في هذا العدد

دعوات إلجالء العراقيين
العالقين في الهند

4

المراقب العراقي/خاص

دعت لجنة العالقات الخارجية النيابية ،امس األربعاء ،بتسيري رحالت
اس�تثنائية إىل الهند إلجالء العراقيني العالقني بعد تفيش ساللة جديدة
من فريوس كورونا.
وق�ال عض�و اللجنة ،النائ�ب مثنى أمين يف ترصيح صحف�ي تابعته
«املراق�ب العراق�ي» «تواصلنا مع العديد م�ن العراقيني املتواجدين يف
الهند واطلعنا عىل أوضاعهم الصعبة».
وطال�ب «رئيس ال�وزراء ووزارة الخارجي�ة ووزارة النقل بـ «التحرك
الف�وري إلجلاء العراقيني العالقين يف الهند مع االلت�زام باإلجراءات
الوقائية».
ولفت اىل أن «بقاء العراقيني يف الهند يش�كل خطرا ً عىل حياتهم وكذلك
على حي�اة املواطنني داخ�ل العراق بس�بب تفجر موجة الوب�اء فيها
وصعودها إىل أرقام مخيفة».

روحاني :ال سبیل أمام دول «»1+4
وأميركا سوى الرضوخ إليران
فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

5

االمام الحسين «عليه السالم»

www.almuraqeb-aliraqi.com

الوضع في العراق بعد سقوط الصنم
عام ٢٠٠٣
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الكاظمي يعصب «الفاجعة» برأس التميمي

«صفقة رابحة» تفتح الباب أمام تعديل
وزاري في الحكومة المؤقتة

6

محمود يؤكد صعوبة العراق في
كأس العرب

لجنة نيابية :حكومة الكاظمي لم
تقدم خدمة تذكر للشعب
المراقب العراقي/بغداد...

اكدت لجنة تنفيذ الربنامج الحكومي والتخطيط االسرتاتيجي النيابية  ،امس األربعاء،
أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم تقدم اية خدمة للشعب.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي يف ترصيح صحفي تابعته «املراقب العراقي»
إن “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم ترتجم منهاجها الوزاري إىل برنامج
حكومي لغاية اآلن”.
وأض�اف البلداوي ،ان “اغلب الوزارات ليس لديها رؤية واضحة والقس�م منها أصبح
مجرد وزارات لتسيري أعمال يومية يخترص عملها عىل االدارة فقط”.
ولفت إىل أن “الحكومة لم تفصح عن نس�ب االنجاز الحقيقية خالل الفرتة املاضية”،
مؤكدا ان “حكومة الكاظمي لم تقدم ش�يئا يذكر للش�عب س�وى انعدام الثقة بهذه
الحكومة”.

المالية النيابية  :الموازنة حسمت
مصير جميع العقود
المراقب العراقي/بغداد...

اك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ،ام�س
األربع�اء ،ان قان�ون موازن�ة ع�ام
« »2021حس�م مصير جمي�ع العقود،
الذين يمتلكون خدم�ة تتجاوز الخمس
سنوات.
وقال عضو اللجنة املالية النيابية محمد
الش�بكي يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه
«املراق�ب العراقي» إن «مجل�س النواب
ص�وت ضمن موازن�ة  2021عىل جميع
العق�ود الذين مىض على التعاقد معهم
أكثر من  5س�نوات ،لتثبيته�م بالتعيني
عىل امللاك الدائ�م وتم تضمين األمر يف
املوازنة».
وأض�اف« ،يف ب�ادئ االم�ر ت�م ش�مول
عق�ود الكهرب�اء الذي�ن لديه�م عشر
س�نوات خدمة وبعدها ُات ِف َق عىل تثبيت

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الخميس  29نيسان  2021العدد  2578السنة الحادية عشرة

من لديهم  7س�نوات خدم�ة ،وأخريا تم
االتف�اق على ش�مول جمي�ع املوظفني
لكل الوزارات ممن لديهم خمس سنوات
بالتثبيت».
وأش�ار اىل أن «مجلس الن�واب لم يذهب
اىل الق�رار  315ويطبقه لوح�ده ،وإنما
جعل هناك مس�طرة واح�دة تطبق عىل
الجمي�ع ،بحيث يش�مل جميع موظفي
العق�ود مم�ن مضى على خدمته�م 5
سنوات فأكثر بالتثبيت».

المراقب العراقي /المحرر السياسي...

علم�ت «املراقب العراق�ي» من مصادر سياس�ية
واسعة االطالع ،بتوصل رئيس الحكومة مصطفى
الكاظم�ي إىل «اتف�اق» م�ع الكتل�ة السياس�ية
«الراعي�ة» لوزير الصحة حس�ن التميمي ،يقيض
باإلطاحة باألخري واستبداله بآخر ينتمي إىل الجهة
السياسية ذاتها.
وأصدر الكاظمي مؤخرا ً توجيها ً بس�حب يد وزير
الصحة حسن التميمي ،عىل خلفية فاجعة الحريق
الذي نش�ب داخل مبنى مستش�فى اب�ن الخطيب
املخصص لعزل الحاالت املصابة بفريوس كورونا،
وال�ذي أودى بحياة أكثر من ثمانني ش�خصا ً وفقا ً
إلحصائية نرشتها وزارة الداخلية.
ول�م يلج�أ الكاظم�ي على الف�ور إىل إقال�ة وزير
الصحة ،بل أصدر سلس�لة ق�رارات وصفها الرأي
الع�ام بـ»املتخبطة» ،من قبي�ل إصدار أمر بإعالن
نتائج التحقيقات بالحادثة بعد  24س�اعة ،ليعود
بعد ذلك إىل تمديد املدة إىل خمسة أيام!.
كما أصدر توجيها آخر يقيض بس�حب يد محافظ
بغداد ومدير ع�ام دائرة صحة الرصافة وإحالتهم
إىل التحقي�ق ،وهو م�ا يعني إمكاني�ة عودتهم إىل
مناصبهم وحصولهم عىل نصف الراتب خالل فرتة
التحقيق.
وق�رر مجل�س القض�اء األعلى ،توقي�ف مدي�ر
مستش�فى اب�ن الخطي�ب وع�دد م�ن منتس�بي
املستش�فى ،إىل حين إكم�ال تحقيق�ات فاجع�ة
الحريق.
بدورها أعلنت رئاس�ة مجلس النواب ،عن تشكيل
لجن�ة لتقصي الحقائ�ق ،ملعرف�ة أس�باب وقوع
حادث مستش�فى ابن الخطي�ب وجمع املعلومات
والبيانات لعرضها خالل الجلسة االستثنائية التي
عقدت يوم االثنني امل�ايض ،وعرضت خاللها لجنة
الصحة والبيئ�ة النيابية تقريرها الذي وصف بأنه
«مرتهل» وال يستند إىل وقائع حقيقية.
وبينما ينش�غل الرأي العام بالفاجع�ة التي أدمت
قلوبه�م ،أكم�ل الكاظم�ي أركان «التس�وية» مع
الكتلة السياس�ية الداعمة لوزي�ر الصحة ،لغرض
دفع�ه نحو االس�تقالة واس�تبداله بآخر ترش�حه
الكتلة السياسية ذاتها.
م�ن جانبه يقول النائب عن تحالف الفتح حس�ن

س�الم لـ»املراق�ب العراق�ي» ،إن «وزارة الصح�ة
تحولت إىل أداة للمتاجرة بأرواح العراقيني» ،داعيا ً
إىل «إقالة الوزير الحايل وعدم االكتفاء بقرار سحب
اليد ،وذلك بس�بب اإلخفاق الذي تس�بب بفاجعة
مستشفى ابن الخطيب».
ويضيف س�الم« :لألسف الش�ديد ،أصبحت وزارة
الصح�ة ورقة سياس�ية رابحة للمتاج�رة بأرواح
املرىض نتيجة صفقات الفس�اد» ،محذرا ً يف الوقت
ذاته من «تس�ييس ملف فاجعة ابن الخطيب عرب
اتفاقات سياسية ومصالح ضيقة».
ولقي  82شخصا ً مرصعهم ،وأُصيب  110آخرون
جراء ان�دالع حريق يف مستش�فى «ابن الخطيب»
املخصص لعلاج املرىض املصابين بكوفيد 19-يف
العاصمة بغداد ،حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

وذك�رت تقارير أن انفجار أس�طوانة أوكس�جني
يف قس�م العناي�ة الفائقة ،الذي يرق�د فيه املرىض
املوصولون بأجه�زة التنفس وغير القادرين عىل
الحركة ،هو ما أدى إىل اندالع الحريق.
وأف�اد مس�ؤولون يف خدمة الطوارئ ب�أن كثريين
مات�وا يف مستش�فى ابن الخطيب بس�بب فصلهم
عن مصدر األكسجني ،بينما اختنق آخرون بسبب
الدخان.
وراح الن�اس يبحث�ون ع�ن أقاربه�م يف أجنح�ة
املستش�فى املتفحمة .وقال شهود عيان إن الناس
كانوا يقفزون من النوافذ للهرب من ألسنة النريان.
وق�ال مدير عالقات وإعلام وزارة الداخلية اللواء
س�عد مع�ن ،إن التحقيق�ات مس�تمرة بحري�ق
مستشفى ابن الخطيب ملعرفة مالبسات الحادث،

منافذ اإلقليم تمزق «روزنامة» الحكومة
الزراعية بمقص «مستورد»
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي...

أعرب عدد من املزارعني يف الوس�ط والجنوب عن خيبة
أمله�م ،ج�راء عج�ز وزارة الزراعة واالجه�زة االمنية
يف الح�د من تدف�ق البضائع واملحاصيل املس�توردة اىل
املحافظ�ات عبر منافذ حكوم�ة اإلقليم ,رغ�م التزام
الحكوم�ة بالروزنامة الزراعية وع�دم جلب املحاصيل
املستوردة التي يشابهها املنتج املحيل ،فاإلقليم يحاول

رضب املنت�ج املحيل وتنفي�ذ إجن�دات خارجية تلزمه
بإغراق االس�واق العراقية باملنتج املس�تورد ،ويبدو أن
هناك مافيات يف الداخل وخاصة يف الس�يطرات تسمح
بدخول تلك البضائع يف سبيل تدمري املنتج املحيل.
مدير كمارك كردس�تان ،س�امال عبد الرحمن أكد ،أن
جمي�ع املناف�ذ يف اإلقليم تدار من قب�ل وزارة املالية يف
حكومة كردستان ،فيما أشار إىل تلقي تعليمات تخص

«قنابل موقوتة» بصدد نقلها
من سوريا إلى الموصل
المراقب العراقي/بغداد...

ح�ذر النائ�ب ع�ن محافظ�ة
نين�وى ،شيروان دوبردان�ي،
ام�س األربعاء ،من نق�ل 100
عائل�ة م�ن عوائ�ل عصاب�ات
داعش يف س�وريا إىل املحافظة،
ع�ادا ً ذل�ك بمثابة نق�ل «قنابل
موقوتة».
وق�ال دوبردان�ي يف ترصي�ح
صحف�ي تابعت�ه «املراق�ب
العراق�ي» إن « 100عائل�ة من

عوائ�ل تنظيم داع�ش وعددهم
 700شخص س�يتم نقلهم من
مخيم الهول السوري إىل مخيم
الجدعة الواق�ع جنوبي املوصل
خالل األيام املقبلة».
وأض�اف أن «موقفن�ا ثاب�ت
برف�ض ه�ذا الق�رار رفض�ا
مطلقا وأرسلنا كتبا موقعة من
ن�واب نين�وى إىل وزارة الهجرة
واملهجري�ن ومكت�ب رئي�س
ال�وزراء ولن نس�كت ع�ن هذا

األم�ر بتات�ا ،ألن ع�ودة ه�ؤالء
تعترب قنابل موقوتة ستزيد من
املخاطر األمنية يف نينوى».
وكان�ت مقاطع فيدي�و أعدتها
بعض الفضائيات عن س�اكني
مخي�م «الهول» ق�د انترشت يف
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي،
اظه�رت تمس�ك تل�ك العوائ�ل
بأش�فكار «داعش» واستخدام
لغة التكفري ضد كل من يقرتب
منهم.

املواد املحظور استريادها للبالد.
وذكر عبد الرحمن“ :أن�ه حتى اآلن لم تصلنا تعليمات
جدي�دة بخصوص وجود رقابة أو لج�ان إرشافية من
قبل الحكومة االتحادية”.
وأض�اف  ،أن “املناف�ذ حالي�ا ت�دار من قب�ل موظفني
تابعين ملديري�ة الكم�ارك ويتبع�ون وزارة املالي�ة يف
حكومة اإلقلي�م والعائدات املالية تذهب للوزارة أيضا،

فيما استبعد وجود شبهة جنائية.
وأث�ار الحري�ق غضب�ا ش�عبيا ،وطال�ب كثريون
باس�تقالة وزي�ر الصح�ة ،حيث أظه�رت لقطات
مصورة ،نرشت عرب وس�ائل التواصل االجتماعي،
رجال اإلطفاء وه�م يحاولون إخماد النريان ،فيما
كان الناس يفرون من املبنى.
وقال�ت مفوضي�ة حق�وق اإلنس�ان إن الح�ادث
«جريمة بحق املرىض الذين أنهكهم فريوس كوفيد
 19والذين وضعوا حياتهم يف أيدي وزارة الصحةومؤسس�اتها وبدالً من تلقي العلاج ،ماتوا جراء
ألسنة النريان».
ودع�ت املفوضي�ة ،رئي�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظم�ي ،إىل إقالة وزير الصحة حس�ن التميمي
و»تقديمه إىل العدالة».

الكربولي يعترف على شخصيات
مشتركة معه بالفساد
المراقب العراقي/بغداد...

وال نع�رف ماذا س�يحصل من اتفاق يف املس�تقبل بني
الحكومة االتحادية وحكومة اإلقليم.
ويف ه�ذا الش�أن أكد الخبير االقتصادي إي�اد املالكي،
أن مناف�ذ إقلي�م كردس�تان مفتوح�ة أم�ام البضائع
واملنتج�ات الزراعي�ة الت�ي تدخ�ل اىل البل�د بص�ورة
مستمرة وتنافس املنتوج املحيل...

تفاصيل اوسع صفحة 3

كشفت لجنة النزاهة النيابية ،امس
االربعاء ،عن اعرتاف جمال الكربويل
عىل عدد من الش�خصيات املشرتكة
معه بالفساد.
وق�ال عض�و اللجن�ة عب�د االمير
املياح�ي يف ترصي�ح صحفي تابعته
«املراق�ب العراقي» ان «رئيس حزب
الحل جم�ال الكربويل وم�ن معه ما
زال�وا بعهدة لجنة مكافحة الفس�اد

قيد التحقيق ،كما انهم اعرتفوا عىل
بعض الشخصيات املهمة بالدولة».
وش�دد عىل رضورة «بقاء التحقيق
به�ذه القضي�ة رسي�ا كون�ه على
مستوى عا ٍل ويحتوي عىل معلومات
مهمة وخطرية».
واض�اف املياح�ي ،أن «الكرب�ويل
أدىل باعرتاف�ات خطيرة عن ملفات
فساد ،لبعض الشخصيات املهمة يف
وزارتي الكهرباء والصناعة».

مخالب «ال ُترك» ُتغرز بجسد الشمال
العراقي وتثخن جراحاته

المراقب العراقي /خاص...

يواص�ل الجيش الرتك�ي  ،منذ ي�وم الجمعة
املاضية اىل اليوم ،عملياته العس�كرية شمايلَّ
العراق ملالحقة عنارص «البي كي كي» ،والتي
أطلق عليها اسم «مخلب الربق».
وأنزلت القطعات العس�كرية الرتكية قواتها
يف قض�اء العمادي�ة التاب�ع إداري�ا ً ملحافظة
دهوك للس�يطرة عىل جبل «كيس�ته» ،وهي
العملي�ة الثالثة بع�د «مخلب النسر  1و »2

اللتني أطلقهم�ا الجيش الرتكي منذ منتصف
« »2020حتى عام .2021
واتهم القيادي يف حزب العمال الكردس�تاني
كاوه شيخ موس ،القوات الرتكية باستخدام
أس�لحة محرم�ة ش�مال الع�راق ،مبين�ا ً أن
«مقاتلي ح�زب العم�ال وقف�وا بالض�د من
العمليات الرتكية املستمرة ،ما اضطر الجيش
الرتكي للرتاجع وإيقاف عملياته الربية».
بينما أعلن الجيش الرتكي عن س�يطرته عىل

مجموعة من الق�رى يف جبل متني بمحافظة
دهوك ،عرب استخدام طريقة القصف املكثف
والقي�ام بإن�زالت جوي�ة على مجموعة من
القرى الواقعة عىل الجبل املذكور.
وأحدث�ت تل�ك العملي�ات العس�كرية ،حالة
ن�زوح كبيرة ش�هدتها الق�رى وامل�دن التي
طالته�ا الرضبات الجوية واملدفعية ،بش�كل
عش�وائي.
ويف خض�م تلك االح�داث االمني�ة املتصاعدة

ش�مال العراق ،وغرس املخل�ب الرتكي للمرة
الثالثة يف جس�د أراضيه الش�مالية منذ قرابة
االس�بوع ،الزال�ت الحكومة العراقي�ة تتخذ
موقف املتف�رج من تلك االحداث ،وهو ما زاد
حال�ة الغضب واالس�تياء من قبل االوس�اط
السياس�ية والش�عبية ،مؤك�دة أن االرايض
الش�مالية جزء م�ن العراق والحف�اظ عليها
مسؤولية تقع عىل عاتق الحكومة.
تفاصيل اوسع صفحة 2

من احلدث
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تدمير للقرى الكردية وللبنى التحتية
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األتراك يواصلون اللعب بساحة العراق «الشمالية»
والحكومة تجلس على «مصطبة» التفرج
املراقب العراقي /خاص...
يواص�ل الجيش الرتكي  ،منذ يوم الجمعة
املاضي�ة اىل الي�وم ،عمليات�ه العس�كرية
ش�مايلَّ العراق ملالحقة عنارص «البي كي
ك�ي» ،والت�ي أطل�ق عليها اس�م «مخلب
الربق».وأنزل�ت القطع�ات العس�كرية
الرتكي�ة قواتها يف قض�اء العمادية التابع
إداري�ا ً ملحافظ�ة ده�وك للس�يطرة على
جبل «كيس�ته» ،وهي العملية الثالثة بعد
«مخل�ب النسر  1و  »2اللتين أطلقهم�ا
الجي�ش الرتكي من�ذ منتص�ف «»2020
حتى عام .2021
واته�م القي�ادي يف ح�زب العم�ال
الكردس�تاني كاوه ش�يخ موس ،القوات
الرتكية باس�تخدام أسلحة محرمة شمال
الع�راق ،مبين�ا ً أن «مقاتيل ح�زب العمال
وقف�وا بالض�د م�ن العملي�ات الرتكي�ة
املس�تمرة ،م�ا اضط�ر الجي�ش الرتك�ي
للرتاجع وإيقاف عملياته الربية».
بينم�ا أعلن الجيش الرتكي عن س�يطرته
على مجموعة م�ن الق�رى يف جبل متني
بمحافظ�ة دهوك ،عرب اس�تخدام طريقة
القص�ف املكث�ف والقيام بإن�زالت جوية
على مجموع�ة م�ن الق�رى الواقعة عىل
الجبل املذكور.
وأحدث�ت تلك العمليات العس�كرية ،حالة
نزوح كبرية ش�هدتها الق�رى واملدن التي
طالته�ا الرضب�ات الجوي�ة واملدفعي�ة،

إصبع عىل الجرح ..

ال نأت�ي بغريب أوعجيب أو بدعة حني نقول إننا نعيش يف
دول�ة الكذب والكذابني  .ال أظن أن�ي أحتاج يف كالمي هذا
إىل الدليل أواألدلة أو الش�هود أو اإلثب�ات فقد تفىش لدينا
وباء الكذب عىل جميع املس�تويات يف القطاع الخاص ويف
القط�اع العام ويف القط�اع املختلط  .الكل يكذب عىل الكل
إال م�ا رحم رب�ي  .الدولة تكذب على املواطنني بامتياز يف
كل يشء بالوعود والعق�ود والعهود واملوجود والالموجود
واملواطن�ون يكذب�ون عىل الدولة التي لم تقدم لهم ش�يئا
وتريد منهم كل يشء .
ولي�س ه�ذا فحس�ب فالدول�ة تكذب عىل نفس�ها وعىل
ش�عبها وعىل العالم أجمع وعىل س�بيل املث�ال ال الحرص
أعلنت الحكومة العراقية أنها اتفقت يف جلسات التفاوض
األخرية يف الحوار مع األمريكان عىل جدولة سحب القوات
األمريكي�ة من الع�راق خالل األش�هر أو الس�نة القادمة
وص� ّدق الن�اس وصدقن�ا لك�ن قائ�د الق�وات األمريكية
الوس�طى ويف مع�رض رده على س�ؤال من أح�د أعضاء
مجل�س النواب األمريك�ي رصح أن الق�وات األمريكية ال
تنس�حب م�ن الع�راق وأن الحكوم�ة العراقية ه�ي التي
طلبت منهم إبقاء القوات األمريكية ملحاربة داعش !!! .
فتبني لنا أنهم يكذبون  .كما رصحوا لنا قبل عرش س�نني
أنه�م س�يكفوننا يف الكهرب�اء ويصدرونها ل�دول الجوار
وتبني لنا أنهم كذابون .
قال�وا لنا إنه�م سينش�ئون املجمعات الس�كنية بدال من
العش�وائيات فكذب�وا علين�ا وقال�وا إنه�م س�وف يبنون
املدارس ويرتق�ون بالتعليم فكذبوا وكذبوا وانهار التعليم
بالعراق وأصبح دكاكين تجارية لجامعات أهلية يملكها
التجار ورؤس�اء الكتل السياس�ية
 .قال�وا إنهم س�ينهضون بالواقع
الصح�ي ويصلحون ما فس�د من
املؤسس�ات الصحية فغدونا أس�وأ
بلدان العال�م يف الخدمات الصحية
وجاءت محرقة املوت يف مستشفى
اب�ن الخطي�ب لتثب�ت كذبه�م
ونفاقه�م  .إنه�م يكذب�ون علين�ا
منهل عبد األمري المرشدي  ..وعىل الله م�ن دون خوف أو حياء
ظلَمُ مِ مَّ ن ْ
تى َعلىَ اللّ ِه َكذِبا ً
اف رَ َ
( وَمَ ْن أ َ ْ
ِ
َّ
َ
أَوْ َك َّذ َ
ب ِبآ َيا ِت ِه إ ِ َّن ُه الَ ُي ْفلِ ُح الظالِمُ ون ) .
ه�م يعلم�ون أن الكذب صف�ة املنافق لكنه�م يفتخرون
أنهم منافقون ويتفننون ويتبجحون ويبدعون يف أشكال
النف�اق فيظه�رون علين�ا بني ناص�ح ومرش�د ومصلح
وواع�ظ ووطني وعاق�ل ومتعق�ل ويعلم�ون أن الكذاب
ه�و عدو الله ومن يعاديه الل�ه يغدو عدو الناس جميعا .
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الل�ه كذا ًبا ).لكن الكذب
ِب حتى يُكتبَ عند
ِ
لدين�ا تحول كما هو الفس�اد إىل ثقافة حي�اة لدينا بل إن
الك�ذب تح�ول عند البع�ض إىل طبيعة بالفط�رة وهنا ال
أقص�د الجميع إال من يرى نفس�ه مصداقا مل�ا أذكر فمن
الطبيع�ي ولألس�ف أن يكذب االبن عىل أبي�ه ويكذب األب
عىل أبنائه والجار يكذب عىل الجار والصديق عىل الصديق
ويك�ذب املثق�ف على املثقف وم�ا بعض ما نس�معه من
ترصيح هنا وترصيح هناك لبعض أشباه املثقفني يف رأي
حول قضية معينة يف الش�أن العام إال كذب ونفاق بل إنك
تج�د بعضهم كل يوم يف ش�أن فتراه اليوم يس�اريا وغدا
يميني�ا وبع�د الغد بني بني م�ع احرتامي لثل�ة من األولني
اآلخرين من أصحاب القل�م النظيف والصوت
وقليل م�ن ِ
الوطني الرشيف .
أخيرا ولي�س آخرا أقول وأن�ا بكامل ق�واي العقلية ربي
ارحمن�ا والطف بنا واغف�ر لنا بعدما غدون�ا بني مطرقة
الكورونا وسندان دولة الكذابني .

العراق يدعو  75دولة ومنظمة إلى «مراقبة» انتخاباته البرلمانية
أعلن�ت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات،
االربع�اء ،عن توجيه دعوة لـ 75س�فارة ومنظمة
دولية ملراقبة العملية االنتخابية.
وقالت الناطق باس�م املفوضي�ة جمانة الغالي ،يف
ترصيحات صحفي�ة تابعتها «املراق�ب العراقي»،
ان «مفوضي�ة االنتخابات ش�كلت لجن�ة املراقبني

الدوليني برئاس�ة رئي�س االدارة االنتخابية عباس
فرح�ان وت�م تنس�يق العم�ل م�ن خلال وزارة
الخارجي�ة لتوجي�ه  75دع�وة لس�فارات اجنبي�ة
ومنظمات دولية لالرشاف عىل االنتخابات املقبلة».
واضافت ان «البعض منهم ابدوا رغبتهم باملشاركة
يف مراقب�ة العملي�ة االنتخابية وهن�اك تلبية لهذه

الصحة تعلن صدور أوامر تعيينات
ذوي المهن الطبية والصحية
أعلن�ت وزارة الصح�ة ،األربع�اء ،عن إصدار أوام�ر تعيينات
ذوي امله�ن الطــــب�ي والصحـــــي�ة للع�ام ال�درايس
.2019/2018
وقالت الوزارة يف بيان ورد ل»املراقب العراقي» ،إن «التعيينات
ش�ملت خريج�ي (كلي�ات التقني�ات الطبي�ة والصحية من
خريج�ي الجامع�ات العراقي�ة الحكومية واألهلي�ة /كليات
ومعاه�د وإعدادي�ات التمري�ض  /كلي�ات ط�ب األس�نان
للجامع�ات العراقي�ة وغيــــــر العراقي�ة وللدورين األول
والثاني /كلي�ات الصــــيدل�ة للجامـــــعات الحكومية
واألهلي�ة العراقي�ة وغيـــــ�ر العراقية /كلي�ة الطب من
خ�ارج العراق/خريج�ي املعاهــــــد الطبي�ة والتقنية /
خريجي املعـــــاهد الطبي�ة والتقنيـــــة داخل وخارج
الع�راق وإقلي�م كردس�تان) للعــــ�ام الــــــ�درايس
.»2019/2018
وأضافت أنه�م «موزعون على دوائر ال�وزارة وفقا ً الحكام
امل�واد( )14/9/8/7م�ن قان�ون الخدم�ة املدني�ة رقم 24
لس�نة  1960املع�دل وللشروط والضــــــواب�ط املعمول
بها وبالدرجة السادس�ة وكال بحــــــس�ب مرتبته للعمل
بإحكام قانون التدرج الطبي والصحي رقم ( )6لسنة 2000
وتعديالته».

طال�ب قائد رشط�ة االنب�ار الفريق
هادي رزيج كسار ،االربعاء ،حكومة
كردستان بمنع بيع ومداولة رشائح
الهاتف غري املسجلة بشكل رسمي.
وق�ال رزي�ج يف ترصي�ح صحف�ي
تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» ،إن
“اجتماع�ا ً عق�د م�ع قائ�د رشطة
الس�ليمانية العمي�د كاكا اس�ود
ش�يخ طه لحث الجهات املعنية عىل
تنفي�ذ اوام�ر القبض الص�ادرة من
املحاكم املختصة وتسليمهم اىل جهة

الطلب�ات من خلال اللجنة» ،الفت�ة اىل ان «رئيس
مجلس املفوضية جليل عدنان خلف زار العديد من
الس�فراء وممثيل الس�فارات وابدوا رغبتهم ايضا
واملشاركة يف مراقبة العملية االنتخابية املقبلة».
واوضحت ان «عملية املراقبة ال تقترص عىل املراقبة
الدولي�ة فق�ط وانما هن�اك مراقبة م�ن منظمات

مجتمع مدني ووكالء االحزاب السياس�ية» ،مشري
اىل ان «عملية تحديث سجل الناخبني التي انطلقت
من�ذ الثاني من كان�ون الثاني امل�ايض ولغاية 15
نيس�ان الحايل ،شارك فيها اكثر من  5آالف مراقب
م�ن منظم�ات مجتم�ع مدن�ي واكثر م�ن  7آالف
مراقب من وكالء االحزاب السياسية».

رغبة برلمانية جامحة باستجواب وزير المالية
اكد عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية
ثام�ر ذيبان ،األربع�اء ،وجود رغبة
نيابية كبرية الس�تجواب وزير املايل
عيل عالوي.
وق�ال ذيب�ان يف ترصي�ح صحف�ي
تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» ،إن
“هناك رغبة لدى الكثري من أعضاء
مجل�س الن�واب على اس�تجواب
وزير املالي�ة بعد تده�ور االقتصاد
العراقي“.
واض�اف ان “الفقراء ترضروا كثريا
نتيجة ارتفاع سعر رصف الدوالر”،
الفتا اىل ان “اس�تجواب وزير املالية
بات وش�يكا كون�ه تالع�ب بتغيري
س�عر رصف الدوالر مقاب�ل الدينار
العراقي “.
جدي�ر بالذك�ر أن نواب�ا ً م�ن كت�ل
سياس�ية مختلف�ة ،أك�دوا أن
الحكوم�ة عج�زت ع�ن ايج�اد حل
لالزمة االقتصادي�ة وذهبت باتجاه
تجويع املواطن برفعها سعر رصف
الدوالر واقراره يف املوازنة.

شرائح هاتف غري مسجلة مصدرها
ً
قلقا يف العراق
كردستان تثري

الشريط األمين

دولة الكذابين .. ..

بشكل عشوائي.
ويف خضم تلك االحداث االمنية املتصاعدة
ش�مال الع�راق ،وغ�رس املخل�ب الرتكي
للمرة الثالثة يف جس�د أراضيه الش�مالية
من�ذ قراب�ة االس�بوع ،الزال�ت الحكومة
العراقي�ة تتخ�ذ موق�ف املتف�رج من تلك
االح�داث ،وه�و م�ا زاد حال�ة الغض�ب
واالس�تياء من قبل االوس�اط السياس�ية
والش�عبية ،مؤكدة أن االرايض الش�مالية
جزء من العراق والحفاظ عليها مسؤولية
تقع عىل عاتق الحكومة.
وانتقدت لجنة حقوق اإلنس�ان يف الربملان
العراق�ي صم�ت الحكومتين العراقي�ة
وإقليم كردستان عىل استمرار االنتهاكات
الرتكية ضد املواطنني يف شمال العراق.
وقال عضو اللجنة قصي عباس إن «هذا
الع�دوان مخالف للقانون الدويل واألعراف
الدولي�ة ويعتبر خرق�ا فاضحا لس�يادة
العراق كدولة ذات سيادة «.
وأض�اف أن «االنته�اكات الرتكي�ة بح�ق
املدنيين متواصلة منذ س�نوات وليس�ت
جديدة  ،مشريا إىل أن ما يحدث هو عدوان
عىل سيادة البالد «.
ولف�ت إىل أن «الق�وات الرتكي�ة مازال�ت
تم�ارس اعتداءاته�ا وقصفه�ا املتك�رر،
وال�ذي يع�د خرق�ا ألم�ن املدنيين
وممتلكاتهم».
وحول هذا املوضوع يرى املختص بالشأن

االمن�ي عب�اس الع�رداوي أن «التوغ�ل
الرتكي يف ش�مال العراق يش�كل خطورة
عىل أمن وسيادة البلد».
وق�ال الع�رداوي يف ترصي�ح خ�ص ب�ه
«املراق�ب العراقي» إن «عشرات االبرياء
مه�ددون بالقت�ل بفع�ل ذلك الع�دوان»،
مبينا ً أن «تل�ك العمليات تهدف اىل إحداث
تغيريات ديموغرافية شمال العراق».
وأضاف أن « تل�ك العمليات تجري بحرية
تام�ة ،حيث يتح�رك الطيران الرتكي يف
س�ماء العراق دون رادع».
ولف�ت اىل أن «الجان�ب الرتك�ي يس�تثمر
ضع�ف الح�دود والحكوم�ة ،وتماه�ي
حكوم�ة أربيل التي تجامل أردوغان كثريا ً
يف مواقفه».
وأجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
زي�ارة اىل تركيا بتأريخ (،)2020-12-17
يب�دو أنها تضمنت اتفاق�ات ضمنية عىل
العملي�ات العس�كرية الجارية يف ش�مال
العراق.ه�ذا وأعلن�ت وزارة الكهرب�اء
يف حكوم�ة كردس�تان الثالث�اء امل�ايض،
انقط�اع الطاقة ع�ن  70قري�ة يف ناحية
(كاني م�ايس) التابعة لقض�اء العمادية
يف محافظ�ة دهوك ،ج�راء القت�ال الدائر
بين الجي�ش الرتك�ي وح�زب العم�ال
الكردس�تاني ،وح�رم انقط�اع التي�ار
الكهربائ�ي نح�و تس�عة آالف مواطن يف
املنطقة من الكهرباء.

الطلب“.واضاف ان “االجتماع تناول
ايضا قضية بيع رشائح السيم كارت
غري املس�جلة واس�تخدامها من قبل
املجامي�ع االرهابي�ة لتنفيذ عمليات
إجرامية”.
يش�ار اىل ان ع�ددا ً م�ن املطلوبين
للقوات األمني�ة والقضاء متواجدين
يف املحافظات الش�مالية رغم صدور
اوام�ر قب�ض بحقه�م اال ان تل�ك
االوامر لم تفعل ألسباب غري واضحة
املعالم.

وزير الداخلية يوجه بتوقيف
ضباط كبار يف حرس الحدود

وج�ه وزير الداخلية عثمان الغانم�ي ،االربعاء ،بتوقيف
ثالثة ضباط كبار يف قيادة قوات حرس الحدود.
وقال مصدر أمني إن «الغانمي وجه بإيداع ثالثة ضباط
برتب كبار يعملون يف قيادة قوات حرس الحدود التوقيف
وذل�ك عىل خلفية هجوم لتنظيم داعش عىل أحد النقاط
واالستيالء عىل اسلحة للمنتسبني يف منطقة عرعر».
وأش�ار املص�در إىل أن «من بين الضباط الذي ش�ملهم
التوجيه اللواء س�تار نايف عيل».وأضاف املصدر أن كلاً
م�ن قائد حرس الح�دود املنطقة الخامس�ة ،وامر لواء
حرس الح�دود املنطقة الخامس�ة ،وامر الف�وج الثالث
لواء ح�رس حدود منطقة الخامس�ة مش�مولني بقرار
ايداع التوقيف الصادر عن وزير الداخلية».

بالــوثيقـة
التربية النيابية تطالب بإيقاف
الدوام الحضوري.

اسعار الذهب

انخفاض طفيف بأسعار الدوالر في
بغداد واستقراره في إقليم كردستان
انخفض�ت أس�عار رصف الدوالر  ،يف البورصة الرئيس�ية يف بغداد
بش�كل طفيف ،فيما اس�تقرت يف إقليم كردس�تان.وقال مصدر،
ا ٕن بورص�ة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد س�جلت 147750
دين�ارا عراقي�ا مقاب�ل  100دوالر أمريكي.فيما س�جلت بورصة
الكف�اح املركزية خلال افتتاحها  147800دينار عراقي.واش�ار
ا ٕىل أن اس�عار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باالٔسواق
املحلية يف بغداد حيث بلغ سعر البيع  148250دينارا ً عراقياً ،بينما
بلغت اس�عار الشراء  147250دين�ارا ً ل�كل  100دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان فقد ش�هدت اسعار الدوالر
اس�تقرارا ايض�ا حيث بلغ س�عر البيع  147800دين�ار لكل مائة
دوالر ،والرشاء وبواقع  147500دينار لكل مائة دوالر أمريكي.

أسعار الذهب عيار  63,04 21دينار

أسعار الذهب عيار  56 ,58 18دينارا

3

اسعار الفضة

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

اسعار النفط

ً
دوالرا
األمريكي 64.18

ً
دوالرا للبرميل
برنت 67.06

الكشف عن توجه لخفض
تسعيرة خدمة االنترنت
أعلنت وزارة االتصاالت  ،عن توجهها نحو خفض تس�عرية خدمة االنرتنت
املقدم�ة للمواطنني وتحسين جودتها.وقالت مس�ؤولة العالقات واالعالم
يف الرشك�ة العامة لالتص�االت واملعلوماتي�ة بالوزارة اين�اس الجلبي  ,ان
“الرشك�ة عق�دت اجتماعاً موس�عاً مع املختصني فيها ملناقش�ة اس�عار
وجودة خدمة االنرتنت املقدمة للمواطنني”.واضافت الجلبي ،ان “االجتماع
جاء بالتزامن مع حالة الكس�اد التي تعيشها االسواق بشكل عام ،اضافة
اىل فرض حظر التجوال الجزئي ،وهو ما حدا بالوزارة اىل دراسة تخفيض
تس�عريتها» ،منوهة بانه «س�يتم االفصاح عن اي قرار بهذا الش�أن حال
اقراره”.وأوضحت ،أن “املش�اريع التي تنفذه�ا الرشكة العامة لالتصاالت
واملعلوماتي�ة تتم بالتعاون مع رشكات القطاع الخاص ،خاصة مش�اريع
النفاذ الضوئي  ،“ FTTHمؤكدة “اهمية عمل جوالت ميدانية استقصائية
من اجل متابعة عمل هذه الرشكات ،بما يخدم املواطن بالدرجة األساس”.
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اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

سعر بيع الدوالر = 148,250

دينار

سعر شراء الدوالر =  147,250دينار

دعوات إلخضاعها لقوانين المركز

منافذ اإلقليم تعترف بخرقها «الروزنامة» الزراعية والفالحون يستغيثون
املراقب العراقي /مشتاق الحسناوي...
أعرب عدد من املزارعني يف الوسط والجنوب عن
خيبة أملهم ،جراء عجز وزارة الزراعة واالجهزة
االمنية يف الح�د من تدفق البضائ�ع واملحاصيل
املس�توردة اىل املحافظ�ات عرب مناف�ذ حكومة
اإلقلي�م ,رغ�م الت�زام الحكوم�ة بالروزنام�ة
الزراعية وعدم جلب املحاصيل املس�توردة التي
يش�ابهها املنتج املحلي ،فاإلقليم يحاول رضب
املنت�ج املحلي وتنفي�ذ إجندات خارجي�ة تلزمه
بإغ�راق االس�واق العراقي�ة باملنتج املس�تورد،
ويب�دو أن هن�اك مافيات يف الداخ�ل وخاصة يف
السيطرات تسمح بدخول تلك البضائع يف سبيل
تدمري املنتج املحيل.
مدير كمارك كردس�تان ،س�امال عب�د الرحمن
أك�د ،أن جمي�ع املناف�ذ يف اإلقليم ت�دار من قبل
وزارة املالية يف حكومة كردستان ،فيما أشار إىل
تلقي تعليمات تخص املواد املحظور اس�تريادها
للبالد.وذك�ر عب�د الرحم�ن“ :أنه حت�ى اآلن لم
تصلنا تعليمات جدي�دة بخصوص وجود رقابة
أو لجان إرشافية من قبل الحكومة االتحادية”.
وأضاف  ،أن “املنافذ حاليا تدار من قبل موظفني
تابعني ملديرية الكمارك ويتبعون وزارة املالية يف
حكومة اإلقليم والعائ�دات املالية تذهب للوزارة
أيض�ا ،وال نع�رف ماذا س�يحصل م�ن اتفاق يف
املس�تقبل بين الحكوم�ة االتحادي�ة وحكومة
اإلقليم.
ويف هذا الشأن أكد الخبري االقتصادي إياد املالكي،
أن منافذ إقليم كردستان مفتوحة أمام البضائع
واملنتجات الزراعية الت�ي تدخل اىل البلد بصورة
مستمرة وتنافس املنتوج املحيل ,فحماية املنتج
الوطني تأتي من خالل االلتزام التام بالروزنامة

الزراعية التي تطلقه�ا وزارة الزراعة والتي من
خالله�ا يتم الس�ماح بدخول امل�واد الزراعية أو
البضائ�ع الغذائية حس�ب الحاج�ة عرب جميع
املنافذ الحدودية وهذا االمر ش�به مس�تحيل أن
يطبق من قبل إقليم كردستان”.
وقال املالكي يف اتصال م�ع ( املراقب العراقي):

على الحكومة املركزي�ة أن تق�وم بواجبها عىل
أكم�ل وجه وأن تبتعد عن الش�عارات ،وتش�كل
اللجان التي تدعي بها حماية املنتج الوطني ألن
حمايته تأتي من خالل إحكام الس�يطرة التامة
على املناف�ذ الحدودية لالقليم ومن�ع دخول أي
م�واد غذائي�ة أو زراعية حينها س�تكون هنالك

حماية حقيقية للمنتج الوطني يف البلد».
وأوض�ح أنه «ال يخف�ى عىل أحد وج�ود تهاون
وعمليات فساد وراء دخول املحاصيل املستوردة
م�ن مناف�ذ االقليم  ,م�ا أرض بامل�زارع العراقي
وألحق به خسائر مالية كبرية» .
من جهته أكد املزارع فالح حس�ن يف اتصال مع

نائب عن النجف يدعو الحكومة لوضع خطة لتأهيل وتشغيل المعامل المتوقفة
دع�ا النائب ع�ن محافظة
النج�ف االرشف فاض�ل
الفتـــلاوي  ،الحكوم�ة
الع�ادة تأهي�ل وتش�غيل
املعامل يف النجف االرشف ،
مشيـــــرا إىل أن القضاء
على أزمــــ�ة البطال�ة
يكم�ن فــــ�ي تش�غيل
املصانع.
وقال الفتالوي  ،إن “تشغيل

معمل الخياطة واالطارات
والبطاري�ات واالس�منت
يف النج�ف االرشف الح�ل
الوحيد للقض�اء عىل أزمة
البطالة”.
واض�اف ان “إعــــ�ادة
تأهي�ل املصان�ع العراقية
يف النج�ف يحتـــ�اج إىل
رؤية حكومي�ة واضحة”،
الفت�ا إىل أن “وجـــــ�ود

توقعات بارتفاع برنت إلى  80دوالرا
للبرميل خالل األشهر الستة المقبلة
 80دوالرا للربميل وخام غرب تكساس
الوس�يط األمريك�ي إىل  77دوالرا خالل
األش�هر الس�تة املقبلة”.واضاف البنك
“نتوق�ع أكرب قفزة للطل�ب عىل النفط
على اإلطالق ،زي�ادة  5.2ماليني برميل
يومي�ا خالل األش�هر الس�تة املقبلة”،
مشيرا إىل تسارع التطعيمات يف أوروبا
وتحرير الطلب الكامن عىل السفر”.

توق�ع فري�ق أبح�اث الس�لع يف بن�ك
جولدم�ان س�اكس ()NYSE:GS
األمريك�ي ،ارتفاع س�عر برن�ت إىل 80
دوالرا للربميل خالل الـ 6أش�هر املقبلة
مع العدول عن القيود املرتبطة بفريوس
كورون�ا وانخف�اض أس�عار الفائ�دة
وضع�ف الدوالر.وقال البن�ك ،إنه “من
املتوقع أن يرتفع س�عر مزيج برنت إىل

أرقام واقتصاد

1000
مدرسة تستعد الشركات
الصينية للبدء بأنشائها
في جميع محافظات
العراق

7
مليارات دينار قيمة الهدر
المالي الذي تم الكشف عنه
من قبل الخدمات النيابية في
مصنع سكر ميسان المعطل

املستورد يف األســـــواق
املحلي�ه دف�ع الكثير من
املصان�ع إىل إغــــــلاق
أبوابها”.
وأش�ار إىل أن “هناك رؤية
برملانيــــــ�ة باتجــاه
إعادة تأهيـــل وتش�غيل
املعام�ل واملصان�ع املحلية
م�ن جديــــ�د على م�ا
كما كانت عليـــه فـــي

السابق”.
وكان مستش�ــار رئي�س
الوزراء االقتصادي مظهر
محم�د صـــــال�ح دعا
يف وق�ت س�ابق إىل تفعيل
قانــــ�ون الرشكات رقم
 22لس�نــــة  1997الذي
يس�مح بتحويل الرشكات
العامــــــ�ة إىل عام�ة
مساهمة.

( املراق�ب العراق�ي):أن هناك تواط�ؤا كبريا بني
جهات سياسية وحكومة االقليم فكالهما يعمل
ضد املنت�ج الوطني ومحاولة إبق�اء العراق بلدا
مس�توردا من دول الجوار  ,ما يتسبب بخسائر
مالي�ة وع�زوف أع�داد كبرية م�ن الفالحني عن
زراع�ة أراضيه�م  ,يف ظل غياب دع�م الحكومة
للمزارع العراقي عكس ما يحدث يف دول العالم .
وعلى صعي�د متص�ل أك�د املراق�ب للش�أن
االقتصادي حسين حامد يف اتصال مع «املراقب
العراق�ي» أن ته�اون وزارة الزراع�ة وراء كرس
حاجز االس�ترياد املمنوع للمحاصيل املستوردة
من منافذ اإلقليم  ,وأما ترصيحات وزير الزراعة
بس�يطرته عىل الحدود مع االقليم فهي أمر غري
صحيح وترصيحات لالستهالك االعالمي».
وتس�اءل حام�د  »:فكي�ف تص�ل الطماط�ة
املس�توردة والداخل�ة عبر منافذ كردس�تان اىل
البصرة  ,فه�و أمر يحت�اج اىل مراجع�ة الدولة
للوضع االمني يف الس�يطرات الخارجية؟ ،مبينا ً
أن «الفس�اد والرشاوى وراء ذلك  ,بينما نجد أن
البصرة هي صاحبة اإلنت�اج االول بالطماطة ,
ً
اذا فهن�اك عملية تخري�ب للمنتج املحيل وجعله
يباع بأثمان بخس�ة  ,ما يس�بب خس�ائر مالية
للمزارعني». .
وأوضح أن «القطاع الزراعي يف البلد شهد خالل
الفرتة الحالية خصوصا بعد أزمة كورونا طفرة
نوعي�ة وعىل جميع املس�تويات وحق�ق اكتفا ًء
ذاتي�ا كبريا ج�دا لذلك على الحكوم�ة العراقية
أن تق�وم بواجبها عىل أكم�ل وجه وتقدم الدعم
الكام�ل للمزارع العراقي وتحمي منتجها املحيل
ُ
وتح ِك ُم سيطرتها عىل جميع املنافذ الحدودية يف
البلد سواء كانت يف اإلقليم او غريه».

الرافدين يهدد باتخاذ اجراءات
قانونية بحق المتلكئين عن
تسديد االقساط المالية
دعا مرصف الرافدين  ،املواطنني لتس�ديد
مابذمتهم من اقس�اط ش�هرية متاخرة
بهدف تعميم الفائدة عىل رشائح اخرى.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمصرف يف
بيان” ان هن�اك بعض املواطنني متلكئني
يف تس�ديد مابذمته�م م�ن اقس�اط
الدفعات الش�هرية املرتب�ة عىل القروض
والتسهيالت املرصفية االخرى.
مؤك�دا ،ان ” املرصف س�يتخذ االجراءات
القانوني�ة وتفعي�ل قان�ون اس�تحصال
ام�وال الدول�ة اضاف�ة اىل الغرام�ات
التاخريية املفروضة عىل املتلكئني ،ملفتا
اىل ان االمتن�اع ع�ن تس�ديد م�ا بذمتهم
يضر املواطنني ويراك�م عليه�م الديون
ويعرضه�م اىل تبعـــــ�ات قانوني�ة
وخيمة ومن واج�ب النصيحة االرساع يف
التس�ديد حفاظا عىل امل�ال العام اضافة
اىل من�ح الفرص�ة لبقيــــ�ة املواطنني
لالف�ادة من الخدم�ات التــــي يقدمها
املصرف م�ن عوائ�د االقس�اط واالموال
املتلكئة”.
وذك�ر البي�ان ،ان “املصرف مس�تمر يف
تقديم انواع الخدمات والتس�هيالت منها
للراغبين بالحص�ول عىل ش�قق مجمع
بس�ماية الس�كني اضاف�ة اىل ق�روض
املش�اريع الصغـــــــيرة وق�روض
البن�اء والرتمي�م وق�روض الس�يارات
اضاف�ة اىل القـــــروض االس�تثمارية
وغريها من الخدمات التي ممكن االطالع
عليها من خالل زيـــارة فروع مرصفنا
او االطلاع على مواق�ع التـــــواص�ل
االجتماع�ي الـــــرس�مية الخاص�ة
باملرصف”.

االقتصاد النيابية تعلن تعزيز رصيد مفردات
البطاقة التموينية في موازنة 2021
أعلن عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية
م�ازن الفيلي  ،ع�ن تعزي�ز مف�ردات البطاقة
التمويني�ة للس�نة الحالي�ة ،مشيرا اىل وج�ود
اخفاق واضح يف توزيع املفردات التموينية .
وق�ال الفيلي  ،إن “مجلس النواب ع�زز رصيد
مف�ردات البطاق�ة التمويني�ة برتلي�ون و 300
مليار دين�ار يف موازنة  ،”٢٠٢١مبينا أن “وزارة
التجارة عزت خالل اس�تضافات الكادر املتقدم
داخ�ل اللجن�ة تعث�ر توزي�ع املف�ردات اىل قل�ة

التخصيصات املالية”.
وأض�اف الفييل ،أن “هناك تش�خيص واضح يف
تلك�ؤ توزيع مفردات البطاق�ة التموينية خالل
االشهر السابقة” ،الفتا إىل أن “العوائل العراقية
تنتظر بشغف توزيع مفردات البطاقة التموينية
يف ظل ارتفاع األسعار يف األسواق املحلية”.
وكان النائ�ب عن تحالف الفتح فاضل الفتالوي
ع�زا  ،أرتفاع أس�عار امل�واد برمته�ا يف البالد اىل
سياسات وزارتي املالية والتجارة.

الذهب يتراجع إلى أدنى
التخطيط النيابية:حكومة الكاظمي أخفقت في تنفيذ برنامجها المعلن
مستوى في أسبوع

كدت لجنة تنفيذ الربنامج الحكومي والتخطيط
االستراتيجي النيابي�ة  ،أن أغل�ب ال�وزارات ال
تمتل�ك رؤي�ة أو مش�اريع واضحة على أرض
الواقع ،مشيرة أن الحكوم�ة أخفقت يف الكثري
م�ن الجوانب األساس�ية يف تطبي�ق برنامجها
الوزاري.
وق�ال نائ�ب رئيس اللجن�ة محم�د البلداوي يف
ترصي�ح صف�ي ،إن “حكوم�ة رئي�س الوزراء

مصطفى الكاظمي لم ترتجم منهاجها الوزاري
إىل برنامج حكومي لغاية االن”.
وأض�اف البل�داوي ،ان “اغل�ب ال�وزارات ليس
لديه�ا رؤي�ة واضحة والقس�م منه�ا أصبحت
مج�رد وزارات لتس�يري أعم�ال يومية يخترص
عملها عىل ادارة الفقط”.
ولف�ت إىل أن “الحكوم�ة لم تفصح عن نس�ب
االنج�از الحقيقي�ة خلال الفترة املاضي�ة”،

مؤك�دا ان “حكــــــوم�ة الكاظمي لم تقدم
ش�يئ يذكر للش�عب س�وى انعدام الثقة بهذه
الحكومة”.
وكان رئي�س لجن�ة تنفيذ الربنام�ج الحكومي
حازم الخالدي أكد يف ترصيح س�ابق ،أن نسبة
إنجاز الحكومة للمنهاج الوزاري بلغت ( ,486
 ) 17باملئ�ة وبنس�بة تلكؤ فاق�ت ( ) 82 ,486
باملئة.

وكالة :عجز مالي يضرب الدول الخليجية بسبب كورونا وانخفاض أسعار النفط
اك�دت وكال�ة “فيت�ش” للتصني�ف
االئتمان�ي ،إن التأثير املمتد لجائحة
كوفي�د 19-واالنخف�اض الح�اد يف
أسعار النفط العام املايض سيقودان
لعج�ز ل�دى معظ�م الحكوم�ات
الخليجية.
ومن املتوقع أن تش�هد دول باملنطقة
تحس�نا يف أوضاعه�ا املالي�ة بفضل
تعايف أس�عار النف�ط وتخفيف قيود
اإلنت�اج ،لك�ن العجز س�يظل كبريا،
السيما يف الكويت والبحرين.
وقال�ت “فيتش” يف تقرير “نتوقع أن
تحق�ق أبوظبي وقطر فق�ط فائضا
مالي�ا” .وتوقعت الوكالة أن تس�جل
أبوظبي فائضا مالي�ا  1.1باملئة وأن
تس�جل قط�ر  2.4باملئة م�ن الناتج
املحلي .بينم�ا توقع�ت أن تمن�ى
الس�عودية ،أكرب اقتص�اد يف الخليج
الفاريس ،بعجز  5.3باملئة.

“تبني أسعار النفط املرتفعة الالزمة
لتحقيق ت�وازن مايل حج�م تحديات
إصلاح املالي�ة العام�ة ويف معظمها

تظ�ل أعىل كثيرا من أس�عار النفط
الحالية أو املتوقعة”.
كذلك توقعت أن يبلغ متوس�ط سعر

برن�ت  58دوالرا الع�ام الح�ايل ،لكن
توقعاتها طويلة املدى عند  53دوالرا.
وأش�ارت تقدي�رات فيت�ش إىل أن
البحري�ن تحت�اج س�عرا عن�د نح�و
 100دوالر للربمي�ل لتحقي�ق ت�وازن
يف ميزاني�ة  ،2022-2021وتحت�اج
الكويت أكثر م�ن  80دوالرا ،وتحتاج
السعودية وعمان حوايل  70دوالرا.
ويج�ري ت�داول برمي�ل برن�ت عند
حوايل  66دوالرا.
وإىل جان�ب إي�رادات النف�ط ،يواصل
فريوس كورون�ا الضغط عىل خزائن
دول الخلي�ج الف�اريس ،وق�د أعادت
بعض الدول فرض قيود عىل النشاط
االقتصادي.
وقالت فيتش“ :تواصل موجة جديدة
من اإلصابات عرقل�ة نمو الدخل من
الخ�ارج واملالي�ة العام�ة والتوظيف
والناتج املحيل”.

تراجعت أسعار الذهب إىل أدنى مستوى لها يف أسبوع
 ،بفع�ل ارتفاع عوائد س�ندات الخزانة األمريكية قبل
بيان سياسة االحتياطي الفيدرايل .
وانخفض الذهب الفوري بنسبة  ٪ 0.5إىل 1767.66
دوالرًا لألوقي�ة  06:25بع�د أن انخف�ض إىل أدن�ى
مس�توى له منذ  20أبريل يف  1،765.70دوالر يف وقت
س�ابق .وتراجع�ت العقود اآلجلة للذه�ب يف الواليات
املتحدة  ٪0.6إىل  1769.00دوالرًا لألونصة.
وقف�زت عائ�دات س�ندات الخزان�ة األمريكية ألجل
عرش س�نوات ألعىل مس�توى منذ  15أبريل نيس�ان
م�ا يزي�د م�ن تكلف�ة فرص�ة االحتف�اظ بالذه�ب.
ويرتق�ب املس�تثمرون اآلن بيان مجل�س االحتياطي
االتح�ادي الذي يتوقع أن يعطي دالئل عن مس�تقبل
السياس�ة النقدية.وارتف�ع م�ؤرش ال�دوالر بنس�بة
 ٪0.1أم�ام منافس�يه  ،مم�ا جعل�ه الذه�ب أكث�ر
تكلفة لحاميل العمالت األخ�رى .ونزل البالديوم 0.3
باملئ�ة إىل  2933.43دوالر لألوقي�ة بع�د ذلك وصل إىل
أعىل مس�توى له عىل اإلطالق عن�د  2962.50دوالرًا.
وتراجعت الفضة  1.3باملئة إىل  25.91دوالر لألوقية.
البالتني انخفض بنسبة  ٪1عند  1،216.02دوالر.
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روحاني :ال سبیل أمام
دول « »1+4وأميركا سوى
الرضوخ إليران

الردع اإليراني يحطم الكبرياء السعودي

ابن سلمان يُغازل طهران ويستجدي
عطف الحوثيين !
المراقب العراقي /متابعة

المراقب العراقي /متابعة...

أك�د الرئيس االيراني حس�ن روحاني ب�ان دول مجموع�ة « »1+4وحتى
االمیرکیین ادركوا بانه ال سبيل امامهم سوى الرضوخ اليران.
وقال روحاني خلال اجتماع الحكومة االربعاء :ان دول مجموعة «»1+4
وحت�ى االمريكيين ادرك�وا بانه ال س�بيل لهم س�وى الرض�وخ للقوانني
والقرارات الدولية واحقية ايران ويجب ان يرضخوا لها.
واش�ار اىل بث مقطع من الرشيط الصوتي لوزي�ر الخارجية محمد جواد
ظري�ف من قب�ل قناة معادية الي�ران وقال :ان هذا العم�ل جرى من قبل
القناة االكثر خبثا وعداء لالسلام وايران واملمولة من قبل السعودية وهو
االمر الذي يعلمه الجميع.
واعترب ه�ذا االجراء بانه يأتي الثارة التفرق�ة يف البالد وجعل مجموعة يف
مواجهة مجموعة اخرى .واضاف :االن يشعر الكيان الصهيوني بالغضب
وكذل�ك الرجعية يف املنطقة واملتطرفون يف امريكا النهم يرون بان املس�ار
الذي توقعوه قد اختل.
واعترب الرئيس روحاني الرؤس�اء االمريكيين بانهم كانوا اصدقاء للكيان
الصهيون�ي وداعمين له اال ايا منهم لم يكن عميال له س�وى ترامب الذي
خ�رج م�ن االتف�اق الن�ووي بتحريض م�ن الصهاين�ة وكذل�ك يف قضية
االعرتاف بالقدس عاصمة للكيان ويف الخروج من بعض املنظمات الدولية
وخلق املشاكل اليران وقال :ال شغل الحد بهم لو كفوا عن العدوان واعادوا
ارايض االخرين املغتصبة اليهم وعاد الشعب الفلسطيني اىل ارضه ودياره.
واكد رئيس الجمهورية :ال فرق لدينا س�واء اليهود او املسيحيني او سائر
االدي�ان وليس�ت القضية قضية يه�ود بل مجموع�ة (الصهاينة) ترتكب
الجرائم.

موسكو تهدد واشنطن
قاس حال تخطيها
بر ٍد ٍ
«الخطوط الحمراء»
المراقب العراقي /متابعة...

أكد وزير الخارجية الرويس سيرغي الفروف أن ش�يئا لم يتغري يف العالقات
الروس�ية األمريكية ،مشيرا إىل أن أي محاوالت لتجاوز «الخطوط الحمراء»
سيقابلها رد فعل قاس.
وق�ال الف�روف يف مقابلة م�ع وكالة (س�بوتنيك) الروس�ية« :إذا لم تتوقف
واش�نطن عن الترصف من موقع الس�يادة ،وإذا لم تكن مس�تعدة للتحدث
مع روس�يا ،فإن هذا خيارها ،لكن أي محاوالت لتج�اوز الخطوط الحمراء
سيقابلها رد فعل قاس».
وأض�اف «وإذا أدرك�ت الوالي�ات املتح�دة أن مب�ادئ ،مثل احرتام الس�يادة
والسلامة اإلقليمية وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية واملساواة يف السيادة،
ل�م تكت�ب عبث�ا يف ميثاق األم�م املتح�دة ،وأن تق�وم ببس�اطة بالتزاماتها
القانوني�ة وإج�راء حوار معنا ،كما ه�و الحال مع أي دولة أخ�رى .وإذا لم
يكن األمر كذلك ،فهذا خيارهم ،وس�نعيش إذن يف ظروف ،إما الحرب الباردة
أو حتى أس�وأ» .وأش�ار الفروف إىل أن الرئيس ال�رويس فالديمري بوتني قال
بوضوح «إننا مستعدون التفاقيات شاملة إذا كانت تلبي مصالحنا».

يف مقابلة وصفت بأنها «مذلّة» لكربياء آل
س�عود ،ظهر ويل العهد محمد بن س�لمان
منكرسا ً أمام السعوديني من جهة ،والرأي
العام العربي والدويل من جهة أخرى ،إذ لم
يتورّع عن اس�تجداء عط�ف رجال أنصار
الله اليمنيني ،الذين نقلوا املعركة إىل العمق
السعودي.
وق�ال اب�ن س�لمان الثالث�اء ،إن الرياض
مس�تعدة لدعم الحوثيني يف اليمن ،مقابل
توقف األخرية عن مهاجمة اململكة.
وخالل لقائه مع اإلعالمي عبدالله املديفر،
قال ابن سلمان« :عرض مقدم من اململكة
العربية الس�عودية ،دع�م اقتصادي ،وكل
م�ا يري�دون ،مقاب�ل وق�ف إطلاق النار،
والجلوس عىل طاولة املفاوضات».
وعند س�ؤال املديفر له ع�ن تأثر الحوثيني
بالقرار اإليراني السيايس ،قال ابن سلمان:
«ما يف شك له عالقة قوية بالنظام اإليراني،
لك�ن الحوثي يمني ،ونتمن�ى أن تحيا فيه
النزع�ة اليمنية والعروبي�ة ومصالح بلده
قبل أي يشء آخر»!
وتراجع ابن س�لمان يف مقابلة الثالثاء عن
ترصيحات س�ابقة له هدد فيها بالقضاء
عىل الحوثيني خالل مدة وجيزة.
وتعال�ت دع�وات دولي�ة مؤخ�را إىل إنهاء
ح�رب اليمن الت�ي بدأتها الس�عودية قبل
س�بع س�نوات ،ول�م تتمكن م�ن تحقيق
أهدافه�ا بتحجي�م الحوث�ي وإخراجه من
العاصمة صنعاء.
وكان اب�ن س�لمان يف املقابل�ة ذاتها ،قال
إن الس�عودية تطمح إىل عالق�ة جيدة مع
إيران ،لكن هناك «إشكاليات» بني الطرفني
وتعمل السعودية مع رشكائها عىل حلها.
ٌ
دول�ة ج�ارة وا َِّن َّ
كل م�ا
وذك�ر ا َِّن اي�ران
َ
ُ
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ٌ
ٌ
ٌ
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ٌ
َ
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تكون هناك
وأن
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ة
املنطق�
لدف�ع
البلدين
بين
ِ
ِ
ِ
واالزدهار.
وق�ال ب�ن س�لمان« :ال نري�د أن يك�ون
وض�ع إيران صعب�ا ،بالعكس نري�د إيران
مزده�رة ،لدين�ا مصال�ح فيه�ا ولديه�ا
مصالح يف السعودية لدفع العالم واملنطقة
لالزدهار».
وتاب�ع« :إش�كاليتنا هي ترصف�ات إيران،

التي تقوم بها سواء عرب برنامجها النووي
أو برنامجه�ا للصواري�خ الباليس�تية»
حسب تعبیره.
ً
قائلا« :نعم�ل اليوم م�ع رشكائنا
وأردف
يف العالم إليج�اد حلول لهذه اإلش�كاليات
ونتمنى أن نتجاوزه�ا وأن تكون عالقاتنا
طيبة وإيجابية يف منفعة الجميع».
ويف جان�ب آخ�ر م�ن اللق�اء ،ذك�ر اب�ن
سلمان أن خالفات بالده مع إدارة الرئيس
األمريك�ي جو باي�دن قليل�ة ،وتعمل عىل
حله�ا ،مش�ددا على أن الوالي�ات املتحدة
رشيك اسرتاتيجي.
وأش�ار إىل أن أكث�ر م�ن  90باملئ�ة م�ن
القضاي�ا متف�ق عليه�ا م�ع إدارة بايدن،
قائلا« :نعم�ل على تعزيزه�ا بش�كل أو
بآخر ،لكن السعودية لن تقبل أي تدخل يف
شؤونها الداخلية».
وكان بايدن تعهد خالل حملته االنتخابية
ب�أن يك�ون أكث�ر رصام�ة يف التعامل مع
الس�عودية بمجال حقوق اإلنسان وحرب
اليمن ،مقارنة بسلفه دونالد ترامب.

البرلمان األوروبي يصادق على اتفاق التجارة مع بريطانيا
المراقب العراقي /متابعة...

أعل�ن الربمل�ان األوروب�ي ،املصادق�ة على اتف�اق
التج�ارة بين االتح�اد األوروب�ي وبريطاني�ا،
ووضع ح�د لفصل خ�روج بريطانيا م�ن االتحاد
(بريكس�ت) ،وفق�ا لنتائج التصوي�ت التي أعلنت
األربعاء.
وأظه�رت النتائج موافقة  660من أصل  697نائبا
على النص الذي عارضه خمس�ة ،بينما امتنع 32
ع�ن التصويت ،يف ختام االقرتاع الذي نظم مس�اء
الثالثاء.
وراف�ق االقتراع ،بعد مناقش�ة برملانية اس�تمرت
خمس ساعات ،تصويت عىل قرار غري ملزم يصف

فيه املس�ؤولون املنتخب�ون خ�روج بريطانيا من
االتح�اد األوروبي بأنه «خط�أ تاريخي» ،مطالبني
بـ»املش�اركة الكاملة» يف املناقش�ات املس�تقبلية
م�ع لندن حول إدارة هذا االتفاق املكون من 1250
صفحة.
وقالت رئيس�ة املفوضية األوروبية ،أورسوال فون
دي�ر الي�ن ،يف «تويرت»« :هذا االتفاق يمثل أس�اس
رشاكة قوية ووثيقة مع اململكة املتحدة» ،مشرية
إىل أن «الت�زام تنفي�ذه رضوري» ،إذ أن بريطاني�ا
اتخ�ذت يف امل�ايض ق�رارات ع�دة خرق�ت االتفاق
الس�ابق الذي أبرم م�ع االتحاد األوروب�ي يف العام
.2019

قوات االحتالل تطلق النار على قوارب الصيادين ببحر غزة
المراقب العراقي /متابعة...
أطلق�ت قوات االحتالل الصهيون�ي ،األربعاء ،النار
على عدد من مراك�ب الصيد الفلس�طينية يف بحر
غزة ،كما أطلقت الن�ار صوب أراض زراعية رشق
خان يونس من دون اإلبالغ عن إصابات.
من جهتها ،قالت الرشط�ة البحرية يف غزة إنه «ال
ق�رار لديه�ا بمنع الصيادي�ن من دخ�ول البحر»،
مضيفة يف بيان أنه «ال مانع من ممارسة الصيادين
لعملهم داخل البحر مع البقاء قدر اإلمكان بعيدين

عن نقاط التماس واملناطق الحدودية حفاظا عىل
أرواحهم».
وكان�ت نقاب�ة الصيادين الفلس�طينيني أعلنت أن
الس�لطات اإلرسائيلي�ة قلصت مس�احة الصيد يف
بحر غزة إىل  9أميال اعتبارا من الس�اعة السادسة
من صباح االثنني املايض.
وأصي�ب الثالثاء الصياد غيث أب�و عون ،برصاص
مطاط�ي خلال قم�ع ق�وات االحتلال ملراك�ب
الصيادين يف بحر قطاع غزة.

قصف يمني يطال قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية
المراقب العراقي /متابعة...
نفذ سلاح الجو املسير اليمني،
األربع�اء ،عملي�ة هجومي�ة عىل
قاع�دة املل�ك خال�د الجوي�ة يف
خميس مشيط.
وأوضح متحدث القوات املسلحة
العمي�د يحيى رسيع أن “سلاح
الجو املسري استهدف قاعدة امللك
خال�د الجوية يف خميس مش�يط
بطائرة مسرية نوع قاصف .”2K
وأض�اف رسي�ع ،أن “اإلصاب�ة
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كانت دقيقة بفضل الله”.
وأش�ار إىل أن ه�ذا االس�تهداف
يأت�ي “يف إط�ار ال�رد املشروع
عىل تصعي�د الع�دوان والحصار
املتواصل عىل بلدنا العزيز”.
وكان ويل العه�د الس�عودي
محمد بن س�لمان قال يف مقابلة
تلفزيوني�ة الثالث�اء ،إن الرياض
مس�تعدة لدع�م الحوثيين يف
اليمن ،مقاب�ل توقف األخرية عن
مهاجمة اململكة.

وأص�درت إدارة باي�دن ف�ور تس�لمها
زم�ام األم�ور يف البي�ت األبي�ض تقري�را،
يته�م ابن س�لمان بالوق�وف وراء جريمة
قت�ل الصحف�ي جم�ال خاش�قجي داخل
القنصلي�ة الس�عودية بمدينة إس�طنبول
الرتكية ،إضافة إىل سحب دعمها للعمليات
الهجومية لتحالف العدوان عىل اليمن.
لك�ن م�ا أث�ار انتب�اه املش�اهدين للق�اء،
ه�و الس�لوك الغري�ب الب�ن س�لمان يف
الحديث واإليماءات الجس�دية ،إذ كش�فت
”ويكليكس الس�عودية” نقال عن مصادر
مطلع�ة ،أن ويل العه�د يتعاط�ى املخدرات
ويدمن عىل الكوكايني.
ويف تغري�دة جدي�دة ،قال حس�اب “العهد
الجدي�د” إن لدي�ه معلومات تؤك�د أن ابن
سلمان مدمن عىل املخدرات وبدأ يف تعاطي
الكوكايني.
وقال “العهد الجديد”“ :هي تؤثر وبش�كل
مبال�غ على س�لوكه ،حتى أن�ه ال يجتمع
بالن�اس ،وال يخ�رج يف أي لق�اء قبل أخذه
لجرعة”.

ودع�ا “العهد الجدي�د” اىل مراقبة حركات
ي�دي ويل العهد وتعابري وجه�ه إن ظهر يف
اللقاء .يف إش�ارة من�ه إىل التأكد من صحة
م�ا قاله ع�ن أن محمد بن س�لمان مدمن
عىل املخدرات.
وس�بق أن أش�ار املغرد الس�عودي الشهري
“مجته�د” إىل أن اب�ن س�لمان يتعاط�ى
املخ�درات م�ا يجعل�ه يف غير طبيعت�ه يف
إشارة إىل احتس�ائه مرشوبات كحولية أو
مواد مخدرة.
وق�ال “مجته�د” يف سلس�لة تغري�دا عرب
فيها عن استهتاره وتبذيره ألموال الشعب
بعد تعيينه ولي�ا لويل العهد“ :كان الجنرال
الصغير يتحدث يف مجلس كبري وهو تحت
تأثير “…” حي�ث ق�ال رصاح�ة أن م�ال
الدول�ة ل�ه يترصف ب�ه كيف يش�اء ومن
يعرتض ليس له إال القمع”.
وأض�اف يف تدوينة أخرى ناقال ما نطق به
“بن س�لمان”” :مثلما اس�توىل عبدالعزيز
بن فهد عىل مئات املليارات فسوف أستويل
على تريليونات ما دام توف�ر يل من النفوذ

ما لم يتوفر له ،وتشوفون!”.
من جهته ،كشف الكاتب األمريكي الشهري
مايكل وولف أن ويلّ العهد السعودي محمد
بن سلمان يعاني من مشكلة مزمنة وهي
تعاطي الكوكايني وألعاب الفيديو.
وأك�د وول�ف يف كتابه الجدي�د “الحصار..
ترام�ب تح�ت الن�ار” (Siege: Trump
 ،)Under Fireأن اب�ن س�لمان ال ي�زال
يتعاط�ى املخ�درات ،واإلدارة األمريكي�ة
تعرف ذلك.
ويتح ّدث وولف عن تورط النظام السعودي
يف مقتل الصحايف جمال خاش�قجي ودعم
التنظيم�ات اإلرهابي�ة وتستر الرئي�س
األمريكي دونالد ترامب عليه.
كم�ا يتط�رق اىل الخالف�ات بين األرسة
الحاكمة يف السعودية.
ّ
ويركز الكتاب عىل س�لوك ترامب وإدارته،
ُ
ّ
ً
وق�د عد من أكثر الكتب مبيعا يف نيويورك،
وه�و من سلس�لة “نار وغض�ب” ،وصدر
يف حزيران  .2019ويس�تند هذا الكتاب إىل
أكثر من  150مصدرًا تحدث معهم وولف.

أخبار من
الصحف
والمجالت
صحيفة عبرية تكشف عن مخاوف «إسرائيلية» من توتر أمني في األقصى
المراقب العراقي /بغداد...

ذكرت صحيف�ة «يرسائيل هيوم»
العربي�ة ،األربع�اء أن رشط�ة
االحتلال تس�تعد إلمكانية حدوث
توتر أمن�ي يوم الجمعة املقبل قبل
أو بعد أداء صالة الجمعة يف املسجد
األقصى ،وذلك على خلفية أحداث
س�احة ب�اب العامود رغ�م تراجع
حدته�ا بعد إزال�ة الحواجز األمنية
فيها.
وبحس�ب الصحيف�ة ،ف�إن قيادة
رشط�ة االحتلال ت�رى أن ي�وم
الجمع�ة س�يكون اختب�ارًا للهدوء

النسبي الكبري السائد منذ الثالثاء.
ً
ووفقا لتقدي�رات املخابرات التابعة
لرشطة القدس ،فإن هناك احتماال

لح�دوث م�ا وصفته�ا بـ»أعم�ال
مقاوم�ة بع�د صلاة العش�اء من
مس�اء ي�وم الجمع�ة كم�ا ح�دث

األس�بوع املايض ،وم�ع ذلك بما أن
حدة االضطرابات انخفضت بشكل
ملحوظ ،إال أن التقدير بأن اندالعها
مجد ًدا وارد ج ًدا.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أنه س�يتم
نشر املئ�ات م�ن عن�ارص رشطة
االحتالل بعضهم س�يتم جلبهم من
مناطق أخرى ،وسيتم نرشهم منذ
الصب�اح الباك�ر يف محيط املس�جد
األقصى وأزق�ة البل�دة القديم�ة
للحفاظ عىل الوضع األمني ،وسط
توقعات بأن  80ألف مصل سيؤدون
الصالة باملسجد يوم الجمعة.

نيويورك تايمز :وفاة فيليب تزيد الحاجة لخطط وراثة الحكم بالمملكة المتحدة
المراقب العراقي /بغداد...

نشرت صحيف�ة «نيوي�ورك تايم�ز» تقري�را
ملدي�ر مكتبه�ا يف لندن م�ارك الندالر ق�ال فيه
إن امللك�ة إليزابي�ث الثاني�ة بلغ�ت م�ن العمر
 95عاما األس�بوع املايض ،بع�د أربعة أيام من
دف�ن زوجها األمري فيليب ،ومعه الرشاكة التي
قادت العائلة املالك�ة يف بريطانيا ملا يقرب من
 70عام�ا .واآلن ،بينما تواجه امللكة املس�تقبل
بمفردها ،يعيد ابنها ووريثها ،األمري تش�ارلز،
تشكيل األرسة لالستمرار بعدها.
وأعط�ت وف�اة فيلي�ب إلحاحا جدي�دا لعملية

تح�ول جاري�ة بالفع�ل يف بيت وندس�ور .مع
اقتراب فرتة حك�م امللكة من النهاي�ة ،تحرك
تشارلز لتبس�يط العائلة املالكة وإعادة توزيع
واجباته�ا  -وه�و تقلي�ص فرضت�ه خس�ارة
ش�خصيات قوية مث�ل فيليب ،وكذلك بس�بب
الرحي�ل امل�ر لألمير ه�اري وزوجت�ه ميغان،
إضافة إىل النفي الداخيل لألمري أندرو.
و ُيجري قصر باكنغه�ام تقريرا بع�د الحدث
ح�ول مراس�م جن�ازة فيلي�ب ،وفقا مل�ا قاله
أش�خاص عىل دراية بالقرص ،مطبقني دروسا
منه إىل ما يس�مى «عملية جسر لندن» ،وهي

املخط�ط ال�ذي اس�تمر العمل علي�ه طويال ملا
س�يحصل بدقة يف األي�ام واألس�ابيع التي تيل
وفاة امللكة.
وب�كل املقايي�س ،إليزابيث بصح�ة جيدة ،وال
يزعجها س�وى تصلب ركبتيها ،مما يجعل من
الصعب عليها صعود السلالم .يشري املهتمون
بالعائلة املالكة إىل أن والدتها عاشت حتى عمر
 .101وقصر باكنغه�ام مش�غول بالتخطيط
ليوبيلها البالتيني ،وهو احتفال ملدة أربعة أيام
يف حزي�ران /يونيو  2022بمناس�بة مرور 70
عاما عىل توليها العرش.
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صاروخ ديمونا  ..فشل مزدوج إسرائيلي  -أميركي

5

سارع رئيس هيئة األركان األميركية المشتركة كينيث ماكينزي إلى تخفيف وطأة إخفاق أحدث نظم الدفاعات الجوية
األميركية« ،الباتريوت» ،في الكشف عن صاروخ أطلقته سوريا في  22نيسان/أبريل الجاري ضد أهداف جوية «إسرائيلية»،
وفي ّ
تعقبه والتصدي له ،والحد من قلق المؤسسة العسكرية ومراكز صنع القرار على السواء ،وكذلك الحلفاء ،من تداعيات
ً
وخصوصا بعد نفاذه بنجاح إلى أقصى مداه االفتراضي نحو  300-250كلم.
الحادثة،
بقم/منذر سليمان

ّ
َّ
املس�لحة يف مجلس الشيوخ،
وأكد ماكينزي للجنة القوات
يف  22نيس�ان/أبريل الج�اري ،أن الص�اروخ «انحرف عن
مساره ،لفقدان (سالح الجو السوري) القدرة عىل إصابة
الطائ�رات املغيرة» ،وأض�اف أن الح�ادث «يعك�س عجز
نظام الدفاع الجوي الس�وري ،وال أعتق�د أنه كان هجوما ً
مقصوداً ،لغياب القدرة» امليدانية.
تص� ّدر «انح�راف» الص�اروخ الس�وري ال�ذي أش�ار إليه
البنتاغ�ون بأنه أرض  -جو من طراز «س�ام –  »5مجمل
اهتمام�ات الخبراء العس�كريني والسياس�يني ووس�ائل
اإلعالم ،تعبريا ً عن قلق دفني من «تنامي مخاوف التصعيد
(العس�كري) يف منس�وب التوت�رات الراهنة بين إرسائيل
وسوريا وإيران» ،لسقوطه قرب بلدة أبو قرينات ،عىل بعد
« 30كلم من منش�أة ديمونا النووية» ،بعد قطعه مسافة
بلغ�ت نحو « 256كلم من حدود هضب�ة الجوالن» املحتلة
(يومية «واشنطن بوست» 22 ،نيسان/أبريل .)2021
ونقلت الصحيفة عىل لس�ان رئيس ش�عبة االس�تخبارات
العس�كرية «أم�ان» الس�ابق ،عام�وس يدلين ،قول�ه إن
الص�اروخ الس�وري «قديم ،وه�و مضاد للطائ�رات ،ولم
ُيع ّد لرضب أهداف أرضية» ،يف س�عيه الستبعاد استهداف
مفاعل «ديمونا» بسالح من سبعينيات القرن املنرصم.
بع�ض التقاري�ر امليدانيّ�ة األولي�ة ح ّددت موقع س�قوط
ّ
الصاروخ وش�ظاياه يف بلدة عرع�رة النقب الّتي تبعد نحو
ُ
 10كلم ش�مال ديمونا .وقد سمع صوت «إطالق صافرات
اإلن�ذار» يف بل�دة أبو قرينات الفلس�طينية «ق�رب مفاعل
ديمونا» ،كما رُصد سقوط بعض شظاياه يف بركة سباحة
حي س�كني يف مس�تعمرة «أش�ليم» جن�وب مدينة برئ
يف ّ
الس�بع (ش�بكة «فوكس نيوز» ،نقالً عن ش�بكة «بي بي
يس» الربيطانية 22 ،نيسان/أبريل .)2021
العنصر الكامن يف القل�ق األمريكي هو م�ا يحمله الرأس
املتفجر للص�اروخ ( 217كلغ من مواد ش�ديدة االنفجار،
وباس�تطاعته حم�ل رأس نووي) من رس�ائل ملن يعنيهم
األم�ر ،وخصوص�ا ً تهدي�ده املبارش ملا أطلق عىل تس�ميته
«مب�دأ األخطب�وط اإلرسائيلي» ،ال�ذي يطال�ب بتس�ديد
رضب�ات موضعي�ة ل�دول ومنظم�ات مناوئ�ة لسياس�ة
الواليات املتحدة ،بدءا ً من سوريا ،وامتدادا ً إىل «حزب الله»،
ومن ثم إيران.
م�ن خصائص الصاروخ الخمس�يني املعروف�ة أنه ُ
صمّم
كسالح مضاد ألهداف متوسطة إىل عالية االرتفاع ،ويصل

م�داه إىل نحو  300كلم ،بعل ّو أقصاه  30كلم عمودياً .يبلغ
وزن�ه عن�د اإلطالق نح�و  10،000كل�غ ،وينطلق بمحرك
ذي ثلاث مراحل دفع ،برسع�ة قصوى تصل إىل  3.5ماخ.
تتكون كل بطارية من «س�ام  »5 -من  6قواذف صواريخ
ورادار للتحك�م بالنريان ،ويمكن وصل�ه بمحطة رادارية
بعيدة املدى ،وهو يوجّ ه السلكيا ً يف مرحلة االنطالق األوىل،
وم�ن ث�م بتوجي�ه راداري إيجابي (ش�بكة «س�بوتنيك»
الروسية لألنباء).
ً
إضافة إىل فش�ل منظومات «الدف�اع اإلرسائيلية» املتعددة
(الس�هم واملقلاع والقب�ة الحديدي�ة) ،وه�ي العنصر

األش�د أهمي�ة يف التص�دي للص�اروخ ،فقد فش�لت أيضا ً
أح�دث منظوم�ة للدفاع الج�وي األمريكي م�ن بطاريات
«الباتريوت» التي كان ينبغي لها «تفعيل نظمها بعد رصد
واس�تقراء املوقع الذي سيس�قط فيه الصاروخ ،ومن ثم
إطلاق صافرات اإلنذار يف املنطق�ة املح ّددة ،تتبعها عملية
االعرتاض».
روّجت وزارة الدفاع األمريكي�ة ملنظومة «باتريوت» بأنها
«واحدة من بني منظوم�ات الدفاع الجوي األكثر تطورا ً يف
ّ
املصنعة) .دخلت
العالم» (بحسب بيانات رشكة «راثيون»
ً
الخدم�ة الفعلية يف العام  ،1976وجرّب�ت ميدانيا يف حرب

الخليج يف العام  .1991تنقس�م منظومة الصواريخ أرض
ّ
ّ
ومنصة
التحكم
 ج�و إىل  3أجزاء :مركبة الرادار وغرف�ةّ
الصواريخ ،وهي تس�تخدم نوعني من الصواريخ-PAC« :
 »2القديم�ة ،وتحمل  4صواريخ تطلق ع�ن ُبعد باأللياف
البرصي�ة ،و» »3-PACاملط�ورة ،الت�ي دخل�ت الخدمة يف
الع�ام  ،2002وهي تحمل  16صاروخ�ا ً تمتد فعاليتها إىل
أكثر من  100كلم ،وتستهدف أكثر من  100هدف وتتبعها
يف آن واحد.
اإللكرتون�ي ّ
الس�لبي بتحديد
يق�وم ال�رادار عبر املس�ح
ّ
األه�داف ورصده�ا وتحديد رسعته�ا ومس�ارها ،وما إذا

الوضع في العراق بعد سقوط الصنم عام ٢٠٠٣
بقلم/حسن المياح

( مفاجئ�ات وفواج�ع  ,وحرائق وكوارث
 ,ونكب�ات وتواب�ع  ,وش�هب وني�ازك ,
وسالطة لسان وتلفيقات شوارد .....وعن
كل ه�ذا يقولون ويعبرون ويرصون عىل
أنها سياس�ة وليس�ت هي إنتكاسة  ,وال
يقرون أنها تعاس�ة فعل وعمل خساس�ة
; وإنم�ا يربرون كل فش�ل  ...هو رد فعل
كمعول هدم ملا هو حكم وسيادة ) .
لي�س عندنا يف الع�راق بعد ع�ام ٢٠٠٣م
دولة ذات سيادة وحكومة تترصف بوعي
ورشف وحكم�ة ; وإنم�ا ه�ي مف�ردات
ضي�اع وإقطاع�ات  ,ون�زوات ملكي�ات
وحي�ازات  ,وتس�لطات نه�ب وإمتيازات
رسق�ات  ,وأبلق�ات مك�ر وغ�ش وغ�در

إحتي�االت  ,وخداع�ات إعتق�اد وخيانات
وطنية  ,وزركش�ات ليربالي�ة وتمويهات
علمانية فاس�دة  ,وتأوه�ات مظلوميات
خادع�ة وتخدير تأميلات مزيفة كاذبة ,
وم�ا اىل ذلك من خزعبالت مجرمة هابطة
فاسدة.
ولي�س عندن�ا سياس�ة وال سياس�يون ;
وإنم�ا هي صفق�ات تجارية باملكش�وف
والعل�ن على أس�اس الس�حت الح�رام
وبلطج�ة ع�رض عضلات ق�وة وفرض
إرهاب  ,وأنها ش�لة صعلكة نهب وس�لب
وصعاليك سطو وأذناب فرهدة وإستالب.
وخالص�ة الجم�ع والط�رح بع�د الرضب
والقس�مة  ,أنهم عن�ارص مافيات هالكة
متس�ولة فاقدة الضمري مجرم�ة  ,وأنهم

أسلاب بقاي�ا حث�االت س�قط لص�وص
وأوص�ال زع�ران مترشذم�ة  ,جمعته�م
اللصوصية وإس�تحواذات الذات املنحرفة
الس�ائبة الالمهذب�ة  ,وألف بينه�م الفقر
والحاج�ة والع�وز ال�ذي كان طبيع�ة
وجودهم الرذيل املتس�ول الوضيع  ,وشد
أزرهم املفلول املتفرق الشتات سيل لعاب
التحاص�ص واإلس�تيالء الناق�م الالغ�ي
الس�ارق الناهب لحقوق الشعب العراقي
 ,وم�ا هم برجال وال أش�باه رجال ; وإنما
هم زعانف وبيئة زاحفة  ,حاصدة رشهة
 ,الهمة ناس�فة  ,بالعة شافطة  ,كانسة
آكلة  ,وحتى عىل الفتات متلهفة متهافتة
 ,ال بط�ن لهم تش�بع كبط�ن معاوية إبن
أب�ي س�فيان  ,وال قناع�ة عنده�م حتى

يكف�وا ألنهم س�فهاء حمق�ى  ,وال هدفآ
رشيدآ اليهم ينصح ويقوم ,وال غاية نبيلة
تلوح لهم يف األفق تنهي جش�عهم وتوقف
نهبه�م وتقط�ع دابر رسقاته�م التي هم
عليها متمرسون ومعتادون.
ولم يظنوا أنهم مالق�و ربهم  ,ولم يخطر
يف باله�م أو يظه�ر على تفكريهم خاطر
نذي�ر أو ش�عور هاجس أن الله س�بحانه
وتع�اىل س�يدمدم عليهم  ,ويس�وقهم اىل
جهنم زمرآ.
أعم�ى الطم�ع قلوبه�م  ,وأص�م الشره
آذانه�م  ,وال لهم ألس�نة تألف كلمة الحق
أو تلف�ظ ال�كالم امل�ؤدب أو تص�در منها
نبرة خاطف�ة صدف�ة تدافع ع�ن أي من
موبقاته�م بحي�اء أو خج�ل أو حتى من

مس�حة بعض إحمرار وجنة خ�د متدلية
هاطل�ة مثقلة بم�ا عافاها النه�ب وأكل
لقمة الح�رام تورمآ وإنتفاخ�آ وإنتفاش
باطل.
ال ه�ذا وال ذاك ,وال ه�ذه وال تل�ك; وإنم�ا
فلس�فة الحياة عندهم هي اللهو والنهب
 ,والرسق�ة واللعب  ,واإلرهاب والس�لب ,
والبلطج�ة واإلحتيال والنصب  ,والس�فه
وال�كالم اللغب  .أولئك هم الذين يس�مون
أنفسهم ويزعمون أنهم الساسة العباقرة
والحاكم�ون األج�ودون  ,وأنه�م الفلت�ة
الواع�ون; وما دروا أنهم الس�فهاء ,أو قل
أنه�م يغضوا الطرف بقصد وإحتيال تافه
عما يوصفون به أنهم الصدفة العابثون ,
الخردة املتسلطون  ,الغفلة املسيطرون.

التسويق الغربي لإلرهاب العالمي  ..خداع وتضليل
بقلم /عادل الجبوري

م�ا إن يقع حادث ينطوي عىل س�لوك إرهاب�ي إجرامي يف
ً
ش�خصا من أصول رشقية
بلد غربي ،ويكون املتورط فيه
إسلامية ،حت�ى تفت�ح األوس�اط السياس�ية واإلعالمية
والفكري�ة والثقافي�ة الغربي�ة نريانه�ا م�ن كل الجبهات
عىل الدين االسلامي واملس�لمني ،وكأن االسالم واملسلمني
مآس
يقف�ون وراء كل م�ا ج�رى ويج�ري يف العالم م�ن ٍ
وك�وارث وحروب ومعارك ،وأن الغ�رب هو الضحية األكرب
لذلك ،بحيث ب�ات مصطلح «االرهاب االسلامي» ،يتداول
عىل نطاق واس�ع يف مختلف األوساط السياسية واملحافل
الفكرية ووس�ائل اإلعالم الغربية ،ناهي�ك عن الرأي العام
الغربي ،الذي يتأثر كث ً
ريا بما يس�مع ويش�اهد من حقائق
مزيفة ،وصور مشوهة ،ووقائع مجتزأة.
ً
طعنا بالس�كني يف منطقة
حادثة مقتل رشطية فرنس�ية
«رومبواييه» جن�وب العاصمة باريس ،عىل يد مواطن من
أصول تونس�ية ،ه�ي واحدة من حوادث كثرية ،س�اهمت
يف رس�م ص�ور مش�وهة والرتوي�ج لتص�ورات خاطئ�ة،
والتحش�يد والتحري�ض بطريق�ة خطرية جدا ال تنس�جم
م�ع قيم الديمقراطي�ة والتعايش والتن�وع التي ال تتوقف
املنظوم�ات السياس�ية والفكري�ة والثقافي�ة الغربية عن
تكرارها عىل مدى عقود وقرون من الزمن.
ولم تمر س�وى دقائق  -ال س�اعات -ولم تكن قد اتضحت
بعد دوافع وأس�باب الحادث ،حتى أط�ل الرئيس الفرنيس
ايمانوئي�ل ماك�رون ،ليتح�دث ع�ن مخاط�ر «االره�اب
االسلامي» ورضورة مواجهت�ه ،قائًل�اً يف تغري�دة له عرب
موق�ع التواص�ل االجتماع�ي «تويترط «يف املعرك�ة ضد
اإلرهاب اإلسالمي ،لن نتنازل عن يشء» ،وهو أي ماكرون،
كان ق�د تح�دث بص�ورة أوضح وأخط�ر ،عىل اث�ر مقتل

امل�درس الفرنسي صاموئيل باتي يف منتصف ش�هر ايلول
 س�بتمرب م�ن العام امل�ايض بنفس املدينة على يد الجئشيش�اني ،ر ًدا على قي�ام امل�درس املذكور بع�رض صور
كاريكاتوري�ة مس�يئة للنب�ي محمد (ص) على تالمذته،
والرتويج لها بطريقة س�اخرة ومهينة تحت عنوان حرية
التعبري عن الرأي.
ولع�ل فرنس�ا من بين أكثر ال�دول الغربية الت�ي غالبا ما
تش�هد حوادث من ه�ذا القبيل ،لتخلق أج�واء من الغضب
والقلق والفوىض واالضطراب ،وتكرس اإلنقسام املجتمعي
ديني�ا وعرقيا ،وكل ذل�ك كان وما زال ينطل�ق من النتائج
واملخرجات وال يهتم ويبحث يف األسباب واملقدمات ،ناهيك
ع�ن االلتف�ات اىل بعض زوايا املش�هد وغ�ض الطرف عن
معظ�م الزوايا األخرى .ولعل محاوالت تس�ويق وترس�يخ
مصطل�ح «االرهاب االسلامي» يف ذهني�ة العقل الجمعي
الغرب�ي ،يراد منها تش�ويه حقائق وتضيي�ع أخرى ،أكثر
من كون الهدف املطلوب هو توضيح وكشف الحقائق بكل
موضوعية وحيادية ومهنية.
م�ن أبرز هذه الحقائق ،هي أن ج�ذور اإلرهاب من ناحية
دينية ،مسيحية ويهودية ،والحقبة االستعمارية الطويلة،
ً
مصداقا لذلك ،بما حفلت به من ش�تى صنوف الظلم
تع�د
والقهر والطغيان واالستبداد للشعوب واألمم التي خضعت
لالحتالل ،وقد كان لفرنس�ا حصة كبيرة من ذلك .وكذلك
فإن احتالل فلس�طني من قبل الصهاينة اليهود ،وارتكاب
أفظع الجرائم بحق الش�عب الفلس�طيني على مدى أكثر
من س�بعة عقود من الزمن ،تحت شعارات ودعاوى دينية
ً
مصداقا آخر عىل خلفيات نشوء السلوكيات
منحرفة ،يعد
واملمارس�ات اإلرهابية ،علمً�ا أن الح�روب العدوانية التي
ش�نتها الواليات املتح�دة األمريكي�ة وقوى غربي�ة أخرى

يف العصر الحدي�ث ،تمث�ل يف واق�ع األمر أمثل�ة حية عىل
االره�اب ،وما حصل يف العراق وافغانس�تان واليمن ودول
اخرى ،خالل العقود األخرية ،ليس س�وى مصاديق واقعية
مؤمل�ة ،خلفت حروب أميركا والغرب عليه�ا اعدادا هائلة
من الضحايا االبرياء ،ناهيك عن الدمار املادي الكبري ،الذي
تسبب بمشاكل وأزمات حياتية ثقيلة.
واذا صح اس�تخدام مصطلح «االره�اب الغربي» ،فإن هذا
األخري اتخذ ص�ورًا ومظاهر مختلفة ،بعضها عس�كرية،
وبعضه�ا اجتماعية ،وبعضه�ا ثقافية ،وبعضه�ا دينية،
وتلك الص�ور واملظاهر ،تمت�د من الحروب العس�كرية اىل
الحروب الناعمة ،التي تس�تهدف تدمير القيم واملعتقدات
الصحيح�ة للمجتمع�ات األخ�رى ،الس�يما الرشقي�ة
االسلامية ،اىل مص�ادرة الحريات الش�خصية للمس�لمني
املقيمين يف ال�دول الغربية ،م�ن قبيل ارت�داء الحجاب أو
النق�اب للنس�اء .وق�د راحت بع�ض الدول الغربية تس�ن

القوانين الت�ي تحظر عىل النس�اء ارتداء غط�اء الرأس يف
االماكن العام�ة ومواقع العمل والجامعات ،ولعل فرنس�ا
من بين الدول التي اقدمت عىل ذل�ك ،وكذلك االعتداء عىل
أماكن العبادة االسلامية وم�ن يرتاده�ا ،وكانت املجزرة
التي وقعت يف مثل هذه األيام من عام  2019بمسجد النور
بمدين�ة كريس�ت ترشت�ش النيوزيلندي�ة ،وراح ضحيتها
ً
ً
واضحا
انعكاسا
العرشات من ابناء الجالية املسلمة هناك،
لنزعة الكراهية والعنرصية الغربية ،التي لم تأت من فراغ،
وانما هي نتاج عمليات تثقيف خاطئ وتحريض ممنهج.
وال ش�ك أن م�ن يفتش ويتقصى ويبحث ،س�يكون أمام
ك ّم هائل من اإلس�اءات والتج�اوزات واإلنتهاكات الغربية
لإلسالم واملسلمني ،س�واء من التاريخ البعيد والقريب ،أو
من الواق�ع الراهن ،والت�ي تندرج جميعها تحت مس�مى
«االره�اب الغرب�ي» ،وحت�ى «االره�اب التكفيري» ،ذو
العقيدة االسالمية الدينية املنحرفة ،كان يف جانب كبري منه
نتاج تخطيط ودعم وتشجيع وترويج غربي .ولعل الباحث
يف خلفيات وظ�روف نش�وء تنظيم «القاع�دة» االرهابي،
ومن ث�م تنظيم «داعش» االرهابي ،ال بد ان يكتش�ف دور
املنظوم�ة الغربية يف تأس�يس وايجاد التيارات االسلامية
الدينية املنحرفة ،وهذا منهج قديم ،عمل عليه االس�تعمار
الربيطاني ،واالس�تعمار الفرنيس ،وس�ار االمريكيون عىل
ذات النهج ،وباالستفادة من التجارب والخربات السابقة.
وم�ع كل تل�ك الرتاكمات طيل�ة عقود من الزم�ن -ان لم
يكن قرونا -من الطبيعي ج� ًدا أن تكون هناك ردود أفعال
بمس�توى معني ،يغلب عليها االنفعال وس�وء التقدير كما
يحدث بني الفين�ة واالخرى ،والتي تس�تدعي من الجهات
املعنية يف الدول الغربية ،البحث يف االسباب واملقدمات دون
التوقف عند النتائج واملعطيات فقط.

كانت معتدية أو صديقة ،ويرسل بياناته إىل غرفة التحكم
الت�ي تص�در بدورها أوام�ر اإلطالق إىل منص�ة الصواريخ
التي تطلق الصاروخ املناسب للهدف ،سواء كان طائرة أو
صاروخا ً باليس�تيا ً (ش�بكة «يس أن أن» 4 ،ترشين األول/
أكتوبر .)2018
الثابت يف هذا الش�ق العملياتي ق�رب مفاعل «ديمونا» أنه
يجر اعرتاض الصاروخ أساساً ،إذ انفجر يف الجو ،كما
«لم ِ
يبدو ،ووقعت شظاياه يف النقب» (بحسب بيانات «الجيش
اإلرسائييل») ،األمر الذي دفع رئيس حزب «إرسائيل بيتنا»
أفيغدور ليربمان إىل الترصيح بأن «قوة الردع ُسحقت».
راف�ق إق�رار البنتاغ�ون بإخف�اق منظومت�ه األح�دث يف
الدفاعات الجوي�ة اعرتاف «وزير األم�ن» اإلرسائييل بيني
غانتس يف مؤتمر صحايف ،س�عيا ً الحتواء تداعيات الفشل،
ً
قائلا« :تم إطالق صاروخ مضاد للطائرات من نوع «-SA
 .»5وقد اجتاز املنطقة .جرت محاولة العرتاضه ،لكنها لم
تنجح .ما زلنا نحقق يف الحادث».
ّ
تخص�ص الوالي�ات املتح�دة وحلفاؤه�ا جه�ودا ً متجددة
للتوقف عىل مكامن الفش�ل أو اإلخف�اق يف عمل املنظومة
الت�ي ص ّدرتها إىل عدد من الدول ،بم�ا فيها الدول العربية،
مثل مرص ودول الخليج ،وخصوصا ً يف ظل استراتيجيتها
التصعيدية ضد الصني وروس�يا يف البعد الجيواسرتاتيجي
والرصاع الكوني بطبعته الراهنة.
ّ
«األثر الردعي املحتمل ّ
السوري»
للصاروخ
بقط�ع ّ
النظ�ر ع�ن التك ّهن�ات الت�ي راج�ت ب�أن إطالق
الصاروخ كان مقصود التوجيه ،بزاوية تجعله يس�تهدف
منطقة ديمونا ،فإن الفشل اإلرسائييل  -األمريكي املزدوج
يف التص�دي ل�ه يعيد التذكير بحقيقة إمكانية اس�تخدام
مثل ه�ذه الصواريخ ،كصواريخ أرض  -أرض ،وفق زاوية
معينة ،وإن كان ال يمكن التحكم بدقة التوجيه املعتمدة يف
صواريخ أرض  -أرض التقليدية .وخالل ّ
أي عدوان ،سيتيح
تفعيل هذا الخيار لص ّد االعتداءات اإلرسائيلية املتكررة عىل
سوريا قدرة ردعية ال يجوز التقليل من أهميتها.
س�بق ألحدهم أن وص�ف الكيان اإلرسائيلي بأنه يف نهاية
املط�اف مجرد «جيش احتلال له دول�ة» ،ويمكننا القول
يف ح�روب العق�ود األخرية أنه مجرد «سلاح ّ
ج�و لجيش
ّ
وش�ل
ودول�ة» .وعندم�ا يت ّم لجم سلاح الجو اإلرسائييل
فعاليت�ه بمنظوم�ات دفاع فعال�ة أو بإطلاق الصواريخ
الدقيق�ة ،ردا ً عىل ّ
أي اعتداء إرسائيلي ،يصبح الكيان عىل
شفري االنهيار واالستسالم.

بقلم /خالد القييس

دورة الموت
وقسوة الزمن!..
هل نعد أيامنا املتبقية يف إنتظار دورة املوت
يف كل رمضان الفرح ! لنا مصيبة
مشفى ابن الخطيب نموذجا
زم�ن يقس�و ويزيد من االلم يف ش�هر الرحم�ة والخري ونحن
ُن َ
وقظ على أحداث موجعات تذهب بارواح ناس كثر تش�كو
اىل بارئه�ا من ظلمها وألس�باب متك�ررة ومتنوعة  ،تحملت
همجية زم�رة داعش  ،فظاعة االره�اب الوهابي التكفريي ،
سلسلة الحرائق املفتعلة  ،وجربوت الفساد الذي ادى اىل نقص
الخدم�ات يف كل القطاع�ات ومنه�ا القطاع الصح�ي املتخم
بميزانية كبرية ش�أنه ش�أن قطاع الكهرباء  ،ومنها ماحدث
عىل نفس املنوال يف هذا الش�هر الفضيل ! يف مأساة مستشفى
ابن الخطيب نموذج لعجزوخلل يف ادارة الدولة  ،والتي يتحمل
عاقبته�ا تحديدا وزارة الصحة بكل مفاصلها وهي لديها من
الخبرات والكفاءات ال تجعلها عاج�زة عن معالجة مثل هذه
االمور قبل وقوعها والتي ال تحتاج اىل امكانيات خارقة تقف
يف تطوي�ر القطاع الصحي برمته رغم انا ال نرى يشء جديد يف
البناء واالنشاء مع امليزانية الضخمة التي تمتلكها.
احياء الركائز االساس�ية العادة بن�اء الدولة ،التعليم ،الصحة
،والقضاء وهي املحاور التي أماتتها يد الفساد واالهمال التي
اصبح العمل فيها اشبه بروتني متداول بني اطراف محاصصة
تفرض نفس�ها الش�غال املناصب دون اإلهتم�ام بأي واحدة
م�ن هذه الركائزاالساس�ية للبلد أو اظهار أي�ة قدرة ملعالجة
أي مش�كلة لها مس�اس بحياة ناس هذه االماكن  ،وأصبحنا
ننظر اليها اليوم بقايا أطالل كما هي بقية مؤسسات الدولة
األخرى.
ان الذين تسببوا بمعانات الناس واملآيس التي تعرضوا لها وعىل
مدى 18س�نة عجاف هي نفس�ها سائرة بالفس�اد باالهمال
والتقصري افراد وتجمعات وقيادات ومحمية من جهات تقف
ورائها لديمومة الخراب  ،ويقتيض الحال تقديمها اىل القضاء
بمحاس�بة قوية وجادة دون ركب موجة االستنكار والتباكي
عىل ش�عب اختنق اقتصاديا وصحيا ويبقى يدفع ثمن تراجع
الخدم�ات العامة وأخطاء العاملين عليها بمهر غال جدا من
ارواح زكية.
ان الشعب العراقي من حقه ان يعيش آمن وبرفاهية وتعايش
س�لمي ويكون خليفة الله على االرض ال ان ينتظر الطعنات
تأتي�ه من افواه تن�ادي باالصالح والتق�وى ! من بعض افراد
فاس�دة تعمل عىل مصالحها الشخصية ويهمها كسب رضاء
م�ن ورائه�ا  ،وتؤكد يوم بع�د آخر انها بعيدة ع�ن ناس طال
صربه�ا واىل اي مدى تبقى عىل هذه الحال تعطي ضحايا مما
ال يتحمله برش او إنس�انية يف دول العال�م  ،اعتقد ان هدفهم
هو تدمري ما تبقى من هيكل وطن وجعله رماد تذروه الرياح
بش�كل مبارش اوغير مبارش وه�ي خطوات تحركه�ا أيادي
الصهيوني�ة االمريكي�ة وم�ن عمل عليه�ا من نفاي�ات البلد
وتباركها دول خليج التطبيع.
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بعيوي :الصاالت على بعد خطوة
من نيل بطاقة مونديال ليتوانيا

أكد م�درب منتخب الع�راق لك�رة الصاالت،
هيث�م بعي�وي ،أنه عىل بعد خط�وة تاريخية
بالتأه�ل ل�كأس العال�م املق�ررة يف ليتواني�ا
.2021
وق�ال بعي�وي ،إن قرع�ة امللح�ق وضعتن�ا
بمواجه�ة منتخ�ب كبري ومصن�ف ثالثا عىل
مستوى قارة آسيا وهو منتخب تايالند».
وأض�اف« :تايالند م�ن املنتخب�ات املتطورة
يف لعب�ة الصاالت ،لكن طموحنا س�يكمن يف

البطاقة املؤهلة ملونديال ليتوانيا مهما كانت
قوة الفريق املنافس».
وتابع« :نضع ثقتنا الكبرية يف وزير الش�باب
والرياضة ،عدنان درجال ،والهيئة التطبيعية،
لتوفري سبل اإلعداد املناسب ملباراتي الذهاب
املقررة يف الخامس من آيار املقبل ،واإلياب يف
الخامس والعرشين من الشهر نفسه».
وواصل« :تابعت منافس�ات ال�دوري املحيل،
وهن�اك أس�ماء جيدة س�تكون ضمن قائمة

حسن احمد :خسارة الطلبة
قربته من الهبوط

املنتخ�ب ،هدفن�ا البطاق�ة املونديالي�ة،
فنح�ن أمام فرص�ة تاريخية للتأه�ل وعلينا
اس�تثمارها بع�د أن حقق منتخ�ب الصاالت
نتائج مميزة يف الفرتة املاضية».
يش�ار إىل أن االتحاد األس�يوي أج�رى قرعة
امللحق يف مقر االتحاد اآلس�يوي يف العاصمة
املاليزية كواالملب�ور ،ووضعت القرعة العراق
بمواجهة منتخب تايالند.
اىل ذل�ك دع�ا م�درب منتخ�ب الع�راق لكرة

الص�االت ،هيث�م عب�اس بعي�وي 23 ،العبا
لالنخ�راط يف املعس�كر التدريب�ي بمحافظة
النجف األرشف ،مطلع آيار املقبل.
ويس�تعد منتخب الص�االت ملواجهة منتخب
تايالن�د يف امللحق اآلس�يوي املؤه�ل إىل كأس
العالم ،والذي تقام مباراتي الذهاب واإلياب،
يوم�ي  20و 25م�ن الش�هر املقب�ل ،عىل أن
يقلص عدد الالعبني يف نهاية املعس�كر إىل 17
العبا.

وضمت القائمة الالعبني ،كال من:
«حي�در مجي�د ،س�الم فيص�ل ،مصطف�ى
بجاي ،وليد خالد ،مح�ب الدين جمعة ،غيث
رياض ،طارق زياد ،حس�ن عيل ،فهد ميثاق،
زي�ن العابدين عبدالرزاق ،احم�د دريد ،زاهر
مهدي ،يحيى عبد ،عمر س�بتي ،عبد الكاظم
محم�د ،رافد حمي�د ،فادي علاء ،مصطفى
احسان ،عزت صباح ،عيل موفق ،حيدر رعد،
حمزة عباس ،عيل محمد».

المسابقات توضح سبب تأخير وقت المباريات
أوض�ح رئي�س لجنة املس�ابقات حي�در عويف،
سبب تأخري مواعيد املباريات يف الدوري املمتاز
لكرة القدم.
وق�ال عويف إن «ق�رار تأخري توقيت�ات عدد من

املباريات اىل الساعة العارشة هو إلتاحة الوقت
لالعبني الصائمني لإلفطار واس�تعدادهم للقاء
بع�د جاهزيته�م» ،مبينا ان «ذلك ج�اء بقناعة
الفرق املتبارية».

واوض�ح ان «اللجن�ة ارت�أت إقامة منافس�ات
الج�والت يف فترات متبع�ادة لع�دم رغبته�ا يف
زيادة املباريات املؤجلة لفريقي الرشطة والقوة
الجوية املشاركني يف دوري ابطال اسيا حالياً».

دعم خليجي لرفع الحظر عن مالعب العراق

اعتبر حس�ن احم�د م�درب ن�ادي
الطلب�ة لكرة القدم ،بأن فريقه الذي
يحظ�ى بجمه�ور عري�ض وتاريخ
عري�ق ب�ات مه�ددا ً بالهب�وط اىل
مصاف أندية الدرجة االوىل.
وقال أحمد إن «الطلبة أصبح مهددا
بالهب�وط للدرج�ة االوىل ،والوض�ع
حرج وغري سار» ،مشريا إىل أن «هذا
األمر ربما س�يكون حقيقة بنس�بة
كبرية الس�يما وانه ل�م يتبق للفريق
سوى تسع مباريات».
وأض�اف أن «الفري�ق فق�د نقاط�ا ً
كثرية رغم تقديمه مس�توى مقنعا
وخاصة يف مباريات�ه األخرية ،وحال
س�وء الحظ حائال أمام تس�جيل
االهداف املحققة».
وأوض�ح أحم�د أن «الظرف
ال�ذي م�ر على الطلب�ة
بع�دم توف�ر امل�ال وتغيير
االدارة وتخبطاته�ا وعدم
االس�تقرار كان�ت من اهم
االس�باب الت�ي ادت اىل
تراجع نتائج الفريق».
وانته�ى لق�اء فري�ق نادي
النجف وضيف�ه الطلبة بفوز

النجف بهدفين دون مقابل يف ثاني
مباريات الجولة التاسعة والعرشين
لدوري الكرة املمتاز.
س�جل ه�دف النج�ف االول الالعب
طاهر حميد يف الدقيقة  15من زمن
الش�وط االول ،وع�زز الع�ب النجف
احمد لفت�ه النتيج�ة لصالح فريقه
بعد تسجيل الهدف الثاني يف الدقيقة
 46من عمر اللقاء

اك�د رئي�س اإلتحادي�ن الخليجي
والقطري حمد بن خليفة آل ثاني،
أن االتحاد الخليجي سيدافع بقوة
من أج�ل الحصول عىل ق�رار رفع
الحظر الكيل ع�ن املالعب العراقية
وبأقرب وقت.
وق�ال ب�ن خليف�ة بحس�ب بي�ان
لوزارة الشباب والرياضة العراقية
تابعت�ه /املراق�ب العراق�ي»،
إن «حص�ول الع�راق على ح�ق
اس�تضافة خليجي  25وباإلجماع
يعن�ي ثق�ة اإلتح�ادات الخليجية
بالعراق».
وج�دد ب�ن خليف�ة دعم�ه وثقته
بق�درة العراق على تنظيم بطولة

خليج�ي  25بص�ورة متمي�زة يف
البرصة م�ن جمي�ع الجوانب ،وال
س�يما إذا ما انته�ت أزمة فريوس

كورون�ا بأق�رب وق�ت ،يصاحبها
ع�ودة الجماهري إىل مقاعدهم عىل
مدرج�ات املالع�ب ،وه�و أهم ما

يميز األجواء الرياضية يف العراق.
واك�د بن خليف�ة دع�م االتحادين
الخليجي والقط�ري الكبري للعراق
يف تنظيم بطولة خليجي  25وتوفري
جميع اإلمكانات من أجل انجاحها
وجعلها بطولة استثنائية.
وكان رئي�س اإلتحادي�ن الخليجي
والقط�ري حمد بن خليفة آل ثاني
زار الوفد العراقي الذي يضم وزير
الش�باب والرياضة عدنان درجال
ومحافظ البرصة أس�عد العيداني
ورئي�س الهيئ�ة التطبيعي�ة إي�اد
بني�ان واألمين الع�ام للتطبيعية
محم�د فرح�ان يف مق�ر إقامتهم
بالعاصمة القطرية الدوحة.

اليوسف :العراق قادر على تنظيم البطولة بالشكل المناسب
تقدم رئيس االتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ
أحمد اليوسف الصباح ،بالتهنئة إىل جمهورية
الع�راق ،بع�د أن أق�ر االجتماع االس�تثنائي
للجمعي�ة العمومية التح�اد كأس الخليج
العرب�ي لك�رة الق�دم ،ال�ذي عق�د اليوم،
استضافة البرصة لـ»خليجي .»25
وكشف اليوسف يف بيان صدر عن االتحاد،
أن�ه ت�م يف االجتم�اع ،التصويت على منح
الكويت حق االستضافة كبديل للعراق يف حال
حدوث أي ظرف.

وأعرب اليوس�ف عن أمنياته يف التوفي�ق للعراق يف إخراج
البطولة بالشكل املناسب.
وأثنى الش�يخ أحمد اليوس�ف الصباح على دور وزير
الش�باب والرياض�ة العراق�ي عدن�ان درج�ال و
محافظ البصرة أس�عد العيداني ورئي�س الهيئة
التطبيعي�ة لالتحاد العراقي إي�اد محمد النداوي،
واالمني الع�ام لالتح�اد العراقي محم�د فرحان
عبي�د ،وحرصهم على توفري جمي�ع املتطلبات
والضمانات الس�تضافة البطول�ة ،وبذل أقىص
الجهود الستضافة الوفود الخليجية.

محمود يؤكد صعوبة العراق في كأس العرب
أك�د يونس محم�ود ،نجم املنتخب العراقي الس�ابق ،عىل
صعوبة مجموعة أسود الرافدين يف بطولة كأس العرب.
وضم�ت املجموع�ة األوىل ،منتخ�ب قط�ر (منظ�م
البطول�ة) ،مع الع�راق ،والفائز م�ن مواجهة عمان
والصومال ،والفائز من مواجهة البحرين والكويت.
وق�ال يون�س «املجموع�ة األوىل الت�ي يلع�ب ضمن
منافس�اتها املنتخ�ب العراق�ي ،مجموع�ة صعب�ة
لتقارب مستويات الفرق الـ.»4

وأردف« :املجموع�ة ستش�هد ديربي�ات خليجية،
وتلك املنتخبات طامل�ا خاضت مباريات فيما
ً
تنافسا
بينها ،وبالتايل املجموعة ستشهد
كب ً
ريا».
وأت�م« :املنتخ�ب العراقي اس�تفاد من
ع�دم مالق�ات املنتخب�ات األفريقي�ة
العربي�ة مث�ل الجزائ�ر واملغ�رب
وتونس ،وتلك املنتخبات قوية ج ًدا».

مي�زشوي وخليجي الب�رصة
يزخر املوروث اإلنس�اني للش�عوب بقصص املخلوقات األسطورية،
والتي حملت مس�مّيات غريبة مـــثل (كاب�ا) يف املوروث الياباني،
و(غرفني) الذي ُعرف يف األساطري اليونانية القديمة ،وكذلك تح ّدثت
عن�ه كتاب�ات بالد فارس القديم�ة ومرص ،وهو نرس أس�طوري له
ّ
والس�حْ ر ،أم�ا يف موروثنا
الرش
جس�م أس�د ُيعتقد أنه يحمي م�ن
ِ
الشعبي القريب فقد كانت (السعلوة أو السعلو) أكثر وسائل الرُعب
أوالده ّن من الخروج أو ّ
ّ
ُ
املبكر.
حثهم عىل النوم
لدى األمّ هات ملنع
وميش�زوي  Michezoiليس اس�م كائن أس�طوري أو بطل لروايات
تبنته ُ
و ِقص�ص الخيال العلمي ،بل هو برنام�ج ّ
ُّ
يخص
األمم املُتحدة
البيئ�ة والرياضة ،حي�ث ُع ِقد مؤتمر دويل ح�ول البيئة والرياضة يف
مدين�ة تورين�و اإليطالية ع�ام  ،2003ثم أعقب ُه مؤتم�ر بكني عام
 2008ومؤتمر قطر عام  2011الذي حرضه ممثلو  80لجنة أوملبية،
إضاف�ة اىل البلجيك�ي ج�اك روغ رئي�س األوملبية الدولي�ة ،وحظي
بإشادة من األمني العام لألمم املتحدة يف حينها بان كي مون.
وبدايات هذا الربنامج كانت يف دورة ميونخ االوملبية عام  1972حني
وصلت الفرق الرياضية املشاركة حاملة شجريات من بالدها زرعت
ّ
املتن�زه األوملب�ي بالقرب من املدينة الرياضي�ة .،وبرغم اعتبارها
يف
مجرّد إش�ارة رمزية بس�يطة أو مب�ادرة ثقافية ،فق�د كانت بداية
التوجّ �ه نح�و االهتمام بالبيئ�ة ليتحوّل موضوع البيئ�ة وحمايتها
ّ
وتتبن�ى االتحادات الرياضية
فيما بع�د إىل ُبعد ثالث للفكر األوملبي،
ضم�ن لوائحها معايري وضوابط بيئية صارمة عىل الدول التي تق ّدم
ّ
ملفاتها لتضييف أي بطولة أوملبية أو منافسات كروية أو غريها.
ويف الع�ام  1995اتخ�ذت اللجن�ة األوملبي�ة الدولية خط�وات جادة
لتحقي�ق االعتب�ارات البيئي�ة يف دوراته�ا ّ
فوق َع ْ
�ت اتفاقي�ة تعاون
ورشاك�ة مع برنامج األم�م املتحدة للبيئة،
ّ
متخصصة
وقامت بتش�كيل لجنة دولي�ة
لالهتم�ام بالجان�ب البيئ�ي يف الرياض�ة،
وتبدأ اللجنة األوملبية الدولية ّ
بتبني معايري
ورشوط بيئي�ة دقيقة عىل ال�دول الراغبة
يف تضييف األلع�اب األوملبية ،ومنها تقديم
معلوم�ات ع�ن اإلدارة البيئي�ة للم�وارد
الطبيعي�ة يف البل�د وتقدي�م تع ّه�دات بأن
جميع أعم�ال البناء التي س�تقام بمهمّة
حسين جبار
اإلعداد للدورة لن تتعارض مع الترشيعات
واألنظم�ة البيئي�ة عىل املس�تويني املحيل
والعاملي.
وبعده�ا كان االتح�اد ال�دويل لك�رة الق�دم أول املبادري�ن لوض�ع
ّ
تق�دم ملفات
ه�ذه املعايير البيئية ضمن رشوط�ه عىل الدول التي
التضييف حيث يشرتط أن ترفق مع ملفاتها بيانات بيئية عن املُدن
املستضيفة وتصل دقة هذه املعايري ورصامتها للح ّد الذي يطلب فيه
تقدي�م تقييم مفصل لجودة الهواء عىل مدار الخمس س�نوات التي
تس�بق الحدث ،إضاف�ة اىل جودة ونقاوة املياه ضمن ش�بكات املياه
ّ
وخط�ة اإلدارة البيئية للبلد
العام�ة كذلك ستراتيجية حماية البيئة
املستضيف وليس املدينة املستضيفة للحدث فقط.
ومع األخبار املُطم ِئنة عن حس�م موضوع تضييف البرصة الحبيبة
لخليج�ي  ،25نطم�ح إىل أن تك�ون اللج�ان العامل�ة على التهيئة
دركة لالهتمام الدويل بقضايا
واإلعداد لتضييف البطولة ش�املة ومُ ِ
البيئة والربام�ج الدولية املعتمدة للبيئ�ة والرياضية ،لتكون بمثابة
بداي�ة رصينة الس�تثمار ش�عبية الرياض�ة ضمن برنام�ج وطني
عراقي للبيئة والرياضة ،يس�هم يف التوعي�ة والتثقيف بمفاهيم قد
نجدها غريبة عىل وس�طنا الريايض ،لك�ن العالم املتحضرّ اعتمدها
وطبّقه�ا ،ب�ل أن أغلب الهيئ�ات الرياضية القريبة ّ
من�ا يف محيطنا
العربي وضعتها ضمن هيكلها التنظيمي إبتداء من اللجان األوملبية
الوطني�ة الخليجية التي وضعت ضمن لجانه�ا العاملة لجنة للبيئة
والرياض�ة ،وكذل�ك مرجعيتن�ا األوملبي�ة القارية املتمثل�ة باملجلس
األوملبي األس�يوي الذي يوج�د أيضا ً ضمن لجانه العاملة الخمس�ة
عرش لجنة للبيئة والرياضة.
وعىل ذكر هذا املجل�س ،أتمنى وبعد أن أفرزت االنتخابات بقاء رعد
حم�ودي يف منصب�ه ،أتمن�ى أن ينتب�ه اىل تمثيل الع�راق يف الهيئات
الرياضية الدولية بحجمه وعمقه اإلنساني وموروثه التاريخي وما
يملك� ُه م�ن إمكانات وخربات ،فم�ن اإلجح�اف أن يتواجد عضوان
عراقي�ان فقط من مجم�وع  197عضوا ً ورئيس�ا ً يمثل�ون اللجان
األوملبية الوطنية للدول اآلسيوية.

درجال :نسعى لرفع الحظر كليا
عن مالعب العراق
ب�ارك وزي�ر الش�باب والرياض�ة
العراق�ي عدنان درج�ال للجماهري
الرياضي�ة اختي�ار البرصة رس�ميا
لتنظيم بطولة خليجي .25
وقال يف بيان نرشه حس�اب الوزارة
الرسمي تابعته /املراقب العراقي:/
«نثم�ن الدعم الكبري م�ن الحكومة
العراقية.
وأك�د درج�ال أن ال�وزارة عمل�ت
كفريق واح�د مع محافظة البرصة
والهيئة التطبيعية التحاد الكرة.
وأش�ار إىل أن تل�ك الجه�ود «تكللت
بالنج�اح بتناغ�م ودع�م كبريي�ن
جدا م�ن األش�قاء يف الخليج عربوا
عن�ه رصاح�ة

بإيثار».
وتابع بالقول« :ال يسعنا إال أن نقدم
لهم أسمى آيات الش�كر واالمتنان،
مؤكدي�ن للجمي�ع أن العمل الفعيل
الكبري بدأ منذ اللحظة نحو تحضري
البرصة عىل أفضل صورة ممكنة».
وأك�د« :نحن واثقون ب�أن البطولة
ستكون هي األكرب واألجمل».
وق�دم درج�ال الش�كر والتقدي�ر
إىل اإلعلام الري�ايض والجماهير
العراقي�ة وجمي�ع الف�رق واللجان
الت�ي وقف�ت م�ع مس�اعي العراق
الستضافة البطولة.
وش�دد عىل أن «الدع�م املقبل الذي
بارك�ه األش�قاء يف الخلي�ج ه�و
الس�عي لرف�ع الحظ�ر كلي�ا ع�ن
املالعب العراقية ،وهو ما سيحصل
بعون الله وتضافر جهود األش�قاء
واألصدقاء معنا».
وواص�ل الوزي�ر حديث�ه بالق�ول:
«املرحل�ة األوىل م�ن العمل لكس�ب
تنظي�م البطول�ة انته�ت الي�وم
بالنج�اح .الصفح�ة املقبل�ة ه�ي
األهم واألكثر جهدا وتتطلب سعينا
جميعا إلكمال جمي�ع االحتياجات
وتوفري األجواء األفضل للبطولة».
وأت�م بقول�ه« :س�نتوكل على الله
بجهد وعزم ال يلين ومعنا جمهور
رائ�ع وكبير يدعمن�ا وه�و رهاننا
األكرب للنجاح املبهر».

بطولة ويمبلدون تغير نظامها بدءا من 2022
قال نادي عموم إنجلرتا للتنس إن بطولة ويمبلدون
س�تقام عىل مدار  14يومًا اعتب�ارًا من عام ،2022
م�ع إقام�ة املباري�ات ي�وم األح�د ال�ذي يتوس�ط
أس�بوعي البطول�ة ،وه�و ي�وم إج�ازة تقليدي يف
البطول�ة الت�ي تق�ام عىل املالع�ب العش�بية.ومن
الطبيعي أن يكون أول يوم أحد يف ويمبلدون راحة،
ويج�ري منظمو البطول�ة خاللها بع�ض األعمال
إلع�ادة املالعب إىل حالته�ا املتميزة قبل اس�تئناف
األدوار التالي�ة يف البطولة ،مم�ا يؤدي إلقامة كافة

مباريات ال�دور الرابع لكل من منافس�ات الفردي
للرجال والس�يدات يف اليوم التايل.وقال إيان هيويت
رئيس النادي« :بداية م�ن عام  2022بالتزامن مع
الذك�رى املئوية إلنش�اء امللعب الرئييس ،س�يصبح
يوم األحد الذي يتوس�ط البطولة ج�زءا دائما منها
مم�ا يحول البطولة إىل  14يوما متواصلة».وأضاف
«بفض�ل تقنية املالعب العش�بية املتطورة وصيانة
املالع�ب طيل�ة الس�نوات الخمس املاضية .نش�عر
بالراحة لقدرتنا عىل االعتناء باملالعب خاصة امللعب

الرياضية

الرئييس دون الحصول على راحة ملدة يوم كامل».
ون�ادرا ما تكون هناك حاج�ة إلقامة مباريات يوم
األح�د ،إال يف ح�االت الطقس اليسء ،حيث يس�عى
املنظمون للإرساع بإقامة املباري�ات ،مثلما حدث
أع�وام  1991و 1997و 2004و.2016وويمبلدون
البطول�ة الوحيدة بني األربع الكبرى التي تتضمن
يوم�ا للراح�ة يف منتصفها.وق�ال هيوي�ت إن�ه ال
توجد أي ضغوط من اتح�اد العبي والعبات التنس
املحرتفني لتغيري جدول البطولة
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يوفنتوس يمنح بيرلو فرصة اخيرة وكييزا يعود لصفوف السيدة العجوز

كش�ف تقرير صحفي إيطايل ،عن مصري
أندريا بريل�و ،املدير الفني ليوفنتوس،
يف ظ�ل ت�ردي نتائ�ج الفريق هذا
املوسم.
وودع يوفنت�وس دوري
أبطال أوروبا من الدور
ثم�ن النهائي ،كما
فق�د حظوظ�ه

يف تحقيق لقب الكالتشيو للموسم العارش
على التوايل ،ب�ل ووصل األم�ر إىل إمكانية
عدم تأهله لدوري أبطال أوروبا يف املوسم
املقبل ،يف ظل احتالله املركز الخامس.
وبحس�ب موقع «فوتب�ول إيطاليا» ،فإن
بريل�و س�يتعرض لإلقال�ة حال فش�له يف
قي�ادة البيانكونريي للف�وز عىل أودينيزي
يف الجولة  34من الدوري اإليطايل.
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وتتساوى أندية نابويل وميالن ويوفنتوس
يف النق�اط برصي�د  66نقطة ،م�ن املركز
الثالث وحت�ى الخامس ،بف�ارق نقطتني
عن أتاالنتا صاحب املركز الثاني.
وأضاف التقرير ،أن�ه يف حالة رحيل بريلو
عقب مباراة أودينيزي ،س�يتوىل مساعده
إيج�ور تيودور قيادة الفري�ق يف املباريات
املتبقي�ة.اىل ذلك تلقى أندري�ا بريلو ،املدير

سان جيرمان يطمح
للتعاقد مع ميسي

الفن�ي ليوفنتوس ،نبأ س�ارا قب�ل املباراة
املرتقب�ة للبيانكونيري أم�ام أوديني�زي،
واملقررة األحد املقبل ،بمنافس�ات الجولة
 34من الدوري اإليطايل.
وذكرت ش�بكة «سكاي سبورت إيطاليا»،
أن فيديريكو كييزا جناح يوفنتوس ،تعاىف
م�ن اإلصابة يف عضالت الفخذ األيرس التي
عان�ى منها يف األيام األخيرة وأبعدته عن
مواجهتي بارما وفيورنتينا.
وأضاف�ت أن كيي�زا س�يتواجد يف قائم�ة
يوفنتوس للمباراة املقبلة ،ومن املمكن أن
يبدأ ضد أودينيزي يوم األحد.
وانضم كيي�زا إىل صفوف يوفنتوس قادمً ا
من فيورنتينا ،حيث شارك النجم اإليطايل
يف  41مب�اراة بقمي�ص الي�ويف باملوس�م
الج�اري ،تمك�ن خاللها من تس�جيل 13
ً
هدفا وقدم  11تمريرة حاسمة.
من جانب اخر أفاد تقرير صحفي إيطايل،
بأن جورجيو كيلين�ي ،مدافع يوفنتوس،
حس�م قراره بشأن االس�تمرار يف املالعب
املوسم املقبل.
وينته�ي عق�د كيلين�ي ( 36عامً �ا) م�ع
يوفنت�وس بنهاي�ة املوس�م الج�اري،
لك�ن البيانكونيري ل�م يفتح مع�ه ملف
تجدي�د عقده حت�ى اآلن.وبحس�ب موقع
«فوتب�ول إيطاليا» ،ف�إن كيليني ال يفكر
يف االعت�زال بنهاية هذا املوس�م ،ويرى أنه
م�ا زال قادرًا عىل اللعب يف املوس�م املقبل.
وأض�اف التقري�ر ،أنه يف حالة ع�دم قيام
يوفنت�وس بتقديم عق�د جدي�د لكيليني،
فق�د ينتقل للع�ب يف أمري�كا الجنوبية أو
الوالي�ات املتح�دة ،خاصة بعدم�ا أعلن يف
وقتٍ س�ابق ،أنه لن يلعب يف أي فريق آخر
يف إيطالي�ا أو أوروبا.وخاض كيليني 531
مباراة تنافس�ية مع البيانكونريي ،و106
مباريات مع منتخب إيطاليا.
ومن�ذ انضمام�ه م�ن فيورنتين�ا يف تموز
 ،2005س�اهم كيليني يف ف�وز يوفنتوس
بتسعة ألقاب من السكوديتو و 4بطوالت
يف كأس إيطاليا و 5ألقاب بكأس الس�وبر
اإليطايل.

قائد تشيلسي يشيد
بمستوى بنزيما
يعتقد س�يزار أزبيليكويتا ،قائد تش�يليس ،أنه
كان باستطاعة فريقه تسجيل أكثر من هدف
أمام ريال مدريد ،يف دوري أبطال أوروبا.
وحسم التعادل اإليجابي بهدف ملثله ،مواجهة
ري�ال مدري�د وتش�يليس ،يف معق�ل املرينجي
ألفريدو دي س�تيفانو ،يف ذهاب نصف نهائي
دوري األبط�ال .وقدم تش�يليس أداء نموذجيا
يف الش�وط األول ،لكن�ه أض�اع مجموع�ة من
الف�رص ،ول�م يتصرف مهاجم�وه بش�كل
مناسب فيما يخض اللمسة قبل األخرية.
وق�ال أزبيليكويتا يف ترصيحات لش�بكة «بي
تي س�بورتس»« :أعتقد أننا بدأنا بش�كل جيد
ج�دا يف أول  20أو  25دقيق�ة ،حصلن�ا على
هدف وأعتقد أنه كان بإمكاننا تسجيل املزيد،
وتعادلوا هم من كرة ثابتة».
وأردف قائ�د تش�يليس« :إنه�ا ليس�ت س�وى
النص�ف األول ،كن�ا نع�رف أن األمر س�يكون
صعب�ا أمام ري�ال مدري�د ،وبدأنا بش�جاعة،
توجب علينا األداء عىل أعىل مستوى».
وزاد« :يتطلب منك نصف نهائي دوري األبطال
أن تلع�ب بأفضل م�ا لديك ،افتقدن�ا للتمريرة
الصغرية األخرية التي كانت س�تمنحنا الخيار
األفضل ،أعتقد أننا أدينا بشكل جيد يف التحليل
العام للقاء» .وأشاد أزبيليكويتا بمهاجم ريال
مدريد كريم بنزيما ،قائال« :بنزيما سجل هدفا
رائع�ا ،إنه مهاج�م جيد ج�دا ،تمركز وحصل
عىل الكرة وحص�ل عىل الهدف ،يجب أن نحذر
يف املباراة املقبلة».
وعن هدف كريس�تيان بوليس�يتش الذي منح
تش�يليس التق�دم أوال ،ق�ال أزبيليكويت�ا إن
األمريك�ي اتخذ الق�رار األفضل أم�ام حارس
املرم�ى وأنه «الع�ب ال يصدق» مشيرا إىل أنه
«ينمو ويتحسن» يف صفوف النادي اإلنجليزي.
وعىل هذا النحو ،تأجل حسم بطاقة املتأهل إىل
النهائي بني الفريقني إىل لقاء اإلياب املرتقب يف
 5آيار عىل ملعب ستامفورد بريدج.

أتلتيكو مدريد يسعى للتعاقد مع ديباال
كش�ف تقرير صحفي إيطايل ،عن تطور جديد
بش�أن مس�تقبل األرجنتين�ي باول�و ديب�اال،
مهاجم يوفنتوس.
وزعم�ت تقاري�ر يف األي�ام املاضي�ة أن ديباال
ضمن األهداف الرئيسية ألتلتيكو مدريد خالل
الصيف املقبل.
ً
ووفقا لصحيف�ة «توتو س�بورت» اإليطالية،
ف�إن أتلتيك�و مدري�د ع�رض على يوفنتوس
صفق�ة تبادلي�ة تتضم�ن التعاق�د ديب�اال يف
الصي�ف املقبل ،نظري خدمات ألف�ارو موراتا،
مهاجم الروخيبالنكوس املعار إىل اليويف.
وأش�ارت إىل أن يوفنت�وس ل�م يقتن�ع به�ذا
الع�رض ،رغ�م أن عقد ديباال ينته�ي بعد عام
واح�د ،والالعب ل�م يوافق على التجديد حتى
اآلن.وأوضح�ت أن موراتا مقتنع باالس�تمرار
م�ع يوفنت�وس ،بينما يرح�ب ديب�اال بتغيري
وجهته يف املوسم املقبل ،كما أن اللعب ألتلتيكو
مدريد يغريه.

ً
عرض�ا للحصول عىل خدمات
قدم باريس س�ان جريمان
األرجنتيني ليونيل مييس ،نجم برش�لونة ،خالل املوس�م
املقبل.
وينتهي عقد مييس مع برش�لونة يف الصيف املقبل ،ولم
يكشف الربغوث عن موقفه من االستمرار مع البارسا
حت�ى اآلن.ونقل�ت صحيف�ة «مون�دو ديبورتيف�و»
اإلس�بانية ترصيحات مارس�يلو بيش�لر ،صحفي يف
قن�اة « ،»TNT Sports Brazilإن س�ان جريمان قدم
ً
عرض�ا ملييس مل�دة موس�مني ثابتين ،باإلضافة إىل
موس�م ثال�ث اختياري.وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن
هذا الصحفي س�بق أن كش�ف عن رحيل نيمار دا
س�يلفا إىل س�ان جريمان يف  ،2017كم�ا أنه أعلن
وجود بروفاكس رس�مي من مييس لفسخ عقده
مع برش�لونة يف الصيف املايض.وشدد الصحفي
عىل أن برش�لونة لم يق�دم أي عرض ملييس ،من
أجل التجديد حتى اآلن.

«العملية نيمار» والجانب المشرق للريال يتصدران صحف إسبانيا
رك�زت صحف الرياضة اإلس�بانية على الجانب املرشق
لتع�ادل ريال مدريد عىل أرضه ( )1-1أمام تش�يليس ،يف
ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبص�ورة للفرنسي كري�م بنزيما وهو يس�جل هدف
امللك�ي ،افتتح�ت (م�اركا) عدده�ا بعن�وان «تعادل
لالس�تمرار يف الحلم» ،مشيرة إىل أن «الريال تجاوز
بداية ساحقة لتشلييس».

كما أبرزت الصحيفة أن «العبور للنهائي س�يتقرر يف لندن» ،وأضافت
«هدف رائع من بنزيما وضع األمور يف نصابها» ،يف الوقت الذي أشادت
فيه بـ»تحكيم ال غبار عليه» من الهولندي داني ماكييل.
أما الصحف الكتالونية فانش�غلت بـ»العملية نيمار» ،وإمكانية عودة
مهاج�م باريس س�ان جريمان إىل برش�لونة ،من أج�ل اللعب بجانب
األرجنتيني ليونيل مييس ،الذي تقول معلومات إنه تلقى بدوره عرضا
من نادي العاصمة الفرنسية.

توخيل :كنا نستحق الفوز على ريال مدريد
ب�دا األملان�ي توم�اس
توخيل ،مدرب تشيليس،
متقبال بتع�ادل فريقه (-1
 )1م�ع مضيف�ه ري�ال مدري�د ، ،يف
ذهاب نصف نهائي دوي األبطال،
رغم شهوره بالحرسة عىل عدم
تس�جيل املزيد م�ن األهداف يف
الش�وط األول.وب�دأ تش�يليس
املب�اراة بش�كل نموذج�ي،
وسجل هدفا بإمضاء األمريكي
كريس�تيان بوليس�يتش ،لكن�ه
مهاج�م ري�ال مدريد كريم بنزيما س�جل
هدفا جميال عادل به الكفة لصاحب األرض.
وقال توخي�ل يف ترصيحات لش�بكة «بي تي
س�بورت»« :بدأنا املب�اراة بش�كل جيد جدا،

مع وج�ود الكثري من الش�جاعة والجودة،
كنا نستحق الفوز يف الش�وط األول ،حصلنا
على الفرص ،لس�وء الحظ س�جلوا من كرة
ثابتة ولم يحصلوا عىل يشء آخر ،لم نس�مح
له�م بتش�كيل أي فرص�ة».وزاد« :كان�ت
نتيجة مخيبة يف الش�وط األول ،توجب علينا
االحتف�اظ بهدوئنا وأال نفقد ثقتنا ،الش�وط
الثاني كان تكتيكيا للغاية ،يمكنك أن تش�عر
بأنن�ا متعبين قليلا ،حصنا عىل أي�ام قليلة
للتع�ايف من مباراة خارجي�ة أخرى ،يجب أن
نتعاي�ش م�ع نتيج�ة ( .»)1-1وأت�م مدرب
تش�يليس« :اله�دف كان مس�تحقا وتوج�ب
علين�ا تس�جل هدف آخ�ر عىل األق�ل ،تلقينا
هدف�ا م�ن ال يشء ،وه�ذا يمكن�ه أن يحصل
كثريا أمام النوعية الفردية لالعبني».

وكان�ت «مفاتيح العملي�ة نيمار» هي املوض�وع الرئييس يف افتتاحية
(س�بورت) ،الت�ي ذكرت أن «الالعب قرر إرج�اء تجديد عقده من أجل
انتظار البارس�ا» ،مشرية إىل أن «وصول البورتا ُيسهل املفاوضات مع
بي إس جي».
كم�ا أب�رزت الصحيف�ة أن «البلوجرانا يعل�م أن عودته ل�و لم تحدث
اآلن ،ل�ن تحدث مطلقا» ،واعتربت أنه�ا «صفقة من أجل إقناع مييس
بالبقاء».

الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
اإلمام عيل «عليه السالم»
الس ُّم َّ
مَ َث ُل ال ُّد ْن َيا َكم ََث ِل الْ َح َّي ِة  ،لَ نِّ ٌ
ي مَ ُّس َها َ ،و َّ
النا ِق ُع
َ
ُ
ُ
ْ
ج ْو ِف َها َ ،ي ْه ِوي إِلَ ْي َها الْ ِغ ُّر ال َجاهِ ل َ ،و يَحْ ذر َ
فيِ َ
ُها ذو
اللُّبِّ الْ َعا ِق ُل «
ارة غر ُ
أح�ذروا ال ُدنيا فإنها غ� ّد ٌ
ّارة خ� ُد ٌ
وع مُ عط َي ٌة
ٌ
لبس�ة َن ٌ
مَ ٌ
نوع ،مُ
زوع ال َي� ُدومُ رَخاؤها وال ينقيض
ُ
َعناؤه�اوال يرك ُد َب َ
الؤه�ا إنك إن أقبل�ت عىل الدنيا
أدبرت  ،وإنك إن أدبرت عن الدنيا أقبلت.
الدنيا س�وق الخرسان و الدنيا مصرع العقول .و
الدني�ا ضحكة مس�تعرب .و الدنيا س�م آكله من ال
يعرفه .و الدنيا معدن الرش ومحل الغرور .و الدنيا
ال تصفوا لشارب وال تفي لصاحب .و الدنيا مزرعة
الرش .
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أبيات خالدة في الذاكرة
الحسن بن هانئ
دب يف الفناء سغالً وعلوا
واراني أموت عضوا ً فعضوا
ليس من ساعة مضت يل اال
نقصتني بمرهابي جزوا
ذهبت جدتي بطاعة نفيس
وتذكرت طاعة الله نضوا
لهف نفيس عىل ليايل وأيا
ما تمليتهن لعبا ً ولهوا
قد أسأنا كل اإلساءة قاال
هم صفحا ً عنا وغفرا ً وعفوا
ما حجتي فيما أتيت وما
قويل لربي بل وما عذري؟
ان ال أكون قصدت رشدي أو
اقبلت ما استدبرت من عمري

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الخميس  29نيسان  2021العدد  2578السنة الحادية عشرة

Almuraqeb Aliraqi Newspaper

هموم حياتية نسجت نصوصا سلسة

«تجاعيد الماء» احتجاجات الشاعر بغضب صارخ على الواقع العراقي المتخم باألحزان
المراقب العراقي /المحرر الثقايف...
يرى الناقد عبد الجبار العتايب ان مجموعة «تجاعيد الماء»
الشعرية للشاعر مهدي القرييش يه نصوص تحمل هموما
حياتية ينسجها الشاعر تتدفق بسالسة ويعلن من خاللها
احتجاجات��ه الصارخة التي تش�ير اىل غضبه مما يحدث عىل
ارض الواق��ع العراق��ي المتخ��م باالحزان.وق��ال العتايب يف
قراءة نقدية خص بها (المراقب العراقي):
ص�درت للش�اعر العراق�ي مهدي
القرييش مجموعته الشعرية التي
تحم�ل عنوان (تجاعي�د املاء) عن
دار الروس�م للصحاف�ة والنشر
والتوزي�ع بغداد /ش�ارع املتنبي،
وهي املجموعة الخامسة للشاعر
.
وأض�اف :يق�ع الكت�اب يف 126
صفح�ة م�ن القط�ع املتوس�ط ،
وتضمن�ت ( )33قصيدة  ،ضمنها
م�ا يش�به امللفين  ،االول تح�ت
عن�وان (كت�اب السيرة) والثاني
(كت�اب الح�رب) ،تزي�ن الغلاف
االخير للمجموع�ة الش�عرية
لكلمات للناقد فاض�ل ثامر حيث
ق�ال ( :لس�ت معتادا على كتابة
مقدمات لدواوين اصدقائي االدباء
ومؤلفاته�م ،الني افض�ل التعامل
مع النص املطبوع او املنشور الذي
اصب�ح ملكي�ة مش�اعة للقارئ.

لكن (اعرتف لكم) باني لم استطع
مقاومة اغراء كتابة بضعة اسطر
وانا اقلب صفحات ديوان الشاعر
مهدي القرييش املوسوم (تجاعيد
املاء)  ,وهو ديوانه الرابع.
وتاب�ع :لق�د وج�دت ان الدي�وان
يتفج�ر بالش�عر والس�خط
والس�خرية مع�ا ,ب�دءا بالعنوان
وانتهاء بالنصوص التي حاولت ان
تنزل (قصيدة النث�ر) من عليائها
وال اقول م�ن (برجها العاجي) اىل
الدهاليز الس�فىل للحياة اليومية,
واىل تفاصي�ل الوج�ع العراق�ي
الذي ال ينتهي) ،واضاف (الشاعر
يفاجئ�ك بانزياح�ات اس�لوبية
وبالغية واستعارية تجعلك تشعر
بصدم�ة التلقي الوامضة ,لكنك يف
النهاية تش�عر باالمتلاء الروحي
حيث ثم�ة فيض ش�عري رؤيوي
يرحل بك من ق�اع الطني الدبق اىل

النص كان يشير اىل عنوان فرعي
بعنوان (نزه�ة فوق نهر الغراف)
وهو نص طويل يتكون من س�تة
مقاطع  ،فيه ارشاقات ذلك املكان
الجميل :

فض�اءات التخي�ل والحل�م واالمل
معا.
وواش�ار اىل ان اس�م املجموع�ة
مأخ�وذ م�ن احد نصوصه�ا الذي
يحم�ل (تجاعي�د امل�اء) لكن�ه يف

البرغوثي ..أهم أعمدة الثقافة الفلسطينية المقاومة
املراقب العراقي /متابعة...
خسرت فلس�طني يف الثلث األول
من العام الجاري ،2021 ،كوكبة
من األدب�اء والش�عراء والكتاب،
الذين لطاملا أثروا الحالة الثقافية،
أبرزهم األديب مريد الربغوثي.
الربغوث�ي ،املول�ود يف قري�ة دير
غس�انة ع�ام  ،1944أح�د أه�م
أعم�دة الثقاف�ة الفلس�طينية
وأدبه�ا املق�اوم ،وأب�رز ُكت�اب
وش�عراء املنف�ى واالنتكاس�ات
والحنني واالسرتجاع للبالد.
إىل جان�ب أعمال�ه النثرية «رأيت
رام الل�ه» ع�ام  ،1997و «ولدت
هن�اك ..ولدت هنا» ع�ام ،2009
ص�درت للربغوث�ي  12مجموعة
ش�عرية ،أقدمه�ا «الطوف�ان
وإع�ادة التكوي�ن» ع�ام ،1972
و»فلس�طيني يف الش�مس» ع�ام
 ،1974و»نش�يد للفقر املس�لح»
ع�ام  ،1976و»س�عيد الق�روي
وحل�وة النب�ع» ع�ام ،1978
و»األرض تنشر أرساره�ا» ع�ام
 ،1987و»قصائ�د الرصيف» عام
 ،1980و»ط�ال الش�تات» ع�ام
 ،1987و»عندم�ا نلتق�ي» ع�ام

علي الوائلي
يرتاقص املوت

قبل والدتها

بمدينتي كل ليلة

عىل ابواب ابن الخطيب

مرسح
عىل خشباتِ
ٍ
َب َن ْت ُه الثكاىل

مللم العيد هداياه

من اضالع اخوتي

 ،1990و»رن�ة اإلب�رة» ،1993
و»منط�ق الكائنات» عام ،1996
و»منتص�ف اللي�ل» ع�ام .2005
املن�ارصة ،الش�اعر والناق�د
واألكاديم�ي ،املول�ود يف بلدة بني
نعي�م بمحافظ�ة الخلي�ل ع�ام
 ،1946كات�ب «يا عن�ب الخليل،

وباألخضر كفن�اه ،وجف�را/
إضاف�ة إىل إص�داره  11/ديوان�ا ً
ش�عرياً ،/و 25/كتاب�ا ً يف النق�د
والتاريخ والفكر ،/وعاش حياته
منـــــــ�اف :مصر،
يف ع�دة
ٍ
األردن ،لبن�ان ،بلغاري�ا ،تونس،
الجزائر.

إىل أبع�د الغاي�ات الفنية ،ليف�ي باملعنى
الجمايل ،وباالرتقاء اإلبداعي وبالضوابط
القيمي�ة والتكوي�ن البنائي ،م�ا ينم عن
وعي الفن�ان عز الدين الجنيدي بمختلف
الوضعي�ات الحروفي�ة والرتكيب اللوني،
وما يتطلبه الشكل العام من الجماليات،
لذلك فهو يش�تغل عىل نه�ج متنوع بما
تطرح�ه تش�كيالته الفني�ة الرائقة ،من
إشكاليات فلس�فية وش�عرية مختلفة،
تص�ب يف القيم الفني�ة والجمالية ،وقيم
الح�رف والل�ون والش�كل واملوس�يقى،
وفق مس�الك مختلفة ،تتج�ه إىل مناحي

دقيق�ة من حي�ث الصياغة التش�كيلية،
س�واء ما تعلق منها بتجريدية الحروف،
أو بروزها ،أو تش�كيل األل�وان وتداخلها
م�عالح�روف.
فالش�كل الفن�ي الع�ام ومفردات�ه
التش�كيلية ح�ارضة يف أعمال�ه .ويمكن
الق�ول إن�ه يمت�ح مقوم�ات أعماله من
أس�لوب يتأس�س عىل الحيادي�ة والدقة
العالي�ة والتقني�ة الكبيرة ،يف معالج�ة
مختل�ف املضامين ،فهو يُش�كل أعماله
الفني�ة وفق املؤث�رات الحرفي�ة والوعي
بمستويات اللون املطلوبة ،التي تتناسب

وضحكته
معلنا ً الرحيل

خجالً من سواد ثيابنا

جفون
ورفات
ٍ
ودعت آخر قطرات

واغصان الزيتون

دمعها

النازفة

عند ابوب ردهات

عىل دكة املغتسل

عالجت بالنار مرضاها

انتهى العرض ونحن

واالرواح الصاعدة

ننتظر
متى ُتعرض صور

تحتضن دخان االرسّة
وبني ّ
أكفها نية ُ الصيام
قرابني ال تنتهي

الضحايا
عىل ارصفة مدينة

زكاة فطرتنا برش

ازدحمت بها الدماء

وصالة العيد تيتمت

واالشالء

ورُؤاه املعرفية ،وحس�ه اإلبداعي وذوقه
الرفي�ع .إذ ينطل�ق م�ن الل�ون لين�وع
األس�اس التشكييل بأس�لوب فني يخدم
رؤي�ة مش�دودة بع َب�ق املعال�م الثقافية
والفني�ة والجمالي�ة ،فيغ�وص يف امل�ادة
التش�كيلية ،حي�ث ال يكتفي باس�تدعاء
اللون وحس�ب؛ وإنما يمتد إىل االش�تغال
على الحرف ،وعلى النوطة املوس�يقية؛
ب�ل يتج�اوز ذل�ك إىل كل م�ا ه�و رمزي
وعالماتي وتعبريي وإيحائي وداليل ،ليس
من حيث القيمة البنائية؛ وإنما من حيث
الخلفية الس�نادية ،الت�ي ُت ُ
دلل عىل وعيه
بأهمي�ة الحروف وتداخله�ا مع األلوان،
وما تش�كله عنارصها ومفرداتها الفنية
من أهمية كربى داخل الفضاء ،سواء من
حيث التدبري الجمايل الذي يرصد السمات
الجمالي�ة املتنوع�ة ،الت�ي تتوف�ر عليها
أعمال�ه التش�كيلية ،أو الحروفية ،أو من
حيث صن�ع اإليحائي�ة وإنت�اج الدالالت
املتنوع�ة ،خاص�ة أن معظ�م أعمال�ه
تنبن�ي عىل التوازن ،وعلى عدة مقومات
فنية يروم بها التوظي�ف الدقيق ملختلف
العنارص التكوينية داخل الفضاء ،ويروم
كذل�ك الكش�ف عما تضم�ره أعماله من
محم�والت جمالي�ة تزخ�ر بالتأويل ذي
الدالالت املفتوحة.

مهدي القريشي
الكثري من االالم  ،ابتداء من (لطفا ً
َ
ُ
ُ
تسير يف
دهاك،
القل�ق ،ماذا
أيها
شوارعنا ،بخشوع ناسكٍ ،وترشب
ِ
ُ
اللذة،وتشير إىل جث ِثنا
ينبوع
م�ن
ِ
ً
خجلا)،
املعلقة،وه�ي تتصب�ب
ُ
(الطرقات التي تناس�لَ ْت
مرورا بـ
ً
خديع�ة ،لَ ْ
�وت أقدامن�ا باتج�ا ِه
ُ
�ر  ،..الطرق�ات الت�ي يف
املقاب ِ
ِ
الدم�ع ،..طرق�ات أطراف
ل
أس�ف
ِ
ِ
ُ
املوحش�ة لقل ِة
املدينة،..الطرقات
ِ
ُ
ٌ
مث�ل أرشع ٍة
س�الكيها..خجولة)
ُ
الري�ح)  ،ذهاب�ا اىل (ايها
خانته�ا
الواقف�ون بانتظ�ار الرص�اص...
املط�ر ،اىل مت�ى تنتظ�رون على
ِ
التل؟ ،اىل املساء؟،أنا الذي رآه يتقيأ
ً
خجال
مس�لته،وينحني الدخ�ان

عبد الجبار العتابي
من اخرضار شفتيه ،هو سيد كل
يشء،هو مجرب على ارتداء نصف
غيمة،احتف�ا ًء بش�مس تموز،)..
وص�وال اىل ( البلاد الت�ي تلعب يف
ٌ
،عارية ،تن�ام بعني
حض�ن امل�وت
واح�دة ،تتحشرج يف حنجرته�ا
نفايات املوسيقى،خوفا ً من يقني
الظالم...ه�ي بالدي) عبر العديد
م�ن النصوص التي تنث�ال برقتها
وعنفوانها وه�ي تحلق بايقاعات
هادئة حت�ى وان كانت عصارتها
الوج�ع ،حي�ث ال ب�د م�ن التأمل
للص�ور الت�ي يرس�مها بكلماتها
بعناية (أحدهم أقس�م بس�ليمان
القانون�ي ..ملا تعلن صلاة الفجر
يهت�ز ال�زورق يف امل�اء ويتع�رى

«نازلة دار األكابر» عندما ترتدي الكاتبة قبعة المؤرخ االفتراضي

بانوراما

عز الدين الجنيدي ..االلتزام بالضوابط الجمالية للشكل واللون والخط
املراقب العراقي /متابعة...
تربز التقني�ات العالية للفن�ان عز الدين
الجني�دي يف مختل�ف أعمال�ه الفني�ة،
التي تتقاطع فيها الحروفية والتش�كيل
واملوس�يقى والش�عر ،ليش�كل منج�زا
متكامل املعالم الجمالية ،فتتبدى أعماله
الرائدة والغنية يف مجال الحروفيات وفن
الخط العربي والتش�كيل ،قوية تنس�اب
منه�ا املعاني وال�دالالت املتنوع�ة ،وهو
بذلك يطبع املجال الفن�ي بإيقاع جمايل،
تمت�زج فيه أس�اليب التش�كيل املعارص
بم�واد فنية أخرى متنوعة ،إذ يرتكز عىل
عالمات حروفية وأشكال لونية متداخلة،
تب�دأ من عملية البن�اء الفضائي وتفيض
إىل مس�لك إبداعي متجانس ،يكشف عنه
املنحى الداليل.
إن أعم�ال املب�دع ع�ز الدي�ن الجنيدي يف
مجمله�ا تحكمه�ا التقني�ات العالي�ة
واملؤهلات الكبيرة ،ويحكمه�ا االلتزام
بالضواب�ط الجمالي�ة للش�كل والل�ون
والخ�ط وللحروفي�ة العربي�ة ،يفص�ح
ع�ن ذل�ك الرتكي�ب الح�رويف املنصهر يف
الل�ون ،واملدج�ج باألش�كال املتنوع�ة
املقيدة بالل�وازم الفنية املع�ارصة ،وهو
م�ا ي�ؤرش إىل أن املب�دع يتج�اوز املألوف
ويرتقي بالتش�كيل والخ�ط والحروفية

(الغراف يقسم املدينة كالفسطاط
ويحضنها كفم يرضع ثدياً!
س�مّي غرافا ً ألنه يغرف من بطنه
ماء للعطىش لحظة يجف التني
ويخرس البلب�ل وتميل املآذن نحو
وصايا األزمنة الجافة
ذاك الص�وب ممتل�ئ بالنخ�ل
والقرويات وهذا الصوب متخم
بالشعر وأغصان الزيتون ).
واكم�ل  :ل�م تتضم�ن املجموع�ة
اهداء  ،بل ان الشاعر افتتحها بما
أطل�ق عليه (بدالً من اإلهداء) قال
فيه (:لعنة ...
على الالهثين ص�وب اغ�واءات
الفرجة
على مروج�ي ( حكم�ة ) نهاي�ة
سعادتنا  :املوت
اللعن�ة َّ
عيل لع�دم إجادتي أبجدية
هذا الزمن
فاندحاري كحماقاتي بليغ )..
ولف�ت اىل ان ه�ذا املفتت�ح يؤك�د
ان الش�اعر انه يعل�ن احتجاجاته
الصارخ�ة الت�ي تشير اىل غضبه
مم�ا يح�دث على ارض الواق�ع
العراق�ي املتخ�م باالح�زان املنهك
بالخطايا  ،يرسم عالمات ترتجف
م�ن عناء القلق ال�ذي ينتابه وهو
ي�رى االش�ياء تتداع�ى الس�باب
يعلمها جيدا .
وأوض�ح :يف نصوصه يس�تعرض

امل�اء يف النهر وتحمر ش�فاه النهر
من مض�غ كلمات اللي�ل ونلتصق
كس�كارى بقش فحولتنا ويتجمد
اللحم الطازج بني أيادينا).
وبين :ان ه�ذه هم�وم حياتي�ة
 ،ينس�جها الش�اعر بمنوال�ه ،
نصوص تتدفق بالسالسة  ،تحكي
قصصا عاشها الشاعر يف مختلف
يومياته يكثف فيه�ا رسده ليعلن
حال�ة التأمل واملتع�ة يف القراءة ،،
اما يف ما عنونه بـ (كتاب السرية)
ال�ذي يض�م اربعة نص�وص منها
فهن�اك جمالي�ات تتدف�ق  ،ويف
(كتاب الحرب) الذي يضم ثمانية
نص�وص نقتط�ف منه�ا ن�ص
سيطرات :
(ممالك،
أمراء
توّجتهم الحروب خوذها
يشيعون الكسل يف قطار الوقت
ليسرتقوا الصمت النفجار
الشك يف ساحة اليقني)
وخت�م :ص�در للش�اعر املجاميع
التالي�ة الي�د الحافي�ة  1995و
اخط�اء  /دار الورق�اء للطباع�ة
والنشر /بغ�داد  1997وأنا واحد
وان�ت تتك�رر  /دار الش�ؤون
الثقافية /وزارة الثقافة العراقية
 /بغداد 2005 /و الشعر العراقي
االن /مجموعة شعراء.

املراقب العراقي /متابعة...
رواية «نازلة دار األكابر» تأسست عىل
محور دار األكابر التي تخفي تاريخها
األس�ود ،أو القص�ة الن�واة ،ث�م على
التشظي الحكائي ،من خالل األحاديث
املروي�ة م�ن عائلتي «علي الرصاع»،
و»عثم�ان النيف�ر» ،والش�خصيات
املحيط�ة كالخ�دم واألع�وان ،حي�ث
تتكش�ف األرسار من خالل إنش�ائهم
وخطاباته�م بين أمكن�ة ه�ي وطن
الرواي�ة وتربته�ا ،دار األكاب�ر ،ونهج
الباش�ا ،وحي الكارطي ،ومستش�فى
املجانين ،وغريه�ا .يتم ذل�ك بمهارة
فائقة تعيدن�ا بعد التم�ادي الرسدي،
إىل النقط�ة األوىل ،لدرج�ة ّ
أن الحديث
اللولب�ي ال ينته�ي أب�داً ،فما ي�زال يف
الحقيب�ة املغلقة اليشء الكثري الذي لم
ُيقل بعد« :أحضن املحفظة بكل قوتي
خش�ية أن يتسرب إليه�ا امل�اء .أكلم
نفيس :م�ا يزال األم�ل قائما ً ي�ا هند.
ّ
السر ههنا يف املحفظة املقفلة .قريباً.
قريبا ً جدا ً ُت َّ
فتح األقفال .ص.»457 :
وعلى الرغ�م م�ن التماس م�ع املادة
التاريخية ،فليس ذل�ك رهان الكاتبة.
فهي ترت�دي قبعة امل�ؤرخ االفرتايض
دون أن تك�ون مؤرخاً ،فق�ط بالقدر
ال�ذي يتي�ح له�ا إمكاني�ة زحزح�ة

اليقيني�ات املتوارثة بين األجيال عن
دار األكاب�ر الت�ي تخف�ي حقيقته�ا
املرة .يتب�دى الحداد داخ�ل هذا املناخ
االفترايض ال�ذي يش�به حقيقتن�ا
الداخلي�ة القاس�ية وامل�رة ،عاش�قا ً
لزبي�دة ،مستس�لما ً على حصير،
مس�تمعا ً لس�يد درويش «أن�ا هويت
وانتهيت» .لم يك�ن مرغوبا ً فيها ألنه
«ليس م�ن الح�ارضة» ،وزيتوني من
الجن�وب التونسي ،له�ذا رفضه عيل
ّ
الرصاع زوجا ً البنته .فقد تجرأ الحداد

على ه�ز أركان ذل�ك اليقين بالتنبيه
لضعفه ،فكان من نتيجة ذلك القطيعة
امل�رة والتكفير ،كع�ادة كل العظ�ام
التاريخيني .جرأة أمرية ذهبت إىل أبعد
نقطة أعادت م�ن خاللها النظر ،فيما
جعل منه الكثري من املؤرخني مرجعاً،
بينما كان يف ذلك الزمن الالتاريخي أو
غير املعرتف به ،عنرصي�ة ،وجهوية،
وذكورية ،واحتقار لألجناس واألديان
األخ�رى ،والصحاف�ة الت�ي يملكه�ا
األكابر ،واس�تخدمت لتسفيه كل من
ال يناس�بها ،ومن بني ه�ؤالء الطاهر
الح�داد ال�ذي اعتربت�ه زنديق�اً .لهذا،
تنتقل النازلة من كونها حدثا ً تاريخيا ً
له مرجعه املرتبط بأحداث  7ديس�مرب
 ،1936إىل نازل�ة مجتمعي�ة وثقافي�ة
وحضارية يدفع املجتمع ثمنها اليوم.
مأس�اة للاّ زبي�دة بنت علي الرصاع،
كبيرة ،لكنه�ا ليس�ت الوحي�دة .فقد
خانها زوجها محس�ن وت�زوج عليها
رسا ً ببهي�ة اليهودي�ة الت�ي اختاره�ا
بكم�اء وعاقراً ،ورفض حتى أن يكتب
عىل قربها أنه�ا زوجته .ال يشء يغلف
ه�ذه النظ�رة االحتقاري�ة ويحميه�ا
إال التاري�خ ال�كاذب .يف الظاهر ،فعل
محس�ن ذلك حفاظا ً عىل مكانة زبيدة
الرشيفة ،سليلة األرشاف واألكابر.

تمرين سردي ..رجل بال ذكريات
محمد خضري
ُ
الجي�ل األقدم بض� َع بطاقات بريدي�ة (جاهزة
يمل�ك
ً
أرس�لت فعال عىل مراحل) .بطاقات
لإلرس�ال أو أنها ِ
ً
حال�ة م�ن
(البوس�ت كارت) ه�ذه كان�ت ُتع�ادِل
االطمئن�ان (جواب�اً عىل ش�عور بنقص األوكس�جني
وتعريف الهوية) ينبغي ملالكها (أو ّ
متلقيها) الحفاظ
عىل ِج ّدتها ورونقه�ا التصويري (رمزيتها األيقونية)
أط�ول مدة ممكنة (االنفعال بم�ا ّ
تمثله من ذكريات)
كلما أعاد اس�تعمالها يف غرض أدبي (باعتباره كاتب
قصة).
تلق�ى البطاق�ات تباع�اً
أن كات�ب القص�ة ّ
نفترض ّ
على م�دى س�نني طويلة م�ن مرس� ٍل مجه�ول (بدأ
بتعري�ف هويته هاوياً للمراس�لة الربيدي�ة التقليدية
َ
َ
عن�وان الكات�ب م�ن مجل�ة ش�هرية) .كلّن�ا
التق�ط
(نح�ن العاطفيني املتماثلين يف اس�تعمال الرمز بدل
الحقيقة) سيرجع لرتتيب البطاقات بحس�ب تاريخ
ُ
املصادفات دورا ً عجيباً يف مواقيت
ورودها .وس�تلعب
االرس�ال .يوم ّ
َ
املفرتض (يكتب بضمريه
تلقى الكاتب
َ
البطاقة االوىل ،صادف ذلك تاريخ اجراء عملية
األول)
اس�تئصال لزائدت�ه الدودية ،يف ش�بابه .وحني وصلت
بطاق�ة أخرى بتاريخ ص�ادف إنج�ابَ أول مولو ٍد له،
اعتبر الكات�بُ ذلك هدي�ة «س�ماوية» .وهك�ذا ّ
فإن
ً
سرية تستغرق ثمانني
تواريخ ورود البطاقات ستؤلف
عاماً (آخر بطاق�ة ّ
تلقاها الكاتب أرِّخت بيوم احرتاق
مستشفى للعزل الوبائي ببغداد).

َ
يخمّ�ن الكاتبُ القصيصُّ
املرس�ل الحقيقية مع
مهنة ِ
ً
ً
نفس�ه (مص�وِّرا ً فوتوغرافياً ،دليال س�ياحيا ،حارس
متحف ،ممرّضاً يف مستشفى ،استاذ تاريخ) .ويف مرّة
َ
َ
َ
حسبَ الكاتبُ
فاحص
(سائق قطار ،أو
املرسل
هوية ِ
ِ
تذاكر.) -
لك�ن ،كيف ّ
توص َل الكاتبُ اىل الصفة األخرية (فاحص
تذاكر)؟
َ
مقتضبة عىل ظهر
املرسل عادة ما يدوّن عبارات
كان ِ
البطاق�ة الربيدية من مثل« :أش�ع ُر ّ
ب�أن صورة هذه
البطاقة ُحمِّضت بسائل تالف -أكسباير».
ُ
«التاري�خ جثة َّ
محنط�ة يف متحف،
أو ه�ذه العب�ارة:
أفخ ُر بحراس�ة هذه املومياوات رغ�م أن ثالجة املوتى
معطلة».

ً
ويوم ّ
بطاقةَ ،
تلق�ى الكاتبُ
أوحت إليه بمهنة س�ائق
َ
اإلرس�ال مواساةٌ
قطار ،أو فاحص تذاكر ،فقد رافقت
هائلة ،مخطوطة بريش�ة قلم حرب س�ائل« :صديقي،
َ
أخرض
أنظر م�ن النافذة -كم يب�دو العراق فس�يحاً،
الزروع ،مجهول البقاع!».
كان تظهير البطاقة الربيدية بالعب�ارة األخرية كافياً
لكي يقلق الكاتبُ عىل مس�تقبل نصوصه القصصية.
فالرس�الة قد تحم�ل مج�ازا ً مغلوط�اًّ ،
وأن ّ
نصاً من
نصوصه لن يتحرّك من مكانه قي َد شجرة يف حق ٍل يم ّر
به قطار.
ُ
بطاق�ة «الثمانين» ،به�ذه العبارة
أمّ �ا حين وصلته
ً
«تعس�ا لحياة ُتق�اس بقنينة
املخطوطة على عجل:
َ
هواء!» فقد خمّن الكاتبُ ّ
املرس�ل قد قىض
أن صديقه ِ
اختناقاً يف حريق مستش�فى العزل ،ولم يكد يعثر عىل
كلمة «أوكسجني»..
س�ينقطع إرس�ال البطاق�ات الربيدي�ة (املحفوظ�ة
(عاطفي جدا ً
ٌ
ق�ارئ
يف صن�دوق قدي�م) ،وق�د يخمّن
ّ
كارث�ي) ّ
أن البطاق�ات الربيدي�ة
وطاف�ح بارتي�اب
ّ
القديمة تعود لكاتب القصة نفسه ،الذي ّ
رتبها يف عيد
ميالده الثماننيّ ،
وأنه بدأ تظه َ
ريها بقلم الحرب السائل،
الذي أه�دِي إليه مع مجموعة ميداليات يف مناس�بات
سابقة ،يف ليلة احرتاق املستشفى...
ٌ
ّ
عاطفي ومُ رتاب ،من
ق�ارئ
إن القصة التي يلتقطها
ّ
بني منش�ورات عدة ،عىل هاتفه النقال ،قد ُتنسَ ب ّ
ألي
كاتب يعتربه يف رسّه «رجالً بال ذكريات»..
ٍ
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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
الخميس  29نيسان  2021العدد  2578السنة الحادية عشرة

طريق بغداد الدائري و اعمار مدينة الصدر
مشروعان حيويان في موازنة 2021
كشف مستشار رئيس الوزراء
لشؤون االعمار واالستثمار صباح
عبد اللطيف مشتت ،عن تفاصيل
مشروع الطريق الحلقي ببغداد ،فيما
حدد مصير االتفاقية الصينية ،اكد
تضمين موازنة  2021مشروع اعمار
مدينة الصدر.
وقال مشتت ،انه «ال يوجد حتى االن مجلس اعىل
لالعمار لحين املصادقة عىل قانونه» ،الفتا اىل ان
«القان�ون تم اع�داده وارس�اله اىل مجلس النواب
القراره من خالل القراءات الثالث».
واضاف ان «هناك لجنة ش�كلت برئاس�تي وهي
اللجنة العليا لالعمار والخدمات» ،مبينا ً ان «هذه
ً
وكيلا وممثلني عن املحافظات،
اللجنة تضم 13
وتهدف ملناقشة املش�اريع املتلكئة يف املحافظات
وايجاد حلول لها ،حيث تم تخصيص كل جلس�ة
ملحافظة معينة»
واش�ار اىل ان «اللجن�ة اس�تطاعت ان تجد حلوال
متوقف�ا يف املحافظات» ،موضحا ً
ً
لـ  46مرشوعا ً
أن�ه «من ضمن املش�اريع التي وج�دت لها حلول
مشروع مج�اري الديواني�ة ال�ذي ب�دأ يف 2008
واحيل لرشكة لم تستطع ان تكمله وتوقف العمل
فيه».
ملبان
جلس�ة
كل
تحديد
ايض�ا
«تقرر
ان�ه
وتاب�ع
ٍ
معين�ة كالتعليمية والس�كنية والصناعية وكذلك
مخطط�ات التصاميم االساس�ية باملدينة» ،الفتا ً
اىل أن «االجتم�اع املقب�ل س�يخصص للمبان�ي
الصناعية واملناطق الصناعية».
وذك�ر ان «هن�اك مش�اريع تم رصف له�ا مبالغ
كبرية ولم يوج�د لها يشء عىل الواقع» ،مؤكدا ً ان
«الحكوم�ة جادة وعازمة عىل ايج�اد حلول لهذه
املشاريع وتحديد املسؤول عنها الن فيها نوعا ً من
االهدار واالرساف للدولة واملوازنة».
وتاب�ع ان «رئي�س ال�وزراء عندم�ا زار هيئ�ة
االس�تثمار ط�رح موض�وع املش�اريع املتلكئة»،
مبين�ا ان «هن�اك مش�اريع باس�م االس�تثمار
وخص�ص لها االرايض ومنذ  15عاما ً لم َ
تبن فيها
طابوقة واحدة ،كما ان هناك بعض املس�تثمرين

تس�لموا االرض املخصص�ة ملش�اريعهم اال انهم
قاموا ببيعها اىل مستثمرين آخرين».
وبني ان «املش�اريع االستثمارية تتضمن ان يدفع
املس�تثمر االموال بعد تخصي�ص الحكومة ارضا ً
له» ،الفتا ً اىل أن «االس�تثمار يحس�ن واقع الدولة
واملش�اريع ويوفر ايدي عاملة ويس�اعد يف انجاز
مشاريع ال يمكن انجازها».
واش�ار اىل ان «املس�تثمر يواج�ه تحدي�ات كبرية
حي�ث هن�اك نوع�ان منها عوام�ل ذاتي�ة تتعلق
بالدولة والرتهل االداري والبريوقراطية والفساد،
والثان�ي عوام�ل موضوعي�ة تحي�ط باملش�كلة
كالوض�ع االقتص�ادي واالمني والصح�ي املتمثل
بكورون�ا» ،الفتا ً اىل أن «هذه العوام�ل تؤثر كثريا ً
عىل االستثمار».
وتاب�ع ان «االنفت�اح العراق�ي على ال�دول يع�د
ً
عاملا ايجابي�ا ً النه س�يوظف للتط�ور والتنمية
االقتصادي�ة من خالل اب�رام االتفاقيات والعقود
واس�تقطاب املس�تثمرين ،باالضاف�ة اىل هن�اك
اج�راءات عىل مس�توى القوانين» ،منوه�ا بأن
«رئيس الوزراء عندما زار هيئة االس�تثمار طرح
املوضوع برصاحة وش�فافية ،وكان�ت توصياته
ب�ان تس�حب اج�ازة االس�تثمار م�ن املش�اريع
املتلكئة واملتوقفة والتي لم تبدأ «.
وأوض�ح أن «أية ش�بهة فس�اد تراف�ق املرشوع
س�تتخذ بحق الرشك�ة املنفذة اج�راءات قانونية
وليس فقط س�حب االج�ازة» ،مؤك�دا ان «هناك
مش�اريع ب�دأت بالتنفيذ من�ذ  12و 15عاما ً ولم
تستمر».
واكد مش�تت ان «املس�تثمر يفرتض ب�ه أن يأتي
براس�ماله اىل الع�راق لتنفيذ املش�اريع ،ما يعني
اراض»،
ان�ه ال توج�د رسقة ام�وال وانما رسق�ة
ٍ

موضحا ً ان «رسقة مرشوع ارض مهمة يف موقع
مهم وبقيمة معين�ة ويكون املرشوع مجمدا ً ولم
ينفذ ،يجعل البلد يخرس فرص مش�اريع متعددة
ومهمة».
واك�د ان «اح�د االم�ور التي يتح�دث فيها رئيس
ال�وزراء م�رارا ً وينتق�د فيها الوض�ع االقتصادي
هو االقتص�اد الريعي املرهون بالنف�ط ،أي كلما
انخفضت اس�عار النفط اصبح االقتصاد العراقي
صعب�اً» ،مبين�ا ً ان «الورقة البيض�اء التي اعدتها
الحكومة تهدف اىل زيادة ايرادات الدولة والقضاء
عىل الفساد ،حيث ان القضاء عىل الفساد سيزيد
من مداخي�ل الدول�ة املالي�ة كاملداخي�ل املتعلقة
بالرس�وم واملنافذ الحدودية ،كما قامت الحكومة
بتعديل م�زاد العملة ال�ذي كان يس�تنزف مبالغ
كبرية للدولة وملشاريعها».
وتاب�ع أن «هن�اك ني�ة وتوجه�ا ً لزي�ادة ايرادات
الدول�ة وه�ذا ما ب�دا من خلال الورق�ة البيضاء
لالصالح االقتصادي» ،مؤكدا ان «الورقة البيضاء
هي رؤية اسرتاتيجية للدولة».
وبين ان�ه «بالرغم من ه�دف الحكوم�ة الحالية
هو اجراء انتخابات ش�فافة وامن�ة اال انها بدات
بالكثري من املش�اريع االستراتيجية ومنها ميناء
الفاو وهو مرشوع استراتيجي يسهم يف تطوير
التنمي�ة االقتصادي�ة والوضع الخارج�ي للبلد»،
الفت�ا اىل ان «هن�اك مش�اريع اخ�رى كمشروع
س�د مكحول ،حيث لم َ
يبن يف العراق أي س�د منذ
الثمانيني�ات ،م�ا جع�ل هناك مش�اكل تحدث يف
الوفرة املائية يف كل عام».
ومضى بالق�ول «يف العاصم�ة بغداد يت�م العمل
عىل انش�اء مرشوع الطريق الحلقي الرابع والذي
س�يكون له تاثيرات عمرانية كبرية على مدينة

بغداد ويقلل من االزدحامات املرورية ويخلق نموا ً
حضارياً».
وبين ان «املشروع عب�ارة ع�ن طري�ق دائ�ري
ح�ول بغ�داد طول�ه  94كيلو مترا وعرضه 100
متر بتكلف�ة ملي�ار دوالر» ،مؤك�دا ان «ه�ذا
املشروع يكلف الدولة حيث س�يتم منحه فرصة
استثمارية».
وتاب�ع «نعم�ل االن على اع�داد دراس�ة ج�دوى
للمشروع مع البنك ال�دويل» ،الفت�ا اىل ان «البنك
ال�دويل تبرع باعداد دراس�ة الج�دوى ،وكمكتب
رئيس الوزراء حدد املسار لهذا املرشوع ،الذي يعد
مسارا ذكيا وال يتعارض مع أي تعارضات اخرى،
الن املس�ار القديم كان يمر ببعض االبار النفطية
يف مناطق س�لمان باك والراشدية تم تغيري املسار
كذلك عن بعض املناطق التي فيها قيمة آثارية «.
واوض�ح ،ان «كل  12كم س�تكون هنالك محطة
استراحة وخدمات للس�يارات ،باالضاف�ة اىل ان
ه�ذا الطري�ق الحلقي س�يكون وس�يلة للتنمية
العمراني�ة حول العاصمة» ،مؤك�دا انه «تم اعداد
دراس�ة اولية ح�ول قيمة العق�ارات الواقعة عىل
هذا الطريق ستزداد قيمتها بنسبة  300باملئة الن
سوف يعطي قيمة لالرايض التي يمر بها».
واشار اىل ان «هناك مرشوعا ً يسمى نهضة بغداد،
والذي ب�دأ بالنظاف�ة والتبليط وقضاي�ا اخرى»،
موضحا ً ان «واقع بغداد العمراني غري مرس».
ولف�ت اىل ان «مشروع اعم�ار مدين�ة الص�در
س�يتضمن بن�اء  92ال�ف وح�دة س�كنية وه�و
مشروع عمالق يف اح�دى املناطق املهم�ة ببغداد
التي تمتاز باكتظاظ س�كاني غير طبيعي الذي
يؤثر يف الواقع الخدمي واالجتماعي والنفيس».
ولف�ت اىل ان «مرشوع مدينة الصدر س�ينفذ عرب

االتفاقية الصيني�ة العراقية» ،مبينا ان «املرشوع
تضم�ن يف املوازن�ة حي�ث انها ح�ددت املبلغ وتم
ادراج�ه ضم�ن املش�اريع اال ان كلفت�ه س�تتم
تغطيته�ا عرب االتفاقي�ة الن كلفة املرشوع من 7
اىل  8مليارات دوالر».
واك�د ان «االتفاقي�ة الصيني�ة ال ت�زال موجودة
حيث هناك الكثري من املش�اريع ستنفذ عرب هذه
االتفاقي�ة ومن ضمنه�ا مرشوع االلف مدرس�ة
ومطار النارصية» ،الفت�ا اىل ان «االتفاقية تعتمد
عىل مبدا النفط مقابل االعمار».
وبين «ب�دات دف�ع االم�وال للصن�دوق الصيني
وتوقف�ت لس�بب رئيس وه�و يفترض ان يقوم
العراق بوضع مبالغ  100الف برميل يوميا ،حيث
ان الع�راق ال يمك�ن ان ي�ودع اموال�ه يف مرصف
صين�ي بحكم الديون لبعض الرشكات او خش�ية
االس�تيالء عليه�ا ،لك�ن ت�م فتح ضم�ان لتامني
املبالغ».
واكد انه «س�يتم اس�تمرار تفعيله بض�خ مبالغ
 100الف برميل باليوم» ،مبينا ان «االموال لم يتم
س�حبها ولكن املرشوع تعرض ملفاوضات وطلب
الع�راق بعض االمور من الجانب الصيني ووفرها
له».
وح�ول مشروع القطار املعل�ق قال مش�تت ان
«وزي�ر النقل رصح بانه ل�م يتم تخصيص مبالغ
للمرشوع ضم�ن املوازنة» ،الفتا اىل ان «االتفاقية
الصينية ليس باستطاعتها تنفيذ جميع املشاريع
«.
واش�ار اىل ان «مشروع القط�ار املعل�ق مرشوع
حكوم�ي وتمت املوافق�ة عليه وكل�ف فيه وزير
النقل».
ولفت اىل ان «رئيس الوزراء مهتم بتوفري الس�كن

بعد ان اضرت بها عصابات داعش االرهابية

الزراعة في كركوك تستعيد عافيتها
ما زال الش�يخ املسن ابو جبار معتزا بانتمائه القروي،
وطبيعة املعيش�ة البس�يطة بالرغم من تطور اساليب
العي�ش والتش�به بحي�اة امل�دن ،فقد اكد أنه من اش�د
املتابعين لألحداث خارج قريته التي يس�كنها ،ومهتم
بم�ا ي�دور يف س�احة السياس�ة واالقتص�اد والحي�اة
االجتماعي�ة ،وهو ديدن اهل الق�رى منذ صغرهم  ،اال
ان حياتهم ينظمها االنتماء للعشيرة ،وتكاد أن تكون
روتين�اً يومياً مليئاً بالجهد ،اذ يبدؤون بيوم العمل منذ
الصباح الباكر او س�اعات الفج�ر ،لالعتناء بحاصلهم
الزراع�ي او تربي�ة الحيوان�ات ،فضال ع�ن الرتدد عىل
السوق ومن ثم الركود يف س�اعات القيلولة ويعاودون
الكرة عرصاً.

وقال اب�و جبار «ان تطور الحياة بربط الريف باملدينة
بعد اس�تحداث الطرق وانس�يابيتها ادى اىل ذهابهم اىل
أس�واق املدين�ة كثريا من اجل كس�ب امل�ال عن طريق
تس�ويق محاصيله�م ومنتوجاتهم ،فضلا عن تغيري
بناء املساكن وتقليد املدينة ،وكساد الزراعة يف سنوات
س�ابقة وظه�ور الجماع�ات اإلرهابية ،ادي�ا اىل لجوء
البع�ض منهم اىل البحث عن اعم�ال اخرى» ،ونوه بان
«الزراعة يف محافظة كرك�وك هي زراعة الخرضاوات،
وال توج�د زراع�ة البس�تنة او تك�ون قليل�ة ،وللفالح
نوعان :الفالح الديمي والفالح املربي».
مستش�ار املحافظ عم�اد ادهام أك�د« ،ان يف كركوك
اربع�ة اقضي�ة و 16وح�دة إداري�ة ،مراكزه�ا م�دن

واملناط�ق التابعة له�ا ريفية زراعية وتش�كل املناطق
الزراعية  70باملئة من مس�احة املحافظة ،وان س�كان
الوح�دات املذكورة اغلبه�م يمتهن�ون الزراعة وحرفا
تتعلق بها ،إضافة اىل تربية الحيوانات والرعي».
مضيف�ا «إن الزراع�ة يف املحافظة ال تسير عىل وترية
واحدة بس�بب قل�ة االهتمام م�ن الجهات املس�ؤولة،
كاالهتمام بنوعية البذور واألس�مدة وتسويق املنتوج،
وان اكث�ر فالحي املحافظة لديهم مش�كلة يف تس�ويق
املحاصي�ل الزراعية ،وحاليا هناك جه�ود من الجهات
املختص�ة النه�اء بعض م�ن املعاناة خاص�ة يف خضم
خطوات التش�جيع على املنتوج املحلي ،وكذلك غياب
الق�روض الت�ي تس�هم يف اس�تصالح االرايض والدعم
باآللي�ات الزراعي�ة ،فضلا ع�ن عدم وجود مش�اريع
استثمارية زراعية تسهم بالتشجيع عىل زيادة املنتوج
الزراع�ي والحيواني وتش�غيل االي�دي العاملة ،اضافة
اىل مطالب�ة الفالحني بكتب رس�مية لتأجيل اس�تيفاء
الق�روض القديم�ة منه�م يف املناط�ق املح�ررة ،النهم
عاجزون عن التسديد».
وبين «ان  49باملئ�ة م�ن مس�احة محافظ�ة كركوك
كان�ت تح�ت س�يطرة عصاب�ات داع�ش االرهابي�ة،
واغلبها مناطق ريفية وزراعية ،اذ اس�تغلت عصابات
داعش البيئة التي يعيش فيها الناس بس�بب محدودية
الدخل ،وعدم انتعاش الزراعة لتفرض فكرها املتطرف
واملتش�دد عليهم ،وعانى االهايل من سطوة الجماعات
املسلحة ما جعل اغلبهم ينزحون اىل املناطق اآلمنة ،اال
انه وبعد تحري�ر تلك املناطق وانتش�ار القوات االمنية
فيه�ا لتأمينها لهم واجراء عملي�ات تدقيق وفرز امني
م�ن قبل لجنة مش�كلة من ممثيل اجه�زة امنية عدة،
تم�ت اع�ادة االرس النازح�ة واالهتم�ام بمناطقه�م
وتحقيق االستقرار واجراء التسهيالت يف الطرق ملزاولة
مهنهم يف الزراعة وتسويق املحاصيل ،فقد اجمع اغلب

وجهائه�م بعد عقد العدي�د من املؤتمرات العش�ائرية
على اعالن ال�والء للقوات االمني�ة العراقي�ة والتعاون
معها بتقديم االرهابيني للقضاء واالبالغ عنهم وإعالن
البراءة ممن انتموا لداع�ش ،واتبعوا أس�لوب التالحم
والتكات�ف يف ما بينهم ومع الدول�ة ايضا للحفاظ عىل
مناطقهم من عودة داعش وأعادوا نش�اطهم بتحسني
انت�اج الحاصل الزراعي لدعم محافظتهم واملحافظات
األخرى».
معاون محافظ كركوك علي حمادي اكد« ،أن كركوك
وبعد طرد عصابات داعش االرهابية من املناطق التي
تش�كل املس�احة االكرب من ريفها  ،اضافة اىل مناطق
اخ�رى يف رشق وش�مال املدين�ة ،ق�د اول�ت اهتمام�ا
بالخدمات املقدمة للمناطق الريفية من خالل انش�اء
ش�بكة طرق من مبل�غ موازناتها الس�ابقة وصندوق
اعم�ار املناط�ق املح�ررة ،منه�ا رئيس�ة اىل مداخ�ل
االقضي�ة والنواح�ي ،واخ�رى فرعي�ة بحمل�ة تعبيد
توص�ل اىل الق�رى ،فضلا عن ايص�ال مش�اريع املاء
للق�رى البعيدة وتأهيل ش�بكات الكهرب�اء واملحطات
املغذية ،واالهتمام بالخدمات الصحية بانش�اء مراكز
صحية وتأهيل اخرى ،ومش�اريع قيد العمل بانش�اء
مستش�فيات ذات 100رسير ومستش�فى الحويجة،
واالهتمام بالتعليم بانش�اء مدارس وثانويات وتأهيل
االخ�رى يف كل مقاطعة او قرية ،اضاف�ة اىل االهتمام
بقط�اع الخدم�ات البلدية ،وقطاع�ات اخرى من اجل
تحقي�ق التط�ور ،اذ تعرضت املناطق املذك�ورة لدمار
ش�امل وتحتاج اىل حزمة اخرى من املش�اريع ،العادة
الخدمات اليها بالكامل ،السيما القرى املهدمة».
مضيف�ا ان «هن�اك مناط�ق ريفي�ة اخ�رى يف اقضية
ونواح تقع ش�مال املحافظة والتي ت�م أيضا االهتمام
بحاجتها للمش�اريع الخدمية م�ن موازنات املحافظة
السابقة».

للفئ�ات الفقيرة او الفئ�ات التي ذات املس�توى
االقتص�ادي القلي�ل من خالل مش�اريع س�كنية
واطئ�ة الكلفة ،من خلال توزيع اراض مخدومة
وتوفري قروض للمستثمرين لبناء هذه االرايض»،
مؤك�دا ان «العراق بحاجة اىل بناء  3ماليني وحدة
سكنية».
وبشأن اعمار املوصل اوضح مشتت ان «هناك
لجن�ة علي�ا العم�ار املوص�ل برئاس�ة رئيس
الوزراء والوزراء املختصني واس�تحدثنا مكتب
تنفيذ املش�اريع يضم من الخبراء والكفاءات
املوصلي�ة» ،مؤكدا انه «س�يزور املوصل للبدء
بالعمل به�ذا املرشوع املهم ،حي�ث ان املوصل
مدين�ة مهمة من ناحي�ة مكانته�ا واهميتها
االجتماعية واالقتصادية للعراق».
واشار اىل ان «االمارات خصصت مبلغا ً العادة
بناء جام�ع الن�وري واملنارة الحدب�اء ،بعدها
اضافت مبلغا ً محددا ً ليشمل كنيستني إحداهما
الطاه�رة وكنيس�ة اخ�رى ،وكلف�وا منظم�ة
اليونسكو املسؤولة عن الثقافة والفنون الدارة
هذا املشروع» ،مبينا ان اليونس�كو ارتات ان
تقيم مس�ابقة عاملية وكلفت االتح�اد العاملي
للمعماريني لكي يراس املس�ابقة وتنفذ ضمن
معايريه ورشوطه».
واك�د ان «الحواج�ز ح�ول ه�ذا املوضوع غري
مربرة وخلق امور غري موجودة يف املس�ابقة»،
الفت�ا اىل ان «املشروع الذي ف�از هو مرشوع
واع�د وسيش�كل مرك�زا ً جديدا ً برؤيت�ه و ِقدم
تاريخه».
ورج�ح مستش�ار رئي�س ال�وزراء «الب�دء
باملرشوع خالل شهرين ،بعد اكتمال املسابقة
وتحديد الفائز».

المخطوطات التاريخية
والهوية الوطنية
ال يمك�ن معرف�ة هوية وثقافة اي بلد من دون الرج�وع اىل تاريخه ،وما
كان يحفل به من حضارة عرب الزمن ،وذلك غالبا ً ما يكون مدونا ً وموثقا ً
باملخطوط الذي يعد افضل وس�يلة تربط املايض بالحارض وتنقل طبيعة
الحياة وقوانينها بمختلف الجوانب آنذاك ،لذلك يحظى املخطوط باهتمام
واس�ع من قب�ل كثري من البل�دان ومن بينه�ا العراق ،وق�د خصص يوم
لالحتفال به يف ش�هر نيسان من كل عام ،س�عيا ً للحفاظ عىل املعلومات
القيمة التي يضمها واملوروث الذي يزخر به.
افتتح�ت مع�ارض دار املخطوطات والن�دوة التخصصي�ة يف هيئة اآلثار
بمناس�بة ي�وم املخط�وط العربي ،فهي مناس�بة اس�تثنائية يحتل فيها
الع�راق مكان�ة مميزة اذا ما نظرن�ا اليه بموازاة ال�دول العربية االخرى،
لوفرة الرتاث الثقايف واملع�ريف واآلثاري الذي يوجد فيه ،وقد نجحت دائرة
املخطوط�ات برعاي�ة وكيل وزارة الثقافة والس�ياحة الدكت�ور نوفل ابو
رغي�ف وبارشاف من قبل رئيس هيئة اآلثار والرتاث يف اقامة حفل خاص
بتلك املناس�بة ،وجميع تشكيالت هيئة اآلثار كانت لها مشاركة متميزة،
فضلا عن الحضور النوعي لنخب اكاديمية س�لطت الض�وء عىل اهمية
ه�ذه املناس�بة ،اذ يعد ذلك النش�اط باك�ورة اعمال الهيئ�ة بعد جائحة
كورونا ،وكان موفقا جدا.
بينما اوضح الدكتور ليث مجيد حسني رئيس الهيئة العامة لآلثار والرتاث
ب�وزارة الثقافة والس�ياحة واآلث�ار ،أن «العراق لدي�ه آالف املخطوطات
املهمة والن�ادرة التي تحفل بها مخازن املتحف العراقي ،وضمن الخطط
املس�تقبلية يف الني�ة انش�اء دار خاص�ة للمخطوطات ،يت�م بناؤها بكل
مخترباتها وامكانياتها املطلوبة».
مش�اف حديث�ة يمكن املحافظة
واض�اف حسين »:عندما تكون هناك
ٍ
على املخطوط بش�كله الناصع الرباق الوضاء ،اذ تكم�ن اهميته يف كونه
عب�ارة عن رس�الة من املايض الينا ع�ن انجازاتهم واه�م معارفهم التي
كان�ت موجودة يف ذلك الوقت باالضافة اىل انه يعد وثيقة عظيمة االهمية
ملا ينقله من معرفة وادب وعلوم».
واش�ار حاكم الش�مري مدير اعالم الهيئ�ة العامة لآلثار والتراث اىل أن
«الهيئ�ة العامة لآلثار والرتاث احد تش�كيالت وزارة الثقافة والس�ياحة
واآلث�ار احتفلت بي�وم املخطوط العرب�ي برعاية وزير الثقاف�ة الدكتور
حس�ن ناظ�م وارشاف رئيس الهيئ�ة العامة الدكتور ليث مجيد حسين
والدكتور احمد العلياوي املدير العام لدار املخطوطات».
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فساد اداري

الصحة تصدر أوامر تعيينات لذوي المهن الطبية والصحية
أص�درت وزارة الصحة والبيئ�ة ،أوامر التعيينات
الخاص�ة ب�ذوي املهن الطبي�ة والصحي�ة للعام
ال�درايس  ،2019/2018كم�ا نشرت االس�ماء
املشمولة بالتعيني.
وأوضحت الوزارة يف بيان ،أن «التعيينات ش�ملت
خريجي (كليات التقني�ات الطبية والصحية من
خريجي الجامعات العراقية الحكومية واالهلية/
كلي�ات ومعاه�د واعداديات التمري�ض /كليات

طب االس�نان للجامعات العراقية وغري العراقية
وللدوري�ن االول والثان�ي /كلي�ات الصيدل�ة
للجامع�ات الحكومي�ة واالهلي�ة العراقي�ة
وغير العراقي�ة /كلي�ة الط�ب م�ن خارج
العراق /خريج�ي املعاهد الطبية والتقنية/
خريج�ي املعاه�د الطبي�ة والتقني�ة داخل
وخ�ارج الع�راق واقلي�م كردس�تان) للعام
الدرايس  2019/2018و املوزعني عىل دوائر

الوزارة».
وأضافت أن «التعيينات صدرت وفقآ الحكام
امل�واد( )14/9/8/7م�ن قان�ون الخدم�ة
املدنية رقم  24لسنة  1960املعدل وللرشوط
والضوابط املعمول بها وبالدرجة السادسة
وكال بحس�ب مرتبته للعمل باحكام قانون
الت�درج الطب�ي والصح�ي رقم ( )6لس�نة
 2000وتعديالته».

بعد احتجاجات رافضة  ..الموانئ تلغي عقد التشغيل المشترك
ألغت الرشك�ة العامة ملوانئ
الع�راق عق�د التش�غيل
املشترك لعم�ل الس�احبات
البحري�ة وذل�ك بع�د تنظيم
طواقمها وقف�ة احتجاجية
تطالب بإلغاء العقد.
وقال مدي�ر الرشكة فرحان
الفرط�ويس أن إدارة املوانئ
استمعت ملطالبهم ووافقت
عليه�ا وفتح�ت له�م أبواب
الصرف م�ن اج�ل إع�ادة
تأهي�ل وصيانة الس�احبات
البحري�ة وتنظي�م عمله�ا
بص�ورة صحيحة.وأض�اف
الفرط�ويس إن الس�احبات

كانت تكبد الرشكة خس�ارة
مالية تص�ل إىل مليار و100
ملي�ون ش�هريا ً وذل�ك الن
الرصفي�ات الت�ي تق�دم لها
أعلى م�ن واردته�ا و كانت
ترصف على تضخم الكوادر
البحري�ة العامل�ة يف تل�ك
الس�احبات وكذل�ك أج�ور
صيان�ة وحواف�ز وأب�واب
أخرى وق�د وع�دت الرشكة
تل�ك الطواق�م بتقليصه�ا
وتحوي�ل الس�احبات اىل
س�احبات مربح�ة ولي�س
خارسة.وتاب�ع ان رشك�ة
املوانئ ستقوم بعقد اجتماع

طالب عضو لجنة الرتبي�ة النيابية عن محافظة البرصة صفاء
الغان�م الجه�ات املعني�ة بإيقاف التعلي�م الحض�وري واإليعاز
ل�وزارة الرتبي�ة بوضع الحل�ول وتفعي�ل التعلي�م االلكرتوني،
مرجعاً مطالبته هذه الكتشاف الكثري من اإلصابات بني صفوف
الطلبة والتالميذ والكوادر التدريسية بفريوس كورونا يف مدارس
املحافظة.وقال الغانم إنه وخالل تواصله مع اإلدارات املدرسية
تبني له تس�جيل الكثري من اإلصابات بكورونا بعضها مس�جل،
واألكثر عددا منها لم يسجل ،وسط مخاوف من انتشار الساللة
الجديدة للفريوس والتي ظهرت بالهند وانترشت بعدة بلدان.

دوري وبصورة ش�هرية مع
طواق�م الس�احبات لالطالع
على آلي�ة عمله�م واالتفاق
ال�ذي اب�رم معه�م خلال
اجتم�اع الي�وم ،منوه�ا ان
التظاه�رات كان�ت تح�رك
من جهات تس�عى إىل إيقاف
عجل�ة التط�ور باملوان�يء
العراقية ،حسب قوله.
إىل ذل�ك ،ق�ال مدير قس�م
الش�ؤون البحري�ة س�مري
صابر ان القس�م سيستمر
بمتابعة مقررات االجتماع
الت�ي أق�رت الي�وم لغرض
النهوض بواقع الساحبات

خصوص�ا ً وان رشك�ة
املوان�ئ العراقي�ة ه�ي
الرشك�ة الوحي�دة الت�ي
تعتم�د على طواقمه�ا
املحلية الدارة الس�احبات.
بدوره�م ق�ال ع�دد م�ن
الطواقم البحرية للمربد ان
تظاهراته�م كان�ت تهدف
إىل انه�اء عق�د التش�غيل
املشترك وبعد اعالن مدير
الرشكة اللغ�اء العقد فأن
الكوادر البحرية ستقدم ما
عليه�ا من واجب�ات وتنفذ
الق�رارات الت�ي ص�درت
باالجتماع .

تمكن�ت هيئ�ة النزاه�ة ،م�ن
ضب�ط متهم يق�وم بابتزاز دوائر
محافظة الديوانيَّة ،كما تم ضبط
كمي�ات كبري ٍة من
أولي�ات رشاء
ٍ
مادة السكر التالف يف ميسان.
وقال�ت الهيئة يف بي�ان إن «فريق
عم�ل من مكتب تحقيق الهيئة يف
الديوانيَّة تمكن من ضبط شخص
يقوم بابتزاز الدوائر الحكومية يف
املحافظة».
وأضاف�ت َّ
أن «املته�م يق�وم
باس�تخدام مواق�ع التواص�ل
االجتماع�ي البت�زاز املؤسس�ات
ً
الفتة
الحكومي�ة يف املحافظ�ة»،

إىل أن «الفري�ق نص�ب كمين�ا ً
معلومات من
محكماً ،بع�د ورود
ٍ
ع�دد م�ن القطاع�ات الحكومية
ومنه�ا القطاع الصح�ي يف عفك
الذين قدموا الشكوى ضد املتهم،
َّ
تمكن الفري�ق من ضبطه
حي�ث
بالجرم املشهود يف إحدى كوفيات
املدينة».
َّ�ة مُ
نفصل�ة ،أش�ارت
ٍ
ويف عملي ٍ
تابع
الدائ�رة إىل أن «فريق عم� ٍل
ٍ
ملكت�ب تحقيق الهيئة يف ميس�ان
انتق�ل إىل معمل س�كر املحافظة
الواق�ع يف قض�اء املج�ر الكبير،
وتمك�ن من ضب�ط أوليات رشاء

طال�ب عدد من مواطن�ي منطقة البدري�ة غرب مركز
مدينة الكوت بإعادة بناء املدرسة االبتدائية الوحيدة يف
هذه املنطقة.
وق�ال عدد منهم أن املدرس�ة املوج�ودة حاليا ال تتوفر
فيه�ا أدن�ى متطلب�ات السلامة للطلبة.كم�ا لفتوا إىل
رضورة االهتم�ام بالجانب التعليمي س�يما مع عودة
الدوام الحضوري يف املدارس.

مناشدة إلكمال مدرسة غير منجزة منذ سبع سنوات
ناش�د أهايل منطقة الخ�ورة التابعة لقضاء الهارث�ة بانجاز بناية
املدرس�ة التي ت�م هدمها عام  2013إلع�ادة بنائه�ا ومازالت غري
منجزة لحد اآلن ،يف حني خصصت مدرسة كرفانية التفي بالغرض.
وقال األهايل يف مناشدتهم
إنه�م يوجه�ون مناش�دتهم إىل محاف�ظ البرصة ومديري�ة تربية
املحافظ�ة لالطالع عىل واقع البناية التي تجمع مدرس�ة الحجرات

أقساط شهرية متأخرة
دع�ا مصرف الرافدي�ن ،املواطنني لتس�ديد ما
بذمتهم من أقساط شهرية متأخرة.
وذكر املكتب اإلعالمي للمرصف أن هناك بعض
املواطنين متلكئ�ون بتس�ديد م�ا بذمتهم من
أقس�اط الدفعات الشهرية املرتبة عىل القروض
والتسهيالت املرصفية األخرى.
وأضاف أن املرصف سيتخذ اإلجراءات القانونية،

وتفعيل قانون إستحصال أموال الدولة ،إضافة
إىل الغرامات التأخريية املفروضة عىل املتلكئني.
وبين أن «االمتناع عن تس�ديد ما بذمتهم يرض
املواطنني ويراكم عليه�م الديون ويعرضهم إىل
تبعات قانوني�ة وخيمة ومن واج�ب النصيحة
اإلرساع يف التس�ديد حفاظ�ا على امل�ال الع�ام
إضافة إىل منح الفرصة لبقية املواطنني لإلفادة
م�ن الخدمات التي يقدمها املصرف من عوائد
األقساط واألموال املتلكئة».
وأك�د أن «املصرف مس�تمر بتقدي�م أن�واع
الخدمات والتسهيالت منها للراغبني بالحصول
عىل ش�قق مجم�ع بس�ماية الس�كني إضافة
إىل ق�روض املش�اريع الصغرية وق�روض البناء
والرتميم وقروض السيارات إضافة إىل القروض
االس�تثمارية وغريها من الخدمات التي ممكن
االطالع عليه�ا من خالل زي�ارة فروع املرصف
أو االطلاع على مواق�ع التواص�ل االجتماعي
الرسمية الخاصة باملرصف».

بتوفير ظفرية أو كيبل ثاني للمدرس�ة الكرفاني�ة التي تعتمد عىل
كيبل واحد ال يمكنه تش�غيل أجهزة التربيد (السبالت) يف الصفوف
الكرفانية لعدم تحمل التي�ار الكهربائي ،خاصة وان الجميع يعلم
وضع الكرفانات يف أجواء الصيف الحارة وهذا ما اليتحمله التالميذ
والك�وادر التعليمية خصوصا يف ظل الوض�ع الوبائي الراهن ،علما
ان إعداد التالميذ تتجاوز الـ  700تلميذ وتلميذة.

أغل�ق متعاق�دون وأج�راء يف دوائ�ر
الكهرب�اء بالبرصة مق�ر رشكة نقل
وإنت�اج الطاقة للمنطقة الجنوبية يف
وقت مبكر م�ن ومنعوا املوظفني من
الدخ�ول ،وذلك عىل هام�ش تظاهرة
نظموه�ا احتجاجا عىل ع�دم إطالق
رواتبهم املتأخرة منذ  11شهرا.
وق�ال ع�دد منه�م إن املتظاهري�ن
تواجدوا منذ الخامسة فجرا ً ورشعوا
بغلق الرشكة احتجاجا ً عىل تس�ويف
مطالبه�م وعدم تنفيذه�ا عىل الرغم
من اس�تمرارهم بالتظاه�ر منذ أكثر

من عام.
وبين املتظاه�رون أن مطالبه�م
الرئيس�ية ه�و رصف املس�تحقات
املتأخ�رة وكذل�ك تجدي�د العق�ود
وتحوي�ل العقود القديم�ة عىل املالك
الدائم.
وأضاف عدد منهم أن الجهات املعنية
تتعمد تس�ويف مطالبهم بسبب عدم
تنفيذها م�ن أي جهة ت�م اللقاء بها
يف وق�ت س�ابق س�واء كان�ت وزارة
الكهرب�اء أو أعض�اء الربمل�ان وكذلك
رئيس الوزراء.

مستشفى األمراض
االنتقالية في ميسان

افتتح�ت بميس�ان مستش�فى
األم�راض االنتقالي�ة بطاق�ة 40
رسي�را وعىل مس�احة  6آالف مرت
مربع والتي أنشأت ضمن مشاريع
املناف�ع االجتماعية من قبل رشكة
سينوك النفطية.
وق�ال مدي�ر رشكة نفط ميس�ان
عيل جاسم الذي افتتح املستشفى
خالل مؤتم�ر صحف�ي إن الهدف
م�ن إنج�از املستش�فى مس�اندة
املؤسس�ات الصحي�ة يف مواجه�ة
جائحة كورونا وقد ش�يدت بفرتة
قياس�ية ألهمية إنشاء مؤسسات
مختص�ة ملواجه�ة األم�راض
االنتقالية.

بسبب لعبة «المحيبس» ..

أصيب  3أشخاص أحدهم جروحه بليغة يف مشاجرة
بقضاء س�وق الش�يوخ التابع إىل محافظة ذي قار
بس�بب خالف أثناء لعبة املحيبس استخدمت فيها
األس�لحة البيضاء.وقال مصدر أمني إن املش�اجرة
توس�عت فج�ر اليوم يف اح�د املقاه�ي القريبة من
مدينة األلعاب وقد تعرض عدد من املشاركني فيها
إىل الطع�ن بآالت ح�ادة أحدهم إصابت�ه يف منطقة
الصدر حيث تم نقلهم إىل املستش�فى لتلقي العالج
فيما فتحت األجهزة األمنية تحقيقا بالحادث.

وقفة احتجاجية

تحذيرات بيئية وصحية
ح�ذرت ش�عبة بيئ�ة قضاء س�وق
الش�يوخ التاب�ع إىل محافظ�ة ذي
قار م�ن املخاطر البيئي�ة والصحية
املرتتب�ة على تراك�م أطن�ان م�ن
النفاي�ات يف ش�وارع قضاء س�وق
الش�يوخ وذلك بسبب إرضاب عمال
البلدي�ة ع�ن العم�ل خالل أس�بوع
واحد.
وق�ال بيان للدائرة إن املدينة تحولت
ش�وارعها إىل أك�وام م�ن النفاي�ات
مما ينذر بمخاطر انتش�ار األمراض
واألوبئ�ة الخطرية يف ظل اس�تمرار
تداعيات جائحة كورونا.
وكان العشرات م�ن إج�راء دائ�رة
بلدية قضاء سوق الشيوخ قد أعلنوا
إرضاب�ا مفتوح�ا األس�بوع املايض
للمطالبة بشمولهم ضمن قرار ٣١٥
كعقود وزارية.

نظ�م ع�دد من املزارعين يف ناحي�ة املرشح رشق
ميسان وقفة أمام مبنى مديرية الناحية للمطالبة
برصف أم�وال التعويضات والعدول عن قرار منع
زراعة محصول الش�لب وتنظيم جدول املراش�نة
واإلرواء لألرايض الزراعي�ة .وقال عدد منهم إنهم
يطالبون بالس�ماح لهم بزراعة محصول الش�لب
كون أراضيهم طينية وتقع عىل حوض األهوار وال
تصل�ح إال لزراعة هذا املحص�ول ،داعني يف الوقت
ذات�ه إىل تنظي�م عملية املراش�نة وصيان�ة ناظم
املرشح ورصف مستحقاتهم للمحاصيل املسوقة
املوسم املايض.

إغالق مقر شركة نقل وإنتاج الطاقة
للمنطقة الجنوبية

الح�االت املؤك�دة مختربيا» ضمن املؤسس�ات
الصحي�ة املخصص�ة للع�زل واتخ�اذ كاف�ة
اإلجراءات الوقائية والعالجية الالزمة وحس�ب
الربوتوك�والت العالجية -٣.أخذ مس�حة ثانية
( )PCRللمحجوری�ن بع�د  7أيام من املس�حة
الس�البة األوىل -4.إذا كان�ت املس�حة الثاني�ة
س�البة يتم تنفيذ الحجر املنزيل لهم ملدة أسبوع
ثالث ومتابعة الوضع الصحي لهم من قبل فرق
االستجابة الرسيعة وحسب الرقعة الجغرافية.
 -5يتم أخذ مس�حة يف نهاية فرتة الحجر املنزيل
م�ع اتخاذ اإلج�راءات الوقائي�ة الالزمة وصب
نتيجة املسحة.

االبتدائية ومدرس�ة الخ�ورة االبتدائي�ة للبن�ات ورضورة التوجيه
باستئناف العمل فيها لغرض انجازها ،مبينني أن البناية تم هدمها
عام  2013إلعادة بنائها وفق مدة العمل  11شهرا وقد توقف العمل
فيها العام املايض  2020ونس�بة االنجاز فيها وصلت إىل  ،%50وقد
تم تحويل التالميذ إىل مدرسة كرفانية.
كما طالب األهايل يف الوقت ذاته دائرة توزيع كهرباء شمال البرصة

قان�ون العقوب�ات ،فيما عرضت
املضبوط�ات واألوراق التحقيقيَّة
يف العمليَّ�ة الثانية على املحكمة
ّ
التخ�اذ اإلج�راءات
املختص�ة؛
القانونيَّة املناسبة».

مطالبات فالحية

أهالي «البدرية» يطالبون بإعادة بناء
المدرسة االبتدائية الوحيدة

الصحة تتخذ  5إجراءات وقائية للوافدين من الهند
اتخ�ذت وزارة الصح�ة  5إج�راءات بخصوص
الوافدي�ن م�ن الهن�د خش�ية تفيش السلالة
الجدي�دة لكورون�ا (السلالة الهندية).وذكرت
وثيق�ة ص�ادرة م�ن وزارة الصحة إن�ه نظرا»
لتفشي سلالة جدي�دة لفاي�روس كورون�ا يف
الهند والتي تكون أش�د رضاوة وأوسع انتشارا
والحتمالي�ة دخ�ول إصابات واف�دة إىل العراق،
يتطلب اتخاذ اإلجراءات التالية:
 -1حج�ر كاف�ة الوافدي�ن م�ن دول�ة الهن�د
بص�ورة مبارشة وغير مبارشة مل�دة  14يوما
يف أماك�ن تخص�ص م�ن قب�ل دوائ�ر الصحة
م�ع أخذ مس�حات ( )PCRلكل واف�د -۲.عزل

( )2400ط�ن م�ن مادة الس�كر
التال�ف ،إذ ق�ادت التحقيق�ات
األوليَّ�ة للفري�ق أن املعم�ل ل�م
يق�م باتخ�اذ أي إج�راء إزاء هذه
ً
فضلا ع�ن ع�دم
املخالف�ات،
العم�ل عىل إع�ادة تصني�ع املادة
أو االس�تفادة منها أو استغاللها
لألغ�راض الصناعيَّ�ة ،عىل الرغم
من رشائها منذ عام .»2019
وأكدت أنه «ت�م تنظيم محرضي
ضب�ط أصوليَّني ،وس�يتم عرض
األوراق التحقيقيَّ�ة رفق�ة املُ َّتهم
يف العمليَّ�ة األوىل على ق�ايض
التحقي�ق وفق امل�ادة ( )430من

تحميل «جهاز تدفئة»
مسؤولية حادثة ابن الخطيب
أبدى النائب عن كتلة الفتح مختار املوسوي استغرابه من تقرير
لجنة الصحة النيابية حول حريق مستش�فى ابن الخطيب والذي
تح�دث ع�ن وجود أجه�زة التدفئة (هيتر) التي س�ببت الحريق
ولم يتحدث عن من س�يتم إقالتهم.وقال املوس�وي إذا لم يعاقب
من يتحمل املس�ؤولية فهو أمر غري صحيح وإن مس�الة إرس�ال
الجرحى إىل الخارج هو أيضا غري صحيح ،حسب قوله.
وتاب�ع إن العلاج ليس يف إرس�ال الجرحى بل ه�و العقوبة بحق
املتس�بب بالحري�ق مضيف�ا انه يجب محاس�بة املس�ؤولني من
الوزي�ر إىل اصغر موظف وإقالتهم.وكان�ت لجنة الصحة والبيئة
النيابي�ة ،قد ح�ددت ،اإلهم�ال الكبري بحادث حريق مستش�فى
اب�ن الخطي�ب ،مشيرة إىل أن أح�د املواطنني اس�تخدم (الهيرت)
الكهربائي أو استخدم الزيت مع قناني األوكسجني وهذا التفاعل
أدى إىل انفجار كبري ،كما أشيع.

نظم العرشات من منتسبي سكك الحديد
يف النارصية وقفة احتجاجية للمطالبة
باملوافق�ة على إش�غال قط�ع األرايض
الس�كنية املخصص�ة له�م ضم�ن حي
الس�كك.وقال أحد املش�اركني يف الوقفة
غن�ي عيل إنهم يمتلك�ون خدمة طويلة
ولديهم موافقات رسمية سابقة بتمليك

األرايض والفراغ�ات ول�م يتم حس�مها
لحد اآلن ،مشيرا إىل أنهم يعانون الكثري
من املش�اكل يف ظ�ل الظ�روف الحالية،
داعي�ا جمي�ع الجه�ات املعنية بحس�م
ملف إش�غال أراضيهم أس�وة بزمالئهم
الس�ابقني مم�ن ت�م تمليكه�م يف وقت
سابق.
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موتوروال تعلن عن هاتف آخر متطور ورخيص الثمن مجهز بكاميرات ممتازة
كش�فت موتوروال ع�ن مواصف�ات هاتف
 G20ال�ذي س�يطرح بس�عر مناف�س جدا
نظرا لخصائصه ومواصفاته املمتازة.
ويأت�ي الهان�ف الجدي�د بهي�كل مق�اوم
للرطوب�ة والغب�ار ،مصن�وع م�ن املع�دن
والبالس�تيك املضاد للصدم�ات والخدوش،
أبع�اده ( )9.1/75.7/165.2مل�م ،ووزنه
 200غ.
وحص�ل الجه�از على شاش�ة IPS LCD
بمق�اس  6.5بوص�ة ،دق�ة عرضه�ا
( )720/1600بيكسل ،ترددها  90هريتزا،

ومعدل سطوعها  270شمعة/م تقريبا.
ويضم�ن األداء الجيد له�ذا الهاتف معالج
 Unisoc T700بتردد يص�ل إىل 1.8
غيغاهريتز ،ومعالج رسوميات ،Mali G52
وذواك�ر وص�ول عش�وائي  4غيغاباي�ت،
وذواكر تخزين داخلية  128/46غيغابايت
قابلة للتوسيع عرب بطاقات .microSDXC
وبالرغ�م م�ن س�عره املنافس ال�ذي يبلغ
 140ي�ورو حصل ه�ذا الجه�از أيضا عىل
كاميرا أساس�ية رباعي�ة العدس�ة بدق�ة
( )2+2+48+64ميغابيكس�ل ،وكاميرا

أمامي�ة بدق�ة  13ميغابيكس�ل تعم�ل مع
تقنيات التعرف عىل الوجوه.
وجهزت�ه موت�وروال
بماس�ح لبصم�ات
األصابع ،ومستقبل
إلش�ارات الرادي�و
 ،FMومنفذي�ن
لرشائ�ح االتص�ال،
ومنف�ذ  3.5مل�م
للسماعات ،ومنفذ
،2.0 USB Type-C

وبطارية بسعة  5000مييل أمبري تعمل مع
شاحن رسيع باستطاعة  10واط.

أعل�ن علم�اء آث�ار اكتش�افهم
أق�دم مس�كن مس�قوف يف كه�ف
 Wonderwerk Caveبجن�وب
إفريقيا ،وأدلة قديمة عىل استخدام
اإلنسان النار وأدائه طقوس الحياة
يف تلك الحقبة السحيقة.
وأش�ارت مجل�ة Quaternary
 Science Reviewsإىل أن ط�ول هذا
الكهف أكثر من  140مرتا ،ويدرسه
العلم�اء من�ذ فترة طويل�ة ،حيث
عثروا في�ه عىل أدوات حجرية وآثار
أخرى للنش�اط البرشي ،ولكنهم لم

 املغ�رة ،موج�ودة يف ه�ذااملكان من�ذ  500 - 300ألف
سنة.
ويؤك�د الباحث�ون أن قط�ع
املغ�رة الصغيرة ال تصل�ح
لصنع أدوات الش�غل ،ولكن
يمكن اس�تخدامها يف الزينة
والرسم ،حيث يمكن طحنها
ورش مس�حوقها عىل جسم
أو م�كان م�ا وتزيين�ه ،أو
اس�تخدامها يف الرس�م على
جدران الكهف.

الشعور بوجود كتلة في الحلق قد
يشير إلى أمراض خطيرة

وكالة الفضاء األوروبية تكشف عمّا يشبه «حرائق المخيّمات» على سطح الشمس!
وجدت دراسة أن الطبقة الخارجية «الساخنة
بش�كل ال يمكن تصوره» م�ن الغالف الجوي
للش�مس يمكن أن تصل إىل  1.7مليون درجة
فهرنهايت بسبب «حرائق» عىل السطح.
ويف يوني�و من الع�ام املايض ،أص�درت وكالة
الفض�اء األوروبي�ة ( )ESAأق�رب الص�ور
امللتقط�ة للش�مس على اإلطالق ،بواس�طة
املركبة الشمسية املدارية ،والتي أظهرت ألول
مرة حرائق منترشة عىل سطحها.
وكشفت الصور عن حوايل  1500من السطوع
الخافت الصغري الذي يس�تمر ملدة ترتاوح بني
 10و 200ثاني�ة ويمتد بني  248و 6500ميل
عرضا.
وتشري البيانات الجديدة من املركبة الشمسية
املداري�ة التابع�ة لوكال�ة الفض�اء األوروبية
( ،)ESAإىل أن الحرائ�ق مدفوع�ة بعملي�ة
قد تس�اهم أيضا يف تس�خني الغلاف الجوي
الخارج�ي للش�مس ،أو الهال�ة ،م�ا يؤدي إىل
درجات حرارة تصل إىل  1.7مليون فهرنهايت.
وتأتي هالة الشمس أكثر سخونة بحوايل 300
م�رة م�ن الطبق�ات املوجودة تحته�ا  -وهي
ظاه�رة حيرت

العلم�اء وواحدة من أكرب األلغ�از يف الفيزياء
الشمس�ية.وتعد التوهجات الشمس�ية عبارة
ع�ن انفج�ارات قصيرة م�ن اإلش�عاع عايل
الطاقة من س�طح الش�مس ،والتي يمكن أن
تس�بب اضطراب�ات الرادي�و واملغناطيس�ية

على األرض.وس�اعدت الصور الت�ي ُ
التقطت
بواس�طة املركب�ة الشمس�ية املداري�ة Solar
 ،Orbiterالت�ي ُ
صمم�ت يف اململك�ة املتح�دة،
عندم�ا وصلت إىل مس�افة  47مليون ميل من
سطح الشمس ،العلماء.

وتس�تند أح�دث النتائج إىل عملي�ات محاكاة
حاس�وبية أجراها فري�ق دويل م�ن الباحثني
يتعاون مع وكالة الفضاء األوروبية.
وق�ال الربوفيس�ور ه�اردي بيرت ،م�ن معهد
ماكس بالنك ألبحاث النظام الشميس يف أملانيا:
«يحس�ب نموذجنا االنبع�اث ،أو الطاقة ،من
الشمس كما تتوقع من أداة حقيقية للقياس.
وولّد النموذج إرشاقا مثل نريان املخيم».
وكش�فت عملي�ات املحاكاة أيض�ا عن عملية
ُتع�رف باس�م إع�ادة توصيل املكون�ات حول
نيران املخيّ�م ،حي�ث تنكرس خط�وط املجال
املغناطييس لالتجاه املعاكس ثم تعيد االتصال،
ما يؤدي إىل إطالق الطاقة عند القيام بذلك.
وق�ال ياج�ي تشين ،طال�ب دكت�وراه م�ن
جامع�ة بكني يف الصين ،إن الطاق�ة املنبعثة
م�ن الس�طوع م�ن خلال إع�ادة توصي�ل
املكونات يمكن أن تك�ون كافية للحفاظ عىل
درج�ة ح�رارة الهالة الشمس�ية املتوقعة من
املالحظات.ومع ذلك ،يح�ذر الباحثون من أن
عملهم ما يزال يف مراحله األوىل ويتطلب املزيد
م�ن املالحظات لتأكي�د النتائج الت�ي توصلوا
إليها.

ماذا يعني نقص اآلثار الجانبية للقاح وهل يدل ذلك
على عدم تحقيق المناعة المطلوبة؟
ينجم عن معظم اللقاحات آثار جانبية مختلفة،
ّ
ويدل التعرض أللم يف الذراع أو التعب
أو الص�داع أو الحم�ى أو الغثيان يف
حال�ة لق�اح «كوفي�د ،»19-عىل أن
الجهاز املناعي يعمل كما ينبغي.
وترك ه�ذا بعض الن�اس يتس�اءلون :إذا كان
الجه�از املناعي يفعل ما يفرتض ب�ه أن يفعله ،فهل
يعن�ي نق�ص اآلث�ار الجانبي�ة أن جهاز املناع�ة لم يكن
مهيئ�ا للحماية؟.أظه�رت التج�ارب الرسيري�ة للق�اح التي
أجرته�ا رشكة «فاي�زر» ،أن  %50من املش�اركني لم يتعرضوا
آلث�ار جانبي�ة كبرية أثن�اء التجربة ،ومع ذلك ط�ور  %90من
املش�اركني مناعة ضد الفريوس.وتقول النصيحة بشأن لقاح
«موديرن�ا» إن اآلثار الجانبية الش�ائعة ق�د يعاني منها واحد
م�ن كل عرشة أشخاص.وكش�ف فينو مانوه�اران ،املحارض
يف علم املناعة م�ن جامعة «كارديف مرتوبوليتان» ،أنه يمكن

تفسري ذلك من خالل النظر يف الطريقة التي يطور بها الجهاز
املناعي مناعة وقائية ضد الفريوس�ات ،عندم�ا ُي ّ
حفز للقيام
بذلك عن طريق اللقاح.وتس�تخدم معظ�م لقاحات «كوفيد»،
بروتين�ا فريوس�يا موجودا على الغالف الخارج�ي للفريوس
التاجي ،واملعروف باس�م الربوتني الش�ائك ،ملح�اكاة العدوى
الفريوس�ية الطبيعي�ة وبدء االس�تجابة املناعية.ويس�تجيب
فرع االس�تجابة املناعية املعروف باس�م املناعة الفطرية عىل
الفور تقريبا للربوتني الش�ائك الفريويس .ويشن هجوما عليه
ببدء االلتهاب ،ومن عالماته األساسية الحمى واأللم.وتتحقق
املناعة النوعية طويلة األمد ،وهي الهدف النهائي ألي تطعيم،
فقط من خالل تنش�يط الفرع الثاني من االستجابة املناعية:
املناع�ة التكيفية.ويت�م تش�غيل املناعة التكيفية بمس�اعدة
مكونات املناعة الفطرية ،وينت�ج عنها تكوين الخاليا التائية
واألجس�ام املضادة ،والت�ي تحمي من الع�دوى عند التعرض
الالحق للفريوس.

تسمم الحمل قد يزيد من خطر إصابة النساء بالسكتة الدماغية في وقت الحق من حياتهن
قالت دراسة إن الحوامل املصابات بمقدمات االرتعاج
أكثر عرضة لإلصابة بالسكتات الدماغية بثالث مرات
على األقل يف وق�ت الحق من الحياة مقارنة بالنس�اء
الالت�ي ليس لديهن تاريخ من ه�ذه الحالة.وبناء عىل
هذه النتيجة ،يويص العلماء برضورة مراقبة النس�اء
املصاب�ات بمقدم�ات االرتع�اج يف الس�نوات التي تيل
حدوثها.ويق�ول الدكت�ور آدم دي هافين�ون ،املؤل�ف
الرئييس للدراس�ة واألستاذ املس�اعد يف طب األعصاب
يف جامع�ة يوتا للعلوم الصحي�ة« :القيام بذلك يمكن
أن يقل�ل من خطر إصابة هؤالء النس�اء بالس�كتات
الدماغية».وتحدث مقدمات االرتعاج يف حوايل واحدة
م�ن كل  25حالة حمل يف الوالي�ات املتحدة ،وفقا
ملراكز الس�يطرة عىل األم�راض والوقاية منها.
ويحدث ذلك عندما تصاب امرأة كانت تعاني
يف الس�ابق من ضغ�ط ال�دم الطبيعي فجأة
بارتف�اع ضغط الدم والربوتين يف بولها أو
مش�اكل أخرى بعد  20أسبوعا من الحمل.
ويمكن أن يؤدي تسمم الحمل ،إذا ُترك دون
علاج ،إىل مضاعفات خطيرة لكل من األم
والجنني.
ووجدت األبحاث السابقة ارتباطا بني تسمم
الحم�ل والس�كتة الدماغي�ة ولكنها ل�م تتابع
النس�اء يف منتص�ف العمر أو تتب�ع تطور عوامل
خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية مثل ارتفاع ضغط
الدم أو الكوليسترول أو الجلوكوز يف الدم أو التدخني.
ويف دراس�تهم ،حلل دي هافينون وزمالؤه بيانات من

 1435ام�رأة أنجب�ن وش�اركن يف دراس�ة فرامنغهام
للقل�ب ،وه�ي دراس�ة وبائي�ة تابع�ت مجموعة من
األف�راد بم�رور الوق�ت لتحدي�د التاري�خ الطبيع�ي
ألمراض القلب واألوعية الدموية ،بما يف ذلك الس�كتة
الدماغي�ة .ووقع تقييم صحة املش�اركني كل عامني،
من عام  1948إىل عام .2016ولم تصب أي من النساء

مركبة الشحن «بروغريس» تنفصل عن
المحطة الفضائية بعد عام من التحامها
أعلن�ت مؤسس�ة «روس كوس�موس» أن مركب�ة الش�حن «بروغريس إم
إس  »14-انفصل�ت ع�ن املحط�ة الفضائي�ة الدولية بعد مضي عام عىل
التحامه�ا باملحطة.وذكرت املؤسس�ة أن املركب�ة بروغريس انفصلت عن
وحدة «زفي�زدا» بالقطاع الرويس يف املحطة الفضائية الدولية يف الس�اعة
 2.11بتوقيت موس�كو .ووفقا للمؤسسة س�تبقى املركبة «بروغريس إم
إس »14-تحل�ق أوتوماتيكي�ا يف الفض�اء
ملدة ي�وم كام�ل ،الختبار منظوم�ة جديدة
للتحك�م باالتجاه عند إغراقها.ومن املنتظر
أن تب�دأ مح�ركات كبح الرسع�ة بالعمل يف
الس�اعة  3.01ي�وم  29أبريل ويف الس�اعة
 3.34بتوقي�ت موس�كو تدخ�ل املركب�ة يف
طبق�ات الغلاف الجوي للأرض وتحرتق.
ويتوق�ع الخبراء س�قوط أج�زاء املركب�ة
الت�ي لن تحترق يف جنوب املحي�ط الهادئ
يف الس�اعة  3.42بتوقيت موسكو ،عىل بعد
 3150كيلومترا ع�ن مدين�ة ويلينغتون يف
نيوزيلندا.وتجدر اإلش�ارة ،إىل أن مركبة الش�حن «بروغريس إم إس»14-
س�جلت رقما قياسيا جديدا بطول مدة بقائها يف الفضاء  369يوما ،حيث
كان الرقم السابق للمركبة «بروغريس إم »17-التي حلقت أعوام -1993
 1994مع محطة «مري» ملدة  337يوما.

اكتشاف أقدم مسكن بشري مسقوف عمره مليون سنة جنوب إفريقيا
يعثروا عىل أي رفات للبرش.
وقد يكون الس�بب س�هولة وصول
الحيوان�ات املفرتس�ة والحيوان�ات
التي تأكل الجثث إىل الكهف.
وبقي ه�ذا الكه�ف مكانا للس�كن
خالل فرتة زمنية طويلة ،حيث عثر
فيه العلم�اء عىل آث�ار عمرها نحو
ملي�ون عام الس�تخدام الن�ار ،وأن
مكان ش�علة النار يبع�د عن مدخل
الكهف ما ال يقل عن  30مرتا.
واكتش�ف العلم�اء يف عم�ق الكهف
قطعا صغرية من الصبغة الطبيعية

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

بس�كتة دماغية قبل التس�جيل يف دراسة فرامنغهام.
ومع ذل�ك ،كان  169منهن يعانني من تس�مم الحمل
قبل املش�اركة .وكانت النس�اء املصابات بهذه الحالة
ّ
ويدخ�ن ،ولديهن
أكثر عرض�ة ألن يكن أصغر س�نا،
ضغ�ط دم انبس�اطي أعلى ،ويتلقني عالج�ا الرتفاع
الكوليسرتول يف الدم مقارنة بالنساء األخريات الالئي
تم تقييمهن.وعىل مدى متابعة متوس�طها  32عاما،
أصيب�ت  231ام�رأة بس�كتة دماغية .وبعد حس�اب
تطور عوامل الخطر الوعائية التقليدية بمرور الوقت،
ثب�ت أن وجود تاري�خ من مقدم�ات االرتعاج مرتبط
بش�كل مس�تقل بخط�ر اإلصابة بس�كتة دماغية يف
وقت الحق من الحياة يبلغ  3.8ضعفا.وعىل الرغم
من اعرتاف الباحثني بأن�ه ما يزال هناك الكثري
غير معروف ع�ن العالقة بني تس�مم الحمل
والس�كتة الدماغية ،إال أنهم يشتبهون يف أن
تسمم الحمل قد يس�بب رضرا طويل األمد
أكثر مما كان يعتقد سابقا ،ما يجعل املرأة
أكثر عرضة لإلصابة بالسكتة الدماغية مع
تق�دم العمر.وتق�ول لورين تيلين ،،كبرية
مؤلفي الدراس�ة واألستاذ املس�اعد يف طب
التوليد وأمراض النساء يف جامعة يوتا للعلوم
الصحية« :تس�مم الحمل مرض معقد ينطوي
على إصابة بطان�ة األوعية الدموي�ة .اعتدنا عىل
االعتقاد بأن هذا يحدث أثناء الحمل ،ثم يش�فى بعد
ذل�ك .لكن تس�مم الحمل قد يتس�بب يف تل�ف األوعية
الدموية بشكل دائم».

أعلنت الدكتورة الروس�ية إيرينا يس�كوفا ،أن الشعور بوجود كتلة يف الحلق ،قد
يشير إىل اإلصاب�ة بأمراض خطرية.ووفقا لها ،الش�عور بوج�ود كتلة يف الحلق
يشكل خطورة كبرية عىل الحياة ،خاصة عندما يتعلق األمر بالعدوى الفريوسية.
وتقول« ،قد يؤدي التهاب اللوزتني مثال ،إىل الوذمة والتقيح ،وهذا بدوره يس�بب
اختناقا وانسدادا يف الجهاز التنفيس ،ما يشكل خطرا كبريا عىل الحياة».وتويص
الدكت�ورة يف مث�ل ه�ذه الح�االت باستش�ارة
الطبي�ب ف�ورا .كما أن الش�عور بوج�ود كتلة
يف الحلق ،ق�د يكون بس�بب ورم خبيث ،حيث
يصبح م�ن الصعب بل�ع الطع�ام ورشب املاء
وحتى التنفس.وتشري الخبرية ،إىل أنه إذا ظهر
إىل جانب هذا الش�عور تعرّق ش�ديد وصعوبة
يف البل�ع فإنه قد يكون بس�بب جلطة دماغية
أو إصاب�ة دماغية رضحية أو إصابة األعصاب
بع�دوى مرضية .وق�د يكون الش�عور بوجود
كتل�ة يف الحل�ق من أع�راض أم�راض الجهاز
الهضم�ي مثل حرقة املع�دة أو القرحة أو فتق
يف املريء فوق الحجاب الحاجز.وتقول« ،يمكن أن يضغط تضخم الغدة الدرقية
عىل أنس�جة الحلق الرخ�وة .كما أن إصابة الفقرات العنقي�ة وانحراف القرص
يمكن أن يخلق ش�عورا بوجود كتلة يف الحلق نتيجة الضغط عىل األعصاب ،ويف
هذه الحالة يرافقه ألم عند البلع ،قد ينتقل إىل األذن والفك السفيل».

إطالق تحديث جديد يحمل ميزات
مهمة لهواتف آيفون
أعلن�ت رشك�ة آبل عن إطلاق تحديث جديد ألنظم�ة  ،iOSحمل مع�ه العديد من
امليزات املهمة لهواتف آيفون الذكية.ومن أهم ما أتى به تحديث  14.5 iOSالجديد
مي�زات تس�هل فتح قفل هوات�ف آيفون باالعتم�اد عىل س�اعات Watch Series
يف حال كان املس�تخدم يرت�دي الكمامة وال يرغب باالعتم�اد عىل خاصية بصمة
الوجه.ودع�م هذا اإلصدار أيض�ا الربمجيات التي تعمل مع أجه�زة  AirTagالتي
أعلنت عنها آبل مؤخرا ،والتي بمساعدتها يمكن
العثور عىل األش�ياء املفق�ودة عرب تطبيق Find
.Myكم�ا أض�اف ه�ذا التحديث مي�زات جديدة
لتطبيقات الخرائط يف هواتف آيفون ،يمكن من
خاللها تقدير وقت الرحلة مش�يا عىل األقدام او
باس�تخدام الدراجة الهوائية.ويتضمن التحديث
أيضا ميزة  App Tracking Transparencyالتي
تظه�ر للمس�تخدم ناف�ذة منبثقة عندم�ا يريد
أح�د التطبيقات تعق�ب موقع هاتف�ه ألهداف
تتعلق باإلعالنات التجارية أحيانا ،ما سيس�اعد
املس�تخدم عىل زيادة خصوصية بيان�ات جهازه.ويوفر هذا اإلص�دار أيضا دعما
أفضل لشبكات  5Gيف هواتف  ،12 iPhoneكما يمنح املستخدم  4خيارات النتقاء
األصوات للمس�اعد الصوتي  ،SIRIويؤمنهم البلوتوث ألذرع تحكم Xbox Series
ً
سابقا مع هواتف آيفون.
 Sو  Xbox Series Xو  ،PS5التي لم تعمل

ناسا تعلن موعد عودة مركبة  Dragonالمأهولة إلى األرض
أعلن�ت وكال�ة ناس�ا أن مركب�ة Crew
 Dragonامللتحم�ة باملحط�ة الفضائي�ة
الدولي�ة س�تعود إىل األرض قريبا حاملة
عىل متنها روادا من املحطة.
وقال بيان ص�ادر عن الخدمة الصحفية
للوكال�ة «يف البداي�ة كان م�ن املخط�ط
أن تع�ود املركب�ة إىل األرض يف  28أبري�ل
الجاري ،لكن نظرا لظروف الطقس غري
املواتي�ة يف املوقع الذي م�ن املفرتض أن
تهبط فيه يف املياه قبالة سواحل فلوريدا
تقرر تأجي�ل هذا املوعد حت�ى األول من
ماي�و القادم».وأض�اف البي�ان «رواد
مهم�ة  1-SpaceX Crewاألمريكي�ون،
مايكل هوبكنز وفيكتور غلوفر وشانون
ووكر ،والياباني ،سويتيش نوجوتتيش،
س�يعودون إىل األرض عىل متن املركبة
املذك�ورة يف  1ماي�و بتم�ام الس�اعة
 11:36يتوقيت الساحل الرشقي للواليات
املتح�دة ( 18:36بتوقي�ت غرينيت�ش)،
وس�تهبط املركب�ة به�م يف مي�اه خليج
املكسيك قبالة سواحل فلوريدا».
وتبعا لللجداول الزمنية الجديدة يف ناسا
ف�إن  Crew Dragonم�ن املخط�ط أن
تنفصل عن املحطة الفضائية الدولية يف
 30أبري�ل الجاري تمام الس�اعة 17:55

بتوقي�ت الس�احل الرشق�ي للوالي�ات
املتحدة ( 1أيار الس�اعة  00:55بتوقيت
موس�كو) ،وحت�ى ذل�ك الحني س�تتم
مراقبة أحوال الطقس بدقة تجنبا ألي
حاالت طارئة.
وتج�در اإلش�ارة إىل أن طاقم
SpaceX
مهم�ة
 1-Crewكان
قد وص�ل إىل
ا ملحط�ة

الفضائية الدولية يف نوفمرب العام املايض
لينضموا إىل الرواد الذين كانوا متواجدين
هناك وهم سريغي ريجيكوف وسريغي
ك�ود -سفريتش�كوف وكاثلين روبينز،
وق�د ع�اد األخيرون إىل األرض على
مت�ن مركب�ة 17-Soyuz MS
الروس�ية يف  17أبريل
الفائت.

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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حذاء رياضي بـ  1.8مليون دوالر

الدولمة والبرياني ..
يتسيّدان موائد اإلفطار في مدينة الصدر

بيع حذاء ريايض من طراز «نايكي
ييزي» انتعله املغني كانييه ويست
عىل خشبة املرسح خالل حفلة
«غرامي» مقابل  1.8مليون دوالر؛
أي ثالثة أضعاف الرقم القيايس
السابق لحذاء ريايض ،كما أعلنت
دار «سوذبيز» أول أمس االثنني.
وحطم زوج «نايكي ييزي»
الرقم القيايس ،الذي سجّ له زوج
من األحذية الرياضية بعد بيعه
بمبلغ  615ألف دوالر يف أغسطس
 2020يف مزاد لدار «كريستيز».
وقالت «سوذبيز» يف بيان« :البيع
يمثل أعىل سعر مسجل علنا

لبيع حذاء ريايض عىل اإلطالق»،
مضيفة «وهذا أيضا أول زوج من
األحذية الرياضية يصل سعره
إىل مليون دوالر».وتم رشاء هذا
الحذاء الريايض من قبل «ريرز»؛
وهي سوق استثمارية لألحذية
الرياضية تسمح للمستخدمني
باالستثمار يف أزواج نادرة من
األحذية الرياضية.وكان الحذاء
الريايض األسود هو األول الذي
أطلقته عالمة «ييزي» التجارية
التي يملكها ويست ،وقد أثار
ضجة يف عالم املوضة عندما
انتعله خالل عرض «غرامي»

للعام  .2008يف السابق ،تعاونت
«نايكي» فقط مع رياضيني وكان
حذاء ويست بمثابة خرق كبري
للعالمة التجارية األمريكية.
ويف العام التايل ،أنهى ويست
رشاكته مع «نايكي» ،معتربا أن
ٍ
كاف
نصيبه من اإليرادات غري
وواصل التعامل مع «أديداس»
العام .2014وحققت تلك الرشاكة
نجاحا تجاريا هائال ،محققة ما
يقرب من  1.7مليار دوالر من
العائدات العام  ،2020وفقا ملذكرة
داخلية ملرصف «يو بي إس»
استشهدت بها «يورونيوز».

تحف فنية مصغرة بريشة ليزرية
عىل كانفاس من التيتانيوم وخالل  4دقائق فقط،
رسمت تحفة فان جوغ عىل مقياس بوصة واحدة
معدنية قابلة للمحو والتغيري ،مقاومة للتلف ،وذلك
بعد أن توصل علماء روس البتكار ريشة رسم ليزرية
قادرة عىل إبداع تحف فنية مصغرة عىل أسطح
معدنية برسعة فائقة.وتمكن فريق املهندسني من
جامعة إتمو يف بطرسربغ ،بحسب ما نقل موقع «دييل
ميل» ،من رسم نسخة من لوحة «ليلة النجوم» لفان
غوخ عن طريق التحمية الفائقة لكانفاس التيتانيوم
بدرجات حرارة مختلفة .ومع برودة السطح يتشكل
تع�د مدين�ة الص�در م�ن املناطق الش�عبية
األكثر ش�هرة يف العاصمة بغداد تحتوي عىل
ثالث عرشة سوقا ً ش�عبية يؤمها الناس من
عموم بغداد نتيجة لرخص االس�عار مقارتة
باملناط�ق االخ�رى وحين تختف�ي بضاعة
م�ا يلج�أ أه�ايل بغ�داد والرصاف�ة وباق�ي
املحافظ�ات إىل مدين�ة الص�در وأس�واقها
املكتظة والس�يما يف ش�هر رمض�ان املبارك
حي�ث يج�دون م�ن يرغب�ون في�ه كامل�واد
الغذائي�ة الت�ي يكون س�وق جميل�ة املركز
الرئييس لتجارتها يف بغداد .
م�ن املع�روف ان ش�هر رمضان املب�ارك يف
مدين�ة الصدر له طعم خ�اص فعندما يطل
ش�هر رمضان املبارك بروحانيته وطقوسه

االجتماعية عىل هذه املدينة تعايش�ه بطابع
خاص ،تغلب عليه أوارص التواصل بني األرس
الت�ي تس�تقبله بفرح�ة غام�رة محتفظ�ة
بعادات وتقاليد توارثته�ا عرب األزمنة بداية
من تعلي�ق الزينة مرورا ً برشاء مس�تلزمات
رمض�ان ،وانتها ًء بتوزيع أي�ام اإلفطار بني
األقارب،حي�ث يتص�در منزل كبير العائلة
إفط�ار أول ي�و ٍم من الش�هر الكريم.وتتميز
مدين�ة الص�در بموائ�د اإلفط�ار املنوع�ة،
واالس�تعداد لوجب�ة اإلفط�ار مبك�راً ،ومن
الع�ادات املحبب�ة للنفس لدى أه�ايل املدينة
أن يب�دأ فطورهم بم�اء وتمر ولبن رائب ،ثم
يصل�ون املغرب ،ويكملون عقب�ه إفطارهم
بتجم�ع العائل�ة ،حي�ث تتس�يد األكالت

أستثمر في عملة
رقمية فضاعف أمواله  10مرات
ي�روي ش�اب أمريك�ي قصت�ه م�ع عمل�ة
«دوجكوي�ن» ( ،)Dogecoinحيث اس�تثمر
كامل مدخراته يف ه�ذه العملة الرقمية التي
جعلت منه مليونريا.ويف تقرير نرشته مجلة
«نيوزوي�ك» ( )Newsweekاألمريكي�ة ،قال
الكاتب إيد براون إن ش�خصا مقيما يف لوس
أنجل�وس يبلغ م�ن العمر  33عام�ا -والذي
اخت�ار عدم الكش�ف ع�ن هويته -اس�تثمر
كل مدخرات�ه البالغ�ة  188ألف دوالر يف هذا
املرشوع يف شباط من هذا العام.
ومنذ ذلك الحني ارتفعت قيمة العملة بشكل
حاد مع تزايد شعبية العمالت املشفرة بشكل
ع�ام بفضل دع�م الش�خصيات املؤثرة مثل
إيلون ماس�ك ،ويف الس�اعات الـ 24املاضية

ارتفعت قيمة «دوجكوين» بش�كل كبري.ويف
الوقت الحايل سجلت قيمتها مستوى قياسيا
يزيد على  0.40دوالر للوحدة ،ونتيجة لذلك
وجد املستثمر أن اس�تثماره األويل قد ارتفع
إىل حوايل مليوني دوالر.
لق�د اشترى م�ا يزيد قليلا على  5ماليني
عمل�ة ،حيث أظهرت لقطات الشاش�ة التي
ش�اهدتها مجل�ة «نيوزوي�ك» أن القيم�ة
اإلجمالي�ة قد ارتفع�ت إىل مليون و 882ألف
دوالر بحلول صباح يوم الجمعة املايض.
وعرب املستثمر عن دهش�ته من هذا اإلنجاز
ال�ذي جعل منه مليونريا بعد أن نش�أ يف فقر
مدقع ،وعمل يف وظائف غري مضمونة طوال
حياته لتغطية نفقاته.

الرمضانية الش�عبية موائد اإلفطار ،طعمها
الخ�اص عىل املائ�دة ،مثل الدومل�ة التي تعد
من أق�دم األكالت وتعد من الس�لق مع األرز
والبص�ل والتواب�ل واللحم إضاف�ة إىل وجود
املأك�والت التقليدية املعروفة مث�ل الربياني
والكب�ة الحلبي�ة وكبة التم�ن التي أصبحت
م�ن األكالت الرئيس�ية يف ش�هر رمض�ان
املبارك.وعلى الرغم م�ن ان املأكوالت املعدة
بالطرق الحديثة اصبحت تتواجد عىل مائدة
أهل مدينة الصدر الرمضانية اال ان «س�وق
مريدي» الش�عبي ل�م يزل يلق�ى إقباال من
الكثريين يف رمضان حيث يحرض الباعة إليه
يف وقت مبكر لكي يحجزوا أماكن لهم ،وتبدأ
عملي�ات البيع والشراء بعد صلاة العرص

رشيط فائق الرقة من أكسيد الفلز يعكس مختلف
األلوان تبعا ً لسماكته .وتتيح تلك العملية لأللوان أن
تمحى وتتبدل وحتى تعاد كتابتها عدة مرات دون ترك
أثر يذكر.وقال فاديم فيكو ،املهندس يف الفريق« :لقد
طورنا طريقة الستخدام الليزر يف ابتكار لون موضعي
عىل كانفاس فلزي مستعينني بتقنية تحمية الحديد
لدرجة التبخري».ويمكن للفنان من خالل هذه املقاربة
ابتكار تحف فنية مصغرة تعكس املعنى املعقد ليس
فقط عرب الشكل واللون بل من خالل بنيات ليزرية
فائقة الصغر عىل السطح.

مبارشة وحتى قبيل أذان املغرب بقليل ،وهذا
السوق يظهر بشكل اكثر حيوية يف رمضان
شهر الخري حيث تجد فيه املأكوالت الشعبية
م�ن مختل�ف مناطق الع�راق ،وعلى الرغم
من ظهور أس�واق منافس�ة ل�ه إال ّ أنه يظل
ً
إضافة إىل «سوق الحي» االذي يعد
األفضل،
أحد أس�واق املدينة املش�هورة بالعدد الكبري
من املشترين الباحثني ع�ن مكونات لطبخ
ألذ األكالت الرمضانية.وم�ن الجدير بالذكر
ان معظم س�كان مدينة الصدر من العاملني
يف األعمال الحرة أو دوائر الحكومة ،ونس�بة
كبيرة منهم لم تتح له�م الفرصة للحصول
عىل تعليم عال نتيج�ة الظروف االقتصادية
الصعبة التي عاشوها .

تحويل مطار «سوفيتي»
إلى مقبرة طائرات !
كان مطارا نش�طا خلال حقبة االتحاد
الس�وفيتي يس�تخدمه طالب مدرس�ة
الطيران يف فولتشانس�ك بمحافظ�ة
خارك�وف األوكراني�ة ،إال أن لقط�ات
جوية تظهره مط�ارا مهجورا اآلن .فيه
أكث�ر من  300طائرة عس�كرية قديمة.
وبعد حل املدرس�ة م�ازال أكثر من 300
طائ�رة عس�كرية قديم�ة منتشرة يف
املطار املهجور ،الذي أصبح مكان جذب،
ليس للس�ياح فقط ،ولكن للباحثني عن
املع�ادن ومواقع الكتابة على الجدران.
الطائ�رات تتع�رض ألعم�ال التخري�ب
بشكل دائم بعد وقف حراسة املطار منذ
 5سنوات.

مهندس فلسطيني يشارك في مشروع مروحية المريخ
قب�ل أي�ام ،ب�دأت وكال�ة ناس�ا األمريكي�ة
للفض�اء التأريخ لعهد جديد ،مع نجاحها يف
قي�ادة طائرة مروحية مصغرة فوق س�طح
كوك�ب املريخ ،وهي أول رحلة لطائرة تعمل
بالطاق�ة الكهربائية ،ويت�م التحكم بها من
كوك�ب آخر يبع�د عنها بح�وايل  225مليون
كيلومرت.
وصل�ت املركب�ة الفضائي�ة بريس�يفريانس
( )Perseveranceإىل كوك�ب املري�خ
حامل�ة مروحية صغيرة أُطلِق عليها اس�م
«إنجينوت�ي» ( ،)Ingenuityوق�د تمكن�ت
م�ن الطيران عليه م�دة  40ثانية.وس�اهم
املهندس لؤي البسيوني -الذي نشأ وترعرع
يف قط�اع غ�زة ،قب�ل أن ينتق�ل إىل الواليات
املتح�دة للدراس�ة الجامعي�ة -يف صنع هذه
اإلنجاز العلمي الكبري.

المنتجعات الفرنسية تتحوّ ل الى مدن أشباح
الحرارية
املنتجعات
تحوّلت
الفرنسية املتخصصة يف العالجات
الطبيعية باملاء إىل ما يشبه مدن
األشباح ،إذ خلت من زوارها الذين
يبلغون نحو  580ألفا ً سنوياً ،بسبب
إقفالها املستمر منذ أشهر ،من دون
أن تلوح يف األفق مالمح واضحة
يف شأن إعادة فتحها.ففي روايّا
بمنطقة أوفرين بوسط فرنسا ،بدا
املتنزه الحراري الذي تتفتح فيه
زهور التوليب مع حلول الربيع
فارغا ً هذه السنة .فاملياه لم تعد
ترفد الربك والنوافريَ ،
وخ َلت املمرات
من متابعي العالجات املائية الذين
يذرعون املساحات الخرضاء عادة
يف هذا الوقت من السنة مستمتعني
بسحر هذه املدينة الواقعة عىل
مرتفعات كلريمون فريان.ويقول
مدير الحمامات الحرارية دومينيك
فرياندون «يف يوم كهذا ،كنا
نستقبل نحو  700شخص يتابعون
العالجات الحرارية ،إضافة إىل ما
بني  200و 300من مرافقيهم .كانوا
يرتددون عىل البقاالت ،ويشرتون
الخبز والحلوى ،ويرتادون املطاعم،
ويلعبون يف الكازينو  ...أما اليوم فكل
املنظومة االقتصادية للمنتجعات
تعاني».يستقبل منتجع روايّا الذي
نقلت البلدية إدارته يف بداية السنة
إىل مجموعة «فالفيتال» الفرنسية
الخاصة نحو ثمانية آالف شخص
سنويا ً ملتابعة عالجات حرارية من
الروماتيزم أو أمراض القلب.

شكلت سنوات النشأة يف قطاع غزة والدراسة
يف مدارس وكالة األمم املتحدة لغوث الالجئني
الفلس�طينيني (أون�روا) ،محط�ة مهم�ة يف
تش�كيل وع�ي لؤي البس�يوني .فف�ي العام
الدرايس الرابع من املدرسة االبتدائية اندلعت
االنتفاض�ة الفلس�طينية األوىل ،ويق�ول
البس�يوني إن امل�دارس كان�ت تغلق بصورة
متك�ررة ،وإنه كان ي�دوّن يف «نوتة» صغرية
ع�دد األي�ام الت�ي ال يذهب فيها للمدرس�ة،
وأحىص  79يوما مدرسيا يف هذا العام فقط.
وأكد البسيوني أن نشأته يف بلدة بيت حانون
ش�مال قطاع غزة ،ومعارصت�ه لالنتفاضة
األوىل (« )1993-1987تركتن�ي م�ع درس
مه�م ،فقد تعلم�ت منذ الصغر أال أستس�لم
أبدا وأن أس�تمر يف الحل�م والتطلع لألفضل،
والعمل عىل تحقيقه».يعمل والد لؤي طبيبا،

وق�د تلق�ى تدريبا وتعليم�ا يف أملاني�ا ،وبعد
عودته للعمل يف القط�اع ،انخرط كغريه من
الفلسطينيني يف الش�أن السيايس ،واعتقلته
ق�وات االحتالل ،وس�حبت جواز س�فره .ثم
ج�رف االحتلال اإلرسائيلي بس�اتني والده
املزروع�ة بالزيت�ون والفواك�ه ،ولعجز األب
عن إرسال أي مرصوف له ،تم تعليق دراسته
عاما كامال.
وبقيت ذكريات األحداث الكربى واملظاهرات
عالقة يف ذهن البسيوني الطفل ،ولم تغادره
حتى بع�د انتقال�ه للوالي�ات املتح�دة وبدء
مساره العلمي الرفيع.
ل�م يتمكن لؤي م�ن زيارة قط�اع غزة إال يف
عام  ،2000ولم يتس�ن له لق�اء عائلته ملدة
 11عام�ا بني عام�ي  2000و ،2011عندما
التقوا جميعا يف أملانيا..

قصر البديع ..رائحة التاريخ في مراكش
تفوح رائحة التاريخ عبقة يف قرص البديع
الواقع يف مدينة مراكش ،الذي يقف شاهدا ً
عىل عظمة الحضارة املغربية وأمجادها.
سمي قرص البديع ألن الكثري من جدران
غرفه مزينة بنوع فاخر من الزليج .بناه
السلطان السعدي أحمد املنصور الذهبي
بعد تو ّليه الحكم احتفاال ً بانتصاره عىل
الربتغاليني يف معركة وادي املخازن عام
 .1578وقد توىل حكم دولة السعديني يف
اململكة املغربية من سنة  1578م إىل سنة

 1603م ،واستمرت أشغال البناء يف القرص
نحو  16عاماً .وشارك يف عملية البناء
والتزيني عمال مهرة تم استقدامهم من
مختلف املدن املغربية ،كما أرشف عليهم
أمهر املعماريني والفنيني واملهندسني من
املغرب ومن البلدان املجاورة ،ومن بينها
إسبانيا والربتغال.وتقول مصادر تاريخية:
إن صاحب القرص استقدم أحد أشهر
املهندسني من إسبانيا ليضع تصاميم
القرص التي استوحاها من قصور الحمراء

الشهرية يف غرناطة ،وهو ما يتجىل يف
والحدائق وبرك املاء.ورد ذكر قرص البديع
يف مصادر تاريخية أوروبية ،منها كتاب
املؤرخ الفرنيس الشهري ميشيل دو مونتني
الذي كتب يف كتابه «رحلة إىل إيطاليا»؛
قائالً« :بالقرب من مدينة بيزا كان عمال
إيطاليون ينحتون مللك مدينة فاس من بالد
املغرب ،خمسني عمودا ً شاهقا ً جدا ً من
الرخام ،جَ رت مقايضتُها وزنا ً بوزن مقابل
مادة السكر».

