربي�ا ،ج�اءت الكويتي�ة
بإجم�ايل عق�ارات مباع�ة يف
 ،2020بل�غ  1231عق�ارا ،ثم
اليمنية ب�ـ  1181عقــــارا،
يليه�ا األردني�ة ب�ـ  ،1080ثم
الفلس�طينية ب�ـ  926عقارا،
وبعده�ا الجنس�ية املرصي�ة
بإجم�ايل  784عق�ارا س�كنيا
ثم اللبناني�ة بـ  707عقارات،
والجنسية السعودية بإجمايل
 679عقارا.

العراق ينفذ خططا لزيادة طاقات منظومة خزن النفط
أعلن�ت رشك�ة نف�ط البصرة ،ع�ن مبارشتها
بتنفي�ذ خط�ط صيانة وتأهيل وزي�ادة طاقات
منظوم�ة الخ�زن والتصدير يف املواق�ع واملوانئ
النفطي�ة ،بينم�ا أكدت تواص�ل التفاهمات مع
الجانب الكويتي الستثمار الحقول املشرتكة.
وق�ال مدي�ر الرشك�ة خال�د حمزة الشرع ،إن
“وزارة النف�ط بارشت صيان�ة وتأهيل وزيادة
طاق�ات منظومة الخ�زن والتصدي�ر يف املواقع
واملوان�ئ النفطية الس�تيعاب الكمي�ات املتاحة
املس�تخرجة م�ن النف�ط الخ�ام م�ن حق�ول
الرتاخي�ص النفطي�ة يف غرب القرن�ة والرميلة
والزبير والجهد الوطني ،بما فيها حقول نهران
عمر وأرطاوي واللحيس”.
وأش�ار الشرع إىل َّ
أن “معدل إجم�ايل صادرات
النفط الخام لش�هر نيس�ان من موانئ البرصة
النفطية مستقر عند مليونني و 700ألف برميل
قيايس يومي” ،مبينا أن “إنتاج النفط سيستمر
عن�د ه�ذا املس�توى املعل�ن وفق�ا للتعليم�ات
الوزارية بموجب اتفاق منظمة أوبك بلس”.

وبين التميم�ي ،ان “اميركا تتخ�ذ ال�دوالر
سالحا ضد الدول التي لديها خصومات معها،
كم�ا انها تضغط على دول املنطق�ة من اجل
الرضوخ لسياس�تها ومخططاتها للس�يطرة
عىل الشرق االوس�ط ،وخاصة ال�دول الغنية
بالنفط حيث تس�عى اىل اضعافها كثريا بهدف
تنفيذ سياستها”.

تسال تحقق قفزة بمبيعات
السيارات الكهربائية

العراق ثانيا بشراء العقارات السكنية في تركيا

الذهب يستقر مع ترقب السوق اجتماع
السياسة لمجلس االحتياطي الفدرالي
اس�تقرت أس�عار الذهب م�ع تطل�ع املتعاملني
يف الس�وق إلجتم�اع مجلس االحتياط�ي الفدرايل
األمريكي ملعرفة مؤرشات بش�أن آفاق السياسة
النقدية ،بينم�ا ضغط صعود الدوالر عىل جاذبية
املعدن.

أوب�ك جي�دة لدولها الت�ي تعمل
وفق أنظم�ة اقتصادي�ة ومالية
علمي�ة  ,لكن يف الع�راق التوجد

سياسة مالية محددة  ,بل هناك
سياس�ة الهدر امل�ايل التي كبلت
الع�راق بق�روض مالية الحاجة

لن�ا بها  ,وإنم�ا من أجل رشعنة
الفساد والهدر املايل يف ظل غياب
الحس�ابات الختامي�ة  ,وكذل�ك
ع�دم وج�ود نظ�رة اقتصادي�ة
واضحة  ,فاالقتصاد العراقي ما
زال يتخبط بسبب سياسة وزير
املالي�ة الت�ي لم تنص�ف االجيال
القادم�ة وال حت�ى العراقيين
الحاليين  ,بل هي سياس�ة تدل
عىل عدم دراية علمية بعمله.
من جهته أكد املختص بالش�أن
املايل س�امي س�لمان  ,أن نظرة
أوب�ك املتفائل�ة بمس�تقبل
اس�تقرار أس�عار النفط تعطي
رس�ائل إيجابي�ة ع�ن صناع�ة
النفط مستقبال والذي تعاىف من
آثار جائحة كورون�ا بعد ارتفاع
توزيع اللقاح�ات والذي انعكس
إيجابي�ا على االس�عار ليص�ل
اىل  66دوالرا ً  ,م�ا ينه�ي حقب�ة
االزم�ات الت�ي م�ر به�ا العالم ,
والع�راق كدول�ة منتج�ة للنفط
عليه�ا االتعاض مما جرى خالل
العام امل�ايض  ,وأن تق�وم ببناء

اقتصاد قوي يس�تطيع الصمود
بوجه االزمات.
وق�ال س�لمان يف اتص�ال م�ع (
املراق�ب العراق�ي) :إن�ه «م�ع
االس�ف لم تتضح سياسة مالية
واقتصادي�ة للبلاد  ,فيب�دو أن
الجميع تن�اىس االزمات وعادت
عملي�ة هدر املال العام من جديد
تحت مسميات عديدة  ,فسياسة
وزي�ر املالية برفع س�عر رصف
ال�دوالر لتعويض م�ا تم رصفه
يف االع�وام املاضية م�ن قروض
داخلي�ة م�ن البنك املرك�زي أمر
خاطىء وال يرتكز عىل سياس�ة
اقتصادي�ة واضح�ة  ,فما حدث
هو كارثة من خالل رفع معدالت
التضخ�م وانكم�اش االس�واق ,
فضال ع�ن تصاعد نس�ب الفقر
والبطال�ة  ,فموازنة العام الحايل
ل�م تعالج ه�ذه الحال�ة وبالتايل
ستس�وء األمور يف االيام القادمة
وقد تواجه الحكــومة تهديدات
يف مقدمتــــه�ا االحتجاج�ات
الشعبية.

حقق�ت رشك�ة تسلا قف�زة كبيرة يف مبيع�ات
الس�يارات الكهربائية خالل الرب�ع األول من العام
الحايل.
وقالت «تسلا» إنه�ا باعت نحو  185ألف س�يارة
كهربائي�ة ،أي ما يقرتب من ضع�ف الرقم الذي تم
بيعه يف نفس الفرتة من العام املايض.
ورغ�م النقص العاملي يف الرقائ�ق اإللكرتونية التي
تدخ�ل يف صناع�ة الس�يارات الكهربائية ،س�جلت
الرشك�ة عددا قياس�يا من عمليات التس�ليم خالل
أشهر يناير وفرباير ومارس.
وارتفعت إيرادات «تسلا» يف الربع األول إىل 10.39
ملي�ار دوالر ،من  5.99ملي�ار دوالر يف نفس الوقت
من العام املايض.
وقال املدير التنفيدي مؤسس الرشكة إيلون ماسك،
إن هذه الفرتة ش�هدت «بعضا من أصعب تحديات
سلسلة التوريد التي واجهناها يف تسال».
وكش�فت الرشكة أنهـــــا تتوقع أن يتجاوز نمو
مبيعاته�ا هذا العام  50باملئــ�ة ،وأنها يف طريقها
لب�دء اإلنت�اج والتس�ليم يف مصانعها يف تكس�اس
وبرلني.

أرقام واقتصاد

100

مليار دينار خصصت من
اموال الموازنة العامة
لتنفيذ المرحلة األولى
من مطار األنبار
واوض�ح أن “مع�دل انت�اج النف�ط الخ�ام يف
حق�ول البصرة حاليا يالم�س  2مليون و570
ال�ف برميل” ،مبين�ا ً َّ
أن “االتفاق األخري ملنظمة
اوبك فرض عىل الدول االعضاء نس�بة تخفيض
لضب�ط توازن الس�وق ،واملع�روض الناجم عن
زي�ادة اإلنت�اج وانهي�ار الطلب العامل�ي نتيجة
لتداعيات فريوس كورونا عىل اقتصادات البلدان
املنتجة والصناعية”.

1000

فندق تم اغالقه بسبب
جائحة كورونا في محافظة
كر بالء المقدسة وتسريح
 60الف عامل
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ترسيم الحدود أم «قضمها»؟

العدو «يبتدع» خريطة جديدة لسرقة المزيد
من الحقوق اللبنانية
في كل مرة ُتفتح فيها قضية ترسيم الحدود بين لبنان وكيان العدو ،تبرز واشنطن كأم الصبي للدفاع عن وجهة
نظر «إسرائيل» .ال تتوانى عن تقديم كافة العروض التي تصب في مصلحة كيان العدو.
ً
ً
حدودا من نسج خياله ،وجديده
جاهدا لقضم ثروات لبنان وسرقتها ،ويبتدع في سبيل ذلك
ويسعى الكيان المحتل
خريطة جديدة أعدتها وزارة الطاقة «اإلسرائيلية» ،تظهر ما أطلقت عليه «إسرائيل» اسم «الخط  ،»310أو الخط
ً
وفقا لما نشرته صحيفة «جيروزاليم بوست» الصهيونية ،األمر الذي يعني توسيع دائرة السرقة والنهب
األحمر،
للمزيد من الحقوق اللبنانية.

المراقب العراقي /متابعة

ويعل�ق الخبير العس�كري العمي�د أمين
حطي�ط ،عىل ما تداوله إعلام العدو واصفا ً
خريط�ة الطاق�ة «االرسائيلي�ة» بالجن�ون.
وف�ق قناعاته ،ال تصلح هذه الخريطة -كما
اطلعن�ا عليه�ا يف اإلعلام -أن تك�ون ورقة
تفاوضية ّ
حتى ألنه�ا ال تتصل بأي مرجعية
قانونية لرس�م الحدود ،فيما يتجاوز القضم
فيه�ا الـ 1200كل�م .2بنظر حطي�ط ،تأتي
ه�ذه الخريطة يف س�ياق عملية اس�تفزازية
يقوم بها العدو خاصة أنه ولألس�ف وجد يف
الداخل اللبناني موقفا ً غري موحد.
ّ
ف�إن التش�تت اللبناني
بالنس�بة لحطي�ط،
والترصف�ات «الصبياني�ة» م�ن قب�ل
املس�ؤولني على أكث�ر م�ن مس�توى تدفع
«ارسائي�ل» للتالعب يف امللف والتعامل بنظرة
اس�تعالئية .وهنا ُيلقي حطي�ط باللوم عىل
بع�ض اللبنانيني لجه�ة ترصفاتهم يف امللف،
فـ»إرسائيل» تس�تفيد من الدع�م األمريكي
من جهة وتس�تفيد من التشتت اللبناني من
جه�ة ثانية وتبن�ي مواقفها على طبيعتها
العدوانية القائمة عىل قضم حقوق اآلخرين
وهضمها.
ويف مع�رض حديث�هُ ،ي ّ
ذك�ر حطي�ط بالحق
اللبنان�ي الثابت املبني عىل املرجعيات الثالث
والت�ي ال «محيص» عن التمس�ك بها وهي:
اتفاقي�ة بوليه–نيوكوم�ب لرتس�يم الحدود
الربي�ة ع�ام  ،1923اتفاقي�ة الهدن�ة ع�ام
 1949والتأكيد عىل الحدود الربية ،واتفاقية
أوتاوا  1982أي قانون البحار والذي يعطينا
القواعد لرسم الحدود البحرية .بموجب هذه
املرجعيات التي نتمسك بهاّ ،
فإن الخط الذي
يحدد حد لبنان هو الخ�ط  29والذي ينطلق

م�ن نقط�ة رأس الناق�ورة عىل البر -وهي
آخر نقطة يف الحدود الربية والتي تالمس�ها
املي�اه -اىل النقطة  29يف أع�ايل البحار .وفق
حطي�ط يعط�ي هذا الخ�ط لبنان مس�احة
 2290كلم ،2إضافة للمساحة التي اعتمدت
يف النقطة  1إبان التفاوض مع قربص والتي

كانت أساس املشكلة ألنها كانت خاطئة.
وفيما يشير حطي�ط اىل ّ
أن لبنان اليوم أمام
تحد كبري ،يدعو من منطلق عمله العسكري
لس�نوات يف امللف اىل الصمت املطبق من قبل
كل املس�ؤولني .يطالبهم بالك�ف عن تقديم
عروض�ات لـ»إرسائي�ل» .برأي�ه ،ثمّ�ة وفد

يف�اوض فلنرتكه يف�اوض ،واذا ما كان أي
ش�خص مهما كان مس�تواه يمتل�ك وجهة
نظر أو معلوم�ات فليقدمها للوفد املفاوض
بعي�دا ً عن اإلعلام والسياس�ة .يش� ّدد عىل
املس�ؤولني التوقف عن إعط�اء «املكرمات»
لـ»إرسائيل» يف امللف التفاويض.

القوات اليمنية تضيق الخناق على ميليشيات هادي
وتحالف العدوان في مأرب
المراقب العراقي /متابعة...

أك�د عضو املجلس الس�يايس األعلى يف اليمن محمد
علي الحوثي ،يف تغري�دة عىل «تويرت» ،أن�ه «ال نريد
حل الرصاع عسكرياً ،ال يف مأرب وال يف غريها ،ولكن
دول العدوان األمريكي الربيطاني السعودي اإلماراتي
وحلفائ�ه ،تفرض ه�ذا الخيار عىل الش�عب اليمني
املحارص».
ويف تغري�دة أخ�رى موجه�ة للمبع�وث ال�دويل ،أكد
الحوثي أن «أق�رب فرصة لتوقف املعركة بمأرب هو
خ�روج األجانب وداع�ش والقاعدة منه�ا وال يبقى
يف م�أرب غير أبنائها» ،وتس�اءل« :فهل س�يقبلون
لتجنيب مدينة مأرب ويالت الرصاع والدمار؟».
كما وجه كالمه للس�عودية ،وقال إنه يكاد «يشفق»
عىل السعودية «ملا تنفقه عىل مرتزقة عدوانها الذين

يعتربون زيادة االنفاق ش�طارة ودليل عىل حنكتهم
السياس�ية ،والغراب�ة م�ن ترصفهم فهذا مس�توى
تفكريهم».
ميدانياً ،شنت طائرات تحالف العدوان السعودي 18

غارة جوية عىل مديرية رصواح غرب مأرب ،يف وقت
تس�تمر فيه املواجه�ات الدامي�ة يف املحافظة الغنية
بالنف�ط بني قوات الجيش اليمني واللجان الش�عبية
م�ن جهة وقوات املس�تقيل عبد رب�ه منصور هادي
وتحالف العدوان السعودي وحزب اإلصالح من جهة
أخرى.
وأح�رزت ق�وات صنعاء تقدم�ا ً ملموس�ا ً يف الجبهة
الغربية والشمالية باتجاه املدينة ،فيما تواصل قوات
الجي�ش واللجان هجماتها م�ن عدة محاور ،وصوالً
إىل منطق�ة امليل على الطريق اإلس�فلتي َ
وتبْة ماهر
والتومة العليا غرب املدينة خالل الساعات املاضية.
ورص�د مصدر عس�كري يمن�ي  169خرق�ا ً للقوات
املتع�ددة لتحالف العدوان يف جبه�ات الحديدة خالل
الـ 24الساعة املاضية.

هجوم على سفينة قبالة ميناء ينبع السعودي
المراقب العراقي /متابعة...

أف�ادت وكال�ة «رويترز» نقلا ع�ن
رشكة «دراياد غلوبال» لألمن البحري
أنها تلق�ت «تقارير غير مؤكدة» عن
تعرض س�فينة ،ربما تكون الس�فينة
«أن.يس.يس الدم�ام» ،للهج�وم قبالة
ميناء ينبع السعودي املطل عىل البحر
األحمر.
فيما قال�ت منظمة التج�ارة البحرية

الربيطانية (يو كيه ام تي او) إنها عىل
عل�م بتقاري�ر عن حادثة ق�رب ميناء
ينبع السعودي و»جاري تحري األمر».
والحقا ،أعلن املتحدث الرسمي باسم
وزارة الدفاع الس�عودية تركي املالكي
عن «اعتراض وتدمير زورق مفخخ
ومسري عن بعد» قبالة ميناء ينبع عىل
البحر األحمر.
وق�ال املالك�ي إن الح�ادث وق�ع عند

الس�اعة  06:40بالتوقي�ت املحيل من
صباح الثالثاء.
وأوضح أن «الوحدات البحرية تمكنت
م�ن رص�د تح�رك ال�زورق املفخ�خ
واملسير عن بعد بمي�اه البحر األحمر
مقابل ينبع ،وتم التعامل معه وتدمريه
حسب قواعد االشتباك».
م�ن جهته�ا ،قال�ت مجموع�ة «
 »neptunep2pgroupالدولي�ة إلدارة

املخاط�ر واألم�ن البح�ري أن إش�ارة
تحذي�ر تطل�ب م�ن الس�فن توخ�ي
الحيطة والحذر بسبب «نشاط قوارب
صغرية مشبوهة» قرب امليناء.
وأف�ادت أن س�فينة مجهول�ة ربم�ا
تعرض�ت النفج�ار وت�م رص�د دخان
أس�ود قرب مدخل امليناء الجنوبي من
قب�ل الس�فن التي تنتظ�ر دخولها إىل
امليناء..

«ووتش»:إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري
واالضطهاد بحق الفلسطينيين
المراقب العراقي /متابعة...

قال�ت منظمة هيوم�ن رايتس ووت�ش إن الكيان
الصهيون�ي يم�ارس سياس�ة الفص�ل العنرصي
واالضطهاد بحق الفلسطينيني يف األرايض املحتلة.
وأك�دت املنظم�ة الحقوقي�ة الدولي�ة يف تقري�ر
أصدرته الثالثاء ،أن الس�لطات اإلرسائيلية ترتكب
الجريمتين ض�د اإلنس�انية املتمثلتين يف الفصل
العنصري واالضطه�اد يف االرايض املحتل�ة ع�ام
 ،1967وجريم�ة أخ�رى ض�د اإلنس�انية بح�ق

املواطنين الفلس�طينيني يف «إرسائي�ل» وتتمث�ل
بالتمييز الشديد بحقهم.
وتس�تند ه�ذه النتائ�ج إىل سياس�ة الحكوم�ة
اإلرسائيلية الشاملة ،لإلبقاء عىل هيمنة الصهاينة
اليه�ود واالنتهاكات الجس�يمة الت�ي ُترتكب ضد
الفلس�طينيني الذين يعيش�ون يف األرايض املحتلة،
بما فيها القدس الرشقية.
ويرصد التقرير الصادر من  204صفحات ،بعنوان
«تج�اوَزوا الحد :الس�لطات اإلرسائيلي�ة وجريمتا

الفص�ل العنصري واالضطه�اد» ،املمارس�ات
اإلرسائيلية ضد للفلس�طينيني .ويع�رض التقرير
الواق�ع الحايل ،إذ توجد س�لطة واحدة – الحكومة
اإلرسائيلي�ة – وه�ي الجهة الرئيس�ية التي تحكم
املنطق�ة بني نه�ر األردن والبحر املتوس�ط ،حيث
تسكن مجموعتان متس�اويتان يف الحجم تقريبا.
وتمنح ه�ذه الس�لطة بش�كل ممنه�ج امتيازات
لليهود بينم�ا تقمع الفلس�طينيني ،ويمارَس هذا
القمع بشكله األش ّد يف األرايض املحتلة.

ناشط بحريني يروي معاناة
معتقلي الرأي في بالده بعد
تفشي كورونا

المراقب العراقي /متابعة...

ويش� ّدد حطي�ط على ّ
أن الط�رف األمريكي
ال يعب�أ مطلق�ا ً ال بقان�ون البح�ار وال
باالتفاقي�ات الدولي�ة وال بحق�وق لبن�ان،
فيم�ا يبت�دع وثائ�ق وخطط�ا ً تتم�اىش مع
هذه العقلية .وفق حطيطّ ،
تتنكر واش�نطن
للح�دود الربية ،فتتذرع أن ال حدود برية بني
لبنان وكيان الع�دو ،وهذه كذبة كبرية ألنها
تس�قط اتفاقية بوليه–نيوكوم�ب املصادق
عليها عام  1923يف األمم املتحدة .وهنا ّ
يذكر
حطي�ط أنه عندم�ا أعلن الرئي�س األمريكي
الس�ابق دونال�د ترام�ب خطت�ه «املجنونة»
املس�ماة بصفق�ة القرن وض�ع الحدود بني
لبن�ان و»إرسائي�ل» بالخ�ط املتقطع ليقول
إن�ه ال يوجد حدود دولية .كما ّ
أن واش�نطن
ال تضغط عىل كيان العدو لالمتثال اىل قانون
البحار والعمل بالقواعد التي ّ
ينظمها لرتسم
«إرسائيل» خطوط�ا كيفية مزاجية ،فالخط
 310أو أي خ�ط آخ�ر ه�و خط غير مبني
عىل أس�س أو قواع�د قانونية ،والس�بب أن
األمريكيين يراهنون عىل قوتهم العس�كرية
والسياس�ية واالقتصادي�ة والت�ي تمكنه�م
م�ن الضغط عىل الطرف اآلخر .ولألس�ف يف
الحالة اللبنانية يج�د األمريكي أحيانا ً نتائج
لضغوطات�ه حيث تخرج أص�وات يف الداخل
اللبنان�ي تحاك�ي املواقف األمريكي�ة خالفا ً
للحقوق اللبنانية.
ويف الخت�ام ،يش� ّدد حطي�ط على ّ
أن البحث
يف مس�ألة الحدود الربي�ة أو البحرية يتطلب
معالج�ة تقني�ة قانونية ال محل للسياس�ة
فيها ،بينما األمريكيون يريدون نقل امللف من
إط�اره التقني القانوني اىل اإلطار الس�يايس
امليدان�ي لذل�ك يطرح�ون طروح�ات كخط
هوف غري املبني عىل أي قواعد قانونية.

قال الصحفي والناش�ط الس�يايس سعيد الش�هابي إن سجن “جو”
يسء السمعة يف البحرين يشهد تفشيا كبريا لفريوس كورونا املستجد
املسبب لوباء كوفيد ،19-ما يشكل خطرا عىل حياة السجناء.
وأش�ار الش�هابي يف مقال إىل أن الس�جن هو أكرب س�جون البحرين
وأكثره�ا اكتظاظ�ا ،ويقب�ع بين جدران�ه معظ�م ق�ادة املعارضة
السياسية وحركات حقوق اإلنسان.
وق�ال الش�هابي املقي�م يف لندن إن مص�ادر تحدثت ع�ن أن معدالت
اإلصابة بالفريوس ارتفعت بصورة كبرية ،إذ تشير أحدث التقديرات
إىل أن  100سجني عىل األقل ثبت إصابتهم بالفريوس.
وأضاف أن التطورات التي يش�هدها الس�جن دفع�ت أهايل املعتقلني
إىل إصدار مناش�دات للمجتمع الدويل ملمارس�ة ضغ�وط عىل النظام
الحاكم يف البحرين إلطالق رساح السجناء السياسيني.
وتابع «منظمات حقوق إنس�ان ناش�دت البحرين بإطالق رساح كل
سجناء الرأي يف البالد».
وقال الشهابي إن البحرين تصنف عىل أنها أحد أكثر األنظمة القمعية
بالعالم ،بغض النظر عن الفقاعات الديمقراطية التي تطلقها.

«فيتش» :عجز مالي يضرب
معظم دول الخليج هذا العام
المراقب العراقي /متابعة...

قالت وكال�ة «فيتش» للتصنيف االئتمان�ي ،إن التأثري املمتد لجائحة
كوفيد 19-واالنخفاض الحاد يف أسعار النفط العام املايض سيقودان
لعجز لدى معظم حكومات الخليج الفاريس.
ومن املتوقع أن تشهد دول باملنطقة تحسنا يف أوضاعها املالية بفضل
تعايف أس�عار النفط وتخفيف قيود اإلنتاج ،لكن العجز سيظل كبريا،
السيما يف الكويت والبحرين.
وقال�ت «فيت�ش» يف تقري�ر «نتوق�ع أن تحقق أبوظب�ي وقطر فقط
فائض�ا ماليا» .وتوقعت الوكالة أن تس�جل أبوظبي فائضا ماليا 1.1
باملئة وأن تس�جل قطر  2.4باملئة من الناتج املحيل .بينما توقعت أن
تمني السعودية ،أكرب اقتصاد يف الخليج الفاريس ،بعجز  5.3باملئة.
وأضافت« :تبني أس�عار النفط املرتفعة الالزم�ة لتحقيق توازن مايل
حج�م تحديات إصالح املالية العامة ويف معظمها تظل أعىل كثريا من
أسعار النفط الحالية أو املتوقعة».
كذلك توقعت أن يبلغ متوسط سعر برنت  58دوالرا العام الحايل ،لكن
توقعاتها طويلة املدى عند  53دوالرا.
وأش�ارت تقدي�رات «فيت�ش» إىل أن البحرين تحتاج س�عرا عند نحو
 100دوالر للربمي�ل لتحقيق توازن يف ميزانية  ،2022-2021وتحتاج
الكوي�ت أكثر م�ن  80دوالرا ،وتحتاج الس�عودية وعم�ان حوايل 70
دوالرا.

أخبار من
الصحف
والمجالت
الغارديان :بريطانية تقدم دعوى قضائية ضد وزير «التسامح» اإلماراتي
المراقب العراقي /متابعة

قدمت منظم�ة مهرجان «هاي» يف
أبو ظب�ي كيتلني ماكنم�ارا دعوى
قضائية بس�بب ما تعرضت له من
أرضار على ي�د أمير يف أب�و ظبي
تتهمه باالعتداء الجنيس عليها.
ويف تقري�ر نرشت�ه صحيف�ة
«الغاردي�ان» وأعده بن كوين ،جاء
نقال عن محام�ي ماكنمارا قولهم
إنها اتخذت هذه الخطوة بعد رفض

االدعاء الربيطاني توجيه اتهامات
للش�يخ نهيان بن مبارك آل نهيان،
أحد أف�راد العائل�ة الحاكمة يف أبو
ظب�ي ،الذي يش�غل منص�ب وزير
التسامح.
وزعم�ت ماكنم�ارا تعرضه�ا
العت�داءات جنس�ية متك�ررة
واحتج�از باطل عان�ت منه عىل يد
الشيخ يف  14ش�باط  2020يف مقر
إقامته الخاص بأبو ظبي.
وأضاف املحام�ون أنها أجربت عىل

اتخاذ الخطوة بعد رفض السلطات
الربيطانية محاكمة الش�يخ .وهو
م�ا يعطي�ه فرص�ة لالعتراف بأن
ش�يئا خطأ حدث ويعرض تسوية
ممكن�ة ،لكن احتمال ح�دوث هذا
يظل سؤاال مفتوحا.
وقال�ت رشك�ة املحام�اة املعروفة
يف لن�دن «كارت�ر -راك» التي تولت
قضي�ة ماكنم�ارا إن اإلج�راءات
املدني�ة س�تقدم حال�ة الضرورة
للمحكمة العليا يف لندن.

وعمل�ت ماكنم�ارا كمس�ؤولة عن
ترتي�ب مهرجان «ه�اي» الثقايف يف
أب�و ظب�ي بش�باط  2020وقررت
الكش�ف عم�ا ح�دث له�ا يف العام
امل�ايض والحديث رصاحة .وزعمت
أن الش�يخ اعتدى عليه�ا بعد فرتة
قصرية م�ن املهرجان ال�ذي مولته
وزارته .وكانت تعتقد عندما ذهبت
ملقابلت�ه يف س�كنه الخ�اص أنه�ا
ذاهب�ة الجتم�اع عمل مع الش�يخ
الذي ينكر االتهامات.

تليغراف :التوترات بين أوروبا وبريطانيا تتفاقم بسبب بريكست
المراقب العراقي /بغداد...

حذرت رئيس املفوضية األوروبية أوروس�وال فون
دي�ر الين من إمكانية فرض تعريفة جمركية عىل
بريطانيا ،لو فشلت يف الوفاء بالتزاماتها ىف إيرلندا
الش�مالية مع اس�تعداد أعضاء الربملان األوروبي
للتصديق عىل اتفاقية التجارة بعد بريكست.
وقالت رئي�س املفوضية األوروبية إن آليات النزاع
والتطبي�ق يف االتفاقي�ة كان�ت أساس�ية لضمان
التزام اململك�ة املتحدة باتفاق التج�ارة واتفاقية
االنس�حاب والت�ي تش�مل بروتوك�ول إيرلن�دا
الش�مالية .م�ن جانبها ،قالت فرنس�ا إن االتحاد
األوروبي سريد وسيرضب قطاعات مثل الخدمات
املالي�ة بالتعريف�ة لو ل�م تطبق بريطانيا بش�كل
مناسب اتفاق الصيد بعد االنسحاب.

وق�ال ف�ون دير الي�ن إن ه�ذه االتفاقي�ة جاءت
بأس�نان حقيقي�ة م�ع آلي�ة ملزم�ة لتس�وية
املنازع�ات وإمكاني�ة اتخ�اذ تدابير تصحيحية
أحادي�ة الجانب رضورية .وأضافت :اس�محوا ىل
أن أك�ون واضح�ة للغاي�ة ،ال نري�د أن نضطر إىل

استخدام هذه األدوات لكننا سنفعل ،ولن نرتدد يف
استخدمها لو لزم األمر.
وتقول صحيفة التليغ�راف إن بريطانيا كانت قد
أغضب�ت بروكس�ل من خلال قيامها م�ن جانب
واح�د بتمدي�د فترات الس�ماح يف الربوتوك�ول،
وب�دا املفوضي�ة األوروبية إج�راءات قانونية ضد
بريطاني�ا .وتعفى فرتات الس�ماح الصادرات من
بريطانيا إىل إيرلندا الشمالية من ضوابط الجمارك
عىل منتجات اللحوم والطرود .ووضعت بريطانيا
أيضا اس�تثناءات م�ن قواع�د االتح�اد األوروبي
بشأن الرتبة وجوازات السفر الحيوانات األليفة.
وقال فون دير الين إن مفاوضات خروج بريطانيا
من االتحاد األوروبي كانت بالغة األهمية وانطوت
عىل أكرب املخاطر.

آراء
كارثة مستشفى ابن الخطيب وجريمة حل
مكاتب المفتشين العموميين
صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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،،

ال شك ان عمل مكاتب المفتشين العموميين ال يخلو من القصور والتقصير فلقد كانت المنظومة تعاني من
تدخالت وضغوط سياسية حزبية محاصصاتية والغراض أقتصادية بحتة ال غيرها وان كانت تحت مسميات وعنوانين
ً
شكال ولكنه
براقة كما هو الحال في النظام السياسي القائم على اساس المحاصصة الطائفية والعرقية والقومية
في الحقيقة ال يعكس سوى مصالح تشكيالت خاضعة الفراد وعوائل اقطاعية في االغلب االعم منه تجاوزت تعاليم
السموات واالرض بكل سخرية ووقاحة دون حياء حتى من المرآة العاكسة التي ينظر اليها االغلب

بقلم /قيصر الهاشمي

وكذلك عانت املنظومة من وجود موظفني يف مفاصل
مكاتب املفتشين جاؤوا بواس�طة احزاب او بضغط
الوزي�ر وكانوا معوالً هداما ً للعم�ل الرقابي وهم قلة
ولك�ن مؤث�رون وايظ�ا كان هنالك تواجد ملفتشين
وموظفين بعدد مح�دود مأزومني فاق�دي للبوصلة
مهووس�ون بح�ب الش�هرة والظه�ور او بالتق�رب
لالح�زاب وان كان على حس�اب االمان�ة ومصلح�ة
الع�راق كطم�وح ش�خيص انان�ي ولكنهم قل�ة جدا ً
وم�ن جانب اخر عان�ت املنظومة م�ن قصور خارج
ارادتها بسبب ضعف قانونها (االمر  )57وعدم وجود
ارادة ترشيعية حقيقي�ة لدعم هذا القانون وتطويره
واالس�تفادة من التجرب�ة وس�لبياتها لتقويم العمل
م�ن خالل ترشيع قانون اعمق واش�مل وكذلك إعادة
تقييم لشخوص املنظومة بصورة موضوعية حيادية
بعيدا ً ع�ن تصفية الحس�ابات وبيع الذم�م وتخندق
املصالح وابعاد الضعيف والفاش�ل والفاس�د وقويم
االخرين حسب االختصاص والخربة التي يحملونها
اال ان كل ذل�ك ل�م يحص�ل لوج�ود ارادة ل�دى الكتل
السياس�ة اال م�ا رحم ربي للتخلص م�ن اي عائق او
جهة ملجرد ابداء مالحظ�ات غري ملزمة للحفاظ عىل
امل�ال العام وتقيي�م اداء الس�لطة التنفيذي�ة بمعنى
رقابة السلطة عىل نفسها
ولق�د كان احد املربرات التي س�يقت اللغ�اء مكاتب
املفتشين كما نتذك�ر جميعا ً ان مكت�ب مفتش عام
وزارة الصحة اصدر تقريرًا يخص احد املستش�فيات
قيد االس�تالم النهائي يتضم�ن مخالفات يف منظومة
السلامة واالمان وس�قوط قتيلني م�ن عمال نصب
مصاع�د ذلك املستش�فى اثن�اء التش�غيل التجريبي
وكذل�ك ع�دم مطابقة بع�ض االج�زاء الكهربائية يف
ص�االت العملي�ات وغرف الط�وارئ وغ�رف املرىض
للرشوط الفنية وبنود العقد مما يتطلب استيفاء هذه
املالحظات حفاظا ً عىل السلامة العام�ة واملال العام
وب�دالً من االلتزام بهذا التقري�ر واخذه بنظر االعتبار
تعال�ت االص�وات االس�تحمارية الضال�ة واملضلل�ة
تتباك�ى على فق�دان ف�رص افتت�اح املستش�فيات

وايق�اف عملها بس�بب مكاتب املفتشين يف حني ان
الس�بب هو املخالفات يف تنفيذ املستشفيات من قبل
ً
سياس�يا وقد توعدت تلك
الشركات املنفذة املدعومة
الرشكات بالغاء املكاتب وتحشيد جهودها لذلك وهذا
غير مخفي وعلى رؤوس االش�هاد وبدئ�ت حمالت
مس�عورة م�ع وص�ول بع�ض اصح�اب املصالح اىل
قب�ة الربملان ممن عليهم مذك�رات القاء قبض حاليا ً
يح�ول دون تنفيذه�ا (الحصان�ة ) واملتاب�ع يتذك�ر
ما تعرض له اغلب املفتشين م�ن حمالت وهجمات
وانا منهم بس�بب ملفات س�اخنة تبين دقة وصحة
اجرائن�ا الحقا ً وبعد حصول الرضر منها عىل س�بيل
املثال ملفات الفس�اد واالعمال الوهمي�ة يف الطريان

السياسة األميركيّة
هل فشلت ّ
تجاه روسيا ؟
بقلم/خالد البوهالي

عندم�ا وصل الرئي�س األمريكي جو بايدن إىل س�دة
البي�ت األبيض ،ق�ال يف خطاب�ه« :الوالي�ات املتحدة
ٌ
مس�تعدة لقيادة العالم» ،بعد
األمريكية عادت ،وهي
سنوات من سياسة «أمريكا أوالً» التي طبعت مرحلة
سلفه دونالد ترامب.
ل�ذا ،وض�ع يف أولويّ�ة سياس�ته الخارجي�ة تحجيم
النف�وذ ال�رويس وتأثريه يف املش�هد ال�دويل ،باعتبار
روس�يا «دول�ة عدوة» ،ألنه�ا تدخل�ت يف االنتخابات
الرئاس�ية األمريكي�ة يف الع�ام  ،2016عبر تمكين
الرئيس السابق دونالد ترامب من الوصول إىل الحكم،
فضالً عن قضية حقوق اإلنس�ان واملعارض الليربايل
ألكيس نافالني وقضية شبه جزيرة القرم.
جع�ل الرئي�س جو باي�دن الع�داء لروس�يا ناموس
سياس�ته الخارجية ،لكن الغرض الحقيقي من وراء
ذلك كان منع روسيا من إنشاء تحالف مستقبيل مع
الصني ،ألن األوىل بقوتها العسكرية الهائلة ،واألخرى
بقدراته�ا االقتصادي�ة والتكنولوجية والعس�كرية،
سيش�كالن ثنائي�ا ً متكامالً يق�ف يف وج�ه الهيمنة
األمريكية ،ما يضع مصالح األخرية يف العالم عىل كف
عفريت .ل�ذا ،تصور أصحاب القرار يف واش�نطن أن
ُ
الحلقة األضعف ،ويمكن احتواؤها ،نظرا ً
روسيا هي
إىل وضعيتها الجيوسياسية الدقيقة.
لذل�ك ،عم�د الرئي�س األمريك�ي إىل محاولة إش�عال
ث�وراتٍ ملون� ٍة داخل روس�يا ،عبر دعم وتش�جيع
ما س�مي بـ»منظم�ات املجتمع املدن�ي» املناهضة
للرئيس ال�رويس فالديمير بوتني ،بزعام�ة أليكيس
نافالن�ي ،لك�ن ه�ذا املخطط فش�ل ،لينتق�ل بايدن
إىل الخط�ة التالية ،وه�ي دفع أوكراني�ا إىل التحرش
بروسيا ،والوصول يف التصعيد إىل أقىص درجاته ضد
موسكو ،مع وع ٍد لسلطات كييف بتقديم مساعداتٍ
عس�كري ٍة ،والوق�وف إىل جانبه�ا يف حال�ة حص�ول
رويس عليها.
اعتدا ٍء
ٍ
ً
ال ّ
ش�ك يف ّ
أن موس�كو كانت مُ
دركة ألبع�اد املؤامرة،
ّ
وكان�ت تتوقعه�ا وتتحسّ �ب له�ا .ل�ذا ،تعاملت مع
املوق�ف من�ذ اللحظ�ة األوىل به�دو ٍء ورصام� ٍة ،عرب
حش�د قواتها العس�كرية وإجراء مناوراتٍ عسكري ٍة
بري� ٍة وبحري ٍة وجوي� ٍة ،الهدف منها توجيه رس�ال ٍة
ٌ
مس�تعدة ألسوأ االحتماالت،
صارم ٍة إىل أمريكا بأنها
بما فيها الحرب ،م�ا دفع بايدن إىل الرتاجع والتعبري
عن استعداده إلجراء لقاء قمة مع الرئيس فالديمري
بوتين يف دول�ة ثالثة ،فهل هي بداية فش�ل املخطط
األمريكي ضد روسيا؟
يف حقيقة األمر ،من السّ ابق ألوانه الحديث عن فشل

أمريكي تجاه روس�يا ،لكن ثمة م�ؤرشات عدة تؤيد
ّ
هذا االتجاه ،من بينها:
 فش�ل الوالي�ات املتح�دة األمريكيّ�ة يف إذكاءاالضطرابات داخل روس�يا ،رغم الحملات الدعائية
الغربي�ة بخصوص قضية تس�ميم املعارض الرويس
امل�وايل له�ا ألكسي نافالن�ي ،إذ نجح�ت السّ �لطات
الروس�ية يف تطويق الح�ركات االحتجاجيّة  -قبل أن
تتس�ع رقعتها وتع ّم ّ
ّ
كل املدن الروسية  -التي قامت
ٌ
فعالي�ات من املجتمع املدني مدعومة من أمريكا
بها
والدول األوروبية ،يف محاولة إلش�عال ثور ٍة ملون ٍة قد
تطي�ح بالرئيس فالديمري بوتين أو عىل األقل تقويم
س�لوكه ،يف س�يناريو مماثل ملا حص�ل يف أوكرانيا يف
العام  2014وأرمينيا يف العام .2018
 فش�ل الواليات املتحدة األمريكية يف تكوين تحالفقوي ضد روسيا عىل خلفية األحداث
أوروبي
أمريكي ٍ
ٍ
يف أوكرانيا ،إذ لم يس�اير االتحاد األوروبي واش�نطن
يف سياستها ،باس�تثناء بعض الترصيحات الصادرة
ع�ن أملاني�ا وفرنس�ا ،وكذا املمث�ل األعىل للسياس�ة
الخارجي�ة يف االتحاد األوروب�ي جوزيب بوريل ،لكن
م�ن دون أن يكون لها أي أثر ،باس�تثناء ردود الفعل
غري املؤثرة لبعض دول أوروبا الرشقية التي أش�علت
حربا ً دبلوماسية مع موسكو.
سفن حربي ٍة
 تراجع الرئيس جو بايدن عن إرس�الٍ
إىل البحر األسود ،بعدما وجّ هت موسكو تهديدا ً شدي َد
اللهج� ِة إىل أمريكا ،يف حال اقرتاب س�فنها من املياه
اإلقليمي�ة يف روس�ياّ ،
زكاها إغالق مم�ر بحر أزوف
يف وج�ه املالحة ،ونشر العديد من الس�فن الحربية
الروسية هناك.
 ال�ر ّد ال�رويس الح�ازم بط�رد  10دبلوماس�ينيأمريكيين ،ومن�ع  8مس�ؤولني س�ابقني وحاليين
أمريكيين م�ن دخ�ول األرايض الروس�ية ،ردا ً على
العقوبات التي أقرّتها واشنطن عىل موسكو.
 دعوة الرئيس جو بايدن الرئيس الرويس فالديمريبوتين إىل لقاء قم�ة تجمعهما يف دول�ة ثالثة لبحث
القضايا الخالفية بني البلدين.
من هن�اّ ،
يتض�ح ّ
أن الس�يناريوهات الت�ي وضعها
أصح�اب الق�رار يف واش�نطن يف م�ا يخ�ص طريقة
التعام�ل مع روس�يا ُبنيت على حس�اباتٍ خاطئ ٍة.
ويبدو أن اإلدارة ل�م تكن تتوقع أن رد الفعل الرويس
ً
متجهة
س�يكون بهذا الش�كل ،لتبقى األنظ�ار كلّها
نح�و لق�اء القم�ة بين الزعيمين يف األي�ام القليلة
القادمة وما ستس�فر عنه من نتائج ،فهل س�تطلق
موس�كو رصاصة الرحم�ة عىل نهج باي�دن ض ّدها
وتعلن فشل سياستها حيالها؟

املدني والخطوط الجوية وس�احات الخزن واالرصفة
يف املوانئ وتزوير املناش�ئ يف القطارات وباصات نقل
املس�افرين وتوزي�ع االرايض والتالع�ب يف االي�رادات
والجباي�ة وووووو ملف�ات تص�ل قيمته�ا اىل قرابة
ملي�ار دوالر يف فرتة وجي�زة وبالوثائق وكذلك صدور
احكام قضائية ش�جاعة من سلطتنا القضائية بحق
املدانين ومازالت قضايا كثرية قيد الحس�م ان ش�اء
الل�ه وهنالك قضية ساكش�فها خالل هذا الش�هر ان
شاء الله تتمثل بتضليل القضاء من خالل تقرير فني
مدلس املعلومات النقاذ فاس�د مدان من حكم كاد ان
يصدر بحقه واصبح بع�د ذلك وزيرا ً يف حكومة عادل
عبد املهدي التي اقيلت بسبب احداث ترشين الخالدة

وبعد حادثة مستش�فى ابن الخطيب وظهور تقارير
رقابية تشخص الخلل وعدم متابعة معالجته بسبب
الغاء مكاتب املفتشين الت�ي كان احد اختصاصاتها
وواجباتها متابعة تنفيذ تقارير ديوان الرقابة املالية
ه�ل تبني لكم حج�م جريمة الغاء مكاتب املفتشين
العموميني
علما ً انني ش�عرت بم�رارة وصعوبة العم�ل الرقابي
وع�دم الرغبة بالعودة اليه بعد ان زالت عني ضغوطه
وس�لبياته بس�بب التقاطع املجرب علي�ه واملحتم مع
جهات لديها مصالحها الفاس�دة اهم واجل واس�مى
واف�رض من الله ع�ز وجل وكتب�ه ورس�له وانبيائه
واوليائه واملراجع العظام.

االربعاء  28نيسان 2021
العدد  2577السنة الحادية عشرة
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« َفَأ ْك َثرُوا ف َ
ِيها ْال َف َس َاد»
ال يس�تطيع الرأي الع�ام أن يبقى تحت انقاض اله�ول صامتا ً أو متفرّجا ً
عىل ما يحدث من مأيس ومعان�اة يعيش ابناء املجتمع العراقي والكوارث
ت�زداد يوما ً بعد ي�وم  ،واملواطن يتلقاها وهو صابرا ً محتس�با ً وهو يتابع
املعلوم�ات املؤملة واخر فاجعة التي هزت الدنيا يف احرتاق مستش�فى ابن
الخطي�ب وتتحم�ل الدولة بش�كل كامل وبكل مؤسس�ات دون اس�تثناء
مس�ؤولية ه�ذه املصيبة وقدم�ت قرابني عىل مذبح ريحة الفس�اد النتنة
الت�ي ازكمت انوف املجتمع وال يمكن ان تس�د جوارح�ك عنها او دون ان
تقف جرائمه والسؤال املتجدد «دخان ونريان اشتعلت ،قناني االوكسجني
يف مستش�فى «ابن الخطيب» املخصص ملرىض فريوس كورونا بالعاصمة
بغ�داد ،فهي تمس حياة الناس وامنهم بصورة أساس�ية ومزدوجة و من
جه�ة أموال الدولة التي هي أموال الجميع ،وأي خس�ارة لهم ومصالحهم
 ،وأي تالع�ب به�ا يه�دد مصري أغل�ب العراقيين ،ومن جهة املؤسس�ات
ومنش�آت واي أمالك عام�ة ،ال يجوز أن تكون إدارته�ا إال امانة بيد رجل
الدولة.
الفس�اد يف الع�راق هي هواج�س موج�ودة يف اذهان االغبياء و يش�مل
البعض من الش�ق الس�يايس للدولة أي الحكام أو أعضاء الربملان أو قادة
األح�زاب السياس�ية وغريهم «إس�اءة اس�تخدام املنصب الع�ام لتحقيق
مكاس�ب خاصة وش�خصية» وهو يف استغالل السلطة من أجل الحصول
على مصالح ش�خصية ألحزاب م�ا أو لجماعات معين�ة ،فكانت مصداق
قوله س�بحانه وتع�اىل « َفأ َ ْك َثرُوا ِفي َها الْ َفسَ �ا َد «  12الفجر وال ش�ك فأن
القوة تؤدي إىل الفس�اد وبلغت مس�تويات الفقر درجات مهولة ،والبطالة
تضرب بق�وة كل مفاصل املجتم�ع الكس�يح ،ويحولون ه�ذه الظاهرة
بأفعالهم الخسيس�ة اىل مشاريع نهب حقيقي ،ممثلني بأحزاب ومكونات
وهيئات تابعة ألحزاب السلطة ،بنظام حكم يوزع حصص البلد املالية عىل
منتس�بي فلوله الرشهة ومكوناته الفاس�دة ،وبروز هذه الظاهرة بشكل
علني بفرس�انها ومافياته�ا ولصوصها ،الذين يعرفه�م القايص والداني
دون اتخ�اذ اإلج�راءات الت�ي توقف هذا النزي�ف املهول ،والق�وة املطلقة
ت�ؤدي إىل الفس�اد املطل�ق و اىل وجود عمالة وهمي�ة متغيبة ُترصف لهم
مس�تحقات دون عمل ،ورش�اوى يف العقود وتزوير الشهادات العلمية إىل
إضعاف فاعلي�ة اإلنفاق املرتبط بالتعلم .كما تؤدي الرش�وة واالحتيال يف
رشاء األدوي�ة أو املعدات الطبية إىل خف�ض معدالت البقاء عىل قيد الحياة
والحد من قدرة األطفال عىل النمو واالزدهار.
م�ن املعل�وم ان اي تط�ور يف مفاص�ل الدولة يت�م قبل كل ش�يئ بإدراك
ال�ذات نتيجة نمو الفرد العقيل والجس�دي والنفيس والتفاعل مع اآلخرين
واالقت�داء بالناجحين،و إدراك ال�ذات املهني�ة يتطور بنف�س الطريقة ،و
تظه�ر عالمات التفريق واملقارنة بني الذات واآلخرين ويالحظ الفرد أوجه
التش�ابه واالختالف�ات بين�ه وبني املحيطني ب�ه ويصبح م�دركا بصفاته
البدني�ة والعقلية .وبناء عىل ذلك يبدأ يف البحث عن هوية منفردة تش�عره
بالتميز ،ويقتدي باآلخرين الذين يش�كلون نموذج هويته ،ويتأثر الفرد يف
ه�ذه املرحلة باألح�كام واآلراء التي يتلقاها من األش�خاص ذوي األهمية
يف حيات�ه  ،ويؤثر ذلك بش�كل كبير يف تكوين «إدراك ال�ذات املهنية» الذي
يق�وده إىل ق�رارات الحكوم�ة التي تؤثر على رؤيته ملهنة املس�تقبل التي
تحق�ق املفاضل�ة وهي التي ال اعتقد بأن اي مس�ؤول عراق�ي حايل امتاز
بها او نصب باملفاضلة عىل اساس الخربة والقدرة والتخصص ،من جهة
املؤسسات ومنش�آت واي أمالك عامة ،ال يجوز أن تكون إدارتها إال امانة
بي�د رجل الدولة  .والحكومة الحالية جاءت لتحمل لواء مكافحة الفس�اد
والتأكيد عىل الش�فافية ،وأش�غلت ال�رأي العام يف ه�ذه القضية  ،وكل ما
يحدث يلف�ه الغموض وكث�رة الدهاليز ،و األبوابها رشع�ت ملجموعة من
شبهات الفساد والتالعب عىل اساس انها مقدرات الشعب ،وأصدق حاكم
من حكامنا أكذب من مسيلمة ..فال تصدقوهم أبدا .

الحظر السعودي على الصادرات الزراعية اللبنانية
ما المغزى السياسي؟
بقلم/علي عبادي

ه�ل كان اإلج�راء الس�عودي املفاجئ
بحظ�ر اس�ترياد الفاكه�ة والخض�ار
اللبناني�ة اىل اململك�ة وامل�رور عبر
أراضيه�ا متعلق�اً حصرا ً بحادث�ة
الكش�ف عن ش�حنة حبوب مخدرة يف
فاكهة الرمان ،أم أن له أبعادا ً أخرى؟
هن�اك حقائق معلنة حتى اآلن بش�أن
ش�حنة حبوب الكبتاغ�ون التي أعلنت
الس�عودية اكتش�افها عىل أنها قادمة
من طريق لبنان:
ـ الش�حنة مصدرها من خارج لبنان،
باعتب�ار أن�ه ال وج�ود ملوس�م الرمان
يف ه�ذا الفصل يف لبن�ان وال يوجد لدى
لبنان ما يص ّدره من هذه املادة ،ولبنان
مج�رد طريق عب�ور .وبالتايل ال صحة
الته�ام جه�ات لبناني�ة يف اس�تهداف
السعودية باملخدرات.
ـ املوقوفون يف القضية ،بحسب البيان
الس�عودي الرس�مي ،أربع�ة مواطنني
س�عوديني و»نازح» ،وبالت�ايل ال يبدو
أن هناك موقوفني لبنانيني يف القضية.
ـ أعلنت الس�عودية يف الفترة املاضية
اكتش�اف ش�حنات عدة من املخدرات
قادمة من دول عدة من بينها اإلمارات
وتركي�ا ولبن�ان واالردن  .فلم�اذا
اس�تهداف لبنان وح�ده بإج�راء منع
الصادرات الزراعية؟
واألهم :مل�اذا تم اللج�وء اىل منع مرور
هذه الصادرات عرب األرايض السعودية،
علم�اً ان الس�عودية ه�ي املم�ر الربي
االلزام�ي للص�ادرات اللبنانية إىل دول
الخلي�ج األخ�رى عبر األردن او عبر
العراق ؟
ـ ملاذا لم تطلب الس�لطات الس�عودية
التع�اون م�ن أجه�زة األم�ن اللبنانية
ملتابعة التحقيق يف املوضوع ،بل قفزت
مب�ارشة إىل ق�رار بمن�ع الص�ادرات
الزراعي�ة اللبنانية إليها وعربها؟ علماً
أن األجه�زة اللبنانية أحبطت يف الفرتة
املاضي�ة العديد من مح�اوالت تهريب
املخ�درات من الخ�ارج اىل لبنان ،وعرب
لبنان اىل دول عدة من بينها السعودية.
وال يمك�ن إعفاء مواطنني س�عوديني
م�ن التورط يف هذه التجارة اإلجرامية،

وسبق أن حاول أحد األمراء وهو األمري
عبد املحس�ن بن وليد بن عبد املحس�ن
ب�ن عبد العزيز آل س�عود امللقب بأمري
الكبتاغ�ون تهري�ب ح�واىل  2طن من
ه�ذه امل�ادة عبر مط�ار بيروت عام
 ،2015وتم حبس�ه يف لبنان لفرتة من
الزمن قبل أن ُيخىل سبيله العام املايض
بقرار م�ن النائب الع�ام التمييزي بعد
ضغط س�عودي لالف�راج عن�ه ،خالفاً
لق�رار رئي�س الجمهورية ب�ر ّد العفو
عنه! بالت�ايل ،أوليس تفعيل التعاون يف
مجال مكافحة تهري�ب املخدرات أكثر
فعالية من اللجوء اىل سياسة الحظر؟
ـ ه�ل تهري�ب املخ�درات مقترص عىل
توظيف الس�لع الزراعية ،أم انه يشمل
أيضا كل ان�واع املنتجات؟ وبالتايل ،هل
س�تلجأ الرياض عند كل «اكتشاف» اىل
توسيع نطاق الحظر ضد لبنان؟
صحيح أن الس�عودية تأت�ي يف املرتبة
الثانية بعد الكويت يف اس�ترياد الس�لع
الزراعي�ة اللبناني�ة ،لك�ن من�ع حظر
مروره�ا عبر االرايض الس�عودية اىل
ال�دول الخليجي�ة األخ�رى يزيد حجم
الخس�ارة اللبناني�ة ،علم�اً ان قيم�ة
إجم�ايل ص�ادرات لبنان م�ن الخضار
والفاكهة اىل الخارج بلغت  145مليون

دوالر يف العام  ،2020وتصل حصة دول
الخلي�ج منه�ا اىل نحو  ،% 55بحس�ب
رئي�س جمعي�ة املزارعين اللبنانيين
أنطوان الحويك.
ثمة م�ؤرشات اىل ان القرار الس�عودي
ال يبتع�د ع�ن مجموع�ة ضغ�وط
تفرضه�ا الس�عودية عىل لبن�ان ربطاً
بالوض�ع الداخيل اللبنان�ي والتطورات
االقليمي�ة .ويمك�ن ق�راءة أول مؤرش
م�ن الحمل�ة الواس�عة الت�ي أطلقتها
وس�ائل إعلام س�عودية ف�ور اإلعالن
ع�ن الق�رار م�ن خلال إعطائ�ه بعدا ً
سياسياً وإطالق اتهامات منمَّطة ضد
حزب الل�ه بالوق�وف وراء اس�تهداف
اململك�ة باملخ�درات ،علم�اً ان األمين
العام لحزب الل�ه أوضح تكرارا ً موقف
الحزب القطعي بش�أن حرمة التعامل
باملخ�درات وال�ذي يس�تند اىل ق�راءة
رشعي�ة ال مج�ال للته�اون به�ا أو
تأويلها حتى عىل افرتاض اس�تخدامه
ضد بيئات معادية.
املؤرش الثان�ي أن الرياض قطعت بهذا
اإلج�راء الطريق عملي�اً عىل أي انفتاح
خليجي جزئي عىل لبنان ،وتحديدا ً بعد
زي�ارة رئيس الوزراء حس�ان دياب اىل
الدوحة .ومن الصعب تفسير التزامن

بني انتهاء زيارة دياب اىل قطر وعودته
بأج�واء ايجابي�ة وبني ص�دور القرار
الس�عودي بش�أن الصادرات الزراعية
اللبنانية.
ويض�اف ذل�ك اىل تأجي�ل زي�ارة وف�د
الحكومة اللبنانية اىل بغداد التي كانت
مقررة يف  17نيس�ان الج�اري ،بطلب
م�ن الحكوم�ة العراقي�ة الت�ي تقي�م
عالقة وثيقة مس�تجدة مع السعودية.
ولم تقدم الحكومة العراقية تفسريات
مح�ددة لطلب التأجيل س�وى الحديث
عن أس�باب داخلية ،كما لم يتم تحديد
موع�د بديل ،األمر الذي يلقي ش�كوكاً
معقولة حول ما يجري.
ونع�رف أن الس�عودية تس�تخدم
األدوات اإلقتصادي�ة لتوجي�ه رس�ائل
سياس�ية ،عىل س�بيل املثال ثمة حظر
واس�ع تفرضه بصورة غري معلنة عىل
املنتج�ات الرتكية عىل خلفي�ة التباين
بين البلدي�ن يف النظ�رة اىل كثير م�ن
القضايا االقليمية ،ولكن ليس بس�بب
قضي�ة مخدرات عىل غ�رار ما تربر به
الحظر عىل لبنان.
يف الس�ياق اللبناني األوس�ع ،تستكمل
الرياض سياس�ة الحص�ار التي بدأها
ويل العهد السعودي مع احتجاز رئيس

ال�وزراء اللبناني س�عد الحريري عام
 ،٢٠١٧واألخير م�ا زال ممنوع�اً من
زيارة السعودية برغم انه ق ّدم فروض
الوالء م�ن خالل زيارته الس�عودية يف
ذروة أزم�ة محمد بن س�لمان بس�بب
قضية خاش�قجي ،وكانت تلك الزيارة
حاجة ل�ويل العهد الس�عودي من أجل
فك عزلته ورفع التهمة عنه من جانب
أحد ضحاي�اه .كما يرف�ض الحريري
تمثيل حزب الله يف حكومته املفرتضة
تحاشيا إلغضاب الحكم السعود ،لكن
ذلك لم يشفع له.
يف الخت�ام ،ينبغ�ي إيلاء اإلهتم�ام ملا
س�ييل اإلجرا َء الجديد ،مما قد يس�اعد
يف فهم أبعاده الواسعة .لكن الالفت أن
تفجري قضايا وأزم�ات جديدة يأتي يف
وقت تتعزز عالق�ات التطبيع بني دول
خليجية والع�دو الصهيوني يف مرحلة
اإلعداد للتعامل مع تحديات مشتركة
ويف مقدمه�ا توج�ه اإلدارة األمريكي�ة
إلب�رام اتفاق ن�ووي مع اي�ران ،األمر
ال�ذي يزيد توت�ر الس�عودية ويدفعها
ربم�ا لخطوات مفاجئ�ة يف حق بعض
ال�دول االقليمية ،عىل أمل أن تحس�ن
موقعه�ا التف�اويض على الصعي�د
اإلقليمي .وما األردن عنا ببعيد.

الشرقاط يتأهل لدوري الدرجة االولى
تأهل فريق ن�ادي الرشقاط لك�رة القدم ،إىل
دوري الدرج�ة األوىل ،بع�د ف�وزه يف املب�اراة
الفاصل�ة ع�ن املنطق�ة الغربي�ة على فريق
املوصل .وفاز الرشقاط بأربعة أهداف مقابل
هدفني يف املباراة الت�ي جمعت الفريقني عىل

االربعاء  28نيسان 2021
العدد  2577السنة الحادية عشرة

ملعب الساحر أحمد رايض.
وعلى صعيد اخر ،وضمن منافس�ات الجولة
الثاني�ة ل�دوري الش�باب املمت�از للموس�م
 ،2021-2020ف�از فري�ق ش�باب أربيل عىل
نظيره ش�باب الكهرباء بثالثة أه�داف دون

مقابل.
كم�ا تغل�ب فري�ق ردي�ف الصناع�ات عىل
أهداف من
نظريه رديف اإلس�كان بخمس�ة
ٍ
دون مقابل ضمن منافس�ات الجولة الثالثة
لدوري الرديف للموسم .2021-2020
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خمسة العبين عراقيين يتوقع تألقهم في كأس العرب
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أندية تحت خط اإلفالس !

محمد حمدي

س�حبت امس الثالثاء ،يف العاصم�ة القطرية الدوحة ،قرعة
بطول�ة كأس الع�رب بمش�اركة  23منتخ ًب�ا ،والت�ي تق�ام
منافساتها للفرتة مع نهاية العام الجاري.
ويش�ارك املنتخ�ب العراق�ي بمجموعة مميزة م�ن الالعبني
الذين يعول عليه�م للدفاع عن األلقاب األربعة التي حصدها
العراق يف النسخ املاضية وتزعمه البطولة.
وهن�اك مجموعة من الالعبني الذين يتوق�ع أن يربز نجمهم
باملنتخ�ب العراقي يف هذه البطولة ،نس�لط عليهم الضوء يف
التقرير التايل:
محمد قاسم
الع�ب فريق الرشطة ،حقق مع املنتخ�ب حضورًا ممي ًزا منذ

دعوته للتش�كيلة األساس�ية وتألق بش�كل الف�ت يف بطولة
خليجي  24بالدوحة وكذلك يف التصفيات املزدوجة.
ويعد قاسم من الالعبني املهاريني؛ حيث يمتاز بنظرة شاملة
للملعب ويجيد التمرير بالعمق ،ولديه تسديدات هائلة ويعد
من املواهب التي برزت بشكل الفت خالل الفرتة املاضية.
مهند عيل
املحرتف يف السيلية القطري ،ويتوقع له نجومية كبرية ،رغم
أن تجربت�ه االحرتافي�ة يف الدوري الربتغايل ل�م تكن ناجحة،
لكن عودته للدوري القطري كانت موفقة وس�جل للس�يلية
ً
أهداف�ا مؤثرة أكدت عودته للتألق .مهند يجيد ألعاب الهواء،
ولديه حس تهديفي مميز ويسجل بكلتا قدميه.

مايفيلد يعود الى سلة النفط
اعل�ن نادي النفط الريايض ،عودة العب فريقه
السلوي الس�ابق ديماريو مايفيلد ،اىل صفوفه
خالل املوسم الحايل.
وق�ال م�درب الفري�ق خال�د يحي�ى إن «ادارة
نادي النفط فاوضت الالعب ديماريو مايفيلد،
للعودة اىل الفريق ليس�تكمل مع النفط املوسم
الحايل».
واوض�ح ان «مايفيل�د وق�ع على عق�ده م�ع
نادي النفط وس�يلتحق دي ماري�و بعد انتهاء
ال�دوري الهولن�دي يف الع�ارش من ش�هر آيار
الق�ادم» ،مبين�ا ً ان «الالعب سيش�كل اضافة
كبرية للفري�ق» .يذكر ان مايفيلد مثل املنتخب
الوطني العراقي وهو أمريكي االصل.

منتخب الصاالت يواجه تايلند بالملحق
المؤهل للمونديال
وضعت القرعة منتخبنا الوطني لكرة
الصاالت أمام منتخب تايلند يف امللحق
اآلسيوي املؤهل اىل كأس العالم.
ُ
وس�يخوض املنتخب�ان مباراتين
ذهاب�ا وإيابا يف العرشي�ن والخامس
والعرشي�ن م�ن ش�هر أي�ار املقب�ل،
لتحدي�د املنتخب املتأه�ل اىل نهائيات
كأس العالم.
ُ
ويدخ�ل منتخبن�ا الوطن�ي لك�رة
الص�االت معس�كرا ً إعدادي�ا ً داخلي�ا ً
يف محافظ�ة النج�ف األرشف ،قب�ل
املش�اركة يف امللح�ق املؤهل اىل بطولة
كأس العالم ،املق�رر إقامتها يف بداية
ش�هر أيل�ول املقب�ل ،ويبدأ املعس�كر
من يوم الس�بت املقبل ويس�تمر ملدة
س�بعة أي�ام ،ويتضم�ن تكثيف�ا ً يف
الربنامج التدريب�ي لالعبني من خالل

عالء عباس
مهاج�م نادي جل فيس�نتي الربتغايل ،الع�ب موهوب نضج
بش�كل رسيع ،ومث�ل كبار األندي�ة املحلية قب�ل أن يخوض
تجربة بس�يطة مع نادي الكوي�ت الكويتي ،ومن بعدها مع
نادي جيل فيسنتي الربتغايل.
ً
أهدافا مؤثرة يف التصفيات
تألق مع املنتخب الوطني ،وسجل
املزدوج�ة ،وحقق حض�ورًا ممي ًزا ما دفع امل�درب كاتانيتش
العتماده ضمن تشكيلة املنتخب الوطني.
بشار رسن
املحترف يف صف�وف نادي قط�ر .أحد املواه�ب الرائعة التي
أكدت حضورها مع املنتخب خالل الفرتة املاضية.

ويمر رس�ن ،بحالة نض�ج كبرية بعد س�نوات من االحرتاف
مع نادي بريس�بولس اإليراني ،لينتقل املوسم الحايل إىل قطر
القط�ري ،ليكم�ل رحلته االحرتافية وبحض�ور مميز ومؤثر
م�ع الفريق ،ويمتاز بش�ار بمه�ارة فردية عالي�ة ،ويتمتع
بهدوء كبري ج ًدا.
صفاء هادي
الع�ب االرتكاز املحترف يف الدوري ال�رويس بصفوف كريليا
ً
ً
كبيرا .يعد
نضجا
س�وفيتوف .تجربت�ه االحرتافي�ة منحته
الهدوء أبرز مميزات صفاء ،كما أنه يتمركز بش�كل صحيح
ويعطل هجمات املنافسني ،ويمتاز بقطع مميز للكرة وبناء
الهجمات من الخلف ،كما أن لديه بنيان جيد.

س�تهدأ النفوس قريباً ،وتس�توعب جماهرينا الهزائم املُذلّة ألنديتنا
الكبيرة الجوي�ة والرشط�ة يف بطول�ة أندية آس�يا األبط�ال ضمن
منافس�ات دور املجموع�ات ،وم�ع م�ا راف�ق ه�ذه املباري�ات من
ترصيحات وتوقعات س�بقتها أو تلتها وصوالً اىل تعليالت األس�باب
ً
طبع�ا تناولوا
وراء املس�توى الهزي�ل عىل لس�ان املُحلّلني وهم ُكثر
املش�اركة بالعرض والتحليل الدقيق منذ أول مباراة ملمثلينا الجوية
والرشط�ة ،إال أنني لن أحيد ع�ن الرأي القائل ب�أن الالعب العراقي
يلعب بروحية املنتخب فقط ،ويقدم ُج ّل ما يستطيع إن أرتدى ألوان
الفريق الوطني.
ال ُيمك�ن ألي أحد أن يقنعنا خالف ذلك ب�أن الجوية قد حصد ثالثة
ألق�اب متتالي�ة يف بطولة كأس االتحاد اآلس�يوي وهي من بطوالت
املظالي�م أو اله�واة كم�ا هو معل�وم ،وال أري�د أن أقلّل من ش�أنها
طبعاً ،ولكنها بطولة بس�يطة ال ترقى اىل مشاركة األندية اليابانية
والسعودية واالسترالية والقطرية واإليرانية والصينية وغريها من
أندية آسيا الكربى.
ُ
آثرت هذا الرأي يف إحدى القنوات الرياضية ويبدو أنه لم ُيعجب أغلب
من كانوا يتابعونه وأولهم املحلل الريايض الذي كان يشاركني أطراف
الحدي�ث وألقى بالالئمة عىل املدربني وحمّلهم أس�باب الخس�ارات
الثقيل�ة أم�ام فرق مجموعتيهما ،وأش�ار إىل أن املدربين وصلوا اىل
الس�عودية واإلمارات مُ نتكسني منذ املباراة األوىل ولم يستطع العبنا
مجاراة الالعب يف الفرق اإليرانية والقطرية والس�عودية واإلماراتية
على حد س�واء ،وظهر الفرق واضح�ا ً يف التكنيك واإلع�داد وثقافة
الالع�ب وترصّ فه ،وصوالً اىل حديث املدربني الذي س�بق املنافس�ات
بتك�رارعب�ارةالف�رقالواض�حبينأنديتن�اوأنديته�م!
ّ
وش�ت َت
حقيق�ة أن ه�ذا الكالم وغريه ربّما أس�هم يف فتور الالعبني
أفكاره�م ،ولكن أج�زم لو أن أي فريق يف ال�دوري املحيل لعب عرش
مباري�ات أخرى أمام األهيل والدحيل واالس�تقالل لخرسها جميعاً،
فاملش�كلة القائمة هي مش�كلة إعداد طويل األم�د وتثقيف الالعب
واالرتقاء بال�دوري املحيل العراقي الضعيف والذي ال يصل اىل جودة
مباريات الدوري يف الدول األخرى.
إن املقارنة التي نجريها اليوم ألنديتنا املشاركة يف البطولة اآلسيوية
ت�كاد تكون هائلة ج�دا ً وغري منطقي�ة من توافر جميع مس�بّبات
النجاح هناك اىل غيابها هنا وأولها االحرتاف يف اإلدارة والدعم والبنى
التحتي�ة ،وهذه النقاط مهمة وليس�ت عبثية تطل�ق جزافاً ،وطاملا
كان ح�ال األندي�ة صعب�ا ً ومعه ت�ر ّدي أوضاع الدوري اىل مس�توى
مُ ره�ق فمن غري املعقول أن نص�ل بأحد أنديتن�ا اىل أبعد من دوري
املجموع�ات حت�ى وإن كان يملك رصيدا ً هائالً م�ن جمهور رائع ال
يتواف�ر لدى الغري والعبني هم أركان املنتخ�ب الوطني العراقي كما
هو الحال مع الرشطة مثالً.
وبالع�ودة اىل فرضية املنتخب�ات وتقديم الالعب لجه�ده فيها ،فإن
املنتخ�ب هو ذروة ما يمكن االهتمام به وتجميع الالعبني املحرتفني
وتوفري املدرب املحرتف واملباريات اإلعدادية مع الحماسة لدى الالعب
م�ن أجل أن ال يفوّت الفرصة كل ذل�ك يدفعه لتقديم أفضل ما لديه
ومعه�ا ظهور املنتخب العراقي متماس�كا ً ال يمت اىل ظهور األندية
بصل�ة ،أم�ا الرأي القائل ب�أن العبنا ُيبدع م�ع املنتخبات فقط ،هو
ودليل قاط�ع عىل العقلية القديمة التي
رأي صحيح،
ّ
بها وعالقة ذلك م�ع تصنيف ناديه
يتمت�ع
وحجمه محليا ً وعربيا ً وآسيوياً!

االنضباط تحرم نادي جسر ديالىمن اللعب على ارضه
اصدرت لجنة االنضباط يف الهيأة التطبيعية،
ً
حزم�ة م�ن العقوب�ات بش�أن اعرتاض�ات
األندية.
وذكرت التطبيعية يف بيان تلقت نس�خة منه
/املراق�ب العراق�ي /ان «لجن�ة االنضباط يف
الهي�أة التطبيعية ،عقدت اجتماعا ملناقش�ة
اعرتاض�ات األندي�ة واألح�داث الت�ي رافقت
املباريات».
واضافت ان «اللجنة لدى اطالعها عىل الفيديو
الخاص بمباراة (جرس دياىل والطلبة) ضمن
دوري الناشئني ،وما رافق املباراة من أحداث
ش�غب واعتداء عىل قوات أم�ن املالعب ،وبعد
االس�تماع إلف�ادات مرشف املب�اراة والطاقم
التحكيمي ومجموع�ة من قوات أمن املالعب
املوجودي�ن يف امللع�ب ،تق�رر معاقب�ة فريق
(جسر دي�اىل) للناش�ئني باإليق�اف لنهاي�ة
املوس�م ،اس�تنادا ألح�كام امل�ادة ()3 / 51
انضب�اط ،مع حرمان الن�ادي من اللعب عىل
أرضه ملدة سنة استنادا ألحكام املادة ()2 /5
م�ن الئحة االنضباط ،وذلك لعدم توفر األمان
واإلخلال باألم�ن يف امللعب من حيث سلامة
الفرق والطواقم التحكيمية واملرشفني».
وبين�ت ان «اللجن�ة قررت رد اعتراض نادي
االتص�االت على ن�ادي الصلي�خ ،وذل�ك بعد
مطالع�ة ومفاتحة قس�م املس�ابقات ،حيث
تقرر رد االعرتاض اس�تنا ًدا اىل هامش قس�م

املس�ابقات يف االتح�اد الذي ين�ص عىل عدم
وج�ود دلي�ل يخ�ص الالعبين املذكورين يف
االعرتاض».
واشارت اىل ان “اللجنة ولدى مناقشة قرارات
ً
عطفا عىل ما جاء
االتحاد الفرعي يف نينوى،
يف اعرتاض ن�ادي الحدباء عىل نادي األمواج،
ول�دى مطالع�ة الكت�ب الرس�مية لالتح�اد
الفرعي ،وتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص
االعتراض املذكور أعاله ،تق�رر إلغاء جميع
الق�رارات الصادرة من اللجن�ة التحقيقية يف
االتحاد الفرعي».
ونوه�ت اىل ان�ه «تق�رر إلغاء تش�كيل لجنة
االنضب�اط الفرع�ي يف نين�وى ،حيث س�بق
أن وجهن�ا ب�أن جمي�ع القضاي�ا ُتنظر من
قبل لجنة االنضباط املركزي�ة ،وتزويد لجنة

االنضب�اط املركزي�ة بجمي�ع األولي�ات
الخاص�ة باالعرتاض للب�ت فيه،
على ان تلغ�ى جمي�ع
الق�رارات الس�ابقة،
وتزويدنا بكشوفات
ن�ادي األم�واج
مع اس�تغناءات
ا لال عبين
ا لقا د مين
والخارجني
من النادي.

اليوسف  :الشرطة سيستفيد من مشاركته االسيوية
زي�ادة الوح�دات التدريبي�ة ،وتقديم
اإلرشادات والنصائح الفنية لهم.
ودع�ا الجهاز الفني  23العبا ،عىل أن
يختار منه�م  17العبا لتمثيل العراق
يف هذه التصفيات.
ويرشف على املنتخب ،امل�درب هيثم

بعي�وي ،يس�اعده كل م�ن ومي�ض
ش�امل وعبد الرزاق أبو الهيل ،وسالم
عودة ،وحسني شالل مدربا ً للحراس،
باإلضاف�ة إىل اإلداري طالب حسين،
واملعالج حبيب جبار ،ومدير املنتخب
عيل عيىس.

اعرب العب نادي الرشطة بكرة القدم
فه�د اليوس�ف ،عن ثقت�ه بالحضور
املس�تمر لفريق�ه يف البط�والت
اآلسيوية.
وقال اليوسف «سعي ٌد بتسجيل الهدف
لك�ن الفرح�ة كانت منقوص�ة لعدم

تحقي�ق نتيج�ة ايجابي�ة» .واضاف
«نح�اول تقدي�م يشء لجماهير
الرشط�ة يف م�ا تبقى م�ن مباريات،
الرشط�ة س�يكون دائ�م الحضور يف
البطوالت اآلس�يوية ،ودرس النسخة
الحالية سيكون ماثال أمام الجميع».

وبين ان «ك�رة الق�دم فوز
وخس�ارة ،ويقين�ا س�نقدم
مب�اراة تلي�ق بتاري�خ نادين�ا،
األوراق باتت مكشوفة للجميع،
والب�د من تغيير الص�ورة رغم
صعوبتها».

ساري يقترب من خالفة فونسيكا في روما
أقن�ع نادي روما ماوريس�يو س�اري ،املدير الفني
الس�ابق لنابويل ويوفنت�وس ،بتويل املهم�ة الفنية
للذئاب ً
خلفا لباولو فونسيكا ،القريب من الرحيل.
ويفكر روما يف إقالة فونسيكا ،يف ظل سوء النتائج
التي يعان�ي منها الفريق تحت قيادته ،خاصة وأن
كتيب�ة الذئ�اب اقرتبت م�ن فقدان فرص�ة التأهل
لدوري األبطال باملوس�م املقبل ،يف ظل ابتعاد روما
عن املركز الرابع برصيد  11نقطة.
وذك�رت صحيف�ة «كوري�ري ديللو س�بورت» ،أن

روم�ا تمكن من إقناع س�اري بت�ويل املهمة الفني
للفري�ق ،لكن هناك أزمة تعاقدية يجب عىل املدرب
حلها ،وهي أن س�اري يرتب�ط بعقد مع يوفنتوس
حتى صيف .2022
وأضاف�ت أن الن�ادي اختار س�اري ،وكذلك املدرب
اخت�ار االنضمام لروما ،حي�ث إن الطرفني لديهما
ني�ة مشتركة لب�دء رحلة رائع�ة م ًعا ،وس�يلتقي
ساري أحد مس�ؤويل النادي قري ًبا ملناقشة الخطط
املستقبلية.

الرياضية

وتابع�ت أن س�اري مقتن�ع بأن الفري�ق قادر عىل
املنافس�ة ويحتاج فقط إىل إجراء بعض التعديالت،
وه�و األمر س�يبدأ املدي�ر الريايض بالن�ادي العمل
عليه على الفور ،حيث تزعم الصحيفة أن س�اري
يري�د تعزي�ز الفريق بأربعة العبني ب�د ًءا من مركز
حراسة املرمى.
وختمت بأن ماوريس�يو يرى أن الفريق بحاجة إىل
مدافع جديد والعب خط وس�ط مث�ل جورجينيو،
باإلضافة إىل مهاجم هداف.
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اليوم ..سان جيرمان يواجه السيتي بذهاب نصف نهائي دوري االبطال
يجمع نصف النهائي الثاني باريس س�ان جريمان ومانشسرت سيتي،
اللذين يتطلعان لحصد اللقب للمرة األوىل ،ما ينذر بمواجهة مثرية تبدأ
بلقاء الذهاب الذي يقام عىل أرض الفريق البارييس.
يخوض الس�يتي ثاني نص�ف نهائي له منذ  2016عندما س�قط أمام
ريال مدريد ،بينما كان يدربه التشييل مانويل بيليجريني.
والعام املايض وتحت قيادة مدربه الحايل اإلسباني بيب جوارديوال ،ودع
السيتي البطولة عىل يد ليون الفرنيس يف ربع النهائي.
وهذا املوس�م يخوض املان س�يتي نص�ف النهائي ،بعدما ل�م يتلق أي
هزيمة يف مش�واره نح�و هذا الدور ،كما حافظ عىل نظافة ش�باكه يف
دور املجموعات وأطاح يف ثمن النهائي ببوروسيا مونشنجالدباخ ،قبل
أن يقيص بوروسيا دورتموند من ربع النهائي.
أما باريس س�ان جريم�ان بقي�ادة األرجنتيني ماوريس�يو بوكيتينو،
فمني بهزيمتين يف دور املجموعات أمام مانشستر يونايتد واليبزيج
ولكن�ه انتف�ض بعدها ليطيح بربش�لونة من ثمن النهائ�ي ،ثم حامل
اللقب بايرن ميونخ من ربع النهائي.
ويع�ود الفض�ل يف تأه�ل باريس س�ان جريمان ،ال�ذي يأمل يف خوض
النهائي الثاني له عىل التوايل ،بعد خس�ارته نهائي املوسم املايض أمام
البايرن ،بش�كل كبري إىل مهاجمه كيليان مبابي الذي أحرز  8أهداف يف
البطولة وحارسه الكوستاريكي كيلور نافاس.
م�ن جانبه قال ماوريس�يو بوكيتينو مدرب باريس س�ان جريمان إن
بيب جوارديوال نظريه يف مانشسرت سيتي هو أفضل مدرب يف العالم.
والتق�ى بوكيتين�و وجواردي�وال م�ن قب�ل س�واء يف امللع�ب أو خارج
الخط�وط ،إذ تقابال أثناء لعبهما مع الغريمني برش�لونة وإس�بانيول،
قبل أن يميض كل منهما لتويل تدريب فريقه.
كم�ا تنافس�ا يف ال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز خلال  5س�نوات قضاها
بوكيتين�و مدرب�ا لتوتنهام.وقاد املدرب األرجنتين�ي توتنهام إىل نهائي
دوري األبطال قبل عامني ،وأطاح يف طريقه بس�يتي بقيادة جوارديوال
م�ن دور الثمانية.وأبل�غ بوكيتين�و ،الذي حل محل توم�اس توخيل يف
قيادة باريس س�ان جريمان يف منتصف املوس�م الحايل ،وس�ائل إعالم
بريطانية «بالنسبة يل هو أفضل مدرب».وتابع« :أنا معجب به وأعتقد
أن�ه يقوم بمهمة رائعة ،إنه مدرب رائع ويفكر دائما يف إستراتيجيات
مختلفة ،أحب تحديه وتحدي الفرق التي يدربها».
وق�ال بوكيتينو إن خس�ارة فريقه أمام باي�رن ميونخ يف نهائي دوري
األبطال املوسم املايض ستعطيه حافزا إضافيا هذه املرة.
وأض�اف« :نمتلك الخبرة اآلن لكننا بحاجة للتعامل م�ع األمر خطوة
ما نشسرت
بخط�وة ،اآلن علين�ا الف�وز على
سيتي وهذا سيكون يف
غاية الصعوبة».

يوفنتوس مهتم بالتعاقد
مع ممفيس ديباي

أغ�رت صفقة مجانية ضمن أهداف برش�لونة،
مس�ؤويل يوفنتوس ،الطامحين لتعزيز هجوم
السيدة العجوز يف املوسم املقبل ،بأقل التكاليف.
وكش�ف تقري�ر صحفي إيط�ايل ،ع�ن اهتمام
يوفنت�وس بالتعاق�د م�ع الهولن�دي ممفي�س
ديب�اي ،مهاج�م أوليمبي�ك لي�ون ،يف املريكاتو
الصيفي املقبل.
ويعد ديباي من أهداف برش�لونة ،الذي تواصل
م�ع الالع�ب قب�ل نحو أس�بوعني ،ع�ن طريق
ماتي�و أليماني املدي�ر الريايض للبارس�ا ،وفقا
لتقارير إسبانية س�ابقة.وينتهي تعاقد ديباي
مع ليون بختام املوسم الجاري.وبحسب موقع
«كالتش�يو مريكاتو» اإليطايل ،ف�إن يوفنتوس
يس�تهدف ض�م ديب�اي يف ظ�ل تدني مس�توى
مهاجميه هذا املوسم ،والتألق الالفت للمهاجم
الهولندي.واختت�م التقري�ر بالتأكي�د على أن
ديب�اي يتصدر قائم�ة املطلوبين يف يوفنتوس
املوسم املقبل ،إال أن تأهل الفريق لدوري أبطال
أوروبا ،سيعزز فرص ضمه.
ويحت�ل يوفنت�وس املرك�ز الخام�س يف جدول
ترتيب الدوري اإليطايل هذا املوس�م ،برصيد 66
نقطة ،وهو نفس رصي�د ميالن صاحب املركز
الرابع.

برشلونة يفكر
باستعادة
خوان ميراندا
كشف تقرير صحفي إس�باني ،عن تردد
برش�لونة بش�أن اس�تعادة أح�د نجومه
الش�بان املعاري�ن ،الكتس�اب الخربة من
مشاركاته املحلية يف الليجا.
ويعد تدعيم الجبهة اليرسى للفريق الكتالوني
من أه�داف املدير الفني الهولن�دي رونالد كومان
يف ظل تواج�د الثنائي ألبا وفريب�و فقط يف مركز
الظهري األيرس.
ويتطلع برش�لونة لالس�تفادة يف الفرتة املقبلة
من العبه الش�اب خوان مريان�دا ،املعار إىل ريال
بيتيس.
وبحس�ب إذاعة «راديو كتالونيا» ،فمن املتوقع أن
ُيف ّعل برش�لونة خي�ار تمديد عقد مريان�دا ومن ثم إعارته
مجد ًدا إىل ريال بيتيس ،عىل أن يتوىل األخري دفع راتبه بالكامل.
وأضاف التقرير أن برشلونة ال يريد خسارة الالعب مجانا.
وبالت�ايل فإن الخيار األق�رب أن يتم تفعيل خي�ار تجديد عقده،
وانتظار مدى تطوره يف موس�م آخر خارج النادي ،قبل اتخاذ القرار
النهائي سواء باستعادته أو بيع عقده نهائيا لالستفادة منه ماديا.
وخاض مرياندا  21مباراة مع بيتيس هذا املوسم يف جميع املسابقات ،ونجح يف تسجيل
هدفني وصناعة آخر.
وكانت تقارير س�ابقة قد أش�ارت إىل رغبة برش�لونة يف اس�تعادة مريان�دا لتعزيز الجبهة
اليرسى يف ظل عدم اقتناع املدرب كومان بمستوى جونيور فريبو.

تحديد موعد مباراة التسيو وتورينو المؤجلة
تقرر إقام�ة مباراة التس�يو وتورينو ،التي
كان قد تم تأجيلها من  2آذار ،بسبب انتشار
إصابات كورونا يف صفوف األخري ،يوم  18آيار
املقبل ،بحسب رابطة الدوري االيطايل.
وأعلنت الرابطة ،يف بيان ،أن املباراة س�تقام بني
آخر جولتني يف الدوري االيطايل.
وق�د تك�ون ه�ذه املب�اراة
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حاس�مة ،حي�ث تتناف�س  4ف�رق (أتاالنت�ا ،وميلان،
ويوفنتوس ،ونابويل) مع التس�يو السادس ،عىل املراكز
املؤهلة لدوري األبطال.
وكان قد تم تأجيل اللقاء ،بس�بب تزايد حاالت اإلصابة
بكورونا يف تورينو.

حلم التشامبينزليغ يجبر رونالدو على مغادرة اليوفي
م�ا ي�زال الغموض يغل�ف مس�تقبل النجم
كريس�تيانو رونالدو م�ع يوفنتوس يف ظل
الش�كوك ح�ول إمكاني�ة قبول�ه بالبق�اء
م�ع بيانكونيري ،وس�ط تراج�ع الفري�ق
ومحدودية طموحاته يف املوسم املقبل.
ومنذ خروج «الس�يدة العج�وز» من دوري
أبطال أوروبا عىل يد بورتو ،بدأت الشائعات
تط�ارد نجم ري�ال مدريد الس�ابق ،بش�أن
مستقبله يف يوفنتوس.
ووضعت صحيفة «توتو سبورت» اإليطالية
الس�يناريوهات املحتملة لرونالدو يف الفرتة
املقبلة ،مؤك�دة يف تقرير لها إن الرحيل عن
يوفنت�وس ربما يك�ون الخي�ار الواقعي لـ
«الدون».

وأوضحت الصحيف�ة ،أن خروج يوفنتوس
املبك�ر م�ن دوري األبطال وكذل�ك خروجه
م�ن املنافس�ة على لق�ب الكالتش�يو هذا
املوس�م ،مع تعقد موق�ف الفريق يف التأهل
للبطولة القارية يف املوس�م املقبل ،يدعمان
تلك الفكرة.أما السبب الثاني ،فيتعلق بعدم
ق�درة يوفنتوس عىل دفع رات�ب رونالدو يف
املوس�م املقبل ،يف ظ�ل األزم�ة االقتصادية
الحالية.
وقالت إن رونالدو لن يقبل يف املوس�م املقبل
أن يق�وم ب�دور «املتف�رج» بش�أن دوري
األبط�ال يف ظ�ل عدم وضوح الرؤية بش�أن
املرك�ز الذي ق�د ينتهي إلي�ه يوفنتوس هذا
املوسم.

وعلق�ت« :بعم�ر  36عام�ا ومهم�ا كان
خارق�ا فلن يكون أمام رونال�دو العديد من
الف�رص ليحصد لقب�ه الس�ادس يف دوري
أبطال أوروبا ،وبالتايل س�يكون عليه النظر
باهتم�ام إلمكاني�ة االنتقال إىل مانشستر
يونايتد أو باريس سان جريمان».

رسميًا ..ناجلسمان يخلف فليك في تدريب البايرن
أعل�ن ن�ادي بايرن ميون�خ رس�م ًيا ،تعاقده م�ع جوليان
ناجلسمان ،املدير الفني لاليبزيج ،بد ًءا من املوسم املقبل.
يأتي تعاق�د بايرن مع املدرب األملاني الش�اب ( 33عامً ا)،
لخالف�ة هانز فلي�ك ،الذي أعل�ن رغبته يف الرحي�ل بنهاية
املوسم الجاري.
وأص�در باي�رن ميونخ ً
بيانا رس�م ًيا ،يكش�ف فيه أن عقد
ناجلس�مان يف أليانز آرينا مدته  5س�نوات ،حيث يبدأ يف 1
تموز  ،2021وسينتهي يف  30حزيران .2026
وق�ال هرب�رت هاينر ،رئي�س باي�رن ،عقب اإلعلان عن
التعاقد مع ناجلسمان« :ناجلسمان يمثل جيلاً جدي ًدا من

املدربني ،فعىل الرغم من صغر س�نه ،إال أنه يتمتع بمسرية
رائعة».
وأض�اف« :نحن مقتنع�ون بأننا مع جوليان ناجلس�مان
س�نبني عىل النجاحات العظيمة التي تحققت يف السنوات
القليلة املاضية».
وتابع« :أود أن أش�كر هانز فلي�ك نيابة عن بايرن ميونخ،
فق�د توىل قيادة فريقن�ا يف مرحلة صعبة يف عام  ،2019ثم
فاز بس�تة ألقاب ،ونأمل أن يتبعها السابع قري ًبا ،سيكون
له دائمًا مكان يف كتب تاريخ بايرن ميونخ ،ونتمنى له كل
التوفيق يف مستقبله».

الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
ابن خلدون
السياس�ة املدنية هي تدبير املنزل أو املدين�ة بما يجب
بمقتىض األخالق والحكمة ليحمل الجمهور عىل منهاج
يك�ون فيه حفظ النوع وبقاؤه .العصبية نزعة طبيعية
يف البشر م�ذ كانوا .اتب�اع التقاليد ال يعن�ي أن األموات
أحي�اء ،ب�ل أن األحياء أم�وات .إن التاري�خ يف ظاهره ال
يزيد عن اإلخبار ،ولكن يف باطنه نظر وتحقيق .أن األمة
إذا غلب�ت و ص�ارت يف ملك غريه�ا أرسع إليها الفناء و
الس�بب يف ذل�ك و الله أعلم م�ا يحص�ل يف النفوس من
التكاس�ل إذا ملك أمرها عليها و صارت باالس�تعباد آلة
لس�واها و عالة عليهم فيقرص األمل و يضعف التناسل
باآلتي
و االعتمار إنما هو عن جدة األمل  .املايض أش�به
َ
من املاء باملاء.

أبيات خالدة في الذاكرة
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لغتها ال تخلو من التهكم والسخرية

ُ
ُ
تقول»
«جورا

«صخرة عربيف» مقاتل تلبسته العسكرية وانطبعت
بشخصيته حتى في حياته المدنية
املراقب العراقي  /املحرر الثقايف...
ي�رى الناق�د والش�اعر جاب�ر محم�د جاب�ر ان
املجموع�ة القصصي�ة الجديدة للق�اص حنون
مجي�د والت�ي تحمل عن�وان «صخ�رة عربيف)
ه�ي قصص ع�ن ع�ودة مح�ارب اىل أهل�ه بعد
انته�اء الحرب وأمل�ه بالع�ودة اىل حياته املدنية
اىل أهل�ه ومجتمع�ه بع�د أن تلبس�ته الحي�اة
العس�كرية وانطبعت بش�خصيته ،مبينا ان لغة
هذه املجموع�ة القصصية ال تخل�و من التهكم
والس�خرية فضال ع�ن حضور الجان�ب النفيس
والفلسفي فيها.
وق�ال جابر يف ق�راءة نقدية خص به�ا (املراقب
العراقي)ص�در للق�اص والروائي حن�ون مجيد
كتاب�ا ً جدي�دا ً يف مج�ال القص�ة القصيرة جداً،
حمل عنوان(صخرة عربيف) .يأتي هذا الكتاب،
كاضافة لتجربة الس�ارد يف ه�ذا الفن االبداعي،
ويحم�ل التسلس�ل ( )10يف سلس�ة اصداراته يف
مجال القصة القصرية جدا ً واحتوى الكتاب عىل
( )212قص�ة قصرية ج�داً ،تباين�ت مواضيعها
وتنوعت بني الس�يايس واالجتماعي بلغة رسدية
شفيفة التخلو من التهكم والسخرية يف نهايات
بعض منها ،كما ال تخلو من االس�تذكار (فالش
ب�اك) عند تعرضه ملوضوعة الح�رب وما افرزته
م�ن تداعيات ترك�ت آثارا ً واضح�ة عىل املجتمع
العراقي.
وأض�اف :ما ن�ود أن نشير اليه يف ه�ذه الوقفة
البسيطة هو إن القاص حنون مجيد استهل كتابه
بقصة (األمريات النائمات) وهو تناص مع رواية

حنون مجيد

ا ليا با ن�ي
(كاوا بات�ا) يف روايت�ه القصيرة (األميرات
النائمات) ،لكنه تناولها من وجهة نظره ككاتب
عربي ،حيث اختلف مضمون وهدف هذه القصة
عن الرواية ،وقد رك�ز الكاتب عىل نهاية الحدث
لتبدو النهايات مختلفة جداً.
وتاب�ع :يمكن لنا ان نس�حب موضوعة التناص
نفس�ه مع قصة (صخرة عربيف) التي اختارها

الكات�ب لتكون عنوانا له�ذه املجموعة ،يبدو أن
مضم�ون ه�ذه القص�ة اليختلف ع�ن مضمون
(صخ�رة س�يزيف) ،اال أن الكات�ب اخت�ار له�ا
نهاي�ة مختلف�ة تماما بعد أن أبدل مس�ار بطل
القص�ة بركونه اىل النوم والحل�م ،وكأنه يخربنا
بش�خصية ه�ذا البط�ل الس�لبية وانهزام�ه أو
فش�له يف دحرجة الصخرة اىل األعلى ،واالنزواء
لألحالم ،كبديل ناجع ملتعة الخيال والهروب من
املسؤولية.
واش�ار اىل ان خربة الكاتب حن�ون مجيد يف هذا
الف�ن القصيص ،مكنت�ه من التالعب يف مس�ار

«وأقبل الخريف مبكرا هذا العام» رواية عراقية عن الحرب الباردة
املراقب العراقي /متابعة...
صدر عن دار شمس يف القاهرة رواية «وأقبل
الخري�ف مبكرا ه�ذا العام» للكات�ب العراقي
املهج�ري قصي الش�يخ عس�كر .الرواي�ة
تتحدث عن شاب مغرتب يحاول أن يندمج
باملجتم�ع الدنماركي فيحصل عىل عمل يف
شقة ش�خص مريض عندما يدخل الشقة
ويطل من الش�باك يقع بصره عىل مقربة
«االستر بورت» التي يمر به�ا كل يوم عىل
دراجته يف طريقه إىل املدرس�ة لكنه اليلتفت
إليه�ا أما اآلن فريى العل�م األمريكي واضحا
عن يمني املقربة والعلم الس�وفيتي ثم يعرف
بعدئذ حني يس�تطلع املكان أن س�فارتي كل
م�ن بريطاني�ا وإس�بانيا تحيط�ان به�ا من
الجان�ب الجنوب�ي  ..املقبرة الس�لحفاة...
املدرع�ة ..املكان ليس من عالم الخيال بل هو
حقيقي يف كوبنهاغن والبطل نفسه يستغرب
كونه لم يكتش�فه من قبل حين كان يمر به
كل يوم ....بالش�ك أنه رأى العلم األمريكي أو
الرويس غري أنه رآهما مثل بقية األشياء التي

التلف�ت النظر ..بط�ل الرواية وبطلة ش�ابة
دنماركية الحفيدة والعجوزالذي سوف يدفن
يف املقربة .إن هناك من يحاول أن يعاند الزمن

ويتحدى العمر ويستلهم الخيال واألثر العربي
يف مدين�ة كوبنهاغن.أيض�ا مدين�ة األلع�اب
الش�هرية التي بناه�ا القنص�ل الدنماركي يف
القرن التاسع عرش بعد أن عاد إىل كوبنهاغن
ليظ�ل يعايش أج�واء الرشق .هذه املش�اهد
واملش�اعر يمكن أن تختفي بضغطة واحدة
عىل الزر من قب�ل بريجينيف أو رينالد ريغن
و يف ه�ذا اإلطار تدور تتح�دد عالقات البطل
وأمانيه وآماله س�واء عالقت�ه مع مخدومه
املريض او مع حفيدته ..الس�يما أن الجانب
الواقع�ي يف الرواية لم يتحدد بالبطل واملقربة
املدرعة بل يف ش�خصية العجوز املريض الذي
يجد نفس�ه زمن االحتالل الن�ازي للدنمارك
ينخ�رط يف املقاوم�ة م�ن دون وع�ي..كان
يس�كن يف يف مزرع�ة يف إح�دى ضواح�ي
كوبنهاغ�ن فيس�مع صوت اصط�دام وإذا
به أم�ام طائ�رة أمريكية هبط�ت هبوطا
اضطراري�ا يف املزرع�ة وعلى متنها بعض
املالحني الذين كان�وا يظنون أنهم هبطوا
يف السويد البلد املحايد.

جابر محمد جابر
أح�داث القصص ،والتحكم بش�خصياتها بوعي
معريف مدروس بعناي�ة وبما يخدم فنية القصة،
ساعده يف ذلك خلفيته الثقافية الرصينة وتجربته
العميق�ة يف مج�ال الرسد ،واش�تغاله لس�نوات
ط�وال يف الصح�ف واملجلات األدبي�ة ،الق�ارئ
يكتش�ف امكانيات�ه ومعرفته العميق�ة باللغة
العربي�ة التي يكتب به�ا ،لذلك تأتي قصص هذه
املجموعة رغم قرصها (تكثيفها) متماس�كة يف
املبن�ى واملعنى ،وه�و على رأي (بورخس) ...ال
يرتك النهايات س�ائبة ،بل أما بادهاش�نا بحدث
غير متوقع أو بنهاي�ة س�اخرة ...كما يف قصة

تح��ول ال��روايئ نجي��ب محف��وظ فجأة وم��ن دون
س��ابق إنذار اىل مؤلف مرسح��ي ولمدة تجاوزت
الع�شر س��نوات ،وذل��ك بع��د هزيم��ة حزي��ران
ع��ام  1967وله ثمانية نصوص منش��ورة ،ولهذا
التحول اسبابه الموضوعية.
د .سعد عزيز عبد الصاحب
إذ وج�د يف الف�ن املرسح�ي مالذا رسيع�ا ونابضا
لعكس االرهاص�ات واللواعج الداخلية التي تمور
بها ال�ذات املحفوظية تجاه الهزيمة واثارها التي
ترك�ت بصم�ات غائرة يف جس�د املجتمع املرصي
وآني�ة ورسعة اس�تجابة املسرح (العرض) لفن
املؤلف الدرامي واس�ئلة املجتم�ع واملثقف امللحة
وموقفهما من الهزيمة،
بعك�س السرد ال�ذي يحت�اج اىل زم�ن طوي�ل
يف االنفت�اح على املش�كالت والعل�ل الجوهري�ة
للمجتمع وترشبها لعكس�ها بإطار فني وجمايل،
فغادر (محفوظ) آلية الكتابة الرسدية بضمرييها
الشهريين :املتكلم (األنا) والغائب (الهو) منفتحا
نح�و الش�خصيات املرسحي�ة الت�ي تبرز بذاتها
وأقوالها وس�لوكها من دون وس�يط ،داخل حدث
درامي حارض لحظة تحققه متحررة ظاهريا من
س�لطة املؤلف مصارعة ارادات االخرين بإرادتها
وتندف�ع احيان�ا مجاه�دة للتم�رد على مبدعها
إذا م�ا ح�اول ان يحركها كما ي�رى بمادة الحوار
والج�دل والحجاج ولي�س الوص�ف وبالغته ،كل
ذلك يس�تعرضه ويحلله كتاب الناقد واالكاديمي
املصري (د.حس�ن عطي�ة) املوس�وم (نجي�ب
محفوظ كاتبا مرسحا وس�ينمائيا) املنش�ور من

قب�ل الهيئ�ة العربي�ة للمسرح يف االم�ارات عام
 ،2019بعد ان استثنينا جهد محفوظ السينمائي
يف ه�ذا الع�رض الن�ه مع�روف وواض�ح للقارئ
انفتحن�ا على جه�ده املرسح�ي املس�كوت عنه
الذي اس�تفاض ب�ه (عطية) منوه�ا ملرسحياته
الثماني التي صدرت ست منها بمجموعة جاءت
تحت عن�وان (تحت املظل�ة) وضمت مرسحيات
(مشروع للمناقش�ة ،يحي�ي ويمي�ت ،الرتكة،
النجاة ،املهمة ،املطاردة) والتي كتبها بني االعوام
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رعد زامل يترجم «اللسانيات الشعرية السيميائية»
املراقب العراقي  /متابعة...
صدر عن دار شهريار كتاب رومان ياكوبسن
(اللسانيات الشعرية الس�يميائية) برتجمة
الشاعر رعد زامل.
وقال الشاعر واملرتجم رعد زامل  :إن»املفكر
ورائد اللس�انيات البنيوية رومان ياكوبسن
قام بمقاربة َّ
كل مضمار من مجاالت الجهد
البشري بطريق�ة ديناميكي�ة ومتكامل�ة،
فنش�اطه مرتبط ارتباط�ا ً عضوي�ا ً باللغة،
َّ
ب�أن اللغة حتى وإن لم تشترك
فه�و يؤمن
مب�ارشة يف عملية الخلق واإلب�داع ،يف بعض
الحاالت ،إلاّ َّ
أنها تظ�ل املثال القائم عىل مثل
ه�ذا الفعل» .وأضاف أن»طرائق اللس�انيات
الحديث�ة ،الت�ي وضعها ياكوبس�ن وزمالؤه
الدارس�ون يف حلقة موس�كو وبراغ اللغوية
اتسعت ،فهي بمثابة أساس للتحليل العلمي
أليّة لغة أو رمز فني».
وتاب�ع زام�ل أن»ياكوبس�ن ط�ور تقنيات
جذري�ة جدي�دة لتحلي�ل أنظم�ة الص�وت
اللغوية ،ما أ ّدى إىل تأسيس فرع حديث لعلم

الالمعقول في مسرحيات نجيب محفوظ
 1967و 1973ومرسحيتي (الجبل) و(الش�يطان
يع�ظ) وكتبهم�ا ع�ام  ،1979وق�راءة (عطي�ة)
مليراث (محفوظ) املرسحي تحاول ان تس�تطلع
حرك�ة النص�وص يف جدلها االبداع�ي بني زمنني
متباينين منطلق�ة من زم�ن االب�داع ذاته بحكم
معايشة واقع وزمان تلقي العمل االبداعي لحظة
نشره الول مرة م�ن دون س�جن دالالته يف غرف
االم�س املغلقة عىل ذاتها ،فق�راءة جهد محفوظ
الدرامي يج�ب ان يتوازى ل�دى املتلقي مع قراءة
املش�هد السيايس واالجتماعي ملرص يف فرتة مابني
الحربين والصدم�ة الهائل�ة التي تلقاه�ا املثقف
العرب�ي نتيج�ة ألكاذي�ب الس�لطة وتش�ويهها
للحقائ�ق وع�دم مكاش�فتها للجماهير ،فذهب
(نجيب محفوظ) اىل تي�ار مرسح العبث الدرامي
كث�ورة مض�ادة للمسرح التقلي�دي (االيهامي)
الس�ائد آنذاك ،مرسح العبث املرمز واملشفر الذي
اعلنت مؤسس�ات ثورة  1952الثقافية اقصاءه،
وه�و م�ا أدى اىل مي�ل الكثريي�ن لتلق�ي اج�واء
مرسحي�ات (محف�وظ) التجريدي�ة وش�خوصه
املؤس�لبة وموضوعات�ه املطلقة عىل ص�دى تيار
مرسح العبث بخاصة ان محفوظ نفس�ه اعرتف
ـ حسب عطية ـ يف زمن الحق بأنه تأثر فعال بهذا
املرسح وأعجبته كتابات (يونس�كو) و(س�ارتر)
و(كامو) ويذكر (محفوظ) س�بب اعجابه بتيار
مرسح العبث (هو النطباق الشكل عىل املضمون)
ص ،11ويبرر اس�باب تحوله م�ن (الواقعية) يف
السرد اىل مسرح العب�ث الدرامي فيق�ول (بعد
الهزيم�ة ش�عرت أنني فقدت اتزاني وان الش�كل
الواقعي البسيط ال يصلح للتعبري عن هذه الحالة
الت�ي كان�ت يف رأي�ي أق�رب اىل العب�ث ،فوجدت
نفسي مدفوعا لتي�ار الالمعقول والعبث بش�كل

(عزيزة وعزيز).واوض�ح :يف موضوعة الحصار
والح�رب ال�ذي مر على الش�عب العراق�ي نرى
الكات�ب يف قص�ة (الح�رب) ص 66يس�تذكر ما
أفرزت�ه هذه الحرب من آثار نفس�ية مدمرة عىل
حي�اة أبن�اء الش�عب العراقي ...يف ه�ذه القصة
الت�ي عرب عنها الكاتب من خلال عودة محارب
اىل أهل�ه بعد انتهاء الح�رب ،وأمل�ه بالعودة اىل
حياته املدنية ،اىل أهله ومجتمعه ،بعد أن تلبسته
الحياة العسكرية وانطبعت بشخصيته (قبل أن
يف�ر فزعا ً من امرأه ،التفوا علي�ه ،أوثقوه بحبل
ووضعوا مرآة أمامه)...
املرآة هن�ا انعكاس تعبريي عن واقعية األش�ياء
فشخصيته املدنية التي تصور أنها تغريت ،بفعل
الحرب ،لكنه يعود اليها مجددا.
وبين :ال تخلو قصص حن�ون مجيد من الجانب
النفيس والفلس�في ،يف قصة (ه�و وأنا) ص،68
يش�تغل الكاتب على اليومي املتداول مس�تعينا ً
باللغ�ة الش�عبية الدارج�ة ،لتمري�ر مواق�ف
وطروح�ات ش�خصيات القصص كم�ا يف قصة
(م�و زين�ة) ص 150وقص�ة (س�فر) ص،147
حيث اس�تخدم اللهج�ة املحلية لس�كان جنوب
الع�راق يف الح�وار( ...ص�دك..؟ ج�ا ..ش�وكت
ترجع.؟).
وختم :ان «صخرة عربي�ف» مجموعة قصصية
ناضج�ة ننص�ح بقراءته�ا وتناوله�ا م�ن قبل
الباحثني والدارسين لهذا الف�ن القصيص ،وهي
اضاف�ة نوعية لتجرب�ة الكاتب الكبير يف مجال
القصة القصرية جدا.

حسين محمود

قصدي النني وجدته اكث�ر تعبريا عن الحالة التي
نعيش�ها فكتبت مجموعة (تحت املظلة) ص،12
يف حين اعلنت مرسحيت�ا (الجبل) و(الش�يطان
يعظ) عودته للكتابة ضمن النس�ق الواقعي الذي
ع�رف به محف�وظ بعد انجلاء الغب�ار ووضوح
الرؤي�ة لدي�ه ،لقد ف�ارق كات�ب رواي�ات (زقاق
امل�دق) و(بداية ونهاي�ة ) و(اوالد حارتنا) ثوابته
الفنية واالسلوبية حني كتب للمرسح بتيار العبث
الذي من ضمن رشوط�ة الفكرية غياب اإلله عن
الكون ،وفقدان املعنى يف الحياة وضياع االنسان يف
املجتمع وعدم جدوى الفعل البرشي وفساد اللغة
وانعدام التواصل بني البرش ،ولهذا عد (محفوظ)
ابتع�اده ع�ن مسيرته الفكري�ة واالس�لوبية يف
الواقعي�ة مج�رد انح�راف امتد فق�ط لنحو ثالث
سنوات ،عاد بعدها اىل الشكل الواقعي خالعا ثوب
(الالمعقول) الذي انته�ت رضورته الفنية ،وذلك
بعد ان اس�تعاد توازنه العقيل والروحي بعد زلزال
هزيمة  1967املدوية ،وبالدخول لعالم (محفوظ)
املرسح�ي وبني�ة مرسحيات�ه يالحظ (د.حس�ن
عطية) يف املرسحيات الثمان (أن ستا منها تدخل
يف النطاق الزمني الذي عرب عنه محفوظ بوصفه
فرتة فق�دان االت�زان الفكري والروح�ي واللجوء
الس�لوب الكتابة العبثية ،وبس�هولة يمكن ادراج
النص الس�ادس (املطاردة) رؤية وأس�لوبا ضمن
ه�ذه املرحل�ة بوصفه�ا تمت�د اىل ما قب�ل حرب
 ،1973فتظل مرارة الهزيمة عالقة بها عىل الرغم
من مرحلة الصمود والتصدي وحرب االس�تنزاف
وتغير النظ�ام الس�يايس ،ت�دور اح�داث ه�ذه
املرسحيات الست دوما يف لحظات الغروب واقبال
اللي�ل وداخل مكان محدد وموضوع اس�ايس هو
ثنائية الحياة واملوت).

األص�وات واجرتح طرقا ً للتحقيق يف الش�عر
واملوس�يقى والفن�ون البرصية والس�ينما،
حت�ى أصبح ش�خصية محوري�ة يف تكييف

التحليل البنيوي مع تخصصات تتجاوز علم
اللغة ،بما يف ذلك الفلس�فة واألنثروبولوجيا
والنظرية األدبية».

«معلم اآللة الكاتبة» التغيرات التي تفرض نفسها على اإلنسان والحضارة
املراقب العراقي /متابعة...
تدور رواية «معل�م اآللة الكاتبة ولونه
الواح�د» للش�اعر والروائ�ي املصري
منتصر عبداملوجود ح�ول قصة معلم
كان ُيدرّس الطباعة عىل اآللة الكاتبة،
قب�ل أن ينقرض هذا الن�وع من اآلالت
َّ
وتحل محلَّه وسائل التقنية الحديثة يف
الطباعة.
ويسرتس�ل املعل�م يف ذكريات�ه متنقلاً
بني مراح�ل بدئه هذا العمل ،وس�فره
إىل الخ�ارج م�ن أج�ل تطوي�ر قدراته
واالطالع عىل آخ�ر التقنيات يف صناعة
اآلالت الكاتب�ة ،ومراحل عمله يف بلده،
وكيف آلت حاله إىل موظف هاميش بعد
أن توقف�ت حصص اآلل�ة الكاتبة ولم
يعد يم�ارس مهمته الت�ي اعتاد عليها
لسنوات طويلة.
وج�اء الكت�اب الص�ادر ع�ن «اآلن
نارشون وموزع�ون» يف األردن يف 248
صفحة من القطع املتوس�ط ،وص َّدره
عبداملوجود بإهداء ج�اء فيه« :إلي ِك يا
معزية الحزانى ،وإىل ذكرى حلم قديم،
اصطفيت به الطفل الذي ُ
كنته».
وتحف�ل الرواي�ة بالعديد من املش�اهد
الرمزية التي تحرض فيها ش�خصيات
اصطنعه�ا خي�ال البطل ال�ذي أراد أن
يضفي على كثري م�ن مالم�ح حياته
معنى إضاف ًيا؛ فهو إذ يحب يستحرض
الع�ذراء ،ويم�ارس م�ع محبوبت�ه

ً
طقوس�ا ش�كلية تحيل إىل الشخصية
التاريخي�ة م�ع الحفاظ على هيبتها
ونقائها العذري .وهو إىل ذلك ش�خص
متأمل ميال إىل فلسفة األشياء ،والنأي
عن تفاصيلها اليومية التي ال تناس�ب
رؤيته للحياة.
يص�ور عب�د املوج�ود ح�ال بطل�ه يف
أحد الفص�ول قائلاً « :ع�اد إىل مكتبه،
ن�ام لي�س رغبة يف الن�وم ،ب�ل أملاً يف
أن ت�زوره أش�باح امل�كان؛ إذ يرتس�خ

إيمان�ه برغبته�ا يف استرداد كام�ل
حقه�ا يف القصر الذي صار مدرس�ة.
لم يأته س�وى الحارس عن�د منتصف
اللي�ل ،مىض إىل الع�ذراء ،ثم عكف عىل
طقسهما حتى الصباح بشعور جارف
َّ
أن م�ا س�عت ال�روح خلف�ه يف بحثها
النه�اري ال يختلف عم�ا تبحث عنه يف
بكائها بني يدي العذراء».
ويختل�ط الواق�ع بالخيال عن�د البطل
فيقوده إىل حاالت هذيانية ال يفرق فيها
بني الوهم والواق�ع؛ األمر الذي يضفي
عىل الرسد مزي ًدا من التشويق ،ويفتج
املج�ال واس� ًعا للتأوي�ل واس�تنطاق
النص.ورغ�م النهاي�ة املأس�اوية التي
تعرض�ت له�ا «الع�ذراء» يف الحكاي�ة،
إال أن املش�اهد الختامي�ة للعمل تأخذ
القارئ إىل مساحات من األمل تجسدت
عبر «الثورة» التي ه�ي يف أغلب الظن
ثورة يناي�ر  .2011وفيها تظهر طاقة
الشباب ورغبتهم يف التغيري .بذلك يغدو
ً
وضوح�ا ،وهو
الس�ياق الزمن�ي أكثر
س�ياق ش�هد جملة من التغريات ،بد ًءا
من التغري يف تكنولوجي�ا الطباعة عرب
االنتق�ال من اآلالت الكاتب�ة إىل أجهزة
الكمبيوت�ر والهوات�ف الذكي�ة ،مرورًا
بالتغري يف وس�ائل التعبير واالحتجاج
وتعبري الش�باب عن آرائهم ،وصولاً إىل
رضورة االنتقال إىل املس�تقبل بحسب
مفاهيمه وأدواته الجديدة.
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غلق الثغرات االمنية
ق�ال املتحدث باس�م العملي�ات املشتركة اللواء
تحسين الخفاج�ي ان «داع�ش ب�دأ يتح�رك يف
االش�هر االخرية خصوصا يف مناطق شمال رشق
س�وريا عرب الح�دود» ،الفت�ا اىل ان «هناك بعض
الثغ�رات االمنية بالح�دود اال ان القوات العراقية
تجاوزته�ا من خالل انش�اء نفق بعم�ق  3أمتار
وعرض  3أمتار وسد ترابي».
وتاب�ع أن « التحال�ف ال�دويل زود الع�راق على
مدى مراحل باسلاك ش�ائكة وابراج وكامريات
مراقبة» ،معرب�ا «عن امله يف أن ينتهي موضوع
الحدود العراقية السورية وغلق جميع الثغرات».

أسلحة متطورة

وأوض�ح الخفاج�ي أن «هن�اك مش�كلة واحدة
بش�أن حص�ول الع�راق على طائ�رات حقيقة
متطورة جدا وهي التخصيصات املالية ،حيث ان
بامكان العراق رشاء سالح من اي دولة يف العالم
عن�د توف�ر التخصيص�ات املالي�ة» ،موضحا ً أن
«األزمة املالية والوباء أثرا عىل عملية التسليح».
وبني الخفاجي أن «العراق بحاجة إىل تس�ليح يف
مجال الدفاع الج�وي والبحرية ،وطريان الجيش
ال�ذي تم اختي�اره فعالً» ،مضيف�ا ً أن «الطائرات
تحتاج اىل تطوير أكثر».
وأع�رب الخفاجي ع�ن أمل�ه يف أن «يكون هناك
تط�ور يف القوة الجوية من خلال رشاء طائرات
متقدم�ة ومتطورة والذي يحتاج اىل مبالغ مالية

وأوضح الخفاجي أن «املناطيد تس�هم اس�هاما ً
كبريا ً يف اس�تتباب األمن من خالل ما تمتلكه من
منظومات وكامريات وأجه�زة متطورة ،إضافة
اىل الكامريات الحرارية التي تسهم بتطور الجهد
الفني االس�تخباري وتحقيق االس�تقرار االمني
للمجتمع وتمنع تقاط�ع املعلومات» ،مؤكدا ً أنه
«ال توج�د حصيل�ة بأعداد الكاميرات املوجودة،
لكننا نطمح بزيادتها».
وأض�اف الخفاج�ي أن «هن�اك تنس�يقا ً وعمالً
مشرتكا ً ومستمرا ً مع قوات البيشمركة ،وتم فتح
مراكز يف بغ�داد واربيل وقريبا ً يف دياىل بعد تهيئة
كافة األمور لتش�مل يف ما بع�د باقي املحافظات
العراقي�ة» ،موضح�ا ً أنه «عند اس�تهداف مطار
أربي�ل كان�ت لجن�ة التحقيق مشتركة من قبل
العملي�ات املشتركة والبيش�مركة ،وهن�اك
معلومات وامكانيات وقدرات مشرتكة».
وبين أن «م�ا تم الحص�ول عليه م�ن معلومات
ح�ول اس�تهداف مط�ار أربيل وما أعل�ن عنه يف
ما حصلنا عليه م�ن معلومات ،وما أعلن عنه يف
وس�ائل اإلعالم هو بالتأكيد يأتي بالتنس�يق مع
البيش�مركة» ،مؤك�دا ً «وجود جهد اس�تخباري
كبير ونتوقع صل�ة جهات كثيرة لذلك يجب أن
يك�ون التحقيق دقيق�ا ً ومهم�ا ً لتحديد من هي
الجهة التي قامت بذلك».

الخروقات

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
االربعاء  28نيسان  2021العدد  2577السنة الحادية عشرة

للقضاء على المحاوالت البائسة
لعصابات داعش المنهار

مناطق تس�اعد العصاب�ات االرهابية من ناحية
الجغرافي�ة والحش�ائش واملزوع�ات باالختفاء،
وسوف يكون هناك إجراء باتخاذ أمور تسهم يف
تطوير االستطالع االستخباري واألمني».
وبين الخفاجي أنه «س�يتم فتح بع�ض الطرق
الت�ي ال تؤثر عىل املواطنني م�ع تواجد عنارصنا
يف تلك املناطق».

خطط محاربة داعش

وأضاف الخفاجي أنه «تم تغيري الخطط الخاصة
بمالحقة عصابات داعش اإلرهابية ،بعد تكثيف
الجهد االستخباري واألمني حيث كانت ذا فعالية
عالية يف مالحقة التنظيمات االرهابية» ،موضحا ً
أن «هذه التنظيمات ما زالت تمثل خطرا ً كبرياً».
وكش�ف املتح�دث باس�م العملي�ات املشتركة
عن»اس�تخدام العصاب�ات االرهابي�ة أس�لوب
التهدي�د والتس�ليب من خلال القي�ام بعمليات
س�طو وخط�ف للحصول على تموي�ل ،كما أن
هناك ضعفا ً يف التطوع والتحاق العنارص معه»،
الفتا ً اىل أن «تمويله من الخارج صعب جدا ً ،ليس
مثل ما كان سابقاً».
ً
وتابع أنه «تم تجفيف منابع اإلرهاب داخليا ،أما
خارجي�ا ً فهناك مالحقة من قبل اإلنرتبول وعمل
مع كل دول العالم بشأن ذلك ،مبينا ً أن «عصابات
داعش اآلن تفتقر اىل شيئني :األول وصول األموال
لها ،والثان�ي ضعف التطوع والتح�اق العنارص

تناول املؤث�رات العقلية واملخدرات» ،موضحا ً أن
«األجهزة األمنية يف األيام القليلة املاضية حققت
انتصارات يف مجال املؤثرات العقلية واملخدرات».
ون�وه الخفاج�ي إىل أن «الع�راق كان يس�تخدم
كطري�ق ناق�ل للمخ�درات ،أم�ا اآلن فأصب�ح
يتعاطى ذلك» ،مش�ددا ً عىل رضورة «الس�يطرة
على آف�ة املخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة ومن�ع
دخولها وانتش�ارها بني الش�باب وهي رس�الة
سيئة للمجتمع العراقي».
وأش�ار اىل أن «هن�اك تقدما ً يف ه�ذا امللف نتيجة
املعلوم�ات التي حصلنا عليه�ا وتعاون االهايل»،
معرب�ا ً عن أمله يف أن «تك�ون لدى وزارة الصحة
مراكز لتأهيل متعاطي هذه املخدرات».

كبيرة ج�دا ً ألن سلاح الق�وة الجوي�ة وإدامته
مكلفة».
أم�ا يف م�ا يخ�ص الدف�اع الج�وي ،فقد أش�ار
الخفاج�ي اىل أن «موضوع الدفاع الجوي يحتاج
اىل أم�وال طائل�ة ج�داً ،ويف حال توفرها س�وف
يق�وم الع�راق بشراء أجه�زة ورادارات خاصة
ً
عملا وتطورا ً يف مجال
بذل�ك» ،مؤكدا ً أن «هناك
الدفاع الجوي ،ولكن مسألة املال والتخصيصات
املالية تشكالن عائقا ً أمام ذلك».
ولفت اىل أن «ما يمر به البلد من جائحة وأسعار
النف�ط والح�رب عىل داع�ش جميعها أس�همت
بشكل كبري يف تحديد التخصيصات املالية».
حصل العراق عىل مكانة بني كل دول العالم اثناء
مقاتلت�ه عصابات داع�ش اإلرهابي�ة وانتصاره
عليه�ا وتطهري جمي�ع األرايض العراقية أس�هم
اس�هاما ً كبيرا ً يف رف�ع اس�م الع�راق يف املحافل
الدولية ،وكذلك طور من سمعته ومن عالقاته»،
وتاب�ع أن «قي�ادة العملي�ات املشتركة غيرت
وعملت الكثري ،وهناك جهود استخبارية وأمنية
من قب�ل جمي�ع األجه�زة األمني�ة ملالحقة مثل
هكذا خروقات» ،موضح�ا ً أن «هناك عمالً كبريا ً
ولدينا معلومات وإجراءات مهمة سوف تتخذ يف
املستقبل».

استخدام املناطيد

واكد املتحدث باس�م العمليات املشرتكة ،ان «ما
حصل يف قرية الجيزاني أريد بها فتنة تعيد العراق
اىل املربع االول ،لكن حكمة العشائر وعشرية بني
تميم ووجهائها والرد الرسيع للحكومة العراقية
يف ارس�ال وفد كبري من قب�ل القائد العام للقوات
املس�لحة وال�ذي تمث�ل بوزي�ري الداخلية
والصحة ومستش�ار االمن القومي وكبار القادة
وال�وكالء ،كان له تأثري كبير وايجابي عىل اهايل
الضحايا».
وتاب�ع أنه «تم طرح مش�اكل اهايل القرية خالل
اجتم�اع عقد يف الحركات من قب�ل وزير الدفاع
م�ع الق�ادة االمنيين ،وت�م اتخ�اذ الكثير م�ن
الخطوات املهمة بناء عىل التوصيات التي خرجت
بها اللجنة والوف�د الكبري» ،معربا ً عن أمله يف أن
«يكون هناك تغيري يف الس�اعات القريبة القادمة
وينعكس عىل املوقف االمني بدياىل».
واش�ار اىل أنه «تم ارسال قوات اىل دياىل وبارشت
بعمله�ا ض�د بع�ض األه�داف التي نعتق�د بان
له�ا صل�ة بالجماع�ات االرهابي�ة ،كم�ا قدمت
لن�ا معلومات مهم�ة من جانب األه�ايل ،وعملنا
مس�تمر بوتيرة عالي�ة» ،مؤك�دا ً أن «القطعات
منفتحة وسياس�ة توزيعها أخ�ذ جانبا ً وتكتيكا ً
وأس�لوبا ً آخ�ر ،حي�ث إن توزي�ع القطع�ات
ش�ملت كاف�ة أنحاء املناط�ق التي نعتق�د بأنها

تأمني االنتخابات املقبلة

وتابع الخفاجي أن «القوات األمنية
ا لقطعا ت
نظمت األمن يف سنجار ونرشت
د ا خ�ل
ومنعت وجود املظاهر املسلحة
يف
القض�اء» ،مش�دداً« :أننا جادون
التصميم عىل نجاح اتفاق سنجار وأن يطبق».
ولف�ت اىل أن «الق�وات األمني�ة رفع�ت جمي�ع
املخلفات الحربية وهي منترشة يف كافة مفاصل
س�نجار» ،مؤك�دا ً أن «مش�كلة القض�اء ه�ي
بع�دم وجود دوائر خدمي�ة كالصحة والتجارة
والع�دل ،ألن ه�ذه الدوائر مهمة ج�دا ً لتواجد
املواطن السنجاري».
وبين أن «هناك عدة أس�باب ملنع فت�ح الدوائر
الخدمية يف س�نجار منه�ا إدارية ولوجس�تية
،ولكن يف جميع األحوال هي ليست مربرات».

محاربة املخدرات

وبني الخفاج�ي أن «األجه�زة األمنية صدرت
لها التعليمات بشأن صاالت الروليت واملالهي
األهلي�ة ألن هذه األماكن له�ا روادها ،ولذلك
كان هن�اك توج�ه يف أن يك�ون التعام�ل
خصوص�ا م�ع االماك�ن الت�ي يكث�ر فيه�ا

النجف األشرف :مواطنون يشكون قلة ساعات تجهيز الكهرباء
ش�كا مواطنون يف محافظة النجف
االرشف م�ن قل�ة س�اعات تجهي�ز
الكهرب�اء يف املحافظ�ة معربني عن
انزعاجه�م بس�بب تك�رار انقطاع
املنظومة الوطنية.
وق�ال املواط�ن عم�ار ي�ارس :إن
«الع�راق يعان�ي من نقص وس�وء
توزي�ع الطاق�ة الكهربائي�ة من�ذ
عقود ،وأن جهات خارجية تس�عى
اىل عدم إصالح البنى التحتية» ،الفتا ً
اىل أن «الفساد هو من أوصل البلد اىل
هذا الح�ال ،وأن الطاقة الكهربائية
ال تزال عىل حالها منذ  18عاما دون

تحسن».
من جانبه وأوضح رئيس املهندسني
يف مديري�ة توزيع كهرباء النجف أن
«س�وء توزي�ع الطاق�ة الكهربائية
يع�ود اىل انخف�اض ضغ�ط الغ�از
يف محط�ة انت�اج الغ�از القديم�ة،
حي�ث إن اإلنت�اج انخف�ض إىل 59
ميغا ،وانخف�اض االنتاج يف محطة
الحيدري�ة اىل  182ميغ�ا بس�بب
انخف�اض ضغ�ط الغ�از يف بع�ض
وحداته�ا» ،مشيرا ً اىل أن»دخ�ول
البعض اآلخ�ر اىل الصيانة املربمجة
أدى اىل انخف�اض التجهي�ز اىل أكثر

مدينة عريقة وموقع سياحي متميز

رفع السيطرات

قضاء
سنجار

من مئتي ميغا «.
وأك�د أن «التجهي�ز وص�ل حاليا ً اىل
أكثر من خمس�مئة ميغ�ا واط  ،أي
تجهيز ساعتني مقابل أربع ساعات
قط�ع ملرة واحدة يف الي�وم لكل حي
سكني يف املحافظة».
بدورها ،حمل�ت « الحكومة املحلية
يف محاف�ظ النج�ف األرشف ،وزارة
الكهرباء مس�ؤولية نق�ص تجهيز
املواطنين بالكهرب�اء خلال األيام
املاضية».وبين محاف�ظ النج�ف
األرشف ل�ؤي الي�ارسي أن «وزارة
الكهرب�اء تم�ارس ازدواجي�ة يف

النعمانية

وأك�د الخفاج�ي أن «هن�اك دراس�ة كلف�ت بها
قيادة العمليات املشرتكة بشأن رفع السيطرات،
وش�ملت هذه الدراسة جميع س�يطرات العراق
م�ن ش�ماله اىل جنوب�ه وم�ن رشق�ه اىل غربه،
حيث تم اعداد هذه الدراسة ،وقدم تقرير مطول
كبير بتوجيه من نائب قائد العمليات املشتركة
اىل القائ�د العام وتم االتف�اق عىل رفع جزء كبري
من هذه الس�يطرات» ،موضح�ا ً أن «هناك عمالً
باتجاه رفع جزء آخر من الس�يطرات مع االبقاء
عىل بعضها التي نعتق�د أنها مهمة جدا وعملها
مه�ميفمالحق�ةومط�اردةاإلرهابيين».
وأكد الخفاجي «تشكيل لجنة من قبل العمليات
املشرتكة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومفوضية
االنتخاب�ات لتأمين الحماية اىل جمي�ع املراكز
االنتخابي�ة ،إضاف�ة اىل تأمني وص�ول الناخبني
يف الوق�ت املح�دد والتخطي�ط لجع�ل االنتخاب
بص�ورة سلس�لة» ،الفت�ا ً اىل أن «املل�ف األمني
ه�و
لال نتخا ب�ا ت
قيادة
من مس�ؤولية
ا لعملي�ا ت
املشرتكة».

معها».

تميزها اللحمة المترابطة
والنسيج االجتماعي المتماسك

توزي�ع الحصص على املحافظات،
فف�ي الوق�ت ال�ذي تأخ�ذ بع�ض
املحافظ�ات حصص�ا ً جي�دة ،ف�إن
أخ�ذت محافظ�ة النج�ف األرشف
حص�ة إضافي�ة يت�م قطعه�ا م�ن
الس�يطرة املركزي�ة يف بغ�داد».
وش�هدت محافظة النجف األرشف
يف األيام األخيرة املاضية انخفاضا ً
يف تجهيز الطاقة الكهربائية تزامنا ً
م�ع ارتف�اع درج�ات الح�رارة  ،ما
زاد باالحم�ال على محط�ات توليد
الطاق�ة الكهربائي�ة وانخف�اض
ساعات التجهيز.

يحظ�ى قض�اء النعمانية ( 40كم) ش�مال غرب الكوت مركز محافظة واس�ط
وال�ذي تبلغ مس�احته  1103كم ،2بخصوصي�ة متميزة بحك�م موقعه الجميل
يف الجان�ب الغرب�ي لنهر دجل�ة ،فضال عن كون�ه حلقة الوصل بين املحافظات
الجنوبية ومحافظات الفرات االوس�ط عرب الطريق العام ( نعمانية ــ شوميل)،
اذ تتألف الرقعة الجغرافية للقضاء من الناحية الوحيدة له وهي «ناحية االحرار»
التي تم اكتش�اف النفط فيها ع�ام  1979وبارشت رشك�ة صينية بموجب عقد
مع وزارة النفط باألعمال الخاصة باس�تثمار النف�ط يف اآلبار املوجودة بالناحية
مطلع عام .2009
ولع�ل ال�ذي يميز القض�اء عن غريه ايض�ا هي تل�ك اللحمة املرتابطة والنس�يج
االجتماعي املتماسك بني ابنائه الذين يؤلفون ( )89الف نسمة ،اضافة اىل ()320
ارسة مهجرة ،اتخذت من قضاء النعمانية موطنا لها واندمجت مع سكانه
االصليني.
ق�ال رئيس املجلس املحيل الس�ابق للقضاء محمد مان�ع القرييش «ان النعمانية
مدينة عريقة ،انش�أها النعمان بن املنذر ملك العرب واتخذها مقرا له ،فاتسعت
رقعتها الجغرافية واس�توطنتها ارس كثرية ،وق�د تعرضت للكوارث والفيضانات
التي س�ببها نهر البغيلة الذي ال يزال يقع قريبا من املدينة والتي س�ميت باسمه
فيما بعد ،حتى اس�تبدل اس�مها من البغيلة اىل النعمانية عام  ،1930وبعد ثورة
 14تم�وز رفعت درجته�ا اىل قضاء ،وكان ذل�ك تحديدا ع�ام  ،1961لكن املدينة
رغم مرور تلك السنوات عىل تأسيسها ظلت مهملة وتعاني الكثري من االهمال يف
العهد الس�ابق ،اذ لم يلتفت لها احد عىل الرغم من التوس�ع االفقي الذي شهدته،
وكان املواط�ن يف املدينة يلمس ذلك كثريا ،اال انه ال يمكنه فعل يشء» ،مشيرا اىل
أن «املستقبل يمكن أن يكون كفيال بخلق تحوالت جذرية ،تواكب سمات املرحلة
الجديدة التي يش�هدها العراق الجديد».
واوض�ح أن «مدين�ة النعمانية يمكن أن تكون موقعا س�ياحيا متميزا ،لوقوعها
على نهر دجلة ووجود رضيح الش�اعر العربي الكبري ابي الطيب املتنبي ش�مال
املدينة ببضعة كيلومرتات ،والذي يحتضن املهرجان الس�نوي بمشاركة العرشات
م�ن الش�عراء واالدباء الذي�ن يأتون من املحافظات االخرى ،اذ س�بق وان ش�هد
الرضي�ح بعض اعم�ال الصيانة والتطوي�ر التي قامت بها دائ�رة اآلثار والرتاث،
فضلا عن وج�ود عدد كبري من البس�اتني املثمرة التي لها االث�ر البالغ يف اضفاء
ملس�ة جمالي�ة للمنطقة وتحسين الواق�ع البيئي فيه�ا» ،الفت�ا اىل ان «الواقع
الس�ياحي يف املدينة س�يكون متميزا نتيجة الس�تقرار الواقع االمني اىل حد كبري
من خالل الدور الذي يقوم به رجال الرشطة ومساندة العشائر لهم ،فاملدينة كما
هو معروف عنها تمتاز بنس�يج اجتماعي متماس�ك وفيها من العشائر العربية
االصيلة التي ترفض كل االعمال والسلوكيات التي تتقاطع مع القانون والنظام،
وقد س�جل القض�اء حالة متمي�زة عىل صعي�د املحافظة يف هذا الش�أن».تاريخ
النعمانيَّةمعالجة التجاوزات
مدي�ر دائرة التس�جيل العقاري يف قض�اء النعمانية الحقوقي حسين عبد املنعم
الغنيماوي اش�ار اىل بعض التجاوزات الحاصلة عىل عدد من االرايض والس�احات
يف املدينة ،معتربا اياها حاالت مرفوضة يحاسب عليها القانون ،رغم ان ازالة تلك
التج�اوزات هي من مهمة البلدية ،مبينا ان دائرة التس�جيل العقاري تقوم حاليا
بتنظي�م عقود البيع والرشاء بالنس�بة للعقارات الس�كنية والتجارية والزراعية،
بينما تقوم ايضا بتس�جيل وفرز القطع الس�كنية التي تقوم البلدية بتوزيعها اىل
جانب اصدار س�ندات التمليك للمواطنني ،كما ان دائرة التسجيل العقاري قامت
يف وقت س�ابق بتثبيت مس�احة اربعة دونمات لبناء السياج الذي يحيط برضيح
الشاعر الكبري املتنبي من دون أن يؤثر ذلك يف االرايض الزراعية.
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كشف مسؤول الوحدة
الهندسية في الشعبة
االقتصادية بمديرية
شهداء البصرة عماد
كاظم عن توقف
كافة المشاريع
السكنية التابعة
للمديرية والمنفذة
من قبل وزارة االعمار
واالسكان.

اسدين المخلفات الحربية
تحصد المزيد من االرواح
لقي طفلان مرصعهما وأصيب ثالثة
آخرون جروح متفاوتة نتيجة عبثهم
بمخلف حربي يف ناحية سفوان جنوب
غرب البرصة.وقال مدير الناحية طالب
الحصونة إن طفلني فارقا الحياة عىل
الف�ور أثن�اء وق�وع االنفج�ار ،بينما
نق�ل األطف�ال الثالثة إىل املستش�فى
إلس�عاف حالتهما الحرج�ة ،مبينا أن
ق�وات مكافحة املتفج�رات وصلت إىل
املوقع وإجراء الكشف والبحث عن أي
مخلف�ات حربية أخرى.هذا وتس�جل
ح�وادث مماثل�ة بين حين وآخ�ر يف
مناطق غ�رب ورشق البرصة غالبيتها
ألطفال يرعون األغنام.

أعلن�ت مديرية الدفاع املدني يف واس�ط عدم وصول اغلب
املؤسس�ات الحكومي�ة إىل مرحلة اكمال تجهي�ز املعدات
الخاصة بالسلامة واالطفاء بحس�ب م�ا أظهرته نتيجة
الكش�ف األول.وقال مدير عام الدف�اع املدني يف املحافظة
العميد س�مري رزاق عقب اجتم�اع عقد مع اللجنة األمنية
العلي�ا يف املحافظة بحضور القادة األمنيني أن هناك خطة
وضع�ت ملتابعة التزام املؤسس�ات الحكومية بتوفري هذه
املعدات سيما املؤسسات الصحية .
الفت�ا إىل أن هن�اك عملية كش�ف ثاني س�وف تق�وم بها
املديرية بعد فرتة من االن للتأكد من توفر هذه املعدات.

Almuraqeb Aliraqi NewSpaper

االربعاء  28نيسان  2021العدد  2577السنة الحادية عشرة

بسبب غياب التمويل
توقف المشاريع السكنية التابعة لمديرية الشهداء
وق�ال كاظ�م ان مش�اريع
مجمعات خالدون  1و  2و
 3و  4العم�ل فيها متوقف
من�ذ فترة طويلة بس�بب
عدم وجود االموال.
واضاف ان نسبة االنجاز يف
مرشوع خالدون  1القريب
من املدين�ة الرياضية تبلغ
 66.3%وهو عبارة عن دور
سكنية بمساحة  300مرت
ل�ذوي الش�هيدين و200
متر لذوي الش�هيد الواحد
ويتكون م�ن  1416وحدة
س�كنية وينج�ز بقيم�ة
مالية بلغت  232مليار.
موضحا ان الرشكة بارشت

المؤسسات الحكومية لم تصل إلى مرحلة السالمة

العم�ل يف الثام�ن عرش من
ش�هر يولي�و ع�ام 2011
ومدة العمل كانت انذاك 27
شهر فقط ولكنها متوقفة
من�ذ م�دة وق�د س�لمت
سندات املنازل(الطابو) اىل
العوائل املستفيدة.
ام�ا فيم�ا يتعل�ق بمجمع
خال�دون  2يف قضاء الزبري
ق�ال كاظم انه عب�ارة عن
 720شقة س�كنية ونسبة
االنجاز بلغت 65%وانطلق
العمل فيه منذ شهر يوليو
ع�ام  2012ول�م ينته�ي
العمل لنفس السبب.
ام�ا فيما يتعل�ق بخالدون
 3يف قض�اء ش�ط الع�رب
ف�ان املجمع يحت�وي عىل
 465وحدة س�كنية ونسبة
االنج�از تبل�غ  33%وب�دأ
العمل فيه يف ش�هر نيسان
ع�ام  2013وم�دة االنجاز
كان�ت محددة ب 27ش�هر
فقط.
ام�ا مشروع خال�دون 4
فان�ه يحت�وي على 1706
شقة س�كنية ولكن العمل
في�ه ضعيف جدا ً ولم تنجز
س�وى الركائ�ز والنس�بة

العراق يعيد مكانته الريادية في محيطه

ح�ددت ب 3%فق�ط وب�دأ
العم�ل في�ه يف ش�هر ايار
من عام  2014بمدة انجاز
 900يوم فقط.
واضاف كاظ�م ان حكومة
البصرة املحلي�ة طالب�ت
بتحوي�ل ه�ذه املش�اريع
الج�ل اكمالها وتس�ليمها
للمستفيدين لحل جزء من
ازمة الس�كن الت�ي يعاني
سكانها وان الوزارة لم ترد
حول طلب الحكومة
موضح�ا ً ان هن�اك حل�ول
بديل�ة كانت تمن�ح لعوائل
الش�هداء يف مقدمتها منح
مبالغ مالية تعويضية عن
الوح�دات الس�كنية ولكن
هذا االمر متوقف يف الوقت
الحايل لعدم توفر اي سيولة
او تمويل لذلك.
مشيرا ً اىل ان م�ا يمن�ح
لعوائ�ل الش�هداء يف الوقت
الح�ايل ه�و فق�ط قط�ع
االرايض الس�كنية املقدمة
من قبل الحكوم�ة املحلية
وبانتظار ان تقوم الجهات
املعنية بحل ازمة املجمعات
الكماله�ا
الس�كنية
وتوزيعها عىل املستفيدين.

مشاريع خليجي  25في طور االنجاز
اعلن�ت مديرية ش�باب ورياضة
البرصة عن متابعتها للمش�اريع
املتعلق�ة ببطول�ة خليج�ي ،25
واملالحظ�ات الت�ي أبداه�ا الوفد
الخليج�ي ،مشيرة اىل ان اغل�ب
املش�اريع هي يف ط�ور االكتمال
وتسري وفق الجدول الزمني املعد
لها.وق�ال مدي�ر املديرية صادق
الكناني أن ملعب امليناء سيكتمل
يف غض�ون أربع�ة اش�هر وهناك
فن�ادق م�ن الدرج�ة االوىل واحد
منها سيعلن عن افتتاحه يف شهر
ايل�ول ،ام�ا الطريق ال�ذي يربط
املطار باملدينة الرياضية أكد بأنه
سيكتمل قبل انطالق البطولة.
وفيم�ا يتعل�ق بدخ�ول وخروج
الجماهري الخليجي�ة للعراق قال
بأن ذل�ك يتعل�ق بتعليمات خلية
االزم�ة بالتزام�ن م�ع املوق�ف
الوبائ�ي خلال فترة انطلاق
البطولة بنهاية العام الجاري.
فيم�ا أعلن محاف�ظ البرصة عن
موافق�ة االتح�ادات الخليجي�ة
عىل حق البصرة بتنظيم بطولة
خليجي  25املقرر اجراؤها نهاية

العام  2021الجاري.
وق�ال م�ن العاصم�ة البحرينية
املنام�ة ،ان التصوي�ت ج�اء
باجماع ال�دول الخليجية العطاء
البرصة حق تنظي�م هذا املحفل،
مضيف�ا ً ان الحكوم�ة االتحادية
واملحلية ستعمل بتظافر الجهود
عىل تنظيم بطولة ناجعة يفتخر
بها العراق امام دول الخليج.
وبين ان حكومة البرصة ووزارة
الش�باب والرياض�ة س�تعمالن
على تنفي�ذ متطلب�ات البطولة
م�ن ناحي�ة اكمال ملع�ب امليناء
واملراف�ق الحيوي�ة االخرى حتى
تك�ون املحافظ�ة قادرة رس�ميا
عىل االستضافة .
وتاب�ع« ،ان دول الخلي�ج ابلغت
وزير الش�باب والرياضة عزمها
املس�اهمة برف�ع الحظ�ر ع�ن
جمي�ع املالعب العراقي�ة لتكون
تل�ك املالع�ب جاذب�ة لتنظي�م
االس�تحقاقات املقبلة بالسنوات
التي تعقب تنظيم بطولة الخليج
اي يتم اجراء املباريات مستقبال
يف عموم محافظات العراق».

مصاب قادم من الهند يحمل الساللة الفتاكة
ش�خصت وزارة الصح�ة
اع�راض اصاب�ة وبائي�ة
ملواطن يف ذي قار قادم من
الهن�د قالت انه�ا قد تكون
محتمل�ة لسلالة فريوس
كورون�ا الهندي�ة الجديدة
فيم�ا اش�ارت اىل ان ذل�ك
ليس مؤكدا عىل وجه الدقة
حتى االن.
وق�ال مدير قس�م الصحة
العام�ة يف ال�وزارة رياض
عب�د االمير الحلف�ي ان
الش�خص املص�اب رج�ل
سبعيني وصل اىل محافظة

 31قطعة أثرية معدة للتهريب
احبط�ت رشطة ميس�ان محاول�ة لتهريب قط�ع أثرية يف
منطقة سيد احمد الرفاعي جنوب غرب املحافظة.
وقال�ت الرشطة يف بيان تلقت ( املراقب و الناس) نس�خة
من�ه ان رشطة حماية اآلثار والتراث ضبطت هذه القطع
وكانت معدة للتهريب.
واش�ارت اىل اتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية وإحالتها
إىل دائ�رة املتاح�ف العام�ة التابعة اىل هيئة االث�ار والرتاث
وتم اجراء الفحص عليها م�ن قبل اللجنة الفنية املختصة
باملتحف العراقي ،دون ذكر تفاصيل اخرى.

ذي ق�ار ولدي�ه اع�راض
باإلصاب�ة وت�م اج�راء
الفحوص�ات الالزم�ة ل�ه
وظهرت املس�حة س�البة،
اال ان�ه ت�م التعام�ل مع�ه
كمص�اب ليت�م بعده�ا
تش�خيص الحال�ة ملعرفة
ما اذا كان مصابا بسلالة
كورون�ا الهندي�ة الجديدة
ام ال ،منوه�ا اىل ان�ه ت�م
حجر املالمسين له واتخاذ
اإلجراءات الوقائية.
كما أشار عبد األمري اىل انه
لي�س ل�دى وزارة الصح�ة

شهدت أسواق مدينة الكوت انخفاضا
يف أس�عار الدج�اج حي�ث بل�غ س�عر
الكيلوغ�رام  3500دينار ،بعد ان كانت
قد تج�اوزت  4آالف دينار خالل األيام
املاضية.وارجع ع�دد من باعة الدجاج
يف حديثهم الس�بب إىل وف�رة اإلنتاج يف

أي مختبرات تح�دد ن�وع
الساللة املعروفة بالهندية
منوه�ا اىل ان هناك املخترب
املركزي هو من يحدد نوع
الساللة ان كانت غريبة ام
ال.وأض�اف ان م�ن ميزات
السلالة الهندي�ة الجديدة
لفيروس كورون�ا ه�ي
انه�ا قد ال تظه�ر بفحص
ال�ـ  pcrوتمت�از برضاوة
اكبر ورسيع�ة االنتش�ار،
مشريا اىل ان مخترب فحص
السالالت س�يدخل الخدمة
خالل شهر ايار او حزيران.

العلي�ا والكف�اءات التخصصي�ة يف مجاالت
العلوم.
مشريا اىل ان مطالباتهم لم تلقى اي اهتمام
من قبل الجهات املعنية وغياب اي تخصيص
مايل للتعيني او رصف مس�تحقاتهم املالية
لذل�ك ت�م اتخاذ ق�رار تصعي�دي باالرضاب
عن اعط�اء املحارضات وال�دروس العملية
وق�د تم تبليغ العمادات بهذه الخطوة لحني
االستجابة اىل مطالبهم.

بعد نشر مفارز امنية

انخفاض معدالت الصيد الجائر بأهوار ميسان
أعلن�ت حكوم�ة ميس�ان املحلي�ة
انخفاض مع�دالت الصي�د الجائر
لألس�ماك بع�د االتف�اق م�ع ابناء
العش�ائر وس�كان مناطق االهوار
على منع الصيد بواس�طة االدوات
غير املس�موح به�ا «النت�االت»،
فضال عن نرش مفارز امنية اللقاء
القب�ض على الصيادي�ن الذي�ن

حقول املحافظة.
ولفتوا إىل زيادة اقبال املواطنني لرشاء
الدجاج هذا اليوم الذي يس�مى شعبيا
(الخ�وارة) وال�ذي يت�م في�ه توزي�ع
الدجاج على العوائل املتعفف�ة يف ليلة
النصف من رمضان.

توجه باتخاذ إجراءات السالمة في كافة المؤسسات

 300تدريسي متعاقد مع جامعة ذي قار يضربون عن العمل
قرر املئات من تدريسيي جامعة ذي قار من
املتعاقدين االرضاب عن اعطاء املحارضات
والدروس لضمان حقوقهم من املخصصات
التي اقرت ضم�ن املوازنة العامة لهذا العام
بع�د توق�ف رواتبهم من�ذ  16ش�هرا.وقال
ممث�ل عق�ود تدريس�يي الجامع�ة منتظر
فريد ان هذا التصعيد االحتجاجي يأتي بعد
الجه�ود املجانية للتدريس�يني طيلة الفرتة
املاضي�ة كونه�م م�ن اصحاب الش�هادات

اسعار الدجاج في اسواق الكوت  ..تتراجع

يس�تخدمون الطرق غري املسموح
بها.
وق�ال مع�اون املحاف�ظ قاس�م
عيسى ،ان االتف�اق ج�اء لحماية
الث�روة الس�مكية م�ن مرتكب�ي
الصي�د الجائر الذين يس�تخدمون
الكهرباء بصيد االس�ماك يف اهوار
ميسان الرشقية.

وأضاف عيىس ،ان املحافظة تشهد
االن ع�ودة لرتبية األس�ماك بعد ان
فقدت لفرتات طويلة بسبب الصيد
الجائر.ه�ذ وطالب عدد من بائعي
األس�ماك حماية مهنتهم وإيقاف
الصيد الجائر الذي يتس�بب بموت
األس�ماك الصغيرة وبالت�ايل يؤثر
عىل واقع تربية االسماك يف االهوار.

أص�در محاف�ظ ذي ق�ار أحم�د
ً
الخفاج�ي ،،توجيها ً
عاجلا ملديرية
الدف�اع املدن�ي بإج�راء ج�والت
تفتيشية ملؤسسات الدولة الخدمية
كاف�ة ،وعلى رأس�ها املستش�فيات
الحكومي�ة وغير الحكومي�ة لتتبع
إج�راءات السلامة واألم�ن والدفاع
املدني وأنظمة االستجابة للمخاطر.
وق�ال الخفاجي يف بي�ان له انه عقد
اجتماع�ا م�ع مدي�ر دائ�رة الدف�اع
املدني بهذا الشأن مشريا إىل أن فرق
الدف�اع املدني يج�ب أن تأخذ دورها
العاج�ل يف متابعة ه�ذه اإلجراءات،

وتقيي�م ش�امل ملس�توى إج�راءات
السلامة وأنظم�ة االس�تجابة
الرسيعة للمخاطر العالية والكوارث
وغريه�ا ورضورة تزوي�د إدارة
املحافظ�ة بتقاري�ر عاجل�ة ع�ن
مستوى االستعدادات وتعاون دوائر
املحافظ�ة م�ع ف�رق الدف�اع املدني
النجاز مهامها بشكل رسيع .
ويأت�ي ذل�ك على خلفي�ة إص�دار
الحكومة االتحادية توجيهات بشأن
رشوط السلامة باملستش�فيات
على خلفي�ة الح�ادث املأس�اوي يف
مستشفى ابن الخطيب.

قضاء الخضر يعلن عن
تنفيذ مشاريع بـ  22مليار دينار خالل هذا العام
كشفت اإلدارة املحلية يف قضاء الخرض بمحافظة
املثن�ى ان موازن�ة الفض�اء لهذا الع�ام بلغت 22
ملي�ار ومائ�ة وس�تة وثمان�ون ملي�ون ش�ملت
القطاعات الخدمية املهمة.
وق�ال قائم مقام القضاء رزاق حم�ود ان موازنة
القض�اء وزع�ت بلدي�ة الخضر  7.845ملي�ار
للبلدي�ة ،و  2.895لقط�اع امل�اء و  2.073ملي�ار
لقطاع الكهرباء.
واض�اف ان قط�اع املج�اري س�يكون ب 3.400
مليار فيما س�يكون لقط�اع الرتبية  1.250مليار
فضال عن  4.223لقطاع الطرق.
واشار حمود اىل ان القطاع الصحي سيشهد تنفيذ
مشاريع بـ  500مليون دينار .

غرامات «مجهولة االسباب»
ش�كا عدد م�ن س�ائقي األجرة
بمدينة الكوت م�ن تعرضهم اىل
الغرام�ات املروري�ة بالرغم من
ع�دم وج�ود عالم�ات تحذيرية
تمنعهم من التوقف.
وطال�ب ع�دد منه�م الجه�ات
املعني�ة بضرورة إيج�اد ح�ل
اىل ه�ذه املش�كلة الت�ي اثقل�ت
كاهلهم.
واض�اف آخ�رون أن اس�تمرار
عمل املوظفني يف مجال سيارات
األج�رة أرض به�م ،مطالبين
بتفعي�ل القوانني الت�ي تحد من
عمل هذه الفئات يف هذا املجال.
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اكتشاف مادة في الدماغ
تمنع تعلم اللغات
اكتش�ف باحث�ون يف مستش�فى بح�وث األطف�ال ،يف ممفيس بوالي�ة تينييس
األمريكي�ة ،الرس وراء ضع�ف تعلم اللغات بعد تخطي مرحل�ة الطفولة ،وكيف
تتحول س�هولة التعلم إىل بطء ش�ديد وضعف بمجرد تخطي السنوات األوىل من
العم�ر ،إذ وج�د الباحث�ون أن الرس يكمن يف م�ادة كيميائية يف الدماغ ،تس�مى
«أدينوسين» ،وهي تعمل عىل إبطاء تعلم اإلنس�ان اللغ�ات أو حتى العزف عىل
اآلالت املوس�يقية ،بس�بب تصاعد نش�اطها داخل الدماغ.ورب�ط الباحثون بني
إف�راز امل�ادة الكيميائية ونش�اطها يف الدماغ ،وبني عملية التعلم نفس�ها ،وهي
عالقة عكس�ية ،كلم�ا زادت املادة ضعف�ت عملية التعلم ،كما وج�دوا يف الوقت
نفس�ه أن املادة تزي�د بطبيعة الحال بع�د تخطي مرحلة الطفول�ة والدخول يف
املراح�ل العمري�ة التالي�ة .ول�دى إج�راء التجارب
العديدة على (الفرئان الصغيرة والبالغة)،
بوس�اطة مجموع�ة م�ن العقاقري ،يف
محاول�ة إلضع�اف نش�اط
م�ادة «أدينوسين»،
الباحث�ون
وج�د
إم�كان إنت�اج حب�ة
دواء إلبط�اء نش�اط
«أدينوسين» يف دم�اغ
البالغين م�ن البشر،
س�تكون
وبالت�ايل
لديه�م الق�درة على
تعل�م اللغ�ات وإتقانه�ا
بالس�هولة والرسع�ة ذاتهم�ا
ل�دى األطفال،.وق�ال ستانيسلاف
زاخارينكو ،املؤلف املش�ارك يف البحث ،والعضو
يف قس�م عل�م األعصاب التنموي ،ب�ـ« :St Judeمن خالل تعطيل إش�ارات
أدينوسين يف املهاد الس�معي ،قمن�ا بزيادة ناف�ذة التعلم الس�معي أطول فرتة
ممكن�ة ،وحت�ى مرحل�ة البل�وغ عن�د الفرئان».وأض�اف« :تقدم ه�ذه النتائج
استراتيجية واعدة لتوسيع النافذة نفسها عند البرش ،لتعلم اللغات واملوسيقى
عرب تطوير عقاقري تمنع بشكل انتقائي نشاط أدينوسني».وأظهر الباحثون أنه
عند انخفاض مس�تويات أدينوسين يف الدماغ ،اكتس�بت الفرئان البالغة القدرة
عىل التمييز بني النغمات القريبة جداً ،كما حافظت عىل هذه القدرة عدة أسابيع.

Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper

آبل تطلق خاصية التعرف على الوجه عند ارتداء الكمامة
طرح�ت آبل نظ�ام التش�غيل «آي أو
أس» اإلص�دار « »iOS14الجدي�د،
يتضم�ن خاصية التع�رف عىل الوجه
لفتح قف�ل الجهاز حتى عن�د ارتداء
الكمام�ة ،وفق ما أعلنت�ه الرشكة يف
بيان صحفي.
ويمنح التحديث للمستخدمني سلطة
أكبر على املعلوم�ات الت�ي يس�مح
للتطبيقات معرفتها ،خاصة تلك التي
تتعل�ق بالتتبع.وم�ن مزاي�ا

التحدي�ث الجدي�د ،إمكاني�ة التعرف
عىل الوج�ه لفتح قف�ل الجهاز حتى
وأنت ترتدي الكمامة ،والتي أصبحت
جزء من السلوكيات العامة لإلنسان.
وإىل جان�ب ه�ذا اإلص�دار أعلنت آبل
عن تحديث لس�اعات «أب�ل ووتش»،
والذي يحمل اس�م «،»7.4 watchOS
وال�ذي س�تحتاجه إذا أردت تفعي�ل
خاص�ة فت�ح قف�ل الجه�از وأن�ت

منذ ابت�كار اإلس�منت قبل آالف
الس�نني ،أصبح�ت الخرس�انة
مفي�دة لتق�دم الحض�ارة ،لكن
وظائفه�ا بقيت يف مج�ال البناء
يف املق�ام األول .اآلن ،ق�ام علماء
بإضاف�ة وظائ�ف جدي�دة له�ا
تتمث�ل يف التوصي�ل اإللكرتون�ي
ال�ذي يتي�ح اس�تخدامها يف
مجموعة متنوعة من التطبيقات
الجدي�دة ،ب�دءا ً م�ن التس�خني
الذاتي إىل تخزين الطاقة نارشين
بحثهم يف مجلة «فيويكال ريفيو
ماتريليز».
ويعتم�د النه�ج ال�ذي اعتم�ده
العلم�اء يف كل م�ن معه�د
ماساشوس�تس للتكنولوجي�ا
واملرك�ز الوطني الفرنيس للبحث
العلم�ي على إدخ�ال الكرب�ون
النان�وي األس�ود يف خلي�ط
اإلس�منت ،وهي م�ادة كربونية
رخيصة ذات موصلية ممتازة.
وقال�ت مع�دة الورق�ة ،نانسي
سليمان يف معهد ماساشوستس
للتكنولوجي�ا« :عندم�ا نضي�ف

الوص�ول إىل النقط�ة الت�ي
يمك�ن أن تحم�ل عيناتهم تياراً.
والحظ�وا أن هذا التي�ار له أيضا ً
نتيجة مثرية االهتمام :يمكن أن
يولد الح�رارة ،وهذا يرجع إىل ما
يعرف بتأثري «جول».

األمريكية لطب األطفال ( ، )AAPيمكنك تغذية
طفل�ك باألطعمة الصلبة عندما يبلغ من العمر
ستة أش�هر تقري ًبا ،وعىل الرغم من عدم وجود
ج�دول زمني مث�ايل ملوعد ط�رح كل مجموعة
طع�ام فردية ،فإن العديد م�ن اآلباء يتعاملون
مع حبوب األرز باعتبارها طريقة غري منطقية
لطعام الطفل األول ،بعد كل يشء ،إنه مناس�ب
وغري مكلف ويأتي بقوام طري تمامً ا مناس�ب
الصغيرة ،س�واء
ألف�واه األطفال
كا ن�ت

أوضح نيكوالس تش�انوت ،وهو
مؤلف مشارك يف الورقة يف معهد
ماساشوس�تس للتكنولوجي�ا:
«تتبادل االلكرتونات املتس�ارعة
يف املج�ال الكهربائ�ي الطاق�ة
الحركية يف كل مرة تصطدم فيها
بذرة ،مما يؤدي إىل اهتزاز الذرات
يف الش�بكة والذي يتجىل يف شكل
ح�رارة وارتف�اع يف درجة حرارة
املادة».
وكان من املهم بالنسبة له النظر
يف كيفي�ة تنفيذ هذه امل�ادة عند
مقارنتها باسرتاتيجيات التدفئة
التقليدي�ة ،مشيرا ً إىل أن�ه م�ن
املمك�ن «أن تكون ه�ذه التقنية
مثالية لتدفئ�ة األرضية الداخلية
املشعة» وعندما يصبح اإلسمنت
نفس�ه عنرص التس�خني يصبح
نظام التسخني أسهل يف الرتكيب
وأكث�ر موثوقي�ة .باإلضاف�ة إىل
ذل�ك ،يوف�ر اإلس�منت توزيع�ا ً
أكثر تجانس�ا ً للحرارة من تدوير
املياه الس�اخنة يف األنابيب تحت
األرض.

حب�وب األرز مصنوع�ة م�ن األرز البن�ي أو
األبي�ض ،فلا مان�ع م�ن أن ي�أكل األطفال ىف
س�ن مبك�رة.األرز البن�ي ذو الحب�وب الكاملة
لي�س مج�رد خي�ار صح�ي للكب�ار ،يق�دم
فوائ�د غذائي�ة لألطفال ً
أيضا تش�مل العنارص
الغذائي�ة املوجودة يف األرز البني الكربوهيدرات
الصحية ،والربوتني ،واأللياف ،وفيتامينات ب،
واملنجنيز ،والس�يلينيوم ،واملغنيسيوم ،وكذلك
مض�ادات األكس�دة.وتعزز الكربوهي�درات
املعقدة املوجودة يف األرز البني الشعور بالشبع
وتجعل بطون األطفال ممتلئة وس�عيدة ،كما
أن محتواه�ا الكبري من األلي�اف البالغ 2
جرام ل�كل ربع ك�وب قد يمن�ع ً
أيضا
اإلمس�اك الرهيب عن�د الرضع ،ويف
الوقت نفس�ه  ،تمنع مضادات
األكسدة التلف الخلوي ،بينما
تس�اعد املغذي�ات الدقيق�ة
املوج�ودة يف األرز البن�ي عىل نمو
جسم الطفل ودماغه.

مطار عمودي لسيارات األجرة الطائرة !
م�ن تص�ورات العال�م الحالي�ة
لس�يارات األج�رة الطائ�رة ،أن
تتضم�ن إيجاد أماك�ن مخصصة
إلقالعه�ا وهبوطه�ا ،حيث أعلنت
رشكة «أي هان�غ» الصينية أخريا ً
عن خطط لبناء «مطار عمودي»
يف إيطالي�ا ،س�يطلق عليه اس�م
«باوب�اب» ،بإيح�اء من ش�جرة
الباوب�اب األفريقية ،من تصميم
اس�تديو مجموع�ة «غياكارل�و
زيما ديزاين».
ووفق�ا ً ملوق�ع «يانك�و ديزاين»
للتصمي�م ،س�يكون املط�ار

مسيرك يف اتجاهه�ا ،وه�ي متاح�ة
لالستخدام يف الواليات املتحدة والصني
يف املرحل�ة الحالية.وأضافت أبل عددا
م�ن التحس�ينات على تطبي�ق «أبل

مقابل  500ملي�ون دوالر،
اس�تحوذت «تويوت�ا» عىل
وح�دة القي�ادة الذاتي�ة يف
رشك�ة «ليف�ت» األمريكي�ة
لخدمات نق�ل ال�ركاب ،يف خطوة
تؤكد طموحات رشكة صناعة السيارات اليابانية يف
هذه التكنولوجيا.
وتم تنفيذ عملية االس�تحواذ التي أعلن عنها الثالثاء،
م�ن قب�ل «ووف�ن بالن�ت هولدنغ�ز» ،وه�ي رشكة
تابع�ة لـ»تويوتا» بدأت أعماله�ا يف يناير وتركز عىل
االبتكارات واالس�تثمار يف مش�اريع مثل املدن الذكية
والروبوتات والقيادة اآللية.
وس�يضم مرشوع «ووفن بالنت» مهندسني وباحثني
يف خدم�ات النقل ،إضافة إىل أص�ول الربامج وأجهزة

فوائد عديدة يوفرها األرز البني لألطفال
ىف أول س�نة أمومة تسعى كل س�يدة ألن تتبع
نظاما صحيا يف تغذية طفلها خاصة ىف أول مرة
يأكل فيه�ا ويتناول الطع�ام ،وترغب كل أم ىف
أن تبدأ مع طفلها نظاما غذائيا مغذيا يتضمن
الكثير م�ن الحب�وب الكاملة ،ولك�ن هل األرز
مناس�ب لألطف�ال ىف الش�هور األوىل أم ال؟ هذا
ما س�تجيب عنه الس�طور التالية وفقا لتقرير
ملوقع .healthlineيعترب األرز البني من الحبوب
املغذي�ة للغاية مع الكثري م�ن الفوائد الصحية
لألطف�ال أكث�ر م�ن األرز األبي�ض.
ً
وفق�ا لألكاديمية

ترتدي الكمامة ،إذ أنها س�تعمل عىل
املصادق�ة عىل فتح األيف�ون الخاص
ب�ك عندم�ا تنظر إلي�ه وأن�ت ترتدي
القناع.وطال�ت التحديث�ات الجديدة،
املس�اعد الش�خيص« ،سيري» ،إذ
يمكن�ك اختيار صوت ال�رد الذي تريد
أن تسمعه من خالل خيارات متنوعة
قريب�ة م�ن األص�وات الحقيقي�ةويف
تطبيق الخرائط ،أضافت أبل خاصية
تمكنك من اإلبلاغ عن الحوادث أثناء
التنقل ،حيث س�تظهر
لك على الخريطة
إذا اختــ�رت

بودكاس�ت» بما يس�اعد املس�تخدم
تنزي�ل الحلقات التي يريد االس�تماع
له�ا ،أو اكتش�اف برامج بودكاس�ت
جديدة.

«تويوتا» تقتحم سباق «السيارات ذاتية القيادة»

ابتكار إسمنت يوصل الكهرباء ويولد الحرارة !
جزيئ�ات س�وداء م�ن الكربون
النانوي فإن الخرسانة تنتقل من
كونها عازلة إىل مادة موصلة».
وق�د وجد العلماء أن�ه من خالل
دم�ج الكرب�ون النان�وي بحجم
 %4يف خليطه�م ،يس�تطيعون

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

عامودي�ا ً مبتك�را ً مس�تداما ً بيئيا ً
ينت�ج الطاق�ة ويعي�د ش�حن
الس�يارات الطائرة م�ن دون طيار
السلكياً.
ويف غض�ون ذل�ك ،فق�د قام�ت
الرشك�ة الصينية بتطوي�ر املركبة
«ايفت�ول» لإلقلاع والهب�وط
العمودي الكهربائي والتي ستكون
ق�ادرة عىل نق�ل راك�ب أو راكبني
(نم�وذج أويل) لنقلهم�ا بش�كل
مس�تقل إىل وجهتهم�ا ،وقام�ت
بتس�ليم  40س�يارة أج�رة جوي�ة
عامل�ة للزبائن ألغ�راض االختبار

والتدريب والعرض التوضيحي.
املطار عبارة عن برج يبلغ ارتفاعه
 30مترا ً م�ع نواف�ذ بزاوي�ة 360
درج�ة .س�يتم بن�اؤه م�ن الفوالذ
والخشب امللمع.
ووفق�ا ً للتصميم ،س�يأخذ الركاب
مصعدا ً إىل املنصة لإلقالع والهبوط
على رشفة الس�طح ،حي�ث توجد
تح�ت الرشف�ة غرف�ة انتظ�ار
باإلضاف�ة إىل مطع�م بانورام�ي
بمس�احة  20مترا ً مربع�ا ً يوف�ر
إطلاالت على املناظ�ر الطبيعي�ة
الخصبة.

االستش�عار وأنظمة القي�ادة اآللي�ة ملواصلة تطوير
التكنولوجيا ،وفقا لرشكة «تويوتا».
وق�ال جيم�س كوفن�ر الرئي�س التنفي�ذي لـ»ووفن
بالن�ت»« :س�تكون هذه الصفقة أساس�ية يف نس�ج
األشخاص واملوارد والبنية التحتية معا ،وستساعدنا
على تغيري العالم الذي نعيش في�ه من خالل تقنيات
النق�ل الت�ي يمكن أن تحقق مس�تقبال أكثر س�عادة
وأمانا لنا جميعا».
ووقع�ت «ووف�ن بالنت» و»ليف�ت» أيض�ا اتفاقيات
تجارية الس�تخدام نظام «ليفت» وبيانات األس�طول
الخاص بها ،لترسيع تسويق التكنولوجيا.
وأش�ارت «تويوت�ا» أيض�ا إىل أن الصفق�ة س�تعني
أن «ووف�ن بالن�ت» ستس�تخدم طوكيو وبال�و ألتو
وكاليفورنيا ولندن كمواقع لها.

شاشة ألعاب جديدة مقاس  27بوصة
تطل�ق أل ج�ي لإللكرتوني�ات
الش�هر املقبل شاش�تها لأللعاب
مق�اس  27بوص�ة الجدي�دة يف
الس�وق الكوري�ة ،حيث تس�عى
الرشكة إىل توس�يع مبيعاتها من
منتج�ات تكنولوجيا املعلومات يف
ظل موج�ة البق�اء يف البيت التي
تسببت فيها جائحة كورونا.
س�تطرح شاش�ة ال ج�ي 27
ان�ش الترا ،الت�ي تحم�ل اس�م
« ،»27GP950يف األسواق املحلية
بس�عر يبل�غ  1.09ملي�ون وون
( 980دوالرا).
ويت�م بي�ع الشاش�ة الجدي�دة،
الت�ي ت�م عرضه�ا يف مع�رض
االس�تهالكية
اإللكرتوني�ات
الرقمي�ة بالكامل لع�ام  2021يف
يناير امل�ايض ،يف بعض األس�واق
املنتق�اة يف أمري�كا الش�مالية
وأمريكا الجنوبية.
يمك�ن للشاش�ة الجدي�دة توفري
تجرب�ة ألع�اب سلس�لة بمع�دل
تحدي�ث يبل�غ  160هرت�ز ،وفقا
لرشك�ة إل ج�ي .كما أنه�ا تدعم

معدل تحديث متغري HDMI
 2.1للصور السائلة.
وتأم�ل إل ج�ي أن
يتمكن املنتج الجديد
م�ن تحقيق مبيعات
رسيع�ة يف ظ�ل
الطل�ب املتنامي عىل
شاش�ات األلع�اب.
وم�ن املتوق�ع أن
ينمو سوق شاشات
األلع�اب العاملي�ة إىل
 19.7ملي�ون وحدة
يف  ،2021ارتفاع�ا
م�ن  14.3ملي�ون
وحدة قبل عام ،وفقا
لرشكة إنرتناشيونال
دات�ا متعقبة الس�وق.ويف الوقت
نفس�ه ،س�تطلق إل ج�ي جهاز
كمبيوت�ر محم�ول مق�اس 15
بوصة الشهر املقبل ،لتوسع خط
إنتاجه�ا م�ن أجه�زة الكمبيوتر
املحمولة التي صدرت
بمقاس�ات  14و 16
و.17

الفلفل الحار يُقلل من اإلصابة بالسرطان وأمراض القلب
كشفت دراسة أمريكية أن الفلفل الحار
يتمت�ع بمجموعة م�ن الفوائد الصحية،
وأن هن�اك عالق�ة بين ط�ول العم�ر
االفرتاىض واستهالك الفلفل الحار ،حيث
يس�اعد ىف الوقاية من اإلصابة بأمراض
القل�ب واألوعي�ة الدموي�ة والرسط�ان،
ً
وفقا ملا ذكره موقع «إكسربيس».
البح�ث مس�تمر بعمق بش�أن العنارص
الغذائي�ة األكث�ر فائ�دة لتعزي�ز ط�ول
العم�ر ،وأث�ار الفلف�ل الح�ار اهتم�ام
املجتم�ع العلمى لهذا الس�بب عىل وجه
التحدي�د ،حي�ث وج�دت الدراس�ات أن
تن�اول الفلف�ل الح�ار ل�ه تأثير مضاد

لاللتهابات ولألكسدة والرسطان ويرجع
ذل�ك الحتوائ�ه عىل م�ادة الكابسيسين
وهو املرك�ب الذى يعط�ي الفلفل الحار
خصائص�ه الخفيف�ة إىل الح�ادة عن�د
تناوله.
وأش�ارت نتائ�ج العدي�د من الدراس�ات
إىل أن األش�خاص املش�اركني ىف الدراسة
والذي�ن تناولوا الفلفل الح�ار انخفضت
لديه�م مع�دل وفي�ات القل�ب واألوعية
الدموي�ة بنس�بة  ،%26وكذل�ك الوفيات
الناجمة عن اإلصابة بالرسطان بنس�بة
 ،%23وكذل�ك انخفضت مع�دل الوفيات
الناجمة عن أسباب أخرى بنسبة .%25

م�ن جانب�ه ،قال كبير املؤلفني بو ش�و
طبي�ب القل�ب ىف مستش�فى القل�ب ىف
كليفالن�د كلينيك بالوالي�ات املتحدة ،إنه
فوج�ئ عندم�ا وج�د ىف هذه الدراس�ات
ً
س�ابقا أن االس�تهالك املنتظم
املنشورة
ً
للفلف�ل الح�ار مرتبطا بتقلي�ل املخاطر
بش�كل عام لجميع األس�باب واألمراض
القلبي�ة الوعائية والوفي�ات بالرسطان،
ً
موضحا أنه من املس�تحيل القول بشكل
قاط�ع أن تناول املزيد م�ن الفلفل الحار
يمكن أن يطيل العمر ويقلل من الوفيات،
فهن�اك حاجة إىل مزيد من البحث لتأكيد
هذه النتائج األولية.

تطبيق هاتفي لتشخيص مرض توحد األطفال

طور باحثون من الواليات
ً
تطبيق�ا يمكن�ه
املتح�دة
تش�خيص م�رض التوحد
ل�دى األطف�ال الذي�ن تقل
أعمارهم عن  16شهرًا من
خلال تتبع حرك�ة العني،
عبر اس�تخدام تطبي�ق
الكاميرا املوج�ودة على
جه�ازى iPad / iPhone
لتتب�ع حركات عني الطفل
أثن�اء مش�اهدته مقاطع
فيدي�و خاص�ة تتضم�ن
الكب�ار واأللع�اب ،حي�ث
يق�وم التطبي�ق بتحلي�ل
أنماط التحديق للتوصل إىل
التشخيص.
وقال الباحثون إن االختبار
املس�تند إىل التطبــــي�ق
يستغرق عرش دقائق فقط
إلكماله ،ويمكن بس�هولة
نشر النهــ�ج الجدي�د ىف
جراح�ات املم�ارس العام
أو ىف االختب�ارات املنزلية،

مشيرين إىل أن العالم�ات
الواضحة عىل التوحد عند
الصغ�ار املي�ل إىل تركي�ز
االنتباه عىل األش�ياء أكثر
م�ن األش�خاص ،وه�ى
عادة يمكن الكش�ف عنها
من خلال تحلي�ل أنماط
النظرة.
وقالت جريالدين داوسون
مؤلفة البح�ث وأخصائى
عل�م النف�س الرسي�رى

لألطف�ال بجامعة ديوك ىف
نورث كارولين�ا« :نعلم أن
األطفال املصابني بالتوحد
يهتم�ون بالبيئ�ة بش�كل
مختلـــ�ف وال يهتم�ون
بالن�اس بنف�س الق�در،
ويمكننا تتبع أنماط نظرة
العني عند األطفال الصغار
لتقيي�م مخاط�ر التوحد،
موضحة أن هذه هى املرة
األوىل الت�ى نتمك�ن فيه�ا

م�ن تقديم ه�ذا النوع من
التقييم باستخدام الهاتف
الذكى أو الجه�از اللوحى
فقط».والختب�ار التطبيق
اختبــــ�ر الربوفيس�ور
داوس�ون وزملاؤه 993
طفالً ترتاوح أعمارهم بني
 16و 38ش�هرًا بمتوس�ط
عم�ر  21ش�هرًا ،وه�ى
الفترة الت�ى يت�م فيه�ا
التعرف على التوحد غال ًبا
عن�د األطفال ،باس�تخدام
تقني�ة تتب�ع العين عبر
مش�اهدة مقط�ع فيدي�و
لرج�ل ينف�خ الفقاع�ات،
حي�ث وج�د الفري�ق أن
األطف�ال الصـــغ�ار غري
املصابين بالتوح�د قاموا
بفحص الشاش�ة بأكملها
أثن�اء مش�اهدة مقاط�ع
الفيدي�و ،بينمـــ�ا رك�ز
املصابون بالتوحد نظرهم
عىل جانب اللعبة.

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
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عائلة تعثر على 46ألف
دوالر بمساعدة صائد كنوز !

من بينها « الماجينا»

تقاليد رمضانية تقاوم زحف أنماط الحياة الحديثة
هن�اك العديد م�ن التقالي�د الرمضانية الت�ي تصارع
زح�ف أنماط الحي�اة الحديثة وتوطنه�ا ،يف العاصمة
ومدن عراقي�ة أخرى ،فقبل بضعة عق�ود كانت كثري
من هذه التقاليد ما تزال حية ،خاصة تلك التي تمارس
يف املناس�بات واألعياد ،ويف مقدمتها تقليد «املاجينا»،
وه�و عبارة عن تجمع ألطفال صغار يف ليايل رمضان،
يتجول�ون جماع�ات بني األزق�ة ،ويطرق�ون األبواب
للحصول عىل الحلوى أو األطعمة من ساكنيها.
ويرتافق مع هذه الجولة املسائية بعض األهازيج التي
ترددها شفاه الصبية ،ومن أبرزها تلك التي تقول:
ما جينا يا ماجينا حيل الكيس وانطينا
تنطونا لو ننطيكم بيت مكة نوديكم
ربي العايل ينطيكم تنطونا كل ما جينا
ويف الع�ادة ،فإن أصحاب األبواب املطروقة يفتحونها،
ويمنح�ون هؤالء األطف�ال الحلوى وبع�ض األطعمة
الرمضانية ،فيتغنى األطفال:
الله يخلي راعي البيت ..آمني بجاه الله وإس�ماعيل..
آمني
ويف أحي�ان أخ�رى ،يرفض�ون إعطاءهم م�ا يريدون
ويرم�ون عليهم املاء من الس�طح ،فيتف�رق األطفال
وهم يذمون أصحاب هذا املنزل بأهزوجة أخرى.
ويق�ول الباح�ث الرتاثي يارس حس�ن إن أص�ل كلمة
«ماجينا» مأخوذ من كلمة «املجيء» أي نحن جئناكم،
وهي طريقة إلس�عاد األطفال الذين يحملون معهم يف
العادة الطبالت والفوانيس ويتجولون يف األزقة.
ويضي�ف أن بعض املصادر ترجع كلم�ة «ماجينا» إىل
لفظ�ة «باج�ي» الرتكية ،والتي تعن�ي األخت الكبرية،
فيقوم ه�ؤالء األطفال بمناداتها بـ»باجينا» أي أختنا
الكبرية ،كي تسعدهم بتقديم الطعام والحلوى.
وبحس�ب الباح�ث الرتاث�ي فإن ه�ذا التقليد نش�أ يف
العه�د العثماني ،وهو موجود أيضا يف مدن أخرى غري
بغداد ،كالبرصة التي يس�مى فيها بـ»الكركيعان» أو
«القرقيع�ان» ،كما ه�و معروف أيض�ا يف بعض دول
الخليج العربي.
كم�ا أن هناك أغنية تش�به «املاجين�ا» يف مرص ،وهي
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قررت عائلة من والية
ما سا تشو س�تس
األمريكية االس�تعانة
بصائد كنوز يف العثور
عىل خزن�ة ،بها نقود
مخبأة تح�ت األرض
يف منزلها.
وبعد محاوالت عديدة
من الفشل ،استعانت
العائل�ة ،بباحث عن
الكن�وز م�ن أج�ل
العث�ور على  46ألف
دوالر م�ن النق�ود

مخبأة يف منزلهم.
العائل�ة اس�تأجرت
صائ�د الكن�وز كيث
ويلي ،للعث�ور على
صندوق نقود أش�يع
أن جده�م كان
وأرادوا
يخفي�ه،
العثور عليه قبل بيع
املن�زل ،وكان ق�د تم
بالفع�ل العث�ور عىل
صنادي�ق نقدي�ة يف
منازل أخرى تملكها
العائل�ة .وأفاد تقرير

الصحيفة الربيطانية
ب�أن األرسة حاول�ت
البح�ث ع�ن الكن�ز
لس�نوات ،لك�ن دون
تحقي�ق أي نتائ�ج
إيجابية.
وت�م العث�ور على
األم�وال يف النهاية يف
رك�ن تحجب�ه قطع
أخ�رى من الخش�ب،
ليك�ون بمثاب�ة قاع
زائ�ف أس�فل أل�واح
األرضية.

أنثى طائر القطرس تصبح ً
أما في الـ! 70

«وح�وي يا وح�وي ،»..وتش�به بعض الشيء التقليد
املعروف يف العراق.
ويلفت إىل أن هذا التقليد منش�ؤه قلة وس�ائل الرتفيه
عن�د األطف�ال يف تل�ك األزمن�ة ،فكان�ت متعتهم هي
التج�ول ليال يف حارات بغداد القديمة ،لكن هذه العادة
انقرضت تقريبا مع دخول وسائل الرتفيه الحديثة.
وباإلضاف�ة إىل املاجين�ا ،فق�د انقرض�ت -أو كادت-
تقالي�د وألع�اب رمضاني�ة أخ�رى ،مث�ل «الصينية»
و»املحيبس» ،و»القصة خون» أو الحكواتي الذي كان
الناس يتجمعون حوله يف املقاهي ليحكي لهم قصص
أبي زيد الهاليل وعنرتة بن شداد والزير سالم.
وحت�ى املس�حراتي أو الش�خص الذي يوق�ظ الناس
عىل الس�حور ،فقد تغري ش�كله ولبس�ه واآلالت التي

طفل كاد
أن يموت بمدفع اإلفطار !ّ
انقذت رسعة بديهة رشطي طفال من املوت بمدفع اإلفطار لحظة االطالق وتم
تكريمه ملا أبداه من شجاعة ورسعة استجابة وجاهزية يف التعامل مع الحوادث
الطارئ�ة بمهنية عالية.وكرمت وزارة الداخلية البحرينية أحد منتس�بي رشطة
خدم�ة املجتمع بعد إنق�اذه طفالً صغيرًا ،بالقرب من مدف�ع اإلفطار ،لحظة
االطالق.وأشادت الوزارة بيقظة الرشطي العريف فاضل عبداألمري سلمان ،وما
أبداه من ش�جاعة ورسعة استجابة وجاهزية يف التعامل مع الحوادث الطارئة،
بمهنية عالية ،مشددًا عىل رضورة
تأمين منطق�ة مدف�ع اإلفط�ار
بالش�كل ال�كايف ،بم�ا يحفظ أمن
وسلامة الجميع ،داعيً�ا يف الوقت
ذاته كافة املواطنين واملقيمني إىل
االلتزام بإجراءات السالمة العامة
والعم�ل على حماي�ة أبنائه�م،
وااللتزام باإلرش�ادات املعمول بها
يف هذا الشأن.

يس�تخدمها إليق�اظ الن�اس ،يف حين بقيت بعض
التقاليد حية ،مث�ل اإلفطارات الجماعية التي تقام
يف األماكن العامة ،كما يشري العبيدي.
تش�هد العدي�د من امل�دن العراقية بعض األنش�طة
املرتبط�ة برمضان ،حيث يتوجه كثري من الش�باب
إىل ضفاف األنهار للس�باحة هربا من حرارة الجو،
وتمتلئ الشوارع باملتبضعني واملقاهي بالرواد ليالً،
رغم حظر التج�وال املعلن تحس�با لتفيش فريوس
كورونا.
وق�د أس�هم ظه�ور اإلذاع�ة والتلف�از ث�م مواقع
التواصل االجتماعي يف انرصاف الناس عن كثري من
التقاليد القديمة ،إال أن القنوات ومنصات التواصل
تح�اول إحياء ه�ذا الفولكلور الش�عبي ،كنوع من

الحفاظ عىل الهوية البغدادية.
وتقوم بعض الفضائيات العراقية منذ عدة سنوات
بإنتاج برامج لالحتفاء بالتقاليد الرتاثية البغدادية،
التي تشهد انحسارا كبريا ،ومن بينها املاجينا.
ويق�ول الفنان س�عد ضياء الدين إن التراث إذا تم
تقديم�ه إعالميا وفنيا بش�كل جيد واحترايف فإنه
يؤث�ر يف املتلقي ،ويجت�ذب الكثري من املش�اهدين،
من فئات عمري�ة مختلفة.ويلفت ضي�اء الدين إىل
أن كثريا م�ن التقالي�د البغدادية اندث�رت ،ولم تعد
تلقى االهتم�ام الكايف من وس�ائل اإلعالم ،وهو ما
يس�تدعي إطالق حمالت للحفاظ عىل هذا املوروث
الت�ي يمث�ل ذاك�رة البغداديين وثقافته�م الت�ي
توارثوها عن أجدادهم.

خضع لـ  16جراحة ويحترق جلده إذا أكل الطعام الخاطئ !
هاري ماكجيل شاب خضع لـ  16عملية
جراحية ويمكن أن يؤدي تناول أطعمة
معينة إىل ردود فعل خطرية ،منها احرتاق
جلده ،ما يرتكه يف حالة ألم شديد.
وأدخل الشاب البالغ من العمر  23عاما،
من روتشديل بإنجلرتا ،إىل املستشفى 20
مرة يف السنوات التسع املاضية وخضع
لـ  16عملية جراحية.ويعاني الشاب
من مرض كرون والتهاب املفاصل
والصدفية اللويحية منذ سن املراهقة.
وتعني هذه الظروف أنه إذا أكل شيئا
ليس من املفرتض أن يتناوله أو استخدم
مرطبا ،ينتفخ وجهه عىل الفور
و»يحرتق» جلده.

وقال الشاب« :لقد أصبح األمر مجرد
قاعدة ،ولم يكن أسلوب الحياة الذي
أردته ،لكنني أصبحت عاجزا تجاهه.
لقد أمضيت سنوات يف املستشفى ولم
أفكر مرة واحدة يف ما كنت سأفعله
عندما أخرج ،ألنني لم يكن لدي مساحة
كافية لذلك .لم أفكر يف العمل أو الدراسة
أو أي يشء ألن هذا ليس شيئا واقعيا
بالنسبة يل .أشعر باإلحباط كثريا ولكني
لم أغضب أبدا ،ألن هذا كل ما أعرفه منذ
أن كنت يف الرابعة عرشة من عمري».
ووقع تشخيص إصابة ماكجيل بمرض
كرون يف سن الرابعة عرشة بعد أن عانى
من آالم شديدة يف املعدة ،وانتهى به األمر

بالتغيب عن املدرسة ملدة ستة أشهر.
وفيما بعد ،تم تشخيصه أيضا بأنه
مصاب بالتهاب املفاصل والصدفية
اللويحية ،وهي حالة من أمراض املناعة
الذاتية تسبب بقعا حمراء وقرشية من
الجلد.ويف مرحلة ما ،انخفض وزنه
إىل السدس واضطر املسعفون إىل إزالة
نصف بطنه خالل عملية استمرت 15
ساعة ،والتي وصفها بأنها «كانت
صعبة للغاية».وأشار ماكجيل« :ما
زلت أتذكر بوضوح مجيئي من العملية
وكنت أشعر بألم شديد .كنت أغيب عن
الوعي وأعاني من هلوسة شديدة بسبب
الدواء».

صورة وتعليق
وتعليق
صورة

محطة قطار تتحول إلى قاعة لتوزيع جوائز األوسكار

وضعت أنثى طائر القطرس الربي؛
األطول عمرا ً يف العالم« ،ويزدوم»،
فرخها الثاني هذا املوسم وهي
بعمر  70عاماً ،يف ملجأ الحياة
الربية «ميدواي أتول» بأرخبيل
هاواي ،الذي يعد موئال ً لنحو %70
من طيور قطرس «اليسان» يف
العالم.
وأفاد علماء أن تلك الطيور تعود كل
عام إىل أعشاشها يف امللجأ للتزاوج
داخل أكرب مجموعة يف العالم لطائر
القطرس ،وأن «ويزدوم» ورشيكها
«إكيكاماي» ،كانا يرعيان الفراخ
معا ً يف املكان منذ عام .2012
ونقل موقع «غوود نيوز» الكندي،
عن عاملة األحياء األمريكية يف
خدمة الحياة الربية واألسماك ،بيث
فلنت ،قولها إن ويزدوم تزاوجت
مع عدد كبري من الذكور ،ويف وقت
يبقى القطرس مع رشيك واحد
مدى الحياة ،إال أنه قد يجد رشيكا ً
آخر إذا ما لزم األمر وعاشت أنثى

القطرس أكثر من الذكر.
وعىل العموم ،يضع القطرس فرخا ً
واحدا ً يف العام ،وبناء عىل ذلك ،يُقدر
أن تكون ويزدوم قد وضعت ما بني
 30إىل  36صغريا ً يف حياتها.
وما يلفت يف تلك الطيور هي عدد
األميال التي تقطعها يف حياتها،
حيث يرجح أن يبلغ  50ألف ميل كل
عام لطائر قطرس.

يربح  200مليون دوالر في  10أيام!
قفزت ثروة رجل األعمال املرصي،
ناصف ساويرس ،إىل  8.7مليار
دوالر أمريكي وزادت  200مليون
دوالر تقريبا يف  10أيام ،حيث وصلت
ثروته وفق املجلة يف  9أبريل إىل 8.5
مليار دوالر وفق مجلة فوربس
األمريكية.ويبدو أن رجل األعمال
املرصي كانت ثروته يف 2020
هي  5مليارات دوالر ،ويف  9أبريل
املايض أظهر اإلحصاء أن ثروة رجل
األعمال ،الذي وصفته املجلة بسليل
عائلة مرص األكثر ثراء ،قفزت بنحو
 3.5مليار دوالر خالل عام من أزمة
فريوس كورونا ،بحلول .2021وجاء
ناصف ساويرس يف املرتبة 297
يف قائمة أغنياء العالم وفق مجلة

فوربس ،بعد أن كان رقمه  330يف
عام  ،2020فيما ظل يف املركز الثاني
إفريقيا يف عامي  2020و ،2021يف
حني أشارت املجلة إىل أنه كان يف
الرتتيب  252عام .2019وذكرت
كذلك املجلة يف التعريف برجل
األعمال ناصف ساويرس أن أغىل
ما يملكه هو حصة  %6من أسهم
رشكة «أديداس» للمالبس الرياضية،
وقد تخرج من جامعة شيكاغو
األمريكية ،وهو شقيق رجل األعمال
نجيب ساويرس ،الذي يأتي ترتيبه
 956يف قائمة أغنى رجال األعمال يف
العالم ،وترتيبه الثامن عىل مستوى
قارة إفريقيا ،كما أنه متزوج ولديه
 4أبناء.

دراسة في الهواء الطلق !
أدى قرار الرئيس ألربتو فرنانديز بإغالق املدارس
يف بوينس آيرس واملناطق املحيطة بها إىل تفاقم
التوتر االجتماعي يف البالد جيث نظم أولياء تالميذ
يف مقاطعة العاصمة األرجنتينية بوينس آيرس
ً
صفا يف الهواء الطلق ألطفالهم احتجاجً ا عىل

قرار الحكومة تعليق الدراسة مرة أخرى ملواجهة
االرتفاع األخري يف حاالت اإلصابة بفريوس كورونا.
ودعا أعضاء مجموعة رسائل تسمى «Chat de
 -las Mamiesدردشة األمهات» أولياء األمور
من بوينس آيرس الكربى إلحضار أطفالهم إىل

الفصل يف بالزا دي مايو بالعاصمة تحت شعار
ً
حق».ووفقا للمنظمني ،تمكن األولياء
«التعليم
املتظاهرون من جمع  28500توقيع يدعم رسالة
مفتوحة إىل املحكمة العليا تدعو إىل تعليق املرسوم
الرئايس بشأن التعليم الشخيص.

«روبنسون كروزو» يغادر جزيرة سكنها وحده منذ 1989

تحولت محطة قطار اىل قاعة لتوزيع جوائز األوسكار حيث أقيم االحتفال استثنائيا ً يف محطة «يونيون ستيشن»
التاريخية للقطارات يف وسط مدينة لوس أنجلوس.وتوج فيلم «نومادالند» بأوسكار أفضل فيلم ،يف نتيجة
جاءت مطابقة للتوقعات ،كونه األوفر حظاً ،فيما أصبحت مخرجته كلويه جاو أول امرأة غري بيضاء تحصل
عىل جائزة أفضل مخرج.وقبل جاو ،سبق المرأة واحدة أن فازت بهذه الجائزة املهمة هي كاثرين بيغيلو
عن «ذي هورت لوكر» عام .2010وقالت املخرجة املولودة يف الصني «يا لهذه الرحلة الفريدة

واملذهلة التي قمنا بها معاً» .وفازت األمريكية فرانسس ماكدورماند ،وهي من املمثلني
املحرتفني القالئل املشاركني يف «نومادالند» ،بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها
يف هذا الرشيط الذي يش ّكل مزيجا ً هجينا ً فريدا ً من نوعه من الـ«رود مويف» والدراما
االجتماعية واألفالم الوثائقية.

بعد أن استسلم للضغوطات لم يعد بإمكان
الناسك امللقب «روبنسون كروزو» ،الذي
سكن جزيرة بودييل يف البحر األبيض
املتوسط وحده ألكثر من  30عاماً ،البقاء
عىل الجزيرة  ،وقرر املغادرة إىل شقة
صغرية أخرياً.و كان اإليطايل مارو موراندي
قد تعثر بتلك الجزيرة املعروفة بشواطئها
الرملية الوردية بأرخبيل رسدينيا عام
 ،1989بعد أن تعطل مركبه أثناء سفره إىل
املحيط الهادئ الجنوبي .وقد شاء القدر أن
يكتشف أن القائم بأعمال تلك الجزيرة عىل
وشك التقاعد ،فباع مركبه وتوىل مهامه.
ومنذ ذلك الحني ،أصبح مورادني الذي أقام
يف ملجأ عىل الجزيرة مطل عىل الخليج
يعود إىل أيام الحرب العاملية الثانية ،ملما ً
بكل صخرة ونوع حيواني يف تلك الجزيرة
الوعرة.وقال إنه قرر املغادرة يف نهاية
الشهر بعد طلبات باإلخالء من قبل سلطات
املتنزه الوطني «ال مادالينا» التي تدير
الجزيرة منذ عام  ،2016ألنها تريد تحويل
الجزيرة إىل مركز للتعليم البيئي .ومعلقا ً
عىل ما آلت إليه األمور ،أضاف« :استسلمت
بعد  32عاما ً هنا يف املكان ،أشعر بالحزن
الشديد للمغادرة».

