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»القيصر« الروسي ينافس »الكاوبوي« 
األميركي على »حلبة« عراقية

أسلحة متطورة تقلق واشنطن

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
يف ظل املتغريات الجارية عىل الس�احتني 
املحلي�ة والدولية، وتقاط�ع املصالح بني 
الالعب�ني الكب�ار، ت�رز حاج�ة ملّحة يف 
الع�راق لتغي�ري نم�ط العالقة وأس�لوب 
التعامل مع ه�ؤالء »الالعبني«، الس�يما 
الق�وات  تس�ليح  بمل�ف  يتعل�ق  فيم�ا 
العراقية، الذي يعد معّطالً بسبب األجندة 

التي تتبعها الواليات املتحدة.
ووس�ط تس�ارع األحداث، بادرت روسيا 
بح�راك قد تك�ون له م�ردودات إيجابية 
ع�ىل صعد مختلفة، الس�يما فيما يتعلق 
بمل�ف التس�ليح، حس�بما ي�رى خراء 

عسكريون.
وأج�رى وزي�ر الخارجية العراق�ي فؤاد 

حس�ني، زي�ارة إىل العاصم�ة الروس�ية 
اجتماع�ات  خالله�ا  عق�د  موس�كو، 
بروتوكولية، اختتمت بمؤتمر مع نظريه 
الرويس س�ريغي الفروف، أكد فيه األخري 
أن البلدين عىل وش�ك االنته�اء من إبرام 

مذكرات تفاهم مختلفة.
ولعلَّ من بني العبارات البارزة التي وردت 
عىل لس�ان الف�روف خ�الل املؤتمر، هي 
قوله: »نح�ن جادون بتطوي�ر العالقات 
مع العراق ومس�تعدون لتلبية طلباته يف 

مجال التسليح«.
وبالتزام�ن م�ع الس�يطرة التام�ة التي 
تفرضه�ا الوالي�ات املتحدة ع�ىل األجواء 
العراقية، واعتداءاتها املتكررة عىل املقار 
الرس�مية التابعة لهيئة الحشد الشعبي، 

الع�راق  لتزوي�د  محلي�ة  دع�وات  ت�رز 
بأسلحة مضادة للطائرات، للتخلص من 

“الهيمنة األمريكية”.
ومن بني تلك األسلحة هو “أس 400″، أو 
ما يسمى ب�”تريومف”، وهو نظام دفاع 
ج�وي دخل الخدم�ة يف الجي�ش الرويس 
من�ذ ع�ام 2007، ويعمل عىل اس�تخدام 
أربع�ة صواري�خ مختلفة امل�دى لتغطية 
نط�اق عملياته. فهو يس�تخدم صاروخ 
“40N6” بم�دى 400 كيلوم�ر لألهداف 
بعي�دة املدى، وص�اروخ “N6 48” بمدى 
250 كيلوم�راً، لأله�داف طويل�ة املدى، 
 120 بم�دى   ”M96E2  9“ وص�اروخ 
امل�دى،  املتوس�طة  لأله�داف  كيلوم�راً 
وصاروخ “M96E 9” بمدى 40 كيلومراً 

لألهداف قص�رية املدى. ومنع�ت أمريكا 
طيلة الف�رة املاضية، العراق من امتالك 
مض�ادات للطائرات لحماية أجوائه، عىل 
الرغ�م حاجت�ه املاس�ة يف ظل اس�تمرار 
الهجمات اإلرهابي�ة واالعتداءات الجوية 

املتكررة عىل أراضيه.
وس�بق أن حذرت واش�نطن رشيكتها يف 
حلف ش�مال األطليس، تركيا، من امتالك 
هذا السالح الرويس وإال تعرضت لعواقب 
“خط�رية”، وف�ق وص�ف وزارة الدف�اع 
األمريكية )البنتاغون( يف مقدمتها فرض 
عقوبات اقتصادية عىل أنقرة، وحرمانها 
من نظام باتريوت الصاروخي وطائرات 

أف-35.
ويأت�ي ذل�ك ألن اإلدارة األمريكية تعرف 

بأن هذا السالح يشكل تهديداً مبارشاً عىل 
الطائ�رات األمريكية يف املنطق�ة، ناهيك 
عن حاجة الدولة املس�توردة للس�الح إىل 
تعاون عسكري وثيق مع الجانب الرويس 
يف مج�االت التدريب ونقل الخرات، األمر 
الذي يعني وجوداً عس�كرياً روسياً داخل 

مناطق النفوذ األمريكي.
وع�ىل الرغ�م م�ن الحدي�ث املتك�رر عن 
االتف�اق األمن�ي )اإلطار االس�راتيجي( 
املوق�ع بني بغداد وواش�نطن عام 2008 
وتأث�ريه يف سياس�ة التس�ليح العراقية، 
إال أن معظ�م األطراف السياس�ية تعتقد 
ُتكّب�ل  االتف�اق،  يف  نص�وص  بوج�ود 
العراقي�ني وتمنعهم من امتالك أس�لحة 

متطورة.
الدف�اع  أن يج�ري وزي�ر  املق�رر  وم�ن 
العراق�ي جمعة عناد، زي�ارة مرتقبة إىل 
روس�يا، إلكمال املباحث�ات الخاصة بني 
بغ�داد وموس�كو، حس�بما أعل�ن وزير 

الخارجية فؤاد حسني.
وف�ق ذل�ك، يق�ول عض�و لجن�ة األم�ن 
الدف�اع النيابية كريم علي�وي ل�«املراقب 
العراق�ي«، إن »الع�راق بحاجة إىل تنويع 
مصادر تس�ليحه وعدم اقتصار ذلك عىل 
الوالي�ات املتح�دة فقط«، عازي�ا ذلك إىل 
»عدم إيفاء واش�نطن بوعودها إزاء دعم 

وتسليح القوات العراقية«.
ويضي�ف علي�وي أن »تطبي�ق اتفاقي�ة 
اإلطار االس�راتيجي أصبح أم�راً محاالً، 
ألن أم�ريكا ل�م تق�دم حت�ى اآلن دعم�ا 
ملموس�اً ألجهزتن�ا األمني�ة، فض�اًل عن 
االتهامات املوجهة إليها بدعم الجماعات 

اإلرهابية التي فتكت بالعراقيني«.
ويرى علي�وي أن »هن�اك رضورة ملّحة 
إليجاد بدائل فيما يخص ملف التس�ليح، 
واستغالل العالقة الطيبة مع روسيا، من 

أجل تنويع مصادر التسليح«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت لجنة األم�ن والدف�اع النيابية، امس 
ملحارب�ة  الكاظم�ي  فري�ق  ان  األربع�اء،  
الفس�اد ل�م نع�رف مهام�ه اىل االن، فيم�ا 
نفت علمها باس�تقدام فريق دويل للتحقيق 

بملفات الفساد.
وق�ال عض�و اللجن�ة كاط�ع الركاب�ي يف 
ترصي�ح صحفي تابعته »املراقب العراقي« 
إن »التحقيقات واإلجراءات املتبعة من قبل 
اللجن�ة الخاص�ة بمكافح�ة الفس�اد التي 

ش�كلها رئيس مجل�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي، رسي�ة بالت�ايل ال تتوف�ر لدين�ا 
دويل  فري�ق  اس�تقدام  بش�أن  معلوم�ات 
للتحقيق مع املس�ؤولني الذين تم اعتقالهم 

مؤخرا عىل خلفية تهم فساد«.

المراقب العراقي/بغداد...
الصم�د،  عب�د  خل�ف  النائ�ب  اب�دى 
ام�س االربعاء، اس�تغرابه م�ن موقف 
اس�تهداف  ازاء  العراقي�ة  الخارجي�ة 
اىل  دعاه�ا  فيم�ا  »ارامك�و«،  منش�أة 
تصحيح موقفها من خالل االش�ارة اىل 

انتهاكات ال سعود يف اليمن.
وق�ال عب�د الصم�د يف بي�ان حصل�ت 

»املراق�ب العراق�ي« ع�ىل نس�خة منه 
ان »موق�ف وزارة الخارجي�ة  العراقية 
املس�تغرب ازاء اس�تهداف منشأة نفط 
س�عودية يف ج�دة ق�د جان�ب الواقع و 
ل�م يأخ�ذ بنظ�ر االعتب�ار االنته�اكات 
السعودية الس�افرة لحقوق االنسان يف 
دولة اليم�ن، ومحاولتها فرض معادلة 
سياس�ية ظامل�ة ض�د الش�عب اليمني 

من خ�الل قتل اليمني�ني و تدمري البنى 
التحتية يف هذا البلد الشقيق ».

وبني »اننا نذّكر الخارجية العراقية بان 
االف االرهابيني الس�عوديني ساهموا يف 
قتل ابناء الش�عب العراقي و لم نسمع 

منها مواقف ادانة واضحة«.
ودعا عبد الصم�د »وزارة الخارجية اىل 
تصحيح موقفها من خالل االش�ارة اىل 

االنته�اكات الت�ي ارتكبتها الس�عودية 
يف اليمن و ان يعمل العراق دبلوماس�يا 
م�ن اج�ل انه�اء الحص�ار و الح�رب 
ضد الش�عب اليمن�ي املظل�وم و اعادة 
االس�تقرار اىل اليمن و دعوة دول العالم 
اىل مس�اندة الش�عب اليمن�ي يف اع�ادة 
اعمار املنش�آت التي دمرتها السعودية 

يف اليمن ».

لجنة نيابية: فريق الكاظمي لمحاربة الفساد لم نعرف 
مهامه وال انجازاته

نائب يستغرب من موقف »الخارجية« ازاء استهداف منشأة »ارامكو«  
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أوروبا تعلن موعد حملة التطعيمات 
ضد كورونا

لماذا يعجز العراق عن حماية آثاره ؟
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
أك�د املس�ؤول األمني للمقاومة االس�المية 
كتائ�ب ح�زب الل�ه أب�و ع�ي العس�كري، 
أم�س االربع�اء، أن الكتائب س�تقدم الدعم 
للمخلصني يف االنتخاب�ات املقبلة، فيما بني 
أنها لن تس�مح للعمالء بالتسلط عىل رقاب 

العراقي�ني.
وق�ال العس�كري يف تغريدة ضم�ت نقاطا 
 « إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعته�ا  ع�دة 
املقاوم�ة س�تدعم املخلصني دعم�ًا مطلقاً 
يف االنتخاب�ات املقبل�ة ولن تس�مح للعمالء 
يف التس�لط ع�ىل رق�اب العراقي�ني مجدداً، 
كم�ا دع�ا إىل »رضورة تش�خيص األحزاب 
املرتبط�ة ب�ثالث�ي ال�ر أمري�كا والكيان 
الصهيون�ي والس�عودية ملنعه�م م�ن أداء 

دورهم الخبيث يف العراق«.
وبخص�وص الح�راك الس�عودي يف الع�راق 

واملنطق�ة، أضاف العس�كري أن »املقاومة 
تقاوم حراك آل س�لول األخري بالتواطؤ مع 
كاظمي الغدر والخس�ة والدناءة، وسنقول 
قولن�ا عىل قاع�دة االس�تثمار أله�ل البلد، 
واالستعمار خارج البلد،وهنا نبارك عمليات 
اإلخ�وة أنص�ار الله ض�د مملكة آل س�لول 
الر، ونؤكد دعمنا الالمحدود لهم س�ائلني 

املوىل أن يديم توفيقهم لردع املعتدين«.
يف  تغي�ري  »ال  أن�ه  العس�كري  وأوض�ح 
منهجنا تجاه االحت�الل االمريكي وقواعده 
وس�لوكياته بغض النظر عن اسم رئيسهم 

وإدارته يمينياً كان أو يسارياً«.
وبخصوص سنجار، لفت العسكري إىل أن » 
املقاومة ستدافع عن أرض سنجار وتلعفر 
وس�هل نين�وى وكرك�وك من رش مس�عود 
ومليش�ياته كما دافعنا عنه�ا ضد القاعدة 

وداعش«.

كتائب حزب اهلل: سندعم المخلصين 
في االنتخابات ولن نسمح للعمالء 

بالتسلط على العراق

لمراقب العراقي/احمد محمد ...
يب�دو أن صفحة قان�ون االنتخابات 
الجدي�د غري قابلة للط�ي أو االنتهاء 
يف أروق�ة مجل�س الن�واب، فبعد أن 
جرى التصويت عىل القانون يف العام 
امل�ايض اُعيد فتح�ه مج�ددا بحجة 
»الدوائ�ر االنتخابية« ولم يمِض عىل 
ذلك ش�هر كام�ل إال وظه�رت أزمة 
جدي�دة تتعل�ق بنص القان�ون، بعد 
أن أعلن�ت الكت�ل الكردية والس�نية 
عن سعيها إىل تعديل القانون بشكل 

جديد وبفقرات جديدة.

أك�دت  بدوره�ا  الش�يعية  الكت�ل 
تعدي�ل  مح�اوالت  ع�ىل  تحفظه�ا 
القان�ون، معترة إع�ادة فتح بنوده 
م�ن جديد محاولة من كتل ش�عرت 
بالخسارة مقدما بسبب عدم قدرتها 

عىل التزوير يف االنتخابات املقبلة.
أما م�ن الناحية القانوني�ة فقد نبه 
خ�راء إىل »عقب�ة« قانوني�ة تكبح 
محاوالت الكتل الس�اعية إىل التعديل 

الجديد.
وأعلن�ت النائب عن املك�ون الكردي 
تعدي�ال  هن�اك  أن  محم�ود،  به�ار 

مرتقبا لقانون االنتخابات س�يكون 
رئاس�تي  قب�ل  م�ن  »مزدوج�اً« 
أن  زاعم�ة  والرمل�ان،  الجمهوري�ة 
هناك تحركا واس�عا م�ن أجل إنهاء 
تعدي�الت امل�روع، لكون املس�ألة 
متعلق�ة باالنتخاب�ات املبك�رة التي 
لك�ي  القان�ون  حس�م  إىل  تحت�اج 
تس�تطيع املفوضية القيام بعملها، 
فيم�ا أوضح�ت أن تل�ك التعدي�الت 
تتعل�ق بمس�ألة اس�تخدام البطاقة 
البايومري�ة، وإضافة الع�د والفرز 
اإللكروني، فض�اًل عن وجود بعض 

األم�ور يف القان�ون الت�ي ل�م تنص 
تضمينه�ا،  وت�م  عقوب�ات  عليه�ا 
وبعض األخطاء الشكلية يف القانون 

سيتم تصحيحها.
وم�ن جهته، أك�د النائب عن تحالف 
الفتح، فاضل جابر، أن »هناك بعضا 
من الكت�ل السياس�ية مازالت ترص 
ع�ىل أن يك�ون قان�ون االنتخاب�ات 
ال�ذي  وفق�ا ملقاس�اتها وبالش�كل 
يحق�ق له�ا أهدافه�ا ويمكنه�ا من 

تزوير االنتخابات«.
تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
أعل�ن وزي�ر التخطي�ط، خال�د بت�ال النج�م ، عن 
إدراج م�روع قط�ار بغداد املعلق ضم�ن املوازنة 
خ�الل  ذل�ك  وج�اء   2021 لع�ام  االس�تثمارية 
اس�تقباله الس�فري الفرنيس يف بغداد برونو أوبري، 
والوف�د املرافق ل�ه، الذي ضم عددا من املس�ؤولني 

الحكوميني.
ن�واب طالبوا بمحاس�بة األش�خاص الذين حاولوا 
مادي�ة  مكاس�ب  لتحقی�ق  بامل�روع  التالع�ب 
تش�بع فس�ادھم طيلة الس�نوات املاضي�ة، وكان 
م�ن املفرض إحال�ة امل�روع إىل رشكة ألس�توم 
الفرنسیة،ثم أحیل إىل رشكة ھالس الصینیة، وبات 

قاب قوس�ین أو أدنى م�ن توقیع عقد االس�تثمار 
الوطنی�ة لالس�تثمار،  الھیئ�ة  ب�ه م�ع  الخ�اص 
وبنف�س الوقت اُدرج يف املیزانیة لتنفیذه بالقروض 
الخارجی�ة إىل 5.2 ملی�ارات دوالر وبط�ول 20 كم 
، بینم�ا الركة االس�تثمارية تنفذ نف�س القطار 
وبطول 26 كم ، وتصل أرباح القرض فيه إىل حوايل 
3.1 ملی�ارات دوالر وهو مجازف�ة جديدة من قبل 

الحكومة .
مختص�ون أكدوا أن الحكومة الحالية كس�ابقاتها 
تبحث عن إنجازات حتى لو عىل الورق , فاإلخفاقات 
الحكومية وراء فساد ثالثة محافظني أهدروا أكثر 
من خمسني مليار دينار عىل رسوم املروع والتي 

اتضحت أنها مستنس�خة من اإلنرن�ت , والغريب 
أنه لم يحاكم أي مس�ؤول به�ذا امللف، مؤكدين أن 
الحكوم�ة اليوم غارق�ة يف األزمة املالي�ة، وعرقلت 
إنج�از مروع مين�اء الفاو لهذا الس�بب ومازالت 

الضبابية حول التالعب بعمقه إىل اآلن .
ويع�ود م�روع القطار املعل�ق إىل الواجهة يف ظل 
خزين�ة الب�الد الخاوي�ة، إذ تس�عى الحكوم�ة من 
خالل�ه إىل إغ�راق الب�الد بق�روض من ن�وع جديد 
إلكمال املش�اريع , فمواعي�د اإلنجاز تتغري وأصبح 
القط�ار املعلق اُكذوب�ة الحكومة الجدي�دة بعد أن 

فشلت الحكومات السابقة بإنجازه.
تفاصيل اوسع صفحة 3

كتل سياسية »تتالعب« بـ»قانون 
االنتخابات« مجددًا تحت ذريعة »التعديل«

القطار المعلق »َيعلق« بين »كذب« 
المسؤولين وسرقات »الفاسدين«

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت
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االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...
كش�فت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية، امس األربعاء، عن 

تضمني موازنة »21« اقراضاً جديداً.
وقال عضو اللجنة فالح الخفاج�ي، يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراقي« ان »مجلس النواب يف انتظ�ار موازنة العام 
املقبل من الحكومة واملعلومات تش�ري اىل انها تتضمن اقراضا 

جديدا«.
واض�اف الخفاجي أن�ه »اذا وجدت اخط�اء يف قانون االقراض 
فالحكومة هي املس�ؤولة عنها«, مبيًنا أن«االقراض الجديد يف 

املوازنة الجديدة لن يمر اطالقا”.
ولف�ت اىل ان »الحكومة اذ لم تس�تطع توفري الرواتب ومعالجة 

االزمة فعليها االعراف بذلك وترك املماطلة«.

االقتصادية النيابية: موازنة »21« 
تتضمن اقتراضًا جديدًا
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على الرغم من عدم دستوريتها

كتل سياسية تقود التفافا على قانون االنتخابات ومحاوالت إلجراء تعديالت جديدة 
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

قان�ون  صفح�ة  أن  يب�دو 
االنتخاب�ات الجدي�د غ�ر قابلة 
للطي أو االنتهاء يف أروقة مجلس 
الن�واب، فبعد أن جرى التصويت 
عىل القانون يف العام املايض اُعيد 
»الدوائر  فتح�ه مج�ددا بحج�ة 
االنتخابية« ول�م يمِض عىل ذلك 
ش�هر كام�ل إال وظه�رت أزم�ة 
جديدة تتعلق بنص القانون، بعد 
أن أعلنت الكتل الكردية والسنية 
ع�ن س�عيها إىل تعدي�ل القانون 

بشكل جديد وبفقرات جديدة.
الكت�ل الش�يعية بدوره�ا أكدت 
تحفظها ع�ىل مح�اوالت تعديل 
القان�ون، معت�رة إع�ادة فت�ح 
بن�وده م�ن جدي�د محاول�ة من 
كت�ل ش�عرت بالخس�ارة مقدما 
بس�بب عدم قدرتها عىل التزوير 

يف االنتخابات املقبلة.
أما م�ن الناحي�ة القانونية فقد 
نبه خ�راء إىل »عقب�ة« قانونية 
تكب�ح محاوالت الكتل الس�اعية 

إىل التعديل الجديد.
املك�ون  ع�ن  النائ�ب  وأعلن�ت 
أن  محم�ود،  به�ار  الك�ردي 
هن�اك تعدي�ا مرتقب�ا لقان�ون 
االنتخاب�ات س�يكون »مزدوجاً« 
م�ن قب�ل رئاس�تي الجمهورية 
والرملان، زاعمة أن هناك تحركا 
واس�عا من أجل إنه�اء تعديات 
املرشوع، لكون املس�ألة متعلقة 
باالنتخاب�ات املبكرة التي تحتاج 

إىل حس�م القانون لكي تستطيع 
املفوضي�ة القيام بعمله�ا، فيما 
أوضحت أن تلك التعديات تتعلق 
البطاق�ة  اس�تخدام  بمس�ألة 
الع�د  وإضاف�ة  البايومرتي�ة، 
والف�رز اإللكرتون�ي، فض�ًا عن 
وجود بع�ض األم�ور يف القانون 
التي ل�م تن�ص عليه�ا عقوبات 
وتم تضمينه�ا، وبعض األخطاء 
س�يتم  القان�ون  يف  الش�كلية 

تصحيحها.
وم�ن جهت�ه، أك�د النائ�ب ع�ن 
تحال�ف الفت�ح، فاض�ل جاب�ر، 
الكت�ل  م�ن  بعض�ا  »هن�اك  أن 
السياس�ية مازال�ت ترص عىل أن 
يكون قان�ون االنتخاب�ات وفقا 
الذي يحقق  ملقاساتها وبالشكل 
لها أهدافه�ا ويمكنها من تزوير 

االنتخابات«.
ل��  ترصي�ح  يف  جاب�ر،  وق�ال 
إن »هن�اك  العراق�ي«  »املراق�ب 
الكت�ل  بع�ض  م�ن  مح�اوالت 
الكردي�ة والس�نية تري�د تعديل 
ال�ذي  القان�ون  بع�ض فق�رات 
ص�وت علي�ه الرمل�ان يف الع�ام 
الفق�رات  خصوص�ا  امل�ايض، 
البطاق�ة  بقضي�ة  املتعلق�ة 
التي  والبايومرتي�ة  اإللكرتوني�ة 
تش�كل خط�را ع�ىل الكت�ل التي 
تريد تزوير االنتخابات بأي شكل 
من األش�كال، وكذل�ك فقرة العد 

والفرز اإللكرتوني«.
وأضاف، » قائا : لن نسمح بأي 

محاول�ة ش�أنها تعدي�ل أي من 
فق�رات القانون املص�وت عليه، 
والذي ج�رت املصادقة عليه من 

قبل رئيس الجمهورية«.
بمثاب�ة  »القان�ون  أن  واعت�ر، 
القطعي�ة  للدرج�ة  املكتس�ب 
خصوص�ا بع�د التصوي�ت عليه 
ف�إن  وبالت�ايل  الرمل�ان،  داخ�ل 

تعديله هو أمر مستحيل«.
ومن جهته أك�د الخبر القانوني 
طارق ح�رب، أن »فقرات قانون 
االنتخاب�ات ال�ذي ت�م التصويت 
علي�ه س�واء كان�ت امل�واد التي 
ُمرَِّرْت يف العام املايض أو تلك التي 
حس�مت خ�ال الف�رتة األخرة 
واملتعلق�ة بالدوائ�ر االنتخابي�ة، 
اليمك�ن تعديله�ا م�ن الناحي�ة 
القان�ون  ن�ص  ألن  القانوني�ة 
ل�م ين�رش حت�ى اآلن يف الجريدة 

الرسمية«.
وقال حرب، إن »أي تعديل يكون 
يف تل�ك الحال�ة يعت�ر باطا من 
الناحية الدستورية والقانونية«.

وبخصوص فق�رات العد والفرز 
قضي�ة  وكذل�ك  اإللكرتون�ي 
العقوبات التي تجري عىل هامش 
القان�ون، أك�د ح�رب، أن »هذه 
االتف�اق عليها  النصوص يجري 
داخ�ل الطي�ف الس�يايس، لك�ن 
تبق�ى عملية تعديله�ا أو إضافة 
فقرة قانونية لها غر ممكنة إال 
بعد نرش القانون كاما يف جريدة 

الوقائع الرسمية.

تغريدة

االعالمية زينب الغانم

 ي���ا م���ن تحلم���ون بع���ودة 
الدكتاتورية وقطع األلس���ن 
أَنّه  وِص���وان اأُلذن تيقن���وا 
زم���ن ولى واعلم���وا أن تليَد 
التراِث ال يزيده زعيقكم إال 
ُعلواً و رفعًة .. س���تمض��ون 
ونبق�������ى فال����داُر إلهل������ِه 

و  #العراق لنا.

املراقب العراقي/ بغداد...
رأى النائب فالح العيس�اوي، ام�س االربعاء، ان الجانب 
الحكوم�ي هو املعن�ي باالتفاقي�ات بني بغ�داد واربيل، 
مبين�آ ان اللجنة املش�كلة م�ن قبل الرمل�ان ليس لديها 

صاحيات حكومية ومهمتها تقريب وجهات النظر.
وأكد العيس�اوي، يف ترصيح تابعته املراقب العراقي« إنه 

»عدم جدوى هكذا لجان ألنها لن تحصل عىل أية تنازالت 
من قبل حكومة كردس�تان كونه�م مرصين عىل رأيهم 
ولديهم اتفاقيات رسية المد طويل مع دول اخرى وهي 
تركيا ملدة 50 سنة وهذا االمر اصبح واضحا وتم اخفاءه 

عن الحكومة العراقية«.
واضاف، ان »حكومة كردس�تان تحاول كسب الوقت ال 

أكث�ر ويجب اصدار ق�رارات ترشيعية م�ن الرملان تلزم 
حكوم�ة اقلي�م كردس�تان به�ا واهمها قضي�ة توطني 
الرواتب ولسنا مع قطع رواتب موظفي اقليم كردستان 
واملواط�ن يف كردس�تان، يج�ب ان ال يدفع ثم�ن اخطاء 

الحكومة«.
وب�ني، العيس�اوي ان�ه »يجب ج�رد اع�داد املوظفني يف 

االقلي�م والتأك�د م�ن ه�ذه االع�داد وم�ا اذا كان هناك 
موظف�ون وهمي�ون او فضائي�ون ثم يص�ار اىل اعطاء 
رواتبه�م مركزي�ا كبقي�ة محافظات الع�راق، موضحآ 
ان »ه�ذه اللجنة الرملانية التي ش�كلت ل�ن تكون بدياً 
ع�ن الحكومة وقراراتها واتفاقاته�ا التي بها جانب من 

املحاباة واملجاملة وغياب العدالة االجتماعية«.

العيساوي: اللجنة المشكلة بشأن ملفات بغداد وأربيل ال جدوى منها

خالل الشهر الماضي.. كردستان تسجل 13 حالة انتحار 
املراقب العراقي/ كردستان...

كشفت مديرية العنف ضد املرأة يف إقليم كردستان، 
ام�س االربع�اء، ع�ن تس�جيل 13 حال�ة انتح�ار 
وتحرش جنيس يف اإلقليم، خال شهر ترشين األول 

املايض.
وقالت املديري�ة، يف بيان تلقت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة من�ه، إنه »تم تس�جيل 8 ح�االت للتحرش 
واالعت�داء الجن�يس، إضاف�ة إىل تس�جيل 4 حاالت 

انتحار، وحالة حرق يف شهر ترشين األول املايض«.
وأضاف البيان، أنه »تم تسجيل 882 شكوى، كانت 
اعىل نس�بة يف أربيل بتس�جيل 301 شكوى وتلتها 
ده�وك ب��234 والس�ليمانية ب��186 ويف كرميان 

ب�115 ورابرين 24 وقضاء سوران ب�22 شكوى«.
وأك�د، »ارتفاع حاالت االنتح�ار والتحرش الجنيس 
ض�د امل�رأة يف ش�هر ترشي�ن األول مقارنة بش�هر 

أيلول«.

رئيس حزب الوطن: الحلبوسي يمول حزبه
 من اموال النازحين 

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف رئي�س حزب الوط�ن النائب الس�ابق 
مش�عان الجب�وري، ع�ن فضيح�ة فس�اد يف 
محافظ�ة صاح الدين للس�طو ع�ىل األموال 
املخصصة للنازحني، فيما بني أسباب الخاف 
ب�ني رئيس الرملان محم�د الحلبويس والنائب 

أحمد الجبوري “أبو مازن”.
وقال الجب�وري، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »بع�ض االط�راف اقرتحت عىل 
محاف�ظ صاح الدي�ن اخذ اجازة ملدة ش�هر 
خصص�ت  ام�وال  رسق�ة  صفق�ة  لتمري�ر 
للنازحني الستخدامها يف اسقاط الحلبويس”، 
مبين�ا أن النائ�ب أب�و م�ازن “اختل�ف م�ع 
الحلب�ويس ع�ىل بعض املناص�ب ليقود حملة 

السقاط رئيس الرملان«.
وأضاف أن »الس�ارق )يف إشارة اىل أبو مازن( 
وزع ام�وال النازح�ني والفق�راء ع�ىل بعض 
االط�راف الس�قاط رئي�س الرمل�ان محم�د 
الحلب�ويس”، مبينا أنه “ال يت�رشف باالنتماء 
للجبه�ة العراقي�ة ونصف اعضاءه�ا وصلوا 

باموال الفساد”.
وبش�أن ب�دالء الحلب�ويس، أوض�ح الجبوري 
أن “هن�اك الكثر ِم�ن املرش�حني كبدالء عن 
الحلبويس بينهم خالد العبيدي لكنه يرفض«.

املراقب العراقي/ االنبار...
اف�اد مصدر امن�ي يف مديرية اس�تخبارات العس�كرية، 
ام�س االربعاء، ب�أن القوات االمنية تمكن�ت من اعتقال 
»داعيش« خ�ال عملية امني�ة اس�تباقية رشقي مدينة 
الفلوجة.وقال املصدر، إن »قوة امنية من مفارز ش�عبة 
االستخبارات العس�كرية وبالتنسيق مع بقية القطعات 
العس�كرية تمكن�ت من اعتق�ال احد عن�ارص عصابات 
داعش االجرامية اثناء محاولته اجتياز سيطرة االقواس 
االمني�ة يف طريق�ه اىل قض�اء الكرم�ة رشق�ي مدين�ة 

الفلوجة، دون وقوع أي مقاومة تذكر«.

واضاف املصدر، أن »املعتقل متورط بعمليات اس�تهداف 
الق�وات االمني�ة واملدني�ني اب�ان س�يطرة الجماع�ات 
االجرامي�ة عىل مناط�ق مختلفة من م�دن االنبار، مبينا 
ان »معلوم�ات اس�تخباراتية مكنت الق�وات االمنية من 
اعتق�ال املطلوب ورص�د حركته حال تواج�ده يف املكان 

املستهدف«.
وأوض�ح، ان »الق�وات االمني�ة نقل�ت املعتق�ل الصادرة 
بحقه اوامر قبض وفق املادة 4/ ارهاب وس�ط اجراءات 
امنية مش�ددة اىل احدى املراكز االمني�ة للتحقيق ملعرفة 

بقية اختباء عنارصه«.

االستخبارات العسكرية تعتقل »داعيش« 
اثناء محاولته التسلل شرقي الفلوجة

املراقب العراقي/ دياىل...
اعل�ن مدير ناحية ابي صيدا وكال�ة يف دياىل عبدالله 
الحي�ايل، ام�س االربعاء، ع�ن نجاح الخط�وة االوىل 

والثانية من خطة فرض القانون يف ابي صيدا.
وقال الحيايل، يف ترصي�ح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »قوات ال�رد الرسيع نجحت بع�د ميض نحو 10 
اي�ام عىل ب�دء خطة ف�رض القان�ون يف ناحية ابي 
صي�دا م�ن تحقي�ق الخط�وة االوىل والثاني�ة وهي 
ايقاف النزاعات العش�ائرية الدامية وانهاء املظاهر 
املس�لحة واس�تعادة االس�تقرار باالضافة اىل اعادة 

فتح كل الدوائر الخدمية واستعادة الوضع الطبيعي 
ان  الحي�ايل،  االهايل«.واض�اف  وحرك�ة  لاس�واق 
»الخط�وة الثالث�ة واملهمة ه�ي اعتق�ال املطلوبني 
للقضاء العراقي من كل االطراف دون اس�تثناء النه 
االطار االهم يف ادامة االس�تقرار وبقاء حالة الهدوء 
وتفادي اي انتكاس�ة أخرى«.وأوضح، أن »امن ابي 
صي�دا يتعلق بحس�م ملف املطلوب�ني وتعزيز هيبة 
الدول�ة من خ�ال فرض القان�ون برصامة واعطاء 
امل لاهايل بانتهاء فرتة عصيبة جدا عاش�وا الشهر 

طويلة بني نزيف الدماء وحالة اال استقرار امني«.

نجاح الخطوة االوىل والثانية لعمليات 
فرض القانون يف »ايب صيدا« بدياىل ين

ألم
ط ا

شري
ال

سنجار تقطع طريق الحرير..!
بدًءا ثمة كذبة كبرة يروج لها محور أربيل واش�نطن، وأتباعه يف بغداد، ُمفادها 
أن قضاء س�نجار هو إحدى املناطق املش�مولة بامل�ادة 140، والتي يطلق عليها 
بخبث مقصود تس�مية املناط�ق املتنازع عليها.الحقيقة أن هذه التس�مية تقع 
ضم�ن الروبوغاندا الكردي�ة االنفصالية، الت�ي تصور أن ثمة أج�زاء من إقليم 
بارزاني«محتل�ة« م�ن قبل الع�راق، وهي لعبة متع�ددة األغ�راض، أولها إبقاء 
جمر بؤر التوتر متقدا داخل العراق، يمكن إش�عال أوارها متى ما يش�اء الاعب 
األمريكي الصهيوني، وثانيها أن هذه املناطق تبقى بش�كل أو بآخر ضمن فكرة 
الدولة الكردس�تانية الكرى.امل�ادة 140 انتهى مفعولها من�ذ 13 عاما، وقضاء 
س�نجار تقطنه غالبي�ة آيزيدية، موجودة يف املنطقة من�ذ زمن طويل، ربما قبل 
أن ينزح األكراد إىل ش�مال العراق، ومع اآليزيديني يتعايش بسام وأمان عدد من 
العش�ائر العربية، وخال الزمن املمتد من عام 1990 لغاية اليوم، نهج الساسة 
األك�راد مختل�ف الس�بل لتكريد ه�ذه املنطقة، الت�ي تتميز بطابعها الس�كاني 
الخ�اص بها.اآليزيديون ليس�وا أك�رادا قطعا، وه�م »ملة« دينية له�ا كينونتها 
وهويته�ا الخاص�ة به�ا، وإن كان كثر منهم يع�رف التحدث باللغ�ة الكردية، 
بحك�م الجرة واملصالح املش�رتكة، لكنهم ليس�وا من األكراد بالتأكيد، وليس�ت 
اللغ�ة الكردي�ة لغتهم األصلي�ة، كما أن عاداته�م وتقاليده�م وبيئتهم، تختلف 
اختاف�ا جذريا عن مثياتها الكردية، وهذا أمر تؤك�ده األبحاث األنثربولوجية..
مع اإلش�ارة إىل أن األكراد ذاتهم، ما يزال موضع أصلهم وتأريخهم، مدار بحوث 
متش�عبة؛ لم تس�تقر عىل رأي قاطع.القصة ال تتعلق بانتماء س�نجار إىل البيئة 
الكردي�ة أبدا، بل يتعني علينا أن نفتش ع�ن املصالح األمريكية الصهيونية، لكي 

نفهم ما يدور يف هذه البقعة املضطربة دوما!س�نجار 
كان للبيش�مركة وجود يف محيطها كأمر واقع منذ 
أن منع�ت ق�وات التحال�ف ال�دويل، الطاغية صدام 
ع�ام 1991 من االقرتاب من خط العرض 32،  لكن 
البيش�مركة أخلوا مواقعه�م عندما تقدم الدواعش 
نح�و املوصل، واحتلوها يف حزي�ران 2014، وتركوا 
سنجار وس�كانها فريسة سهلة للدواعش األرشار، 
الذين ارتكبوا فظائع كبرة، ومجازر ضد اآليزيديني 
يندى لها جبني اإلنس�انية.باملكر ال�ذي ُعرف عنه، 
س�مح الطاغي�ة مس�عود بارزان�ي لح�زب العمال 

الكردس�تاني bkk ، وهو منظمة أك�راد تركيا املدعومة 
بارزاني�ا وأمريكي�ا وإرسائيليا، أن يك�ون لهم دور يف عملية تحرير س�نجار من 
الدواع�ش، لتتح�ول املنطق�ة إىل منطلق لعمليات ال��bkk ضد تركي�ا، ولتكون 
مفتاح�ا لتدخ�ات تركيا بالش�أن العراقي الداخيل وهو أم�ر مقصود طبعا، ألن 
طري�ق الحرير يمر من هنا!مثلما عمل األمريكان املس�تحيل، لتخريب أي اتفاق 
للع�راق م�ع الصني يقع ضم�ن نطاق طريق الحري�ر، إْذ أس�قطوا حكومة عبد 
امله�دي التي أبرمت االتف�اق، عر حراك عورة ترشين، ال�ذي توقف تماما بعدما 
ضمنت واشنطن وجود حكومة يف بغداد، أضعف من أن تميض يف مرشوع طريق 
الحري�ر، ف�كان أن أوقفت العمل يف مين�اء الفاو، بوابة طري�ق الحرير من جهة 

الجنوب..
اتفاقية س�نجار كان�ت الخطوة اآللي�ة، الضامنة لقطع طري�ق الحرير، بإبرام 
الحكوم�ة العراقي�ة هذه االتفاقية م�ع حكومة إقليم بارزان�ي، حيث تنص عىل 
إدارة امللف األمني يف القضاء، من قبل الحكومة العراقية بالتنس�يق مع حكومة 
إقلي�م بارزاني، عىل أن تت�وىل محافظة نينوى الجانب الخدم�ي فيها، مع إعادة 
س�كان القض�اء، فضا عن إبع�اد القوات التابع�ة لحزب العمال الكردس�تاني، 
وكذلك الحش�د الشعبي، الذي له لواء يف القضاء متشكل من اآليزيديني الذين هم 

السكان األصليون للقضاء..!
كام قبل الس�ام: التنس�يق مع إقلي�م بارزان�ي؛ يعني عملي�ا أن يصبح قضاء 
سنجار، تحت س�يطرة قوات الحزب الديمقراطي الكردس�تاني)حزب الطاغية 
مس�عود بارزاني(..وهذه ضمانة ما بعدها ضمان�ة، أَْن ال طريق حرير يُمرُّ عر 

سنجار والهم يحزنون..!

ألواح طينية

قاسم العجرش 

بالــوثيقـة

الم���وارد المائية توج���ه تحذيرا 
بش���أن منخف���ض ج���وي مقبل 

مصحوب بأمطار غزيرة.
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الخميس 26 تشرين الثاين  2020 العدد 2468 السنة العاشرة

رأى الخب�ر االقتصادي، احس�نان الكناني، ان ايقاف ومكافحة الفس�اد 
واس�رداد االموال املهرب�ة كفيل بحل ازمة املوازن�ة وتغطية العجز املايل، 
الفتا اىل ان مزاد العملة هو االخر يجب التوجه اليه والسيطرة عىل االموال 
الداخل�ة والخارجة م�ن العراق.وق�ال الكناني ، ان “هن�اك حاجة ملحة 
للس�يطرة عىل العملة الصعبة ومن�ع خروجها من العراق، وتحديد منافذ 
خ�روج هذه العملة”.واضاف ان “حجم الفس�اد كبر خاصة فيما يتعلق 
باملل�ف النفط�ي، اضافة اىل هدر الكثر من املال م�ن قبل بعض الوزارات 
ودوائ�ر الدولة، حي�ث ان تغطية عجز املوازنة بحاجة اىل ايقاف الفس�اد 
وكذلك اس�رداد االموال املهربة”.وبني ان “ابقاء الهيمنة السياس�ية عىل 
بع�ض املصادر املالي�ة ورشكات النفط ومنافذ بيع العملة، س�يجعل من 
العراق بلدا مفلسا غر قادر عىل تسديد مستحقات موظفيه، وقد يعيش 

حصار اقتصاديا ذاتيا”.

خبير اقتصادي: ايقاف الفساد واسترداد 
االموال المهربة كفيالن بتغطية عجز الموازنة

اعلن وزير العمل والش�ؤون االجتماعية عادل الركابي ، عن 
إطالق وجبة جديدة من القروض للعاطلني الشهر املقبل.

وق�ال الركاب�ي ، إن “ال�وزارة س�تطلق وجب�ة جدي�دة من 
القروض للمس�جلني يف قاع�دة البيانات كعاطلني عن العمل 
وبمعدل 5 إىل 6 االف قرض”، مبينا ان “قيمة القرض تبلغ 8 

ماليني دينار من دون فوائد”.
وأض�اف الركاب�ي، ان “ال�وزارة لديه�ا ق�روض أخرى عىل 
برنام�ج حاضن�ات األعم�ال م�ن دون فوائد”، الفت�ا اىل ان 
الراغب�ني بالتقديم املب�ارش اىل الوزارة يتطل�ب منهم تقديم 

فكرة مرشوع ابتكاري وفق الضوابط املوضوعة”.

وزير العمل يعلن إطالق وجبة جديدة 
االقت�صاديمن القروض للعاطلين الشهر المقبل

وااله�وار  واملي�اه  الزراع�ة  لجن�ة  أك�دت 
النيابي�ة ، ان توقع����ات طقس الش�تاء 
الح�ايل تش�ي����ر إىل موس�م امطار وفر 
وب�كل  من����ه  االس�تف�����ادة  يج�ب 

الطرق املمكنة.
وق�ال رئي�س اللجن�ة س�الم الش�مري يف 
بي�ان خ، ان “وزارة امل�وارد املائي�ة اعلنت 
اس�تعدادها ملواجه�ة اي زي�ادة متوقع�ة 
يف كمي�ة املي�اه بمل�ئ الس�دود والبحرات 
دون االرضار ب�االرايض الزراعي�ة واكتاف 

األنهار”.
واضاف ان “عىل الوزارة وبمعاونة الجهات 

املعنية العم�ل عىل فتح قن�وات او مجرى 
مي�اه اضافية م�ن النهري�ن وافرعهما يف 
جن�وب البالد بش�كل خ�اص لترصيف اي 
زي�ادة مهم�ا كانت اىل االهوار لالس�تفادة 

منه”.
وش�دد الش�مري بالقول: “ال تري�د ابدا ان 
تع�ود االه������وار ملاضيه�ا املؤل�م من 
جف�اف وحرمان ب�ل االبقاء ع�ىل واقعها 
ومس�تقبلها كوجهة س�ياحية مهمة تدر 
اض����افي�ة  اي�رادات  الب�����الد  ع�ىل 
اضاف�ة مل�ا تمتلك�����ه م�ن ث�����روة 

سمكية كبرة”.

الزراعة النيابية تدعو لتصريف مياه االمطار بقنوات خاصة الى االهوار
أعلنت رشكة تس�ويق النفط العراقية« سومو«،  أن 
ال�رشكات النفطية الهندية كانت األكثر رشاًء للنفط 

العراقي خالل الشهر املايض.
»ال�رشكات  أن   ، احصائي�ة  يف  »س�ومو«  وذك�رت 
الهندية كانت األكثر ع�دداً من بني الرشكات العاملية 
األخ�رى يف رشاء النف�ط العراق�ي وبواقع 7 رشكات 
م�ن أصل28 رشكة قامت برشاء النفط خالل ش�هر 

ترشين االول.«
وأضاف�ت أن »ال�رشكات الصيني�ة ج�اءت باملرتب�ة 
الثاني�ة وبواقع 5 رشكات، تليها الرشكات االمريكية 
بواق�ع 4 رشكات ل�كل منهم�ا وم�ن ث�م الرشكات 
الكوري�ة الجنوبي�ة وااليطالية  بواق�ع رشكتني لكل 

منهم�ا،« مبين�ة أن »البقي�ة توزعت ع�ىل الرشكات 
االردنية والفرنسية واالسبانية واليابانية والهواندية 
واليوناني�ة والروس�ية والربيطاني�ة وبواق�ع رشكة 

واحدة لكل منها«.
واش�ارت س�ومو اىل انه�ا »تعتم�د يف بيعه�ا للنفط 
العراقي عىل املعاير الرئيس�ية للتعاقد مع الرشكات 
املس�تقلة  واملتوس�طة  الك�ربى  العاملي�ة  النفطي�ة 
والحكومي�ة املتكاملة عموديا«، مش�رة اىل ان »ابرز 
ال�رشكات العاملي�ة الت�ي اش�رت النف�ط العراق�ي 
ه�ي رشك�ة »اوكس�ون موبي�ل« االمريكي�ة وب�ي 
ب�ي الربيطاني�ة وايني االيطالي�ة وك�وكاز الكورية 

الجنوبية.

الهند تتصدر الئحة مشتري نفط العراق خالل الشهر الماضي

نائب كردي: موازنة 2021 
ستتضمن توطين رواتب موظفي 

كردستان مع بغداد مباشرة
أك�د الن����ائ�ب ع�ن حرك�ة التغير 
غال�ب محم�د ، املض�����ي بمرشوع 
إقلي�م  موظف�ي  روات����ب  رب�ط 
كردستان بالحك������ومة االتحادية 

مبارشة.
، إن”جمي�ع األح�زاب  وق�ال محم�د 
الكردي�ة وافق�ت ع�ىل ه�ذا املرشوع 
الديمقراط�ي ألنه  باس�تثناء الح�زب 
س�يترضر كث�را، يف ح�ال ت�م توطني 

الرواتب مع بغداد”.
الس�لطة  “أح����زاب  أن  وأض�اف، 
لديه�ا ع�رشات اآلالف م�ن املوظفني 
اليعمل�ون  ال���ذي�ن  أو  الفضائي�ني 
ويس�تلمون روات�ب وه�م يف الخ�ارج 
حزبي�ة،  بأعم�����ال  يقوم�ون  أو 
وه�ؤالء يتم اس�تغ�����الل أصواتهم 
األح�زاب  لصال�ح  االنتخ��اب�ات  يف 

الحاكمة”.
وأش�ار محم�د إىل أنه”ع�ىل الحكومة 
إذا م�ا أرادت إيق�اف اله�در والفس�اد 
بامللي�ارات فيج�ب أن تق�وم بتوط�ني 
الرواتب، ألنها تتعلق بمصلحة املواطن 
الك�ردي بش�ك����ل ع�ام ، وهنال�ك 
تأيي�د ش�عب����ي واس�����ع له�ذه 

الخطوة”.
وبني أن”أعض�اء مجلس س�يقدمون 
طل�ب لغ�رض التصوي�ت ع�ىل فقرة 
توط�ني روات�ب م����وظف�ي اإلقليم 
وه�و   ،2021 ع�ام  موازن�ة  ضم�ن 
الح�ل الوحيد الس�تمرار توزيع رواتب 
الفضائي�ة  األرق�ام  ع�ىل  والقض�اء 

الخيالية”.

»القطــار المعلـق« و »مينـاء الفـاو« ..مـادتـان 
للدعاية االنتخابية تصطدمان بجدية التنفيذ 

مشاريع تظهر مع قرب االنتخابات !

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
أعل�ن وزير التخطيط، خال�د بتال النجم ، 
عن إدراج مرشوع قطار بغداد املعلق ضمن 
املوازنة االستثمارية لعام 2021 وجاء ذلك 
خالل استقباله الس�فر الفرنيس يف بغداد 
برونو أوبر، والوف�د املرافق له، الذي ضم 

عددا من املسؤولني الحكوميني.
نواب طالبوا بمحاس�بة األش�خاص الذين 
حاولوا التالعب باملرشوع لتحقیق مكاسب 
مادي�ة تش�بع فس�ادھم طيلة الس�نوات 
املاضية، وكان من املفرض إحالة املرشوع 
إىل رشكة ألس�توم الفرنس�یة،ثم أحیل إىل 
رشكة ھالس الصینیة، وبات قاب قوسین 
أو أدنى من توقیع عقد االستثمار الخاص 
به مع الھیئة الوطنیة لالستثمار، وبنفس 
الوقت اُدرج يف املیزانیة لتنفیذه بالقروض 
الخارجی�ة إىل 5.2 ملی�ارات دوالر وبطول 
20 ك�م ، بینما الرشكة االس�تثمارية تنفذ 
نفس القطار وبطول 26 كم ، وتصل أرباح 
الق�رض فيه إىل ح�وايل 3.1 ملیارات دوالر 

وهو مجازفة جديدة من قبل الحكومة .
مختص�ون أك�دوا أن الحكوم�ة الحالي�ة 
كس�ابقاتها تبح�ث ع�ن إنج�ازات حت�ى 
لو ع�ىل ال�ورق , فاإلخفاق�ات الحكومية 
وراء فس�اد ثالثة محافظني أه�دروا أكثر 
م�ن خمس�ني ملي�ار دين�ار ع�ىل رس�وم 
امل�رشوع والتي اتضحت أنها مستنس�خة 
م�ن اإلنرنت , والغريب أن�ه لم يحاكم أي 
مس�ؤول بهذا امللف، مؤكدين أن الحكومة 

الي�وم غارق�ة يف األزم�ة املالي�ة، وعرقلت 
إنج�از مرشوع مين�اء الفاو لهذا الس�بب 
ومازال�ت الضبابية ح�ول التالعب بعمقه 

إىل اآلن .
ويعود م�رشوع القطار املعلق إىل الواجهة 
يف ظ�ل خزينة الب�الد الخاوية، إذ تس�عى 

الحكوم�ة م�ن خالل�ه إىل إغ�راق الب�الد 
بق�روض من نوع جديد إلكمال املش�اريع 
, فمواعي�د اإلنجاز تتغ�ر وأصبح القطار 
املعل�ق اُكذوب�ة الحكومة الجدي�دة بعد أن 

فشلت الحكومات السابقة بإنجازه.
ويرى املختص بالش�أن االقتصادي جاسم 

العكييل يف اتص�ال مع ) املراقب العراقي(: 
أن�ه م�ا زال املواطن يحلم بتنفي�ذ القطار 
املعل�ق للخ�روج من االختناق�ات املرورية 
الت�ي أصبحت املش�هد اليومي يف ش�وارع 
العاصم�ة , فمن�ذ أكثر من ع�رشة أعوام 
ومحافظ�ة بغ�داد تتح�دث ع�ن املرشوع 

ول�م ينفذ حت�ى عندم�ا كان�ت موازنات 
البل�د توص�ف باالنفجاري�ة , فامل�رشوع 
أصب�ح بواب�ة لفس�اد املحافظ�ني الذين 
رسقوا أم�وال املرشوع وأبدعوا يف عمليات 
االس�تحواذ عىل االموال من خالل الرسوم 
املستنس�خة , وقب�ل فرة قص�رة وأثناء 
زيارة الرئيس الفرنيس خرج املرشوع من 
جديد لتنفيذه من قبل رشكات فرنس�ية , 

لكنه اُهمل من جديد.
وتابع العكييل: الحكوم�ة الحالية تحاول 
إيهام املواطن بتحقيق إنجازات من خالل 
م�رشوع ميناء الفاو الذي يش�هد عراقيل 
ب�ني الح�ني واآلخ�ر , والي�وم أك�د وزي�ر 
التخطي�ط عىل أهمية قط�ار بغداد املعلق 
, لكن ب�دون موعد حقيق�ي لتنفيذه , بل 
إن الوزي�ر يبحث عن قروض من فرنس�ا 
وغره�ا بحج�ة تموي�ل امل�رشوع وه�ي 

طريقة ابتكرتها الحكومة لالقراض.
من جهته أكد املختص بالشأن االقتصادي 
عم�اد الب�دراوي يف اتصال م�ع ) املراقب 
املعل�ق  القط�ار  أن م�رشوع  العراق�ي(: 
وميناء الفاو يراد استخدامهما كمرشوع 
انتخاب�ي من خالل الروي�ج لهما بأنهما 
إنج�از لحكوم�ة الكاظم�ي , وهكذا نرى 
املش�اريع الخدمية بدأت تس�تغل للرويج 
االنتخابي ومن املتوقع أن تشهد األسابيع 
القادمة مش�اريع قديمة اُعي�د العمل بها 
من أجل احتس�اب ذلك كمنج�ز حتى ولو 

عىل الورق .

رج�ح الخب�ر يف الش�ان النفط�ي حمزة 
اىل  النف�ط  اس�عار  ارتف�اع  الجواه�ري 
60دوالر يف الع�ام املقبل.وق�ال الجواهري 
ان�ه :بحس�ب الوض�ع املتعل�ق بجائح�ة 
كورون�ا فلو ت�م تخفيف أو رف�ع الحظر 
بالكام�ل أو الجزئي أو نجح�ت اللقاحات 
يف التخفيف منها ام ال فان اس�عار النفط 
يف  60دوالرا  اىل  االح�وال  كل  يف  س�رتفع 

الع�ام املقبل.واض�اف :ان الع�ام املقب�ل 
سيش�هد وضعا افضل النه البد من نجاح 
عدد م�ن ه�ذه اللقاح�ات وبالت�ايل تعود 
س�رتفع  ذل�ك  اىل  طبيعته�ا  إىل  الحي�اة 
األس�عار وقد تص�ل إىل 60 دوالرا للربميل 
ويع�ود اإلنت�اج لدول االوب�ك إىل حاله قبل 
الجائحة ويعود اإلنتاج العاملي إىل مستوى 

100 مليون برميل يوميا. 

خبير نفطي يرجح ارتفاع أسعار النفط 
الى ٦0دوالرا العام المقبل

أك�د وزير املالي�ة عيل ع�الوي ، ان االقتصاد العراقي 
يمر بفساد غر مسبوق ، لدرجة أن مقعد املوظف يف 
املناف�ذ الحدودية ، بات يباع بني 50 و100 ألف دوالر 
امريك�ي .وأوض�ح ع�الوي يف ترصيح�ات لصحيفة 
الغارديان الربيطانية ، ان األزمات يف العراق س�تبقى 
لف�رة طويلة ، وستس�تمر لحني بلوغ س�عر برميل 
النف�ط 70 دوالراً ، مبيناً أن س�عر النف�ط لن يرتفع 
، ويج�ب ايجاد الحل�ول وإال س�يكون مصر العراق 
كمصر فنزويال .وأضاف عالوي، أن مش�اكل العراق 
مرابط�ة، لدرجة، انه عندما ي�راد ايجاد حل الحدى 
املش�اكل ، تربز ش�خصية متنفذة ومنتفعة ، وتعيق 
تحقيقها .مش�راً اىل ان 10 باملئ�ة فقط من ايرادات 
املنافذ الحدودي�ة والتي تبلغ ثمانية مليارات ، تدخل 

الخزينة العراقية ، بسبب الفساد والنفوذ .

ارتف�ع النفط للجلس�ة الرابعة عىل الت�وايل, إذ تجاهلت 
الس�وق تقري�را بالقط�اع أظه�ر أن مخزون�ات الخام 
األمركي�ة ارتفع�ت بأكثر م�ن املتوق�ع، ليتواصل بذلك 
صعود دعمته آمال يف أن يدعم لقاح لكوفيد-19 الطلب 
ع�ىل النفط.و صعد خ�ام برنت 38 س�نتا، أو 0.8%، إىل 
49.10 دوالر للربمي�ل، وذل�ك بع�د ارتف�اع بنحو 4% يف 
الجلس�ة السابقة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 27 
س�نتا، أو 0.6%، إىل 45.18 دوالر، وذلك بعد أن ربح أكثر 
من 4% ، وكال العقدين عند أعىل مس�توياتهما منذ أوائل 

مارس آذار، وصعدا بنحو 9% يف آخر أربع جلسات.

وزير المالية: االقتصاد العراقي 
يمر بفساد غير مسبوق

أسعار النفط تواصل 
االرتفاع نحو 49 دوالرًا 

رغم زيادة المخزونات

أرقام واقتصاد
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مدن صناعية جديدة سيتم 
إنشاؤها في المحافظات 
بعد اكمال تحويل ملكية 

االراضي الى  وزارة الصناعة 
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االف وحدة سكنية سيتم 
توزيعها بين الشرائح المشمولة 
في منطقة اللطيفية من قبل 

محافظة بغداد 

اك�د الخب�ر يف الش�ان االقتصادي رع�د تويج، 
ان ارتف�اع س�عر رصف ال�دوالر مقاب�ل الدينار 
العراق�ي ارتف�اع وقتي وهاميش ول�ن يؤثر عىل 

قيمة العملة العراقية.
وقال تويج ان« االرتفاع الحايل يف الدوالر قياس�ا 
بالدين�ار العراقي هو ارتفاع هام�يش الن البنك 

املرك�زي العراق�ي الزال يمتل�ك احتياط�ا نقديا 
يس�تطيع من خالل�ه اس�تمرارية الحفاظ عىل 
قيمة الدينار والذي يعكس اس�تمرارية الدعم له 
غ�ر ان تعويم العملة امر يمكن بلوغه واعتباره 
نوع�ا م�ن السياس�ة النقدي�ة الجدي�دة والت�ي 
يمكن ان تخفض م�ن االعباء النقدية عىل البنك 

املركزي.
واض�اف :التوجد اية ب�وادر الي تضخم فالزالت 
السلع املحلية مس�تقرة وال توجد اية ارتفاعات 

يف املستوى العام لالسعار.
وش�هد سعر الدوالر ارتفاعا نس�بيا امام الدينار 
حيث سجل 125الف و500دينار امام 100دوالر. 

تويج : ارتفاع الدوالر وقتي واليؤثر على العملة المحلية

كوريا الجنوبية تقدم 5 ماليين دوالر لدعم االستقرار في المناطق المحررة من داعش
 قدم�ت وزارة خارجي�ة جمهوري�ة 
كوري�ا الجنوبية، مبلغاً إضافياً قدره 
5 مالي�ني دوالر لدع�م برنامج األمم 
املتح�دة اإلنمائ�ي لتنفي�ذ أنش�طته 
يف  االس�تقرار  بتحقي�ق  املتعلق�ة 
املناطق املحررة من س�يطرة تنظيم 
داعش.وذك�رت بعث�ة االم�م املتحدة 
يف بي�ان ان«منح�ة جمهورية كوريا 
خصص�ت ملرشوع إعادة االس�تقرار 
ال�ذي يدع�م ع�ودة النازح�ني م�ن 
املحافظ�ات الخم�س الت�ي تحررت 
املس�اهمة  وه�ي  التنظي�م  م�ن 
السادس�ة املقدم�ة مل�رشوع إع�ادة 
االس�تقرار من�ذ ع�ام 2015، ليصل 
بذل�ك إجم�ايل مس�اهمة جمهورية 
كوري�ا إىل 23,950,000 دوالر وبناء 
ع�ىل أولوي�ات الحكوم�ة العراقي�ة 
سيس�تخدم  املحلي�ة،  والس�لطات 
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي املنحة 
الكوري�ة إلعادة تأهيل البنى التحتية 
املنازل املترضرة  األساس�ية وإعمار 

لتس�هيل عودة النازحني من سنجار 
واملناطق املحيطة بها«.

وقال�ت املمثل املقي�م لربنامج األمم 
املتح�دة االنمائ�ي يف الع�راق زين�ة 
عيل أحمد: بحس�ب البيان »ش�هدت 
 2020 ع�ام  منتص�ف  يف  س�نجار 
زي�ادة ملحوظ�ة يف ع�دد العائدي�ن 
مقارنة بالس�نوات السابقة مشرة 

اىل إن برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 
يواص�ل منح األولوي�ة لهذه املنطقة 
ويعم�ل ع�ىل تكثيف جه�وده لتلبية 
االحتياجات امللح�ة للعائدين يف عدد 
من القطاعات، كاإلسكان والكهرباء 
وامل�اء والتعلي�م، إضاف�ة إىل توف�ر 
التماس�ك  وتحقي�ق  العي�ش  س�بل 

املجتمعي«.

ج�داً  ممتن�ون  »نح�ن   : واصاف�ت 
لجمهوري�ة كوري�ا عىل ه�ذه املنحة 

املهمة التي أتت يف وقتها املناسب ».
م�ن جانب�ه ق�ال س�فر جمهورية 
الع�راق، جان�غ كيون�غ-  كوري�ا يف 
مس�اهمات  ج�داً  »تس�عدني  ووك: 
جمهوري�ة كوريا يف م�رشوع إعادة 
االستقرار املتواصلة منذ إطالقه قبل 
ست س�نوات يف عام 2015، وآمل أن 
تس�اعد منح�ة هذا العام يف تس�هيل 
تنفي�ذ امل�رشوع خالل ف�رة تمديده 
للثالث�ة س�نوات املقبل�ة حت�ى عام 

.2023
واوض�ح إن دعم النازحني والعائدين 
تنظي�م  م�ن  املح�ررة  املناط�ق  إىل 
داعش ه�و أحد األولوي�ات املهمة يف 
العمل  للعراق، وسنواصل  مساعدتنا 
مع برنام�ج األمم املتح�دة اإلنمائي 
ملس�اعدتهم يف إع�ادة بن�اء حياتهم 
املس�تدامة  العي�ش  س�بل  وإيج�اد 

وتحقيق التماسك املجتمعي«.
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أخبار من 
الصحف 

والمجالت

تقرير: 700 جثة ألميركيين ماتوا بكورونا مازالت مخزونة في شاحنات منذ نيسان

صحيفة تكشف تفاصيل إضافية عن لقاء نتنياهو وابن سلمان

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن االتحاد األوروبي، األربعاء، أن أول مواطني 
دول التكتل الــ27 يمكن تطعيمهم ضد فريوس 

كورونا بحلول عيد امليالد أواخر العام الحايل.
وقالت رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال فون 
دير الين، إن “ثمة ضـوءا أخريا يف نهاية النفق”، 
وأضافـت للمرشعني يف االتحاد األوروبي أن “أول 
املواطنـني األوروبيـني قد يتـم تطعيمهم بالفعل 
قبـل نهاية ديسـمرب”.لكنها حـذرت من أن عىل 

الدول األعضاء أن تعد عىل وجه الرسعة السالسل 
اللوجسـتية لنـرش مئـات املاليـني مـن جرعات 
اللقاحات.وقالت فون دير الين: “يجب أن تستعد 
الدول األعضاء اآلن. نحن نتحدث عن املاليني من 
الحقن. نتحدث عن سالسـل التربيد. نتحدث عن 
تنظيـم مراكز التطعيـم. نتحدث عـن املوظفني 
املدربـني املوجوديـن هناك. سـمها ما شـئت”، 
محـذرة من أن كل هـذا يجب أن يكـون جاهزا.

ومع ذلك، حثت املسـؤولة املواطنـني األوروبيني 

عـىل مواصلـة احـرام القيـود، حتـى يف الوقت 
الـذي تـر فيـه اإلجـراءات بالـرشكات، وتزيد 
مـن اإلرضار باالقتصادات التـي دمرها فريوس 
كورونـا، وتضع النـاس يف مصاعـب اجتماعية 
وعقلية. وقالت: “مـع ما يقرب من 3 آالف وفاة 
يوميـا، كان )كوفيد 19( السـبب األول للوفاة يف 
االتحـاد األوروبي األسـبوع املـايض”، وأضافت: 
“املستشـفيات ما زالت تحـت الضغط ويف بعض 

املناطق مكتظة بوحدات العناية املركزة”.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعتـرب املتحـدث باسـم حركة حمـاس حازم 
قاسـم، االربعـاء، القصـف الصهيونـي عـىل 
القنيطـرة يف الجوالن السـوري املحتل، عدوان 

هجمي، وعربدة صهيونية عىل كل املنطقة.
وقال قاسـم إن “العدوان املتكرر عىل سـوريا 
هو امتداد لجرائم االحتالل التي ال تتوقف ضد 

شعبنا الفلسطيني وضد كل شعوب املنطقة”.
وأضـاف “يأتـي هذا العـدوان بعد أيـام قليلة 
بعـد زيارة وزير الخارجيـة األمريكي للجوالن 
املحتل، وهو ما يمثل مشـاركة أمريكية فعلية 

يف هذا العدوان”.
وأوضـح أن “تصاعـد هـذا العـدوان يأتي مع 
مسـارعة بعض األطـراف يف املنطقة للتطبيع 

مـع العـدو الصهيونـي، ومـا هـو مـا ُيغري 
االحتـالل الصهيونـي عـىل مواصلـة وتصعيد 

عدوانه”.
وأكد أن استمرار العدوان الصهيوني عىل األمة، 
يلزمـه توحيد جهود ومواقـف القوى الحية يف 
كل مكونات األمة ملواجهة املرشوع الصهيوني 

ودحره عن األرض العربية.

أوروبا تعلن موعد حملة التطعيمات ضد كورونا

المراقب العراقي/ بغداد...
كشـفت صحيفـة عربيـة، األربعـاء، تفاصيل 
إضافية حـول زيارة رئيس حكومـة االحتالل 
بنيامـني نتنياهـو إىل السـعودية، ولقائـه ويل 
العهـد محمـد بـن سـلمان يف مدينـة »نيوم« 

االقتصادية.
ونقلت صحيفة »إرسائيل اليوم« عن مسؤولني 
سـعوديني شاركوا يف اللقاء، أن »اململكة واثقة 
مـن أن الرئيـس األمريكي املنتخـب جو بايدن 
وفريقـه، يجهـزون خطـة التفـاق جديد مع 

إيـران«، مضيفـة أن الرياض مهتمـة بإقامة 
جبهـة موحـدة مـع تل أبيـب بشـأن القضية 
اإليرانية. وتابعت الصحيفة: »هذا سـينعكس 
عىل املطالـب التي سـتقدمها الواليات املتحدة 
والدول األوروبية، ضمن محادثات إدارة بايدن 
املتوقعـة لتجديـد االتفاق النووي مـع إيران«، 
مشـرية إىل أن النظـام السـعودي راض عـن 
الوضع الحـايل للعالقـات مع إرسائيـل، حيث 
أدىل ابـن سـلمان بهذه الترصيحات شـخصيا 
لنتنياهو. واسـتدركت: »لكن ابن سـلمان قدم 

لنتنياهـو اسـتطالعات ملعهد أبحاث مشـهور 
عامليا، تظهر أن ما يقرب من نصف السعوديني 

يدعمون تطبيع العالقات مع إرسائيل«.
ولفتت إىل أن السـعودية تخـى من العقوبات 
ومذكـرات التوقيـف، التـي سـتصدرها إدارة 
بايدن ضد ابن سـلمان ومسـؤولني سعوديني 
آخرين بعد اغتيال الصحفي السـعودي جمال 
خاشـقجي، منوهـة إىل أن ابـن سـلمان أخرب 
نتنياهو بأن السـعوديني بحاجة إىل مسـاعدة 

إرسائيلية يف هذه القضية مع األمريكيني.

المراقب العراقي/ بغداد...
كشف تقرير لصحيفة »وول سريت 
جورنال« االمريكيـة، ان جثث 700 
امريكي من سـكان نيويـورك ماتوا 
بسـبب وباء كورونا مازالت مخزنة 
التجميـد منـذ شـهر  يف شـاحنات 
نيسـان املـايض بسـبب عـدم قدرة 
ارسهم  عىل تحمـل تكاليف دفنهم. 
وذكر التقرير ان ”املسـؤولني كانوا 
قد اتصلوا باقارب املتوفني الخبارهم 
بحصـول الوفـاة لكـن الجثث ظلت 

املخصصـة  التجميـد  شـاحنات  يف 
للكـوارث اما ألسـباب مالية او عدم 

العثور عىل اولئك االقارب”.
واضاف ان ”إنشـاء املرشحة املؤقتة 
قـد تـم يف نيسـان املـايض ، عندما 
تتعامـل  نيويـورك  مدينـة  كانـت 
مـع فايـروس كورونـا الـذي أغلق 
املدينـة مـع ارتفاع حـاالت اإلصابة 
دي  بيـل  العمـدة  كـن  والوفيـات، 
بالسـيو قـال إن “الدفـن الجماعي 
لـن يتم بعد التقاريـر التي تفيد بأن 

مدينـة نيويورك تفكر يف اسـتخدام 
مقابر مؤقتة”.

من جانبه قال املتحدث باسـم إدارة 
تحقيقات الطب الرشعـي يف مدينة 
نيويـورك إنه غـري مجهـز للتعامل 
الوفيـات  يف  الكبـرية  الزيـادة  مـع 
التـي حدثت أثناء جائحـة فايروس 
كورونا حيث تـم تصميمها للتعامل 
مـع حـوايل 20 حالـة وفـاة يومًيا، 
لكـن الوحـدة انغمرت بمـا يصل إىل 
200 حالـة جديدة كل يوم، وأدت إىل 

استمرار بعض العائالت ألسابيع أو 
شـهور دون معرفة وفـاة أحد أفراد 
أرسهم”. واشار التقرير اىل أن ”عدد 
حاالت االصابات اليومية يف الواليات 
املتحـدة يقرب مـن 124 الف حالة 
يوميـا وفًقـا إلحصـاءات جامعـة 
جونز هوبكنز ، وقد أودى الفايروس 
بحيـاة أكثـر من 257 الـف امريكي 
حتـى فيما ارتفعت حـاالت االصابة 
بنسـبة 50 باملائة خالل االسبوعني 

املاضيني“.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد القائد العام لقوات حرس الثورة االسالمية اللواء حسني سالمي، 
األربعاء، أن الحرب العسـكرية خرجت من خيـارات العدو، الفتا اىل 
ان العدو يسـتهدف الروح القيمية للجمهورية االسـالمية والشعب 

االيراني ودينه وثقافته ومعيشته وصحته.
وقـال سـالمي يف بيـان، إن “التعبويني هـم عنوان االبـاء والكرامة 
والفتـوة والحميـة والتضحيـة واملحبـة وتحظـى بالقـوة والهيبة 
والعظمة امام املسـتكربين وقلوبهم مطمئنة بذكر الله يف مواجهة 

الظاملني”.
واكد القائد العام للحرس الثوري أن “التعبويني ال يخشون اي عدو، 
ولفـت اىل ان العدو يشـعر باليـاس واالحباط من عـدم تمكنه من 
رضب الجمهورية االسالمية اإليرانية”، مبينا أن “الحرب العسكرية 
خرجت من خيارات العدو وهذه حقيقة واقعية، لذا فانه يسـتهدف 
الـروح القيمـة للجمهوريـة االسـالمية االيرانيـة والشـعب ودينه 

وثقافته ومعيشته وصحته”.
وتابع اللواء سـالمي: ان التعبئة تقف يف السـاحة للدفاع عن القيم 
السـامية للشـعب االيراني يف ظل قيادة قائد الثورة وان هذا الدفاع 

يجسد املظهر االبرز يف تاريخ مقاومتنا.

المراقب العراقي/ متابعة...
كشـفت وثيقـة أصدرهـا مجمع أعمـال حكومـي يف اإلمـارات، أن 
السـلطات اإلماراتيـة أوقفت إصـدار تأشـريات ملواطنـي 13 دولة، 
معظمهـا دول ذات أغلبيـة مسـلمة، منهـا العراق وإيران وسـوريا 

والصومال.
وأشـارت الوثيقة التـي ُوزعت عىل الـرشكات العاملـة يف املجمع إىل 
منشور من إدارة الهجرة بدأ العمل به يوم 18 ترشين الثاني الجاري؛ 

بحسب “رويرز”.
وقالـت إن “طلبـات الحصـول عىل تأشـريات عمل أو زيـارة معلقة 
للموجوديـن خـارج البـالد من مواطنـي 13 دولة منها أفغانسـتان 

وليبيا واليمن حتى إشعار آخر”.
وتابعـت أن “حظـر التأشـريات يرسي كذلـك عىل مواطنـي الجزائر 

وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا”.
كما نقلـت “رويرز” عن مصدر مطلع عىل األمـر، قوله إن اإلمارات 
أوقفت مؤقتا إصدار التأشـريات العتبارات أمنية، مرجحا أن الحظر 

سيكون لفرة محدودة.
وقالـت وزارة الخارجية الباكسـتانية األسـبوع املـايض إن اإلمارات 

أوقفت منح تأشريات جديدة ملواطنيها ومواطني عدة دول أخرى.
وأضافـت أنهـا تطلـب معلومات مـن اإلمـارات عن أسـباب تعليق 

التأشريات وأنها تعتقد أن األمر متعلق بتفيش جائحة كورونا.
وقالت الوزارة إن حاميل التأشـريات السارية لن يترروا من القيود 

الجديدة ويمكنهم دخول اإلمارات.

قائد الحرس الثوري: 
الحرب العسكرية خرجت 

من خيارات العدو

اإلمارات توقف منح تأشيرات 
للعراقيين وتسمح لإلسرائيليين 

بدخول اراضيها دون فيزا!

المراقب العراقي/ متابعة...
خـرباء  مـن  مجموعـة  طالبـت 
واالسـراتيجيات  السياسـات 
العسـكرية االسـراليني بحـل وحدة 
القـوات الجوية االسـرالية الخاصة 
بأكملها بعـد ظهور تقريـر برايتون 
الذي كشف عن قيام تلك القوات بقتل 

وتعذيب 39 مدنيا افغانيا.
ونقلت صحيفة الغارديان الربيطانية 
عن الخرباء قولهم إن ”استمرار وجود 

تلك القوات سيؤدي إىل حمالت تجنيد 
اإلرهاب ويقوض الجهود األسـرالية 

املستقبلية ملكافحة التمرد”.
يف  الخبـري  أور،  أالن  الدكتـور  وقـال 
مكافحة التمرد اثناء فرة غزو العراق 
إن ”الفشـل يف اتخـاذ خطـوات قوية 
رًدا عـىل تحقيـق بريتون قـد يعرض 
لخطـر  األسـراليني  الجنـود  أيًضـا 
متزايد،خالل العمليات املسـتقبلية يف 
الدول اإلسـالمية ، وتقويـض مكانة 

أسراليا يف الهيئات الدولية مثل األمم 
املتحدة”.

واضاف أن ”اسـتمرار وجود الخدمة 
الجوية الخاصـة – بالنظر إىل املزاعم 
العلنيـة عن عـرشات عمليـات القتل 
غـري املـرشوع للمدنيـني األفغـان – 

سيجعل هذا الهدف صعًبا للغاية”.
من جانبه قال املدير السـابق للنصب 
التذكاريـة للحروب االسـرالية كريي 
ستوكس إن ”االدلة املقدمة يف التقرير 

اليمكـن الدفـاع عنهـا ، ممـا يعنـي 
خرسان اي حرب مستقبلية حتى قبل 
ان تبـدأ “، مبينا أن “حمالت مكافحة 
التمرد واإلرهاب هي حالة سياسـية 
منقسـمة بالقوة. وعـدم حّل القوات 
سيشـهد خسـارة القوات األسرالية 
للحرب الصغـرية التاليـة قبل إطالق 
الطلقـة األوىل، وسـيؤثرون هيكلًيـا 
عىل الجهد السيايس بأكمله للتحالف 

القادم بمجرد التواجد هناك“.

مطالبات بحل القوات الخاصة األسترالية بعد تقرير
 قتل السجناء في أفغانستان

حماس: القصف الصهيوني المستمر على سوريا 
عربدة ضد المنطقة

السالح البريطاني يقتل اليمنيين بأياٍد 
سعودية وإماراتية

المراقب العراقي/ متابعة
وعـىل صعيد متصـل، انتقدت منظمة 
العفـو الدولية، بريطانيا عىل مواصلة 
بيـع األسـلحة إىل السـعودية، متهمة 

لندن بـ«تجاهل القانون الدويل«. 
ووصفت املنظمة يف بيان لها، ترصيح 
وزيـرة التجـارة الدوليـة الربيطانية، 
»ليز تـروس«، حـول اعتبارها غارات 
القوات السـعودية يف اليمـن عىل أنها 
أحـداث فرديـة، بأنه ترصيـح خبيث 

للغاية. 
وأشـار البيـان إىل أن بريطانيـا باعت 
السـعودية أسـلحة بقيمة 5 مليارات 
جنيه إسرليني خالل الحرب يف اليمن، 
مضيفـة أن قرارها األخـري بمواصلة 
بيـع األسـلحة للرياض هـو محاولة 

لتجاهل القانون الدويل.
وذّكـر بيان املنظمة أيضـا أّن محكمة 
االسـتئناف الربيطانية، قضـت العام 
املايض، بـأن مواصلـة الحكومة منح 
تراخيـص تصدير املعدات العسـكرية 

إىل السعودية غري قانونية.
ومـن جهتها قالت »كيـت ألن« مديرة 
منظمة العفو الدولية يف بريطانيا، إن 
»السـعودية تقود الربات الجوية يف 
اليمن منذ 5 سـنوات، ما أدى إىل مقتل 
واملستشـفيات  املـدارس  يف  مدنيـني 
واألسـواق«.  املوتـى  دفـن  ومراسـم 
وأعربـت، عـن اسـتغرابها من وصف 
الحكومـة الربيطانية لهـذه الهجمات 
الجويـة عـىل أنهـا سلسـلة أحـداث 

فردية.
وأما فيما يتعلق بالتجاوزات السعودية 
يف الحـرب عـىل اليمـن، فقالـت »نينا 
والش« املسـؤولة عن قسـم النزاعات 
املسـلحة يف منظمـة العفـو الدولية،: 
إن »املدنيـني اليمنيـني يدفعـون ثمناً 
باهظاً جراء الحرب يف اليمن«، مؤكدة 
أن االنتهاكات التي طالتهم سـاهمت 
فيها أطراف النزاع املختلفة. وأضافت: 
»إنها مأساة تتجاوز الوضع الحقوقي 
واإلنسـاني، فهنـاك الحصـار الجوي 

والبحـري الـذي تفرضه السـعودية، 
وهنـاك جرائم أخـرى أيضـاً من قبل 
مختلـف أطـراف النـزاع، والربات 
الجوية التي يشـنها تحالـف العدوان 
السعودي تخلف الكثري من األرضار يف 

صفوف املدنيني«.
ودعـت »نينا والـش«، اململكة املتحدة 
إىل وقـف تصدير أسـلحتها إىل كل من 
السـعودية واإلمارات عـىل خلفية ما 
وصفتـه بارتـكاب الدولتـني جرائـم 
حـرب يف اليمـن. وأوضحـت أن لندن 
تستطيع أن تؤدي دوراً من خالل بيع 
األسلحة التي يتم استعمالها فيما بعد 
يف اليمن، خاصة أن اململكة السعودية 
تحتل املرتبـة الثانية التي تصدر إليها 

فرنسـا أسـلحتها، واإلمـارات املرتبة 
السادسة.

ومن جانبه، كتب »فيليب كولينز« أنه 
يجب عىل بريطانيا وقف بيع األسلحة 
إن »السياسـة  السـعودية. وقـال  إىل 
الشـجاعة  الجديـدة  الخارجيـة 
لربيطانيـا تعاقب الـدول املارقة لكن 
سياسـتنا التجارية تهزأ بتلـك النوايا 

الحسنة«.
التجـارة  اعـراف وزيـرة  إىل  وأشـار 
الدوليـة »ليز تـروس« هذا األسـبوع 
بأن األسـلحة التـي باعتهـا بريطانيا 
انتهـاك  يف  اسـتخدمت  للسـعودية 
القانـون اإلنسـاني الـدويل يف اليمـن. 
بالطبـع  تكـن  لـم  هـذه  أن  وأردف 

مجلـس  يف  قالتهـا  التـي  الصياغـة 
بحكـم  استشـهدت  وأنهـا  العمـوم، 
محكمة االسـتئناف يف الريـاض بأنه 
كانـت هنـاك حـوادث معزولـة مـن 
الغارات الجوية غري القانونية. وسخر 
الكاتـب من كالمهـا، قائـال إن »هذه 
الحوادث غري القانونية كانت معزولة 
جدا، عىل مـا يبدو، لدرجـة أن الوقت 
قد حان اآلن لتسـتأنف بريطانيا منح 
تراخيـص لتصدير األسـلحة واملعدات 

العسكرية للسعوديني«.
وعـىل صعيـد متصل، كشـفت العديد 
من التقارير، إن مشـريات السعودية 
شكلت 41% من إجمايل حجم صادرات 
األسـلحة مـن اململكـة املتحـدة بـني 

عامـي 2010 و2019، وكانت اململكة 
املتحدة مسـؤولة عن 19% من واردات 
األسلحة إىل اململكة العربية السعودية. 
ولفتـت تلـك التقاريـر إىل أن إجمـايل 
القيمة املنشـورة لراخيـص التصدير 
الربيطانية املعتمدة للسلع العسكرية 
إىل اململكة العربية السـعودية منذ بدء 
القصـف يف اليمـن تبلـغ 5.4 مليارات 
جنيه إسرليني. ومع ذلك، فإنها تؤكد 
أن القيمـة الحقيقيـة ال تقـل عن 16 

مليار جنيه إسرليني.
املنـوال، كشـفت  وعـىل نفـس هـذا 
أيضـا تلك التقارير عـن قضايا تتعلق 
بمبيعات األسـلحة الربيطانية لصالح 
»اإلمـارات  أن  وقالـت:  اإلمـارات، 

عسـكرًيا  تشـارك  وربمـا  متورطـة 
بشـكل أكـرب مـن اململكـة العربيـة 
السـعودية يف الحـرب اليمنيـة حيث 
يبـدو أنهـا تنفـذ غالبيـة الربـات 
الجوية عىل الخطوط األمامية لتحالف 
العدوان«. وأشـارت تلـك التقارير إىل 
العقديـن  يف  اسـتمرت  اإلمـارات  أن 
صناعـة  يف  كبـري  بشـكل  املاضيـني 
األسلحة، السـيما يف املركبات املدرعة 
والصواريخ. وذكرت تلك التقارير، أن 
القيمة اإلجماليـة لراخيص التصدير 
الربيطانية املعتمدة للسلع العسكرية 
إىل اإلمـارات العربية املتحـدة منذ بدء 
القصـف يف اليمـن تبلـغ 715 مليون 

جنيه إسرليني.

طالبت العديد من المنظمات اإلنسانية والحقوقية في اآلونة االخيرة بريطانيا بالتوقف عن بيع األسلحة للسعودية 
واإلمارات اللتين تقودان حربا وحشية في اليمن منذ ستة أعوام.

وأكدت المنظمات أن بريطانيا تعد ثاني أكبر مصدر للمعدات الدفاعية في العالم حيث تتراكم الحصة األكبر في سوق 
الدفاع الجوي 63%، والدفاع األرضي 24% من الصادرات و13% من حصة الصادرات الخاصة بالدفاع البحري.

وأشارت تلك المنظمات إلى أن دول الشرق األوسط اشترت 60% من صادرات المملكة المتحدة الدفاعية في عام 2019.

لندن تواجه نقداً دولياً الذعاً
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تحّولت آثار العراق إلى نقمة عليه، فصار الشريان المالي الثاني لتنظيم الدولة اإلسالمية بعد النفط إبان سيطرته على ثلث 
البالد في الفترة من 2014 إلى 2017، كما استغلت العديد من العصابات االنفالت األمني الذي تعيشه بالد الرافدين منذ عام 

2003 وهّربت آالف القطع األثرية.
وقد حددت المادة 38 من قانون اآلثار العراقي رقم 55 لسنة 2002، العقوبة بالسجن 10 سنوات والتعويض بضعفي القيمة 

المقدرة لآلثار على كل من لديه قطع أثرية ولم يسلمها للدولة خالل 30 يوما. أما المادة 39 فحددت عقوبة حيازة المخطوطات 
والمسكوكات، والمادة )40( حددت عقوبة السجن مدة ال تقل عن 5 سنوات وال تزيد على 15 سنة لكل من سرق أثرا أو تراثا، 

وغيرها من المواد العقابية.

بقلم/صالح حسن بابان
وأجنبي�ة  وتق�وم مافي�ات محلي�ة 
بتهري�ب آثار الع�راق وبيعها يف عدة 
بلدان، لتحقق أرباحا طائلة تصل إىل 
مليارات الدوالرات، بحس�ب ما تقول 
مستش�ارة رئي�س مجل�س الن�واب 
العراق�ي عهود الفض�ي التي حّملت 
القوات األمريكية املس�ؤولية الكربى 
ع�ن عملي�ات النه�ب والس�لب التي 
طال�ت آثار الع�راق خالل الس�نوات 
املاضية، مس�تذكرة بذل�ك كيف كان 
الجن�ود األمريكي�ون واقفني بصمت 
داخ�ل دباباته�م أم�ام ب�اب املتحف 
الوطن�ي عندما تع�رّض للنهب عام 

.2003
»رشط االسرتجاع »

الع�راق  ق�درة  الفض�ي  وربط�ت 
ع�ى اس�رتجاع آث�اره املهرب�ة م�ن 
دول العال�م بتش�كيل فريق ش�امل 
متخص�ص يضُم خرباء م�ن وزارتي 
الخارجية والثقافة، إضافة إىل هيئة 
الس�ياحة واآلث�ار واألم�ن الوطن�ي 
والجه�ات الرقابي�ة بالتنس�يق م�ع 
منظم�ة الرشط�ة الجنائي�ة الدولية 
حديثه�ا  يف  مؤك�دًة  )اإلنرتب�ول(، 
إىل  الع�راق  حاج�ة  ن�ت  للجزي�رة 
مس�اعدة دولية للحفاظ ع�ى آثاره 

ومنع املتاجرة بها.
وس�اعدت فرتة االنفالت األمني التي 
م�ّر بها الع�راق ع�ام 2014، تنظيم 
الدولة عى جعل اآلثار مصدر تمويله 
الثان�ي بع�د النف�ط لدع�م عملياته 
العسكرية ضد القوات األمنية، وسط 
عج�ز تام م�ن الحكوم�ات العراقية 
املتعاقبة ع�ن اتخاذ أي إجراء صارم 

ملنع هذه الظاهرة أو التقليل منها.
بينم�ا ت�رى الفض�ي أن تل�ك الفرتة 
مّهدت الطري�ق للعصابات واملافيات 

لرسقة آثار الع�راق وبيعها يف الدول 
األجنبي�ة، معربة عن حزنها لفقدان 
آثار قّيم�ة منها األرش�يف والكتاب 
الخ�اص بتاريخ اليهود، محملًة عدة 
أطراف املس�ؤولية عن ذل�ك، ومنها 

الحكومة.
وجعل تمّيز العراق بتنوع حضاراته 
ع�رب الحق�ب الزمنية مح�ط أنظار 
ع�دة دول ومافي�ات، للمتاج�رة بها 
وكسب ماليني الدوالرات، ألنها ستدر 
عى من يشرتيها أيضا ماليني أخرى 
ع�رب عرضه�ا يف ص�االت ومتاح�ف 
يؤمها الس�ياح، كما يق�ول الباحث 

االقتصادي عي كريم إذهيب.

وعن رس س�هولة رسق�ة آثار العراق 
واالتجار بها، يتحدث إذهيب إن عمل 
املافي�ات يف أي دولة م�ن دول العالم 
يرتب�ط ارتباط�ا مب�ارشا بالجه�ات 
الحزبية والسياس�ية، مع�ززا كالمه 
بالتساؤل: كيف لتلك املافيات التحرك 
والتدفق ب�ني الناس ونقل اآلثار التي 
تتطل�ب عناي�ة فائق�ة م�ن الخدش 
والتكس�ري، إذ لم يكن لها مختصون 
بنق�ل اآلثار ومعرف�ة بكونها أصلية 

أم مزيفة؟
واتخذ ت عصابات داعش بعد 2014 
من التج�ارة العلنية عى حدود البالد 
لبي�ع اآلث�ار مص�درا ثاني�ا للتمويل 

بعد النفط، لديموم�ة تقويمها املايل 
والنقدي، بحس�ب جواب إذهيب عن 
س�ؤال للجزيرة نت ع�ن رّس اهتمام 
داع�ش ببيع اآلثار رغ�م أنه يعتربها 

من املحرّمات.
الفيديوه�ات  يف  ظه�ر  م�ا  وق�ال 
الت�ي نرشه�ا التنظي�م م�ن تدم�ري 
آث�ار آش�ورية وكلداني�ة وآثورية يف 
س�يطرته  إب�ان  نين�وى  محافظ�ة 
عليه�ا، هي كذبة م�ن أجل أن يظهر 
للعال�م أنه ضد الرسق�ة وأنه يحارب 

الفسق والفجور وعبادة األصنام.
وأض�اف أن داعش ق�ام بتهديم آثار 
ال قيم�ة لها أو عبارة عن آثار مزيفة 

مصنوعة محليا، أم�ا اآلثار األصلية 
فت�م تهريبها عرب الحدود الش�مالية 
وبيعها للمافيات بماليني الدوالرات.

وتعليقا ع�ى تدمري التنظي�م لآلثار 
القيم�ة يف نينوى، يتس�اءل الباحث 
أن يص�ل  االقتص�ادي: ه�ل يعق�ل 
مستوى الغباء لدى عصابات داعش 
إىل أن يفرط�وا بالث�ور املجّن�ح م�ن 
خ�الل تدم�ريه، يف وقت هن�اك دول 

أوروبية تشرتيه بماليني الدوالرات؟
وانتق�د الحكوم�ات العراقي�ة من�ذ 
اآلث�ار،  اس�تثمارها  لع�دم  س�نني 
وتأس�يس  املتاح�ف  يف  كعرضه�ا 
كلي�ات أكث�ر للس�ياحة ُتعن�ى بهذا 
الش�أن، لتحقق منها إيرادات مالية 
تغني�ه عن اإلي�رادات الريعي�ة لبيع 
النف�ط الخام ال�ذي يتأث�ر مبارشًة 
بأي أزمة تح�دث. ويؤيد مدير إعالم 
الهيئ�ة العامة لآلث�ار والرتاث حاكم 
بس�لبيات  الفض�ي  رأي  الش�مري 
االنف�الت األمني ع�ى آث�ار العراق، 
وتس�بب ذلك برسق�ة أكث�ر من 13 

أل�ف قطع�ة أثرية خاص�ة بحضارة 
آش�ور وباب�ل والس�ومريني وج�زء 
من الحضارة اإلس�المية من املتحف 
العراقي، تحم�ل أرقاما متحفية مع 
آالف القط�ع األخرى الت�ي ال تحمل 

أرقاما متحفية.
وأض�اف أن وزارة الثقاف�ة العراقية 
تمكنت من اسرتجاع أكثر من 4500 
قطعة أثرية بالتعاون والتنسيق بني 
الخارجي�ة العراقي�ة وس�فاراتها يف 

دول العالم مع الرشطة الدولية.
»أمريكا تتصدر القائمة«

ويمتل�ك الع�راق أكث�ر م�ن 50 ألف 
موقع أث�ري منترش يف عموم مناطق 
الب�الد، بحس�ب آخ�ر مس�ح أجرته 
وزارة الثقافة، مع استمرار تعرضها 
للرسق�ة والنهب من خ�الل عمليات 
م�ن  العش�وائي  والنب�ش  الرسق�ة 
قبل عصاب�ات التهري�ب واملتاجرين 
باآلث�ار، وبيعه�ا يف امل�زادات العلنية 
والخفي�ة يف ع�دد م�ن دول الج�وار 

والدول األجنبية.
املتحدة األمريكي�ة تتصدر  الوالي�ات 
دول العال�م بوج�ود اآلث�ار العراقية 
حي�ث  فيه�ا،  واملرسوق�ة  املهرب�ة 
يوجد أكث�ر من 5300 قطع�ة أثرية 
»ال تق�در بثم�ن« يف رشك�ة هوب�ي 
لوبي فقط املتخصص�ة باآلثار، وقد 
اس�رُتجع جزء منها بكس�ب العراق 
دعوى قضائي�ة مقامة ضد الرشكة 
املذكورة، وأم�ا الجزء اآلخر فهو قيد 

االسرتجاع.
وتي أم�ريكا دول أخ�رى مثل األردن 
وس�وريا وتركي�ا وإي�ران والكويت 

والسعودية وبريطانيا وفرنسا.
وع�ّد آث�ار الع�راق بمثاب�ة الرشيان 
الثان�ي للعصابات بع�د النفط خالل 
فرتة ظهوره، لتحقيقه أمواال طائلة 
من بيعها وال س�يما القط�ع األثرية 
الكب�رية التي ال تق�در بثمن، واصفا 
تلك الفرتة ب�«الس�وداوية واملظلمة« 
آلثار البل�د، حني قام التنظيم بتدمري 
األثري�ة  املواق�ع  جمي�ع  وتفج�ري 
والثقافي�ة يف املناط�ق الت�ي وقع�ت 
تحت سيطرته، مع رسقة جزء كبري 

منها وبيعها.

بقلم/حسني محلي
كما عوَّدنا دائم�ًا، فاجأنا الرئيس الرتكي رجب طيب 
إردوغان باتصال�ه الهاتفي بالعاهل الس�عودي امللك 
س�لمان ب�ن عبدالعزي�ز، وهو ال�ذي قال عن�ه وعن 
نجل�ه محمد م�ا ال ُيقال دبلوماس�ياً خ�الل العامني 
املاضيني. وكانت جريمة الصحايف جمال خاش�قجي 
يف إس�طنبول السبب الرئييس ربما يف موقف إردوغان 
وإعالم�ه الذي هاج�م، وما ي�زال، ويل العه�د محمد 
بن س�لمان ومعه محم�د بن زاي�د، وبأعنف األلفاظ 

وأقبحها. 
القاه�رة،  م�ع  املتضام�ن  الري�اض  موق�ف  وكان 
وحربه�ا ض�د اإلخ�وان املس�لمني بع�د تموز/يوليو 
2013، وعدائه�ا للدوحة بع�د حزيران/يونيو 2017، 
من األس�باب األخرى لحمالت الرئي�س إردوغان ضد 
آل س�عود، وتاري�خ عالقاتهم س�يئ جداً م�ع تركيا 

جمهورياً وعثمانياً.
لقد تم�رد عبد الله بن س�عود عى الدول�ة العثمانية 
يف أواخ�ر الق�رن الثامن عرش، فاس�تنجد الس�لطان 
العثماني بحاكم مرص محمد عي باش�ا، الذي أرسل 
نجله إبراهيم باشا إىل الحجاز، فقىض عى التمرّد، ثم 
أرس زعيمه عبد الله بن س�عود وأرسله إىل إسطنبول 
مكبالً بالسالس�ل، فقطع الس�لطان محم�ود الثاني 
رأس�ه يف ش�باط/فرباير 1820. قد يكون ذلك س�بباً 
الختي�ار محمد بن س�لمان إس�طنبول مكان�اً لقتل 
خاش�قجي وقطع رأسه، وكأنه أراد أن يرسل رسائل 
�ة إىل إردوغ�ان، الذي يق�ول إنه امت�داد للدولة  خاصَّ
العثمانية، فخاش�قجي من أص�ول تركية وخطيبته 

تركية.
بالع�ودة إىل االتص�ال الهاتفي املفاج�ئ، فقد أعلنت 
الرئاس�ة الرتكي�ة أن إردوغان وس�لمان اتفقا »عى 
رضورة أن تبق�ى قن�وات الحوار مفتوح�ة، لحّل كل 

املشاكل املوجودة وتطوير العالقات بني البلدين«.
وعى الرغم من أنَّ االتصال جاء عشية قمة مجموعة 
العرشين التي ترتأس�ها الس�عودية، فليس مستبعداً 
ن معاني أخرى، ومنها احتماالت التنس�يق  أن يتضمَّ
والتع�اون الرتك�ي - الس�عودي يف مواجه�ة املوق�ف 
األمريك�ي املحتمل بعد اس�تالم بايدن الس�لطة يف 20 
كان�ون الثاني/يناير القادم، فالجمي�ع يتذكرون أن 
ل يف ترشي�ن األول/أكتوب�ر 2014 »تركيا  باي�دن حمَّ
والسعودية واإلمارات مسؤولية املجموعات اإلرهابية 
يف س�وريا واملنطقة«، كما أنه�م يتذّكرون »اعرتاضه 
ع�ى حماي�ة ترام�ب ملحمد ب�ن س�لمان يف موضوع 

خاش�قجي«، وحديث�ه »عن رضورة دع�م املعارضة 
الرتكية للتخلّص من نظام إردوغان الديكتاتوري«.

مواق�ف الرئيس باي�دن قد تكون القاس�م املش�رتك 
يف املصالح�ة املحتمل�ة التي قد يس�عى إليها الرئيس 
إردوغان مع مؤرشات سعودية إيجابية، إذ قال وزير 
خارجي�ة الس�عودية فيصل بن فرح�ان إن »الرياض 
لديه�ا عالقات طيب�ة وودية مع أنق�رة«، فقد كانت 
الري�اض وأنقرة، ومعه�ا الدوحة، يف خندق واحد ضد 
دمش�ق، التي قد تكون من جديد س�بب التقارب بني 
الس�عودية وتركي�ا الت�ي ال تريد ألح�د يف املنطقة أن 

يصالح الرئيس األسد!
إع�الن الري�اض اإلخوان املس�لمني تنظيم�ًا إرهابياً، 
ومتان�ة عالقتها م�ع القاهرة، واس�تمرار التوتر مع 
الدوحة، لن تمنع جميعها الرئيس إردوغان من اتخاذ 
مواق�ف تكتيكي�ة وفق املثل العربي ال�ذي يقول: »أنا 
وأخي عى اب�ن عمي، وأنا وابن عم�ي عى الغريب«، 
والغريب يف هذه الحالة هو الرئيس بايدن الذي ُيتوقع 
أن ي�ويل موض�وع الديموقراطي�ة وحقوق اإلنس�ان 
�ة يف عالقته املس�تقبلية  واإلصالح�ات أهمي�ة خاصَّ
مع إردوغان وآل س�عود، وهو م�ا احتاط له الرئيس 
إردوغ�ان بخطاب تكتيكي جديد، عندما قال الس�بت 
قبل س�اعات من قمة العرشين: »إننا نرى يف أنفسنا 
جزءاً من أوروبا، ونسعى إىل بناء مستقبلنا يف االتحاد 

األوروبي ومعه«. 
أتى ذلك يف الوقت الذي كان مستش�اره إبراهيم قالني 
يلتقي يف بروكس�ل مس�ؤويل االتحاد األوروبي، ليعلن 
م�ن هن�اك »أن االنضم�ام إىل االتحاد كان وس�يبقى 
أق�وال  وأدَّت  االس�رتاتيجي«.  تركي�ا  ه�دف  دائم�اً 

إردوغ�ان وقالني إىل ردود فع�ل املعارضة التي ذكرت 
إردوغ�ان بالعرشات م�ن ترصيحاته الس�ابقة التي 
هاجم فيها االتحاد األوروبي بأش�د العبارات، متهماً 
»إياه بالعداء لرتكيا وتاريخها ودينها«، معلناً »تخليه 
عن الهدف االسرتاتيجي للجمهورية الرتكية، أال وهو 
التكامل السيايس واالقتصادي والثقايف مع املجموعة 

األوروبية«.
طيات�ه  يف  حم�ل  »العاطف�ي«  إردوغ�ان  حدي�ث 
كالعادة رس�ائل تكتيكية للزعم�اء األوروبيني الذين 
مص�ري  ليق�رروا  الق�ادم  الش�هر  يف   س�يجتمعون 
عالقاتهم به، بعد أن اتهمه العديد من هؤالء الزعماء 
»بانتهاج سياس�ات اس�تفزازية عدائي�ة ضد أوروبا 
ودولها، كاليونان وقربص، ويف مناطق أخرى، كليبيا 
وس�وريا وأرميني�ا ودول البلق�ان، التي تق�وم تركيا 

بتحركات واسعة فيها يف جميع املجاالت«.
ويف ح�ال تحقق�ت احتم�االت املصالح�ة الخليجّية، 
فس�تتحّول س�وريا من جديد إىل قاس�م مشرتك بني 
أنق�رة وعواصم الخليج التي س�يعيد إردوغان النظر 

يف عالقات�ه معها وفق تط�ورات املرحل�ة القادمة يف 
ظ�ل عملي�ة التطبيع م�ع »إرسائي�ل«، إذ أعلن وزير 
الخارجية الس�عودي فيص�ل بن فرحان ع�ن تأييده 

لهذا التطبيع.
تثب�ت كل هذه املعطيات مس�اعي الرئي�س إردوغان 
للتحض�ري للمرحل�ة القادم�ة، بع�د دخ�ول الرئيس 
بايدن البيت األبيض، مع احتماالت العودة إىل االتفاق 
الن�ووي م�ع طه�ران، وهو االحتم�ال الوحي�د الّذي 
س�وف يضع إردوغان- يف حال تحّققه، باعتبار إيران 
ج�ارة لرتكيا ورشيكاً معها يف أس�تانا- أمام خيارات 
متناقض�ة ب�ني التكتي�ك واالس�رتاتيجية، بعي�داً من 
املبادئ، يف عالم املتغريات اليومية التي أثبت إردوغان 
أن�ه محنَّك فيها عى صعيد السياس�ة الداخلية، وهو 

اآلن يجرب حظه فيها خارجياً، وهو ما سينعكس يف 
جميع الحاالت عى عالقات أنق�رة الخارجية إقليمياً 
ودولي�اً، ليدفع�ه ذل�ك إىل إعادة النظ�ر يف عالقته مع 
الرئي�س بوت�ني، بع�د أن حق�ق كل أهداف�ه من هذه 
العالقة. وقد حان األوان له للبحث عن مصالح أخرى 
من خالل أش�خاص آخرين، ولكن بانتظار اإلشارات 

األوىل من الرئيس بايدن.
وإذا خط�ا باي�دن خط�وة إيجابية ص�وب إردوغان، 
فس�وف يرّد علي�ه األخ�ري بخطوتني، وإال س�يتذّكر 
إردوغ�ان تاريخه العثماني، إذ كان ش�عار العس�كر 
االنكشاري: »خطوة إىل األمام، وخطوتان إىل الوراء«، 
وه�و االحتم�ال ال�ذي سريش�ح تركي�ا إىل كثري من 
املفاج�آت التي يب�دو أنَّ الرئيس إردوغ�ان يرى فيها 

تسليته، ما دام يعتقد أنه األقوى إقليمياً ودولياً، وهو 
ما أثبته عى األقل حتى اآلن، ولو كان ذلك عى حساب 
الدول�ة واألم�ة الرتكية الت�ي تعيش أصع�ب أزماتها 
السياس�ية واالقتصادية واملالي�ة واالجتماعية، نظراً 
إىل انعكاس�ات ذلك ع�ى العادات والتقالي�د والثقافة 
والنفس�ية الرتكية، فهي تعي�ش اآلن تناقضات حكم 
العدال�ة والتنمي�ة منذ 18 عاماً، وبش�كل خاص بعد 
تحويل النظام إىل رئايس، وس�يطرة إردوغان بش�كل 
مطل�ق ع�ى جمي�ع مؤسس�ات الدول�ة ومرافقه�ا 
وأجهزته�ا، فه�و يق�رر بمف�رده فق�ط »مصري كل 
صغ�رية وكب�رية يف الداخل والخ�ارج، وع�ى مزاجه 
الش�خيص«، والقول هنا ألحمد داود أوغلو، الّذي كان 

رئيساً لحكومته، وهو اآلن من ألّد خصومه!

لماذا يعجز العراق عن حماية آثاره ؟

د إلى آل سعود وأوروبا بين الّتكتيك واالستراتيجّية.. إردوغان يتودَّ

 

قان�ون جرائم املعلوماتية انتهك كثريا من املواد يف دس�تورالعراق، 
ففي املادة 8 منه سمح بالدخول عى اجهزة الحاسوب الشخصية 
وكذل�ك الش�بكات اوج�زء منه�ا واكدع�ى الرقابة ع�ى االجهزة  
الش�خصية من خالل منع اس�تخدام بعض املواقع  حسب املادة 8 
ايضا فكيف يتم التاكد من ذلك؟اكيد عن طريق مراقبة املستخدمني 

وبذلك فقد انتهك الخصوصية وهذه بعض االمثلةعى ذلك.
ويف كث�ري من املواد االخرى هنالك انتهاك للخصوصية الش�خصية 
التي  جاءت يف  املادة17 من الدس�تور التي اكدت عى حق كل فرد 

للتمتع يف خصوصيته الفردية.
ام�ا املادة 42 من الدس�تور  فنصت عى ان لكل ف�رد حرية الفكر 
والعقيدة ويف املادة 46 لم يسمح الدستور بتقييد ممارسة اي حق 
من الحقوق الواردة فيه او تحديدها اال بقانون واشرتط ان اليمس 

القانون جوهر الحق او الحرية واليؤدي اىل تحديدها او تقييدها.
وقد ع�ربت املادة 40 عى حري�ة االتصاالت واملراس�الت  الهاتفية 
وااللكرتونية وغريها مكفولة  واليجوز مراقبتها او التنصت عليها 

اال للرضورة القانونية واالمنية وبقرار قضائي.
ويف املادة 38 التي عربت بشكل اليقبل اللبس عى حق حرية التعبري  

من خالل حرية الصحافة والطباعة والنرش واالعالم.
ل�كل هذه االس�باب ف�ان ه�ذا القانون بحاج�ة اىل اع�ادة نظر يف 
جميع مواد ليكافح االبت�زاز والتهديد والنصب واالحتيال وانتحال 
الصفه دون املساس بالحرية الشخصية والخصوصية التي كفلها 

الدستور
م�رشوع القان�ون تح�دث يف هذه امل�ادة 8 عن بعض املمارس�ات 
املرفوض�ة اجتماعيا ونحن معه يف ذلك ولكن الس�ؤال الذي يطرح 
نفس�ه كيف س�تتم مراقبة املس�تخدم ملنعه من ذلك بالتاكيد عن 
طريق مراقبة جميع املستخدمني ووجود امكانية متاحة لالجهزة 
الفنية للولوج اىل اية صفحة او موقع وهذا مانطلق عليه التجاوز 

عى الخصوصية الشخصية.
وثاني�ا بامكان اجهزة الرقابة الفنية اس�تخدام هذا العذر املدعوم 
بالقانون للتجسس عى من يريدون وبالتايل تكون جميع االجهزة 
مباحة وهنالك س�ؤال اخر ماهي املعايري التي سيعتمدها القايض 
يف قي�اس املباديئ الدينية ليس�تطيع الحكم عليه�ا ونحن جميعا 
نعلم ان هنالك اختالف واضح يف هذه املعايري بني عدد من الطوائف 
واملذاهب واالديان والنريد ان نخوض يف غمار هذا املوضوع الن كل 
فريق منهم يعترب نفس�ه هو الفرق�ة الناجية واالخرين عى خطأ 
حتى وصل االمر اىل ان بعضهم كفر االخرين وبعضهم حلل س�بي 
نس�ائهم كما حصل يف مرحلة الطائفية البغيضة وصفحة داعش 

اللعينة.
ممكن ان اضيف مخالفة القانون للدس�تور يف  املادة 16  الذي عد 
املح�رض مرتكبا للجريم�ة وعرفه هو كل من حرض اوس�اعد او 

اتفق مع الغري عى ارتكاب الجريمة.
 ويف موض�ع اخ�ر اعت�رب ال�رشوع جريم�ة بينما الدس�تور اعترب 
العقوبة شخصية حس�ب نص الفقرة ثامنا من املادة17 ويف ثانيا 
م�ن نف�س املادة ذك�ر الدس�تور ان ال عقوبة اال ع�ى الفعل الذي 
يع�ده القان�ون وقت اقرتاف�ه جريمة وهذا نص فضفاض واس�ع 
باالمكان اعت�رب االعالمي املخالف الحكامه مجرم�ا ومدير القناة 
او الصحيف�ة وحتى مقدم الربنامجاو املحرر مس�اعد او محرض 

وتطاله العقوبه!
ام�ا يف املادة 5 فقد منح القايض الحق باالس�تعانة بالخربة الفنية 
من الداخل والخارج ولم يحدد نوع هذه الخربه وماهي الدول التي 
سيتم االستعانة بخرباء منها الننا كما نعلم ان القيم واملبادي التي 

تحدث عنها قد تختلف من دولة اىل اخرًى.

إنتهاكات قانون 
المعلوماتية للدستور

بقلم/فيصل ريكان 
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حديث إردوغان »العاطفي« حمل في طياته كالعادة رسائل تكتيكية للزعماء األوروبيين 
الذين سيجتمعون في  الشهر القادم ليقرروا مصير عالقاتهم به

مستشارة رئيس مجلس النواب حّملت القوات األميركية المسؤولية الكبرى عن عمليات النهب 
والسلب التي طالت آثار العراق خالل السنوات الماضية مستذكرة بذلك كيف كان الجنود 

األميركيون واقفين بصمت داخل دباباتهم أمام باب المتحف الوطني عندما تعّرض للنهب 

إعالن الرياض اإلخوان 
المسلمين تنظيماً إرهابياً، 

ومتانة عالقتها مع 
القاهرة، واستمرار التوتر 

مع الدوحة، لن تمنع 
جميعها الرئيس إردوغان 
من اتخاذ مواقف تكتيكية 

مع السعودية



يف ترصيح له أكد رئيس اللجنة التطبيعية إياد بنيان منح االتحادات 
الفرعية مبلغ 10 ماليني دينار لدفع أجور التحكيم يف األدوار املؤّهلة 
لدوري الدرجة األوىل ملوسم -2021 2020 إيماناً منها بمد يد العون 
لتلك االتحادات لتغطية نفق�ات دوري الدرجة األوىل، وإبعاد األندية 
املش�اركة يف ال�دوري املؤّه�ل عن األزم�ات املالي�ة والتخفيف عنها 

واالهتمام بالجانب الفني.
خطوة باالتجاه الصحيح بعيداً عن حس�ابات قيمة املبالغ املمنوحة 
يف تغطي�ة االحتياجات الحقيقية لخ�روج األندية من أزماتها املالية 
وظه�ور دوري الظل بمس�توى يلب�ي الطموح، لكن املب�ادرة تمّثل 
تغي�راً يف فلس�فة التفك�ر اإليجاب�ي بالتعاط�ي م�ع معاضل كل 
مفاص�ل املنظومة الكروية واملس�اهمة يف إيجاد الحلول لها يف وقت 
عانت أندي�ة الدرجة األوىل ودوريها من اإلهم�ال والتجاهل من قبل 

كل االتحادات السابقة.
بالطب�ع إن الدع�م امل�ايل يمث�ل أحد العوام�ل التي تس�هم يف إنجاح 
ال�دوري، إال أن�ه ال يمّثل الس�بيل الوحيد الذي ُيمك�ن أن يعّول عليه 
والرك�ون له دون أن تتبع�ه رؤية إدارية وفني�ة ويقني برضورة أن 
تتكام�ل كل العوامل بدءاً من صالحية املالع�ب وااللتزام بالضوابط 
والتعليمات الس�ارية عىل دوري النخبة ومروراً باالهتمام اإلعالمي 
وتحفيز األندية عىل التحضر عىل املش�اركة ألجل املنافس�ة، وليس 
كتأدي�ة ف�رض كم�ا كان يحصل يف الس�نوات الس�ابقة التي أكدت 
ضع�ف اإلعداد وفق�دان الرغبة والقدرة للكثر م�ن األندية يف إثبات 
وجودها وخطف إحدى بطاقات التأهيل واقتصار النفوذ والسيطرة 
لألندية الهابطة من دوري النخبة فقط باستثناء نادي القاسم الذي 

نج�ح يف ك�ر القاعدة والظف�ر بمقعٍد له 
املوسم املايض بكل جدارة واستحقاق.

الكل يدرك أن دوري�ات الدرجة األوىل تمّثل 
املعي�ار الحقيق�ي لق�وّة الخزي�ن املم�ّول 
ألندية النخبة واملنتخبات الوطنية وميدان 
إظه�ار املواهب الش�ابة وتحوي�ل بوصلة 
االهتم�ام باتجاه االرتقاء به س�يمنح تلك 
األندية والعبيها الحافز الكبر باملنافس�ة 
واس�تقطاب الق�درات التدريبي�ة املعّطلة 
الت�ي لم تعد تمتلك فرص�ة عمل ملحدودية 

عدد األندية املشاركة يف دوري األضواء وسبب يف إهدار إمكانيات تلك 
الطاقات وما يتبعه من تأثر عىل توّقف مصدر رزقهم.

اللجن�ة التطبيعي�ة وم�ن بعده�ا االتحاد الق�ادم مطالبة بدراس�ة 
ثالث�ة مقرتح�ات رّبما تس�هم يف تعضيد رؤيته�ا ودعمها املفرتض 
ل�دوري الدرج�ة األوىل، األول يتعلّ�ق بتوجي�ه االتح�ادات الفرعي�ة 
لتعي�ني مرشف�ني من الالعب�ني الس�ابقني ع�ىل املباري�ات وبراتب 
مح�ّدد تتوىّل تقدي�م تقاري�ر فنية وإداري�ة مفّصلة ع�ن املباريات 
وتش�خيص الس�لبيات وكذلك مس�تويات الفرق والالعبني لتكوين 
قاعدة معلوم�ات متكاملة يج�ري إثرها املعالج�ة والتقييم وبذات 
الوقت تكون بادرة للمس�اهمة يف منحهم فرصة عمل بعد س�نوات 
م�ن اإلهمال، أما الثاني فهو الزج بحكام ش�باب ومن يحمل منهم 
شارة املس�اعد لتكون لديهم الخربة يمكن أن تأهلهم للحصول عىل 
الش�ارة الدولية، أم�ا املقرتح الثالث هو االتف�اق مع كاتانيتش عىل 
حضور مباريات دوري الدرجة األوىل واس�تصحابه لكل املحافظات 
لالط�الع عىل املواهب الش�بابية التي ربما يج�د ضالته فيها يف دعم 
مواط�ن الضعف يف خطوط املنتخب الوطني وبذات الوقت س�تكون 
خر وسيلة لكر حالة الجمود والالمباالة سواء لألندية أو الالعبني.
باختص�ار.. عندما تتوفر الرغبة والعزيم�ة إلنجاز ما تطمح له فال 
ب�ّد أن تبدأ باألس�س دون أن تنىس التفاصيل الدقيق�ة التي بدونها 
ال يمك�ن أن ُيكتمل البناء الصحيح، تلك إش�ارة نضعها أمام أنظار 
اللجن�ة التطبيعية للتح�رّك نحو إكم�ال ومعالجة بقي�ة متطلّبات 
إنج�اح ال�دوري وتوفر وس�ائل إش�هاره إعالمياً لك�ي تضمن بأنَّ 
األم�وال الت�ي تنفقه�ا تذهب نح�و مقاصدها كي نحص�د ثمار ما 

مخّطط وما نطمح إليه.

مظاليم حتت الأ�ضواء تألق الهجوم ابرز ما يميز تشكيل الجولة 
الرابعة بالدوري الممتاز

رعد العراقي

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
الخميس 26 تشرين الثاين 2020 العدد 2468 السنة العاشرة

شارَك رئيس لجنة املسابقات يف الهيئة 
الدكت�ور  حي�در ع�ويف،  التطبيعي�ة، 
وعضو اللجنة، س�روان نج�م الدين، 
يف ورشة عمل إعداد املنسقني املحليني 
لتنظيم  املباري�ات املحلية التي أقامها 

اتحاد غرب آسيا. 
وق�اَل الدكت�ور حي�در ع�ويف: الدورة 
أقيمْت يومي 10 و 11 من شهر ترشين 
الثاني الحايل عرب املنص�ة االلكرتونية 
آس�يا  غ�رب  اتح�اد  م�ن  خط�وة  يف 
لتطوير الجانب التنظيمي للمباريات، 

وإيصاله اىل اعىل املستويات.

وأض�اَف: أن ورش�ة العم�ل اتس�مت 
باملعلوم�ات القّيم�ة الت�ي أضافت لنا 
ال�يء الكثر، خصوص�ا يف ما يتعلق 
بالتحديث�ات الت�ي ط�رأْت ع�ىل عمل 

املنسقني يف كيفية تنظيم املباريات. 
واختتَم الدكتور عويف بالقول: ش�ارَك 
يف الورشة )78( مرشفا من أغلب دول 
غرب آس�يا، بإرشاف املحارض االردني 
»ع�ي جربيل«، وت�م إعتمادن�ا بمعية 
زميي )س�روان نجم الدين( منسقني 
رس�ميني لتنظيم املباري�ات املحلية يف 

دول غرب آسيا يف االتحاد اآلسيوي.

عوفي وسيروان يشاركان بدورة 
منسقي المباريات المحلية

الزوراء يعلن عن موعد عودة 
جالل حسن

اختتم�ت منافس�ات الجول�ة الرابع�ة من 
الدوري املمت�از، والتي أحدث�ت الكثر من 

املتغرات يف سلم ترتيب األندية.
وهن�اك العب�ون تمكنوا من قي�ادة فرقهم 
بش�كل مث�ايل لتحقي�ق نتائ�ج إيجابي�ة، 
ومنهم من ترك بصمة مميزة يف منافسات 

هذه الجولة.
حارس شجاع

محم�د أحمد: حارس القاس�م كان له دور 
مؤث�ر يف مباراة نفط ميس�ان، وتمكن من 
صد ك�رات خطرة، ليخرج بنقطة التعادل 

لفريقه.
دفاع صلب

محمد عبد الزهرة: قلب دفاع النجف، كان 
س�ببا رئيس�يا يف فوز فريقه ع�ىل امليناء، 
وتكف�ل بتس�جيل ه�دف املب�اراة الوحيد، 

وأدى دورا حيويا يف املباراة.
ك�رار عبد يارس: قلب دفاع الس�ماوة، كان 
بمثابة سد برشي يف مواجهة نفط ميسان، 

وتمكن من تنظيم الخط الخلفي لفريقه.
نياز محم�د: ظهر أيمن أربي�ل كان الحل 
لفريق�ه عندم�ا عج�ز زم�الؤه يف الخ�ط 

األمام�ي، ليتكف�ل بتس�جيل ه�دف ف�وز 
فريقه بمرمى الديوانية.

أموري عي�دان: ظهر أير الحدود، واصل 
عروض�ه املمي�زة، يف تع�ادل فريق�ه دون 
أهداف أمام الصناع�ات الكهربائية، وكان 
حال لفريق�ه يف الهجوم، ومص�در أمان يف 

الدفاع.
وسط متألق

ليث تحس�ني: العب وس�ط النف�ط، تكفل 
بتس�جيل هدف فريق�ه يف مواجهة زاخو، 
وأدى دورا مهما يف بناء اللعب وقطع كرات 

املنافس.
ه�ارون احم�د: العب وس�ط زاخ�و، كان 
ش�علة نش�اط يف مواجه�ة النف�ط، وكان 
حلق�ة ربط بني خط�ي الهج�وم والدفاع، 

وتمكن من فرض شخصيته يف امللعب.
مازن فياض: العب الرشطة املتألق، تمكن 
من إنق�اذ فريقه بخطف ه�دف متأخر يف 
ش�باك القاس�م، بينما كانت املباراة ذاهبة 

للتعادل السلبي.
أحم�د فرح�ان: الع�ب نفط الب�رصة، أحد 
أه�م العب�ي الفري�ق يف مب�اراة الكهرباء، 

تمكن من تعديل النتيجة بتس�جيل هدف، 
باإلضافة إىل طلعاته املميزة.
هجوم خاطف

أيمن حس�ني: العب الق�وة الجوية تألق يف 
الكالس�يكو أمام الزوراء، حيث ضغط عىل 
مدافعي الخصم وسجل هدفا، وهدد مرمى 

الزوراء يف أكثر من حالة.
مهن�د عبد الرحي�م: مهاجم ال�زوراء الذي 
أنق�ذ الفريق يف الكالس�يكو ليخطف هدفا 
قات�ال يف الوق�ت بدال من الضائع، برأس�ية 

استغل من خاللها خطأ حارس الخصم.

أكد مدرب نفط الوسط جمال عي 
أن الف�وز يف مب�اراة الكرخ )1 �0( 
أعاد التوازن للفريق بعد خسارتني 
يف بطول�ة ال�دوري وال�كأس أثرتا 
سلبيا عىل الروح املعنوية للفريق.

وق�ال عي »املباراة لم تكن س�هلة 
أم�ام الك�رخ يف ملعبه فه�و فريق 
طم�وح ش�بابي ويق�وده طاق�م 
طم�وح قب�ل املب�اراة كان يفك�ر 
بالصدارة وبالتايل دخل بمعنويات 
عالية عكس فريقنا دخل املواجهة 
مضغوطا بشكل كبر بعد خسارة 

الفري�ق يف الجول�ة الثالث�ة 
ميس�ان  نف�ط  أم�ام 

وخس�ارتنا يف بطولة كأس العراق 
أمام الصناعات الكهربائية«.

وب�ني: »الالعب�ون دخل�وا املب�اراة 
بعزيمة تصحيح املس�ار وتعويض 
املاضي�ة  الجول�ة  يف  الخس�ارة 
وانتهجن�ا أس�لوبا ممي�زا تمكن�ا 
خالله م�ن الس�يطرة ع�ىل الكرة 
وتحجيم خطورة الكرخ واملحاولة 
ع�ىل املرم�ى ونجحن�ا م�ن إحدى 

الكرات وسجلنا الهدف«.
وأوض�ح أن العم�ل الج�اد للجهاز 
ه�ذا  تحقي�ق  ع�ن  أثم�ر  الفن�ي 
الفوز متمني�ا أن يكرروا ذلك يف 
املباري�ات املقبلة للحفاظ 
ع�ىل موق�ع الفري�ق يف 

املراكز األوىل.
فري�ق  أن  إىل  يش�ار 
نف�ط الوس�ط يحتل 
املرك�ز الثاني برصيد 

تسع نقاط.

علي: الفوز على الكرخ أعاد 
أعل�ن االتحاد الدويل لك�رة القدم التوازن لنفط الوسط

»فيف�ا« يف بي�ان رس�مي أن 22 
املنطق�ة  م�ن  وطنًي�ا  منتخًب�ا 
العربية ق�د وقعوا للمش�اركة يف 
كأس الع�رب لكرة الق�دم. وقال 
االتحاد إن البطولة التي س�ُتقام 
 ،2021 الق�ادم  الع�ام  نهاي�ة 
ستش�هد ُمش�اركة 22 ُمنتخًبا«، 

من ضمنهم املنتخب العراقي.
وأوض�ح االتحاد ال�دويل للعبة أن 
»املنتخب�ات ال��22 وقع�ت ع�ىل 
والت�ي  املس�ابقة،  يف  املش�اركة 
س�ُتقام يف الف�رتة م�ن 1 إىل 18 

كانون االول 2021«.
وجاءت املُنتخبات املش�اركة عىل 
النح�و الت�ايل: م�رص، الجزائ�ر، 
البحري�ن، جزر القم�ر، جيبوتي، 
الع�راق، األردن، الكوي�ت، لبنان، 
ليبيا، موريتاني�ا، املغرب، عمان، 
الس�عودية،  قط�ر،  فلس�طني، 

س�وريا،  الس�ودان،  الصوم�ال، 
تونس، اإلمارات العربية املتحدة، 

اليمن.

وسيتم تقس�يم املنتخبات ال�16 
التي ستشارك يف املرحلة النهائية 
إىل أرب�ع مجموع�ات، م�ع تأهل 

أول فريق�ني من كل منها إىل ربع 
النهائي، حيث ستُقام 32 مباراة 

عىل مدار 18 يوًما.

فيفا يعلن رسميًا إقامة كأس العرب 2021 

االنضباط تقرُر مضاعفة عقوبة العنكوشي

أعلن نادي الزوراء الريايض، موعد عودة 
حارس مرماه جالل حس�ن إىل العراق. 
كورون�ا  بفاي�روس  حس�ن  وأصي�ب 
خ�الل تواجد وف�د املنتخ�ب الوطني يف 
اإلم�ارات ولم يتمكن من خوص مباراة 
اوزباكس�تان الودي�ة يف الس�ابع عرش 
من الش�هر الحايل. وقال الناطق باسم 
نادي ال�زوراء عب�د الرحمن رش�يد إن 
»حارس مرم�ى نادي الزوراء واملنتخب 

الوطن�ي جالل حس�ن م�ا زال يخضع 
للحجر الصح�ي يف اإلمارات«. وأوضح، 
أن »الوض�ع الصحي للحارس مس�تقر 
ج�داً وم�ن املؤم�ل أن يع�ود إىل أرض 
الوطن نهاية الش�هر الحايل بعد انتهاء 
فرتة الحجر الصحي«. وغاب حسن عن 
مبارات�ي ال�زوراء يف كأس العراق امام 
جنائن بابل وعن مواجهة الكالس�يكو 

أمام القوة الجوية يف الدوري املمتاز.

قررْت لجنُة االنضباط يف الهيئ�ة التطبيعية، معاقبَة 
رئي�س الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي الديواني�ة، حس�ني 
العنك�ويش، بمضاعفة العقوبة الس�ابقة بمبلغ 10 

ماليني دينار.
وأكدْت لجنة االنضباط: أن املومأ إليه قاَم بالترصيح 
يف القن�وات الفضائي�ة، والتط�اول واالنتق�اص من 
أعضاء اللجنة بسبب عقوبتِه السابقة، حيث إن هذه 
األلف�اظ والعبارات ال تنطي عىل أح�ٍد، وال تقبل غر 

معنى التجريح والتقليل من شأن أعضاء اللجنة. 
وأضافْت: واتخذْت اللجنة قرارها بعد االجتماع، الذي 

انعقَد ايوم، بحضور رئيس�ها، 
األعض�اء،  وبقي�ة  وايل،  ع�ي 
بمضاعف�ة العقوبة الس�ابقة 

بمبلغ 10 ماليني دينار اس�تناًدا 
ألح�كام امل�ادة 68/1، وبدالل�ة 

املادة 51/1 قراًرا قابالً لالستئناف 
ضمن املدة القانونية البالغة س�بعة 

أيام، عىل أن يس�دد مبلغ العقوبة خالل 
مدة 15 يوماً، وتنبيه املومأ إليه بعدم تكرار 

ذلك.

يش�اُر إىل أن لجنة االنضباط كانت قد وجهْت عقوبة 
مالية لرئيس الهيئة اإلدارية لنادي الديوانية، حسني 
العنكويش، مقدارها 5 ماليني دينار اس�تناًدا ألحكام 
امل�ادة 68/1 بدالل�ة امل�ادة 51/1، ويف حال�ة تكراِر 
املخالف�ة يضاعُف املبلغ م�ع اإليقاف ملدة ال تزيد عن 

موسٍم كامل.



تع�رض ري�ال سوس�يداد متصدر 
ال�دوري اإلس�باني لرضب�ة بعدما 
الوس�ط  الع�ب  إصاب�ة  تأك�دت 
املخرضم ديفيد س�يلفا يف عضالت 
الفخ�ذ الخلفي�ة مما س�يبعده عن 
املالعب لف�رة من الوقت.وش�ارك 
م�ع  مباري�ات   8 آخ�ر  يف  س�يلفا 
الجديد  سوس�يداد وس�اعد فريقه 
عىل الف�وز ب� 6 مباري�ات متتالية 
ليتص�در ال�دوري بف�ارق 3 نقاط 
لكن�ه أصيب خ�الل الفوز 1-0 عىل 
قادش.وق�ال سوس�يداد يف بيان إن 

س�يلفا يعاني من ش�د من الدرجة 
األوىل يف عض�الت الفخ�ذ الخلفي�ة 
لكنه لم يوضح فرة غياب الالعب.

وانضم س�يلفا إىل سوس�يداد يف آب 
املايض بع�د فرة حافل�ة باأللقاب 

واإلنجازات مع مانشسر سيتي.
مواجه�ة  ع�ن  س�يلفا  وس�يغيب 
سوس�يداد أمام ألكم�ار يف الدوري 
األوروب�ي الي�وم الخمي�س بينم�ا 
تحوم ش�كوك حول مشاركته أمام 
فياريال يف الدوري املحيل األس�بوع 

املقبل.

كش�ف تقري�ر صحف�ي كتالون�ي، موع�د حس�م 
مستقبل األرجنتيني الوتارو مارتينيز، مهاجم إنر 

ميالن.
وكان الوت�ارو )23 عاًم�ا( قريًب�ا م�ن االنتقال إىل 
برش�لونة، الصي�ف امل�ايض، إال أن نادي�ه رف�ض 
التفاوض عىل قيمة ال�رط الجزائي )111 مليون 

يورو(.
وه�و م�ا أفس�د الصفق�ة، خاص�ًة يف ظ�ل األزمة 

االقتصادية التي أحدثها فريوس كورونا.
وال زال الوت�ارو يحظ�ى باهتمام البارس�ا، وكذلك 
مانشس�ر س�يتي وري�ال مدري�د، بيم�ا يتقاىض 
راتًبا س�نوًيا قدره 2.2 مليون يورو فقط من إنر، 

ويرتبط بعقد حتى صيف 2023.
وبحس�ب صحيف�ة »س�بورت« الكتالوني�ة، ف�إن 
مس�ؤويل النرياتزوري سيعقدون جلسة مع ممثيل 

الوتارو، يف منتصف كانون االول املقبل.
ويرغب النادي يف تعدي�ل عقد الالعب، وكذلك إلغاء 
الرط الجزائي، الذي سيرسي العمل به من جديد، 

بدًءا من كانون الثاني.
يف املقاب�ل، يريد ممثلو الوت�ارو زيادة راتبه إىل 7.5 
مليون يورو، يف املوس�م، لك�ن يف ظل أزمة كورونا، 

فإن االتفاق عىل 6.5 مليون سيكون جيًدا أيًضا.
ويتمس�ك إنر باإلبق�اء عىل الوت�ارو، حيث يعتقد 

املسؤولون أنه مستقبل النادي.

أب�دى مهاجم مي�الن، زالت�ان إبراهيموفيتش )39 
عاما( اس�تعداده للع�ودة إىل منتخب ب�الده بعدما 
اعتزل اللعب دوليا قبل أربع سنوات، رغم أنه أشار 
إىل أن الخط�وة األوىل يج�ب أن يتخذه�ا املدرب يان 
أندرس�ون. وق�ال الالع�ب يف مقابلة م�ع صحيفة 
)افتونبالدي�ت( »إذا اتص�ل ب�ي، فس�أجيب عليه: 
أعطني الوقت، يجب أن أفكر يف األمر. لكن يجب أن 
يقولها هو. ألنه إذا كان يعتقد أنني كبري جدا، فأنا 
لس�ت مهتما. لكن�ه إذا كان يعتقد أنني أس�تطيع 

املساهمة بيشء، فسأفكر يف األمر«. 
ال�ذي يتص�در ج�دول  إبراهيموفيت�ش،  وحص�ل 
الهداف�ن يف إيطاليا مع مي�الن، للمرة الثانية عر 

عىل جائزة »الكرة الذهبية« ألفضل العب س�ويدي 
للعام املقدم�ة من اتحاد الكرة والصحيفة املش�ار 
املنتخ�ب  ه�داف  إبراهيموفتي�ش،  وق�رر  إليه�ا. 
الس�ويدي برصيد 62 هدفا يف 116 مباراة، االعتزال 
دولي�ا بع�د كأس الي�ورو 2016، ومن�ذ ذلك الحن 
أمل�ح بالفع�ل يف مناس�بتن إىل أن�ه قد يع�ود، رغم 
أن كل يشء يف النهاي�ة كان يتعل�ق بوضع�ه كوجه 
لحملة إعالنية. يش�ار إىل أن هن�اك توتر يف العالقة 
ب�ن إبراهيموفتيش واملدرب الح�ايل للمنتخب، يان 
أندرسون، حيث انتقده املهاجم قبل عام عىل سبيل 
املث�ال لع�دم إدراجه العب�ن من أص�ول أجنبية يف 

قائمته األوىل عندما توىل املنصب. 

وعندم�ا ترك أندرس�ون الع�ب وس�ط يوفنتوس، 
ديان كولوسيفس�كي، ال�ذي له أص�ول مقدونية، 
خ�ارج التش�كيلة األساس�ية قبل أس�ابيع، اعترب 
إبراهيموفيت�ش ع�رب مواقع التواص�ل االجتماعي 
أن ه�ذا يمث�ل »ع�ار« و«إثبات« جدي�د عىل وجود 
»أشخاص غري أكفاء خنقوا« كرة القدم السويدية. 
وع�ن ه�ذه الترصيحات، ق�ال الالع�ب ذو األصول 
البوس�نية الكرواتية »أنا ال أعرف�ه ، لم أحكم عليه 

بشكل ش�خيص قط. كانت كلماتي 
حكما ع�ىل القائمة الت�ي أصدرها. 
وم�ا زالت ع�ىل رأيي. أش�عر أن كل 
يشء طوال 20 عاما قد تهدم يف يوم. 

ه�ذا  ه�ل 
يزعجن�ي؟ 

يزعجني«  نعم، 
. وأكد »بالطبع أفتقد 

أري�د  الوطن�ي..  املنتخ�ب 
الخروج بالقميص األصفر. من 

ال يفتق�د ذل�ك فهو أنهى مس�ريته 
بالفعل، وأنا لم أفعل«.

إبراهيموفيتش يبدي استعداده للتراجع عن االعتزال الدولي 

ريال مدريد 
وبرشلونة 

يترقبان اجتماع 
إنتر الحاسم
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أعل�ن االتح�اد ال�دويل لك�رة الق�دم »فيف�ا«، قائمة 
األسماء املرش�حة للحصول عىل جوائز األفضل لعام 

.2020
ويق�دم الفيفا 7 جوائ�ز مختلفة، ب�ن أفضل العب 
والعب�ة وأفض�ل م�درب ومدرب�ة وأفض�ل ح�ارس 
وحارس�ة مرم�ى، باإلضاف�ة إىل أفض�ل هدف خالل 

العام.
وم�ن املق�رر أن يت�م اإلع�الن ع�ن األفض�ل من بن 
األس�ماء املرشحة يف حفل افرايض يقام يوم 17 من 

شهر كانون املقبل.
وجاءت األسماء املرشحة للجوائز املختلفة كالتايل:

جائزة أفضل العب:
- تياج�و ألكانت�ارا )إس�بانيا - باي�رن ميوني�خ / 

ليفربول(
- كريستيانو رونالدو )الربتغال - يوفنتوس(

- كيفن دي بروين )بلجيكا 
- مانشسر سيتي(

ليفاندوفس�كي  روب�رت   -
)بولندا - بايرن ميونخ(

 - )الس�نغال  مان�ي  س�اديو   -
ليفربول(

- كيليان مبابي )فرنس�ا - باريس 
سان جريمان(

 - )األرجنت�ن  مي�ي  ليوني�ل   -
برشلونة(

- نيمار دا س�يلفا )الربازي�ل - باريس 
سان جريمان(

- س�ريجيو رام�وس )إس�بانيا - ري�ال 
مدريد(

- محمد صالح )مرص - ليفربول(
- فريجيل فان دايك )هولندا - ليفربول(.

»فيفا« يعلن قوائم المرشحين لجوائز األفضل في 2020
أصبح النرويجي إيرلينج هاالند أصغر العب يف تاريخ 
دوري األبط�ال يس�جل 15 هدفا، بع�د إحرازه هدفن 

الثالثاء خالل مواجهة كلوب بروج.
ووص�ل مهاج�م بروس�يا دورتموند الصاع�د إىل رقم 
16 هدف�ا وعم�ره 20 عاما و126 يوم�ا، ليتفوق عىل 
الفرن�ي كيلي�ان مبابي العب باريس س�ان جريمان 
ال�ذي وصل له�ذا العدد م�ن األهداف بعم�ر 20 يوما 

و306 أيام.
وتف�وق هاالند ع�ىل النجم األرجنتين�ي ليونيل ميي 
الذي س�جل نفس الع�دد من األهداف لك�ن بعمر 21 

عاما و288 يوما.
وأح�رز مهاج�م دورتمون�د 16 هدف�ا يف 12 مب�اراة 
خاضه�ا مع فريق�ه يف البطولة، وقد س�جل يف جميع 
املواجه�ات األربع الت�ي لعبها الفري�ق األملاني يف دور 
املجموع�ات من التش�امبيونزليج س�تة أه�داف هذا 

املوسم.

أن�ه  يوفنت�وس،  مهاج�م  مورات�ا،  ألف�ارو  اإلس�باني  ي�رى 
أصب�ح متكام�اًل أكث�ر من ذي قب�ل، وذلك بعد هدفه يف ش�باك 
فرينكف�اروزي، يف الجول�ة الرابع�ة ل�دور املجموع�ات بدوري 

أبطال أوروبا.
وق�اد موراتا يوفنت�وس للتأهل إىل ثمن نهائ�ي األبطال، بعدما 
س�جل هدًف�ا يف الدقيقة 90 )2 � 1( حس�م به النق�اط الثالث 

للسيدة العجوز.
وقال موراتا يف ترصيحات لش�بكة »سكاي س�بورت إيطاليا«: 
»كان�ت مباراة معقدة، نعلم أن جميع املباريات صعبة يف دوري 

األبطال، لكن الفوز هو أكثر ما يهمنا«.
وأضاف: »املش�كلة يف دوري األبط�ال هي أنه إذا كان لديك وقت 

قليل من التحضري، فإنك تخاطر بالنتيجة«.
وتابع: »لم يتغري يشء داخيل، لقد قلت مرات عديدة، أنت تتعلم 
ط�وال حيات�ك املهنية، أنا الع�ب أكثر تكام�اًل اآلن، عندما كان 
عم�ري 22 عاًما، لم أكن أهتم إال عندما تقرب الكرة مني، لكن 

اآلن ما زلت أكثر تركيزًا، ويمكن أن تكون كل كرة حاسمة«.
وختم: »أتيحت يل فرصة اليوم، جاءت عىل رأيس، كنت محظوًظا 
بالهدف، ولم يحالفني الحظ يف فرصة أخرى ارتدت من القائم، 

كل يشء متوازن«.

سوسيداد يؤكد إصابة سيلفا تشيلسي يسعى لتمديد بقاء تياجو سيلفا

هاالند يتفوق 
اهتمت الصحف اإلنجليزية بفوز مانشس�ر يونايتد عىل إسطنبول باشاك شهري الركي على ميسي ومبابي

4-1 يف دوري أبطال أوروبا، إىل جانب فوز تشيلي عىل رين وتأهله إىل دور ال�16.
وعنون�ت صحيف�ة »دي�يل إس�كربيس« »ت�رصف راق.. برون�و الثائ�ر يه�دي تس�ديدة 
الهاتريك«، يف إش�ارة إىل تس�جيل النجم الربتغايل هدفن وبعد حصول مانشسر يونايتد 
ع�ىل ركلة ج�زاء كان بإمكانه تنفيذها ليس�جل الهاتريك، إال أنه ترك التس�ديدة لزميله 
ماركوس راشفورد.ويف الجانب كتبت: »جريو يصعد بالبلوز إىل دور ال�16«.أما صحيفة 
»م�ريور« فعنون�ت: »إبهام خاص.. صاعق�ة برونو تضع اليونايت�د يف القيادة مع تقدم 
رج�ال سولس�كاير«.ويف الجانب كتبت: »جريو مهاجم للعصور«.كما كتبت يف األس�فل: 
»الخ�وف املق�دس.. مدربو األندي�ة الكربى يف رصاع مرير بس�بب جدولة الكريس�ماس 
املروعة«.ومن جانبها عنونت »س�تار سبورت«: »برو الرسيع.. أويل ممتن لثنائية نجمه 
املبكرة«.وبدوره�ا كتبت صحيف�ة »التايمز«: »لفتة فرينانديز الطيبة«، يف إش�ارة ركلة 
الجزاء التي تركها لراش�فورد.وعنونت أيًضا: »قواعد س�لوك صارمة لعودة الجماهري.. 

طرد الجماهري يف الخارج عند خرق القوانن«.

موراتا:
 أصبحت أكثر تكامال

لفتة برونو وتأهل تشيلسي في صدر صحف إنجلترا 

دخل تش�يلي يف مفاوضات مع أحد أهم نجومه هذا املوس�م من أجل 
إطالة فرة بقائه يف الفريق، وفقا ملا أكدته تقارير صحفية. 

وذك�ر موقع »توتو مريكاتو« أن تش�يلي يجّهز عرضا جديدا، لإلبقاء 
ع�ىل خدمات قل�ب دفاعه الربازييل تياجو س�يلفا حتى نهاية املوس�م 
2021-2022.وتعاقد تش�يلي مع س�يلفا )36 عاما(، بدون مقابل يف 
فرة االنتق�االت الصيفية املاضية، بعدما انته�ى عقد الالعب الربازييل 
مع فريقه السابق باريس سان جرمان. وقدم سيلفا مستويات مميزة 
مع تش�يلي، ونال إعجاب املراقبن والنقاد، كما ارتدى شارة القائد يف 
مناس�بات عدة، األمر الذي دف�ع إدارة النادي اللندني إىل محاولة تمديد 
فرة بقائه مع الفريق إىل ما بعد املوس�م الحايل.وعقد سيلفا الحايل مع 
تش�يلي يحتوي عىل خيار التمديد لسيلفا ل�12 ش�هرا إضافيا، وهو 

بند يسعى تشيلي لتفعيله خالل املفاوضات مع الدويل الربازييل.



املراقب العراقي / خاص...
س�يقيم االتحاد الع�ام لالدباء والكتاب ف�رع البرصة 
مش�غل القصة القصرية االول يف مطلع الش�هر املقبل 

بارشاف القاص الكبري محمد خضري.
وقالت رئيس�ة منت�دى اديبات البرصة جن�ان املظفر 
تفعي�ل  أج�ل  العراقي(:م�ن  يف ترصي�ح ل)املراق�ب 
املش�هد الثق��ايف يف مدينة البرصة، وبغية مد جس�ور 
اإلبداع بني ال�رواد واملبدعني يف مجال القصة القصرية 
واألكاديمي�ني، واملوهوب�ات يف مج�ال كتابته�ا يدعو 
منت�دى أديب�ات الب�رصة يف اتحادنا، كاتب�ات القصة 
القص�رية الراغب�ات باملش�اركة يف ) مش�غل القص�ة 
 ( ب  الخ�اص  األوىل  ال�دورة   ) الس�نوي  القص�رية 
التجربة النس�وية ( ) التقانات /الشهادات/املراجع(، 
إىل مراس�لة صفح�ة أديب�ات الب�رصة لغ�رض تثبيت 

أسمائهن كمشاركات. 
واضاف�ت: س�ينعقد املش�غل يف مبن�ى اتح�اد األدباء 
والكّت�اب يف الب�رصة يف )قاع�ة محمود عب�د الوهاب 
)للفرتة من األربعاء 2 / 12 ولغاية السبت 5/ 12 من 
العارشة صباح�ا إىل الواحدة ظهرا، ع�دا يوم الجمعة 

سيكون اسرتاحة.
واش�ارت اىل ان إدارة املش�غل س�تتكون م�ن الكاتبة 
منتهى عمران والشاعرة أس�ماء الرومي وبمساهمة 

نخبة من األساتيذ املختصني:
- القاص محمد خضري

- الناقد د. سلمان كاصد
- الكاتب د. عقيل عبد الحسني

- د. عالء هاشم العبادي
- د. عادل عبد الجبار

وختمت :كما سيش�اركنا – املشغل - نخبة مميزة من 
القاصات والقاصني يف البرصة .

دالل الكرعاوي

املراقب العراقي/ متابعة...
ح�ددت اللجن�ة التحضريي�ة ملعرض 
العراق الدويل للكتاب يوم التاسع من 
كان�ون األول املقبل، موع�ًدا الفتتاح 
املعرض ، تح�ت عنوان دورة »مظفر 
النواب«، بمش�اركة 300 دار من 21 

دولة. 
وذكر بيان تلق�ت )املراقب العراقي( 
نس�خة من�ه أن »العاصم�ة بغ�داد 
تحتض�ن للفرتة م�ن 9 – 19 كانون 
األول املقب�ل، معرض الع�راق الدويل 
الن�واب(«،  )مظف�ر  دورة  للكت�اب، 
ويقام املعرض، وبالتعاون مع وزارة 
الثقافة والسياحة واآلثار وبالتنسيق 
م�ع جمعي�ة النارشي�ن والكتبي�ني 
العراقي�ني، ع�ى أرض معرض بغداد 

الدويل يف املنصور«.
وأوض�ح البي�ان أن�ه »سيش�ارك يف 
املع�رض أكثر م�ن 300 دار نرش من 
21 دول�ة عربي�ة واجنبي�ة وتض�م 

أجنحته نح�و مليون عن�وان يغطي 
مختلف امليادي�ن املعرفية واالبداعية 

والفنية«.
وتاب�ع »يفتت�ح املع�رض أبواب�ه يف 

تمام الس�اعة 10 صباًحا ويس�تمر 
إىل الس�اعة 10 مس�اًء خ�الل االحد 
ع�رش يوًم�ا، وس�يحتضن ع�رشات 
والثقافي�ة  الفني�ة  الفعالي�ات 

واإلعالمية، بضمنها أمسيات الرقص 
الشعبي والغناء والش�عر، باإلضافة 
يف  ون�دوات  حواري�ة  ط�اوالت  إىل 
موضوع�ات متنوعة، كما ستش�ارك 
الفنية  في�ه، ع�رشات الش�خصيات 

والثقافية العراقية والعربية«.
وأشار البيان إىل أن »املعرض سيقام 
يف خم�س صاالت كب�رية، ويخصص 
الش�ارع ال�ذي يفصل ب�ني الصاالت 
للكتبيني وباعة نوادر الكتب يف شارع 
املتنبي، وأفض�ل املقاهي املعروفة يف 

البلد«.
وأكد البيان أن »إدارة املعرض اتخذت 
إج�راءات احرتازية مش�ددة للوقاية 
م�ن جائح�ة كورونا، حيث س�توفر 
الكف�وف والكمام�ات باإلضاف�ة اىل 
بوابات تعفري ذكي�ة واجهزة لتعقيم 
اله�واء داخ�ل الصال�ة، م�ع وض�ع 
الخاص�ة  وامللصق�ات  االش�ارات 

بالتباعد االجتماعي«.

300 دار نشر ومليون عنوان في معرض العراق الدولي للكتاب

قصتان قصيرتان جدا

A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r
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بلند الحيدري.. صاحب الحداثة المقترنة بالفلسفة والساعي نحو »االستقاللية الشعرية«
الشاعر الكردي العاشق للغة العربية 

الحيص بيص

أب�و الفوارس، س�عد بن محمد بن س�عد ب�ن الصيفي 

التميم�ي، امللقب ش�هاب الدين، أديب وش�اعر وفقيه 

مش�هور من أهل بغ�داد، كان من أعل�م الناس بأخبار 

العرب ولغاتهم وأشعارهم، لقب بحيص بيص.

َملْكنا فكان الَعْفو منَّا َسجيًَّة

ا ملْكُتْم ساَل بالدَِّم أْبَطُح فلمَّ

وَحلَّلُْتُم قتَل األسارى وطالَما

َغدْونا عن األْسى َنعفُّ ونصَفح

فحْسُبُكُم هذا التَّفاوُت بْيَننا

وكلُّ إِناٍء بالذي فيِه َيْنَضُح

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

مالكوم إكس 
أس�وأ أنواع األل�م ال يأتي من أعدائك، ولكن من األش�خاص 
الذي�ن تث�ق به�م وتحبه�م. إن كنت س�تتوقف ع�ن يشء، 
فتوق�ف عن الكس�ل، وتوقف ع�ن اختالق األع�ذار، وتوقف 
عن انتظ�ار الوقت املناس�ب. الخط�وة األوىل للنجاح تكمن 
يف رفضك لالستس�الم للظ�روف املحيط�ة. ال تجعل طيبتك 
كتاباً مفتوحاً، فهناك أش�خاص ال يس�تحقون حرفاً منها. 
كن مس�تعّداً لتلقي الصدمات فالحياة مفاجآت، فقد تأتيك 
من البعيد وقد تأتي م�ن أقرب الناس إليك. الحياة ال تصبح 
أسهل، أنت من تصبح أقوى. الثقة كاإلنسان، سنوات لتكرب 
وثوان لتموت. الخيبة األوىل موجعة، أّما البقية فهي دروس 
تقوي�ة ال أكثر. إذا ل�م تتقن فن التجاهل، س�تخرس الكثري 

وأولهم عافيتك.

وقال الهنداوي يف مقال خص به )املراقب 
العراقي(:لم يرتدد الش�اعر العراقي بلند 
الحيدري م�ن إخبارن�ا مراراً بأن�ه تأثر 
يف ش�بابه بالتي�ار البودلريي يف الش�عر 
العرب�ي ممث�اًل خاصة بمحمود حس�ن 
إس�ماعيل والياس أبو ش�بكة وعمر أبو 
ريش�ة وس�عيد عقل اىل جانب اإلعجاب 
املبكر بقصائد ش�عراء املهج�ر النابضة 
وذاتية،وعواط�ف  ح�ارة  بوجداني�ة 
رومانس�ية جّياش�ة بامل�رارة والغرب�ة 
ح�ول  والدائ�رة  واملنف�ى،  والضي�اع 
موضوعات »فلسفية« مجردة وغامضة 
والخل�ود  وال�روح  والفن�اء  كالحي�اة 
والزم�ان والع�دم وه�و ما مّي�ز قصائد 
»همس الجنون« مليخائيل نعيمة خاصة 

وكانت عامل شهرته الرسيعة.
واض�اف :والح�ال إن ه�ؤالء جميعاً هم 
ج�رس ثورة الحداث�ة النوعي�ة التي أدت 
اىل تطور الش�عر العرب�ي الحديث الحقاً 

عى يد بدر شاكر السياب ونازك املالئكة 
وبلن�د الحيدري وعب�د الوه�اب البياتي 
ومحمود الربيكان وأيضاً حسني مردان، 
كل يف مجال�ه ويف خض�م مخاض معقد 
تمام�اً كمخاض الثورة التي جرت داخل 
الش�عر الفرنيس يف القرن التاس�ع عرش 
وأدت إىل ظه�ور تي�ار الحداث�ة فيه عى 
ي�د بودلري ورامبو وفريل�ني ولوتريامون 
زورث  ورد  لع�ب  فيم�ا  وماالرمي�ه 
وكولريدج وش�ليل وكيتس وبريون الدور 

نفسه يف الشعر االنكليزي. 
وتاب�ع :ويف تأكيد عى األبع�اد التلقائية 
والعاطفية ل�روح تلك الحقب�ة املقرتنة 
باألزمات العاملية الكربى واالستفهامات 
الكوني�ة واله�زات الش�املة والتمردات 
العميقة، يرد هذا النّص عى لس�ان بلند 
الحي�دري: »هنالك يف بغ�داد األمس كان 
الواح�د مّنا يح�اول أن يجد مل�ا تراكم يف 
نفس�ه م�ن قلق وهل�ع وخيبة متس�عاً 

جدي�دة  قيم�اً  في�ه  يثب�ت  األدب  يف 
وتفهم�ه  أحاسيس�ه  م�ع  تتناس�ب 
العاطفي ملش�اكل العال�م. كان العالم 
يتحدث بص�وت مبحوح ع�ن جريمة 
قت�ل مرعب�ة حدث�ت يف هريوش�يما، 
وع�ن انتحار كاتب أملان�ي يف الربازيل، 
وعن طال�ب بعث برس�الة إيل الرئيس 
األمريكي يس�أله عما إذا كان عليه أن 
يتّم دراس�ته بعد أن اخرتع�ت القنبلة 
الذري�ة. وكانت صحف بغ�داد تتحدث 
بنش�ارة  الدقي�ق  خل�ط  تاج�ر  ع�ن 
الخش�ب وقّدم خليطه خبزاً للناس... 
كان�ت تحملنا قصاصات من ورق عرب 
أمس�يات كثرية من مقهى إىل مقهى، 
الجدي�دة،  املحاول�ة  إىل ه�ذه  لنس�تمع 
وننتقد تل�ك القصيدة ونح�ن نحاول أن 
نفلس�ف العالم من حولنا. وظّل البعض 
مّنا يحاول يائس�اً أن يوفق بني ماركس 

ونيتشه لينتشل نفسه من رصاع مر« .
: ان بلن�د الحي�دري مول�ود يف  واكم�ل 
1926/9/26 لعائل�ة كردي�ة ميس�ورة 
تقطن ما بني أربيل والس�ليمانية إذ كان 
وال�ده ضابط�اً يف الجي�ش العراقي فيما 
والدت�ه هي فاطمة بن�ت إبراهيم أفندي 
الحيدري الذي كان يشتغل منصب شيخ 
اإلسالم يف إسطنبول. لكن الثابت أن بلند، 
ويعني »ش�امخ« باللغة الكردية، والذي 
لم يش�أ إكمال دراس�ته الثانوي�ة آنذاك، 
كان كث�ري الق�راءة يف ش�بابه للنصوص 
األدبي�ة والفكرية املرتجم�ة املتوفرة ثم 
ص�ار معجب�اً أش�د اإلعجاب بالش�اعر 
والش�اعرين  بودل�ري  ش�ارل  الفرن�يس 

السوري عمر أبو ريشة واللبناني الياس 
اب�و ش�بكة ب�ل ح�اول يف االربعيني�ات 
استلهامهم يف شخصيته كما أبدع بعض 
القصائ�د الرومانس�ية العمودية يف تلك 
الس�نوات مما يجعله س�لفاً م�ن أوائل 
املجددي�ن يف بنية القصي�دة العمودية يف 

العراق باتجاه الرومانسية األصلية. 
واش�ار اىل ان النزعة القوية اىل الدرامية 
الرومانسية واىل كرس جاهزية الكلمات 
والع�روض واملوس�يقى الداخلية، وامليل 
الوح�دة  مش�اعر  إع�الء  اىل  الجام�ح 
والصم�ت تؤك�د هاج�س بلن�د املبك�ر 

نحو »االس�تقاللية الش�عرية« كما نحو 
وض�ع بصمت�ه العراقي�ة الخاص�ة عى 
تل�ك القصي�دة وكل قصائ�د مجموعته 
األوىل »خفق�ة الط�ني« ما جع�ل مارون 
عبود يقول »ليس فينا من قدر الصمت، 
واستوحاه.. كما استوحاه هذا الشاعر، 
وق�ل يف األدب العرب�ي م�ن أوح�ت إليه 

الطريق ما أوحت إىل بلند الحيدري«.
وتلميح�ات  مقارن�ات  إن  الواق�ع،  ويف 
باهتة كهذه، والت�ي رددها بعض النقاد 
املتعجل�ني، تب�دو قرسي�ة نظ�راً اىل أنها 
تس�تهدف غالباً، لس�بب أو آخر، إغفال 
أصالة وديناميكية الطاقة الشعرية لهذا 
الشاعر يف تلك املرحلة التاريخية املتزامنة 
مع أج�واء صدمة الحرب العاملية الثانية 
التي اس�تمرت لسنوات وشهدت مرصع 
املاليني منتصف اربعينيات القرن املايض 
حيث كانت مش�اعر فقدان األمل تسود 
العال�م ال س�يما العال�م العرب�ي ال�ذي 
خرج إنس�انه محبطاً سياسياً وعاطفياً 
وهو م�ا عرب عن�ه الش�عراء والفنانون 
أبرزه�ا  متم�ردة،  وح�ركات  بتي�ارات 
ش�عراء املهجر وجماع�ة أبولو وغريهم 
الذي�ن ع�رب كتاباته�م الخاص�ة وع�رب 
ترجم�ة النصوص األدبي�ة األوروبية اىل 
عيل محمود ط�ه ، وإبراهيم ناجي وأبي 
ش�بكة عى وج�ه العربية، س�اهموا يف 
انبثاق تيار رومانيس يف املنطقة والعراق 
عرب عنه عدد من القصائد املهمن نرشت 
يف الجرائ�د العراقية واملج�الت العربية ، 
وبعضه�ا نرشت خ�ارج الع�راق ، منها 
أه�م قصائ�د )أزهار ذابلة( للس�ياب، و 

)عاش�قة الليل( لن�ازك املالئك�ة وأيضاً 
األول  الحي�دري  بلن�د  دي�وان  قصائ�د 
)خفقة الطني( ال�ذي كان بمثابة إعالن 
ع�ن والدة ش�اعر كب�ري ل�م ين�ف يوماً 
اس�تفادته ليس من سابقيه وحسب بل 

من معارصيه أيضاً.
ولفت اىل ان الحيدري قال يف محارضة 
ل�ه: »يف تل�ك الف�رتة نش�أنا بالق�رب 
م�ن تجرب�ة الجواهري، والي�اس أبي 
ش�بكة، وعمر أب�ي ريش�ة، ومحمود 
تجرب�ة  وكذل�ك  إس�ماعيل..  حس�ن 
ش�عراء املهج�ر، وال س�يما إيلي�ا أبو 
مايض ونس�يم عريض�ة. وكنا نحاول 
أن نلتق�ي ونف�رتق يف آن واح�د.. ألن 

الع�رص كان يم�ر بمنعط�ف، وهذا 
املنعط�ف كان يجم�ع ويف�رق يف 
آن واح�د.. وإذا كنتم تس�ألونني 
عن املضمون، فإنه بال ش�ك هو 
الذي يغري الش�كل، ولكن ليس 
بالرضورة أن يكون املضمون 
تجدي�داً تقدمي�اً.. م�ا نقوله 
نحن يف التجديد يف الشكل قد 
ال يكون تقدمياً، ولكن ثمة 

تغيرياً  مضام�ني فرض�ت 
»..وخت�م  يف األش�كال 

الحيدري  :ان 
ومث�ل غ�ريه 

م������ن 
حرك��ة  رواد 

الش�عر العرب�ي 
ي�ث  لح����د ا

ل�ه،  املعارصي�ن 

ف�إن ش�عر بلن�د ع�رّب ع�ن الش�عور 
بالخيبة الذي اكتن�ف العرص الحديث 
يف فرتة ما بعد الحرب العاملية الثانية، 
كما ع�رّب عن ذلك الش�اعر الربيطاني 
ترج�م  ال�ذي  س�تيوارت  وديزمون�د 
أش�عار بلند الحيدري اىل اإلنكليزية يف 

عام 1950.

المراقب العراقي / القسم الثقافي 
                         يرى الناقد د. حسني الهنداوي ان الشاعر 
بلنسسد الحيسسدري كان مسسن اوائسسل السسساعني اىل كسسر 
جاهزية الكلمات والعروض والموسسسيقى الداخلية، 
الوحسسدة  مشسساعر  إعسساء  اىل  الجامسسح  الميسسل  ولديسسه 

والصمت تؤكد هسسسسساجس بلند المبكسسسسسسر
 نحو »االستقالية الشعرية«.

شبح النافذة 

خلف النافذة ....انا ....وذاك ،العالم الخارجي ،وتلك الروح التي يف 
انا ..تحاول تكس�ري زجاج النافذة ، ورذاذ املطر عى نافذتي ،كانه 
يمتزج مع قطرات  العرق عى جبيني ،كحمى داخلية اشعر بها .
 هل تستطيع الخروج ؟! كماتستطيع الهذيان ،حني تهذي روحي 
وتصب عرقا .وترى خلف زجاج النافذة شبحا غري مألوٍف  ابدا . 

م�اذا يري�د مني ؟! هل أج�رُؤ عى الخروج ، بل ه�ل تجرُؤ روحي 
عى فعل ذلك؟!

يالحماقتي نس�يت ان روحي  تخىش تلك االش�باح خلف نافذتي، 
التملك الجراة للخروج ،تخىش مقابلة الغرباء؛ولكن

مالهذا الشبح خياله ساكنا ؟!
لَم ال يتحرك ؟!،اليعدو؟!،اليقفز؟!  ،اليبتس�م؟! ،الينادي؟!،اليلوح 

ولو بيده؟!،
من هذا الشبح الضئيل؟! الذي ينظر يل فقط ،

كال كال  اليس�تحق ان ُتكرس زجاج نافذتي ألجله، فليبتعد ،الشان 
يل به ،فليبتعد ،فليبتعد ،فليبتعد .

روح
يف منتصف الطريق  ، ادار وجهه ،فرأى شبحا ابيَض ينئ وجعا

ينادي بصوت  خافت بأسمه :يااااااااقطعة قلبي.
فهرول مرسعا إلحتضانه قائال : لبيِك ياحلوتي.

واغم�ض عيني�ه وش�د يف ضلوع�ه ،وطبط�ب بروح�ه ،وتنفس 
الصعداء.

محمد خضير يشرف على مشغل 
القصة القصيرة األول في البصرة

املراقب العرااقي/ متابعة...
كت�اب جون فرييل  »نور م�ن الرشق.. كيف 
س�اعدت عل�وم الحض�ارة اإلس�المية ع�ى 
تشكيل العالم الغربي« ترجمة الدكتور أحمد 
فؤاد باش�ا، تدور أحداثه ع�ى خلفية بوتقة 
انصه�ار الثقاف�ات املعني�ة وتختتم برتاجع 
العرص الذهبي لإلس�الم، ما دف�ع الغرب إىل 
نسيان الدين املستحق للعالم اإلسالم وتأثري 
الحضارة اإلس�المية ىف العصور الوسطى ىف 

تشكيلها. بدايات العلم الحديث.
قب�ل عرص النهضة األوروبي�ة بوقت طويل، 
بينم�ا كان العال�م الغرب�ي يقب�ع فيما كان 
يطلق عليه ذات يوم »العصور املظلمة«، كان 
العال�م العربي مش�تعاًل باملعرف�ة واالخرتاع 
خ�الل  م�ن  الذهب�ي،  ع�رصه  يف  واإلب�داع 
املنجم�ني واألطباء والفالس�فة والرياضيني 
والكيميائي�ني ىف العال�م اإلس�المى، تم نقل 
هذه املعرفة من س�مرقند وبغداد إىل قرطبة 
وخارجها، مم�ا أثر عى املفكري�ن الغربيني 
كوبرنيك�وس  إىل  األكوين�ي  توم�اس  م�ن 

وس�اعد يف إله�ام الظاه�رة الثقافية لعرص 
النهضة.

يصح�ب هذا الكت�اب القارئ مع�ه ىف رحلة 
ثقافي�ة تنويرية فريدة يتع�رف خاللها عى 

ال�دور الرائ�د للحض�ارات القديم�ة عام�ة، 
والحض�ارة العربي�ة اإلس�المية ع�ى وج�ه 
الخص�وص، ىف إعادة تش�كيل العالم الغربى 
منذ بدايات عرص النهض�ة األوربية الحديثة 

والثورة العلمية والصناعية التالية لها .
فبينم�ا كان�ت أوروب�ا مكفن�ة ىف ظلم�ات 
العص�ور الوس�طى، كان علم�اء الحضارة 
العربية اإلسالمية يتابعون أبحاثهم لتطوير 
الت�ى حصلوه�ا م�ن  املع�ارف والتقني�ات 
القدماء، ث�م كانت الرتجمات من العربية اىل 
الالتيني�ة دافعة وتحفيز لح�دوث التطورات 
التى أدت اىل االنجازات العلمية والتقنية التى 

تجنى البرشية ثمارها اليوم.
يش�ار إىل أن املؤل�ف م�ن أكث�ر م�ن قام�وا 
إضف�اء الصبغة االس�المية، أو العربية، عى 
العلوم والتقنيات املختلفة ىف مواضع عديدة، 
وينبغ�ي أن يفه�م ه�ذا ع�ى أس�اس ثقايف 
مح�ض - نس�بة اىل الحضارة االس�المية أو 
الحضارة العربية - وليس له أى مدلول دينى 

أو عرقى معني.

»نور من الشرق« كيف ساعدت الحضارة اإلسالمية في النهضة األوروبية

املراقب العراقي/ خاص...
وتق�ع ه�ذه الرواي�ة يف 352 صفحة م�ن القطع 
املتوس�ط حيث تتن�اول الجريمة الت�ي حصلت يف 
الع�راق يف ف�رتة الحصار االقتص�ادي عام 1991. 
ويمت�د الفض�اء الزمن�ي للرواية م�ن صيف عام 
1994 حتى بداية عام 1995 مع استهالل وتعقيب 
وخاتمة لتسري بالحكاية الرئيسة والثانوية إىل ما 
حصل بع�د تغيري النظ�ام وبالتحديد ع�ام 2009 
وصوال إىل الوقت الح�ارض. أما مكان الرواية فهو 

مدينة »الكرامة« املخيالية.
وم�ن جانب�ه يق�ول الروائ�ي عم�ار الثوين�ي يف 
ترصي�ح ل�)املراق�ب العراق�ي( ان »ه�ذه الرواية 
ربم�ا تمث�ل أه�م أعم�ايل الروائية الت�ي حرصت 
خالله�ا عى تقديم ثيمة متفردة عن أغلب روايات 
الجريمة عربيا وعامليا، حي�ث تركز هذه الروايات 
ع�ادة ع�ى جريمة واح�دة ويبحث الق�ارئ طول 
ال�رسد ع�ن هوية القات�ل أو داف�ع الجريمة. وما 
يمي�ز هذه الرواية أنها تغ�وص يف تفاصيل الحياة 
النفس�ية واالجتماعية لشخصيات متعددة تعيش 
يف م�كان ال وجود له يتحول بني عش�ية وضحاها 
إىل واح�د م�ن أكث�ر مدن الع�راق س�خونة بعدما 

يتدخ�ل مكتب الرئي�س العراقي ملعرف�ة الدوافع 
وراء ه�ذه الجرائم.«ه�ذا وس�تتوفر الرواي�ة يف 
العدي�د من املكتب�ات يف الجزائ�ر والوطن العربي 
إضاف�ة إىل منافذ البيع عرب ش�بكة االنرتنت مثل 
جملون وفرات ونيل.وتقول مديرة دار ميم للنرش 
آسيا عيل موىس، ، »نحن يف دار ميم للنرش سعداء 
بإطالق هذه الرواية التي نرى أنها تشكل إضافة 
مهم�ة للرواي�ة العربي�ة م�ن خ�الل مضمونها 
العميق الذي يس�لط الضوء ع�ى جرائم متعددة 
حصلت خالل فرتة قصرية يف العراق فرتة الحصار 
االقتص�ادي بعد ح�رب تحرير الكوي�ت. ويف هذا 
العم�ل، اس�تطاع الروائي ع�رب لغة أدبي�ة عالية 
وسد محك�م وأح�داث مش�وقة من رب�ط هذه 
الجرائ�م بدوافع نفس�ية واجتماعي�ة وتاريخية 
وسياس�ية وكنتيجة للحرب واآلثار املفجعة التي 

ترتكها يف املجتمع.«
وأضافت، »تتميز هذه الرواية إضافة إىل املضمون 
العميق بالعديد من تقني�ات الرواية الحديثة التي 
وظفها الروائي لتقديم نص محكم ومتكامل. من 
بني هذه التقنيات االستباق واالسرتجاع والحكاية 
داخ�ل الحكاي�ة وتعدد الص�وت ال�رسدي ما بني 

الراوي غ�ري العلي�م والعلي�م والنهاي�ة املفتوحة 
وتقنية »املتوالية القصصية« التي تس�ري بالرواية 
منذ الفصول األُول كأن كل جريمة حادثة مستقلة 
لكن ثم�ة خيط رفيع يربط بينها وصوال للفصول 
األخرية التي تكشف النقاب عن األسباب والدوافع 

لهذه الجرائم.«

» الغول البهي« تؤرشف معاناة العراقيين في عهد الطاغية

أصسسدرت دار ميسسم للنسسرش الجزائريسسة، دار النرش 
المختصة باألعمال األدبية والنقدية والفكرية، 
والمرتجسسم  للسسروايئ  البهسسي«  »الغسسول  روايسسة 

العراقي عمار الثويني.
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التربية و الصحة تشتركان باصعب قرار  »المواجهة«

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

م�ع اق�راب نهاي�ة كل ش�هر يعي�ش 
املوظف�ون يف الع�راق حالة م�ن التوتر 
والضغ�ط .. و خ�ال االش�هر املاضية 
وه�م يصارع�ون ب�ن مطرق�ة وزارة 
املالية وسندان الربملان، بغض النظر عن 
كونهم ضحايا باد الدخل الواحد بعد ان 
س�لم العراق نفسه أس�راً للنفط الذي 
يمثل اكثر م�ن 95 باملئة م�ن ميزانيته 
الس�وق  لتقلب�ات  يرض�خ  وهواآلخ�ر 
واالوضاع السياسية بل واسوأ من ذلك.. 
فإذا اصي�ب الرئي�س االمريكي بمرض 
يهب�ط النفط واذا ش�في يش�فى معه 

ويتنفس العالم الصعداء!
وبعيداً ع�ن العتاب الدائم ب�ن املواطن 
الس�ؤال  يتضم�ن  وال�ذي  ومس�ؤوله 
املتك�رر }أين الصناع�ة؟ واين الزراعة؟ 
واين تعظيم امل�وارد وتعددها؟{ فخال 
االش�هر املاضية بات�ت رواتب املوظفن 
تش�كل أزم�ة دائم�ة يف الب�اد كونه�م 
اصح�اب الدخل الثاب�ت ورتبوا حياتهم 
ع�ى نظ�ام معن تبعث�ر فج�أة بعد ان 
ص�ارت الروات�ب ت�رف كل 50 يوماً 
مم�ا دخلوا رصاعات جديدة مع }طالب 
االيج�ار{ و }مالك املول�د الكهربائي{ و 
}صاحب االس�واق{ وحتى مع عوائلهم 
التي تعتاش عى ما يستلمه هذا املوظف 
االخ�رى  العدي�دة  والتزامات�ه  ش�هرياً 

كاالقساط والسلف وما شابه ذلك.
ال يخف�ى ان عدد موظفي العراق ارتفع 
بعد عام 2003 اىل 700 % وهذا ما اعلن 
عن�ه يف نيس�ان املايض بنك�ن ريكاني 
عندم�ا كان وزي�راً لاعم�ار حي�ث قال 
يف ح�وار متلف�ز، أن »ع�دد املوظفن يف 
الع�راق كان يبل�غ 850 ال�ف موظف يف 
ع�ام 2003 ومع دخولن�ا 2020 اصبح 
العدد يق�ارب 6 ماين ونص�ف املليون 

موظف«.
ذكرناه�ا  الت�ي  الحقائ�ق  خض�م  ويف 
اع�اه اقتح�م رصاع املالي�ة والربمل�ان 
س�احة املوظف الذي بات يتابع التلفاز 
وال�وكاالت االخبارية يف االون�ة االخرة 
بعد ان كان يقيض اوقات فراغه بمواقع 
}السوش�يل ميدي�ا{ ليش�اهد مقط�ع 
مضحك تارة ويلع�ب }البوب جي{ تارة 
اخ�رى، محاوالً اكتش�اف حقيقة تأخر 

استحقاقه املايل.
حي�ث أكد وزي�ر املالية ع�ي عبد االمر 
ع�اوي يف حديث ل�ه إن »م�ا حدث هو 

تراجع  يف صادرات النفط بس�بب اتفاق 
تصدير النف�ط وبالتايل تراجعت االموال 
الروات�ب  ووفرن�ا  للموازن�ة   الداخل�ة 
من خ�ال ما يس�مى الهندس�ة املالية 
او برمج�ة االم�وال  ونجحن�ا يف ذل�ك 
حت�ى بذلن�ا كل جهدنا لتوف�ر االموال 
من جي�وب مالية ونقصد به�ا ايرادات 
متوفرة لدى بعض املؤسسات جمعناها 
بهندس�ة مالي�ة جديدة لتوف�ر االموال 
ووزعن�ا الرواتب ولكن هذه تحصل ملرة 

واحدة فقط«.
 واض�اف »اننا نح�اول ان نوفر الرواتب 
من زيادات اي�رادات املنافذ او الرضائب 
ولكن هذه تتطلب وقتا طويله لزيادتها 
مش�را اىل ان » االحتياط�ي النق�دي يف 
البن�ك املرك�زي ه�ي  ٥٣ ملي�ار  دوالر 
وموجودة  يف بنك االتحاد االمريكي واذا 
م�ا نزل االحتياطي النق�دي اىل ما  دون 
٢٠ ملي�ار دوالر يصب�ح العراق يف وضع 

خطر«.
واس�تدرك قائاً: »اذا لم يصوت مجلس 
الن�واب ع�ى االق�راض ق�د نذه�ب اىل 
خي�ارات اخ�رى صعب�ة ج�دا لتوف�ر 
الرواتب وان الي�وم الرواتب والتقاعدات 
اعى من حجم ايردات املبيعات النفطية 
وان مالي�ة الدول�ة غر مرتب�ة بطريقة 
االتمت�ة وهذا تخلف وان كل دائرة لديها 
معلوم�ات ع�ن موظفيه�ا ولكنها غر 

مرابطة باالخرى«.
وقبل حديث الوزير بس�ويعات قليلة برأ 
رئيس مجلس النواب يف جلس�ة س�احة 
الربملان من »التقصر« الذي تش�ر اليه 

وزارة املالية.
وقال الحلبويس انه« لم يصل اىل مجلس 
النواب اي طلب حكومي بترشيع قانون 
يع�زز م�ن موازن�ة الحكوم�ة لتأدي�ة 

التزاماتها امام املواطنن«.
واض�اف انه« لم ي�رد اىل مجلس النواب 
كتاب تعديل قانون إقراض«، مشرا اىل 
ان�ه« ورد اىل املجلس قان�ون املوازنة تم 
س�حبه يف نفس اليوم الجراء التعديات 

عليه«. 
واش�ار، اىل« اننا ننتظر من الحكومة ان 
ترسل اىل مجلس النواب مرشوع قانون 
يعزز من إي�رادات الحكوم�ة لتمكينها 
التزاماته�ا امام املواطن�ن«، مؤكداً« ال 
يوج�د اي تقص�ر عى مجل�س النواب 
بم�ا يتعلق بقضي�ة الروات�ب او غرها 

من النفقات، واملس�ؤول عنها الحكومة 
بشكل مبارش«.

ومطلع الش�هر املايض أعت�ربت اللجنة 
املالي�ة النيابي�ة، أن العراق س�يتعرض 
لإلف�اس خال 6 أش�هر  يف ح�ال إقرار 

قانون االقراض الجديد.
وقال�ت اللجن�ة يف بي�ان إن الحكوم�ة 
تحاول رمي الكرة أم�ام مجلس النواب 
وتخره بن املوافقة عى اقراض يؤدي 

للهلكة قريبا املتمثلة بإفاس الباد.
وأشارت إىل أن الحكومة تحاول الضغط 
مجل�س  لتح�رج  بتريح�ات،  علين�ا 

النواب  وتخلط االوراق.
وأكدت اللجنة أن مس�ألة الرواتب ليس 
من مس�ؤولية السلطة الترشيعية وهي 

م�ن واجب�ات الحكوم�ة البحت�ة ومن 
صلب التزاماتها أمام شعبها.

ويف ذات الص�دد ل�م تخلوا ه�ذه األزمة 
من احتمالي�ة }املؤامرة{« بعد ان اكدت 
اللجنة املالية ايضاً ان ال وجود ألي ازمة 
وم�ا يحص�ل بموضوع الروات�ب »أزمة 

مفتعلة«!.
حيث ق�ال عض�و اللجنة ماج�د عذاب 
انه »بحس�ب مراقبتنا للوضع وايرادات 
االم�وال للع�راق الش�هرية ن�رى بأنها 

كافية لسد الرواتب«.
وأضاف عذاب أن »ه�ذه االزمة مفتعلة 
وه�ي ازم�ة سياس�ية بامتي�از، ونحن 
نزود االعام بمعلوم�ات عن حقيقة ما 
يجري من خال اعضاء مجلس النواب، 

ونعتق�د ان�ه ال توج�د ازم�ة يف الرواتب 
اساساً«.

وم�ع اس�تمرار تب�ادل رم�ي الكرة بن 
املالية والربملان، وانتظار ان يبدأ العراق 
خطوت�ه االوىل يف تعظيم م�وارده، وبن 
}املؤام�رة{ املحتملة التي اش�ارت اليها 
مالي�ة مجلس الن�واب، يبق�ى املواطن 
ينتظر حل�ول الحكومة الت�ي عليها ان 
تعج�ل يف حل ه�ذه االزم�ة الكبرة وان 
ال تمتحن صرب املواط�ن الذي بات قليل 
الص�رب نتيج�ة الخ�ذالن عى م�دى 17 
عاماً من التعثر املستمر حتى تناىس انه 
كان »أيوب�اً« بالصرب خال فرة النظام 
الس�ابق وما مارس�ه من قم�ع ليصدم 

بفساد وواقع مزري كان يحلم بغره.

نق�ل 
ى  و ع�د
ب�ة  الصا ا
ي�رس  بفا
ن�ا  و ر كو
ج  يحت�ا ال
من  الكث�ر 
ت  يعا س�و
يف االسبوع 
اىل  و   ..
ذلك فقد اعلن املتحدث باس�م 
وزارة الربي�ة حيدر ف�اروق،  أن 
موعد بدء العام الداريس املقبل، فيما 
كشف آلية الدوام لكل مرحلة دراسية.
ل  ق�ا و

ف�اروق يف تس�جيل صوت�ي وزعه عى وس�ائل االعام، 
إن »وزارة الربي�ة ح�ددت يوم 29 من الش�هر الجاري 
موع�داً لبدء الع�ام ال�درايس الجديد بعد عق�د اجتماع 
مع خلي�ة االزمة، وبمتابعة م�ن االمانة العامة ملجلس 
الوزراء«.واض�اف، ان »ي�وم الس�بت ه�و لي�س عطلة 
رس�مية للمدارس، وس�يكون لكل مرحلة دراسية يوم 
واحد فقط يف االس�بوع دوام رسمي وبقية االيام تكون 

للتعليم االلكروني«.
وتاب�ع فاروق ان »الصحة س�تجهز ف�رق تقوم بزيارة 
امل�دارس لاط�اع ع�ى الواق�ع الصح�ي واالرش�ادات 
املتبع�ة«، مبينا انه »س�تصدر يف االي�ام املقبلة اآلليات 
وتعليم�ات العم�ل الخاص�ة بالعام ال�داريس من حيث 

االنتساب واالمور االخرى«.
ويف وقت س�ابق، حددت اللجنة العليا للصحة والسامة 
الوطني�ة،  )7-11-2020(، موع�د بدء الع�ام الدرايس 
الجديد.ووف�ق بيان رس�مي صادر ع�ن اللجنة »ترأس 
رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي،،  اجتماع 
اللجن�ة العليا للصحة والس�امة الوطنية، جرت خاله 
مناقش�ة آخ�ر تط�ورات جائح�ة كورون�ا يف الع�راق، 
ملواجهته�ا، وتواص�ل  املبذول�ة  الحكومي�ة  والجه�ود 

وزارة الصح�ة بتوفر املس�تلزمات الطبي�ة والعاجية، 
والجهود اللوجس�تية ملؤسس�ات الدول�ة«، وفقا لبيان 
اللجنة الرسمي.وناقش�ت اللجنة أيض�ا، »املوضوعات 
املدرج�ة ضم�ن ج�دول األعم�ال، وأصدرت ع�دداً من 
الق�رارات بش�أنها: »أوال/ املوافق�ة ع�ى ب�دء الع�ام 
الدرايس2021/2020 يوم األحد املوافق 2020/11/29 
، ع�ى أن تعرض وزارتا الربي�ة والتعليم العايل والبحث 
العلم�ي خططهم�ا املٌّعدة م�ع وزارة الصح�ة والبيئة 
لتأم�ن تنفيذ اإلجراءات الوقائي�ة، وعرضها يف اجتماع 
اللجن�ة العلي�ا للصح�ة والس�امة الوطني�ة القادم«، 

باالضافة اىل قرارت اخرى بشأن جائحة كورونا.
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
يف بي�ان إن األخر »ترأس، اجتماع اللجنة العليا للصحة 
والس�امة الوطنية، جرت خاله مناقشة آخر تطورات 
جائحة كورونا يف الع�راق، والجهود الحكومية املبذولة 
ملواجهتها، وتواصل وزارة الصحة بتوفر املس�تلزمات 
الطبي�ة والعاجي�ة، والجهود اللوجس�تية ملؤسس�ات 

الدولة«.
وأض�اف البيان، أن »اللجنة ناقش�ت أيضاً، املوضوعات 
املدرج�ة ضم�ن ج�دول األعم�ال، وأصدرت ع�دداً من 

القرارات بشأنها:
أوال/ املوافق�ة ع�ى بدء العام ال�درايس2021/2020 

ي�وم األح�د املواف�ق 2020/11/29 ، ع�ى أن تع�رض 
وزارتا الربية والتعليم العايل والبحث العلمي خططهما 
املٌّعدة مع وزارة الصحة والبيئة لتأمن تنفيذ اإلجراءات 
الوقائي�ة، وعرضه�ا يف اجتم�اع اللجنة العلي�ا للصحة 

والسامة الوطنية القادم.
ثاني�ا/ إعم�ام وزارة الخارجي�ة العراقي�ة الق�رارات 
الخاص�ة بالوافدي�ن اىل البعثات الدبلوماس�ية العاملة 
يف العراق، واىل الس�فارات العراقي�ة يف الخارج بالطرق 

الرسمية.
ثالث�ا/ دفع املس�تحقات املالية ل�رشاء اللقاح الخاص 
بفاي�روس كورون�ا م�ن التحال�ف العامل�ي للقاح�ات 
والتحص�ن )GAVI( الدفع�ه األوىل، وفق�ًا لاتفاقي�ة 
املوقع�ة معهم، اس�تناداً لق�رار اللجنة العلي�ا للصحة 
والس�امة الوطني�ة رق�م )103( لس�نة 2020، وم�ن 
األدوي�ة  لتس�ويق  العام�ة  الرشك�ة  تخصيص�ات 

واملستلزمات الطبية )كيماديا(.
رابع�ا/ االلت�زام بالعمل بق�رار اللجنة العلي�ا للصحة 

والسامة الوطنية رقم )24( لسنة 2020.
خامس�ا/ قيام وزارة الصحة بإعادة دراس�ة الضوابط 
واملعاير املهنية، إلجراء الفحوصات املختربية لفروس 
كورونا يف املختربات األهلية، بما يضمن رشوط السامة 
يف املختربات األهلية الرصينة، بالتنس�يق بينها واللجنة 
املؤلف�ة بموج�ب األم�ر اإلداري الص�ادر رق�م )20(، 
الصادر بموجب كتاب هيئة املستش�ارين املرقم بالعدد 

)أ/528( املؤرخ يف 2020/8/11.
سادسا/

1. االلت�زام بالعم�ل ع�ى وف�ق ق�رارات اللجن�ة العليا 
للصحة والس�امة الوطنية املرقم�ة )89،80،74،22(، 
وانتف�اء الحاجة الس�تحصال املوافق�ة الصحية )عدم 

املمانعة( من وزارة الصحة.
2. الغ�اء الفق�رة )1( من ق�رار اللجنة العلي�ا للصحة 
والس�امة الوطني�ة رق�م )91( لس�نة 2020، املأخوذ 
بتأري�خ  املنعق�دة  ع�رشة  السادس�ة  جلس�تها  يف 

.2020/8/15
3. إلغ�اء الفق�رة )أ( م�ن ق�رار اللجنة العلي�ا للصحة 
والس�امة الوطنية رقم )108( لسنة 2020، املأخوذ يف 
جلستها الثامنة عرشة املنعقدة بتأريخ 2020/9/19.

4. يك�ون دخ�ول الوافدين غ�ر العراقين ع�رب املنافذ 
الجوية ح�راً، مع تطبي�ق رشوط إج�راءات الوقاية 

املأخوذة من اللجنة آنفاً.

إنَّ أي خطة لتنمية القطاع الصناعي يجب أْن تس�تند اىل سراتيجيَّة 
وهذه السراتيجيَّة اتجاهاتها تنبُع من النظام السيايس واالقتصادي 
للبل�د، عموماً الس�راتيجيَّة تعتم�د عى بعدي�ن، األول: تحديد املدى 
الزمن�ي املرتبط بتحقيق أهدافه�ا، والبعد الثاني: ه�و االختيار بن 
البدائل املتاحة للوس�ائل واإلجراءات التنفيذيَّة املستخدمة، ومن ثم 
لهذا السبب يسبق إعداد أي خطة للنهوض بالواقع الصناعي، إجراُء 
تحليل اقتصادي للوضع القائم يف القطاع وعاقته بباقي القطاعات 
االقتصاديَّة األخ�رى املكونة للناتج املحي اإلجم�ايل، وبالتايل تحديد 
املش�كات واملعوقات، ومن ث�مَّ وضع حلوٍل مناس�بة محددة بفرة 

زمنيَّة معينة. بالتايل الورقة البحثيَّة مكونة من أربعة محاور.

األول:
واقع االقتصاد العراقي

اعتم�اد اقتص�اد العراق عى إنت�اج وتصدير النف�ط الخام كمصدر 
رئي�س للدخ�ل جعل تقلبات أس�عار النفط العامليَّة تنعكس بش�كل 
س�لبي ع�ى هي�كل القطاع�ات االقتصادي�ة املكونة للنات�ج املحي 
اإلجم�ايل، وأوجد حالة من عدم التوازن بن ما يخصص من عائدات 
النف�ط ملتطلبات املوازنة الس�نويَّة يف الع�راق، وبن ما يخصص من 
العائ�دات لتطوير القطاع�ات القائدة لاقتص�اد العراقي كالزراعة 

والصناعة التحويليَّة.
إنَّ تطبيق سياس�ات إصاحيَّة يتطلب التنويع يف املوارد االقتصاديَّة 
واس�تغال الفائض املايل من قطاع النفط إلجراء اإلصاح. والركيز 
حالياً عى قطاع الصناعة لحل األزمة الراهنة يف البلد. إذ إنَّ الصناعة 
هي حجر األساس الذي تبنى عليه اقتصاديات جميع الدول عى حد 
س�واء املتقدمة والنامية منها، فهي تس�هم بش�كٍل كبر يف تحسن 
مستويات املعيشة وزيادة دخل الفرد، إذ تسهم الصناعة التحويليَّة 
مساهمة كبرة يف إحال الواردات وتنمية الصادرات وتنويع مصادر 
الدخ�ل وتوف�ر املزيد من العم�ات األجنبيَّة وتحس�ن وضع ميزان 

املدفوعات.

 الثاني:
مؤرشات القطاع الصناعي

إنَّ أه�م امل�ؤرشات التي تعرب ع�ن واقع قط�اع الصناع�ة يف العراق 
تتمثل يف أربعة جوانب تتلخص يف أوالً: تدني نسب مساهمة القطاع 
الصناعي يف تكوين النات�ج املحي اإلجمايل )GDP(، إذ بلغت أهميته 

النسبية نحو )2.2 باملئة( كمتوسط للمدة ) 2014 - 2017(.
املؤرش الثاني هو بلوغ نسبة مساهمة القطاع العام الصناعي نحو 
)59.9 باملئة( كمتوسط للمدة )2014 - 2017(، يف حن بلغت نسبة 
مس�اهمة القطاع الخاص الصناعي نحو )40.1 باملئة( كمتوس�ط 

للمدة ذاتها.
أم�ا املؤرش الثال�ث فهو بلوغ مع�دل النمو املرك�ب للقيمة املضافة 
للصناعة التحويليَّة باألس�عار الجارية نح�و )5.6 باملئة(، فيما بلغ 

معدل النمو املركب باألسعار الثابتة نحو )4.5 باملئة(.
أما ع�ن تط�ور امل�ؤرشات الرئيس�ة للمنش�آت الصناعيَّ�ة الكبرة 

واملتوسطة والصغرة للمدة ذاتها فتتضح يف الجداول )3,2,1(.
الج�دول )4( يبن أنَّ عدد املنش�آت املتوقفة يف تزايد مس�تمر خال 
املدة، وهو يعكس حالة اإلهمال التي تعاني منها الصناعة العراقيَّة.

 الثالث:
التوصيات

م�ن ال�رضوري بن�اء منش�آت صناعيَّ�ة من خ�ال البن�اء الجاهز 
وتزويده�ا باملكائ�ن لحل األزمة الراهنة وتش�غيل أع�داد كبرة من 

العاملن، مع دعم املواد األولية 
الداخلة يف عملية اإلنتاج، ومحاولة إنتاج املواد األوليَّة محلياً.

كم�ا ال تخف�ى أهمية إع�ادة تأهيل املنش�آت القائمة الت�ي تملكها 
الدول�ة، ورضورة النه�وض بها، بل وحتى تطوير املنش�آت العاملة 
التي تحتاج ذلك منها عى سبيل املثال الركيز عى الصناعات كثيفة 

العمل كصناعات املواد الغذائيَّة، املنسوجات، والكهربائيات.
مث�ًا الرشكة العامة للصناعات الكهربائيَّة يف دياىل تعاني من نقص 

يف أعداد املوظفن، كذلك معمل سجاد كركوك اليدوي وغرها.
م�ن الرضوري بن�اء رشاكة جديدة بن القطاع الع�ام والخاص، أي 
تحويل املنش�أة اىل قطاع مختلط عندما يتطلب األمر ذلك، أو تحويل 
الرشكات اىل رشكات مساهمة وتش�جيع العاملن فيها عى امتاك 
جزٍء من أس�هم الرشكة بحيث يتولد شعور لديهم برضورة الحفاظ 

عى ممتلكاتهم وتطويرها بما يحقق زيادة يف اإلنتاج.
يتحتم توفر وتطوير البنى التحتيَّة لتش�جيع االس�تثمار يف القطاع 
الخاص، والتي بدورها تس�هم كثراً يف خفض تكاليف اإلنتاج والتي 

تنعكس بشكل إيجابي عى رفع قدرة املنافسة للمنتج الوطني.
اىل جان�ب الركيز ع�ى الصناعات الت�ي تتمتع بتش�ابكات أماميَّة 
وخلفيَّة قوية مع غرها من الصناعات مثل صناعة البروكيمياويات 
وصناع�ة التكري�ر، فض�ًا ع�ن تنمية مه�ارات العامل�ن يف مجال 

استخدام التكنولوجيا الحديثة.
عاوة عى رضورة االس�تعانة بالجهاز املرك�زي لإلحصاء/ مديريَّة 
اإلحصاء الصناعي للحصول عى أسماء املنشآت املتوقفة وأماكنها.

تمكين الصناعات الوطنية 
هو طريق االصالح

صراع ال يخلو من نظرية }المؤامرة{ 



وشيوخ  املدنيني  الناشطني  من  عدد  نظم 
قرب  احتجاجية  وقفة  البرصة  يف  العشائر 
للمطالبة  السياب،  بدر شاكر  الشاعر  تمثال 
بعدم اقرار قانون الجرائم املعلوماتية والذي 
النواب  مجلس  عىل  يطرح  ان  املقرر  من 

للتصويت اليوم الخميس.
ان  العبادي  عيل  الوقفة  منظمي  احد  وقال 

القانون  اقرار  يف  بالرتيث  تمثلت  املطالبات 
ألسباب عدة من ابرزها ان العراق ال يحتاج اىل 
هكذا قوانني ألنه سوف يعترب تكميما لألفواه 
انهم  مضيفاً  قانونيا،  فقراته  وضوح  وعدم 
يطالبون ايضا بارشاك الخرباء القانونيني من 
يعترب  القانون  ان  كما  املختصة،  املنظمات 
الفاسدين  ويحمي  سيايس  استهداف  ايضاً 

يف  العراقيني  معظم  وضع  اىل  يؤدي  وقد 
السجون، حسب قوله.

ان  الفريجاوي  باسم  الشيخ  قال  جانبه  من 
خروجهم يف الوقفة ضد اقرار املرشوع كونه 
مطالبا  وصفه«  »كما  االفواه  لتكميم  يهدف 
بحل مجلس النواب والذي بحسب قوله يخدم 

مصالحه فقط وال يخدم الشعب العراقي.

هذا  ان  الوحييل  عدنان  املدني  الناشط  واكد 
منع  يف  للمسؤول  الحق  يعطي  القانون 
املواطن او جهة معينة ان تنتقده او تعطي 
رأيها فيه باإلضافة اىل السجن والغرامة التي 

قد تكون من نصيبه.
قانون  مرشوع  يعرض  أن  املقرر  ومن  هذا 
جلسة  يف  للتصويت  املعلوماتية«  »جرائم 

أشار  فيما  املقبل،  الخميس  يوم  الربملان 
بدر  النيابية،  والدفاع  األمن  لجنة  عضو 
محاربة  شأنه  من  القانون  أن  إىل  الزيادي، 
والتي  تحديداً  واالبتزاز  اإللكرتونية  الجرائم 
تسببت بالعديد من حاالت االنتحار للنساء، 
بينما أكد أنه اليقيد حرية التعبري عن الرأي، 

وفق قوله.

السالم عليكم
منذ ثالث سنوات أو أكثر ونحن نطالب أمانة بغداد 
السيدية  شهداء  منطقة  يربط  مشاة  جرس  بإنشاء 
خروحية  السيدية  منطقة  مع  الوليد  مركز  قرب 
الحوادث  لكثرة  وذلك  الجاهزة  الدور  قرب  الضباط 
وتمت  واملوظفني  الطالب  من  لكثري  معرب  كونه 
دائرة  أحيل  املوضوع  بأن  سنة  حوايل  قبل  اإلجابة 
املشاريع من قبل دائرة التصاميم ولحد االن لم نلمس 
اي خطوة آملني االيعاز إىل الدوائر املعنية ألتخاذ االزم 

خدمة للصالح العام، مع التقدير..

                                     * مؤيد حسني

السالم عليكم
ــــــــــــــــــــــــ

املوظفني واملتقاعدين   نحن رشيحه مظلومه من 
الحكومه  السيايس وقررت  الفصل  إلغاء  تم  الذين 
بأثر  الرواتب  استقطاع  املالكي  عهد  يف  السابقه 
مفاتحه  منكم  نرجو  الكيل  الراتب  خمس  رجعي 

املكتب  الرواتب  استقطاع  بالغاء  الوزراء  مجلس 
توصلون  أن  الله  برسول  عليكم  أقسم  اإلعالمي 
طلبنا ومىض علينا ثمان سنوات وهم يستقطعون 

رواتبنا حسبي الله ونعم الوكيل.

                        * حسني كريم

السالم عليكم
شكوى  لدينا  والجمعيات  الديوان   ٣٥٧ محلة  الشعب  منطقة  اهايل  نحن 
الكابسه ( صار مدة شهر لم تدخل املنطقة و  النظافة )  بخصوص سيارات 
النعرف ماهي االسباب املوجبه لذلك   .. و هنالك كابسة رقمها اربيل تدخل اىل 
املنطقة وتقوم بالجباية من املواطنني باشرتاك شهري ٢٠ الف لكل منزل نرجو 

من االخوه املسؤلون متابعة ذلك.

                                                                  * ميثم يحيى

»قنطرة« أمام دائرة حكومية
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مناشدة جماهيرية بعدم تمرير قانون  جرائم المعلوماتية

انشاء جسر مشاة
مناشدة الحكومة  بعدم

 استيراد محصول  الطماطة

قال وزير الزراعة، محمد كريم ، أنه يتعهد بحماية 
املنتج املحيل من محصول الطماطم بشتى الطرق، 
الفت�ًا اىل وج�ود تهريب ذلك املحص�ول عن طريق 
منف�ذ يف الس�ليمانية وج�رى االتف�اق ع�ى نرش 
س�يطرات للحد من ذلك من خ�ال اجراءات امنية 
وكذل�ك اج�راءات مباحثات مرتقبة مع س�لطات 

االقليم.
وذكر كريم يف ترصيح انه لن يمنح إجازة اس�ترياد 
للمحصول وان ما س�يدخل لألسواق هو ناتج عن 
عمليات تهريب س�يتم الس�يطرة عليه�ا باالتفاق 
م�ع الس�لطات املختص�ة، الفت�ا اىل ان م�ن اه�م 
املنافذ التي يأت�ي عن طريقها محصول الطماطم 

املستورد هو برويز خان يف السليمانية.
وأض�اف كري�م  ان�ه اتفق  م�ع الق�وات األمنية ) 
الوطن�ي ( و  محاف�ظ دي�اىل عى نرش س�يطرات 
كمركي�ة ما بعد اإلقليم للحد م�ن عبور الطماطم 

املستوردة.
وتاب�ع انه س�تكون ل�ه زي�ارة إلقليم كردس�تان 
االسبوع املقبل إليجاد الية لاسترياد واالتفاق عى 

منافذ كمركية خاضعة للس�يطرة النوعية.
وكان ع�دد من مزارعي الطماط�م يف قضاء الزبري 
غ�رب الب�رصة ناش�دوا الحكومة لوقف اس�ترياد 

الطماطم لحماية املنتج الوطني.

نحن لفيف من املعلمني الحاصلني عى ش�هادة الدبلوم املرشحني ضمن 
قن�اة املعلمني املجازين دراس�يا لنيل ش�هادة البكالوري�وس نطلب من 
جنابكم الكريم مفاتحة وزارة التعليم العايل لقبول العدد املتبقي اذ يبلغ 
عددنا 114 معلم ومعلمة من جميع املحافظات حيث اننا حاصلني عى 
اجازة دراس�ية من قبل وزارة الرتبية يرج�ى النظر يف طلبنا انها خدمَةَ 

للعملية الرتبوية وعراقنا الحبيب مع فأيق الشكر والتقدير.........
مقدمو الطلب

ممثلو املعلمني املجازين دراسيا.

                                                * عنهم .. عباس نجم

جهاز  أبناء  من  مناشده 
املفسوخه  اإلرهاب  مكافحة 
اجتازوا  الذين  عقودهم 
الطبي  الفحص  مراحل 
وبعدد  البدنية  اللياقة  و 
لم  اآلن  ولحد  مقاتل   ٥٠٠
سيادتكم  من  امر  بنا  يصدر 
من  فأرجو  للخدمه  بعودتنا 
الوزراء  رئيس مجلس  السيد 
امر  بأصدار  االبوي  بعطفه 

بنا بعودتنا للخدمه.

       * عيل حسني عيل

نحن رشيحة االداريني املجانيني يف وزارة الرتبيه) كاتب حارس حريف موظف خدمه(
نعمل لسنوات مجانا وساعدنا يف النهوض بالواقع الرتبوي يف حني كانت املدارس بحاجه اىل خدماتنا )والزالت( 

ولدينا اوامر اداريه والزلنا مستمرين بالدوام لحد هذه اللحظه.
.198٧ لسنة   6٠٣ والقراو   ٢٠19 لسنة   ٣٣٧ بالقرار  املعدل   ٣1٥ القرار  وفق  معنا  بالتعاقد  محافظونا  قام 
بشبكة  شمولنا  بامكانية  النظر  لغرض  الرعايه  اىل  بتحويلنا  يويص  ان  اال  الوزراء  مجلس  من  ماكان  ولكن 
الحمايه.اهكذا يكون الجزاء… لذلك نحن نطالب بشمولنا بالتعاقد وفق القرارات املذكوره اعاله اسوة باخواننا 

املحارضين.#انصفوا_االداريني_املجانيني) كاتب حارس حريف موظف خدمه(
اللجان التنسيقيه الداريي العراق.

                                                                                            * عنهم ... رساب املختار

مجلس  قبل  من  مستحقاتهم  رصف  وضمان  االقرتاض  قانون  ضمن  ادراجهم  بعد 
النواب خريجو #املهن الصحيه و #التمريضيه تناشد السيد مصطفى الكاظمي

املحرتم بالسعي من أجل #مبارشتهم أسوة باالخوه األطباء.

                                                                               * هبة احمد

يا  الربملان  أليس  عليه  .. ومن صوت  الحكومة ومستشاريها  اليس  القانون  كتب  من 
تنجزوه  ان  لم تستطيعوا  وانتم قانون  التي تستلموها  الرواتب واملخصصات  خسارة 

بشكل صحيح فخرج ملئ باألخطاء.
                                                                                                * اياد الكاظم

لدائرة  املراجع  تواجه 
يف  الوطنية  البطاقة 
نخلة  بقايا  البرصة 
»جذع« يستخدم كممر 
أريض  شق  عىل  للعبور 
وهو  مياه  عىل  يحتوي 
بالـ  شعبيا  يعرف  ما 
لتسهيل  »كنطرة« 

عبور املواطنني.
أعمال  وتسببت 
يف  إنبوب  ملد  إنشائية 
بحسب  املوقع  هذا 
مواطنني تحدثوا للمربد 
الجذع  بقايا  بوضع 
عليه،  الحذر  للعبور 
الوقوع  مخاوف  وسط 
خصوصا  الشق  يف 
السن  كبار  قبل  من 

واألطفال والنساء.
كان  إنه  األهايل  ويقول 
األجدر وضع معرب  من 
أمام  وآمن  مناسب 
باب الدائرة، أو اإلرساع 

بإنجاز املرشوع.

حديث العدسة 

نلتمس اصدار امر بعودتنا للخدمة

ميسان  يف  املائية  املوارد  مديرية  أعلنت 
عن رفع أكثر من 1٠٠٠ دعوى قضائية 
اإلروائية  املشاريع  املتجاوزين عىل  ضد 
املوارد  مدير  املحافظة.وقال  عموم  يف 
أزالت  املديرية  إن  فالح  عيل  ميسان  يف 
املشاريع  عىل  التجاوزات  من  العديد 

اإلروائية فضال عن مقاضاة املتجاوزين 
أن  مسبقا..وأضاف  إنذارها  تم  الذين 
التجاوزات تمثلت بنصب مضخات دون 
وقانونية  رسمية  موافقات  إستحصال 
األسماك  تربية  أحواض  نصب  وكذلك 

ومستنقعات الصطياد الطيور.

هموم الناس

عىل الرغم من ان الناس ال يحافظون عىل 
النظافة ..يأتي سائق الشفل يكرس الصبه 
بعد ما بنوها من جديد النها كانت مكرسة  

بسبب سائق شفل اخر..
ونحن نستمر نبنبي وسائق الشفل يحفر 

ويكرس ..هل هذا حال مقبول..
ومليئة  الكرادة  منتصف   يف  نحن 

بالنفايات ...
اريد ان اعرف  عىل ماذا تقدرون اذا ازبال 
عليها   تقدرون   ال  سنوات   ٤ عليها  مىض 
اريد  تقدروووووووون  ماذا  عىل  !!!!اذن 
ماهي  ..اذن  ازبال  امتأل  شارع  افهم  ان 

الحاجة المانة بغداد. 

                       * عيل أغا

النفايات تمأل الشوارع 

أكثر من 1000 متجاوز على المشاريع اإلروائية 

البترية  منطقة  يف  املزارعني  من  عدد  أعرب 
ترضر  من  مخاوفهم  عن  ميسان  غرب 
أو  الفيضانات  من  أخرى  مرة  أراضيهم 
السيول املحتملة يف ظل ارتفاع مناسيب املياه 

يف نهر دجلة.
إجراءات  اتخذوا  إنهم  منهم  عدد  وقال 
نوهوا  فيما  الخاصة،  نفقتهم  عىل  احرتازية 
الخسائر  عن  تعوضهم  لم  الحكومة  أن  إىل 
التي لحقت بأراضيهم الزراعية التي ترضرت 

نتيجة للسيول قبل سنتني.
كما لفتوا أنهم ال ينتظرون أي جهد حكومي 
الخاصة  نفقتهم  عىل  آليات  بجلب  وقاموا 
أراضيهم  لحماية  النهر  ضفتي  لتكتيف 

ومنازلهم التي تقع عىل ضفاف دجلة.

مخاوف

مناشدة

فيما  املقاهي  كافة  إغالق  البرصة  صحة  دائرة  قررت 
وجهت خلية األزمة والقوات األمنية بتنفيذ القرار اعتبارا 
من اليوم كونها غري مشمولة بقرار إعادة الفتح من قبل 
الرقابة  والسالمة.وقال مدير شعبة  للصحة  العليا  اللجنة 
الصحية يف قسم الصحة العامة الدكتور قاسم معارج إن 
وبصورة  مستمرة  تفتيشية  جوالت  بعد  يأتي  القرار  هذا 

بني مطعم ومقهى  إىل غلق ٤٢ موقعا موزعاً  أدت  يومية 
عودة  أن  الصحية.وأضاف  بالرشوط  التزامهم  لعدم 
يعترب من  وانه  بموافقات رسمية  لم يكن  للعمل  املقاهي 
األماكن الخطرة جداً من الناحية الصحية خصوصاً يف ظل 
التحذيرات الصحية املستمرة من احتمالية تعرض العراق 

ملوجه جديدة من فريوس كورونا.

غلق المقاهي في البصرة السباب احترازية

لوخريوني   : خلدون  أبن   يقول 
العبيد  زوال  أو  الطغاة  زوال  بني 
العبيد  زوال  تردد  بال  ..ألخرتت 
..ألن العبيد يصنعون الطواغيت . 

وال يبنون األوطان.
حسبنا الله ونعم الوكيل.

                                * هدى صالح

يف وطني العجب العجاب :
 - الفاسد يدعو ملحاربة الفساد
 -والطائفي يدعو لنبذ الطائفية

 -واملجرم يدعو ملحاسبة املجرمني
 -والعميل يتهم اآلخرين بالعمالة

 - وعضو يف هيئة النزاهة يرسق املال العام!

                                             * زكي عادل

و العاقل يفهم
آه.. يا وطني ؟ !!!

مناشدة الى رئيس الوزراء

قانون مليء باالخطاء 

سيارة النفايات باشتراك شهري

عالمات املنافق ثالث:
وعد  واذا   ... كذب  حدث  اذا 
اخلف ... واذا اؤتومن خان...

وهاي الصفات كلها متوفرة 
يف حكومتنا الرشيدة .

* ابو محمد الجبوري

المنافق بالقلم العريض

مناشدة  و استغاثة

أنصفو االداريين المظلومين

من  العام  الشارع  عىل  التجاوزات 
الجماعة  املشتل  باتجاه  العبيدي 
وخاصة  الشارع  بنص  مفتحني 
املشتل  نهاية  لتقاطع  الكمالية  من 
مقابل  املساحات  بدفن  قاموا  حيث 
عن  عبارة  الشارع  ليكون  محالتهم 
كذلك  الشتاء  الطني يف فصل  نهر من 

بني  القانونية  باملسافة  االلتزام  عدم 
البناء والشارع مما جعلهم يتحولون 
الشارع  يف  بضاعتهم  عرض  إىل 
تقف  التي  السيارات  إىل  باإلضافة 

مقابل هذه املحالت للتبضع.

                * كريم ردهان

العدل نصف مبلطة  ونص  املنصور شوارع حي  بلدية 
ال وسيارات النفايات يف كل اسبوع تأتي مره واحده و 
هناك تجاوز عىل األرصفة بدون اي محاسبه و بصورة 

خاصة  خاصه أهل االسواق.              * امري زهري

تجاوزات على الشارع العام

تجاوز على األرصفة
السالم عليكم

ـــــــــــــــــ
نحن اهايل منطقة الصابيات نطالب امانة بغداد 
بفتح شارع 1٠٠ والشوارع الفرعية لكي يسهل 
التجاوزات  ورفع  ومنازلنا  قطعنه  اىل  الوصول 

والبناء العشوائي املوجود عىل الطريق
مع الشكر الجزيل.

                                 * صابر علوان

رفع التجاوزات
 والبناء العشوائي

ء
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يعت�ر امل�وز الوجب�ة الخفيفة 
للتماري�ن  املرافق�ة  املثالي�ة 
الرياضي�ة، ع�ى اعتب�ار أنه�ا 
س�هلة الهض�م وتحت�وي عى 
مجموعة من العنارص الغذائية 

املفيدة.
لك�ن هل يؤكل املوز قبل أم بعد 

التمرين؟
الس�ؤال  ه�ذا  ع�ى  اإلجاب�ة 
تتوق�ف عى الرغب�ة من تناول 
هذه الفاكهة، فق�د قال موقع 
»هيلث الي�ن« إن أكل املوز بعد 
يس�اعدك  الري�ايض  التمري�ن 
العض�ي،  الش�فاء  ترسي�ع  يف 
كم�ا أن�ه يعت�ر مغذي�ا وغنيا 
بش�ك������ل خ�اص باملي�اه 

والك�����ربوهيدرات.
ذل�ك،  إىل  »إضاف�ة  أن  وتاب�ع 
يس�اعد تناول األطعمة الغنية 
ممارس�ة  بعد  بالكربوهيدرات 
الرياض�ة ع�ى إف�راز هرمون 
الذي يس�اعد عى  اإلنس�ولني، 
نقل الس�كر من ال�دم إىل خاليا 

العضالت«.

وغالب��������ا م���ا ُينص�ح 
الغني�ة  األطعم����ة  بتن�اول 
بالكربوهي�درات، مث�ل امل�وز، 
م�ع مصدر للروتني ف�ورا بعد 
التمرين، كطريقة  االنتهاء من 
التعايف  ملس�اعدة عضالتك عى 

والنمو.
يف املقابل، يويص خراء الصحة 
قب�ل  واح�دة  م�وزة  بتن�اول 
التمرين بف�رتة ترتاوح بني 30 
للحص�ول ع�ى  دقيق�ة،  و60 
طاق�ة وتولي�د أقىص ق�در من 

الطاقة خالل التمرن.
إىل  الي�ن«  »هيل�ث  وخل�ص 
أن تن�اول امل�وز يتوق�ف ع�ى 
ف�إذا  من�ه،  املتوخ�ى  اله�دف 
كان الش�خص يرغب يف تقليل 
االلته�اب ورسعة االستش�فاء 
العض�ي فينص�ح بتناوله بعد 
التمرين، أما يف حال كان يهدف 
إىل دخ�ول التمري�ن الري�ايض 
بكل قوة ونش�اط، فيستحسن 
تناول�ه قب�ل التمري�ن بف�رتة 

قصرية.

الى الرياضيين.. تعرفوا على 
أفضل وقت لتناول الموز

اكتش�ف علماء تقنية عالج متطورة لقتل 
الخاليا الرسطانية يف جس�م اإلنسان بدقة 
الس�ليمة،  ال�رر بالخالي�ا  بالغ�ة دون 
باس�تخدام تقنية تعتمد عى أدوات تعديل 
الحم�ض النووي »دي إن إي�ه«، مما يمثل 
خط�وة غ�ري مس�بوقة يف املعرك�ة ض�د 

األورام.
وأكد العلماء املس�ؤولون ع�ى البحث، أن 
ه�ذه التقنية ق�د اس�تخدمت بالفعل عى 
الفرئان، ويمكن استخدامها عى البرش يف 

أقرب وقت، وربما خالل العامني املقبلني.
وأوضحوا أن�ه ال توجد »آثار جانبية« لهذا 
الع�الج، مش�ريا إىل أن »الخلية الرسطانية 
التي يتم القض�اء عليها بهذه الطريقة لن 

تصبح نشطة مرة أخرى«.
وأض�اف، أنه »يمك�ن له�ذه التكنولوجيا 
أن تطي�ل متوس�ط العم�ر املتوقع ملرىض 
الرسط�ان، ونأم�ل يف ي�وم م�ا أن نعال�ج 

املرض تماما باستخدامها«.
دوري�ة  يف  ن�رش  ال�ذي  البح�ث  وجم�ع 
»ساينس أدفانس�ز«، علماء من جامعات 

تل أبيب ونيويورك وهارفارد.
وأش�ار العلم�اء إىل أن »ه�ذه ه�ي امل�رة 
األوىل الت�ي يت�م فيه�ا اس�تخدام تقني�ة 
تعدي�ل الحمض الن�ووي املعروفة باس�م 
)كريس�ر(، الت�ي تعمل ع�ن طريق قطع 
ج�زء من ال��)دي إن إيه( بش�كل فعال 

لعالج الرسطان«.
وأوضح بري أنه »إذا تم اس�تخدام 
ه�ذه التقنية، فحينئذ من خالل 
تدم�ري  يمكنن�ا  جلس�ات   3
ال�ورم«، ألن بإم�كان التقنية 
الحم�ض  »قط�ع  الجدي�دة 
النووي يف الخاليا الرسطانية. 
ه�ذه الخالي�ا لن تنج�و« من 

العالج.
ون�وه ب�ري إىل أن التكنولوجيا 
م�ن  »مزي�د  إىل  بحاج�ة 
التطوير«، لكنه قال إن النقطة 
األساسية من الدراسة الحالية 
هي أنها أظه�رت أن بإمكانها 

»قتل الخاليا الرسطانية«.

تقنية متطورة تنجح 
في قتل الخاليا 

السرطانية داخل اإلنسان

أكدت طبيب�ة العيون يف “CM-Clinic” أربني 
أداميان، أنه ال ينصح باالستلقاء أثناء العمل 
عى جهاز كمبيوتر محمول أو قراءة كتاب – 
فهو ضار بالصح�ة، موضحة أن يف مثل هذا 
الوضع للجس�م، تق�ل إنتاجية عم�ل العقل.
وأضاف�ت: “يف ه�ذا الوض�ع، يصع�ب تثبيت 
الصحي�ح  املوض�ع  املحم�ول يف  الكمبيوت�ر 
للعينني. وأيًضا، أثناء هذا العمل، يكون هناك 

حم�ل طوي�ل وثقيل إىل ح�د ما ع�ى العمود 
الفقري وعض�الت الرقبة والظهر وأيًضا عى 
أوعي�ة الدماغ«.وال ينطبق ذل�ك عى البالغني 
فقط، ولكن يشمل أيًضا األطفال واملراهقني، 
وكث�ري منه�م اآلن يتعلمون عن بع�د. مبينة 
أن اإلجه�اد طويل األمد ع�ى النظر يؤدي إىل 
ظهور قرص النظر ومشاكل أخرى يف الرؤية.
كم�ا أضاف�ت : “ق�د يعاني كل م�ن البالغني 

واألطفال من شكاوى عى شكل صداع طويل 
األمد، ودوخ�ة، وتدهور النظر عن قرب وعن 
بعد. واحدة من املش�اكل الشائعة للعاملني 
يف املكت�ب ه�ي متالزم�ة” الكمبيوت�ر”- 
متالزمة جفاف العني املرتبطة بالعمل عى 
شاش�ة”.حتى لو كان الش�خص ال يعمل، 
بل يش�اهد فيلًم�ا فقط، ف�إن العبء عى 
الرؤي�ة ال ينخفض. ع�ى العكس من ذلك، 

ال يريد املش�اهد االبتعاد ع�ن فيلم مثري 
لالهتمام، وال يريد تغيري املوقف، مما 

ي�ؤدي إىل تفاق�م الوض�ع. يف هذه 
األثن�اء، يج�ب أن تأخ�ذ فرتات 

راحة من العمل عى الكمبيوتر 
كل 20-30 دقيق�ة – يف ه�ذا 
الوق�ت تحت�اج إىل الوق�وف 

وامليش.

عادة يومية تهدد عيون االطفال والبالغين 

أكدت دراس�ة جديدة أن ارتفاع مستويات السكر يف الدم ، حتى عند 
غ�ري مرىض الس�كر، قد يزيد من خطر الوفاة بس�بب كورونا ، كما 
يشري الباحثون أيًضا إىل أن جميع املرىض يجب اختبار ارتفاع نسبة 

السكر يف الدم يف املستشفى بسبب كورونا.

ووفق�ا لتقري�ر لصحيف�ة TIME NOW NEWS فم�ن املعروف أن 
املرض الناجم عن فريوس كورونا الجديد، قاتل، ويس�بب مجموعة 
م�ن األعراض لدى امل�رىض الذين يصيبهم، تم اإلب�الغ عن األعراض 
واملضاعفات الش�ديدة لكورونا بشكل خاص لدى األشخاص الذين 
يعان�ون م�ن أم�راض مصاحبة مثل مرض الس�كري م�ن النوع 2 
والرسط�ان وأمراض أخرى تم اإلبالغ أيًضا ع�ن زيادة خطر الوفاة 
بس�بب الع�دوى لألش�خاص الذين يعان�ون من مثل ه�ذه الحاالت 

الحالية.
وم�ع ذلك، وفًقا للتقارير األخرية، حتى غري املصابني بالس�كري قد 
يواجهون خطرًا كبريًا للوفاة بسبب زيادة مستويات السكر يف الدم، 

والتي تنشأ أساًسا بسبب عدوى كورونا.
وفًقا لدراس�ة حديثة، أنه يمكن أن تؤدي مستويات السكر املرتفعة 
وغ�ري الطبيعي�ة يف ال�دم إىل تقلي�ل النتائ�ج والوفي�ات بني مرىض 
كورون�ا، بما يف ذلك أولئك الذين ال يعانون من مرض الس�كري من 
قب�ل، ُن�رش البح�ث يف مجل�ة Annals of Medicine وت�م إجراؤها 
بهدف فهم العالقة بني مس�تويات السكر يف الدم ومعدالت الوفيات 
داخل املستشفى لدى مرىض كورونا غري املصابني بأمراض خطرية.

ارتفاع نسبة السكر بسبب كوفيد- 19يزيد من مخاطر الوفاة

بالتزامن مع الشتاء.. نصائح طبية لحمايتك من الجيوب االنفية

فاكهة تحوي أليافا قابلة للذوبان تساعد في حرق دهون البطن

شرب الكاكاو يزيد خفة الحركة الذهنية 

سواء كان الرد يف الشتاء أو الحساسية 
يف الربيع والخريف، فإن احتقان األنف 
وضغ�ط الجي�وب األنفي�ة واألل�م من 
الش�كاوى الش�ائعة، ولك�ن إذا كن�ت 
تع�رف األس�باب وتمّكن�ت م�ن إيجاد 
العالج�ات املناس�بة، يمكن�ك الحد من 
األل�م الذي تتعرض ل�ه، ويعتر مرىض 
الجي�وب األنفي�ة ه�م األكثر ش�كوى 
مختص�ون  الش�تاء.ويقدم  فص�ل  يف 
يف االم�راض الباطني�ة، أب�رز النصائح 
للوقاي�ة من مش�اكل الجي�وب األنفية 
يف فص�ل الش�تاء وفقا ملا ذك�ره موقع 

.webmd
�� اكتشف ما الذي يسبب مشاكلك:

بع�ض الن�اس أكث�ر عرض�ة ملش�اكل 
ق�د  غريه�م،  م�ن  األنفي�ة  الجي�وب 
يك�ون لدي�ك مم�رات جيبي�ة ضيق�ة 
أو حاج�ز منح�رف ، يمك�ن أن تنم�و 
الس�الئل األنفية أيًضا يف ممراتك وتسد 
الترصيف.مهما كان السبب ، من املهم 

إبقاء ه�ذه املس�ارات مفتوح�ة حتى 
يمكن ترصيفها بشكل صحيح.

�� اجعلها رطبة:
س�يؤدي كل من املن�اخ الجاف والهواء 
الداخ�ي الس�اخن إىل تجفيف أغش�ية 
أنف�ك، وعندم�ا يجف املخ�اط املوجود 
هن�اك، يصب�ح أكث�ر س�مًكا وي�زداد 
احتمال انسداد الجيوب األنفية، احصل 

ع�ى مرط�ب للغرف�ة يف غرف�ة نومك 
واستخدمه أثناء تشغيل الحرارة.

��� اس�تخدم محل�ول ملح�ي إلزال�ة 
املواد املس�ببة للحساس�ية واملهيجات 
واملخاط الزائد. يمكنك اس�تخدام رذاذ 
محل�ول ملحي من الصيدلية، أو اصنع 
الح�ل الخ�اص بك يف املنزل واس�تخدم 

نظام الري األنفي.

��� ضع قطع�ة قماش دافئ�ة ورطبة 
ع�ى وجهك عدة م�رات يف اليوم يمكن 
أن يس�اعد ذل�ك يف فت�ح املس�احات يف 
الجي�وب األنفي�ة، وإلبقائه�ا رطب�ة ، 
استنش�ق البخار مرتني إىل أربع مرات 

يف اليوم.
��� ارشب الكثري م�ن الس�وائل أيًضا. 
سيؤدي ذلك إىل تليني املخاط ويساعدك 

عى التخلص منه.
��� تجنب األش�ياء املوجودة يف الهواء 
التل�وث ودخ�ان  م�ن حول�ك - مث�ل 
الس�جائر ومنتج�ات التنظيف وبخاخ 
الش�عر وأي م�ادة أخ�رى تنبعث منها 

أبخرة - فقد تجعل مشاكلك أسوأ.
��� تقلل مزيالت االحتق�ان من التورم 
يف أنف�ك ويمك�ن أن تخف�ف االحتقان 
وضغ�ط الجيوب األنفي�ة أيًضا، يمكن 
أن تس�اعد مس�كنات األل�م واألدوي�ة 
املض�ادة لاللتهاب�ات يف تخفي�ف األلم 

الناجم عن ضغط الجيوب األنفية.

يبحث العديد من األشخاص عن النصائح والحيل 
الرسيع�ة الت�ي يمكنه�م إضافته�ا بس�هولة إىل 
روتينهم اليومي، يف محاولة للمساعدة يف ترسيع 

عملية فقدان وحرق دهون البطن.
ويتمثل أحد هذه األساليب يف البدء يف رشب عصري 
الجري�ب فروت، وهو يف الواقع أس�اس الحميات 

الغذائية مثل حمية الجريب فروت.
وهن�اك بعض األدل�ة التي تربط النظ�ام الغذائي 
ال�ذي يحتوي عى الجريب ف�روت، بالحفاظ عى 

وزن صحي.
ووجدت إحدى الدراس�ات، التي ُنرشت 

 Food and Nutrition Research يف 
ع�ام 2014، أن األش�خاص الذين 
تناولوا املزيد م�ن الجريب فروت، 
كانت أوزانهم أقل من أولئك الذين 
ل�م يأكل�وا الفاكه�ة، وكان لديهم 

أيضا خرص أصغر.
ووجد الباحثون أيضا أن األش�خاص 

الذين تناول�وا الجريب فروت يميلون إىل 
الحص�ول عى املزيد م�ن العن�ارص الغذائية 

األساس�ية بما يف ذل�ك األلياف، والت�ي يمكن أن 
تساعد يف إنقاص الوزن.

ويحتوي عصري الجريب فروت عى نس�بة عالية 
فيتام�ني  ال�ذي يلع�ب دورا يف م�ن   ،C

ظيف�ة  يف و اإلنزي�م 
 ، لخالي�ا ا
أن  كم�ا 

انخف�اض مس�تويات فيتامني C ق�د يجعل من 
الصعب أكس�دة الده�ون أثن�اء التمري�ن، وفقا 
لدراس�ة التغذي�ة واألي�ض الت�ي ُن�رشت يف عام 

.2006
وقال Livestrong: قارن الباحثون حرق الدهون 
لدى األش�خاص الذين لديهم مستويات فيتامني 
C أقل من املستوى األمثل، مع أولئك الذين لديهم 
مس�تويات صحية من الفيتام�ني، ووجدوا أن 
عدم الحصول عى ما يكفي من فيتامني 
C يعيق ح�رق الدهون أثناء التمرين. 
وقد يس�اعد رشب عص�ري الجريب 
فروت أيض�ا يف التحكم يف الوزن. 
ووجدت دراسة استمرت خمس 
سنوات وُنرشت يف مجلة الكلية 
ع�ام  يف  للتغذي�ة  األمريكي�ة 
الذي�ن  األش�خاص  أن   ،2010
يرشبون عصري الفاكهة بنسبة 
100%، يميل�ون إىل أن يكونوا أقل 
دهونا وأقل عرضة لإلصابة بالسمنة 

وحمل الكثري من الدهون الحشوية”.

كش�فت دراس�ة حديثة أن رشب الكاكاو 
يمك�ن أن ي�ؤدي إىل زي�ادة خف�ة الحركة 
الذهنية بفضل وجود مركبات الفالفانول، 
وه�ي م�واد كيميائي�ة وف�رية يف حب�وب 

الكاكاو.
املتح�دة  اململك�ة  م�ن  باحث�ون  ووج�د 
والواليات املتحدة أن أداء البالغني األصحاء 
كان أفضل يف امله�ام اإلدراكية الصعبة إذا 
تناول املش�اركون مرشوب كاكاو يحتوي 

عى مستويات عالية من الفالفانول.
الغن�ي  ال�كاكاو  رشب  وبع�د 

املشاركون  أنتج  بالفالفانول، 
يف  وأك�ر  أرسع  زي�ادة 
ال�دم يف الق�رشة  أكس�جة 
األمامي�ة، وه�ي منطق�ة 

دورا  تلع�ب  دماغي�ة 
رئيسيا يف اإلدراك واتخاذ 
القرار، وساعدتهم عى 

إكمال هذه املهام.
الفالفان�ول م�ن  ويع�د 

مض�ادات األكس�دة الت�ي 
الش�اي  يف  بكث�رة  توج�د 
والت�وت  األحم�ر  والنبي�ذ 

والك�رز  والكمث�رى  والتف�اح 
والفول الس�وداني، وكذلك يف بذور 

شجرة الكاكاو، أو حبوب الكاكاو.
ال�كاكاو املوج�ود يف  إث�راء  وم�ن خ�الل 
ملنتج�ي  يمك�ن  بالفالفان�ول،  األس�واق 
األغذي�ة مس�اعدتنا ع�ى زي�ادة املغذيات 
النباتية املعززة للدماغ يف نظامنا الغذائي.

ويش�ار إىل أن الفالفان�ول معروف بالفعل 
بآث�اره املفيدة عى صح�ة القلب واألوعية 

الجدي�دة  الدراس�ة  ه�ذه  الدموية،لك�ن 
هي األوىل التي تكتش�ف التأث�ري اإليجابي 
للفالفان�ول عى وظيفة األوعي�ة الدموية 
البالغ�ني  الدم�اغ واألداء املع�ريف ل�دى  يف 

األصحاء، حسبما زعم الباحثون.
وقالت مؤلفة الدراس�ة الدكتورة كاتارينا 
رينديرو من جامع�ة برمنغهام يف اململكة 
املتح�دة: »الفالفانول عب�ارة عن جزيئات 
صغ�رية توج�د يف العدي�د م�ن الفواك�ه 
والخ�روات، والكاكاو أيضا. إنها تعطي 
الفواك�ه والخ�روات ألوانه�ا الزاهي�ة، 
وم�ن املع�روف أنها تفيد وظيف�ة األوعية 
الدموي�ة. وأردن�ا معرف�ة م�ا إذا كان�ت 
مركب�ات الفالفان�ول تفيد أيض�ا األوعية 
الدموي�ة يف الدماغ، وم�ا إذا كان لها تأثري 
إيجابي عى الوظيفة 
اإلدراكي�ة«.وكان 
جميع املش�اركني 
عدده�م  البال�غ 
18 ش�خصا غ�ري 
وال  مدخني����ن 
يعانون من أمراض 
يف امل�خ أو القل�ب أو 
األوعية الدموية أو الجهاز 

التنفيس.

7 أطعمة يحذر األطباء من تناولها على الريق
ح�دد خ�راء التغذي�ة والصح�ة 
مجموعة أطعمة ال يجب تناولها 
تن�اول  م�ن  وح�ذروا  صباح�ا، 
بعضها بسبب خطورته الصحية 

أو أعراضها الجانبية.
 »food« مجل�ة  وجمع�������ت 
املتخصصة بالصحة آراء الخراء 
حول ه�ذا املوض�وع، وأدرجت 7 
أصناف من األطعم�ة التي يحذر 
األطب�اء م�ن تناوله�ا صباح�ا 
عى مع�دة خاوي�ة. األطعمة 

الحارة.
وأش�ارت املجلة إىل أن تناول 
صباح�ا،  الح�ارة  األطعم�ة 
أو أن�واع البه�ارات والفلف�ل 
فارغ�ة  مع�دة  ع�ى  الح�ار 
يؤدي إىل تهيج بطانة املعدة، مما 
يس�بب حدوث تفاعالت حمضية 
وتش�نجات، ألنه�ا م�واد نف�اذة 
بطبيعتها ويمكن أن تسبب عرس 

الهضم.
واألطعمة أو املرشوبات السكرية 
ع�ى الرغ�م م�ن أن الغالبية من 
الن�اس لديه�م انطب�اع بأنه من 
الصح�ي تناول ك�وب من عصري 
أن  إال  يومه�م،  لب�دء  الفاكه�ة 
الخراء حذروا م�ن خطورة ذلك، 
ألنه قد يش�كل عبئ�ا إضافيا عى 
البنكري�اس يك�ون خام�ال بع�د 

ساعات طويلة من الراحة.
ويمكن أن يتسبب السكر املوجود 
يف الفاكه�ة يف زي�ادة الحمل عى 
الكبد أيضا، وكذلك السكر املعالج 
فه�و يعت�ر أس�وأ بكث�ري، لذلك 
تجنب الحلويات ع�ى اإلفطار أو 

العصائر الحلوة بشكل مفرط.
املرشوبات الغازية:

املرشوبات الغازية ضارة بصحتنا 
بغض النظ�ر عن وق�ت تناولها، 
لكنه�ا تكون أس�وأ عن�د تناولها 

ع�ى مع�دة فارغة حي�ث تختلط 
األحماض الكربونية مع أحماض 
املعدة مما يسبب مشاكل صحية 

مختلفة مثل الغثيان والغازات.
املرشوبات الباردة:

يش�ري الخراء إىل أنه من األفضل 
أن تب�دأ الي�وم بامل�اء الدافئ مع 
العسل، ومع ذلك يستسلم الكثري 
منا إلغراء رشب كوب من القهوة 

املثلجة بدالً من ذلك.
قد يؤدي رشب املرشوبات املثلجة 
إت�الف  إىل  فارغ�ة  مع�دة  ع�ى 
األغشية املخاطية وتجعل عملية 
الهضم بطيئة خ�الل اليوم بينما 
الفاترة عى  تس�اعد املرشوب�ات 
بدء عملية التمثيل الغذائي بشكل 

جيد.
الحمضيات:

قد يؤدي تن�اول ثمار الحمضيات 
عى معدة فارغ�ة إىل زيادة إنتاج 
األحم�اض يف املع�دة. ع�الوة عى 

تناول ذلك، يمكن أن  يؤدي 
األلي�اف الكث�ري م�ن 
والفركت�وز 

يف  املوج�ودة 
إىل  الفاكه�ة 

ء  بط��������ا إ
إذا  الهضمي  الجه�از 

تناولها ع�ى معدة  ت�م 
فارغة.

وجه الخراء هذه النصيحة 
خصيصا ألولئك الذين يهتمون 
بالنظ�ام الغذائ�ي ويعتقدون 

أن الس�لطات رائع�ة يف أي 
وقت من اليوم.
القهوة:

رشب القه�وة عى مع�دة فارغة 
ق�د ي�ؤدي إىل زي�ادة الحموض�ة 
يف املع�دة، وتحف�ز إف�راز حمض 
الجهاز  ف����ي  الهيدروكلوري�ك 
الهضم�ي مم�ا يس�بب الته�اب 
املعدة ل�دى بعضهم عن�د اإلكثار 

منها.



هذا  ىف  األعمال  انطلقت  حيث   
التاريخي  الثقايف  املرشوع 
 4 سيستغرق  الذي  السياحي، 
أشهر، قبل بضعة أيام بالتعاون 
غرناطة  جامعة  خرباء  مع 
قرص  إدارة  هيئة  إرشاف  تحت 
وسوف  العريف،  وجنة  الحمراء 
 131 نحو  املرشوع  إنجاز  يكلف 

املايل  مردوده  أن  غري  يورو،  ألف 
سياحيا سيكون ىف املستقبل أكرب 
بكثري وعىل مدى عقود عىل األقل.
تهتم إسبانيا منذ النصف الثاني 
العمراني  برتاثها   20 القرن  من 
اهتماما  اإلسالمي  األثري 
حمايته  عىل  وتعمل  كبريًا 
ىف  بإدماجه  اقتصاديا  وتثمينه 

حسب  السياحية،  النشاطات 
األسبانية  بالصحف  جاء  ما 
والتنقيب  البحث  فرق  وتشجع 
عىل  اآلثار  علم  يف  املتخصصة 
آثار  بقايا  من  املزيد  عن  البحث 
األندلس  ىف  اإلسالمية  الحضارة 
لتعيد لها االعتبار كرتاث تاريخي 
السياق  هذا  إسباني.ىف  وطني 

عثر علماء اآلثار اإلسبان مؤخرا 
بشمال  رسقسطة،  منطقة  يف 
مقربة  عىل  إسبانيا،  رشق 
مساحة  عىل  تمتد  إسالمية 
إىل  تعود  مربع  مرت  ألف   20
القرن  ىف  األوىل  الفتوحات  عهد 
 4500 وتتضمن  امليالدى  الـ8 
 400 معاينة  تمت  وقد  جثمان، 

طويلة  عملية  ىف  اآلن  حتى  قرب 
النفس يقول العلماء أنها ستغري 
عن  اآلن  حتى  السائدة  األفكار 
املنطقة  لهذه  التاريخية  العالقة 
أنهم  يبدو  ال  الذين  باملسلمني 
بأراضيها  نادرا  عنرصا  كانوا 
»غراناضا  صحيفتي  حسب 

أوى« و«الباييس« اإلسبانيتني.

شعرها  يابانية  فتاة  تقص  لم  نادرة،  حادثة  يف 
»رابونزيل«  لقب  عىل  وحصلت  عاما،   15 ملدة 
اشتهرت  التي  ديزني،  لشخصية  نسبة  اليابانية، 
بشعرها الطويل.ويبلغ طول شعر عارضة األزياء 
أقدام  العمر 35 عاما، 5  البالغة من  رين كامبي، 
و10 بوصات، وهو يزيد 4 بوصات عن طول رين 
نفسها، والتي تقول أنها تحب شعرها، الذي يمثل 
أنه  من  الرغم  عىل  تعبريها،  حسب  آسيا،  جمال 
يعيقها يف أحيان كثرية عن أداء أبسط املهام، مثل: 

تغيري مالبسها.
وقالت رين كامبي لصحيفة »دييل ستار«: »نشأت 
كنت  طفلة،  كنت  وعندما  صارمني  أبوين  مع 
عيل  وكان  للفتيات،  القدم  كرة  فريق  يف  عضوة 
دائما قص شعري بسبب هذا«، مضيفة: »أخذت 
الرقص  ممارسة  يف  بدأت  عندما  شعري  طوِّل 

ًُ أ
يلمس  واآلن  عمري،  من  العرشين  يف  وأنا  بجدية 
شعري األرض، قمت بتطويله ألنني أردت أن أتألق 

بطريقتي الخاصة«.

من  »يشء  شعرها  أن  اليابانية  الفتاة  وتعترب 
الوقت  يف  لقصه  نية  أي  تملك  ال  وهي  الجمال«، 
تعبري«  »سالح  أصبح  شعرها  أن  مؤكدة  الحايل، 
يف  إلدراجه  طرق  بضع  وجدت  وقد  لها،  بالنسبة 

روتني رقصها.
تعليقات  واجهت  أنها  األزياء  عارضة  وأكدت 
بسبب  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عرب  بغيضة 
قبول  »تعلمت  إنها  وتقول  العادي،  غري  مظهرها 

حق كل شخص يف إبداء رأيه«.

خاص  بوتوريه  لندن  ىف  العاملية،  للمزادات  بونهامز،  دار  باعت 
وخلفه  الصالة  فريضة  يؤدي  لرجل  سعيد،  محمود  للفنان 
واللوحة مقاسها 70 ىف 80 سم.  بمليون جنيه اسرتليني،  نهر، 
صاحب  وهو  عربي،  تشكييل  فنان  أشهر  سعيد،  محمود  ويعد 
للطبقة  انتمى  كله،  األوسط  الرشق  ىف  لفنان  للوحة  سعر  أعىل 
رئيس  سعيد،  باشا  محمد  والده  القاهرة،  ىف  االرستقراطية 
وزراء مرص يف فرتة من أعقد فرتاتها السياسية يف العرشينيات، 
ومحمود سعيد خال امللكة فريدة زوجة امللك فاروق.وأرص والده 
وانضم  القانون  درس  وبالفعل  القانون  »سعيد«  يدرس  إن  عىل 

بالقضاء،  عمله  فرتة  طول  الفن  يمارس  وكان  العامة،  للنيابة 
لكنه بعد ذلك اعتزل العمل ىف القضاء تماماً وتفرغ للرسم وهو 
رغم  أنه  إىل  ترجع  سعيد  محمود  عظمة  الخمسني.ورس  سن  ىف 
نشأته شديدة األرستقراطية إال أن أعماله كانت شعبية شديدة 
املرصية، فقد عمل عىل تمصري فن التصوير، وبعد دراسته عىل 
يد فنانني أجانب باإلسكندرية أشهرهم »زانيريى« الذي تأثر به يف 
بداية األمر، إال أنه تخلص تماماً من أسلوبه، وىف سنة 1947 كان 
له أسلوبه الخاص املميز املرصي وهذا ما ميزه عن باقي أقرانه 

من الرعيل األول.

استدعت إحدى املدارس االبتدائية يف منطقة الخرب يف السعودية، تلميذا عمره 
»تيمز«  وبرنامج  التعليم  منصة  برنامج  يف  ثغرة  استغالله  بعد  عاما،   11
الخرتاقهما.وقالت صحيفة »عاجل« السعودية، إن الطالب الرتكي الجنسية، 
حاول تفعيل خدمة بشكل مشاركة الشاشة للتحايل عىل الربنامج، كما توىل 
عىل  شعاره  نرش  من  الطفل  افرتاضيا.وتمكن  الفصل  إدارة  عىل  السيطرة 
متكررة.  بصورة  إلكرتونيا  ومشاغبته  الرشح  من  املعلم  وإخراج  السبورة، 
بعدم  الطلب  تعهد  أمره، كما  أمام ويل  تكرار مشاغبته  املدرسة من  حذرته 
التلميذ ما قام به بأنه تحدى زمالءه يف »تهكري« )اخرتاق(  تكرار ذلك.وبرر 
املنصة وبرنامج »التيمز« للحصول عىل خاصية الحضور والغياب والرشح، 
أيام،  أن يستطيع ذلك برسعة بعد محاوالت عدة استمرت معه  ولم يتوقع 
وهو يسهر عىل الربنامج مربرا بأنه يدرس أمام أرسته.وذكرت إدارة املدرسة 
أن مثل هذه املحاولة جديدة وغري مقبولة، خاصة وأن جميع الطلبة قاموا 
بموافقة رقمية عىل عدم محاولة االخرتاق أو العبث أثناء دخولهم للربنامج.

رحلتها  عن  مجدي  عزيزة  املرصية  كشفت 
يف  األطباء  احتار  وكيف  السمنة،  مرض  مع 
طبيعية  حياة  تعيش  عزيزة  تشخيصه.كانت 
وبعد  زوجها،  تويف  عندما  سنوات   4 قبل 
وزنها  وزاد  الصحية  حالتها  تدهورت  وفاته 
بصورة جنونية ومرعبة حتى بلغ 300 كيلو 
غرام، وأصبحت عاجزة التقوى عىل الحركة، 
باستغاثة  فتقدمت  ابنيها  رعاية  والتستطيع 
أمر عىل  الذي  السييس  عبدالفتاح  الرئيس  إىل 
الفور بعالجها عىل نفقة الدولة.وقالت وزارة 
الصحة املرصية يف بيان رسمي أمس الثالثاء 
إن السيدة »عزيزة« تعاني من سمنة مفرطة 
التهابات  حدوث  إىل  أدى  بالساقني  وتضخم 
لعدم  جسدها  وأطراف  بالساقني  متكررة 
قدرتها عىل الحركة بسبب وزنها الزائد، الذي 
جار  أنه  الصحة  غرام.وأكدت  كيلو   300 بلغ 
قبل  من  للسيدة  الصحية  الحالة  مناظرة 

اسشاريني يف تخصصات الجراحة، والباطنة، 
كافة  إجراء  إىل  باإلضافة  الدموية،  واألوعية 
الالزم  العالج  تلقي  لبدء  الطبية،  الفحوصات 
تمهيًدا إلجراء جراحة عاجلة.وكشفت السيدة 
املرصية تفاصيل مرضها وسببه وملاذا احتار 
من  تبلغ  إنها  وقالت  تشخيصه؟،  يف  األطباء 
مواطني  أحد  من  وتزوجت  عاما،   38 العمر 
 4 قبل  وتويف  عاما،   19 نحو  قبل  قريتها 
سنوات تاركا لها ابنها األكرب أحمد ويبلغ من 
ويبلغ عمرها  18 عاما حاليا، وإرساء  العمر 
اآلن 7 سنوات، مضيفة أنه وعقب الوفاة بأيام 
عىل  منها  وبحرقة  شديد  بكاء  وبعد  قليلة 
استيقاظها  وعند  للنوم  خلدت  الزوج،  رحيل 
أنحاء  كافة  يف  وسخونة  برعشة  فوجئت 
للون  وساقيها  قدميها  لون  وتغري  جسدها، 
عدم  مع  منهما،  مياه  ونزول  القاتم،  األحمر 

قدرتها عىل الحركة سوى بصعوبة.

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

مواقيت ال�صالة

االخميس  26 تشرين الثاين  2020   العدد  2468  السنة العاشرة

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

صالة المغرب
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رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

لوحة لفنان مصري بمليون جنيه استرليني !

يابانية لم تقص شعرها منذ 15 عاما!

أطلقت جامعة كامربيدج، ، نداًء للعثور عىل دفرتي مالحظات 
أنهما رسقا من مكتبتها،  تعتقد  داروين  تشارلز  إىل  يعودان 
الحياة«،  لـ«شجرة  التخطيطي  رسمه  عىل  يحتوي  أحدهما 
املكتبة  بها.وأعلنت  اشتهر  التي  التطور  نظرية  رمز  وهي 
أمناءها  أن  اإللكرتوني  موقعها  عىل  املرموقة  اإلنجليزية 
»خلصوا بعد بحث شامل، هو األكرب يف تاريخ املكتبة، إىل أن 
الدفرتين اللذين تم اإلبالغ للمرة األوىل عن فقدانهما يف يناير 
2001، من املحتمل أن يكونا مرسوقني«.وقد أُخِطَرت رشطة 
قيمتهما  تقدر  اللذان  الدفرتان،  وأضيف  كامربيدجشاير، 

اإلنرتبول  بيانات  قاعدة  إىل  اإلسرتلينية،  الجنيهات  بماليني 
املكتبية  الخدمات  مديرة  املرسوقة.وقالت  الفنية  لألعمال 
هذين  عىل  العثور  عدم  كثرياً  »يؤسفني  غاردنر:  جسيكا 
النطاق  الواسعة  البحث  عمليات  رغم  مكان  أي  يف  الدفرتين 
عىل مدار األعوام العرشين املنرصمة، وبينها أكرب عملية بحث 

يف تاريخ هذه املكتبة أجريت يف وقت سابق من هذا العام«.
ويصادف إطالق النداء »يوم التطور«، وهو ذكرى أول إصدار 
لكتاب »أصل األنواع« لعالم الطبيعة اإلنجليزي يف 24 نوفمرب 
يف  أخرجا  املالحظات  دفرتي  أن  الجامعة  1859.وأوضحت 

سبتمرب 2000 من الغرفة التي تحوي أهم أعمال املكتبة ليتم 
يف  املكتبة  ملوجودات  دورية  تفّقد  عملية  تصويرهما.وخالل 
يناير 2001، تبنّي أن الصندوق الصغري الذي يحتوي عليها، 

وهو بحجم كتاب ورقي الغالف، لم يعد يف مكانه.
املالحظات  دفرتَي  أن  املكتبات  أمناء  اعتقد  عديدة،  لسنوات 
أعيدا إىل املكان الخطأ يف املكتبة التي تضم نحو عرشة ماليني 

كتاب وخريطة ومخطوطة ومواد أخرى.
وأعلنت املكتبة عن عنوان إلكرتوني لتلّقي أي معلومات عن 

الدفرتين املفقودين.

سرقة دفتري مالحظات للعالم اإلنجليزي داروين !

تلميذ باالبتدائية يخترق
 منصتها التعليمية ويتحكم بها !

توأمان يفصل بينهما عامان !

مصرية وزنها 300 كيلوغرام !

فريوس  محاربة  عىل  بقدرتها  الرمان  قشور  عرفت  لطاملا 
من  باحثني  أن  إال  األخرى،  الفريوسات  من  وعدد  اإلنفلونزا 
العقاقري  علم  بكلية  والهرسك  البوسنة  يف  لوكا  بانيا  جامعة 
الرمان لكشف  أجروا دراسًة عىل مستخلصات قشور  تحديداً، 

دورها يف محاربة فريوس »سارس كوف 2«.
وتبني أنها تحتوي عىل بوليفينوالت البونيكاالغني والبونيكالني 
بروتينية  أهداف  مع  التفاعل  عىل  هائلة  بقدرة  تتمتع  التي 

محددة، والتمكن من منع دخول الفريوس إىل الخاليا املضيفة.
وكتب الباحثون يف الدراسة التي توىل اإلرشاف عليها الدكتورة 
ريليا سوروتشيتش: يعترب البونيكاالغني والبونيكالني مرشحني 
املتعلقة بمحاربة  املخربية  الدراسات  املزيد من  واعدين إلجراء 

»كورونا«.

قشر الرمان يحارب »كورونا« !

قررت وزارة الثقافة 
اإلسبانية ترميم 
وتجديد البرك 
الموروثة من العهد 
األندلسي اإلسالمي 
المجاورة لقصر الحمراء 
فى غرناطة إلحياء 
وظيفتها الجمالية 
والعملية، كخزان ماء، 
قبل فتحها للزوار،

 قصر الحمراء ..تراث إسبانيا األندلسي 

يفصل  توأماً  امرأة  أنجبت 
بينهما عامان بعد خضوعها 
صناعي،  تلقيح  لعملية 
األخوة  تصميم  وقع  حيث 
األجنة  من  كمجموعة 
املنوية  الحيوانات  باستخدام 
حسب  والبويضة،  نفسها 
اليوم.ويعد  روسيا  موقع 
توأماً  وإيزابيال  كامريون 
فارق  وجود  من  الرغم  عىل 

كونهما  وذلك  بينهما  عامني 
ينتميان ملجموعة من خمسة 
أجنة وقع تخصيبها يف الوقت 
تلقيح  عملية  خالل  نفسه 
كارين  األم  أجرته  صناعي 
 .2017 عام  يف  عاماً(   33(
األول  الطفل  كامريون،  وولد 
لكارين وزوجها جيمس )35 
 ،2018 سبتمرب   1 يف  عاما(، 
 15 يف  إيزابيال  ولدت  بينما 

العام.وقالت  هذا  من  سبتمرب 
الجنون  ملن  »إنه  كارين:  األم 
عامني.  بفارق  توأم  يولد  أن 
وبنت.  ولد  إنجاب  أسعدنا 
يتمتع  لنا،  بالنسبة  وأي طفل 
رائع«.  أمر  هو  جيدة،  بصحة 
وتزوجت كارين جيمس يف عام 
2014، وكافحا طويالً إلنجاب 
تشخيص  وقع  حيث  طفل، 

كارين بمشاكل يف الخصوبة.

معالم تراثية

أقام محبّو »كافان«، وهو فيل تعّرض لسوء معاملة طوال 
ملحبوبهم  وداعية  حفلة  آباد،  إسالم  حديقة  يف  سنوات 
مدافعني  جهود  بفضل  قريباً  كمبوديا  إىل  نقله  قبل 
وصل  الذي  »كافان«  مآل  كشف  الحيوانات.وقد  عن 
ُقيّد  بديناً  فيالً  وبات   1985 يف  بعيد والدته  باكستان  إىل 
بالسالسل طوال سنوات، النقاب عن األوضاع البائسة يف 
حديقة الحيوانات يف العاصمة لدرجة أن قاضياً طلب يف 

مايو نقل كّل الحيوانات منها.
أن يسافر »كافان« األحد عىل متن طائرة  املرتقب  ومن 

شحن إىل محمية للحيوانات يف كمبوديا، بحسب ما كشف 
للتغري  الباكستانية  الوزارة  باسم  الناطق  شيخ،  سليم 

املناخي.وقبل مغادرته، نّظمت مجموعة من النشطاء 
صغرية  وداعية  حفلة  بالحيوانات  بالرفق  املعنيني 

يف الحديقة مع فرق موسيقية محلية وبالونات 
ورشائط زينة.وقالت ماريون لومبار، املسؤولة 
أطلقت  التي  الدولية  بوز«  »فور  منظمة  يف 
له  نتمنّى  أن  »أردنا  »كافان«:  إنقاذ  حملة 

املغنية  هانئة«.وكانت  تقاعدية  حياة 
األمريكية شري قد نارصت قضية الحيوان، 

الذي  كمبوديا  إىل  نقله  خرب  أن  معتربًة 
»أسعد  إحدى  كان  سبتمرب  يف  عنه  أعلن 

حديقة  إدارة  حياتها.ونفت  يف  اللحظات« 
الحيوانات أن تكون أساءت معاملة »كافان«، 

مشريًة إىل أن الحزن استوىل عليه بعد نفوق رشيكته.

حفل وداع 

قام مطعم »بينوس« باستخادم ألعاب دب الباندا بدال من زبائنه، 
لنرش الوعي حول تأثري اإلغالق العام عىل املطاعم واملقاهي.

»بعيد  خاصا  اجتماعا  مريكل  أنغيال  األملانية  املستشارة  وستعقد 
الفيدرالية. خالل القمة، يعتزم  امليالد« مع رؤساء وزراء الواليات 
كورونا،  فريوس  انتشار  ملكافحة  تدابري  عىل  االتفاق  السياسيون 
والتي ستعمل يف أملانيا حتى نهاية العام، واألهم من ذلك - يف عيد 
عرشة  من  ألكثر  التجمعات  برلني  تحظر  أن  املتوقع  من  امليالد. 
أشخاص بني 23 ديسمرب و 1 يناير. سيتم تمديد القيود مثل إغالق 

الحانات واملطاعم، وكذلك املؤسسات الثقافية.

مطعم يضع ألعاب  باندا 
بدال من الزبائن في صالته !


