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تحقيقات فاجعة »ابن الخطيب« ُتدفن في مقبرة »ملفات اللجان« المنسية 
المراقب العراقي/ أحمد محمد...

س�بعة أيام مض�ت عىل امل�دة الت�ي حددها 
رئيس مجل�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي 
فاجع�ة  ح�ول  التحقي�ق  نتائ�ج  إلع�ان 
مستشفى ابن الخطيب والتي جرى حرصها 
بخمس�ة أيام الغري، لكن ه�ذه النتائج لم تَر 
النور حت�ى لحظة كتابة تقريرنا هذا، والذي 
ملح فيه نواب يف الربملان اىل أن اللجنة املشكلة 
بخص�وص الفاجع�ة االخ�رية ل�م تختل�ف 
كث�ريا ع�ن آالف اللج�ان املش�كلة لاغراض 
التحقيقية طيلة السنوات السابقة، يف إشارة 
واضحة اىل عدم استبعادهم إخضاع امللف اىل 

التسويف واملماطلة واملساومات السياسية.
الن�واب أك�دوا أن ع�ودة الجلس�ات النيابية 
املقبل�ة س�تكون كفيل�ة باتخ�اذ إج�راءات 
وتوصيات للحكومة شأنها عدم طي صفحة 
ه�ذا امللف، وع�دم اقتص�ار التحقيقات عىل 
املوظف�ن الصغ�ار العامل�ن يف املستش�فى 

الذي وقعت فيه الحادثة االليمة.
اب�ن  مستش�فى  الته�م  ق�د  حري�ق  وكان 
الخطي�ب املخصص لع�اج مصابي فريوس 
كورونا يوم السبت املايض، إثر انفجار قناني 
االوكس�جن، وبحس�ب الجهات االمنية فإن 
الحادث قد أس�فر عن 82 ش�هيدا وأكثر من 

110 جري�ح آخري�ن، وس�ط إرصار من قبل 
جه�ات رقابية برملانية ب�أن هذه االحصائية 
يف ارتف�اع مس�تمر حت�ى الي�وم الثالث عىل 
الحادثة، وس�ط فقدان العديد ممن تعرضوا 
اىل الحرق س�واء من املصابن أو من الكوادر 
داخ�ل  الحادث�ة  ي�وم  يف  الخاف�رة  الطبي�ة 

املستشفى.
ويف الي�وم الت�ايل ع�ىل الحادثة وج�ه رئيس 
الوزراء مصطفى بس�حب ي�د وزير الصحة 
حسن التميمي ومحافظ بغداد ومدير صحة 
بغداد الرصاف�ة والتحقيق معهم عىل خلفية 

الفاجعة.

وقرر الكاظمي خال الجلس�ة االس�تثنائية 
لجلس�ة مجل�س ال�وزراء، إج�راء تحقي�ق 
برئاس�ة وزير الداخلي�ة، ووزيري التخطيط 
والع�دل، وعضوي�ة رئي�س هي�أة النزاه�ة، 
ورئي�س دي�وان الرقاب�ة املالي�ة االتح�ادي، 

وممثل عن مجلس النواب »عضو مراقب«.
وح�دد املجلس يف يوم الجلس�ة املنعقدة يوم 
ال�24 من الشهر الجاري، خمسة أيام إلنجاز 
التحقيق، ع�ىل أن يقدم التقرير أمام مجلس 
الوزراء، ويمكن االس�تعانة بخرباء يف مجايل 

الداخلية والصحة ...
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
محم�د حس�وني )عامل متقاع�د( ما زال 
حتى الي�وم يلبس بدلت�ه العمالية الزرقاء 
ويقف يف ب�اب منزله واليس�تطيع التحرك 
بس�بب إصابته أثناء عمله وهو يس�تقبل 
املارة يف محلته السكنية يف منطقة الجعيفر 
بجانب الكرخ ويتلقى التهنئة بعيد العمال 
, فق�د تعود أه�ل منطقته ع�ىل تهنئته يف 
اليوم االول من ش�هر أيار , وقد حدثنا عن 
أيام عمله وهو فخور بذلك وإنجازاته التي 

حصل عىل ش�هادات تقديرية من خالها، 
وهذه الظاه�رة كما يحدثن�ي عنها بعض 
الزماء هي الوحيدة التي يشعر بها سكان 

منطقته بعيد العمال.
الي�وم يف عراقن�ا الجدي�د اختف�ت مظاهر 
توق�ف  بس�بب  العم�ال  بعي�د  االحتف�ال 
أغل�ب املصان�ع العراقي�ة الت�ي تق�در ب� 
100 أل�ف م�روع صناعي بس�بب غياب 
الوطني�ة  للصناع�ة  الحكوم�ي  الدع�م 
وهناك عرات املش�اريع الزراعية وتربية 

الحيوان�ات كان�ت تحقق االكتف�اء الذاتي 
, ب�ل إن هن�اك بع�ض النخب السياس�ية 
ترفض إعادة تدوير املاكنة الصناعية , ولم 
نعد نس�مع س�وى تهاني املس�ؤولن لكن 

ملن؟ فا أحد يعرف !.
عض�و مجل�س الن�واب، فاض�ل الفتاوي 
طالب ، حكومة رئي�س الوزراء، مصطفى 
املش�اريع  إع�داد  يف  بالنظ�ر  الكاظم�ي، 
املتوقف�ة يف أغل�ب املحافظ�ات العراقي�ة، 
والت�ي من ش�أنها أن ترجع بامل�ردود املايل 

للدولة.
املحافظ�ات  أغل�ب  إن  الفت�اوي،  وق�ال 
العراقية تعاني توقف الكثري من املش�اريع 
واملعام�ل املحلي�ة الكب�رية الت�ي م�ا تزال 
مش�لولة الحرك�ة، وبالتايل ع�ىل الحكومة 
صب اهتمامه�ا، ومعالجة ه�ذا املوضوع 
ب�أرسع وق�ت بالتزامن م�ع موع�د إقرار 

موازنة 2021«.
وأضاف أن »املجتم�ع يتكون من طبقات، 
ونس�بة الفق�ر ب�دأت ترتفع، وه�ذا يحتم 

ع�ىل خلق سياس�ة اقتصادي�ة، فضا عن 
أن إع�ادة فت�ح املعامل واملصان�ع وإكمال 
املش�اريع  الت�ي له�ا أثر إيجاب�ي كبري، يف 

تطور وازدهار الباد.
ويف ه�ذا الش�أن أك�د الخب�ري االقتص�ادي 
أل�ف   80 »هن�اك  أن   ، العكي�ي  لطي�ف 
م�روع صناع�ي وأكث�ر م�ن 80% م�ن 
املصانع متوقفة بس�بب االنقطاع املستمر 

للكهرباء... 
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العامل العراقي يستقبل عيده بمعامل 
»مغلقة« وصناعة معطلة

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...
نف�ت وزارة الصحة، امس الس�بت، تحديد موع�د للحظر الكي، 

فيما بينت أنها لم توِص بذلك اىل االن.
وق�ال مدي�ر دائرة الصح�ة العامة رياض عب�د األمري يف ترصيح 
صحف�ي تابعته »املراق�ب العراق�ي« إن »وزارة الصحة لم ترفع 
حتى اآلن أية توصية إىل اللجنة العليا للصحة والس�امة الوطنية 
بش�أن الحظر يف األيام املقبلة وربم�ا ال تتوافق اللجنة العليا مع 
توصي�ات وزارة الصح�ة ويبق�ى الق�رار النهائي م�ن صاحية 

اللجنة«.
وأضاف، أن »هناك مناقشات داخل وزارة الصحة بشأن املوضوع 

واجتماع اللجنة العليا لم يعقد بعد«.
ومن املتوقع ان ُيفرض حظر للتجوال يف ايام عيد الفطر او خال 

االسبوع االخري من شهر رمضان، لحن انتهاء العيد.

المراقب العراقي/بغداد...
دع�ت كتل�ة التغي�ري النيابي�ة، امس الس�بت، اىل 

توطن رواتب املوظفن يف اقليم كردستان.
وقالت النائبة عن الكتل�ة بهار محمود يف ترصيح 
صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »عملية 
توط�ن الرواتب بحاج�ة إىل آليات واتف�اق ما بن 
بغ�داد واإلقلي�م لتنفي�ذ موازن�ة 2021«، مبين�ة 
أن »قان�ون املوازن�ة كفي�ل بدفع الرواتب حس�ب 

االتفاق ب�ن الطرفن وان تكون مب�ارشة للتقليل 
من عمليات الفساد«.

وأضافت، أن »الرواتب س�تدفع كم�ا كان معموال 
بها س�ابقا لحن إصدار تعليم�ات توطن الرواتب 
من قب�ل وزارة املالي�ة االتحادية«، مش�رية إىل أن 
»مجل�س الن�واب اتخ�ذ خط�وات عملي�ة باتجاه 
نقل روات�ب موظف�ي اقليم كردس�تان عىل ماك 

الحكومة االتحادية«.

المراقب العراقي/بغداد...
حذر النائب فاضل الفتاوي، امس الس�بت، من استخدام 

ورقة مخيم الهول للضغط عىل العراق.
وق�ال الفت�اوي يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« ان “بع�ض الدول االقليمية والدولية تس�تخدم 
ه�ذا املخي�م ورقة ضغ�ط عىل الع�راق والتلوي�ح بإعادة 

داعش مرة أخرى.
ودع�ا إىل »رضورة ان يك�ون هن�اك اتف�اق دويل اليج�اد 

الحلول والتخلص من رشور هذا املخيم«.
يش�ار اىل ان مصادر مطلعة كانت قد كش�فت عن وجود 
مس�اٍع لنقل عوائل عصابات داعش من مخيم »الهول« يف 

سوريا اىل مخيم بديل يف محافظة نينوى.

نائب يحذر من استخدام ورقة 
»الهول« ضد العراق

الصحة تنفي تحديد موعد 
للحظر الكلي 

مطالب كردية بتوطين رواتب اإلقليم 

الواليات المتحدة تضع عصا »اإلرهاب« 
في عجلة االنسحاب

»االحتالل« يتمترس خلف »داعش«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
تصاع�دت وت�رية الهجم�ات اإلرهابية 
مؤخراً يف مناطق عراقية عّدة، بالتزامن 
مع إع�ان الواليات املتحدة عىل لس�ان 
مس�ؤولن عس�كرين ودبلوماس�ين، 
امل�دى  الع�راق ع�ىل  البق�اء يف  نيته�ا 
الطوي�ل، والتمركز يف قواعد عس�كرية 
محّصنة، هرباً من هجمات مرتقبة قد 

تشنها فصائل املقاومة اإلسامية.
واسُتشِهَد ضابطان وجنديان عراقيان 
اس�تهدفت  ناس�فة  عب�وة  بانفج�ار 
دوريته�م يف قض�اء الطارمية ش�مايل 
وف�ق  مس�لح  هج�وم  تبعه�ا  بغ�داد 
مصادر أمني�ة. وفور وقوع العملية تم 
إط�اق عملية تفتيش كربى يف القضاء 

بمشاركة طائرات الجيش. 
وذك�رت خلية االعام األمني، الس�بت، 
أن » الق�وات األمني�ة تج�ري عملي�ة 
تفتي�ش بحث�اً ع�ن عن�ارص إرهابي�ة 
أقدم�ت ع�ىل تفج�ري عبوة ناس�فة يف 
قضاء الطارمية شمايل العاصمة بغداد 
عىل عجلة »همر« تابعة للفوج 3 اللواء 

59 الفرقة السادسة جيش عراقي«.
كما استش�هد ضابط وجن�دي وجرح 
آخ�ر يف انفجار عبوة ناس�فة يف القائم 

غرب األنبار.
ويف م�وازاة ذل�ك، أف�اد مص�در أمني، 
باستش�هاد ع�دد م�ن عن�ارص قوات 
البيش�مركة التابعة إلقليم كردس�تان 

يف هجوم ملسلحي »داعش« يف كركوك.
وقال مصدر عسكري »شن عنارص من 
تنظيم داعش اإلرهابي هجوماً مسلحاً 
عىل سواتر قوات البيشمركة عىل التال 
املطلة عىل طريق التون كوبري بقضاء 
الدبس ق�رب قرية بركان�ي بمحافظة 

كركوك شمايل بغداد«.
وأك�د املص�در، أن الهج�وم اإلرهاب�ي، 
أس�فر ع�ن ش�هداء يف صف�وف قوات 
البيشمركة، منوهاً إىل وصول تعزيزات 

موق�ع  إىل  البيش�مركة  م�ن  الق�وات 
الهجوم.

كم�ا ألق�ت الق�وات األمني�ة العراقية 
املش�ركة القبض عىل 7 من مس�لحي 
يف  نف�ذت  نوعي�ة  بعملي�ات  داع�ش 

محافظة دياىل.
ق�وات  ف�إن  أمن�ي،  مص�در  ووف�ق 
مشركة من االس�تخبارات ومكافحة 
االرهاب ومف�ارز األمن الوطني وفوج 
ط�وارئ دياىل الس�ابع، ألق�ت القبض 
ع�ىل 7 إرهابي�ن يف ناحية أب�ي صيدا 
شمال رشق بعقوبة وبني سعد جنوب 

غربها.
وكانت قيادة عمليات نينوى يف الحشد 
الش�عبي، قد أطلقت من�ذ أيام، عملية 
»ثأر الشهداء« ملاحقة فلول »داعش« 

غرب املوصل.
وذك�ر بي�ان صادر ع�ن »الحش�د« أن 

العملي�ة »انطلقت بمش�اركة اللوائن 
)21 – 33( للحش�د الشعبي والجيش، 
لتفتيش وتعق�ب خايا داعش يف جبال 
بادوش وعطش�انة غرب املوصل، وذلك 

وفق معلومات استخباراتية«.
كم�ا كان�ت ق�وات الحش�د الش�عبي 
والق�وات األمني�ة العراقي�ة ق�د نفّذت 
عملي�ة »ثأر الش�هداء« ملاحق�ة بقايا 
فلول تنظيم »داعش« يف مناطق جنوب 

غرب كركوك.
وبالتزام�ن مع تصاع�د وترية هجمات 
داع�ش، والعملي�ات األمني�ة ملاحق�ة 
فل�ول التنظي�م اإلرهابي، ي�رى خرباء 
عسكريون، أن الواليات املتحدة تسعى 
إىل تربير تواجدها العسكري يف العراق، 

من خال اتخاذ داعش ذريعة لذلك.
وتعليق�اً ع�ىل ذل�ك يقول عض�و لجنة 
األم�ن والدف�اع النيابية كري�م عليوي 

»جرائ�م  إن  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب 
اإلرهاب تتصاعد يف الع�راق، وغالباً ما 
تتزام�ن م�ع ارتف�اع وت�رية املطالبات 
الش�عبية والسياس�ية، بتنفي�ذ ق�رار 
بجدول�ة  الق�ايض  الن�واب  مجل�س 
انس�حاب القوات األجنبية من األرايض 

العراقية«.
ويضي�ف علي�وي أن »وج�ود الق�وات 
لع�دم  مدع�اة  الع�راق،  يف  األمريكي�ة 
االس�تقرار، واس�تمرار ه�ذا التواج�د 
س�تكون له عواقب وخيم�ة«، مطالباً 
الحكوم�ة ب�«التح�رك الج�دي لتنفيذ 

قرار الربملان وتحقيق إرادة الشعب«.
ويش�دد علي�وي ع�ىل »رضورة تفعيل 
أوكار  ل�رب  االس�تخباري،  الجه�د 
داع�ش  عصاب�ات  ومن�ع  اإلره�اب 
اإلجرامي�ة م�ن تنفي�ذ هجم�ات ض�د 

املواطنن وعنارص األجهزة األمنية«.

ولم تمِض عىل إعان مخرجات الحوار 
االس�راتيجي ب�ن الع�راق والوالي�ات 
املتح�دة مدة طويل�ة، حت�ى تراجعت 
واش�نطن ع�ن أبرز النتائ�ج املفرضة 
للحوار، والتي ظلّت حكومة مصطفى 
الكاظمي و«جوقة مستشاريه« تطبل 

لها عىل مدى األيام املاضية.
وم�ع اللحظات األوىل النط�اق الجولة 
الثالث�ة من الح�وار االس�راتيجّي بن 
الع�راق والوالي�ات املتح�دة، الذي كان 
يرج�و العراقي�ون من�ه تنفي�ذ ق�رار 
مجلس النواب بإخراج القوات األجنبية 
من أرايض الباد، صدم وزير الخارجية 
ف�ؤاد حس�ن، ال�رأي الع�ام بترصيح 
أع�رب م�ن خال�ه ع�ن »تطلع�ه« إىل 
اس�تمراِر الح�وار االس�راتيجّي ب�ن 

البلدين يف جوالٍت الحقة.
العراقي�ة  الحكومت�ان  وأص�درت 

كم�ا  »مهله�ًا«  بيان�ًا  واألمريكي�ة، 
املقاومة اإلس�امية،  وصفته فصائ�ل 
يف خت�ام الجول�ة الثالث�ة م�ن الحوار 
االسراتيجي بينهما، التي جرت الشهر 

الحايل عرب تقنية االتصال املرئي.
وج�اء يف البي�ان املش�رك، أن »مهم�ة 
التحال�ف  وق�وات  املتح�دة  الوالي�ات 
تحولت إىل مهمة تدريب ومش�ورة، ما 
يتي�ح تاليا إعادة ن�ر أي قوة مقاتلة 
ما تزال يف العراق، عىل أن يحدد الجدول 

الزمني لذلك خال محادثات مقبلة«.
إال أن مجري�ات الحوار ونتائجه، تدعم 
العس�كرية  القواع�د  بق�اء  فرضي�ة 
األمريكي�ة يف الع�راق، ع�ي الرغ�م من 
»خدع�ة«  إىل  الحكوم�ي  التس�ويق 
تبديل صفة الق�وات األمريكية، وتغيري 
مهامه�ا م�ن عس�كرية إىل »تدريبي�ة 

واستشارية«.
ويف خض�م ذل�ك، أعل�ن قائ�د القي�ادة 
ع�ن  املس�ؤولة  االمريكي�ة  املركزي�ة 
الجن�رال  االوس�ط  ال�رق  منطق�ة 
كينيث ماكنزي، أن الق�وات االمريكية 
والبال�غ  أفغانس�تان  م�ن  املنس�حبة 
عدده�ا 3500 عس�كري س�تتم إعادة 
نره�م يف املنطقة حتى بعد خروجهم 
م�ن الب�اد، فيم�ا اعرف بأن�ه ال يرى 
انس�حابا كاما للق�وات االمريكية من 

العراق يف املستقبل.
جدير بالذك�ر أن مجلس النواب صوت 
خ�ال جلس�ة اس�تثنائية عقده�ا يف 
الخامس من كانون الثاني 2020، عىل 
قرار ُيلزم الحكومة بالعمل عىل جدولة 
إخراج القوات األمريكية. وحظي القرار 
الربملان�ي بتأييد ش�عبي واس�ع، حيث 
ش�هدت العاصمة بغداد آنذاك تظاهرة 
بالوج�ود  ن�ددت  حاش�دة،  مليوني�ة 
العس�كري األمريك�ي يف الع�راق، وذلك 
يف أعقاب عملي�ة االغتيال الغادرة التي 

طالت القادة الشهداء.

المراقب العراقي/بغداد...
دع�ت كتلة دول�ة القانون، امس الس�بت، اىل ابع�اد التغيريات 

الوزارية عن الدعاية االنتخابية.
وق�ال املتح�دث باس�م الكتلة النائ�ب بهاء الن�وري يف ترصيح 
صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »التغي�ريات املرتقبة 
بالحكوم�ة إن حدثت يجب أن ال تكون وفق اغراض سياس�ية 
ومش�اكل حزبي�ة حي�ث إن بعض الكت�ل تري�د أن تتنصل من 

وزرائها الذين فشلوا«.
واض�اف ان »محاول�ة تغيريه�م ال تبعد الكتل السياس�ية من 
التقص�ري حيث كان الوزي�ر الذي يمثلها موج�ودا يف الحكومة 
منذ س�نة فلماذا جاء وقت التغيري اآلن وهنا البوصلة قد تكون 

متوجهة إلرضاء الشارع انتخابيا ال ارضائه خدميا«.
ولف�ت اىل ان »الربملان لديه طلبات اس�تجواب لعدد من الوزراء 
واملس�ؤولن أبرزه�م وزير املالي�ة وبالتايل يجب جل�ب امللفات 

الخاصة بهم لغرض التصويت عىل تغيريهم«.

كتلة سياسية تدعو 
إلى إبعاد التغييرات الوزارية 

عن الدعاية االنتخابية

في هذا العدد

4

يوم القدس .. عمق شعبي أم 
تحرك سياسي ؟ 

استخبارات الحرس الثوري 
تفكك »زمرة معادية«
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المراقب العراقي/بغداد...
أق�رت لجنة االقتصاد النيابية ، 
امس الس�بت، بفشل الحكومة 
يف معالج�ة الوضع االقتصادية 
م�ا انعكس بالس�لب عىل حياة 

املواطن.
وقال�ت عض�و اللجن�ة النائبة 
ن�دى ش�اكر إن »رك�ودا كبريا 
اص�اب االس�واق العراقية منذ 
اسابيع عىل نحو دفع نشاطها 
اىل ادن�ى املع�دالت م�ا يعط�ي 
الوض�ع  ع�ىل  س�لبيا  م�ورشا 
االقتصادي املتدهور الذي يدفع 
ثمنه ماي�ن العراقي�ن يف كل 

املحافظات«.
“سياس�ة  ان  واضاف�ت، 
الغ�اء  احت�واء  يف  الحكوم�ة 
والسيطرة عىل االسعار فشلت 

يف تحقيق مبتغاه�ا بل التوجد 
حتى االن آلي�ة واضحة املعالم 
للس�يطرة عىل االسعار ما ادى 
اىل ارتف�اع مضاع�ف يف نس�ب 

الفقر والبطالة”.
واش�ارت اىل ان “الص�ورة التي 
تص�ل اىل قيادات الب�اد املؤثرة 
املش�هد  حقيق�ة  التعك�س 
االقتص�ادي العام م�ن الناحية 
ع�ىل  وتاثرياته�ا  املاس�اوية 
الفقراء والبس�طاء”، الفتة اىل 
ان “الوضع ي�زداد تعقيدا يوما 
بعد آخر يف ظ�ل عدم وجود اي 
إس�راتيجية حكومية الحتواء 
حمى االسعار التي خلقها رفع 
س�عر ال�دوالر دون اي�ة بدائل 
تحم�ي املواط�ن م�ن ارتف�اع 

االسعار”.

إقرار برلماني 
بفشل الحكومة في معالجة 

الوضع االقتصادي

6
ناطق يعزو خسارة الشرطة 

لعدم استغالل الفرص
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محاولة لفهم مليار
 وأربعمائة مليون إنسان..!

تذك�ر األدبي�ات الصيني�ة أن�ه يف 23 تم�وز/ يولي�و 1921، وم�ع ظهور 
الش�يوعية يف بل�دان عديدة، ال س�يما يف روس�يا، ُعِقَد املؤتمر التأس�ييس 
للحزب الشيوعي الصيني، يف مدينة شنغهاي، بعدد ال يتجاوز 50 عضوا.

وب�رف النظر عن موقفنا الثابت من األيديولوجيا الش�يوعية، التي لها 
موقف س�لبي من اإليمان، خصوصا بتطبيقها العراقي اليسء جدا، حيث 
أعلن عداءه لإليمان عىل طول الخط، فإنه ومنذ ذلك التأريخ بدأت مسرية 

جديدة يف الصني، ُقيَِّض لها أن تلعب دورا مهما يف تأريخ الصني والعالم.
ماذا حدث خالل هذه املائة عام، كمقطع فريد من مقاطع التأريخ يف بالد 

السور العظيم، ومنطلق طريق الحرير التأريخي؟!
 إذا قرأن�ا جيدا امت�زاج عوامل متعددة، ترتبط بالص�ني ذاتها كواحد من 
أع�رق البلدان التي صنع�ت التأريخ، وبني تقاليد الش�عب الصيني وتراثه 
املعريف والثق�ايف الثري، وبني الصفات الش�خصية للصيني�ني، وبالتقاليد 
الجدي�دة،. سنس�تطيع فهم ما ح�دث وما هو منتظ�ر أن يحدث يف قادم 

السنني.
إن�ه يشء كبري ليس يف صال�ح الصينيني وحدهم، بل يف صالح اإلنس�انية 
كلها، ومع األخذ بنظر االعتبار؛ أن الصينيني ليس لديهم تراث استعماري 
عدائي مع الش�عوب، س�واء البعيدة أو املجاورة، فض�ال عن توفر بالدهم 
ع�ىل إمكاني�ات طبيعي�ة وبرشية هائل�ة ، األمر ال�ذي يفتح ب�اب األمل 
لشعوب كثرية، ومنها شعوب منطقة غرب آسيا التي ينتمي العراق إليها، 
والتي عانت كثريا م�ن مرارة العالقات الالمتكافئة؛ مع أمم أخرى اعتدت 
عليها واحتلتها واس�تعمرتها واستنزفت ثرواتها، وزجتها يف أتون حروب 

واضطرابات مستمرة؛ بأن تنفتح عىل التجربة الصينية الناجحة.
الصني خلية النحل اآلسيوية، استطاعت أن تخلق تجربة فريدة من نوعها 
ووسائلها وأدواتها وقيمها، أنتجت نظاما للعيش الكريم للشعب الصيني، 
أخرج ش�عب املليار وأربعمائة إنس�ان من الفقر إىل األبد، وكان للمراجعة 
املستمرة للسياسات االجتماعية واالقتصادية والتعليمية والحكومية، أثٌر 
كبري يف أن تس�ري قاطرة البناء عىل املسار الصحيح، خصوصا مع انتهاج 
سياس�ة اإلصالح واالنفتاح خالل العرشين س�نة املنرمة، مع تركيزها 

عىل التنمية كمنطلق ملحاربة الفقر والبطالة 
والفس�اد وتحس�ني جودة الحياة لشعبها.
مع خ�روج الصني من االنغ�الق العقائدي، 
وانتهاج مس�ارات الرؤية املستقبلية املبنية 
عىل الحداثة، ومواكبة وضخ روح العر يف 
النظرية السياس�ية املتبن�اة من قبل الدولة 
الصينية، انعكس�ت هذه التطورات بصورة 
إيجابية، ع�ىل اقتصاد الصني ومكانتها بني 
األمم، وتحولت الصني إىل قوة عاملية كربى، 

تق�ف بِندِّيَّ�ة م�ع الق�وى الك�ربى األخرى، 
واس�تعادة الصني موقعها يف املنظومة الدولي�ة، ومقعدها الدائم يف األمم 
املتح�دة، وهو حدث مفصيل يمثل انعطافة عاملية كربى، وإيذانا بتش�كل 
نظام دويل جديد، حيث تقف الصني عىل رأس أحد زواياه املهمة، وبدأ عداد 
أف�ول القوى االس�تكبارية بالعد التنازيل، فيما بدأ الع�د التصاعدي لقوى 

املستضعفني الذين تنتمي الصني إليهم بشكل حقيقي .
ثم�ة رس مهم ج�دا فيما ح�دث، إذ إن التجرب�ة الصينية؛ اس�تطاعت أن 
تس�توعب ظ�روف الص�ني ومكنون�ات ش�عبها بحكمة بالغ�ة، ونجحت 
يف صناع�ة ميكانيزم�ات الت�وازن، ب�ني التقالي�د واألفكار املتبن�اة برغم 
ظاهره�ا املتزمت الصارم، وبني متطلبات االنفتاح االقتصادي عىل العالم 
الخارجي، وانتهاج سياسات داخلية وخارجية معتدلة، وتم تصميم نظام 
حك�م يعرف فيه الحاك�م واملحكوم واجباته ومهام�ه وصالحياته بدقة، 

وكل ذلك ضمن مصلحة أمة املليار وأربعمائة مليون إنسان!
الالف�ت يف األم�ر أن التط�ور التقني يف الصني بات هو العن�وان األبرز، ويف 
الص�ني ثم�ة يشء جديد مده�ش يف كل ثانية، األمر ال�ذي أدخل الصني يف 

موقع مميز لم يدخله أحد قبلها، إنه عر الصني بكل جدارة.
 لق�د باتت الصني قوة متف�ردة ويف مختلف املجاالت، وهي بفضل العقول 
الت�ي تقودها، تتفوق يف كل يشء تقريبا، وبمنافس�ة رشيفة مع اآلخرين 
يف جميع املجاالت الجيوس�راتيجية، كاالقتصاد والتج�ارة والتكنولوجيا 
املتط�ورة وكثري من املجاالت األخرى.مناهج التطوير والتجديد، وعمليات  
ضخ دماء الحداثة يف كافة مجاالت الحياة، قائمة عىل قدم وساق وتجري 
بش�كل س�لس، وأهداف التصدي للفس�اد الداخيل، تتحقق يف كل دقيقة، 
ومعالج�ة  املعوق�ات والصعوبات منهج عمل يومي، وال يشء مس�تحيل 
يف الصني.كالم قبل الس�الم : تطورت الصني بصمت، ولم تلجأ إىل استعباد 
الش�عوب األخ�رى أو النيل م�ن كرامته�ا، أو االعتداء عليه�ا مثلما يفعل 
خصمها األمريكي، ويف الصني أنظمة إدارية ومالية واقتصادية مرسومة 
بعناي�ة فائق�ة، وثمة نظ�ام راٍق للمحاس�بة الذاتية، من خ�الل محاربة 

الفساد باملراجعة واإلصالح.
سالم..

ألواح	طينية	..	

قاسم العجرش ..

أسبوع يمضي على تحقيقات »ابن الخطيب« !

»التسويف« يطال »الفاجعة« والُمساءلة تالحق صغار الموظفين  
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

س�بعة أيام مضت ع�ىل املدة الت�ي حددها 
رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
فاجع�ة  ح�ول  التحقي�ق  نتائ�ج  إلع�الن 
والت�ي ج�رى  الخطي�ب  اب�ن  مستش�فى 
حره�ا بخمس�ة أي�ام الغري، لك�ن هذه 
النتائ�ج ل�م ت�َر الن�ور حتى لحظ�ة كتابة 
تقريرن�ا ه�ذا، وال�ذي مل�ح في�ه ن�واب يف 
الربمل�ان اىل أن اللجن�ة املش�كلة بخصوص 
الفاجعة االخ�رية لم تختلف كثريا عن آالف 
اللجان املش�كلة لالغراض التحقيقية طيلة 
الس�نوات الس�ابقة، يف إش�ارة واضحة اىل 
عدم استبعادهم إخضاع امللف اىل التسويف 

واملماطلة واملساومات السياسية.
الن�واب أك�دوا أن عودة الجلس�ات النيابية 
املقبل�ة س�تكون كفيل�ة باتخ�اذ إجراءات 
وتوصي�ات للحكوم�ة ش�أنها ع�دم ط�ي 
اقتص�ار  وع�دم  املل�ف،  ه�ذا  صفح�ة 
التحقيقات عىل املوظفني الصغار العاملني 
يف املستش�فى ال�ذي وقع�ت في�ه الحادثة 

االليمة.
وكان حري�ق ق�د الته�م مستش�فى اب�ن 
الخطي�ب املخصص لعالج مصابي فريوس 
كورون�ا يوم الس�بت امل�ايض، إث�ر انفجار 
الجه�ات  وبحس�ب  االوكس�جني،  قنان�ي 
االمني�ة ف�إن الح�ادث ق�د أس�فر عن 82 
شهيدا وأكثر من 110 جريح آخرين، وسط 
إرصار من قبل جه�ات رقابية برملانية بأن 
ه�ذه االحصائي�ة يف ارتفاع مس�تمر حتى 
الي�وم الثالث ع�ىل الحادثة، وس�ط فقدان 
العدي�د ممن تعرضوا اىل الحرق س�واء من 
املصابني أو م�ن الكوادر الطبية الخافرة يف 

يوم الحادثة داخل املستشفى.
ويف الي�وم الت�ايل عىل الحادث�ة وجه رئيس 

الوزراء مصطفى بس�حب يد وزير الصحة 
حس�ن التميم�ي ومحاف�ظ بغ�داد ومدير 
صح�ة بغ�داد الرصاف�ة والتحقي�ق معهم 
الكاظم�ي  الفاجعة.وق�رر  خلفي�ة  ع�ىل 
خالل الجلسة االس�تثنائية لجلسة مجلس 
ال�وزراء، إج�راء تحقي�ق برئاس�ة وزي�ر 
والع�دل،  التخطي�ط  ووزي�ري  الداخلي�ة، 
وعضوي�ة رئي�س هي�أة النزاه�ة، ورئيس 
دي�وان الرقابة املالية االتحادي، وممثل عن 

مجلس النواب »عضو مراقب«.
وحدد املجلس يف يوم الجلس�ة املنعقدة يوم 
ال��24 من الش�هر الج�اري، خمس�ة أيام 
إلنجاز التحقيق، عىل أن يقدم التقرير أمام 
مجلس الوزراء، ويمكن االس�تعانة بخرباء 

يف مجايل الداخلية والصحة.
إال أنه وعىل الرغ�م من ميض املدة املذكورة 
ع�ىل الحادثة ف�أن نتائج التحقي�ق الزالت 
غائبة ولم يتم الحديث عن مصريها، وسط 
مخاوف سياس�ية وش�عبية من خضوعها 
ملف�ات  م�ن  اآلالف  يف  كم�ا  للتس�ويف 
التحقي�ق التي ركن�ت يف رفوف النس�يان، 
وكذل�ك خضوع تلك النتائج اىل املس�اومات 
النيابي�ة، وس�ط  الكت�ل  ب�ني  السياس�ية 
تأكيدات من قبل أوس�اط سياسية عىل أن 
تل�ك النتائ�ج قد تط�ال وزراء ومس�ؤولني 
كب�ارا نافذي�ن حاليني وس�ابقني يف وزارة 
الصح�ة. وعىل إث�ر ذلك ش�هدت العاصمة 
بغداد تظاهرات من قبل املئات من املواطنني 
حملت رئيس ال�وزراء الكاظمي وحكومته 
مس�ؤولية الحادث، فيما توعد املتظاهرون 
الذي�ن قام�وا بقط�ع طريق قن�اة الجيش 
بع�د ليلة واح�دة م�ن الحادثة باس�تمرار 
اعتصاماتهم محذرين من تسويف مطالب 

إحالة املقرين اىل القضاء.

من جهته طالب النائ�ب عن دولة القانون 
كاط�ع الركاب�ي، رئي�س ال�وزراء بإع�الن 
نتائ�ج التحقي�ق بفاجعة مستش�فى ابن 
الخطي�ب بع�د انتهاء امل�دة الزمني�ة التي 
حدده�ا إلع�الن النتائج.وأض�اف أن هناك 
عمليات إلقاء قبض واستقدام بحق العديد 
من الشخصيات يف مستشفى ابن الخطيب 
من املفرض أن تعل�ن نتائجها للراي العام 

لبيان املقرين.
بدوره، أكد النائب عن تحالف الفتح عباس 
الزام�يل، أن »اللج�ان التحقيقية املش�كلة 
بخصوص حادثة مستش�فى ابن الخطيب 
لم تختلف طبيعتها وانتماءاتها عن اللجان 
املش�كلة بخص�وص الكث�ري م�ن امللف�ات 
التحقيقية س�يما الثقيلة منها، فبالتايل أن 
مص�ري نتائح التحقيقيات معرض بش�كل 
أو بآخ�ر اىل أن يكون مص�ريه كمصري تلك 

امللفات!«.
وق�ال الزام�يل، يف تري�ح ل�� »املراق�ب 
العراق�ي« إن »اليومني املاضيني قد ش�هدا 
صدور مذكرات قبض بحق موظفني صغار 
يف مسش�تفى ابن الخطيب وه�ذا جزء من 
التحقي�ق، لكن هذا االمر وحده ال يكفي بل 
يج�ب مالحقة ما أس�ماهم ب�� »عصابات 
الفس�اد« املنت�رشة يف وزارة الصحة والتي 
يف  العق�ود  ملف�ات  ع�ن  مس�ؤولة  ه�ي 
وزارة الصح�ة خصوص�ا االم�ور الفني�ة 
واالوكس�جني واالدوية، وهذه الجهات هي 
التي تس�ببت بهذه الكارثة بشكل أو بآخر 

ويجب أن يطالها التحقيق«.
وأش�ار اىل أن »مجل�س الن�واب س�تكون 
ل�ه وقفة ج�ادة مع عودة جلس�اته قريبا، 
للحد م�ن التأخري الحاص�ل يف إعالن نتائج 

التحقيقات الخاصة بالفاجعة«.

تغريدة

االعالمي الدكتور عالء مصطفى

تعتم���د  بس���يطة    بحس���بة 
قوائم اسالفه يمكن تحديد 
حصة قائم���ة رئيس الوزراء 
م���ن المقاع���د عن���د خوض 
االنتخابات بما ال يقل عن ٢٥ 
في اس���وأ االحوال و ٥٠ في 
غير  س���ابقة  وفي  أحسنها، 
متوقعة قدم الكاظمي هذه 
السلة الدسمة الى المنافسين 
عل���ى ام���ل رد الجميل بعد 

اعالن النتائج..
س���ؤال: في العرف السياسي 

هل هناك رد جميل؟!

وزير التعليم: استمرار الدوام الحضوري 
أو إيقافه بيد اللجنة العليا

املراقب العراقي/ بغداد...
الع�ايل  التعلي�م  وزي�ر  أعل�ن 
والبح�ث العلمي نبي�ل كاظم 
عبد الصاحب، امس الس�بت، 
أن الوزارة م�ع قرارات اللجنة 
العلي�ا للصح�ة والس�المة يف 
ح�ال وج�ود تهدي�د للوض�ع 
الصح�ي بم�ا يتعل�ق ب�دوام 
الجامع�ات والتعلي�م املدم�ج 
الحضوري�ة،  واالمتحان�ات 
مشي���را إىل االستمرار حاليا 
به�ذا الجانب لع�دم وجود أي 
ته���دي�د صحي.وق�ال عب�د 
الصاح�ب، يف تري�ح تابعته 
»املراقب العراقي« إن »الوزارة 
أع�دت دراس�ة متكامل�ة مع 
وزارة الربي�ة للنظر به����ذا 
املوض�وع يف ح�ال وج�ود أي 

تهديد صحي«.
 الفت�������ا إىل أن »التعلي�م 

املدم�ج س�ي���رفع مس�توى 
الخربات ل�دى الطلبة الس�يما 
الت�ي  التخصصي��ة  الكلي�ات 
املح����ارضات  تتطل�����ب 

العملية والتطبيقية مع امليض 
وج�ود  لع�دم  الجان�ب  به�ذا 
الوق�ت  يف  صح�ي  تهدي�د  أي 

الراهن«.

صمت الحكومة ازاء اعالن تركيا انشاء قاعدة في الشمال يفجر سخطا برلمانيا
املراقب العراقي/ بغداد...

اس�تغرب النائب عن كتلة صادق�ون النيابية محمد 
البل�داوي، ام�س الس�بت، صم�ت وزارة الخارجية 
العراقي�ة ورئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي من 

اعالن تركيا انش�اء قاعدة عسكرية يف شمال البالد، 
مبينا ان تلك الخطوة تعد اعالن حرب عىل العراق.

وقال البل�دوي، يف تريح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »اعالن الجانب الركي بانش�اء قاعدة عس�كرية 

يف ش�مال العراق يعد خطوة اس�تفزازية وهي اعالن 
ح�رب«، مبينا أن »س�كوت وزارة الخارجية ورئيس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي يثري اكث�ر من عالمة 
تعجب واستغراب لتجاهل الحكومة خرق السيادة«.

وأش�ار البل�داوي اىل أن »الكاظم�ي ل�م يطبق لغاية 
االن ق�رار الربملان بش�ان س�حب الق�وات االجنبية 
من العراق وبضمنها القوات االمريكية ما يس�تعدي 

وقفة سياسية ضد تلك التجاهالت املستمرة«.

نائب: التصويت على قانون جرائم المعلوماتية سيتم خالل الجلسة المقبلة

اتفاقات سرية بين األحزاب 
الكردية الكبيرة لتوزيع 

»الكراسي« تقلق الكتل الصغيرة

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد النائب عن كتلة صادقون فاضل الفتالوي، امس الس�بت،  
عىل رضورة تنفيذ قانون جرائم املعلوماتية بعد أن تم تعديله 
ومناقش�ة، الفت�ا اىل أن التصويت عليه س�يكون يف الجلس�ة 
الفت�الوي، يف تري�ح تابعت�ه »املراق�ب  القادمة.وأوض�ح 

العراقي« إن  »قانون جرائم املعلوماتية قد تم مناقشته للمرة 
الثاني�ة وهناك تعدي�الت واضافات عليه«، مبيناً انه »س�يتم 
التصوي�ت علي�ه يف الجلس�ة القادمة«.وأض�اف أن »قان�ون 
جرائم املعلوماتية يجب أن يطبق لضمان حقوق االفراد وعدم 
التجاوز او التدخل بما ال يعنيك ويجب أن ينظم بشكل يريض 

الجميع لضمان حفظ حقوق املواطنني«.وأشار اىل أنه »يجب 
أن يطب�ق تح�ت أرشاف منظم�ات املجتم�ع املدن�ي وحقوق 
االنس�ان بشكل يريض الجميع ويتوافق مع املواطنني“، مبيناً 
ان ”الربملان يجري االن  نقاش�ات مستمرة للتوصل إىل اتفاق 

بشأن الصيغة النهائية ملرشوع القانون«.

املراقب العراقي/ بغداد...
ب�دى النائ�ب هوش�يار عبدالل�ه، امس 
السبت، عن قلقه إزاء االتفاقات الرسية 
لتوزيع الك�رايس بني األح�زاب الكبرية 
إقلي�م  الصغ�رية يف  األح�زاب  وبع�ض 
كردس�تان، مؤكداً ان إجراء االنتخابات 
بدون رقابة دقيقة س�يجعلها اسوأ من 

االنتخابات السابقة.
»املراق�ب  تابعت�ه  تري�ح  يف  وق�ال، 
العراقي« أن�ه »يف الوقت الذي اعلن فيه 
عدم ترش�حي لالنتخاب�ات القادمة، ال 
أخف�ي قلق�ي إزاء االتفاق�ات الرسي�ة 
لتوزي�ع الك�رايس بي�����ن األح�زاب 
الكب�رية وبع�ض األح�زاب الصغرية يف 

االقليم«.
واض�اف »س�نبذل كل جهدن�ا لفض�ح 
أي�ة محاول�ة للتزوير ومص�ادرة إرادة 
الشعب، بدون رقابة دقيقة لالنتخابات 
ستكون اسوأ من االنتخابات السابقة«.

النجف..	أكرث	من	20	الف	عنصر	
أمين	لتنفيذ	الخطة	الخاصة	
بشهادة	االمام	عيل	)ع(	 املراقب العراقي/ االنبار...

اعل�ن قائ�د رشط�ة محافظ�ة االنب�ار 
ام�س  الفري�ق ه�ادي رزي�ج كس�ار، 
السبت، عن اعتقال 2 من ابرز املطلوبني 
خالل عملية امنية اس�تباقية استهدفت 
مدين�ة  جنوب�ي  الن�زوح  مخيم�ات 

الفلوجة.
وقال كسار، يف تريح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »ق�وة امني�ة م�ن قي�ادة 
رشط�ة االنب�ار نف�ذت عملي�ة نوعي�ة 
اس�تخباراتية  معلوم�ات  ورود  بع�د 
اف�ادت بوجود اثنني م�ن ابرز املطلوبني 
للق�وات االمنية وفق امل�ادة 4/ ارهاب ، 
ضمن خط�ة تعقب العن�ارص املطلوبة 
للقوات االمني�ة يف عموم مدن املحافظة 

لتطهريها من خاليا التنظيم النائمة«.
واضاف، أن »القوات االمنية تمكنت من 
اعتقالهم�ا بعد تلقيه�ا معلومات تفيد 
بان املس�تهدفني ارتكب�ا جرائم ارهابية 
ابان س�يطرة الجماعات االجرامية عىل 
مساحات واسعة من مدن االنبار، مبينا 
ان »الق�وات االمني�ة نقل�ت املعتقل�ني 
وس�ط اجراءات امنية مشددة اىل احدى 
املراك�ز االمنية للتحقي�ق معهما ملعرفة 

مدى تورطهم بالتهم املوجة ضدهم«.
وأش�ار كس�ار اىل أن »عملي�ة مداهمة 
مخيم�ات الن�زوح يف قض�اء العامري�ة 
تأتي ضمن عمليات تعقب املطلوبني من 
خالل االعرافات مع العنارص االجرامية 

للموقوفني داخل املراكز االمنية«.

املراقب العراقي/ النجف االرشف...
أعلن�ت محافظ�ة النجف ل�ؤي الي�ارسي، امس الس�بت، 
عن تعطي�ل الدوام لي�وم الثالث�اء املقبل بمناس�بة ذكرى 
استش�هاد االمام عيل )عليه السالم(، يف الوقت الذي اكدت 
في�ه قي�ادة رشط�ة املحافظة انه�اء جميع اس�تعداداتها 

لحماية الزائرين.
وقال قي�ادة الرشط�ة، إن »الخطة األمنية نوقش�ت خالل 
اجتماع أمني موس�ع، ش�ارك فيه كل التش�كيالت األمنية 
وتضمن�ت ن�رش دوري�ات ثابت�ة ومتحركة تأم�ني جميع 
الطرق«.وبدوره ايضا كش�ف اليارسي عن »مشاركة أكثر 
م�ن 20 الف عنر أمني بتنفيذ الخطة الخاصة بش�هادة 

االمام عيل وليايل القدر والتي ستبدأ مساء اليوم االحد«.

شرطة	االنبار	تقبض	عىل	مطلوبين	بتهمة	
»4	ارهاب«	يف	مخيمات	الزنوح	بالفلوجة

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

بالــوثيقـة

المستش���فيات  تغل��������ق  الصح���ة 
الكرفانية لعالج مصابي«كورونا«.
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االحد 2 أيار  2021 العدد 2579 السنة الحادية عشرة

أعلن�ت وزارة الزراع�ة ، ع�ن ع�دم الس�ماح بحركة نق�ل حم�والت الكميات 
املس�توردة من مادتي )الذرة الصفراء العلفية وكسبة فول الصويا( املستوردة 
ع�ن طريق اقليم كردس�تان وبأس�عار أقل من الكميات املس�توردة بواس�طة 
املوان�ئ يف الب�رة الفيحاء.وقالت ال�وزارة يف بيان ، إن “الكميات املس�توردة 
ع�ن طريق املناف�ذ الحدودية التابع�ة للحكومة االتحادية مش�مولة برضائب 
يع�ود ريعه�ا إىل وزارة املالية االتحادي�ة، مما يجعل أس�عارها عند عرضها يف 
األس�واق املحلي�ة أعىل م�ن مثيالتها املس�توردة، عن طريق اقليم كردس�تان، 
كونها التخضع لنفس النظام الرضيبي، وبالتايل يفقدها القدرة عىل املنافس�ة 
العادلة مع الكميات املس�توردة ع�ن طريق اقليم كردس�تان”.وأضاف البيان 
أن “وزارة الزراع�ة قررت وخدمة للصالح الع�ام وباعتبارها الجهة القطاعية 
املختص�ة، عدم الس�ماح بحركة نقل حموالت الكميات املس�توردة من مادتي 
)ال�ذرة الصفراء العلفية وكس�بة ف�ول الصويا( من اقليم كردس�تان إىل باقي 

محافظات العراق.

الزراعة تمنع دخول الذرة الصفراء وكسبة 
فول الصويا المستوردة عبر كردستان

توقفت البورصة الرئيس�ية يف س�وقي الكف�اح والحارثية 
بالعاصم�ة العراقي�ة بغ�داد، عن الت�داول نتيج�ة الحظر 
الش�امل الذي تم تطبيقه خالل الف�رة املاضية من يومي 
الجمع�ة والس�بت.وقال مص�در، إن البورص�ة الرئيس�ية 
يف س�وق الكف�اح والحارثية ببغ�داد توقفت ع�ن التداول 
نتيج�ة تطبي�ق الحظر الش�امل.وأضاف أن أس�عار البيع 
وال�راء اس�تقرت يف محال الصريف�ة باالٔس�واق املحلية 
التي فتحت البعض منها ابوابها يف بغداد، حيث بلغ س�عر 
البي�ع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اس�عار الراء 

147250 دينارا لكل 100 دوالر امريكي.
واش�ار اىل ان البورصة يف اربيل عاصمة اقليم كردستان لم 

تشهد  تداوال ايضا لوجود عطلة رسمية فيها.

الدوالر يستقر مع توقف البورصة 
االقت�صاديالعراقية عن التداول جراء الحظر

»تسونامي« االستيراد ينسف »ُصِنَع في العراق« .. أكثر من 100 ألف معمل معطل والصناعيون »ُمسرَّحون«
في عيد العمال لم تبَق سوى التهاني

 وق�د حدثنا ع�ن أيام عمل�ه وهو 
فخور بذل�ك وإنجازاته التي حصل 
عىل شهادات تقديرية من خاللها، 
وهذه الظاهرة كم�ا يحدثني عنها 
بع�ض الزم�الء هي الوحي�دة التي 
يش�عر بها س�كان منطقت�ه بعيد 

العمال.
الي�وم يف عراقن�ا الجدي�د اختف�ت 
مظاه�ر االحتف�ال بعي�د العم�ال 
املصان�ع  أغل�ب  توق�ف  بس�بب 
العراقي�ة الت�ي تقدر ب�� 100 ألف 
م�روع صناع�ي بس�بب غي�اب 

الدعم الحكومي للصناعة الوطنية 
وهناك عرات املش�اريع الزراعية 
وتربي�ة الحيوان�ات كان�ت تحقق 
االكتفاء الذاتي , بل إن هناك بعض 
النخ�ب السياس�ية ترف�ض إعادة 
تدوير املاكن�ة الصناعية , ولم نعد 
نسمع سوى تهاني املسؤولني لكن 

ملن؟ فال أحد يعرف !.
فاض�ل  الن�واب،  مجل�س  عض�و 
الفت�الوي طال�ب ، حكومة رئيس 
الكاظم�ي،  مصطف�ى  ال�وزراء، 
بالنظر يف إعداد املش�اريع املتوقفة 

يف أغلب املحافظات العراقية، والتي 
من ش�أنها أن ترجع باملردود املايل 

للدولة.
وقال الفتالوي، إن أغلب املحافظات 
العراقي�ة تعاني توق�ف الكثري من 
املش�اريع واملعامل املحلية الكبرية 
الت�ي م�ا ت�زال مش�لولة الحركة، 
ص�ب  الحكوم�ة  ع�ىل  وبالت�ايل 
املوضوع  اهتمامها، ومعالجة هذا 
بأرسع وق�ت بالتزامن م�ع موعد 

إقرار موازنة 2021«.
وأض�اف أن »املجتم�ع يتكون من 
طبقات، ونسبة الفقر بدأت ترتفع، 
وه�ذا يحت�م ع�ىل خل�ق سياس�ة 
اقتصادية، فضال عن أن إعادة فتح 
املعامل واملصانع وإكمال املشاريع  
التي لها أثر إيجابي كبري، يف تطور 

وازدهار البالد.
الخب�ري  أك�د  الش�أن  ه�ذا  ويف 
االقتص�ادي لطي�ف العكي�ي ، أن 
»هن�اك 80 ألف م�روع صناعي 
وأكثر من 80% من املصانع متوقفة 
بسبب االنقطاع املستمر للكهرباء، 

فضال عن وجود قرابة عرين ألف 
مروع متوقف بسبب حاجته إىل 
تأهيل اآللي�ات وتوفر املواد األولية 

الفني�ة، وه�ذه األخرية  والعمال�ة 
هاجر أغلبها بع�د االحتالل نتيجة 
تدهور الوضع األمن�ي, وهذا االمر 

أدى اىل ارتفاع مع�دالت البطالة يف 
البالد اىل نس�ب كبرية , ما انعكس 
س�لبا ع�ىل الواقع املعي�ي ملاليني 

العراقيني«.
 ( اتص�ال م�ع  يف  العكي�ي  وق�ال 
إن »املصان�ع  العراق�ي(:  املراق�ب 
املهم�ة  املقوم�ات  م�ن  واملعام�ل 
البل�دان  اقتصادي�ات كل  يف دع�م 
م�ن أجل تحقي�ق االكتف�اء الذاتي 
الحصول  وبالتايل  وتصديرالفائض 
عىل إي�رادات مالي�ة ، فالعراق من 
البلدان التي تضم  أعدادا كبرية من 
املصان�ع التي بعضها اس�راتيجي 
يف صناع�ات مختلفة, لك�ن هناك 
أجن�دات يق�ف وراءه�ا الكثري من 
والداخلي�ة  الخارجي�ة  الجه�ات 
هدفها إبقاء العراق بلدا مس�توردا 

ذات نزعة استهالكية«.
من جهت�ه أك�د املختص بالش�أن 
االقتصادي حس�ني ع�الوي , أن » 
الظروف قد تغ�ريت فباألمس كان 
لعي�د العمال طعم خ�اص , واليوم 
اختفت جمي�ع مظاه�ر االحتفال 
، فحت�ى العم�ال اختف�وا بس�بب 
توقف الصناعة الوطنية، بعد قيام 
بع�ض املنتفع�ني من السياس�يني 

ببي�ع املصانع الكب�رية بثمن زهيد 
, والبعض اآلخر من املصانع ذهب 
لالس�تثمار م�ن قبل مس�تثمرين 
حوا العمال القدماء واس�تعانوا  رسَّ

بالعمالة االجنبية«.
وقال عالوي يف اتصال مع ) املراقب 
الحكوم�ة  »ق�رار  إن  العراق�ي(: 
بتخفي�ض قيم�ة الدين�ار انعكس 
س�لبا عىل إع�ادة تدوي�ر الصناعة 
العراقية بسبب ارتفاع أسعار املواد 
االولية املس�توردة , فالتخفيض لم 
يس�هم يف إع�ادة املعام�ل للعمل , 
بل أس�هم بش�كل كبري يف تدمري ما 

تبقى من الصناعة الوطنية«.
يشار اىل أن رئيس اتحاد الصناعات 
العراقية , كان قد كشف عن وجود 
54 ألف مروع مسجل يف االتحاد، 
ل�دى  م�روع  أل�ف   21 وكذل�ك 
التنمية الصناعي�ة، وأكد  مديري�ة 
توقف نحو 90% من هذه املشاريع 
الحيوية، بس�بب ع�دم القدرة عىل 
املنافس�ة، لعدم وج�ود بنى تحتية 

مثالية مثل املدن الصناعية.

محمد حس���وني )عامل متقاعد( ما زال حتى اليوم يلبس 
بدلته العمالية الزرقاء ويقف في باب منزله واليستطيع 
التحرك بس���بب إصابته أثناء عمله وهو يس���تقبل المارة 
في محلته الس���كنية في منطق���ة الجعيفر بجانب الكرخ 
ويتلقى التهنئة بعيد العمال , فقد تعود أهل منطقته 

على تهنئته في اليوم االول من شهر أيار.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

اكد عضو لجنة االتص�االت النيابية النائب اقبال اللهيبي 
، ب�ان الرخصة الرابع�ة للهاتف النقال يف العراق س�رى 

النور قريبا.
وقال�ت اللهيبي ،ان” لجنتها تدعم مروع طرح رخصة 

رابعة للهاتف النق�ال يف العراق وهناك جهود تبذل حاليا 
م�ن قب�ل وزارة االتصاالت يف هذا االتج�اه من اجل دفعه 
لالم�ام نظ�را للفوائ�د االقتصادي�ة املتعددة الفت�ا اىل ان 

الرخصة سرى النور قريبا”.

واضافت اللهيبي،ان” طرح رخص�ة للهانف النقال تدار 
حكوميا س�يخلق مميزات متعددة ابرزها رخص الكلفة 
ودف�ع الركات االخ�رى ملبدا التنافس�ية االيجابية التي 
تسهم يف تحسني االداء وخفض الكلفة باالضافة اىل انها 

س�تدر اموال لخزينة الدولة باعتب�ا قطاع االتصاالت من 
القطاعات االكثر نش�اطا ليس يف العراق فحسب بل دول 

العالم”.
واش�ارت اىل ان” ط�رح الرخص�ة الرابع�ة يحتاج بعض 

الوق�ت لكن هناك دعم نيابي ل�الرساع بتحقيقه يف اقرب 
فرصة ممكنة”.

وتوجد يف العراق 3 رشكات مس�يطرة عىل قطاع الهواتف 
النقالة وهي تغطي جميع مناطق البالد.

االتص��االت الني��ابي��ة: ال�رخص�ة ال�رابع�ة لله�اتف النق��ال ست��رى الن��ور ق��ريب�ا

أرقام واقتصاد

مليارات دينار قيمة 
االسهم التي تم تداولها 

في البورصة العراقية 
خالل اسبوع

 4

ألف برميل يوميا كمية 
الصادرات النفطية 

العراقية الى امريكا خالل 
االسبوع الماضي 

  270

العراق يحتل المرتبة الرابعة عالميا في انتاج التمور

واسط تعلن زيادة حصتها من الكهرباء الى 650 ميغاواط

أعلن�ت وزارة الزراعة ، عن اس�تعادة العراق 
مكانته الس�ابقة بص�ورة تدريجيَّة بصدارة 
الدول املنتجة للتمور وتصدره املرتبة الرابعة، 

مؤكدة بلوغ إنتاجه املحي 735 الف طن.
وقال املتحدث باس�م الوزارة حميد نايف ، إن 
“البالد اس�تكملت عملية تصدي�ر اخر وجبة 
م�ن محصول التمور للعام املايض إىل الخارج 
برق�م يقرب م�ن 600 الف طن م�ن مختلف 
األنواع”، مؤكدا “تص�در البالد املرتبة الرابعة 

ضمن التسلسل العاملي للدول املنتجة”.
وأض�اف ناي�ف أن “ل�وزارة الزراع�ة ال�دور 
الس�اند بتع�ايف بس�اتني النخيل الت�ي وصل 
عدده�ا حالي�ا إىل 17مليون نخل�ة، باعتماد 
ق�رار منع اس�ترياد مادت�ي التم�ور والدبس 

خالل العام 2019، ما قدم دافعا كبريا للفالح 
العراقي لالهتمام بتلك البساتني وتنميتها”.

واش�ار إىل أن “ال�وزارة رفع�ت س�عر رشاء 
التم�ور من الفالحني إىل 700 الف دينار للطن 
ب�دال م�ن 200 الف دين�ار، اضاف�ة إىل الدعم 
اللوجس�تي املتمث�ل بمكافحة اف�ات النخيل 
ورش املبي�دات بص�ورة دوري�ة”، موضح�ا 
أن “حج�م االس�تهالك املح�ي مل�ادة التمور 
يبل�غ 150 إىل 200 الف طن س�نويا، وهو ما 
دع�ا ال�وزارة إىل تصدير الكمي�ة املتبقية من 
اإلنتاج”.وتاب�ع ناي�ف أن “تصدي�ر التم�ور 
ت�م إىل دول الهند وتركيا وس�وريا واالمارات 
األس�واق  وبنغالدي�ش، فض�ال ع�ن بع�ض 

االوروبية واألمريكية”.

أعلن�ت محافظ�ة واس�ط ، ع�ن موافق�ة وزارة 
الكهرباء عىل زيادة حص�ة املحافظة من الطاقة 
اىل 650 ميغاواط.وق�ال محاف�ظ واس�ط محمد 
جميل املياحي يف بيان، إن “وزارة الكهرباء وافقت 
ع�ىل طلب تقدمت ب�ه املحافظة لزي�ادة حصتها 

من الطاق�ة لتبل�غ 650 ميغاواط ب�دال من 480 
ميغاواط الحالية”، مضيفا ان “الحصة االضافية 
س�ربط عرب الش�بكة اعتبارا من منتصف ش�هر 
ايار الحايل”.وأضاف املياحي، أن “املوافقة جاءت 
اثر مطالبات تقدمت بها ادارته اىل وزارة الكهرباء 

وتعهدها بدف�ع تكاليف اج�ور الطاقة االضافية 
من حص�ة املحافظة ملبالغ الب�رودوالر”، مؤكدا 
“تش�كيل لجن�ة مختص�ة لرفع التج�اوزات عىل 
الش�بكة الوطني�ة من قب�ل الدوائر واملٔوسس�ات 

الحكومية ودور املواطنني واملحال التجارية”.

االنقطاع�ات  س�بب  واس�ط  محاف�ظ  وارج�ع 
الحاصلة خالل س�اعات التجهي�ز اىل “العوارض 
الت�ي تحصل نتيجة ارتفاع االٔحمال عىل الش�بكة 
والت�ي تٔودي اىل عطل املحوالت وانصهار املغذيات 

وليست بسبب كمية الطاقة املجهزة”.

رئيس مجلس الخدمة 
االتحادي يكشف عن 

الفئات المشمولة بالتعيين
كش�ف مجل�س الخدم�ة االتح�ادي محم�ود التميم�ي ، عن 
الفئات املش�مولة بالتعيني يف موازنة 2021.وذكر التميمي أن 
“نص قانون املوازنة كان واضحاً وش�مل فئة االطباء واملهن 
الصحية املشمولني بقانون رقم 6 إضافة اىل حملة الشهادات 
العلي�ا والخريجني االوائل”، موضح�ًا أن “آلية تعيني اصحاب 
العقود من 5 س�نوات وأكثر هي ذات اآللي�ة التي نص عليها 
القانون وأبرز عواملها معيار الخدمة وتوفر الدرجة التي يتم 
التثبيت من خالل الوزارة أو الهيئة مبارشة”.وأكد أن “الدرجة 
الوظيفي�ة تتوفر من نفس الدائرة او املؤسس�ة”، الفتاً اىل أن 
“ذلك يشمل جميع املؤسسات الحكومية سواء كانت وزارات 
او هيئات”.وتاب�ع أن “قضي�ة التعيين�ات محكومة بقانون 
املوازن�ة”، مضيف�اً أن “تعي�ني الخريج�ني االوائ�ل او حملة 
الشهادات يحدد من خالل نسب التوظيف والتي تدخل ضمن 
برنامج التوظيف حسب النس�ب القانونية”.وبشأن الحاجة 
الفعلي�ة للموظفني، بني التميمي أن�ه “ال توجد حاجة فعلية 
معين�ة للتوظي�ف، حي�ث إن وزارة الصح�ة تس�تقبل جميع 
الخريجني املش�مولني بقانونها، وأي مخرجات متعلقة بهذه 
ال�وزارات تذهب لها”.وبني التميمي أن “قانون املوازنة أوقف 

جميع التعاقدات سواء مع املتقاعدين أو غري املتقاعدين”.

انخفاض أسعار خام البصرة 
الخفيف وارتفاع الثقيل

انخفضت أسعار خام البرة الخفيف ، بالتزامن 
مع انخف�اض الخام�ات األخرى لربن�ت والخام 
االمريك�ي، فيما ش�هد خ�ام الب�رة الثق���يل 

ارتفاعا.
وانخف�ض نف�ط البرة الخفيف املصدر آلس�يا 
إىل 66.07 دوالراً للربمي�ل بمقدار 1.63 دوالر، أو 
بنس�بة 2.41% عن ي������وم الخميس املايض، 
فيم�ا س�جل����ت أس�عار خام الب�رة الثقيل 
63.79 دوالرا للربمي�ل بأرتف�اع بلغ�ت نس�بته 

.%2.75
الخفي�ف 67.25دوالرا  العرب�ي  الخ�ام  وس�جل 
للربميل، وس�جل مزيج مرب�ان اإلماراتي 65.85 
دوالرا للربميل، في������ما س�جل مزيج سهران 
وبل�غ  للربمي�ل،  دوالرا   65.45 الجزائ������ري 
س�ع�������ر بون�ي الخفيف النيج�ريي 64.99 
 65.73 االنغ����ويل  وجي�����راس�ول  دوالرا، 

دوالرا.
وكانت أس�عار النف�������ط العاملية انخفضت 
ليغل�ق خ�����ام برنت عىل 66.66 دوالرا، وخام 
غ�رب تك�����س�اس األمي���رك�ي عىل 63.48 

دوالرا.

اعت�ربت  لجنة االقتص�اد واالس�تثمار النيابية 
،  قان�ون الضم�ان االجتماع�ي اح�د االس�س 
االقتصادية، مبينة ان تريع القانون يسهم يف 
انهاء اعتماد الش�باب عىل القطاع الحكومي يف 

التعيينات.
وقال�ت عض�و اللجن�ة ندى ش�اكر ج�ودت ان 
“جميع االزم�ات والتظ�����اهرات الحالية يف 
العراق ترجع لع������دم وجود فرص تعينات 
ع�ن  فض�ال  الحك��������وم�ي  القط�اع  يف 

الخدمات “.
واضاف�ت ج�ودت ان “تريع قان�ون الضمان 
االجتماع�ي ال�ذي يمنح القط�اع الخاص حقه 
الش�باب ع�ىل  اعتم�اد  يف  يس�هم  التقاع�د  يف 
القط�اع الخاص بدال من العام”، مبينة أن “تلك 
الفقرات ستكون بمثابة احد االسس االصالحية 
لالقتصاد العراق وتنهي ازمة كبرية يعاني منها 

ماليني املواطنني”.
وكان أعض�اء بمجل�س الن�واب أك�دوا يف وقت 

س�ابق، اهمي�ة قان�ون الضم�ان االجتماع�ي 
والتقاع�د للعم������ال يف القط�اع الخ�اص ، 
مش�����ريين اىل ان القانون س�يضمن حقوق 
املالي�ني م�ن املواطن�ني العامل�ني يف القط�اع 

الخاص.

االقتصادية النيابية: قانون الضمان 
االجتماعي يسهم في انهاء ازمة التعيينات

خبير اقتصادي يؤكد ضرورة تفعيل االستثمار 
لخفض معدالت الفقر والبطالة بين الشباب

اك�د الخب�ري يف الش�أن االقتص�ادي صف�وان ق�ي 
،اهمي�ة تفعي�ل دور االس�تثمار املح�ي واالقليم�ي 
والدويل بازالة جميع العقبات امامه لخفض معدالت 
الفق�ر والبطال�ة بني الش�باب.وقال ق�ي:« يف ظل 
توجه حكومي يتنام�ى باتجاه خلق فرص عمل من 

خ�الل القطاع الخاص النظامي ، البد من تفعيل دور 
االس�تثمار املح�ي واالقليمي وال�دويل . وهذا يتطلب 
ازال�ة جميع العقب�ات امام ذلك »، مش�ريا اىل اهمية 
اعط�اء ضمانات حكومي�ة المكانية اس�رداد رأس 
امل�ال بالقيم�ة الدوالري�ة لالس�تثمار ، باالضافة اىل 
تحديد خارطة دقيقة للفرص االس�تثمارية يف جميع 

القطاعات ويف جميع انحاء العراق .
الي�وم  العراق�ي يتطل�ع  واش�ار اىل :« ان الش�باب 
للعم�ل والب�د من اس�تيعاب ه�ذه الطاقات بش�كل 
يمكن االقتصاد العراقي م�ن اخذ مكانته يف املنطقة 
وعاملي�ا ، م�ع رضورة التحرك لجذب االس�تثمار من 
مختلف مناشئه وتفعيل املشاركة مع قطاع التأمني 
ال�دويل للمس�اهمة يف ازال�ة املخاطر الت�ي يفكر بها 
املس�تثمرون ».وتاب�ع ان » العراق يتمت�ع بامكانية 
عالي�ة لج�ذب ه�ذه االم�وال ويف كل القطاعات ، كل 
ذلك س�ينعكس عىل دخ�ول العراق اىل عال�م التنويع 
االقتص�ادي ويس�هم يف االس�تقرار امل�ايل وتخفيض 

معدالت الفقر والبطالة ».
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شكل جديد من الجرائم السعودية

المراقب العراقي/ متابعة
قب�ل نح�و س�ت س�نوات قام�ت الس�عودية 
بتش�كيل تحالف دويل لش�ن حرب بربرية عىل 
أبناء الش�عب اليمن�ي بحجة أنها تري�د إعادة 
الرشعي�ة للرئيس املس�تقيل »عبد ربه منصور 
ه�ادي« ولكن بعد مرور وقت قصري تكش�فت 
نواي�ا الري�اض الخبيث�ة، وخاصة أنه�ا كانت 
تس�تخدم الكثري من األس�لحة املحرم�ة دولياً 
لقت�ل األطف�ال يف اليمن وأصب�ح ال يخفى عىل 
أح�د ال�دور الخبيث واملش�بوه الت�ي قامت به 
واشنطن ولندن بمس�اندتهما لتحالف العدوان 
الس�عودي يف عدوان�ه عىل أطف�ال اليمن خالل 
الس�نوات الس�ت املاضية من خ�الل تقديم كل 
أش�كال الدعم العس�كري لها، يف ظ�ل التواطؤ 
االممي والتعامي عن جرائم نظام »آل س�عود« 
بح�ق أطفال اليم�ن الذين تنت�رش بينهم اليوم 
العديد م�ن االم�راض واالوبئة القاتل�ة نتيجة 

استخدام السعودية االسلحة املحرمة دولياً.
ويب�دو أن االم�وال الهائل�ة الت�ي تملكها دول 
تحالف العدوان من بيع النفط بش�كل جنوني، 
الس�عودين واإلماراتي�ن  اعط�ت املس�ؤولن 
انطباعا بات متج�ذرا يف داخلهم، أن بإمكانهم 
أن يقول�وا ويفعلوا ما يش�اؤون، حتى لو كان 
م�ا يقولونه هذيان وما يفعلونه اجرام، كما يف 
تربير عدوانهم عىل الش�عب اليمني، وانكارهم  
االطف�ال، وضغطه�م ع�ىل  اآلالف م�ن  قت�ل 
الدول العربية واالس�المية للتطبيع مع الكيان 
االرسائي�ي، وبيعه�م للقضي�ة الفلس�طينية، 
وباق�ي  و«داع�ش«  للقاع�دة  وصناعته�م 
الجماع�ات التكفريي�ة االخ�رى وتصديرها اىل 

العالم اجمع.
وعىل صعيد متصل، كش�ف تقرير جديد لألمم 
املتحدة أن نصف أطفال اليمن يعانون من سوء 
التغذي�ة والجوع يه�دد حي�اة 400 ألف منهم 
ويقول املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي 
»ديفي�د بيس�ي«، »إن األزم�ة يف اليم�ن ه�ي 
مزيج س�ام من الرصاع واالنهي�ار االقتصادي 
والنق�ص الح�اد يف التمويل«، مؤك�دا أن هناك 
حال للج�وع وهو توفري الغ�ذاء وإنهاء القتال. 
كم�ا حذرت وكاالت األم�م املتحدة يوم الجمعة 
املايض م�ن أن نص�ف أطفال اليم�ن ممن هم 
دون سن الخامسة سيعانون من سوء التغذية 
ه�ذا الع�ام، مش�رية إىل احتم�ال م�وت مئات 
اآلالف منهم إذا لم تس�د املس�اعدات اإلنسانية 
حاجاتهم األساسية. وصدر بيان أممي مشرتك 
عن كل من منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة 
الطفول�ة، وبرنامج األغذي�ة العاملي، ومنظمة 
الصحة العاملية، حيث حذرت فيه من أن »سوء 
التغذي�ة الح�اد يهدد نصف األطفال دون س�ن 
الخامس�ة يف اليمن عام 2021« وهذا يشمل ما 

يقرب من 2.3 مليون طفل. 

ويف الس�ياق نفس�ه، قالت املنظم�ات األممية 
»م�ن املتوق�ع أن يعان�ي 400 ألف م�ن هؤالء 
األطف�ال م�ن س�وء التغذي�ة الح�اد الش�ديد، 
ويمكن أن يموتوا إذا ل�م يتلقوا عالًجا عاجاًل« 
ويمث�ل هذا الرقم زيادة قدره�ا 22% عما كان 
علي�ه الحال عام 2020. وحذرت املديرة العامة 
لليونيسف هنرييتا فور من أن كل يوم يمر من 
دون تحرك سيموت مزيد من األطفال، مضيفة 
إن املنظمات اإلنسانية بحاجة ماسة إىل املوارد 
والوصول دون عوائق إىل الس�كان عىل األرض. 
وإضاف�ة إىل ذل�ك، توقع�ت منظم�ات األم�م 
املتحدة أن تعاني ح�وايل 1.2 مليون مرضع أو 
حامل من سوء التغذية الحاد يف العام الجاري.

واس�تمراراً لجرائم تحالف العدوان الس�عودي 
اإلمارات�ي يف ح�ق الطفول�ة يف اليمن، كش�ف 
الس�يد »عب�د املل�ك الحوث�ي«، قبل ع�دة أيام 
معلوم�ات خط�رية ح�ول عصاب�ات االتج�ار 
باألطف�ال يف اليمن. وقال الس�يد »عب�د امللك« 
يف محارضت�ه الرمضاني�ة ال�� 15 إن األجهزة 
األمنية كش�فت قبل أشهر عن وقوع عصابات 
إجرامي�ة تتاجر باألطفال، مم�ن يتم تهريبهم 

إىل السعودية ودول الخليج واستغاللهم يف عدة 
مجاالت.

وأض�اف أن العصابات تقوم بف�رز االطفال إىل 
ث�الث فئات االصح�اء منهم يباع�ون باألعمال 
الش�اقة والتهري�ب، والبع�ض منه�م يباعون 
لالستغالل الجنيس والبعض يستغلون للتسول 
لصالح تلك العصابات. ولفت الس�يد »عبد امللك 
الحوث�ي« إىل أن تلك العصابات تمارس االتجار 
باألعضاء البرشي�ة لألطفال، مؤكداً يف س�ياق 
محارضت�ه أن تل�ك العصاب�ات مرتبطة بدول 
تحالف العدوان الس�عودي اإلمارات�ي وباملافيا 

األوروبية واألمريكية.
وع�ىل ه�ذا املن�وال نفس�ه، ي�رى العدي�د من 
املراقب�ن أن تحال�ف الع�دوان الس�عودي دّمر 
الحي�اة  املاضي�ة مقوم�ات  الس�نوات  خ�الل 
والبن�ى التحتية للش�عب اليمني من منش�آت 
مدني�ة، ومصال�ح حكومي�ة، كم�ا اس�تخدم 
غارات�ه  يف  دولي�اً  محرم�ة  أس�لحة  الع�دوان 
س�كنية  مب�ان  ع�ىل  والصاروخي�ة  الجوي�ة 
ومنش�آت تجاري�ة وصناعية مدني�ة، وفرض 
الع�دوان الحص�ار الظال�م والتجويع للش�عب 

اليمن�ي، وقت�ل األطفال والنس�اء، واس�تهدف 
الع�زاء وقاع�ات األف�راح وامل�دارس  ص�االت 
واملستش�فيات، وارتك�ب م�ا يزي�د ع�ىل أل�ف 
مجزرة م�ن مجازر اإلبادة الجماعية وتس�بب 
يف ن�زوح وتهجري جماعي لع�رشات اآلالف من 
أبناء الش�عب اليمن�ي. ووفقاً للقان�ون الدويل 
اإلنس�اني ومليثاق األم�م املتح�دة واالتفاقيات 
الدولية، فإن تل�ك الجرائم التي ارتكبها تحالف 
دول الع�دوان بحق اليمن أرضاً وإنس�اناً تعترب 
جرائم دولية ضد اإلنس�انية ال تسقط. كما أن 
منظمة األمم املتحدة ُتعترب مسؤولة مسؤولية 
دولي�ة وقانوني�ة ع�ن جمي�ع تل�ك الجرائ�م 
واالنته�اكات الجس�يمة للقانون ال�دويل، وتلك 
املس�ؤولية منبثق�ة م�ن ميثاق األم�م املتحدة 
واالتفاقيات واملعاه�دات الدولية املحددة ملهام 
والتزامات األمم املتحدة يف حفظ الس�لم واألمن 
الدولي�ن؛ ولكن نفط وأم�وال الخليج قد أغرى 
األم�م املتحدة التي تقاعس�ت خالل الس�نوات 

املاضية عن القيام بدورها الدويل.
وخالل الس�نوات الس�ت املاضي�ة كان تحالف 
العدوان الس�عودي ي�ربر عدوانه الغاش�م عىل 

اليم�ن ان�ه لدواع�ي حماي�ة األم�ن الوطن�ي 
واالقليم�ي من التهدي�دات اإليرانية، إضافة اىل 
ذريع�ة عودة الرشعية املزعومة، ولكن يف ضوء 
املس�ارات التي اخذها العدوان وكش�فه لكثري 
م�ن الحقائق التي تس�تبعد تمام�اً صحة تلك 
املزاع�م، تجل�ت الحقيق�ة يف أن أبرز األس�باب 
األكثر وضوح�ًا لهذا العدوان الرببري عىل أبناء 
الش�عب اليمن�ي، يتمثل يف أن يف أن الس�عودية 
واالم�ارات تنوب�ان ع�ن امري�كا وارسائي�ل يف 
خ�وض هذا العدوان الذي ه�و عدوان بالدرجة 
األوىل م�ن اج�ل ارسائي�ل وحماي�ة املصال�ح 
األمريكي�ة وخوف�اً من الصح�وة التي تفجرت 
عن�د كث�ري م�ن الرشف�اء يف املنطق�ة وب�روز 
قي�ادة قادرة عىل تحريك الش�عوب ضد هيمنة 
ق�وى الطغيان والج�ربوت امري�كا وارسائيل. 
وليس من املس�تغرب أن تخوض هذه الدويالت 
الع�دوان بالنياب�ة عنهم�ا ألن ق�وى الطغيان 
تل�ك تتعامل معهم�ا كواليات تابع�ة لهما وقد 
اقتض�ت مصلحته�ا ان تب�دو الح�روب الت�ي 
يش�عالنها يف املنطقة حروبا عربية عربية وأن 
تحمل هذه الدويالت عنها التبعات االقتصادية 

المراقب العراقي/ متابعة
كش�ف تقرير بش�أن حالة الدرع الصاروخية 
األمريكية، عن فش�ل وكالة الدرع الصاروخية 
األمريكية عام 2020 مرتن يف اختبار منظومة 
THAAD-Patriot املطورة للدرع الصاروخية.

وذك�ر التقري�ر أن وكال�ة ال�درع الصاروخية 
اخت�ربت منظوم�ة THAAD-Patriot مرتن، 
لكن كال االختبارين باءا بالفشل. وكان يخطط 
أوال إلط�الق 9 صواريخ مض�ادة. ثم اضطرت 
الوكالة بعد فشل إطالق الصاروخن املضادين 
إىل تأجي�ل 7 اختبارات أخرى بس�بب انتش�ار 
وب�اء “كوفيد – 19” يف الوالي�ات املتحدة، كما 

قيل.
يذكر أن THAAD-Patriot هي منظومة برية 
لل�درع الصاروخي�ة املخصص�ة للحماي�ة من 

الصواريخ متوسطة املدى عىل ارتفاع عال.
ويعم�ل خ�رباء الوكال�ة يف الوق�ت الراهن عىل 

تطوير وتحديث املنظومة لت�زود برادار أحدث 
للدف�اع  يتع�اون م�ع منظوم�ة “باتري�وت” 

الجوي.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف حساب »العهد الجديد« املعني بالشأن السعودي، عن اصدار ويل 
العهد الس�عودي محمد بن سلمان، أوامر بمنع أخيه األمري سلطان بن 
س�لمان من الس�فر، مش�ريا اىل ارتباك ش�ديد يف القرص امللكي يف األيام 

األخرية.
وكت�ب »العهد الجديد »يف تغريدة عىل تويرت: »ابن س�لمان ُيصدر أوامر 
منع من الس�فر ضد أخيه األمري )سلطان بن سلمان(. واألجواء تشهد 

ارتباكاً شديداً يف األيام األخرية«.
يشار إىل أن السعودية شهدت منذ تويل ابن سلمان والية العهد، حمالت 
اعتقاالت متكررة طالت أمراء س�عودين، وكان آخرها يف آذار/ مارس 
2020، حينم�ا ت�م اعتقال عرشة من أف�راد العائلة املالك�ة، وتضمنت 

مصادرة مبالغ كبرية من أموال األمراء.

»ارباك شديد« في القصر 
الملكي السعودي وابن سلمان 

يمنع أخاه من السفر

المراقب العراقي/ متابعة...
تمكن جهاز االس�تخبارات يف فيلق »عاش�وراء« التاب�ع لحرس الثورة 
االسالمية من كشف وتفكيك زمرة ما يسمى ب�«هبوط ايران« املعادية 

للجمهورية االسالمية االيرانية.
وتس�عى ه�ذه الزم�رة منذ نح�و 4 اع�وام لتوحي�د التي�ارات املعادية 
للجمهورية االسالمية االيرانية حول محور انصار امللكية وبتمويل من 

الحكومات الغربية والسعودية.
وعمل عنارص هذه الزمرة للظهور امام الكامريات بزي القوات املسلحة 
االيرانية واالدعاء بانهم منش�قون عنها وس�عوا عرب ق�راءة بيانات يف 

االجواء االفرتاضية الثارة الفوىض واالضطرابات يف البالد.  
وتمكن جهاز االس�تخبارات يف فيلق »عاش�وراء« التابع لحرس الثورة 
االسالمية من تفكيك وتوجيه الرضبة النهائية لهذه الزمرة املعادية من 

خالل كشف واعتقال عنارصها.
وق�ال احد عنارص هذه الزمرة املعادية يف اعرتافاته حول محاولة خداع 
املواطنن بارتداء الزي العس�كري انه س�عى منذ الع�ام 2018 بصورة 
مستمرة من خالل تطبيق »االنس�تغرام« بالزي العسكري لاليحاء بان 

القوات العسكرية تشعر باالستياء يف ايران.
وم�ن ثم ارتبط هذا العن�رص بانصار امللكية وواصل انش�طته املعادية 

للدولة.
وته�دف زم�رة »هبوط ايران« لفربك�ة وتضخيم االخب�ار الداخلية من 
اج�ل ان يواكبها الراي العام عن طريق االيح�اء بضعف الدولة يف ادارة 

الحكومة من النواحي االقتصادية والعسكرية والسياسية.
ومن ضمن اجراءات هذه الزمرة املعادية، ارس�ال صور لوسائل االعالم 
املعادي�ة يف الخ�ارج عن كتاب�ات عىل الج�دران بهدف االيح�اء بوجود 

الفوىض يف ايران.

استخبارات الحرس الثوري 
تفكك »زمرة معادية«

المراقب العراقي/ متابعة...
جددت رشكة النف�ط اليمنية، مطالبة 
األم�م املتح�دة واملجتمع ال�دويل العمل 
ع�ىل اإلف�راج ع�ن س�فن املش�تقات 
النفطي�ة املحتج�زة م�ن قب�ل تحالف 
العدوان األمريكي والسعودي والسماح 

بدخولها إىل ميناء الحديدة.
وحمل الناطق الرسمي للرشكة عصام 
املتوكل خالل وقفة احتجاجية نظمها 
موظف�و رشكة النف�ط اليمني�ة أمام 
مكت�ب األمم املتح�دة بحض�ور املدير 
عم�ار  املهن�دس  للرشك�ة  التنفي�ذي 
األرضع�ي، تحال�ف الع�دوان واألم�م 
املتحدة املس�ؤولية الكامل�ة يف املعاناة 
يعانيه�ا  الت�ي  اإلنس�انية  واملأس�اة 

الشعب اليمني.
وأشار إىل أن هناك حصارا واضحا عىل 

س�فن االستهالك العام ولم يسمح لها 
بالدخ�ول، حي�ث تم�ت القرصنة عىل 
سفينة مازوت تابعة لقطاع الكهرباء 
وباألمس تم اإلفراج عن سفينة تابعة 
يف  الخ�اص  القط�اع  مصان�ع  ألح�د 
حن س�فن االس�تهالك الع�ام ما تزال 
محتجزة رغ�م حصولها عىل تصاريح 

من األمم املتحدة.
وأكد الناطق الرس�مي، أنه ال يوجد أي 
قان�ون دويل أو إنس�اني أو عرف يجيز 
احتج�از الس�فن وه�ي تحم�ل طابع 
إنس�اني.. الفتا إىل أن هن�اك محاوالت 
واضحة لخلط امللف اإلنساني بامللفات 

العسكرية والسياسية.

وقال »الس�فن املخصصة لالس�تهالك 
العام تحمل طابعاً إنس�انياً وليس لها 
عالقة بامللف الس�يايس أو العس�كري، 
ولكنه�م مرصي�ن بش�كل واضح عىل 
خلط امللفات واستغالل معاناة الشعب 

اليمني«.
فيما ن�دد بيان ملوظف�ي رشكة النفط 
التعس�فية  باملمارس�ات  اليمني�ة، 
لتحال�ف العدوان األمريكي الس�عودي 
يف احتج�از س�فن الوق�ود واس�تمرار 

القرصنة البحرية عليها.
وطالب البيان، أح�رار العالم بالوقوف 
اليمن�ي  الش�عب  أبن�اء  جان�ب  إىل 
والضغ�ط بإتج�اه اإلفراج عن س�فن 
الوقود والسماح بدخول مليناء الحديدة 
ملن�ع حدوث كارثة إنس�انية إثر توقف 

القطاعات الخدمية والحيوية.

صنعاء تجدد مطالبة األمم المتحدة باإلفراج عن سفن المشتقات النفطية

فورين بوليسي: الهند »تحترق« ورئيس 
وزرائها يعبث

معاريف: تقرير »رايتس ووتش« قنبلة بأبوابنا 
وأمريكا قد تتخلى عنا

الواليات المتحدة تفشل في اختبار صواريخ 
مضادة جديدة

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
تح�ت عنوان “م�ودي يعزف عىل املوس�يقى فيما 
الهن�د تح�رتق” ن�رشت مجلة “فوري�ن بولييس” 
األمريكية مقاال للكاتب الصحفي كابيل كومريدي 
حمل فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي املسؤولية 
ع�ن الكارث�ة الصحية، التي تعرفها الهند بس�بب 

تفيش وباء كورونا.
وأك�د الكاتب أن م�ا يحدث يف الهن�د اآلن أكرب من 
مجرد أزمة صحية، بل هو مذبحة عّجل بها سلوك 
مودي “النرجيس الهندويس املتش�دد”، وحذر من 
مخاطر سلوكه عىل “أكرب ديمقراطية يف العالم”.

وحذر كومريدي، وهو مؤل�ف كتاب “الجمهورية 
الس�يئة: تاريخ مخترص للهن�د الحديثة”، من أن 
االنهيار الذي تش�هده الهند جراء األزمة الصحية، 

وهي أس�وأ أزمة ترضب البالد، كش�ف عن ضعف 
كف�اءة مودي وتهوره، وقد تمنح�ه عذرا لتعطيل 

الديمقراطية يف البالد.
وأش�ار الكاتب إىل أن رئيس الوزراء الهندي مودي 
أعلن انتص�ار بالده عىل ف�ريوس كورونا يف كلمة 
ألقاه�ا يف قم�ة افرتاضي�ة للمنت�دى االقتصادي 
العامل�ي يف 28 يناير/كان�ون الثان�ي م�ن الع�ام 
الح�ايل، اّدعى فيها أن الهن�د أنقذت “البرشية من 
كارثة كب�رية باحت�واء فريوس كورون�ا بطريقة 
فعالة”. وأشار الكاتب إىل أن مودي زعم يف يناير/
كانون الثاني أنه جّه�ز الهند ببنية تحتية خاصة 
للتصدي لفريوس كورونا، وتساءل عن تلك البنية 
اآلن يف الوق�ت ال�ذي يم�وت في�ه الهن�ود بأعداد 

قياسية بسبب الوباء.

المراقب العراقي/ متابعة ...
قال كات�ب إرسائي�ي إن »تقرير املنظم�ة الدولية 
األخ�ري الذي اتهم إرسائيل بتنفيذ سياس�ة الفصل 
العنرصي تجاه الفلسطينين، يعطينا انطباعا بأن 
العال�م كله ضدنا«. وأض�اف جاكي خوجي محرر 
الش�ؤون الغربي�ة يف إذاع�ة الجي�ش اإلرسائي�ي، 
يف مق�ال بصحيف�ة معاري�ف، أن »تقرير منظمة 
هيوم�ن رايتس ووتش، وهي إحدى أكرب منظمات 
حقوق اإلنس�ان يف العالم، ش�كل إلق�اء قنبلة عىل 
أبوابنا، عقب نرشها تقريراً شامالً يفحص طبيعة 
السيطرة اإلرسائيلية عىل الفلسطينين«. وأشار إىل 
أن »التقرير الحقوقي الدويل جاء يف مائتي صفحة، 
ورغ�م أن واضعيه تجنبوا مقارن�ة وضع إرسائيل 
مع جنوب أفريقيا، لكن الواضح أن االتجاه السائد 

يف إرسائيل يذه�ب نحو تقوية األغلبية اليهودية يف 
رشق القدس عىل العرب، وفرض سيطرة عسكرية 
املنظم�ة  ووثق�ت  الفلس�طينية،  املناط�ق  ع�ىل 
ترصيح�ات رئيس الوزراء بخصوص تطبيق خطة 
الض�م يف الضفة الغربية، ووج�دوا أن النية ظهرت 
يف اتفاق االئتالف الحكوم�ي«.  وأوضح أن »وزارة 
الخارجية اإلرسائيلية رفضت النتائج التي توصلت 
إليه�ا، مدعي�ة أن املنظم�ة تتخذ موقف�ا واضحا 
مناهض�ا إلرسائيل، وعملت لس�نوات عىل الرتويج 
ملقاطعته�ا، وزعم�ت أن�ه ال عالق�ة ب�ن التقرير 
والواق�ع وب�ن الحقائ�ق ع�ىل األرض، لك�ن م�ن 
املش�كوك فيه أن تتجاهل إرسائيل ه�ذه املبادرات 
الحقوقي�ة الدولية، أو وضعها تحت البس�اط، ألن 

طبيعتها تزداد حدة«.
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المافيا األوروبية واألميركية تتحالف 
مع العدوان لإلتجار بأطفال اليمن

المراقب العراقي/ متابعة...
برهن الفلسطينيون ابناء القدس واملناطق االخرى 
من الضفة الغربية بانتفاضتهم عىل فش�ل مسرية 

التساوم والخضوع لالحتالل الصهيوني الفاسد.
لقد اثبت الشعب الفلس�طيني بشجاعته وصموده 
واقدامه انه ش�عب حي ال يمكن ملش�اريع التسوية 
والتطبي�ع ان تفت يف عض�ده او تمنعه من التصدي 
للبلطج�ة االرسائيلي�ة الت�ي تج�اوزت كل املعايري 

االنسانية والدولية بشكل فظيع.
املنتفض�ون يف الواق�ع يث�ورون اليوم ع�ىل انظمة 
الخيان�ة التي س�وّل لها انهزامها االع�رتاف بالعدو 
الصهيوني املتعجرف الذي يعيث فسادا يف فلسطن 
واملنطق�ة وهو يظ�ن بانه م�ا م�ن رادع يردعه او 
قان�ون يعاقبه ع�ىل جرائمه وإرهابه وس�لوكياته 

العدوانية.
املراقب�ون واملحلل�ون لالوض�اع يف االرض املحتل�ة 
يؤك�دون جميع�ا ان ما يش�هده االقىص ه�و بداية 

النتفاض�ة ثالث�ة وازاء ذل�ك فان العالم االس�المي 
والعربي مطالب بالوقوف بشكل عمي مع انتفاضة 
املقدس�ين وتقديم الدعم امل�ادي واملعنوي لهم لئال 
تؤث�ر فيهم الضغ�وط االقتصادي�ة والحياتية التي 

تفتعلها تل ابيب ضد الشعب الفلسطيني املجاهد.
ويف ظ�ل هذه االج�واء الثورية يقف ابن�اء املقاومة 

الفلس�طينية س�ندا قويا وعزي�زا الخوانهم يف بيت 
املقدس وذلك عندما دكت صواريخهم يف قطاع غزة 

املستوطنات الصهيونية يف غالف القطاع.
املحتج�ن  املتظاهري�ن  معرك�ة  ان  املؤك�د  فم�ن 
ومعركة املقاومن واحدة وان انتفاضة القدس هي 
اس�تمرار لكفاح فلس�طيني مرير عم�ره اكثر من 
80 عاما وهو كف�اح لن يرىض باقل من تطهري كل 
االرض املحتلة واملسجد االقىص من دنس الصهاينة 

العتاة.
ومن الواضح ان ثمة جهادا فلس�طينيا يزداد حراكا 
وعنفوان�ا عىل اعتاب يوم القدس العاملي يف الجمعة 
القادم�ة واالخرية من ش�هر رمضان املب�ارك ، ويف 
ذلك مؤرش عىل اس�تعدادات ش�عبية يمكن ان تغري 
مس�ار املواجهة والنضال ضد العدو الغاصب، وهذا 
ما يخش�اه زعم�اء الصهاينة الذين بات�وا يحملون 
نتنياهو مسؤولية غطرسته وحقده الدفن ضد كل 

ما هو فلسطيني واسالمي ونهضوي يف املنطقة.

انتفاضة االقصى على أعتاب يوم القدس



بما أن خري الكالم ما طال ودل ولم ُيمل، وأن »اللبيب باإلش�ارة يفهم«، 
فسأكتفي بالقول واإلدالل واإلشارة اىل ما أبتغي الوصول اىل معناه، وإال 
فأل�ف مقال ومقال لن يحتوي م�ا أريد قوله، وألف صفحة وصفحة لن 
تض�م ما أن�وي كتابته، وألف ليلة وليلة لن تكفين�ي ألنقل بوحي وبوح 
أكثر من ثمانية وثالثني مليون إنس�ان، باتت أحالمهم آيلة للخيبة، بعد 
أن خرج�وا من تغيري ع�ام 2003 خايل الوفاض حت�ى من خفي حنني، 
بعد أن عولوا عىل انقش�اع نظام البعث باستبداله بنظام، يأخذ بيد البلد 
اىل حيث األمان واالس�تقرار. إذ لم ي�أِت ذاك التغيري الجذري أكله نرضة 
وال لذي�ذة كما ينبغي أن تكون، بل عىل العكس، فقد ذاق العراقيون بعد 
ذاك الع�ام من امل�رار أصناف األكالت، ومن العلقم والحرصم والحش�ف 
أسوأ جني، وضاقوا ذرعا بأشكال البؤس والقلق وشظف العيش بأبشع 

صورها، فكأن لسان حالهم يقول:
ليس العذاب عندي صنفا واحدا

            عندي بحمد الله منه صنوف
  هناك حكمة قالها نيلس�ون ماندي�ال، أرى أن أخذها عىل محمل الجد، 
والعم�ل بها، واالمتثال ألحكامه�ا، تقودنا اىل التح�رر من رشك األحالم 
بعيدة التحقيق، وتبعد عنا ش�بح األمنيات صعبة املنال، فضال عن النأي 
بنا بعيدا عن املس�تحيل وسابع املس�تحيالت وعارشها، وما اىل ذلك من 
مربرات التقاعس وذرائع الكس�ل ومس�وغات الفشل،  تلك العبارة هي؛ 
»الرؤي�ة دون تنفيذ مجرّد حلم، والتنفي�ذ من دون رؤية مجرّد مضيعة 

للوقت، أما الرؤية والتنفيذ مجتمعان، فيمكن أن يغريا العالم«.
  وقطعا لم يكن هذا املآل وليد حكم املقبور ونظامه فحسب، بل الفضل 
الكب�ري يف ت�ردي الحال ونكوص�ه املطرد يوم�ا إثر يوم، يع�ود بالدرجة 
األوىل اىل م�ن أخلفوه عىل كريس الزعامة والقيادة والرتؤس، ولن أش�ري 
بإصبع�ي اىل كريس واح�د او اثنني او عرشة، فبالتجرب�ة وتكرارها مدة 
ثمانية عرش عاما، خري م�ؤرش عىل الكم الهائل منها، ويف مفاصل البلد 
جميعه�ا. فما من مس�ؤول يتس�نم منصب�ه يف وزارة او مؤسس�ة، إال 
وكان حزب�ه هو اآلمر الناه�ي يف أمره وأمر وزارت�ه، إذ يوحي اليه بكل 
صغائرها وكبائره�ا، ويميل عليه همزاته وملزات�ه التي تصب بتحصيل 
حاصل يف مصب واحد الغري، ذاك هو مآرب ش�خوص معينني، اتضحت 
صورهم وبانت مالمحهم جلية أمام األنظار، كذلك تكش�فت موجاتهم 
التي ركبوها عىل ظهر املواطن املس�كني طيلة السنوات الخوايل، بأوامر 
م�ن كتلهم وأحزابهم غري آبهني باس�تغاثته ونداءاته، وكيف يأبهون له 
وه�م قادمون من أجل رسقته، بتعمي�د وتأييد وتزكية من أرباب كتلهم 
وأحزابهم؟ لذا نراهم قد شمروا عن سواعدهم وصار بعضهم يوحي اىل 
بعض، مجندين هممه�م وإمكانياتهم لنهب خريات البلد، فدبوا كدبيب 
النمل اىل كل يانع ورطب، فيما املواطن يس�ترصخ بعد أن فاحت رائحة 

الرسقات، وقد قالها شاعر األبوذية رحيم الركابي:
حية كوبرا وبحشاي فاحيت

احرتكت وريحة العطاب فاحيت
واراك بهيئة سليمان فأحيت

اىل جندك تلم النمل بيه
 أرى أن الفاس�دين واملفس�دين هب�وا بعضه�م ظه�ري بع�ض، وتآزروا 
وتعاضدوا وتعاونوا ع�ىل اإلثم والعدوان، ولن تجدي الرؤى وحدها دون 
تنفي�ذ يف القضاء عليهم، كما ق�ال مانديال، كذلك لن يعود التنفيذ وحده 
بالنف�ع دون الرؤية الثاقبة، الحتواء س�بل اجتثاثهم واس�تئصالهم من 

الجسد العراقي.

أحالم دون تنفيذ..!
بقلم/علي علي  
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بقلم/محمود الهاشمي 
الش�ؤون  وزي�ر  يقوده�ا  الت�ي  املهم�ة 
الخارجي�ة الس�يد ظريف اىل الع�راق وقطر 
وعم�ان ليس�ت س�هلة كونها ج�اءات بعد 
سلس�لة تداعيات ونتائ�ج رصاع يف منطقة 
الرشق االوس�ط ،حيث س�بق زيارة العراق 
اجتماع�ات يف بغداد بني مس�ؤولني امنيني 
ايراني�ني ونظرائهم الس�عوديني وبحضور 
الكاظم�ي ،وكذل�ك  الع�راق  رئي�س وزراء 
مناقش�ة ملفات خط�رية تناق�ش التواجد 
االمريك�ي بالع�راق واملنطق�ة وااله�م امن 
املنطقة والعالقات بني دولها ،يف وقت تكون 
ايران قد س�جلت نجاحات كب�رية يف امليدان 
التفاويض )االتفاق النووي( وامليدان االمني 
ومواجهة العقوبات االمريكية ،واالنتصارات 
الت�ي تس�جلها املقاومة كل ي�وم ملحارصة 

االستكبار وقوى الظلم والضاللة .
قص�ة )الرشي�ط امل�رسب( ان واح�دة من 
اليات رئاسة الجمهورية يف ايران االحتفاظ 
بوجه�ات نظ�ر املس�ؤولني الحكوميني من 
خالل اجراء حوارات مطولة معهم يتحدثون 
به�ا عن عمله�م والعقبات الت�ي واجهتهم 
،عن طريق التس�جيل الصوتي املبارش ليتم 
االحتف�اظ بها يف ارش�يف الرئاس�ة ،ويبدو 
) الصوت�ي  )الرشي�ط  رسب  ش�خصا  ان 

للس�يد ظريف والذي تحدث به يف شهر ايار 
امل�ايض ،واوصل�ه اىل جه�ات خارجية ليتم 
تقطيع�ه ومنتجته بالش�كل الذي يبدو فيه 
عىل خالف مع الشهيد س�ليماني والحرس 
الثوري ،ويبدو ان ترسيبه تم ضمن مخطط 
استهداف الجمهورية االسالمية يف مثل هذا 

الوقت .
ه�ذا )الرشي�ط ( صن�ع تداعي�ات داخ�ل 
الس�احة االيراني�ة ،ك�ون ش�خصية مث�ل 
الش�هيد س�ليماني لها عمق كبري يف نفوس 
يعن�ي  مع�ه  والخ�الف  االيران�ي  الش�عب 

)مش�كلة ( ،يف ذات الوقت فان )املعارضني 
( س�واء بالداخل او الخارج وجدوها فرصة 
للحديث ع�ن هيمنة )الح�رس الثوري عىل 

)القرار الحكومي (.
السيد ظريف وهو يف خضم الزيارة وصعوبة 
املهمة التي يقوم بها والتي تس�مى )مهمة 
جني ثمار الصرب االيراني ( يتعرض اىل هذه 

)الهجمة(
فاضط�ر اكث�ر م�ن م�رة ان )يغ�رد ( وان 
يؤك�د )انه مدي�ن لحكمة وش�جاعة القائد 
س�ليماني ( معت�ربا ان الش�هيد س�ليماني 
كإن س�ببا يف احالل الس�الم يف افغانس�تان 
والع�راق ويف هزيم�ة داع�ش ،مثلما تحدث 
)عند وص�ويل اىل بغدادح�رضت مرة اخرى 
اىل مكان استش�هاد صديق�ي الفخر اللواء 
الحاج قاسم س�ليماني والشهيد ابو مهدي 
املهندس ( ثم استطرد يف عالقته مع الشهيد 

سليماني التي امتدت الكثر من عقدين .
املعلوم ان )الحدث( وقع يف وقت تشهد فيه 
الدبلوماس�ية االيراني�ة قمة عملها ،س�واء 
يف امليادي�ن الدولي�ة،او يف املنطق�ة ،فوكالء 
يدخل�ون  واملستش�ارين  الخارجي�ة  وزارة 
مع�رتك الحوار يف )فين�ا( مع ممثيل )1+4( 
بش�أن )االتفاق النووي ( ووزير الخارجية 
يف جول�ة بال�رشق االوس�ط ،وافغانس�تان 
تشهد انس�حابا للجيوش االجنبية واالرض 
املحتلة يف احتجاجات واس�عة ضد االحتالل 
وصواريخ انص�ار الله وحماس تدك معاقل 
االجرام ،وسوريا ترضب ديمونا . واملقاومة 
بالع�راق تواص�ل تدمريها لقواع�د التواجد 
االجنب�ي وقوافل الدعم اللوجس�تي التابعة 

له .
اي�ران ل�م تس�تدعي وزي�ر خارجيتها كما 
اعتدنا ل�دى الدول االخ�رى ،بمجرد حدوث 
اش�كال او غريه ،بل تركت وزير خارجيتها 
يق�وم بمهمت�ه وف�ق ماه�و مخط�ط لها 

،فيم�ا يواصل ظري�ف الزي�ارات واللقاءات  
بمسؤويل الدول التي زارها ،دون ادنى تأثري 
ع�ىل عمله ،والش�ك ان ظري�ف اخترص كل 
ه�ذه االش�كاالت  بش�أن )الرشيط املرسب 
( بجمل�ة واحدة نهاي�ة التغري�دة )حماية 
مصالح البالد وشعب ايران املقاوم والصبور 
والشجاع هو عهد سألتزم به حتى اللحظة 
االخ�رية ،وال أخىش من مك�ر املاكرين ولوم 

الالئمني ( .
الش�ك ان الس�يد ظريف الذي ينتمي الرسة 
غني�ة ومثقف�ة والذي ت�رك الب�الد وهو يف 
عمر )17( عاما ليكمل دراسته  يف الواليات 

املتحدة حتى حصوله عىل شهادة الدكتوراه 
يف القانون الدويل ،ي�درك خطورة الخالفات 
واثرها عىل الشارع االيراني والعاملي بشكل 
ع�ام ،ويدرك ان اي خل�ل يف منظومة العمل 
ستؤثر عىل مستقبل البالد التي انفق الكثري 
م�ن ايام عم�ره يف خدمته ،م�ن ممثل دائم 
اليران باالمم املتحدة اىل العمل االستش�اري 
يف الخارجية اىل الوكيل ثم وزيرا للخارجية .
وي�درك ان )الخ�الف ( و)ال�رصاع ( ع�ىل 
الس�لطة ب�ني )االصالحي�ني (و)املحافظني 
( قائ�م يف كل دول العال�م ،ويعل�م جيدا انه 
لوال االنجاز العس�كري ال�ذي حققته ايران 

سواء يف تطوير منظومتها االمنية الداخلية 
اس�تطاعت  مل�ا  االس�رتاتيجي  عمقه�ا  او 
الدبلوماس�ية ان تحقق شيأ ،ونسأل ؛-لوال 
رضب�ات انص�ار الله هل س�نرى محمد بن 
س�لمان يق�ول ام�س )نريد ان ن�رى ايران 

مزدهرة (!
محمد جواد ظريف اك�د يف تغريداته اهمية 
قائ�د الث�ورة الس�يد الخامنئ�ي يف فض اي 
خالف ،وبذا فهذا ه�و االهم ان تكون لالمة 
قيادة موضع احرتام الجميع ،ويستظل بها 
الشعب واملسؤولون ،والخوف عليهم والهم 

يحزنون .

بقلم/د معتز محي عبد الحميد
بع�د حرب دامت 44 يوم�ا، أحرز الجيش األذربيجاني بس�واعد 
ودماء أبناءه نرصاً ساحقاً عىل الجيش األرميني، وأنهى رصاعاً 
دام س�نوات طويل�ة وراح ضحيت�ه اآلالف م�ن أبن�اء الش�عب 
األذربيجان�ي أصح�اب األرض األصلي�ني. وبهذا س�طر الجيش 
األذربيجان�ي ملحم�ة ون�رصاً كبريين لي�س فق�ط ألذربيجان 

فحسب، بل لألمة اإلسالمية جمعاء.
وال ش�ك أن م�ن ح�ق الش�عب األذربيجان�ي أن يف�رح بالنرص 
الذي حققه جيش�ه وراح يف س�بيله دماء أبن�اءه، ومن مظاهر 
االحتفال به�ذا النرص الكبري وتخليدا له افتتاح “حديقة الغنائم 
العس�كرية” يف قل�ب العاصم�ة األذربيجاني�ة باك�و والذي أمر 

بإقامتها الرئيس األذربيجاني إلهام علييف.
لقد كش�فت هذه الحرب مدى الدم�ار والتخريب الذي قامت به 
الق�وات االرمنية  يف أرايض أذربيجان التاريخية؛ حيث لم تتوقف 
أرضار هذا األمر عىل مجرد احتالل األرايض وقتل املدنيني، بل األمر 
تجاوز هذا بكثري, حيث جرى خالل الثالثني عاما املاضية اعتداء 
األرم�ن الوحيش عىل املعال�م التاريخية والديني�ة األذربيجانية، 
وكذل�ك دور العبادة، بما فيها أكثر من 70 مس�جدا.. لذلك يقوم 
ه�ذا املتحف بتوثيق انتصار الش�عب األذربيجان�ي عىل املحتلني 
األرمن، وكذلك ُيسجل جرائم الحرب التي ارتكبوها خالل العقود 
املاضية، شأنه يف ذلك شأن املتاحف العسكرية املختلفة املنترشة 
يف كث�ري من دول العالم مثل روس�يا وبولندا التي أقامتا متاحف 

عسكرية لتوثيق النرص عىل الفاشية األملانية.
تحرير االرض  وعودة النازحني

إن تحري�ر  ارايض إقلي�م قره باغ الجبلية وس�بع مناطق أخرى 
م�ن اإلحت�الل األرمني والذي ت�م يف ايلول 2020 ، قد س�اهم يف 
ح�ل إحدى ح�االت النزوح الداخ�يل الطويلة والواس�عة النطاق 
يف العال�م. وكما هو املعلوم فإن الن�زوح القرسي الذي حدث يف 

جمهورية أذربيجان كان س�ببه العدوان العس�كري الذي شنته 
أرميني�ا من خالل عملي�ات التطهري العرقي الت�ي قامت بها يف 
بداي�ة التس�عينات يف األرايض األذربيجاني�ة، والت�ي نت�ج عنها 
ترشي�د أكثر من مليون أذربيجاني قرسا م�ن أراضيهم األصلية 
ومن بينهم مئات اآلالف م�ن الالجئني األذربيجانيني الذين فروا 
من أرمينيا والذين حصلوا عىل الجنسية األذربيجانية فيما بعد. 
وق�د تم توطني جميع النازحني داخل أذربيجان وبش�كل مؤقت 
يف ظروف قاس�ية من جمي�ع النواحي البيئي�ة، ، واالقتصادية، 
واالجتماعي�ة وقد تم ايواؤهم حين�ذاك يف أكثر من 1600 قصبة 
مكتظة بالس�كان، ويف 12 مخيما م�ن الخيام وقرى ويف عربات 
نق�ل البضائ�ع بالس�كك الحديدي�ة، ومبان�ي نص�ف مش�يدة، 
ومراف�ق عامة وغريها. لقد أثر الهجوم األرمني الذي وقع خالل 
العام املايض بش�كل س�لبي وبش�دة عىل حياة مئات اآلالف من 
األش�خاص يف أذربيجان، مما أضطر ما يقارب 84 ألف شخص 
إىل مغ�ادرة مس�اكنهم وبش�كل مؤق�ت ، وتزوي�د م�ا يق�ارب 
315000 ش�خص يعيش�ون يف ظروف صعبة بمنازل مؤقتة يف 
القصبات املنش�أة حديثا دون املس�اس بحقهم يف ضمان عودة 
آمن�ة وكريم�ة،. وم�ن الجدي�ر بالذكر فإن�ه قد ت�م تأكيد حق 
الع�ودة غري املرشوطة واآلمنة للس�كان النازحني األذربيجانيني 
يف عرشات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم املتحدة، 
ومجلس األمن، ومنظمة التعاون اإلسالمي، والجمعية الربملانية 
ملجل�س أوروبا، ومنظم�ة األمن والتع�اون يف أوروبا، واملحكمة 
األوروبية لحقوق اإلنس�ان، وغريها م�ن املنظمات األخرى التي 
طالب�ت بذلك وأش�ادت أيضا بالتداب�ري املرحلي�ة الحكيمة التي 
إتخذتها حكومة أذربيجان ملس�اعدة س�كانها الذين رشدوا من 

ديارهم قرسا بفعل اإلحتالل والعدوان األرمني.
االلغام وعودة النازحني

ال ش�ك بأن أهم األولوي�ات والتحديات التي تق�ف أمام حكومة 

أذربيج�ان حالي�ا خاصة بع�د تحري�ر أراضيها يف ع�ام 2020، 
تكم�ن وتتمثل بالقيام بتطهري هذه األرايض من األلغام وغريها 
م�ن الذخائ�ر الحية الت�ي قام�ت أرميني�ا بزرعه�ا يف األرايض 
األذربيجاني�ة والتي ما زالت تش�كل خطرا عىل أرواح املواطنني، 
وكذل�ك القيام برتميم امل�دن واملناطق األخرى الت�ي دمرت كليا 
خ�الل فرتة اإلحت�الل، وتهيئة الظروف الالزم�ة حتى يتم توفري 
ع�ودة طوعية وآمنة وكريمة للنازح�ني إىل أراضيهم األم. ولكن 
ولألس�ف الش�ديد، ف�إن ه�ذه العملي�ة ما زال�ت تعيقه�ا عدم 
إستجابة أرمينيا ورفضها القاطع لتقديم أي مساعدة يف إظهار 
الخرائط اإلس�تبيانية للمناطق امللغم�ة التي حررتها أذربيجان. 
وه�ذا األمر، بالطبع، يعترب رضورة ملحة من أجل إنقاذ األرواح 
والترسيع يف عملي�ات إعادة التأهيل وإعادة اإلعمار خاصة بعد 

تلك الف�رتة الطويلة من الرصاع. ومن الجدي�ر بالذكر أنه خالل 
تل�ك الفرتة الت�ي أعقبت التوقيع عىل البي�ان الثالثي حول وقف 
النش�اطات العس�كرية بني أرمينيا وأذربيجان  يف رعاية روسيا 
يف  ترشين الثاني املايض، فقد سقط املئات من املواطنني ضحايا 
لتلك االنفجارات التي سببتها األلغام املرزوعة من قبل أرمينيا يف 
تلك املناطق، ومن بينهم كان هناك نازحون غري مبالني بالخطر 
ال�ذي ينتظرهم رغما من وجود التحذيرات بذلك وهم مدفوعون 
بش�غفهم بزي�ارة أراضيهم املحررة. وبش�كل ع�ام ومنذ بداية 
الرصاع، فقد لقي آالف األش�خاص مرصعه�م وأصيبوا بجروح 
خط�رية نتيجة االنفج�ارات التي س�ببها وجود األلغ�ام يف تلك 
املناطق. وعىل الرغم من موقف أرمينيا املتصلب بشأن موضوع 
التعاون يف مجال إزال�ة األلغام الذي يعترب رضورة ملحة إلعادة 

بن�اء األرايض التي دمرها اإلحتالل غري امل�رشوع ملدة 30 عاما، 
فإن حكومة أذربيجان تتوقع فعليا من املجتمع الدويل ممارسة 
الضغط عىل أرمينيا من ش�أنة  التعاون يف القضاء عىل العواقب 
اإلنس�انية ألنشطتها غري القانونية. وقد بدأت أذربيجان بالفعل 
يف أعمال إزالة األلغام وإعادة اإلعمار يف املنطقة، من أجل توفري 
املجال للنازح�ني بإمكانية العودة اآلمنة والكريمة اىل أراضيهم، 
م�ع األخذ بعني اإلعتب�ار الكم الهائل لعدد االش�خاص والطاقة 
الضخم�ة املتوف�رة للعودة الك�ربى إىل األرايض املحررة. ويجري 
حالي�ا تنفيذ العملية من خالل العديد من املش�اريع التجريبية. 
وقد تم تنفيذ م�رشوع تجريبي لجمع املعلومات الالزمة للعودة 
وإع�ادة اإلدماج يف 10 ق�رى بمنطقة آغ�دام. و الهدف من هذا 
املرشوع هو فحص اآللية التش�غيلية للعودة وإعادة اإلدماج يف 
األرايض املح�ررة، وإس�تخدام هذا امل�رشوع التجريبي كنموذج 
لعملية العودة املس�تقبلية بما يتماىش مع مبادئ األمم املتحدة 
بش�أن النزوح الداخيل، و اإلتفاقيات األساسية لحقوق اإلنسان 
وأفضل املمارس�ات املعم�ول بها، باإلضافة إىل إرشاك الس�كان 
املعني�ني. ويتم يف الوق�ت الراهن إجراء املس�وحات األولية أيضا 
لتقدير عدد األش�خاص الراغب�ني يف الع�ودة إىل أماكن إقامتهم 
الس�ابقة.  كم�ا س�يتم أيضا تطبي�ق التجربة الناجح�ة إلعادة 
التأهي�ل والع�ودة إىل قري�ة ) جوج�وق مارجان�يل ( الت�ي ت�م 
تأمينها من اإلس�تهداف العس�كري املبارش ألرمينيا بعد تحرير 
املرتفعات االسرتاتيجية من اإلحتالل. كان )جوجوق مارجانيل(  
مرشوع�ا فريدا للعودة، تم تنفي�ذه ألول مرة يف أذربيجان، حيث 
جرى إنش�اء البيئة التمكينية ل�150 عائلة للعودة إىل أراضيهم 
األصلي�ة بعد 23 عاما. واآلن وبعد إنتهاء الحرب وزوال اإلحتالل 
الذي إس�تمر ثالثة عقود نتيجة العدوان غري املربر، يريد الشعب 
األذربيجاني أن يعيش بس�الم دائم ويتطلع نحو مستقبل زاهر 

يف بالده.

بقلم/صالح التكمه جي  
كلما أقرتب يوم القدس يف العراق، تقرتب معه 

أسئلة كثرية تتبادر اىل الذهن؟
بم�اذا يختل�ف أحياء ي�وم الق�دس العاملي يف 

العراق عن أحياءه يف دول املنطقة و العالم ؟
مل�اذا أصبح أحياء يوم الق�دس يف اليمن ثقافة 
شعبية، تحي ذكراه املاليني رغم ظروف الحرب 

الصعبة هناك؟
هل أصب�ح يوم القدس ثقافة ش�عبية تعكس 
حقيق�ة التهديد الوجودي االرسائييل للمجتمع 

البابيل؟
أم أنه الزال هو يف نظر الش�ارع العراقي تحرك 
أس�تعرايض يعكس توجه سيايس ينافس عىل 

رصاع السلطة يف العراق؟
اذا كان هك�ذا، فما أهمية يوم القدس العاملي، 

هل اهميت�ه بتحركه االس�تعرايض أم أهميته 
بأن يش�كل لقاح يحصن املجتمع العراقي من 
آثار التهديد العقائدي الصهيوني لبابل و آشور 
و أمري الرشق املس�تقبيل ال�ذي يرتقب ظهوره 

التيار االنجيلوصهيوني؟
»نعم فلنعرتف و بمراجعة لذات«

ان الش�هيد الس�يد حس�ني الحوثي أس�تطاع 
بالرتبي�ة القراني�ة لش�عب اليم�ن ان يح�ول 
معرفة العدو القرانية و خصوصا اتجاه فساد 
املجتم�ع االرسائي�يل اىل مظهر رباني يتجس�د 
يف االحتفاء بي�وم القدس كثقاف�ة جماهريية 
مليوني�ة لش�عب اليمن يس�توحي منه مبادئ 
اليقض�ة و البصرية ملواجهة الع�دو الحقيقي 

لألمة؟
أما يف الع�راق فلنعرتف و بص�وت عال ان يوم 

الق�دس ماهو اال نش�اط س�يايس ل�م يعطي 
جرعة البصرية ملواجهة الخطر االرسائييل.

ملاذا النه لم يتحول اىل ثقافة ش�عبية للش�عب 
العراقي كما هو يف اليمن.

له�ذا اصب�ح الع�راق أرض خصب�ة للمخطط 
العقائ�دي االرسائي�يل و جعل�ه بل�د يس�كنه 
الف�ران )كما تبرش ب�ه الرواي�ات التلمودية( 
بع�د ان تنخ�ر في�ه أزم�ات الح�روب و الفتن 
و الف�وىض و مش�اريع التقس�يم و التخريب 

االقتصادي.
أذن كي�ف نحول يوم الق�دس العاملي اىل ثقافة 
ش�عبية عراقي�ة تنعك�س كتظاه�رة بصرية 
مليوني�ة، يك�ون له�ا االثر الكب�ري يف مواجهة 
للمجتم�ع  الصهيون�ي  التاريخ�ي  التهدي�د 
العراقي، هذا لن يحدث اال بالخطوات التالية :

اوال :كش�ف حقيق�ة العداء الدين�ي العقائدي 
االرسائييل للمجتم�ع العراقي ،هذا العداء الذي 
يس�تبطن خزين معلومات�ي تلمودي يهدف اىل 
تدم�ري الع�راق و جعله بلد خربة ، ه�ذا العداء 
االرسائي�يل يج�ب تحويل�ه اىل ثقافة ش�عبية 
تحفز  املجتمع العراقي ضد الخطر الصهيوني.
بكاف�ة  العراق�ي  املجتم�ع  ان  ثانيا:بالش�ك 
مكونات�ه لدي�ه رصي�د تاريخ�ي يعكس غرية 
مواجه�ة  يف  ش�جاعته  و  العراق�ي  الش�عب 
الرسط�ان االرسئييل، ه�ذا الرصي�د التاريخي 
اىل ثقاف�ة ش�عبية ينعك�س  يج�ب تحويل�ه 

بتظاهرة مليونية يف يوم القدس العاملي
ثالثا: هناك خزين مرتاكم من مواقف املرجعية 
اتج�اه املخط�ط التخريبي الصهيون�ي و لعل 
اخره�ا كلم�ة االم�ام السيس�تاتي ام�ام بابا 

فرانس�يس عندم�ا ح�ذر من مخط�ط القوى 
العظم�ى الغ�ري متعقل�ة يف صناع�ة الحروب 
و الف�وىض و الحصار عىل ش�عوب املنطقة و 

بالخصوص الشعب الفلسطيني املحتل
مواق�ف املرجعي�ة اتج�اه املخط�ط التخريبي 
االرسائييل يجب تحويلها اىل اس�تجابة شعبية 
مليوني�ة كأس�تجابة الش�عب العراقي لفتوى 

جهاد الكفائي.
يوم الق�دس الرباني يجب ان يتحول ال  وجود 
مليون�ي عراقي كي�وم االربعني الحس�يني ، و 
بالش�ك أن تحقق، س�يكون أنذاك يوم من أيام 
الل�ه، يب�رش بعه�د جديد للع�راق، تك�ون فيه 
ارض عيل و الحسني هي ارض الغرية يف نرصة 
املظلوم لتستحق ان تكون هذه األرض عاصمة 

العدل االلهي.

 »الشريط المسرب« ومدى تأثيره على زيارات
 ظريف لدول المنطقة ؟

اذربيجان ومستقبل االراضي المحررة

كيف لنا ان نفسر هذا )االشكال ( الذي ربما لو حدث في دولة اخرى ،لكان له تداعيات )خطيرة( ،فوزير خارجية 
ايران محمد جواد ظريف اثناء جولته في زيارة العراق وقطر وعمان ،تصاعدت وتيرة االعالم وتبادل )التهم( بشأن 
)الشريط المسرب( والذي يظهر فيه السيد ظريف وكأنه في خالف مع الشهيد الحاج قاسم سليماني وحرس الثورة !

يوم القدس.. عمق شعبي أم تحرك سياسي ؟ 



محلية6 Aرياضة  l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االحد 2 ايار 2021 العدد 2579 السنة الحادية عشرة

أب�دى عماد عودة، م�درب نفط البرصة، 
رضاه عن التعادل )1-1( أمام القاس�م، 

يف الجولة 29 من الدوري املمتاز.
وقال عودة »نقطة التعادل لم تكن سيئة 
لعدة اعتب�ارات، أوال فريقنا دخل املباراة 

وهو فائز يف الجولتني املاضيتني«.
وزاد: »بالت�ايل متوق�ع أن يك�ون هن�اك 
الكب�ر يف  الجه�د  هب�وط نس�بي بع�د 
املبارات�ني املاضيتني، والس�بب اآلخر أن 
القاس�م دخ�ل باندفاع كبر ألن�ه مهدد 

بالهب�وط وبالت�ايل يبح�ث ع�ن النقاط 
لتأمني وضعه يف الالئحة«.

وأردف: »ندرك صعوبة املباريات املتبقية 
م�ن ال�دوري، هناك ف�رق س�تقاتل من 
أج�ل النقاط لتأمني وضعه�ا يف الدوري، 
وأخ�رى تنافس ع�ى املقاعد اآلس�يوية 
واللقب، وبالتايل املباريات املتبقية صعبة 

جدا«.
وأت�م: »نفط الب�رصة تمكن م�ن تأمني 
اس�تمراره يف الدوري املمتاز، لكن هدفنا 

بالئح�ة  التق�دم  املتبقي�ة  املباري�ات  يف 
الرتتي�ب وطموحن�ا الوص�ول إىل مرك�ز 

يليق بنفط البرصة«.
م�ن جانب�ه أوضح أحمد ص�الح، مدرب 
الكهرباء، أن الف�وز عى الديوانية نقطة 
انط�الق لالبتع�اد ع�ن املناط�ق املهددة 

بالهبوط.
ع�ى  كب�را  ف�وزا  الكهرب�اء  وحق�ق 
الديوانية، بنتيجة )3-0(، يف املباراة التي 
أقيمت ضمن مواجه�ات الجولة 29 من 

الدوري املمتاز.
وق�ال ص�الح إن�ه س�عيد ج�دا بخروج 
الفري�ق من عنق الزجاج�ة، وأن النقاط 
الثالث ستمثل االنطالقة الجادة للفريق.

وزاد م�درب الكهرب�اء: »نس�عى للتقدم 
يف الالئح�ة والحص�ول ع�ى مركز يؤمن 
الفري�ق من املناط�ق امله�ددة بالهبوط، 
والديواني�ة مناف�س ليس بالس�هل لكن 

عزيمتنا منحتنا النقاط الثالث«.
وش�دد ص�الح ع�ى رضورة االجتهاد يف 

املباري�ات املقبلة والرتكي�ز عى نقاطها، 
مضيفا: »الفريق ما زال مهدد ونحتاج إىل 
نتائج مميزة يف الجوالت املتبقية لالبتعاد 

بشكل نهائي عن شبح الهبوط«.
وأت�م: »النقاط ال��3 هي نت�اج طبيعي 
لجه�ود الطاقم الفن�ي الس�ابق بقيادة 
املدرب عب�اس عطية، ودورن�ا أن نكمل 
املس�رة واالبتع�اد بالفريق م�ن مؤخرة 
الرتتي�ب وتأم�ني اس�تمرار الكهرب�اء يف 

الدوري املمتاز«.

االتح�اد  يف  املس�ابقات  لجن�ة  ح�ددت 
العراق�ي لكرة الق�دم، مواعيد املباريات 
املؤجل�ة يف ال�دوري بع�د انته�اء مهمة 
الرشط�ة والقوة الجوية يف دوري أبطال 

آسيا.
وح�ددت اللجن�ة ي�وم الثالث�اء املقب�ل 
موعدا ملباراة الق�وة الجوية والديوانية، 
عى ملعب الش�عب واملؤجلة من الجولة 
27.بينما ستكون مباراة الرشطة ونفط 
ميس�ان، يوم االربعاء املقبل، عى ملعب 

الشعب املؤجلة من الجولة 28.
كما حددت ي�وم الجمع�ة املقبل موعدا 
إلقام�ة مواجه�ة القوة الجوي�ة ونفط 
الوسط بينما سيكون يوم السبت املقبل 

موعدا ملرباة الرشطة والكرخ.
يش�ار إىل أن الق�وة الجوي�ة يتصدر 
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نقطة.

عودة يؤكد صعوبة مباريات نفط البصرة 
وصالح يسعى البعاد الكهرباء عن الهبوط

تحديد مواعيد المباريات المؤجلة للجوية والشرطة

حسين يصف التعادل مع نفط الوسط بااليجابي

بالتراضي.. الزوراء ينهي عقد المحترف ماكورو

لجنة الصاالت توقف الدوري الممتاز 

منتخب ناشئات السلة يجتاز غوام

اآلن .. الكرة 
في ملعبنا

أكاد أجزم أن التحّول الحقيقي يف التحضرات الفعلية الس�تضافة 
مدينة البرصة للنس�خة 25 م�ن بطولة كأس الخلي�ج لكرة القدم 
أواخ�ر الع�ام الحايل، قد بدأت ع�ى أرض الواقع ف�ور إعالن القرار 
النهائي بف�وز فيحاء الوطن وثغره الباس�م بامللف األقليمي األبرز 

ليصبح الُحلم حقيقة وَتضحى االُمنيُة واقعاً ال محال!
األه�م أن يع�ي الجمي�ع دوره وأن ينطل�ق من اآلن ليض�ع منهاج 
عمله، كٌل حس�ب اختصاص�ه، وعليه يجب أن توضع آلي�ة وُتَقَيّم 
ب�ني ف�رتة وأخرى وص�والً اىل ذروة االنجاز، مثلم�ا ُيفرتض أن تتم 
تشكيل لِجان ترتبط بالهيئة التنظيمية الُعليا لبطولة كأس الخليج 
يف الب�رصة رشيطة أن تكون الهيئة من ذوي االختصاص ومن أهل 

التجارب السابقة والخربة العملية.
الهيئ�ة الُعلي�ا التي س�تعمل وسُتَش�كل ُيف�رتض أن ترتبط بوزير 
الش�باب والرياض�ة م�ن جه�ة وبرئيس مجل�س ال�وزراء وُتمنح 
صالحي�ات وواجبات مؤقت�ة وكاملة، هدف تأسيس�ها هو إنجاح 
تنظي�م البطول�ة وأن تكون مس�نودة ومدعومة م�ن قبل الجهات 
اإلدارية يف محافظة البرصة والرقابية واملالية يف الحكومة العراقية!

إنج�اح بطول�ة كأس الخليج بنس�ختها املقبلة يف�رتض أن يكون 
الش�عار الذي ترفعه كافة اللجان العاملة التي س�تنبثق عن الهيئة 
الُعلي�ا املُنّظمة للبطولة وتكون هذه اللجان مس�ؤولة عن أعمالها 
املوَكل�ة إليه�ا، وأن ُتنّس�ق مع املؤسس�ات املعنية كاف�ة من أجل 
تحقيق النتائج التي تظهر عى أرض الواقع رشيطة أن تكون نسب 
النج�اح ُمرضية وُمقنعة إن لم نق�ل ُملبية للطموحات التي تتالءم 

والحدث الخليجي الكبر!
أيها األخ�وة.. نعلُم تمام�اً أننا ابتعدنا عن فك�رة تنظيم البطوالت 
واملناس�بات الرياضي�ة لفرتات طويلة ألس�باب وظ�روف يعرفها 
الجميع، لكننا باملقابل حققنا نجاحاً معقوالً يف استضافتنا لبطولة 
كأس غرب آس�يا صي�ف ع�ام 2019 وتمّكنا من تج�اوز العقبات 
والعراقي�ل يف امتحاني مدينتي كربالء وأربيل، وأصبحنا اليوم أمام 
اختبار واقعي يف مدينة البرصة من خالل استضافة كأس الخليج؟!

وحينم�ا نق�ول إن اختباراً واقعي�اً قريباً يتمّثل باس�تضافة كأس 
الخليج، فأننا نعني هنا مّديات صورة النجاح التي سنحققها لُِنبهر 
الجمي�ع، وهو م�ا يعني رضورة تكاتف الجه�ود وتوحيد الخطاب 
والتأكي�د عى أهمية دور الع�راق الريادي يف لّم الش�مل والتعاطي 
بش�كل متوازن مع الحدث من دون العودة اىل االنعطافات السلبية 
وع�دم االك�رتاث اىل األص�وات النش�از وإهمال من يس�عى اىل دق 

أسفني الخطر بني هذا الطرف وذاك!
م�ن وجه�ة نظرنا.. ن�رى أن تك�ون الجّدية ح�ارضة يف الخطوات 
االس�تباقية القادم�ة، وأن تك�ون االختيارات مؤث�رة مثلما تكون 
عملي�ة االنتقاء رصيحة ودون مجاملة ُتذكر، والرتكيز عى النقاط 
التي من ش�أنها أن ُتظهر حقيقة الش�كل األمث�ل واألكمل ملا نريد 

تحقيقه والوصول إليه بقناعات رصينة وبحدود الواقعية!
ويف اعتقادنا أن الكرة الي�وم باتت يف ملعبنا.. ملعب الفريق الواحد 
املؤلّف من وزارة الشباب والرياضة ومحافظة البرصة واتحاد كرة 
الق�دم، وق�د أزداد فريق العم�ل الواحد مع اإلعالن الرس�مي بمنح 
الع�راق حق اس�تضافة البطول�ة، زاد عدد الفري�ق الواحد وأصبح 
اليوم أكثر بتواجد الس�لطة الرابعة املساندة والداعمة لحق العراق 
اىل جان�ب تواج�د الجمه�ور الحقيق�ي ال�ذي س�يلعب دوراً بارزاً 
يف م�ؤازرة الجمي�ع بال اس�تثناء، مؤازرة م�ن منحن�ا أن ُنكرّمهم 
بضيافتن�ا، الخلي�ج وأبن�اء الخليج األحب�ة.. نعم الفري�ق الواحد 
س�يكون له مواقع حقيقية يف االرتقاء بالح�دث وتحقيق اإلعجاز 
واإلنج�از معاً يف دع�م البطولة وتنظيمها بما يؤك�د توفر األجواء 
املثالية األفضل ليصل الجميع اىل النتيجة النهائية ويفلح يف التأكيد 

وهويته البيضاء ودوره الفعيّل يف ع�ى ص�ورة الع�راق 
املنطقة ككل.

عمار ساطع

كش�ف مدافع فريق كرة القدم بن�ادي الرشطة 
س�عد ناطق، عن اس�باب خس�ارة فريق�ه أمام 

استقالل طهران االيراني يف دوري أبطال آسيا.
وق�ال ناطق إن »الفريق لعب بروح قتالية كبرة 
أمام اس�تقالل طهران االيراني، وحاولنا تحقيق 
نتيج�ة ايجابية يف اخر مباراة لنا بدوري االبطال 

لكن لألسف خرسنا املباراة«.
واوضح أن »عدم التوفيق وعدم استغالل الفرص 

كان�ت الس�بب يف خس�ارتنا باملباراة 
االخرة«، مؤكداً ان »مباريات دوري 

االبطال دائماً ما تشكل اضافة وخربة 
لالعب�ني ونأمل باملش�اركة يف املوس�م 

املقبل وان نكون بأفضل استعداد«.
يذكر أن الرشطة ودع دوري أبطال آسيا 

بعدم�ا تلق�ى خم�س خس�ارات وحقق 
انتصاراً واحداً.

 أعلن�ت لجنة كرة الصاالت يف الهي�أة التطبيعية 
لكرة القدم توقف مسابقة الدوري املمتاز ابتداًء 
من 2021/5/1 واىل إش�عار آخر، بسبب خوض 
منتخبن�ا الوطن�ي لكرة الص�االت مباراتني أمام 
تايلند يف امللحق اآلسيوي املؤهل اىل كأس العالم.

وذكرت اللجنة يف بيان تلقت نسخة منه )املراقب 
العراقي(،«من املقرر أن ينطلق معسكر املنتخب 
يعقب�ه  األرشف،  النج�ف  محافظ�ة  يف  األول 

معس�كر خارجي وتأمني مباريات 
ودية يف دبي مع منتخبات اإلمارات 
ولبن�ان وفيتن�ام، وم�ن املؤمل ان 
لخ�وض  أرض�ا  اإلم�ارات  تك�ون 
امللحق املونديايل للمنتخبات األربعة 
)العراق - تايلند - فيتنام - لبنان (.

وأضافت،« ويسعى الجهاز الفني يف 
املعسكر التدريبي لتحضر الالعبني 
فني�ا وبدني�ا وخططي�ا، ودراس�ة 
نقاط القوة والضع�ف يف املنتخب 
االنس�جام  وتحقي�ق  التايلن�دي، 

الرسيع بني الالعبني«.
 ويواج�ه منتخبنا الوطني نظره 

التايلن�دي يف مبارات�ني فاصلتني يف 
العرشي�ن والخام�س والعرشين من 
ش�هر أي�ار املقب�ل لتحدي�د املنتخب 

املتأهل إىل مونديال كأس العالم.

اقرتب منتخب ناش�ئات العراق لكرة الس�لة تحت 
15 س�نة اىل كأس العال�م بع�د فوزه ع�ى منتخب 

غوام.
وقال خالد نجم أمني رس اتحاد السلة إن »منتخبنا 
للناش�ئات حق�ق يف بطول�ة التح�دي للمه�ارات 
االساس�ية فوزه االول ع�ى منتخب غوام يف تحدي 
ل�كأس  املؤهل�ة  اآلس�يوية  للتصفي�ات  الذه�اب 

العال�م«. وأض�اف نج�م؛ أن »املنتخ�ب حقق يف 
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ثاني�ة، بينم�ا حص�ل منتخ�ب غوام 
عى 200 ثانية، ليحس�م منتخبنا 
النتيج�ة  للناش�ئات  الوطن�ي 
لصالح�ه بف�ارق 49 ثاني�ة عن 

منتخب ناشئات غوام«.

يراه�ن م�درب الح�دود عم�ار حس�ني، عى 
النقط�ة التي خطفها فريق�ه من التعادل مع 
نفط الوسط يف ملعب كربالء، ضمن منافسات 

الجولة 29 من الدوري، لتكون نقطة تحول.
وقال حس�ني »التعادل م�ع فريق كبر بحجم 
نفط الوس�ط، يعد نقط�ة إيجابية بالنس�بة 

لفريقن�ا الذي يصارع من أجل تفادي الهبوط 
للدرجة األدنى«. وب�ني أن الفريق قدم مباراة 
كبرة، والالعبون ظه�روا يف املباراة بانضباط 
تكتيك�ي عايل، حيث أغلقن�ا املنافذ عى فريق 
نفط الوس�ط الذي درسنا طريقة لعبه بشكل 
دقي�ق، وبالت�ايل خرجنا م�ن املب�اراة بنقطة 

مهمة«.
وأش�ار »املباراة املقبلة ستكون أمام السماوة 
يف ملعبن�ا، وه�ي فرص�ة حقيقي�ة للتخلص 
م�ن املركز األخ�ر لنحقق بداي�ة للهروب من 
املناطق املهددة بالهبوط«. يشار إىل أن الحدود 

يقبع يف مؤخرة الرتتيب برصيد 22 نقطة.

اعلن�ت ادارة ن�ادي ال�زوراء، يوم عن فس�خ 
عقدها م�ع املحرتف االيفواري الش�يخ احمد 

ماكورو.
وق�ال كريم رزاق مرشف فري�ق نادي الزوراء 
ان »االدارة ق�ررت فس�خ عقدها مع املحرتف 
االيفواري الش�يخ احمد ماكورو بسبب تدني 
مس�تواه الفني وعدم تقديمه يشء يخدم من 

خالله الفريق«.
وب�ني أن »االس�تغناء ج�اء بطلب م�ن مدرب 
الفريق رايض شنيش�ل الذي لم يك�ن مقتنعاً 

باإلمكاني�ات الفني�ة للمح�رتف االيف�واري، 
ألن األدوار املقبل�ة يف الدوري املمتاز س�تكون 

أصعب«.
وأوض�ح رزاق؛ أن »فس�خ العقد تم بالرتايض 
وسيغادر الشيخ احمد العراق متوجها اىل بلده 

بعد أن تم حجز تذكرة السفر له«.
وكان فريق نادي الزوراء فاز عى فريق امانة 
بغ�داد يف ختام منافس�ات الجول�ة 29 بهدف 
دون رد جاء بأقدام حسني عيل ليقفز للمركز 

الثاني برصيد 55 نقطة.

ناطق يعزو خسارة الشرطة 
لعدم استغالل الفرص



يسعى خوان البورتا رئيس برشلونة، وراء ترميم 
الفريق بالعديد من الصفقات القوية خالل الفرتة 
املقبلة، لتدشني مرحلة جديدة له عىل رأس النادي 

الكتالوني.
ومن ضم�ن الصفقات التي يأمل البورتا إبرامها، 
إع�ادة الربازي�ي نيم�ار دا س�يلفا إىل الكامب نو 
م�رة أخرى؛ حيث أجرى االتصاالت األوىل من أجل 

التعاقد مع نجم باريس سان جريمان.
وينته�ي عقد نيمار مع باري�س يف صيف 2022، 
ولم يوافق الالعب الربازيي عىل التجديد حتى اآلن.
وقال�ت صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، 
إن نيم�ار ع�اود الظهور ع�ىل طاولة برش�لونة، 
وبات اله�دف األول للن�ادي الكتالون�ي، من أجل 

تقوية الفريق.

وأش�ارت إىل أن البورت�ا ب�دأ بالفعل 
آلي�ة التوقيع مع الالع�ب الربازيي، 
ال�ذي ال ي�زال مس�تعًدا للع�ودة إىل 

كامب نو.
أج�رى  البورت�ا  أن  وأوضح�ت 
االتصاالت األوىل مع س�ان جريمان 

حول نيمار، لكن الرد جاء سلبًيا.
يعت�رب  برش�لونة  أن  إىل  ولفت�ت 
وأن  للتطبي�ق،  قابل�ة  الصفق�ة 

نيمار يمكن أن يعود إىل البارس�ا 
مقابل رقم أقل مما طلبه س�ان 
السابقة،  املفاوضات  جريمان يف 

ألن عقد الالعب الربازيي ينتهي يف 
عام 2022.

فالدي�ز،  فيكت�ور  ب�ات 
الس�ابق  الح�ارس 
أعتاب  لربش�لونة، ع�ىل 
العودة للعمل مع النادي 

الكتالوني.
لصحيف�ة  ووفًق�ا 
»ماركا« اإلسبانية، فإن 
خ�وان البورت�ا، رئي�س 
يف  مس�تمر  برش�لونة، 
العمل عىل إع�ادة هيكلة 

النادي الكتالوني.
بإع�ادة  البورت�ا  ويهت�م 
فالديز للعمل مع النادي، بعد 
أن ت�رك وظيفت�ه يف التدري�ب 
خ�الل س�نوات جوس�يب ماريا 

بارتوميو.
وكان فالدي�ز مدرًب�ا للش�باب يف عه�د 
بارتومي�و، لكن من املق�رر أن يعود يف دور 
مختل�ف، حي�ث س�يكون جزًءا من قس�م 

التحليالت.
س�يهتم  فالدي�ز  أن  الصحيف�ة  وذك�رت 

بحراس مرمى برش�لونة الشباب، وقد قبل 
االقرتاح الذي قدمه البورتا له.

أك�د برين�دان رودج�رز، م�درب ليس�رت س�يتي، أن 
اإلرهاق بس�بب كثرة املباريات ربما كان أحد أسباب 
فش�ل فريقه يف الفوز عىل س�اوثهامبتون الذي لعب 
ب��10 العب�ني يف ال�دوري اإلنجليزي لتنته�ي املباراة 
بالتع�ادل بهدف لكل طرف.ونجح ليس�رت س�يتي يف 
تحقيق التع�ادل والحصول عىل نقط�ة بفضل هدف 
العب�ه جوني إيفانز يف الدقيقة 68، بعد تقدم صاحب 
األرض م�ن ركلة جزاء نفذه�ا جيمس وارد-براوس.

ولع�ب أصحاب األرض بعرشة العب�ني، بعد مرور 10 
دقائ�ق من زم�ن اللقاء، عق�ب طرد مدافع�ه يانيك 

فسرتجارد.
وبعد هذا التعادل، رفع ليس�رت س�يتي صاحب املركز 
الثال�ث رصيده إىل 63 نقطة م�ن 34 مباراة، متقدما 
ب�8 نقاط عىل وس�ت هام يونايت�د )الخامس( الذي 
س�يلعب يوم اإلثنني املقبل.وق�ال رودجرز: »بالتأكيد 
نش�عر بخيبة أم�ل بالنظر إىل ظروف املب�اراة.. عادة 
نك�ون جيدين جدا يف مثل هذه املواقف لكني ال أعتقد 
أننا كن�ا نلعب بالرسعة املطلوبة خ�الل املباراة، كما 
أننا ل�م نضغط بالكثافة التي كن�ا نريدها«.وأضاف: 
»ب�ذل الالعب�ون كل جه�د مس�تطاع. كان�ت املباراة 

الرابع�ة خالل 13 يوما وربما كان هذا أحد األس�باب 
)يف ع�دم الف�وز( لكنه ليس م�ربرا. وعلينا اإلش�ادة 
بس�اوثهامبتون الذي صم�د تماما. نأم�ل أن تفيدنا 

هذه النقطة«.
وعرب العب الوسط جيمس ماديسون عن أسفه لعدم 
الفوز وإهدار بعض النقاط، قائال إن كل يشء وارد يف 

السباق عىل مكان يف املربع الذهبي يف نهاية املوسم.
وخت�م: »أمامن�ا الكثري من العم�ل ويمكن أن تحدث 
أم�ور كث�رية. علينا فق�ط الفوز ونرى أين س�يكون 

موقعنا بعد 38 مباراة«.

تظه�ر بني ح�ني وآخ�ر مواه�ب مميزة 
بمالع�ب كرة الق�دم، بينها م�ن يتوهج 
ويواص�ل التأل�ق، وآخ�ر يصب�ح يف طي 

النسيان.
ويف آخر عامني، بزغ نجم مجموعة هائلة 
من الالعبني الش�باب، الذي�ن لم تتجاوز 
أعماره�م 21 عاًما حتى اآلن، ومنهم من 
ُيتوقع له املنافس�ة بقوة عىل لقب أفضل 

العب يف العالم خالل سنوات قليلة.

إيرلينج هاالند
املهاجم النرويجي صاح�ب ال�20 عاًما، 
خط�ف األنظ�ار إلي�ه من�ذ تواج�ده مع 
ري�د ب�ول س�الزبورج النمس�اوي، قبل 

أن يواص�ل تألق�ه الالفت مع بوروس�يا 
دورتموند قبل عام ونصف.

واستطاع الدويل النرويجي أن يضع نفسه 
يف واجه�ة كرة الق�دم مؤخ�رًا باحتالله 
ع�رش ه�دايف دوري أبط�ال أوروب�ا، ما 
تس�بب يف ارتفاع قيمته السوقية، لتصل 

إىل حوايل 110 ماليني يورو.

جادون سانشو
يعد املهاجم اإلنجليزي أحد أبرز األسماء 
الالمعة يف البوندس�ليجا، ما جعله محط 
اهتم�ام دائم لكربى أندي�ة الربيمريليج، 
التي سعت إلعادته إىل بالده طوال الفرتة 
املاضي�ة، لك�ن دورتموند رف�ض التخي 

عنه بمقابل أقل من 120 مليون يورو.
مه�ارات  لدي�ه  عاًم�ا  ال��21  صاح�ب 
اس�تثنائية، أهمه�ا قدرت�ه الفائقة عىل 
صناع�ة األه�داف وه�ز الش�باك، فضاًل 
ع�ن تميزه يف جان�ب املراوغات وامتالكه 
أعت�ى  تج�اوز  م�ن  ُتمكن�ه  رسع�ات 

املدافعني.

فيل فودين
العب الوس�ط اإلنجليزي ل�م يتجاوز بعد 
20 عاًم�ا، لكن�ه بات ركيزة أساس�ية يف 
تش�كيلة مانشس�رت س�يتي بأمر املدرب 

اإلسباني بيب جوارديوال.
 مدرب املان سيتي وصف فودين من قبل 

بأنه »أفضل موهبة شاهدها يف حياته«، 
وهو م�ا ترجمه الالعب عىل أرض امللعب 
ه�ذا املوس�م بنجاح�ه يف تثبي�ت أقدامه 
بتش�كيلة الس�يتزنز عىل حس�اب بعض 

قيمت�ه  لتص�ل  الفري�ق،  نج�وم 
ملي�ون   70 نح�و  إىل  الس�وقية 

يورو.

أنسو فاتي
املهاج�م  بداي�ة 

الشاب  اإلسباني 
برش�لونة  م�ع 
تف�وق  كان�ت 
 ، ت قع�ا لتو ا

وذلك بعدما تمكن من تسجيل العديد من 
األهداف مع الفريق األول وتحطيم أرقام 
قياسية بش�كل مس�تمر قبل بلوغه 18 

عاًما مؤخرًا.
 وتبل�غ قيمة فات�ي الس�وقية يف الوقت 
الراه�ن ح�وايل 52 ملي�ون ي�ورو، رغم 
أن�ه غائب عن املالعب منذ بضعة أش�هر 

بسبب اإلصابة.

ماتياس دي ليخت
تصارع كب�ار أندية الق�ارة العجوز عىل 
خط�ف املداف�ع الهولن�دي م�ن أياكس 
أمس�رتدام قب�ل عامني، لك�ن يوفنتوس 
ظف�ر بالصخ�رة الدفاعي�ة الجدي�دة يف 

نهاية املطاف. 
ويبل�غ دي ليخ�ت 21 عاًم�ا، لكنه يملك 
مقومات وصف�ات تمكنه من أن يصبح 
أحد القادة الكبار فوق العش�ب األخرض، 
فضاًل ع�ن قدرات�ه الفنية العالي�ة التي 
جعل�ت قيمته الس�وقية تبل�غ حوايل 89 

مليون يورو.

جودي بيلينجهام
دورتمون�د تحرك الصيف املايض 

لخطف الع�ب الوس�ط اإلنجليزي 
الش�اب، ليجعله أغىل ناش�ئ يف التاريخ، 

بعمر 17 عاًما فقط.
ونجح بيلينجهام يف إثبات أحقيته باملبلغ 
املدفوع نظري ضمه، وذلك بتثبيت أقدامه 
داخل ملعب س�يجنال إيدونا بارك، وهو 
م�ا رفع قيمت�ه الس�وقية إىل 45 مليون 

يورو.

بيدري
ظف�ر برش�لونة يف وق�ت س�ابق بالعب 
الوسط اإلس�باني من الس باملاس، نظرًا 
للموهب�ة الب�ارزة الت�ي لديه، م�ا جعل 

البعض يصفه ب�«إنييستا الجديد«.
ورُسعان ما نج�ح بيدري يف حجز مكان 
له يف تش�كيلة البارسا تحت 
قي�ادة امل�درب الهولن�دي 
كوم�ان،  رونال�د 
يع�ول  ال�ذي 
كقطعة  علي�ه 
داخل  أساس�ية 
ملع�ب كام�ب نو، 
رغم بلوغ�ه 18 عاًما 

فقط.
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لم يخف األرجنتيني إدواردو كوديت، مدرب سيلتا فيجو، 
س�عادته بالنجاح حسابيا يف ضمان بقاء فريقه، ضمن 
دوري الدرجة األوىل اإلس�باني، بعد الف�وز عىل ليفانتي 
)2-0(.وتعهد بعدم الس�ماح لالعبيه ب�«االس�رتخاء«، 
خ�الل الج�والت املتبقية من املوس�م الح�ايل، ألن لديهم 
»أش�ياء رائعة« يقاتلون من أجلها.ويف مؤتمر صحفي، 
ق�ال كوديت بعد املباراة »س�ننام باطمئنان بعد تحقيق 
اله�دف األول.. هذا ه�و اليشء الرئييس وم�ا أردناه منذ 
البداي�ة، موس�م لن يعان�ي فيه مش�جعو س�يلتا، هذا 
يجعلني س�عيدا«.وفيما يتعل�ق باملب�اراة القادمة أمام 
فياريال، رصح املدرب األرجنتيني »سنواجه فريقا رائعا 
عىل أرضه، وبخالف أنهم يلعبون يف أوروبا، لديهم فريق 

كبري، وهذه هي الحقيقة«.
واعت�رب كوديت فوز فريق�ه عىل ليفانتي »مس�تحقا«، 
لكنه أع�رب عن أس�فه لإلصابات التي لحق�ت بالعبيه 

خالل املباراة.

يب�دو أن املهاجم البولندي روبرت ليفاندوفس�كي 
يف طريقه إلنهاء مشواره مع بايرن ميونخ بنهاية 
املوسم الحايل، لخوض تجربة جديدة خارج أملانيا.

وحاف�ظ الدويل البولن�دي عىل مس�تواه املميز هذا 
املوس�م، إذ نج�ح حت�ى اآلن يف تس�جيل 43 هدًفا 
خ�الل 37 مباراة، لكنه يفكر يف الرحيل قبل عامني 
عىل انتهاء تعاقده مع بطل أوروبا والبوندسليجا.

وذكرت ش�بكة »سكاي سبورت أملانيا« أن البايرن 
ق�د يقبل بمغادرة صاحب ال��32 عاًما حال تلقيه 

عرًض�ا بقيمة 52 مليون إس�رتليني ه�ذا الصيف، 
وذلك إلنعاش خزائنه بأموال تعوضه عن الخسائر 
الت�ي تكبده�ا من�ذ جائح�ة كورونا.وأش�ارت إىل 
احتمالي�ة انتق�ال أفض�ل العب يف العال�م إىل ريال 
مدريد، رغ�م امتالك األخري املهاجم الفرنيس كريم 
بنزيما، الذي س�جل 28 هدًفا خالل 40 مباراة هذا 

املوسم.
يأت�ي ذل�ك يف ظ�ل ارتب�اط الن�ادي امللك�ي أيًضا 
بالتعاق�د م�ع إيرلين�ج هاالند، مهاجم بوروس�يا 

دورتمون�د، مقاب�ل ح�وايل 154 
مليون إسرتليني.

الن�ادي  توف�ري  صعوب�ة  ظ�ل  ويف 
اإلس�باني هذا املبل�غ الضخم لضم 
هاالند، فإن ليفاندوفس�كي يبقى 

خياًرا مطروًحا بالنسبة له 
يف املريكاتو الصيفي.

يتوق�ع األملان�ي يورجن كل�وب، مدرب 
ليفربول، اس�تمرار مانشس�رت سيتي، 
فري�ق املدرب بي�ب جواردي�وال، يف التفوق 

عىل الجميع املوسم املقبل.
وسيطر ليفربول عىل البطولة يف املوسم املايض 
وت�وج بلقبه�ا، لك�ن س�يتي سيس�تعيد اللقب 
مطلع األس�بوع الحايل إذا فاز عىل كريستال وفاز 

ليفربول عىل مانشسرت يونايتد اليوم األحد. 
وق�ال كل�وب، يف مؤتمر صحفي: »األم�ور تزداد 
صعوب�ة دائم�ا ألن مانشس�رت س�يتي ال 
يتوق�ف أبدأ. ه�ذا واض�ح. فهو لم 

يتوقف ولن يتوقف«. 
وأضاف: »طوال عامني 
متتالي�ني كنا خلفه 
عام  ويف  مبارشة. 
تقدمن�ا  واح�د 
علي�ه لكنن�ا ال 
نتوق�ع حدوث 
ثاني�ة  ه�ذا 
ط�وال األعوام 
املقبلة  العرشة 

عىل التوايل«.

وأش�ار كلوب إىل أن املنافس�ة عىل اللقب يف املوس�م 
املقب�ل ربما تصب�ح أكثر صعوبة بالنس�بة لفريقه، 
نظرا لكثرة الفرق التي س�تدخل رصاع املنافسة عىل 

اللقب.
وتابع: »اآلن مانشسرت يونايتد يعود من جديد. ومن 
الواضح أن تش�يليس يف حالة جيدة أيضا ولديه فريق 
م�ن الط�راز األول.. لذا ف�إن األمور ل�ن تصبح أكثر 

سهولة«.
وواص�ل: »بالتأكيد س�تكون هناك ف�رق أخرى مثل 
ليس�رت س�يتي، الذي يقوده م�درب غاي�ة يف الذكاء، 

ولديه فريق قمة يتعامل مع مواقف مختلفة«.
وأردف: »وكذلك ال ينبغي استبعاد توتنهام هوتسبري 
أو آرسنال، كما أن وست هام يونايتد يف حالة رائعة. 
فكيف إذن س�تكون األمور أكثر سهولة؟ األمر الجيد 
بالنس�بة ملانشس�رت س�يتي هو أن�ك تواجهه مرتني 

فقط يف كل موسم«.
وأوضح أن تركيزه حاليا منصب عىل املواجهة املقبلة 
أمام مانشس�رت يونايت�د، وعىل تحقي�ق الفوز فيما 

تبقى لفريقه من مباريات حتى نهاية املوسم.
وختم: »يف املوسم املقبل، سنبذل قصارى جهدنا من 

جديد. لكننا اآلن نركز عىل مباراة اليوم«.

رودجرز: االرهاق ادى الى التعادل أمام ساوثهامبتون

سبعة العبين شباب يتوقع تنافسهم الحتالل عرش أوروبا

مورينيو: متفائل بشأن إصابة كين

يتمس�ك ريال مدريد باستمرار أحد العبيه، 
الذين تنتهي عقودهم بنهاية املوسم الحايل.

وكان ريال مدريد قدم عرًضا سابًقا للوكاس 
فاسكيز من أجل التجديد، لكن الالعب رفضه.

ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلسبانية، فإن ريال 
مدريد قدم عرًضا جديًدا ومحس�ًنا لفاسكيز، 
م�ن أج�ل التجديد.وأش�ارت إىل أن الطرف�ني 
اقرتبا اآلن من الوصول إىل اتفاق بش�أن العقد 
الجديد.وأوضحت أن فاسكيز أثبت نفسه هذا 
املوس�م يف مركز الظهري األيمن، وأنه يس�تحق 
االستمرار مع ريال مدريد.وذكرت أن فاسكيز 
تلقى عروض�ا من عدة أندية كب�رية يف أوروبا، 

وكان أبرزها من بايرن ميونخ.

الريال يقدم عرضا جديدا للوكاس فاسكيز

كلوب يتوقع تفوق
 السيتي الموسم المقبل

ليفاندوفسكي يعود لحسابات ريال مدريد

سان جيرمان يرفض
 طلب البورتا باستعادة نيمار

فالديز يعود إلى برشلونة

سيلتا فيجو 
يضمن البقاء 
بدوري 
الدرجة األولى



A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االحد 2 أيار  2021 العدد 2579 السنة الحادية عشرة

8
ابو العتاهيةالثقافـي

لََعمُرَك ما الُدنيا ِبداِر َبقاِء
َكفاَك ِبداِر املَوِت داَر َفناِء

َفال َتعَشِق الُدنيا أَُخيَّ َفإِنَّما
َترى عاِشَق الُدنيا ِبُجهِد َبالِء

َحالَوُتها َممزوَجٌة ِبَمراَرٍة
َوراَحُتها َممزوَجٌة ِبَعناِء

َفال َتمِش َيوماً يف ِثياِب َمخيلٍَة
َفإِنََّك ِمن طنٍي ُخلِقَت َوماِء

ً لََقلَّ امُرٌؤ َتلقاُه لِلَِّه شاِكرا
َوَقلَّ امُرٌؤ َيرىض لَُه ِبَقضاِء

َولِلَِّه َنعماٌء َعلَينا َعظيَمٌة
َولِلَِّه إِحساٌن َوَفضُل َعطاِء

َوما الَدهُر َيوماً واِحداً يف اخِتالِفِه
َوما ُكلُّ أَّياِم الَفتى ِبَسواِء

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

اإلمام عيل »عليه السالم« 
الرغب�ة إىل الكريم تحركه إىل الب�ذل، وإىل اللئيم تغريه 

بالطمع. 
وألق عدوك بالتحية ال تكن.. منه زمانك خائفا ترتقب.

 أجزر امليسء بثواب املحسن. 
دع الحرص ع�ى الدنيا.. ويف العيش ف�ال تطمع.. وال 

تجمع من املال.. فال تدري ملن تجمع.
 آلة السياسة سعة الصدر. 

الناس من خوف الذل يف ذل. 
أعظم الذنوب ما استخف به صاحبه. 

م�ن كفارات الذنوب العظام إغاثة امللهوف والتنفيس 
عن املكروب.

 نعم القرين الرىض.

»مسارات حالمة« تتناول ظواهر ومفارقات وتناقضات السلوك االجتماعي العراقي
قصص قصيرة جدا وومضات وهايكو

معقوف القدمني
تائٌه برفقِة ظل

أميش مذعوراً
يالحقني ِبُكِل هدوء ٍ وثبات

دون أن يصدُر صوًتا أو َنَفًسا حتى
أَُحدِّثُه بهرطقٍة

ُيصغي وال ُيجيب
أتقرفُص عى أريكٍة يتخُذ منها الغبار 

موطناً
وأراُه يتِقَنني بدقٍة وبراعة

خامرني أمرُه
لَوَّحُت له ِبُسبابتي وُخنرصي 
لكن الغروب رسَق ضوء املكان

كان متمرًِسا عى الصعلكِة
كما ينتشُل النَِّمُر فريستِه

كما تبتلُع الرمضاء قطرات املطر 
ٌر مصحوٌب بإرتداِء  أصابني تذمُّ

الحريِة
حوَل 

      ظيل 
             املرسوق 

أما يزاُل أنييس 
أْم صار شيطاناً

يحاوُل اإلطاحَة بي عى ُمنعطٍف 
ُمكَفِهٍر 

حيدر تركي
»وأقبل التراب« حلم العودة الى فلسطين جبران.. األسطورة الواقعية

املراقب العراقي/ متابعة...
ال يمك�ن ملعضل�ة التعب�ري عن اس�تعادة 
املفق�ود، إال أن ترتق�ي إىل محاول�ة رصد 
ارتط�ام مواجه�ة ذل�ك املتخي�ل املتص�ل 
بتجس�يد فلس�طني، ونقلها م�ن املعنوي 
إىل امل�ادي.إن فع�ل اللقاء يس�تنفد القيم 
العاطفي�ة كافة للش�اعر، حيث تحتش�د 
معضلت�ا الس�يايس واإلنس�اني يف م�كان 
واحد، لكن ما ينوء بالجملة الش�عرية تلك 
اإلس�قاطات، وبقايا الذاك�رة يف ما مىض 
م�ن الزم�ن، وما يمكن أن يتول�د يف العقل 
م�ن ق�درة عى أن يس�توعب حض�وره يف 
فلس�طني: الجغرافي�ا، وس�طوة التاريخ، 
واأله�م املتخي�ل األيقون�ي ل�دى كل م�ن 
عاين فلس�طني م�ن الخارج، وع�اد إليها 

يحمل تجربته الخاصة، إذ يرى فلس�طني 
يف متخيل�ه اللغ�وي، وق�د حم�ل أص�وات 
األس�الف عى كاهله، لكنه مع ذلك يكتب 
لذات�ه، ويكتب ملن يأتي؛ فتكون ش�هادته 
سفراً ش�عرياً، ضمن مدونة شعرية تبدو 
فلس�طني فيها األكث�ر اس�تهالكاً للجملة 
الش�عرية العربية لعقود من الزمن، لكنها 
يف كل األحوال تتباين يف رؤاها وتصوراتها، 
فل�كل وع�ي رحاب�ة، ومنطل�ق، وإيمان، 
مجموعت�ه  الخاص�ة.يف  وحساس�يته 
الش�عرية ،»وأقب�ل الرتاب«  يس�عى عمر 
أب�و الهيج�اء ضم�ن تكوين�ات تتقاط�ع 
ب�ني الزماني واملكاني، يميزه�ا التتابع يف 
االس�تقصاء، والقطع من الس�ياق بهدف 
بن�اء أو محاولة اس�تعادة أو ربط املوقف 

م�ع وعي داخ�يل، وذاكرة مختزن�ة ببقايا 
الص�ور، والتجرب�ة، وأص�وات األس�الف، 
كم�ا  والحكاي�ات،  والكت�ب،  واآلب�اء، 
املؤس�طر والواقعي واملتخيل، واملحسوس 
يف  لتنصه�ر  تتقاط�ع  كله�ا  والالمرئ�ي، 
بوتقة االخت�زال يف اللغة، كم�ا يتضح من 
عن�وان مجموعته ع�ى الرغم من مبارشة 
العن�وان غري أن�ه يب�دو اخت�زاالً يصل إىل 
منتهاه عرب التكوين الشعوري، يف حني أن 
العتبة الش�عرية تحتمل ق�دراً واضحاً من 
التمك�ني األيديولوج�ي، ال�ذي ينهض عى 
تأكيد مرجعية ال�ذات، بوصفها تنتمي إىل 
هذا ال�رتاب، وه�ذا ينقل كتل ال�دالالت إىل 
اضطراب األنا الفلسطينية، التي تتنازعها 
أوطان كث�رية، بيد أن مركزي�ة االنتماء ال 
تأتي بوصفها تش�نجاً، إنم�ا بإحالتها إىل 
التشبث بالوطن، فال جرم أن نقرأ يف الرتاب 
معن�ى التكوين، وحني نل�ج القصائد التي 
تتوزع ع�ى إحدى عرشة قصي�دة، ضمن 
هندس�ة بناء تنهض عى ثالثة مستويات، 
وه�ي: اللقاء، ومن ث�م إحداثي�ات املكان 
وإطارها ال�داليل والتاريخي، وأخ�رياً األنا 
وجدلي�ة الحضور يف امل�كان، وهي تتوزع 
ب�ني املعرب، وقلندي�ا، ورام الل�ه، والخليل، 
وبي�ت لحم، ونابل�س، والق�دس، ومن ثم 
تتقاطع باملكان الذي ينتمي إليه الش�اعر، 
يعك�س  خط�اب  إىل  القصي�دة  لتتح�ول 

توترات ذلك الحضور يف املصدر األول.

قاسم حداد
ج�ربان ه�و األفق ال�ذي هجس�ت ب�ه كتابات 
ج�ربان، ول�م يتحقق عن�ده، أذك�ر أن أدونيس 
أش�ار إىل هذا، حي�ث تصدر أهمي�ة جربان من 
اإلب�داع الذي أش�ارت إليه تجربة ج�ربان خليل 
جربان الفنية، وليست مما حققه حتى وفاته.

بمعن�ى أن إنتاج جربان � ع�ى الصعيد النثري 
� لم يكن، إبداعي�اً إعجازياً يمكن أن يتحول إىل 
نموذج، إنه إش�ارات فحس�ب، هذه اإلش�ارات 
الت�ي تي�رس لها أن تب�دأ من اإلنج�از عى أيدي 
بعض األدباء والش�عراء الذين جاءوا الحقاً بعد 
ج�ربان. من هن�ا ينبغي أن نتعام�ل مع جربان 
كتجربة أدبية، وال يجوز لنا أن نبالغ ونتطرف، 
كما يحدث عادة عندما يأتي الكالم عن جربان، 
فيص�ل األمر إىل درجة اعتباره أس�طورة أدبية، 
ألن التعام�ل األس�طوري مع األدي�ب يحّوله إىل 

يشء غري قابل للنقد والنقض.
عندم�ا قرأنا ج�ربان يف بداي�ات تكويننا األدبي 
كنا نحس�به الكاتب »الرومانيس« املتحرر أكثر 
م�ن كون�ه »الن�ص« الحدي�ث، حت�ى أن لغته 
الفلس�فية كانت لنا نفاذة للنفس الرومانيس، 
نس�تنبط منه الفكر املتحّرر، ال�ذي كان يتمثل 
لن�ا يف غ�ري ناف�ذة يف األدب العرب�ي الحدي�ث، 
دون أن نعت�رب ج�ربان عن�رصاً متف�رداً يف ذلك 
املش�هد. وعى الرغ�م من التنوع )الش�كالني( 
يف تجربت�ه، املزخرفة بالرس�م، فه�و لم يخرج 

عن تخوم الش�عر باملعنى الرومان�يس للكتابة 
الشعرية. وهو ربما كان شاعراً يف قصيدته ويف 
نث�ره، ويف األن�واع كافة التي طرقه�ا، حتى أن 
مقاالته كانت تنضح باللغة الش�عرية الغريبة 
ع�ن الكتاب�ة العربي�ة، وتل�ك ه�ي أه�م ميزة 
لفتت أنظارنا إلي�ه. وقتها كنا نتوقع أن يكون 
األديب ثائراً، انس�جاماً م�ع نزوعنا التمردي يف 
س�تينيات وس�بعينيات القرن امل�ايض. وظني 
أن الف�رق بينن�ا وب�ني ج�ربان آنذاك أن�ه كان 
يتمس�ك بالث�ورة الب�اردة، إذا ص�ح التعب�ري، 
حتى لنكاد نش�عر يف وقت م�ن األوقات بأنه لم 
يخرج ع�ن حدود املُصل�ح، يف م�ا كان املُصلح 
يختل�ف كث�رياً عن الث�وري، الذي كن�اه آنذاك.

كان ج�ربان إنس�اناً عادياً، يح�اول التعبري عن 
نفس�ه يف غابة لم تهتم اب�داً بالصوت املختلف 
ال�ذي ج�اء ب�ه. وجربان نفس�ه لم يك�ن يهتم 
كثرياً باهتمام الن�اس، فقد اكتفى بأن يمارس 
تنّسكه األدبي والفكري والفني عى مبعدة من 
الضجي�ج العربي، لكنه أيضا ً لم ينج من الرأي 
اآلخر، الرأي املحافظ ال�ذي لم تعجبه الطريقة 
التي )يقول( بها جربان عن نفس�ه. وألس�باب 
كث�رية ظل جربان مجهوالً ومرص�وداً للتجاهل 
من قبل األدب الس�ائد يف وقت�ه، وأيضاً لم يهتم 
جربان بذلك، فهو امليال إىل التنس�ك املس�يحي، 
س�ريى يف املحبة ما يكفي�ه، واتصاله بما تكّنه 
ل�ه م�ي زيادة من الح�ب ما يغ�ذي روحه. مي 
األديب�ة العربية الت�ي وج�دت يف الهامش الذي 
يسكنه جربان مكاناً مناسباً لعزلتها النفسية. 
وقد قيل قديم�اً أن ال كرامة لنبي يف وطنه، فلم 
يك�ن جربان يج�د كرامت�ه اإلنس�انية واألدبية 
يف غ�ري بل�ده، وقتها، وإن كان�ت هجرته عامالً 
مهماً من عوامل اش�تهاره، عربيا وعامليا. وبما 
أن جربان لم يكن يحلم أن يكون أسطورة، كما 
أراد ل�ه العقل العربي، ولم يفكر يف ذلك، غري أن 
َح بها، يف ما يكتب ويرسم،  الفلس�فة التي توشَّ
كان�ت تيش ب�أن هاجس التعبري ع�ن ذاته كان 
ه�و ما يش�غله يف مجمل فعاليات�ه. وهو الذي 
رس�م وكت�ب يف السياس�ة واملجتم�ع واملرسح 

والقصة، لكنه ظل يف كل ذلك شاعراً مختلفا.

ارتياب في الظل 

طال�ب  الق�اص  نص�وص  ان   
كتب�ه  م�ا  إىل  ُتحيلن�ا  حمي�د، 
)إحيق�ار(  اآلش�وري  الحكي�م 
ع�ى لس�ان الحيوان�ات. وه�ي 
نص�وص بالغة الدق�ة والرتكيز 
واالخت�زال والكثاف�ة يف ال�رسد 
فاالقتص�اد بلغ�ة ال�رسد يعني 
اإلمس�اك باملعنى بأقل املفردات 
وهذا يتطلب اليقظة يف ممارسة 
فع�ل ال�رسد، وع�دم الذهاب يف 
النص باتجاه اإلنش�اء والزيادة 

يف اللغة.
ال�ذي  التن�ّوع  لع�ل  وأض�اف: 
اختاره املؤلف لكتابه كمحتوى، 
يتش�كل من أجن�اس ثالثة غري 
يعن�ي  بع�ض،  ع�ن  متباع�دة 
احت�واء  ع�ى  الكات�ب  ق�درة 
مكون�ات ه�ذه األجن�اس، كما 
ي�دل باملعط�ى الع�ام تماس�ك 
هذه العالق�ة التي مبعثها تالزم 

النص�وص )القص�ة القص�رية 
يف  جداً/الهايكو/ومض�ات( 
إطار تعب�ريي محكوم بالكثافة 
والرتكيز أصالً. لذا نجد املقاربة 
واردة بينها. لذا ستكون قراءتنا 
اختص�اص  ضم�ن  للنص�وص 
العنون�ة حرصا ولي�س اختالف 

بعضها عن بعض.
وتابع : ان نصوص حميد تالزم 
الش�املة  والنظ�رات  التن�ّوع 
ال�رسد والوصف،  التي تخت�زل 
م�ن باب الح�ذر واالح�رتاز من 
الوقوع خارج منطقة الدهش�ة 
املطلوبة من أداء النص. ونقصد 
بالدهش�ة م�ا تخلف�ه الرضبة 
رس�الة  ه�ي  الت�ي  املحكم�ة، 
النص. يكون اعتماده يف صياغة 
نصه عى جملة خصائص تتعلق 
بكتابة مثل هذه األجناس. وهي 
خصائ�ص عاّمة، غري أن التمّيز 

هن�ا 
يتعل�ق ب�ذات املك�ّون للن�ص. 
بمعن�ى الهوي�ة الرسدي�ة التي 
ويف  النص�وص،  يف  نفرتضه�ا 
نصوص الكتاب ه�ذا. فالرتكيز 
سمة واضحة يف الكتابة، بمعنى 

ص  لح�ر ا
ع�دم  ع�ى 
يف  الوق�وع 
ء  نش���ا إ
ألن  اللغ�ة، 
الرسد  لغ�ة 
ن  تك�����و
خ�����ارج 
بنية  وداخل 
ب�ة  لكت��ا ا
للغ���ة(،  )ا
غي���ر أنه�ا تغ�ادر تفاصيلها 
البالغي�ة والرتكيبة  وتعقيداتها 

النحوية. 
)الق�ص،  لغ�ة  ان  اىل  وأش�ار 
الش�عر( هن�ا متجانس�ة م�ع 

الرس�الة التي أخ�ذ بها القاص، 
اإلباحة  الرتكي�ز ومغ�ادرة  عرب 
الواس�عة يف التعب�ري ب�كل يشء 
غ�ري مل�زم، م�ا يفق�د الن�ص 
وحدت�ه املتماس�كة، فالرتكي�ز 
هنا وح�دة متحكمة ورئيس�ية 
الكثافة، فنقصد  أما  وأساسية. 
بها كثافة بنية اللغة واملضمون 
املراد توصيل�ه من خالل النص. 
الكثافة تعن�ي االختزال يف اللغة 
الواصف�ة، واملعنى الذي تش�هد 
ل�ه الص�ّور اليومي�ة واألحداث 

صُغرت أم كربت.
وأس�تطرد: أم�ا يف م�ا يخ�ص 
املعنى، فإن الكاتب عمد واعتمد 
عى اإلمس�اك بتجربت�ه يف رؤية 

املش�اهد، فهو صاحب رس�الة 
ورؤى  اجتماعي�ة،  ومهم�ة 
كان�ت  ل�ذا  للواق�ع،  فلس�فية 
رس�الته يف االعتماد ع�ى تنّوع 
الحياتي�ة  والص�ّور  املضام�ني 
خري م�ا يمنح نصوص�ه العمق 
النابع  والش�مولية يف االختي�ار 
من املعايش�ة. ولعل أهم ركيزة 
ومكّون ب�ارز يف النصوص، هو 
الرضب�ة الت�ي توح�ي بالهدف 
والغرض من كتاب�ة النص. ويف 
هذا تعددت األغراض، وس�احت 
يف حقول كثرية تلتزم قوة النقد 
املوضوعي، الذي يقدمه القاص 
كرس�الة. وق�د ولّد ه�ذا املكون 
يف نظرن�ا جمل�ة أغ�راض منها 

املقارن�ة واملقاربة بني املش�اهد 
واألحداث، وبالتايل ولّد نوعاً من 
تجس�يد املفارقة التي تهدف إىل 
ترشي�ح الواق�ع بأق�رص جملة 
تعب�ري يف اللغ�ة وال�رسد. ولن�ا 
يف ه�ذه املكون�ات والخصائص 
عّينات من هذه النصوص، نورد 

منها:
يف ن�ص »مول�ود« القائ�ل »بعد 
انتظار طوي�ل ومراجعات لعدد 
من األطباء اس�تبرشت الس�يدة 
أخ�رياً بم�ا قاله الطبي�ب، فهي 
األول.  ش�هرها  يف  حام�ل  اآلن 
كان�ت الفرح�ة عظيم�ة، ليس 
له�ا فحس�ب، وإنم�ا لزوجه�ا 
ال�ذي انتظ�ر هذا اليوم س�نني. 
لق�د ك�ربت الفرحة بع�د مرور 
أش�هر، حي�ث ظه�ر أن املولود 
س�يكون ذك�راً. وه�ذا م�ا كان 
يطمح إليه الوال�دان. بعد مرور 
س�اعة  حان�ت  أش�هر  تس�عة 
ال�والدة وت�م نق�ل الس�يدة إىل 
األه�ل  اجتم�ع  املستش�فى. 
لس�ماع الخرب السار. بعد مرور 
عدة ساعات خرج الطبيب يعلن 
لألس�ف.. لقد ولد الطفل ميتاً«.

وأوض�ح :تمّي�ز ش�عر الهايكو 
كما أكدت الدراسات والرتجمات 
للنصوص، ع�ى أنه نص موجز 
العبارة واس�ع الداللة. وأرى أن 
الش�اعر طال�ب، الت�زم رشوط 

هذا املنحى يف كتابة الشعر. كما 
أن�ه كان أكثر إيج�ازاً من كتابة 
القص�ة وللنظر إىل الكيفية التي 
أدار به�ا القاص موضوعه، وما 
هي الدالالت الصغرى والكربى، 
وماذا حصل من تركيز وكثافة.

 وبني :أما نص »الوهم« فيقول: 
يحل�م  قف�ص،  يف  »عصف�ور 
بالخ�روج لفض�اء ارشأب�ت له 
األعن�اق طويالً. وحني س�نحت 
له فرصة بامت�الك الحرية التي 
تمناه�ا كث�رياً، أدرك أن فرح�ه 
بعامل�ه الجديد لن ي�دوم طويالً. 
إن حياة القفص أشد رحمة من 

عبث الحرية«.
السياس�ية  الدالل�ة  :ان  وخت�م 
وه�ذا   ، واضح�ة  والوجودي�ة 
النص�وص؛  كل  ع�ى  ي�رسي 
كونها تتناول الظواهر والسلوك 
م�ن  في�ه  بم�ا  االجتماع�ي، 
مفارقات وتناقضات، وعالمات 
ال�رصاع  م�ن  ن�وع  إىل  ُتش�ري 
االجتماع�ي، وتش�خص الرتدي 
الحاصل يف املنظومة بشكل عام، 
أي أن النصوص ملتزمة بهموم 
إنس�انية كبرية تعالجها بإيجاز 
متن�اه، يف تش�كيل النص�وص، 
اللغوي�ة والرسد. كما  والكثافة 
تق�ف يف الص�ف األمام�ي م�ن 
كتابات الرواد العراقيني والعرب 

يف هذا املضمار من الكتابة.

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
يرى الناقد جاسم عايص ان مجموعة »مسارات حالمة 
وقصص  هايكو  نصوص  .يه  حميد  طالب  » للكاتب 
ومفارق��ات  ظواه��ر  تتن��اول  وومض��ات  ج��دا  قص��رة 

وتناقضات السلوك االجتمايع العراقي. 
وق��ال ع��ايص يف ق��راءة نقدي��ة خ��ص به��ا )المراق��ب 

العراقي ( :

طالب حميد جاسم عاصي

»األنسنة في المسرح« دقائق علمية مطروحة بدراية وخبرة
املراقب العراقي/ متابعة

م�ا ط�رح يف كت�اب )األنس�نة يف املرسح وبح�وث أخرى/ 
2021( للفن�ان ثائر ه�ادي جبارة، يع�د انتقالة مهمة يف 
تلق�ي املوضوع�ات اإلبداعي�ة الفني�ة يف بع�ض التفرعات 
العلمية التي يحتاجها الدرس األكاديمي، أو التي يحتاجها 
الباحث يف تاريخ املرسح بش�كل عام، ومن خالل متابعتي 
ملا يقرب من العقدي�ن لتجربة الفنان )جبارة( وكيف قدم 
منج�زا مرسحي�ا لفت أنظ�ار الجميع يف تقدي�م العروض 
الن�ص املرسح�ي  أو يف مج�ال كتاب�ة  بوصف�ه ممث�ال، 
وإخراج�ه. هو اآلن يق�دم لنا جهداًعلمي�اً تكرس يف ثالثة 
فص�ول، ف�كان الفصل األول )األنس�نة يف نصوص مرسح 
األطفال والكبار( والذي تك�رس يف )5( مباحث مع تحليل 
ملرسحي�ة )الج�زاء( للفن�ان غال�ب العمي�دي ومرسحية 
)قسوة( للفنان محمد حس�ني حبيب، واخذت من املبحث 
الخام�س، ومن خالل الجهد الدقيق الذي قرأناه فقد كانت 
الكتابة يف هذا املوضوع شديدة الحساسية والحذر، بمعنى 
ان الفن�ان ثائر ه�ادي جب�ارة يقربك اىل دق�ة املعلومة يف 
الدرجة األساس خوفا من تناقض سياق املصادر املأخوذة، 
وهذا قد يضع هوة غري مبارشة يف قراءة ما طرح يف البحث 
اىل ما يسمى الوظيفة الجسدية والرؤية الجمالية الخاصة 
بها الوظيفة األنثروبولوجية، بخاصة عندما نلمس يف احد 
املباحث ان�ه تناول أنس�نة الحيوان والنب�ات والجماد، ثم 

الرسوم املتحركة والسينما.
يف الفص�ل الثان�ي قرأن�ا )أبع�اد الش�خصية الرشي�رة يف 
املرسح(، وقد أبانت كيفية تراصف املعلومة بدقة طرحها، 

ف�كان املبحثان )ابع�اد الش�خصية الرشي�رة يف نصوص 
املرسح( و)الشخصية الرشيرة يف املرسح(، ناقشا العوامل 
الطبيعي�ة واالجتماعي�ة والنفس�ية، مرورا بالش�خصية 
الرشي�رة يف الديان�ات، ثم أنواعه�ا، وبعدها )الش�خصية 
الرشيرة يف املرسح(، ومع أخذ النماذج التحليلية ملرسحية 

)حكمة الشارع( للفنان عيل حسون املهنا وإخراج الفنان 
محم�د املرعب، وكذل�ك مرسحية »الخ�وف« للفنان حميد 
رايض وإخ�راج الفنان ميثم طاه�ر، وددت لو كانت هناك 
وقفة ملكم�الت العرض املرسحي من حيث الس�ينوغرافيا 
والص�وت واملؤثرات الضوئية وقراءة اج�واء املرسح، ألنها 
باختص�ار تش�كل وح�دة متكامل�ة يف دالل�ة كل ع�رض، 
كما يش�كل عالمة مهم�ة وفارقة لدى املتلق�ي يف منظور 
املش�اهدة..يف الفصل الثالث قرأنا )توظيف الرموز الرتاثية 
يف امل�رسح(، وخص�ص ل�� )5( مباح�ث أخذ ع�ى عاتقه 
املراح�ل الت�ي مّر به�ا املرسح عن�د األم�م ويف الحضارات 
اإلس�المية والعربي�ة واألغريقية، وتضم�ن الفصل تحليل 
مرسحيات، أولها مرسحية )حكيم الزمان( لعيل حس�ني، 
وثانيه�ا مرسحي�ة )ك�ن من تكن فإن�ك من ت�راب( لثائر 
هادي جبارة، وثالثها مرسحية )الكنز( لعبد املحس�ن عبد 
الزهرة، تناول خاللها الباحث االبعاد الرئيس�ة للشخوص 
الرئيسة والثانوية متمثلة بالبعد االجتماعي لها عن طريق 

رسم جداول..
يف كت�اب )األنس�نة يف امل�رسح .. وبحوث أخ�رى(، أجدني 
أمام مس�ؤولية حذرة يف قراءته ألنه يحم�ل دقائق علمية 
أحس�بها طرحت بدراية وخربة وعمق مع�ريف، ربما يكون 
ه�ذا املنجز واح�دا من األه�م املص�ادر التي يبح�ث عنها 
املخت�ص، وال ضري يف ذلك إذ كان ثائر هادي جبارة يتحرى 
املعلومة ويقدمها بالش�كل الذي اطلعنا عليه، وهو يضاف 
اىل رصيده الفني بعد نرش العديد من املرسحيات يف الصحف 

واملجالت، واصدار الكتب املرسحية يف املرحلة الراهنة.

»قلب المالك اآللي« استغالل الدواعش للتكنولوجيا لقتل الناس
املراقب العراقي/ متابعة

الجزائري�ة  والش�اعرة  الروائي�ة 
الدكت�ورة ربيعة جلط�ي، تتأمل فيما 
يعالج�ه الكات�ب كونه م�رآة صادقة 
لنفس�ه وملجتمعه، من قضايا الناس 
جلط�ي  الواقع.وتنظ�ر  ومش�اكل 
امل�الك  قل�ب  األخ�رية  روايته�ا  إىل 
اآليل« وتتس�اءل ع�ن الصدف�ة، التي 
وراءه�ا مع�ان عميقة وم�ا تحمله 
م�ن رس�الة الكات�ب، كم�ا تق�ول. 
روايتها  تتحدث عن الوضع الس�ائد 
يف العال�م، وتحدي�دا ح�ول اإلرهاب 
وما يضم�ره للبرش من االس�تغالل 
الحديثة  للتكنولوجي�ا  واالنتهازي�ة 
و م�ا تطرح�ه محن�ة اإلرهاب من 
تحديات مس�تقبلية.يف رواية »قلب 
املالك اآليل«، يلعب الخيال املستقبيل 
دورا محوريا بني ما هو حلم اليوم 
وم�ا يمكن أن يك�ون علي�ه واقع 
الغد، وج�اء البطل يف رسد األحداث 

»البغ�دادي« ال�ذي تذك�ره الكاتب�ة 
وكي�ف  ال�ربدادي«،  »الخليف�ة  باس�م 
س�يكون مصريه بعد الذي اقرتفه باسم 
الدين، عندما تش�ري يف الرواية إىل وقائع 
م�ن قبيل »يس�تميت يف إفن�اء أعدائه و 

أعداء الله من الكف�ار واملرشكني، ينظر 
بربودة اىل كومة الرؤوس املقطوعة التي 
يأت�ي بها رجال من جن�وده من مناطق 
املواجه�ات الس�اخنة«.وتذكر جلط�ي، 

يف رسده�ا لألحداث، مش�اهد عن 
مص�ري البغ�دادي فتقول:«إن�ه ال 
يع�رف أنني أعلم أن�ه يكذب.. وأنه 
قتل�ه وأنن�ي أرى يف بؤب�ؤ عيني�ه 
رأس الخليف�ة الربدادي ورأس ابنه 
قدميه«.وس�بق  عن�د  يتدحرج�ان 
صدور هذه الرواية خرب مقتل زعيم 
داع�ش االرهابي أبو بك�ر البغدادي 
تعرض�ت  الت�ي  الكاتب�ة،  وتق�ول 
لث�الث مح�اوالت اغتي�ال إب�ان ما 
تع�رف بف�رتة العرشية الس�وداء يف 
تس�عينيات القرن املايض بالجزائر، 
إن مفاج�أة الرواية لي�س له عالقة 
بالتنبؤ وال باملفهوم الديني،.وتضيف 
إنم�ا بطبيع�ة رواية الخي�ال العلمي 
واسع األفق، وببعد النظر الذي يتمتع 
ب�ه أي كاتب ع�ن غ�ريه يف محاولته 
قراءة الواقع والتحامه بتفاصيل هذا 
الواقع مع الن�اس يف محنتهم جميعا 
أال وهي محنة اإلرهاب، يف عالم تعتقد 
جلط�ي، أن�ه أصب�ح يف أدن�ى صوره 
بس�بب فظاعات اإلره�اب والخوف من 
مص�ري الوجود اإلنس�اني يف ظل التهديد 
والطريقة الجديدة التي يأخذها اإلرهاب 

يف العالم. 
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ويف ه�ذا الص�دد ق�ال رئي�س 
اتح�اد نقابات العمال س�تار 
االتح�اد   « إن  الدنب�وس(: 
العم�ال  لنقاب�ة  الع�ام 
ينض�وي  الع�راق  يف 
اتحاداً من   14 تحته 
املحافظ�ات  جمي�ع 
نقاب�ات  وس�ت 

عامة يف بغداد«.
»لكل  أن  وأوضح 
مهن�ة خاصة 
نقابة  توجد 
نقابة  ،مثل 
ت  م�ا لخد ا

والس�ياحية  االجتماعي�ة 
املطاع�م  تحته�ا  وتنض�وي 
والكافيه�ات  والفن�ادق 
والسوبر ماركتات والجامعات 
األهلي�ة  وامل�دارس  األهلي�ة 
والروض�ات وغريه�ا، ونقابة 
وصناع�ة  الزراع�ة  عم�ال 
تنض�وي  الغذائي�ة  امل�واد 
تحته�ا جمي�ع املصان�ع مثل 
والعصائر  الحلوي�ات  صناعة 
وبي�ع  الغازي�ة  واملرشوب�ات 
والخ�ر وغريه�ا،  الفواك�ه 
واالتص�االت  النق�ل  ونقاب�ة 
تنضوي تحتها كراجات النقل 
وكل م�ا يتعل�ق باالتص�االت 
العام�ة  النقاب�ة  اىل  ،إضاف�ة 
واألخش�اب  البن�اء  لعم�ال 
،وهذه النقاب�ة تهتم بالعمال 
املس�اطر  يف  يعمل�ون  الذي�ن 
والنج�ارة ومه�ن كثرية تحت 
ه�ذه النقابة، وكذل�ك النقابة 
امليكاني�ك  لعم�ال  العام�ة 
والطاق�ة والتعلي�ب وكل م�ا 
يخت�ص بامليكانيك والتصليح 

والصيانة والنفط والغاز«.
وأش�ار الدنب�وس اىل أن »هذه 
الش�خصية  له�ا  النقاب�ات 
االس�تقالل  يف  املعنوي�ة 
،وكذل�ك  واالداري  امل�ايل 
له�ا  املحافظ�ات  يف 
املعنوي�ة  الش�خصية 

واالداري  امل�ايل  واالس�تقالل 
ويح�ق لها الدف�اع عن العمال 
أمام املحاك�م املختصة«، الفتاً 
أن�ه »ال توج�د احصائي�ة  اىل 
دقيقة لعدد العم�ال يف العراق 
املعامل  ،وذلك بس�بب توق�ف 

واملصانع«.
العم�ال  »ع�دد  أن  وأوض�ح 
املضمونني يبلغ 350 ألف عامل 
فق�ط ،وأن قان�ون الضم�ان 
الجدي�د يوجد في�ه الكثري من 
املس�اوئ ،وأن نقابات العمال 
قدمت اعرتاضات بس�بب رفع 
85 ،وه�ي  80 اىل  امل�واد م�ن 
مناف�ع  تتضم�ن  جميعه�ا 
للعام�ل املتقاع�د«، مبيناً أن » 
الحد األدنى لألج�ور 400 ألف 
دين�ار صع�وداً اىل  750 ألف�اً 
متقاع�دون  عم�ال  ،ويوج�د 
مثل املهندس�ني أو األطباء  أو 
م�ن الش�هادات العلي�ا الذين 
يعمل�ون يف القط�اع الخ�اص 
الذي�ن رواتبه�م عالية فيكون 
راتبهم أكثر من 750 ألفاً ،وقد 

يصل اىل املليون دينار«.
اىل ذل�ك أك�دت لجن�ة العم�ل 
والشؤون االجتماعية والهجرة 
واملهجرين، أن مرشوع قانون 
التقاع�د والضمان االجتماعي 
رات�ب  إمكاني�ة رصف  يوف�ر 
تقاع�دي ل�كل مواط�ن وف�ق 

هم�ا  أساس�يني  اعتباري�ن 
الخدم�ة والس�ن القانوني�ة ، 
فيم�ا أعلن�ت س�عيها لتقليل 
دخول العم�ال األجانب بهدف 
فس�ح املجال أم�ام العراقيني 
مم�ن ال تتوف�ر لديه�م فرص 

عمل.
اللجن�ة  رئي�س  نائ�ب  وق�ال 
م�رشوع  إن«  ع�رب  حس�ني 
والضم�ان  التقاع�د  قان�ون 
قراءت�ه  تم�ت  االجتماع�ي 
ق�راءة أوىل وس�يتم رفع�ه اىل 
والتصوي�ت  الثاني�ة  الق�راءة 
علي�ه يف الربملان«، الفتاً إىل أن« 
القانون يحتوي عىل امتيازات 
كب�رية منه�ا م�ا ين�ص ع�ىل 
إمكاني�ة منح أي مواطن راتباً 
تقاعدياً وفق الخدمة والس�ن 

القانونية«. 
واوضح أن« القانون سيخفف 
م�ن الضغ�ط ع�ىل الوظائ�ف 
الحكومي�ة وفيه أيض�اً تأمني 
وضمان صحي ويعد واحداً من 
أهم منج�زات مجلس النواب، 
ولي�س لجن�ة العم�ل فقط يف 
حال اقراره وسيضمن حقوق 
العمال عرب آليات وتعليمات«.

فيم�ا  يحتف�ل عم�ال العال�م 
العراقيني،   بينهم  »املعزولون« 
تظاه�رات  أي  دون  بعيده�م 
وال تجّمعات منتظرة، وس�ط 

تدابري الحج�ر الصحي وحظر 
ف�ريوس  بس�بب  التج�ول 
كورون�ا املس�تجّد ال�ذي يبدو 
ان�ه سيتس�بب ايض�ا بكارثة 

اقتصادية غري مسبوقة.
ولن ُيق�ام أي تجّم�ع تقليدي 
الي�وم بمناس�بة عي�د العمال 
وه�و ي�وم عطل�ة رس�مية يف 
الع�راق وع�دد كبري م�ن دول 

العالم.
إىل  عمالي�ة  نقاب�ات  ودع�ت 
أشكال جديدة من التحرك، ك� 
التعبئة االفرتاضية عىل مواقع 
التواصل االجتماعي أو الوقوف 
وواجه�ات  الرشف�ات  ع�ىل 
الفت�ات. حم�ل  م�ع  املبان�ي 
ويف ه�ذا العيد ايض�ا، اختلفت 
التحاي�ا املقدم�ة م�ن زعماء 
البالد اىل الطبقة العاملة، حيث 
مواقع  السياس�يون  استخدم 
التواص�ل االجتماع�ي للتعبري 
عن تهانيهم باملناس�بة، حيث 
الجمهوري�ة  رئي�س  بدءه�ا 
الذي حيا من سماهم ب�«بناة 
املخلص�ة  والس�واعد  الوط�ن 
التي تحّملت الظروف لتواصل 
ع�رب  داعي�ا  الع�راق«،  بن�اء 
تغري�دة يف منص�ة توي�رت، اىل 
»تكثي�ف اإلمكانات والطاقات 

والتآزر«.
عم�ال  يحتف�ل  ع�ام  كل  ويف 

ش�تى  يف  كزمالئه�م  الع�راق 
أنح�اء العال�م بعي�د األول من 
أي�ار )عي�د العم�ال العامل�ي( 
لرتجمة ش�عارهم )ي�ا عمال 
العالم أتحدوا(، وهو يتجولون 
يف طرق�ات وس�ط العاصم�ة 
بغ�داد وش�وارعها الرئيس�ية 
الس�نوي  كرنفالهم  مقيم�ني 
املعهود الذي خطفه منهم هذا 

العام وباء كورونا.
وبدت شوارع وسط العاصمة 
بغ�داد الي�وم االول م�ن اي�ار 
2020 خالي�ة تمام�ا م�ن اي 
للعمال وه�م يجوبنها  مظهر 
كل عام، وس�ط حظ�ر تجول 
صح�ي خطف تمام�ا الفرحة 
م�ن العم�ال العراقي�ني الذين 
الفتاته�م  ع�ام  كل  يرفع�ون 
الحم�راء التي يخط�ون عليها 
العم�ال  ش�عاراتهم.ويحتج 
السياس�ات  ع�ىل  الع�راق  يف 
للحكوم�ات  االقتصادي�ة 
العراقي�ة املتعاقبة س�يما بعد 
تل�ك  وع�زوف   ،2003 الع�ام 
الحكوم�ات عن إيج�اد حلول 
ناجع�ة لألزم�ات االقتصادية 
وس�ط  تواجهه�م،  الت�ي 
مايصفوه بأنه »نهج مستمر« 
الدول�ة  منش�آت  بتصفي�ة 
وقطع  ومعاملها،  االقتصادية 

رواتب العاملني فيها.
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

إّياك ومصادقة األحمق فإّنه يريد أن ينفعك فيضّرك.
ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.
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كش�ف مجل�س الخدم�ة االتح�ادي،، ع�ن أهمية 
الهوية البايومرتي�ة للموظفني ،وفيما حدد أمرين 
لتثبي�ت أصح�اب العق�ود، أش�ار اىل أن التعيينات 

االنتخابية انتهت.
وق�ال رئيس املجل�س محمود التميم�ي يف مقابلة 
املؤسس�ات  كباق�ي  يحت�اج  »املجل�س  إن  مع�ه 
اىل امل�وارد املالي�ة وامل�وارد البرشي�ة والترشيعات 
القانونية حتى يعمل باالتجاه الصحيح«، مبيناً أن 
»االنطالق�ة الحقيقية ه�ي يف موازنة 2021 والتي 
خصص�ت االم�وال للمجل�س ، إضاف�ة اىل تعزيزه 

بالكوادر البرشية لغرض مبارشة اعماله«. 
وأكد التميمي أن »قانون الخدمة املدنية هو قانون 
أس�ايس ويعت�رب العامود الفقري ملجل�س الخدمة 
االتح�ادي«، الفت�ًا اىل أن »القان�ون اآلن يف مجلس 

النواب لغرض التصويت«.
وتابع أن »القانون س�وف يح�دد الصالحيات لكل 
مؤسس�ة حس�ب اختصاصها ويبني دور املجلس 

عىل وجه التفصيل« 
وتاب�ع التميم�ي أن »دع�م الحكوم�ة للمجل�س 
كان حس�ب إمكاني�ات الدولة ،ولكن�ه لم يصل اىل 
الطموح بس�بب االزمة املالية والجائحة«، الفتاً اىل 

أن »ذلك انعكس عىل أداء العمل يف املجلس«. 
 وب�ني رئي�س مجل�س الخدم�ة أن »التوظي�ف يف 
القط�اع الخ�اص ه�و م�ن ضم�ن مه�ام وزارة 
العمل«، الفتاً اىل أن »عمل املجلس يف التوظيف هو 
من خالل رؤية حاج�ة الدولة الوظيفي والعاملني 
فيه�ا وحس�ب الخط�ط االس�رتاتيجية املوضوعة 

للوزارات«.
كيفية توزيع الوظائف

ولف�ت التميم�ي إىل أن »هناك نص�اً قانونياً ملزماً 
للمجل�س بتوزيع الوظائف عىل اختيارات الكفاءة 
واملهارة«، موضحاً أن »املحاصصة ال تدخل يف هذا 

املجلس خاص�ة وأن برنامج التوظيف هو برنامج 
الكرتوني ال ينتقي املتقدمني للتوظيف  عىل أسس 
طائفي�ة أو سياس�ية ب�ل ه�و برنام�ج مطروح 

للجميع«. 
التعيينات االنتخابية

ولفت التميمي اىل أن »برنامج التوظيف االلكرتوني 
أنه�ى التعي�ني إلغ�راء الناخبني قب�ل االنتخابات، 
حيث أصبح التوظي�ف الكرتونياً ومحصوراً ضمن 
صالحي�ة مجل�س الخدمة، وال توج�د أي مزايدات 
تدخ�ل يف ه�ذا املل�ف او يس�تغل م�ن قب�ل بعض 

الكيانات«. 
وتابع أن »نص قانون املوازنة كان واضحاً وشمل 
فئة االطباء واملهن الصحية املشمولني بقانون رقم 
6 إضاف�ة اىل حملة الش�هادات العلي�ا والخريجني 
االوائل«، موضحاً أن »آلي�ة تعيني اصحاب العقود 
م�ن 5 س�نوات وأكث�ر ه�ي ذات اآللي�ة التي نص 
عليه�ا القان�ون وأب�رز عوامله�ا معي�ار الخدمة 
وتوفر الدرجة التي يت�م التثبيت من خالل الوزارة 

أو الهيئة مبارشة«.
وأكد أن »الدرجة الوظيفية تتوفر من نفس الدائرة 
او املؤسس�ة«، الفت�ًا اىل أن »ذل�ك يش�مل جمي�ع 
املؤسس�ات الحكومي�ة س�واء كان�ت وزارات او 

هيئات«. 
وتاب�ع أن »قضي�ة التعيين�ات محكوم�ة بقانون 
املوازن�ة«، مضيفاً أن »تعي�ني الخريجني االوائل او 
حملة الش�هادات يحدد من خالل نس�ب التوظيف 
والتي تدخل ضمن برنامج التوظيف حسب النسب 

القانونية«.
وبش�أن الحاجة الفعلية للموظفني، بني التميمي 
أن�ه »ال توج�د حاج�ة فعلي�ة معين�ة للتوظي�ف، 
حيث إن وزارة الصحة تس�تقبل جميع الخريجني 
املش�مولني بقانونها، وأي مخرجات متعلقة بهذه 

الوزارات تذهب لها«.
أوق�ف  املوازن�ة  »قان�ون  أن  التميم�ي  وب�ني 
جمي�ع التعاقدات س�واء م�ع املتقاعدي�ن أو غري 

املتقاعدين«. 
ولف�ت رئي�س مجلس الخدم�ة اىل أن »ق�رار 315 
ص�ادر عن مجل�س ال�وزراء، وهو أح�د القرارات 
األخ�رية ونظم آلية العم�ل بهذا الق�رار وخصص 
رواتب للمش�مولني«، مبيناً أن »املعني بتنفيذ هذا 

القرار بالدرجة االوىل هي وزارة املالية فقط«. 
وأشار اىل أن »عملية هيكلية املوظفني تتم بموجب 
ق�رار مجل�س ال�وزراء«، منوه�اً اىل »أنن�ا التقينا 
بجميع املؤسسات وأوضحنا رؤية الحكومة يف هذا 

املوضوع وبدأت الوزارات بالتجاوب«.
وأوض�ح أن »هن�اك أم�راً ديوانياً بش�أن مرشوع 
الرق�م الوظيف�ي ،وت�م تش�كيل لجن�ة وقطع�ت 
اش�واطاً يف ه�ذا امل�رشوع«، موضح�اً أن »قانون 
املوازنة نص عىل ال�زام الحكومة من خالل اللجنة 
املش�كلة م�ن وزارة التخطي�ط ومجل�س الخدمة 
ووزارة االتص�االت إنج�از ه�ذا امل�رشوع خالل 6 

أشهر وإصدار الهوية البايومرتية«.
وتابع أن »هذه الهوية س�تمنع أي أسماء متكررة 
أو وهمي�ة داخ�ل النظام املؤسس�اتي وستش�مل 
جمي�ع البيان�ات الخاص�ة باملوظ�ف والبيان�ات 
الش�خصية والبيانات الوظيفية ،ما يس�هل إجراء 

تداول املعلومات الخاصة باملوظف«. 
وتاب�ع أن »هذه الهوية البايومرتية تعالج الترسب 
الوظيفي أو ما يس�مى بالفضائيني«، مشرياً اىل أن 
»ه�ذا الربنامج االلكرتوني ت�م تمويله من االمانة 
العام�ة ونح�ن يف ط�ور التفاهم�ات م�ع الجهة 

املنفذة«. 
وتاب�ع أن�ه »ال يوجد س�لم روات�ب جدي�د، ولكن 
مجلس الخدمة يبدي املش�ورة وال�رأي بما يتعلق 

بروات�ب املوظف�ني«، موضح�اً أن�ه »ال توج�د أي 
صالحية للمجلس باشرتاكه يف املجالس التحقيقية 

للموظفني«.
وبني ان »اقالة امل�دراء العامني هو من اختصاص 

االمانة  العامة ملجلس الوزراء«. 
وعن هيكلية املؤسسات، ذكر التميمي أن »املجلس 
ب�ارش م�ع ال�وزارات ووصل�ت بع�ض االجاب�ات 
وتم تش�كيل لجن�ة مركزية للنظر به�ذا املوضوع 
واعضائها هم م�ن مجموعة وزارات منها الرقابة 
والتخطيط حتى تكون واضحة لجميع الوزارات«. 
املنص�ة االلكرتوني�ة للتوظيفوتابع رئيس مجلس 
الخدم�ة، أن »اله�دف من املنص�ة االلكرتونية هو 
املس�اعدة يف توظي�ف الش�باب خاص�ة القط�اع 
الخ�اص، حي�ث تم اس�تقبال اع�داد م�ن طالبي 
التوظيف وم�ا زال مكتب رئيس الوزراء يس�تقبل 

أعداداً أخرى«.
وب�ني أن »قس�ماً م�ن البيانات تح�ول اىل مجلس 
الخدمة لغرض االستفادة منها يف قضية التخطيط 
للوظيف�ة وم�ن املمكن االس�تفادة م�ن البيانات 
املوجودة ملعرف�ة القوة العاملة وانواعها واعدادها 
وتحصيلها الدرايس«، مؤكداً: »أننا عىل تواصل مع 

مجلس الوزراء«.
وبني أن »املنصة تش�مل القط�اع الخاص بصورة 
عام�ة س�واء االس�تثمارية أو املش�اريع الفردية 
وغريه�ا«. ولف�ت اىل أن »قضية العمال�ة األجنبية 
تتعل�ق ب�وزارة العمل، ألن الوافدي�ن ينظم عملهم 
م�ن قبل وزارة العمل«، مش�ريا اىل ان�ه »ليس من 
صالحي�ة مجل�س الخدم�ة القانون�ي ان يتدخ�ل 
بذل�ك«. وأوضح أنه »ال يوجد ع�دد حقيقي العداد 
االجان�ب العاملني يف الع�راق %100«، الفتاً اىل أن 
»غالبيتهم ج�اؤوا بطريقة غري نظامية وأعدادهم 

كبرية ومؤثرة عىل سوق العمل«.

دوائر الدولة تعاني الترهل و الفساد و التسرب و الفضائيين

بين الحجر و الحظر ... عيد العمال يأتي باهتا 
على الرغم من الصعاب والتحديات التي تواجه عمال العراق ،إال 

أن طموحهم في الحصول على استحقاقات مادية ومعنوية يبقى 

هاجسهم الكبير الذي يدفعهم لمواصلة تقديم المزيد من العطاء 

لبناء هذا الوطن.تحديات عديدة تواجه العامل العراقي بدأت مع 

تراجع الواقع الصناعي وتدمير البنى التحتية للمصانع والمعامل 

العراقية وغياب شبه تام للمحفزات التي تدعم القطاع الخاص وتشجع 

الشباب الى االتجاه نحو التوظيف في المشاريع الخاصة وبعيدًا عن 

التوظيف الحكومي، غير أن هذه التحديات ال تزال قائمة وال يزال 

العمال يبحثون عن تشريع قوانين النصافهم ورفع الحيف عنهم.

هل هي الحل ؟..الهوية البايومترية 

مئ�ات امل�رىض العراقي�ني ومرافقيه�م 
علق�وا يف الهند بس�بب توق�ف الرحالت 
الجوية بعد انتش�ار »فظي�ع« لفريوس 

كورونا يف البالد
يفرتش الشاب العراقي، منتظر سعدون، 
أحد أرصفة القط�اع 27 يف مدينة دلهي 
كان  إذا  م�ا  يع�رف  ال  وه�و  الهندي�ة، 
س�يعود قريبا إىل بغداد، بع�د أن أوقفت 
الس�لطات العراقية حرك�ة الطريان بني 
البلدي�ن بس�بب تفيش متح�ورة جديدة 
من فريوس كورونا سببت ارتفاعا هائال 

يف اإلصابات بالهند.
وإىل جانب منتظر هناك نحو 600-500 
عراق�ي ينتظ�رون يف قطاع�ات املدين�ة 
املخصصة لس�كن امل�رىض ومرافقيهم، 
يف  الع�الج  لتلق�ي  ج�اؤوا  جميعه�م 
املستشفيات الهندية، لكن إيقاف العراق 
للرحالت الجوية جعلهم محتجزين هنا.
وناش�د العراقي�ون العالق�ون الخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة ب��«اإلرساع بتوف�ري 

اآلليات لنقلهم من الهند إىل العراق«.
ويقول منتظر إن هناك عراقيني افرتشوا 
الش�وارع فع�ال بعد نف�اذ نقوده�م، إذ 

تأخرت عودتهم إىل العراق لعرشة أيام.
ويضيف منتظر أن »الغذاء نقص بشكل 
كب�ري، وهن�اك م�رىض ب�دأوا يعان�ون 
من الج�وع أساس�ا«، مؤك�دا »فريوس 
كورون�ا ينترش بش�كل فظي�ع يف الهند، 
والحكومة ال تقوم بإجالئنا مثلما قامت 
منتظر  األخرى«.وبحس�ب  الحكوم�ات 
ف�إن عددا كب�ريا من امل�رىض العراقيني 
يف الهن�د مصابون بأم�راض معقدة من 

بينها الرسطان مؤكدا »تويف اثنان منهم 
وأغلبي�ة املوجودي�ن ه�م م�ن العوائ�ل 

والنساء واألطفال.«
ويقول مص�در يف األمانة العامة ملجلس 
ال�وزراء إن »الع�راق يح�اول وضع حل 
يمن�ع املتحورة الهندية م�ن الدخول إىل 
الب�الد، ويف نف�س الوق�ت يحاف�ظ عىل 
حقوق العراقي�ني يف الهند«.لكن املصدر 
نفى علمه بوجود توجه يف الوقت الحايل 
لتأج�ري مس�اكن أو إيص�ال أغذي�ة أو 
مس�اعدات إىل العراقيني يف الهند، فضال 

عن تحديد موعد إلجالئهم.
ويكل�ف الس�كن يف قطاع�ات املرىض يف 
املدينة نحو 300-400 دوالر يف الش�هر، 
ويت�وزع العراقي�ون ع�ىل قطاعات 39 
و57 و59.ويق�ول املري�ض »أب�و عيل« 
إنه أجرى عملية فاش�لة يف املستش�فى 
الهندي�ة وأن صحت�ه »تس�وء« كم�ا إن 

تأخر طائرته يفاقم من سوء األوضاع.
أبو ع�يل وص�ل إىل الهند قب�ل 20 يوما، 
ويق�ول إن »أموال�ه نفذت، وأن�ه مهدد 
بالط�رد من املس�كن الذي يس�تأجره يف 
اليوم�ني املقبلني«.ويق�ول »أب�و رض�ا 
األزيرج�اوي« وه�و مري�ض آخ�ر إن�ه 
مس�تعد للخض�وع للحج�ر الصح�ي يف 
العراق »للمدة الت�ي تريدها الحكومة«، 
قائال إن »كل الدول أخلت مواطنيها قبل 
إيق�اف الرح�الت إال العراق«.ويختم أبو 
رضا بالق�ول غاضبا »فلوس ماعدنا )ال 
توج�د لدينا نقود( أكل ما عدنا )ال يوجد 
لدين�ا طع�ام( ونحن خائف�ون ومرىض 

وتركنا لوحدنا«.

هل دخلت الساللة الهندية 
المتحورة مع اخالء العراقيين؟



Almuraqeb Aliraqi NewSpaper �سحيفة-يومية-�سيا�سية-عامة

10 

اعلن�ت وزارة النقل،  عن تنفيذ 20 
مرشوع�ا لتطوي�ر املوان�ئ ضم�ن 

تخصيصات املوازنة.  
وق�ال مدير الرشك�ة العامة ملوانئ 
العراق فرحان محيسن الفرطويس 
يف ترصيح،تابعتة )املراقب و الناس 
(إن »قس�م املس�افن والصناع�ات 
البحري�ة م�ن االقس�ام املهم�ة يف 
الرشكة وهو انموذج ينافس اعمال 

التسفني بدول الجوار«.  
وأش�ار اىل »وج�ود اعمال توس�عة 
تل�ك  ضم�ن  األرصف�ة  الح�د 
التخصيص�ات، إذ ت�م التعاق�د مع 
اح�دى ال�رشكات م�ن اج�ل بن�اء 
مش�يدات كب�رة وواس�عة علي�ه، 
فضال عن بناء حوض جاف وتهيئة 

رصيف الس�تقبال الح�وض العائم 
الذي ستتم املبارشة بانشائه قريبا 
م�ن قب�ل رشكات تركي�ة وتح�ت 
الياباني  ارشاف وتموي�ل الق�رض 
ايضا، ويعد قاع�دة صناعية كبرة 
جدا لرصيف الرشكة العامة ملوانئ 
العراق ويتضمن بنى تحتية تسهم 

بالحفاظ عىل املعدات البحرية«.  
العام�ة ملوانئ  وكش�فت الرشك�ة 
حرك�ة  ع�ن  الثالث�اء،  الع�راق، 
عمراني�ة واس�عة يف ميناء ام قرص 
الجنوب�ي ش�ملت اغلبي�ة مرافقه 
املينائية من تحسني أعماق وتأهيل 
ارصفة وس�احات خ�زن البضائع 

والحاويات واكساء الطرق.  
وذكر مدي�ر عام الرشك�ة  فرحان 

محيسن الفرطويس، يف بيان، تلقت 
»املراقب و الناس« نس�خة منه، )5 
كانون الثاني 2021(، انه »حس�ب 
توجيهات وزير النقل نارص حسني 
الشبيل برضورة االهتمام بالجانب 
العمران�ي ف�ان موانئن�ا يف الف�رة 
املقبلة ستكون معلماً حضارياً مع 
عملها األسايس يف األرساء واالقالع 
والش�حن والتفريغ للس�فن حيث 
ستكتيس بحلة جديدة وجميلة ترس 
الناظري�ن والقادم�ني يف الدخ�ول 

اليها«.    
من جانبه بني مدير ميناء ام قرص 
الجنوب�ي م�ازن خريبط، بحس�ب 
البي�ان، ان »املين�اء يش�هد حركة 
عمرانية واسعة بتوازي مع ارتفاع 

يف اإلي�رادات حي�ث تج�ري اعم�ال 
واكس�اء  املين�اء  أرصف�ة  تأهي�ل 
وتبليط الطرق مع تحسني االعماق 
للوصول اىل عمق ) 12( مر يف أدنى 
الجزر ذلك بجهود استثنائية لقسم 
الحفر البح�ري باالضافة اىل تأهيل 
س�طحات االرصف�ة وانش�اء) 5 ( 

خزانات للمشتقات النفطية«.    
واضاف انه »س�يتم نصب رافعتني 
جديدت�ني عمالقتني ع�ىل رصيف ) 
5 ( والعم�ل جار ٍ بوترة متصاعدة 
من قبل م�الكات الرشكة والجهات 
الس�اندة لها بدعم كبر ومتواصل 
م�ن املدير العام وادارة الرشكة ذلك 
التم�ام ما مخط�ط له خ�الل هذا 

العام«.   

سيادة وزير العمل والشؤن االجتماعية..
 نح�ن الرشيح�ة املظلوم�ة ال نطالبك�م ب�يء لي�س 
من حقن�ا وانما نطالبك�م بحقوقنا البس�يطة التي ال 
تس�د حاجتنا ولكن نقول الحمد لل�ه نحن ال نطالبكم 
بروات�ب تفوق امللي�ون دينار وبأثر رجع�ي كما حصل 
م�ع االخري�ن! وتم رصفه�ا لهم الن هن�اك من يطالب 

بحقوه�م راتب املع�ن املتفرغ ال يتج�اوز ال 170 الف 
دين�ار وهية فتافيت بالنس�بة للحكوم�ة انصفو ذوي 
االعاق�ة وال تاكل�و حقوقن�ا اتقو الله فين�ا ارصفو لنا 

املرتاكم وارصفوا لنا راتبنا كفاكم تسويف وتاخري.

                                     * ذوي االعاقة

اطالب س�يادة رئي�س ال�وزراء بالتحقيق حول 
عدم ش�مويل بقانون ضحايا األرهاب علمآ أنني 
أصب�ت مع اطفايل وزوجت�ي باعتداء متعمد من 
قبل قوات االحت�ال األمريكي وتدمري س�يارتي 
الخاص�ة بالكام�ل يف ع�ام 2005 اوراق�ي كلها 

قانونية ومس�توفية لل�رشوط القانونية وبجرة 
قل�م م�ن الق�ايض املخت�ص ق�رر عدم ش�مويل 

واطفايل بقانون ضحايا األرهاب ...
أين عدالتكم.. ؟

                            * محسن كاظم

اىل السيد مدير تربية االنبار املحرتم واىل مدير قسم تربية الرطبة ..
نناش�دكم نحن ابنائكم من الحش�د الرتبوي املحاظرين واالدارين قدمن�ا بصفة محاظرين وادارين 
يف ع�ام 2020 واصبحن�ا حاجه فعليه ولم تظهر االوامر االداريه الخاصه بنا اىل االن وهكذا قد حرمنا 
من التعاقد اسوة بباقي املحارضين واالدارين بسبب تأخر تلك االوامر  ... نرجوا من سيادتكم النظر 

فيما طرح اعاه ولكم جزيل الشكر.... 

                                                                                             * الحشد الرتبوي

مناشدة
الفاحصن عىل وزارة_الداخلية_2017_2018 امانة يف اعناقكم انصفونا

                                                                                                                        * رائد القييس

نف�ذت الرشط�ة املجتمعي�ة يف واس�ط حمل�ة لتوزي�ع 
املعونات الغذائية لعدد من العوائل املتعففة يف املحافظة.
وقال�ت الرشط�ة يف بي�ان مقتض�ب إن هذا اإلج�راء تم 
بالتنس�يق مع عدد من منظمات املجتم�ع املدني.يذكر 
أن مدينة الكوت ش�هدت تنامي ظاهرة توزيع الس�الت 
الغذائية يف شهر رمضان، من قبل املؤسسات الحكومية 
ومنظمات املجتمع املدني واملواطنني بعد تدهور الوضع 
االقتصادي نتيجة فروس كورونا وما تبعها من ارتفاع 

سعر رصف الدوالر.

دهش�ة كبرة وقشعريرة 
لذل�ك  الناظ�ر  تصاح�ب 
ال�ذي  املوج�ع  املش�هد 
طف�ل  بطولت�ه  يجس�د 
االس�فلت  يفرش  مرشد 
الرصي�ف  ويتوس�د 
ويلتحف السماء يف مدينة 

الذهب االسود.
نظرت�ه الش�اردة وذهنه 
الحياة  الهارب من قسوة 
م�ن  »بع�ض«  تصي�ب 
ي�راه باالل�م وه�و ي�رى 
تي�ه الطفول�ة الضائع�ة 
يف زحم�ة الن�اس الذي�ن 
يجلس�ون عىل بعد امتار 
من�ه وايام ش�هر الصيام 
رمضاني�ة  امس�يات  يف 
تتواص�ل حت�ى س�اعات 

الفجر.
بواقعيته  الحي�اة  مرسح 

له�ذا  اخت�ار  املوحش�ة 
الطف�ل رصيف�ا محاذي�ا 
ق�رب  الط�ران  لس�احة 
وس�ط  التقاع�د  دائ�رة 
البرصة، وه�و يتمدد غر 
مهت�م مل�ا يج�ري حول�ه 

م�ن ضجيج الحي�اة التي 
ان يك�ون جزءا  رفض�ت 

منها.
ويتس�اءل بعض املارة .. 
من اوصل هذا الطفل لكل 

هذا الوجع؟

اته�م النائ�ب عن واس�ط عب�اس العط�ايف وزارت�ي النفط 
والكهرب�اء بافتع�ال أزم�ة الطاقة التي تمر به�ا املحافظة 
حالي�ا، مش�راً اىل ان انخف�اض تجهي�ز الوق�ود أو صيانة 
املحطات الكهربائية هي ليس�ت األسباب الحقيقية لألزمة، 
وانما هي حجج الس�تمرارها، داعياً اىل وقفة جادة من قبل 
أعضاء مجلس النواب ملناقش�ة ه�ذا امللف.وقال العطايف ان 
محط�ة كهرباء واس�ط الحراري�ة يجب أن يك�ون إنتاجها 
2450 مي�كاواط يف ح�ني ال يتجاوز إنتاجه�ا الحايل 1500 
بس�بب خفض كميات الوق�ود املجهزة لها م�ن قبل وزارة 
النفط.يذك�ر أن محافظ�ة واس�ط ش�هدت يف وقت س�ابق 
سلس�لة تظاه�رات مطالبة بتحس�ني واق�ع الكهرباء بعد 
انخف�اض س�اعات التجهي�ز بالتزامن مع ارتف�اع درجات 
الح�رارة فيم�ا دع�ت الحكومة املحلي�ة فيه�ا املواطنني اىل 
الري�ث يف التظاه�ر بع�د الحص�ول ع�ىل وعود م�ن وزارة 
الكهرب�اء بتجهيز املحافظة بحصتها كاملة بعد ال� 15 من 

شهر أيار املقبل.

دان�ت رشك�ة نف�ط ميس�ان اغ�اق مبنى 
الرشك�ة م�ن قب�ل مهندس�ن معتصم�ن 
ومنع منتس�بيها من الدخ�ول فيما اعتربت 
الرشك�ة يف  ذل�ك س�ابقة خطرية.واك�دت 
بي�ان ع�ىل دوره�ا يف القضاء ع�ىل البطالة 
وس�عيها لتش�غيل املهندس�ن يف الرشكات 
النفطي�ة االجنبية والعراقية، فيما اش�ارت 
اىل ان اغ�اق مبنى الرشكة يؤثر س�لبا عىل 

االقتصاد العراقي وانتاج النفط الخام.
كم�ا دع�ت نف�ط ميس�ان الق�وات االمنية 
للحف�اظ عىل س�امة الرشك�ة واملمتلكات 
الرشك�ة س�تتخذ  ان  اىل  العام�ة، منوه�ة 
كافة االج�راءات القانونية الازمة للحفاظ 
ع�ىل العمل.يذكر أن الع�رشات من خريجي 
الهندس�ة يواصلون االعتص�ام أمام رشكة 
نفط ميسان منذ أكثر من عام ونصف بحثا 

عن فرص عمل.

انتقدت ادارة ناحية املرشح بمحافظة 
ميس�ان ق�رار من�ع زراعة الش�لب يف 
ح�وض الهور كون املي�اه التي تتجمع 
يف االهوار ال يمكن االس�تفادة منها اال 
لزراع�ة الش�لب كما انه�ا ال تؤثر عىل 
ش�حة املي�اه وان االرايض يف الناحية ال 
تصلح اال لزراعة ه�ذا املحصول، وفق 

قولها. 
وق�ال مدير الناحية منري الس�اعدي يف 
ترصي�ح ان االرايض الواقع�ة بحوض 
اله�ور بمس�احات بس�يطة وليس�ت 
كب�رية واذا لم يتم زراعة الش�لب فيها 
من قب�ل املزارعن هناك  فا حياة لهم 

فيها عىل حد تعبريه.

يذك�ر ان ع�دد م�ن املزارع�ن نظموا 
وقف�ة احتجاجا عىل ق�رار منع زراعة 
الش�لب يف الناحي�ة مطالب�ن بتنظيم 
املراشنة والس�ماح لهم بزراعة الشلب 

يف حوض الهور.

معونات غذائية للعوائل المتعففة

نح�ن مجموعة من موظف�ي الوزارات 
ب�وزارة  املرتبط�ة  غ�ري  والجه�ات 
أألنس�انية وبأس�م  بأس�م  نناش�دكم 
القانون والعدل أن تطلبوا من رئاس�ة 
مجلس الن�واب وضع قان�ون الخدمة 
املدني�ة موض�ع التصويت بع�د أكمال 
التعدي�ات املطلوبة عليه س�يما املواد 
املتعلق�ة بأعط�اء الصاحي�ة ملجل�س 

الروات�ب  بس�لم  التاع�ب  يف  ال�وزراء 
والتعيينات وترسيح املوظفن وغريها 
....وأنتم أها لذلك أن شاء الله..ونحن 
عانين�ا االمري�ن م�ن قان�ون الخدمة 
املدني�ة الحايل وس�لم الرواتب املنكوب 
الذي اليراعي اي مس�اواة او عدالة بن 

رواتب املوظفن وأنتم أعلم بذلك...
مع فائق الشكر والتقدير...

مجموعة من موظفي وزارات:
الرتبية/الصحة/النقل/التخطي�ط/

واملعادن/العم�ل  البلديات/الصناع�ة 
االجتماعية/التج�ارة/ والش�ؤون 

والرياضة/الثقافة/امل�وارد  الش�باب 
املائية... وبعض الجهات غري املرتبطة 

بوزارة...

           *  عثمان عبد حمد

مناظر بائسة .. في شهر الرحمة و الكرم
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كفاكم تسويفا وتاخيرا

ادانة لسياسة االغالق نائب يتهم النفط والكهرباء بافتعال أزمة الطاقة

 نسعى لتنفيذ مشاريع تطويرية  تزيد قيمتها عن 30 مليون دوالر

استمرار االضرابات العمالية في الديوانية وتكدس المزيد من النفايات

واصل العرشات من عمال األجور اليومية والعقود 
يف دوائ�ر البلدية والبلدي�ات واملاء واملجاري داخل 
مرك�ز محافظ�ة الديوانية واالقضي�ة والنواحي 
إرضابه�م ع�ن العمل للي�وم الثالث ع�ىل التوايل، 
فيما ازداد تراكم التفايات يف شوارع  املدينة.وقال 
ع�دد من عم�ال األجور اليومية والعق�ود     انهم 
يطالب�ون الحكوم�ة املركزي�ة والجه�ات املعنية 
بتنفي�ذ ق�رار 315 وتحويله�م اىل عق�ود وزارية 
وزيادة التخصيص�ات املالية لهم.ياتي ذلك بينما 
ش�كا االهايل يف ش�ارع املواكب الحسينية وسوق 
الديوانية والش�وارع التجارية وس�ط املدينة من 
تراك�م النفاي�ات واالنق�اض بع�د إرضاب عمال 
الديواني�ة  بلدي�ة  اليومي�ة والعق�ود يف  األج�ور 
مطالب�ن الحكوم�ة املحلي�ة والدوائ�ر الخدمية 
املعنية بإيجاد حل�ول رسيعة ورفع تلك النفايات 
واالنقاض التي تراكمت بالطرق وتسببت بروائح 

نتنة.

مطالب بتنفيذ و تفعيل القرار  315

المشرح تنتقد قرار منع 
زراعة الشلب في حوض الهور

الموانئ:

ش�كا عدد من باعة الخ�راوات الورقية يف 
محافظة واس�ط من تع�رض بضاعتهم إىل 
التلف بسبب إجراءات الحظر الجزئي املطبق 

حاليا.
وقال عدد منه�م إن الحظر وارتفاع درجات 
الح�رارة، إضاف�ة إىل قل�ة توج�ه املواطنن 
للتبضع بسبب شهر رمضان أدى إىل تعرض 

خراوتهم للتلف وبالتايل خسارتهم.
وأض�اف آخرون أن هذه امل�واد حافظت عىل 
هويته�ا العراقي�ة ول�م يتم اس�تريادها من 
الخ�ارج كحال باق�ي الخ�راوات، وكذلك 
حافظت عىل أسعارها بس�بب رسعة تلفها 
األم�ر ال�ذي يضطره�م إىل بيعه�ا بأس�عار 

مخفضة.

مناشدة بأسم أألنسانية و القانون والعدل

الس�يد رئي�س مجلس ال�وزراء 
املح�رتم نحن االداري�ن يف وزارة 
الصح�ه ت�م اضافة مبل�غ 250 
ملي�ار عىل موازنه وزارة الصحه 
التش�غيليه باالتف�اق بن رئيس 
اللجن�ه املالي�ه ووزي�ر الصح�ه 
لكن وزير الصحه يرفض عرض 
اضاف�ة مخصص�ات الخط�ورة 
وال�ذي  ال�وزراء  مجل�س  ع�ىل 
يحاول ق�در االمكان االس�تياء 
ع�ىل املبلغ ويمكنك�م التأكد من 
رئيس اللجنه املاليه النائب هيثم 

الجبوري

          * شهاب املفرجي

مخصصات 
الخطورة

أين عدالتكم.. ؟

أين االوامر االداريةالخاصة بنا ؟

باعة الخضراوات
 في واسط يشكون
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اخت�ر علماء صيني�ون مح�ركا نفاثا 
يس�تطيع برسعت�ه  إن�ه  قي�ل  ثوري�ا 
الخارق�ة الوص�ول إىل أي م�كان ع�ى 

كوكب األرض خالل ساعتني فقط.
وتمت عمليات االختبار يف أحد مخترات 
بكني العلمية حيث وضع املحرك الجديد 
لعملي�ات  نف�ق هوائ�ي مخص�ص  يف 

االختبار امليدانية.
وبحس�ب صحيف�ة »scmp« الصينية، 
صمم العلم�اء الصينيون محرك طائرة 
ث�وري وص�ل ملرحل�ة »م�اخ 16« )16 

ضعف رسعة الصوت(.
أثبت�ت  أن االختب�ارات  العلم�اء  ون�وه 
كفاءة املحرك العالية وقدرته التشغيلية 
املس�تقرة م�ن حي�ث الدف�ع وس�المة 
الهيكل واس�تقرار العمل ع�ى الفرتات 

الطويلة.
وأك�د املص�در ع�ى أن املح�رك الجديد 
قادر عى تخديم طائرات عابرة للغالف 
الجوي تستطع اإلقالع بشكل أفقي من 

املطارات يف املستقبل.
وبينت املصادر أن هذا املحرك س�يكون 
ق�ادرا ع�ى االرتفاع ملس�افات تتخطى 
وتس�تطيع  ل�أرض  الج�وي  الغ�الف 
الطائ�رة الت�ي تس�تخ���دمه الدخول 
إىل املدار الجوي بع�د الخروج والهبوط 
بش�كل مس�تقر عى األرض، 
األم�ر ال�ذي اعت�ر “ثورة 
حقيقي�������ة يف عالم 

املحركات”.

الصين تبتكر محركا ثوريا 
يصل إلى أي مكان في 

العالم خالل ساعتين!

سماعات عجيبة.. تقرأ
 عقلك وتعرف متى تحتاج 

إلى استراحة ذهنية!

أعل�ن باف�ل دوروف، الرئي�س التنفي�ذي لرشك�ة تيليغ�رام 
Telegram، أن منص�ة الرتاس�ل التابعة له س�تحصل قريبا 
ع�ى مي�زة جدي�دة وصفه�ا باملفاجأة.وبحس�ب م�ا ذكره 
موق�ع »india today«، س�يحصل تطبيق املراس�لة الفورية 
الذي يتس�م بالخصوصية تيليغرام عى ميزة جديدة يف شهر 
مايس الجاري، سوف توفر ملستخدمي الخدمة دعما إلجراء 
مكامل�ات الفيدي�و الجماعية. وأش�ار دوروف عر منش�ور 
جدي�د عى قناته الرس�مية عى تيليغرام، قائال: »س�نضيف 

ُبع�ًدا جديدا ملكاملات الفيديو إىل محادثاتنا الصوتية يف ش�هر 
مايو، مما يجعل »تيليغرام« منص�ة قوية ملؤتمرات الفيديو 
الجماعية«.وأض�اف دوروف أن مش�اركة الشاش�ة، وإلغاء 
الضوض�اء، ودع�م أجه�زة الكمبيوتر الش�خصية واألجهزة 
اللوحية، جميعها خيارات جديدة سيحصل عليها مستخدمو 
»تيليغ�رام« عن�د ط�رح أداة اتص�االت الفيدي�و الجماعي�ة 
القادم�ة، باإلضاف�ة إىل الرسعة وتش�فري البيان�ات من أجل 

الحفاظ عى خصوصية بيانات املستخدمني.

ويأت�ي بيان مؤس�س تيليغ�رام، بعد أن اكتس�بت تطبيقات 
مكاملات الفيديو مثل Zoom شعبية هائلة خالل عام 2020، 
ولك�ن ت�م انتقاده�ا بس�بب مش�كالتها األمني�ة، مما دفع 
الرشكة لطرح بعض الخيارات ملنصتها مثل تقنية التش�فري 
م�ن ط�رف إىل ط�رف، واملصادق�ة الثنائي�ة، وأدوات األمان 

األخرى يف العام املايض لتجربة اتصال فيديو محّسنة.
ووفقا لبيان دوروف س�يقدم تطبيق تيليغ�رام دعما إلجراء 
مكاملات الفيديو الجماعي�ة يف جميع املحادثات عى املنصة، 

وس�تحصل إصدارات تطبيق الرتاس�ل عى الهاتف الذكي أو 
عى متصفح الويب عر أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

ويف وقت سابق من هذا األسبوع، طرح تيليغرام تحديثا مليزة 
املدفوعات payment 2.0، يف أكثر من 200 دولة حيث يسمح 
نظام الدفع الجديد للتجار إنش�اء روبوتات إلرسال الفواتري 
إىل العمالء مما يتيح للمس�تخدمني دف�ع املبلغ املطلوب من 
خالل النقر عى زر الدفع الذي سيأتي مع الفاتورة من خالل 

.Google Pay بطاقات االئتمان أو بطاقات الخصم أو

بدأت بواشنطن.. أقسام في الشرطة األمريكية تتعرض الى هجمات إلكترونية

مايكروسوفت تعلن اصالح المشكلة األكبر لـ ويندوز 10

شاومي تبيع 100 ألف وحدة من أول هاتف لأللعاب

تعرض عدد من أقسام الرشطة، بالواليات املتحدة 
األمريكية، وتحديدا العاصمة واش�نطن، يف اآلوان 
األخ�رية، لهجم�ات واخرتاقات إلكرتوني�ة، بدأت 
بترسي�ب البيان�ات التي ت�م اخرتاقها من قس�م 
رشط�ة العاصمة األمريكية واش�نطن العاصمة، 
إىل ش�بكة اإلنرتن�ت، وه�و ثالث قس�م رشطة يف 
الوالي�ات املتح�دة، يتع�رض لالخ�رتاق م�ن قبل 

مجرمي اإلنرتنت خالل ستة أسابيع.
وق�د أعلن�ت مجموعة أطلقت عى نفس�ها اس�م 
»بابوك« مس�ؤوليتها عن الترسيب، وهي تشتهر 
بهجم�ات برامج الفدي�ة، والتي تحتج�ز بيانات 
الضحاي�ا كرهائ�ن حتى يدفعوا فدي�ة، وغالباً ما 

تتم عملية الدفع بعملة »البيتكوين«.
وادع�ى مجرم�و اإلنرتن�ت التابع�ون ملجموع�ة 
»بابوك«، يف منش�ورهم عى مواقع الويب املظلم، 
بأنهم نزّلوا 250 جيجابايت من البيانات، وهددوا 
بترسيبه�ا إذا لم تت�م تلبية مطالبه�م بالفدية يف 

غضون ثالثة أيام.
كم�ا ه�ددوا بإفش�اء معلوم�ات ع�ن مخري�ن 
ومواصل�ة  اإلجرامي�ة  العصاب�ات  إىل  للرشط�ة 
مهاجم�ة »قط�اع الدول�ة«، بم�ا يف ذل�ك مكت�ب 

التحقيق�ات الفيدرايل، و وكالة األمن الس�يراني، 
وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة األمن الداخيل. 
ويب�دو أن املعلومات التي تم اإلفراج عنها بالفعل 
تتضمن تقارير الرئيس وقوائم االعتقاالت وقوائم 

األشخاص.
وأض�اف الهج�وم األخ�ري ضحي�ة أخ�رى رفيعة 
املس�توى مم�ا جعل�ه وب�اًء رقمي�اً يف الوالي�ات 
املتح�دة، فمن�ذ بداي�ة ع�ام 2021، تعرضت 26 
وكالة حكومية لهجمات برامج الفدية، وكان 16 
منه�ا أهدافاً لهج�وم ابتزاز جدي�د ال يحتجز فيه 
مجرم�و اإلنرتن�ت البيانات كرهائن فحس�ب، بل 
يرسبونها ع�ر اإلنرتنت عندما يرف�ض الضحايا 
الدفع.ويف هذا الس�ياق أوضح�ت كيمريل جودي، 
املدي�ر األول للجرائم اإللكرتونية لدى »مانديانت« 
قائل�ًة:  الس�يرانية،  التهدي�دات  الس�تخبارات 
»رسع�ان ما أصبح�ت رسق�ة البيان�ات املقرتنة 
بهجم�ات برامج الفدية أس�لوباً ش�ائعاً بش�كل 
متزاي�د خالل الع�ام املايض، فقد أصبح الكش�ف 
الالح�ق ألس�ماء الضحايا وبياناته�م عر مواقع 
نطلق عليها اس�م »التس�مية والتش�هري«، والتي 
أنش�ئت لهذا الغرض بمثابة نقطة انطالق ملمثيل 

التهدي�د الذين يتطلع�ون بالوص�ول إىل الضحايا 
األغنياء و ذوي سلطة معينة والقادرين عى دفع 
رس�وم االبتزاز. وقسم رشطة العاصمة ليس أول 
من يظهر عى موقع خاص برامج الفدية و نظراً 
ألن موقعها ه�و عاصمة الوالي�ات املتحدة، فمن 
شبه املؤكد أنها ستثري اهتماماً من جمهور أوسع 
بما يف ذلك الجهات الفاعلة املدعومة من قبل دول 
قومية ومرتبط ذل�ك أيضاً عى ما يتم تضمينه يف 

املعلومات املرسوقة.
»لق�د  اإللكرتوني�ة:  الجرائ�م  خب�رية  وأضاف�ت 
 )BABUK( »ت�م اإلعالن ع�ن مجموع�ة »باب�وك
باعتبارها جه�ة تهديد فاعلة تقدم برامج الفدية 
كخدم�ة )RaaS( من�ذ كانون الثان�ي 2021 عى 
األق�ل يف مختل�ف املواق�ع واملنتدي�ات الرسي�ة، 
وبالنظر لنهج األعمال الت�ي تتبعها، من املحتمل 
أن تتب�ع العدي�د م�ن جه�ات التهديد نه�ج هذه 
املجموع�ة ولك�ن م�ع اخت�الف نواقل التسلس�ل 
األولي�ة، حيث تش�ري التقاري�ر ال�واردة إلينا بأن 
مش�غلني هذه الجهات يركزون عى أهداف عالية 
القيم�ة تزيد إيراداتها الس�نوية ع�ن 800 مليون 

دوالر أمريكي«. أطلق�ت العالم�ة التجاري�ة ريدم�ي، التابعة 
لرشك�ة ش�اومي Xiaomi، أول هات�ف ذك�ي 
 Redmi K40 لألع�اب تاب�ع لها تح�ت اس�م
Gaming، والذي يمتاز بإمكانيات قوية منها 
شاحن فائق الرسعة 67 وات، مع نظام تريد 
مبتك�ر لتبديد ح�رارة الجه�از أثناء تش�غيل 
األلعاب، وتأتي كل ه�ذه املواصفات املتطورة 

بسعر أقل من هواتف األلعاب الرائدة.
وبحسب ما ذكره موقع »gsmarena« التقني، 
فإن�ه بفضل املواصفات الرائ�دة التي يقدمها 
هات�ف Gaming Redmi K40، باإلضاف�ة إىل 
س�عره الذي يعتر أرخص م�ن هواتف املوجه 
التي  لألعاب 

تقدمها ش�اومي ومنافس�يها اآلخرين يف هذا 
القط�اع، فقد حق�ق الهاتف املتط�ور نجاًحا 

كبريًا خالل أول بيع له يف الصني.
ووفق�ا للعالمة التجارية الصينية، فإن هاتف

Gaming Redmi K40، باع 100 ألف وحدة يف 
غصون دقيقة واحدة فقط، من طرحه يف أول 

عملية بيع له باألسواق.
وتش�مل عملي�ة البيع األوىل جمي�ع إصدارات 
الذاك�رة الخم�س املختلف�ة الت�ي تتوف�ر من 
هاتف Gaming Redmi K40، منها النس�خة 

 128  +  6 بس�عة  األرخ�ص 
وص�والً  جيجاباي�ت، 

إىل اإلص�دار الخ�اص 

 Bruce بس�عة 12 +256 جيجابايت مع سمة
Lee واللوح�ة الخلفي�ة الصف�راء، وي�رتاوح 
س�عر هاتف األلع�اب الذي انطلق ب�ه ما بني 

310 و420 دوالًرا أمريكًيا.
 Redmi وتش�مل املواصف�ات املميزة بهات�ف
اس�رتيو  ص�وت  مك�رات   ،Gaming  K40
مضبوط�ة م�ن JBL، ومفاتيح كت�ف منبثق، 
وث�الث كامريات م�ع فالش LED عى ش�كل 

صاعقة صغرية.
وحص�ل هات�ف Redmi K40، ع�ى بطاري�ة 
بق�وة 5000 مل�ى أمبري يف الس�اعة، يمكنها 
العمل طوال اليوم وإعادة الشحن يف غصون 
42 دقيقة، باستخدام تقنية الشحن الرسيع 

بقدرة 67 وات.
ويأتي هات�ف Redmi K40، بتصميم مميز 
بشاش�ة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 
بوصة، وبدقة عرض2400 × 1080 بكسل، 

يبلغ معدل تحديثها 120 هرتزا يف الثانية.
وج�اء هاتف ألع�اب ريدم�ي K40، بكامريا 
خلفي�ة ثالثي�ة، محاط�ة بإض�اءة ممي�زة 
وفالش LED، يمكن�ك الحصول من خاللها 
عى كامريا رئيس�ية بدقة 64 ميجابيكسل، 
وكامريا فائقة الرسعة بدقة 8 ميجابكسل، 
 2 بدق�ة  املاك�رو  للتصوي�ر  وكام�ريا 
ميجابكس�ل، إىل جانب كام�ريا أمامية بدقة 

16 ميجابيكسل.

اخر الطرق للتحكم في الحد األقصى من المتصلين على »الواي فاي«
يبح�ث العدي�د من مس�تخدمي 
مؤرش البحث الشهري غوغل عن 
كيفي�ة تحديد عدد مس�تخدمي 
وذل�ك يف  ف�اي،  ال�واي  ش�بكة 
إط�ار زي�ادة مس�توى األم�ان 
ش�بكة  ع�ى  والخصوصي�ة 
اإلنرتن�ت ال�واي ف�اي الخ�اص 
به�م من تس�����لل املقرصنني 
إىل اس�تخدام رسع�ة اإلنرتن�ت 
ومش�اركت����ها معه�م رغ�م 
وض�ع كلم�ة م������رور، م�ا 
يؤدي لضع�ف رسع�ة اإلنرتنت 

لديهم.
الت�ايل  التق���ري�ر  ويع�رض 
بالخط�وات كيفي�ة التحك�م يف 
الح�د األقىص م�ن املتصلني عى 
الخاص�ة  ف�اي  ال�واي  ش�بكة 
ب�ك للحد م�ن دخول غرب�اء إىل 

الشبكة.
��� الدخ�ول إىل إع������دادات 

الرواتر:
يف البداي�ة الدخ�ول إىل إع�دادات 
جه�از  أي  خ�الل  م�ن  الروت�ر 
كمبيوت�ر متص�ل باإلنرتنت من 
الروت�ر امل�راد ضب�ط اعدادات�ه 
يف  البح�ث  خان�ة  يف  وكتاب�ة 
املتصفح 192.168.1.1 للدخول 

إىل اع�دادات الراوت�ر 
الخاص بك.

اسم  تسجيل   ��
ورقم  املستخدم 

املرور: 
بع�د االنته�اء م�ن كتاب�ة رقم 

 192.168.1.1 املتصف�ح 

والدخ�ول إىل اع�دادات الراوت�ر 
علي�ك تس�جيل تس�جيل اس�م 
املستخدم ورقم املرور والذي هو 

ثابت ملعظ�م انواع الراوتر، حيث 
يف كلمة املرور admin ومثلها يف 
كلمة املرور، وبع�د ذلك الضغط 

زر تس�جيل الدخول لالنتقال إىل 
الصفح الداخلية من االعدادات.

��� ضب�ط االع�دادات للتحك�م 
بالح�د األقىص من املتصلني عى 

شبكة الواي فاي الخاصة بك:
بعد تس�جيل الدخ�ول واالنتقال 
إىل الصف�ح الداخلي�ة لالعدادات 
 basic زر  إىل  التوج�ة  علي�ك 
الرشي�ط  للضغ�ط م�ن خ�الل 
األحم�ر املتواج�د ع�ى الناحية 
اليرسي من الواجهة لتظهر إليك 
مجموعة من الخيارات اإلضافية 
بع�د الضغ�ط عليه لتخت�ار من 

.WLAN بينهم مفتاح
�� وضع عدد األجهزة املس�موح 
به�ا لالتصال بش�بك���ة الواي 

فاي :
 WLAN زر  إىل  التوج�ة  بع�د 
س�تظهر الي�ك واجه�ة تتضمن 
العديد من الخي�ارات للتحكم يف 
إع�دادات الروات�ر الخاص بك إال 
أن ع�ى البح�ث م�ن بينهم عى 
 Maximum number مفت�اح 
of accessing devices أو الح�د 
األق�ىص م�ن األجه�زة املتصلة 
وبع�د ذل�ك وض�ع الرق�م الذي 
يناس�بك ضم�ن ع�دد الهوات�ف 
أو غريه�ا من األجه�زة املتصلة 

باإلنرتنت.
باس�ورد  تغي������ري  كيفي�ة 

الراوتر: 
أوال يج�ب الدخ�ول إىل متصفح 
اإلنرتن�����ت الخ�����اص 
الت�ايل  الرق�م  وكتاب�ة  ب�ك 
للدخ����ول   192.168.1.1
ع�ى إع�دادات الراوت�ر م�ن 
الكمبيوت�ر املتص�ل بالراوتر 
الرق�م الرسي  امل�راد تغي�ري 

الخاص به.

كش�فت إحدى رشكات التكنولوجيا العصبية 
أن سماعاتها الجديدة يمكنها قراءة أفكارك، 
الدم�اغ  وه�ي س�ماعة رأس بواجه�ة ب�ني 
والكمبيوتر )BCI( من Neurable، التي تتخذ 
من بوس�طن مقراً له�ا، والتي تب�دو وكأنها 
زوج ع�ادي من س�ماعات ال�رأس املتطورة، 
لك�ن أجه�زة االستش�عار يف النظ�ام تتعقب 
الخالي�ا العصبي�ة الخاص�ة ب�ك مث�ل جهاز 
تخطي�ط كهربية الدم�اغ املحم�ول، وتراقب 
النبضات الكهربائي�ة يف دماغك، وتتعلم كيف 

تبدو عندما تركز.
ووفق�ا مل�ا ذكرت�ه صحيف�ة »دي�يل مي�ل« 
الريطانية، انه يمكن للنظام بعد ذلك تعطيل 
اإلش�عارات أو تش�غيل الضوض�اء البيض�اء 
إللغ�اء الضوض�اء أو حتى اقرتاح اس�رتاحة 

إلعادة شحن عقلك.
ويقول رمس�يس ألكاي�د، الرئي�س التنفيذي 
لرشك�ة Neurable، إن�ه اس�توحى من عمه 
تصمي�م س�ماعة رأس »تق�رأ العق�ل«، الذي 
صن�ع األطراف االصطناعي�ة الخاصة به بعد 

أن فقد ساقيه يف حادث سيارة.
وكت�ب ألكايد، الحاصل ع�ى درجة الدكتوراه 
يف عل�م األعص�اب م�ن جامع�ة ميش�يغان، 
يف منش�ور باملدون�ة: »لق�د أصبح�ت مفتوًنا 
بكيفي�ة االس�تفادة من الهندس�ة لتحس�ني 
التنقل البرشي، وبالتايل استقاللية اإلنسان«.

وأض�اف ألكايد، »وم�ن خالل ه�ذه العملية، 
أدرك�ت أن�ه من أج�ل معالجة ه�ذه القضايا 
األساس�ية، كنت بحاجة للذه�اب مبارشة إىل 

املصدر: الدماغ«. 
كما أن املستش�عرات مصنوعة من القماش، 
مما يعني أن سماعات الرأس يمكن تشغيلها 
وإيقافها بسهولة، ويقول Alcaide إنه يعمل 
عى النظرية القائلة بأن البرش عادة ما يكون 
لديه�م فق�ط س�اعتني إىل ثالث س�اعات من 
اإلنتاجي�ة العالية يف اليوم ، ويمكن أن تقرتح 
التقني�ة الت�ي تس�مى Enten ف�رتات راح�ة 
وحظ�ر اإلش�عارات وزيادة إلغ�اء الضوضاء 

لزيادة تركيزك عى مدار اليوم بأكمله
للنظ�ام  املصاح�ب  التطبي�ق  ويس�تخدم 
خوارزمي�ات التعل�م اآليل للتع�رف عى الوقت 

الذي يركز فيه عقلك أو يشتت انتباهه.

 ،Microsoft تعم�ل رشك�ة مايكروس�وفت
عى إصالح مشكلة إعادة ترتيب التطبيقات 
عند استخدام أجهزة عرض متعددة، والتي 
تس�بب اإلزع�اج لبعض مس�تخدمي نظام 

التشغيل ويندوز 10.
 »the verge« وبحس�ب م�ا ذك�ره موق�ع
التقني، يواجه مس�تخدمو نظام التشغيل 

وين�دوز 10، مش�كلة مزعج�ة والت�ي 
تظهر بش�كل خاص عندما يس�تيقظ 

جه�از كمبيوت�ر محم�ول بشاش�ة 
ثانوية من وضع السكون العميق.

ويعتق�د نظام وين�دوز خالل فرتة 
السكون أنه تم فصل الشاشة، مما 
يجعله يق�وم تلقائي�ا بنقل جميع 
التطبيق�ات املوج�ودة ضم�ن تلك 
الشاشة إىل الشاش�ة الرئيسية عند 

إعادة تش�غيله مرة أخرى، مما يدفع 
املستخدم لسحبها يدويا.

مدي�رة  ش�يونج،  ميش�يل  وأوضح�ت 
الرس�ومات يف رشك�ة  الرام�ج يف فري�ق 

مايكروس�وفت: تعرف املصطلحات التقنية 
الت�ي تس�تخدمها الرشك�ة لوص�ف ه�ذه 

.»)Rapid HPD( املشكلة باسم

وأضاف�ت: »يؤثر ه�ذا الس�لوك يف إعدادات 
مم�ا   ،DisplayPort املتع�ددة  الشاش�ات 
يؤدي إىل إعادة ترتيب س�طح املكتب بشكل 

غري مرغوب فيه«.
مشكلة ويندوز 10 بأجهزة العرض املتعددة
ووفقا للموقع التقني، تزعج هذه املش�كلة 
بشكل خاص املس�تخدمني الذين يعملون 
غالًب�ا يف بيئ�ة متعددة الشاش�ات، فإذا 
دخل�ت الشاش�ة اإلضافي�ة يف وض�ع 
الس�كون العميق يعتقد ويندوز 10 
أنه تم فصلها، مما يعد أمرا مرهقا 

إذا واجهت هذه املشكلة يومًيا.
ويف الوق�ت الراه�ن، تعمل عمالقة 
 Rapid التقنية األمريكية عى منع
HPD م�ن إعادة ترتي�ب تطبيقات 
وين�دوز 10، حي�ث س�وف تط�رح 
إلص�الح  تحديث�ا  مايكروس�وفت 
املش�كلة من خالل تحديث�ات نظامها 
التش�غييل القادم واملقرر إطالقه يف وقت 

الحق من هذا العام.

هاب�ل  تلس�كوب  ع�رض 
الفضائ�ي التاب�ع ل�«ناس�ا« 
صورا لظاه�رة نادرة لكوكب 
خارجي عمالق ينمو ويتغذى 
املحيط�ة بنج�م  امل�واد  ع�ى 

شاب.
املُس�مى  الكوك�ب،  وي�دور 
70b PDS، حول النجم القزم 
الرتق�ايل PDS 70. له كوكب 
آخ�ر مكون داخ�ل دوامة من 

الغبار والغاز.
ويالح�ظ العلم�اء أن�ه يوجد 
كوك�ب  آالف   4 م�ن  أكث�ر 

خارجي معروفة اليوم.
وعالوة عى ذل�ك، فإن معظم 
الكواكب بعي�دة وصغرية جًدا 

لدرجة أنه�ا مجرد نقاط عى 
الصور.

وعل�ق خ�راء م�ن جامع�ة 

»ه�ذا  أوس�تن:  يف  تكس�اس 
ه�و أصغ�ر كوك�ب حقيقي 
وثقه هابل بوض�وح. ال يزال 

الكوك�ب »يلتهم املواد« ويزيد 
من كتلته«.

وفًق�ا للعلم�اء، ف�إن نظ�ام 
PDS 70 الش�اب ميلء بالغاز 
والغبار، مما يوفر املواد لنمو 
أنح�اء  جمي�ع  يف  الكواك�ب 
النظ�ام. باإلضاف�ة إىل ذل�ك، 
فإن الكوكب الخارجي محاط 
بدوام�ة م�ن الغب�ار والغ�از 
الخ�اص ب�ه، وال�ذي يض�خ 
املواد من دوامة محيطية أكر 

بكثري.
وتس�مح لنا ه�ذه املالحظات 
بفهم كيفية تش�كل الكواكب 
العمالق�ة حول الش�مس قبل 

4.6 مليار سنة.

ناسا ترصد كوكبا عمالقا خارج المجموعة الشمسية »يلتهم« الغاز والغبار

مــؤسس تيليغـــرام يعــد بمفــاجـــأة جــديــدة قــريبــا
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انتعاش سوق التوابل والمطيبات في الشورجة

news

إذا  ما  ملعرفة  الفن  عشاق  يتلهف 
كانت لوحة ُعثر عليها يف إسبانيا هي 
الشهري  اإليطايل  الفنان  أعمال  من 
املكلف  املعرض  أن  غري  كارافاجيو، 
التحيل  طلب  األمر  من  بالتحقق 
آالم  تصور  الزيتية  اللوحة  بالصرب. 
لإلسباني  حالياً  ومنسوبة  املسيح 
غري  رسام  وهو  ريبريا،  دي  خوسيه 
عرش  السابع  القرن  من  مشهور 
يف  مزاد  يف  معروضة  وكانت  كذلك. 
الشهر بسعر اسرتشادي  مدريد هذا 
دوالراً(.لكن   1815( يورو   1500
اللحظة  يف  البيع  أوقفت  إسبانيا 
أنها  إىل  خرباء  أشار  أن  بعد  األخرية 

آنجلو  مايكل  أعمال  من  تكون  قد 
يمكن  الذي  كارافاجيو  دا  مرييزي 
أن تدّر أعماله املاليني.وقال خورخي 
الذي  كولناجي،  معرض  مدير  كول 
من  بالتأكد  اللوحة  أصحاب  كلفه 
هوية راسمها، يف ترصيحات لرويرتز 
إن  مدريد  يف  املعرض  مقار  بأحد 
التحقق من نسب اللوحة عن طريق 
وجلب  التاريخية  الوثائق  فحص 
وقتاً. يحتاج  الخارج  من  خرباء 

 400 انتظرت  »الجماهري  وأضاف 
ويمكنها  اللوحة  هذه  لرتى  سنة 
املهم  أخرى..  واحدة  سنة  االنتظار 
أن نؤدي عملنا عىل النحو الصحيح«. 

مكان  يف  أمان  يف  اللوحة  أن  وتابع 
مدريد.وبدأت  يف  عنه  يكشف  لم 
ُعثر  فقد  ثمارها  تؤتي  التحقيقات 
امللكية  األكاديمية  يف  وثيقة  عىل 
تُظهر  الجميلة  للفنون  اإلسبانية 
دي  برييس  إيفاريستو  حصل  كيف 
كاسرتو، أحد أسالف أصحاب اللوحة 
الحاليني، عليها مقابل لوحة للفنان 
اإلسباني ألونسو كانو يف عام 1823.
اللوحة  بقيمة  التكهن  كول  ورفض 
كارافاجيو،  أعمال  من  أنها  ثبت  إذا 
اآلن  مهتمون  أصحابها  إن  وقال 
أكثر  وترميمها  نسبها  من  بالتحقق 

من اهتمامهم بالبيع.

تمك�ن فري�ق العناي�ة املركزة يف محافظة بيش�ة الس�عودية م�ن إنقاذ حي�اة مريضة 
س�بعينية كان�ت تعاني من جلطة وانس�داد وعائ�ي يف رشايني الرئة، تس�ببت يف توقف 
القل�ب أربع م�رات خالل وجود الحالة باملستش�فى.وبينت »صحة بيش�ة« أن املريضة 
قِدَمت إىل الطوارئ وهي فاقدة للوعي، وتم إدخالها إىل قس�م اإلنعاش بقس�م الطوارئ 
والكوارث باملستش�فى، وتمت مبارشة الحالة من قب�ل فريق طبي متخصص بإرشاف 
استش�اري العناية املركزة، وبوجود استشاري القلب، واستشاري الباطنة، واستشاري 
الصدرية باملستشفى. وفقا لصحيفة عكاظ.وأضافت »صحة بيشة«: عىل الفور أجرى 
الفريق الطبي إنعاش�ا قلبيا للمريضة ألربع مرات متتالية وذلك بعد توقف القلب، وبعد 
إج�راء التحالي�ل واملوجات الصوتية لوحظ وجود جلطة رئوية تس�ببت يف توقف القلب 
عدة مرات، ويف الحال قرر الفريق الطبي عمل قسطرة وريدية للمريضة، وتم إعطاؤها 
مذيب�ات للجلط�ة، ونقلت بعده�ا للعناي�ة املركزة ع�ىل التنفس الصناع�ي، وخضعت 
للمتابع�ة من قبل االستش�اريني.وتكّون الفريق الطبي من استش�اري الجراحة العامة 
والحاصل عىل زمالة العناية الحرجة للكبار الدكتور سعد األحمري، واستشاري التخدير 
الدكتور أكني، واستشاري القلب الدكتور طارق، واستشاري الصدرية الدكتور مدحت.

وأكدت »صحة بيشة« أنه بعد فرتة وجيزة عادت املريضة إىل وضعها الطبيعي وتحسنت 
الحالة بشكل ملحوظ، وغادرت املستشفى وهي تتمتع بصحة وعافية.

سبعينية توقف قلبها 4 مرات  !

االحد  2  أيار  2021   العدد  2579  السنة الحادية عشرة

التس�وق يف ش�هر رمضان املبارك  يف العراق 
م�ن الع�ادات املتوارث�ة إذ تتج�ه األرُس إىل 
التبضع من س�وق الش�ورجة وي�زداد تردد 
س�وق  ع�ىل  األي�ام  ه�ذه  العراقي�ة  األرُس 
الشورجة لرشاء البهارات والتوابل والبخور 
وأن�واع املطيب�ات الخاص�ة بإع�داد أكالت 
ومرشوبات ش�هر رمضان املبارك من وهذا 

االمر احد مميزات شهر رمضان املبارك .
وتقول الس�يدة أم عيل التي اعت�ادت الرتدد 
عىل الس�وق م�ع حلول ش�هر رمض�ان إن 
الش�هر الكريم ال يحل�و إال إذا زينت موائده 

توابل الشورجة ومطيباتها.
م�ن جهت�ه تح�دث حس�ني ف�وزي، وه�و 
صاح�ب مح�ل لبي�ع التواب�ل واملطيبات يف 
الش�ورجة، قائ�ال إن اإلقبال عىل التس�وق 

ه�ذا العام تراجع ع�ن األعوام 
 %40 بنس�بة  الس�ابقة 

بسبب استمرار تفيش 
كورون�ا  جائح�ة 

يف  أث�رت  الت�ي 
التجارة  حرك�ة 
يف العراق عامة 
جة  ر لش�و ا و
خاص�ة، لكنه 
أن  إىل  أش�ار 
الع�ام  ه�ذا 
م�ن  أفض�ل 

املاضية  الس�نة 
كان  إذ  بكث�ري 

اإلقبال شبه معدوم 
حينذاك بس�بب فرض 

تزامنا مع  التج�ول  حظر 
بداية كورونا.

الغذائي�ة طلب�ا يق�ول  امل�واد  أكث�ر  وع�ن 
فوزي إنها تش�مل التواب�ل بأنواعها وكذلك 
س�وق  والبقوليات.والش�ورجة  املك�رات 

تراثية وش�عبية يعود 
الق�رن  إىل  تاريخه�ا 
الهج�ري،  الراب�ع 
تس�مى  وكان�ت 
ث�م أصبح  الجند  س�وق 
اس�مها س�وق العطاري�ن 
ث�م الش�ورجة، وه�ي كلمة 
املالح�ة.  الب�ر  تعن�ي  فارس�ية 
ويقبل عىل الس�وق أغل�ب البغداديني 
للتبض�ع منه�ا، خصوص�ا يف أي�ام رمضان 
واملناس�بات واألعياد.وع�ن رأيها يف س�وق 
الش�ورجة قديم�ا وحديث�ا تق�ول الباحثة 

يف عل�م النف�س واملجتمع الدكتورة ش�يماء 
الزيدي  إن تحضريات العراقيني والبغداديني 
تحديدا لش�هر رمض�ان اختلفت يف العقدين 
األخريي�ن وذل�ك بس�بب م�ا م�ّر بالبلد من 
ظ�روف وأزمات، مش�رية إىل أن األرُس كانت 
تذهب إىل الش�ورجة لرشاء مؤونة رمضان، 
لك�ن بعضها ب�دأ يع�زف عن التس�وق من 
هناك بسبب الوضع األمني فضال عن تطور 
الحي�اة وكثرة األس�واق القريبة من املنازل.
أما عن العامل النفيس واالجتماعي للحرص 
ع�ىل رشاء مؤون�ة رمضان من الش�ورجة، 
فتع�زو الزيدي الس�بب إىل الحن�ني إىل األهل 

والذكري�ات ومحاول�ة إحيائه�ا يف الش�هر 
الفضيل.وتوج�د يف الش�ورجة أيض�ا محاّل 
متخصصة يف بيع الزينة والنرشات الضوئية 
والفوانيس. ويقول أبو محمد، وهو صاحب 
محل لبيع الزينة الرمضانية، إن اإلقبال عىل 
رشاء ه�ذه البضائع يزداد بكثرة مع اقرتاب 
الش�هر الفضيل، إذ تحرص األرُس عىل تزيني 
منازله�ا ابتهاج�ا بق�دوم ش�هر رمض�ان.
وتق�وم بع�ض العراقي�ات بإضف�اء طابع 
الف�رح وال�رور بتجهي�ز طاول�ة صغرية 
يوض�ع عليها فان�وس رمض�ان مع بعض 

املجسمات والحلوى واملكرات.

مهاجرة تلد طفلة على متن مركب !

الح�ظ رجال اإلطف�اء أن أحد رفاقهم غلب�ه النوم أثن�اء وقوفه بني 
األش�جار إث�ر انتهاء عمل�ه، وهو ما يرص�ده مقط�ع فيديو نرشته 

صحيفة »ساوز تشاينا مورنينغ بوست« الصينية.
وقد تمكن رجال اإلطفاء من إتمام مهمة إخماد نريان هائلة اندلعت 
يف إح�دى الغابات الصيني�ة، وكان ذلك بعد عمل متواصل عىل مدى 3 

أيام.
وقال�ت الصحيف�ة الصينية إن رج�ل اإلطفاء غلبه الن�وم واقفا، إثر 
االنتهاء من مهمة إطفاء حريق إحدى الغابات جنوب غربي الصني.

وقالت الس�لطات الصيني�ة، قبل أيام، إن أكثر م�ن 600 رجل إطفاء 
ش�اركوا يف منع حريق اندلع يف األرايض العش�بية يف منغوليا، بحسب 

ما ذكرته صحيفة »الشعب« الصينية.

من مميزات شهر رمضان المبارك  

لوحة قد يتحول سعرها 
من 1500 يورو الى الماليين !

بعيد  طفلة  اإلسبان  السواحل  خفر  أنقذ 
كان  مهاجرين  يقل  مركب  عىل  والدتها 
ما  وفق  والدتها،  بينهم  شخصاً   44 يستقله 
أعلنته أجهزة اإلغاثة يف جزر الكناري الواقعة 
التي  الطفلة  نقل  األطليس.وتم  املحيط  يف 
املستشفى  إىل  والدتها  مع  »الخميس«  ولدت 

الجامعي يف الكناري »إلخضاعهما لفحوص«، 
»تويرت«،  عىل  اإلغاثة  أجهزة  أعلنته  ما  وفق 
ميناء  إىل  قطره  تم  املركب  أن  موضحة 
أرغينيغني يف جزيرة كناريا الكربى.وباإلضافة 
املركب  متن  عىل  كان  وطفلتها،  الوالدة  إىل 
جميعهم  رجال،  و28  قرّص  وأربعة  امرأة   11

الصحراء. جنوب  إفريقيا  منطقة  من 
تويرت  عىل  األحمر  الصليب  جمعية  وأشارت 
إىل أن »الطفلة بصحة جيدة«.ويأتي ذلك بعد 
يومني عىل وصول مركب تم قطره إىل جزيرة 
تينرييفي عثر عىل متنه عىل جثث 24 مهاجرا 

بينهم قارصان.

الصين تسن قانونا 
لمنع هدر الطعام 
هدر  منع  إىل  يهدف  صيني  قانون  دخل 
يوم  تمريره  بعد  التنفيذ  حيز  الطعام 
الخميس. وهذا يعني أن الطلبات الزائدة 
التي يتم تقديمها من خالل خدمات إعداد 
األطعمة يمكن أن تؤدي إىل فرض غرامة 
دوالراً(.   1545( يوان  آالف   10 إىل  تصل 
لخدمات  أيضاً  السماح  حالياً  ويجري 
تقديم الطعام بفرض رسوم عىل العمالء 
إذا تركوا وراءهم كميات كبرية من بقايا 

شبكة  وذكرت  الطعام. 
الدولية  الصني  تلفزيون 
أن  إن«  تي  جي  »يس 
جاء  الجديد  القانون 
الكميات  عىل  فعل  كرد 
الطعام  من  املتزايدة 
منها  التخلص  يتم  التي 
قطاع  ويف  الصني.  يف 
وحده  املطاعم  خدمات 
بالبالد، يجري هدر حوايل 
من  كجم  مليارات   10

الطعام سنوياً.

عمل بشكل متواصل
 لـ 3 أيام فنام واقفًا !

أطول جسر مشاة معلق في العالم صورة وتعليق

عىل علو 175 مرتاً فوق نهر بايفا، دشنت الربتغال أطول جر مشاة 
معّلق يف العالم يف شمال البالد، ويبلغ طول الجر املعلق 516 مرتاً.

لنا  يمكن  الرشق  نحو  السعودي  التوجه  إرهاصات  مع   *
اعتبار أن ارسائيل خرت صفقة القرن بشكل عميل

ً * لم يعد يف الصف الخليجي من إذا َطبََّع أو مانع يحدث أثرا
بني  االجواء  لرتطيب  وسيطاً  العراق  يكون  أن  *بمجرد 
السعودية والجمهورية االسالمية فذلك يعني أن العراق غري 

قابل للتطبيع
* السفينة األمريكية تغرق وهي ترمي بحمولتها )رشكائها 

يف املنطقة( ولم يعد فيها مكان إال للقبطان اإلرسائييل
عىل  والسعوديني  االمريكيني  يرغم   لم  اإليراني  الصمود   *
التفاوض  نتائج  تقبل  عىل  أرغمهم  بل  فحسب   التفاوض 

مسبقاً )غرب آسيا خاٍل من القوات االجنبية(.
* اليمن املحارص أقوى من دون حصار وهو من دون حصار 

يعني أن إيران عىل أعتاب باب املندب.
الله لبنان الثابت الذي التحركه كل  * حزب 
اقرتبت  واملهمة  والعالم  املنطقة  يف  املتغريات 

ياِر( من الحسم ) جاُسوا ِخالَل الدِّ
العسكرية  للمواجهات  تعود  لن  أمريكا   *
اإلنسان  لحقوق  باتت  وأولوياتها  املنطقة  يف 

والدبلوماسية الناعمة .
هذا ماقرره بايدن يف سرتاتيجية االمن القومي 

االمريكي لألربع سنني القادمة.
* العراق إن لم يلتحق بطريق الحرير سيُلحق 
به ؛فأمريكا لم يعد بوسعها إال مواجهة الصني 

وليست بحاجة ملصادر الطاقة يف املنطقة.
محدودة  قوات  عىل  اإلبقاء  أمريكا  *تأمل 
فاألمر  ذلك  بوسعها  ليس  ولكن  املنطقة  يف 

مرهون بقليل من الوقت .
نتائج  عىل  والسعوديون  االمريكيون  مايعول  أكثر  *ما 

االنتخابات يف إيران .
لكنهم سيتمنون لو أن الوضع الحايل يف إيران بقي عىل ماعليه 

أبد الدهر.
العرب  ستجمع  لكنها  العربية  للجامعة  تعود  لن  *سوريا 

َعّما قريب .
عن  تنزع  أن  نسيت  لكنها  الحبلني  عىل  تلعب  اإلمارات   *

رقبتها حبل مشنقة التطبيع.
*االنتخابات العراقية هي عملية تدوير األزمة ومخرجاتها 

تبعاً للمعطيات الجديدة.

ماجد الشويلي

»فوك حدر«


