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»إلى الوراء ُدْر« .. اإلدارة األميركية ُتذعن
 لفوهات البنادق العراقية

»درس« الكاتيوشا ُيجزي عن »امتحان« الصواريخ!

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
مع قرب انتهاء العـد التنازيل لـ«الهدنة 
فصائـل  منحتهـا  التـي  املرشوطـة«، 
املقاومـة اإلسـامية، للواليـات املتحدة 
لسـحب قواتهـا مـن األرايض العراقية، 
أصدرت وزارة الدفاع األمريكّية إشـعاراً 
لبـدء التخطيـط بخفض عـدد القّوات 
العـراق  مـن  كل  يف  جنـدي   2500 إىل 
وأفغانستان، قبل مغادرة دونالد ترامب 

منصبه يف 20 كانون الثاني املقبل.
»يس.أن.أن«  قنـاة  ذلـك  وكشـفت 
القـادة  إن  قالـت  التـي  األمريكّيـة، 
»يتوقعـون  األمريكّيـن  العسـكرّين 
أن يصـدر الرئيـس دونالد ترامـب أمراً 
رسـمياً هـذا األسـبوع لبدء انسـحاب 
إضايف للقوات األمريكّية من أفغانستان 
والعـراق قبـل مغـادرة منصبـه يف 20 

كانون الثاني املقبل«. 
ونقلـت القناة عـن مصادرها الخاصة، 
أّن وزارة الدفـاع األمريكّية )البنتاغون( 
»أصـدرت إشـعاراً للقادة ُيعرف باسـم 
)أمـر تحذير(، لبـدء التخطيط لخفض 
عدد القـّوات إىل 2500 جندي يف كل من 
العراق وأفغانسـتان، بحلول 15 كانون 

الثاني املقبل«.
الهيئـة  أصـدرت  سـابق،  وقـت  ويف 
التنسـيقية للمقاومـة العراقيـة، بياناً 
حمـل يف طياته تهديداً واضحاً ورصيحاً 
للقوات العسـكرية األمريكية املتواجدة 
مسـوغ  دون  العراقيـة  األرايض  عـى 
قانوني يتيح لها ذلك، كما تضمن أيضاً 
خطابـاً عقانيـاً عمدت مـن خاله إىل 
إعطـاء واشـنطن “فرصـة مرشوطة” 
لانسـحاب بشـكل نهائـي مـن بـاد 

الرافدين.
وجاء يف سـياق البيـان: »يف الوقت الذي 
نعطـي فيـه للقـوات األجنبيـة فرصة 
مرشوطة – احرتاماً للجهود الطيبة التي 
قامت بها بعض الشـخصيات الوطنية 
والسياسـية – بوضـع جـدول زمنـي 
)محدود ومحدد( لتنفيذ قرار الشـعب، 

ومجلـس النـواب، والحكومـة القايض 
بإخراجهـا من الباد، نحـّذر األمريكان 
املراوغـة  مغّبـة  مـن  شـديداً  تحذيـراً 
واملماطلة والتسـويف يف تحقيق مطلب 
الشـعب األول، وإال سـنضطر حينهـا 
إىل االنتقـال ملرحلـة قتاليـة متقدمـة 
مستفيدين من إمكانيات املقاومة )كّماً 
ونوعـاً( وسـتدفعون الثمـن مضاعفاً، 
وسـُتمّرغ أنوفكم يف الرتاب كما ُمرّغت 

من قبل وأنتم صاغرون”.
وفـق ذلـك، يقـول عضـو لجنـة األمن 
والدفاع النيابية كريم عليوي لـ«املراقب 
العراقـي«، إن »عـى الرئيـس األمريكي 
الجديد أن يعي خطورة املرحلة املقبلة، 
وبالتايل عليه الخضوع للرغبة العراقية 
املتمثلـة بقرار مجلس النواب الذي ألزم 
الحكومة بإخراج القوات األمريكية من 

العراق«.
ويضيـف عليوي: »نعتقـد أن الحكومة 
الحاليـة غري جـادة بإكمال هـذا امللف، 
وبالتـايل فإنهـا تتحمـل مسـؤولية ما 
سـيحدث عـى اعتبـار أن املخططـات 
األمريكيـة مـا تـزال تهـدد أمـن الباد 

وسامتها ».
جديـر بالذكر أن مجلـس النواب صوت 
خـال جلسـة اسـتثنائية، عقدهـا يف 
الخامـس من كانون الثاني املايض، عى 
قرار ُيلـزم الحكومة بالعمل عى جدولة 
إخـراج القـوات األجنبيـة مـن العراق، 
البـاد  أرض  اسـتخدام  مـن  ومنعهـا 
وسـمائها ومياهها، لتنفيـذ أي أعمال 
عدائيـة تجاه دول الجـوار الجغرايف، إال 
أن الواليـات املتحدة ما زالت تراهن عى 

التسويف واملماطلة.

ويف هذا السـياق، ذكـرت »يس.أن.أن«، 
أن »حملـة التطهري التـي نفذها البيت 
األبيض ضـد وزارة الدفـاع، ربما كانت 
مدفوعة بحقيقة أن وزير الدفاع السابق 
مارك إسـر وفريقـه، كانـوا يعرقلون 
االنسـحاب املبكر من أفغانسـتان الذي 
سـيتّم تنفيذه قبـل اسـتيفاء الرشوط 

املطلوبة عى األرض«. 
وأرسل وزير الدفاع بالوكالة الذي عّينه 
ترامب مؤخراً، كريستوفر ميلر، رسالة 
»تبـدو متناقضة« إىل القـّوات املتواجدة 
يف أفغانسـتان يوم الجمعة املايض، قال 
فيهـا إن »الواليـات املتحـدة يجـب أن 
تواصل معركتها ضـد القاعدة والقوات 
اإلرهابّيـة التي تقـف وراء هجمات 11 
أيلول«، قائاً يف الوقت نفسه إن »الوقت 

قد حان إلعادة القوات إىل الوطن«.

ميلـر كتـب يف رسـالته بحسـب »يس.
أن.أن«، إن »هـذه الحرب لم تنتِه. نحن 
عى وشـك هزيمة القاعـدة ورشكائها، 
خطأنـا  نتجنـب  أن  يجـب  ولكـن 
االسرتاتيجّي السـابق املتمثل يف الفشل 

برؤية املعركة حتى النهاية«.
كل  تنتهـي  أن  »يجـب  أّنـه  وأضـاف 
يتطلـب  الحـروب  وإنهـاء  الحـروب. 
تنـازالت ورشاكة. لقـد واجهنا التحدي 
وقدمنـا كل مـا لدينـا. واآلن حان وقت 

العودة إىل الوطن«.
دونالـد  عـّن  إسـر،  أقـال  وبعدمـا 
ترامـب موالن له يف مناصـب مهمة يف 
البنتاغـون، بهـدف واضـح هو ترسيع 
االنسـحاب األمريكـي من أفغانسـتان، 
عـى الرغـم مـن احتمـال اصطدامـه 

بتحفظات العسكرين.
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بايدن: سيموت المزيد من الناس بسبب
 تعنت ترامب في نقل السلطة

نهاية الدور السياسي لجامعة الدول العربية
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في هذا العدد

لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...
شـهد العـراق منـذ عـام 2003، انهيـارا كبـريا 
وتراجعـا واضحـا عى مسـتوى الخدمـات بكل 
أنواعهـا نتيجـة تدمري قـوات االحتال وبشـكل 
متعمـد البنى التحتية، وخلـق حالة من الفوىض 
وفقدان األمن والسيادة وتدمري مؤسسات الدولة 
األساسية وخاصة االمنية والعسكرية , ومجيء 
حكومات مطعمـة باملحاصصـة الطائفية التي 
أسسـت فسـاد الدولـة العميقـة التي أنعشـت 
عمليات غسـيل االموال وبدعم بعض السياسين 
إشـغال  سـبيل  يف  خارجيـة  ألجنـدات  تنفيـذا 
العراقيـن بمشـاكلهم الداخليـة مـن أجل غض 

النظر عـن رسقات االحتـال االمريكـي لثروات 
الباد يف وضح النهار وفرض رشكاته الخارسة. 

 وهدفـت تلك األحـداث إىل إبقاء العـراق يف دائرة 
نقـص الخدمـات املهمـة مثـل الكهربـاء واملاء 
الزراعـي  القطـاع  وإهمـال  للـرشب  الصالـح 
والصناعي وإبقائه كسـوق استهاكية ملنتجات 

ـِ) ُصِنَع يف العراق( . رديئة يف ظل غياب متعمد ل
لجنـة الطاقة النيابية أكـدت، أن وزارة الكهرباء 
أصبحت “مفلسة” نتيجة أداء الوزراء السابقن, 
دون  اسـتثمارية  بمشـاريع  أقحموهـا  الذيـن 
جـدوى اقتصاديـة تذكـر، معتـرة أن “الوزارة 
حاليا مفلسـة ويف موقـف صعب جـداً بحيث ال 

تستطيع تسديد رواتب موظفيها, كما أن رشكة 
جنرال إلكرتك ساهمت يف تدمري عمل الوزارة من 
خال تحكمها بعمليات اإلنتاج والتوزيع , فضا 
عن مشـاريع فاشـلة مثل الجباية التي ساهمت 
يف ثـراء الـوزراء ورسقـة مليـارات الدنانري دون 
تسـديدها للحكومة وما زالت الوزارة عاجزة عن 

إصاح املنظومة بسبب األجندات الخارجية.
إىل ذلـك حذرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، من 
انهيـار الواقـع الصحي يف العراق وعـزت ذلك إىل  
أسـباب , يف مقدمتها إذا بقيت مخصصات وزارة 

الصحة  عى ما هي عليه اآلن من قلة االموال...

المراقب العراقي/ احمد محمد...تفاصيل اوسع صفحة 3
الترصيحـات املتناقضـة بـن رئيس 
الوزراء مصطفـى الكاظمي وفريقه 
االستشـاري واإلعامـي، فضـا عن 
إىل  السـاعية  مخططاتـه  كشـف 
عـدم إجـراء االنتخابـات يف موعدها 
املقـرر للمكـوث أطول مـدة ممكنة 
يف السـلطة مـن قبل قوى سياسـية 
مقربة منه وتحذيرهـا إياه من ذلك، 
القـادة  بعـض  اعـرتاف  إىل  إضافـة 
العسكرين بفشل عدد من الخطوات 

بتنفيذهـا  الحكومـة  زعمـت  التـي 
مـن بينهـا »السـيطرة عـى املنافـذ 
باإلجـراءات  ووصفهـا  الحدوديـة« 
اإلعامية، كل هذه املعطيات وغريها 
رسعـان مادقـت »ناقـوس« الخطر 
لـدى الكاظمي وقللت مـن تحركاته 

واستعراضاته.
ويؤكـد مصـدر حكومي مطلـع، أن 
الكاظمـي أبلـغ مستشـارين وقوى 
سياسية بأنه سيسخر مهمته، وبن 
املصدر أنه يسـعى إلجراء االنتخابات 

بـأرسع وقـت، ليخـي مسـؤوليته، 
ورجح املصدر عـدم دخول الكاظمي 

فيها كمرشح.
وبدءاً من ملف قانون االقرتاض، الذي 
أثار نزاعا سياسيا بن الكتل الشيعية 
يف الرملـان والتـي تتهـم الكاظمـي 
لقـادة  بالخضـوع  وتكـرارا  مـرارا 
إقليم كردستان وإعطائه االموال با 
مقابل، إىل التحالف الكردستاني الذي 
اتهـم الكاظمي بالركض وراء إرضاء 
الشـيعة مقابـل »تجويـع« الشـعب 

الكردستاني ، ازدادت حدة الخافات 
التي عصفت بالكاظمي وحكومته. 

رئيـس  أكـد  صحفـي،  حـوار  ويف 
الفريـق  اإلرهـاب  مكافحـة  جهـاز 
أول الركـن عبـد الوهاب السـاعدي، 
عـدم تواجـد أي مقاتل مـن الجهاز 
يف املنافذ الحدوديـة وهذا يناقض ما 
قالته الجيـوش اإللكرتونيـة التابعة 
الكاظمي بوجود منتسبن  ملصطفى 

للجهاز يف هذه املنافذ ... 

تفاصيل اوسع صفحة 2

السيادة »الضائعة« عطلت القطاعات 
االقتصادية على مدار »17« عامًا

الكاظمي يرفع راية »اإلخفاق« 
ويستنفذ »أوراق اللعب« 
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االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...
حـذر تحالف الفتـح ، امـس الثاثاء، 
من اعـادة تدويـر الخطـاب الطائفي 
وتقسيم الوعي االجتماعي والسيايس 

بدوافع طائفية .
وقـال النائـب عـن التحالـف محمـد 
الغبـان يف ترصيـح صحفـي تابعتـه 
ان »ترصيحـات  العراقـي«  »املراقـب 
بعض الشـخصيات التي تعرتض عى 
االتفـاق التنظيمـي لشـؤون االوقاف 
هـذه   « ان  موضحــا   ، مسـتغربة« 
الترصيحـات اعادتنـا اىل لغة الخطاب 
الطائفـي الـذي ظننـا اننـا غادرناه ، 

وبدأنـا نفكـر بخطاب وطنـي جامع 
يهتـم بمصـري ومصالـح ومسـتقبل 
املواطنـن العراقيـن وليـس مصالح 
الفئات والطوائف والغراض سياسـية 

وانتخابية مبكرة ».
ودعــا اىل »تغليب املصلحـة الوطنية 
والنظر اىل العراقين من منظار الهوية 
الوطنية الجامعة ، مبينا ان » االوقاف 
يف زمـن النظام السـابق كانـت تضم 
اوقاف جميـع الطوائف واالديان ، ولم 
تكـن مختصـة باوقاف جهـة معينة 
حتى يقال ان تنظيمها يرض بمصالح 

تلك الجهة او يجردها من نفوذها ».

المراقب العراقي/بغداد...
أكـدت اللجنة املالية النيابيـة ، امس الثاثاء، أن 
املنافذ الحدودية واحدة من أوجه وأخطر الفساد 

يف البلد . 
وقـال عضـو اللجنـة ثامـر ذيبـان يف ترصيـح 
صحفي تابعتـه »املراقب العراقـي« أن »العراق 

يخرس سـنويا مليارات الدوالرات بسبب الفساد 
وأن املنافـذ واحدا من أوجه الفسـاد وهدراملال، 
مشـريا إىل أن »الحكومـة لم تحقـق أي خطوات 
ملحوظة للسيطرة عى ايرادات املنافذ الحدودية 
لغايـة االن.«  وأوضـح أن »هنـاك منافذ خارج 
نطـاق سـيطرة الدولـة العراقية وهـذه املعابر 

أصبحت ممرا لعبور املواد غري القانونية ».
تتحـدث  بحوزتنـا  التـي  »األرقـام  أن  وتابـع 
عـن  ضياع مليـارات الـدوالرات وهـدر لخزينة 
الدولـة “، مؤكـدا أن واردات املنافذ لو اسـتغلت 
أمـوال طائلـة دون  بالشـكالصحيح سـتوفر 

الحاجة لقيام الحكومة لاقرتاض ».

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت كتلة بدر النيابية ، امس الثاثاء 
، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
لديه صداقة حميمة مع امريكا. وقال 
النائـب عـن الكتلة كريـم املحمداوي 

يف ترصيـح صحفي تابعتـه »املراقب 
املتحـدة  »الواليـات  إن  العراقـي« 
األمريكيـة تعـول كثـريا عـى رئيس 
الحكومة مصطفى الكاظمي بتمرير 
املشـاريع والقـرارات االسـرتاتيجية 

التي تخدم اإلدارة األمريكية«.
وأضـاف أن »الكاظمـي لديه صداقة 
حميمـة مـع أمريـكا وكذلـك التأثري 
األمريكـي عـى الكاظمي مسـتمر«، 
مشـريا اىل أن »الكاظمـي ليـس لديه 

الرغبـة الجديـة يف التعامـل مع ملف 
إخراج القوات األمريكية ».

ولفـت إىل أن »رئيـس الـوزراء يمتنع 
عـن كشـف النوايـا األمريكيـة تجاه 

العراق امام الراي العام«.

المراقب العراقي/بغداد...
كشـفت لجنـة االقاليـم واملحافظات 
الرملانيـة، امـس الثاثاء، عـن وجود 
محاوالت لنقـل مخيم »الهـول« الذي 
يضم عوائل عصابات داعش االجرامية 

من سوريا اىل املوصل.
شـريوان  اللجنـة  رئيـس  وقـال 
صحفـي  ترصيـح  يف  الدوبردانـي، 
تابعته »املراقـب العراقي« ان »غالبية  
املتواجديـن يف مخيـم الهـول هـم من 
عوائل عنارص تنظيم داعش  الهاربن 
مـن العـراق، وهـذا املخيم الـذي يعد 
أكر البؤر للتطرف والتشـدد يف الوقت 

الحايل«.
واضـاف أن »النازحن مـن محافظة 

االنبار تشكل النسبة األكر من سكان 
املخيـم، حيث يبلـغ عـدد  املتواجدين 
يف هـذا املخيـم مـن ابنائهـا  18 الـف 
شـخص، امـا نينوى فحصتهـا منهم 
4500 شخص تقريباً، وتأتي يف املرتبة 
الثالثـة محافظة صـاح الديـن، وما 
تبقـى منهـم مـوزع عـى محافظات 
ديـاىل وكركـوك وبابـل ومحافظـات 

عراقية اخرى«. 
ولفـت اىل أن »العوائـل التـي ترغـب 
بالعودة اىل العراق من هذا املخيم يبلغ 
عددهـا 800 عائلة فقط، اما ما تبقى 
فهـم ال يرغبون بالعودة لكـن العراق 
ملزم باستقبالهم باعتبارهم يحملون 

الجنسية العراقية«.  

الفتح يحذر من اعادة تدوير
 الخطاب الطائفي

محاوالت لنقل عوائل »الدواعش« 
من سوريا الى الموصل

كتلة سياسية: الكاظمي لديه صداقة حميمة مع أمريكا

المالية النيابية: المنافذ الحدودية من أخطر أوجه الفساد

w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m

طارق: إدارة اإلسماعيلي ترغب 
في فسخ عقدي

6

المراقب العراقي/بغداد...
رأى النائـب عن تحالـف الفتح، 
مختار املوسـوي، امس الثاثاء، 
أن االتفاقيـة الصينية سـتعالج 

مشاكل البنى التحتية.
ترصيـح  يف  املوسـوي  وقـال 
»املراقـب  تابعتـه  صحفـي 
العراقي«، إن »االتفاقية الصينية 
التي اعرتض عليها البعض ودفع 
إىل حرق الشـارع العراقي رفضا 
لها، عاد اليوم ليطالب بتطبيقها 
ألنه أدرك أن العمل فيها سيسهم 

يف إنعاش االقتصاد العراقي«. 

وأضـاف إن »االتفاقية سـتعالج 
الكثري من مشاكل البنى التحتية، 
واملشـاريع املتلكئـة واملتوقفـة، 
عـى  بالضغـط  سـنعمل  لـذا 
الحكومة لتطبيـق تلك االتفاقية 
واالستفادة من بنودها يف األزمة 

التي تشهدها الباد. 
وبـن أن »اللجـان املختصـة يف 
مجلـس النـواب بـدأت بالعمـل 
ومخاطبـة الحكومـة مـن أجل 
و  االتفاقيـة،  مصـري  معرفـة 
دراسـتها يف مجلس النواب ومن 

ثم املطالبة بتطبيقها«.

نائب: اإلتفاقية الصينية ستعالج 
مشاكل البنى التحتية
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ُرُه مؤيديه! استعراضاته »الفارغة« ُتخسِّ

الكاظمي »يتلهف« لموعد االنتخابات هربًا من اإلخفاقات
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

الترصيح�ات املتناقض�ة بني رئي�س الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي وفريق�ه االستش�اري 
واإلعام�ي، فض�ا ع�ن كش�ف مخططات�ه 
الساعية إىل عدم إجراء االنتخابات يف موعدها 
املقرر للمكوث أطول مدة ممكنة يف الس�لطة 
من قبل قوى سياسية مقربة منه وتحذيرها 
إي�اه م�ن ذل�ك، إضاف�ة إىل اع�راف بع�ض 
القادة العسكريني بفش�ل عدد من الخطوات 
الت�ي زعم�ت الحكوم�ة بتنفيذها م�ن بينها 
»الس�يطرة عىل املنافذ الحدودي�ة« ووصفها 
باإلج�راءات اإلعامي�ة، ك�ل ه�ذه املعطيات 
وغريها رسعان مادقت »ناقوس« الخطر لدى 
الكاظمي وقللت من تحركاته واستعراضاته.

ويؤك�د مصدر حكومي مطل�ع، أن الكاظمي 
بأن�ه  سياس�ية  وق�وى  مستش�ارين  أبل�غ 
سيس�خر مهمت�ه، وب�ني املصدر أنه يس�عى 
ليخ�ي  االنتخاب�ات ب�أرسع وق�ت،  إلج�راء 
دخ�ول  ع�دم  املص�در  ورج�ح  مس�ؤوليته، 

الكاظمي فيها كمرشح.
وب�دءاً من مل�ف قانون االق�راض، الذي أثار 
نزاعا سياس�يا بني الكتل الش�يعية يف الربملان 
والتي تتهم الكاظمي مرارا وتكرارا بالخضوع 
لقادة إقليم كردس�تان وإعطائ�ه االموال با 
مقاب�ل، إىل التحالف الكردس�تاني الذي اتهم 
الكاظمي بالركض وراء إرضاء الشيعة مقابل 
»تجويع« الش�عب الكردستاني ، ازدادت حدة 
الخافات التي عصفت بالكاظمي وحكومته. 
ويف ح�وار صحفي، أكد رئيس جهاز مكافحة 
اإلره�اب الفري�ق أول الرك�ن عب�د الوه�اب 
الس�اعدي، عدم تواجد أي مقاتل من الجهاز 
يف املناف�ذ الحدودي�ة وهذا يناقض م�ا قالته 
ملصطف�ى  التابع�ة  اإللكروني�ة  الجي�وش 
الكاظم�ي بوجود منتس�بني للجه�از يف هذه 

املنافذ 
واعت�رب الس�اعدي، أن يف م�ا يتعل�ق باملنافذ 
الحدودي�ة، فه�و قضي�ة إعامي�ة بعيدة عن 

الواقع.
وك�ان لهذا الترصيح أثره الس�لبي البالغ عىل 
الكاظم�ي وفريقه االستش�اري، ال�ذي يزعم 

بأنه اس�تعاد الس�يطرة عىل املنافذ الحدودية 
وش�كل قوة من جهاز مكافحة االرهاب الذي 
يرأسه الس�اعدي لفرض السيطرة عليها هذا 

من جهة.

أم�ا من جه�ة أخ�رى، فق�د أح�رج التحذير 
ال�ذي أطلق�ه زعي�م التي�ار الصدري الس�يد 
مقتدى الصدر بخصوص محاوالت تس�ويف 
االنتخاب�ات املبك�رة وتهدي�ده بأن�ه يف ح�ال 

حصل ذلك فسيكون مصري حكومة الكاظمي 
كس�ابقتها، ق�د أح�رج مس�امع الحكوم�ة 
واملقرب�ني منه�ا، خصوص�ا يف الوق�ت ال�ذي 
يحاول الكاظمي التقارب من الصدر وكس�ب 

االنتخاب�ات  تتب�ع  الت�ي  الف�رة  يف  دعم�ه 
املبكرة، وكذلك الرغبة بعقد تحالف س�يايس 
يتمكن من تش�كيل الحكومة املقبلة برئاسة 

الكاظمي. 

وب�دوره كش�ف مص�در حكومي مطل�ع، أن 
»فري�ق الكاظمي تعرض خال هذه الفرة إىل 
جملة م�ن ردود الفعل الغاضبة س�واء كانت 
من االوساط السياسية أو من الجهات املقربة 
من�ه ويف مقدمته�م الناطق الرس�مي وقادة 
عس�كريون أبرزه�م رئي�س جه�از مكافحة 
اإلره�اب الفري�ق أول الرك�ن عب�د الوه�اب 

الساعدي«.
وقال املصدر، الذي اش�رط عدم الكش�ف عن 
اس�مه يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب العراقي« إن 
»الكاظم�ي ك�ان يعول خال الف�رة املاضية 
الذي رافقت توليه رئاس�ة الوزراء عىل جهاز 
مكافح�ة االره�اب، لك�ن حدث�ت اختافات 
كب�رية نتيج�ة مح�اوالت الكاظم�ي بزجه يف 

الرصاعات السياسية«.
وأشار املصدر، إىل أن »ترصيح الساعدي االخري 
ح�ول املنافذ الحدودية جعل الكاظمي وفريق 
مستشاريه يف حرية من أمرهم خصوصا فيما 
يتعلق باملنافذ الحدودية التي كثريا مايتحدث 
عليه�ا  الس�يطرة  ع�ن  وفريق�ه  الكاظم�ي 
وتخصيص قوة من مكافحة االرهاب لغرض 
فرض السيطرة عليها، فالكاظمي اليستطيع 
حتى الرد عىل ترصيحات الساعدي خصوصا 
أن�ه فق�د الكثري م�ن ش�عبيته بس�بب أزمة 
الرواتب من جهة وكذلك لتناقض الترصيحات 
بينه وبني الناطق الرس�مي باسمه أحمد ما 

طال وفريقه االستشاري«.
وأوض�ح، أن »الدعوة االخرية من قبل الس�يد 
الص�در إلجراء االنتخاب�ات املبكرة مع تحذير 
ش�ديد بعد التس�ويف، وضع�ت الكاظمي يف 
م�أزق ضي�ق ج�دا، خصوصا يف الوق�ت الذي 
كان يعول فيه عىل دعمه من الصدر س�واء يف 

الوقت الحايل أو الفرة املقبلة«.
تل�ك  ض�وء  ويف  »الكاظم�ي  أن  إىل  ولف�ت 
املعطي�ات قرر عدم التحرك صوب أي نش�اط 
سواء عسكري أو ميداني، وأبلغ جميع القوى 
السياس�ية بأن تواجده سيكون مقترصا عىل 
تسيري مهام الحكومة حتى إجراء االنتخابات 
املبكرة، وس�ط احتماالت كبرية بعدم دخوله 

فيها لشعوره بالخسارة قبل خوضها«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�دت لجن�ة االم�ن النيابية، ام�س الثاث�اء، ان 
االوض�اع املالية التي يم�ر بها البل�د اعاقت إقرار 
قان�ون التجني�د اإللزامي، مش�ي����رة اىل وجود 
ش�به اتف�اق ع�ىل تمري�ر القان�ون داخ������ل 

مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »قانون التجني�د اإللزامي 
املعم�ول به يف أغلب دول العال�م قانون جيد ومن 
ال�روري إع�����ادته والعمل ب����ه لك����ن 

وضع الحكومة العراقية ال يس�مح بإقراره بسبب 
األزم��������ة املالي�����ة الت�ي يعان�ي منه�ا 

العراق«.
وأض�اف أن »القان�ون موج�ود حالي�ا يف اروق�ة 
مجل�س ش�ورى الدولة وهن�اك ش�به اتفاق عىل 

تمرير القانون خال الدورة الربملانية الحالية«.
وأش�ار إىل أن “من أهمي�ة التجنيد اإللزامي تهيئة 
شاب ق�����وي يمكن االستفادة منهم يف أوقات 
الط�����وارئ أو الع���������دوان املفاجئ عىل 

الباد«.

األمن البرلمانية: االزمة المالية عرقلت تمرير التجنيد االلزامي 

تغريدة

النائب محمد البلداوي

 250 تس���تقطع  الحكوم���ة 
ألف برميل يومياً والواردات 
من حص���ة اإلقلي���م، ووزيرا 
النف���ط والمالي���ة يق���والن: 
اإلقلي���م ل���م يس���لم برميال 
الحكوم���ة  إل���ى  واح���دا 
االتحادية ، زين هس���ه إحنا 
ْك، وبفرض كالم  إلمن نصدِّ
المال طالل صحيح،  )أحمد( 
فلوس )الـ250( ألف برميل 
وين راحت .. الس���يد رئيس 
ال���وزراء ش���وفلك ح���ل ويه 

ربعك طفح الكيل.

تحالف الفتح: ال سيادة للعراق واجواؤه مستباحة من قبل األمريكان  التعديالت الدستورية: انجزنا 95 % من عملنا 
واللجنة النيابية »اخفقت« بسبب كردستان

االسبوع المقبل.. موازنة 
2021 تصل الى البرلمان

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د عض�و لجن�ة التعديات 
ف�����ي  الدس�ت�����ورية 
رئاس�ة الجمهورية،  مصدق 
الثاث�اء،  ام�س  ع�����ادل، 
التعدي�ات  تفاصي�ل  اخ�ر 
الدس�تورية الت�ي تعك����ف 
عليه�ا لجنت�ان م�ن رئاس�ة 
ومجل�س  الجمه�����وري�ة 

النواب.
ترصي�ح  يف  ع�ادل،  وق�ال 
تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»التعديات الدس�تورية تعمل 
عليه�ا لجنت�ان م�ن رئاس�ة 
الجمهورية، ومجل�������س 
النواب، اللجن�ة األخرية تعمل 
ش�هور  أربع��������ة  من�ذ 
وتنته�ي أعم�����الها يف أذار 

.»2022
وأض�اف، أن »لجن�ة رئاس�ة 
الجمهوري�ة، أنه�ت ما يقرب 
التعدي�ات  م�ن   %95 إىل   90
أم�ا  امل�ايض،  ش�باط  من�ذ 

لجن�ة مجل�س الن�واب، فقد 
أخفق�ت يف إكم�ال التعديات 
ح�ول  الخاف�ات  بس�بب 
بإقلي���م  املتعلق�ة  امل�واد 

ك���ردست�����ان«.
 مبين�ا أن »التقري�ر النهائ�ي 
ح�ول التعديات الدس�تورية، 
مت������أخ�ر بانتظ�����ار 
الن�واب  مجل�س  يط�رح  أن 
لاس�تفت�����اء  التعدي�ات 

الشعبي«.
وتابع عضو لجن�ة التعديات 
ي�����ة  ر س�ت��������و لد ا
أن،  الجمهوري�ة،  رئاس�ة  يف 
الجمهوري�ة  “رئاس������ة 
لم ترسل مس�ودة التعديات، 
آلن ق�رار املحكم�ة االتحادية 
لس�����نة   54 رق�م  العلي�ا 
2017 يعط�ي ملجل�س النواب 
فق�����ط، صاحي�ة إج�راء 
املادة  وفق  التع������دي�ات 
142 م����ن الدست������ور 

العراقي«.

املراقب العراقي/ بغداد...
من املؤمل ان يصل مرشوع قانون املوازنة االتحادية 
العام�ة لس�نة 2021 إىل مجل�س الن�واب األس�بوع 
املقب�ل، اس�تنادا اىل وع�ود حكومية  تلقته�ا اللجنة 
املالي�ة النيابية.وق�ال عضو اللجنة املالية ش�ريوان 
م�ريزا، ان »لجنت�ه تنتظ�ر وصول م�رشوع قانون 
موازن�ة 2021 ، وس�تعمل حال وصوله ع�ىل إعداد 
دراس�ة مفصلة عن بنود املوازنة، ومعالجة الثغرات 

إن وجدت فيها ومعرفة قيمة العجز املايل فيها«.
، أن«العجز مهم�ا بلغ، فعىل الحكومة أن تدرك  وبنينّ
صعوب�ة اللج�وء إىل االقراض م�رة أخ�رى«، داعياً 
الحكومة إىل«إيجاد البدائل والعمل عىل تعظيم املوارد 

خال الفرة املقبلة لتفادي تكرار أزمة الرواتب«.
ال�وزراء،  املتح�دث باس�م رئي�س مجل�س  وك�ان 
مصطفى الكاظمي، أحمد ما طال، قد اكد السبت 
امل�ايض ، أن مجلس ال�وزراء قد يق�رنّ موازنة 2021 

خال الجلسة املقبلة. 

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د النائ�ب ع�ن تحال�ف الفت�ح فاضل 
جاب�ر, ام�س الثاث�اء, أن الع�راق يفتقد 
لس�يادة وطنية يف ظل التواجد العس�كري 
األمريك�ي واليمك�ن الي اح�د ان يتحدث 
عن الس�يادة واجوائنا مستباحة للطريان 
األمريك�ي، مش�ددا ع�ىل رضورة تقليص 
حج�م الس�فارة األمريكية.وق�ال جاب�ر، 
العراق�ي«  يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
تواج�د  ظ�ل  يف  الوطني�ة  »الس�يادة  إن 
الق�وات االمريكية وع�دم اعرافها بقرار 
الش�عب غري موج�ودة واليمك�ن الي احد 
ان يتح�دث عن س�يادة الباد«.وأضاف ان 
»أي بلد من بلدان تتواجد عدد من القواعد 

العسكرية واجوائه مسباحة لدولة معينة 
ف�ان س�يادته بالتأكي�د مفق�ودة وه�ذا 
م�ا ه�و موجود حالي�ا يف الع�راق«، مبينا 
ان »الس�فارة االمريكي�ة الت�ي تع�د اكرب 
الس�فارات عددا من املوظفي�ني يف العالم 
ام�ر غريب عىل األع�راف الدبلوماس�ية«.
وطالب جابر الحكومة والقوى السياسية 
ب�”العم�ل الجاد وقبل ك�ل يشء اىل اجبار 
االمريك�ان بالرحي�ل حت�ى اخ�ر جن�دي 
امتثاال اىل قرار الش�عب ال�ذي صوت عليه 
ان  الخارجي�ة  وزارة  قي�ام  اىل  إضاف�ة   ,
تطل�ب بتقليص حجم موظفي الس�فارة 
األع�راف  م�ع  يتف�ق  بم�ا  االمريكي�ة 

الدبلوماسية«.

المالية النيابية: عدد الموظفين المعلن من االقليم اليتناسب مع حجم سكانه

العراق يستأنف رحالته الجوية المباشرة الى أوروبا منتصف الشهر المقبل

املراقب العراقي/ بغداد...
اعترب نائب يف الربملان إن حكومة إقليم كردس�تان تفيد بان 
ع�دد موظفيها يبل�غ مليون وربع امللي�ون موظف يف حني 
أن املس�جل ل�دى وزارة املالية يبل�غ 600 ألف موظف وهذا 
هو الع�دد الحقيقي وأن ما يقوله اإلقليم اليتناس�ب وعدد 

س�كانه، حس�ب قوله.وقال النائب عن اللجن�ة املالية عبد 
الهادي السعداوي، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن 
»اإلقلي�م دائما يعتمد املماطلة يف التفاوض ويرفض دخول 
الحكومة االتحادية إليه للس�يطرة ع�ىل اإليرادات النفطية 
والكش�ف عن أعداد املوظفني وغريها، مبينا أن العدد الذي 

تقوله الس�لطات اإلقليمي�ة عن عدد موظفيها اليتناس�ب 
وتع�داد اإلقليم الس�كاني«.وأضاف أن »الحكومة الترصف 
أم�وال لل� 600 ألف موظف وال إىل امللي�ون 272 ألف وإنما 
تخص�ص حص�ة لإلقليم م�ن املوازنة االتحادية الس�نوية 

وهو من يتحكم بتقسيمها وفق رؤيته«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وزارة النق�ل/ الرشك�ة العام�ة للخط�وط الجوية 
العراقية، امس الثاثاء، استئناف رحات الناقل الوطني اىل 
ع�دة قطاع�ات يف أوروبا يف 15 كان�ون األول املقبل بعد ان 
توقفت ألشهر جراء جائحة كورونا.وقال مدير عام الرشكة 

كفاح حس�ن، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، 
إن »الخطوط التي س�يتم إعادة تش�غيلها ستشمل تسيري 
رحات مب�ارشة من املطارات العراقي�ة اىل كل من }برلني، 
دوس�لدورف، فرانكف�ورت، لن�دن، كوبنهاك�ن{ كمرحلة 
أوىل«.وأضاف حسن انه »تم اإليعاز اىل جميع مكاتب حجز 

واص�دار التذاكر الرئيس�ة وال�وكاء داخل وخ�ارج العراق 
بأستقبال املواطنني لتثبيت حجوزاتهم عىل الرحات«.

ون�وه اىل »تفعي�ل طريق�ة الحج�ز املس�بق ايض�اً لتقديم 
ع�روض وخدم�ات تنافس�ية مقارنة مع باق�ي الرشكات 

االخرى«.

املراقب العراقي/ االنبار...
عثرت ق�وة من قي�ادة عملي�ات األنبار للحش�د 
الش�عبي، ام�س الثاثاء، ع�ىل معم�ل للتفخيخ 
وصناعة العبوات الناسفة يف مركز قضاء القائم 
غرب االنبار.وقال قائد العمليات قاس�م مصلح، 
يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه إنه 
»وفقا ملعلومات استخبارية رشعت قوة مشركة 
من الحشد الشعبي ورشطة الطوارئ واللواء ٣٣ 
فق٨ وفوج عايل الف�رات رشعت بعملية أمنية يف 

قضاء القائم غرب األنبار«.
ولفت مصلح، اىل أن »العملية أسفرت عن العثور 
عىل معمل للتفخيخ وصناعة العبوات الناسفة يف 
أحد املحال املقفلة بمنطقة الكرابلة مركز قضاء 

القائم«.
وأض�اف مصل�ح إن »املعم�ل ك�ان يس�تخدمه 
عن�ارص داع�ش اإلجرامي�ة س�ابقاً الس�تهداف 
القوات األمنية واملدنيني وتم االس�تياء عىل املواد 

بشكل كامل«.

ين الحشد الشعيب يضبط معماًل للتفخيخ بمنطقة »الكرابلة« غرب األنبار
ألم

ط ا
شري

ال

اك�د عضو مجلس الن�واب اس�عد العبادي، ان 
قان�ون االنتخاب�ات ال يريض الجمي�ع وعملية 
ولي�س  الدوائ�ر  ع�ىل  بن�اًء  تم�ت  التقس�يم 
الجغرافيا.وق�ال العب�ادي، يف ترصي�ح لراديو 
»العهد« وتابعته »املراقب العراقي« إن »تعديل 
الدوائ�ر االنتخابية، كان ممكن�اً إذا لم يصوت 
الربملان عىل القانون بالكامل”، مؤكدا 
ان »قان�ون االنتخاب�ات الحايل ال 

يريض الجميع«.
واضاف، ان�ه »هناك مناطق 
االنتخابي�ة  بالدوائ�����ر 
يج�ب أن تحظ�ى باتفاق 

سيايس«.
»عملي�ة  ان  اىل  واش�ار   
التقس�يم ج�رت بناء عىل 

الدوائر وليس الجغرافيا«.

إذاعيترصيح
نائب: قانون االنتخابات 
الجديد ال يرضي الجميع
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االربعاء 18 تشرين الثاين  2020 العدد 2462 السنة العاشرة

اكد النائب عن تحال�ف الفتح فاضل الفتالوي، وجود مبالغ بالرتيليونات 
ضائعة ولم تس�تغلها الحكومة بالش�كل الصحيح من اجل تجاوز االزمة 
الراهن�ة، الفتا اىل أهمية قطاع االتص�االت ومصاِف النفط لزيادة واردات 
البالد.وقال الفتالوي ، ان “الحكومة لم تس�تغل قطاع االتصاالت بالشكل 
الصحيح، حيث بامكانه رفد خزينة الدولة ب� 13 تريليون دينار س�نويا، 
وه�و مايش�كل مبلغا ضخم�ا يمكن االس�تفادة منه يف تج�اوز االزمة”.
وأض�اف ان “الحكومة تمتلك الق�درة عىل تطوير مصاِف النفط يف جميع 
املحافظ�ات من اج�ل زيادة انتاج املش�تقات واالس�تفادة م�ن إيراداتها 
الضخم�ة يف انعاش خزينة البلد”.ولفت الفتالوي اىل أهمية “إعادة احياء 
املعامل املتوقف�ة وخاصة املتعلقة باملواد االنش�ائية حيث بإمكانها بناء 
البلد ورفده بمبالغ ضخمة، إضافة اىل قضائها عىل البطالة واس�تقطاب 

الكفاءات والخريجني”.

الفتالوي: تريليونات ضائعة لم تستغلها 
الحكومة بالشكل الصحيح لتجاوز االزمة

 اك�د الخب�ر االقتص�ادي هم�ام الش�ماع ان : بعض الكتل الفاس�دة 
ستس�اوم الحكومة ع�ىل اقرتاض جدي�د يف املوازن�ة املقبلة.وقال ان : 
االقرتاض هو ليس فقط بس�بب االزمة املالية بل بسبب ضغوطات من 
بعض الكتل الفاس�دة من اج�ل ان تحصد امل�وارد لصالحها من خالل 
اللج�ان االقتصادية والعموالت أو من خ�الل املوظفني الوهميني الذين 
تذه�ب رواتبهم لتغطية نفقاتها .واضاف الش�ماع : عندما اقر قانون 
القرض الثاني تم تخفيضه بموافقة الكتل السياس�ية ما اثار حفيظة 
بعضه�ا الت�ي تريد االس�تفادة  من اإلنف�اق الكبر وه�ي تضغط عىل 
الحكومة ووزير املالية من أج�ل تريليونات تذهب اىل جيوبها.واوضح 
ان : بع�ض الكتل ستس�عى لخلق ازمة جديدة وتس�اوم الحكومة من 
طرف خفي القرتاض مجدد يف املوازنة املقبلة لكي تحصل عىل نصيبها 

من اإليرادات وتستنفد احتياطات البنك املركزي.

خبير اقتصادي: بعض الكتل الفاسدة ستساوم 
االقت�صاديالحكومة على اقتراض جديد في الموازنة المقبلة

بني الخب�ر االقتص�ادي، وس�ام التميمي، 
ان س�وق النفط سيعود لالنتعاش وخاصة 
مايعلق باالس�عار فأنها سرتتفع كثراً مع 
اق�رار اول ع�������الج او لق�اح لفروس 
ك�����ورون�ا م�ن قب�ل منظم�ة الصحة 

العاملية.
وقال التميمي ، ان “هناك حسابات تجارية 
وربم�ا ضغوط دولية تم�ارس عىل منظمة 
الصح�ة العاملية م�ن اج��������ل تأخر 
االع�الن ع�ن اي ع�الج او لق�اح لف�روس 

كورونا”.
واضاف ان “سوق النفط سيعود لالنتعاش 

وس�تضطر اوب�ك لزي�ادة االنت�اج من اجل 
تغطي�ة حاج�ة العال�م م�ن النف�ط، حيث 
س�رتتفع االس�ع����ار مجددا وس�يكون 
للع�راق النصي�ب االوفر من ه�ذا االنتعاش 

املايل”.
وب�ني ان “االزمة املالي�ة يف طريقها للزوال 
يف الف�رتة املقبل�ة، رشيطة عدم احتس�اب 
س�عر برميل النفط بأكثر م�ن 40 دوالرا يف 
موازن�ة الع�ام املقب�ل، ومن املرج�ح عودة 
ارتف�اع االس�عار واس�تفادة الحكومة من 
هذا االرتفاع لتقليص العجز املايل وتس�ديد 

مابذمتها من ديون”.

خبير اقتصادي: سوق النفط سينتعش مع اقرار اول لقاح لمكافحة كورونا
كش�ف مقرر اللجنة املالية النيابية احمد 
الصف�ار ، ع�ن وج�ود مس�ودة اتفاقية 
بني بغ�داد واربيل س�يتم ادراجها ضمن 
موازنة 2021، مبين�ا ان االتف�����اقية 
س�تهي ازمة تص�������دي�ر النف���ط 

واملنافذ الحدودية.
وقال الصفار  ان “اقليم كردس�تان يبيع 
النفط باسعار ارخص من السوق العاملية 
كونه ل�م يصدر ع�ر رشكة س�ومو ويف 
ح�ال موافقة االقليم ع�ىل بيع الن���فط 
ع�ر الرشك�ة فان االس�عار س���رتتفع 

بشكل كبر”.

واضاف ان “االتفاقية الجديدة بني بغداد 
واربيل ستتضمن تسليم 50% من وارادت 
االقليم النفطية لرشكة سومو االتحادية 
فيما سيتم وضع الية لتسلم وزارة املالية 
نحو 50% م�ن وارادت املناف�ذ الحدودية 

واملطارات”.
تتعه�د  “بغ�داد  ان  اىل  الصف�ار  وأش�ار 
بتس�ديد مس�تحقات الرشكات االجنبية 
ع�ن  فض�ال  االقلي�م  نف�ط  يف  العامل�ة 
تخصي�ص املوازن�ة والروات�ب “، مبين�ا 
ان “االتفاقية س�يتم ادراجه�ا يف موازنة 

.”2021

المالية النيابية تكشف عن اتفاقية جديدة مع اربيل تتضمن حل ازمتي النفط والمنافذ

ديالى.. انتعاش التبادل 
التجاري مع ايران والغاء 
فقرة تحديد دخول البضائع

اكد مسؤول حكومي يف دياىل ، انتعاش 
التب�ادل التج�اري يف معر حدودي مع 
بع�د ضع�ف  املحافظ�ة  اي�ران رشق 

استمر اشهر عدة.
وقال مدير ناحي�ة منديل وكالة)90كم 
رشق بعقوب�ة( م�ازن الخزاع�ي ان” 
مع�ر س�ومار- من�ديل الح�دودي مع 
ايران شهد انتعاشا يف التبادل التجاري 
تجاوز حاج�ز ال�10% مقارنة بالفرتة 
ذاتها خالل االشهر املاضية بعد ضعف 
م�ر بها املعر الس�باب متعددة ابرزها 

تاثر معابر كردستان القريبة”.
واضاف الخزاعي،ان” انتعاش التبادل 
التج�اري وف�ق ف�رص عم�ل اضافية 
للعاطل�ني”، متوقعا ان “تزداد نس�بة 
االنتع�اش يف االش�هر القادمة خاصة 
م�ع معالج�ة الكث�ر من االش�كاالت 
واكمال املخلصني والرشكات املتطلبات 
االدارية الستراد البضائع والسلع من 

ايران”.
واش�ار مدير ناحي�ة من�ديل وكالة اىل 
ان” املع�ر يمكن ان يتح�ول اىل نافذة 
اقتصادية كبرة يف دياىل لو تم معالجة 
مل�ف معاب�ر كردس�تان م�ن ناحي�ة 
التزامه�اب التعرف�ة الكمركية وآليات 
التوصي�ات  وف�ق  البضائ�ع  ادخ�ال 
الجه�ات  ع�ن  الص�ادرة  والضواب�ط 
املع�ر  ان  اىل  الفت�ا  الحكومي�����ة 
يعمل عىل مدار الس�اعة االن بعد الغاء 
والت�ي  البض����ائ�ع  تحدي�د  فق�رة 
كانت يومني يف االس�بوع خالل االشهر 

املاضية”.

الهيمنة األمريكية »نخرت« االقتصاد العراقي 
وجعلته »رهين« تقلبات النفط

العراق بين اإلهمال الحكومي وتركات االحتالل 

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
ش�هد العراق منذ عام 2003، انهيارا كبرا وتراجعا 
واضحا عىل مس�توى الخدمات بكل أنواعها نتيجة 
تدمر قوات االحتالل وبشكل متعمد البنى التحتية، 
وخل�ق حالة م�ن الفوىض وفقدان األمن والس�يادة 
وخاص�ة  األساس�ية  الدول�ة  مؤسس�ات  وتدم�ر 
االمني�ة والعس�كرية , ومجيء حكوم�ات مطعمة 
باملحاصص�ة الطائفية التي أسس�ت فس�اد الدولة 
العميقة التي أنعشت عمليات غسيل االموال وبدعم 
بعض السياسيني تنفيذا ألجندات خارجية يف سبيل 
إشغال العراقيني بمشاكلهم الداخلية من أجل غض 
النظر عن رسق�ات االحتالل االمريكي لثروات البالد 

يف وضح النهار وفرض رشكاته الخارسة. 
 وهدفت تلك األحداث إىل إبقاء العراق يف دائرة نقص 
الخدمات املهمة مثل الكهرباء واملاء الصالح للرشب 
وإهمال القطاع الزراعي والصناعي وإبقائه كسوق 
اس�تهالكية ملنتجات رديئة يف ظل غياب متعمد لِ�) 

ُصِنَع يف العراق( .
لجن�ة الطاق�ة النيابي�ة أك�دت، أن وزارة الكهرباء 
أصبحت “مفلس�ة” نتيجة أداء الوزراء الس�ابقني, 
الذين أقحموها بمش�اريع اس�تثمارية دون جدوى 
اقتصادية تذكر، معترة أن “الوزارة حاليا مفلس�ة 
ويف موق�ف صع�ب جداً بحيث ال تس�تطيع تس�ديد 
روات�ب موظفيه�ا, كم�ا أن رشك�ة جن�رال إلكرتك 
س�اهمت يف تدمر عمل الوزارة م�ن خالل تحكمها 
بعملي�ات اإلنت�اج والتوزي�ع , فضال عن مش�اريع 
فاش�لة مثل الجباية التي س�اهمت يف ث�راء الوزراء 
ورسقة ملي�ارات الدنانر دون تس�ديدها للحكومة 
وما زالت الوزارة عاجزة عن إصالح املنظومة بسبب 

األجندات الخارجية.
إىل ذل�ك حذرت لجن�ة الصحة والبيئ�ة النيابية، من 
انهي�ار الواق�ع الصح�ي يف الع�راق وع�زت ذلك إىل  
أس�باب , يف مقدمته�ا إذا بقي�ت مخصصات وزارة 
الصحة  عىل ما هي عليه اآلن من قلة االموال, فضال 
ع�ن عدم اكتمال بناء املستش�فيات , كم�ا أن وباء 

كورونا فضح ضعف القطاع الصحي الذي يفتقر إىل 
أبسط مقومات عمله وهي االدوية بمختلف أنواعها 
وخاصة لألمراض الرسطانية , فالقطاع الصحي ما 
بع�د 2003 م�ا زال لح�د اآلن يعان�ي تخلفا واضحا 

وعدم اهتمام الحكومات به .
مختص�ون أك�دوا أن الع�راق م�ا بعد 2003 ش�هد 

انخفاض�ا ملحوضا يف إنتاج س�لته الغذائية معتمدا 
عىل االس�تراد بس�بب ع�دم دعم الفالح�ني، فضال 
ع�ن وج�ود آالف املعام�ل الت�ي م�ا زال�ت متوقفة 
وبشكل متعمد وحس�ب أجندات خارجية تلتزم بها 
الحكومات املتعاقبة إلبقاء العراق سوقا استهالكية 

للبضائع والسلع الرديئة.

ويرى املختص بالش�أن االقتصادي لطيف العكييل 
يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراق�ي(: أن العراق قد 
عانى طويال من ج�راء الغزو االمريكي والذي أنتج 
عملية سياسية مطعمة بالطائفية واملحاصصة يف 
ك�ل جوانب الدولة , وهذه العملية أنتجت حكومات 
الهم لها س�وى رسقة أم�وال الع�راق وتهريبها إىل 
الخارج ولم تعمل عىل إعمار البالد نتيجة خضوعها 
لألجن�دات االمريكية الرافضة إلعم�ار العراق , ولم 
يب�َق قطاع يعم�ل بجد س�وى النفط�ي والذي هو 

اآلخر تم رهنه للرشكات االمريكية والريطانية.
وتاب�ع العكي�يل : قطاع�ات الصح�ة والكهرباء لم 
تشهد تحس�نا , بل إن االمريكان فرضوا رشكاتهم 
من أجل رسقة أموال املش�اريع وليس لبناء العراق 
, أما القطاعات الزراعي�ة والصناعية فهي االخرى 
وض�ع  الفيتو ع�ىل إعمارها وإعادته�ا للعمل من 
جدي�د من أج�ل إبق�اء العراق س�وقا اس�تهالكية 
للبضائع الرتكية والخليجية وحتى األوروبية , وأما 
الخدمات املهمة هي االخرى اختفت واليوجد إيعاز 
حكوم�ي بإعادتها للعمل وإعمار املش�اريع املهمة 

للماء واملياه الثقيلة .
من جهته يقول املختص بالشأن االقتصادي جاسم 
عليوي يف اتصال م�ع ) املراقب العراقي(:العراق ما 
بع�د 2003 فاقد لس�يادته التي أصبح�ت مرهونة 
بأوام�ر االدارة االمريكي�ة التي تريد م�ن العراق أن 
يك�ون دول�ة تابع�ة ألمريك�ا وتحارب نياب�ة عنها 
دول الج�وار وهو النه�ج الذي رفض�ه العراقيون , 
وه�ذا الرفض أغاض أمريكا التي أبقت العراق دولة 
متأخ�رة عن جرانها وعمدت ع�ىل رسقة ثرواته يف 

وضح النهار دون اعرتاض حكومي عىل ذلك.

اعلن�ت رابط�ة مص�دري منطق�ة إيج�ة يف 
يف  االوىل  املرتب�ة  احت�ل  الع�راق  ان  تركي�ا 
اس�تراد األلبان م�ن تركيا.وقالت الرابطة ، 
ان »صناع�ة منتج�ات األلب�ان صدرت 254 
ملي�ون دوالر يف الف�رتة االخ�رة م�ن ع�ام 
االوىل  املرتب�ة  يف  الع�راق  ان  مبين�ا   ،2020
بصادرات بلغت 52.5 مليون دوالر«.وتابعت 
ان »الس�عودية جاءت ثانيا بصادرات بلغت 
قيمته�ا 42 ملي�ون دوالر وم�ن ث�م جاءت 
اإلمارات ثالثا بص�ادرات بلغت 16.8 مليون 

دوالر ومن ج�اءت رابعا الكوي�ت بصادرات 
بلغ�ت 13.6 ملي�ون دوالر وج�اءت م�ر 
خامس�ا بصادرات بلغت 12.1 مليون دوالر، 
وعده�ا الص�ني سادس�ا بص�ادرات تبلغ 6 
ماليني دوالر.ويستورد العراق كميات كبرة 
م�ن األلبان من ايران وتركي�ا وبكميات اقل 
من الس�عودية والكوي�ت، فيما تجد صناعة 
األلب�ان املحلي�ة تنافس�ا كب�را م�ن ه�ذه 
املنتج�ات االجنبي�ة نظ�را لط�رق تغليفه�ا 

الحديثة وجودتها مقارنة باإلنتاج املحيل.

العراق أكثر الدول استيرادًا لأللبان التركية

ق�ال بن�ك االس�تثمار األمرك�ي جيه بي 
حكوم�ات  دي������ون  إن  مورغ�ان 
األس�واق الناش�ئة قفزت إىل مس�تويات 
قياس�ية مرتفع�ة يف 2020 ومن املتوقع 
أن تواص�ل االرتف�اع يف الع����������ام 
الق�ادم بينما يكافح صانعو السياس�ات 
الس�تئناف النش�اط االقتص���ادي الذي 
ب�ه جائح��������ة ف�روس  عصف�ت 

كورونا.
وق�ال محلل�و البنك يف مذك�رة إن الديون 
العام�ة للحكوم�ات يف 55 دول�ة نامي�ة 
قف�زت ألعىل مس�توى عىل اإلط�الق عند 
59.0 باملئ�ة م�ن الناتج املح�يل اإلجمايل 
يف 2020 وإن املس�تويات خ�ارج الص�ني 

ارتفعت إىل 57.7 باملئة.
وأضاف�وا أن دي�ون القط�اع الخ�اص يف 
األس�واق الناش�ئة قفزت أيض�ا إىل أعىل 
مس�توى عىل اإلطالق عن�د 146.8 باملئة 
م�ن الناتج املح�يل اإلجم�ايل لتقرتب من 
املستوى الذي تش�هده األسواق املتقدمة 

حيث يبلغ املتوسط 161 باملئة.
وم�ع اس�تبع�����اد الص�ني، ارتفع�ت 
النس�بة اإلجمالي�����ة ملستويات الدين 
يف أرجاء األس����واق الن������اشئة إىل 

89.9 باملئة.
وكتب محللو جيه بي مورغان يف املذكرة 
»صدمة كوفيد-19 أدت إىل أكر الزيادات 
الس�نوية يف ك�ل م�ن دي�ون حكوم�ات 
الخ�اص  والقط�اع  الناش�ئة  األس�واق 
كنس�بة مئوية إىل النات�ج املحل������ي 

اإلجمايل.«

ديون »األسواق الناشئة« 
تقفز لمستويات قياسية

أرقام واقتصاد
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في مصفى كربالء حسب 
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مدرسة تمت المباشرة ببنائها في 
محافظة المثنى ضمن مشاريع 
تنمية االقاليم وسيتم تسليم 
عشر منها نهاية العام الحالي

ارتفعت أس�عار النف�ط ،اليوم الثالث�اء، بفضل توقعات 
بأن تمدد أوب�ك وحلفاؤها تخفيضات إنت�اج الخام ملدة 
ثالثة أش�هر ع�ىل األقل يف حني ع�ززت املعنوي�ات أنباء 
لق�اح واع�د آخ�ر للوباء.وارتفع خ�ام القي�اس العاملي 
برن�ت يف عقود يناير كان�ون الثاني 26 س�نتا ما يعادل 
0.6 باملئة إىل 44.08 دوالر للرميل بحلول الساعة 0535 

بتوقيت جرينتش. وأضاف خام غرب تكس�اس الوسيط 
األمريك�ي 18 س�نتا م�ا يع�ادل 0.4 باملئ�ة إىل 41.25 
دوالر للرميل.وارتفعت أس�واق األس�هم مدفوعة بآمال 
تع�اف اقتصادي أرسع بعدما أعلن�ت مودرنا أن لقاحها 
التجريبي لكوفيد-19 فعال بنسبة 94.5 باملئة يف الوقاية 
من اإلصاب�ة باملرض وفقا لبيان�ات أولية.وقال جيفري 

هايل محلل الس�وق يف أواندا »من املرجح أن يكون النفط 
األكث�ر تأث�را بني فئات األص�ول الرئيس�ية باإلعالن عن 
لقاح مودرن�ا« مضيفا أن أنباء اللقاح اإليجابية »قدمت 
دعما طويل األمد ألسعار النفط بالتأكيد«.وجاءت نتائج 
مودرن�ا بعدما أعلنت فايزر األس�بوع املايض أن لقاحها 

فعال بنسبة تفوق 90 باملئة.

أسعار النفط ترتفع واألنظار في السوق على اجتماع أوبك +

عالء الربيعي يطالب الحكومة بسرعة دخول شركات عالمية للهاتف النقال 
 طال�ب عض�و مجل�س الن�واب عن 
الربيع�ي  ع�الء  س�ائرون  تحال�ف 
الحكوم�ة برسع�ة دخ�ول رشكات 

عاملية للهاتف النقال .
وق�ال  ان : دخ�ول رشك�ات عاملي�ة 
رصين�ة للهات�ف النق�ال اىل الب�الد 
ضمانة اكيدة لنقل االتصال الخلوي 
يف الب�الد اىل واق�ع افض�ل بخدمات 

متطورة .
واضاف الربيعي ان : الديون املرتتبة 
واجب�ة  الحالي�ة  الرشك�ات  ع�ىل 

التسديد وهي ليس منة منهم ..

وش�دد ع�ىل ان : الح�ل ه�و دخول 
رصين�ة  عاملي�ة  دولي�ة  رشك�ات 
تستطيع ان تقدم خدماتها املتطورة 

للمواطن .
وكان النائب محمد شياع السوداني 
اعل�ن صدور ق�رار قضائ�ي برفض 

التجديد لرشكات الهاتف النقال.
وقال الس�وداني يف تغري�دة :« اليوم 
قال القض�اء العراقي قولته منتراً 
للشعب ، مؤكداً استقالليته ومهنيته 
عندم�ا ق�رر القايض قب�ول الدعوى 

ورفض قرار التجديد«.

النفط تتعاقد مع شركة يابانية لتنصيب مصفى في منطقة الشعيبة
اعلن�ت وزارة النفط، ،عن اس�تعدادات مبكرة لتس�لیم 
التحفی�زي  التكس�یر  )آلی�ة  مصف�ى  م�رشوع  أرض 
اىل  الش�عیبة  النفطی�ة يف منطق�ة  املش�تقات  إلنت�اج 
رشك�ة )JGC الیابان�ی( يف الع�ارش م�ن كان�ون األول 
املقبل.وأف�اد مدير عام رشكة مصايف الجنوب، حس�ام 
حس�ین ويل، يف تري�ح لوس�ائل اعالمی�ة ، بأنه تمت 

املب�ارشة يف تنفیذ أعمال تھیئة االرض وفرش�ھا بمادة 
السبیس، لرفع مس�توى االرض للمستويات الھندسیة 
املطلوب�ة بالتصامیم الھیكلیة، وتعبی�د الطريق املؤدي 
ملرشوع املصفى الذي س�یقام عىل مساحة تقدر بمئات 
الدونم�ات وبكلفة 3 ملیارات و750 ملیون دوالر ضمن 
الق�رض الیاباني.وأوض�ح ويل أن بن�اء مص�ايف تكرير 

النفط بالتكس�یر التحفیزي املائع للسوائل، يعد خطوة 
يف غاية األھمیة لتصحیح حالة عدم التوازن بین الطلب 
الس�وقي ع�ىل وق�ود الس�یارات، واملنتج�ات الفائضة 
)النف�ط االس�ود والنفث�ا( الناجمة عن تقطی�ر النفط 
الخام،وتحقیق إي�رادات مالیة مضاعف�ة عن الفرق يف 

سعر اللرت الواحد املنتج للمشتقات النفطیة.
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سماء »إسرائيل« تمطر نيرانًا

صواريخ المقاومة الفلسطينية تدكُّ 
أهدافها وتثير سخرية إزاء »القبة الورقية«

المراقب العراقي/ خاص...
انتش�ار املقاومة الفلسطينية عىل 
طول الح�دود مع األرايض املحتلة، 
جع�ل الع�دو الصهيوني ي�درك أن 
القب�ة الحدي�دة التي دف�ع عليها 
ماليني ال�دوالرات تحولت إىل »قبة 
ورقي�ة« أم�ام صواري�خ املقاومة 
تأثريه�ا  ويزي�د  تتط�ور  الت�ي 
بع�د آخ�ر، واملس�توطنون  يوم�اً 
غاضبون من ع�دم قدرة القيادات 
االرسائيلي�ة عىل حمايته�م، وبرز 
هذا الغض�ب يف اليومني املاضيني، 
عندما س�قطت صواريخ املقاومة 
إىل  أدى  م�ا  املس�توطنات،  ع�ىل 
هلع املس�توطنني وانع�دام ثقتهم 
بالحكومة التي س�ارعت إىل تربير 
ما حصل، وربط�ت األمر باألحوال 
س�خرية  م�ن  زاد  م�ا  الجوي�ة 

االرسائيليني.
بالش�أن  مختص�ون  وي�رى 
القي�ادة  لج�وء  أن  العس�كري 
فيم�ا  الك�ذب  إىل  االرسائيلي�ة 
املقاوم�ة ه�و  يخ�ص صواري�خ 
دلي�ل عىل العجز ال�ذي يعاني منه 
جي�ش االحت�الل من�ذ ح�رب غزة 
األخ�رية وعدم قدرته عىل مواجهة 
صواري�خ املقاوم�ة، وه�ذا يؤدي 
بطبيعة الحال إىل انعدام الثقة بني 

الصهاينة وقياداتهم.
وس�ارع رئي�س وزراء االحت�الل، 
بنيامني نتنياهو، األحد، إىل توجيه 
تهديد لقطاع غزة، بأن »اس�تمرار 
التصعي�د س�يكون ثمن�ه باهًضا 
وثقيالً جًدا«، ج�اء ذلك، يف أعقاب 
إط�الق  االحت�الل،  جي�ش  زع�م 
خمس�ة صواري�خ م�ن غ�زة يوم 
الس�بت، باتجاه البل�دات املحتلة، 
مس�توطنة  يف  احداه�ا  س�قط 

بجنوب مدينة »تل ابيب« املحتلة.
محاول�ة  نتنياه�و  كالم  ويح�د 
المتص�اص غض�ب االرسائيلي�ني 
الذي�ن ضاق�وا ذرعا بكذب�ه، وهم 
يعلم�ون ان�ه عاجز عىل ش�ن اي 
ح�رب تج�اه قط�اع غ�زة يف ه�ذا 
التوقيت الحساس، نظرا للمشاكل 
الداخلية التي تعاني منها ارسائيل 
واالنقس�ام الحاصل بني القيادات 
االرسائيلي�ة، وخ�وف نتنياهو من 
خسارة موقعه بعد الفضائح التي 

لحقت به.
وب�رر جي�ش االحت�الل صواري�خ 

املقاوم�ة بأنه�ا انطلق�ت نتيجة 
»ال�ربق« األمر الذي أثار س�خرية 
االرسائيلي�ني واعالمه�م، وب�دات 
موج�ة م�ن التعليق�ات الغاضبة 
والساخرة من صحفيني ومحللني 

إرسائيليني.
وقال�ت املحللة »ش�ماريت مائري« 
عرب حس�ابها يف موق�ع تويرت، إن 
هذا الش�تاء هو الثالث عىل التوايل 
الذي تنطلق فيه صواريخ حماس 
بسبب الربق وما زال الخلل التقني 
لم يج�ر تصليحه، مضيفة: »ربما 
يج�ب أن يق�وم أحد جنود س�الح 

الهندسة بحل هذا الخلل هناك«.
م�ن جانبه، ق�ال »أليئ�ور ليفي« 
»يديع�وت  صحيف�ة  محل�ل 
أحرونوت« العربي�ة، إن منخفًضا 
جوًيا قوًي�ا رضب قطاع غزة قبل 
أس�بوع ونص�ف، وقد ش�هد ذلك 
املنخفض برًقا ورعًدا قوًيا، ولكن 
الصواري�خ ل�م تنطلق خ�الل ذلك 

املنخف�ض، حي�ث كان م�ن غ�ري 
املناسب أن تصاب هذه الصواريخ 
بالخلل قبل أسبوع ونصف ألنه لم 
يكن هن�اك ذكرى الستش�هاد أي 

قيادي فلسطيني.
عض�و  أض�اف  ناحيت�ه،  م�ن 
الكنيس�ت ورئيس جهاز الشاباك 
س�ابقاً »آيف ديخرت«، أنه مع بداية 
فصل الش�تاء من كل ع�ام تخرج 
االّدع�اءات الكاذبة بأن الصواريخ 
تتطاير من القطاع بس�بب الربق، 
متابًع�ا: »حت�ى م�ع ح�دوث هذا 
ال�يء يف ذك�رى استش�هاد أب�و 
العط�ا، ف�إن الربق بالس�ماء بات 
ُمحرَجاً من اتهامه باملسؤولية عن 

هذه الصواريخ«.
وسخر مراسل قناة »كان« العربية  
»جال برجر«، بالقول: »س�أصدق 
ب�أن ال�ربق يطل�ق صواري�خ من 
القطاع، عندما تقوم الرياح بزرع 
العبوات الناس�فة عىل الحدود بني 

قطاع غزة واألرايض املحتلة«.
وانط�الق الصواريخ جاء يف ذكرى 
استشهاد القيادي الكبري يف رسايا 
الق�دس القائ�د به�اء أب�و العطا 
االحت�الل  ق�وات  اغتالت�ه  ال�ذي 
»اإلرسائييل« غ�دراً يف الثاني عرش 
م�ن ت�رشي الثان�ي 2019 ، ولهذا 
األم�ر دالل�ة كب�رية حي�ث ق�ض 
القي�ادي مضاجع االحت�الل الذي 
رشع من�ذ يوم�ني بنرش ع�دد من 
بطاري�ات القب�ة الحديدية جنوب 
القطاع وَغرَي مسار حركة طائراته 
خش�ية م�ن رٍد محتم�ل يف ذكرى 
استشهاده ، وفقاً ملزاعم االحتالل.

العس�كرية  الق�درات  وتعاظم�ت 
املقاوم�ة  لفصائ�ل  البحري�ة 
الفلس�طينية، فف�ي الوق�ت الذي 
الجي�ش اإلرسائييل  يواص�ل في�ه 
تحييد األنفاق الهجومية من قطاع 
غ�زة، تتصاع�د دع�وات القي�ادة 
أبي�ب لالس�تعداد  األمني�ة يف ت�ل 

للبدائ�ل التي تعكف حركة حماس 
عىل تطويره�ا، خصوصاً القدرات 
البحري�ة الت�ي دخل�ت الخدمة يف 
املواجه�ة العس�كرية، ونجحت يف 
إح�داث اخ�رتاق للح�دود البحرية 
بني غ�زة وإرسائيل يف ح�رب عام 

.2014
وت�رى إرسائيل أن حم�اس رفعت 
إمكاناته�ا  تطوي�ر  وت�رية  م�ن 
القتالي�ة البحري�ة، وتعم�ل ع�ىل 
تدريب مقاتل�ني مجهزين إلحداث 
عملي�ات يف ح�ال نش�وب معركة 
عس�كرية جديدة ب�ني املنطقتني، 
األمر الذي بإمكانه أن يغري قواعد 
أي عملي�ة مفتوح�ة، ويقول قائد 
البحري�ة« يوفال  قاعدة »أس�دود 
أن  ت�درك  »حم�اس  إن  أيل�ون، 
اليابس�ة أمامها آخ�ذة باالنغالق، 
لذلك فإن املج�ال البحري والجوي 
باتا يشكالن تحدياً أمام الجيش«.

تحيي�د  يف  االرسائيلي�ون  وفش�ل 

صواري�خ املقاوم�ة، واألقىس من 
ه�ذا ع�ىل الصهاين�ة أن صواريخ 
املقاوم�ة تتط�ور بش�كل يوم�ي 
التط�ور  يع�د  ل�م  إذ  ومس�تمر، 
محص�وراً يف مدي�ات الصواري�خ 
كم�ا يف ح�رب 2014، ب�ل تعّداها 
والق�درة  املتفج�ر  ال�رأس  إىل 
زي�ادة  إىل  إضاف�ة  التدمريي�ة، 
الدقة، وإن كان التحدي األس�ايس 
لغ�زة ه�و تصنيع كمي�ات كبرية 
أو التصني�ع املتواص�ل والرسيع، 
عىل رغم وج�ود دالالت عىل وفرة 
يف املخ�زون، كما تق�ول املقاومة. 
ويق�ول خ�رباء عس�كريون إن�ه 
مع فش�ل إرسائيل يف وقف إطالق 
الصواريخ الفلس�طينية عىل املدن 
والقواعد العس�كرية اإلرسائيلية، 
املقاوم�ة  اس�تخدام  يعك�س 
صواري�خ جديدة التط�ور النوعي 
له�ذه الصواريخ م�ن حيث مداها 

وقدرتها.

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

صحيفة تكشف تقييما سريا إماراتيا البن سلمان وصفه بـ »الفاشل«

صحيفة روسية: موسكو تنشر أحدث راداراتها في القطب الشمالي

المراقب العراقي/ متابعة...
ح�ذرت منظمة الصحة العاملية، الثالثاء، من أن نحو تس�عة ماليني 
طفل يمني مه�ددون بفقدان إمكانية الوص�ول للخدمات الصحية 

األساسية.
وذكر مكتب املنظمة باليمن يف بيان نرشه عىل حس�ابه يف تويرت، أن 
“اليمن يش�هد أس�وأ أزمة إنس�انية يف العالم، ومع ذلك فهو يعاني 
م�ن نقص يف تمويل العمليات اإلنس�انية”. وأض�اف أن “الفجوة يف 
التموي�ل تعن�ي أن ما يقرب م�ن 9 ماليني يمني مه�ددون بفقدان 

إمكانية الوصول إىل الخدمات الصحية األساسية”.
وتابع أن “العالج يمكن أن يتوقف عن أكثر من مليون طفل يعانون 

من سوء التغذية”.
ويش�هد اليمن أس�وأ أزمة إنس�انية يف العالم- ومع ذلك فهو يعاني 
م�ن نقص يف تمويل العمليات االنس�انية. تعن�ي الفجوة يف التمويل 
أن م�ا يقرب من 9 ماليني يمني مه�ددون بفقدان إمكانية الوصول 
إىل الخدمات الصحية األساس�ية، ويمك�ن أن يتوقف عالج أكثر من 

مليون طفل يعانون من سوء التغذية.
ويعتمد معظم اليمنيني عىل مس�اعدات تقدمه�ا املنظمات اإلغاثية 
بس�بب النزاع الدائ�ر يف البالد، وتس�بب وقف التموي�ل من الجهات 
املانح�ة له�ذه املنظم�ات يف توقف ع�دد م�ن املش�اريع يف مختلف 

القطاعات، بحسب ما نقلت وكالة “شينخوا”.

المراقب العراقي/ متابعة...
ألقت رشطة الحدود الرومانية يف مدينة اراد، الثالثاء، القبض عىل 

41 مهاجرا من العراق وسوريا وفلسطني كانوا يحاولون بشكل 
غري قانوني الخروج من البالد، عرب نقطة عبور الحدود مختبئني يف 

شاحنة كانت تنقل أجزاء للمعدات امليكانيكية.
وذكر موقع )سرتيبرش( الروماني أن »الشاحنة كان يقودها سائق 
تركي يبلغ من العمر 47 عاما متجها بها اىل رشكة يف املانيا ، حيث 

الحظت رشطة حرس الحدود انه يجوز فتح أبواب املقطورة دون 
املساس بالختم الجمركي مما دفعهم اىل اجراء عملية تفتيش 

واكتشاف 41 شخصا داخل الحمولة “.
واضاف أن ” رشطة حرس الحدود بينت من خالل التحقيقات االولية 

ان املجموعة تتكون من مواطنني من سوريا والعراق وفلسطني 
وهم 45 رجال ترتاوح اعمارهم بني 18 و 44 عاما باالضافة اىل ستة 
قارصين بني اعمار 14 و 17 عاما كانوا يرومون الوصول اىل اوروبا 

الغربية “.
وتابع أن ” التحقيقات مازالت جارية مع السائق الرتكي الذي تم 

اتهامه باالتجار مع املهاجرين االجانب ملحاولة عبور حدود الدولة 
بشكل غري قانوني”.

تسعة ماليين طفل يمني 
مهددون بفقدان الخدمات 

الصحية األساسية

بينهم عراقيون .. الشرطة 
الرومانية تعتقل 41 مهاجرًا 

مختبئين في شاحنة

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د جن�رال إرسائي�يل، أنه بينم�ا يحتف�ل الكيان 
الصهبون�ي باتفاق�ات التطبي�ع م�ع دول الخليج 
العربي، فال بد من الضغط من أجل حل سيايس مع 
الفلسطينيني، خاصة باتجاه االنفصال عنهم، عىل 

أساس فكرة “دولتني لشعبني«.
وق�ال مات�ان فيلنائي، نائب رئي�س أركان الجيش 
الس�ابق، يف ح�وار م�ع صحيف�ة “معاري�ف”، إن 
“خط�ة الضم ألجزاء واس�عة من الضف�ة الغربية 
كانت عالق�ة يف يوم من األيام ع�ىل هامش اليمني 
الوهم�ي، لكنها ُطرح�ت فجأة ع�ىل الطاولة، ولم 
يطرحه�ا أي رئيس وزراء إرسائييل من قبل، مع أن 
ضم املدن الفلس�طينية إىل إرسائيل سيغري التوازن 

الديموغرايف الهش داخلها”.
وأش�ار إىل أن “مناقش�ة حادة وصعبة آلثار خطة 
الض�م ينبغي عدم إجرائها يف وس�ائل اإلعالم، لكن 

هذه املناقش�ة الحقيقية يج�ب أن تكون متعمقة 
م�ع القادة اإلرسائيليني، وقد ق�رأت عن كل خطط 
الض�م يف ال�رشق األوس�ط، وتب�ني يل أن أي ضم يف 

املايض أدى إىل حروب ال داعي لها”.
وأوض�ح فيلنائ�ي أن�ه يعمل م�ع »عدد م�ن كبار 
املس�ؤولني األمني�ني يف أجهزة املوس�اد والش�اباك 
والرشطة، ويس�ود اعتقاد بأن إرسائيل تعاني من 
نق�ص كبري وحقيق�ي يف النقاش ح�ول جوهرها، 
م�ع أن إرسائيل الوحيدة يف العال�م املعرضة لخطر 
وج�ودي، وم�ن الغري�ب أن نق�ول ه�ذا يف نوفمرب 
2020، بعد أكثر من 70 عاما عىل تأسيس�ها، هذه 
ه�ي الحقيقة، هناك قوى يف العالم تريد أن تختفي 

إرسائيل، وهم يقصدون ذلك”.

جنرال صهيوني: نعيش تهديدا وجوديا رغم التطبيع

بايدن: سيموت المزيد من الناس بسبب تعنت ترامب في نقل السلطة
المراقب العراقي/ بغداد...

ذكرت صحيفة )إزفيس�تيا( الروسية، استنادا إىل 
مصادر بوزارة الدفاع، أن املجال الجوي يف شمال 
روس�يا وفوق القطب الشماىل س�يغلق بواسطة 

أحدث الرادارات بعيدة املدى من نوع »نيبو-إم«.
وقال�ت املص�ادر، وفق�ا للصحيفة الروس�ية إنه 
»ج�رى بالفع�ل نرش محط�ات ال�رادار وبدأت يف 
الخدمة يف شمال روس�يا وفوق القطب الشمايل، 

حيث تم إنشاء حزام راداري ال يمكن اخرتاقه«.
وأضافت:«أن الرادارات قادرة عىل رصد أي طائرة 
تحل�ق ع�ىل ارتف�اع 600 كيلوم�رت، وكذلك رصد 

الصواريخ الباليستية متوسطة املدى عىل ارتفاع 
1.8 ألف كيلومرت«.  وأشارت صحيفة )إزفيستيا( 
إىل أن ن�رش ه�ذا النظام م�ن ال�رادارات يؤدي إىل 
تقريب روس�يا من استكمال تش�كيل دائرة دفاع 
جوي واحدة فوق طريق البحر الش�مايل والقطب 
الش�ماىل. وق�ال الخبري العس�كري فالديس�الف 
ش�وريجني للصحيفة:« إنه عىل خلفية املنافسة 
املتصاعدة بني القوى العاملية يف القطب الش�مايل، 
فإن اس�تعادة منطقة الس�يطرة املس�تمرة عىل 
املج�ال الجوي هن�اك رضورية لحماي�ة املصالح 

االقتصادية للبالد«.

المراقب العراقي/ متابعة
املراقب العراقي/ متابعة

كش�فت صحيفة »األخبار« اللبنانية الثالثاء، 
ع�ن وثائ�ق إماراتية مرسب�ة، بينه�ا واحدة 
تتضم�ن تقييم�ا رسيا لويل العهد الس�عودي 
محم�د بن س�لمان، بع�د م�رور عامني عىل 

استالمه والية العهد )2017- 2019(.
وتش�تمل الوثيق�ة الت�ي تبدأ بعب�ارة »رسي 
للغاي�ة« ث�م بتاري�خ الص�دور 9 آب 2019، 
ع�ىل »تقرير بش�أن حصاد عام�ني من عهد 
األم�ري محمد بن س�لمان يف اململك�ة العربية 

السعودية«.
وأش�ارت الصحيفة إىل أنه ش�اركت يف إعداد 
التقييم وحدة يف وزارة الخارجية تحمل اس�م 
»وح�دة الدراس�ات الخليجي�ة«، موضحة أن 
الوثيق�ة باألصل ُموّجهة م�ن محمد محمود 
آل خاج�ة، مدي�ر مكتب وزي�ر الخارجية، إىل 
مكتب وزير الدولة للش�ؤون الخارجية، أنور 

قرقاش.
ولفتت إىل أنه »يف الرس�الة التي ُتقّدم التقرير 
َي�رِد أن وزي�ر الخارجية )عبد الل�ه بن زايد( 
َوّج�ه بإحال�ة املوض�وع عىل قرق�اش، وبأن 

يرس�ل األخري التقري�ر إىل ويل عه�د أبوظبي، 
محم�د بن زايد«، منوهة إىل أن التقرير َيجمع 
ب�ني التحليل ورص�د األخب�ار، العام�ة منها 

والخاصة.
الخاص�ة  »األخب�ار  أن  الصحيف�ة  وبّين�ت 
تي بحج�م الرتّصد الكبري واملعّم�ق للقيادة 
الس�عودية الحليفة والتحواّلت لديها، وقدرة 
األجه�زة اإلماراتي�ة ع�ىل جم�ع معلوم�ات 
م�ن داخل اململكة ع�ن ابن س�لمان والدائرة 
املحيط�ة ب�ه والسياس�ات غ�ري املعلنة، عرب 
جملة طرق بينها تسخري مصادر سعودية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
رح�ب مدير منظمة الصح�ة العاملية، 
ب�”األنباء املش�جعة” بش�أن التوصل 
إىل لقاح�ات مض�ادة لوب�اء كورونا، 
لكنه أكد وجوب عدم الرتاخي، محذرا 

من الدول التي “تلعب بالنار”.
وقال تيدروس أدهانوم غربيسوس، يف 
مؤتمر صحفي: “إن�ه فريوس خطري 
يمكنه مهاجمة كل أنظمة الجس�م.. 
إن ال�دول التي تدع الف�ريوس يتفىش 

بحرية تلعب بالنار”.
وأك�د املدي�ر الع�ام ملنظم�ة الصح�ة 

العاملي�ة أن لق�اح كورون�ا لن يقيض 
بمفرده عىل جائحة كوفيد-19.

ويواص�ل الوباء االنتش�ار بعد أش�هر 
من اإلبالغ عن ظهوره يف الصني نهاية 
كانون األول، حيث أصاب أكثر من 54 
مليون شخص وأودى بحياة أكثر من 

مليون و300 ألف.
وقال املدير العام إن “اللقاح س�يقوم 
بدور مكمل لألدوات األخرى التي لدينا 
لكنه لن يكون بديال لها”، وش�دد عىل 
أن “اللق�اح بمف�رده ل�ن يقيض عىل 

الوباء”.

الصح�ة  منظم�ة  أرق�ام  وأظه�رت 
تس�جيل  ت�م  أن�ه  الس�بت  العاملي�ة 
660905 إصاب�ات جدي�دة بف�ريوس 

كورونا، وهو عدد قيايس جديد.
ويتج�اوز ع�دد اإلصاب�ات املس�جلة 
الس�بت والعدد املسجل الجمعة البالغ 
القياسية  اليومية  الحصيلة   645410
الس�ابقة التي بلغ�ت 614013 حالة 

وسجلت يف 7 ترشين الثاني.
وأوض�ح تيدروس أن إم�دادات اللقاح 
س�يتم تقييدها يف البداية مع “إعطاء 
األولوية للعامل�ني يف القطاع الصحي 

وكب�ار الس�ن وغريه�م من الس�كان 
املعرضني للخطر”.

إىل  ذل�ك  ي�ؤدي  أن  “نأم�ل  وتاب�ع: 
تقليل عدد الوفي�ات وتمكني األنظمة 
الصحي�ة م�ن التأقل�م”، لكن�ه حذر 
قائال: “س�يظل ذلك يرتك مجاال كبريا 
إىل  س�نحتاج  لالنتش�ار..  للف�ريوس 
مواصلة مراقبة الوضع وسيبقى عىل 
الن�اس الخضوع لالختب�ارات والعزل 
والرعاي�ة وس�تظل هن�اك حاج�ة إىل 
تعق�ب املخالط�ني.. وس�تظل هن�اك 

حاجة للعناية باألشخاص”.

المراقب العراقي/ متابعة...
حذر الرئيس االمريكي املنتخب جو بايدن من ان مقاومة الرئيس املنتهية واليته 
دونالد ترامب لعملية االنتقال السلس للسلطة تهدد حياة الناس واقتصاد البالد.

ونقلت صحيفة »واشنطن اكزامنر« عن بايدن قوله ”قد يموت املزيد من الناس 
اذا لم يتم التنس�يق بهذا الخص�وص، وان كان علينا االنتظار حتى العرشين من 

كانون الثاني لبدء هذا التخطيط فسنكون متأخرين جدا“.
واض�اف التقرير أن ”بايدن رب�ط اقرتاح التطعيم الذي تقدم�ت به ادارة ترامب 
بإع�ادة فت�ح اقتصادي أوس�ع يف الواليات يف جمي�ع أنحاء البالد بع�د أن أعلنت 

رشك�ة التكنولوجي�ا الحيوي�ة األمريكية )مودرين�ا( االثنني أن لق�اح فايروس 
كورونا الخاص بها فعال بنسبة 94 ٪ عىل األقل يف االختبار األويل”.

واوضح باي�دن أن ”الحصول عىل اللقاح والتطعيم أمران مختلفان، وعىل الرغم 
م�ن ذلك فقد اتفقنا عىل أنه كلما تمكنا م�ن الوصول إىل خطة التوزيع الخاصة 

باإلدارة، كلما كان هذا االنتقال سلًسا يف وقت أقرب للميض قدما”.
وبني أنه يريد »حش�د الدولة وراء اس�رتاتيجية وطنية م�ع تدابري قوية للصحة 
العام�ة، مثل تفويض القناع ، واختبار النتائج الرسيع املتاح عىل نطاق واس�ع، 

وزيادة إنتاج العالجات واالدوية، والتوزيع العادل واملجاني للقاحات”.

الصحة العالمية تحذر بعض الدول من »اللعب بالنار«
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بقلم/ مهدي المولى 
ال ش�ك ان  الرئي�س األمريكي امله�زوم كان 
يرغ�ب  ويتمن�ى ان يك�ون س�لطان  العالم 
وع�ى األقل خليفة العرب واملس�لمني   حتى 
إن�ه يف أح�دى ترصيحاته قال أن�ا الله وكان 
كث�ر اإلعجاب بنظام حك�م العائلة الواحدة 
وخاص�ة بنظ�ام بق�ره آل س�عود آل نهيان 
وص�دام  ال ديمقراطي�ة وال تعددي�ة فكرية 
حس�اب  وال  انتخاب�ات   وال  وسياس�ية 
ومحاس�بة  الحكم واألمر والنهي له وألفراد 
عائلت�ه وكل يش مب�اح ل�ه وألف�راد عائلته 
أبنائه بنات�ه زوجاته وعش�يقاته  وزوجات 
أوالده  وأزواج بنات�ه  وفعال س�عى من أجل 
ذل�ك فحرص الحكم بزوجت�ه وبنته وزوجها 
و املقرب�ني منه�م ورف�ع ش�عار الطاغي�ة 
املقبور ص�دام ) إذا قال ترامب قالت أمريكا 
(وبعضه�م قال ) إذا قال  ترامب قال العالم(   
وخل�ق عصاب�ات   ومجموع�ات عنرصي�ة 
وحشية وسلحها وأطلقها يف شوارع أمريكا 
تخرب وتذب�ح وترسق وتغتص�ب عى غرار 
ال  الطاغي�ة ص�دام وعصاب�ات  عصاب�ات 
س�عود اإلرهابي�ة الوهابي�ة الوحش�ية مثل 
داع�ش القاعدة النرصة بوك�و حرام داعش 
وأكث�ر من 250 منظم�ة  إرهابي�ة مهمتها 
ذب�ح اإلنس�ان وتدمر الحي�اة ونرش الظالم  
والوحش�ية تح�ت ش�عار  أرس�لت للذب�ح 

فاذبحوا.
وهك�ذا أعتقد إن�ه يملك الق�وة والقدرة عى 
تحقيق رغباته الخسيسة وشهواته الحقرة  
من خالل  ما ييل:  أوال/  جعل الحكم مقترص 
عى عائلت�ه واملقرب�ني من تل�ك العائلة من 
س�مارسة وقتلة ولصوص وتج�ار مخدرات 
وس�الح  وجنس وهذا لم يحدث يف كل تاريخ 
الواليات املتحدة األمريكية إال يف زمن ترامب.
عصاب�ات  خل�ق  م�ن  تمكن�ه  ثاني�ا/    
ومجموع�ات خارجة عى القانون  عنرصية 
وحش�ية  وبدء بإثارة  حرب أهلية عنرصية 
اىل  األمريك�ي  الش�عب  وقس�م  وحش�ية 
مجموع�ات درج�ات كم�ا قس�م  الطاغية 
الش�عب العراقي وكما قسم آل سعود أبناء 

الجزيرة اىل درجات.
 ثالث�ا/   اعتماده عى بقره  آل س�عود التي 
وعدته بكل ما يحتاج من مال وأنها ستقف 
معه لذبح الشعب األمريكي  وتدمر أمريكا  
وم�ا تفعل�ه يف ال�دول العربية واإلس�المية 
من ذب�ح وتدمر بواس�طة كالبه�ا  داعش 
القاعدة  من أجل  س�يطرت ترامب املطلقة 
و أرغ�ام العرب واملس�لمني ع�ى ان يجعلوا 
من أنفس�هم بقر حلوب وكالب حراس�ة له 
لتحقي�ق رغباته وش�هواته  فهذا الخضوع 
واالستس�الم من قبل بق�ره وكالبها جعلته 
يشعر أنه  الله او سيكون خليفة عى العرب 

واملسلمني.
ال ش�ك ان ه�ذه األس�باب دفع�ت ترامب اىل 
تح�دي الش�عب األمريك�ي بقوة م�ن خالل 
إعالنه  )سأرفض  تسليم الحكم  إذا الشعب 
األمريك�ي أختار غري  الحك�م يل ولعائلتي 
من بعدي(   كحكم ال س�عود  والذي يرفض 
س�يكون مصره كمصر الصحفي املعروف  
جم�ال خاش�قجي )ذبح�ه ث�م س�لخه  ثم 
تقطيع جسده اىل قطع ثم رميها يف املجاري 
ث�م  طب�خ جزء من جس�مه  وتقديم�ه   اىل 

ذويه  لتناوله كوجبة طعام لهم(.
فرد الش�عب األمريكي بقوة عى هذا األرعن 
األحمق ترامب  متحديا تهديداته  وتهديدات 
عصابات�ه الوحش�ية  العنرصي�ة   وص�وت 
لصالح منافس�ه جو با يدن  وبأعداد  هائلة 
ال مثي�ل له�ا يف كل االنتخاب�ات األمريكي�ة 
املع�روف ان الش�عب األمريكي بش�كل عام 
ال يهت�م كث�را باالنتخاب�ات وهك�ذا تمكن 
الش�عب األمريكي من تحطيم حلمه وكرس 

شوكته  .
ال ش�ك ان هذه الهزيمة املنك�رة لم يتوقعها 
كان�ت رضب�ة قاضي�ة دمرت قوته وش�لت 
حركت�ه وقي�ل أصي�ب بلوث�ة عقلي�ة  فقد 
توازن�ه وأصب�ح يف حالة  هذيان وهلوس�ة 
وب�دأ بلع�ن  الش�عب األمريك�ي   ويس�ميه 
بالشعب الخائن  ودعا اىل ذبحه عى طريقة 
آل س�عود الوهابي�ة  وأمر بوق�ف إجراءات 
الع�الج واملعالج�ة ض�د وب�اء كورونا حتى 
بلغ�ت اإلصابات يف يوم واح�د أكثر من 200 
ألف إصابة والغريب انه دعا اىل قتل املصابني 
جميع�ا  بحجة ع�دم وقف اإلنت�اج يف البالد 
وقت�ل  املهاجرين من أفريقيا آس�يا  أمريكا 
الالتيني�ة و التهيئة إلعالن الحرب عى إيران 
اإلس�الم وعى الصني وعى كل الشعوب التي 
ترف�ض الخضوع ل�ه وال تع�رف  بربوبيته 

كما هو حال بقره يف الخليج والجزيرة.

كم�ا قام بأبعاد وطرد الكثر من املس�ئولني  
الكب�ار الذين حولهم بحجة ان�ه ال يثق بهم  
ألنه�م اب�دوا  معارضتهم له  مث�ل رفضهم  
للقمع واالضطهاد الوحيش الذي اس�تخدمه 
ض�د املتظاهري�ن  الذين رفض�وا العنرصية  
وع�دم اهتمامه بوباء كورونا الذي بدا يفتك 

بالشعب األمريكي  وبقوته االقتصادية.
وهكذا أخذ ينظر اىل كل من ينتقده  يعارضه  
ع�ى انه خائن وعميل  مث�ال قرر إقالة وزير 
الدف�اع  كما قرر ط�رد وإبعاد  كل عنرص  يف 

مؤسس�ات الدولة املختلفة ال يق�ر بربوبية  
ترامب عى غرار حكم ال سعود وصدام.

له�ذا فأنه  متمس�ك بفرض نفس�ه رئيس�ا 
ألمري�كا رافض�ا نتائ�ج االنتخاب�ات مهما 
كان�ت   ألنه�ا مزورة  كما ق�رر إقالة الكثر 
م�ن املس�ئولني وخاصة يف األجه�زة األمنية 
والعس�كرية  مثل مدير مكت�ب التحقيقات 
الفيدرايل ومديرة وكال�ة املخابرات املركزية   
وخب�ر األمراض املعدي�ة وغرهم من الذين 
يحظ�ون باح�رام وخ�رة طويل�ة يف ه�ذه 

املجاالت.
وبدأ بمحاوالت تهديد وتحذير لكل املوظفني 
يف أمري�كا الذي�ن يق�رون بفوز ج�و با يدن    
وكل م�ن يحاول ذلك س�يقوم بط�رده حقا 
انه أس�لوب ص�دام  وهاب�ي بامتي�از وهذا 
هو الس�بب ال�ذي دفع ترامب إلع�ادة نظام 
ص�دام وح�زب ص�دام والقض�اء ع�ى كل 
من س�اهم يف القض�اء عى ص�دام وتصدى 
للدواعش الوهابية كالب ال س�عود ومنعهم 
من تأس�يس خالفتهم  وخاطب املس�ئولني 
واملوظفني يف  أمريكا الويل ملن يرك سفينة 
النج�اة الت�ي أقوده�ا   وطلب م�ن عبيده  
املجموعات العنرصي�ة التي جمعها  والتي 
أصبحت مس�يطرة عى الشارع ان تتصدى 

بقوة لكل من ال يقر بفوز ترامب.
لهذا نرى الكثر من محبي الحياة واإلنسان 
يخش�ون م�ن قي�ام ه�ذا األحم�ق بعم�ل 
أجرام�ي ضد  إي�ران ضد الص�ني ضد دول 
أخرى خاصة إنه أبعد أهل الخرة والحكمة 
وق�رب  الذي�ن ال يملك�ون خ�رة وال عقل   
كما أن بقره قالت له أفعل ما تريد وكلنا يف 

خدمتك املهم تبقى رئيسا ألمريكا.
لهذا عى الشعب األمريكي ان يوحد جهوده  
ويتحرك بق�وة للجم ه�ذا املجنون األحمق 
والس�يطرة علي�ه ومنع�ه م�ن أي ترصف 

أحمق يدمر  الحياة واإلنسان.

بقلم/ أنس الراهب 
عندما ش�ارفت الحرب العاملي�ة الثانية عى 
االنته�اء، كان�ت بع�ض ال�دول العربي�ة قد 
حصل�ت ع�ى اس�تقاللها، ال�ذي كان عن�د 
البع�ض مقي�داً أو منقوص�اً أو مفرّغ�اً من 

مضمونه الحقيقي ويخفي تبعّيته للغرب.
من�ذ طفولتنا ونحن نس�مع بمصطلح بيت 
العرب، الحل�م العربي الذي س�يجمع الدول 

العربية ليصل بها إىل الدولة الواحدة.
لك�ن واقع التجربة يختلف تماماً عن الحلم. 
فعندما تّم طرح العديد من مشاريع الوحدة 
كم�رشوع الهالل الخصيب ع�ام 1941 من 
قب�ل بريطاني�ا، حاربت�ه مرص خش�يًة من 
امت�داد نف�وذ الع�راق يف املنطق�ة. وعندم�ا 
ط�رح العراق م�رشوع االتحاد ع�ام 1942، 
حاربته العدي�د من الدول العربي�ة. وعندما 
طرح األمر عبد الله بن الحس�ني عام 1943 
م�رشوع إقام�ة الدول�ة العربي�ة املوحدة يف 
سورية، حاربته السعودية خشيًة من امتداد 

النفوذ الهاشمي.
ظّل األمر عى هذ الحال إىل أن جرت اتصاالت 
قادته�ا م�رص والع�راق إليج�اد ن�وع م�ن 
التق�ارب العرب�ي، فتّم االتفاق ع�ى توجيه 
دعوة للدول املس�تقلة من أج�ل عقد مؤتمر 
تحضري يف اإلسكندرية بقصد إنشاء هيئة 

عربية دولية.
ُعق�د املؤتم�ر ب�ني 9/25 و 1944/10/7، 
وُطرحت خالله تصّورات ثالث رئيس�ية: إّما 
الوح�دة أو االتح�اد أو التص�ّور الثالث الذي 
اس�تقر عليه الرأي وهو إقامة تنظيم ينّسق 
السياسات والتعاون بني الدول العربية. وتّم 
اعتماد اس�م جامعة ال�دول العربية بدالً من 
الجامعة العربية تأكيداً عى اس�تقالل دولها 

وسيادتها.
الحكاي�ة: فريطاني�ا رأت  تب�دأ  م�ن هن�ا 
بريطاني�ا أن تجّم�ع ال�دول العربي�ة ح�ول 
تنظي�ٍم واح�ٍد تقف ه�ي وراءه س�يؤدي إىل 
تنفيذ أغراضها دون أن تحمل أية مسؤولية 
ع�ى عاتقه�ا، ب�ل يمكنه�ا بذل�ك التنّص�ل 
وإلقاء املس�ؤولية عى هذا التنظيم. وبالتايل 

سيتحقق هدفها الثاني والثالث أي الحّد من 
نفوذ فرنس�ا املس�تقبيل يف املنطقة، وتوثيق 

التجزئة بدالً من قيام الوحدة.
نصوص�ه،  يف  خل�ل  امليث�اق  نش�وء  راف�ق 
واختالفات يف جوهره عما ورد يف بروتوكول 
اإلسكندرية ومنها:أوالً: قام امليثاق بالتالعب 
يف صيغة وكلمات املواد والديباجة الواردة يف 
الروتوك�ول فنج�د أنه :1- اس�تبدل صيغة 
الت الوثيقة والروابط العديدة التي  إثباتاً للصِّ
تربط ال�دول العربية جمع�اء، وحرصاً عى 
توطيد هذه الروابط وتدعيمها، وتوجيهاً إىل 
ما في�ه خر البالد العربية جمعاء ...... إلخ، 
بصيغ�ة: تثبيتاً للعالق�ات وحرصاً عى دعم 
هذه الروابط وتوطيدها عى أس�اس احرام 

استقالل ..... إلخ.
واس�تبدال  جمع�اء،  كلم�ة  اس�قاط  فت�ّم 
�الت«  كل م�ن »اثبات�اً« ب�«تثبيت�اً«، و«للصِّ

ب�«للعالقات«.
والف�رق ب�ني ه�ذه املصطلح�ات أن كلم�ة 
»إثب�ات« تمّث�ل حقيقة مس�لََّمٍة قائمٍة، أما 
»التثبيت« فتشر إىل مهّمٍة ينبغي االضطالع 
الت«  بها لدعم يشء ما. بينما تدل كلمة »الصِّ
ع�ى وج�ود هوية قومي�ة تجم�ع األطراف 
املتعاق�دة )الش�عوب( فهي حقيق�ة ثابتة. 
أما »العالق�ات« فتدّل عى حاٍل دون الهوية، 
تخضع إىل دينامية قد تحمل تطوراً سلبياً أو 

إيجابياً .... تقّدماً أو تراجعاً.
2- ن�صَّ الروتوك�ول بني طّيات�ه، أكثر من 
م�رّة، عى دعم�ه للوصول إىل وح�دة عربية 
منش�ودة الحقاً. أما امليث�اق فلم يرِد فيه أي 
نصٍّ أو ذك�ٍر لكلمة الوح�دة، بل عى عكس 
ذل�ك، أرّص يف ديباجت�ه التأكيد ع�ى احرام 
اس�تقالل الدول وس�يادتها وعدم التدخل يف 
شؤونها الداخلية ونظام الحكم فيها، ُمشراً 
دائما ً إىل عبارة »الدول العربية« يف مقرراته.

3- تّم إس�قاط النّص ال�وارد يف الروتوكول 
املتضّم�ن: ال يج�وز ألي دول�ة عربي�ة اّتباع 
سياس�ٍة خارجي�ة ت�ّر بسياس�ة جامعة 
ال�دول العربي�ة. حي�ث أعط�ى الروتوكول 
األولوي�ة يف أحكامه عى غره�ا من أحكام 

االتفاقيات التي قد ُترمها دولٌة يف العضوية 
م�ع غره�ا م�ن ال�دول عندم�ا تتع�ارض 
أحكام ه�ذه االتفاقية مع نص�وص أحكام 

الروتوكول أو روحه.
أن  ع�ى  بالن�صِّ  امليث�اق  اكتف�ى  بينم�ا 
االتفاقي�ات الت�ي ترمه�ا دول�ٌة يف عضوّية 
ُتل�زم األعض�اء اآلخري�ن وال  الجامع�ة  ال 

تقّيدهم.
ثاني�اً: يف املضم�ون والفاعلي�ة: ل�م يش�هد 
تاري�خ مؤتمرات القمم العربي�ة مرًّة واحدًة 
تمثي�ل األعض�اء جميع�اً بمس�توى املل�وك 
ورؤساء الدول، لدرجة أنه يف بعض الحاالت، 
وصل التمثيل إىل أقّل من مستوى وزير، كما 
ح�دث يف قمة الجزائ�ر 1973 – بغداد 1979 

– دمشق 2008.
ثالث�اً: يتمّيز نظام القرارات يف جامعة الدول 
العربية بخاّصيتني أساسيتني متناقضتني يف 
مضمونهما ومتحدتني يف آثارهما ونتائجهما 
الس�لبية. فهما يتمّثالن باإلف�راط يف تصلّب 
نظ�ام س�ّن القوان�ني واإلف�راط يف مرون�ة 
تنفيذه�ا. فاملس�ألة الفلس�طينية والرصاع 
العرب�ي اإلرسائي�يل، تمّخض�ا عن ق�رارات 
خاص�ة بهما عب�ارًة عن إعالنات متش�ّددة 
متك�ّررة وش�به تلقائية للمب�ادئ واملواقف 
العامة. وه�و دليٌل عى عجز اإلرادة وغيابها 
لبل�ورة سياس�ة عملّية ضمن دبلوماس�ية 
مشركة وناشطة وقوية يف تسوية الرصاع. 
فبقيت السياس�ة العربية املشركة يف حّدها 
األدنى. وإن ُوجدت! تكون يف موقع رّد الفعل 
الخجول واملرتب�ك و ... املتأخر عادًة، وليس 

يف موقع املبادرة.
ومن جانب آخر، نجد أن الخالفات العربية - 
العربي�ة، وطبيعة العالقات التي تربطها مع 
غرها من الدول العظمى كالواليات املتحدة 
األمركية، كانت وراء غياب سياس�ٍة عربيٍة 
مش�ركة تج�اه قضاي�ا مصري�ة )العراق 
– فلس�طني(. لك�ن ... ماذا بش�أن القصور 
العربي الكيّل وغياب االهتمام وعدم االكراث 
وفقدان البعد االس�راتيجي وراء العديد من 

القضايا كالصومال وجنوب السودان؟

يّتس�م الق�رار العربي املش�رك وع�ى كافة 
املس�تويات بع�دة س�مات أهمه�ا:1- يبدو 
التشّدد الس�يايس والخطاب القومي بمثابة 
األس�اس يف الق�رار العرب�ي املش�رك ال�ذي 
يبحث عن الس�قف األع�ى ليحتضن الداخل 
العربي دون أن يخلق مش�اكل مع السياسة 

الخارجية لدوله.
2- هن�اك حالة من االنفصام الس�يايس بني 
القرار العربي املشرك الصادر عن الجامعة، 

وبني السياسات الوطنية للدول األعضاء
3- يتس�م الق�رار العرب�ي املش�رك ع�ادًة 
بصيغ�ٍة عاّم�ٍة ومبهم�ٍة وصعب�ِة التنفيذ، 
وبالعجل�ة وس�هولة توصيل�ه للغ�ر ليأخذ 
طابع املناش�دة وتس�جيل املواق�ف دون أن 
ُيحّمل التزام�ات بالتنفيذ مدّعمة بإجراءات 

رادعة للممتنع.
4-   غالب�اً م�ا ينفص�ل القرار ع�ن الزمان 
وامل�كان، إذ يصب�ح يف حالة الُيت�م غر قابٍل 
للتنفيذ بعد اختتام أعمال املجلس أو املؤتمر. 
وذلك بسبب غياب نظام املساءلة، والتمسك 
والحساس�ية  املطلق�ة  الس�يادة  بمفه�وم 

املفرط�ة تج�اه ما يمك�ن اعتب�اره تعدٍّ عى 
العرب�ي.   ... اآلخ�ر  الس�يادة م�ن  حق�وق 

والتمسك بكل يشء أو ال يشء.
لذلك تبقى العالقات السياسية واالقتصادية 
رهينة ش�خصنة العالقات بني القادة، وهو 
ما يؤّثر ع�ى صناعة القرار املش�رك وعدم 

استقرار التعاون.
ُتعت�ر مواقف جامعة ال�دول العربية هزيلًة 
يف غالبي�ة القضاي�ا الت�ي ُطرح�ت بحرة 
ال�دول األعض�اء من�ذ ح�رب 1948. فهناك 
نزاعات ل�م تتدخل أصالً الجامعة فيها مثل: 
)النزاع الس�وري اللبنان�ي 1949( – األزمة 
الس�ورية املرصية مع لبنان 1957 – النزاع 
املرصي السوداني 1958 – النزاع بني األردن 
واملقاوم�ة الفلس�طينية 1970. أو نزاع�ات 
تدّخل�ت فيه�ا الجامع�ة لكنها ل�م تنجح يف 
اليمني�ة 1948 –  تس�ويتها مث�ل: األزم�ة 
الحرب املغربي�ة الجزائرية )ح�رب الرّمال( 
1963 – الن�زاع املغربي الجزائري املوريتاني 
1979 – األزم�ة الصومالية والحرب األهلّية 
1991 – الن�زاع يف الس�ودان ال�ذي ب�دأ منذ 
1940. أم�ا املنازع�ات الت�ي تدخل�ت فيه�ا 
الجامع�ة وأدت إىل نج�اٍح مح�دوٍد فكان�ت 
قليل�ًة جداً، مثل: أزمة الضفة الغربية 1950 
– الن�زاع ب�ني الجمهوري�ة العربي�ة املتحدة 
ولبن�ان 1958 – النزاع بني س�ورية ومرص 
1962/1961 – اإلجتي�اح اإلرسائييل للبنان 

1982 إىل 1985.

فيه�ا  تدخل�ت  الت�ي  املنازع�ات  وُتعت�ر 
الجامعة ونجحت يف تسويتها نادرًة : النزاع 
الكويت�ي العراقي 1961 – الحرب األهلية يف 
اليم�ن 1962 – الح�رب بني اليمن الش�مايل 
والديمقراط�ي 1972 – الح�رب األهلي�ة يف 
لبن�ان 1975 – االجتي�اح اإلرسائييل للبنان 
1978 )بس�بب الوجود الفلسطيني املسلّح 

واتفاق القاهرة(.
إال أن�ه من املالحظ وج�ود منازعات تدّخلت 
فيه�ا الجامعة وأّدت إىل تعميق أزمات كانت 
س�ائدة خ�الل العق�ود الخمس�ة املاضي�ة 
مث�ل: ح�رب الخلي�ج األوىل 1980 والثاني�ة 
1990 والثالث�ة 2003 – الحرب اإلرسائيلية 
ع�ى لبن�ان 2006 وهج�وم دول االعت�دال 
ع�ى املوقف الس�وري واملقاوم�ة – الحرب 
اإلرسائيلي�ة ع�ى غ�زة )مؤتم�ري الدوحة 
الح�رب   –  2008 الفاش�الن(  والكوي�ت 
اإلرسائيلي�ة ع�ى غ�زة 2012، أّم�ا املوقف 
ف�كان مجرّد اإلدانة. لك�ن مواقف الجامعة 
السياسية والقانونية من أحداث 2010 وما 
بعد، ش�ّكلت الربة الحاسمة التي قسمت 
ظهره�ا نهائياً. مثل: أح�داث تونس 2010 
– ث�م اليم�ن وإحالة امللف ملجل�س التعاون 
وطل�ب تدخ�ل الوالي�ات املتح�دة 2011 – 
م�رص 2011 – ث�م الس�عودية والبحري�ن 
والتعتي�م اإلعالمي املُتعّمد. أم�ا فيما يتعلق 
بأحداث ليبيا 2011، ف�إن مجلس الجامعة 
هو من طل�ب من مجلس األم�ن أن يتحّمل 

مسؤولياته وأن يفرض حظراً جوّياً وإقامة 
مناط�ق آمن�ة، أي أن مجلس األم�ن قد قام 
بتدويل األزمة يف خروٍج عن ميثاق الجامعة 
وبدلي�ل قاط�ع عى عج�ز الجامع�ة وعدم 

قدرتها القيام بمهامها.
ويف س�وريا ع�ام 2011، عق�دت الجامع�ة 
خ�الل أربعة أي�ام فقط اجتماع�ني طارئني 
ملجلس�ها بتاري�خ 11/12 و2011/11/16 
يف ظاه�رٍة لم تح�دث يف تاريخه�ا، فاتخذت 
مجموعًة من اإلجراءات والعقوبات بش�كل 
مفاج�ٍئ ورسيٍع ضد س�وريا، منها: تجميد 
عضويته�ا )حال�ٌة غر منص�وص عليها يف 
امليث�اق، ت�م ابتداعها س�ابقاً م�ع مرص( يف 
مخالف�ٍة لن�ص امل�ادة 18 من�ه، واالتص�ال 
مع أطي�اف املعارضة يف الخ�ارج ودعوتهم 
لالجتماع معه�م يف مقر الجامعة بالقاهرة، 
وإغالق الس�فارات فيها. كما رفضت تقرير 
بعث�ة املراقبني التي ش�ّكلتها بنفس�ها وما 
 ،2013/3 ويف   مهامه�ا.  أنه�ت  أن  لبث�ت 
قام�ت بمن�ح مقع�د س�وريا إىل االئت�الف 
الس�وري املعارض ودعت إىل تسليحه )وذلك 
يف القم�ة الرابع�ة والعرشي�ن يف الدوح�ة(. 
قامت الجامع�ة بتدويل األزم�ة ونقل امللف 
الس�وري إىل مجل�س األم�ن، وطل�ب فرض 
حظر جوي وتدّخل عس�كري عى أراضيها. 
ال شك أن تنفيذ »صفقة القرن« احتاجت إىل 
الكثر م�ن الفوىض الخالقة، وإىل الكثر من 

»اتفاقيات التطبيع« لكي يتم تمريرها.
لقد س�قطت جامعة ال�دول العربي�ة أخراً 
بعد غيبوبٍة طويلٍة اس�تمرت منذ نش�أتها، 
ول�م يعد هن�اك من م�ّرٍر لوجوده�ا. ربما 
تكون الجامعة اليوم قد أنجزت س�ابقًة هي 
األوىل من نوعها، ساهمت يف توحيد األنظمة 

العربية يف كلمة حّق، لتعلن نبأ وفاتها.

أمريكا الى أين بعد هزيمة ترامب في االنتخابات

نهاية الدور السياسي لجامعة الدول العربية

 

بع�د اطالعي عى وتقيي�م ما ورد يف الورق�ة البيضاء 
بش�ان القطاع النفطي توصلت اىل ان الورقة، يف ضوء 
م�ا ورد يف نص الهدف العام املش�رك لقطاعي النفط 
والغاز، انطلقت من تش�خيص خاطئ لواقع القطاع 
النفط�ي، ودعوتها لتبن�ي منهجية غ�ر معمول بها 
ح�رصا ، وطلبه�ا االرساع بترشي�ع قان�ون تجاوزته 
االحداث لم يعد صالحا عى االطالق، واىل فصل كارثي 
يف الهيكلية التنظيمية للقطاع النفطي، واىل تبني نهج 
)خصخصة مبطن�ة ( يتعارض مع دور ومس�ؤولية 
الدول�ة يف اوق�ات االزمات؛ كل هذا يدل�ل عى ضبابية 
وسوء اسس الورقة البيضاء وبدال من ان تكون ورقة 
اص�الح، تصبح »مانيفس�تو ثاني ُمَح�َدث« إلضعاف 
االقتص�اد العراقي وتعميق ازماته م�ن خالل تفكيك 

القطاع النفطي.   
قبل الب�دء يف الخوض بموضوع هذه املداخلة اجد من 
ال�روري االش�ارة اىل ما ييل:ل�دي مالحظات عديدة 
ع�ى م�ا ورد يف »الورق�ة البيض�اء« ولكنن�ي، بحكم 
التخصص، س�أركز عى ما يتعل�ق بالقطاع النفطي، 
واتمن�ى م�ن ذوي االختص�اص والخ�رة العملية يف 

القطاعات االخرى املساهمة ببيان الراي؛.
اضاف�ة اىل الورقة ذاته�ا )96 صفحة( هناك عدد من 
»املالح�ق الفني�ة« للورقة س�يتم اصدارها »بش�كل 
منفص�ل«، دون ذكر عددها ومتى وكيف س�يتم ذلك 

وما هي طريقة الحصول عليها؛
واخرا توجد »خطة تنفيذ تفصيلية تشمل االجراءات 
املطلوب�ة والجهة املعني�ة بالتنفيذ والج�دول الزمني 
والي�ات املتابعة« س�يتم اصدارها »بعد اق�رار الورقة 
البيض�اء اصولي�ا«؛ وم�ن الجدير بالذك�ر ان مجلس 
الوزراء أقر هذه الورقة بتاريخ 13 ترشين اول وصوت 
مجل�س النواب عى القانون الثاني لالقراض يوم 12 
ترشي�ن ثاني؛ ولك�ن لحد االن ال يوجد ما يش�ر اىل » 
اق�رار الورقة البيضاء اصوليا«. بتعبر اخر ان ما هو 
متوفر فعليا االن هو الورقة البيضاء فقط وبصيغتها 

)االولية( الصادرة بتاريخ ترشين اول 2020.
تناول�ت الورقة البيضاء- الورق�ة- يف املحور الثاني/ 

البند ثانيا/ الفقرة –ب- »قطاعا النفط والغاز«.
لفق�رة »قطاع�ا النف�ط والغ�از« مدخ�ل يتكون من 
جملة واحدة تمثل، من الناحية الفعلية، الهدف العام 
املش�رك لكال القطاعني، قطاع النفط وقطاع الغاز!!، 
ث�م اله�دف القطاع�ي لكل منهم�ا يت�م تحقيقه من 
خ�الل قائمة من الفق�رات )11 فق�رة لقطاع النفط 
و 5 فقرات لقطاع الغاز( وهي مجرد عناوين تتس�م 
بالعمومي�ة والخلط بدون اية م�ؤرشات عى االطالق 
ومعظمه�ا، منهجي�ا وتحليلي�ا، تتس�م بالرغبوي�ة  

.Normative and wishful
وعليه س�تقترص هذه املس�اهمة ع�ى تحليل الهدف 
العام املشرك، وألغراض املقارنة والدقة سيتم عرض 
نص اله�دف كما ورد يف الورقة ث�م تحليل وتقييم ما 

ورد فيه يف ضوء االدلة والشواهد املتوفرة.

ضبابية »الورقة البيضاء« 

بقلم/ احمد موسى جياد
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اعتماده ترامب على بقره  آل سعود التي وعدته بكل ما يحتاج من مال وأنها ستقف 
معه لذبح الشعب األمريكي  وتدمير أمريكا  وتحقيق رغباته وشهواته  فهذا الخضوع 

واالستسالم من قبل البقره وكالبها جعلته يشعر أنه سيكون خليفة على العرب 
والمسلمين.

الهزيمة المنكرة لم يتوقعها كانت ضربة قاضية دمرت قوته وشلت حركته وقيل 
أصيب بلوثة عقلية  فقد توازنه وأصبح في حالة  هذيان وهلوسة وبدأ بلعن  الشعب 
األمريكي   ويسميه بالشعب الخائن  ودعا الى ذبحه على طريقة آل سعود الوهابية  

لقد سقطت جامعة الدول العربية أخيراً بعد غيبوبٍة طويلٍة استمرت منذ نشأتها، ولم يعد هناك 
من مبّرٍر لوجودها. ربما تكون قد أنجزت سابقًة هي األولى من نوعها، ساهمت في توحيد األنظمة 

العربية في كلمة حّق لتعلن نبأ وفاتها

مواقف الجامعة 
السياسية والقانونية 
من أحداث 2010 وما 
بعد شّكلت الضربة 

الحاسمة التي قسمت 
ظهرها نهائياً



أثبت�ت الفحوص�ات الطبية االخرية الت�ي أجريت 
لوفد منتخبنا الوطن�ي، قبل العودة إىل العراق يوم 

غد االربعاء، إصابتني جديدتني بفريوس كورونا. 
وق�ال املنس�ق اإلعالم�ي ملنتخبنا الوطني هش�ام 
محم�د »تم تأكيد إصابة حارس منتخبنا الوطني، 

ج�الل حس�ن، بف�ريوس كورون�ا، باإلضاف�ة إىل 
املدرب املساعد، السلوفيني التش، الذي تأكدت هو 
االخر إصابته بالفريوس، وتَم نقل االثنني إىل مكان 
الع�زل الصحي يف دولة االم�ارات العربية املتحدة، 
لتلقي العالج حس�ب الربوتوكول الصحي املعتمد 

هناك«. 
وأضاف محمد »الحارس جالل حسن سيغيب عن 
قائمة منتخبنا الوطني ملباراة أمام اوزبكستان يف 
املباراة الودية الثانية ألس�ود الرافدين بعد جائحة 
كورونا، كما س�يغيُب املدرب املس�اعد عن الوجود 

مع املالك التدريبي يف املباراة. 
ورضَب »كورون�ا« خمس�ة العب�ني م�ن منتخبنا 
الوطني حتى اآلن منذ التجمع الذي أقيم يف بغداد، 
وهم كل من عالء عبد الزهرة وحسني عيل ومحمد 

رضا واحمد إبراهيم وجالل حسن.

رجح م�رف فري�ق ك�رة القدم 
بن�ادي النف�ط، مش�تاق كاظ�م، 
انس�حاب ع�دد اك�رب م�ن االندية 
من بطولة الدوري املمتاز بس�بب 

االزمة املالية.
وق�ال كاظ�م إن »االندي�ة وقب�ل 
انطالق املوسم، كان يجب ان تعقد 
اجتماع�اً مع الجه�ات املعنية من 
وزارة الش�باب والرياض�ة ولجنة 
الرياض�ة النيابي�ة الطالعهم عىل 
املالي�ة«. واوضح  االزمة  تفاصيل 

أن »االندية تعاني من ازمات مالية 
خانقة وال تس�تطيع تأمني رواتب 
العبيها والك�وادر التدريبية، لذلك 
اتوق�ع ان يش�هد ال�دوري املمتاز 

انسحاب عدد اكرب من االندية«.
تجدر االش�ارة اىل ان نادي الطلبة 
قرر االنس�حاب م�ن بطولة كأس 
الع�راق ويفكر جدياً باالنس�حاب 
م�ن بطولة ال�دوري املمت�از، كما 
الس�ماوة بش�كل  انس�حب نادي 

رسمي من بطولة الكأس.

اعل�ن مدرب املنتخ�ب الوطني بكرة الس�لة، البوس�ني عزي�ز بكري عن 
القائمة االولية السود الرافدين استعداداً للتصفيات االسيوية املزدوجة.

ويخوض املنتخب الوطني معس�كراً تدريبياً االن يف تركيا يستمر ملدة 12 
يوماً تتخلله مباريات ودية.

وس�يواجه املنتخب الوطني نظ�ريه البحريني عىل ملعب االخري يف ال�26 
من الش�هر الح�ايل، بينما س�يواجه لبن�ان يف ال�29 من الش�هر ذاته يف 

النافذة الثانية من التصفيات االسيوية.

غادر مح�رف نادي كريس�تال 
باالس االنجليزي، كاردو كامران، 
وف�د منتخب ش�باب الع�راق بكرة 

القدم يف العاصمة القطرية الدوحة.
وقال رئيس وفد منتخب الشباب اسعد 
الوطن�ي  منتخبن�ا  »الع�ب  إن  الزم 
كام�ران  كاردو  للش�باب 
باالس،  محرف كريس�تال 

غ�ادر وف�د إقام�ة املنتخ�ب بع�د أنتهاء 
معسكر املنتخب يف الدوحة«.

واوضح أن »منتخب الشباب سيبدأ بحزم 
حقائبه بعد انتهاء املعسكر حيث سيعود 
اىل بغداد بعد خ�وض مباراتني تجريبيتني 

امام منتخب شباب قطر«.
يذك�ر ان العراق تعادل وخرس يف املباراتني 

امام قطر.

الدويل السابق  النجم  كش�ف 
الجامع�ة  ن�ادي  ورئي�س 
الريايض، يون�س محمود، ان 
ش�خصيات من هولندا وقطر 
والسعودية يرغبون االستثمار 

يف النادي.
برئاس�ة  محم�ود  وف�از 
االنتخابات  خالل  النادي 
التي اجريت امس  االول.

وق�ال محم�د إن »ن�ادي 
الجامع�ة فت�ي جديد ومن 
بدايته ه�و نادي كبري، كونه 
يحمل اسم جامعات العراق«.

واوض�ح بالق�ول، ان »عام�ل 
الش�هرة مه�م لدع�م الفريق، 
فهن�اك ش�خصيات اتصلت بي 
م�ن هولندا والس�عودية وقطر 
والع�راق وش�خصيات، حي�ث 
ابدوا رغبتهم باالس�تثمار يف 

النادي«.
واضاف ان »النادي ال يعتمد عىل مؤسسات 

الدول�ة يف تمويل�ه، ذل�ك لي�س صحيح�اً، 
النادي وق�ع عقداً جيداً لالس�تثمار ويمتد 

ألربع سنوات، ارى ان هذه الفرة جيدة كي 
يقف الفريق عىل قدمه«.

إصابة جالل حسن 
والمدرب المساعد 

بفيروس كورونا

مشتاق كاظم يتوقع انسحابات جديدة 
من ممتاز الكرة
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6الرياضية

تسعة عر صوتاً أفىض طريق رسمد عبد اإلله لرئاسة اللجنة 
األوملبي�ة الوطنية كثالث ش�خص ريايض يف تاري�خ العراق ما 
بع�د 2003 يتوىلىّ قيادة املكتب التنفيذي الحادي والعرين منذ 
تشكيل أول لجنة ُمعرف بها دولياً عام 1948، حاِسماً املنافسة 
ط لها  مع رئيس�ه السابق رعد حمودي يف معركة انتخابية خطىّ
األثنان أياماً طويلة وأس�فرت عن بي�ع ورشاء صداقات دائمة 
ومؤقت�ة ال وفاء فيها ق�ط، تملىَّص الواِعد م�ن التزامه، وغادر 
البعض ضفة املناوَءة لريكب موَجة املواَءمة بعيداً عن مصلحة 

الرياضة، فكانت نتيجة ديمقراطية األوملبية: صفر كبري!
مون باملكتب التنفي�ذي املُبَطل رشعيته يف  مهما ح�اول املتحكىّ
امات االحراز من تدهور س�معة  ش�باط 2019 أن يلبس�وا كمىّ
األوملبي�ة، وُيبيىّنوا للمراقبني أنهم اس�تفادوا م�ن درس القرار 
140 وُيعرَِض�وا عن مناكفة الناقدين، فإنه�م لم يقدىّموا دالئل 
صدقيته�م ُقبي�ل وأثناء انتخابات عش�تار ش�رياتون إذ تجلىّت 
ث بمقاعد القيادة بالتواط�ؤ واالنقالب والِخداع  األنانية للتش�بىّ
والتغيىّ�ب العْم�د والخيان�ة، فم�اذا بقي ل�رف الرياضة غري 
أن ندف�ن أوراق تري�ن يف ُحف�رة ونرك لهم ش�اخصاً للِعربة 

رهم بيوم النفاق! يذكىّ
ُعذراً رسمد املنترص بابتسامة التحدىّي »الشخيص« لبلوغ كريسىّ 
س من غٍد قاٍس ال يمتلك فيه أدوات تش�غيل  الرئاس�ة، واملتوجىّ
برنامجه االنتخابي باجتهادات أمخاخ أعضاء مكتبه املصدَّعة 
س�نوياً بإخفاقات اتحاداتهم يف ظ�لىّ قدراتهم املحدودة ضمن 
العم�ل األوملبي دون أن نبِخ�س طموحه�م يف إمكانية التغيري 
إلقناع الجمعية العمومية بأن اصواتهم لن تضيع! بينما ال ُعذر 
لرعد وهو يعربىّ عن غيظه الشديد لسوء نهاية سيناريو )املقعد 

صحب�ِه  بع�ض  وارت�كاب  املح�روس( 
الحن�ث يف اليمني الذي أنق�صَ عالمات 
داعمة ملوقفه، فسقط بخسارة نفسية 
ُع�دىّْت أقىس م�ن كل خس�ائر مباريات 
ذوده ع�ن مرم�ى األس�ود يف امل�ايض، 
بعدم�ا كابر عىل زمان�ِه طامعاً بإكمال 
خمس�ة عر عاماً فوق هرم األوملبية، 

فتهاوى يف ليلة كشف املستور!
أية ممارس�ة انتخابية ه�ذه تفتخرون 
بنجاحه�ا وواحُد يتقافُز ف�ارداً صدره 
وملوىّحاً بقبضة يمينه كأنه فكىّ شيفرة 

الوص�ول اىل امليدالية األوملبية بعد 60 عاماً من التصربىّ بأكذوبة 
صناع�ة البطل! وثاني يذرف دموع الغبطة لُيطمئننا بإمكانية 
اسرجاع مليارات الدنانري اىل خزانة الحكومة بعضها ال ُيعرف 
أين أنفق وهناك أبواب رصف غري رشعي، وأخرى ُمنحت ُسلفاً 
ص�ات إيفادات عىل ال�ورق! وثالث كان  لم ُتس�رَجع أو مخصىّ
يختبئ تحت عب�اءة الرئيس يف أوج قوىّت�ه وحينما َضُعَف كان 
أول املُضحني به، ورابع نام أربع س�نوات يف مكتب املس�ؤولية، 
ومل�ا حان وق�ت اختبار مس�ؤوليته خارج املكت�ب أكمل نومه 
كالع�ادة! وخامس عزا وجود تآمر دويل ضد كتلته ثم اس�تدرك 
أن الرقي�ب )أونالي�ن( تاب�ع العملية بحي�اٍد تام! وأخ�رياً أحد 
الفائزين برىَّر ق�رار اللجنة القضائية املرف�ة عىل االنتخابات 
باستبعاد رند سعد وشعالن عبد الكاظم بأنها تفتقد للخربة يف 
حيثيات موضوعيهما، ترى هل س�ُيربر بالقول نفسه لو خرس 

املنافسة؟
أما أس�وأ ما ش�هده تنظي�م العملية االنتخابية إن�ه ترك رجال 
اإلع�الم يس�رقون الس�مع ع�ن مجري�ات االنتخاب�ات وراء 
أب�واب مغلق�ة لم ُتع�رَف ُمربىّرات ذل�ك، ملاذا الخ�وف من فتح 
قاع�ة املؤتم�ر أمام م�ا يق�ارب 25 إعالمياً انهمك�وا عىل رفد 
س�اتهم باألخب�ار الرسيعة وأرق�ام املصوىّتني ومالحظات  مؤسىّ
اللجنة املرفة؟ ليس�ت املرىّة األوىل التي يتمىّ عرقلة عمل ممثيل 
السلطة الرابعة يف انتخابات يفرض أن يوثقها زمالءنا لتعزيز 
مب�دأ الش�فافية ونزاه�ة التصوي�ت، فالراكة م�ع الرياضة 
رها املصلحة املهنية وتفرضها مواثيق التعاون غري  أفعال تؤطىّ

الخاِضعة لتأثري أو ضغط طارئ لهكذا مؤتمر بالغ األهمية.

دميقراطية الأوملبية.. 
�صفر كبري! خروج نفط الوسط والكهرباء في أكبر 

مفاجآت بطولة الكأس 

إياد الصالحي

تأه�ل الصناع�ات الكهربائي�ة إىل 
الدور ثمن النهائي، بعد فوزه عىل 
نفط الوسط، عىل ملعب الصناعة.

بتوقي�ع  الوحي�د  اله�دف  وج�اء 
الالعب محم�ود أحمد، م�ن ركلة 

حرة يف الدقيقة )55(.
ف�رص  الوس�ط  نف�ط  وأض�اع 
التعديل عرب س�يف جبري وس�جاد 

رعد وسجاد جاسم.
بينم�ا ل�م يحتس�ب الحك�م ركلة 
الدقائ�ق  يف  نج�اح  لزي�د  ج�زاء 
األخ�رية، لتنته�ي املب�اراة بف�وز 

الصناع�ات الكهربائي�ة )0-1(.
رباعية لزاخو

وحق�ق زاخ�و ف�وزا كب�ريا ع�ىل 
مضيف�ه األمواج املوصيل، )1-4(، 

ليتأهل لثمن النهائي.
وانتهى الشوط األول بتقدم زاخو 
به�دف دون رد، ج�اء م�ن ركل�ة 

جزاء سجلها وليد سالم.
ويف الش�وط الثان�ي حس�م زاخو 
النتيجة وس�جل 3 أهداف إضافية 
اثن�ني منه�م ع�رب ديفيد كوس�تا 

والرابع سجله أمجد وليد.
فيم�ا تمكن األم�واج املوصيل من 

تسجيل هدف الرف.
سداسية نفطاوية

ويف مب�اراة أخ�رى حق�ق النف�ط 
فوزا كبريا عىل األثري، )6-0(، عىل 

ملعب الكرخ.
بثالثي�ة  األول  الش�وط  وانته�ى 
وع�زز  رع�د  صهي�ب  افتتحه�ا 
النتيجة أحم�د رستيب فيما أحرز 

الثالث حسنني حكيم.
ويف الش�وط الثان�ي س�جل أحمد 
رستيب وموىس عدنان ومصطفى 
حس�ني ثالثة أه�داف أخرى، ليمر 

النفط للدور ربع النهائي.
خماسية للرطة

وهزم الرط�ة مضيفه الخالص، 
بخماسية بيضاء نقلته لدور ثمن 

النهائي.
ج�الل  أحم�د  النتيج�ة  وافتت�ح 
محم�د  جاس�م  زميل�ه  وأض�اف 
اله�دف الثان�ي لينته�ي الش�وط 

األول.
ويف الش�وط الثان�ي س�جل م�راد 
محم�د الهدف الثال�ث وعاد أحمد 

جالل ليس�جل الراب�ع فيما ختم 
الخماسية مراد محمد.
القاسم يتأهل

وصعق القاسم ضيفه الكهرباء، 
ملع�ب  ع�ىل  رد،  دون  بثالثي�ة 

الكفل.
تقدم القاس�م عرب الالعب س�ليم 
حميد، لينتهي الشوط األول بهذا 

الهدف.
ويف الش�وط الثان�ي س�جل أث�ري 
صالح اله�دف الثاني فيما تمكن 
رساج الدي�ن صباح من تس�جيل 

الثالث.

رباعية نجفية
ويف مب�اراة أخ�رى، ف�از النج�ف 
برباعي�ة نظيفة عىل مس�تضيفه 

الجوالن عىل ملعب بغداد.
وج�اءت األهداف ع�ىل التوايل عن 
طري�ق حي�در ع�يل وأحم�د لفتة 
ومع�ني أحم�د وعبي�دة كاظم من 

ركلة جزاء.
وتأه�ل الح�دود إىل دور ال�16 من 
بطول�ة كأس العراق بصعوبة بعد 
تغلبه ع�ىل مضيفه باب�ل بركالت 
الرجي�ح )2-1( بعد نهاية الوقت 

األصيل بالتع�ادل بنتيج�ة )1-1(.

دخل الح�دود املباراة بقوة وحاول 
تحقيق الف�وز باكراً بعدما اخرق 
منار طه دفاع املنافس وسدد كرة 
رسيعة مرت بجانب القائم األيمن 

ملرمى الحارس.
فرص�ة  الح�ت  مب�ارشة  بعده�ا 
التقدم مجدداً للحدود لكن املدافع 
رضا نرص الله الهارب من الرقابة 

سدد الكرة بني أحضان الحارس.
األول  الش�وط  انتص�اف  وم�ع 
وح�اول  املضي�ف  أداء  تحس�ن 
مهاجمه محمد ع�يل إحراز هدف 
التق�دم لفريق�ه لك�ن تس�ديدته 

عل�ت عارضة مرمى حيدر محمد، 
لينتهي الش�وط األول س�لبياً بني 

الفريقني.
الثان�ي دف�ع امل�درب  يف الش�وط 
منتظ�ر  بالالع�ب  جب�ار  مظف�ر 
ع�ادل ال�ذي ش�كل ضغط�اً كبرياً 
عىل دفاعات بابل أكثر من مرة إىل 
جان�ب املحاوالت الخط�رية ملحمد 
عباس وحس�ني عبد الرضا ومنار 
طه. باملقابل نج�ح مهاجمو بابل 
من مباغتة دف�اع الحدود بهجمة 
مرتدة انتهت به�دف التقدم األول 
الخط�ري محمد  بأق�دام مهاجمه 

ع�يل يف الدقيقة 70، لك�ن الحدود 
ضغ�ط إلدراك التع�ادل وه�و م�ا 
تحقق يف الدقيقة 85 بأقدام محمد 
عب�اس ليلج�أ الفريق�ان لركالت 

الرجيح.
وابتسمت ركالت الرجيح للحدود 
بعد إث�ارة كبرية إث�ر إضاعة بابل 
ألربع�ة ركالت بع�د التأل�ق الكبري 
الح�دود حي�در محم�د  لح�ارس 
وتصدي�ه لركلتني مقاب�ل إضاعة 
الح�دود لث�الث ركالت حيث نجح 
رضا الله نرص والنيجريي جوزيف 

نثاليان يف حسم املباراة للحدود.

الع�ب  ط�ارق،  هم�ام  العراق�ي  أك�د 
اإلس�ماعييل، أن إدارة الن�ادي ترغ�ب 

يف فس�خ تعاقده، قبل بداية املوس�م 
الجدي�د. وق�ال ط�ارق، املتواج�د 

العراق�ي  املنتخ�ب  بمعس�كر 
بدبي، »بال شك أتمنى البقاء يف 

اإلس�ماعييل، يف ظل ما أجده 
من حب الجماهري، وعراقة 
الن�ادي«. وأض�اف: »لك�ن 
الن�ادي وفقا ملا يمر به من 

ضائقة مالية، يرغب يف فس�خ 
التعاقد معي«.

فس�خ  يت�م  ل�م  اآلن  »حت�ى  وزاد: 
التعاقد، وهم يرغب�ون يف أن أتنازل 
ع�ن مس�تحقاتي، ولكنن�ي أجلت 
ذل�ك يف الف�رة الحالي�ة؛ بس�بب 

تواجدي مع املنتخب«.
وتابع: »أضع كل تركيزي حاليا 
م�ع أس�ود الرافدين، وس�وف 
يت�م مناقش�ة األم�ر عق�ب 

عودتي لإلسماعيلية«.
العراق�ي  املنتخ�ب  وكان 
ق�د خ�اض مب�اراة ودية 
أم�ام املنتخ�ب األردن�ي، 
منذ أي�ام قليلة، وتعادل 
به�دف لكل فري�ق، كما 

خ�اض مباراة ودي�ة ثانية 
الثالث�اء،  ام�س 

منتخ�ب  أم�ام 
أوزبكستان.

طارق: إدارة 
اإلسماعيلي ترغب 

في فسخ عقدي

محمود: شخصيات كثيرة ترغب باالستثمار بنادي الجامعة

بكير يستدعي 14 العبًا للتصفيات اآلسيوية محترف كريتسال باالس يغادر
 وفد ليوث الرافدين



كش�ف تقري�ر صحف�ي إيطايل، ع�ن تطور جدي�د بش�أن املريكاتو 
الش�توي إلنرت ميالن.ووفًقا ملوقع »كالتشيو مريكاتو« اإليطايل، فإن 
أنطونيو كونتي، مدرب إنرت، لديه أولويتني يف الش�تاء، وهما التعاقد 
مع مهاجم وظهري أيرس.وأش�ار إىل أن األهداف الرئيس�ية لكونتي يف 
املركزين هي إيمرس�ون بامل�ريي وأوليفييه جريو، ثنائي تش�يليس.
وأوض�ح أن كونتي يرى إيمرس�ون مثايل لخط�ة 3-4-1-2، لكن ال 
توجد إش�ارات مشجعة من تش�يليس يف الصفقة، حيث أن البلوز لم 
يفت�ح الباب أمام البيع النهائي لالعب، رغم أنه خارج خطط املدرب 
فران�ك المبارد.وذك�ر املوقع اإليط�ايل أن وضع ج�ريو مختلف، ألنه 
ع�ى بعد خطوة واح�دة من انتهاء عقده، ويرغ�ب يف الرحيل إليجاد 
مس�احة للمش�اركة يف املباريات خارج تش�يليس.وقال »كالتش�يو 
مريكات�و« إن اتص�االت إنرت وتش�يليس حول جريو ال ت�زال جارية، 

وكونتي يراه البديل املناسب لروميلو لوكاكو.

كش�ف تقري�ر صحف�ي إس�باني، كوالي�س 
االتص�ال األخري بني س�ريجيو راموس، قائد 
ريال مدري�د، وفلورنتينو برييز رئيس النادي 

بشأن التجديد.
وينته�ي عق�د راموس م�ع الري�ال، الصيف 
املقب�ل، ولم يص�ل الطرف�ان التفاق بش�أن 

التمديد حتى اآلن.
ووفًقا لربنامج »الشرينجيتو« اإلسباني، فإنَّ 
برييز تحدث مع راموس عرب اتصال هاتفي، 
هذا األسبوع، ملناقشة تفاصيل العقد الجديد.

وأش�ار إىل أنَّ رام�وس طل�ب أن تك�ون مدة 
العقد الجديد موس�مني، مع إمكانية التجديد 

ملوسم ثالث بشكل اختياري.
وأوض�ح أن بريي�ز لدي�ه الني�ة لتقديم عقد 
جديد لراموس مدت�ه عامني، لكن لن يمنحه 
أي زي�ادة عى راتبه الح�ايل البالغ 12 مليون 

يورو.
وقال الربنامج اإلس�باني، إنَّ برييز فتح باب 
الرحي�ل أم�ام رام�وس، قائ�اًل: »إذا حصلت 
ع�ى عرض جيد، س�أتفهم يف ذلك الوقت أنك 
تريد املغادرة«.كانت تقارير صحفية، زعمت 
مؤخرًا أن باريس س�ان جريم�ان ينوي منح 
راموس عقًدا ملدة 3 مواس�م، براتب س�نوي 

20 مليون يورو.

رغم تبدد آمال املنتخب اإلنجليزي يف التأهل لألدوار 
النهائية من بطولة دوري أم�م أوروبا لكرة القدم، 
م�ا زال جاري�ث س�اوثجيت املدي�ر الفن�ي للفريق 
حريصا عى إنهاء مس�ريته يف النسخة الحالية من 

البطولة بشكل جيد ومن خالل تحقيق فوز ثمني.
ويس�تضيف املنتخب اإلنجليزي نظريه األيس�لندي 
الي�وم األربع�اء ع�ى س�تاد »ويمب�ي« بالعاصمة 
الربيطاني�ة لندن يف الجولة السادس�ة واألخرية من 
مباري�ات املجموع�ة الثانية يف دوري القس�م األول 
ل�دوري األمم.وتب�ددت آمال املنتخ�ب اإلنجليزي يف 
التأهل للدور قبل النهائي بعدما خرس الفريق أمام 

نظريه البلجيكي  0 / 2 يف الجولة املاضية.
ولكن س�اوثجيت يسعى إلنهاء مس�رية الفريق يف 
البطولة بش�كل جيد كما يسعى الس�تغالل مباراة 
الغ�د الختب�ار بع�ض الالعب�ني يف ظ�ل محاوالت�ه 
املس�تمرة لبن�اء فريق يمكن�ه املنافس�ة يف بطولة 
كأس األم�م األوروبية )ي�ورو 2020( التي تأجلت 
ملنتصف ع�ام 2021 وكذلك يف بطول�ة كأس العالم 

2022 بقطر.

ويف هذا اإلطار، يرجح أن يظل جاك جريليش العب 
خط وسط أس�تون فيال ضمن التشكيلة األساسية 
للمنتخ�ب اإلنجليزي بعدما تأل�ق يف مباراة الفريق 
أم�ام بلجي�كا والت�ي ش�هدت أول مش�اركة له يف 

التشكيلة األساسية.
وكان جريلي�ش م�ن العن�ارص املهم�ة للغاي�ة يف 
صف�وف املنتخب اإلنجليزي يف بداية املوس�م الحايل 

كما تألق يف مواجهة بلجيكا.
وقال الالع�ب: »أحببت هذه الفرصة. بالنس�بة يل، 
ه�ذا بالضبط ما كنت أنتظره.. ه�ذه هي املباريات 
الت�ي كن�ت أحل�م باملش�اركة فيها، أم�ام املنتخب 

املصنف يف املركز األول عامليا )بلجيكا( ».
من جانبه ورغ�م غياب العديد من عنارص الفريق، 
حقق املنتخ�ب اإليطايل لكرة القدم فوزا مقنعا عى 
نظ�ريه البولن�دي ليمه�د الطري�ق نح�و التأهل إىل 

األدوار النهائية ببطولة دوري أمم أوروبا.
الف�وز  إىل  املنتخ�ب اإليط�ايل )اآلزوري(  ويحت�اج 
ب�أي نتيجة يف مباراته الي�وم األربعاء أمام مضيفه 
البوس�ني ليتأهل إىل األدوار النهائية للبطولة والتي 

تقام يف ترشين أول 2021.
ويتص�در املنتخب اإليطايل املجموعة األوىل برصيد 
تس�ع نقاط من انتصارين وثالث�ة تعادالت فيما 
يحت�ل املنتخ�ب الهولن�دي املركز الثان�ي برصيد 
ثماني نق�اط بفارق نقطة واح�دة أمام املنتخب 
البولندي فيما يتذيل املنتخب البوس�ني املجموعة 
برصي�د نقطت�ني فق�ط حي�ث تأك�د هبوطه إىل 

دوري القس�م الثاني يف النسخة التالية من 
البطولة.

ويأمل روبرتو مانشيني املدير الفني 
الحج�ر  ف�رتة  انته�اء  يف  ل�آزوري 

الصح�ي، الت�ي خض�ع لها من�ذ يوم 
الجمع�ة قب�ل امل�ايض بس�بب إصابته 

بفريوس »كورونا« املستجد، حتى يستطيع 
قيادة الفريق من امللعب يف مباراة اليوم.

توجي�ه  ع�ى  مانش�يني  ح�رص  ه�ذا،  ورغ�م 
التعليم�ات للفري�ق ع�رب التواصل مع مس�اعده 
ألربيش�يو إيفان�ي ليف�وز الفري�ق ع�ى نظ�ريه 

البلولندي 0/2 املايض وينتزع صدارة املجموعة.

وق�ال إيفان�ي: »مانش�يني مقتن�ع. تحدثنا إليه 
بني ش�وطي املب�اراة أم�ام بولندا.. كان س�عيدا 
للغاية وقال لنا أننا نس�تحق تس�جيل املزيد من 

األه�داف«.
وق�ال إيفان�ي: »نتعام�ل م�ع البطول�ة مباراة 
بمباراة. كان علينا الفوز يف املباراة. واآلن، علينا 
االحتفاظ بقوتن�ا إلنه�اء دور املجموعات 

ل�رورة  إش�ارة  يف  جي�د«  بش�كل 
الف�وز م�ن أج�ل التأهل لل�دور قبل 
النهائ�ي للبطول�ة وال�ذي يجم�ع 
ب�ني املنتخبات الت�ي تتصدر 

املجموع�ات األربع�ة يف 

اليوم.. إنكلترا تسعى لختام جيد وايطاليا تطمح لحسم التأهل

بيريز يفتح باب 
الرحيل أمام 

راموس 

االربعاء 18 تشرين الثاين 
العدد 2462 السنة 

العاشرة

7الرياضية

إنتر ميالن يجدد سعيه لضم إيمرسون وجيرو

واف�ق الفرنيس زين الدين زيدان، مدرب 
ري�ال مدريد، ع�ى إبرام الن�ادي امللكي 
صفق�ة تبادلي�ة م�ع باري�س س�ان 
جريم�ان، للتعاق�د مع النجم الش�اب 

كيليان مبابي.
وارتب�ط مباب�ي باالنتق�ال إىل ري�ال 
أن�ه يرف�ض كل  مدري�د، ال س�يما 

عروض التجديد من سان جريمان.
»الش�رينجيتو«  لربنام�ج  ووفًق�ا 
اإلس�باني، فإن زيدان منح اإلدارة 
إقح�ام  ع�ى  موافقت�ه  امللكي�ة 
الربازيي فينيس�يوس جونيور يف 

صفقة التعاقد مع مبابي. 
يذك�ر أن فينيس�يوس س�بق ل�ه 
س�ان  إىل  باالنتق�ال  االرتب�اط 
جريم�ان أكثر من م�رة، لكن كان 

يتمسك ريال مدريد باستمراره.
وينتهي عقد فينيس�يوس مع ريال مدريد 
يف صيف 2025، بينما يرتبط مبابي بسان 

جريمان حتى حزيران 2022.

اس�تبعد فيكتور فونت، أحد املرشحني لرئاسة برش�لونة، يف االنتخابات املقبلة، 
فكرة استعادة نيمار جونيور، نجم باريس سان جريمان.

وق�ال فون�ت، خالل اس�تضافته عرب برنامج »الش�ريينجيتو« اإلس�باني: »عى 
املستوى الريايض.. نيمار مالئم تماما ملرشوع يقوده املدرب تشايف هرينانديز«.

واس�تدرك: »لكن إداريا، فإن الالعب الربازيي ال يتناس�ب مع 
خططي وبرنامجي«.

وبرر فون�ت موقفه: »ليس ألس�باب اقتصادية فقط، 
ولكن ألنه ترك برشلونة يف وقت حرج، قبل أيام قليلة 
من انطالق موس�م جديد«.ورحل نيم�ار جونيور إىل 
الن�ادي الباري�يس يف صيف 2017، بع�د خوض فرتة 
اإلعداد مع الفري�ق الكتالوني.وينتهي تعاقد الالعب 
الربازي�ي م�ع باري�س يف صي�ف 2022، علم�ا بأن 
مواطن�ه ليون�اردو املدير الريايض للن�ادي البارييس، 
أعلن أنه س�يبدأ التفاوض لتجديد تعاقد نيمار وغريه 
من نج�وم الفريق، مث�ل كيليان مباب�ي وخوان 

برينات وآنخيل دي ماريا.

وض�ع العم�الق الفرنيس باريس س�ان جريم�ان، خطة بديلة 
لتعوي�ض رحي�ل نجم�ه الفرنيس كيلي�ان مباب�ي، املتوقع يف 

املستقبل القريب.
وينته�ي عق�د مبابي م�ع الن�ادي البارييس يف صي�ف 2022، 
ويرفض الالعب حتى اآلن كل عروض التوقيع عى عقد جديد.
ووفًقا لربنامج »الش�رينجيتو« اإلس�باني، فإن سان جريمان 
س�يتحرك للتعاقد م�ع الربتغايل جواو فيليك�س، نجم أتلتيكو 

مدريد، إذا غادر مبابي »حديقة األمراء«.
وذكرت العديد من التقارير الصحيفة، أن مبابي ينوي االنتقال 
إىل ري�ال مدريد، س�واء عن�د انتهاء عق�ده مع باري�س، أو يف 

الصيف املقبل إذا نجح النادي امللكي يف حسم الصفقة.
وكان فيليك�س انتقل م�ن بنفيكا إىل أتلتيك�و مدريد يف صيف 

2019 نظري 126 مليون يورو.

سان جيرمان يطمح لضم جواو فيليكس

أعل�ن االتح�اد امل�ري لكرة 
الق�دم، إصابة محم�د النني، 
العب وسط املنتخب وآرسنال 
بف�ريوس كورونا  اإلنجليزي، 

املستجد.
فحوص�ات  نتائ�ج  وأك�دت 
منتخب مر يف توجو، إصابة 
النن�ي بف�ريوس كورون�ا، ما 
يف  مش�اركته  دون  يح�ول 

مواجهة توجو.
ق�د  م�ر  منتخ�ب  وكان 
افتق�د جه�ود نجم�ه األبرز، 
محمد ص�الح، يف لقاء الجولة 
ي�وم  توج�و،  ض�د  الثالث�ة 
الس�بت املايض، بع�د إصابته 
بالفريوس، كما لم يسافر مع 
البعثة ص�وب توجو، لخوض 

الجولة الرابعة.
وف�از منتخ�ب م�ر، ي�وم 
الس�بت املايض، عى حس�اب 
توجو، بهدف نظيف يف الجولة 

الثالثة.

كورونا يضرب
 العب ارسنال محمد النني 

قال جاريث س�اوثجيت م�درب إنجلرتا إن 
رابط�ة ال�دوري اإلنجلي�زي املمت�از لكرة 
القدم عليها إعادة النظر يف موقفها بش�أن 
إج�راء ثالثة تغي�ريات فقط ل�كل فريق يف 

املب�اراة مع زيادة ع�دد اإلصابات يف خضم 
جدول مزدحم باملباريات.

ومنح املجلس الدويل لكرة القدم، الذي يسن 
قوان�ني اللعبة، مس�ابقات ال�دوري خيار 

االستمرار يف اس�تخدام خمسة تغيريات يف 
كل مباراة خالل موس�م 2020-2021 بعد 
اس�تحداث هذا النظام املوس�م املايض، مع 
زيادة عدد املباريات بعد أن تسببت جائحة 
كوفي�د-19 يف تقلي�ص م�دة املوس�م.ويف 
حني اس�تغلت مس�ابقات الدوري الكربى 
األخرى يف أوروبا هذا الخيار، صوتت أندية 
ال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز ض�ده، رغم أن 
دعوة ساوثجيت اتفقت مع شكاوى بعض 
املدربني الذين طلبوا إجراء خمسة تغيريات 
بعد إصاب�ة العبي منتخب إنجلرتا جوردان 
هندرسون ورحيم سرتلينج وبن تشيلويل.

وأبلغ ساوثجيت الصحفيني »كان بوسعنا 
إجراء خمسة تغيريات أمام بلجيكا، أجرينا 
أربع�ة تغيريات يف النهاي�ة واألندية ال تملك 
هذا الخيار«.وتابع »ماذا ننتظر لكي نطبق 
ه�ذا التغيري؟ كانت هناك عدة إصابات أقل 
خطورة أمام بلجي�كا لكن ماذا نفعل؟ هل 
ننتظ�ر حتى تح�دث إصاب�ات خطرية؟«.

وقال س�اوثجيت إن منتخب إنجلرتا اضطر 
ملنح الالعب�ني يوما إضافيا للتعايف كما قلل 

الحص�ص التدريبي�ة بعد تاليش 
أم�ل الفريق يف التأه�ل للمرحلة 
األم�م  دوري  م�ن  النهائي�ة 
األوروبية عقب الهزيمة 2 � 0 

أمام بلجيكا يوم األحد.
وأضاف »يجب أن أكون عادال 
م�ع مدرب�ي األندي�ة. العب�و 
األندي�ة يف املق�ام األول وهذه 
األندي�ة تملك ح�ق إرشاكهم 
جاهزيته�م«.وزاد  حال�ة  يف 
قل�ق  مص�در  »اإلصاب�ات 
ع�ى امل�دى الطوي�ل بس�بب 
عدم وج�ود عطلة ش�توية«.

وانتق�د يورج�ن كل�وب مدرب 
ليفربول وبيب جوارديوال مدرب 

مانشس�رت س�يتي رابطة الدوري 
اإلنجليزي املمتاز هذا املوسم بسبب 

ع�دم االعتن�اء بالالعب�ني بع�د الع�ودة 
إلج�راء ثالث�ة تغيريات.وتلتق�ي إنجلرتا مع 
أيسلندا اليوم األربعاء يف مباراتها األخرية 

يف دور املجموعات بدوري األمم.

ساوثجيت ينصح بإعادة التبديالت الخمس

فونت ال يرغب
 باعادة نيمار الى برشلونة

زيدان يرغب بادراج 
فينيسيوس بصفقة مبابي



املراقب العراقي/ متابعة...
يح�اول الروائي والباحث عم�رو العاديل يف 
كتاب�ه »الخط�اب القص�ي عند يوس�ف 
إدري�س دراس�ة بنيوي�ة عن رؤي�ة العالم 
والش�خصية املرصية« رصد املتغريات التي 
واجهت املجتمع امل�رصي يف فرتات معقدة 
ومهمة من تاريخه االجتماعي والس�يايس 
واالقتص�ادي والثق�ايف، بدءاً م�ن منتصف 
الخمس�ينات وحت�ى منتص�ف الثمانينات 
من القرن املايض، وقد اس�تخدم يف س�بيل 
السوس�يولوجي لقص�ص  التحلي�ل  ذل�ك 
إدري�س، مس�تفيداً م�ن حقل الدراس�ات 
مضمونه�ا  بتحلي�ل  فق�ام  االجتماعي�ة، 
األدبي، وق�راءة التغريات الت�ي طرأت عىل 
الش�خصية املرصية من خاللها، كما تتبع 
رؤي�ة إدريس للعالم، عىل ض�وء التحوالت 
املجتمعي�ة الت�ي حدث�ت يف م�رص خ�الل 
ف�رتة نرش القصص، من�ذ مجموعته األوىل 
»أرخص ليايل«، وحتى األخرية »العتب عىل 

النظر«.
يف قص�ة »الرحل�ة«، ي�رز إدري�س الرؤية 
الس�وداوية للبط�ل، فتبدو رحلت�ه وكأنها 
ب�ال ع�ودة، رحل�ة يزي�ح فيه�ا البطل كل 

هموم�ه وهواجس�ه دفع�ة واح�دة، وذلك 
بإلق�اء األب يف قر أبدي ال يع�ود منه أبداً، 
قر حديدي ميلء بالوقود ويمكنه االنفجار 
يف أي لحظ�ة، وقد تش�كلت رؤية الس�ارد 

العالم من  »البطل« عن 
خ�الل فك�رة واح�دة، 
زيف الواقع الس�يايس 
وال�ذي  واالجتماع�ي 
الطموح�ات،  يكب�ل 
ويجع�ل ك�ل م�ا هو 

ممكن مستحيالً.
ويذك�ر الع�اديل أن�ه 
يوس�ف  عال�م  يف 
إدري�س ال تس�يطر 
واألفكار  السوداوية 
بش�كل  املهزوم�ة، 
كام�ل، وق�د جاءت 
»نظرة«  قص����ة 
ذلك؛  لتؤك������د 
الطفل�ة  فرؤي�ة 
للعال�م م�ن خالل 
عىل  كانت  ال�رد 
ب�راءة  س�جيتها، 

تنتظر ما س�وف يحل به�ا، فالطفلة التي 
تخدم يف بيوت الطبق�ة األعىل بدت وكأنها 
تنتظ�ر حي�اة كريم�ة تأت�ي م�ن حدوث 
تغ�ري اجتماع�ي ع�ادل يضعه�ا يف املوقع 
ال�ذي تتمناه.وتظهر الدراس�ة وهي تحلل 
إدري�س  قص�ص 
كي�ف أن الرؤي�ة 
للعالم  الضبابي�ة 
س�ائدة  تظ����ل 
القهر  بس�ب���ب 
ال�ذي  االجتماع�ي 
يجر الش�خصيات 
ع�ىل االبتع�اد ع�ن 
والكذب  الوض�وح، 
عىل النفس، والرضا 
بالزي�ف بدي�اًل ع�ن 
الحقيق�ة، وه�و ما 
يبدو واضحاً يف قصة 
»بيت من لحم«، التي 
ش�خصياتها  رضيت 
بوضع اجتماعي شاذ 
بس�بب الفقر، وإن لم 
الوضع  به�ذا  يرض�وا 

املش�ن؛ فمصريه�م بال�رورة س�يكون 
خلف أس�وار الس�جون، فتعّق�د العالقات 
االجتماعية ال ينتج يف النهاية إال الجريمة.
وذك�ر العاديل أن�ه عند رصد رؤي�ة أي من 
ش�خصيات »بيت من لحم«، ال يمكن إدانة 
إحداها عىل حس�اب األخ�رى، وإننا عندما 
نرص�د رؤى العالم لديهم/ لديهن، س�نجد 
أن امل�دان الوحي�د تقريب�اً ه�و املجتمع ال 
األفراد.ويق�ارن بن النظ�رة إىل العالم لدى 
�ه« والنظرة  ش�خصية الصبي يف قصة »أُمُّ
ل�دى الطفل�ة/ البطلة، يف قص�ة »نظرة«، 
الفت�ا إىل أنه�ا تغل�ق الق�وس تقريب�اً عىل 

مرشوع يوس�ف إدريس القصي.
فكما يقول: »عندما نقارن بن رؤية العالم 
ل�دى الطفل�ة/ البطل�ة، يف قص�ة )نظرة( 
وبن ه�ذه القص�ة، يمكنن�ا أن نرصد كل 
املي�اه التي ج�رت يف نهر الحي�اة يف مرص، 
سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، 
فخ�الل أكث�ر من ثالث�ة عقود ك�ان األمل 
يطل من نظرة الطفلة مفعماً باألمل وحب 
الحياة، أما قصة )أمه( فتبدو كأنها مرثية 
قصصي�ة، ال يحده�ا األمل، ب�ل الهواجس 

والخوف من املجهول.

قصص يوسف إدريس... رؤية ضبابية للعالم

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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أدباء: »كوابيس انيقة في عيون يتيم« نص عن الخوف من سياط الحرب في مدينة الفوضى 
 في تجربة جديدة للنقد األدبي التواصلي  

إنا لقوم أبت أخالقنا رشفاً ... أن نبتدي باألذى من ليس يؤذينا 

للشاعر صفي الدين الحيل 

إذا املرء لم يعتق من املال نفسه ... تملكه املال الذي هو مالكه

 للشاعر أبو العتاهية 

ترى الناس مارسنا يسريون خلفنا ... و أن نحن أومأنا إىل الناس 

وقفوا 

للشاعر الفرزدق 

و البد من شكوى إىل ذي مروءة ... يواسيك أو يسليك أو يتوجع

 للشاعر بشار بن برد

 قالت : عال الناس إال أنت ، قلت لها : ... كذاك يسفل يف امليزان من 

رجحا للشاعر إبن الرومي

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

جران خليل جران
سكوتك عن ما ال يرضيك، وتنازالتك األوىل، وتغاضيك عن ما أتعبك، 
وإخف�اؤك لرفضك، وتحمل�ك، وكتمانك، جميعه�ا صالبة لم تؤلم 

أحداً سواك.
 كلم�ا زاد حب�ك لش�خص م�ا زادت حساس�يتك تج�اه ألفاظ�ه 
وترصفات�ه وردود فعل�ه، وألن�ك تتوق�ع منه أن يداري مش�اعرك 

دائماً، لذلك سُتجرح منه كثرياً.
ب�ن الناس قتلة لم يس�فكوا دماً قط، ولصوصاً لم يرقوا ش�يئاً 

البتة، وكذبة لم يقولوا إال الصحيح.
 ال تعود الناس عىل حلو الكالم دائماً، ألنك حن تجرك ظروفك عىل 

الصمت سيظنون أنك لم تعد تحبهم.
 أرى يف حديثك ما يجعلني أعش�قك لألَب�د، فما بالك بلقائك. عندما 
يكون الش�خص رسيع الح�زن تأكد أن هناك م�ن أتعب قلبه دون 

رحمة.
. ك، لَكْن إيَّاك أَن َتْنكررِ ك، َقد تحَزن وهَذا حقُّ ي وهَذا حقُّ  َقد تبكرِ

قاسم العابدي 

أفنيَت يف جهةرِ الفراغرِ سهاَمْك

وأمطَت يف زمنرِ اللثامرِ 

لثاَمْك 

ونزفَت أفالَك الحروفرِ فلم تجْد

نبضاً يوايس بالهوى

 أّياَمْك

ملَع الطريُق املُنحني فنبذَتُه

وعففَت عن درٍب ُيحلُّ

 حراَمْك

ُدنياَك قادمٌة بكلِّ قبيحٍة 

تسعى لَتحطَم بالجراحرِ 

رخاَمْك

حاولَت تقضيها بسريةرِ ناسٍك

ونَحرَْت يف كفِّ األىس 

أحالَمْك

ورأيَت أنَّ العيَش يف بلٍد بهرِ

كرَْت وقاحُة من يريُد 

اَمْك ضرِ

هَي عيشٌة للّطهررِ عنَد خيانٍة

فارحْل وخْذ لألنقياءرِ 

سالَمْك

ُخْذ غربَة األقالمرِ ، وحشَة عابٍد

واغررِْس بصحراءرِ الّضياعرِ 

وئاَمْك

ال يَش ُيغري ضّفَتيَك ، وال مدًى 

يدعوَك َتبني يف الرُّفاترِ 

ُحطاَمْك

أغواَك وجُه الّضوءرِ عنَد مجيئرِهرِ

تامرِ  فجلسَت تمنُح للخرِ

تاَمْك خرِ

 ْ خوررِ ورسرِ فاذهْب عىل ك�فِّ الصُّ

إىل

ُم بالحننرِ  جهٍة ُتَبلسرِ

سقاَمْك 

لوَع الحرُب أتعَبترِ الضُّ

 فُعدَت مْن

واتررِ كارساً  فوقرِ السَّ

َصمصاَمْك..

جهِة الفراِغ 

عندما يفيض العقل ضياًء
مصاب بداء النرجس�ية والفردية املطلقة، يقبع عىل األرض 
يف زاوية معتمة يف الغرف�ة املغلقة، يحدق يف نقطة مضيئة، 
تتدف�ق م�ن براثن الظ�الم حروفاً، ي�راوده القل�ق ممزوجا 
بالغضب، وهو يرى بريق الكلمة يزداد نوره اتس�اعا، حتى 
ب�ات يتخيله قنبلة مؤقتة، قد تنفجر يف تلك اللحظة، عندما 

تتحول الكلمة من كتاب إىل مكتبة.

همسات في زمن الضياع
يف لي�ل عاٍت هبت ري�اح صفراء، اتلفت معال�م املدينة… يف 
غفلة من الزمن الرديء انهارت ركائز األخالق وغاب صوت 
الضمري… اش�جار عارية و صخور صماء تناش�د الس�ماء 
طالبة من ال�راب الخالص… عاصفة رعن�اء مع االمواج 
الهائج�ة تهامس�ت يف زم�ن تهاوت أس�وار الق�الع… ومن 
ة عن أنيابها  َ ذات الرتب�ة انطلقت الوحوش الك�ارسة ُمَكرشِّ
الحادة، حامل�ة بذرات موروثة من زمن مىض عىل تاريخها 
ُده�ور… أصوات خافتة تتصادم م�ع مخلوقات قد اصابها 
االكتئ�اب و ازدواجي�ة العق�ل، تبحث عن معن�ى الحياة يف 
رسادي�ب امل�وت… تلك األص�وات تاهت يف غم�رة الفوىض، 
وكثافة الضباب… وجدت نفس�ها هائم�ة، تتأرجح يف بحر 

النسيان.

النور المخادع
يعي�ش يف نف�ق مظل�م، وحي�دا، منع�زال، غاف�ال للنهارات 
املرشق�ة، متكال، ينتظر حلوال من الس�ماء… وفجأة تراءى 
ل�ه من بعي�د ضياء خاف�ت يتدف�ق. بعد ان قىض س�نوات 
جح�اف من العزلة يف هذا الصمت املوحش، كصمت القبور، 
س�ار باتجاه الن�ور. ما كاد ان وص�ل اىل نهاية النفق، حتى 

وقع يف حفرة سحيقة أشد عتمة.

كفاح الزهاوي

قصص قصيرة جدا

كي تك�ون تحت م�رشط النقد 
وقد حظي�ت بالعديد م�ن االراء 
النقدية اختارت املراقب العراقي 
بعضا منها علما ان القصيدة تم 
عرضه�ا للنقد دون وضع اس�م 
الش�اعر يف تجربة جديدة للنقد 

األدبي التواصيل  .
كوابيس انيقة يف عيون يتيم

للشاعر يونس جلوب العراف
النك آخر من لوح لليل 

س�تعرف إن زف�ري الطرق�ات يف 
مدينة الفوىض

انفاس س�اّدية تش�به س�ياط 
الحرب

اياك ان تمشيها باقدام الضباب
فاالمان فيها غأيب عن الوجود 

والعدالة مٔوجلة
س�بيل  ع�ىل  ول�و  تح�اول  ال 

االمنيات
ان تفك طالسم التأويل 

فأن�ت غري�ب ع�ن الط�ريان يف 
جوف املعنى

ال تبح�ث ع�ن نب�وءات تصفع 
العتمة

فهن�اك صفعات مدورة س�رتتد 
اىل وجهك 

فتغدو 
كألوان طافية يف لوحة منسية

...مازالت تحت  الرحيل  حقائب 
اليد 

لكن مالمح العدم
س�تقودك إىل تجلي�ات عمياء يف 

آفاق ضيقة 
فتحتاج إىل ترقيع ذاكرة هرمت 
ال تبح�ث يف رك�ام الزه�ور عن 
زهرة تهديه�ا اىل جميلة البازار 

التي لها انياب السكر
وال تقل: إليها وأكثر

إياك ان تمتلك أمنية للسقوط يف 
حبها

فتوج�ه له�ا دع�وة لإلغ�راء يف 
لقاءات ماطرة

تحت سارية الكون
هناك رسقات عاب�رة للحب فال 

تقل لها ارتديك شعرا 
فهذا رباط قري تكون فيه

كمن يبحث ع�ن كوابيس أنيقة 
يف عيون يتيم.

يق�ول االدي�ب رج�ب الش�يخ: 
اس�تمتعت كثريا حن قرأت هذا 
النص الردي الجميل وشعرت 
بأنني أمام ش�اعر مكن يعرف 
كي�ف يؤس�س و يبن�ي الجملة 
املتناس�قة من حيث  الش�عرية 
معتم�دا  املبه�رة  األس�لوبية 
ع�ىل كيفي�ة صياغته�ا ضم�ن 
يف  الش�عرية  الرتكيب�ة  أنس�اق 
كيفي�ة التعامل م�ع االنتقاالت  
االنزياحي�ة بصف�ة دقيقة جدا  
وش�كرا للش�اعر الجمي�ل الذي 

امتنعنا بلذة القراءة  الذكية.
من جهت�ه يقول الناقد جاس�م 
اللي�ل  يف  يج�وب  الس�ماري: 
زف�رات  تلفظ�ه  عنه�ا  يبح�ث 
س�كونه، محذرا ان تس�لك ذلك 
الطريق خوفا عليها من س�ياط 
الحرب،العدال�ة لم تك�ن قائمة 
!!، انها لغ�ة فيها الخيال فالليل 
يحمل يف اكنافه الغريبة تجليات 
وامنيات بعيدة املنال ، استعارات 
وانزي�اح يف لغة رسدي�ة واجواء 

عابرة باحثا ع�ن كلمات تقربه 
وتعضده يف ما يريد ،

واض�اف :ان الكثاف�ة يف اللغ�ة 
والص�ور  البلغي�ة  والعب�ارات 
و  املتخي�ل،  وق�درة  الخيالي�ة 
طريقة االنتقاالت السليمة هي 
من تمنح املتلقي وتجعله يحلق 
م�ع ك�ل انتق�ال او اي انفعال 

للشاعر !!
واشار اىل ان النص ثري والصور 
متع�ددة ، ولك�ن هنال�ك بعض 
الثغ�رات التي تجع�ل القصيدة 
مبت�ورة وغري متصل�ة كذلك !! 
تك�رار) التبحث (  مرتن يمكن 
ان تستبدلها بطريقة ان التجعل 

املتلقي يظن ان نفس�ه اللغوي 
غري واس�ع ومجه�د فقط اقف 
ع�ىل مقط�ع ) وال تق�ل : اليها 
واكث�ر ( فحتى لو حذفناها من 
القصي�دة فهي تقل�ل من قيمة 
القصي�دة  علما اس�تخدم ) ال ( 
ارب�ع مرات هذه هي املالحظات 

التي اردت ان اثريها !!
وخت�م :يف الش�عر الحديث عدم 
التكرار فالشعر بحد ذاته يعتمد 
عىل ايقاع الجمل واالس�تعارات 
والرمزي�ة، النه يمث�ل العاطفة 
والوجدان لذلك الش�اعر يحاول 
بأجم�ل  الح�اض   يجم�ل  ان 
الغبط�ة  يجل�ب  لك�ي  ص�ورة 

والس�عادة اي يحول�و االنظ�ار 
م�ن الحاض املع�ذب اىل حاض 
يش�ع الوان�ا وبهاء ،  والش�عر 
االحاس�يس  م�ن  ينطل�ق 
والوجدان والش�عور يف الوصف 
يح�رك  م�ن  ه�و  والتعب�ري 
املشاعر والعاطفة ويعتمد عىل 
وق�درة  والرم�وز  االس�تعارات 
عىل ايصال فكرة او نقل صورة 
،  لذل�ك ع�ىل الش�اعر ان يتأنى 
ومالحظة نتاجه وبالتايل يخرج 
بحل�ة جميل�ة خالي�ة م�ن اي 
مثل�ب او نقص ، ال اريد ان اقلل 
م�ن قيمة النص بالتايل اي جهد 
ادبي يمثل كل حواس وخلجات 
وعاطفة  ذلك الشاعر دونت تلك 
املالحظات تقومنا وال تقلل مما 
نكتب شكرا لك ولنصك الجميل.   
ام�ا الناقد جالل س�اجت فريى  
أنيق�ة يف  ان ن�ص »كوابي�س 

عي�ون يتيم«كت�ب بتقني�ة 
ثري�ة  ولغ�ة  حداثوي�ة 

أنتج�ت نص�ا مكتنزا 
عر فض�اء رسدي 

درامية  وحبك�ة 
كثاف�ة  تعتم�د 
العب�ارة وعم�ق 
ن�ص   ، املعن�ى 
ص�ورا  يحت�وي 
ع�ىل  منفتح�ة 
التأوي�ل ويعتم�د 

انزياحي  نزعة بالغية وتكني�ك 
مكثف ويشكل ضبة إدهاشية 
، ومض�ات ش�عرية مش�حونة 
باملعاني وتتدفق عاطفة ببالغة 
عميق�ة ل�م تغ�ادر الن�ص من 
األول إىل اآلخ�ر مضمدا جراحنا 

بقداس الوجع
س�تار  االدي�ب  ام�ا 

فيق�ول  الزه�ريي 
ان«كوابي�س انيق�ة 
يتيم« نص  يف عيون 
لذيذ وص�ور ترتدي 
أثواب الدهشة فيها 
من العمق ما يحتاج 

إىل تركيز ونظر. 

واض�اف :يقودن�ا النص بخيال 
هائم�ة اىل مجاهي�ل غامض�ة 
سكبت بألفاظ واضحة والنص 
يعر عن معاناة مرّة يف محاكاة 
األش�ياء وأظنه�ا تجرب�ة ع�ن 
ج�اءت  ل�ذا  ذاتي�ة  معان�اة 
املف�ردات مغلقة رغم 
وضوحها موغلة يف 
الجذورمتمس�كة 
الفه�م  برغب�ة 
عان�ى  وإن  له�ا 
املتلقي من قساوة 
وهونص  املفردات 

ممتع حقا.

المراقب العراقي / القسم الثقافي
 خالل 

ً
                   ش��هدت مواق��ع الكتاب��ة اإللكرتوني��ة انتعاش��ا

الف��رتة الماضي��ة بس��بب جائح��ة كورون��ا ويف تجرب��ة جديدة 
للنق��د األديب ع��ى مواق��ع التواص��ل االجتم��ايع ق��رر المرك��ز 
العراقي للثقاف��ة واآلداب إقامة منصة اس��ماها منصة النقد 

وقد اختار قصيدة »كوابيس انيقة يف عيون يتيم« 
للشاعر يونس جلوب العراف

والدة كتاب 
املراقب العراقي /متابعة...

ص�در للكاتب�ة همس�ة محمد ع�يل عملها 
مطبع�ة  ع�ن  »حن�ن«  املوس�وم  األدب�ي 
البرصة – التحس�ينية، وض�م 263 صفحة 
م�ن القطع الكب�ري. واملؤلفة ابنة الش�اعر 
محمد عيل إس�ماعيل، صديق الش�اعر بدر 
ش�اكر السياب، وشّيعه إىل مثواه األخري مع 

الشاعر عيل السبتي.
الكت�اب ه�و س�رية ذاتي�ة ع�ن ذكري�ات 
الكاتبة، طفولتها وش�بابها، يف املكان الذي 
أحبت�ه وعاش�ت أجم�ل أيامها في�ه، وهو 
قض�اء أب�ي الخصي�ب يف الب�رصة، حي�ث 
تعل�ق قلبها بالنخلة وبش�جرة املانغو التي 
نقلتهما من هناك إىل بغداد، حيث اس�تقرت 
يف الثمانين�ات:يف ع�ام 1911 ت�رع الحاج 
محمود باشا العبد الواحد، وهو أحد وجهاء 
ابي الخصيب، ببناء مدرس�ة من الطابق يف 
منطقة )جالب(. وافتتحت املدرس�ة يف عام 
1912، وق�د جمع أهايل أب�ي الخصيب ألف 
بلبل م�ن جنات بس�اتينها يف أقفاص... تم 

إطالقها عند االفتتاح ابتهاجاً بهذه املناسبة 
الس�عيدة. وق�د س�ميت باس�م »املدرس�ة 

املحمودية« تكريماً للمترع ببنائها.
وبس�بب زي�ادة ع�دد طالبها وع�دم كفاية 

الصف�وف، انتقلت املدرس�ة يف ع�ام 1929 
إىل بناي�ة دي�وان الحاج محمود باش�ا. لقد 
تخ�رج فيها وال�دي، وكذل�ك الش�اعر بدر 
ش�اكر الس�ياب، والش�عراء صال�ح فاضل 
الخصيب�ي، وعب�د الباق�ي لفتة، وس�عدي 
يوسف، ومصطفى عبد الله، وامللحن ياسن 
ال�راوي، والفنان منقذ الرشي�دة، والدكتور 
عبد األمري دكس�ن، والدكت�ور محمد نارص 
العثم�ان العضو املؤس�س لجامع�ة بغداد، 

والكثري غريهم.
الجميل�ة، ملهم�ة  الرتاثي�ة  البناي�ة  ه�ذه 
الش�عراء له�ا مكان�ة غالي�ة يف قل�وب أبي 
الخصي�ب حت�ى أن املديرية العام�ة لرتبية 
الب�رصة أرادت أن تعي�د ترميمه�ا وجعلها 
بناية تاريخية ورمزاً ثقافي�اً وتربوياً، لكن 
الجمي�ع فوجئ عام 1993 بقيام الجرافات 
بهدم هذا ال�رصح الثق�ايف بهمجية بعد أن 
ق�ام الورث�ة ببيعه�ا رساً دون إب�الغ أحد! 
ولك�ن رسب�اً من البالبل الش�ادية س�يبقى 

يغرد هناك إىل األبد.

»حنين« مدرسة الشعراء التي هدمتها الجرافات !

املراقب العراقي...
ب�دأ املرتج�م الكردي حس�ن 
عمر رحلته يف مجال الرتجمة 
العربي�ة  إىل  الفرنس�ية  م�ن 
الق�رن  ثمانين�ات  نهاي�ة 
املايض، ثم تتابعت الرتجمات 
ليص�ل عددها ألكث�ر من 35 

عمالً أدبياً وفكرياً.
ي�روي أن�ه عندم�ا ذه�ب إىل 
املدرسة س�نة 1973 يف يومه 
األول وك�ان عم�ره آن�ذاك 6 
س�نوات؛ فوجئ بأن معلّمه، 
وكان م�ن أبناء القرية كردي 
ثانية،  بلغ�ة  األصل، يحدثهم 
ال يفهمه�ا ألّنه�ا غ�ري لغت�ه 
األم. لقد دخلت اللغة العربية 
آنذاك، كما يقول، زائراً قرياً 
إىل حيات�ه وخلقت لديه حالة 
م�ن االغ�رتاب، لكّن�ه أكم�ل 
صفوف دراس�ته األوىل، وكان 
ين�ال أعىل العالم�ات يف مادة 

اللغة العربية.
واليوم، وبعد مرور 40 عاماً، 
ف�إن العربية حج�زت مكانة 
عالي�ة عند عم�ر »بمفرداتها 
وإيق�اع  كلماته�ا  وجمالي�ة 
نطقه�ا، وحقيقة لها الفضل 
وثقافت�ي  يف صق�ل مع�اريف 
وتش�ّكل وعي�ي املع�ريف. إنها 
تنع�ش  الت�ي  ف�ريوز  لغ�ة 
املفك�ر  ولغ�ة  صباحات�ي، 

العراق�ي ه�ادي العلوي الذي 
العراق�ي  النظ�ام  م�ن  ت�رأ 
الس�ابق بعد قصف�ه حلبجة 
بالكيماوي عام 1988. اليوم 
لم أعد أش�عر بذل�ك االغرتاب 
ال�ذي عانيُت منه يف س�نوات 

دراستي األوىل«.
بعد تخرج�ه يف جامعة حلب، 
اللغ�ة  اآلداب - قس�م  كلي�ة 
يف  عم�ر  رغ�ب  الفرنس�ية، 
إكمال دراته العليا بالرتجمة، 
لكّنه ك�ان وقت�ذاك محروماً 

من الجنسية السورية، األمر 
الذي حال دون إكمال تعليمه 
العايل، ودخل مضمار الكتابة 
الصحافية يف تسعينات القرن 
املايض، ومنذ 2013 يعمل مع 
اإلعالمي�ة  »ش�بكة رووداو« 

الكردية، ويدير ملّف س�وريا 
وغ�رب كردس�تان، إىل جانب 
إعداد وتقديم برنامج »العن 

الثالثة« يف إذاعة الشبكة.
وع�ن كيفي�ة توفيق�ه ب�ن 
العم�ل الصح�ايف والرتجم�ة 

والكتاب�ة بآن واحد وأين يجد 
نفس�ه أكثر، يزيد: »يف النهار 
اللي�ل  ويف  صحافي�اً،  أك�ون 
أك�ون مرتجم�اً، وبدرجة أقّل 
كاتب�اً. وأعمل وف�ق ضوابط 
عم�ل صارمة إلنج�از مقدار 
مرض من الرتجمة والكتابة، 
وحينما ال أحّقق ذلك، ينتابني 
نفس ش�عور التلميذ الذي لم 

ُينجز وظائفه«.
املاضي�ن،  العام�ن  خ�الل 
تع�اون عم�ر م�ع دار الخان 
لها كتابن  الكويتية وترج�م 
الالتيني�ة،  أمريك�ا  أدب  م�ن 
كم�ا ترجم مذك�رات الرئيس 
الفرن�ي الس�ابق، فرنس�وا 
هوالند، لدار »املدى« العراقية، 
إىل جان�ب رواية »الفراش�ة« 
هن�ري  الفرن�ي  للكات�ب 
شاريري، وحالياً يرتجم لنفس 
ال�دار رواي�ة »ثاناتونوت�س« 

للكاتب برنار فريبري.
وع�ن س�بب اختي�اره له�ذه 
أهميته�ا  وم�دى  الكت�ب، 
يق�ول:  العربي�ة،  للمكتب�ة 
»املكتب�ة العربية بحاجة ملثل 
ه�ذه الكت�ب نظ�راً ألهميتها 
يف تكوي�ن الهوي�ة الوطني�ة 
والوعي املع�ريف واالّطالع عىل 
أبحاث ه�ؤالء الكتاب ونقلها 

للقارئ لالستفادة منها«.

مترجم كردي يعشق الترجمة من الفرنسية إلى العربية !
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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

أهم  من  واحدة  الثدي  رسطان  بمرض  االصابة   
يفوق  وقد   ، النساء  منها  تعاني  التي  املشاكل 
،ويعد  الجسدي  األلم  املشكلة  لهذه  النفيس  األثر 
أنواع الرسطانات شيوعاً  الثدي من أكثر  رسطان 
عند النساء حيث يمثل ربع اإلصابات مقابل أنواع 

الرسطانات األخرى..
ويف شهر ترشين االول من كل عام ، يزداد االهتمام 
برسطان الثدي والتوعية بهذا املرض وتقديم الدعم 
الالزم للتوعية بخطورته واالبكار يف الكشف عنه 
بالرعاية  ، فضال عن تزويد املصابات به  وعالجه 
املخففة لوطأته ، ويطلق عىل هذه الفرتة ) اكتوبر 
عىل  للداللة  الوردي  الرشيط  الستخدام   ) الوردي 
مكافحة املرض ..وتروج منظمة الصحة العاملية 
يف  الثدي  رسطان  ملكافحة  شاملة  برامج  لتنفيذ 
وتوىص  ملكافحته.  وطنية  خطط  تطبيق  إطار 
الدخل  املتوسطة  وتلك  الدخل  املنخفضة  البلدان 
باتباع اسرتاتيجيات بشأن اإلبكار يف الكشف عن 

املرض ..
نساء ناجيات

يف  متصلبة  كتلة  بوجود  سناء  شعرت   ، فجأة 
ثديها األيرس..لم تكن تؤملها لكنها شعرت بالقلق 
بالغدد  متخصص  طبيب  اىل  مبارشة  فتوجهت 
 ، الكتلة  واخذ عينة من  الفحص  وبعد   ، واألورام 
الثدي فأدركت  انها مصابة بمرض رسطان  تبني 
ان امامها رحلة طويلة من العالج والصرب واأللم 
الصحية  بالتعليمات  االلتزام  ان  ايضا  وأيقنت   ،
عىل  يساعدها  وان  البد  الجيدة  والتغذية  والطبية 
واالشعاع  الكيمياوي  العالج  جلسات  احتمال 
.وبعد انتهاء الرحلة الشاقة ، تكللت جهود سناء 
الصحية  العادات  تهمل  فلم  املرض  من  بالشفاء 
رسالتها  بايصال  وبدأت  مرضها  رافقت  التي 
وتجنب  وااللتزام  بالفحص  االرساع  برضورة 
ارواح  النقاذ  املريضات  من  معارفها  اىل  االهمال 

أخرى مهددة بالوفاة بسبب رسطان الثدي ..

أما مريم رايض فتعترب املرض بالنسبة لها تجربة 
استمدت منها االيمان والقدرة عىل تقبل صعوبات 
الحياة ، اذ اختارت تقبل املرض والبحث عن حلول 
ايجابية وعدم ايالم اآلخرين ودعوتهم اىل التعاون 
الفحص  ان  عىل  ،مؤكدة  املرض  ملواجهة  معها 
برشط  كبرية  بنسبة  ممكنا  الشفاء  يجعل  املبكر 
ان تتصالح املرأة مع الفكرة والتعيش رصاعا تؤثر 

به عىل املحيطني بها وعىل حالتها النفسية ..
العاني / طبيبة نسائية  الدكتورة احالم  وتوضح 
ان رسطان الثدي من اكثر انواع الرسطان شيوعا 
النامية  او  املتقدمة  البلدان  يف  سواء  النساء  بني 
يف  االزدياد  يف  آخذة  به  االصابة  معدالت  ان  ،كما 
وال  الدخل،  ومتوسطة  الدخل  منخفضة  البلدان 
إملام كاف بأسباب اإلصابة برسطان  يوجد حالياً 
الثدي، لذا فإن اإلبكار يف الكشف عنه ال يزال يمثل 
فرصة كبرية يف إمكانية الشفاء من رسطان الثدي 
البلدان  يف حال الكشف عنه يف وقت مبكر ، ففي 
حاالت  اغلب  تشخيص  اليتم  الدخل  منخفضة 
اصابة املراة برسطان الثدي اال يف مراحل متأخرة 
ان  ويمكن   ، الوفيات  حاالت  ارتفاع  اىل  مايؤدي 
نعزو ذلك اىل االفتقار اىل الوعي بالكشف املبكر عن 
املرض واىل العقبات التي تعرتض سبيل الحصول 

عىل الخدمات الصحية لعالجه ..
 / الحكيم  أسماء  الدكتورة  ترى   ، ناحيتها  من 
طبيبة نسائية ان من اهم اسباب االصابة باملرض 
بعد  النساء  لدى  املرض  يكثر  اذ  السن  يف  التقدم 
تجاوزهن سن الخمسني ، وهنالك التاريخ العائيل 

او  االم  اصابة  ألن  الوراثية  والجينات  للمريضة 
املرض  حدوث  فرص  من  يزيد  االبنة  او  االخت 
نفسه لدى املرأة ، كما ان فرص االصابة باملرض 
اضطراب  بسبب  او  االنجاب  يف  التأخر  عند  تزداد 
ملنع  استخدامها  او  اليأس  سن  بعد  الهورمونات 
من  كبرية  لكميات  التعرض  بسبب  او  الحمل 
التي شهدها  الحروب واالنفجارات  ، ألن  االشعاع 
العراق تعد اسبابا رئيسية للرسطان ألنها تحتوي 

عىل مواد اشعاعية ..
اختصايص  جراح   / الشمري  حاتم  الدكتور  اما 
االلتهابات  بسبب  احيانا  يحدث  املرض  ان  فريى 
من  وقسم   ، الخلقية  التشوهات  او  البكتريية 
الهورمونات  االصابات تحدث بسبب اضطراب يف 
..كما  االورام  عن  فضال  الحليب  هورمون  مثل 
الصناعية بكثرة يف اآلونة  الرضاعة  اىل  اللجوء  ان 
الرضاعة  ألن  االسباب  من  واحدا  اصبح  االخرية 
الطبيعية هي حماية للمرأة من األمراض الخبيثة 
عن  فضال  أقل  باملرض  اصابتها  نسبة  تكون  اذ 
االسباب  ..ومن  مناعته  وتقوية  طفلها  حماية 
االخرى تناول الكافايني والتدخني وارتداء حماالت 
ان  اىل  الشمري  الدكتور  .ويشري  الضيقة  الصدر 
يشعرن  املصابات  النساء  من  فقط   %5 نسبة 
باأللم أما 95% منهن فاليشعرن بأي ألم لذا يكفي 
االبط  تحت  او  الصدر  يف  عقدة  بوجود  الشعور 
ام  حميدا  الورم  كان  ان  والتاكد  الطبيب  ملراجعة 

خبيثا..
نهى  الدكتورة  التغذية  طبيبة  ترى   ، جهتها  من 

املرأة  تساعد  أن  يمكن  اغذية  هنالك  ان  الشيخيل 
والثوم  الطماطم  مثل  الثدي  رسطان  من  للوقاية 
والبصل والكركم والشاي االخرض والرمان وبذور 
الرسطان  ان  املعروف  فمن   ، والربوكيل  الكتان 
مجموعة  جراء  من  بل  واحد  عامل  عن  الينجم 
من التأثريات كالوراثة والبيئة والتغذية والنشاط 
ان  اليمكن  اننا  وبما   ، والتوتر  والوزن  البدني 
ورثناها  التي  الجينات  يخص  فيما  شيئا  نفعل 
يف  التحكم  فيمكننا  لها  تعرضنا  التي  السموم  او 
اذ اتضح يف بحث اجري مؤخرا ان   ، نمط حياتنا 
امليل الوراثي يشكل فقط 10% من أسباب االصابة 
تشكل  التغذية  فان  املقابل  ويف   ، الثدي  برسطان 
30-40 % من هذه العوامل ، كما اتضح ان ادارة 
االصابة  خطر  من  يقلل  قد  صحية  حياة  نمط 

برسطان الثدي بنسبة 38% تقريبا ..
بهدف  جهودها  املدني  املجتمع  منظمات  وتكثف 
توعية النساء بأهمية الكشف املبكر عن رسطان 
الثدي – حسب الطبيبة والناشطة الدكتورة زهراء 
التي  والربامج  الندوات  بأن  ترى  التي  مجيد– 
النساء  توعية  يف  تسهم  املنظمات  تلك  تقدمها 
لتقليل انتشار املرض مشددة عىل رضورة تعاون 
املنظمات مع وزارة الصحة لنرش الثقافة الصحية 
بني  التعليم  مستوى  ألن  البلد  مناطق  مختلف  يف 
ومن  واملدن  املناطق  بحسب  متفاوت  النساء 
املعلومات  ايصال  املدني  املجتمع  منظمات  مهام 
التثقيفية للمناطق النائية وهو ماسيساعد حتما 

يف تقليل نسب االصابة باملرض .

يف  العراق  اجتاحت  التي  املتتالية  واالقتصادية  املالية  االزمات  بعد 
سنواته االخرية، ُصنفت االزمة املالية الجارية هي االصعب بتاريخ 

البالد.
وعرب املواطنون عن استيائهم من تردي او انقطاع مفردات البطاقة 
الغذائية  وبموادها  شهريا  توزع  ان  املفرتض  من  التي  التموينية 
العراقي،  املجتمع  من  كبرية  رشيحة  عليها  تعتاش  والتي  الكاملة 
مفردات  جميع  تأمني  يف  عجز  وجود  التجارة  وزارة  تأكيد  ظل  يف 

البطاقة شهريا. 
»البطاقة  إن  قال،  حنون  محمد  الوزارة  باسم  االعالمي  املتحدث 
التموينية تعرضت الهتزاز كبري جراء االزمة االقتصادية وانخفاض 
بداية  للوزارة ومنذ  املالية  التخصيصات  قلة  وبالتايل  النفط  اسعار 
وزارة  امام  صعوبات  هناك  كانت  قليلة  فرتة  قبل  وحتى   2020
التجارة بالتزاماتها تجاه البطاقة التموينية من خالل التعاقد لرشاء 

مواد السكر والزيت والرز«. 
الخزين  بسبب  متوفر  فهو  الحنطة  موضوع  ،«اما  حنون  واضاف 
من  املسوقة  للحنطة  طن  مليون  خمسة  يتجاوز  الذي  الكبري 
الفالحني و املزارعني«، مبينا انه » حصلت الوزارة قبل ثالثني يوما 
عىل مبلغ 91 مليار دينار تم التعاقد عىل رشاء اكثر من 80 الف طن 
من مادة السكر و76 مليار دينار حصلت عليه الوزارة كتخصيص 
مايل لرشاء اكثر من 50 الف طن اي ما يكفي لشهر ونصف من هذه 
انقطاع ما تبقى  اعربوا عن قلقهم من  املادة«.وكان مواطنون قد 

من البطاقة التموينية يف ظل ازمة تأخر الرواتب. 
واكد املتحدث باسم التجارة عىل انه » التوجد يف االفق الحايل نوايا 
حكومية  لجنة  هناك  لكن  التموينية،  املفردات  تجهيز  إليقاف 
تدرس وضع البطاقة التموينية برئاسة السيد وزير العمل و ممثله 
جانب  اىل  مهمه  بتوصيات  خرجت  اللجنة  وهذه  الوزارات  بكل 
التجارة  وزارة  بها  خرجت  التي  الثالث  املحاور  و  االسيرتتيجيات 
والتي تنص عىل ) اما ان تدفع الحكومة مبالغ العقود بالتقسيط او 
توجيه مفردات البطاقة اىل العوائل الفقرية و املستحقة واملشمولة 
من  كامل  بشكل  املبالغ  توفري  خالل  من  او  االجتماعية  بالرعاية 

خالل توفري مبالغ التعاقدات(«.
خالل  السكر  ملادة  ومثلها  الرز  مادة  من  وجبات  اربع  تجهيز  وتم 
العام الجاري، فيما الوزارة مستمرة بالعمل عىل تجهيز اربع وجبات 
الحنطة  توزيع  ويستمر  املقبلة،  االيام  يف  الطعام  زيت  مادة  من 
حيث تمت دعوة املطاحن الستالم الحصة التاسعة، وبالتايل تجهيز 

املواطنني يف االيام املقبلة بمادة الطحني بحسب الوزارة. 
وتابع حنون ان »وزارة التجارة حتى االن استلمت ما مقداره 400 
املجهزة  الكميات  ثلث  اىل  يكفي  املبلغ  وهذا  دوالر  مليون   450 اىل 
مليار  هي  التموينية  للبطاقة  املخصصة  امليزانية  الن  للمواطنني 

و500 دوالر، اي املبلغ يسد فقط 35% مما هو مطلوب«. 
قرار  صدور  بعيد  العراق  يف  التموينية  البطاقة  نظام  اعتمد  وقد 
آب  أغسطس/   6 بتاريخ  الصادر   661 رقم  الدويل  األمن  مجلس 

1990 اي بعد الحصار االقتصادي الذي فرض عىل البالد آنذاك. 
السيد  الكاظمية،  منطقة  يف  التموينية  الحصة  وكيل  اشتكى  فيما 
)ح. ب. م( والذي لم يود الكشف عن اسمه، من عدم انصاف وزارة 

التجارة للوكالء من خالل عدم تخصيص رواتب او حوافز لهم.
ايجارات  التزامات معيشية من  مواطن ومسؤول عن عائلة ولديه 
كوكيل  عليها  يحصل  التي  واالرباح  وغريها،  ومولدة  عمال  واجور 
مواد غذائية قليلة جدا، نتمنى من الوزارة ان تلبي مطلبنا«. لشدة 
لنا هكذا حصص رديئة ويستقطع  تقدم  ملاذا  ردائتها«، متسائلة: 

مبلغ 750 دينار للفرد الواحد اي انها ليست مجانا.

سرطان الثدي .. التشخيص المبكر .. طريق النجاة

تزايد   مع  الدستور  تعديل  اىل  الدعوة  تجددت   
املطالبات و الحاجة الفعلية اىل  ذلك من داخل 
الحكومة  فهل جاء ذلك لغرض تهدئة الشارع 
الساخن فقط أم ان االرادة السياسية ستفرض 

نفسها عىل الرغم من االزمات الراهنة ؟
مهمة صعبة

يرى الخبري القانوني خالد شعالن ان الدستور 
أن  اليمكن  تغيريه  ان  كما  املشكلة  هو  ليس 
ألن  مستقرة  غري  أوضاع  ويف  عجل  عىل  يتم 
لذا  أكرب بسبب الرصاعات  ذلك يصنع مخاوفا 
وحل  االنتخابات  قانون  تغيري  االمر  يتطلب 
اجراء  ثم  مؤقتة  حكومة  وتشكيل  الربملان 
انتخابات وبرملان جديد وبعدها يمكن تشكيل 

لجنة منه ملراجعة الدستور وتعديله ..
عيل  الدكتور  والدستوري  القانوني  الخبري  أما 

ربما  الدستور  تعديل  آلية  ان  فريى  التميمي 
مستحيلة  ليست  لكنها  ومعقدة  صعبة  تكون 
الصفة  السياسية عىل  الصفة  تغلب عليها  بل 
مسألة  أصبحت  ولهذا  والقانونية  الترشيعية 
اشبه  أو  صعبا  أمرا  ترشيعيا  الدستور  تعديل 
مع  تتعارض  قد  التعديل  ففرص   ، باملستحيل 
عىل  الحصول  ألن  ذاته  الدستور  فقرات  نص 
يف حالة  الربملانية غري ممكن  املطلقة  االغلبية 

رفض ثالث محافظات لذلك ..
ماسبق  حرب  طارق  القانوني  الخبري  ويؤيد 
بقوله ان تعديل الدستور اليمكن ان يتم يف حالة 
محافظات  من  فقط  ثالثة  او  اثنني  اعرتاض 
االقليم الرافضة لتعديله ، خاصة وانه اشرتط 
عدم  وهي  لترشيعه  الرشوط  ذات  لتعديله 
رفضه من قبل ثالث محافظات عىل االقل لذلك 

الناحية  من  االستحالة  اىل  اقرب  تعيدله  فأن 
العملية ان لم يكن هذا التعديل توافقيا ، مشريا 
الدستور  نصوص  يف  ليست  املشكلة  ان  اىل 
وانما يف تطبيقه وتفسريه ، ولذا فأن الخطوة 
قوانني  ترشيع  يف  تكمن  للمعالجة  العملية 
مجاال  والترتك  الدستور  وفقرات  مواد  تفصل 
الخبري  يرى   ، ناحيته  ..من  والتفسري  للتأويل 
ان  ريكان  فيصل  السيايس  واملحلل  القانوني 
االرادة  وجدت  اذا  صعبا  ليس  الدستور  تعديل 
قيليلون  منه  فاملنتفعون   ، لتعديله  الحقيقية 
الشعب  من  الهائلة  باالعداد  ماقورنوا  اذا 
عىل  استفتاء  اجراء  ،مقرتحا  بتعديله  الراغب 
الدستور  يف  الغائها  او  تعديلها  يراد  فقرة  أية 
املواد  العديد من  فيه  الدستور  ان  ومؤكدا عىل 
املناسبة والجيدة والتي تراعي مصالح الشعب 
تعديل  مايعني   ، سليم  بشكل  ماطبقت  اذا 
كي  شعبي  استفتاء  وعرب  فقط  املناسب  غري 
التستطيع اية جهة لها مصلحة معينة تعديله 

وفق اهوائها ..
طريق مسدود

بدوره ، يعرتض الخبري القانوني أحمد الطائي 
عىل اللجوء اىل انتخابات مبكرة من دون اجراء 
–يف  ذلك  يتم  ولن  ودستوري  قانوني  اصالح 
رأيه – اال بتعديل بعض فقرات الدستور ومنها 
قانون االنتخابات وقانون االحزاب ومفوضية 
القانونية  التعديالت  من  ذلك  وغري  االنتخابات 

الرضورية لالصالح ..
السيايس مدير  املحلل  الذي يرى فيه  الوقت  يف 
غازي  الدكتور  االسرتاتيجية  الدراسات  مركز 
دستوري  تعديل  اىل  يحتاج  االصالح  ان  فيصل 
وان يتم ذلك عرب اقامة مؤتمر وطني من أجل 
لبناء  الذهاب اىل دستور يوفر فرصة حقيقية 
نظام ديمقراطي ،لكنه يجد ان املشكلة تكمن 
التي ظهرت بعد عام  السياسية  الطبقة  ان  يف 
2003 التمثل احزابا سياسية باملعنى املعارص 
والدستور  الديمقراطية  بالدولة  والتؤمن 

باملعنى الحديث وترفض الحداثة والتقدم ..

حاجبيه  عاماً(   65( عيىس  محمد  يقطب 
الرسوم الخاص  وهو ينتظر دوره يف طابور 
بعقود  الزواج يف محكمة األحوال الشخصية 
اتخذتها  التي  »املحاذير  أن  ويذكر  الحلة،  يف 
املحكمة  للحماية من فريوس كورونا جيدة، 
فهناك مسافات تباعد، والجميع يرتدي قناع 

الوجه والقفاز،  لكن حجم املراجعني كبري«. 
»القضاء« عن  قبل مراسل  ولدى سؤاله من 
حاجته، قال »جئت إلتمام زواج ابني البكر، 
كنا  ننتظر أن يزول الفريوس«، لكنه استدرك 
ساهمت  فقد  لالنتظار..  داعي  »ال  مبتسما 
يتزوج  ال  لم  التكاليف،  يف  اختصار  كورونا 
اآلن؟«. ويبدو أن أحداً لم يكن يتوقع أن هذه 
ومنعت  العالم  عىل  خيمت  التي  الجائحة 
»تجمع  قد  الحياة،  وأغلقت  عىل  االختالط 
يف  العكس  أثبتت  لكنها  بالحالل«،  رأسني 
الزواج  حساب  حاالت  فعند  بابل،  محافظة 
نفسه  الشهر  خالل  بعددها  مقارنة  لتموز 
من العام املايض ستجد أن نسب  الزواج هذا 

العام تتعداها بكثري خالل تموز 2019. 
أوراق  رزمة  يجمع  وهو  عيىس  يقول     

متقاعد،  »رجل  إنه  ثبوتية  ومستمسكات 
البناء،  يف  مياوما  يعمل  عامال  ابن  ولديه 
العمل  الجائحة ساهمت يف تعطيله عن  وان 
لشهرين ما اضطره  للرصف من األموال التي 

جمعها إلتمام زواجه«. 
هذه  الزواج  عىل  تقبل  »الناس  أن  وأضاف 
حاالت  فمعظم  قلت،  تكاليفه  ألن  األيام 
ذريعة  تحت  املراسيم،  الزواج  اخترصت 

الجائحة وعدم االختالط«. 
أظهرت  فقد  مخطئاً.  عيىس  يكن  ولم 
يف  اإلحصاء  شعبة  أعدتها  التي  اإلحصائية 

رئاسة استئناف  بابل ما يؤيد ذلك. 
أن  جاسم  الفقار  ذو  اإلحصائي  ويعتقد 
قياسيا  رقما  سجل  املايض  تموز  »شهر 
إىل  الفتا  املحافظة«،  يف  حاالت  الزواج  بعدد 
تموز  شهر  سجلها  زواج  حالة   3181« أن 
املايض، 3006  حالة كانت للعقود يف محاكم 
حالة  و175  بابل  يف  الشخصية  األحوال 
عدد  وهو  زيجات  خارجية،  لتصديق  كانت 

تاريخي«، بحسب اإلحصائي. 
ويقارن النسبة بالشهر نفسه يف العام املايض 

أقل  املسجل يف تموز 2019  »الرقم  أن  فيجد 
 2354 سجل  فقد  تقريبا،  حالة  ألف   بمعدل 

حالة زواج، ما يفرس زيادة كبرية«. 
املسجل  فالرقم  الطالق،  حاالت  إىل  وبالنظر 
ال  للعامني  تموز  يف  االنفصال  حاالت  لعدد 
نسبة  انخفضت  فقد  الغرابة،  يخلو  من 
حاالت  إىل  بالقياس   %2 إىل  بابل  يف  الطالق 
أيضاً،  مسبوقة  غري  وهي  نسبة  الزواج 

بحسب جاسم. 
وأكد أن »تموز 2020 سجل 79 حالة طالق، 
وخمسني  مئتني   2019 تموز  سجل  بينما 
إىل  انخفضت  النسبة  أن  يعني  حالة،  ما 

الضعفني تقريبا«. 
الشكري  مهند  االقتصادي  الخبري  ويعلق 
متوقع  الزواج  حاالت  يف  التصاعد  »هذا  أن 
الشباب  بعد  عزوف نسبة كبرية من  السيما 
عن الزواج بسبب تفاقم تكاليفه«، مقدرا أن 
اختصارها  دينار  تقريبا جرى  »ستة ماليني 
والحجوزات  الوالئم  مراسيم  ألغيت  عندما 
تحت  وقاعات  الحفالت،  والزفاف  الفندقية 

ذريعة مقبولة وهي الظرف الصحي«. 

تعديل بنود الدستور ..
بين ضرورة التطبيق وصعوبة التنفيذ

البطاقة التموينية ..
الحاضر الغائب

كيف ضاعف كورونا عدد حاالت الزواج في العراق؟



  

غرب  الزبري  ماء  دائرة  أعلنت 
البرصة عن إيجاد حلول »دائمية« 
ملشكلة شحة وانقطاع ماء اإلسالة 
تنفيذ  بعد  املناطق  معظم  عن 
بالـ«مهمة«  وصفتها  مشاريع 
والخطوة،  الشعيبة  مجمعات  يف 
فيما أكدت عىل أن موسم الصيف 
من  العديد  دخول  سيشهد  املقبل 
وستنتهي  العمل  إىل  املشاريع 
عىل  مشددة  اإلنقطاعات  مشكلة 
التجاوزات  مشكلة  إنهاء  رضورة 
الناقلة.وقال  املياه  خطوط  عىل 

عدنان  الزبري  ماء  دائرة  مدير 
دائرة  كوادر  إن  الخفاجي  ميس 
الشعيبة  ومجمعات  الزبري  ماء 
من  العديد  نفذت  والخطوة 
إنشاء  خالل  من  املهمة  املشاريع 
مع  للخزن  وأحواض  مجمعات 
بقدرات  دفع  مضخات  نصب 
عالية باإلضافة إىل تحديث الشبكة 
الداخلية وصيانة األنابيب الناقلة.

نفذت  املشاريع  تلك  أن  إىل  مشريا 
واملشاريع   2019 مشاريع  ضمن 
اليونيسيف  منظمة  من  املقدمة 

والتي  املتحدة  لألمم  التابعة 
شحة  مشكلة  إنهاء  يف  ستساهم 
معظم  عن  اإلسالة  ماء  وانقطاع 

املناطق.
حل  إيجاد  رضورة  عىل  مشددا 
ملشكلة رئيسية للتجاوزات الحاصلة 
من  الرئيسية  األنابيب  خطوط  عىل 
ومحطات  الزراعية  املساحات  قبل 
عىل  أثرت  والتي  السيارات  غسيل 
الكافة  املياه  الكميات  وصول 
خطة  تنفيذ  عىل  والعمل  للمناطق 

إلزالته.
سدد العراق يف نهاية الشهر املايض مبلغ 230 مليون دوالر كدفعة جديدة من التعويضات للكويت 

ضمن التزاماته التي ترتبت عليه عقب فرض العقوبات الدولية بعد االجتياح عام 1990.
لألمم  التابعة  التعويضات  لجنة  يف  إعالم محلية ترصيحات عن مصدر مسؤول  ونقلت وسائل 
املتحدة أن الدورة السابعة والثمانني ملجلس إدارة اللجنة التي ُعقدت الشهر املايض، أعربت عن 
تقديرها لحكومة العراق باستمرار احرتامها اللتزاماتها بإيداع نسبة 3% من اإليرادات الناتجة 
عن مبيعات تصدير النفط واملنتجات النفطية يف صندوق التعويضات.وأضاف أن املجلس درس 
تقارير عمل اللجنة، منذ دورته األخرية يف ترشين الثاني 2019 يف مختلف القضايا، حيث تم إجراء 
5 دفعات بمجموع كيل بلغ 1.38 مليار دوالر، بما يف ذلك دفعة 230 مليون دوالر يف 27 ترشين 
الدفع يف ما يتعلق  الدفعة األخرية يتبقى تقريباً 2.4 مليار دوالر مستحقة  األول 2020، وبهذه 

بمطالبة رشكة نفط الكويت.

لسنة  2٦املجحف  الثاني  قانون  تعديل  أين 
تم  القانون  هذا  بموجب  والذي   2019
يوم  يف  قرسا  الوجوبي  التقاعد  عىل  إحالتنا 
شخص  ألف   2٦1 من  أكثر   2019/12/31
الثاني  التعديل  هو  مقرتح  وافضل  احسن 
الدكتورة  قبل  من  اقرتح  والذي   2٦ القانون 

النائب  الربملان مع  النائبة يف  التميمي  ماجدة 
كاظم الحمامي احسن وافضل مقرتح ليعيد 
القانون  يف  الجدد  للمتقاعدين  لكل حق حقه 

املذكور أعاله ومن الله العون والتوفيق.

                            *    سعدي ابو عيل

يف بيتهم املتواضع يف منطقة الجزيرة 
بمحافظة  العرب  شط  بقضاء 
التي  العائلة  بهذه  التقينا  البرصة، 
العوز والحاجة  هاجمها املرض مع 
 25 أجرت  والفقر...فاألم  والفاقة 
يف  انترشت  أن  بعد  جراحية  عملية 
عاطل  صغرية...واألب  غدد  جسدها 
عن العمل وال يكاد يجد قوت يومه...

وحني لم يجدوا ما يرصفونه عرضوا 
ابنهم الكبري للبيع...

تقول أم محسن وقد خنقتها العربة: 
منذ أربعة عرش سنة أعاني من هذا 
املرض، يف البداية ظهرت عندي غدة 
وأجريت  األيرس  الثدي  يف  صغرية 
وبعد  الغدة  رفع  وتم  عملية  يل 
وبدأت  أخرى  غدة  ظهرت  شهرين 
األطباء  اختلف  تتكاثر...وقد  الغدد 
إنها  قال  من  فمنهم  تشخيصها  يف 
خبيثة وآخر يقول إنها حميدة وثالث 
إنها تدرن ثم ظلت تستمر يف  يقول 
ويف  اإلبط  تحت  االنتشار..ظهرت 
الرقبة ويف مناطق  األيمن ويف  الثدي 
إال  األدوية  أتناول  أني  أخرى..ورغم 

أن املرض لم يستجب للعالج، أجريت 
)25( عملية حيث تم رفع الثديني.

وتضيف أم محسن قائلة: هذا املرض 
تعرضت  ثم  زواجي  قبل  أصابني 
كليتي  رفع  تم  حيث  آخر  مرض  إىل 
اليرسى...لدي طفلة عمرها شهرين 
الرفع...كنا  عملية  أجريت  حني 
فاضطررنا  »تجاوز«  بيت  يف  نسكن 
مصاريف  لتسديد  بيعه  إىل 
اإليجار... يف  العمليات...وسكنا 

من  نتنقل  طويال  وقتا  وأمضينا 
لنا  أخي  تربع  آخر...حتى  إىل  مكان 
يف  الخريون  وساعدنا  ارض  بقطعة 

بناءها.
 :   تواصل أم محسن حديثها قائلة 
عرضنا ابننا الكبري » للبيع« وجاءتنا 
أن  وأرادت  املبلغ  وسلمتنا  امرأة 
لكي  لذلك  منا...اضطررنا  تأخذه 

نستطيع إعالة باقي األطفال!!!
معنا  حديثها  محسن  أم  تختم 
بالقول إنها تحتاج إىل عملية تجميل 
 )1000( مبلغ  إىل  وتحتاج  للصدر 
املبلغ... هذا  تمتلك  ال  وهي  دوالر 

العون  يد  مد  إىل  الخريين  وتناشد 
واملساعدة والوقوف معها يف محنتها 

هذه..
أبو محسن قائال:  من جهته تحدث 
عرش  قبل  محسن  أم  من  تزوجت 
أطفال،  أربعة  منها  ولدي  سنوات 
واعمل بـ »العمالة« وبسبب جائحة 
ويف  تقريبا  العمل  توقف  فقد  كورنا 
احصل  فاني  فيه  اعمل  الذي  اليوم 
عىل )25( ألف دينار..فأشرتي منها 
حليبا الثنني من أطفايل باإلضافة إىل 
لم  األخرى...وإذا  البيت  مصاريف 
»يابس«... خبز  سنأكل  فإننا  اعمل 

الخريين  فان  األطفال  حليب  أما 
معنا..فهم  يقرصوا  لم  املنطقة  يف 

يعرفون ظرويف ووضعي.
أبو  قال  االجتماعي  وضعه  وعن 
ووالدي  إخوان  لدي  ليس  محسن: 
أن  غري  الحياة،  قيد  عىل  ووالدتي 
اخرب  أيضا...ولم  صعب  وضعهم 
من  تعاني  ألنها  بظرويف  والدتي 
أثقل  أن  اريد  وال  بالقلب  مرض 

عليها.

احد  إن  أيضا  لنا  قال  محسن  أبو 
بفتحة  مصاب  الصغار  أبناءه 
والدية يف القلب باإلضافة إىل تصلب 
الخري  أهل  يناشد  بالرشايني...وهو 
ابنه  لعالج  بمساعدته  والرحمة 

الصغري وزوجته..
العائلة  لهذه  العون  يد  مد  يود  ملن 
والتواصل معها يمكنه االتصال عىل 
أو   07805005٦٦٦ الرقمني:  هذين 

07739855501
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محصول الشلب الذي تمت زراعته خارج الخطة

شكاوى من تزاحم مركبات 
المراجعين للدوائر قرب 

منازل المواطنين

ش�كا عدد من مواطني مدينة الكوت الساكنني 
ضم�ن مناطق تق�ع فيه�ا الدوائ�ر الحكومية 
م�ن تكرار حال�ة ازدح�ام الس�يارات املتوقفة 
أمام منازلهم بش�كل يومي، داعني إىل رضورة 
التخطيط إلنشاء مجمع حكومي يضم الدوائر 
الحكومية يف مكان بعيد نسبيا عن مركز املدينة 
بم�ا يخفف االزدحام يف املرك�ز ويخلق منطقة 

جديدة.
وطال�ب ع�دد منه�م الجه�ات املعني�ة بإيجاد 
ح�ل له�ذه املش�كلة من خ�ال إنش�اء مواقف 
نظامية للس�يارات بمواصف�ات حديثة وليس 
كما معمول به حاليا باس�تغال قطع األرايض 

السكنية لهذا الغرض.
فيما انتقد آخرون اختي�ار مركز مدينة الكوت 
س�يما منطق�ة اله�ورة والحيدري�ة حيث تقع 
معظم الدوائ�ر الحكومية الحالي�ة لبناء دوائر 
جديدة والتي أضاف�ت ازدحاماً أكثر مثل مبنى 
مديري�ة بلدي�ة الك�وت ال�ذي تم بن�اءه خال 

األعوام األخرية املجاور ملبنى الرتبية.

السيد رئيس الوزراء املحرتم
تحية طيبة

نحن اخوانكم وابناءكم املحارضين واالداريني الذين قدمنا خدماتنا باملجان لس�نواٍت طوال وتس�ابقت الحكومات املتعاقبة 
عىل تهميشنا وحرماننا من ابسط حقوقنا التي كفلها الدستور العراقي حيث نص عىل توفري حياة كريمة للمواطن العراقي 
.. لذا نطلب منك ياس�يادة رئيس الوزراء انصاف هذه الرشيحة من خال تثبيتها عىل املاك الدائم من خال درجات الحذف 
واألستحداث وتحويل املتبقي منهم اىل عقود وزارية حسب قرار ٣١٥ لسنة ٢٠١٩ وادراج التخصيص املايل لجميع املتعاقدين 
ضم�ن موازن�ة ٢٠٢٠ ورد الجميل لهم تقديراً ملا قدموه من تضحيات النتش�ال العملية التعليمية م�ن واقعها املرير يف بلدنا 
الحبي�ب ولرفع الغبن والحيف الذي وقع عليهم وعىل عوائلهم جراء تركهم اعمالهم الخاصة والتوجه لخدمة العراق ويكون 

شعاركم )هل جزاء االحسان إال االحسان ( .

                                                                                                             * طارق الربقعاوي

رفعت الحكومة املحلية يف واسط توصية إىل مجلس 
الوزراء الستالم محصول الشلب الذي تم زراعته يف 

واسط هذا العام خارج الخطة.
وقال مكتب املحافظ محمد املياحي يف بيان تلقينا 
الزراعة  إنه تم عقد اجتماع مع وزارة  نسخة منه 
للمحافظات  الشلب  تسويق  مشكلة  حل  ناقش 
التي زرعت خارج الخطة مع وزارة الزراعة إضافة 
واإلرساع  الجديد،  الزراعي  املوسم  إنجاح  سبل  إىل 
الزراعي  املوسم  من  الفالحني  مستحقات  بتمويل 

املايض.
شكوا  واسط  محافظة  مزارعي  من  عدد  أن  يذكر 
تسويق  من  منعهم  من  املربد  عرب  سابق  وقت  يف 

محصول الشلب بسبب زراعته خارج الخطة.

السالم عليكم ورحمة الله
دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي..

 هموم املقرتضني ضعها نصب اعينكم ) فالظروف 
.. واصبحنا  لالقرتاض  للحياة اضطرتنا   ) القاهرة 
السلف  بإطفاء  نطالب   .. عليها  نحسد  ال  حالة  يف 

والقروض أو تأجيلها.           * دريد اليارسي

والكفاءات  بالخريجني  السابقة  الحكومات  فعلته  ما  هذا 
التعني  يف  حقهم  من  حرموا  و  تهميشهم  تم  فقد  العلمية 
وسلبت حياتهم. نطالب القضاة بانصاف الخريجني القدامى 
البلد  انهيار  قبل  وقت  بارسع  اسرتجاعه  و  حقهم  ومنحهم 

مستقبال. النهم املايض و الحارض.

                                       * انتصار العزاوي

والضمان  التقاعد  دائرة  عام  مدير  أعلنت 
الضمان  قانون  أن  حريان  خلود  االجتماعي 
مجلس  يف  اليوم  سيناقش  الذي  االجتماعي 
للميض  برملاني  ترشيع  إىل  يحتاج  الوزراء 

فيه.
وأضافت حريان خالل حديثها انه وباألساس 
وقبل التعديل كانت هناك مسودة يف مجلس 
إن  اآلن  عليها  املوافقة  تمت  الدولة  شورى 
االجتماعية  التأمينات  مرشوع  فيها  دخل 

وتم تأجيله.
وأوضحت أن يف حال انتهاء املناقشة سريفع 

متوافقة حوله  األطراف  كل  وان  الربملان  إىل 
ومع الدائرة والوزارة والذي سيضمن حقوق 
الفرتة  السنوات  خالل  وعملهم  العمال 
املاضية وأضافت أن مرشوع قانون الضمان 
الخاص  القطاع  املجتمع  رشائح  كل  يشمل 

وليس املوظفني.
سائق  األفران  يف  العمال  املثال  سبيل  وعىل 
حقهم  من  عامل  أي  وأن  وغريهم،  التكيس 
الدائرة من اجل امليض بإجراءاته  إىل  املجيء 
وحقوقه  مضمون  عامل  ويعترب  وتسجيله 

التقاعدية عىل القانون الجديد.

مناشدة

الشطرة  حملة خدمية يف عدد من مناطق 
بمشاركة دوائر البلدية واملجاري

سياسة وأمن واقتصادقبل 5 ساعة
الشطرة  حملة خدمية يف عدد من مناطق 

بمشاركة دوائر البلدية واملجاري
إىل  التابع  الشطرة  قضاء  إدارة  نفذت 
محافظة ذي قار حملة خدمية يف عدد من 
املناطق واإلحياء السكنية بمشاركة دوائر 

البلدية واملجاري.
إن  غالب  حيدر  مقام  للقائم  بيان  وقال 
األمطار  مياه  سحب  تتضمن  الحملة 
السبيس  بمادة  الشوارع  وفرش  املتجمعة 
غري  الطرق  وتعديل  النفايات  ورفع 
خطوط  يف  االنسدادات  وفتح  املخدومة 
ستتواصل  الحملة  أن  إىل  مشريا  املجاري 
من اجل تحسني واقع الخدمات يف األحياء 

املترضرة.

ش�كا عدد من س�كنة منطقة الجمعيات الثانية 
بميس�ان من تردي واقع الخدم�ات وطفح مياه 
املج�اري الس�طحية. وقال مه�دي البهاديل وهو 
اح�د س�كنة املنطق�ة انه يس�كن املنطق�ة قبل 
قراب�ة 9 أعوام ومنذ ذل�ك الحني واملنطقة تفتقر 
ألبس�ط الخدمات ويف كل موسم شتاء تتحول إىل 
مس�طحات مائية لتختلط مياه املج�اري بمياه 
األمطار ما يتس�بب بانتش�ار األم�راض الجلدية 
فضا عن مش�قة التنقل لسكنه املنطقة بسبب 

عدم تعبيد الطرق.

شكاوى من تردي الخدمات 
و طفح المجاري 

أتاوى في هذا الظرف الصعب

المطالبة  بإيجاد حلول دائمية لمشكلة شحة وانقطاع ماء اإلسالة

حملة خدمية

المرض مع العوز .. ماساة عائلة تعرض ابنها للبيع ..في الزمن الصعب

إنشاء  بعدم  تعليمات  التخطيط  وزارة  أصدرت 
تمويل  تأمني  مع  املقبل،  العام  يف  جديدة  مشاريع 

املشاريع املستمرة املمولة من موازنة عام 2019.
وقال مدير التخطيط يف املثنى قابل حمود إن الوزارة 
أبلغت املحافظات بعدم إدراج أو تنفيذ أي مرشوع يف 

.2021
تمويل  ضمان  عىل  أيضا  أكدت  الوزارة  أن  إىل  وأشار 
قانون  من  جزء  وتخصيص  املستمرة  املشاريع 
املشاريع  تلك  إلكمال  الربملان  أقره  الذي  اإلقرتاض 

ضمن املوازنات املحلية والوزارية. 

التخطيط تكشف عن عدم تنفيذ أي مشروع في 2021 

الفساد

كورونا

قانون مجحف

هموم المقترضين قضاء عادل للخريج القديم

وجود  عن  التخطيط  وزارة  كشفت 

اغلب  يف  عشوائية  منطقة   4000

بغداد  العاصمة  أن  مبينا  املحافظات، 

منطقة   1000 بنحو  الصدارة  يف  تأتي 

تليها البرصة بـ 700 عشوائية.

عبد  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 

املحافظات  باقي  إن  الهنداوي  الزهرة 

ترتاوح  فهي  العشوائيات  بعدد  تتباين 

اقل  أن  أوضح  500.فيما  إىل   300 بني 

 98 بواقع  كربالء  هي  املحافظات 

منطقة والنجف بواقع 99، الفتا إىل أن 

عموم تلك العشوائيات يسكنها نحو 3 

إىل  مشريا  مواطن،  ألف   450 و  ماليني 

أنهم يشكلون 12% من مجموع سكان 

العراق.

قانون الضمان االجتماعي 
يحتاج إلى تشريع

التخطيط: 4 آالف منطقة عشوائية في العراق
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أف�ادت تقاري�ر إخبارية أن رشك�ة آبل قد 
رشعت يف إرس�ال أجهزة هواتف »آيفون« 
القابلة للطي إىل املورد الرئييس آلبل رشكة 
فوكسون ألجل أغراض االختبار، مع توقع 
بإنتاج تل�ك األجهزة يف س�بتمرب من العام 

2022، وفقا ملا ذكر موقع »ماك رومرز«.
وذك�رت مص�ادر أن االختي�ار س�يتضمن 
تقيي�م اس�تتخدام تقينة عرض شاش�ات 
ألن   ،  Micro-LED شاش�ات  أو   OLED
اختيار أي من الشاش�ات سيؤثر عىل طرق 

التجميع الحقا.
وأشارت املصادر إىل ن رشكة Apple طلبت 
م�ن فوس�كون تقيي�م املحام�ل )املك�ون 
القاب�ل للط�ي( لألجه�زة بأكثر م�ن 100 

ألفاختبار فتح وإغالق.
ويش�ر التقرير إىل أن االختب�ارات املماثلة 
ألجهزة الكمبيوتر املحمولة العادية تتطلب 
فتحه�ا وإغالقها ب�ن 20 أل�ف و 30 ألف 

مرة.
ولم ت�ر املصادر إىل أي معلومات إضافية 
بشأن تصميم الجهاز القابل للطي، ولكنه 
يش�ر إىل أن رشكة سامسونس�غ س�توفر 
اللوحة للشاش�ة، مما قد يدعم الش�ائعات 
الت�ي تفي�د بأن رشك�ة أبل طلب�ت عينات 

عرض قابلة للطي من الركة الكورية.

وفًق�ا لترسيب�ا للباحث التقن�ي األمركي 
املع�روف ج�ون ب�رورس، فإن رشك�ة آبل 
تعم�ل عىل نموذج أويل لجه�از آيفون قابل 
للط�ي يضم لوحت�ن منفصلت�ن للعرض 
متصلتن بمفصلة بدالً من شاش�ة واحدة 

مثل »سامسونغ غاالكيس فلود«.
يق�ول ب�رورس أن هات�ف آيف�ون القابل 

للطي س�يكون له حواف مس�تديرة من 
الفوالذ املقاوم للصدأ تشبه آيفون 11 

بدون وجود بها ش�ق، ولكن »جبهة 
صغ�رة« عىل الشاش�ة الخارجية 

 Face خاصي�ة  م�ع  تتناس�ب 
ID.وتع�ود الش�ائعات بش�أن 

عم�ل آبل ع�ىل هات�ف قابل 
اذ   ،2016 ع�ام  إىل  للط�ي 

س�جلت هناك ع�ددا من 
ب�راءات اخرتاع بش�أن 

هذا األمر ، بما يف ذلك 
واحدة تصف جهاًزا 

شاش�تن  ب�ه 
منفصلتن يمكن 
مًع�ا  جمعهم�ا 

إلنشاء جهاز واحد 
لالنحن�اء  قاب�ل 

بمفصلة.

يمكنك بس�هولة إنش�اء بريد إلكرتوني جماعي يف Gmail ببعض الضغطات البس�يطة، وهنا 
نقدم لك طريقة ال يتعن عليك من خاللها إضافة الكثر من األس�ماء يدوًيا يف س�طر »إىل« يف 
رس�الة بريد إلكرتوني يف كل مرة تحتاج فيها إىل إرسال رسالة، وهذه الخطوات وفقا ملا ذكره 
موق�ع »business insider«.1. افت�ح Gmail يف املتصفح، إذا ك�ان Gmail مفتوًحا بالفعل يف 

عالمة تبويب متصفح أخرى، فقم بتحديث الصفحة.2. اضغط عىل »إنشاء«.
3. هن�اك طريقتان إلضافة مجموعة الربيد اإللكرتوني 
الخاصة بك إىل رس�الة الربيد اإللكرتوني هذه، إذا كنت 
تتذك�ر اس�م تصني�ف الذي أنش�أته، فأدخل اس�مه يف 
الس�طر »إىل«، وعندما ترى أنه يظهر كاقرتاح، اضغط 
فوق�ه، وس�يظهر جميع األعض�اء الذي�ن أضفتهم إىل 
التصني�ف، أو إذا كن�ت ال تري�د كتابت�ه، فاضغط فوق 
املنبثق�ة، اضغ�ط ف�وق »جه�ات  الناف�ذة  »إىل«، ويف 
االتصال الخاصة بي«، ثم اضغط فوق اس�م التس�مية 

من القائمة.
4. يجب أن تكون املجموعة اآلن ىف سطر »إىل« ىف الربيد 
اإللكرتوني، ويمكنك إنش�اء الربيد اإللكرتوني وإرساله 

كاملعت�اد.إذا كنت ترس�ل الربيد اإللكرتوني إىل مجموعة من األش�خاص ليس�وا من األصدقاء 
املقرب�ن أو العائل�ة أو زمالء العمل، فمن الش�ائع وض�ع عناوين الربيد اإللكرتوني يف س�طر 
»نس�خة مخفية الوجهة« بدالً من س�طر »إىل«، لذل�ك فإن عنوان الربي�د اإللكرتوني للجميع 

ليس يتشارك علنا.

أصدرت رشكة Canalys املتخصصة بإحصائيات أس�واق اإللكرتونيات تقريرا 
كشفت فيه عن الهواتف التي لقيت أكرب إقبال من قبل املشرتين يف الربع الثالث 
م�ن الع�ام الجاري.وتبع�ا للتقرير الصادر ع�ن الركة فإن ص�دارة مبيعات 
الهواتف يف الربع الثالث من العام الجاري كانت من نصيب رشكة سامس�ونغ، 
والت�ي ارتفعت مبيعاتها بنس�بة 2% مقارنة بالربع الذي س�بقه، إذا باعت ما 

بن الشهر الس�ادس والشهر التاسع من هذا 
العام م�ا يقارب ال� 80.2 ملي�ون جهاز.أما 
املرتب�ة الثاني�ة بالنس�بة ملبيع�ات الهواتف 
الذكي�ة يف الرب�ع الثال�ث من الع�ام الجاري 
فاحتلتها رشكة ه�واوي، والتي باعت قرابة 
 Xiaomi 51.7 مليون هات�ف، وتلتها رشكة
الت�ي باع�ت نح�و 47.1 ملي�ون هاتف.ويف 
املرك�ز الرابع من حيث مبيع�ات الهواتف يف 
الف�رتة املذكورة جاءت رشكة آبل التي باعت 
نح�و 43.2 ملي�ون هات�ف، وج�اءت بعدها 
رشكة Vivo الصينية التي باعت قرابة 31.8 

مليون هاتف ذكي.ويرى الخرباء أن تأخر رشكة آبل وتراجعها إىل املركز الرابع 
يف تصني�ف املبيع�ات مرتبط بتأخرها يف طرح أحدث جي�ل من هواتف آيفون، 
واملنافس�ة القوية التي تش�كلها باق�ي الركات بطرحه�ا لهواتف ذكية ذات 

مواصفات ممتازة وأسعار منافسة.

عينت منصة تويرت للتواص�ل االجتماعي، التي تتعرض لتهديد متزايد من اللوائح 
التنظيمي�ة وتعان�ي من انتهاك�ات أمنية خطرة، أح�د أفضل الهاك�رز يف العالم 
ملعالجة كل يشء من األخطاء الهندسية إىل املعلومات املضللة.ووظفت املنصة )بيرت 
زاتكو( Peiter Zatko، املعروف عىل نطاق واس�ع باس�م Mudge، بمنصب رئيس 
لألمن، مما يمنحه تفويًضا واس�ًعا للتوصية بتغيرات يف الهيكل واملمارسات.ويف 
مقابلة حرصية، قال زاتكو: إنه س�يفحص أمن املعلومات وسالمة املوقع واألمن 

الفعيل وس�المة املنص�ة.وأرشف زاتكو حديًثا 
عىل األمن يف رشكة الخدمات املالية )سرتايب( 
Stripe، وعم�ل قب�ل ذلك يف مش�اريع خاصة 
يف غوغ�ل، وأرشف عىل توزيع املنح ملش�اريع 
األمن الس�يرباني يف وكالة األبحاث واملشاريع 
الدفاعية الشهرة DARPA التابعة للبنتاغون.

وبدأت مسرة زاتكو يف التسعينيات، وكان من 
بن قادة مجموعة قرصنة مش�هورة بإصدار 
أدوات قرصن�ة لنظ�ام ويندوز م�ن أجل حث 
مايكروس�وفت ع�ىل تحس�ن األمان.وتواجه 

تويرت العديد من التحديات األمنية، حيث خدعت مجموعة من املتسللن املوظفن 
يف ش�هر يوليو وحصل�وا عىل إمكانية الوص�ول إىل األدوات الداخلية.وس�مح ذلك 
للمتس�للن بتغير إعدادات الحساب والتغريد من حسابات املرشح الرئايس آنذاك 
)جو بايدن(، ومؤس�س رشكة مايكروس�وفت )بيل جيتس(، والرئيس التنفيذي 

لركة تيسال )إيلون ماسك(.

تويتر تعين »هاكر شهير«
 رئيسا لألمن

احصائية لسوق االلكترونيات تفصح عن أشهر 
الهواتف في الربع الثالث من العام الجاري

4 خطوات إلنشاء بريد الكتروني
Gmail جماعي في 
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»سامسونغ« تستعد إلطالق وحدة تخزين 
بيانات تصل سعتها لـ 12 تيرابايت

بالتع�اون  سامس�ونج  رشك�ة  كش�فت 
م�ع رشك�ة Xilinx األمريكي�ة ع�ن أحدث 
التقني�ات التي كانت تعم�ل عليها يف اآلونة 
األخرة وه�ي وحدة SSD ذكية لتخزين 12 

ترابايت يف مساحة 4 ترا بايت فقط.
ووحدة SSD هي عبارة وحدة تخزين وهي 
اختص�ار ل�� Solid-state drive أي وحدة 
تخزين صلبة وثابت�ة، حيث أعلنت الركة 
أن وحدة التخزين الصلبة الجديدة تأتي مع 
معال�ج داخيل خ�اص بها وال�ذي له دوران 

أساسيان.
أولهم�ا تخفيف العبء عىل وح�دة املعالجة 
املركزية CPU وذلك لتأمن أداء أفضل ألجهزة 
الكمبيوت�ر، وال�دور الثان�ي يتمث�ل يف ضغ�ط 
البيانات وامللفات حتى تأخذ مساحة صغرة.

كم�ا توف�ر وح�دات تخزي�ن SSD الذكية 
املعلوم�ات والبيان�ات  إمكاني�ة تخزي�ن 
بش�كل تلقائ�ي حت�ى تصبح مس�احتها 
أق�ل ويف الوق�ت الفع�يل ال�ذي يت�م حفظ 
البيانات فيه ويمكنها تخزين 12 ترابايت 
يف مساحة صغرة تبلغ 4 ترا بايت فقط.

وتتمي�ز وح�دة التخزي�ن الذكي�ة 
الجديدة الت�ي تأتي بحجم 2.5 
 SATA وج�ود  بع�دم  بوص�ة 

وهو وح�دة تخزين رئيس�ة للبيانات يف أجهزة 
الكمبيوت�ر وهو عب�ارة عن أق�راص ممغنطة 
تس�تخدم يف تخزي�ن واس�رتجاع البيان�ات، إذ 
أرادت الرك�ة ضم�ان وج�ود رسع�ة أك�رب 
ل�ق�راءة ونق�ل البيانات تص�ل إىل 3500 ميغا 
باي�ت يف الثاني�ة ورسعات كتاب�ة تصل 3200 

ميغا بايت يف الثانية.
ول�م تح�دد الرك�ة حت�ى اآلن أس�عار وحدة 
التخزين الجديدة ولكن س�تكون وحدة متاحة 
للرك�ات من خ�الل االتصال املب�ارش بركة 

س�نوات  خ�الل  ويف  سامس�ونج 
متاح�ة  س�تكون  قليل�ة 

للمستهلك.

الياباني�ة  األلع�اب  رشك�ة  أك�دت 
العمالق�ة Capcom أنه�ا تعرض�ت 
لهجوم إلكرتون�ي كبر، حيث رسق 

إىل 350  بيان�ات تص�ل  الهاك�رز 
ألف ش�خص، وقال�ت الركة، 
املعروف�ة بألعابه�ا الناجح�ة، 
بما يف ذلك »س�رتيت فايرت« و 
»ريزدن�ت إيفل« و »مونس�رت 
هنرت«، ىف بيان إنها اكتش�فت 
املش�كلة ألول م�رة يف صب�اح 

يوم 2 ترين الثاني.
ك�ان  ه�ذا  إن  الرك�ة  وقال�ت 

هجوًما مستهدًفا ضدها باستخدام 
برامج الفدية الت�ي دمرت البيانات 
وشفرتها عىل خوادمها، وكشفت 
رشك�ة Capcom ألول مرة 
عن الهجوم املش�تبه 
به يف 4 كانون 
الثان�ي، 

وىف 12 م�ن ذات الش�هر، وأعلن�ت 
املعلوم�ات  بع�ض  أن  عالني�ة 
والبيان�ات الخاصة بركة تس�عة 
ق�د  وس�ابقن  حالي�ن  موظف�ن 
ق�ت، م�ع ذل�ك، أك�دت الركة  رسرُ
يف إعالنه�ا أن نط�اق الهج�وم كان 
أوس�ع بكثر، وربما شمل البيانات 
الش�خصية لالعبن.وقدرت الركة 
أن م�ا ال يزي�د ع�ن 350.000 م�ن 
ق�د  لألف�راد  الش�خصية  البيان�ات 

قت، وش�مل ذل�ك البيان�ات من  رسرُ
واملوظف�ن  واملس�اهمن  الالعب�ن 
الس�ابقن وأفراد أرسهم، وتضمنت 
البيانات األس�ماء وعناوين الربيد 
اإللكرتون�ي وأرق�ام الهوات�ف، 
ولك�ن ليس معلوم�ات بطاقة 
االئتمان.وقالت Capcom إنها 
ستتصل بأي شخص يمكنها 
تأكيد تعرض بياناته بالتأكيد 
رشك�ة  لالخرتاق.وقال�ت 
Capcom إن مجموع�ة قرصنة 
 Rag تطل�ق ع�ىل نفس�ها اس�م
nar Locker اتصل�ت بها لتطالبها 
بالدف�ع، وعند ه�ذه النقطة اتصلت 
بقوات الرطة يف أوساكا باليابان.

ول�م تذكر الركة رصاحة يف بيانها 
دفع�ت  كان�ت  إذا  م�ا  الصحف�ى 
الفدي�ة أم ال، ول�م يتس�ن االتصال 
بممث�ل ع�ىل الف�ور للتعليق.وقالت 
 Capcom الرك�ة يف بيان: »تق�دم
أخلص اعتذاراته�ا عن أي تعقيدات 
ومخ�اوف قد يجلبها ذل�ك لعمالئها 
املحتم�ل تأثرهم وكذل�ك للعديد من 
أصح�اب املصلح�ة«، وأضاف�ت أن 

تحقيقاتها ال تزال جارية.

شركة ألعاب يابانية تتعرض بياناتها لالختراق والسرقة

تفاصيل جديدة حول آي فون القابل للطي

العال�م  علم�اء  ي�زال  ال 
يبح�����ث�ون مش�كلة 
االحت���ب�اس الح�راري 
إذا كانت  ويتساءلون ما 
األرض ق�د بلغ�ت نقطة 
مناخي�ة ال رجع�ة فيها 

أم ال.
النماذج  أظه�رت  بينم�ا 
املناخي�ة  الكمبيوتري�ة 
أن األرض ق�د بلغ�ت تلك 
النقط�ة يف س�تينيات أو 
سبعينيات القرن املايض.
مجل�ة  ونش�������رت 
 Sciantific Reports
نم�اذج  العلمي�������ة 
مناخي���ة  كمبيوتري�ة 
املن�اخ  عامل�ا  أعده�ا 
يوره�م  النرويجي�ان، 
وأولري����خ  ران�درس 

غولوكي.
إن  العامل���ان  وق�ال 
املتالش�ية  غر  العملي�ة 
لذوب�ان الجلي�د األزيل قد 
ب�دأت يف الق�رن امل�ايض 
وال يمك�ن إيقافه�ا اآلن 
حت�ى يف ح�ال الكف عن 
كل انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون.

املن�اخ  علم�اء  يش�ك  وال 
كله�م يف الوق�ت الراه�ن 

بوجود ظاه�رة االحتباس 
ع�ىل  وقدرته�ا  الح�راري 
لوج�ه  الج�ذري  التغي�ر 

عج�ز  رشط  م�ع  األرض 
البري�ة عن إبقاء ارتفاع 

عن�د  الح�رارة  درج�ة 
مستوى 1.5 درجة مئوية 
قب�ل  بالع�رص  مقارن�ة 

الصناعي.
بأن  الدبلوماسيون  ويأمل 
باريس  اتفاقيات  تس�مح 
العاملي  باالحرتار  الخاصة 
بكب�ح االحتباس الحراري 
برط أن تلتزم كل الدول 
املش�اركة فيها بتخفيض 
الناجم�ة عن  االنبعاث�ات 
الحراري والبدء  االحتباس 
بط�رد غ�از ثاني أكس�يد 
الغ�الف  م�ن  الكرب�ون 

الجوي لألرض.
النم��������وذج  أن  إال 
الكمبيوت�ري املناخ����ي 
أع�ده  ال�ذي   ESCIMO
قد  النرويجي�ان  العامل�ان 
األرض  من�اخ  أن  أظه�ر 
قد تغ�ر جذريا وال رجعة 

عنه.
ويأخ��������ذ النم�وذج 
بالحس�بان  الكمبيوت�ري 
تغ�رات  تأث�ر  كيفي�ة 
الناجمة  الغ�ازات  كثاف�ة 
الحراري  االحتب�اس  ع�ن 
عىل مساحة قمتي الجليد 
الش�مايل  القطب�ن  يف 
والجنوب�ي وحال�ة الجليد 

األزيل والغابات.

علماء: ظاهرة االحتباس الحراري بلغت نقطة ال رجعة فيها

أعلن�ت مجموعة »أريان إس�باس« أن 
ص�اروخ »فيجا« الفضائي الذي أطلق 
ليلة ي�وم اإلثنن، من قاع�دة كورو يف 
جويان�ا الفرنس�ية يف مهم�ة لوض�ع 
قمرين اصطناعين أوروبين يف املدار، 
أصاب�ه خل�ل يف مس�اره بع�د ثمان�ي 
دقائق م�ن انطالقه، ما أدى إىل فش�ل 

املهمة.
وقال رئي�س مجل�س إدارة املجموعة 
س�تيفان إزراييل، وفقا لقناة »فرانس 
إن  الثالث�اء،  الي�وم  الفضائي�ة،   »24
الص�اروخ ال�ذي أقل�ع م�ن القاع�دة 

الفضائي�ة يف كورو واج�ه بعد ثماني 
دقائ�ق »خل�ال« بس�بب »انحرافه عن 
مس�اره«، مؤكداً أن »املهمة فش�لت« 
واالتص�ال انقط�ع بالص�اروخ كم�ا 
بالقمري�ن االصطناعي�ن املوجودي�ن 
عليه.وأضاف أن�ه بعد إقالع الصاروخ 
»رصدنا انحراًفا يف مساره«، مشرًا إىل 
أن »رسعت�ه لم تع�د كما كان يفرتض 

بها أن تكون«.
والحًق�ا ن�رت أري�ان إس�باس بياًنا 
مقتضًبا كررت فيه ما أعلنه رئيس�ها، 
مش�رة إىل أنه »بعد ثماني دقائق من 

إق�الع املهمة، ومبارشة بعد اإلش�عال 
األول ملح�رك املرحل�ة الرابع�ة، لوحظ 
تده�ور يف املس�ار، ما تس�بب بفقدان 
املهمة«.وأوضحت املجموعة يف بيانها 
أنها »بصدد تحليل بيانات القياس عن 

بعد لتوضيح أسباب هذا الفشل«.
وخ�الل ه�ذه املهم�ة الثانية ل�ه هذا 
العام كان مفرتًضا بالصاروخ »فيجا« 
أن يض�ع يف مدار الكوك�ب األزرق عىل 
ارتف�اع 700 كل�م عن س�طح األرض 
قمري�ن اصطناعين أوروبين؛ ملراقبة 

األرض ورصد ظواهر طبيعية.

 Chromecast حي�ث ت�م ت�داول تح�اول غوغ�ل دم�ج أجه�زة الب�ث ،Nest Audio و اآلن لصحيفة وول س�رتيت جورن�ال أنها تعمل عىل تقرير يش�ر إىل هذا التكام�ل مؤخرًا.وأكدت غوغل ومك�ربات الص�وت Chromecast األق�دم، ترتابط مع بعضها مث�ل هذا الح�ل، ورغ�م أن أجه�زة Home أو جوجل ،Nest بص�وت م�ن جهاز مس�اعد غوغل البع�ض بالفعل، مما يس�مح للمس�تخدم بالتحكم Chromecast تعزي�ز الصوت من أكثر فائدة.وىف املس�تقبل، يمكن للمس�تخدمن مع  - ولك�ن يب�دو أن الوظائ�ف املس�تقبلية س�تكون يف ،Nest Audio وم�ن غ�ر الواضح أيًض�ا م�ا إذا كانت ه�ذه امليزة م�ع الركة أنه�ا قادمة يف مرحلة ما يف املس�تقبل.توقيت محدد إلص�دار هذه امليزة، لك�ن التقرير أكد التلفزيون بش�كل كبر، وىف الوق�ت الحايل، ال يوجد مك�ربات الص�وت Nest األقدم.وىف الوقت س�تأتي إىل أجهزة غوغل الذكية األخ�رى مثل Chromecast وأدة ب�ث Hub Max بالفعل القدرة عىل Amazon و Apple ربط مك�ربات الصوت الذكية بأجهزة نفس�ه، تقدم
الب�ث، حي�ث تس�مح أب�ل للعم�الء 
برب�ط ك�ل م�ن مك�ربات الص�وت 
 HomePod mini و   HomePods
بجه�از Apple TV، وتتيح أمازون 
 Echo أجه�زة  اس�تخدام  للعم�الء 

. Fire للتحكم يف أجهزة تلفزيون

غوغل تخطط للتكامل بين 
عدد من أجهزتها

مهمة صاروخ »فيجا« األوروبي تبوء بالفشل بعد انحرافه عن مساره
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وافق مجلس وزراء جزر سليمان عىل حظر 
استخدام  سوء  بسبب  مؤقتا  »فيسبوك« 
وجود  وعدم  االجتماعي  التواصل  موقع 
إعالم  وسائل  أفادت  حسبما  له،  تنظيم 

محلية.
أجوفاكا  شانيل  بيرت  االتصاالت  وزير  وأكد 
قائال  تايمز«،  »سولومون  لصحيفة  القرار 
عرب  أثريت  قد  للجدل  مثرية  قضايا  إن 

املنصة.
وجود  عدم  بشأن  مخاوف  هناك  إن  وقال 

ترشيع »يحكم استخدام اإلنرتنت«.
تايمز  سولومون  لصحيفة  أجوفاكا  وقال 
الوزراء  ضد  املسيئة  »اللغات  أونالين: 
الشخصيات  واغتيال  الوزراء  ورئيس 
قضايا  هذه  كل  بالشخصيات،  والتشهري 

تثري القلق«.
وأضاف أن »استخدام اإلنرتنت اآلن يف جزر 

تنظيم مناسب لحماية  إىل  سليمان يحتاج 
شبابنا من املحتوى املرض«.

اإلعالمية  املؤسسات  أن  أجوفاكا  وأكد 
كاملعتاد،  العمل  عىل  قادرة  تظل  سوف 
باستثناء فقدان الوصول إىل منصة التواصل 

االجتماعي.
يف  اإلعالم  وسائل  معظم  وتستخدم 
موقع  الهادئ  املحيط  يف  الواقعة  الدولة 
املنصة  الوزراء  رئيس  ويستخدم  فيسبوك، 
وفقا  مبارشة،  الوطنية  الخطابات  لبث 

للصحيفة.
وذكر أجوفاكا أن الحكومة ال تزال بحاجة 
يحدد  ولم  بذلك«  القيام  كيفية  »تحديد  إىل 
عىل  »يتعني  أجوفاكا:  الحظر.وقال  مدة 
لحجب  حماية  جدار  إنشاء  املشغلني 
وكوريا  وإيران  الصني  فيسبوك«.وتفرض 

الشمالية أيضا حاليا حظرا عىل فيسبوك.

الكرك تقليدياً قبل أن يبتكر  الزكية كان يأتي فنجان شاي  بالروائح  غنياً 
أحد املطاعم بتقديمه مذهباً مع رقاقات 24 قرياطا من الذهب الذي يزين 

مزيج نكهات الزعفران ومكونات شاي الكرك املحبوب شعبياً.
زنكر أوشات مبتكر الوصفة يقول يف حديث ملدونة »كوريل تايلز« إنه ابتدعها 
خالل فرتة حجر »كوفيد 19« مضيفاً إن عملية املزج الصحيحة للمكونات 
والنكهات استغرقت شهرين لتأتي معززًة لطعم الذهب. وقال: » ال أحرض 
كا  »فود  مطعم  أطلقها  التي  الطازج«.الفكرة  البقر  حليب  من  إال  الشاي 
بالتزامن  الكرامة  بمنطقة  مود« 
الذي  ديوايل  بعيد  االحتفال  مع 
الظلمة،  عىل  النور  النتصار  يرمز 
للفنجان  درهماً   51 مبلغ  تكلف 
الواحد، وقد أفاد باريف باتي، املالك 
هذا  كان  :لقد  للمطعم«  الرشيك 
العام صعباً عىل غالبية الناس من 
جراء الجائحة، وقد جرت العادة أن 
العيد الذهب  الناس يف هذا  يشرتي 
ملا يحمله األمر من معاني التبارك 
تتوفر  لم  كثر  أن  غري  واالسبشار، 
بذلك  للقيام  اإلمكانيات  لديهم 
الشاي  تجربة  بخيار  فجئناهم 

بالذهب«.

واسعة  بإشادة  بريطاني  دبلومايس  حظي 
الصني  يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل 
وتم وصفه بأنه بطل، بعدما أنقذ طالبة من 

الغرق يف نهر بجنوب غربي الصني.
العام  القنصل  إليسون،  ستيفن  وكان 
زيارة  يف  تشينج،  تشونج  يف  الربيطاني 
عندما سمع  السبت  يوم  تشونج شان  لبلدة 
تجمع  األشخاص  من  حشد  من  صيحات 
نرشته  بيان  بحسب  النهر،  من  بالقرب 
السفارة الربيطانية يف الصني عىل موقع »وي 
امرأة  عاما(،   61( إليسون  تشات«.وشاهد 
سقطت يف املياه، وأظهر مقطع فيديو نرشته 
يخلع  وهو  إليسون  رسمية  إعالم  وسائل 

حذاءه ويقفز يف املياه وهو بكامل مالبسه.
املرأة  من  يقرتب  وهو  الدبلومايس  ويظهر 

ويسبح بها باتجاه الشاطئ.

يف  ترياتلون،  بطل  أيضا  وهو  إليسون  وقال 
مقابلة مع هيئة اإلذاعة الربيطانية إن املرأة، 
لتناول  ودعته  رسيعا  تعافت  طالبة،  وهي 

الطعام معا.
 170 نحو  من  مشاهدات  املوضع  هذا  ولقي 
مليون شخص وأكثر من 12 ألف تعليق عىل 
وأشاد  »ويبو«،  القصرية  التدوينات  موقع 
بعض من قاموا بالتعليق بإليسون واعتربوه 

بطال.
تسع سنوات  ملدة  الصني  يف  إليسون   وعاش 
وهو أب لطفلني وريايض متحمس إذ يمارس 
التزلج وركوب الدراجة الهوائية، وقام بجولة 

عرب جبال الهيمااليا بدراجته النارية.
ريايض  كأفضل  صنف  املايض،  العام  ويف 
الدويل  بكني  بمهرجان  العمرية  فئته  يف 

للرتياتلون.

اليوم”،  “روسيا  ملوقع  ووفقا 
الروس  السياح  شويغو  نصح 
كامتشاتكا  جزيرة  شبه  بزيارة 
)أقىص رشق روسيا( يف الخريف، 
حيث يمكنهم االستمتاع بمناظر 

طبيعية خالبة.
شمال  يزوروا  بأن  نصحهم  كما 
شبه جزيرة تايميار خالل الشتاء، 
حيث يمكن امتطاء مركبة ثلجية 

وقطع مسافات طويلة بها يف واد 
مغطى بالثلج.أما الذين يفضلون 
فيمكنهم  الثلج،  عىل  التزحلق 
الشتاء،  يف  سايان  جبال  زيارة 
حيث يوجد أطول مسار يف روسيا 
الجبال.  يف  الثلج  عىل  للتزحلق 
التزحلق  إن عشاق  وقال شويغو 
أن يزوروا كذلك  الثلج يمكن  عىل 
القومية حيث  محمية “زيغالغا” 

ال يذوب الثلج طيلة 9 أشهر.
يف  السياح  يزور  بأن  ونصح 
شانتاري  جزر  الصيف  موسم 

ملشاهدة الحيتان.
شويغو   يرى  الربيع  موسم  ويف 
ينييس  نهري  زيارة  من  بد  ال  أنه 
اللذين  سيبرييا  رشق  يف  ولينا 
الشتوي  النوم  من  ينهضان 
ويبدآن التحرر من الجليد ويتبخر 

يشكل  ما  سطحهما،  من  املاء 
قائال  ينىس،  ال  جميال  منظرا 
واحد  يوم  يف  تنفجر  أنهار  “لدينا 
نتيجة  عجيبا  ضجيجا  وتطلق 

اصطدام قطع الجليد ببعضها”.
يركب  أن  يمكن  “كما  وأضاف 
ويسري  قاربا  الصيف  يف  السائح 
بتأثري  سيبرييا  نهر  مجرى  يف  به 

تياره يف اتجاه الشمال”.

لم أجد تعبرياً أدق عن السيادة بمفهومها السيايس العام املرتبط بالدولة 
وهي تمارس  اختصاصاتها الوظيفية ؛ من تعبري )روسو( يف كتابه }العقد 
االجتماعي {الذي قال عنها فيه ))إن السيادة ليست إال تعبرياً عن اإلرادة 
بشكل  يؤدي  التنازل  هذا  ألن  عنها،  التنازل  األفراد  عىل  ويمتنع  العامة، 

قهري إىل زوال اإلرادة((
هذا املعنى الذي يفرض عىل الدولة ونظامها السيايس أن يكون معرباً عن 

إرادة الشعب وعن ثقافته وعقيدته وحتى أعرافه. 
وأن تتجىل وتنعكس هذه الثقافة واملوروث الحضاري والقيمي يف سياق 

منظومة الترشيعات والقوانني الداخلية والخارجية وتطبيقاتها.
صحيح أن املظهر الخارجي للسيادة الوطنية  للدولة يحتم عليها االلتزام 
باملواثيق واملعاهدات الدولية.  لكن اليصل إىل حد التقاطع والتناقض مع 
ثوابت األمة، وإاِلاّ غدا هذا االلتزام مظهراً من مظاهر تكبيل الشعب لنفسه 

، ورهن إلرادته بيد القوى الخارجية أَياّاً كانت عناوينها .
الشعب  بقدرة  مرهون  األمر  هذا  فإن  الحال  وبطبيعة 
ممكن  حد  أقىص  إىل  منسجم  سيايس  نظام  إفراز  عىل 
مع تطلعاته ، حتى وإن خالفت إرادة املجتمع الدويل يف 
هيئاته ومنظماته الرسمية،  كي يتمكن ذلك النظام من 
فرض إرادة شعبه يف املحافل الدولية ويحول دون ذوبان 

خصائصه وميزاته يف املجتمع الدويل.
هذا األمر الذي استشعرته جملة من الدول التي تحرتم 
سيادتها ، والتي فهمت من السيادة هذا املعنى العميق 
أمريكا  دول  وبعض  إيران  يف  اإلسالمية  كالجمهورية 
ميدان  إىل  لديها  الدولية  الهيئات  فتحولت   ، الالتينية 
عىل  واملحافظة  وجودها  إلثبات  املقاومة  ميادين  من 

هويتها،  
مدعومة بزخم  وتأييد شعبي كبري،  حني تيقنت تلك الشعوب أن نظامها 

السيايس يعرب عن هويتها تعبريا حقيقياً .
أما عىل الصعيد الداخيل فاألمر غري منفك عن التأثريات الخارجية بحال، 

ففي دولة مثل العراق اآلن تعجز فيه الحكومة أو تمتنع عن وضع مناهج 
أبناء هذا الشعب  والتتمكن من  تربوية ودراسية تالئم األعم األغلب من 

تحديد الوجهة االقتصادية التي تخدم مصالحها ، 
من  العسكرية  قواتهم  إخراج  عىل  األمريكان  إرغام  عن  وتضعف 
أراضيها،  وتُجرب بشكل وآخر عىل االقرتاض من البنك الدويل ، فإن 
هذه الدولة إن لم تكن مسلوبة السيادة فإن سيادتها منقوصة يف 

الواقع .
ومن هنا تأتي رضورة التدخل املبارش من قبل األمة وفقاً لآلليات 

واألدوات الصحيحة للعمل عىل اسرتداد إرادتها واستعادتها ،
الوسائل  إىل  اللجوء  السبل  تلك  استنفاد  بعد  األمر  اقتىض  وإن 
الثورية، ومنها كخطوة أوىل املقاومة من خالل الرتكيز يف الدرجة 
وهو  وسلبها  السيادة  بخرق  املتسببة  العلل  علة  عىل  األساس 

)االحتالل األجنبي (.
الوطنية  السيادة  وسلب  االحتالل  وجود  يف  الخطر  َمْكَمَن  إِنَّ       
مدة  ميض  بعد  األمة  لدى  واملعريف  القيمي  االنسالخ  لحتمية  يعود 
عند  يكمن  لن  األمر  إن  إذ  البالد،  عىل  وهيمنته  املحتل  تغلغل  عىل 

مجرد سلب اإلرادة حتى نقول إنها قد تكون وقتية .
بمرحلة  يبدأ  تدريجياً  منحى  تأخذ  السيادة  خرق  عملية  إن  ؛  أبداً 
متبنياتها  وتغيري  األمم  هوية  بمسخ  وتنتهي  واالعتداء  التعدي 

العقائدية والفكرية األصيلة بشكل جذري .

»ألسيادة بعين الجماهير«

ماجد الشويلي

روسيا تشجع مواطنيها على السياحة الداخلية

دولة جديدة تتحرك لفرض حظر على فيسبوك!

دبلوماسي عمره 61 عاما ينقذ طالبة من الغرق !
خط  عىل  التصاميم  دخلت  أن  بعد 
مقاربة جائحة »كوفيد 19«، برز قفاز 
الشخصية  الوقاية  معدات  ضمن  من 
جائزة  لنيل  املرشحة  التصاميم  ضمن 

جيمس دايسون الشهرية لهذا العام .
صحيفة  يف  مقال  يف  جاء  كما 
فريق  ويقول  الربيطانية.  »غارديان« 
بليكينغ  معهد  من  »ريغلوف«  تصنيع 
القفاز  إن  السويد  يف  للتكنولوجيا 
ملرة  يستخدم  التدوير  إلعادة  القابل 
لكماّ  لكنه يشكل حالً مستداماً  واحدة 
معدات  عن  الناجم  الهائل  النفايات 
أنه  إىل  وأشاروا  الشخصية.  الوقاية 
الفاينيل  متعدد  كحول  من  مصنوع 
وهو بوليمر متحلل باملاء يمكن تحلله 
وإعادة  وتعقيمه  وسهولة  برسعة 

تصنيع قفاز جديد منه.
بكل  تقوم  واحدة  آلٍة  يف  الحل  ويكمن 
تلك الخطوات وتمكن من إقامة نظام 
آمن  بشكل  املنزل  داخل  تدوير  إعادة 
وموثوق. ويذكر أن قفازات االستخدام 

نفايات  من   %  40 تشكل  واحدة  ملرة 
وتقدم  الشخصية.  الوقاية  معدات 
املرموقة  دايسون  جيمس  جائزة 
إسرتليني  جنيه  ألف   30 مبلغ  للفائز 
فرصٍة  عىل  الرابح  حصول  إىل  إضافًة 
إىل سلعة تجارية مع  االبتكار  لتحويل 
إحداث تأثري يف العالم الحقيقي. ويمثل 
هذا االبتكار أحد االبتكارات واإلبداعات 
الجائحة،  زمن  يف  تظهر  التي  الحديثة 
إفرازاتها  عىل  التغلب  إىل  يهدف  حيث 

وتأثرياتها عىل البيئة املحيطة. 

شاي كرك بالذهب !قفاز سريع التحلل مرشح لجائزة عالمية !

املراقب العراقي/متابعة...

من املنتظر أن تعيد رشكة »نينتيندو« 
إطالق لعبة الجيب املحمولة »غيم آند 
ووتش 1980«، وهو املنتج الذي أثار 
ضجة كبرية عند طرحه ألول مرة قبل 

40 عاماً.

ميل«  »دييل  صحيفة  وبحسب 
اليابانية  الرشكة  فإن  الربيطانية، 
يف  مجموعتها  أطلقت  قد  كانت 
املايض،  القرن  من  الثمانينات  أوائل 
واحدة  لعبة  جهاز  كل  تضمن  وقتها 

 59 األجهزة  سلسلة  وشملت  فقط، 
رصحت  واألسود.  باألبيض  لعبة 
الجديدة  بنسختها  اللعبة  أن  الرشكة 
ستشبه إىل حد كبري النسخة األصلية، 
إصدار  عىل  أسلوبها  يعتمد  بحيث 

املرة  هذه  ولكن ستكون  الثمانينات، 
قابلة  وبطارية  ملونة   LCD بشاشة 
إلعادة الشحن ووصلة »يو إس بي«. 
لعب  من  الجهاز  مستخدم  سيتمكن 

ثالث ألعاب.

عودة »ألعاب جيب« الثمانينات !

شّجع وزير الدفاع الروسي ورئيس 
الجمعية الجغرافية الروسية سيرغي 

شويغو، المواطنين الروس على 
السياحة داخل بالدهم.

اإلمساك  يف  سمك  صياد  نجح 
العاملية  الحرب  من  بقنبلة 
بأحد  غارقة  كانت  الثانية 

روافد نهر الراين يف أملانيا.
أن  األملانية،  الرشطة  وأعلنت 
زيج  نهر  من  اصطاد  الرجل 
بفالتس  راينالند  والية  يف 
طولها  قنبلة  أملانيا  غربي 
للحرب  تعود  سنتيمرتات   7.5

العاملية الثانية.
القنبلة  أن  الرشطة  وذكرت 
تم تسليمها إىل هيئة التخلص 
إبطال  وجرى  الذخائر  من 
مفعولها من ِقبل متخصصني.

عىل  يعثر  من  الرشطة  وحثت 
من  الباقية  األشياء  هذه  مثل 
بإخطارها،  العاملية  الحرب 
تكون  أن  احتمال  من  محذرًة 
صالحة  تزال  ال  قنبلة  هناك 

لالستعمال.

بداًل من السمك.. 
يصطاد قنبلة


