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بومبيو يبحث عن نصر »انتخابي« لرئيسه 
»الخاسر« ويصطدم بجدار من »ال يرحم« 

مفاجأة أكتوبر .. انتكاسة أميركية مدوية 

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
صّع�دت اإلدارة األمريكية من حدة خطابها 
املتش�نج تج�اه الع�راق، بع�د أن خ�رت 
جميع »س�بل« الصمود أمام الرضبات التي 
تلقته�ا منذ اغتيال قادة النرص مطلع العام 
الج�اري إىل اليوم، ما جعله�ا تلوح بالخيار 
العسكري وغلق الس�فارة، يف ترشين االول 
املقب�ل »أكتوبر« وهو ما يش�كل انتكاس�ة 
لإلدارة االمريكية كونها عجزت عن الصمود 
أم�ام الرضبات »املتناث�رة« التي وجهت إىل 
س�فارتها وقواعدها العس�كرية يف األشهر 

القليلة املاضية.
وحاول�ت واش�نطن »الصم�ود« أم�ام تلك 
موع�د  اق�راب  م�ع  الس�يما  الرضب�ات، 
االنتخاب�ات االمريكي�ة، التي يحت�اج فيها 
الرئيس االمريك�ي »ترامب« إىل نرص للفوز 
ب�«الوالي�ة الثانية«، إال أنها فش�لت يف ذلك،  
االم�ر ال�ذي دف�ع وزي�ر خارجيته�ا مايك 
بومبي�و إىل طرح الخيار العس�كري و«غلق 
الس�فارة«، للحفاظ عىل »م�اء« وجه إدارة 

ترامب الذي أراقته »صواريخ الكاتيوشا«.
وكان�ت مص�ادر مطلع�ة ق�د كش�فت عن 
اتصال جرى بني وزي�ر الخارجية األمريكي 
ماي�ك بومبي�و وبني الرئي�س برهم صالح، 
أبلغ في�ه األخري »انزع�اج اإلدارة االمريكية 
الكب�ري من اس�تمرار اس�تهداف الس�فارة 

وأرتال الدعم لقواتها«.
 وأوضح�ت املصادر أن »بومبيو أكد لصالح 
أن ق�رار غل�ق الس�فارة يف بغ�داد تحت يد 
الرئي�س ترامب وجاه�ز«، مؤك�داً أنه »إذا 
انس�حبت قواته وتم إغالق الس�فارة بهذه 
الطريق�ة فس�يقوم بتصفي�ة كل من ثبت 

لديه أنه مت�ورط بهذه األعم�ال ولن يرحم 
أحدا ».

وبع�د تري�ب ذل�ك االتص�ال إىل وس�ائل 
اإلعالم، ردت فصائل املقاومة عىل تهديدات 
»بومبيو«، وتوعدت القوات االمريكية بمزيد 

من الرضبات.
وأكد املتحدث األمني باسم كتائب حزب الله 
أبو عيل العسكري بتغريدة تابعتها »املراقب 

العراقي« موجهاً خطابه إىل وزير الخارجية 
األمريك�ي: إن »تهديداتك وأباطيلك املرجفة 
س�تعود عليك بما التش�تهي أنت وال سيدك 
األحم�ق، واعلم أنك س�تجد رج�االً قلوبهم 
كزبر الحديد، يمرغون أنفك وجندك بالراب 
دون رحمة، وس�نرى حينه�ا من »اليرحم« 

كم�ا وصف�ت«.
ويب�دو أن واش�نطن الت�ي أرب�ك »غ�زل« 

مخططاته�ا الرامية لتقس�يم الع�راق، بعد 
ع�ام 2014 ، وهزيم�ة عصاب�ات داع�ش 
االجرامي�ة بع�د ثالث س�نوات م�ن القتال 
املس�تمر، جعلها تتحني الفرص ألجل الثأر 
ممن حققوا النرص، وعىل رأس�هم »الحشد 
الشعبي« وفصائل املقاومة، بحسب ما يراه 

مراقبون للشأن السيايس.
وي�رى املحلل الس�يايس واث�ق الجابري أن 

»تضحيات الحش�د الش�عبي، التي انطلقت 
بع�د فت�وى املرجعي�ة املقدس�ة ، اليمك�ن 

نسيانها بهذه الرعة«.
وب�ني الجابري يف حديث خ�ص به »املراقب 
العراق�ي« أن »األط�راف الدولي�ة ال ي�روق 
لها اس�تقرار الع�راق واملنطقة، وتعمل عىل 
اس�تنزافه وإش�غاله بالح�روب الطائفية، 
لذل�ك ليس بالغري�ب أن يتع�رض لكل هذه 
الهجم�ة الرشس�ة الت�ي تح�اول تش�ويه 

بطوالت�ه الناصع�ة واالنقض�اض علي�ه«.
ولفت إىل أن »الحش�د سيبقى ويكون درسا 
لألجيال، كونهم  مثلوا العراق يف فرة مهمة 
من تأريخه ورضب�وا مثال يف التضحية التي 

تس�تحق أن تكون عربة لألجيال القادمة«.
م�ن جهت�ه يؤك�د املحل�ل الس�يايس عقيل 
الطائ�ي ل�«املراق�ب العراقي« أن »الحش�د 
أصب�ح عنواناً كب�رياً وعظيما، و ش�وكة يف 

عيون األعداء من الداخل والخارج«.
وبني أن »الجميع حاولوا ش�يطنة الحش�د 
الش�عبي من خالل إلص�اق الته�م الباطلة 
به، ع�رب اتهامه بقت�ل املتظاهرين ورضب 
القواع�د االمريكي�ة، أو التدخ�ل بالعملي�ة 

السياسية ».
ولفت إىل أن »هذه الق�وة الضاربة أصبحت 
ضحية املصالح السياس�ية للكسب وحصد 
املناصب والنفوذ، ومجاملة أمريكا من أجل 

نيل رضاها«.
يش�ار إىل أن االنته�اك االمريك�ي للس�يادة 
العراقي�ة، بع�د اغتيال قادة الن�رص، وعدم 
التزامها بقرار الربملان الذي طالب بس�حب 
الق�وات االجنبية، رفع من ح�دة الرضبات 

التي استهدفت مصالحها يف العراق.
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تظاهرات واسعة في سوريا ضد قوات 
»قسد«

روسيا وسوريا : تمايز ضمن التفاهم
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د م�رض الكروي، امس الس�بت، وج�ود رغبة ل�دى الكتل 
السياس�ية باعتم�اد ’’نظ�ام الدوائ�ر’’ املتوس�طة يف قانون 
االنتخابات الجديد. وقال الكروي، يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراقب العراقي« إن »املش�اورات التزال مس�تمرة حتى االن 
حيال حسم فقرة الدوائر يف قانون االنتخابات، لكنها لم تصل 
اىل ق�رار نهائي اال ان العودة ملب�دأ الدائرة الواحدة صعب جدا 

ولم يعد خياراً مطروحاً«.
واضاف، ان »اغلب الكتل بدأت تتفاعل مع الدوائر املتوسطة، 
وه�ي أن تتكون املحافظة من 3-4 دوائر وكل دائرة فيها من 
3-4 مقاع�د«. ولفت اىل أن »كل املقرح�ات تواجه مصاعب 
فنية كثرية يف ظل عدم وجود احصاء سكاني وتداخل املناطق 
كم�ا ان املقرحات س�تتطلب يف حال اقرار اي�ا منها تغرّيات 

واسعة يف عمل املفوضية من الناحية الفنية واللوجسيتية«.

رغبة سياسية بإعتماد نظام 
الدوائر المتوسطة

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
بع�د الفش�ل الذري�ع ال�ذي ذاقته 
حكوم�ة إقلي�م كردس�تان وق�ادة 
م�رشوع  تنفي�ذ  إث�ر  أحزابه�ا 
»االس�تفتاء« الخاص بضم كركوك 
سنة 2017 وإعالن الدولة الكردية، 
الزال أولئك القادة يواصلون التمويه 
ع�ن فش�لهم م�ن خالل اس�تغالل 
والتلوي�ح  اإلعالمي�ة  املنص�ات 
إىل إع�ادة املحاول�ة م�ن جدي�د يف 

س�عي منهم لجس نبض الش�ارع 
للمش�اريع  الراف�ض  الس�يايس 
األمريكية – الصهيونية التي تهدف 
إىل تقس�يم العراق خصوصا يف ظل 
تفيش مرشوع التطبيع مع الكيان 
الصهيوني االرسائييل وأس�وة بعدد 

من دول الخليج.
مراقبون يف الش�أن السيايس يرون 
يف  يعيش�ون  كردس�تان  ق�ادة  أن 
»وه�م« دائ�م وصدمة قوي�ة منذ 

فش�ل م�رشوع ض�م كرك�وك إىل 
اإلقلي�م، وه�م يحاول�ون التغطية 
ع�ىل ذل�ك الفش�ل يف كل ع�ام من 
والترصيح�ات  التغري�دات  خ�الل 

الفارغة.
وعل�ق رئيس الح�زب الديمقراطي 
بارزاني، عىل  الكردستاني مسعود 
الذي  الثالث�ة لالس�تفتاء  الذك�رى 
أجرت�ه حكوم�ة إقليم كردس�تان 
يف س�نة 2017 ح�ول ض�م كركوك 

»نح�ن  عب�ارة  تحم�ل  بتغري�دة 
الننحن�ي« إش�ارة إىل اس�تمراره يف 
الرغب�ة بم�رشوع ض�م كركوك إىل 
كردس�تان حس�ب مارآه مراقبون 
العراق�ي،  الس�يايس  الش�أن  يف 
االمريكية  التحركات  خصوصا مع 
– الصهيوني�ة الهادفة إىل تقس�يم 
انفصال  العراق وتحقيق م�رشوع 
كردس�تان عن الب�الد، ومع وجود 
حكومة قريبة من املزاج االمريكي 

برئيس�ها  متمثل�ة  والكردس�تاني 
مصطفى الكاظمي الذي تنازل عن 
الكثري من الحقوق الدس�تورية إىل 
كردس�تان وأهمها عائ�دات النفط 
ال�ذي تصدره كردس�تان بعيدا عن 
رشك�ة تصدي�ر النف�ط »س�ومو« 
وكذلك ع�دم فرض الس�يطرة عىل 
منافذ االقليم وكما فعل مع املنافذ 

الوسطى والجنوبية.

تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
املالي�ة خ�ربا مفرح�ا  وأخ�ريا زف�ت وزارة 
للموظف�ني واملتقاعدي�ن ع�ن رصف رواتب 
ش�هر أيل�ول بع�د تج�اوز العقب�ات , ه�ذه 
األخب�ار والبش�ارات أصبحت تراف�ق توزيع 
الرواتب يف كل ش�هر , فالحكومة وجيوش�ها 
اإللكرونية، تبح�ث دوما عن إنجازات لتبهر 
أغل�ب  إدارة  يف  فش�لت  ,وألنه�ا  العراقي�ني 

امللفات العالقة سواء يف السيطرة عىل منافذ 
ومط�ارات اإلقلي�م أو الح�د من الفس�اد ويف 
ملف التموينية و تنظي�م موازنة عام 2020 
وتهربها منها بسبب عدم استطاعتها تجاوز 
األزمة املالي�ة وتهميش مقرحات املختصني 
بهذا الش�أن، اس�تغلت ملف الرواتب لتحقق 

من خالله إنجازات وهمية.
و بالرغم م�ن إعالن الحكومة ع�ن توزيعها 

إال إن�ه سيس�تغرق قراب�ة األس�بوع، تبع�اً 
لإلجراءات البطيئ�ة التي تتبعها وزارة املالية 

يف التوزيع.
ن�واب وصف�وا، عملي�ة تأخ�ر رصف رواتب 
املوظف�ني ب�«غري امل�ربرة«، فمجلس النواب 
التداب�ري  جمي�ع  باتخ�اذ  الحكوم�ة  خ�ول 
ومنه�ا االق�راض م�ن الخ�ارج او الداخ�ل 
بغي�ة تأمينها، ويب�دو أن الحكوم�ة ووزارة 

املالي�ة تنتظ�ران تعبري املواطن عن س�خطه 
عرب مواق�ع التواصل االجتماع�ي كي تطلقا 
الروات�ب , فع�دم رصفه�ا  بموعده�ا يفاقم 
مش�اكل املواطن�ني خصوص�ا الس�اكنني يف 
الح�ايل  الظ�رف  أن  إىل  إضاف�ة  اإليج�ارات 
حس�اس للغاية يف ظل انتش�ار وباء كورونا 

وبالتايل سيزيد من االنكماش االقتصادي.

تفاصيل اوسع صفحة 3

قادة »اإلنفصال« يتباكون على »فشلهم« 
بذكراه الثالثة 

الحكومة »تستفز« المواطن بتأخير 
إطالق »الرواتب«

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت
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المراقب العراقي/بغداد...
أك�دت النائب�ة رسوة عب�د الواحد، امس الس�بت، ان 
واردات االقلي�م تذه�ب لجي�وب العوائ�ل الحاكمة يف 

كردستان.
وقالت عبد الواحد يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »عائل�ة بارزان�ي تحكم كردس�تان من 
التس�عينات وإىل يومن�ا هذا، وس�يطرت ع�ىل موارد 
اإلقلي�م لصالحها، وبات�ت  تملك الطائ�رات الخاصة 
وملي�ارات ال�دوالرات بعدم�ا كان�ت س�اكنة بمخيم 

)كرج(«.
واضافت أن »املس�ؤولني يف كردستان دائما يتحدثون 
عن الفساد، لكننا لم نشاهد محاسبة أي واحد منهم 
عىل االطالق«، مشرية إىل أنها »ستتوقف عن مالحقة 
عائل�ة بارزاني اعالميا عندما تكش�ف ع�ن املليارات 

التي بحوزتها للناس«.
»واردات  أن  وتابع�ت 

كردس�تان  إقلي�م 
جي�وب  إىل  تذه�ب 
الحاكمة،  العوائ�ل 
اش�رت  الت�ي 

البي�وت ورصدت 
ت  ا ر ملي�ا
يف  ال�دوالرات 
دول العالم«.

برلمانية سابقة: واردات 
اإلقليم تذهب لجيوب 

العوائل الحاكمة

أوديشو يعود لقيادة القوة الجوية

الحسين »ع«
ملحمة االنتصار األلهي
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المراقب العراقي/بغداد...
كش�فت لجنة األم�ن والدفاع النيابية، امس الس�بت، عن 
وج�ود توج�ه بالتعاقد م�ع فرنس�ا الس�ترياد الطائرات 

الحربية، لتنويع مصادر التسليح.
 وقال رئيس اللجنة النائب محمد رضا يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراقب العراقي« إن »هن�اك توجهاً بالتعاقد مع 
فرنس�ا يف تس�ليح الجي�ش »، موضح�اً أن »لجن�ة األمن 
النيابي�ة ال تمان�ع بتوج�ه الحكوم�ة إىل فرنس�ا ل�رشاء 

األسلحة ،خصوصا وأن أسلحتها ذات كفاءة مشهودة«. 

وأضاف، أنه »عىل الحكومة التنويع يف مناش�ئ األس�لحة 
الخاصة بالقوات املس�لحة العراقية« ،مشيداً »بالصناعة 
الفرنس�ية يف مج�ال صناع�ة طائ�رات الرافال والس�فن 
الحربي�ة«. ولف�ت اىل أن »تنويع األس�لحة يجب أن يكون 
حس�ب الحاجة ،وكفاءة السالح ،فال بأس أن يكون سالح 
القوات املس�لحة من دول روس�يا أو فرنس�ا«، مش�رياً إىل 
أن »للع�راق تجربة س�ابقة مع فرنس�ا بتس�ليح الجيش 
العراق�ي س�ابقاً ،والع�راق يطمح بالحصول عىل س�فن 

حربية وطائرات الرافال«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكد النائب يونادم كنا، امس الس�بت، 
ان اللجن�ة التي تم تش�كيلها من قبل 
رئاس�ة الجمهورية لتعديل الدستور، 
ه�ي مخالفة للدس�تور. وق�ال كنا يف 
ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب 
الجمهوري�ة  »رئاس�ة  إن  العراق�ي« 
س�عت من خالل اللجنة التي شكلتها 

من أجل تحريك االجواء باتجاه تعديل 
الدس�تور«، مبينا أن »اللجنة ال تمتلك 
س�ند قانون�ي، الن الدس�تور يقول يف 
امل�ادة 42 أن لجن�ة تعدي�ل الدس�تور 
تش�كل من مجلس الن�واب وليس من 
خارج�ه«. وب�ني أن »لجن�ة رئاس�ة 
ذات  ش�خصيات  تض�م  الجمهوري�ة 
خ�ربات وكف�اءات عالي�ة، باالم�كان 

لك�ن  مقرحاته�م،  م�ن  االس�تفادة 
سياس�ية  قضي�ة  تع�د  التعدي�الت 
أكث�ر مما تك�ون خ�ربات قانونية أو 
الربمل�ان«.  يف  ومنح�رصة  دس�تورية 
وأوض�ح أن »طبيع�ة تحوي�ل النظام 
الس�يايس يف الب�الد عىل س�بيل املثال 
ليس ق�رارا بي�د أربعة خ�رباء، وإنما 
هناك كتل سياسية تقبل أو ال تقبل«.

الدفاع النيابية تكشف عن توجه إلستيراد 
طائرات حربية »فرنسية«

نائب: لجنة تعديل الدستور »الرئاسية« تخالف الدستور !

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت اللجنة القانونية النيابية ، امس الس�بت، بان قرار 
تأجيل االنتخابات غري مس�تبعد يف ظل وجود اش�كاالت 

متعددة تعاني منها املفوضية.
وقال عضو اللجنة سليم همزة يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراقب العراقي« إن »االنتخابات القادمة ستجري وفق 
اطار الول مرة يطبق يف العراق وهو الدوائر املتعددة ضمن 
املحافظ�ة الواح�دة، اذا ما اق�ر من قبل مجل�س النواب 

لكن باملقابل املوضوع فيه الكثري من االش�كاالت خاصة 
فيما يتعلق بالتعداد الس�كاني وملف االقضية والنواحي 
جميعها س�تزيد م�ن تعقيد مهمة مجل�س املفوضني«. 
وأض�اف، أن »تأجيل موعد االنتخابات غري مس�تبعد اذا 
لم يتم حس�م كل االشكاالت وفق التوقيتات الزمنية لكن 
اذا ما تم العودة للقانون السابق من ناحية ان املحافظة 
دائ�رة انتخابية واحدة س�يتم اجراء االنتخابات بش�كل 

ارسع الن االشكاالت ستكون اقل بكثري«.

تنبؤات بتأجيل موعد اإلنتخابات المبكرة
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املراقب العراقي/ أحمد محمد...
بع�د الفش�ل الذري�ع ال�ذي ذاقت�ه حكومة 
إقليم كردس�تان وق�ادة أحزابه�ا إثر تنفيذ 
مرشوع »االس�تفتاء« الخاص بضم كركوك 
س�نة 2017 وإع�ان الدول�ة الكردية، الزال 
أولئك القادة يواصلون التمويه عن فش�لهم 
م�ن خ�ال اس�تغال املنص�ات اإلعامي�ة 
والتلوي�ح إىل إع�ادة املحاول�ة م�ن جديد يف 
س�عي منهم لجس نبض الش�ارع السيايس 
الرافض للمشاريع األمريكية – الصهيونية 
الت�ي ته�دف إىل تقس�يم الع�راق خصوصا 
يف ظل تف�ي مرشوع التطبي�ع مع الكيان 
الصهيوني االرسائييل وأس�وة بعدد من دول 

الخليج.
مراقبون يف الشأن الس�يايس يرون أن قادة 
كردس�تان يعيشون يف »وهم« دائم وصدمة 
قوي�ة منذ فش�ل م�رشوع ضم كرك�وك إىل 
اإلقلي�م، وه�م يحاولون التغطي�ة عىل ذلك 
الفش�ل يف كل ع�ام م�ن خ�ال التغري�دات 

والترصيحات الفارغة.
الديمقراط�ي  الح�زب  رئي�س  وعل�ق 
الكردستاني مس�عود بارزاني، عىل الذكرى 
الثالثة لاستفتاء الذي أجرته حكومة إقليم 
كردستان يف س�نة 2017 حول ضم كركوك 
بتغري�دة تحم�ل عب�ارة »نح�ن الننحن�ي« 
إشارة إىل استمراره يف الرغبة بمرشوع ضم 
كركوك إىل كردس�تان حسب مارآه مراقبون 
يف الش�أن الس�يايس العراقي، خصوصا مع 
التح�ركات االمريكية – الصهيونية الهادفة 
إىل تقسيم العراق وتحقيق مرشوع انفصال 
كردس�تان ع�ن الباد، ومع وج�ود حكومة 
قريب�ة من امل�زاج االمريكي والكردس�تاني 
متمثلة برئيس�ها مصطفى الكاظمي الذي 
تن�ازل عن الكث�ر من الحقوق الدس�تورية 
إىل كردس�تان وأهمها عائ�دات النفط الذي 
تصدره كردس�تان بعي�دا عن رشكة تصدير 
النفط »سومو« وكذلك عدم فرض السيطرة 
ع�ىل مناف�ذ االقليم وكم�ا فعل م�ع املنافذ 

الوسطى والجنوبية.
ويف ذات الص�دد كان تعلي�ق رئيس حكومة 
إقليم كردس�تان، م�رور بارزاني، مماثا 
مل�ا ج�اء بتغري�دة »مس�عود« لكن بش�كل 

أكثر وضوح وعلنية حول االس�تفتاء حيث 
ج�اء يف تغريدت�ه عىل توي�ر »نحتفل اليوم 
ب�كل فخر بذك�رى اس�تفتائنا، تعب�راً عن 
اإلرادة الش�عبية التي أظهرت رغبة الشعب 
الكردس�تاني يف الحري�ة، وأمل�ه يف تحقيق 
بطريق�ة  املرشوع�ة  وتطلعات�ه  حقوق�ه 

سلمية وديمقراطية«.
وقام�ت حكوم�ة كردس�تان يف ال�� 25 من 
أيل�ول 2017 بارتكاب إجراء غر دس�توري 
وغ�ر قانوني م�ن خ�ال تنفيذ اس�تفتاء 
يق�ي بض�م محافظ�ة كرك�وك إىل إقليم 
كردس�تان، لكن االجراءات الحكومية التي 

اتخذته�ا بغ�داد من خ�ال إيق�اف تصدير 
النفط من كردس�تان وكذل�ك إيقاف حركة 
املط�ارات إضاف�ة إىل حج�ب مخصص�ات 
كردس�تان يف املوازنة االتحادية بس�بب ذلك 
اإلجراء، وكذلك إرسال قوة حكومية عراقية 
إىل كرك�وك والعمل عىل فرض قوة الحكومة 
والقضاء عىل مظاهر التقس�يم التي روجت 
لها سلطات كردستان، االمر الذي حال دون 

تنفيذ املرشوع املدفوع أمريكيا.
الس�يايس كام�ل  املحل�ل  وب�دوره وص�ف 
الكناني، أن »العبارات التي غرد بها مسعود 
بارزان�ي ورئي�س حكومة االقلي�م مرور 

بارزان�ي يف ذك�رى االس�تفتاء ه�ي أش�به 
بالعبارات الش�عرية الفارغة، واصفاً إياها 
بغ�ر املهمة والتق�دم وال تأخ�ر«، مبينا أن 
»سلطات كردستان فشلت يف تنفيذ مرشوع 
االستفتاء وستفش�ل يف حال تكرار التجربة 
لكن قادة اإلقليم يعيش�ون يف وهم مس�تمر 

إزاء هذا امللف«.
وق�ال الكنان�ي، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب 
العراقي« إن »العزلة السياسية التي يعيشها 
مس�عود بارزاني بعد تس�ليمه الس�لطة إىل 
ابنه وابن أخيه، يح�اول تغطيتها عرب إثارة 

مشاريع حساسة مثل االستفتاء«.

وأض�اف، أن »الوقائ�ع السياس�ية التس�ر 
برغب�ة الش�عراء وعباراته�م الفضفاضة، 
وكردس�تان خ�رت الكث�ر م�ن النفوذ يف 
املناط�ق املتنازع عليها وجعلت من عنوانها 

دولة انفصالية برأي حكومة املركز«.
وأش�ار إىل أن »السياس�يني الكرد يتحدثون 
باألوه�ام عن إع�ان الدول�ة الكردية كونه 
أم�را بعيدا عن الواق�ع«، موضحا أن »هناك 
م�ن الكرد متأث�رون بامل�رشوع الصهيوني 
والتطبي�ع مع الكيان، وه�ذا أمر صعب ألن 
العراق سياس�يا وش�عبيا يرفض االعراف 

بالكيان الصهيوني والتطبيع معه«.

في ذكرى فشل »استفتاء« كردستان
»االنفصاليون« يستذكرون »هزيمتهم« 

بتغريدات »يائسة«

أك�د عض�و لجن�ة النزاه�ة الربملانية ط�ه الدفاع�ي، امس 
الس�بت، أن الحك�م عىل م�دى جدية وق�درة الحكومة عىل 
مكافحة حيتان الفساد وفتح امللفات الكبرة او البقاء عىل 
الهامش هو سابق ألوانه، ونحن يف انتظار ما ستكشف عنه 
االيام املقبلة.وقال الدفاعي، يف ترصيح لراديو »س�ومر اف 
ام« وتابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن »الجمي�ع يدعم جهود 
مكافحة الفس�اد واس�رجاع األم�وال املهرب�ة واملنهوبة«، 
مبين�ا أن »اي اج�راءات ملكافح�ة الفس�اد ينبغ�ي 
ان تش�مل كب�ار الفاس�دين وتهري�ب األموال 
والعقود الضخمة يف الوزارات املهمة بالدولة 
العراقية«.وأض�اف الدفاع�ي، »أنن�ا ل�ن 
نستطيع محاربة الفساد واحتوائه ما 
لم يتم فتح جمي�ع امللفات يف الدولة 
العراقي�ة، فيم�ا يخ�ص مس�ؤولني 
تنفيذي�ن ووزراء س�ابقني وم�دراء 
عام�ني ووكاء، وجميع العقود التي 
فيه�ا ملف�ات ضخم�ة داخ�ل هيئة 
النزاهة وباقي الجهات الرقابية«، الفتا 
اىل »اهمية البدء من امللفات املهمة والكبرة كي نستطيع 
الحد من الفساد وإقناع الجماهر بوجود إجراءات حقيقية 

يف مكافحة الفساد«.

إذاعيترصيح

الزناهة النيابية: الحكم عىل 
جدية الحكومة يف مكافحة 

الفساد سابق ألوانه

تغريدة

النائب نعيم العبودي

ا  ا عراقًيّ  داعش تذبح عنصًرا أمنًيّ
الوري���د إلى  في كرك���وك م���ن 

الوريد...
س���ؤالنا الذي يفرض نفسه: هل 
سيقوم مستشارو رئيس الوزراء 
م���ن المراهقي���ن بما قام���وا به 
عن���د اختطاف أحد الناش���طين؟ 
هل سيس���ّيرون أجهزة مكافحة 
اإلره���اب والس���يارات والطائرات 

لالقتصاص من القتلة؟

املراقب العراقي/ بغداد...
دعا النائب غايب العمري، امس الس�بت، الحكومة اىل 
التحرك املبارش من خال لجنة بمكافحة الفس�اد عىل 
ملف البطاقة التموينية لتأمني االمن الغذائي للمواطن.
وق�ال العم�ري، يف مؤتمر صحف�ي يف مجلس النواب، 

إنه »اس�تنادا الحكام املادة 61 ثانيا من الدستور التي 
نص�ت عىل ان يختص مجلس الن�واب الرقابة عىل اداء 
الس�لطة التنفيذية، وبالنظر لقيامكم بتش�كيل لجنة 
بمكافح�ة الفس�اد لكننا ل�م نلمس قيام ه�ذه اللجنة 
بالتحرك عىل اركان الفس�اد يف ملف البطاقة التموينية 

التي فش�لت الحكومات املتعاقبة يف تأمينها، مايتطلب 
التحرك املبارش لتأمني االم�ن الغذائي للمواطن الفقر 

وهذا ماوعدتم به يف الربنامج الحكومي«.
وطال�ب العم�ري، ب�� »اج�راءات عاجل�ة وخطوات 
ملموس�ة يف مواعيد محددة ملعالجة االخفاقات يف هذا 

املل�ف«، مؤكدا بالق�ول »واال فنق�رح تحويل الحصة 
التموينية اىل مبالغ نقدية تساوي تكاليف هذه الحصة 
يف املوازن�ة العامة لتايف الفس�اد الذي يش�وب مراحل 
التعاق�د والتجهيز واالس�تام ملفرداته�ا ضمن منهاج 

مدروس لعدم استغاله من قبل الفاسدين الكبار«.

نواب: الحكومة فشلت بتأمين الحصة التموينية والبد من فتح ملفات الفساد المتعلقة بها

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت املديري�ة العام�ة لاس�تخبارات واألم�ن، امس 
الس�بت، عن الق�اء القبض ع�ىل مطلوب�ني للقضاء يف 

قضايا إرهابية يف كركوك وبابل.
وقالت املديرية، يف بيان تلقته »املراقب العراقي« نسخة 
منه انه »وفقا معلومات استخبارية دقيقة ألقت مفارز 
مديرية اس�تخبارات وامن كركوك امليداني�ة التابعة إىل 
املديرية العامة لاستخبارات واألمن وبالتعاون مع قوة 
أمنية مش�ركة القبض ع�ىل أحد العن�ارص اإلرهابية، 

وذل�ك من خ�ال تواجدة داخل حق�ل للدواجن يف مركز 
محافظ�ة كرك�وك، ص�ادرة بحق�ه مذك�رة قضائي�ة 
وفق أح�كام املادة )٤/1( إرهاب م�ن محكمة تحقيق 
مديري�ة  اس�تطاعت  »مف�ارز  أن  كركوك«.واضاف�ت 
استخبارات وامن بابل التابعة إىل املديرية اعاه املنترشة 
ع�ىل مداخل محافظة بابل القبض ع�ىل متهم مطلوب 
للقض�اء وف�ق مذك�رة قضائي�ة )٤/1( إره�اب، ت�م 
االعتقال أثناء محاولة العبور من سيطرة )77(  مدخل 

ناحية اإلسكندرية«.

املراقب العراقي/ املثنى...
اعلنت قيادة رشطة املثنى، امس الس�بت، أنها قررت االستمرار بفتح الطريق الخاص بمرور 
الزائرين أثناء الليل، لتجنب وقوع الحوادث واستخدام تلك الطرق من قبل الزائرين ليا بسبب 

ارتفاع درجات الحرارة يف أوقات النهار.
وقالت القيادة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه إن »القوات األمنية ستستمر بغلق 
الط�رق املخصصة للزائرين اثناء الليل وعدم الس�ماح للعجات باس�تخدامها تجنبا لتعرض 

الزائرين لحوادث مرورية«.
وأش�ارت إىل »نرش مفارز امل�رور لتطبيق تلك اإلجراءات ومحاس�بة املخالفني وتنظيم حركة 

سر املركبات بعيدا عن طرق مرور الزائرين«.

االستخبارات تعتقل مطلوبين
 للقضاء بتهم إرهابية

شرطة المثىن تغلق الطرق المخصصة 
للزائرين أمام حركة المركبات خالل الليل

بوز المهانة  
ح�ني نكت�ب أحيانا نحتاج التنقي�ط والرقيم والتحديد مل�ا نكتب،واليوم 
س�يكون مقالنا بثاث نق�اط .النقطة األوىل .. كلمات تس�توطن الذاكرة 
فق�د كربنا وش�ابت ذوائبنا لكن تل�ك املفردات لم ت�زل تربع عىل عرش 
القل�ب بق�وة معانيه�ا وباغة دالالتها و) ب�وز املهانة ( واح�دة من تلك 
الجمل التي كانت تس�تخدم عىل كل من يعتاد املهانة ويتعوّد عىل اإلهانة 
ويتقبله�ا بأريحية و)س�بورتية( وهو املمتن واملمنون . نحن عش�نا مع  
ح�االت كهذه يف زم�ن النظام املقبور صدام حيث كان يس�تقبل الهزيمة 
العس�كرية ع�ىل أنها نرص ويحتفل به�ا بل ويكرم املقاتل�ني الذين نجوا 
بأرواحهم بأنواط الش�جاعة وس�يوف القادس�ية والس�يارات واألرايض 
ويطل�ق عليها أس�ماء رنانة م�ن معركة الي�وم العظيم إىل ت�اج املعارك 

ونهاية بقادسية صدام إىل أم املعارك. 
النقط�ة الثاني�ة .. يف ع�راق الي�وم تلخبط�ت القضايا وتلوث�ت العقول 
وتشخبطت األوراق فمن يسء إىل أسوأ وبعد التي والُّتيا جاءنا من حيث ال 
نعلم مصطفى الكاظمي رئيس�ا للحكومة وابتدأ مشواره الرئايس بزيارة 
دائرة التقاعد واتصاله التأريخي بأخيه عماد . خفض رواتب املتقاعدين 
وثارت علي�ه ثائرة الفقراء فراجع وأعاد املبالغ املس�تقطعة . زار هيئة 
الحشد الشعبي ولبس قميصهم ثم هجم عىل أحد مقراتهم واعتقل بعض 
رجالهم فغضب الحش�د وهدد وأنذر فاعت�ذر الكاظمي وأطلق رساحهم 
بع�د س�اعتني . تم اختطاف )س�جاد العراقي( يف النارصية وس�جاد هو 
ُ مدير عام صحة ذي قارعىل االس�تقالة والذي تبنّي أنه  ال�ذي ظهر  ُيجربرِ

خريج النواشيط الش�باب من دورة صناعة 
الحي�اة يف القنصلي�ة األمريكي�ة يف البرصة 
فأوعز الكاظمي إىل قوة من جهاز مكافحة 
اإلره�اب لتصول وتج�ول وتقتحم مضيف 
ش�يخ العس�اكرة بحث�ا عنه فث�ارت ثائرة 
رج�ال العش�ائر وه�ددوه وأمهل�وه ملا بعد 
زيارة اإلمام الحس�ني عليه الس�ام ليكون 
ال�رد علي�ه . فأرس�ل إليه�م وفدا برئاس�ة 
محاف�ظ ذي ق�ار وقائ�د الرشط�ة لتقديم 
االعت�ذار للش�يخ كاظم آل ش�ربم ملا حدث 

وأمر بس�حب القوات األمنية . أعلن رسميا عن 
توجه�ه إىل زيارة الحض�ن العربي الس�عودي وتم تبليغ�ه وهو يف مطار 
بغ�داد بقرار الحض�ن العربي إلغاء الزيارة ألن�ه زار طهران قبل الرياض 
فقبلها أخو عماد بروح رياضية ومن ثم توجه إىل واش�نطن فاس�تقبلته 
موظف�ة العاق�ات يف املطار ثم تبنّي أن موكبه الرس�مي كان مس�تأجرا 
بع�رشات اآلالف من الدوالرات من قبل الس�فارة العراقي�ة ثم جلس مع 
ترام�ب دون وض�ع العلم العراق�ي وكان األم�ر عاديا واعتيادي�ا وبراءة 
األطف�ال يف عيني�ه . أكد رئيس ال�وزراء دائما وأبدا عىل أن الس�يادة خط 
أحمر طوخ  وبدأ بتطبيقها عىل املنافذ الحدودية فصال وجال يف الوس�ط 
والجن�وب دون أن يجرأ للوصول ولو بالنواي�ا لامرباطورية البارزانية يف 
الش�مال . أطلق حملة عس�كرية كربى يف البرصة وميسان بقيادة قوات 
عس�كرية وخطط جهنمية كربى فكانت النتيجة أن اعتقل عرشة  رجال 
وعثر عىل مس�دس وكرية صيد وبندقيتني كاش�نكوف وصاعق واحد 
ورمانت�ني يدويتني وانتهت العملية الكربى . زار كردس�تان فاس�تقبلوه 
رئيس�ا لرئيس )عين�ك.. عينك ( علم وجلوس وحضور ث�م كان املطلوب 
للقضاء املجرم كورست رس�ول يحاوره بأريحية يف مصيف برهم صالح 

وكأن شيئا لم يكن وُطْز بالقانون العراقي وباي باي قضاء .
النقط�ة الثالث�ة .. نع�ود إىل املف�ردات الت�ي ال زال�ت تس�توطن الذاكرة  
ونسألكم عن ) بوز املهانة ( هل هناك اليوم يف العراق من يستحقها حقا 

وحقيقة . مجرد سؤال ؟

إصبع عىل الجرح .. 

ين
ألم

ط ا
شري

ال

ائتالف النصر: االنتخابات النزيهة ستطيح 
بـ 75 % من الطبقة السياسية الحالية

املراقب العراقي/ بغداد...
رأى القي�ادي يف ائت�اف الن�رص 
عقي�ل الردين�ي، امس الس�بت، 
أن االنتخابات النزيهة س�تطيح 
ب� 75 % من الطبقة السياس�ية 

الحالية.
وقال الرديني، يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »اج�راء 
انتخاب�ات نزيه�ة وف�ق معاير 
ش�فافة س�تنتج خس�ارة %75 
من الطبقة السياسية الحالية«، 
مبين�ا ان »الطبق�ة السياس�ية 
الحالي�ة، ل�ن تك�ون بمقدورها 
اص����وات  ع�ىل  الحص�ول 
تؤهلهما للعودة اىل املش�هد مرة 

أخرى«.
ولف�ت اىل أن »الرقابة الش�عبية 
س�تكون حارضة والناس بدأت 

تدرك اهمية اصواتها«.
الرديني، ان »الدس�تور  واضاف 
كان واضح�اً يف امكاني�ة تب�وء 
والربمل�ان  الجمهوري�ة  رئي�س 
منصبيهم�ا لدورت�ني، فيم�ا لم 
لرئي�س  ال�دورات  ع�دد  يح�دد 

مفتوح�ة«،  وتركه�ا  ال�وزراء 
يح�ق  »الجمي�ع  ب�ان  مؤك�دا 
باالنتخاب�ات  املش�اركة  له�م 
والرش�يح لها، وان اي اتفاقات 
يف  مناصبه�م  تبوؤه�م  تمن�ع 

املش�اركة  او  القادم�ة  ال�دورة 
باالنتخابات كمرش�حني التعني 
الدس���������تور  امام  ش�يئاً 
والقان�ون ال�ذي كان واضحا يف 

هذا الفقرات«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت النائبة عالي�ة نصيف، امس الس�بت، عن 
تقديمها طلبا لرئاس�ة مجلس النواب الستضافة 
وزي�ري النقل واملالية يف مجلس النواب، باإلضافة 
اىل الوف�ود التفاوضي�ة يف الش�أن املتعل�ق بميناء 
الف�او واملفاوض�ات العراقي�ة الكويتي�ة، معززة 

طلبها بتواقيع 5٤ نائبا.
وقالت نصي�ف، يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه، إن »الطلب الذي قدمته النائبة عالية 
نصيف جاء فيه: »استناداً اىل املادة 55 من النظام 
الداخ�يل، نح�ن املوقع�ون أدناه نطال�ب بحضور 
وزير النق�ل ووزير املالية والوف�ود التفاوضية يف 
الش�أن املتعلق بميناء الفاو واملفاوضات العراقية 

الكويتية الدورية«.

لمناقشة ملف ميناء الفاو.. 
تواقيع نيابية الستضافة 

وزيرين في البرلمان
املراقب العراقي/ بغداد...

كش�فت لجن�ة الخدم�ات واإلعم�ار، امس 
السبت، عن تقريرها بشأن أداء املحافظني 
يف  املش������اريع  تلك�ؤ  وأس�ب����اب 

املحافظات.
وق�ال عض�و اللجن�ة عب�اس العط�ايف، يف 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح 
»التقري�ر لم يكتم�ل بعد، وت�م رصد تلكؤ 
كبر يف أداء املحافظني ومش�اريع متوقفة 
يف أغل�ب محافظ�ات الوس�ط والجن�وب«، 
مبين�اً أن »هن�اك العدي�د منها ل�م يخطط 
له�ا بش�كل جيد ،وم�ى عليه�ا أكثر من 
10 أع�وام وتصل نس�ب اإلنج�از فيها بني 
35 إىل 60 باملئ�ة وه�ي نس������ب غ�ر 
مرضي�ة مقارن�ة بالوقت الذي اس�تغرقته 

تلك املشاريع«.
وأوض�ح أن »اللجن�ة عق�دت اجتماعاً مع 
وزارة اإلعمار  وبمشاركة الرشكات املعنية 
باملش�اريع وتم�ت مناقش�ة آلي�ة إلكم�ال 
املش�اريع بالش�كل الحقيق�ي، إضاف�ة إىل 
»تشكيل ورش عمل تهدف إىل تعديل قانون 
الطرق، الس�يما أن أغلب الطرق تعاني من 

االنهيار والتخسفات وسوء الخدمة«.

الخدمات النيابية
 تعلن تسجيل تقصير 
في أداء المحافظين

منهل عبد األمري المرشدي ..
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االحد 27 أيلول  2020 العدد 2425 السنة العاشرة

اعل�ن مدير ع�ام دائرة الس�يطرة النوعية يف محافظة 
اي�ام مهناز همتي ع����ن تصدي�ر أكثر من 30 الف 
ط�ن من الس�لع والبض��ائ�ع اىل العراق خ�ال العام 

الحايل.
وقال همتي يف ترصيح صحفي ، انه تم تصدير 33561 
طن����ا من الس�لع والبضائع املختلفة اىل العراق بعد 
اخضاعه�ا لفح��ص الج�ودة، والتأكد م�ن مائمتها 

لرشوط وتعليم������ات االسترياد لذلك البلد.
واوض�����ح ان اغلب البضائع املص�درة كانت موادا 

للبناء.

إيران تصدر أكثر من 30 الف طن 
من السلع والبضائع الى العراق

 أعلن�ت مديري�����ة زراعة الديوانية يوم الس�بت 
االكتف�اء  ملرحل�ة  املح������افظ�ة  ع�ن وص�ول 
الذاتي م����ن املنتج�ات الحيواني�����ة واملتمثلة 
ببي�ض املائ������دة وال����دج�اج والحلي����ب 

ومشتقاته.
وقال�ت ال�����وزارة يف بي�ان ، انه س�تتم املبارشة 
املحافظ�ات  ملختل�ف  املنتج�ات  تس�ويق  بعملي�ة 
العراقي�ة ومنه�ا املحافظات املج�اورة، والعاصمة 

بغداد.

الديوانية تعلن إكتفاًء ذاتيًا 
من المنتجات الحيوانية

قانون الضمان الصحي يستقطع شهريا مبلغا من الرواتب
الن�واب  مجل�س  اكم�ل 
جمي�ع  ع�ى  التصوي�ت 
الضم�ان  قان�ون  م�واد 
الصح�ي املك�ون م�ن 47 
التصوي�ت  أن  إال  م�ادة، 
القان�ون  ع�ى  النهائ�ي 
بعد  ب� »املجم�ل«، س�يتم 
إبداء ماحظ�ات الحكومة 
لتدخ�ل  الصح�ة  ووزارة 
يف نط�اق التعدي�ات ع�ى 

القانون ال�ذي أعدته لجنة 
الصحة النيابي�ة والوزارة.
القان�ون  ه�ذا  وإق�رار 
سيمنح الحق لكل مواطن، 
الضم�ان  يف  باالش�راك 
الصح�ي والحص�ول ع�ى 
خدم�ات الئقة س�واء من 
األهلي�ة  املستش�فيات 
يف  الخاص�ة  األجنح�ة  أو 
املستش�فيات الحكومي�ة، 

وس�تكون تل�ك الخدم�ات 
صن�دوق  م�ن  مدعوم�ة 
ال�ذي  الصح�ي  الضم�ان 
له�ذا  تأسيس�ه  يج�ري 

الغرض.
لجن�ة  عض�و  واوض�ح 
الصح�ة والبيئ�ة النيابي�ة 
النائ�ب حس�ن خاط�ي يف 
الصحيفة،  نقلت�ه  ترصيح 
أن�ه »بع�د دخ�ول القانون 

حي�ز التنفي�ذ، يمك�ن ألي 
العيادات  مراجع�ة  مواطن 
املخت�رات  أو  الخاص�ة 
الخاصة أو الجناح الخاص 
الحكوم�ي،  املستش�فى  يف 
وال يدف�ع اال جزءاً بس�يطاً 
ال يتج�اوز 10 باملئ�ة م�ن 
الكلف�ة الكلية، وم�ا تبقى 
منها يدفع من قبل صندوق 

الضمان الصحي«.

االقت�صادي

طالبت النائب�ة عالية نصيف ، وزي�ر الصناعة بعدم 
الرضوخ ألية طلبات من سياس�يني لتصدير الحىص 
ع�ر منف�ذ صف�وان الح�دودي، مثمن�ة جه�وده يف 
محاربة الفساد داخل الوزارة، مطالبة رئيس الوزراء 

بالتدخل وفتح تحقيق يف القضية .
وقال�ت نصي�ف يف بي�ان ، ان “إلحاح رشك�ة البيادر 
البيض�اء للمق�اوالت العامة ورشكة س�كب للتجارة 
العامة وقيامهما بتوسيط بعض السياسيني لغرض 
الح�ىص والجلم�ود  اس�تحصال موافق�ة لتصدي�ر 

والس�بيس عر منفذ صفوان الحدودي مثري للريبة، 
فه�ل نفدت امل�واد التي تس�تخدمها الكويت يف طمر 
س�احلها املقاب�ل للعراق؟ وه�ل انجز طم�ر جزيرة 
فيش�ت العيج بالحىص لتش�كيل جزيرة اصطناعية 
لتغي�ري معالم الحدود البحرية بعد اتفاقها مع بعض 
الساس�ة عى حرص الحدود العراقية وتضييقها؟ أم 
أن حيتان الفس�اد يف العراق تذك�رت بأن هناك يشء 
لم ترسق�ه وهو الحىص، فقد بق�ي الحىص فقط لم 

ُيرسق؟ “.

نصيف تطالب وزير الصناعة بعدم الرضوخ 
لطلبات سياسيين تصدير الحصى عبر الكويت

النزاهة تضبط عقدين تسبَّبا بهدر ماليين الدوالرات في البصرة

 الــرواتب »حبيســة« إجـــراءات الحكـــومـــة ..
تـوزيعهــا يتحــول إلــى منجــز !

تستغلها للكسب االنتخابي

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
وأخريا زف�ت وزارة املالي�ة خرا مفرحا 
رصف  ع�ن  واملتقاعدي�ن  للموظف�ني 
رواتب ش�هر أيلول بعد تجاوز العقبات 
, هذه األخبار والبشارات أصبحت ترافق 
توزيع الرواتب يف كل ش�هر , فالحكومة 
وجيوش�ها اإللكرونية، تبحث دوما عن 
إنجازات لتبهر العراقيني ,وألنها فش�لت 
يف إدارة أغل�ب امللفات العالقة س�واء يف 
السيطرة عى منافذ ومطارات اإلقليم أو 
الحد من الفس�اد ويف مل�ف التموينية و 
تنظيم موازنة عام 2020 وتهربها منها 
بس�بب عدم اس�تطاعتها تجاوز األزمة 
املالي�ة وتهمي�ش مقرح�ات املختصني 
به�ذا الش�أن، اس�تغلت مل�ف الرواتب 

لتحقق من خاله إنجازات وهمية.
و بالرغ�م م�ن إع�ان الحكوم�ة ع�ن 
قراب�ة  سيس�تغرق  إن�ه  إال  توزيعه�ا 
األس�بوع، تبعاً لإلجراءات البطيئة التي 

تتبعها وزارة املالية يف التوزيع.
رصف  تأخ�ر  عملي�ة  وصف�وا،  ن�واب 
امل�ررة«،  ب�«غ�ري  املوظف�ني  روات�ب 
فمجلس النواب خ�ول الحكومة باتخاذ 
جمي�ع التداب�ري ومنه�ا االق�راض من 
الخارج او الداخ�ل بغية تأمينها، ويبدو 
أن الحكوم�ة ووزارة املالي�ة تنتظ�ران 
تعب�ري املواطن عن س�خطه عر مواقع 
التواص�ل االجتماعي كي تطلقا الرواتب 
يفاق�م  بموعده�ا  رصفه�ا   فع�دم   ,
مش�اكل املواطنني خصوصا الس�اكنني 

يف اإليجارات إضافة إىل أن الظرف الحايل 
حس�اس للغاي�ة يف ظ�ل انتش�ار وب�اء 
كورونا وبالتايل س�يزيد م�ن االنكماش 

االقتصادي.
مختصون أك�دوا أن الحكوم�ة الحالية 
تعتمد معظم قراراته�ا عى ردود أفعال 
املواط�ن يف مواقع التواص�ل االجتماعي 
, وكما حصل أثناء االس�تقطاعات التي 
فرض�ت بش�كل مفاج�ىء م�ن رواتب 

املتقاعدين قبل أشهر والتي تمت إعادتها 
إليه�م بعد يوم واحد بس�بب االمتعاض 
الش�ديد التي اُثري حوله�ا، ورغم األزمة 
املالية التي تفتعلها الحكومة يف مس�ألة 
توزيع الرواتب نجدها ترص عى إرس�ال 
 320 وآخره�ا  كردس�تان  إىل  األم�وال 
ملي�ار دين�ار املرس�لة م�ن بغ�داد إىل , 
بينم�ا املوظفون ينتظ�رون وقتا طويا 
لرصف رواتبهم.ويرى املختص بالش�أن 

االقتص�ادي جاس�م الطائ�ي يف اتصال 
م�ع ) املراقب العراقي(: أن تأخر رواتب 
املوظف�ني واملتقاعدين س�يخلق ركودا 
اقتصادي�ا، فمجمل الحركة االقتصادية 
يف الباد واألعمال الحرة و حركة السوق 
تعتم�د بش�كل كب�ري ع�ى مرصوفات 
املوظف�ني و املتقاعدي�ن وأن التأخ�ر يف 
رصف الرواتب س�يخلق حالة من القلق 
واإلرباك ما س�يؤدي إىل ركود اقتصادي 

ق�د يلقي بظاله ع�ى رشائح كبرية من 
املجتمع .

وتاب�ع الطائ�ي: أن الحكوم�ة الحالي�ة 
ومت�ى   , مستش�ارين  حكوم�ة  ه�ي 
يش�اؤون يوزعون الرواتب وكأنه إنجاز 
كب�ري , والكاظمي فش�ل يف إدارة الدولة 
وخاص�ة الجان�ب امل�ايل واالقتص�ادي , 
فمزاد بيع العملة يبيع ش�هريا أكثر من 
ملياري دوالر , فأي�ن تذهب تلك األموال 
وأي�ن عوائد املناف�ذ الحدودية والبحرية 
أثقل�ت  الت�ي  والرضائ�ب  واملط�ارات 
املواطن , فضا عن أموال بيع املشتقات 
النفطي�ة , كل تل�ك االم�وال اليعلم أحد 
عنه�ا ش�يئا والحكوم�ة تتغ�اىض عن 
مجامل�ة  كث�رية  مواط�ن  يف  الفس�اد 

لألحزاب .
بالش�أن  املخت�ص  أك�د  جهت�ه  م�ن 
االقتصادي س�الم عب�اس يف اتصال مع 
) املراق�ب العراق�ي(: أن مجلس النواب 
رشي�ك يف جريمة تأخ�ري توزيع الرواتب 
, فالرئاس�ات تس�تلم رواتبه�ا يوم 25 
من كل ش�هر ,عكس تعهدات الكاظمي 
بتوزي�ع رواتب املوظفني البس�طاء أوال 
, والرملان يتباك�ى عى رواتب املوظفني 
واملتقاعدي�ن إعامي�ا بينما يتس�لمون 

رواتبهم يف مواعيد دقيقة.
وطال�ب عب�اس الحكوم�ة »ب�اإلرساع يف 
البح�ث ع�ن بدائل توف�ر الس�يولة املالية 
لرصف الرواتب وأن ال يستمر هذا التأخري 

و ينسحب عى األشهر القادمة« .

انخفضت إم�دادات روس�يا من الغاز 
الطبيع�ي إىل تركيا خال ش�هر يوليو 
امل�ايض بنس�بة 28.4% ع�ى أس�اس 
س�نوي، وجاء ذلك وفقا لتقرير هيئة 
تنظيم الطاقة الركية.ويف شهر يوليو 
اإلم�دادات 843  بل�غ حج�م  امل�ايض 
ملي�ون م�ر مكعب م�ن الغ�از، فيما 
كانت اإلمدادات خال الش�هر نفس�ه 
من العام املايض عند 1.178 مليار مر 

مكع�ب من الغاز.كذلك أش�ار التقرير 
إىل أن مش�ريات تركي�ا م�ن الوق�ود 
األزرق من أذربيجان ارتفعت يف يوليو 
املايض بنسبة 21.5% إىل 1.093 مليار 
مر مكع�ب، مقاب�ل 899 مليون مر 

مكعب يف يوليو 2019.
فيما اش�رت تركيا غ�ازا طبيعيا من 
إي�ران يف يولي�و امل�ايض بنح�و 664 

مليون مر مكعب.

انخفاض إمدادات الغاز من روسيا إلى تركيا

أرقام واقتصاد

أشهر سماح المدة التي 
حددها مصرف الرشيد لتسديد 

أقساط سلف الموظفين 
البالغة 10 ماليين دينار

3

  مدن صناعية جديدة سيتم 
إنشاؤها قريبا وهناك ثالث 
مدن صناعية وصلت مراحل 

انجازها  الى االنتهاء

5

اس�تبعد الخبري يف الشأن االقتصادي 
عام�ر الجواهري ،توق�ف الحكومة 
عن دفع رواتب املوظفني يف االش�هر 
املقبل�ة ، مؤك�دا ان�ه ال خ�وف عى 
رواتب املوظفني الحكوميني لاشهر 
املقبلة .وقال الجواهري األستشاري 
التنمي�ة الصناعي�ة واالس�تثمار  يف 
ان » موض�وع دف�ع الرواتب اصبح 
ش�غل الش�اغل للحكوم�ة والرملان 
يف  العامل�ني  وكل  والسياس�يني 
الش�ان االقتص�ادي لذل�ك الخ�وف 
م�ن توف�ري روات�ب املوظف�ني وهذا 
اليعن�ي انن�ا لس�نا يف مش�كلة لكن 
هناك مشكلة كبرية تواجه العراق يف 
مفصل تاريخ�ي مهم وهي ان تصل 
الحكوم�ة وادارة املل�ف االقتصادية 

ان تك�ون مكلف�ة لتوف�ري الروات�ب 
للموظفني فقط وماذا بباقي رشائح 

املجتمع ؟
واكد الجواهري » ان الحكومة ستجد 
كافة الوسائل لتوفري الرواتب، لكنها 
س�تدخل يف قائم�ة املديوني�ة اكث�ر 
وهذا يعني يف نهاية املطاف استنفاذ 
لرصي�د الدولة العراقي�ة عمليا هذه 
ه�ي النتيج�ة ، داعي�ا الحكومة اىل 
االهتم�ام بتنمي�ة القط�اع الخاص 
وتطوي�ره لك�ي يس�تطيع ان يوفر 
رواتب ايضا واعالة الجميع ويخفف 
من الضغط عى الحكومة الن تنمية 
م�وارد  س�يوفر  الخ�اص  القط�اع 
الوسائل  اضافية مستقبلية بش�تى 

والسبل ».

تراج�ع الذه�ب بالقرب م�ن القاع 
ش�هرية  خس�ارة  اك�ر  ليس�جل 
املس�تثمرون  اتج�ه  إذ  اذار،  من�ذ 
إىل ال�دوالر لاحتم�اء م�ن زيادة يف 
ح�االت اإلصابة بف�ريوس كورونا 
والضبابية بش�أن حزم�ة التحفيز 

األمريكية القادمة لدعم االقتصاد.
وهبط الذهب يف املعامات الفورية 
0.2% إىل 1864.39 دوالر لألونص�ة 
بتوقي�ت   17:49 الس�اعة  بحل�ول 
جرينت�ش، يف ح�ني جرت تس�وية 
العق�ود األمريكي�ة اآلجل�ة للذهب 
 1866.30 إىل   %0.6 بانخف�اض 

دوالر لألونصة.
وع�ى أس�اس أس�بوعي، فالذهب 
مراج�ع بنح�و 4.4%، وه�ي أعى 
نس�بة يف ستة أسابيع عى األقل، إذ 
يتجه ال�دوالر لتس�جيل أفضل أداء 

أسبوعي منذ أوائل نيسان.

خبير اقتصادي  : الخوف على رواتب 
الموظفين لالشهر المقبلة

الذهب يهبط الدنى مستوى ليسجل 
اكبر خسارة شهرية منذ اذار الماضي

أغلقت أس�عار النفط، مس�جاً انخفاضاً أس�بوعياً بأكث�ر من اثنني 
باملئ�ة، إذ ارتفعت وترية اإلصابة بكوفي�د-19 يف أنحاء العالم يف حني 
تتجه إمدادات النفط للزيادة يف األس�ابيع املقبلة.وجرت تسوية برنت 
عند 41.83 دوالر للرميل، بانخفاض 11 سنتاً، فيما تراجع خام غرب 
تكساس الوس�يط األمريكي 26 س�نتا إىل 40.05 دوالر للرميل.وعى 

أس�اس أسبوعي، خرس برنت 2.9 باملئة وفقد غرب تكساس الوسيط 
2.1 باملئ�ة.ويف الواليات املتحدة، أكر مس�تهلك للنفط يف العالم، يزيد 
معدل اإلصابات يف الغرب األوسط، فيما تدرس مدينة نيويورك، والتي 
كانت األكثر ترضراً يف فصل الربيع، تجديد إجراءات اإلغاق. وشهدت 

الباد وفاة أكثر من 200 ألف شخص جراء الفريوس.

النفط ينخفض مع زيادة إصابات كوفيد - 19

صالح:األيام المقبلة ستشهد ضعفا بالقوة الشرائية 
للفرد وتعرض االقتصاد العام إلى الركود

االقتص�ادي،  الخب�ري  رأى 
إن  صال�ح  محم�د  مظه�ر 
ال   ،2020 موازن�ة  قان�ون 
ج�دوى منه، مل�ا يعانيه من 
عجز م�ايل كب�ري يف طياته، 
فيم�ا ب�ني أن الح�ل األمثل 
للخ�روج م�ن أزم�ة العجز 
املايل ال�ذي تعاني منه الباد 
هو الذهاب العتماد املوازنة 

الشهرية.
وق�ال صال�ح، ال�ذي عم�ل 
مستش�اراً مالي�اً م�ع أكثر 
من رئي�س وزراء، يف حديث 
صحف�ي ، إن “قيام مجلس 
املوازن�ة  بس�حب  ال�وزراء، 
م�ن الرمل�ان، ام�ر يتطابق 
م�ع رؤي�ة املالي�ة العام�ة 
ال�ذي يؤكد عدم  الس�ابقة، 
الج�دوى من االعتم�اد عى 
موازنة سنوية لعام 2020، 
ألنها مش�لولة يف تركيباتها 

ومكوناتها”.
وأضاف، أن “موازنة 2020 
تعتم�د عى عج�ز يزيد عى 
60% من نفقاتها وال تتوافر 
فيها القدرة عى التمويل اال 
الذي  من خ�ال االق�راض 
برملاني�ة  ياق�ي معارض�ة 
ش�ديدة فض�ا ع�ن ضعف 
مص�ادر التمويل االقراضية 
اال بتكالي�ف عالي�ة مرهقة 

لاقتص�اد الوطني”.وتاب�ع 
صالح، أن “فكرة الذهاب اىل 
اعتماد املوازنة الشهرية هي 
الحل املتاح يف االجل القصري 
بدالً من االعتماد عى قانون 
موازن�ة ع�ام وش�كيل غري 

قابل للتخطيط”.
وب�ني، أن “هناك قي�داً عى 
العام�ة،  املوازن�ة  نش�اط 
املوازن�ة  بتكالي�ف  يتمث�ل 

التش�غيلية التي تزيد عى 7 
تريلي�ون دين�ار ش�هرياً، يف 
حني أن املت�اح من االيرادات 
النفطي�ة  وغ�ري  النفطي�ة 
ال يزي�د ع�ى 4 تريليون�ات 
دينار ش�هرياً، وه�ذا يعني 
أن موازنة 2020 س�تقترص 
ع�ى فق�رة دف�ع الروات�ب 
واألجور ورواتب املتقاعدين 
االجتماعية حتى  والرعاي�ة 
نهاي�ة الع�ام الح�ايل، فيما 
س�يتم ايق�اف مرصوف�ات 
االس�تثمارية  الدول�ة 
التش�غيلية  وكذل�ك  حتم�ا 
الش�خصية  منها”.وأش�ار 
االقتصادي�ة إىل أن “الدول�ة 
س�تواجه مصاع�ب كب�رية 
يف الش�هرين القادم�ني م�ا 
ل�م تقوم بتعظي�م مواردها 
عر سياس�ات استثنائية أو 

تحسني عائدات النفط”.

وزير الزراعة يؤكد انفتاح الوزارة على العالم المتقدم زراعيا
اك�د وزير الزراع�ة محمد كريم 
الخفاجي ، خال لقائه السفري 
الكرواتي يف بغداد إيفان يورتش 
عى انفت�اح وزارة الزراعة عى 

العالم املتقدم زراعيا.
وقالت ال�وزارة يف بيان ، »التقى 
كري�م  محم�د  الزراع�ة  وزي�ر 
الكرواتي  بالس�فري  الخفاج�ي 
يف بغ�داد إيف�ان يورت�ش وت�م 
بحث تطوير العاق�ات الثنائية 
فيم�ا يخص املج�االت الزراعية 

بشقيها النباتي والحيواني«.
البيان،  وأكد الخفاجي، بحسب 
»ع�ى عم�ق العاق�ات الثنائية 

البلدي�ن  ترب�ط  الت�ي 

الصديق�ني س�يما يف مج�االت 
والتب�ادل  الحيواني�ة  الث�روة 
الس�لعي للمنتج�ات الزراعي�ة 
وبما يع�ود بالفائدة للجانبني«، 
واصفا اللقاء ب�� »املثمر والذي 
يه�دف إىل تطوير الزراعة ودعم 
االقتص�اد الوطن�ي، م�ن خال 
االنفت�اح ع�ى العال�م املتطور 

زراعيا«.
النظر،  وواف�ق الخفاجي ع�ى 
تعق�د  ثنائي�ة  »باتفاق�ات 
بالتع�اون م�ع دائ�رة البيطرة 
والشهادات  الضوابط  وحس�ب 
باس�ترياد  الخاص�ة  الصحي�ة 

اللح�وم الحم�راء والحيوان�ات 
الحي�ة مثل العج�ول، وذلك بعد 
ع�رض قدم�ه الس�يد يورت�ش 
التفاه�م  مذك�رات  لتفعي�ل 
الصديقني  البلدين  السابقة بني 
العم�ل  بمس�توى  واالرتق�اء 
العلمي�ة  والبح�وث  الزراع�ي 
الط�رق  تحس�ني  إىل  الهادف�ة 
اإلنتاجية وتربية وتنمية الثروة 
الحيواني�ة، وايض�ا ع�ى دعوة 
يورتش لزي�ارة كرواتيا وتبادل 
وجه�ات النظر الخاصة بالعمل 
الزراعي، س�يما تربية املاش�ية 

وإنتاج اللحوم«.
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»الريال السعودي« يتكبد مرارة اإلنكسار

المقاومة اإلسالمية في لبنان تكسب رهان 
»الصمود« بعد فشل مخططات األعداء

المراقب العراقي/ متابعة...
للحمل�ة  ان  الجمي�ع  ع�ى  يخف�ى  وال 
يف  ع�دة  أدوات  والصهيوني�ة  األمريكي�ة 
الداخ�ل اللبناني، والس�عودية واحدة من 
تل�ك األدوات التي تس�عى لي�ل نهار لبث 
الس�موم ع�ى املقاوم�ة يف لبن�ان. ولعل 
م�ا أعلن�ه املل�ك الس�عودي س�لمان بن 
عب�د العزيز يف كلمته أم�ام الدورة ال�75 
للجمعية العامة لألمم املتحدة والتي دعا 
فيها اىل »نزع س�اح ح�زب الله لتحقيق 

األمن يف الباد« هو خري دليل عى ذلك.
ويبدو مما تفوه به »سلمان« هو أداة من 
أدوات واش�نطن لتأزي�م الوضع يف لبنان 

واالستثمار يف الفوىض أكثر فأكثر. 
وحول ذلك يرى وزي�ر الخارجية البناني 
األسبق عدنان منصور ان »الهدف واضح 
ومح�دد ويتجى يف تجنيد هذه الجمعيات 

لتشويه صورة املقاومة يف لبنان«. 
ويضي�ف »ب�كل تأكي�د ه�ذه الجمعيات 
املدفوع له�ا تتحرك من خ�ال إرادة من 
يموله�ا ألنه�ا يف نهاي�ة املطاف ليس�ت 
جمعيات خريية مطلقا بل جمعيات تملك 
أهدافا سياس�ية تتحرك عى األرض وفقاً 
ملش�يئة م�ن يمولها ويحركه�ا ويخطط 

لها«. 
املس�ؤولني  ترصيح�ات   « أن  اىل  ولف�ت 
أمريكي�ني يقول�ون فيه�ا أنه�م رص�دوا 
أمواالً لزعزعة وتش�ويه صورة املقاومة 
يف لبنان، وقد تب�نينّ عى األرض أنه ورغم 
الكم الهائ�ل من األموال ل�م يتمكنوا من 
اإلطاح�ة بصورة املقاومة، قد يس�يؤون 
له�ا لكنه�م حتماً ل�ن يغريوا املش�هد يف 
الداخ�ل اللبناني عى اعتب�ار أن املقاومة 
تستند عى قاعدة شعبية عريضة، وهذه 

الحقيقة يعرفها العدو قبل الصديق«.
ويف خت�ام حديثه، يلفت منص�ور اىل انه 
»يف عال�م تس�وده التدخات، ويس�تخدم 
في�ه الق�وي نف�وذه ع�ى الضعي�ف وال 
يك�رث لحق�وق اآلخري�ن ويري�د فرض 
الداخلي�ة  الرصاع�ات  وتأجي�ج  إرادت�ه 
يف ال�دول لزعزع�ة أمنه�ا واس�تقرارها 
وتفتيته�ا، وه�ذا ما يحص�ل اليوم حيث 
تضع ال�دول الكربى القان�ون الدويل عى 

حدى وتستخدمه كيفما يشاء«. 

م�ن جانبه يرى أس�تاذ العاقات الدولية 
ان  واكي�م  جم�ال  الدكت�ور  اللبنان�ي  
مب�ادئ  ع�ى  املبن�ي  ال�دويل  »القان�ون 
التدخ�ل  يمن�ع  »وس�تفاليا«  معاه�دة 
بش�ؤون ال�دول، لك�ن يف عاملن�ا الي�وم 
-خصوص�اً بعد الح�رب العاملية الثانية- 
أنه�ى عرص االس�تعمار مفهوم س�يادة 
الدول وتوس�ع اس�تعمار الدول الغربية، 
وم�ع صع�ود الهيمنة األمريكية انقس�م 

العالم خال الحرب الباردة اىل معسكرين 
انتهت فيهما س�يادة ال�دول، لكن ورغم 
ذل�ك بق�ي الحديث ع�ن القان�ون الدويل 

ومبادئه«.
وب�ني أننّ »األمريكيني قضوا ع�ى مبادئ 
االتح�اد  انهي�ار  بع�د  القان�ون  ه�ذا 
الس�وفييتي وب�دأوا ي�ربرون سياس�ات 
التدخل يف العالم لحماية ما ُيسمى »األمن 
القوم�ي األمريك�ي«. م�ن هن�ا، ل�م يؤد 

نظ�ام الدولة الجدي�د اىل هيمنة أمريكية 
يف العق�ود الثاث�ة املاضي�ة فحس�ب، ال 
ب�ل أنه�ى كل مفاعيل ومب�ادئ القانون 
ال�دويل واملعاه�دات لفرض واقع يس�تند 
اىل عاق�ات القوة أكثر م�ن مبادئ العدل 
والت�وازن«. واش�ار اىل ان » ترصيح�ات 
املل�ك الس�عودي مرفوض�ة،  الن املنطق 
الوطن�ي اثبت ان س�اح املقاوم�ة دافع 
عن الوط�ن وحق�ق انتصاراً ع�ى العدو 

»االرسائي�ي، وألول م�رة بتاريخ الرصاع 
العربي-«االرسائي�ي«. ولفت اىل ان » من 
املؤس�ف ان هذا الخطاب  قد يلقى قبوالً 
ل�دى البعض م�ن الطبقة السياس�ية يف 
لبن�ان، تلك الطبقة الت�ي ترتهن للخارج 
»، مبيناً ان » ترصيح امللك س�لمان يجب 
أن يقاس وفقاً للس�وابق الحاصلة يف هذا 
املجال، والتي عندما تتكرس تصبح عرفا 

يأخذ قوة القانون«. 

منذ عقود مضت والمقاومة اللبنانية تتعرض يوميًا الى عشرات حمالت التسقيط، واالتهامات التي يمولها »الدوالر« 
األميركي، البعادها عن الساحة السياسية، وفسح المجال امام القوى الخارجية التي تطمح الى افراغ الساحة اللبنانية من 

المقاومة، وابعاد الخطر المحدق بالكيان الصهيوني الذي ذاق مرارة الهزيمة في ميادين المعارك التي دارت بين الطرفين 
على مر السنوات الماضية والى اليوم.

المراقب العراقي/ متابعة...
تكررت مشاهد العنف يف احتفاالت اليوم الوطني بالسعودية مرة 

أخرى، وهو ما أثار سخطا شعبيا واسعا.
وتداول ناشطون مجموعة فيديوهات ملشاجرات جماعية، قالوا 

إنها وقعت يف عدة محافظات باململكة خال احتفاالت اليوم 
الوطني، باليومني املاضيني.

وتظهر الفيديوهات عنفاً كبرياً بني الشبان، ومشاجرات أخرى 
لفتيات وسيدات.

وقالت رشطة منطقة القصيم إنها ضبطت عائلتني تورطتا يف 
مشاجرة بمدينة عنيزة شمايل الرياض، مشرية إىل أنهما من 
الجنسية اليمنية، فيما لم يصدر أي تعليق أمني حول بقية 

املشاجرات.
وذكر ناشطون أن »الهمجية« باتت سمة مرافقة بشكل سنوي 
الحتفاالت اليوم الوطني، كما أوضحوا أن التحرش بالنساء كان 

حارضا يف االحتفاالت التي نظمتها هيئة الرفيه.

المراقب العراقي/ متابعة...
حذَّر الخبري االقتصادي األمريكي ستيفن روتش، من خطر حدوث هزة 

اقتصادية يف الواليات املتحدة، حيث لفت إىل إن »العام املقبل سيكون 
قاسياً عى الدوالر«، بعدما كان توقع يف حزيران/ يونيو املايض، حدوث 

انهيار للدوالر األمريكي يف العام أو العامني املقبلني، لكنه اآلن يرى أن 
ذلك سيحدث بحلول نهاية عام 2021.

د روتش أنَّه يستند بفكرته حول انهيار الدوالر إىل وجود بيانات  وأكَّ
تدل عى ذلك، وأشار إىل إن »عجز الحساب الجاري يف الواليات املتحدة، 

تدهور بشكٍل قيايس يف الربع الثاني من عام 2020، وهو أوسع مقياس 
الختال التوازن الدويل مع بقية العالم«.

واظهر موقع »بلومربغ« أن مؤرش الدوالر، الذي يقيس قيمة العملة 
األمريكية أمام سلة من العمات الرئيسية، كان يف بداية العالم الجاري 

عند مستوى 97 نقطة، أما اآلن فيبلغ املؤرش 94 نقطة.
ورأى الخبري األمريكي أنه مع مع اقراب موسم اإلنفلونزا وارتفاع 

معدالت اإلصابات الجديدة وصعود الوفيات، فإن خطر حدوث هزة 
)اقتصادية يف الواليات املتحدة( ليس باألمر الذي يمكنك تجاهله.

المراقب العراقي/ متابعة
أك�د نائ�ب القائ�د الع�ام للجي�ش االيراني 
العميد محمد حسني دادرس، امس السبت، 

ان�ه تم تحقيق انج�ازات يف املجال الدفاعي 
عى الرغم من اجراءات الحظر الجائر.

وقال دادرس: نش�هد الي�وم اجراءات حظر 
جائ�رة ضد بادنا، وبالطب�ع يمكن التغلب 
عليها بس�هولة بواس�طة ثقاف�ة املقاومة 

والصمود.
وب�ني أن تط�ور اي�ران تحق�ق بالرغم من 
وج�ود القيود الش�املة، مبين�اً انه عى مر 
التاري�خ ليس لدينا ش�عب ومجتمع يمكن 
أن يصل اىل الكمال بس�هولة، والحظر كان 
موجودا معنا منذ اليوم األول للثورة، ولواله 

ملا شهدنا هذا التطور. 
واض�اف ان املع�دات اإليرانية اليوم ليس�ت 
مس�تأجرة وال يت�م رشاؤها م�ن اآلخرين، 
فه�ذا التطور ه�و نتيجة مقاوم�ة األعداء 
وحظرهم، وبسبب حظر الساح عى إيران 
كان علينا إنتاج األسلحة املطلوبة بأنفسنا.

العنف ومشاجرات جماعية .. 
مشاهد تتسيد اليوم 

الوطني السعودي

خبير اقتصادي: 
نهاية 2021 ستشهد إنهيار 

الدوالر األميركي 

المراقب العراقي/ متابعة...
تظاه�ر املئ�ات م�ن أبن�اء العش�ائر 
ام�س الس�بت، يف مدين�ة الش�دادي 
جن�وب محافظ�ة الحس�كة الواقعة 
تحت س�يطرة الجيش األمريكي، ضد 

ممارس�ات عن�ارص »ق�وات س�وريا 
وكاالت  وأف�ادت  الديموقراطي�ة«. 
عش�ائرية  »تظاه�رات  ان  دولي�ة 
الش�دادي ض�د  ضخم�ة خرج�ت يف 
ممارس�ات مسلحي »قس�د«، وتردي 

واالجتماع�ي  االقتص�ادي  الوض�ع 
وللمطالب�ة باإلفراج ع�ن املعتقلني يف 
س�جون قوات س�وريا الديموقراطية 
النساء.  األمريكي خصوصا  والجيش 
وقط�ع املتظاه�رون الطري�ق الع�ام 

وس�ط املدين�ة باإلطارات الس�يارات 
س�ري  حرك�ة  ومنع�وا  املش�تعلة، 
العس�كرية  خصوص�ا  الس�يارات 
التابعة ل�«قس�د«، كما أغلقوا املحال 
الش�دادي  مدين�ة  وتع�د  التجاري�ة. 

ذات  امل�دن  م�ن  الحس�كة،  جن�وب 
الكثافة الس�كانية العالية وهي تضم 
أه�م حق�ول وآب�ار النف�ط والغاز يف 
سوريا، كما فيها أكرب قاعدة للجيش 

األمريكي يف سوريا.

المراقب العراقي/ متابعة...
عربنّ فلس�طينيون عن غضبه�م تجاه حادثة 
قت�ل الجيش املرصي لصيادين فلس�طينيني 
اثن�ني عى مت�ن قاربهم�ا، بعد إط�اق النار 
عليهم�ا يف ع�رض بح�ر مدينة رف�ح جنوب 
قط�اع غ�زة، ومص�ادرة الق�ارب واعتق�ال 

شقيقهم الثالث.

و نق�ا ع�ن مص�در أمن�ي، أعل�ن نقي�ب 
الصيادي�ن يف قطاع غزة ن�زار عياش، مقتل 
ش�قيقهما  وإصاب�ة  ش�قيقني،  صيادي�ن 
الثال�ث، برص�اص الجي�ش امل�رصي ق�رب 

الحدود بني القطاع ومرص.
وكان مص�در أمن�ي اك�د ب�أن إط�اق النار 
امل�رصي أس�فر ع�ن مقت�ل اثن�ني واعتقال 

الثال�ث، مبين�ا أن أس�ماء الصيادي�ن الذين 
تعرض�وا إلط�اق الن�ار واالعتقال م�ن قبل 
الجيش امل�رصي، هم محمود محمد إبراهيم 

زعزوع، وشقيقاه يارس وحسن«.
ولف�ت نقي�ب الصيادي�ن الفلس�طينيني إىل 
أن�ه تق�رر إغاق بح�ر قط�اع غ�زة كاما، 
أم�ام الصي�د حتى ع�رص األح�د، احتجاجا 

ع�ى حادثة مقت�ل الصيادي�ن وتضامنا مع 
عائلتهم.

وت�داول ناش�طون ع�رب مواق�ع التواص�ل 
االجتماع�ي فيديو مؤث�ر لوال�دة الصيادين 
ي�ن عن حزنهم  الفلس�طينيني اإلخوة، معربنّ
لحادث�ة القتل املرصي�ة للصيادين، ووصفوا 

ما جرى بأنها »رحلة صيد با عودة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أصيب عدد من الفلس�طينيني، امس السبت، جراء اعتداءات 
جديدة ش�نها مستوطنون وقوات االحتال بمناطق بالضفة 

الغربية املحتلة ومدينة القدس.
وذك�ر ش�هود عيان أن مجموع�ة من املس�توطنني هاجموا 
مزرع�ة للدواج�ن يف قري�ة قرصة ش�مال الضف�ة الغربية، 
وأحرق�وا مركب�ة ألحد س�كان القري�ة، تح�ت حماية قوات 
االحتال، مش�ريين إىل أن املس�توطنني هاجموا أيضا مزرعة 
للدواج�ن يف القرية وحطم�وا محتوياتها، كما هاجموا عددا 
من املنازل، بحسب ما أوردته »األناضول«. وبحسب الشهود، 
فق�د أدى ذل�ك الن�دالع مواجه�ات بني املس�توطنني وجيش 
االحتال اإلرسائيي من جهة، وأهايل القرية من جهة أخرى، 
الفت�ني إىل أن جي�ش االحتال ح�ر لحماية املس�توطنني، 
وأطل�ق الرصاص املطاطي تجاه الفلس�طينيني، الذين كانوا 
يحاول�ون حماية ممتلكاتهم والدف�اع عنها، ما أدى إلصابة 

عدد منهم. وتتعرض قرية قرصة العتداءات متكررة من قبل 
املستوطنني املقيمني يف املس�توطنات املحيطة بها، واملقامة 

عى أراض مصادرة.
ويف س�ياق متص�ل، اعتقل�ت ق�وات االحت�ال اإلرسائي�ي، 
منتص�ف الليلة املاضية، ش�ابا ووالده بع�د االعتداء عليهما 
عند ب�اب السلس�لة أح�د أبواب املس�جد األق�ى يف مدينة 

القدس املحتلة.

تظاهرات واسعة في سوريا ضد قوات »قسد«

الجيش المصري يقتل صيادين فلسطينيين ويعتقل ثالثا 

قوات االحتالل االسرائيلي تهاجم مدينة القدس 
والضفة المحتلة

ليبراسيون: المحجبات يتعرضن الى التنمر في فرنسا صحيفة روسية: الدماء ستراق في أميركا 
بعد االنتخابات

الجيش االيراني: تطورت قدراتنا العسكرية 
خالل الحظر الجائر

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�دت مراس�لة صحيفة “ليبرياس�يون” الفرنس�ية 
يف لن�دن س�ونيا ديليس�ال س�تولرب انه�ا تس�تغرب 
م�ن اإلهان�ة واالزدراء وحتى العنف غ�ري املربر الذي 

تتعرض له املحجبات يف فرنسا.
وب�دأت الكاتب�ة مقالها بالقول: كي�ف حالهم؟ كيف 
حال مري�م بوجيتو وإيمان بون؟ م�ا هي حياة هذه 
األم الت�ي تعرضت لإلهانة العام امل�ايض أمام طفلها 
أم�ام املجلس اإلقليمي يف منطق�ة بورغون-فرانس-

كونتيه اليوم؟ كيف حال كل هؤالء النس�اء اللواتي لم 
يربزه�ن اإلعام رغم تعرضهن أيًضا لإلهانة والس�ب 
ألنهن غطني ش�عرهن؟ مريم بوجيتو تبلغ من العمر 
19 عاًم�ا وإيم�ان بون�و 21 عاًما، ش�اباتان تدخان 
س�ن الرش�د، واختارت�ا االنخ�راط يف املجتم�ع، عى 
طريقتهم�ا الخاصة. األوىل تناضل م�ن أجل الطاب، 

والثاني�ة تعط�ي نصائح حول الطب�خ بتكلفة قليلة. 
تطوعت املرأة املحجبة التي تعرضت لاعتداء اللفظي 
يف خريف ع�ام 2019 ملرافقة رحل�ة صيفية، وكانت 
مس�تعدة لقضاء س�اعات يف التحقق من عدم ضياع 
األطفال، والعودة كاملة وسعيدة وبعيون مرشقة بعد 

زيارتهم خارج الفصل وجدران املدرسة.
وتؤك�د الكاتبة أنها تكتب من بل�د )اململكة املتحدة(، 
حي�ث الحجاب ليس موض�ع نقاش، وأنه�ا ال تكتب 
ملناقش�ة العلماني�ة أو ارت�داء الحجاب، إنم�ا ألن ما 
تعرض�ت له املحجبات الثاث، الع�ام املايض، من قبل 
ممثل منتخب عن حزب التجمع الوطني، واألس�بوع 
امل�ايض م�ن قب�ل صحافي�ة يف ح�ق إيم�ان بون�و، 
وبرملاني�ني يف ح�ق مري�م  بوجيت�و، ليس�ت مظاهر 
نقاش: إنها أعمال عنف ال مربر لها، إىل جانب الرغبة 

يف إثارة ضجة واهتمام وسائل اإلعام.

المراقب العراقي/ متابعة ...
نرشت صحيفة »س�فوبودنايا بريس�ا« نص 
لقاء مع الباحث الس�يايس األمريكي ستيفن 
إيربت، حول ما يجري يف الواقع األمريكي وما 

ينتظر الباد.
وقال ايربت يف ترصيح للصحيفة املذكورة انه 
»اعتدنا عى أن األطراف تشوه سمعة بعضها 
البعض، ولكن مع ترامب وصلنا إىل مس�توى 
جدي�د. يف أغلب األحيان، يدعو كا املرش�حني 
إىل الوح�دة، وإىل أنن�ا ش�عب واح�د، ويف هذا 
الع�ام، أصبح من غري العادي بالنس�بة لنا أن 

ترامب يفرق بيننا«.
أن  حقيق�ة  ع�ى  اعتدن�ا  :«لق�د  ويضي�ف 
املرش�حني يتاس�نان. وهذا ليس شيئا مميزا 

بالنس�بة لنا. ولكن لم يص�ل األمر من قبل إىل 
درجة أن يرى أحد أفضلية يف أن نواجه بعضنا 

البعض«.
ولفت اىل ان »الوضع س�يكون س�يئا للغاية، 
وواث�ق م�ن أن ترام�ب، إذا خ�ر، فس�وف 
يح�ث أنصاره ع�ى الخروج إىل الش�ارع. وما 
يقلقنا، بش�كل عام، هو أن اليساريني ليسوا 
مس�لحني. نحن اليس�اريني، غري مسلحني إىل 
حد ما. أما اليمنيون عموماً فمسلحون جيدا، 
وعادة ما ال يكون ساحهم بندقية أو مسدس 

إنما رشاش نصف آيل«.
واشار اىل انه »إذا خر بايدن، فأنا متأكد من 
أنهم س�وف يحتجون دون ساح. لكن األمور 

بالتأكيد ستكون سيئة للغاية«.



هنالك من رسق وهنالك من نهب واعرتف علنا بذلك مستهزءا ومتبجحا 
، وهنالك من لم يدرك ما يريده االعداء من العبث بقضايا مصريية كما 

هو املوقف من ميناء الفاو الكبري.
 لم يعرتف لنا التاريخ يوما ما بفعل ) وان كانت شواذ ( خضوع برملاني 
ووزي�ر ومس�ؤول مف�اوض بي�ع ارث البل�د التاريخي لدول�ة الكويت 
بثم�ن بخس حفن�ة من الدوالرات ، ومنهم من اعرتف بقبض رش�اوي 
وهداي�ا وعطايا علنا ودون حياء !  فذلك لم يس�تدل علي�ه ) التاريخ ( 
ول�م يأتي ذكره يف واقعة مش�هودة ، لن ُيغفر لهم ماقدموا من س�يئة 
عم�ل وما كتبوا وتحىص عثراتهم وآثارهم يف م�ا تراه العيون املخلصة 

الحريصةعىل بنيان البلد وإحياء الحق . 
الص�ور الش�بيهة للمنتفعني ارض صحراوية ابتل�ت بها االرض النقية  
الت�ي تريد بل�دا عزيزا وحكومة تكف�ل حقوقها وتض�ع نهاية لخنجر 
مس�موم يف خارصته�ا يف الش�مال وآخ�ر يف الجنوب ، وع�ر تاريخهم 
امليلء بالدسائس ورسم النوايا الخبيثة بما قدموا من باطل ورش كانوا 
حج�ر عثرة من ان يعتيل هذا الوطن صهوة جواده ، يف كثري من احداث 
متشابهة ال تختلف يف درجة غدرها وعيوبها للوصول اىل غايات نفعية 
ومصلحي�ة يف زاوي�ة يق�ف عندها االكراد ال زالت تش�غل ال�رأي العام 

العربي والكردي منذ سنوات بخرق مبدأ االستقالل وسيادة البلد.
أم�ا ما تقوم به الكوي�ت االرضار العمد من رسقة لالرض وما تقتطعه 
من بحر، يف نهج يجس�م السبل غري املستقيمة يف اخراج غل صدورهم 
ومخالفة الحكمة يف لني العيش عىل حس�اب بلدن�ا يف نهب آبار النفط 

الحدودية املشرتكة. 
 أح�دث ما قام�ت به الكويت من مفاس�د  تنحية العم�ل بميناء الفاو 
باالتف�اق مع ق�وى خارجية تمنع اكم�ال مرشوع مين�اء الفاوالكبري 
لتنت�ج  ميناء خور عبدالله رغم مخالفت�ه كل اتفاقات البحار والبلدان 
املتشاطئة يف  صفقات فساد مثرية للشبهة فكثري من الرشاوي قبضت 
مقاب�ل تعطي�ل ميناء الفاو الكب�رييف عيوب جيوب جهل�ة املال الحرام 

وذلييل الهامة . 
  مل�اذا تس�تبعد الكف�اءات العراقية املتعصب�ة لنرصة الح�ق واملعززة 
واملس�ندة بوثائ�ق م�ن املباحثات الثنائي�ة التي تدين ح�كام الكويت ، 
وخاص�ة تلك التي تعارض مرشوع ميناء خ�ور عبيدالله لتجاوزه عىل 
االرض واملي�اه االقليمي�ة ؟ بم�ا يع�زز اقامة مرشوع  عظي�م له آثاره 
الحمي�دة ويقط�ع الطريق ع�ىل من يحاول رب�ط العراق س�ككيا مع 
الكويت وهو ما يقت�ل فرص العراق االقتصادية وقد يغلق ممره املائي 
،  فان�ه  ) مين�اء ألفاو ( الطريق االجدر لجلب الغن�ى والفوائد الكبرية 

للعراق واقبال الحظ الهل البرصة .

رأس الخري.. ميناء الفاو
بقلم/ خالد القيسي

Aاراء5 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

لم يكن خافيا على الشعب العراقي عالقة االكراد بالكيان الصهيوني فهم سبقوا 
الدول العربية بهذه العالقة وكان الزعيم الكردي مال مصطفى البرزاني قد زار 

اسرائيل عدة مرات والتقى بكبار الصهاينة وتحالف معهم ضد حكومة بغداد في 
خمسينيات وستينيات القرن الماضي .

االحد 27 أيلول 2020 العدد 2425 السنة العاشرة

بقلم/ يوسف الراشد 
واملعارض�ون  الساس�ة  جمي�ع  وس�ار 
االكراد عىل هذا املن�وال وهم اليخفون ذلك 
ويتبجح�ون به�ذه العالق�ة اما بع�د عام 
2003 فاصبح�ت العالق�ة علني�ة  وهناك 
قنصلي�ة وممثلية ارسائيلية يف كردس�تان 
وهن�اك زي�ارات متبادل�ة ب�ني الطرف�ني 
كردس�تان  وب�رتول  س�ياحية  وس�فرات 
. وحكوم�ات بغ�داد  اىل ارسائي�ل  يص�در 
املتعاقبة عىل علم به�ذه العالقة  والتحرك 
ساكن بل هي تتكفى رش االكراد واصبحت 
كردس�تان بؤرة ملالذ املجرمني والسارقني 
واللص�وص واملطلوب�ني قضائي�ا للعدال�ة 
وهناك ثكنات ومعسكرات لتدريب عنارص 
داع�ش وب�ارشاف امريك�ي – ارسائي�يل . 
والسياس�يني االك�راد يش�اركون حكومة 
بغ�داد االتحادي�ة يف الحكوم�ة والرمل�ان 
املناص�ب  وجمي�ع  والترشي�ع  والقض�اء 
الس�يادية او الترشيعية او التنفيذية ولهم 
17 باملئة م�ن املوازنة العراقية واليس�مح 
محافظ�ة  اي  م�ن  عرب�ي  عراق�ي  الي 
مش�اركة االكراد يف حكومة كردس�تان او 

التمثيل فيها .
 والسياس�يون االكراد يسعون لجر العراق 
يف عملي�ات التطبيع مع الكيان الصهيوني 
وقد كش�ف وزي�ر خارجي�ة الع�راق فؤاد 
حسني خالل مقابلة تلفزيونية عن موقف 
العراق م�ن تطبيع العالق�ات مع إرسائيل 

عىل غ�رار ماحصل م�ع ال�دول الخليجية 
.    وبموقفه الش�خيص ه�ذا اراد ان يهيئا 
االرضية املالئم�ة ملرشوع�ه الصهيوني او 
اراد ان يجس نبض الشارع العراقي وردود 
االفع�ال وه�و بذل�ك يغ�رد ويط�ري خارج 
الرس وخارج املنظومة الحكومية العراقية 
ويس�تخف بمش�اعر العراقيني .    ان هذه 
الوقاح�ة ما بعدها م�ن وقاحة وهو يمثل 
خارجية العراق وقد تجاهل حقوق الشعب 
العراقي ومجلس نوابه وقياداته السياسية 
واالجتماعية وعش�ائره وكل طوائفه وعىل 
مجلس النواب اس�تدعائه يف جلس�ة علنية 
وتوبيخه عىل هذا الترصيح الخطري . والنه 
اليمث�ل كردس�تان او حكومة كردس�تان 
يف  والب�ارز   الدورالفع�ال  ل�ه  كان  ال�ذي 
تطبيع عالقة االك�راد مع ارسائيل وتغلغل 
املستثمرين واملوساد االرض العراقية ورفع 

العلم االرسائييل وح�رق العل�م العراق�ي  . 
العراقي�ة  الحكوم�ة  م�ن  اآلن  املطل�وب   
يم�س  عراق�ي  مس�ؤول  أي  محاس�بة 
بمش�اعر العراقي�ني وتضحي�ات الش�عب 
الفلس�طيني وحقهم يف العودة اىل وطنهم 
املغتصب لقد بتيل العراق بالعمالء والخونة 
املتغلغل�ني يف مفاص�ل الحي�اة يف الدول�ة 
والرمل�ان والحكوم�ة ومنظم�ات املجتمع 
املدن�ي . وع�ىل الش�عب الع�راق بجمي�ع 
اطيافه ان يدين ه�ذا الترصيح وان تخرج 
الجماهري تندد وتس�تنكر وعىل املرجعيات 

الديني�ة االعالن ع�ن مواقفها ض�د هؤالء 
اش�باه الرجال الذين اوصلوا العراق اىل هذا 
التخلف والرتاجع والب�ؤس والحرمان . اذا 

.... فهي س�ؤولية يش�رتك فيه�ا الجميع 
النق�اذ الع�راق من ه�ذا املخط�ط الخبيث 
ال�ذي تقودة بع�ض الكتل املحس�وبة عىل 

بالجس�د  تنخ�ر  والت�ي  الك�ردي  املك�ون 
العراقي والتري�د الخري له وبتوجيه وايعاز 

امريكي – صهيوني خبيث .

بقلم/سركيس ابوزيد
مؤخرًا زار وفد رويس بارز دمش�ق یرأس�ه یوري 
بوریس�وف )ممثل بوتین الش�خيص اىل سوریا(، 
وش�ارك فی�ه وزی�ر الخارجیة س�یرغي الفروف.  
أث�ارت هذه الزيارة  تكھنات كثیرة حول أھدافھا، 
كم�ا كان الفًت�ا التمثی�ل الرفیع لوزارت�ي الدفاع 
واألجھ�زة األمنی�ة. واعت�رت مرحل�ة جدی�دة يف 
تعامل موس�كو مع امللف الس�وري. ھذا املنعطف 
الجدید یس�تند إىل رضورة تنفیذ القرارات الدولیة، 
ویمھد لبل�ورة اس�رتاتیجیة جدی�دة للتعامل مع 

إنسداد أفق التسویة السیاسیة.
الوف�د ال�رويس إىل دمش�ق حم�ل مع�ه تقدیمات 
وإغ�راءات اقتصادی�ة ونصائح دبلوماس�یة ھذه 

أبرزھا:
ملواجھ�ة  ودمش�ق  موس�كو  بی�ن  التنس�یق   -
العقوبات األمیركیة بموجب »قانون قیرص«، فكل 
امل�ؤرشات تدل عىل أن األس�ابیع املقبلة ستش�ھد 
صدور قوائم جدیدة ستش�مل رجال أعمال ونوابا 
ومس�ؤولین عس�كریین، وف�ق م�ا ب�ات ُیع�رف 
ب�«س�یف قیرص«. وحمل الوف�د الرويس إغراءات 
مالی�ة واقتصادیة بینھا قروض أو منح بملیارات 
الدوالرات األمیركیة إلعطاء أوكس�جین إىل دمشق 

یس�اعدھا يف الفرتة املقبلة ویخف�ف عبء األزمة 
االقتصادیة وسعر رصف اللیرة السوریة.

 - الدبلوماس�یة  العزل�ة  ك�رس  يف  املس�اعدة   -
السیاس�یة وبدء عملی�ة إعادة اإلعم�ار، باإلقدام 
ع�ىل بعض الخط�وات امللموس�ة املتعلقة برتتیب 

البیت الداخيل وإجراء »إصالح دستوري«.
- تغییر أس�لوب التعاطي م�ع إجتماعات اللجنة 
الدس�توریة وترسی�ع عملھا لتحقی�ق إخرتاقات 
قب�ل االنتخابات الرئاس�یة املقبلة.. م�ن الواضح 
أن موس�كو، التي تؤك�د عىل أنه ال حل عس�كریا 
للملف�ات التي ما زالت عالقة يف س�وریا، تس�عى 
لتحقی�ق ھدفی�ن أساس�یین، وقد وضع�ت لھما 

أجندة زمنیة:
عملی�ة  لدف�ع  آلی�ات  وض�ع  س�یايس:  األول   *
املفاوضات الس�وریة يف جنی�ف، تتضمن األجندة 
السیاس�یة إنج�از تعدیل دس�توري وعرضه عىل 
یلی�ه  املقب�ل،  آذار  بحل�ول  الش�عبي  اإلس�تفتاء 
انتخاب�ات برملانی�ة يف أیار، ثم انتخابات رئاس�یة 
يف تموز، وھو ما یتوافق مع وجھة نظر موس�كو 

ومع قرار مجلس األمن.
وبما أن موس�كو تعتر أن ال حل عسكریا لألجزاء 
الت�ي ما زال�ت غیر خاضع�ة لس�یطرة الحكومة 

الس�وریة، واملقص�ود ھن�ا إدل�ب ومنطقة رشق 
الف�رات، فإنھا تس�عى إىل إع�ادة ترتیب املش�ھد 
الس�یايس واملیداني يف س�وریا: فت�ح قنوات حوار 
مع األك�راد، والعمل عىل إیجاد صیغة لتمثیلھم يف 

العملیة السیاسیة من دون إغضاب أنقرة.
ويف إدل�ب یق�وم التوجه ع�ىل أن الش�كل النھائي 
للتس�ویة یجب أن یقوم عىل أس�اس حوار تركي 
� س�وري یفيض إىل توافق یرسخ اإلحرتام املتبادل 
للمصال�ح واألمن الح�دودي، ما یعن�ي أنه یمكن 
أن یق�وم عىل أس�اس إتف�اق أضنة، م�ع إحتمال 

توسیعه بعض اليشء..
تتمس�ك روس�يا بالعالق�ة مع تركی�ا وتعمل عىل 
ترتی�ب الوض�ع لفتح حوار ش�امل م�ع الوالیات 
االنتخاب�ي  اإلس�تحقاق  انقض�اء  بع�د  املتح�دة 
الرئ�ايس، بھدف حس�م الوض�ع يف مناطق رشق 
الف�رات. باختصار، إن موس�كو ترك�ز عىل إعادة 
ترتی�ب الوض�ع الس�وري ع�ىل مختل�ف الصعد، 
وتعزی�ز األوراق الروس�یة تمھی�ًدا إلطالق مرحلة 
التس�ویة النھائی�ة. وھنا یرز التبای�ن بین آلیات 
تعاطي موس�كو ودمشق يف أكثر من مفصل مھم 
يف ملف�ات األزمة: العالقة مع األكراد والعالقة مع 

تركیا.

* الثاني اقتصادي: عر إطالق آلیة واس�عة لدعم 
االقتصاد السوري يف مواجھة املخاوف من إنھیاره 
بس�بب تردي األوضاع املعیش�یة والتدھور الكبیر 
يف األوض�اع الداخلی�ة، ما یمكن أن یس�بب أزمات 
كرى، ال تعرقل فقط التس�ویة السیاسیة، بل قد 
تسفر أیضا عن خس�ائر سیاسیة فادحة لروسیا 
يف نھجھا الدبلومايس عىل املس�ار الس�وري. كما 
وضع�ت مخطط�ا لتوس�یع حض�ور رشكاتھ�ا 
االقتصادی�ة الك�رى يف البنى التحتیة الس�وریة، 
وفضال عن املرافئ )طرطوس والالذقیة( تطرقت 
املش�اريع إىل الطاقة والتنقیب واس�تخراج النفط 

من الحقول البحریة وغیرھا.
إختیار بوریسوف ملتابعة ملفات تحظى باھتمام 
خاص ل�دى الكرملین، وبینھا مل�ف إدارة العالقة 
االقتصادی�ة التجاری�ة مع س�وریا، یعكس مدى 
يف  الروس�ی  ال�دور  بتعزی�ز  الكرملی�ن  إھتم�ام 
القطاعات الحیویة ومش�اریع إعادة تأھیل البنى 
التحتیة الس�وریة، وھي مشاریع تتوقع موسكو 
انطالقھا فور دوران عجلة التس�ویة السیاسیة يف 

البالد.
وكان بوریس�وف طرح يف إطار اللجنة الحكومیة 
الثنائی�ة للتع�اون االقتص�ادي التج�اري خارطة 

طری�ق متكامل�ة لتوس�یع مج�االت التع�اون يف 
قطاع�ات ع�دة بالغة األھمیة. وم�ع أن الخریطة 
التي ش�ملت نحو 30 مرشوًعا اسرتاتیجًیا لم تجد 
طریقھا إىل التطبیق منذ إبرام إتفاق بش�أنھا قبل 
عامی�ن، فإن الزی�ارة األخیرة للمس�ؤول الرويس 
برفقة وزیر الخارجیة س�یرغي الفروف أس�فرت 
ع�ن إحیاء تل�ك الخطة العمالقة، عر توس�یعھا. 
وھ�ي تش�مل ھ�ذه امل�رة 40 مرشوًع�ا ضخًما يف 
مجاالت الطاقة والوقود وتطویر محطات الطاقة 
الكھربائی�ة يف الب�الد، وإع�ادة تأھی�ل قطاع�ات 
صناعیة عدة، وصوال إىل اإلس�تحواذ عىل مشاریع 
إس�تخراج النف�ط والغ�از يف الحق�ول البحری�ة 
الس�وریة، ما یضمن بقاء روس�یا لف�رتة طویلة 
مقبلة العبا أساس�یا يف مش�اریع الطاقة الجدیدة 

يف املنطقة.
م�ن الواضح أن ھ�ذه املرحلة تقوم ع�ىل إنخراط 
أوس�ع يف أھم مش�اریع البنى التحتی�ة الصناعیة 
ومش�اریع الطاقة تحضیرا إلطالق عملیات إعادة 
اإلعمار يف وقت الحق. ویبدو أن موس�كو تس�عى 
نحو إطالق عملیة سیاس�یة تس�ھل حش�د تأیید 
دويل إلع�ادة اإلعم�ار، وعودة الالجئی�ن، وتقلّص 
م�ن إحتماالت إنزالقھا وحی�دة يف مواجھة تفاقم 

األوض�اع املعیش�یة واالقتصادی�ة للس�وریین يف 
ظ�روف بالغ�ة الصعوبة. عىل ھ�ذه الخلفیة ُنظر 
إىل الزی�ارة الالفتة للوفد الرويس ع�ىل أنھا تھدف 
إىل دع�م  دمش�ق ب�رورة اإلنخراط النش�ط يف 
»العملیة السیاس�یة«، فضاًل ع�ن رضورة القیام 
بخطوات ج�ادة ومس�ؤولة عىل صعی�د اإلصالح 

الداخيل اقتصادًیا وسیاسًیا.
موس�كو تعت�ر أن إتب�اع نھ�ج مرن م�ن جانب 
دمش�ق من شأنه أن یساعد روس�یا يف اتصاالتھا 
مع رشكائھ�ا الغربیین والع�رب للخروج بموقف 
واض�ح، ألن إع�ادة التأھی�ل االقتصادي لس�وریا 
ع�ىل  الجھ�ود  تنس�یق  دون  م�ن  ممك�ن  غی�ر 
املس�توى الدويل. وتعتر أنه عىل دمشق أن تتفھم 
موقف  روسیا، يف س�یاق الرصاع املستمر، دوافع 
احتفاظها بعالقات التحالف مع سوریا ويف الوقت 
نفس�ه مع »إرسائیل« وتركیا وإیران، ألن لروسیا 
مصالحھ�ا العاملیة الخاصة، والتي ق�د ال تتوافق 
دائم�ا ويف كل مكان مع مصالح ھ�ذا البلد أو ذاك 
يف الرشق.. يف املحصلة، س�تكون األیام واألسابیع 
املقبل�ة إختب�ارا مل�دى فعالي�ة الدور الروس�ی يف 
العالق�ات الدولي�ة واالقليمي�ة املتناقض�ة رغ�م 

التباينات املرحلية مع الحلفاء.

بقلم/إيهاب شوقي
تب�دو األوضاع يف م�رص متجهة بقوة نحو 
تصعي�د وع�دم اس�تقرار، يك�رس قاع�دة 
الركود املسيطرة منذ ست سنوات ألسباب 
متفاونة، بعضه�ا طوًعا وتأييًدا، وبعضها 
قناع�ة  كان  واملتبق�ي  وخوًف�ا،  اكراًه�ا 

بانعدام البدائل اآلمنة.
الق�رى  التظاه�رات م�ن  ولك�ن خ�روج 
وضواح�ي امل�دن ه�ذه امل�رة بم�ا يش�كل 
س�ابقة جغرافي�ة رغ�م قلة األع�داد، هو 
جرس ان�ذار بأن كرة الثل�ج تتدحرج نحو 
انتفاض�ة ش�عبية كب�رية، تن�ذر طريق�ة 
التعاط�ي الراهن�ة يف مواجهته�ا من قبل 

السلطة بتفاقم لالزمة ال احتواء لها.
أوال: يف توصي�ف م�ا يحدث«تش�هد مرص 
وضًع�ا غ�ري مس�بوق م�ن التناق�ض بني 
العن�وان واملت�ن، وتم�ر بأخط�ر منحن�ى 
للنظام الجمهوري منذ تدشينه عقب ثورة 
يولي�و املجيدة، فق�د رس�خ يف األذهان أن 
سوء األوضاع االقتصادية وغياب الحريات 
واحت�كار االع�الم والصح�ف والقمع، انه 
مت�الزم مع النظ�ام الجمه�وري، وتالقت 
حقائ�ق م�ا يحدث م�ع اف�رتاءات وجهت 
لث�ورة يولي�و واملرحلة النارصي�ة رغم ما 
ش�هدته من تجازوات اعرتف به�ا الزعيم 
عبد النارص ش�خصَيا وحاول اصالحها يف 
أعقاب النكسة وعمل عماًل جاًدا الزالة آثار 
العدوان واعادة بن�اء الجيش بالتزامن مع 

تصفية مراكز القوى واصالح التجاوزات.
ع�ادت  أن  لبث�ت  م�ا  التج�اوزات  أن  اال 
واس�تفحلت وصاحبها عامل جديد يتمثل 
يف فس�اد م�ايل لم يك�ن موج�وًدا يف حقبة 
جمال عبد النارص، وتركز الفساد يف طبقة 

التحوالت االسرتاتيجية  اجتماعية ساندت 
الضخم�ة الت�ي أخرجت م�رص من محور 
التحرر الوطني اىل محور املهادنة والتبعية 

لالمريكان.
وبع�د انتفاضة ش�عبية ك�رى نجحت يف 
االطاح�ة بنظام الرئيس االس�بق حس�ني 
مب�ارك، وانتفاض�ة أخ�رى أطاحت بحكم 
االخ�وان والرئي�س الراح�ل محمد مريس، 
توجهت األنظ�ار لنظام الرئيس الس�ييس 
باعتباره املنق�ذ، اال أن النظام خيب آمالها 
األوض�اع  ب�رتدي  الجماه�ري  وفوجئ�ت 
االجتماعي�ة  األس�قف  جمي�ع  وتخط�ي 
واالقتصادي�ة الت�ي لم يجرؤ نظام س�ابق 

عىل تجاوزها.
اىل جان�ب هذه الصدم�ة الجماهريية، فإن 
الق�وى السياس�ية ت�م تصفيته�ا معنوًيا 
وتنظيمًيا، وأصبح الواقع الس�يايس خالًيا 
من السياسة، وتناقضت جميع التوجهات 
السياس�ية وااليدلوجي�ات م�ع توجه�ات 
النظام، فبينما تناقض�ت القوى الليرالية 
مع النظ�ام عىل خلفية احتكار السياس�ة 
والرأي، تناقضت قوى اليس�ار مع النظام 
واالجتماعي�ة،  االقتصادي�ة  لتوجهات�ه 
وتناقض�ت الق�وى القومي�ة والنارصي�ة 
وأصح�اب القضي�ة الوطني�ة واملنحازين 
للثوابت مع التوجهات املفرطة يف املقاومة 
واملخيب�ة آلم�ال الفلس�طينيني، والتبعية 
والتماه�ي الغ�ري مس�بوق م�ع الخلي�ج 

وخاصة االمارات والسعودية.
السياس�ة يف م�رص مرك�زة يف  أصبح�ت 
نظام حول�ه طبقة اجتماعي�ة ضيقة من 
املنتفع�ني ومن ذوي الياق�ات البيضاء من 
املتش�بعني بالثقافة االمريكي�ة وخريجي 

جامعاته�ا م�ن املنفصل�ني ع�ن الش�ارع 
املرصي وثقافته ووجدانه، اىل جانب بقايا 
تي�ارات يس�ارية ونارصي�ة انتفع�ت من 
النظ�ام والتحقت بمؤيدي�ة تحت دعاوى 
الوطني�ة واس�تلهام الدع�اوى النارصي�ة 
وتطبيقها عىل نظام ال عالقة له من قريب 

او بعيد بعبد النارص وتوجهاته!
الخالص�ة أن الجماهري كفرت بالسياس�ة 
وقواها وتنظيماته�ا، كما كفرت باالعالم، 
واتجهت قطاعات كبرية اىل قنوات اعالمية 
خارجي�ة ذات توجه�ات اخواني�ة، تخلط 
ب�ني الحقائ�ق ع�ىل األرض واألكاذي�ب يف 
التاريخ، حي�ث تجمع بني األنظمة كلها يف 
بوتقة واح�دة، فوضعت نظام عبد النارص 
املق�اوم م�ع أنظم�ة كام�ب ديفي�د تحت 
عن�وان )دول�ة يوليو(، ووضع�ت االنظمة 
الراهنة مع النظام الس�وري املقاوم تحت 
ش�عار )انظمة القمع والطغي�ان(، وهذه 
الحالة الجماهريي�ة ال توجد احصاءات او 
وس�ائل قياس دقيقة ملعرف�ة مدى تغلغل 
االف�كار لديها، وهل هي تث�ور عىل القمع 
والفساد وألس�باب مطلبية فقط، أم تثور 

عىل النظام الجمهوري يف ذاته!
لك�ن الواض�ح م�ن الح�راك الجماه�ريي 
املتناث�ر واملتصاع�د يف آن واح�د، أن�ه غري 
مؤدل�ج وأن�ه موج�ه للنظام وغ�ري معني 
بالبدي�ل، بل التح�رك لتغيري االم�ر الواقع 

مهما كانت النتائج.
وان حاول�ت قوى بعينها مثل تيار االخوان 
رك�وب الحراك كنوع من الث�أر عىل قاعدة 
)يوم بي�وم ب�در(، اال أن الدالئل عىل قيادة 
التنظي�م للتظاه�رات ال تتوف�ر وخاص�ة 
أن منطلق�ات الح�راك تؤرش ع�ىل رد فعل 

مبارش عىل قانون التصال�ح للمباني التي 
ش�كلت تعدي�ات وم�ا صاحب�ه م�ن هدم 
للبي�وت وف�رض غرام�ات باهظة وس�ط 
غ�الء ورقع ي�د الدولة عن الدع�م يف كافة 
الخدمات بش�كل غري مس�بوق، مما شكل 
رشارة  او  البع�ري  ظه�ر  قصم�ت  قش�ة 
النفج�ار غض�ب مرتاكم ل�ه م�ا قبله من 
عوام�ل وضغوط�ات كان م�ن املس�تغرب 

تحملها والصر عليها.
الثواب�ت  م�ن  الح�راك«1-  دالالت  ثاني�ا: 
أن  والديموغرافي�ا،  االجتم�اع  عل�وم  يف 
املجتمعات النهرية تميل نحو االس�تقرار، 
وال ش�ك أن القرى التي شكلت طليعة هذا 
الح�راك هي ممثل له�ذه املجتمعات والتي 
كان يصع�ب خروجه�ا يف أي انتفاض�ات 
جماهريي�ة، والداللة املبارشة لخروج هذه 
املجتمعات هو أن االستقرار ليس استقراًرا 

وأن الوضع غري قابل لالستمرار.
2- خروج الصبية والش�باب حديثي السن 
والذين كانوا اطفاال وربما لم يولد بعضهم 
اب�ان انتفاض�ة يناي�ر يف م�رص، ييش بأن 
جياًل نشأ عىل ما يشبه الثابت الوطني بأن 
النظ�ام عدو لهم، وهو م�ا يذكرنا بخروج 
العرب�ي  الوط�ن  ويف  م�رص  يف  األطف�ال 
للتظاه�ر ضد حكم االحتالل، وهي ظاهرة 
وطنية خطرية ال بد وان تكون محل اعتبار 

ودراسة.
3- التعايل الذي تنظر به القوى السياس�ية 
أو بع�ض املسيس�ني للح�راك أو حرصه يف 
خانة املؤامرة، هو تأكي�د النفصال القوى 
السياس�ية عن الجماهري وفشلها املتتابع 
يف ق�راءة الش�ارع والتواص�ل مع�ه وفهم 

تطوراته.

ملس�ار  املتوقع�ة  الس�يناريوهات  ثالث�ا: 
األحداث«هناك عدة س�يناريوهات تتوقف 
عىل تعاطي السلطة من جهة، وعىل تطور 
الحراك من جهة أخرى، فإذا ظلت السلطة 
ع�ىل حالة االنكار وتخوي�ن الحراك واتباع 
أس�لوب القم�ع، ف�إن الح�راك س�يتطور 
وربم�ا ملراح�ل ال تحمد عقباه�ا تصل اىل 
العنف وربما االش�تباكات املس�لحة وسط  

نذر ب�دت يف األيام القليلة املاضية تخدم 
هذا التوقع الخطري.

واذا تطور الحراك أيًضا ليتجاوز 
الجوان�ب املطلبي�ة ويط�رح 

أجندات تب�دو أنها لخدمة 
االخ�وان ح�رصا، فق�د 

الذريع�ة  يعط�ي 
الجهاض�ه  الكافي�ة 
أمني�ة  بص�ورة 
تلقى  ق�د  قاس�ية 
قانونًي�ا  دعًم�ا 
م�ن  وش�عبًيا 

قطاعات كبرية.
ح�اول  م�ا  واذا 
احت�واء  النظ�ام 

ع�ر  الح�راك 
مخادعة،  اج�راءات 

فلن يكون األمر سوى 
للمواجه�ة،  تأجي�ل 

ه�و  املط�روح  حي�ث 
تغي�ري جذري يف سياس�ات 

نعل�م  النظ�ام، ال  وتوجه�ات 
ه�ل سيس�تجيب لص�وت العقل 

ويمتلك التواضع التمامها أم سيكرر 
أخطاء األنظمة املاضي�ة لتصل األمور اىل 

س�يناريوهات خطرية يبدو وأن الجماهري 
خرجت من قمقمها ومرصة عىل انفاذها.
أم�ا القضاي�ا الوطني�ة وتوجه�ات مرص 
دوره�ا  ملمارس�ة  وعودته�ا  السياس�ية 

كدول�ة  الطبيع�ي 
 ، وم�ة مقا

فهي قضية أخرى تتعلق بضغط جماهريي 
مبني عىل الوعي وقناعات سياسية لنظام 
الحكم رشطه�ا األول والحاكم هو التحرر 
الوطن�ي، وال ي�يش الح�راك الراه�ن بأنه 
ضاغط باتجاهها.

روسيا وسوريا : تمايز ضمن التفاهم

ماذا يحدث في مصر وهل تتجه لخريف الغضب ؟

اكراد العراق والسعي لتطبيع العالقة مع اسرائيل
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العامل البدني هو االساس لحسم الرهان 
في الدوري الممتاز

ب�دأت األندي�ة العراقي�ة، التحضري 
النطالق املوسم الكروي الجديد، بعد 
توقف طويل؛ بس�بب االحتجاجات 

الشعبية وجائحة كورونا.
وتس�بب التوق�ف الطوي�ل يف إلغاء 
الدوري املوس�م املايض، األمر الذي 
أدى إىل معان�اة األندي�ة من تراجع 

بدني كبري.
الرشطة

فري�ق الرشط�ة خدمت�ه الظروف 
بش�كل كب�ري، الرتباط�ه بالبطولة 
اآلسيوية، والتي حتمت عليه بداية 

التدريب�ات مبكرا، وكذل�ك الدخول 
يف معس�كر تدريب�ي بم�ر، جنى 

ثماره برفع الجانب البدني.
ويحس�ب إلدارة الرشط�ة التعاق�د 
مع مدرب اإلعداد البدني اإلس�باني 
ال�ذي تناغم  جونزال�و رودريج�ز، 
رسيع�ا مع الجهاز الفن�ي، بقيادة 
عب�د الغن�ي ش�هد، كونهم�ا عمال 

سويا مع املنتخب األوملبي سابقا.
ف�رة  خ�الل  رودريج�ز،  وتمك�ن 
قياس�ية، من إعداد الفريق لدوري 
أبطال آس�يا، وس�وف ينعكس هذا 

اإلعداد بش�كل إيجاب�ي عىل وضع 
الفريق يف الدوري، مقارنة باألندية 
األخ�رى املتعطل�ة ج�راء ف�ريوس 

كورونا.
الديوانية

فري�ق الديواني�ة خط�ط لتج�اوز 
العام�ل البدني، بالتعاق�د مع الحد 
األق�ى لالعبن املحرف�ن، حيث 
تعاق�دت اإلدارة م�ع 4 محرف�ن 
مميزي�ن، إىل جانب ع�دد كبري من 
مختل�ف  يف  املغرب�ن  العراقي�ن 

البلدان األوروبية وأمريكا.

األندي�ة  قب�ل  الديواني�ة  وخط�ط 
األخ�رى لتأم�ن معس�كر تدريبي 
خارجي يف مدين�ة أنطاليا الركية، 
كمحطة إع�داد مثالية قبل انطالق 

املوسم الكروي.
الزوراء والقوة الجوية

ما يش�فع للزوراء والقوة الجوية، 
وجود عدد كبري من العبي املنتخب 
ضم�ن صفوفهما، وهؤالء الالعبن 
فتح�ت لهم أب�واب الن�ادي إلجراء 
دون  منف�رد  بش�كل  التدريب�ات 

أقرانهم؛ بسبب الغلق.

وت�م الس�ماح لالعب�ي املنتخب�ات 
التدريب�ات،  بخ�وض  الوطني�ة 
وبالت�ايل وج�ود الالعب�ن الدولين 
ش�ك  ال  جي�دة  بدني�ة  بجاهزي�ة 
وض�ع  ع�ىل  إيجابي�ا  س�ينعكس 

الفريقن.
نفط الوسط

فري�ق نف�ط الوس�ط عان�ى م�ن 
اإلغ�الق لحن إص�دار ق�رار برفع 
الحظر، والس�ماح لألندية بخوض 
م�ا  لك�ن  الجماعي�ة،  التدريب�ات 
يحس�ب إلدارة نف�ط الوس�ط هو 

تعاقده�م م�ع الدكتور حي�در عبد 
البدني�ة،  للياق�ة  مدرب�ا  الق�ادر، 
وهو متخصص يف اإلع�داد البدني، 
وبالتايل وض�ع برنامج إعداد مميز 
الزمن�ي  الج�دول  وف�ق  للفري�ق، 

املحدد.
تدريبي�ا  معس�كرا  اإلدارة  وأّمن�ت 
عىل مس�توى ممي�ز، يتضمن عددا 
م�ن املباريات التجريبي�ة مع أندية 
له�ا وزنها؛ من أج�ل رفع جاهزية 
العبي نفط الوس�ط، قب�ل الدخول 

بمنافسات الدوري.

بسماية تحتضن 
الهدية 

من�ذ مطلع آذار عام 2018 اىل اليوم لم ُيحس�م أمر امللعب الريايض 
أو املدين�ة الرياضية املُهداة اىل العراق من الس�عودية ليكون عالمة 
للتضام�ن األخوي ب�ن البلدين الش�قيقن، حدث ذل�ك أيام رئيس 
الوزراء األس�بق حيدر العبادي ووزير الشباب األسبق عبد الحسن 
عبطان وكان السقف االفرايض للمنشأ الريايض ثالث سنوات نحو 
اإلنجاز يف أبعد تقدي�ر عىل أن تتوىل إحدى الرشكات العاملية الكربى 
أعم�ال التنفيذ بالتنس�يق مع الجانب العراقي ال�ذي عليه أن يحّدد 
قطعة األرض املناس�بة وتقديم التس�هيالت اللوجستية اىل الرشكة 

املنفذة.
غري أن البريوقراطية والروتن اإلداري وتثاقل العمل ورّبما محاوالت 
الفساد واملفسدين البائس�ة كان لها ثقلها يف هدر الوقت ومحاولة 
التس�ويف وااللتفاف لتحقي�ق الفائدة املرجوّة وراح�ت املحاوالت 
والدراس�ات واملقرحات تتهاوى الواحدة تلو األخرى بن مؤتمرات 
وندوات ولجان كش�ف تقرح هذه املنطقة وتلك فيفش�ل االختيار 
األول ألن�ه كان خاِطئ�ًا من األس�ايس، فكيف مللعب ك�روي عمالق 
أن يت�م تش�ييده قرب مصفى نفطي وهو املق�رح األول للملعب يف 
منطقة ال�دورة حيث تس�ّبب الغازات املنبعثة م�ن املصفى حاالت 
اختن�اق، وفش�ل املوقع اآلخ�ر بداعي عدم موافق�ة مخترب فحص 
الرب�ة ع�ىل نوعي�ة األرض وذهب الثال�ث أدراج الرياح ب�داع الُبعد 
ع�ن املناطق املأهولة بالس�كان، كل هذه اإلجراءات كانت س�بباً يف 
اس�تنزاف الجهد والوقت حتى ليظن أحدن�ا أن امللعب أو املدينة قد 
أصبح يف خرب كان بعد ملل األخوة يف العربية السعودية من املماطلة 
ومعها س�ِئم جمهورن�ا الريايض ال�ذي كان ُيمّن�ي النفس برح 
ري�ايض كب�ري يتم تنفيذه بص�ورة مبارشة، وال يتوق�ف اىل النصف 

تسع سنوات أو يسلم شكلياً وتظهر عيوبه بعد أول اختبار.
ة جاء إعالن  أخ�رياً.. ويف املنعط�ف النهائي ل�والدة امللعب املتع��ّ
الناط�ق باس�م مجلس ال�وزراء عن موافق�ة املجلس من�ح وزارة 
الش�باب قطعة أرض بالقرب من مجمع بس�ماية السكني إلقامة 
امللع�ب املهدى للع�راق وقطعة األرض املش�ار اليها تع�ود ملكيتها 
لوزارة التعليم العايل وكان من املفرض أن يتم بناء مجّمع جامعي 
عليه�ا منذ فرة طويل�ة، ولكن لعدم جدوى امل�رشوع قّرر املجلس 
تحوي�ل قطع�ة األرض الكب�رية اىل وزارة الش�باب لتك�ون موقع�اً 

للملعب املشار اليه.
ق�د تكون األمور مفهومة وسلس�ة اىل اآلن، ولك�ن نرغب أن تكون 
كذل�ك، وال يظه�ر يف الخفاء م�ا يعّكر صفو األج�واء بصعوبة نقل 
ملكية األرض ب�ن الوزارتن، وهذه من األمور غري املس�تبَعدة جداً 
نظراً للروتن املهلك والبريوقراطي�ة اإلدارية اململّة، ولكن هذه املرة 
س�يكون للجمه�ور رأي مغاير إن حدث ذلك ونتمّن�ى أن ال يحدث، 
كما سبق وأن اشار السفري العراقي يف السعودية قحطان الجنابي، 
اىل أن الع�راق ينتظر زيارة وفد ريايض س�عودي لرؤية األرض التي 
خّصص�ت يف الع�راق يف منطق�ة بس�ماية لبناء امللع�ب املهدى من 

السعودية.
وبّن الس�فري أن الزيارة حدثت وتم معها الكشف عن املوقع املشار 
اليه وتب�ن بأنه األفضل بن أربعة مواقع س�ابقة وقد كانت زيارة 
الوف�د الريايض الس�عودي لرؤي�ة األرض التي خّصص�ت يف العراق 
يف منطق�ة بس�ماية، بعد االجتماعات التي ج�رت عىل هامش عقد 
املجلس التنس�يقي ب�ن وزير الش�باب والرياض�ة الكابتن عدنان 

درجال ورئيس لجنة الثقافة والرياضة السعودي .
ووفقاً للمصادر فإن البدء بإنشاء هذه املدينة سيسري بشكل رسيع 
بع�د أن خّصص�ت لها الس�عودية مليار ريال س�عودي لبناء ملعب 
كرة قدم سعة 60 ألف متفرج ومالعب وساحات للرياضات وقاعة 

مغلقة ومسبح ودار للضيافة فضالً عن الطرق الرابطة .
نتمّن�ى وجمهورن�ا الري�ايض أن تتم املب�ارشة بالعم�ل رسيعاً بال 
منّغصات وعوارض ونرى امللعب وقد اكتمل ليضيف اىل بغداد بصمة 
رياضي�ة تنقلها اىل مص�اف العاملية يف تضييف واحت�واء البطوالت 

الرياضية الكبرية.

محمد حمدي

يف  النس�وية  اللجن�ة  ق�ررت 
اقامة دورة  التطبيعي�ة  الهيئة 
تحكيمي�ة خاص�ة للس�احات 
لالرتق�اء  ته�دف  املكش�وفة 

بالصفارة النسوية.
ال�دورة التي س�تقام بالتعاون 
م�ع لجن�ة الح�كام املركزي�ة، 
س�تكون ع�ن ُبعد ع�رب منصة 
برنامج زووم اس�تناداً للوضع 
الراه�ن الذي يمر به العالم بعد 

جائحة كورونا.
النس�وية،  اللجن�ة  رئيس�ة 
الدكتورة ازه�ار محمد، قالت: 
ال�دورة ستش�ارك فيه�ا )٢٤( 
مشاركة، وس�تنظم للفرة من 
-٣-١٠ حت�ى   ٢٩-٠٩-٢٠٢٠
٢٠٢٠ ، ويح�ارض فيه�ا نخبة 
م�ن اهل االختص�اص، متمثلة 
بالدكتور كاظ�م عودة والحكم 
حازم حس�ن والدكت�ور نجاح 
ال�دورة  س�يدير  فيم�ا  رح�م، 

الدكتور فارس سامي.
واضاف�ت: س�يصار اىل اقام�ة 

االختبارات النظرية بعد انتهاء 
ال�دورة، ويحدد وقته�ا الحقا، 
والناجح�ة يف ال�دورة س�تمنح 
ش�هادة تحكي�م م�ن الدرج�ة 

الثالثة.
واختتمت بالقول: هكذا دورات 
اللعب�ة،  تطوي�ر  ش�أنها  م�ن 
فالتحكي�م جزء اس�اس فيها، 

وكرة القدم النسوية تحتاج اىل 
االس�س الس�يلمة لقطف ثمار 

البناء الصحيح مستقبال.
بدوره�ا، أكدت  التطبيعية انها 
ت�ويل اهتماما كبريا لكرة القدم 
النس�وية، وتسعى لدعم اللعبة 
الفتية لتش�كيل نواة منتخبات 

ترفع اسم العراق يف املستقبل.

تلق�ى قائد الرشطة العراقي، س�عد عبد 
األم�ري، عرًض�ا احرافًيا م�ن نادي 

ملطي�ة س�بور، لتمثي�ل الفريق 
الركي يف املوسم الجديد.

م�ن  مق�رب  مص�در  وق�ال 
الرشطة إن ملطية سبور يريد 
ضم س�عد عبد األم�ري، مقابل 
موس�م  مل�دة  دوالر  أل�ف   400

واحد.
وب�ن أن الع�رض ج�اء لس�عد عبد 

األم�ري، بعد األداء املمي�ز لالعب يف دوري 
أبط�ال آس�يا مع الرشط�ة، رغم أن 

الفريق غادر دور املجموعات.
وأوضح املصدر أن األيام املقبلة 
ستشهد إنهاء إجراءات التعاقد 
ومغادرة س�عد عب�د األمري إىل 

تركيا. 
يش�ار إىل أن س�عد عب�د األمري، 
سبق له خوض تجارب احرافية، 

آخرها كان يف الدوري السعودي.

يعقد ن�ادي الديواني�ة، مؤتمرا صحفي�ا، اليوم األحد، 
يف فندق باب�ل بالعاصمة بغداد لتقدي�م العبي الفريق 
املحرفن. وقال عيل لفتة، املستشار اإلعالمي للنادي: 
»اإلدارة ق�ررت إقامة مؤتم�ر صحفي لتقديم الالعبن 

املحرفن، الذين وقعوا للموسم املقبل«.
وأض�اف: »رج�ل األعمال حس�ن العنك�ويش، رئيس 
الن�ادي، س�يحرض املؤتم�ر، حي�ث يس�عى لتطبي�ق 
االح�راف املثايل«. يش�ار إىل أن الديواني�ة تعاقد مع 4 
محرفن عىل مستوى مميز، بجانب عدد من الالعبن 

العراقين الشباب املحرفن يف أوروبا وأمريكا.

وص�ل إىل العاصم�ة العراقي�ة بغ�داد، م�درب القوة الجوي�ة، أيوب 
أوديشو، قادما من السويد.وقال مدير املكتب اإلعالمي للنادي، عالء 
محمد،: »أوديش�و وصل إىل بغداد، وسيبارش األسبوع املقبل مهامه 
مع الفريق، بعدما خضع لفرة نقاهة يف السويد إثر رحلة عالجية«. 
وواصل: »املدرب وضع منهاج للمران، أرشف عىل 
تطبيق�ه الطاقم املس�اعد، وكذل�ك التحق 
بالفري�ق الالعبان أحم�د إبراهيم ولؤي 
العاصم�ة  إىل  الل�ذان وص�ال  العان�ي، 

بغداد، وسينخرطان يف املران ».
وتابع: »القوة الجوية يسعى يف املوسم 
املقبل للتتويج باللقب، بعد االستقرار 

الفني للفريق«.
يشار إىل أن الهيئة العامة للقوة الجوية، 
انتخب�ت إدارة جديدة األس�بوع املايض، 

يقودها اللواء شهاب جاهد.

لالتح�اد  التطبيعي�ة  الهيئ�ة  اجتمع�ت 
العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، مع   
االتحادي�ن الدويل واالس�يوي ع�رب تقنية 
إتص�ال الفيدي�و، بحضور االم�ن العام 

لالتحاد، املهندس محمد فرحان.
وق�ال رئي�س الهيئ�ة التطبيعي�ة، اي�اد 
بني�ان:« إن االجتماع اتس�م بااليجابية، 
حيث اش�اد االتحادان الدويل واالس�يوي 
بجه�ود وخط�وات الهي�أة التطبيعية يف 
ظ�ل الظرف االس�تثنائي والعصيب الذي 
يم�ر به العراق بس�بب جائح�ة كورونا، 
وحرصهم عىل إنجاز املهام املوكلة اليهم 

لتحقيق االهداف املرجوة«. 
االجتم�اع  ش�هد  بني�ان:«  وأض�اف 
حديث�ا موس�عا ح�ول ع�دد من 
املواضي�ع، أهمها مناقش�ة 
بع�ض الفقرات 

والتعدي�الت الخاص�ة بمس�ودة النظ�ام 
االس�ايس لالتح�اد العراق�ي لك�رة القدم 

.»2020
وبّن رئيس التطبيعية:« ان االتحاد الدويل 
سريسل مسودة النظام االسايس الخاص 

باالتحادات الفرعية 
والقانون االنتخاب�ي اىل الهيئة التطبيعية 
لتت�م مناقش�ته خ�الل االس�بوع املقبل، 
وس�يتم تحدي�د خارط�ة الطري�ق للفرة 
املقبل�ة الت�ي تتضمن التوقيت�ات الالزمة 
للمصادقة عىل االنظمة االساسية وإجراء 

االنتخابات«. 
واختتم بني�ان:« إن دعم االتحادين الدويل 
واالس�يوي يحفزن�ا عىل مواصل�ة العمل 
الجاد مهما كانت الظروف رغم أن جائحة 
كورون�ا عّقدت األم�ور يف العال�م بأرسه، 
لكنن�ا واثق�ون م�ن خطواتن�ا لتحقي�ق 

الهدف الذي شكلت من 
أجله التطبيعية لبناء 
الس�ليمة  االس�س 

الت�ي ترتكز عليها 
يف  كرتن�ا 

املستقبل«.

أوديشو يعود لقيادة القوة 
القوة الجوية

فيفا واالسيوي يجتمعان بالتطبيعية 

عبد األمير مطلوب في الدوري التركياللجنُة النسوية تقيُم دورة تحكيمية

اليوم.. الديوانية يقدم محترفيه 



أعلن نادي يوفنتوس، إعارة أحد العبيه إىل صفوف 
جنوى، بناء عىل رغبة املدرب أندريا بريلو.

وق�ال يوفنت�وس، يف بي�ان رس�مي: »انتقل لوكا 
بيليجرين�ي إىل صف�وف جنوى، وس�يلعب هناك 
ملدة موس�م عىل س�بيل اإلعارة، بناء عىل االتفاق 

بني الناديني«.
الفرص�ة  بيليجرين�ي  من�ح  بريل�و  أن  ورغ�م 
للمش�اركة يف املباريات اإلعدادية للموسم الحايل، 
لكنه اس�تبعده أمام س�امبدرويا يف الجولة األوىل 
من الدوري اإليطايل، رغم إصابة الظهري الربازييل 
أليك�س س�اندرو.يذكر أن بيليجرين�ي انتقل من 
روما إىل يوفنتوس يف صيف 2019، ضمن صفقة 

تعاقد الذئاب مع ليوناردو سبينازوال.

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن آخر 
تطورات ارتب�اط برش�لونة بالتعاقد مع 
الهولندي ممفي�س ديباي، مهاجم ليون، 

خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
وكان�ت تقاري�ر إس�بانية ق�د ذك�رت أن 
صفقة انتقال الوت�ارو مارتينيز، مهاجم 
إنرت ميالن، إىل برش�لونة، باتت مستحيلة 
ه�ذا الصيف، بس�بب عدم قدرة البارس�ا 

عىل تقديم عرض مقنع.
ووفًقا لصحيفة مون�دو ديبورتيفو، فإن 
ديب�اي ه�و األق�رب لدعم هج�وم فريق 
امل�درب رونالد كومان هذا املوس�م، عقب 

خفض البارس�ا لكتلة الرواتب يف النادي، 
بالتخل�ص من لوي�س س�واريز وأرتورو 

فيدال وإيفان راكيتيتش.
وأش�ارت إىل أن س�عر ديب�اي 25 مليون 
ي�ورو، لك�ن يح�رص البارس�ا أواًل ع�ىل 
التخل�ص م�ن العبني ج�دد مث�ل رافينيا 
ألكانت�ارا وجان كل�ري توديب�و وجونيور 
فريب�و وصاموي�ل أومتيت�ي قبل حس�م 

الصفقة.
يذكر أن برشلونة يطارد ممفيس ديباي، 
بطل�ب من كوم�ان، الذي س�بق أن عمل 

معه يف منتخب هولندا.

الربازي�يل  وّج�ه 
نج�م  ريفال�دو، 
نة  ش�لو بر
السابق، هجوًما 
إلدارة  الذًع�ا 

البارس�ا، بعد تخليها عن لويس سواريز ملصلحة 
أتلتيكو مدريد.

ورحل س�واريز عن صفوف برش�لونة متجًها إىل 
أتلتيك�و مدريد بعقد مدته عامني، بعد 6 س�نوات 
قضاها يف كامب نو، س�اهم خاللها يف تحقيق 13 

لقًبا.
وق�ال ريفال�دو، يف ترصيح�ات نقلته�ا صحيفة 
يرح�ل  أال  »كان يج�ب  الكتالوني�ة:  »س�بورت« 
س�واريز عن برش�لونة أبًدا، صحي�ح إنه ليس يف 
أفضل أحواله، لكنني أعتقد أنه يبيل بالًء حسًنا«.

وأضاف: »قراره االنتقال إىل أتلتيكو مدريد ممتاز، 
إن�ه فريق يقات�ل دائًما من أجل ال�دوري ودوري 

األبطال«.
سيميوني سعيد بسواريز

وتاب�ع: »س�واريز ه�و املهاج�م املث�ايل لدييج�و 

سيميوني، العب ال يستسلم أبًدا، محارب ويقاتل 
ع�ىل كل كرة داخل املنطقة أو خارجها، لقد وصل 
إىل الن�ادي املث�ايل لتطبي�ق أس�لوبه، س�يميوني 

بالتأكيد سيكون سعيًدا بالتوقيع مع سواريز«.
وأكم�ل: »أتلتيك�و مدري�د هو مناف�س مبارش يف 
الليجا، لكن ال ينبغي عىل برشلونة أن يهتم كثريًا، 
ألنهم رغم كل كل يشء، كانوا يبحثون عن مخرج 
لالع�ب، األمر اآلخر هو أن ريال مدريد كان مهتًما 
برحيل سواريز، فالتنافس بينهما أكرب، وكان عىل 

برشلونة اإلبقاء عليه«.
وزاد: »أن�ا معج�ب بس�واريز كثريًا، لهذا الس�بب 
أعتقد أنه ما كان يجب عليه أن يغادر برش�لونة، 
أج�د صعوب�ة يف تقب�ل رحيله، ال أجد تفس�رًيا إال 
بعد املغادرة ألس�باب تتعلق بالعمر، لكنني لست 

مقتنًعا أيًضا، كان يجب أن يبقى سواريز«.
وأردف: »عاجاًل أم آجاًل، س�يتعني عىل برش�لونة 
إحضار مهاجم آخر، لكن كل يشء س�يعتمد عىل 
طريق�ة لعب كوم�ان، وال�ذي يب�دو أن طريقته 
س�تعتمد إما عىل جريزم�ان أو مييس هذا املركز، 

لكنني لست مقتنًعا بذلك«.
واس�تمر: »ال أعرف كيف ستس�ري األم�ور، حتى 
ل�و نجح األمر وبدأ املوس�م بش�كل جي�د، أعتقد 
أن برش�لونة يف حاج�ة ملهاجم، ليس من الس�هل 
التناف�س ب�دون أهداف س�واريز، لك�ن هذا عمل 
كوم�ان بالفعل، عىل أي حال، كان هو الش�خص 
ال�ذي أت�ى إىل برش�لونة وش�جع ع�ىل مغ�ادرة 

سواريز«.
مستقبل مييس

وع�ن مس�تقبل مي�يس م�ع برش�لونة، ق�ال: 
»صحيح أن س�واريز وفي�دال، صديقْي مييس 
يف غرف�ة املالب�س قد غ�ادرا، لكنن�ي أقول ذلك 
من خ�الل التجربة، هذه هي ك�رة القدم، وأي 
يشء يمك�ن أن يحدث، دعونا ال ننىس أن هناك 
انتخابات رئاس�ية يف برشلونة مقررة يف 2021 
يمكن أن تغري املش�هد الحايل، واألكثر من ذلك، 

أن يفوز البارسا باأللقاب مرة أخرى«.
وأتم: »مييس لن يس�تمر إىل األبد يف برش�لونة، 
ولهذا الس�بب فإن تجديد أنسو فاتي بمثل هذا 
ال�رط الجزائي الكبري ولس�نوات عديدة يبدو 
منطقًيا للغاية بالنس�بة يل، برش�لونة بحاجة 
إىل التحض�ري للمس�تقبل دون ليو، وأنس�و من 
نوعي�ة الالعب�ني الذي�ن يحدثون الف�ارق عند 

الرضورة«.

عقبة أخيرة 
تفصل برشلونة 

عن ديباي

االحد 27 أيلول 2020 
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يوفنتوس يعلن رحيل بيليجريني الى جنوى
لم ينجح النجم األملاني ماريو جوتزه، يف إيجاد الفريق املناس�ب 
له حت�ى اآلن، منذ رحيله عن بوروس�يا دورتمون�د فور انتهاء 
تعاقده هذا الصيف.وارتبط اسم صاحب ال�28 عاًما بعدة أندية 
يف الف�رتة املاضية، آخره�ا بايرن ميونخ، ال�ذي نفى تفكريه يف 
اس�تعادة العبه الس�ابق.من جانبه، أكد أرن�ي فريدريك، املدير 
الريايض لهريتا برلني األملاني، دخول جوتزه ضمن خطط فريق 
 DAZN العاصمة قبل نهاي�ة املريكاتو.وقال فريدري�ك لتطبيق
»نع�م، ماري�و جوت�زه بالتأكي�د أحد األس�ماء التي نس�تهدف 

الحصول عليها«.
وأش�ار مدير هريتا برلني، إىل مساعي ناديه نحو تعزيز صفوف 

الفريق ببعض الصفقات الجديدة هذه األيام.
وأت�م »اس�تغرقنا وقًت�ا طوي�اًل للبحث ع�ن القطع�ة الناقصة 
يف فريقن�ا، وكما قل�ت، هناك أس�ماء عدي�دة مطروحة، لكني 

سأدعكم تندهشون الحًقا«.

هيرتا برلين يؤكد اهتمامه بضم جوتزه

حس�م الفرن�يس نجول�و كانت�ي، العب 
وس�ط تش�يليس، موقفه من ارتداء 
مي�الن،  إن�رت  قمي�ص 
املوسم  خالل 

الحايل.
وكان�ت العدي�د 

م�ن التقارير، ق�د أكدت أن 
أنطونيو كونتي، مدرب اإلن�رت، يضع كانتي ضمن أولوياته 
يف املريكات�و الصيف�ي الجاري.ووفًقا لصحيفة »ذا صن« 
الربيطاني�ة، ف�إن كانتي منفت�ح عىل االنتق�ال إىل إنرت، 
والعمل مرة أخرى تحت قيادة كونتي.وأش�ارت إىل أنه 
يتبقى حالًيا حصول إنرت عىل 46 مليون إس�رتليني 
لحس�م صفق�ة كانتي، قب�ل نهاي�ة املريكاتو يف 5 
ترين أول املقبل.وأوضحت أن إنرت يعول عىل بيع 
مدافعه ميالن سكرينيار لتوتنهام نظري 55 مليون 
إس�رتليني، كم�ا يمكن�ه التخيل عن العب الوس�ط 
مارس�يلو بروزوفيت�ش لصالح موناكو.وش�ددت 
عىل أن إدارة اإلنرت ال تنوي التخيل عن كريس�تيان 
إريكس�ن، رغم أن األخري ل�م يحصل بعد عىل ثقة 

كونتي.

يس�تعد املصن�ف األول عاملًي�ا، الرصب�ي نوف�اك ديوكوفيت�ش، إىل 
مواصل�ة تحطيم األرقام القياس�ية، الت�ي ظلت صامدة 

لس�نوات طويلة.ديوكوفيتش صاحب ال�17 لقًبا 
يف بط�والت الجران�د س�الم، أك�د بعد 
ف�وزه ببطول�ة روما للماس�رتز، أنه 
يأم�ل يف تج�اوز رصي�د في�درر 

ون�ادال يف البط�والت الكربى.
مواتي�ة  الفرص�ة  وس�تكون 
أم�ام ديوكوفيتش يف بطولة 

فرنس�ا املفتوحة، لتحطيم 
رقم في�درر، كثاني أكثر العب 

ف�وًزا يف مباريات بطولة روالن جاروس.
وبع�د تأكد غي�اب فيدرر ع�ن البطولة 
جراحي�ة،  لعملي�ة  خضوع�ه  بس�بب 
س�يكون نوفاك بحاج�ة إىل انتصارين 
فقط، ليصبح ثان�ي أكثر العب فوًزا يف 

املباري�ات يف تاري�خ روالن جاروس، بعد 
رافائي�ل ن�ادال. ويملك في�درر حالًيا، ثاني 
أفصل رق�م بواقع 70 انتص�اًرا مقابل 17 

خس�ارة، أما نوفاك يحت�ل املرتبة الثالثة 
برصيد 68 انتصاًرا مقابل 14 هزيمة.

ديوكوفيتش يستعد 
لتحطيم رقم فيدرر

جوارديوال مصمم 
على ضم 
كوندي

ريفالدو ينتقد ابعاد سواريز وخطة المدرب كومان 

يرص مانشس�رت س�يتي 
عىل ضم نجم إشبيلية، 
املدافع ج�ول كوندي، 
ه�ذا الصي�ف، وفق�ا 
صحف�ي  لتقري�ر 
ن  كا و . ني س�با إ
املدي�ر  مون�ي، 
الريايض إلش�بيلية، 
قد أكد يف ترصيحات 
الس�وبر  عق�ب 
ناديا  أن  األوروب�ي، 
يس�تهدف  إنجليزيا 
ضم كون�دي، وقدم 
عرض�ا أوليا تجاوز 46 مليون إس�رتليني، 
لكن�ه قوب�ل بالرفض.وبحس�ب صحيفة 
»ماركا« اإلس�بانية، فإن مانشسرت سيتي 
هو م�ن قدم العرض األول، وس�يقدم آخر 
أك�رب، حيث أن امل�درب بي�ب جوارديوال من 
أش�د املعجبني بقدرات املداف�ع الفرنيس )21 
عاًما(، وطريق�ه لعبه.وأوضح�ت الصحيفة 
أن مانشس�رت س�يتي، يمتلك األموال الكافية 
الس�تقدام كون�دي، هذا الصي�ف، مؤك�دًة أنه 
الن�ادي الوحيد، الذي دخل يف تفاوض مبارش مع 
العم�الق األندليس لض�م الالعب.وأش�ارت إىل أن 
كوندي يمتلك رشًطا جزائًيا، يف عقده مع إشبيلية، 
يبلغ 80 مليون يورو، لكن السيتي سيقدم عرًضا 
جديًدا بقيمة 55 مليون يورو، وهو مبلغ أعىل ب�5 

ماليني من العرض األول.
وكانت تقارير صحفية سابقة، قد ذكرت أن كوندي 

محل اهتمام برشلونة كذلك.

يلتق�ي فري�ق الس�د القط�ري، م�ع بريس�بوليس 
اإليراني، اليوم األحد، عىل ملعب املدينة التعليمية، يف 
إطار مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آس�يا.مباراة 
الي�وم صعبة وحاس�مة بالنس�بة للفريق�ني، حيث 
يواصل الفائز املشوار القاري، ويصعد لربع النهائي، 
فيما ي�ودع الخ�ارس البطولة.ورغم أن الس�د يمتلك 
أفضلي�ة اللعب يف الدوحة، إال أن�ه لن يخوض املباراة 
ع�ىل ملعبه املعتاد، وذلك لكونه حل ثانيا بمجموعته 
الرابعة خلف النرص الس�عودي برصي�د 9 نقاط.ويف 
املقابل، حل بريسبوليس يف صدارة املجموعة الثالثة، 

برصيد 10 نقاط.
يطمح كال الفريقني لتحقي�ق االنتصار، ويمتلك كل 
منهم�ا األدوات التي تس�اعده لتحقي�ق ذلك، وكذلك 
الطم�وح يف مواصل�ة املش�وار، الس�يما وهم�ا من 
الفرق القوي�ة بالقارة اآلسيوية.الس�د يلعب مباراة 
اليوم طامح�ا يف الفوز والحصول عىل بطاقة العبور 
لرب�ع النهائي، معوال يف ذلك ع�ىل كتيبة من الالعبني 
املتميزين وترس�انة هجومية قوي�ة، بقيادة الهداف 
بغ�داد بونج�اح واإلس�باني كازورال وأك�رم عفيف 
وحس�ن الهيدوس ونام تاي هي.ويعتمد الس�د عىل 
كيفية إدارة مدربه اإلس�باني تش�ايف هرينانديز ملثل 
ه�ذه املباري�ات، حيث يمتلك خربة كب�رية يف املالعب 
كالعب، وأثب�ت كفاءة كبرية كم�درب مع الفريق يف 
الفرتة املاضية، وهو ما يمثل القوة األكرب لدى الزعيم 
الس�داوي.ويف املقاب�ل، يض�م فريق س�باهان أيضا 
تش�كيلة قوية من الالعبني الدولي�ني، وكذلك مدرب 

متميز يطمح يف العبور لربع النهائي اآلسيوي.

السد يصطدم ببيرسبوليس 
في البطولة االسيوية

كانتي يؤيد فكرة 
االنتقال إلنتر ميالن

أك�د تقري�ر صحفي فرنيس، توصل آرس�نال التفاق مع الدويل الفرنيس حس�ام عوار، العب وس�ط أوملبيك ليون، عىل 
الروط الش�خصية لضمه هذا الصيف.وبحسب صحيفة »ليكيب« الفرنسية، فإن عوار وافق بالفعل عىل االنضمام 
آلرسنال، لكن النادي اللندني لم يتوصل التفاق مع ليون، بخصوص قيمة الصفقة حتى اآلن.وأوضحت الصحيفة أن 
موافقة عوار عىل عرض آرس�نال، جاءت لش�عوره بأنه األكثر جدية يف ضمه، عىل عكس أندية يوفنتوس وبرشلونة 

ومانشس�رت س�يتي، الذين أبدوا اهتماًما فقط.وتتوقف الصفقة حتى اآلن عىل االتفاق بني آرس�نال وليون، فآرسنال 
قدم عرًضا بقيمة 40 مليون يورو، بينما يتمس�ك ليون بالحصول عىل 60 مليون يورو.ومن املتوقع أن تش�هد األيام 

القليلة املقبلة محاوالت مكثفة من آرسنال، للتوصل إىل اتفاق مع ليون بشأن إتمام الصفقة، التي 

عوار يفضل االنتقال الى ارسنال



» معراج الحروف«  قصائد حافلة بالسخاء اإلبداعي ذات أبعاد ممتدة على أرجاء الوطن

خص�ت  نقدي�ة  ق�راءة  يف  وقال�ت 
العراقي(:بالح�رف  )املراق�ب  به�ا 
املعرج عاليا تس�ر ش�عرية الشاعر 
العراقي فؤاد معن بسعة ميرسة ، و 
حافلة بالس�خاء اإلبداعي و التباين 
املوضوعات�ي ، كت�ب ع�ن الوطن و 
ع�ن التش�بيب و النس�يب بأبع�اده 
النج�وى  و  الحي�اة  و  اإلنس�انية 

بضمري القصيدة .
واضافت :تتمدن ش�غوف الوطن يف 
ديوان » مع�راج الحروف » موضوع 
القراءة ، بش�كل محصن و مسيطر 
، حي�ث يحتفي فيه الش�اعر بوطنه 
املسلوب » العراق “ فيجعله يف لسان 
الشعر و الصدف املصورة يف تفكريه 
أيض�ا ، و مراكز التس�بيب ، ليكون 
املنزلة املنصبة فوق سماء الفصائل 

و الرتول روحا و جسدا .
وتابعت :إن قروح الش�اعر يف وطنه 

ول�دت يف نف�س الش�اعر مش�اعر 
متفاوت�ة ، ب�ن الوج�د و صب�وات 
الله�ف ، و التهيب و الحنق و الخور 
و ك�ذا االضط�راب و إب�رام اآلمال و 
ال�رؤى ... فأل�ف الح�رف الناص�ح 
املرص عىل العمق ليس�تحصل رش�د 
الرصانة من املنطق إىل األشياء التي 
توارت قيمته�ا و بوصلتها للوصول 

إىل أمن الوطن و سالمته .
.. مللم جراحك ..

نموت و لكن ندعوا لعيش اآلخرين 
بال كرامة

 القهر يسكننا 
أوغاد سلبوا منا حريتنا 

أعلنوا أن الدنيا دائمة الضباب 
واستطردت :تطالعنا ولوه الوطن يف 
الديوان من إسمه و سمته » معارج 
الح�روف “ إذ تجيز لن�ا الليونة بن 
ثناي�ا الوط�ن املج�روح ، و كذلك إىل 

الش�عور بالب�ؤس يف الوط�ن ال�ذي 
تأزق في�ه املواط�ن ، لك�ن املفهوم 
املنمق للعبارة منمى باسهاب أوسع 
م�ن ذل�ك ، إذ تمح�ق ردف ش�جون 
الكمد الثقيلة ، فف�ي رماح صوته ، 
و هو يرفع القول إىل النفس املدركة 
جل�وف الح�رسة و الح�زن العميق 
و الش�جن ... و يدعون�ا م�ن خالل 
هذه النهية ، إىل أن نستنبط و ندرى 
بعم�ق ما تصطيل به الذات الولعة يف 
وطنها السؤول ، و يف نزاعها الشديد 

من أجل االنعتاق .
واكملت :أما قصائد الديوان فنجدها 
ممدودة عىل أرجاء تساويف الوطن 
، فه�ي اس�تبيان ق�وي ع�ن عقرية 
وطني�ة مرتف�ة و قصي�ة ، ل�ريىس 
اإلرتب�اط الرسمدي بن الش�اعر ، و 
وطنه من خالل الكل�وف املركزية ” 
العراق “ و ولوه أخرى آجلة يف فضاء 

الوطن و فيحتشد عنده اإلنتساب و 
اإلستياء و الحرسة و الحب و الحلم 

...
.. متى تعي ..

العتمة حلت بدل القمر 
الشوارع ضاقت بنا 
األمس يبكي علينا 

من نحن و ماذا لدينا
غري أسطوانات مرشوخة 

وختمت ان :قلب الش�اعر ممزق ، و 
به ترح و أىس ، ال يزخى بالس�كينة 
يف الوط�ن مهم�ا اترب و انفس�ح ، 
ف�إن الش�اعر يحس برزء جس�يمة 
امتش�ن منها التأرض بالوطن الذي 
ال تماثل�ه كن�وز الدنيافتضط�رم و 
تحتدم الزوابع ، لتس�تحث مشاعره 
بش�ظف  اإلحس�اس  إش�تداد  م�ع 
العدم يف قل�ب الوط�ن ، فتتحول إىل 
ردود ش�قذة و احس�اس بالفقدان 

ليضعنا الش�اعر مع ال�روء الراهنة 
و ، األس�ئلة املس�نة التي تبدد راحة 
النفس و تش�وش الروح الشاعرة ، 
و معها كل املتغلغلن يف حب الوطن 
بإخ�الص بالبواع�ث التي آل�ت إليه 
مآت�ي املجاثم العربية ، فلس�طن و 
الع�راق و اليم�ن يف وتائ�ر مدغمة ، 
آضت نوارضها املرج�وة ، و املدونة 

بزحمة ال نثقف متى تندرس .

عندما يحتشد االنتساب والحب والحلم داخل الشاعر 
املراقب العرقي/ متابعة... 

بح�ث مدي�ر ع�ام دار املأم�ون للرتجمة والن�رش يف وزارة 
الثقافة والسياحة واالٓثار  عقيل املندالوي، مع رئيس هئية 
الحج والعمرة الش�يخ س�امي املس�عودي إص�دار ترجمة 

عراقية رصينة باللغة اإلنكليزية للقرآن الكريم.
ونق�ل املندالوي مب�ادرة الس�يد وزير الثقافة والس�ياحة 
واآلثار الدكتور حسن ناظم بهذا الشأن، لدى زيارته لهيئة 

الحج والعمرة. 
م�ن جانبه رحب املس�عودي به�ذه املبادرة، وقدم ش�كره 
للوزي�ر ع�ىل إطالقه�ا، مبدي�اً اس�تعداد الهئي�ة لتبنيه�ا 
بالتع�اون م�ع وزارة الثقاف�ة، وطال�ب بتقدي�م دراس�ة 

بالفكرة ، والتكاليف كي يتم اقرارها.
وأضاف بأنَّ هئية الحج تسعى اىٕل زيادة إصداراتها الدينية 
واملعرفي�ة ، وترح�ب برتجمة مخت�اراٍت منه�ا اىٕل اللغات 

مع  بالتنسيق  دار املأم�ون، راجياً رفد االٔجنبية 
مكتب�ة هئي�ة الح�ج 

بإصداراتها املتنوعة. 
املندالوي  وأه����دى 
رٔيي�س الهيئة ترجمة 
الدار اإلنكليزية لنهج 
البالغ�ة، و مجموعًة 
م�ن إص�دارات الدار، 
بمفاتح�ة  وتعه�د 
الٕهداء مكتبة  الوزير 
والعمرة  الحج  هئية 
كت�ب  م�ن  ع�دداً 
الوزارة ومنشوراتها 
وتقدي�م  املتنوع�ة، 
دراس���ٍة مفصل�ة 
مب�ادرة  بش���أن 
جم����������ة  تر
إىل  الكري�م  الق�رآن 
االٕنكليزي�ة يف أقرب 

وقٍت.

قصة قصيرة

عمار حميد العبيدي
العتب�ة النصي�ة يف رواية)غي�اب د.اس�امة ( 
للقاصة والروائية الصديقة منى شكر املتمثلة 
بالعنوان تضع القارئ أمام تأمالت وتس�اؤالت 
كثرية. من هو د.اس�امة؟ وما رس غيابه؟ وهل 
من عودة؟ ثم تنهض الرواية بموقف حالك لذلك 

البطل أثر مكاملة هاتفية يف ليل شتائي ممطر تبلغه 
بوجود حالة طارئة يف املستشفى تتطلب حضوره. 

يغ�ادر الدكت�ور بيت�ه كالع�ادة لين�زل إىل الش�ارع 
فيص�دم بكمن نص�ب له من قبل خاطفن ليس�وا 
بغرب�اء! يف ظاه�رة ش�اعت يف بلدن�ا بعد س�قوط 

النظام. 

فيغيب البطل عن أرسته واحبابه فتأخذ الكاتبة دور 
الروائي�ة الخفي�ة العارفة بكل ما ي�دور يف خلجات 
الشخصيات. فتقوم بتناول األحداث وتحريكها عىل 
ش�كل مش�اهد تش�به كتابة املرسحية توزعت عىل 
واحد وأربعن مش�هدا. يبدأ املشهد بفضائن زماني 
ومكان�ي موائمان ومنس�جمان بأنتظام عىل رقعة 

األح�داث لكل مش�هد.كان فيها تركي�ز الكاتبة عىل 
الش�خصية واألحداث تابعة لها مما يصح أن نقول 
عنها بأنها رواية شخصية. فتطرح الكاتبة رؤياها 
م�ع إيهامها بواقعية األحداث مع دالالت ذات معان 
كث�رية يظه�ر فيها الش�عور الوطني، واإلحس�اس 

العميق بحرقة الغياب وأثاره. 

»غياب د. اسامة« رواية تثير األسئلة والتأمالت

َترِْتيُل َحريِْف َكالُْفرَاِت َطِويُل

َيا أُمَّ ِدْجلََة َو الِْعرَاُق أَِصيُل 

ُهَو َكْعَبُة ااْلَْٔحرَاِر ُمْنَطلَُق الرُّؤَى

َو ُهَو الَْكرَاَمُة يِف الَْعَطاِء َنِبيُل

َبْغَداُد َيا َوَجَع الُْعُروَبِة َيا َصدًى

َماَزاَل صْوُتِك َراِسًخا َو َيُقوُل 

َيا أُمَّ أَلٍْف ُكلَّ َما أَْنَشْدُتَها 

َفاِه َيِسيُل َنْبُض الُْفؤَاِد َعىَل الشِّ

َبْغَداُد َما اِْنَطَفئَْت َماَلِمُح َزْهوَِها 

َرْغَم النَِّزيِف َطِريُقَها َموُْصوُل

َها الذََّهِبيِّ انشد  َناِظٌم  َو لَِعرْصِ

لَْحَن الَْحَياِة َو يِف الِْعرَاِق  ُيُطوُل 

أََمِديَنَة ااْلبطال َنْجُمِك َباِزٌغ

َحْيُث الرََّصاَفُة َو النَّدَى َمأُْموُل

َو الَْكْرُخ  َمْعُروٌف  ِبَكْثرَِة َتْمرِِه

َرْمُز الِْجَناِن َو ِبالنَِّسيِم َعلِيُل 

َبْغَداُد َقْد َنَفَضْت َظالََم ُعُصوِرَها 

ِْٕكلِيُل َق َمْجُدَها ا َحتَّى لُِترْشِ

َو لَْيْنَتِصْب ِفيَها َمَقاُم ُفُحولٍَة

اِلِْٕبِن الُْحَسْنِ َفَحرُْفُه َتأِْصيُل

َو أَُبو ُنوَاٍس َما َيزَاُل َكأَْمِسِه

بالشعر ُمْنَتِشًيا  ُيِديُر َشُموُل 

َبْغَداُد َتْبَقى َرْغَم ُكلِّ ِجرَاِحَها 

ِمْثَل النَِّخيِل َو ِعْضٌدَها َمْفُتوُل

ِهيِد َو ُحلُْمَها َبْغَداُد َيا أُمَّ الشَّ

أَْن َترَْتِقي َرْغَم الُْعَداِة َتُصوُل

اَلِم أَُقوُلَها  الْلَُّه  َيا َداَر السَّ

ِميْلَٔ الُْفؤَاِد َفُحبَُّها َتْنِزيُل

لَْو جئُت َيا َبْغَداُد َقبَّلُْت الثَّرَى

وُل  َفْهَو الِْعرَاُق الَْقائُد الَْمْسؤُ

وِنِسيُّ
ُّ

يِن الت ِعَماُد الدِّ

حسن حافظ 

عشق لبغداد

الس�ينما، كم�ا اعرفه�ا ، مث�ول جمايل ب�ن ي�دي الخرافة، 
ومحاول�ة توثيق رسيات الوجود الرسدية، التي لم تس�تطع 
الس�ينما تجاوزه�ا او تحيدها مهما انغمس�ت يف  املكونات 
الصورية االلية،تظل  اللحظة املش�هدية الت�ي قد ال يتجاوز 
زمنها  الهنيهة هي الثيمة الفاعلة واملكون األساس لرسيدية 
ابهاري�ة  تجمع ب�ن االض�اءات والفعل الدرام�ي، وكميات 
التش�خيص الحكائي، وقد ظلت الس�ينما يف الع�راق متأثرة 
بالس�ينما املرصية عىل الخصوص وفية لهذا املنطق الجمايل 
الرسدي، اذ انها لم تس�تطع التخلص من هذا الخطاب الذي 
تعتقد انه الجاذب الوحيد للمتلقي، الذي كثرياً ما يس�أل هل 

القصة حلوة؟
دون االلتف�ات اىل عنارص الرسد الجمايل املس�اعدة واملؤثرة، 
اعت�اد املتلق�ي ان ينتبه اىل الع�ام دون االش�ارة اىل الخاص، 
والتوكي�د عىل ماذية الزمان وامل�كان، وبحكم التوجه املعريف 
اعتمد السارد التلفازي، وهو املخرج ، اىل اعتماد ذات االليات 
واملباني، ال ادغام يف اللقطة املؤسس�ة للمش�هديات الثيمية 
التي تجس�د الفع�ل النهائي والرس�الة االيصالي�ة، لم يبتعد 
نزار الفدعم عن  الفه�م العام، وبخاصة وهو االبن الرشعي 
للقط�ة املرصية، حيث اكتش�ف عال�م الس�ينما ومكوناتها 
االبهاري�ة والصناعية هناك، يحاول نزار الفدعم االندفاع مع 
اللقطات من خالل اش�ارات حركية، يفرضها عىل مجسديه 
الذي�ن ظلت الهيمن�ات االش�تغالية املرسحي�ة مهيمنة عىل 
وجوده�م  وع�ىل مجمل الرسدي�ات الجزئية الت�ي تعد فيما 
بعد الباني االس�ايس للفعل املنشود، عمل الفدعم عىل وضع 
اس�س ما يمكن ان نطلق عليه فلس�فة اللقطة التي تميض 
صوب جدلية املش�هد وتأثريه عىل مسارات التشخيص  الذي 
مايلب�ث ان يكون  ال�روح الفاعل�ة التي 

يطلبها املتلق�ي ويحبث التفاعل معها، تلك التجربة الحيوية 
ابتع�دت عن قصدي�ات الدرام�ا التلفازية، واك�دت برضورة 
التفاعل مع املكان بوصف�ه قيمة حركية تاريخية حتى وان 
كان ح�ارضاً، الدرام�ا اليومية التتعامل م�ع الحدث عىل انه 
ح�ارضاً مثلها مث�ل الرسديات الورقية القص�رية والطويلة، 
تدوي�ن الواقع ه�و محاولة الرخنته، ومع ه�ذا النقل يصبح 
الزم�ان ومكان�ه ارثاً يتوافر ع�ىل قدرات تأثريي�ة ان عمدت 
الكام�ريا ع�ىل تدوينه بش�كل دقي�ق ، وهذه املهم�ة رافقت 
الفدع�م، وعين�ه الرئيوي�ة الت�ي ال تس�تطيع التوثيق داخل 
فضاء منفلت اليرتك اثراً عىل املجسد واملتلقي معاً ومن خالل 
تل�ك االنضباطية املش�هدية ، اوصل الفدعم بيرس وس�هولة 
مرادت�ه ومقاصد ال�رسد ، واندفاعاته الداللي�ة التي قد تمتد 
لحلقات طويلة، وتنتق�ل من مكان اىل مكان وزمان اىل آخر، 
وال يعطي الفدعم اش�ارته البنائي�ة دون تدقيق يف الحوارات 
التجسيدية من حيث التفاعل بن املجسد والكامريا واملتلقي، 
حسابات تمنع الرتابة، وتقيص عن عمد املسافات املشهدية 
الطويل�ة، والتي تش�عر متلقيها بامللل، الفدعم يؤمن بش�دة 
أن االيقاع�ات الصوري�ة الرسيع�ة واالنتق�االت الحذرة هي 
الت�ي تعطي معان�ي الجدة والقبول مع�اًْ ، يعمل عىل تجزأت 
الثيم�ة البس�يطة ان وجدها قادرة ع�ىل االندفاع لخلق جدل 
نفيس لدى املتلقي، ومنحه فرصة االستحواذ عىل املشهديات 
التكويني�ة العام�ة، وه�ذه مي�زة ثابت�ة فيما ش�اهدته من 
رسديات الفدعم، السيمية والتلفازية، ثمة ادراك معريف دقيق 
لقيم اللقط�ة التلفازية وفورقها مع الثيم الس�ينمائية التي 
التتحمل االبطاء الي سبب كان، ال يقف الفدعم متفرجاً عند 
لحظ�ات التصوير، النه يتعامل مع مدير تصويره، وممكنني 
الفعل بحذر وترقب وتفحص، ال ترضيه القناعات الرسيعة، 
واليقب�ل باملمك�ن غري الباعث ع�ىل الرضا واألم�ل معاً، والن 
الدرام�ا وصل�ت اىل ح�د الفن�اء، والت�اليش، اصيب 
الفدعم بالعجز النف�يس، فراح يبحث عن خالصات 
غ�ري قادرة ع�ىل تحقي�ق مرامية، يتاب�ع مهرجان 
هن�اك، ويناق�ش االفكار الت�ي يطلق الش�باب من 
خاللها اخطاباته�م الرسدية القصرية وغري الفاعلة 
اجتماعياً، يظل يرقب عودة الرسديات الفليمية اىل ما 
كانت عليه، ولكن  االمل وحده هو من يشد الفدعم اىل 

صور االحالم وابتكاراتها!!

نزار الفدعم..سردية اللقطة السينمائية

شوقي كريم حسن

 الثقافة: بحث إصدار ترجمة 
عراقية رصينة للقرآن الكريم 
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مصطلحات ادبية
املعايش�ة: يعد مصطلح املعايش�ة من املصطلحات األدبية املهمة 
والت�ي تعن�ي ان يمارس الناقد املعايش�ة م�ع تجرب�ة الروائي يف 
روايته حتى يفهمها ويتفهمها ويدخل يف تفاصيل الكتابة ويصبح 
مش�اهدا حقيقيا ملشاهدها املكتوبة بلغة صورية اقرب اىل الواقع 
فق�راءة العمل الناج�ح تخلق لدى الناقد املعرف�ة والتعمق بافكار 
ومشاعر الروائي حتى يصبح عىل بينة من االجواء التي تدور فيها 

االحداث.
وقد اس�تخدم هذا املصطلح للدالل�ة عىل االنتقال من حالة املعرفة 
النظري�ة اىل حال�ة التجرب�ة العملي�ة. وأصبحت تج�ارب الكتاب 
واألدب�اء تعر بص�دق عن االمكن�ة واالحداث والش�خصيات التي 
يجس�دونها يف اعماله�م وابداعاته�م االدبية.ورسع�ان م�ا اتنقل 

املصطلح اىل ميدان الحروب )املعايشة للمدني لظروف الحرب(.

طرائف من التراث 

احتوته�ا  كث�رية  طرائ�ف  والش�عراء  للعروضي�ن 
كت�ب األدب والس�رية األدبي�ة ومنه�ا ه�ذه الطرفة 
فف�ي احد األي�ام زار احد الش�عراء عروضيا فوجده 
مريضا فس�أله عن حال�ه فكانت اجاب�ة العرويض 
:«مس�تخربن مستخربن مس�تخرب » أي انه اصبح 
خرابا عىل وزن بحر الرجز »مس�تفعلن مس�تفعلن 
مس�تفعل« فما كان من الش�اعر الذي لم س�تغرب 
م�ن رد الع�رويض  اال ان يق�ول له مل�اذا ال تذهب اىل 
» مستش�فن مستشفن مستش�فى« لتلقي العالج 
فضحك االثنان عىل طرافة حديثهما لكونه جاء عىل 
الس�ليقة الش�عرية التي تربط العرويض والش�اعر 

ببحور الشعر العربي وتفاعيلها .
8

الثقافـي

فؤاد معن ليلى ابو مدين

                             تللرى الناقللدة الجزائريللة ليللى بومدني أن قصائد 
ديوان« معراج الحروف« للشاعر فؤاد معن حافلة بالسخاء 
اإلبدايع ذات أبعاد ممتدة عى أرجاء الوطن ،مبينة الشاعر 
بأبعللاده  النسلليب  و  التشللبيب  عللن  و  الوطللن  عللن  كتللب 

اإلنسانية و الحياة و النجوى بضمري القصيدة.

المراقب العراقي/القسم الثقايف...

املراقب العراقي/ متابعة...
نفى الروائي املرصي يوس�ف 
القعي�د الش�ائعات الت�ي ت�م 
التواص�ل  مواق�ع  تداوله�ا 
االجتماعي عن وفاته، واصفاً 
التواص�ل  حس�ابات  بع�ض 

االجتماعي بأنها متوحشة.
وق�ال القعيد، خ�الل مداخلة 
هاتفية ع�ىل قن�اة »النهار«: 
بمواق�ع  عالق�ة  يل  »لي�س 

وال  االجتماع�ي،  التواص�ل 
أع�رف التعام�ل معه�ا، وم�ا 
حدث أمر مؤس�ف؛ ألن الخر 
ل�م يتحدث عن مرض، بل عن 
وف�اة«، مضيف�اً: »أن�ا بخري 

وربنا يسرت«.
القعي�د  يوس�ف  أن  ُيذك�ر 
الرواي�ة  كتَّ�اب  أه�م  م�ن 
العرب�ي  الوط�ن  يف  العربي�ة 
خاص�ة،  م�رص  ويف  عام�ة 

وتع�رِّ روايات�ه ع�ن هموم 
العربي�ة ومعاناته�ا،  األم�ة 
اإلنس�ان  مس�ائل  وتحل�ل 
وأحوال�ه  املع�ارص  العرب�ي 
والسياس�ية  االجتماعي�ة 
والنفس�ية،  واالقتصادي�ة 
ومن أش�هرها »الحرب يف بر 
م�رص«، و«يح�دث يف مرص 
امل�رصي  و«ش�كاوى  اآلن«، 

الفصيح«.

نفي خبر وفاة الروائي المصري يوسف القعيد

أشرب قهوتك ...لقد بدأْت تبرد ...!!
كان يأم�ل حن ي�راك ان يطوَف 
ب�ك الدني�ا بينم�ا تمألنيه�ا انِت 
بالزغاري�د ..ليم�أل كف�ه زه�راً 
وحن�اًء ..وليظف�ر م�ن جدائلك 

شمساً مضيئة ..!!
-ارشْب قهوت�ك ..لقد بدأت ترد 

!!..
ان�ت ل�م ت�رْد عليها ، ب�ل أخذت 
تحاور نفس�ك لش�عٍر حفظته ) 
بردْت قهوتن�ا ...فلنقل ما عندنا 
( انت ال تدري هل كانت تلفظها 
عفوي�ة  ج�اءت  ام  س�اخرًة 
كلماُتها ..ان�ت ال تدري هل كان 
حب�ك يرضع من ث�دي عاقر ..ام 
ان نهركم�ا قد اس�تدار ليش�تَم 
مصّب�ه ..الّحْت علي�ك من جديد 
) ارشب قهوت�ك ,,لقد بدأت ترد 
..!!( ي�ا ام�رأة التي�ه ..ي�ا امرأًة 
تجاهلْت أش�واقه ...م�ا أوحَش 
اللي�ل اذا ل�م يولد يف ثناي�اه نور 
!!ي�ا امرأة اعطيته�ا الثمر ..فلم 
تعط�ك س�وى الحج�ر ..ياامرأة 
م�ن األرض واىل األرض ..انت ما 
أعطيته قمرا ..انت املرأة الشقّية 
..ولهذا س�يكرس جرّة الخوف يف 
وجهك ..فمن له بحاصدة تجرف 
عنه هذا الرتدد ؟ومن سيستبدُل 
الج�رار بالنج�وم ؟ كان يأمل ان 
تتح�ويل اىل عروس لم تولد بعد ؟ 

تصريي�َن حبيبة تس�تحّم بضوء 
القمر..عنده�ا س�وف ل�ن يقف 
امام بابك املغلق ..بل سيكون قد 
أسوارك..فمن  حّدد عمره خارج 
أي�ن لك أن تفك�ري بحرية بعيدا 
ع�ن االنغ�الق ..القام�ة الح�وار 
بصورة مستمرة ، وبارصاٍر دائم 
عىل تخّط�ي الحواج�ز بينكما ؟ 
بدال من وضع العقدة يف املنش�ار 
حينما تش�رتطن عليه: عليك اْن 
تخت�ار .. اما ك�ذا ..اوكذا ؟؟ هذا 
خوف وخذالن ..وعدم اماطة عن 

اللثام ..مرًّة جاءِك صوته ملتاعاً: 
لك�م تتط�اول االس�وار بينن�ا ؟ 
وب�كل ال�رود ال�ذي يعرفه عنك 
،تردين عليه : وم�اذا تريدني ان 
افع�ل ؟ فتجيبها ب�ارصار: مدّي 
قدم�ك خ�ارج أس�وارك ..تحّويل 
..تح�ّويل ..ف�كل يشء في�ك ُيولد 
مث�ل الصب�ح ؟؟ حيات�ي بدونك 
عطش الصحراء ..وانت الينابيع 
والثم�ر ؟ لكن�ك تس�ألينه برود 
اكر: وان�ت ماذا ؟ ف�ريد عليك : 
الزمن عندن�ا يموت ..اهربي من 

..وتس�ألينه م�ن جديد  العتمة 
: اىل اي�ن ؟ ف�ريّد علي�ك :دعينا 
نطرق أبواب املجهول ..ونسافر 
..ويأتي�ك  املجه�ول  الوه�م  يف 
رفضها من جدي�د : ال اقدر ..ال 
اق�در .. وي�رد علي�ك بالج�واب 
: ثمين�ُة ُه�ي اللحظ�ات الت�ي 
تمّر ..س�وف لن تتك�رر ..ومن 
جدي�د تعتذرين له : ال اقدر .. ال 
اقدر ..ويس�ألك بنف�اد صر:لَم 
ورطتن�ي مع�ك اذن ؟ هذه هي 
الفاجع�ة امل�رّة ، إنه�ا مرعب�ة 
أخ�ذت  وهك�ذا  ؟  كالرسط�ان 
تشعر مثل ذلك الشاعر العظيم 
، ال�ذي أصب�ح ع�ىل قصيدت�ه 
ليل�ة  ابدعه�ا  الت�ي  الرائع�ة 
البارحة ..قرأها ملّيا ..خاطبها 
بألم وانكس�ار: يا أشعار الليلة 
البارحة ..لم اعد أرى فيك ما كان 
يرتع�ش يف نفيس من ابداع ، فقد 
أصبحت رم�اداً يف نفيس ..حاول 
ذلك الشاعر أن يعيد إليها وقدتها 
الس�ابقة ..ح�اوَل إن يجد فيها 
أىًس  ..ذاَب  ..ل�م يق�در  ومض�ة 
وكمداً ..ح�اول ان يقول قصيدة 
بديلة عنها..لم يقدْر ..فقد ماتت 
الكلم�ات يف فمه..بعد ان اهتزّت 
األشياء من حوله ..وغاص فيها 

ألق الراري ...!!
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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.

نور 9
على 
نور

العراق  يف  برملانية  كتل  رفضت 
اإللكرتوني  الزواج  عقد  مرشوع 
القضائية  الجهات  تستعد  الذي 
املعنية إلطالقه قريبا، مشددة عىل 
»مخالفات  يتضمن  املرشوع  أن 
اجتماعية  وعواقب  قانوني 
النهج  كتلة  رئيس  مقلقة«.وقال 
الوطني يف الربملان عمار طعمة يف 
بيان إن هناك العديد من األسباب 
منها  املرشوع،  هذا  رفض  وراء 
اإليجاب  القايض  سماع  كيفية 
والتحقق  العاقدين،  من  والقبول 
وانتسابهما  وقوعهما  من 
افرتايض  العقد  ومجلس  إليهما 
طعمة  طبيعيا.وأضاف  وليس 
ويتحقق  القايض  يتأكد  »كيف 
الرشوط  وتوفر  أهليتهما  من 
املتعاقدين  يف  الالزمة  القانونية 
وبعض  اإللكرتوني،  املجال  عرب 
مبارشا  حضورا  تتطلب  الرشوط 

من الطرفيني املعنيني«.
وتساءل »كيف يميز ويتحقق من 
إكراه  حصول  أو  العاقدين  رضا 
األغيار  أو  األقارب  من  وإجبار 
العقد،  عىل أحد املتعاقدين إلجراء 
قد  خطرية  ثغرة  يشكل  ما  وهو 
وإكراه  إلجبار  البعض  يستغلها 
رضاها،  بدون  الزواج  عىل  املرأة 
وقد يحصل هذا اإلكراه دون اطالع 
مجلس  افرتاضية  مع  القايض 
األخرى  الثغرات  العقد«.ومن 
-يتابع طعمة- أن »املادة العارشة 
الشخصية  األحوال  قانون  من 
القايض  حضور  اشرتطت  النافذ 
الزواج  عقد  تسجيل  عملية  يف 
ينطبق  ما  وهو  العاقدين،  بني 
الطبيعي  املجلس  يف  الوجود  عىل 

مشكوك  املتعاقدين،  يضم  الذي 
االفرتايض  الحضور  عىل  االنطباق 
االفرتايض  العقد  مجلس  يف 

)اإللكرتوني(«.
باسم  املتحدث  دافع  جهته  من 
العراق  يف  األعىل  القضاء  مجلس 
عن  بريقدار  الستار  عبد  القايض 
اإللكرتوني,  الزواج  عقد  مرشوع 
أن  وأكد  قريبا،  سينطلق  الذي 

الزخم  تخفيف  هو  منه  الهدف 
وتقليل  املحاكم،  عىل  الحاصل 

الروتني اإلداري عىل املواطنني.
وقال بريقدار يف ترصيحات نرشت 
االلكرتوني  الزواج  عقد  إن  اليوم 
استمارة  سحب  عرب  سيكون 
من  الغرض  لهذا  مخصصة 
وإمالئها  األعىل،  القضاء  موقع 
وإعادة  املطلوبة  باملعلومات 
إرسالها إىل املحكمة املختصة، التي 
املستوصف  إىل  بإرسالها  ستقوم 

ودوائر أخرى إلكمال املعاملة.
الجدل  أن  إىل  بريقدار  وأشار 
بسبب  يأتي  املرشوع  حول  الدائر 
العقد  هذا  عمل  طبيعة  فهم  عدم 
والفائدة  به،  املتعلقة  واإلجراءات 
املتوخاة، مؤكدا أن العقد ال يمكن 
إتمامه من دون حضور الزوجني.

تاريخ الخدمات البلدية في العراق
التي  الخدمات  اوىل  تمثلت  لقد 
بافتتاح  البلدي  الجهاز  بها  اضطلع 
الطرق والشوارع التي ابتدأها مدحت 
دعماً  عهده  يف  البلدية  لقيت  اذ  باشا 
واسع النطاق; فقد وجه اهتمامه اىل 
الرئيسية  للمدن  الداخلية  الشوارع 
التي  بغداد  الخصوص  وجه  وعىل 

كانت شوارعها غري مبلطة
لتجمع  مركزاً  كونها  عىل  عالوة 
فبدأ   ، الشتاء  فصل  يف  والربك  املياه 
اكساء  يف  )الزفت(  مادة  باستخدام 
الشوارع بهدف تسهيل عملية النقل. 
قامت  1317هـ/1899م  سنة  ومنذ 
هدفت  واسعة  بحملة  بغداد  بلدية 
وازقتها.  بغداد  شوارع  اصالح  منها 
افتتاح  تم  الكرخ  منطقة  ففي 
الشهداء  جرس  بني  الواصل  الشارع 
املامون(  )حالياً( والكاظمية )شارع 
 . الرتامواي  قبل  من  استخدم  الذي   ،
ناظم  بغداد  وايل  عهد  يف  افتتح  كما 
حالياً  املعروف  الشارع   ;nbsp&باشا
 1916 سنة  ويف   . النهر  بشارع 
باشا  خليل  والية  ابان  وتحديداً 
ابتدأ العمل بانشاء  )1916 ـ 1917( 
، وعند  ما عرف )بجادة خليل باشا( 
هذا  انجاز  اكمل  الربيطاني  االحتالل 
بشارع  بعد  فيما  الذي عرف  الشارع 
التي  .اما بالنسبة اىل البرصة  الرشيد 

كانت تتمتع باهمية نظرا اىل موقعها 
الجغرايف ، فقد أولت بلديتها اهتماماً 
الشوارع  من  عدد  بافتتاح  متزايداً 
يسري  الذي  الشارع  ومنها  وترميمها 
انجزت  فيما  العشار.  نهر  بمحاذاة 
البلدية ذاتها سنة 1328هـ/1910م 
 ;nbsp&جادة بـ  عرف  ما  انشاء 
تربط  التي  الرشادية   ، شارع(  )أي 
والعشار  البرصة  منطقتي  بني  ما 
املوصل  بلدية  قامت  .فيما  وتنويرها 
منها  الشوارع  من  عدد  بافتتاح 
انجازه  تم  الذي  )الصوافة(  شارع 
جلييل  ال  بك  يونس  رئاسة  ابان 
الوقت  يف   ،  )1883 ـ   1878( للبلدية 
نفسه قامت البلدية بفتح البالوعات 
املنخفضة  االماكن  يف  )القساطل( 
الغرق  اخطار  من  لتقيها  املدينة  من 
لتساقط  نتيجة  له  تتعرض  الذي 
الربيع،  فصل  ابان  الغزيرة  االمطار 
اىل  اسندت  التي  االعمال  ضمن  ومن 
العمري  افندي  حسن  البلدية  رئيس 
)1887 ـ 1891( قيامه بافتتاح احد 
اىل  البيض  باب  من  املمتدة  الشوارع 
بلدية  قامت  فيما  الحكومة.  دائرة 
محمود  رئاسة  فرتة  ابان  املوصل 
 )1908 )1904ـ  بك  رشيف  ال  بك 
)شارع  القشلة  شارع  بافتتاح 
عدد  انشاء  عن  فضالً  االن(  العدالة 

التي  العرضانية  الشوارع  من 
واملؤدية  الشارع  هذا  من  تتفرع 
مجاهد  )جامع  االحمر  جامع  اىل 
االوىل  العاملية  الحرب  الدين(.وقبيل 
الشوارع  من  عدد  افتتاح  جرى 
وشارع   ، النجفي  شارع  منها 
نينوى الذي تم افتتاح املرحلة االوىل 
 . م   1914  ;nbsp&/هـ منه1332 
النبي  شارع  توسيع  اىل  باإلضافة 
هذه  نسبت  حيث   ;nbsp&جرجيس
نظيف  سليمان  الوايل  اىل  االعمال 
الذي   ) م   1914  ;nbsp&ـ  1913(
كان يرشف بنفسه عىل هذه االعمال 
كان  التي   ، املوصل  بلدية  باسم 
ونتيجة  افندي،  أمني  آنذاك  يرأسها 
توقف  بغداد  اىل  املذكور  الوايل  لنقل 
)النجفي  شارعي  باكمال  العمل 
الربيطانية  القوات  لتكمل  ونينوى( 
املجال  هذا  بعد.ويف  فيما  انجازهما 
بعض  االقضية  لبلديات  كان 
االنجازات فعىل سبيل املثال ال الحرص 
لسنجق  التابعة  اربيل  بلدية  قامت 
كركوك بافتتاح شارع الرساي الذي 
ابان  افتتاحه  يتم  شارع  اول  عد 
املـهام  ومن   ;nbsp&.املرحلة تلك 
جـهاز  الـى  اوكـل  الـتي  االخـرى 
البـلدية الـقـيام بـها انشـاء عـدد 
الـواليات  مـراكز  يف  الـجسور  من 

وفـي االقـضـية والنـواحي . فـفي 
ابـدت   . 1303هـ/1885م  سنة 
اسـتعدادها الكـمال  بـغداد  بـلدية 
احـد الجسـور يف الفـلوجة. فـضالً 
الجسور  من  لـعدد  انشـائها  عن 
كما  عانة،والكوتوالفلوجة.  يف 
ناظم  والية  خالل  البـلدية  اعـلنت 
مناقصة  عن  )1910ـ1911(  باشا 
تشييد جرس حديدي يف والية بغداد. 
ويرجح  ينفذ.  لم  املرشوع  ان  اال 
تنفيذ  عدم  سبب  الدارسني  بعض 
املذكور. الوايل  نقل  اىل  املرشوع  هذا 
عدد  تعمري  البلديات  اىل  اسند  كما 
كانت  التي  الخشبية  الجسور  من 
اثناء  يف  املستمر  لالنقطاع  تتعرض 
الجرس  ومنها  الفيضان،  مواسم 
بغداد  جانبي  يربط  الذي  الخشبي 
بلدية  قامت  اذ   ، والرصافة  الكرخ 
والكثر  الجرس  هذا  بتعمري  بغداد 
من مرةوامام االنقطاعات املستمرة 
ناشدت  الجرس  لها  تعرض  التي 
بغداد  بلدية  بابل(  )صدى  جريدة 
برضورة تفقد أحوال الجرس وإجراء 
اإلدامة املستمرة عليه.ونظراً لطبيعة 
من  واسعة  بشبكة  املتصلة  البرصة 
كان   ، والقنوات  الرئيسية  االنهر 
والقناطر  والجسور  املعابر  إنشاء 
احد ابواب الرصف الرئيسية مليزانية 

االساس  هذا  وعىل   ، البرصة 
 ، الجسور  من  عدد  انجاز  تم 
1311هـ/1893م  سنة  ففي 
نهر  عىل  للسابلة  جرس  انشئ 
جسور  انشاء  اعقبه   ، الخندق 
والبريج   ، ومنها)الدروبي  اخرى 
من  عدد  اقيم  كما   ، والبدعة(   ،
االنهار  من  بعض  عىل  الجسور 
ونهر   ، الرساجي  نهر   ، ومنها 
ونهر   ، الحرب  ونهر   , الحمدان 
الخورة ، فضالً عن تعمري عدد من 
 ، الجلبية  جرس  ومنها  الجسور 
 ، والصبخة   ، والعبايس   ، والفريس 
ويف سنة 1315هـ/1897م اعادت 
الذي  الجرس  تعمري  البلدية  هذه 
الزبري. ـ  البرصة  طريق  عىل  يقع 
انيطت  التي  االخرى  الخدمة  اما 
بانارة  البلدية فقد تمثلت  بالدوائر 
الطرق والشوارع ، يف حني لم تملك 
الدور  النارة  مرشوع  اي  البلديات 
بالنفط  املضاءة  الفوانيس  سوى 
ابتدأ العمل بها يف بغداد سنة  التي 
لم  انها  اال  1292هـ/1875م، 
سبيل  فعىل   ، كلها  بغداد  تشمل 
املثال قامت بلدية بغداد االوىل سنة 
معظم  بتنوير  1295هـ/1878م 
حدودها  ضمن  تقع  التي  املناطق 

بالفوانيس. 

ر  صا و
بعضهم 

لكي ينظر  تحتها 
ا  يكتشفو
عىل  بطنها  يف  الكامن  الحصان 
املعقول  من  يكن  لم  إذ  زعمهم 
حصان  غري  من  عربة  تسري  أن 
الرحلة  تلك  قائد  كان  يجرها.« 
عائلة  من  فوربس،  ديفيد  هو 
يف  تشتغل  األصل،  أسكتلندية 
تركيا  من  السوس  عرق  تصدير 
املتحدة، ولهم  والواليات  أوروبا  اىل 
رشكة تدعى »ماك أندرو وفوربس« 
يف الواليات املتحدة، وللرشكة فروع 
يف أسطنبول واألسكندرونة وكذلك 
يف  لوينغريك  يذكر  كما  البرصة  يف 
املطبوع  العراق  تاريخ  عن  كتابه 

عام 1953.
وبصحبة ديفيد فوربس كان هناك 
سائق السيارة ويدعى واط، وكذلك 
ميكانيكي من مدينة األسكندرونة 
اىل حلب يف  السيارة  أنطلقت  حيث 
طريقها اىل بغداد، ويف مدينة حلب 
وكذلك  طباخ  باملجموعة  التحق 
وكان  للطريق.  كدليل  البدو  أحد 
قد تم وضع خزانات وقود إضافية 
لوضع  خزان  وكذلك  السيارة  اىل 
بعض اللوازم اإلضافية من فؤوس 
ديفيد  وضع  وحبال.  وجرافات 
أحدى  يف  طويلة  مقالة  فوربس 

فيها  يصف  األمريكية  املجالت 
تلك الرحلة.

الرحلة من حلب اىل بغداد
من  حلب  اىل  الوصول  بعد 
نة  و ر سكند أل ا
فيها،  واألسرتاحة 
اىل  الرحلة  أنطلقت 
يوم  فجر  مع  بغداد 
ثنني  أل ا
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ترشين الثاني 1908. 
صادف ليلة األنطالق أمطار غزيرة 
الطريق كان سالكاً  أن  أال  يف حلب 
اىل حد ما، تتخلله بعض الصعوبات 
يف اجتياز األرايض الوعرة والوديان 
معوقات  اىل  إضافة  املتعددة. 
الصباح  يف  القارس  فالربد  أخرى، 
السيارة وكذلك  كان يؤخر تشغيل 
طريق  عن  الصحراء  رمال  وصول 

الوقود  مصفى  اىل  الوقود  خزان 
)الفلرت(، حيث تم تنظيف املصفى 
مرات عديدة منذ األنطالق من حلب 
يوم  يف  بغداد.  اىل  الوصول  حتى 
وصلت  الثاني  ترشين   18 األربعاء 
حيث  ديرالزور،  مدينة  اىل  السيارة 
قد  كان  الذي  بالوقود  التزود  تم 
أرسل سابقأ ووضع يف أحد خانات 
لتجمع  مدعاة  هذه  وكان  املدينة. 
لرؤية  األهايل  من  كبرية  أعداد 
الرشطة  تدخل  يتطلب  ما  السيارة 

لتفريق تلك الجماهري.
مدينة  اىل  الرحلة  وصلت 
القائم  بمدينة  )عانه( مروراً 
وملدينة  الشهر،  من   19 يوم 
رائع  جغرايف  موقع  عانه 
وادي  سهل  يف  وفريد 
يخرتق  حيث  الفرات، 
املدينة  جانب  النهر 
ضيق  طويل  شارع  وهناك 
الوادي  حافة  بني  أميال  لعدة 
كان  القريبة.  البيوت  وحيطان 
الزقاق  هذا  أخرتاق  السيارة  عىل 
الطويل وبصعوبة للوصول اىل خان 
يسع  الخان  باب  يكن  ولم  املدينة، 
السيارة  فرتكت  السيارة  لدخول 
التايل  اليوم  يف الشارع حتى صباح 

مغلقة الشارع تماماً أمام املرور.
الرشكات  كانت  الفرتة  تلك  يف 
األملانية تقوم بأعمال مد خط سكة 
األنضول،  عرب  بغداد-برلني  حديد 
ذلك  بتحقيق  تأمل  الناس  وكانت 

بغداد  بني  بالنتقل  الكبري  الحلم 
وأسطنبول بسهولة. وحينما وصل 
عانه،  اىل  بسيارته  فوربس  ديفيد 
التلغراف يف املدينة  يقال أن مأمور 
سارع إلبالغ بغداد »لقد وصل أخرياً 
اىل  طريقه  يف  )القطار(  الشمندفر 

بغداد.«
كانت خطة ديفيد فوربس بالعبور 
الفرات  نهر  األخرى من  الضفة  اىل 
يف مدينة عانه، فتم احضار عبارة 
يف اليوم التايل، لكن كانت املشكلة يف 
صعوبة تحميل السيارة اىل العبارة، 
يف  الفرات  مياه  ضحالة  اىل  أضافة 
بالنزول  عانه  أهايل  أقرتح  عانه. 
حيث  املدينة  عن  الساعة  زهاء 
تكون املياه أكثر عمقاً وربما هناك 
أرض اسهل لتحميل السيارة. خلق 
اىل  فالوصول  جديدة،  مشكلة  هذا 
العديد  العبور  يتطلب  املنطقة  تلك 
املخصصة  والسواقي  الرتع  من 
فقيض  الزراعية.  األرايض  لسقي 
اليوم  ذلك  نهار  أوقات  معظم 
الوصول  حتى  السواقي  تلك  بردم 
من  يكن  ولم  املطلوب،  املكان  اىل 
لتحميل  األرض  تهيئة  السهل 
حل  عندما  العبارة  اىل  السيارة 
الظالم. يف صباح اليوم التايل، وكان 
يوم جمعة، صادف مرور مجموعة 
طريقهم  يف  بغداد  من  الجنود  من 
يف  كبرياً  عوناً  فكانوا  ديرالزور،  اىل 
تحميل السيارة اىل العبارة وأنزالها 
وكان  النهر،  من  األخرى  الجهة  يف 

األمر يف غاية الصعوبة حيث كادت 
السيارة ان تنحدر يف النهر يف أحدى 
بعد  اال  العملية  تتم  ولم  اللحظات، 

منتصف النهار.
كان  بغداد  اىل  عانه  من  الطريق 
من  وكان  األوقات،  أغلب  يف  سهالً 
وبدون  رسالة  كتابة  حتى  املمكن 
األحيان  بعض  يف  لكن  صعوبة، 
للغاية،  خطراً  الطريق  يكون 
اىل  أدت  الصخرية  املناطق  فبعض 
وحينما  األطارات.  من  عدد  أتالف 
الحت يف األفق مآذن وقباب الصحن 
الكاظمي قبل املغيب يف يوم 23 من 
أحد  يف  جديد  عطل  حدث  الشهر 
األنابيب  جميع  وكانت  االطارات، 
)الجوب(  الداخلية  املطاطية 
االحتياطية قد نفدت فكان البد من 
ملء االطار بالحشائش واملزروعات 
اىل  الوصول  حتى  ببطء  والسري 
العبور  السيارة  تتمكن  لم  بغداد. 
الوقود  نفذ  عندما  الرصافة  اىل 
الجرس،  من  بالقرب  بالكامل 
يف  امليكانيكي  مع  السيارة  فرتكت 
الكرخ.  القريبة يف  العربات  حظائر 
يقول ديفيد فوربس يف اليوم التايل 
رجعت لتفقد السيارة وكانت هناك 
جمهرة كبرية من الناس يف الشارع 
وكان  الكراج  مدخل  اىل  الضيق 
أجور  يستويف  الكراج  صاحب 
السيارة.  ومشاهدة  الدخول  لقاء 
فقد أشيع يف بغداد بأن الشمندفر 
رغبة  كانت  بغداد.  اىل  وصل  قد 
اىل  بالسيارة  بالعودة  فوربس 
وعدم  الوقود  نفاد  لكن  الشام 
إذ  ذلك  بغداد، حال دون  توفره يف 
 136 استهلكت  قد  الرحلة  كانت 
من  لرت(   500 من  )أكثر  غالوناً 
الوقود، وكذلك إصابة السائق واط 
امللوثة  املياه  بالتيفوئيد من رشب 
فوربس  ديفيد  ترك  الطريق،  يف 
السيارة يف بغداد ورحل اىل البرصة 

ومنها اىل الهند عائداً اىل بالده.
تذكر الكثري من األدبيات العراقية 
من  أول  كان  بابان،  حمدي  أن 
فربما  بغداد،  يف  سيارة  امتلك 
فوربس  تركها  التي  السيارة  أن 
لحمدي  ملكاً  أصبحت  ذاتها  هي 
املصادر  تلك  أن  خصوصاً  بابان، 
السيارة  وصلت  كيف  لنا  ترو  لم 
بابان  حمدي  وكان  بغداد.  اىل 
يف  عضو  وهو  بغداد  أغنياء  من 
يف  بغداد  ملدينة  البلدي  املجلس 

العهد العثماني.

الزواج اإللكتروني يثير
 جدال واسعًا والبرلمان يرد 

رحلةمن حلب الى بغداد..تاريخ اول سيارة تدخل العراق 
في مساء يوم األثنين 23 تشرين الثاني من عام 1908 وصلت بغداد أول سيارة 

قادمة من مدينة حلب عبر الصحراء الغربية. ولم يكن الحدث بالطبع عاديًا، حيث يصفه 
الدكتور علي الوردي في الجزء الثالث من اللمحات صفحة 240، فيقول: »وفي عام 

1908 وردت الى بغداد من حلب أول سيارة، فخرج أهل بغداد للتفرج عليها،



“منذ 4 سنوات بت أمتلك ثالث بطاقات اتصال 
مضطر  وأنا  العراق  يف  املوبايل  رشكات  لجميع 
لكل  معني  بمجال  الخدمة  سوء  بسبب  لذلك 
منها”، بهذه الكلمات يصف املواطن من مدينة 
خدمات  وضع  جمال”  “مصطفى  املوصل 

الهاتف النقال يف العراق.
ويعمل  عاما   30 العمر  من  يبلغ  الذي  جمال 
مشكلة  عن  يتحدث  البضائع  لنقل  رشكة  يف 
شبكات االتصاالت يف البالد، ويؤكد أن الخدمات 
وربما  سيئة،  االتصال  رشكات  تقدمها  التي 
تتوفر خدمة واحدة يمكن االستفادة منها، فعىل 
سبي املثال، إحدى الرشكات تقدم خدمة أنرتنت 
البأس بها، و أفضل من غريها، واألخرى لديها 
تغطية اتصال أفضل يف مناطق معينة من دون 
من  أفضل  عروض  لديها  أخرى  ورشكة  أخرى، 

الرشكتني األخريني.
الكثريين  قصص  من  واحدة  ”جمال“  قصة 
القانونية،  الرقابة  غياب  من  يشكون  الذين   ،
التي  العراق،  يف  املستهلك  حماية  وقوانني 
عىل  رادع،  دون  االتصال  رشكات  تنتهكها 
حساب املواطن، الذي أمىس ضحية جشع هذه 

الرشكات، ومع غياب البديل النوعي.
فمنذ أعوام ورشكات االتصاالت يف العراق تهدف 
الخدمة  جودة  حساب  عىل  مبيعاتها،  زيادة  إىل 
النقال  الهاتف  رشائح  عدد  بات  حيث  املقدمة، 
املباعة يف العراق توازي عدد سكان البالد بحسب 
يؤكد  الذي  شاكر”  “محمد  االتصاالت  مهندس 
تعد  العراق  يف  النقال  الهاتف  رشكات  أن  عىل 
وأن  العالم،  مستوى  عىل  الرشكات  أسوأ  من 
الرشكات  هذه  خدمة  سوء  وبسبب  العراقيني 

اضطروا لرشاء أكثر من رشيحة اتصال.
تقني  مركز  يف  يعمل  الذي  شاكر  ويضيف 
غياب  أن  بغداد  العاصمة  يف  للمعلوماتية 
االتصال،  رشكات  وتبعية  الحكومية  الرقابة 
الحكومة  تستطيع  ال  رشكات  منها  جعلت 
الخدمات  تراجع  إىل  أدى  الذي  األمر  مواجهتها، 
العراقيون القتناء  شيئا فشيئا، وبالتايل يضطر 
تلبية  الرشكات  مختلف  من  االتصال  رشائح 

الحتياجاتهم املكانية وظروف عملهم.
الرشكات  هذه  تستمر  أن  املعقول  من  ليس 
بالعمل يف البالد وهي ال تقدم أي خدمات جيدة 
للمواطنني يف ظل ارتفاع أجورها وامتناعها عن 

سداد ما بذمتها من رضائب للدولة
سوء الخدمة

بالوعود  وإخالل  ورديئة  سيئة  “خدمات 
لجنة  عضو  يصف  الكلمات  بهذه  والعقود” 

رشكات  حال  حاتم”  “عدي  النيابية  الخدمات 
أن  العراق، موضحا يف حديثه  يف  النقال  الهاتف 
جميع الرشكات وهي آسيا سيل وكورك تيليكوم 
وزين العراق لم تِف برشوط العقود املربمة مع 
لتلك  الفنية  باملواصفات  تلتزم  ولم  الحكومة 

العقود يف توفري الخدمات االتصالية للعراقيني.
تستمر  أن  املعقول  من  ليس  أنه  حاتم  وأضاف 
تقدم  ال  وهي  البالد  يف  بالعمل  الرشكات  هذه 
ارتفاع  ظل  يف  للمواطنني  جيدة  خدمات  أي 
من  بذمتها  ما  سداد  عن  وامتناعها  أجورها 
رضائب للدولة، مؤكدا عىل أن الوضع املزِر لهذه 
الرشكات أجرب املواطن العراقي عىل اقتناء أكثر 
ذويه  مع  التواصل  من  يتمكن  كي  رشيحة  من 
الشبكة يف جميع  أعماله بسبب ضعف  وقضاء 

املدن العراقية.
“حسني  النيابية  القانونية  اللجنة  عضو  أما 
منه:  نسخة  تلقينا  بيان  يف  فأكد  العقابي” 
الذي  املرشف  املوقف  واعتزاز  بفخر  “تابعنا 
اتخذه القضاء العراقي إزاء ملف عقود تراخيص 
بإيقافها  والئياً  أمراً  واصداره  النقال  الهاتف 
التي أقامها أعضاء مجلس  الدعوة  لحني حسم 
هذه  بتجديد  الحكومة  قيام  خلفية  عىل  النواب 
رشكات  أداء  يف  الكبرية  السلبيات  رغم  العقود 
يف  وتلكؤها  خدماتها  وسوء  النقال  الهاتف 

تسديد ما بذمتها من ديون”.

القضاء  من  يأمل  أنه  بيانه  يف  أضاف  العقابي 
وإصدار  للضغوطات  الخضوع  عدم  العراق  يف 
استجابة  العقود  تلك  بإلغاء  حاسما  حكما 
تصاعدت  التي  العراقي  الشعب  أبناء  ملطالب 
الرشكات  لتلك  للتجديد  رفضا  األخرية  اآلونة  يف 

البائسة، بحسب نص البيان.
عبد  “محمد  الربمجيات  مهندس  ويكشف 
الهاتف  رشكات  إحدى  يف  عمل  والذي  املنعم” 
النقال حتى عام مىض عن أن جميع الرشكات 
ال  رشكة  كل  وأن  خدماتها،  يف  متشابهة 
من   %45 من  ألكثر  لالتصاالت  تغطية  تؤمن 
اإلنرتنت  خدمة  أن  عن  فضال  البالد،  مساحة 
توصف  أن  من  أقل  وهي  للغاية  سيئة  املقدمة 
االنرتنت  رسعة  أن  إذ  الثالث،  الجيل  بشكبات 
بت/  كيلو   150 تتجاوز  ال  حاالتها  أفضل  ويف 
عىل  االنرتنت  خدمة  اعتماد  عن  فضال  ثانية، 
أن  إىل  ذلك  أدى  وبالتايل  االتصالية  التغطية  قوة 
يقتني العراقيون رشيحتني وأكثر من أجل تلبية 

احتياجاتهم يف االتصاالت.
الدول  غالبية  أن  حديثه  يف  املنعم  عبد  ويضيف 
ما  تضاهي  نقال  هاتف  رشكات  فيها  النامية 
أنه ومن  اعتبار  املتقدمة، عىل  الدول  موجود يف 
ناحية ربحية، فإنه كلما تحسنت الخدمة زادت 
األرباح، إال أن تبعية رشكات االتصال السياسية 
أدت إىل أن تكون الرشكات الثالث هي املتحكمة 

بقطاع االتصاالت من دون السماح ألي منافس 
بدخول السوق العراقي، عىل حد قوله.

رسقة بال حدود
فضال  االنرتنت،  وخدمة  االتصال  أجور  إرتفاع 
املستهلك  كاهل  من  أثقلت  الرصيد،  رسقة  عن 
عبد  “محمد  املهندس  يؤكد  حيث  العراقي، 
رشكات  عمل  عىل  اطالعه  خالل  ومن  املنعم” 
يعد  العراق  إن  العالم،  دول  باقي  يف  االتصاالت 
االتصال فضال عن ضياع رصيد  األعىل يف كلفة 

املشرتكني بخدمات وصفها بـ )الخادعة(.
مزايا  تطرح  الرشكات  جميع  أن  اىل”  مشريا 
وعروض مغرية يف ظاهرها، سيئة يف جوهرها، 
وبالتايل يتجه بعض العراقيني اىل االشرتاك بهذه 
خالل  الخدمة  لهم  تفّعل  وبالفعل  الخدمات، 
دقائق، إال أنهم وعندما يكتشفون سوء العرض 
يحاولون  فإنهم  له،  تعرضوا  الذي  الخداع  أو 
إلغاء الخدمة أو امليزة، غري أن ذلك صعب للغاية، 
أن  ينبغي  االتصال  رشكات  عمل  جوهر  أن  إذ 
الساعة،  مدار  عىل  متاح  الزبائن  خط  يكون 
يف  االتصال  رشكات  جميع  يف  متوفر  غري  وهذا 
تستمر  الرشكة  أن  باملحصلة  يعني  ما  البالد، 
من  رغبة  دون  من  الخدمة  أجور  باستقطاع 
الزبون، ومن دون مقدرته أو معرفته بالكيفية 

التي تلغى بها.
ما  سيئة،  االتصال  جودة  أن  املنعم  عبد  ويؤكد 

يؤدي إىل انقطاع االتصال مرات عديدة خاصة يف 
املناطق التي ال تحظى بتغطية جيدة، وهذا يعد 
أحد أكثر املمارسات شيوعا يف رسقة املشرتكني 
التي  العائدات  أن  كاشفاً،  الرشكات،  قبل  من 
مليارات   4 عن  تقل  ال  الرشكات  هذه  تحققها 
مليار  عن  يقل  ال  ربح  وبهامش  سنويا  دوالر 

دوالر.
املستحيل عىل  الفاسدين جعلت من  أن سطوة 
الحكومة أن تؤسس شبكة وطنية قوية أو أن 

تدعو رشكات اتصال عاملية للعمل يف البالد
تبعية الرشكات

االتصاالت  وزارة  يف  مسؤول  مصدر  يكشف 
العراقية عن أن جميع رشكات الهاتف النقال 
يف العراق تتبع جهات فاسدة يف الحكومة، 
إذ أوضح يف حديثه أن رشكة كورك تيليكوم 
يمتكلها الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
فيما يحىض االتحاد الوطني الكردستاني 
بنسبة كبرية من أصول رشكة آسيا سيل 
محافظة  يف  الرئيس  مقرها  يقع  التي 

السليمانية.
العراق،  زين  برشكة  يتعلق  فيما  أما 
هذه  أن  عىل  حديثه  يف  املصدر  فأكد 
باألساس  عراقية  ليست  الرشكة 
وهي خليجية، غري أن االكتتاب عىل 
عليه  استحوذت  العراق  يف  أسهمها 

جهات فاسدة.
الحكومة  تأسيس  عدم  سبب  وعن 

اآلن،  حتى  وطنية  اتصاالت  لرشكة 
كشف املصدر –فّضل عدم الكشف عن 

هويته -؛ عن أن وزارته كانت قد أسست 
بالفعل رشكة هاتف نقال تحت مسمى الرشكة 
بعض  يف  محدودا  يزال  ال  عملها  لكن  الوطنية، 
مناطق العاصمة بغداد وبعض األحياء واملراكز 
التجارية يف املحافظات، الفتا إىل أن تكلفة إنشاء 
رشكة هاتف نقال باهض جدا وال قدرة للوزارة 
عىل تحمل التكاليف، مقرتحا أن تعمل الحكومة 
للعمل  العاملية  الرشكات  من  مزيد  دعوة  عىل 
الخلوية. االتصاالت  قطاع  يف  االستثمار  بمبدأ 
حديثه  يف  فأكد  املوىل”  الله  “عبد  الصحفي  أما 
بالقول: “سافرت للعديد من بلدان العالم ودول 
وسوريا  واألردن  تركيا  مثل  العراقي  الجوار 
أن  واكتشفت  الخليج،  دول  وبعض  ومرص 
العراق يعاني من أعىل تكلفة يف االتصال فضال 

عن أسوأ خدمة”.
ويضيف املوىل أن العراق يعد أسوأ بلد يف الرشق 
النقال،  الهاتف  برشكات  يتعلق  فيما  األوسط 

مشريا 
ىل  ن إ أ

الحكومة رشيكة يف الفساد الحاصل من خالل 
االتصال  إعمارها وتشغيلها لخطوط  عدم 
عن  جلها  توقفت  التي  )البداالت(  األريض 
 ،2003 عام  األمريكي  الغزو  منذ  العمل 
وبالتايل كان يمكن للعراقيني التواصل عرب 
الخطوط األرضية عند التواجد يف مكاتبهم 
أو البيوت، غري أن غياب الخطوط األرضية 
أرباح  من  ضاعف  التكلفة  منخفضة 
العراقي. املواطن  حساب  عىل  الرشكات 
فمع انعدام الرقابة القانونية، وعدم وجود 
املنافسة  املستهلك، وغياب  قوانني لحماية 
ضحية  العراقي،  املواطن  يبقى  الحقيقية، 

الستغالل رشكات االتصاالت يف العراق.

سكنة  من  املواطنني  من  عدد  ناشد 
حي الرضا قرب تقاطع الجمهورية يف 
املياه  بسحب  املعنية  الجهات  البرصة 
التي مألت الشارع الرئييس عىل جانبيه 

بسبب كرس يف إنبوب إسالة.
التي  املياه  إن  مناشدتهم  يف  وقالوا 
إسالة  ماء  إنبوب  كرس  بسبب  فاضت 
قولهم،  حسب  للبرتوكيمياويات  تابع 
أوشكت عىل الدخول إىل منازلهم، فيما 
البرصة  نفط  رشكة  شارع  أغرقت 
املكينة بجانبيه وممر )سايد( الذهاب 
بصعوبة  تسبب  ما  التجاري،  للشارع 
تلك  رصدت  قد  املركبات.وكانت  سري 
عىل  نرش  فيديو  خالل  من  الحالة 
التواصل  ومنصات  االلكرتوني  املوقع 

االجتماعيد.
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كسر بإنبوب مياه يغرق شارعا وسط البصرة 

النج�ف  يف  يوج�د 
 300 الس�ام  ح�ي 
عامةواخ�ذت  س�احات 
املواطني�ن  قب�ل  م�ن 
وعملوهاحدائ�ق خاص�ة 
له�م وه�ي ملكي�ة عامة 
وق�د تج�رؤا ع�ى امللكية 
العام�ة وتجمعات ألناس 
يف وق�ت حظ�ر التج�وال 
ه�ذة  متابع�ة  ارج�وا 
الحدائق التي تجرأ البعض 

عى ملكية الدولة.

أعلنت دائرة مجاري قضاء الزبري غرب البرصة عن القيام بحملة لصيانة شبكات )منهوالت( مجاري األمطار يف 
املناطق املخدومة استعداداً ملوسم األمطار، فيما بينت أنها أكملت صيانة كافة مضخات الغاطسات يف محطات 
املعالج�ة مع اس�تبدال أغطية املنهوالت.وقال مدير الدائ�رة زهاء خلف للمربد إن ك�وادر دائرة املجاري رشعت 
بحملة واس�عة ضمن خطتها للصيانة املوسمية بتسليك شبكات املجاري وصيانة املحطات الرئيسية يف مناطق 
العرب والشمال ومدخل القضاء من جهة دائرة اإلطفاء باإلضافة إىل شارع ومنطقة الجاهزة والكمرك ومنطقة 
الزهريية.وتاب�ع إن الحمل�ة تش�مل صيانة أكث�ر من 1800  »لكلي�ات« األمطار باإلضاف�ة إىل 800 منهولة مع 
تنظيف األحواض ملحطات معالجة األمطار وصيانة مضخات الغاطس�ة، مش�رياً إىل أن جميع تلك األعمال تقع 
ضمن املناطق املخدومة بش�بكات املجاري التي سيتم تسليكها بالكامل.فيما جدد خلف مطالباتها السابقة إىل 
الجه�ات األمني�ة والحكومية للحد من ظاهرة رسقة أغطية املنهوالت من الش�وارع من خال دوريات الرشطة 

فيما طالب املواطنن بالتعاون واإلباغ عن حاالت الرسقة.

حملة لصيانة شبكات مجاري األمطار بالزبير 

شركات اإلتصاالت في العراق.. خدمات رديئة، أجور مرتفعة ورقابة مفقودة

التجاوز على
 الممتلكات العامة

 مواطنون يكشفون عن معاناتهم األمرين حال 
مراجعة الدوائر الخدمية ! الخشية من اإلصابة 
الذي  املصطنع  الزحام  نتيجة  املتفيش  بالوباء 
يسهم املعقبون وغرمائهم املوظفون املرتشون 
السائد  التقليدي  الروتني  يف صناعته فضال عن 
نقوى  نعد  »لم  مؤكدين  الدوائر،  إجراءات  يف 
والتعب  بالخوف  مليئة  حياة  يف  اإلستمرار  عىل 

لشديدين«.
ويالتهم  عن  تحدثوا  بابل  محافظة  ففي 
تشهدها  التي  املأساوية  والحالة  املستدامة 
واحتقار  املحافظة  يف  الدولة  دوائر  من  العديد 
لتمشية  املراجعة  أثناء  لهم  املوظفني  بعض 
معاملة ما وتعامل بعض املوظفني مع املواطنني 
نفعية  واحيانا  مزاجية  انتقائية  بطريقة 
ومحاولة إذالل للناس وابتزازهم للحصول عىل 

بعض املال السحت.
املواطن )ع .ص .ج( أعرب عن امتعاضه الشديد 
الخدمية سيما  املحافظة  أداء معظم دوائر  من 
لألعصاب  باملحطمة  يصفها  التي  الرضيبة 
هذه  وضع  يتم  ال  ملاذا  متسائالً  واملال  والجهد 
وكرب  بعلية  الناس  مع  تتعامل  التي  الدوائر 
والتعقب  املراقبة  طائلة  تحت  وابتزاز  وفساد 
املتواطئني  مدرائها  لتغيري  واملراجعة  والتقييم 

تارة مع الفساد اإلداري واملايل واملستفيدين تارة 
أخرى ؟؟! .

الدكتور  العراقي  الربملان  يف  السابق  النائب 
الرشوة  ظاهرة  »تفيش  عزا  السويدي  حيدر 
واملحسوبية واالبتزاز يف بعض الدوائر إىل ضعف 
لثقافة  امللحوظ  والتفيش  الرقابي  الجانب 
دوائر  بعض  عىل  والسياسية  الحزبية  الهيمنة 
الدولة«، الفتاً إىل أن »املجتمعات الغربية تعتمد 
منهجاً  املؤسيس  والفكر  القانون  دولة  معايري 
وقضاياهم  الناس  حاجات  مع  التعاطي  يف 
حيال  والحاكم  الحزب  ملفهوم  البتة  وجود  وال 
من  »االستفادة  إىل  داعياً  القانون«،  تطبيق 
وطي  املؤسساتية  الخدمية  الشعوب  تجارب 
الهوية  مبدأ  لتعزيز  واالبتزاز  الرشوة  صفحة 
أشار  متصل  سياق  للوطن«.ويف  واالنتماء 
سيفان  األستاذ  اإلجتماعي  الشأن  يف  الباحث 
الرشوة  ظاهرة  »لشيوع  أن  اىل  الجبوري 
عىل  خطرية  انعكاسات  مجتمعيا  وتمددها 
تمزق  يعني  ما  للمجتمعات  التحتية  البنية 
انهيارات  إىل  وصوالً  ووهنه  اإلجتماعي  الجسد 

غري محمودة العواقب«.
الكاتب والصحفي املعروف رئيس شبكة اإلعالم 
العراقي األسبق محمد الشبوط أعترب أن »الرتدي 
نتائج  نتيجة من  الحكومية هو  الدوائر  اداء  يف 
للمجتمع،  الحضاري  املركب  يف  الحاد  الخلل 

وتحسني االداء مرتبط باصالح هذا الخلل«

عزت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاع اإلصابات بفريوس كورونا يف 
البالد اىل عدم تنفيذ العقوبات بحق املخالفني.

نقلتها  ترصيحات  يف  الجمييل  حازم  الصحة  وزارة  وكيل  وقال 
الوكالة الرسمية، إن »استمرار تسجيل اإلصابات ب كورونا مؤرش 
إىل  العقوبات بحق املخالفني أدى  خطري«، مؤكدا أن »عدم تنفيذ 

الزيادة بعدد اإلصابات«.
بفتح  قرارات  اتخاذ  استدعى  االقتصادي  البلد  »وضع  وتابع، 
الحظر«، الفتا اىل أن »إجراءات وزارة الصحة تنصبُّ حول توفري 

ة واألوكسجني«. املستشفيات واالرسَّ

الصحة: عدم تنفيذ العقوبات بحق 
المخالفين أدى إلى زيادة اإلصابات بكورونا

ش�كا عدد من املواطنن يف منطقة القبلة بمحافظة البرصة، من تكدس النفايات 
امام منازلهم وعدم رفعها من قبل كوادر البلدية ضمن قاطع القبلة.

وق�ال عدد منه�م للمربد، ان الك�وادر العاملة عى رف�ع النفاي�ات تتأخر برفعها 
وازالتها من امام الدور الس�كنية ما ادى اىل تذمر املواطنن، مشرياً اىل ان كابسات 
النفايات لم يكن لها جدول زمني محدد لدخول املنطقة ولم تكن بأوقات منتظمة 

وهذا يسبب مشكلة بتدسها، وفقاً لقولهم.

مواطنون في حي المهندسين بالبصرة 
يشكون تكدس النفايات

شبكات من موظفين ومعقّبين تحاصر المواطن بالعموالت والرشاوى

مواطنون بميسان يشكون إهمال الحكومة لطريق البتيرة )طريق ياحسين(
افاد عدد من املواطنني يف ميسان بان طريق البترية 
بالفرات  املحافظة  يربط  الذي  ياحسني(،  )طريق 
مشاريع  تلكؤ  بسبب  اهمال  من  يعاني  االوسط 
املتلكئ  املرشوع  ان  منهم   عدد  التبليط.واشار 
سبب تذمر من قبل املواطنني السائرين نحو كربالء 
مشياً عىل االقدام للمشاركة بزيارة االربعني لالمام 
الحسني )عليه السالم(، موضحني ان شارع وجرس 
البترية غري مكتمل ورغم ذلك فان الزائرين يمرون 
من حوله إلحياء شعائر زيارة االمام الحسني )عليه 
العام  الشارع  بان  آخرون  أوضح  السالم(.كما 
وبحسب  لهم  املعاناة  من  العديد  سبب  والجرس 
احدهم انه يرى هذه املعاناة مستمرة منذ 7 سنوات 
واليعرف ما سبب تأخر املرشوع، مضيفا ان االهايل 
بجهد ذاتي يجلبون االليات واجراء بعض التعديالت 

البسيطة عليه.
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يزعم خرباء أن فريوس كورونا تحور ليصبح أكثر عدوى، ويمكن أن يتكيف ويلتف 
عىل الحواجز مثل ارتداء األقنعة.وحذر الباحثون من أن سلالة سائدة من فريوس 

»كوفيد-19«، يمكن أن تتكيف لتتجاوز الحواجز مثل األقنعة وغسل اليدين.
ورتب الخرباء يف هيوسلتن بالواليات املتحدة، تسلسل جينات الفريوس منذ مارس 
وسلجلوا 5085 تسلسلا.ويف بداية الوبلاء، نصحت العديد ملن الحكومات الناس 

االلتزام بقواعد التباعد االجتماعي، وغسل اليدين أكثر وارتداء أقنعة الوجه.
ولكلن أحد علماء الفريوسلات زعم أن الفلريوس يمكن أن يبلدأ يف إيجاد طريقه، 
لالتفلاف حول هذه اإلجراءات الوقائية.وقلال ديفيد مورينز، الذي يعمل يف املعهد 
الوطني للحساسلية واألمراض املعدية )NIAID(، إن الفريوس أصبح أكثر قابلية 
لانتقال.وأوضح لل«واشلنطن بوسلت«، أن هذا »قد تكون له تداعيات عىل كيفية 
السليطرة عليه. وارتداء األقنعة وغسلل أيدينا، كل هذه األشياء هي حواجز تحول 
دون انتقلال العدوى، ولكن نظرا ألن الفريوس يصبح أكثر عدوى، فيغدو أفضل يف 
االلتفاف عىل تلك الحواجز«.ووجدت الدراسة أن إحدى الطفرات هي األكثر انتشارا 

يف الواليات املتحدة، وتمثل 99.9% من الحاالت يف منطقة هيوستن، تكساس.

خبراء يزعمون أن طفرة فيروس 
كورونا الجديدة أكثر عدوى

ناقشلت كلية الرتبية يف الجامعة العراقية رسلالة ماجستري بعنوان )تقييم 
مسلتوى فيتامني D يف بعض حاالت العقم ودراسلة عاقتله االرتباطية مع 

الزنك واملغنيسيوم وبعض هرمونات التكاثر(.
وهدفلت الرسلالة التي قدمهلا الطالب مصطفى فاضل حسلن اىل دراسلة 
تأثري مستوى فيتامني D عىل مستوى الهرمونات الجنسية عىل )الشحمون 
الخصوي،LH  ،FSH( وبيان عاقة االرتباط بينهم، ودراسلة تأثري مستوى 
ايونلات الزنك واملغنيسليوم يف تركيلز فيتامني D سللبا او ايجابا، والتحقق 
ملن العاقلة االرتباطية لرتكيلز فيتاملني D وااليونات، وقياس مسلتويات 
ميزان االكسلدة – مضادات االكسدة ) MDA,GSH,SOD,GPX ( وارتباطها 

بالخصوبة. 
وتضمنت الرسلالة دراسلة عينة مكونة من 75 شخصا يف مستشفى ازادي 

ملن العقلم وقللة الخصوبلة التعليمي بمدينة كركوك، من الذين يعانون 
الفئلات وتضمنلت  معرفة املتغريات ملختللف 

يف  الكيموحيويللللة 
الللللدم  مصلل 

لعينات  والبازما 
الدراسة تمثلت 
س  بقيلللللا
ت  يا مسلتو
د   فيتاملني 
 V i t a m i n (

)D
  )Zinc(والزنك

م  ملغنيسليو ا و
 )M ag n e s i u m (

الهرمونلات  وبعلض 
الجنسية. 

ان  اىل  الدراسلة  وتوصللت 
فيتامني D يمتلك دورا اساسليا 

يف انتلاج الحيوانات املنوية بشلكل 
طبيعلي، ويرتبلط مسلتويا فيتامني 

D ملع مسلتويات الهرمونات الجنسلية 
التستوستريون و LH ارتباط موجب طردي، 

إذ تزداد مسلتويات احدهما بزيادة مسلتويات 
االخر، و ترتبط مستويات فيتامني D  مع مستويات 

هرمون FSH  بصورة سلالبة عكسلية حيث تنخفض 
مستويات احدهما بزيادة االخر.

ما مستوى تأثير فيتامين D على حاالت 
نصائح جديدة لتقوية الجهاز المناعي ضد الفيروساتالعقم؟ دراسة لباحث عراقي تجيب  

يف  حلدد طبيلب عراقلي مختلص 
املراض الطلب الباطنلي، عدد من 
االغذيلة والسلبل االخلرى التي من 
املناعلي  الجهلاز  تقويلة  شلأنها 
االوبئلة  ضلد  الجسلم  وتحصلني 

واألمراض.
وقال الدكتور رافد علاء الخزاعي، 
»فيسلبوك«  علىل  صفحتله  علرب 
وتابعتله »املراقلب العراقلي« إنله 
»ربما ال توجلد فرتة أفضل من اآلن 
للتمتلع بجسلد قادر علىل مقاومة 
األملراض والعدوى، وذللك ملقاومة 
املسلتجد  علدوى فلريوس كورونا 
»سلارس كلوف 2« املسلبب ملرض 
السلبل  أفضلل  فملا  كوفيلد-19، 
الطبيعيلة لتقوية الجهاز املناعي«، 
مشلريا اىل أنه »ال ينصلح باالعتماد 
عىل املكمات الغذائية كليا للحصول 
عىل جهاز مناعلي قوي، إنما يجب 

االعتماد عىل سبل طبيعية«.
واشلار اىل أهميلة القيلام ببعض 
األملور البسليطة والطبيعية 
والتلي  املناعلة،  لتقويلة 
تعتلرب أكثلر صحية من 
تناول املكمات من أي 
تناول  ومنهلا  نوع، 
معقوللة  كميلة 
املنتجلات  ملن 
مثلا  الطازجلة، 
كوبا  يعلادل  ملا 
ملن الفراوللة أو 
حفنة صغرية من 
الفلفلل األخرض أو 
ملا يعلادل فنجانني 
ملن الكرنلب، وينصح 

بتناول الفواكه والخرضوات الغنية 
بالفيتامينات.

كملا وشلدد علىل رضورة التعرض 
بانتظلام للشلمس للحصلول علىل 
اىل  اضافلة   ،)D( »دي«  فيتاملني 
النوم بمقدار كاف يرتاوح بني 7 و8 

ساعات يوميا.
ولفت اىل أهميلة االبتعاد عن التوتر 
الشلديد، حيث أن من طرق تخفيف 
التوتر ممارسلة التمارين الرياضية 
بانتظلام، أو الحصول عىل جلسلة 
تدليك، أو ممارسلة التأمل وتمارين 
االسلرتخاء  أو  بعملق،  التنفلس 
بالحصلول علىل حمام سلاخن، أو 
حتلى  أو  للموسليقى،  االسلتماع 
مجرد قضاء بعض الوقت وحدك أو 

برفقة أصدقائك املفضلني.

واضافلة اىل ذللك فأنله وبحسلب 
الخزاعلي يمكلن البلدء بإتبلاع ما 
املتوسلط  البحلر  بنملوذج  يعلرف 
تنلاول  يتضملن  إذ  التغذيلة،  يف 
الخرضوات وزيت الزيتون والسمك 
والحبوب وبعض الفواكه، موضحا 
أن القيلام بهذه األملور صحي أكثر 
من تناول املكمات من أي نوع، لكن 
مع ذلك يمكن تناول الفيتامينات يف 

حالة وجود نقص لدى الشخص.
هلذه  أن  قولله  واختتلم 

لتقوية  النصائلح 
علة  ملنلللا ا

 ، ملا عمو
هلللي  و

تغني  ال 
علن 

التوصيلات الطبيلة للحمايلة ملن 
االلتلزام  وهلي  كورونلا،  علدوى 
ومعايلري  االجتماعلي  بالتباعلد 
النظافة الشلخصية، وتغطية الفم 
أثنلاء العطلاس والسلعال، وارتداء 
الكمامة وفق إرشلادات السللطات 
الصحية يف بلدك، ومراجعة الطبيب 
فورا عند الشلك باإلصابة أو ظهور 

أعراض.

قد يبدو الحصول عىل قسلط كاف 
ملن النوم ليا هدفا بعيلد املنال إذا 

كنت تعاني من األرق.
ويف حني أن الضغوط اليومية يمكن 
أن تعيلق النلوم الجيد ليا، تشلري 
الدالئل إىل أنك لست مضطرا إلجراء 
تغيلريات جذرية عىل نملط حياتك 

ملعالجة فقدان النوم.
ويف الواقع، قد يكون األمر بسليطا: 
مثل رشب شلاي أعشاب معني قبل 

النوم.
اآلالم  »زهلرة  شلاي  ويتميلز 
األرجواني«، املشتق من عائلة زهرة 
العاطفة، بخصائص قد تحفز عىل 

النوم.
إحلدى  يف  املشلاركون  ورشب 
الدراسلات جرعة يومية من شلاي 
وبعلد  األرجوانلي.  اآلالم  زهلرة 
سلبعة أيلام، أبلغوا عن تحسلن يف 
الباحثون  نومهم.ويعتقلد  نوعيلة 
األرجوانلي« قلد  اآلالم  أن »زهلرة 
تسلاعد البالغني علىل التعامل مع 
اضطرابات النوم الخفيفة.وتشلري 
أن  إىل  الدراسلات 
الشاي هذا يعمل عن 
حمض  زيلادة  طريق 
أمينوبوترييلك  غاملا 
يف   )GABA(
 ، مللللللاغ لد ا
وهلللو حملض 
طبيعلي  أمينلي 
يقللل من نشلاط الجهاز 
املركزي.وينتلج  العصبلي 
وتحسلني  االسلرتخاء  ذللك  علن 
الحاللة املزاجيلة والنلوم بشلكل 
اآلالم.ولتعزيز  وتخفيلف  أفضلل 
أن  إىل  الدالئلل  تشلري  العاقلة، 
قلد  األرجوانلي«  اآلالم  »زهلرة 
تخفلف أيضلا ملن القلق.ونرشت 
 Anesthesia مجللة  يف  دراسلة 
 ،and EngesiaTrusted Source
فحصلت آثاره عىل امللرىض املقرر 

خضوعهم للجراحة.
وأفاد املرىض الذيلن تناولوه، بقلق 
أقلل من أولئلك الذين تناوللوا دواء 
وهميا. وهلذه النتيجلة مهمة ألن 

القلق هو سبب أسايس لألرق.

شاي عشبي ُينصح 
بشربه قبل النوم 

لمحاربة األرق

وضع خرباء يف التغذية مجموعة من االسئلة االستباقية 
التي من املفرتض أن يطرحها االشلخاص الذي  يرغبون 

بتطبيق نظام غذائي بهدف انزال الوزن.
وقال الخرباء إنه قبل أن تقوموا بعمل النظام الغذائي او 
الدايت يجب أن تسلألوا انفسكم خمس أسئلة أساسية، 
ألن معرفة الدوافع التلي تجربك عىل أن تأكل هي أفضل 
طريقة تساعدك أن توصل للهدف اىل ما تتمنى تحقيقه:

1- هلل تتأملل أن توصلل للوزن املثلايل بهلذا »الدايت« 
وتحافظ عليه؟

2- ماهلو اللذي تتوقلع حصولله بحيث يسلاعدك عىل 
االستمرار لألخري؟

٣- ماهو السبب ايل دعاك اىل تلغي الدايت يف آخر مرة؟
٤- هلل تعانلي )مثلل الكثرييلن( ملن النهلم العاطفي 
أو تاكل حني تشلعر بالضيلق والعصبية وليس بسلبب 

الجوع؟ 
5- هلل تتوقع هلذه املرة سلتتخلص من 
شلعور النهلم العاطفلي واألكل املفلرط 
لألبد؟واشار الخرباء اىل أنه يف حال االجابة 
عىل تلك االسئلة )بأمانة( تأكد أنك سوف 
تسلتمر بالدايت وتنجلح بتحقيق الوزن 

الذي تريد الوصول اليه.

قبل التسرع بالحكم.. اعرف أسباب ظهور 
»نقاط سوداء« في مفراس الدماغ 

كشلف اطباء اخصائيون يف االشلعة التشلخيصية، عن االسلباب التي تقف 
وراء ظهلور نقلاط بيضلاء يف الرنني املغناطيلي الذي يجرى علىل الدماغ.

وقلال االطبلاء أن الكثلري من املرىض يتسلائلون عن وجود نقلاط بيضاء يف 
رنلني الدماغ، وهذا السلؤال ليس من املمكن ان يتلم االجابة عنه دون تقييم 
املريض وفحصه رسيرياً وبّدقة، وتحديد شلكل وموقع النقاط داخل الدماغ 
وحجمها، وقد نحتاج لبعض الفحوصات والتحاليل.وحدد االطباء مجموعة 

من أسباب هذي النقاط وهي:
لل نقاط بيضاء حميدة ليست ذي اهمية رسيرية.

لل الصداع النصفي/الشقيقة.
لل رضبات الرأس وحوادث السري.

لل تصلب األعصاب.
لل التهاب القرشة الدماغية.

لل الُخراج الدماغي.

لل األورام الدماغية.
لل إلتهاب الرشايني الدماغية الروماتيزمي.

لل نقص الرتوية الدماغية نتيجة أمراض الضغط و السلكر أو التدخني.
لل أمراض املادة البيضاء الجينية و الوراثية.

كشلف اخصائيلون يف االمراض النفسلية 
والعقليلة، علن مجموعلة من االسلاليب 
والعلادات التلي ملن شلأنها أن تخللص 
االنسان من االفكار السلبية والتي تتسبب 

بتعكري املزاج خال اليوم.
وبلني االخصائيلون أن هلذا امللر متعللق 

بمجموعة من الخطوات وهي:
أواًل: تحديد األفكار السلبيَّة التلقائيَّة:

األفكاُر السلبيَّة تسلبق املوقف، وُتحرِّك 
شلعور القللق االجتماعلي لديلك؛ نحو 

قولك:
إيلَّ،  ينظلرون  اآلخريلن  أنَّ  »أشلعر   •
وكأنلي طفٌل للم ينضْج عقلله بعُد، أو 

يتناسوني«.
إىل  ينظلرون  الجميلع  أن  »أشلعر   •

تعابري وجهي«.
ثانًيلا: ُمناَقشلة األفلكار السللبيَّة 

وإبطالها:
تفكريك يف وجوِد حاجٍز يفصل بينك 
وبني النلاس، وبأنك وحيلٌد، وغري 

قادٍر علىل التواُصل اجتماعيًّا، 
وأنَّ صورتلك يف ُعيلون الناس 
ليسلْت سلوى صلورٍة لطفٍل 
أو شلخص غري ناضلٍج - هو 
تفكرٌي خاطٌئ، وهلذه األفكار 

تجول يف نواحي عقلك، ال حقيقة ما يجول 
راتهلم، ثم اسلأل  يف ُعقلول النلاس وتصوُّ
لا هناك حاجلز يفصل بينك  نفسلك: »أحقًّ
 ، ، فهلذا حاجٌز وهميٌّ وبني الناس؟!«، كاَّ
بنْتله مخاوُفك وأسللوب الحماية املفرطة 

الذي اْنَتَهَجه أبواك أثناء تربيتك.

، فلديك أهلك، وذوو  »هل أنت وحيٌد؟«، كاَّ
قرابتك، وأصدقاؤك الذين لم يدع لهم القلُق 

فرصة التعرُّف إليك، وهكذا.
 ثالثا : ضبط النَّفس:

عور بالقلَق تبدأ األعراُض الجسديَُّة  عند الشُّ
يف الظهلور؛ كالشلعور باالختناق، وعرس 
س، وخفقان القلب، وتشنُّج العضل،  التنفُّ
وكلملا ركلزَت فكلرك يف هلذه األعراض 
خال املوقف االجتماعي؛ ازداد ظهوُرها، 
لس بعمٍق ملدة  وعلاج ذللك يكُمن يف التنفُّ

دقيقتني؛ الستعادة هدوئك النفي.
 رابًعا: ُمواَجهة املخاوف:

إذا استسللمت للقللق؛ فسلينتهي بلك إىل 
العزللة، وذللك عندملا تقلول: »وهلذا ما 
يشلعرني باإلحباط والعزللة، وعدم حبِّ 
االجتماعلات، وعلدم االرتيلاح«، فلا 
تستسللم ملخاوفك وقلقك، بل اسلتمر 
يف ُمواجهلة الناس، ومخالطة األخيار 

منهم.
خامًسا: بناء الثقة يف النفس:

عليلك ان تتخللص ملن االنطلواء 
وفقدان الثقة وحاول أن تسلَتِفْد 
واملحلارضات  اللدورات،  ملن 
الصوتيلة امللللللرفوعلة علىل 

اليوتيوب.

خطوات مهمة وحيوية للتخلص من األفكار السلبية
أكدت دراسلة حديثة أن الساعات التي 
تقلى يف ألعلاب الفيديلو لهلا فائلدة 
مدهشلة عىل العقلل، وهي أنهلا تقوم 

برتقية ذاكرتك وتعززها دون علمك.
وفحلص البحلث العلمي الذي اسلتمر 
ملدة شلهر، وتلم إجلراؤه يف جامعلة 
إسلبانيا،  يف  كاتالونيلا  دي  أوبريتلا 
 Frontiers in Human« يف  ونلرش 
املعرفيلة  املهلارات   ،»Neuroscience
لل27 شلابا تلرتاوح أعمارهلم بني 18 
»نينتنلدو«  لعبهلم  أثنلاء  عاملا  و٤0 

الكاسيكيو و«سوبر ماريو 6٤«.
واكتشف الباحث والطبيب، مارك 
باللوس، يف الدراسلة أن »النلاس 
الذيلن كانلوا يمارسلون ألعلاب 

املراهقلة،  قبلل  الفيديلو 
الرغللللم  علىل 
ملللن توقفهم 
علللن اللعلب، 
كلللان أداؤهم 
ملع  أفضلللل 
مهلام الذاكلرة 
 ، مللة لعللللا ا
تتطللب  التلي 
ظ  حتفلا ال ا

بهلا  والتاعلب  باملعلوملات  العقلي 
بالوس  للحصول علىل نتيجة«.ويرشح 
أنله »بعيلدا علن إتلاف أدمغتنلا، فإن 
ألعلاب الفيديو تمثلل يف الواقلع تحديا 
لنملو العقلول، وصعوباتهلا املتزايلدة 
هلي ما يجعلهلا جذابلة للغاية«.وكتب 
يف الدراسلة أن »ألعلاب الفيديو وصفة 
مثالية لتقوية مهاراتنا املعرفية، تقريبا 

من دون أن ناحظ«.
يشلار إىل أن الكثري من األبحاث أجريت 
حلول ألعلاب الفيديلو وتأثريهلا علىل 

الدماغ، ووجد الكثري منها أنه يمكن أن 
يكون لها تأثلريات إيجابية، ومن بينها 
التلي أجريلت يف علام 2017 - بقيلادة 
مارك بالوس أيضلا - وبّينت أن املرىض 
الذين خضعلوا لربنامج تدريبي أللعاب 
يف  الُحصلني  أقسلام  أن  رأوا  الفيديلو 
أدمغتهم تنمو بشلكل أكرب، كما وجدت 
الدراسلة أن الاعبلني الذيلن يظهرون 
حماسا خال اللعب يظهرون تحسينات 
يف كل ملن االنتباه املسلتمر واالنتقائي.
لكلن وعلىل النقيلض، وجدت دراسلة 
أخرى أجريلت يف جامعة مونرتيال 
يف علام 2017 أن التصوير بالرنني 
إجلراؤه  تلم  اللذي  املغناطيلي 
علىل أدمغلة الاعبني املتحمسلني 
الذيلن أمضلوا 19 سلاعة أو أكثر 
يف األسلبوع علىل لوحلات 
بهم  الخاصة  املفاتيلح 
ألعابا  يلعبلون 
طابللللع  ذات 
كانلت  حركلي 
توافلر  نسلبة 
امللادة الرمادية 
أقل  دماغهم  يف 

بكثري.

دراسة تكشف فائدة مدهشة للدماغ من ممارسة ألعاب الفيديو

أطباء أطفال يكتشفون سرا يساعد 
على زيادة رغبة األطفال بتناول الغذاء 

كشفت دراسلة علمية، عن حجم تأثري األب عىل نفسية الطفل يف 
تقبل الطعلام وزيادة تناول الغذاء، أكثر من االم.وقال اخصائيون 
يف امراض االطفال إن االب عندما يقوم باطعام اطفاله فأن الطفل 
سلوف يتناول الطعام مرتلني او أكثر، مما للو كانت امه هي من 
تطعمه او مما لو كان ياكل وحده. واشلار االخصائيون اىل أن ذلك 
قد كشلفت عنه دراسلة علمية عىل ٤0 طفل، حيث رأى الباحثون 
أن الطفل عندما يأكل عىل يد ابوه سوف يتقبل تناول الطعام اكثر 
بملرة او مرتني وأكثر مملا لو كانت االم هي التلي تطعمه.وتعلل 
الدراسلة ذلك أن الطفل يعتاد بشلكل يومي عىل أن والدته هي من 
تقلوم باطعامه وهلذا االمر يتحول بمرور االيلام اىل روتني يومي، 
وبالتلايل فلأن تغري هلذا الروتني سليجعله أكثر مقبوليلة لتناول 
الطعام وبشكل أكثر.ولفتت الدراسة، التي افاد بها اطباء االطفال 
اىل أن الباحثلني رأوا خال الدراسلة أن األطفلال وميولهم للطعام 
يتأثلر باألب أكثلر من االم، وهذا يعنلي أنه اذا االب يلأكل وجبات 
جاهلزة فلأن الطفل سلوف يميل اىل ذللك ويبدأ بتنلاول الوجبات 

الجاهزة وهكذا حتى لو كان الطعام الذي تقدمه االم صحيا.

قبل تطبيق »الدايت«.. خمسة اسئلة لو أجبت عنها بأمانة ستصل للوزن الذي تريده



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

مواقيت ال�صالة

االحد   27 أيلول   2020   العدد  2425  السنة العاشرة

قال رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: »أال أدلكم عىل 
سالح ينجيكم من أعدائكم، ويدّر أرزاقكم؟ قالوا: بىل،
قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سالح المؤمن الدعاء«

صالة الصبح

صالة الظهر

صالة المغرب

صالة العشاء
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6 : 8

7 :57

رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

الراحل  الكولومبي  املخدرات  ابن شقيق قطب  فادت شبكة »ريد ماس نوتيسياس« اإلخبارية  بأن 
بابلو اسكوبار اكتشف أحد مخابئه، وكان يحتوي 

عىل 18 مليون دوالر.
كان  املخبأ  إن  للشبكة  اسكوبار  نيكوالس  وقال 
يف  سنوات  عدة  منذ  فيه  يسكن  الذي  منزله  داخل 
اسكوبار مقرا  بابلو  يتخذها  التي  املدينة  ميديلني، 
إىل وجود  أنه رأى رؤية تشري  أخيه  ابن  له.وأضاف 
اكتشف  وإنه  املنزل،  من  معني  جزء  يف  ما  يشء 
كريه  بالستيكي  كيس  عىل  يحتوي  مخبأ  ذلك  بعد 
النقدية  األوراق  كانت  للتقرير،  الرائحة.ووفقا 
تعد  لم  أنها  لدرجة  للغاية  سيئة  حالة  يف  القديمة 
كتلة  أيضا  املخبأ  يف  لالستعمال.ووجد  صالحة 
تسجيل،  ورشائط  السلكية،  وأجهزة  الذهب،  من 
من  التمكن  يتم  ولم  وكامريا،  وقلما،  كاتبة،  وآلة 

تحميض الفيلم الذي بداخلها.
اسكوبار  بابلو  مخابئ  حول  الشائعات  تزال  وال 

تنترش يف ميديلني. 

رسقت قارورة تحوي بضع قطرات من دم البابا البولندي السابق القديس يوحنا بولس الثاني، 
من كنيسة يف مدينة سبوليتو بمنطقة أومربيا وسط إيطاليا.وأورد موقع »فاتيكان نيوز« اإلخباري 
أمس الخميس أن هذه الذخائر العائدة للبابا يوحنا بولس الثاني، رسقت من مذبح يخلد ذكرى البابا 
الذي تويف عام 2005 بعد 27 عاما من توليه منصب بابا الفاتيكان، وقد فتحت قوات األمن تحقيقا يف 

أسقف سبوليتو  اليوم« عن  الحادث.ونقلت »روسيا 
مساعدا  كان  الذي  بوكاردو،  ريناتو  املونسينيور 
قوله:  الفاتيكان،  يف  ألعوام  يوحنا  البابا  من  مقربا 
»آمل أن تكون هذه الخطوة عمال سخيفا ال نية منه 
العمل  هذا  من  الهدف  يكون  أال  آمل  كذلك  لإلساءة. 
البابا  أثر  مادية«.وكان  مكاسب  تحقيق  العشوائي 
محفوظا بصورة مؤقتة بصندوق من الذهب والبلور 
بكاتدرائية سبوليتو، يف انتظار نقله الشهر املقبل إىل 

كنيسة جديدة يف منطقة أومربيا تحمل اسمه.

من  كالرك،  نيت  املعجزة  الطفل  أبهر 
عىل  بقدرته  الجماهري  بربيطانيا،  ديفون 
سنه. صغر  رغم  واقًفا  األمواج  ركوب 
وكان الطفل الذي لم يتجاوز سن الرابعة 
عىل  املوج  ركوب  عىل  يتدرب  عمره،  من 
الثانية  سن  يف  كان  منذ  »يل«  والده  لوح 
قبل  بمفرده  األمواج  ركوب  يف  بدأ  ولكنه 
يف  خارقة  مهارات  الطفل  عام.وأظهر 
التحكم باألمواج والوقوف عىل اللوح، وقد 
بسبب  اإلغالق  فرتة  أثناء  مهاراته  صقل 
يرتدد  كان  حيث  كورونا  فريوس  انتشار 
للدييل  وفقاً  والديه،  مع  الشاطئ  عىل 
ميل.ويقول والداه كاتي ويل كالرك إن كل 
لألمواج  ركوبه  أثناء  إليه  تتجه  األنظار 
أمام  مذهولني  املشاهدون  ويجتمع 

املهارات التي تفوق جسده الصغري.وتقول 
والدة نيت أن عائلتها ترتدد عىل الشاطئ 
الصغر  منذ  طفلها  وأظهر  متكرر  بشكل 
شغفا يف ركوب األمواج، وهو يستمتع بها 
إذا استمر  الحايل، ولكن  الوقت  كهواية يف 
يف التقدم فسوف يشجعانه عىل املشاركة 
املسابقات.وأضافت: »هناك مسابقات  يف 
محلية تقام لألطفال، وإذا التزم بالتدريب 
قد يلتحق بها.. نحن عىل بعد خمس دقائق 
فقط من الشاطئ، لذا فهو يف مكان مثايل 
لصقل موهبته«.وقالت كاتي إن زوجها يل 
كالرك، 37 عاًما، يعمل نجاًرا، وكان راكب 
أمواج منذ حوايل 15 عاًما، كما أن ابنتهما 
أعوام،   10 العمر  من  البالغة  جراييس، 

تستمتع بذلك أيًضا.

عالية  رصخات  حلم،  كأنها  3دقائق 
ممزوجة بنداءات »إلحقنا يا دكتور«، 
اصطحبها  التي  الزوجة  أطلقتها 
الكشف  لتوقيع  العيادة  إىل  الزوج 
عليها، بينما سقط هو فجأة مغشيا 
عليه، وتفشل محاوالت إنقاذه الفظا 
والده  ينخرط  بينما  األخرية،  أنفاسه 

يف البكاء.
بصوت  دكتور«،  يا  بيموت  »جوزي 
عيادة  طبيب  عىل  الزوجة  نادت  عال 
يف  الرشقية  بمحافظة  البقر  بحر 
املسعودي  حمدي  الدكتور  مرص، 
أخصائي الجراحة العامة بمستشفى 
من  بالخروج  ليرسع  العام،  فاقوس 
داخل غرفة الكشف إىل صالة استقبال 
حول  املرىض  يتجمع  حيث  املرىض 

وبمجرد  عليه  مغشيا  ثالثيني  شاب 
فحصه تبني أنه يلفظ أنفاسه األخرية.

يقول الطبيب لصحيفة الوطن، حرض 
عاما،   35 هاشم،  أبو  أحمد  رشدي 
 3 البقر  بحر  بقرية  مقيم  طباخ، 
برفقة زوجته لتوقيع الكشف الطبي 
عليها مستقال »توك توك« يقوده والد 
وجلوس  دخولهما  وبمجرد  الزوج، 
الزوج عىل الكريس بينما كانت زوجته 
ليسقط  الزوج  انحنى  بجواره  تقف 
لفحصه  خرجت  وعندما  األرض  عىل 
وجدت أنه يلفظ أنفاسه األخرية وقد 
كل  والنفس،  القلب  نبضات  توقفت 

ذلك حدث يف 3 دقائق.
الزوجة  أصيبت  أضاف،  الطبيب 
البكاء  يف  وانخرطت  انهيار،  بحالة 

بالنسبة  الحال  يختلف  ولم  والرصاخ 
ال  ستيني،  رجل  وهو  أيضا  لوالده 
ثم  لحظات  يف  تويف  ابنه  أن  يصدق 
وأن  انهيارهما  عىل  السيطرة  حاوال 
إىل  املتوىف  الصطحاب  قليال  يتماسكا 
املنزل بواسطة التوك توك الذي يقوده 

والد املتويف.
كان  الزوج  أن  إىل  الطبيب  وأشار 
عائلته  وأفراد  بزوجته  االهتمام  دائم 
دائما  العيادة  إىل  يرافقهم  كان  حيث 
اشتكى  إذا  عليهم  الكشف  لتوقيع 
مرضية  أعراض  أي  من  منهما  أي 
كان  أنه  مضيفا  بتخصصه،  تتعلق 
حسن السمعة ويتصف بدماثة الخلق 
بني  حزن  حالة  يف  وفاته  وتسببت 

األهايل.

يف  تحقيًقا  الكولومبية  السلطات  بدأت 
توريدات واسعة النطاق من لحوم الخيول 
ولحوم الحمري مجهولة املصدر، إىل برنامج 
سانتاندير  مقاطعة  يف  املدرسية  التغذية 

الشمالية.
حقوق  انتهاكات  عن  املسؤولة  وذكرت 
اإلنسان يف مكتب املدعي العام الكولومبي، 
من  قام  مقاوال  أن  شاكون،  أندريا  أنجيال 
إطار  يف   ،2019 سبتمرب  إىل    2018 مايو 
أكثر  بتوريد  املدرسية،  للتغذية  برنامج 
املنطقة  إىل  الخيول  لحوم  من  طن   2 من 
لتغيري  أسبوعيا، جرت معالجتها كيميائيا 

لونها وشكلها لتشبه لحم البقر.
مع  يتعاون  كان  املقاول  هذا  أن  وُكشف 

وحمريا  خيوال  واشرتى  آخرين،  أشحاص 
أحرضت من ساحل املحيط األطليس، عالوة 
كانت  الحيوانات  هذه  من  العديد  أن  عىل 

مريضة أو نافقة، وفق »روسيا اليوم«.
األعمال  رجل  إىل  السلطات  ووجهت 
والتهرب  بالفساد  تتعلق  تهما  )املقاول( 

الرضيبي، وكذلك االحتيال والتزوير.
عاصمة  باكامارانجا،  مدينة  يف  وجرت 
تظاهرة  الشمالية،  سانتاندير  مقاطعة 
بتعزيز  السلطات  تطالب  احتجاجية 
الوجبات  عىل  الدولة  ورقابة  سيطرة 
املسؤولني  معاقبة  وكذلك  املدرسية، 
املتورطني يف هذه القضية التي تمس صحة 

التالميذ.

الذين  أوزبكستان  مواطنو  يحصل 
يوميا  خطوة  آالف  عرشة  يمشون 
ملدة عام عىل ميزة االستخدام املجاني 
للدولة،  اململوكة  الرياضية  للصاالت 
الخدمات  عىل  املئة  يف   50 خصم  مع 
مسودة  يف  ورد  حسبما  الحكومية، 

وثيقة نرُشت اليوم األربعاء.
إىل  الرئايس  املرسوم  ويهدف مرشوع 
الحياة  ونمط  البدنية  اللياقة  تعزيز 
بنود  عىل  أيضا  ويشتمل  الصحية 
تتعلق بتنظيم يوم بال سيارات وبناء 
مرافق للتمارين الرياضية يف الشوارع 
عدد  يبلغ  التي  البالد  أنحاء  بجميع 

سكانها 34 مليون نسمة.

تساعد  أن  أيضا  الحكومة  تأمل 
املواطنني  حماية  يف  الصحية  الحملة 
رغم  كوفيد-19،  مثل  األمراض  من 
أوزبكستان،  يف  املؤكدة  الحاالت  أن 
وفاة،   444 بينها  ألفا   53 وعددها 
الدول  من  كثري  يف  نظرياتها  من  أقل 
األخرى. وتم فرض العزل العام مرتني 

الحتواء التفيش.
ويحدد املرسوم معالم برنامج »دعونا 
نتغلب عىل الوباء من خالل الرياضة« 
الذي يسلط الضوء عىل رياضات مثل 
امليش والجري وركوب الدراجات وكرة 
وكرة  العدد  صغرية  بالفرق  القدم 

الريشة والطائرة وغريها.

سرقة قارورة دم البابا يوحنا بولس الثاني !

ابتكار وتطويع روبوتات خاصة تعمل  لجأ مالك سلسة مطاعم يف بريطانيا إىل 
الحاجة التباع قواعد  تزداد فيه  الزبائن يف وقت  إىل  الطعام والرشاب  تقديم  عىل 

التباعد االجتماعي بسبب أزمة كوفيد-19.
وعمل املالك مارك سوانيل ملدة خمس سنوات عىل بناء الروبوتات من مواد معاد 

البالد، وفق  أنحاء  »يورونيوز«.تدويرها جلبها من مختلف 
العرشة  املوظفني  إىل  ملني باإلضافة  لعا ا

الروبوتات  تجلب  املطعم،  لية يف  آ
موائد  إىل  واألطباق  املرشوبات 

ذلك،  من  الرغم  عىل  الضيوف. 
أخذ  العمالء  عىل  يتعني  يزال  ال 
صواني  من  يدوياً  األطباق 

الروبوتات.

روبوتات تقدم الطعام في مطعم 
»الخيال العلمي« ببريطانيا

إطعام لحوم الحمير
 لتالميذ المدارس في كولومبيا !

أوزبكستان تكافئ مواطنيها الذين 
يمشون 10 آالف خطوة يوميًا !

مدين�ة  يف  تعي�ش  الت�ي  الج�دة  وأصبح�ت 
ش�نغهاي مش�هورة يف بالدها خالل األش�هر 
األخ�رية بعد أن احتل حبه�ا الجديد واملفاجئ 
عناوي�ن  القاع�ات  يف  الرياض�ة  ملمارس�ة 

الصحف املحلية.
من�ذ أن بدأت بزيارة صال�ة اللياقة البدنية يف 
ديس�مرب 2018، خرست تشني 14 كيلوغراما 
يف ثالثة أش�هر وهي ترك�ز تمارينها اآلن عىل 
املعدة املس�طحة وإبراز العضالت التي يطمح 

إليها اليافعون.

كما باتت لديها جماهري عىل مواقع التواصل 
آالف   410 قراب�ة  يتابعه�ا  إذ  االجتماع�ي، 
ش�خص ع�ىل تطبي�ق »تي�ك ت�وك« الخاص 

بالفيديوهات.
إذ شوهد منش�ور عرب التطبيق نرشته تشني 
وه�ي تق�وم بمجموعة رسيعة م�ن حركات 
القرفص�اء )س�كواتش( وغريه�ا أكث�ر من 

مليون مرة.
وبالنسبة لتش�ني التي عملت يف رشكة أغذية 
قبل تقاعدها، فإن ممارس�ة الرياضة جاءت 

يف وقت متأخر من حياتها.
بدأت بمزاولة الرياضة بعد لقائها صدفة مع 
مدرب بدني ش�خيص، ومدفوع�ة بمخاوفها 

بشأن تدهور صحتها وزيادة الوزن.
لكنه�ا تمكن�ت م�ن التخل�ص من الش�حوم 
وتق�ول إن العام امل�ايض أكد له�ا االطباء أن 
صحته�ا جي�دة، بعد أن عانت يف الس�ابق من 
مش�كالت دهون يف الكبد وارتفاع ضغط الدم 

وإعتام عدسة العني.
وع�ىل الرغم من أس�لوب حياتها النش�ط، ال 

تتمتع تش�ني بخلفي�ة رياضية وتق�ول إنها 
بال�كاد كانت تنهض من الرسير عندما كانت 
ابنته�ا صغ�رية يف العم�ر ألن جس�دها كان 

ضعيفا للغاية بسبب اإلنجاب.
وتح�ت الع�ني الس�اهرة للمدرب الش�خيص 
وبوت�رية متواصلة، تقوم تش�ني الت�ي لديها 
حفيد يبلغ من العمر 14 عاما، بمجموعة من 
التمارين تستخدم خاللها آالت الوزن، وتقوم 
بح�ركات أخ�رى تس�اهم يف ح�رق الده�ون 

واكتساب العضالت.

»الجدة الرياضية« تخسر 14 كيلوغرامًا في 3 أشهر ! 

شاب يصطحب زوجته المريضة للطبيب فيموت في العيادة !

املراقب العراقي/ متابعة...

تمضي الجدة الصينية 
تشين جيفانغ البالغة 70 
عاما، ساعتين يوميا في 
صالة الرياضة، وباتت مثاال 
يحتذى به في البالد التي 
تطلب فيه السلطات من 
شعبها ممارسة الرياضة 
ورفع لياقتهم البدنية.

يحترف ركوب األمواج منذ سن العامين !

يعثر على 18 مليون دوالر في مخبأ لعمه !

الخميس  اليوم  للمزادات  سوذبيز  دار  قالت 
بوتيتشييل  ساندرو  للرسام  نادرة  لوحة  إن 
التي  الفنية  األعمال  مجموعة  إىل  تنضم  قد 
تبلغ قيمتها 100 مليون دوالر، عندما يجري 
ولوحة )يانج مان هولدنج أراوندل( للرسام 
هي  النهضة،  لعرص  ينتمي  الذي  اإليطايل، 
عرفت  فقط  لوحة   12 نحو  بني  من  واحدة 
لوحتاه  وتعرض  اليوم.  حتى  وبقيت  له 
يف  و)بريمافريا(  فينوس(  أوف  )بريث 
للعمل  بفلورنسا.وينتظر  أوفيتيس  معرض 
عرش،  الخامس  القرن  يف  رسم  الذي  الفني 
والذي عرف أيضا باسم )الشاب الذي يحمل 
ميدالية(، أن يباع بأكثر من 80 مليون دوالر 
يف مزاد األعمال الفنية القديمة لدار سوذبيز 

يف يناير بنيويورك.
فني  لعمل  تقدير  أعىل  اللوحة  هذه  ومنحت 
ثمن  إن  قالت  التي  سوذبيز  تاريخ  يف  قديم 

بيعها يف املزاد قد يتجاوز 100 مليون دوالر.

لوحة قد تحصد 100 مليون دوالر في مزاد!


