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مسؤول اقتصادي أوروبي يرفض دعوات 
إلغاء الديون المتراكمة

خيارات طهران في الرد على اغتيال 
محسن فخري زاده

في هذا العدد

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�دت وزارة التخطي�ط، ام�س االثنني، 
لروات�ب  املقب�ل  الع�ام  موازن�ة  تأم�ني 

املوظفني.
وقال وكيل وزي�ر التخطيط ماهر حماد 
»املراق�ب  تابعت�ه  يف ترصي�ح صحف�ي 
العراقي« إن »قانون املوازنة العامة للعام 
املقب�ل س�يتضمن إطارات رئيس�ة منها 
تأم�ني رواتب املوظفني بحدود معينة أما 
كاملة او بإجراءات أخرى ورواتب شبكة 
الحماية االجتماعية واملس�ارات املتعلقة 
بمفردات البطاقة التموينية ومستحقات 
الفالحني إضافة اىل نفقات حاكمة تتعلق 

يف قطاع الكهرباء«.
للنفق�ات  ضغط�ا  »هن�اك  ان  واض�اف 

بصورة عامة للبل�د« ، مبينا ان »املوازنة 
س�تحاول االلت�زام بإنف�اق اس�تثماري 
القط�اع  توق�ف  ع�دم  يضم�ن  معت�دل 

الخاص«.
املقب�ل  الع�ام  موازن�ة  ان  اىل  واش�ار 
س�تتضمن س�قفا من االقرتاض الداخيل 
والخارجي الذي سيتوجه لدعم املشاريع 
، مبين�ا ان العجز يف املوازنة يفرتض ان ال 
يتجاوز بحدود ال� 25 باملئة من املوازنة«.
ولف�ت اىل ان »املس�ودة األولي�ة لقان�ون 
املوازنة ملناقش�ته سيصل  من املتوقع اىل 
مجل�س الوزراء خالل اليوم�ني املقبلني ، 
متوقعا احتس�اب س�عر برميل النفط يف 
قان�ون موازنة العام املقبل بني 41 إىل 43 

دوالراً«.

المراقب العراقي/ متابعة...
دعا النائب فاضل الفتالوي، امس االثنني، اىل رضورة 
اس�تكمال كافة االجراءات الالزمة الجراء االنتخابات 

املبكرة.
وق�ال الفت�الوي يف ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« ان »املفوضية العليا لالنتخابات لم تس�تلم 
لغاي�ة االن س�وى 3 مالي�ني دوالر م�ن املبال�غ التي 

تتطلبها الكمال اجراءات االنتخابات املبكرة«.
وب�ني ان »ع�ى الحكوم�ة ان توف�ر وتهي�ئ االجواء 
يف موعده�ا  املبك�رة  االنتخاب�ات  املناس�بة الج�راء 
املح�دد”. يش�ار اىل ان رئي�س الحكوم�ة مصطف�ى 
الكاظمي، الش�هر السادس من الس�نة املقبلة موعدا 

الجراء االنتخابات املبكرة.

نائب يدعو الى استكمال كافة 
االستعدادات الجراء االنتخابات

التخطيط: رواتب »2021« مؤمنة

المراقب العراقي/ متابعة...
توق�ع تحال�ف الفتح، امس االثنني حصول�ه عى 65 مقع�داً يف االنتخابات املقبلة، 
فيم�ا بني انه وضع الي�ة لذلك. وقال القيادي يف التحالف معني الكاظمي يف ترصيح 
صحفي تابعته »املراقب العراقي« إن »تحالف الفتح س�يخوض االنتخابات املقبلة 
بنفس ش�كله الحايل واسمه، وكل القوى املنضوية يف الفتح، ستخوض االنتخابات 

بالعنوان نفسه، ولن تخوض كل كتلة االنتخابات بمعزل عن التحالف«.
، أن »تحال�ف الفتح وضع خططاً مدروس�ة وانتخابية، ووف�ق هذه الخطط  وب�نينّ

سيحصل التحالف عى األغلبية الربملانية، وعدد مقاعده ستزيد عى 65 مقعداً«.
يش�ار اىل ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي كان قد حدد الس�ادس من 

حزيران املقبل موعداً الجراء االنتخابات املبكرة.

الفتح يتوقع حصوله على »65« مقعدًا 
في االنتخابات المقبلة

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف عضو لجن�ة النف�ط والطاقة 
النيابي�ة، النائ�ب غال�ب محمد، امس 
اإلثن�ني، ع�ن تهريب نف�ط كركوك اىل 

الخارج عرب ناقالت حوضية.
صحف�ي  ترصي�ح  يف  محم�د  وق�ال 
تابعت�ه »املراقب العراقي« إن »القوات 
االمنية املس�يطرة عى حق�ول النفط 
يف كرك�وك غري معروفة الهوية«، الفتا 
اىل ان »النف�ط فيها يه�رب بالعجالت 

الحوضية باتجاه دول الجوار«.

وأض�اف، أن »عملي�ات تهريب النفط 
ال تزال مس�تمرة من حق�ول النفط يف 
كرك�وك بالعجالت الحوضي�ة باتجاه 
الق�وات  انظ�ار  وأم�ام  الج�وار  دول 

املكلفة بالحماية دون رادع قانوني«.
أن  الطاق�ة،  لجن�ة  عض�و  وأوض�ح 
بحماي�ة  املكلف�ة  األمني�ة  »الق�وات 
كان�ت  إذا  مع�روف  غ�ري  الحق�ول 
م�ن الق�وات االتحادي�ة أو م�ن قوات 
البيش�مركة، بالت�ايل ه�ذا يس�اعد يف 

عمليات تهريب النفط«.

برلماني: نفط كركوك يهرب بناقالت 
حوضية الى الخارج

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت
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»تغاٍض« حكومي و»تواطؤ« كردي ُيحّوالن 
كردستان إلى »وكر تجسس«

»ثكنة عسكرية« تركية في شمال العراق!

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
مع اس�تمرار سلس�لة االنته�اكات التي 
ش�هدتها الس�احة العراقي�ة، منذ لحظة 
تويل مصطفى الكاظمي رئاس�ة الوزراء، 
تواصل القوات الرتكية »عبثها« يف مناطق 
ش�مال الع�راق، ب�«اتف�اق مس�بق« مع 
ق�ادة الحزب الديمقراطي الكردس�تاني، 

يرافقه صمت حكومي مطبق يف بغداد.
ولعلنّ أبرز شاهد عى ذلك هو تدخل تركيا 
الص�ارخ، واعتداؤها عى س�يادة العراق 
أرضا وج�واً، وهو ما أثار اس�تياًء عارماً 
بني العراقيني، الذين يطمحون إىل حكومة 
تحف�ظ لبالدهم هيبتها وس�يادتها، وقد 
وا عن ذلك خالل تظاهراتهم املتكررة. عربنّ

ويف خض�م ذل�ك، كش�ف النائ�ب الكردي 
املستقل رسكوت شمس الدين، عن وجود 
32 قاعدة عس�كرية تركية يف كردستان، 
ل إىل مرت�ع  مش�رياً إىل أن اإلقلي�م تح�ونّ

لعنارص االستخبارات الرتكية.
ويف مقابل�ة تلفزيوني�ة تابعتها »املراقب 
العراقي«، قال شمس الدين إن »هناك 32 
قاعدة عسكرية تركية معلنة موجودة يف 
كردس�تان، يف ظ�ل تواجد االس�تخبارات 

الرتكية أيضاً«.
وأضاف شمس الدين أن »األتراك أصبحوا 
رشي�كاً موثوق�اً، ويحكم�ون ويؤث�رون 
حالياً بكل القرارات الحساسة مع الحزب 

الديمقراطي الكردستاني«.
وتوغل�ت قوات الجيش الرتكي حتى وقت 
قري�ب، يف عمق يص�ل إىل أكثر من 25كم 
داخ�ل األرايض العراقي�ة، وبأعداد كبرية 
عى غ�رار االنتهاكات التي يرتكبها رجب 
طيب أردوغان يف س�وريا. وجاء ذلك بعد 
إعالن أنق�رة يف منتصف حزيران املايض، 
إطالق عملتني عسكريتني باسم “مخلب 
الن�ر” و”مخل�ب النم�ر”، يف مناط�ق 

إقلي�م كردس�تان الش�مالية حيث توجد 
قواعد ومعسكرات تدريب لحزب العمال 

الكردستاني.
مصطف�ى  حكوم�ة  موق�ف  وتمث�ل 
صحفي�ة  بيان�ات  بإص�دار  الكاظم�ي، 
وصفت بأنها “هزيلة”، يف موازاة اعتداء 
عسكري عى أمن وسيادة بالد تم تكليفه 
بحمايتها، وفقاً للمهام الرسمية املناطة 
ب�ه، إال أن�ه تعامل م�ع املوق�ف املحتدم 

ب�”هدوء”!
ويأت�ي ذل�ك يف وقت صوت في�ه مجلس 
النواب، خالل جلس�ة اس�تثنائية عقدها 

يف الخام�س من كان�ون الثان�ي املايض، 
عى قرار ُيلزم الحكوم�ة بإخراج القوات 
األجنبي�ة من األرايض العراقي�ة، ومنعها 
ومياه�ا  الب�الد  أرض  اس�تخدام  م�ن 

وسمائها.
وتزام�ن القرار م�ع تظاه�رات مليونية 
العراقي�ة  العاصم�ة  ش�هدتها  حاش�دة 
بغ�داد، صدحت حناجر املش�اركني فيها 
برضورة طرد القوات األمريكية والقوات 
األجنبي�ة األخرى من الب�الد بعد تنفيذها 
ممارس�ات عس�كرية مته�ورة وبعي�دة 
عن امله�ام املعلنة له�ا بالتدريب وتقديم 

املشورة العسكرية.
ويقول عضو لجن�ة األمن والدفاع مهدي 
آم�ريل ل�«املراق�ب العراق�ي«، إن »ق�رار 
مجل�س الن�واب بش�أن إخ�راج الق�وات 
األجنبي�ة من البالد ال يقترص عى القوات 
األمريكي�ة فق�ط، وإنم�ا يش�مل جميع 
القوات املتواجدة ع�ى األرايض العراقية، 
بم�ا فيها الرتكية التي احتلت مس�احات 

شاسعة من األرايض يف شمال البالد«.
ويضي�ف آم�ريل أن »ذل�ك يجري وس�ط 
صم�ت حكوم�ي وك�ردي«، الفت�اً إىل أن 
»هناك جمل�ة من الق�رارات التي طالبنا 

الحكوم�ة باتخاذها منها قطع العالقات 
الدبلوماس�ية وكذل�ك االقتصادي�ة ع�ى 
اعتب�ار العراق املس�تورد األهم لألس�واق 

الرتكية«.
ويأت�ي تكرار الخروق للس�يادة العراقية 
من قبل تركيا وأمريكا ودول أخرى، وفقاً 
ملراقبني، بسبب “غياب قوة الردع، إذ كان 
ينبغي عى الحكومة االعتماد عى الخيار 
العس�كري يف بعض األحيان”، مش�ريين 
إىل أن “الع�راق يمتل�ك ق�وة عس�كرية ال 
يس�تهان به�ا ويجب اس�تثمارها يف ردع 

االستهتار الرتكي”.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
ج�دوالً  املالی�ة،  وزارة  ن�رت 
باألرق�ام يوض�ح حج�م اإلنفاق 
الحكومي، من بداية العام وحتى 
أوضح�ت  كم�ا  امل�ايض،  أيل�ول 
أيضاً باألرقام اإلي�رادات النفطیة 
أن  إىل  أش�ارت  النفطی�ة,  وغی�ر 
املوازن�ة اإلجمالیة لحكومة إقلیم 
ترلیون�ي  م�ن  أكث�ر  كردس�تان 
أن  غ�ى  أش�ارت  فیم�ا  دين�ار، 
املوازنة اإلجمالی�ة ملجلس النواب 
بلغت 6.313 ملی�ارات دينار, أما 
الجمھوري�ةف  رئاس�ة  موازن�ة 
بلغ�ت 2.30 ملی�ار دين�ار، فیما 
بلغ�ت املوازن�ة اإلجمالیة ملجلس 
دين�ار,  24.3تريلی�ون  ال�وزراء 
ولفت التقري�ر إىل أن إنفاق وزارة 
املالیة كان األعى 3.14 تريلیونات 
دينار وبعدھا وزارة الداخلیة 5.8 
تريلیون�ات دينار ومن ث�م وزارة 
الدف�اع بمبلغ 5 تريلیونات دينار.

وبلغ إجم�ايل اإلي�رادات النفطیة 
،ترلی�ون دين�ار، وبل�غ   311,35
أجم�ايل اإلي�رادات غی�ر النفطیة 

129,3 ،ترلیون دينار.

ترصيح�ات  انتق�دوا  ن�واب 
الحكومة واالزمات املفتعلة بشأن 
روات�ب املوظف�ني , بينم�ا الزالت 
الرئاس�ات تس�تنزف م�ا يقارب 
20% من املوازنة العامة وتش�كل 
روات�ب املوظفني، أق�ل من نصف 
موازنة الرئاس�ات الثالث ، ودعوا 
قان�ون  تضم�ني  إىل  الحكوم�ة 
 2021 لس�نة  العام�ة  املوازن�ة 
خطة تقش�ف واضح�ة ومحددة 
عرب تخفي�ض روات�ب وامتيازات 
الرئاسات الثالث والنواب والوزراء 
وال�وكالء وامل�دراء العام�ني ومن 
بدرجتهم ، وتقلي�ل النفقات غري 
الرضورية كاإليف�ادات والصيانة 
واألثاث واملنافع العامة ، وتعظيم 
ويف  النفطي�ة  غ�ري  اإلي�رادات 
مقدمتها إيرادات املنافذ الحدودية 
ومس�كها وفق إجراءات قانونية 
حقيقي�ة وإعادة النظر بكوادرها 
الحالية وتأم�ني اإليرادات بفرض 
أمان�ات رضيبي�ة بنس�بة 7,5 % 

مسبقا عى تجار سوق العملة.
ع  وي�رى مختص�ون أن عى املرنّ
يف  الثغ�رات  م�ن  يس�تفيد  أن 

موازن�ات األعوام الس�ابقة وعدم 
الس�ماح باالق�رتاض م�رة أخرى 
يف موازن�ة الع�ام املقبل من خالل 
الرئاس�ات  مخصصات  تقلي�ص 
الثالث , وعدم جعلها تقشفية ألن 
العراق غني بموارده وأمالكه غري 
املس�تغلة , كما أن موازنة رئاسة 
الوزراء بحد ذاتها تعد ترفا يف ظل 
االزمة املالي�ة الحالية فهي األعى 

والمربر لها ,  كما أن إنفاق وزارة 
املالیة مبل�غ 3.14 تريلیون دينار 
يثري ش�كوكا بش�أن هذه االرقام 
الكبرية وهي أعى من مخصصات 
رئاسة الجمهورية ويبدو أن وزير 
املالي�ة يس�تغل منصب�ه يف من�ح 
االموال والروات�ب االعى ملوظفيه 

بينما وزارتا الدفاع والداخلية...

تفاصيل اوسع صفحة 3

ترليونات الرئاسات تستنزف موازنة 
»2020« وتتركها خاوية 

المراقب العراقي/ متابعة...
اكدت لجنة النزاهة النيابية، امس االثنني , ان 
الفرق ب�ني بيع الدوالر يف البن�ك املركزي وبني 

السوق املحلية يعود اىل جيوب الفاسدين.
وقال عضو اللجنة خالد الجشعمي يف ترصيح 
صحف�ي تابعته »املراقب العراقي« ان »ارتفاع 
سعر رصف الدوالر يف السوق املحلية ارتفع اىل 
125,500 يف ح�ني مازال البن�ك املركزي يبيعه 
بسعره الثابت 119″، مقرتحا أن “يرفع البنك 

س�عر بيع�ه او يمن�ع م�ن ارتفاعه بالس�وق 
املحلية«.

وأض�اف أن “ه�ذا االتف�اع يف الس�وق املحلية 
تقف خلفه جهات فاس�دة لتذه�ب األموال اىل 
جيوبه�م وهذه كارثة”، مبين�ا أن “هذا الخلل 
املرصيف يتحمل�ه رئيس ال�وزراء لكونه اختار 
محافظ�ا بالوكال�ة لي�س ل�ه خ�ربة يف امل�ال 

والصريفة وانه رجل قانون”.
ولف�ت اىل أن “امل�ادة ) 13 أ( م�ن قانون البنك 

اختي�ار  اىل  ال�وزراء  رئي�س  تج�رب  املرك�زي 
ش�خصية ملنصب املحافظ تتمتع بخربة مالية 
ومرصفية وه�ذه الروط التتوف�ر بمحافظ 
البنك املرك�زي لكنه رجل قانون�ي”، مبينا أن 
“لجنة النزاه�ة النيابية طلب�ت من الكاظمي 
ترش�يح أس�ماء توفر فيه�م رشوط محافظ 
البنك املركزي للتصويت عى احدهم وكذلك اىل 
إعادة سعر رصف الدوالر يف السوق املحلية اىل 

120 أي بواقع نمره واحدة«.

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
انتهى عمل الخلية االمنية املشكلة 
بخص�وص االحداث االخ�رية التي 
ش�هدتها محافظ�ة النارصية يوم 
الجمع�ة امل�ايض، لك�ن م�ن دون 
إعالن التوص�ل إىل معرفة الجهات 
زعزع�ة  تح�اول  الت�ي  املخرب�ة 
الح�ني  ب�ني  املحافظ�ة  أوض�اع 

واآلخ�ر، خصوصا يف ظل تحذيرات 
م�ن مخط�ط لح�رق املحافظ�ات 
الجنوبي�ة والنارصي�ة بمقدمتها، 
حي�ث اكتف�ت تل�ك الخلي�ة بلقاء 
عدد من املتظاهري�ن وزيارة ذوي 
القضايا  الش�هداء متغاضية ع�ن 
الحساسة التي وقعت خالل الفرتة 
الحالي�ة وع�ى وج�ه الخص�وص 

أحداث الجمعة.
الش�أن  يف  مراقب�ون  ويحم�ل 
الس�يايس رئيس الوزراء مصطفى 
وق�وع  مس�ؤولية  الكاظم�ي 
تصعيدات أمنية جديدة خالل االيام 
املقبلة، فيما وصف�وا عمل الخلية 

أشبه باالستعراضات اإلعالمية. 
النارصي�ة  محافظ�ة  وش�هدت 
من�ذ مس�اء ي�وم الجمع�ة املايض 
توت�را أمني�ا يف س�احات الحبوبي 
حي�ث موق�ع االعتص�ام وتجم�ع 
أن  بع�د  املدين�ة،  يف  املتظاهري�ن 
شهدت اش�تباكا بني أنصار التيار 
الص�دري ومتظاهرين م�ن داخل 
الس�احة، وذهب ضحيته أكثر من 
خمس�ة ش�هداء من كال الطرفني، 
بع�د أن من�ع املتظاه�رون جموع 
الصدريني من الدخول إىل الس�احة 
إلحياء صالة الجمعة، ليصل الحال 
القوة  إىل اس�تخدام  باملتظاهري�ن 

ورفع السالح.
وع�ى غ�رار تل�ك األح�داث نظ�م 
وجهاء وشيوخ عش�ائر املحافظة 
وقف�ة أدان�وا فيها وجود الس�الح 

داخل الس�احة، محملني الحكومة 
االتحادي�ة مس�ؤولية انهي�ار أمن 

مدينتهم.
وعى إث�ر ذلك قرر رئي�س الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي، إقال�ة قائد 
رشط�ة املحافظة وتش�كيل خلية 
أزمة فيها برئاس�ة مستشار االمن 
الوطن�ي قاس�م االعرج�ي، وتضم 
يف عضويته�ا رئي�س جه�از األمن 
الوطني عبدالغني األس�دي واللواء 
س�عد نعي�م عبدالل�ه م�ن قي�ادة 
العمليات املش�رتكة وقائد عمليات 
ومدي�ر  صمي�دع  عم�اد  س�ومر 
الرطة الجديد فيها عودة سالم. 

وب�دوره حم�ل املحل�ل الس�يايس 
صب�اح العكي�يل، »رئي�س الوزراء 
الكاظم�ي مس�ؤولية ماوق�ع من 
س�احات  يف  وتصعي�دات  أح�داث 
اعتصام النارصية بس�بب التخبط 
يف الق�رارات وعدم الجدية يف العمل 
»الحكوم�ة  أن  مبين�ا  األمن�ي«، 
ل�م ت�ِف بوعدها بخص�وص ملف 

التظاهرات ومطالبها«...

تفاصيل اوسع صفحة 2

جهات تحفر »بئر« الفتنة في 
الناصرية لجر اهاليها الى »غياهبه« 

النزاهة البرلمانية: »فرق« بيع الدوالر يذهب
 الى جيوب الفاسدين
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من دون كشف المتسببين بأحداث الجمعة 

خلية أزمة »الناصرية« تنهي أعمالها وسط قلق 
شعبي من تكرار العنف في المحافظة

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
املش�كلة  االمني�ة  الخلي�ة  عم�ل  انته�ى 
بخصوص االحداث االخرية التي ش�هدتها 
محافظ�ة النارصية ي�وم الجمعة املايض، 
لكن م�ن دون إع�ان التوص�ل إىل معرفة 
الجه�ات املخرب�ة الت�ي تح�اول زعزع�ة 
أوض�اع املحافظ�ة ب�ن الح�ن واآلخ�ر، 
خصوص�ا يف ظ�ل تحذيرات م�ن مخطط 
لح�رق املحافظ�ات الجنوبي�ة والنارصية 
بمقدمته�ا، حيث اكتفت تلك الخلية بلقاء 
عدد من املتظاهرين وزيارة ذوي الشهداء 
متغاضي�ة ع�ن القضايا الحساس�ة التي 
وقعت خ�ال الف�رة الحالي�ة وعىل وجه 

الخصوص أحداث الجمعة.
ويحمل مراقبون يف الشأن السيايس رئيس 
الكاظمي مس�ؤولية  ال�وزراء مصطف�ى 
وقوع تصعيدات أمنية جديدة خال االيام 
املقبل�ة، فيم�ا وصفوا عمل الخلية أش�به 

باالستعراضات اإلعامية. 
وش�هدت محافظة النارصية منذ مس�اء 
يوم الجمعة املايض توترا أمنيا يف ساحات 
الحبوبي حي�ث موقع االعتص�ام وتجمع 
املتظاهري�ن يف املدين�ة، بع�د أن ش�هدت 
الص�دري  التي�ار  أنص�ار  ب�ن  اش�تباكا 
ومتظاهري�ن م�ن داخل الس�احة، وذهب 
ضحيته أكثر من خمس�ة ش�هداء من كا 
الطرف�ن، بعد أن منع املتظاهرون جموع 
الصدرين من الدخول إىل الس�احة إلحياء 
صاة الجمعة، ليص�ل الحال باملتظاهرين 

إىل استخدام القوة ورفع الساح.
وع�ىل غ�رار تل�ك األح�داث نظ�م وجهاء 
وشيوخ عشائر املحافظة وقفة أدانوا فيها 
وجود الس�اح داخ�ل الس�احة، محملن 
الحكومة االتحادية مس�ؤولية انهيار أمن 

مدينتهم.

وعىل إثر ذلك قرر رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي، إقال�ة قائد رشط�ة املحافظة 
برئاس�ة  فيه�ا  أزم�ة  خلي�ة  وتش�كيل 

مستش�ار االمن الوطني قاس�م االعرجي، 
وتض�م يف عضويته�ا رئيس جه�از األمن 
الوطن�ي عبدالغني األس�دي واللواء س�عد 

نعيم عبدالله من قيادة العمليات املشركة 
وقائد عمليات سومر عماد صميدع ومدير 

الرشطة الجديد فيها عودة سالم. 

وب�دوره حم�ل املحل�ل الس�يايس صب�اح 
الكاظم�ي  ال�وزراء  »رئي�س  العكي�ي، 
مس�ؤولية ماوقع من أحداث وتصعيدات 

يف س�احات اعتص�ام النارصي�ة بس�بب 
يف  الجدي�ة  الق�رارات وع�دم  يف  التخب�ط 
العم�ل األمن�ي«، مبين�ا أن »الحكومة لم 
ت�ِف بوعدها بخصوص مل�ف التظاهرات 

ومطالبها«.
وقال العكي�ي، إن »خلية االزمة املش�كلة 
بخص�وص أح�داث النارصي�ة االخرية لم 
تحقق املطلوب عىل املستوى األمني، حيث 
لم تكش�ف عن مصدر الس�اح املوجود يف 
تلك الساحة، باإلضافة إىل أنها لم تتخذ أي 
إج�راء أمني ش�أنه منع وص�ول العنارص 

املندسة إىل ساحة االحتجاج«.
وأضاف العكيي، أن »هناك جهات مجهولة 
تتدخل بتحركات املتظاهرين س�واء كانوا 
م�ن النارصي�ة أو من بع�ض املحافظات 
الجنوبي�ة بغي�ة فرض واق�ع معن يف تلك 
الخلي�ة  أن  املس�تغرب  لك�ن  الس�احات، 
التحقيقية املش�كلة من قبل الكاظمي لم 

تحرك ساكنا بهذا الخصوص«. 
وأش�ار إىل أن »املطلوب م�ن الحكومة هو 
التعاط�ي م�ع مطالب س�احات التظاهر 
ب�دال م�ن عس�كرة املجتم�ع عرب إرس�ال 
لواءي�ن م�ن بغ�داد إىل النارصي�ة، وكذلك 
ضبط امللف االمني وعدم السماح للعنارص 

املخربة بتسيد املوقف«.
وأكد أن »محافظ�ات الجنوب وبمقدمتها 
النارصي�ة ي�راد به�ا زعزع�ة االم�ن من 
قب�ل جه�ات خارجي�ة وعنارص مندس�ة 
م�ن الداخ�ل والوق�وف بوج�ه ه�ذا االمر 
يتطل�ب جه�دا اس�تخباريا دقيق�ا بعي�دا 
وكذل�ك  اإلعامي�ة،  االس�تعراضات  ع�ن 
تشكيل لجان من عش�ائر تلك املحافظات 
ومنظم�ات حق�وق اإلنس�ان تأخ�ذ ع�ىل 
عاتقه�ا تحقي�ق التع�اون بغي�ة الوقوف 

بوجه املخططات الرشيرة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
وص�ف النائب ع�ن تحالف الفتح احم�د الكناني، 
ام�س االثن�ن، تعام�ل حكوم�ة رئي�س ال�وزراء 
مصطف�ى الكاظمي مع االتفاقية االس�راتيجية 

مع الصن ب�«الخجول«.
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف  الكنان�ي،  وق�ال 
العراقي« إن »حكومة الكاظمي ليس لديها حلول 
لازم�ة املالية واالقتصادية الحالي�ة«، الفتا اىل ان 

»تعامل الحكومة الحالية م�ع االتفاقية الصينية 
خج�ول وكان ع�ىل الكاظمي اس�تثمارها وليس 

البحث عن بدائل عنها«.
واض�اف ان »خط�وات حكوم�ة الكاظمي مقلقة 

للش�ارع فيما يخص الجان�ب االقتصادي«، مبينا 
ان »الحكوم�ة غ�ري ق����ادرة ع�ىل تحقي�ق اي 
انجاز وال يمك�����ن مقارن����تها بالحكومات 

السابقة«.

الفتح: حكومة الكاظمي ال تمتلك الحلول لألزمات وتعاملها مع االتفاقية الصينية خجول

تغريدة

االعالمي الدكتور عالء مصطفى

اغتي�������ال العال���م الن�������ووي 
 #محس���ن_فخري_زاده يؤشر 
الثغرة التي احدثتها سياس���ة 
التجوي���ع ف���ي ج���دار االم���ن 
قصدية  عن  االيراني،ويكشف 
اإلقلي���م  بإرغ���ام  اس���رائيلية 
عامة  الدولي  والمجتمع  خاصة 
كفت���وة  دوره  تقب���ل  عل���ى 
يصفي من يش���اء دون احترام 

للحدود والقوانين!
وهكذا يتضح ان التجويع جزء 

من مشروع يكمله االغتيال!

الجيل الجديد: حكومة البارزاني تحاول تأجيج الشارع ضد بغداد وبرلمانها
املراقب العراقي/ بغداد...

اعت�ربت النائبة ع�ن حراك الجي�ل الجديد ي�رى رجب، امس 
االثن�ن، أن حكوم�ة إقلي�م كردس�تان تح�اول كس�ب الوقت 
وتأجي�ج الش�ارع الك�ردي ض�د الحكوم�ة االتحادي�ة والكتل 
السياس�ية يف بغداد.وقال�ت رجب، يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »حكومة اإلقليم لن تقوم بتس�ليم النفط إطاقاً، 
ألنها التس�تطيع القيام بهذه الخطوة، كونها قد وقعت اتفاقية 
لبيعه ملدة 50 عاما إىل تركيا، كما وقعت اتفاقا آخر مع روس�يا 
لبي�ع الغاز«.وأضاف�ت أن »حكوم�ة اإلقلي�م تح�اول إضاع�ة 
الوقت وتأجيج القضية قومي�اً، عرب محاولة التاعب بعواطف 
ومش�اعر املواطن�ن، م�ن خ�ال وس�ائل اإلع�ام والبيان�ات 
والخطاب�ات الرنان�ة، التي تحمل بغداد مس�ؤولية عدم توزيع 
الرواتب«.وأش�ارت إىل أن »املواطنن يف كردس�تان نفذ صربهم 
ولن ينتظروا هذه املماطلة والتس�ويف والتاعب بمش�اعرهم، 

من أجل إرضاء عوائل السلطة الحاكمة«.

نواب: الخالفات على قانون المحكمة 
االتحادية كبيرة وتمريره ليس بقريب 

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د ن�واب يف الربمل�ان، امس 
ع�ىل  الخاف�ات  أن  االثن�ن، 
االتحادي�ة  املحكم�ة  قان�ون 
اىل  اش�اروا  فيم�ا  كب�رية، 
ليس�ت  تمري�ره  عملي�ة  أن 

بالقريبة.
ترصي�ح  يف  العقاب�ي،  وق�ال 
تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»تمرير تعديل قانون املحكمة 
بانتظ�ار  العلي�ا،  االتحادي�ة 
اتفاق س�يايس، بع�د االتفاق 
عىل تعدي�ل امل�ادة الثالثة من 
القان�ون، والتوج�ه اىل تعديل 

املادة فقط«.
في�ه  »القان�ون  أن  وأض�اف 
خاف�ات كب�رية ب�ن الق�وى 
أن�ه  اعتق�د  وال  السياس�ية 
سيمر حالياً«، مشرياً إىل »أننا 
مقبلون عىل انتخابات مبكرة 
وتعدي�ل امل�ادة الثالث�ة مهم، 
ونح�ن بانتظ�ار اإليع�از من 

التعديل  النواب لرف�ع  مجلس 
للق�راءة الثاني�ة والتصوي�ت 

عليه«.
بدوره قال عضو اللجنة حسن 
فدعم، إن »هنال�ك اتفاقا عىل 
تعدي�ل املادة ثالث�ا من قانون 
خش�ية  االتحادي�ة  املحكم�ة 
القان�ون ملجلس  إع�ادة  م�ن 
الن�واب مرة أخ�رى«، الفتا إىل 
أن »قانون املحكمة االتحادية 
الجدي�د يحتوي ع�ىل خافات 
كبرية ب�ن القوى السياس�ية 

ومن غري املمكن تمريره«.
وأضاف، أن »تعديل املادة ثالثا 
من قانون املحكمة االتحادية 
بإكم�ال نصابها هو  املتعلقة 
الحل ال�ذي اتفقت عليه الكتل 
السياسية«، مبينا أن »أعضاء 
الربملان بانتظار إيعاز رئاس�ة 
املجل�س من أجل رفع التعديل 
للق�راءة الثاني�ة والتصوي�ت 

عليها«.

بالــوثيقـة

اللجنة المالية النيابية تطالب االدعاء العام 
بتحريك ش���كوى قضائية وفتح تحقيق 

حول نافذة بيع العملة.

الخدمات البرلمانية تدعو الى تشكيل غرفة عمليات خاصة لمواجهة السيول واالمطار
املراقب العراقي/ بغداد...

دع�ت لجنة الخدمات النيابية, امس االثنن, 
الحكومة اىل تش�كيل غرفة عمليات خاصة 
ملواجهة الس�يول واالمطار املتوقعة بحسب 
ما اش�ارت له توقع�ات الطقس ع�ن هيئة 
االن�واء الجوية, مطالبة برضورة مش�اركة 
املحافظ�ات  يف  اإلداري�ة  الوح�دات  جمي�ع 
إضاف�ة لدوائ�ر البلديات واملج�اري واملوارد 

املائية والكهرباء.
وق�ال رئيس اللجنة النائب وليد الس�هاني، 
يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن 
»التوقعات التي أعلنتها الهيئة العامة لانواء 

الجوي�ة بهطول امط�ار غزي�رة يف مختلف 
احاء الباد البد من الحكومة تش�كيل غرفة 

عمليات خاصة ملواجهة تقلبات الطقس«.
وأض�اف أن »الحكوم�ة مطالب�ة ب�رضورة 
يف  اإلداري�ة  الوح�دات  جمي�ع  مش�اركة 
املحافظات إضافة لدوائر البلديات واملجاري 
وامل�وارد املائي�ة والكهرباء، إضاف�ة لدوائر 
الدفاع املدني«، مشرياً اىل أن »غرفة العمليات 
يجب ان تأخ�ذ عىل عاتقه�ا توحيد الجهود 
بن كاف�ة الدوائر الحكومي�ة الخدمية أثناء 
هطول كميات كبرية من األمطار عرب توجيه 
الجهد الهن�ديس اىل أماكن الخل�ل باالعتماد 

عىل الجه�د الذاتي لتلك الدوائر يف ظل األزمة 
املالية التي تعاني منها املحافظات«.

وأشار الس�هاني، إىل »رضورة وضع خطة 
آنية عاجلة للقيام بحملة لصيانة ش�بكات 
الرصف الصح�ي فضاً عن تجهيز محطات 
الرف�ع بمولدات الطاق�ة«، داعي�اً اىل »اياء 
املناط�ق غ�ري املخدوم�ة بش�بكات الرصف 
الصح�ي اهمية خاصة من خ�ال تزويدها 
بم�ادة الس�بيس إلكس�اء ش�وارعها الت�ي 
تعان�ي من مش�اكل خدمي�ة، إضافة اىل فك 
االختناق�ات التي تش�هدها تل�ك املناطق يف 

حال هطول األمطار«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أفادت وكالة االس�تخبارات التابعة لوزارة الداخلية، امس اإلثنن، القاء القبض عىل مجرم 
قتل زوجة عمه، بعد س�اعات من ارتكابه جريمته ش�مايل العاصمة بغداد.وقالت الوكالة، 
يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، إنه »من خ�ال ورود معلومات من قبل احد 
املواطنين بوجود حادث قتل امرأة يف منطقة الش�عب ببغداد، عىل الفور تم تش�كيل فرق 
عمل مختص من مفارز وكالة االس�تخبارات املتمثلة بمديرية اس�تخبارات بغداد يف وزارة 
الداخلية و بعد تكثيف الجهد االس�تخباري ومقاطعة املعلومات ومرور ساعات من وقوع 
الجريمة تم القاء القبض عىل منفذها«.وأضاف البيان، أن »املجرم اعرف بإرتكاب الجريمة 
ورسقة مبلغ  )٣000000( مليون دينار عراقي وكان الدافع لذلك لغرض الرقة«، الفتاً إىل 

»اعادة املبلغ املادي اىل اصحابه الرشعين وتسليم املتهم للجهات املختصة«.

استخبارات بغداد تقبض عىل مجرم 
بعد ساعات من قتله أحد اقاربه 

ين
ألم

ط ا
شري

ال

املراقب العراقي/ نينوى...
أف�ادت مديري�ة االعام يف هيئة الحش�د الش�عبي، ام�س اإلثنن، برفع 
120 عبوة ناس�فة وصاروخاً يف س�هل نينوى.وقال�ت املديرية، يف بيان 
تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، إن »مفارز مكافحة املتفجرات يف 
اللواء ٣0 بالحش�د، رفعت 120 عبوة ناس�فة وصاروخا كانت مزروعة 
ومروك�ة يف قرى الس�ماقية وعمرقابجي وتيس�خرا بس�هل نينوى«.

وأض�اف البي�ان، أن »رفع العبوات تم بش�كل آمن، اذ ت�م تنظيف هذه 
املناطق الزراعية ملزاولة الفاحن الزراعة فيها«.

الحشد الشعيب يعلن رفع 120 عبوة 
ناسفة وصاروخًا بسهل نينوى

املراقب العراقي/ واسط...
أعلن�ت رشط�ة محافظ�ة واس�ط، ام�س االثن�ن، ضب�ط 
»زجاج�ات مولوتوف« ق�رب مبنى مجل�س املحافظة.وقال 
بيان ل قس�م اإلعام يف مديرية رشطة واس�ط  تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه إن »األجهزة االس�تخباراتية يف واسط 
ضبط�ت قنان�ي مولوت�وف بالقرب م�ن مجل�س محافظة 
واسط«.واش�ار البيان اىل ان »القنان�ي كانت مجهزة لرضب 
املتظاهرين الس�لمين والقوات االمنية يف املحافظة وزعزعة 

االمن يف املحافظة«.

العثور عىل »زجاجات مولوتوف« 
قرب مجلس محافظة واسط



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    55,904 دينار

سعر شراء الدوالر = 123.500 دينارسعر بيع الدوالر = 124.500 ديناراألمريكي  40.23 دوالرًابرنت  43.34 دوالرًا للبرميل

غرام الفضة عيار 95،8     544،4٦غرام الفضة عيار99،9     5٦7،7٦اسعار الذهب عيار 18     41,929 ديناراسعار الذهب عيار 21     48,917 دينار اسعار الفضة
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الثالثاء 1 كانون األول  2020 العدد 2471 السنة العاشرة

بين الخبر النفطي وسيام التميميي، ان اإليرادات غير النفطية للعراق 
كافيية لتجاوز العجز امليايل املرجح يف موازنية العام املقبيل، الفتا اىل ان 
الفسياد يشيكل العقبة الوحيدة اميام حصول الدولة عيى إيراداتها غر 
النفطية.وقيال التميميي ، ان “هنياك ترجيحات بوجيود عجز يف موازنة 
العيام املقبيل يصيل اىل 50 تريلييون دينار يف وقيت مازالت فيه أسيعار 
النفط عند مسيتوى األربعن دوالر للربميل، ويف حال االرتفاع فأن العجز 
سيينخفض اكثر من الرقم املتوقع”.وأضياف ان “اإليرادات غر النفطية 
كافية لتجاوز العجز املايل يف املوازنة، لكن الفسياد يمثل العقبة الوحيدة 
التيي تقف امام حصيول الدولة عى إيراداتها باألرقيام الحقيقية”.وبن 
ان “الكثر من املوارد غر مسيتغلة بالشيكل الصحيح وخاصة مايتعلق 
بالغاز واملساحات الزراعية واألرايض السكنية املهجورة، فضال عن ملف 
االتصياالت الذي يرفد الدولة بايرادات قد تشيكل 10 باملئة من املوازنة او 

اكثر من ذلك”.

اعلن مستشار محافظ االنبار للشؤون 
الطاقية عزيز خلف الطرموز ، املبارشة 
باملرحلية االخيرة مين اعيادة اعميار 
وتأهييل الطرييق الدويل الرسييع الذي 
يربط العراق بثالثة دول هي السعودية 
واالردن وسيوريا غربيي االنبيار .وقال 
الجنابي  ان ” وزارة االعمار واالسيكان 
وبالتنسييق مع حكومة االنبار املحلية 

وبدعم مين البنك الدويل خصصت مبلغ 
نحيو 6 ملييار دينيار إلكميال املراحل 
اعميار وتأهييل  اعيادة  االخيرة مين 
وشيبكة  والقناطير  الجسيور  كافية 
طيرق الطرييق اليدويل الرسييع اليذي 
يربيط العيراق بثالثة دول هيي االردن 
والسعودية وسوريا يف خطوة هي االوىل 

من نوعها منذ االزمة الصحية “.

خبير اقتصادي: االيرادات غير النفطية 
كافية لتجاوز العجز المالي للعراق

االنبار تعلن المباشرة بالمرحلة األخيرة من 
عمليات تأهيل الطريق الدولي السريع

الميس اليدوالر  أدنى مسيتوى له خالل ميا يزيد عى 
عامن، ومن املنتظر أن يسجل أكرب انخفاض شهري 
منذ يوليو املايض، بعد أن أدى مزيج من التفاؤل حول 

اللقاحات إىل بيع املستثمرين الدوالر.
وانخفض الدوالر األمريكي مقابل سيلة من العمالت 
0.1 باملئة إىل 91.707 نقطة، وهو أدنى مسيتوى منذ 
أبريل 2018. وبلغ الدوالر النيوزيلندي الشيديد التأثر 
باملخاطر أعى مستوى يف عامن ونصف العام، ويتجه 
صوب تسجيل أفضل مكسب شهري من حيث النسبة 
املئوية يف سبع سنوات.وارتفع كل من اليورو والدوالر 
األسيرايل قليال وصيوال إىل ذرى ثالثة أشيهر، رغم أن 
تحيركات العميالت كانت محدودة إذ تلتقط األسيهم 
العاملية أنفاسيها يف نهاية أكرب ارتفاع شهري مسجل 
عى اإلطالق.واستقر الجنيه اإلسرليني عند 1.3325 
دوالر، وارتفع بنسيبة ثالثة باملئة تقريبا أمام الدوالر 
منذ بدايية الشيهر، إذ يراهن املسيتثمرون عى إبرام 
اتفاق لخيروج بريطانيا من االتحياد األوروبي، حتى 
مع اقيراب املوعد النهائي للمفاوضات.وهبط مؤرش 

الجياري، اليدوالر بنحيو 2.5 باملئة يف  نوفميرب 
املسيتثمرون  تحميس  ئيج إذ  لنتا
التجييييييارب الواعيدة 
رئيسيين  للقاحيييين 
يكونيا  قيد  محتملين 
سيببا يف القضياء عى 
وباء فروس كورونا. 
منخفيض  واليدوالر 
بنحيو 11 باملئة عن 

ميارس  ذروة 
عنيد  امليايض 
 1 0 2 . 9 9 0

نقطة.

الدوالر يهوي ألدنى مستوى 
منذ أكثر من عامين

اعلنيت األمانية العامة ملجلس اليوزراء ، أن رئيس اليوزراء مصطفى 
الكاظمي وجه بإرسال املوازنة فورا اىل األمانة العامة لغرض تدقيقها 
.وقيال املتحدث باسيم أمانة مجلس الوزراء حييدر مجيد ، إن “رئيس 
الوزراء وجه وزارتي املالية والتخطيط بإرسال املوازنة فورا اىل األمانة 
العامة ملجلس اليوزراء لغرض تدقيقها من قبل الدائرة القانونية لكي 
يتم تخصيص جلسة استثنائية ملناقشتها وإحالتها اىل مجلس النواب 
من أجل إقرارها بأرسع وقت”.وأضاف مجيد، ان “الحكومة والربملان 

يجمعان عى رضورة اإلرساع بإقرار موازنة 2021”.
وكان النائب عن تحالف الفتح عباس العاطفي أكد يف ترصيح سيابق 
، ان حكومية رئييس الوزراء مصطفيى الكاظمي غر جادة بارسيال 

مرشوع قانون املوازنة االتحادية لعام 2021 اىل مجلس النواب.

الكاظمي يوجه بإرسال موازنة 2021 
فورا الى امانة مجلس الوزراء

اكيدت عضو لجنية الخدميات النيابيية النائب منار 
عبيد املطلب ، أن تسيبة شيبكات املجياري يف بعض 
املحافظات التتجاوز 6% رغيم امليزانيات االنفجارية 

منذ عام 2003.
وقاليت عبيد املطليب ،ان” وضيع البنيى التحتيية 
للخدمات االساسيية يف املحافظيات العراقية ومنها 
املجياري ماسياوي جيدا اذا ما عرف بعضها نسيبة 
شبكة املجاري املوجود فعليا التتجاوز 6% ما يوضح 

حجم املشكلة واملاساة”.
واضافيت عبيد املطليب،ان” عيدم وجيود مجياري 
حديثية ومتطيورة هيي مين اسيهمت يف مضاعفة 
معاناة العراقين مع مواسيم الشيتاء وغرق االحياء 

واالزقية باالضافة اىل تقيادم املوجود منهيا”، مبينا 
أن “لجنة الخدمات النيابيية وضعت خطة متكاملة 
للنهيوض بملف الخدمات من خالل ادامة املشياريع 
االسيراتيجية اال ان االزمة املالية الصعبة اسهمت يف 

عرقلة الرشوع بالكثر من املشاريع”.
واشيارت اىل “رضورة حسم كل اشيكاالت املشاريع 
العالقة واملتوقفة وخاصة يف ملف املجاري والسيعي 
اىل احياءها النهيا تمثل بداية نهايية معاناة االحياء 
السيكنية يف امليدن والقصبيات”، الفتية اىل “وضيع 
العاصمة يجيب تغرها ووضع اطر لتطوير املجاري 
بحييث تكون قادرة عى اسيتيعاب كمييات االمطار 

لتفادي غرق االزقة واالحياء”.

الخدمات النيابية: ٦ % نسبة انجاز شبكات المجاري في بعض المحافظات 
أكيدت اللجنية املاليية النيابيية ، أن »الورقية 
البيضياء« املقدمية من رئيس مجليس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، تتضمن مقرح اسيتبدال 
العملة، مشرة إىل أن هذا املقرح يتطلب الكثر 

من األموال لتنفيذه.
يشيار اىل أن رئييس مجليس اليوزراء العراقي 
مصطفيى الكاظمي اكيد، يف حزييران املايض، 
أن الحكومية اعّدت »ورقة بيضاء« لإلصالحات 
املرتقبية. وحسيب الوثيقة فان امليدة املقرحة 
للتنفييذ هي 3 سينوات مين 2021 وحتى عام 

.2023
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار ليوكالة شفق 

نييوز؛ أن »الورقية االصالحية ملعالجية االزمة 
املالية التي قدمها مجلس النواب تتضمن احدى 
نقاطها اعادة النظر بسيعر الرصف مع دراسة 
امكانية امليض بخطوات حيذف االصفار، وذلك 
مع تعديل آلية بيع العملة والحفاظ عى العملة 
الصعبية وسيعر رصف اليدوالر اميام الدينيار 

العراقي«.
وأضياف أن »تطبيق هيذا املقرح يتطلب توفر 
امكانية وظروف اقتصاديية أفضل من الوضع 
الحيايل ميع توفير السييولة املاليية للتطبيق«، 
مشرا إىل أن »استبدال العملة يتطلب الكثر من 

األموال لطبع العملة يف الخارج«.

المالية النيابية: مقترح »الورقة البيضاء« باستبدال العملة يتطلب الكثير من األموال

االقت�صادي

نائب عن الفتح يشدد على 
ضرورة استثمار الصندوق 

العراقي الصيني العمار البلد

ايران: لم نستورد لترا واحدا 
من البنزين منذ 2018 

شيدد النائيب عن تحاليف الفتح فاضيل جابر عى 
رضورة اسيتغالل الحكومية لالميوال التي رصدها 
العيراق لتنفييذ االتفاقية الصينية، مين اجل تنفيذ 
عدة مشاريع مهمة يحتاجها البلد.وقال الفتالوي ، 
ان “ العراق لديه اتفاقية مهمة وتعاون اسراتيجي 
ميع الجانيب الصينيي يجب ان يسيتثمر بالشيكل 
األمثيل من اجل اعميار البلد وتطوير بنياه التحتية 
وانشاء املشياريع املنتجة”.وأضاف ان “مايصل اىل 
ملييار دوالر تم رصده لتنفيذ املشياريع الصينية يف 
العراق، وبالتايل فأن الحكومة يجب ان تستثمر هذا 
املبليغ لتنفيذ مايحتاجه البلد”.وشيدد عى رضورة 
“عيدم ذهياب الحكومة نحو دول أخرى اقل شيأناً 
من الصن من اجل تنفيذ املشياريع االسيراتيجية 
للعراق، يف حن ان هناك أموال يف الصندوق العراقي 
الصيني يجب استغاللها بالشكل الصحيح من اجل 

احياء االتفاقية بالشكل الصحيح”.

أكيد أمن جمعيية ارباب صناعة املصيايف االيرانية، 
نارص عاشيوري ، عيدم توريد حتى لير واحد من 

البنزين اىل داخل البالد منذ سبتمرب/أيلول 2018.
وقال عاشيوري يف ترصييح أوردته “فيارس” ، إن 
طاقة انتياج البنزين االيراني تبليغ 110 مالين لر 
يوميا، حيث يتم تغطية االسيتهالك املحيل املراوح 

بن 75 اىل 80 مليون لر والباقي يطرح للتصدير.
وأضياف، أن لوال هذا التطور والحد من البيع الخام 
لكنا واجهنا مشياكل اقتصادية وأمنية واجتماعية 

يف فرة الحظر، الذي يحرمنا من استراد البنزين.
وشيدد عاشيوري عيى أن جيودة البنزيين املحييل 
تطورت قياسييا بالسينوات االربعية املاضية، عى 

خلفية تطبيق املعاير عى املنتجات التكريرية، 

أرقام واقتصاد
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نسبة البطالة في العراق في 
ظل اخفاق حكومي على 

معالجتها وكذلك الحد من الفقر 
الذي وصل أرقامًا مخيفة 

% 30

مصاف جديدة تعتزم وزارة 
النفط بناءها خالل خطتها 

لغاية العام 2030 عن 
طريق االستثمار

النفط: سنطوي عمليات حرق الغاز خالل عام 2023
أكيدت وزارة النفيط، ، أن مطليع عام 
2023 سيتم اكتمال مشاريع استثمار 
الغاز، وسنطوي عملية الغاز املحرق، 
مشيرة إىل أن مصايف الشمال وكربالء 
سيتدخل الخدمية عيام 2022، وبذلك 
سنحقق االكتفاء الذاتي من املشتقات 

النفطية.
وقال وكيل اليوزارة حامد الزوبعي، يف 
ترصيح صحفيي، إن »اليوزارة لديها 
خطية متكاملة ملا يخيص توفر الغاز 
ملحطات الوقيود، من خالل اسيتثمار 
الغاز املصاحيب إلنتاج النفط وحقول 

الغاز«.
الغياز  إنتياج  »كمييات  أن  وأضياف 
باملئية   60 ليي  تصيل  اآلن  املسيتثمر 
والبالغية 1500 ملييون قيدم مكعب 
ملحطيات  تجهيز  الييوم،  يف  قييايس 
الكهربياء وبشيكل مسيتقر وثابت«، 

مبينياً أن »محطيات الكهرباء تحتاج 
إىل أكثر من الكمية املتوفرة

وتابيع ان«عيام 2022، وبدايية عيام 

2023 سيتكتمل املشياريع،التي مين 
شيأنها انهياء ملف الغياز املحرق، و 
بالوقيت ذاته سيتضاف كميية 1200 

الطاقية  محطيات  يف  السيتثمارها 
الكهربائية«.

وأوضيح أنيه »خيالل عيام 2016 تم 
وضع الخطة الكاملة الستثمار الغاز، 
كان 600 مقمق واآلن وصلنا لي 1500 
مقميق، والخطيط  واملشياريع كاملة 
للوصيول السيتثمار كاميل، التي هي 
2700 مقمق املصاحب إلنتاج النفط«.

املحليية  الحاجية  يخيص  وفيميا 
للمشيتقات النفطية، أشيار الزوبعي 
إىل أن »هناك خطة تحت التنفيذ لسيد 
الحاجية االسيتهالكية من املشيتقات 
النفطية، وبداية عام 2022 سيينتهي 
العمل يف مصفى كربالء، ونهاية العام 
ذاته مصفى الشيمال، مما سيتضاف 
طاقة  280 ألف برميل، وسيتعمل عى 
سد الحاجة االستهالكية من املنتجات 

النفطية«.

انتقد مسؤول محيل يف محافظة كربالء 
املقدسية ، قييام وزارة الزراعية 
املسياحات  بتقلييص 
لزراعية  املخصصية 
الشيتوية  املحاصييل 
نسيبة  اىل 
 ، ة كبير
وقيت  يف 

ولييس  املسياحات  بزييادة  املطاليب  تتعياىل 
تقليصها.وقال قائممقام قضاء الهندية منتظر 
مخالفية  ويف  الزراعية  “وزارة  إن   ، الشيافعي 
الحكوميي قاميت  رصيحية لورقية االصيالح 
بتقليص املساحات املخصصة لزراعة املحاصيل 
ضمين الخطية الزراعية الشيتوية ملوسيم هذا 
العيام، يف وقيت تتعياىل املطالب لدعيم القطاع 
الزراعيي وتشيجيعه مين أجيل توفير فيرص 

عميل جدييدة واالعتماد عيى االنتياج املحيل”.
واضاف الشيافعي أن “حكومة قضياء الهندية 
والجمعيات الفالحيية يف القضاء طالبت بزيادة 
الخطة الزراعية الشيتوية باالضافة اىل املطالبة 
باملسيتحقات املالية املتأخرة ملحاصيل الحنطة 
والذرة الصفراء، بيد ان اسيتقبال الطلبات جاء 
عكسييا حيث قلصت املسياحات وسيط االزمة 

املالية التي تعصف بالبالد”.

كربالء: تقليص مساحات خطة الزراعة الشتوية مخالف لورقة االصالح الحكومي

تجدد الدعوات إلى تخفيض رواتب الرئاسات.. 
أرقام فلكية تستنزف موازنة الدولة وتفاقم العجز 

التقشف اليشمل »البالط« الحكومي

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي..
نيرشت وزارة املالیة، جيدوالً باألرقام يوضح حجم 
اإلنفياق الحكوميي، مين بداية العام وحتيى أيلول 
امليايض، كميا أوضحيت أيضياً باألرقام اإلييرادات 
النفطیية وغیير النفطیية, وأشيارت إىل أن املوازنة 
اإلجمالیية لحكومية إقلیيم كردسيتان أكثير مين 
ترلیونيي دينيار، فیميا أشيارت غيى أن املوازنية 
اإلجمالیية ملجليس النيواب بلغيت 6.313 ملیارات 
دينار, أما موازنة رئاسة الجمھوريةف بلغت 2.30 
ملیيار دينار، فیما بلغت املوازنية اإلجمالیة ملجلس 
اليوزراء 24.3تريلیون دينار, ولفيت التقرير إىل أن 
إنفياق وزارة املالیية كان األعيى 3.14 تريلیونيات 
دينيار وبعدھا وزارة الداخلیة 5.8 تريلیونات دينار 
ومن ثيم وزارة الدفياع بمبلغ 5 تريلیونيات دينار.

وبلغ إجميايل اإليرادات النفطیية 311,35 ،ترلیون 
دينار، وبلغ أجمايل اإلييرادات غیر النفطیة 129,3 

،ترلیون دينار.
الحكومية واالزميات  انتقيدوا ترصيحيات  نيواب 
املفتعلية بشيأن رواتيب املوظفين , بينميا الزالت 
الرئاسيات تسيتنزف ما يقيارب 20% مين املوازنة 
العامة وتشيكل رواتيب املوظفن، أقيل من نصف 
موازنية الرئاسيات الثيالث ، ودعيوا الحكومية إىل 
تضمن قانيون املوازنة العامة لسينة 2021 خطة 
تقشيف واضحية ومحيددة عيرب تخفييض رواتب 
وامتييازات الرئاسيات الثيالث والنيواب واليوزراء 
واليوكالء واملدراء العامن ومين بدرجتهم ، وتقليل 
النفقيات غير الرضوريية كاإليفيادات والصيانة 
واألثياث واملنافيع العامة ، وتعظييم اإليرادات غر 
النفطيية ويف مقدمتها إييرادات املنافيذ الحدودية 
ومسيكها وفق إجراءات قانونيية حقيقية وإعادة 

النظير بكوادرها الحالية وتأمين اإليرادات بفرض 
أمانيات رضيبية بنسيبة 7,5 % مسيبقا عى تجار 

سوق العملة.
وييرى مختصون أن عيى املرّشع أن يسيتفيد من 
الثغرات يف موازنات األعوام السابقة وعدم السماح 

باالقيراض مرة أخيرى يف موازنة العيام املقبل من 
خالل تقليص مخصصات الرئاسات الثالث , وعدم 
جعلها تقشيفية ألن العراق غنيي بموارده وأمالكه 
غر املسيتغلة , كما أن موازنة رئاسية الوزراء بحد 
ذاتهيا تعد ترفا يف ظيل االزمة املاليية الحالية فهي 

األعيى والمربر لهيا ,  كميا أن إنفياق وزارة املالیة 
مبلغ 3.14 تريلیون دينار يثر شيكوكا بشأن هذه 
االرقيام الكبرة وهي أعى من مخصصات رئاسية 
الجمهوريية ويبدو أن وزير املالية يسيتغل منصبه 
يف منيح االميوال والرواتيب االعيى ملوظفييه بينما 

وزارتيا الدفاع والداخليية  5 تريليونات وهي تضم 
جيشيا تعداده عرشات اآلالف من الجنود مشددين 
عيى رضورة إيجاد لجنية مختصة تقييم نفقات 
اليوزارات أيضا.ويؤكيد الخبر االقتصيادي صالح 
الهميايش يف اتصال ميع ) املراقب العراقيي( : أنه 
بالرغم من أن رؤسياء الوزراء السابقن والحالين 
حاوليوا تخفيض رواتب الرئاسيات الثالث إال أنهم 
اصطدموا بفيتو سيايس رافض له، داعياً الحكومة 
إىل أن تتحيّرك بالتنسييق ميع اللجيان املختصة يف 
مجلس النواب نحو إعادة النظر بتقديرات مسوّدة 
موازنة 2021 وفقا للمعطيات الجديدة مع ضغط 
النفقات بشيكل كبرة وإيجاد بدائل رسيعة لسيد 
العجيز الحاصيل, والذي يعيد مقبيوال وال يتجاوز 
الي 20% كون هذه املوازنة هي أشيبه بالتقشيفية 
فهي تخلو من إكمال املشياريع املهمية , واليوجد 
شيق استثماري سيوى أرقام ليس لها تطبيق عى 
أرض الواقع.وتابيع الهميايش: أن عيى الحكومة 
الجدييدة االلتزام بقانيون اإلدارة املاليية يف مادته 
السابعة الذي ينص عى أن اليكون العجز باملوازنة 
أكثر مين 3% من الناتج القوميي بمعنى أنه بحال 
كان الناتيج القومي 250 مليار دوالر فينبغي أن ال 
يتجاوز العجيز 10 ملييارات دوالر أو 12 تريليون 
دينيار كحد أقىص.من جهته أكد املختص بالشيأن 
االقتصيادي  عبد الحسين الشيمري يف اتصال مع 
) املراقيب العراقي(: أن ما يثير الريبة هي موازنة 
رئاسية اليوزراء التي هي أضعياف موازنة مجلس 
النيواب ذي العيدد الكبر من العاملن فييه , لذا يف 
حال إعداد موازنة تقشيفية يجب أن يتم تخفيض 
مخصصات رئيس الوزراء حتى تقل نسيبة العجز 

يف موازنة 2021.
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المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت حرك�ة أنص�ار الله، عن اس�تهدف معس�كر »تداوين« 
التاب�ع لتحالف الع�دوان بقيادة الس�عودية يف محافظة مأرب 
يوم السبت. وقال العميد يحيى رسيع املتحدث الرسمي للقوات 
املسلحة التابعة للحركة، “إن القوة الصاروخية تمكنت مساء 
الس�بت من اس�تهداف غرفة العمليات املش�ركة يف معس�كر 

تداوين بمحافظة مأرب بصاروخ بالس�تي نوع بدر”. وأضاف 
العمي�د رسي�ع يف تغري�دة ع�ى “توي�ر”، أن »اإلصاب�ة كانت 
دقيقة”، مشريا إىل أن »العملية نتج عنها مرصع وجرح 15 من 
القادة والجنود السعوديني )8 قتى بينهم قادة و7 إصابات(«. 
وأكد أن »العمليات املسلحة مستمرة طاملا استمر الحصار وأن 

كل التحركات املرصودة ستطالها قواتهم أينما كانت«.

المراقب العراقي/ متابعة...
بع�د أن قام�ت األي�ادي اإلرهابي�ة التابع�ة واملوالية 
للغطرس�ة العاملية والكيان الصهيون�ي يوم الجمعة 
امل�ايض يف عمل وح�ي باغتيال الش�هيد »محس�ن 
فخري زاده« أحد مديري وموظفي الدولة يف املجاالت 
العلمية والبحثي�ة والدفاعية، أحدثت عملية االغتيال 
ه�ذه ردود فعل مختلفة يف العال�م. لكن النقطة التي 
يج�ب مراعاتها هي أن أياً من ال�دول الغربية وحتى 
املجتمع الدويل لم يدن عميلة االغتيال الوحش�ية هذه 

والتي يمكن فيها رؤية آثار اإلرهاب الصهيوني.
ورداً عى اغتيال الش�هيد »فخ�ري زاده«، دعا األمني 
الع�ام لألمم املتح�دة »أنطونيو غوتريي�ش«، بدالً من 
إدان�ة هذا العمل اإلرهابي، إىل ضبط النفس واالمتناع 
عن أي عمل من ش�أنه تصعي�د التوترات يف املنطقة!. 
ويف وقت سابق، ويف قضية العمل اإلجرامي األمريكي 
ال�ذي قامت في�ه الوالي�ات املتحدة باغتي�ال الجنرال 
»قاس�م س�ليماني«، عبرّ »غوترييش« عن التوتر بني 
إي�ران والوالي�ات املتح�دة يف الع�راق، بدالً م�ن إدانة 

إره�اب الدولة األمريكي باس�تهداف قائد عس�كري 
تابع لدولة تعتب من أهم أعضاء األمم املتحدة!

والنقط�ة املهم�ة هي أن الواليات املتح�دة، من خالل 
نفوذها يف األمم املتحدة، ضغطت عى أعضائها لقطع 
العالقات مع »املقرر املعني بجرائم القتل التعس�في« 

التابع ملجلس حقوق اإلنسان.
ويف هذا الس�ياق، قال�ت »أغنيس كاالم�ارد«، املقررة 
الخاصة بمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة 
بش�أن جرائم القتل التعس�في، يف حديثها يف اجتماع 

ملجلس حقوق اإلنس�ان التابع لألمم املتحدة يف تموز 
امل�ايض، »إن الواليات املتحدة أخفق�ت يف تقديم أدلة 
قوي�ة لتبي�ر هجومه�ا ع�ى الرت�ل ال�ذي كان يقل 

الشهيد »سليماني«.
وع�ى صعيد متصل، قال »عيل باق�ري«، نائب رئيس 
هيئ�ة  وأم�ني  للقض�اء  الدولي�ة  للش�ؤون  األركان 
حقوق اإلنس�ان يف إيران: »إن العديد من الصالحيات 
القانونية الدولية يف أيدي القوى الغربية، ولكن هناك 
ثغ�رات يمكن اس�تغاللها. ويج�ب أن نك�ون أذكياء 

حت�ى نتمك�ن م�ن تحقي�ق أق�ى اس�تفادة منها. 
ففي قضية اغتيال الش�هيد س�ليماني، قامت الدول 
الغربية بالتس�ر عى كثري م�ن املعلومات. ولكن أحد 
املقررين الخاصني يف مجلس حقوق اإلنس�ان املعني 
بالقتل التعس�في نرش تقريراً عن استش�هاد الشهيد 
سليماني يف يوليو من العام الجاري، يفيد بأن عملية 
االغتي�ال تلك غري قانونية ومخالف�ة للقانون الدويل، 
وأن األمريكي�ني لي�س لديهم أي م�بر الغتيال اللواء 
الشهيد سليماني. ولهذا فقد احتج األمريكيون ولكن 

ق�ال هذا املقرر االمم�ي لهم.. إنني خاض�ع للقانون 
ال�دويل وليس الوالي�ات املتحدة. وقب�ل يومني، عندما 
رأوا أنه�م ال يس�تطيعون تغي�ري رأي�ه، أج�بوه عى 

االستقالة«.
لك�ن إضافة إىل األمم املتحدة الت�ي تعتب وفًقا مليثاق 
األمم املتحدة أنها الحامي الرئيس للحقوق القانونية 
لل�دول األعضاء والت�ي تعتب نفس�ها بأنها املعارض 
الرئيس لألعم�ال اإلرهابية والعدائية التي تحدث ضد 
مصالح دولها األعضاء، فضلت مؤخراً التزام الصمت 
الشديد ضد األعمال اإلرهابية التي تحدث ضد العلماء 
اإليراني�ني والتزم�ت أيضا ال�دول الغربي�ة، وخاصة 
األوروبي�ة، الصم�ت حي�ال اغتيال الش�هيد »فخري 

زاده« ورفضت إدانة هذا العمل اإلرهابي.
ويف هذا الصدد، قال باقري: »يف عملية اغتيال الشهيد 
س�ليماني، ملاذا ل�م تقم أي دولة أوروبي�ة بإدانة هذا 
االغتي�ال؟! لقد س�كت الكثري منهم وق�ال املتكلمون 
إنه�ا رد ع�ى ترصفات الش�هيد س�ليماني! لذلك، إذا 
وجهن�ا كل األنظار إىل النظ�ام الصهيوني، فال ينبغي 
أن نرصف انتباهنا ع�ن األمريكيني واألوروبيني. لقد 
وق�ع هج�وم إرهاب�ي يف فيين�ا مؤخ�راً، وإضافة إىل 
س�ماعنا الكثري من إدان�ات ال�دول األوروبية، أصدر 
األمني العام لألمم املتحدة بياناً رس�مياً أدان فيه ذلك 
العم�ل اإلرهاب�ي. مل�اذا ال يدين�ون اآلن؟ األمني العام 
لألمم املتحدة، ومس�ؤولو حقوق اإلنس�ان يف جنيف، 
ورئي�س مجلس حقوق اإلنس�ان واملفوض الس�امي 
لحق�وق اإلنس�ان، ومس�ؤولون م�ن دول أوروبي�ة، 
أصبحوا اآلن يف وضع يسمح لهم بإدانة عملية اغتيال 
الش�هيد فخري زادة� إذاً ملاذا لم يتخ�ذوا إجراءات يف 
ه�ذا الص�دد. إن هذا يعن�ي عمليا الروي�ج لإلرهاب 
وتش�جيعه، وال يمك�ن التعامل مع اإلرهاب بش�كِل 

مزدوج.
وأش�ار محمد ج�واد ظريف وزير خارجي�ة إيران، يف 
رس�الة عب »توي�ر«، إىل أن هناك ب�وادر جدية تؤكد 
تورط الكي�ان الصهيون�ي يف عملية اغتيال الش�هيد 
»فخري زاده«، وحذر املجتمع الدويل، وخاصة االتحاد 
األوروبي، من تعاملهم بمعايري مزدوجة مخزية فيما 
يتعل�ق باإلرهاب والس�كوت عن عملي�ة اغتيال عالم 
إيران�ي ب�ارز. مما ال ش�ك فيه أن صمت املس�ؤولني 
ب  الغربيني يف وجه اغتيال الش�هيد »فخري زاده«، ُيعرّ
عن نفس الحقيقة امللموسة التي تقول: »إن الواليات 
املتح�دة وبعض الق�وى الغربي�ة التي تمتلك س�الح 
القت�ل الجماعي )اإلرهاب( تري�د إجبار دول املنطقة 
عى االستسالم«. ويف هذا السياق، أشار باقري، نائب 
رئيس األركان للش�ؤون الدولية والقضاء وأمني مقر 
حقوق اإلنس�ان، يف لقائه األخري مع السفري األفغاني 
يف إيران، إىل السياس�ة االس�راتيجية الكلية للواليات 
املتحدة بشأن اس�تخدام اإلرهاب وقال: »إن اإلرهاب 
يحاول إجب�ار الدول املحبة للحرية عى االستس�الم، 
ومن ناحي�ة أخرى، تقوم الدول الغربية باالس�تعانة 
ب�درع حق�وق اإلنس�ان، لتنفي�ذ عملي�ات تطه�ري 
إرهاب�ي يف املنطق�ة. وهكذا، يف قاموس السياس�ات 
اإلره�اب  يعت�ب  األمريكي�ة،  الكلي�ة  االس�راتيجية 

وحقوق اإلنسان وجهني لعملة واحدة«.

عربي دوليعربي دولي

ازدواجية المعايير الغربية
األمم المتحدة تتجنب وصم جريمة اغتيال العالم اإليراني بـ»اإلرهاب«

4
مقاتلو »أنصار اهلل« يدّكون معسكرًا للعدوان في مأرب

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد وزير الدفاع واسناد القوات املسلحة االيرانية 
العميد امري حاتمي، االثنني، ان الش�عب االيراني 
لن ي�رك أي جريمة واغتي�ال وحماقة دون رد، 
فيما أشار إىل أن بالده واجهت اإلرهاب يف العراق 
اىل جانب الحكومة. وقال حاتمي خالل مراس�م 
تش�ييع العالم االيراني البارز الش�هيد محس�ن 
فخري زادة “اننا س�نتابع الجن�اة حتي النهاية 
وليعلم�وا هوالء الجناة انه س�تتم محاس�بتهم 

تنفيذا المر سماحة قائد الثورة اإلسالمية”.
وأض�اف: “من هن�ا ادعو وزي�ر االم�ن والقائد 

الع�ام لح�رس الثورة االس�المية وق�وات االمن 
ورئي�س الس�لطة القضائية اىل متابع�ة اغتيال 
الش�هيد فخري زاده”، مؤكدا انه “ستتم متابعة 
الضالعني يف ه�ذه الجريم�ة ومخططيها النزال 

العقوبة عليهم”.
الش�عوب  لجمي�ع  الش�كر  “اق�دم  وتاب�ع، 
والحكوم�ات التي اعربت عن اس�تنكارها لهذه 
الجريم�ة من منطلق الش�عور باملس�ؤولية اما 
الحكوم�ات واملنظم�ات الت�ي امتنع�ت عن ذلك 
يف املماش�اة م�ع االرهابي�ني عليه�ا ان تعلم ان 
املماشاة مع االرهابيني يف هذه الجريمة البشعة 

ستزيد من خزيهم واذا لم تتخذ هذه الحكومات 
واملنظم�ات موقف�ا حازم�ا اس�تمرارا ملواقفها 
املزدوجة س�رتد هذه الجريمة عليها عاجال اما 

اجال”.
وخاط�ب الحكوم�ات وال�دول قائ�ال “اذا قمت 
بش�جب هذه الجريمة ام امتنعت عنه اننا طاملا 
واجهنا االرهابيني يف املنطقة ويف سوريا والعراق 
اىل جانب حكومات هذه الدول وشعوبها وقواتها 
املس�لحة ونس�تمر يف التص�دي لهم وس�نكون 
مرفوع�ي الرأس ومن يستس�لم امام االرهابيني 

سيكون خجال ومطأطأ الرأس”.

المراقب العراقي/ متابعة...
مف�وض  جنتيلون�ي  باول�و  ق�ال 
إن  األوروب�ي،  االتح�اد  يف  االقتص�اد 
قواعد ميزانية االتحاد يجب أن تكون 
أكثر اتساقا مع املس�تويات املرتفعة 

املتوقعة للديون السيادية.
ورف�ض باول�و جنتيلون�ي الدع�وات 
إللغ�اء الدي�ون املراكمة خ�الل أزمة 
ف�ريوس كورون�ا. وأث�ارت حركة “5 

نجوم” املش�اركة يف الحكم يف إيطاليا 
فك�رة إلغ�اء الدي�ون دعم�ا القراح 
م�ن رئيس البمل�ان األوروب�ي ديفيد 

ساسويل.
الص�دد:  ه�ذا  يف  جنتيلون�ي  ورصح 
“الدي�ون يف أوروبا ال يمكن إلغاؤها”، 
مؤك�دا أن متوس�ط نس�بة الدي�ون 
يف منطق�ة الي�ورو إىل النات�ج املحيل 
اإلجم�ايل س�يراوح ب�ني 103 باملئة 

و104 باملئ�ة مع انته�اء الوباء العام 
األوروبية،  املفوضي�ة  املقبل. وعلقت 
املس�ؤولة عن إنف�اذ القواع�د املالية 
لالتحاد األوروبي، هذا العام متطلبات 
إبق�اء العج�ز الحكوم�ي دون ثالث�ة 
باملئ�ة م�ن النات�ج املح�يل اإلجم�ايل 
وخفض الدي�ن الع�ام إىل أقل من 60 
باملئ�ة منه، م�ع دخ�ول االقتصاد يف 

ركود لم يسبق له مثيل.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال�ت مديرة مركز »فيكتور« العلم�ي الرويس، رينات 
ماكس�يوتوف، إن الس�نة املقبل�ة ق�د تش�هد نهاي�ة 
الوب�اء، ولكن ذلك ال يمثل نهاية لفريوس كورونا الذي 

سيستمر.
وقال�ت مدي�رة مرك�ز »فيكتور«، ال�ذي أنت�ج اللقاح 
»إبيف�اك كورونا«، وه�و الثاني من نوعه روس�يا، إن 
ع�دد اإلصابات بالفريوس ي�زداد كل يوم، وس�ينتهي 
الوب�اء بمجرد تكون »مناعة القطيع«، مش�رية إىل أن 

ذلك يتطلب تطعيم نصف السكان.
وأكدت أن نهاية الوباء ال تعني نهاية الفريوس.

وبحس�ب منظم�ة الصح�ة العاملية، تم تس�جيل أكثر 
من 564 ألف إصابة بالفريوس، وتويف 8985 ش�خصا، 

حول العالم خالل يوم األحد املايض وحده.

واس�تنادا إىل آخر األرق�ام واالحص�اءات الصادرة عن 
جامعة »جونز هوبكنز«، االثنني، فقد ارتفعت حصيلة 
اإلصاب�ات بالف�ريوس ح�ول العال�م إىل 62.6 مليون، 
وتويف منذ بدء تفي الوباء أكثر من مليون و458 ألف 

شخص.

المراقب العراقي/ متابعة...
ع�ادت س�فينة التنقي�ب الركي�ة 
»أوروتش رئيس« إىل ميناء أنطاليا، 
االثنني، قادم�ة من منطقة متنازع 

عليها برشق البحر املتوسط.
وقال�ت وزارة الطاق�ة الركي�ة إن 

الس�فينة أكمل�ت مهم�ة ب�دأت يف 
العارش من آب، وأضافت يف تغريدة 
عى توير: »س�فينتنا التي جمعت 
البيان�ات  م�ن  كيلوم�را   10995
الس�يزمية ثنائية األبع�اد عادت إىل 

ميناء أنطاليا«.

ويأتي ذل�ك قبل أقل من أس�بوعني 
لالتح�اد  قم�ة  عق�د  موع�د  م�ن 
األوروب�ي س�ينظر التكت�ل خاللها 
يف العقوب�ات املحتم�ل فرضها عى 
أنقرة من جراء نشاطاتها التنقيبية 

يف رشق البحر املتوسط.
وكانت تركيا قد س�حبت الس�فينة 
من املي�اه املتنازع عليه�ا قبل قمة 
سابقة لالتحاد األوروبي يف ترشين 
للجه�ود  فرص�ة  إلعط�اء  األول، 
الدبلوماسية، لكنها أعادت إرسالها 
الحقا بعدم�ا وصفت�ه بنتائج غري 
مرضية من القمة، ويف وقت س�ابق 
م�ن ه�ذا الش�هر قال�ت تركي�ا إن 
الس�فينة س�تعمل يف املنطقة حتى 

29 ترشين الثاني.

مسؤول اقتصادي أوروبي يرفض دعوات إلغاء 
الديون المتراكمة

مركز علمي روسي ُيبّشر العالم بموعد نهاية كورونا

تركيا تسحب سفينتها للتنقيب من المتوسط

وزير الدفاع اإليراني: واجهنا اإلرهاب في العراق إلى جانب الحكومة

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د تقري�ر لصحيف�ة »نيوي�ورك تايم�ز«، 
االثن�ني، أن عملي�ة اغتي�ال اك�ب عالم نووي 
ايران�ي لم يكن هدف�ه الحد م�ن الطموحات 
العس�كرية االيرانية فحس�ب، ب�ل ايضا الحد 
من خي�ارات الرئيس االمريك�ي املنتخب جو 
بايدن ومنعه من استئناف العمل الدبلومايس 
م�ع طه�ران واعادة احي�اء االتف�اق النووي 

مجددا.
ونق�ل التقري�ر عن مس�ؤويل االس�تخبارات 
قولهم ”الش�ك أن ارسائي�ل كانت وراء عملية 
االغتي�ال، فلديها كل الس�مات املميزة لعملية 
تم توقيتها بدقة من قبل جهاز املوس�اد، كما 
ان االرسائيلي�ني ل�م يفعلوا ش�يئا لتبديد هذا 

الرأي”.
الصهيون�ي  ال�وزراء  ”رئي�س  أن  واضاف�وا 
بنيام�ني نتنياه�و طامل�ا اعتب اي�ران تهديدا 
وجوديا بالنسبة لهم ، وقد عني العالم محسن 

فخري زادة باعتباره العدو االول لهم ، مدعيا 
انه قادر عى بناء س�الح يمك�ن ان يهدد بلد 
سكانه ثمانية ماليني نسمه بانفجار واحد”. 

بحسب زعمه.

واوض�ح التقري�ر بالق�ول إن ”نتنياه�و مع 
ه�ذه املزاعم كان يخط�ط رسا لبنامج عمل 
ث�ان فقد رصح بعد فرة وجي�زة من اتضاح 
أن بايدن س�يكون الرئي�س املقبل بالقول انه 

” اليج�ب ان تك�ون هن�اك ع�ودة اىل االتفاق 
النووي السابق ” مع طهران.

وبني املس�ؤول الس�ابق ملنع انتشار االسلحة 
النووي�ة يف وزارة الخارجي�ة االمريكية مارك 
فيتزباتري�ك عى صفحته يف موق�ع التواصل 
االجتماعي توير ذل�ك املعنى بالضبط حينما 
غ�رد قائال إن ”س�بب اغتيال فخ�ري زادة لم 
يك�ن هدفه اعاقة امكاني�ات الحرب االيرانية 

بل عرقلة الجهود الدبلوماسية”.
واشار التقرير اىل أنه ” ايا كان مزيج الدوافع 
وراء تل�ك العملي�ة فان عى باي�دن ان يحيط 
بالتفاصيل خالل سبعة اسابيع فقط وتحديد 
م�ا اذا كانت الصفق�ة التي حدده�ا الرئيس 
املنتخب واملتمثلة بإسقاط العقوبات املتعلقة 
بالطاق�ة النووي�ة الت�ي فرضه�ا ترامب عى 
مدار العامني املاضيني إذا عادت إيران بش�كل 
صارم إىل الحدود النووية يف اتفاقية 2015 قد 

تم تمزيقها مع اغتيال فخري زادة ام ال“.

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�اد موق�ع “أكس�يوس”، بأن جاريد كوش�نر، مستش�ار 
وصه�ر الرئيس األمريك�ي املنتهي�ة واليته دونال�د ترامب، 
سيس�افر يف األي�ام املقبلة إىل الس�عودية وقط�ر يف محاولة 

أخرية لحل الخالف بني دول الخليج العربي.
وأش�ار املوقع إىل أن أهمي�ة إصالح الخالف بني الس�عودية 
وقطر س�يعيد إحساس�اً باالس�تقرار إىل الخليج، وسيحقق 

إنج�ازاً يف اللحظة األخ�رية لكوش�نر وإدارة ترامب قبل 20 
كانون الثاني.

الس�عودية  أن  األمريكي�ة  اإلعالمي�ة  املنص�ة  وأوضح�ت 
واإلمارات والبحري�ن ودول قليلة أخرى قد قطعت العالقات 
م�ع قطر وأغلق�ت املج�ال الجوي والط�رق البحري�ة أمام 
الطائ�رات والس�فن القطرية بس�بب مزاعم ال تس�تند عى 
أي دلي�ل. وأف�اد املوقع أن امري قطر تميم ب�ن حمد آل ثاني 

س�يجتمع مع كوش�نر الذي س�يلتقي بدوره مع ويل العهد 
السعودي، محمد بن سلمان.

وس�ريافق كوش�نر مبعوث البيت األبي�ض آيف بريكوفيتش، 
والرئي�س التنفي�ذي ملؤسس�ة تموي�ل التنمي�ة الدولية آدم 
بوهل�ر، واملبعوث األمريكي الخاص الس�ابق لش�ؤون إيران 
بريان هوك، وهو اآلن مستش�ار خاص غ�ري مدفوع األجر، 

وكان قد شارك يف الجهود السابقة لحل الخالف.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

نيويورك تايمز: اغتيال فخري زاده هدفه الحد من خيارات بايدن

أكسيوس: كوشنر سيتوجه إلى قطر والسعودية في محاولة أخيرة لحل األزمة



لماذا ال ينتهي الفساد في العراق؟!

اليمن: هل بدأت المرحلة النهائية لمهاجمة مدينة مأرب ؟

5صحيفة-يومية-سياسية-عامة Aآراء l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r
الثالثاء 1 كانون االول 2020 
العدد 2471 السنة العاشرة

بتاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 أغتيل كبير علماء الذرة اإليرانيين محسن فخري زادة بالقرب من العاصمة طهران، 
حسبما أكدت وزارة الدفاع اإليرانية. وفارق فخري زادة الحياة في المستشفى بعد تعرضه لهجوم في مقاطعة دماوند. 

وأفادت تقارير وسائل اإلعالم اإليرانية بأن مهاجمين أطلقوا النار على سيارته. وتعتبر وكاالت استخبارات غربية العالم 
فخري زاده المسؤول عن برنامج سري لألسلحة النووية في إيران. وتفيد تقارير بأن دبلوماسيين غربيين وصفوه بأنه »أبو 

القنبلة النووية اإليرانية« المزعومة.  وتوّعدت إيران باالنتقام الشديد الغتيال كبير علماء الذرة اإليرانيين محسن فخري زاده، 
ووجهت أصابع االتهام إلى »إسرائيل« .

بقلم/ رجاء اليمني 
ويعتقد أن عملي�ة االغتيال ربما حازت عىل 
دع�م أمريك�ي، فم�ن املع�روف أن الرئيس 
ترامب قد فكر يف مهاجمة املنشآت النووية 

اإليرانية يف وقت سابق من هذا الشهر.
 فما هي خيارات طهران يف الرد عىل اغتيال 

محسن فخري زاده؟
هنا يطرح السؤال نفسه عىل أرضية الواقع 
لتك�ون اإلجابة لطهران ع�دة خيارات منها 
الرد املبارش عىل إرسائيل وهذا هو السهل يف 
الوقت الراهن ولكن هو غري مناسب ومنها 
ايض�ا خيار ح�رق ورقة أمريكا واس�تغالل 
الوضع يف صالح إيران والقضاء عىل النظام 

االستثماري املستعمر املتمثل يف امريكا.
ولك�ن نالح�ظ كي�ف ان الش�ارع يش�تعل 
غيظاً مماحدث. وهم بطالبون بالرد الرادع  
للقتلة ومن يدعهمهم ويحركهم. وقد تمت 
املوافقة من الجهات الرسمية عىل مبدأ الرد 
ويبق�ى تحدي�د الزم�ان واملكان بم�ا يخدم 

مصالح إيران. 
والس�ؤال ال�ذي يطرحه الجميع ه�ل يعّقد 
اغتي�ال العالم اإليراني محس�ن فخري زاده 

مهمة بايدن؟
 وم�ن يق�رأ األح�داث جيدا يالح�ظ انه من 
الواض�ح أّن توقيت عملية االغتيال يف الوقت 
ال�ذي يس�تعد في�ه ترام�ب ملغ�ادرة البيت 
األبيض ، تهدف من ورائه إرسائيل دفع إيران 
لل�رد رداً قوي�ا ي�ؤدي إىل مواجهة موّس�عة 
ت�ؤدي إىل خل�ط األوراق ، وتمن�ع بايدن من 
الع�ودة إىل االتفاق النووي م�ع إيران. لذلك 
أعتقد أن القيادة اإليرانية بذكائها وحنكتها 
السياس�ية لن ترد برد متهور وانفعايل ، بل 
سيكون الرد مدروساً بعناية وبدّقة ، بحيث 
يكون بطريقة مش�ابهة لجريم�ة االغتيال 
وب�دون ضجيج ، وس�يكون مؤملا لكن دون 

أن يؤدي إىل حرب ك�رى ال ترغب بها إيران 
يف مثل ه�ذه الظروف الدقيقة التي يس�تعد 

فيها ترامب للذهاب إىل الجحيم  .......
  فم�ن هو ه�ذا العالم الذي طل�ب نتنياهو 
مني أن يتذكروا إسم محسن فخري  منذ عالاَ
زاده. ه�و مجاه�د كان يعمل يف صمت كما 
ان ه�ذا العال�م وجد ق�وة كبرية ل�دى دول 
محور أملقاومة س�واءااَ يف سوريا أو لبنان أو 
اليمن يف التصنيع الصاروخي والذي شهدت 
ال�دول التي فيها تدخل أجنبي مثل س�وريا 

ولبنان واليمن.
وأمام هذا العدوان الغاشم وجمع املعلومات 

األولية إيران إتهمت »إرسائيل« متوعدة برد 
سينزل كالصاعقة يف الوقت املناسب« حتى 

تكتمل التحقيقات.
نج�د هذا النم�وذج النادر ال�ذي يحمل رؤيا 
قرآنية مس�تمدة من آل البيت. صلوات ربي 
عليه�م جميع�ا فتأخ�ذ نب�ذة بس�يطة عن 

حياته
ول�د فخ�ري زاده ع�ام 1958 يف مدين�ة قم 
اإليراني�ة، وانض�م إىل الحرس الث�وري بعد 
اإلطاحة بالش�اه محمد رضا بهلوي يف عام 
1979، و قي�ل إن�ه احتفظ برتب�ة رفيعة يف 

الحرس الثوري حتى عندما أصبح عاملاً.

وقد عمل محارضا للفيزياء يف جامعة اإلمام 
الحسني يف العاصمة اإليرانية طهران.

وكان يعد أش�هر عالم ن�ووي إيراني ولكنه 
حرص عىل االبتعاد عن األضواء.

ولطاملا تحدث�ت عنه مص�ادر أمنية غربية 
عىل أنه يتمتع بنفوذ كبري ودور أس�ايس يف 

برنامج إيران النووي.
وحدد تقري�ر بارز للوكال�ة الدولية للطاقة 
الذري�ة التابعة لألمم املتح�دة يف عام 2011 
فخ�ري زادة باعتب�اره ش�خصية محورية 
لتطوي�ر  ال�ري  اإليران�ي  الرنام�ج  يف 
لصن�ع  الالزم�ة  وامله�ارات  التكنولوجي�ا 

القنابل الذرية.
ويف الخت�ام نق�ول أّن إي�ران العظمى ومن 
خلفه�ا يف مح�ور املقاوم�ة وأيض�ا الوعي 
املوجود يف س�وريا واليمن ق�د تجاوزوا منذ 
زم�ن طوي�ل مرحل�ة أن يتأث�ر مرشوعهم 
»الذي لن ينتهي إال بتحرير فلس�طني« بأي 
اغتي�ال ألي ش�خصية قيادي�ة مهم�ا كان 
وزنه�ا ، وأّن االنتصار النهائ�ي عىل الكيان 
الصهيوني ق�د يتأخر قليال بس�بب كل هذا 
التخاذل والرك�وع والخنوع العربي ، ولكنه 
آٍت ال ري�ب في�ه  ...وان غ�داً لناظره قريب 

والعاقبة للمتقني.

بقلم/شارل ابي نادر
امليداني�ة  االنج�ازات  أن  مؤخ�رًا،  املالح�ظ  م�ن 
والصاروخي�ة للجيش واللج�ان الش�عبية اليمنية 
ووحدات أنصار الله، تتسابق وتتنافس بني بعضها 
بعًض�ا يف معرك�ة الدف�اع ض�د الع�دوان، وحي�ث 
تاخذ أغلبها أبعاًدا اس�راتيجية، لِم�ا لنتائجها من 
تأثريات أساس�ية ومهمة يف املعركة، فيما خص ما 
يتحق�ق منها داخ�ل اليمن )تحرير معس�كر ماس 
واالستهداف األخري ملعس�كر تداوين( أو ما يتحقق 
منها خارج اليمن ش�مااًل )اس�تهداف ارامكو جدة 
بقدس 2 املجنح(، يأتي االنجاز األخري يف استهداف 
غرف�ة العملي�ات املش�ركة لتحال�ف الع�دوان يف 
معس�كر تداوين ش�مال م�ارب، ليؤس�س ملرحلة 
ميدانية حاس�مة، س�تكون حتًما: املرحلة األخرية 

ملهاجمة مدينة مأرب.
 يف الواقع، تأتي االش�ارة اىل عبارة »املرحلة األخرية 
م�ن مهاجم�ة مدين�ة م�أرب«، لتؤك�د أن م�ا ت�م 
تحقيقه حتى اآلن من إنجازات ميدانية يف الوس�ط 
الرشق�ي م�ن اليم�ن، وتحدي�ًدا بني مدين�ة مارب 
ومفرق الجوف ورشق نهم، يأتي بأغلبه من ضمن 
التحضري األسايس والرضوري لتنفيذ عملية تحرير 
مدينة مارب، ويمكن القول عس�كرًيا وميدانًيا، إن 
جمي�ع تلك االنج�ازات، والتي تحقق�ت يف معركتي 
»البنيان املرصوص وفأمكن منهم«، تشكل مراحل 

أساس�ية من عملية تحرير املدينة االسراتيجية يف 
وس�ط اليمن الرشق�ي )مدينة م�ارب(، باالضافة 
طبًع�ا ملا حققته عىل صعيد تحرير قس�م كبري من 
محافظ�ات الجوف ونهم ومأرب، أو ملا حققته عىل 
صعي�د تثبي�ت الدف�اع النهائي الناجح ع�ن مدينة 

صنعاء.
اليوم، وم�ع اس�تهداف غرفة العمليات املش�ركة 
لتحالف العدوان يف تداوين، يمكن القول إن اش�ارة 
انطالق املهاجمة النهائية للمدينة قد صدرت، وذلك 

لألسباب التالية:
الش�مالية  املنطق�ة  يف  تداوي�ن  يق�ع معس�كر   -
ملدين�ة م�ارب وع�ىل بع�د ح�وايل عرشة كل�م كحد 
أقىص، وحيث االمتداد العمراني والس�كاني واضح 
ومتواصل بينه وبني املدين�ة، يمكن اعتباره عملًيا، 

بوابة مارب الشمالية.
- بعد سقوط معسكر ماس، والذي يشكل جغرافًيا 
امت�داًدا ميدانًي�ا لتداوي�ن م�ن الجه�ة الش�مالية 
الغربي�ة، أو بواب�ة تداوي�ن باتجاه مف�رق الجوف 
وطري�ق م�ارب - صنعاء الدولية، يمك�ن القول إن 
خط الدفاع النهائي عن تداوين قد س�قط، وأصبح 
األخ�ري عىل تم�اس مب�ارش م�ع وح�دات الجيش 

واللجان وانصار الله املنترشة يف معسكر ماس.
 - ان يت�م اس�تهداف غرفة العمليات املش�ركة يف 
تداوين بش�كل مبارش بصاروخ باليستي، وسقوط 

ضباط وجنود س�عوديني باالضافة لبعض مرتزقة 
الع�دوان م�ن اليمني�ني أو من غريهم، فه�ذا يعني 
عملًي�ا، أن الوح�دات اليمني�ة )الجي�ش واللج�ان 
وانصار الله( أصبحت تتحكم بشكل كامل بمفاصل 
الدف�اع األخرية ع�ن مدينة مارب، حيث اس�تهداف 
غرف�ة العمليات امليدانية املش�ركة ُيفق�د العدوان 
إمكانية القيادة والس�يطرة، وأصبح من املستحيل 

عىل تحالف العدوان تنظيم دفاع فعال أو ناجح.
-  األهم يف املوضوع أيًضا، واس�تناًدا ملا قاله العميد 
يحيى رسيع )املتحدث العس�كري اليمني يف تعليقه 
األخ�ري ح�ول اس�تهداف تداوي�ن(: »كل تحركات 
األع�داء مرص�ودة وس�تطالها قواتنا أينم�ا كانت 
وحيثم�ا وجدت بق�وة الل�ه وعون�ه«. إن االقراب 
م�ن م�ارب ومداخله�ا، وال�ذي تحقق بع�د تحرير 
معس�كر م�اس، أعطى وح�دات الجي�ش واللجان 
وانص�ار الله مي�زة املراقبة املب�ارشة ملدينة مارب، 
وبالت�ايل، تصب�ح جمي�ع تح�ركات التحالف داخل 
املدين�ة أو ع�ىل مداخله�ا الرشقية باتج�اه مفرق 
الع�ر غرب حرضموت، والجنوبية الرشقية باتجاه 
ش�بوة، مرصودة ومس�يطرا عليها بنار الصواريخ 
الباليس�تية، والت�ي أثبت�ت مؤخ�رًا فعالي�ة غ�ري 
مس�بوقة، يف التوجيه ويف تركي�ز االصابة املبارشة 

ألي هدف تختاره.
م�ن هنا، وبع�د فق�دان التحال�ف غرف�ة عملياته 

املش�ركة يف تداوين، ومع تصاعد ضغط املهاجمني 
واقرابه�م م�ن املدين�ة، أصبح م�ن الصعوبة عىل 
تحالف العدوان تأمني بديل مناسب لغرفة عمليات 
أخ�رى، لتأم�ني التنس�يق والقي�ادة والس�يطرة يف 
عملية املدافعة األخرية عن املدينة، األمر الذي يحرم 
وحدات�ه املنترشة عىل خط الدفاع األخري عن مارب، 
من االمرة والقيادة الرضورية الدارة القتال والدعم 

واملساندة.  
وم�ن جهة أخ�رى، ومع التق�دم الناج�ح والثابت 
لوحدات الجيش واللج�ان وانصار الله نحو مداخل 
املدينة، من الش�مال والش�مال الغرب�ي، من اتجاه 
وادي املي�ل أو م�ن اتج�اه طري�ق صنع�اء م�أرب 
الرئيس�ة، ومع امكاني�ة قيام الوح�دات املهاجمة 
)وح�دات صنع�اء( بفتح مح�ور مهاجم�ة إضايف 
غرب مدين�ة مارب مبارشة، أي ع�ىل امتداد طريق 
صنعاء - رصواح - مأرب، فإن هذا يزيد ويضاعف 

الضغوط عىل التحالف يف مدافعته عن املدينة.
م�ع كل ذل�ك، يمك�ن الق�ول إن مرحل�ة املهاجمة 
األخرية ملدينة مارب قد أنجزت بش�كل نهائي، وان 
وح�دات الجي�ش واللج�ان الش�عبية وانص�ار الله 
أصبحت قاب قوسني من انتزاع املدينة األهم من يد 
تحالف العدوان عىل اليمن، وبالتايل س�يفقد األخري 
يف ذل�ك آخر فرص�ة كان يمكن أن تؤمن له امكانية 

استمراره يف العدوان.

بقلم/ كندي الزهيري  
 حس�ب املش�اهدات السياس�ية التي تظهر 
ح�دة الخالف�ات يف طرائق محاربة الفس�اد 
وإص�الح اقتصادي والس�يايس واالجتماعي 
يف الع�راق،  ف�كل حكومة تأت�ي بحزمة من 
اإلصالح�ات والوعود وتنتهي بالفش�ل،  تلك 
الوعود تذهب مع الريح الذي ينقلها إىل سلت 
النفاي�ات،  لتأتي الحكوم�ة الجديدة بنفس 
الكالم سوف نرضب،  سوف نحاسب،  سوف 
يك�ون لنا صوالت بفتح امللفات الفاس�دين،  

وغريها،  والنتيجة كما ذكرنا. 
حج�م الفس�اد ال�ذي ب�ات يخن�ق املواطن 
العراق�ي،  ال�ذي دخل ب�كل تفاصي�ل حياة 
اليومي�ة م�ن املوظ�ف املبت�ز للمواط�ن إىل 
األجه�زة األمني�ة الت�ي اخرقها الفس�اد إىل 
املنظوم�ة القضائي�ة حتى نص�ل إىل الهرم،  
العراق�ي  الدس�تور  أن  باألم�ر  والقري�ب 
والقان�ون العراق�ي ال�ذي ال يطب�ق إال عىل 
الفقراء،  واقف عاجز ال يس�تطيع أن يحرك 
أصب�ع واحد ويش�ري إىل حوت م�ن الحيتان 
الفس�اد،  لك�ون الح�وت أكر م�ن املخلوق 

القانون والشعب. 
 أس�باب فشل محاربة الفس�اد بجدية تعود 

إىل الكثري من األسباب نذكر بعضها هنا:  -
 1_ أشكال الفساد السيايس التي تتداخل مع 

األنواع األخرى من الفساد وهي:
 • الرشوة.

 • املحسوبية واملحاباة.
 • االختالس )نهب املال العام(.

• االحتيال.
 • استغالل املنصب العام.

 2_ أش�كال الفساد السيايس التي ال تتداخل 
م�ع األن�واع األخ�رى م�ن الفس�اد،  منه�ا 
تحويل املوارد واإليرادات،  التالعب بالقوانني 
الرش�وة  االنتخابي�ة،   الرش�وة  وأنظم�ة،  

القضائية. 
 ٣_ انقس�ام املجتم�ع وع�دم وج�ود جب�ه 
موح�دة تضغ�ط عىل القض�اء األخ�ذ دورة 

الفاعل يف الدولة العراقي. 
 ٤_ ارهاب السياسة والتهديد والوعيد إذا تم 
محاسبة فالن الفالني،  لكونه يمثل التوازن 

السيايس يف العراق.

 5_ إش�اعة أن محارب�ة الحيت�ان الفس�اد 
سينسف العملية السياسية. 

 ٦_ اس�تناد بعض الفاسدين إىل قاعدة دينية 
أو مذهبي�ة،  اس�تناد إىل قاع�دة ش�عبية أو 

عسكرية ذات إمكانيات تفوق الدولة. 
7_.  وج�ود تناف�س حزب�ي ب�ني األح�زاب 

والقوى السياسية الحاكمة.
8_.  اعتم�اد آلي�ة املس�اومة للتغطي�ة عىل 

الفساد.
السياس�ية  األط�راف  جمي�ع  اتف�اق    ._9
الحاكمة ع�ىل الرشاكة إلبق�اء األوضاع عىل 

حالها.
 10_.  وج�ود تش�ابك وترابط ب�ني األجهزة 

الحكومية واألجهزة الحزبية الحاكمُة. 
 11_ عدم اهتمام الحكومة بتقارير الفس�اد 

وعدم جدية األحزاب الحاكمة بمواجهته.
12_.  حجب املعلومات عن الرأي العام. 

1٣_.  امت�الك أكث�ر من جنس�ية أو )ازدواج 
الجنسية(.

 1٤_ إعط�اء املناص�ب اإلداري�ة والتنفيذية 
للموالني إىل رئيس الحزب أو الكتلة أو رئيس 

الحكومة.
 15_ تش�كيل حكوم�ة عىل أس�اس توافقي 
أو املحاصص�ة مما أضعف الجه�ة الرقابية 
جمي�ع  يف  الفس�اد  وش�جع  والقضائي�ة،  

مفاصل الدولة ومؤسساتها.
ال يت�م محارب�ة الفس�اد بجدية م�ا لم يكن 
هناك ضغط ش�عبي موحد ورقابة ش�عبية 

نوضح ذلك عر اآلتي:
*املساءلة والرقابة الشعبية يف العراق:

أصب�ح ال�رأي الع�ام بفع�ل تطور وس�ائل 
االتص�ال أح�د أهم طرق املس�اءلة،  وأصبح 

باإلمكان الضغط عىل الحكومة من
أجل العم�ل للصال�ح العام ع�ن طريق دور 
اإلع�الم والجماعات املنظمة،  وحتى الحكام 

غري الديمقراطيني يميلون إىل
التحس�س من ال�رأي العام،  ل�ذا فإن وجود 
صحافة حرة يشكل حاجز مراقبة خاصة يف 

الدول غري الديمقراطية التي تفتقر
السياس�يني  لتقيي�د  أخ�رى  وس�ائل  إىل 
والبريوقراطي�ني،  ولك�ن حري�ة الصحاف�ة 
الرس�مية قد ال تكون كافي�ة إذا كان اإلعالم 

باألحزاب السياسية.  ففي إيطاليا لم تصبح 
قضايا الفس�اد ضمن األخبار املهمة،  حيث 
إن بمعظم�ه مرتبط�ا بالنظ�ام الس�يايس،  
حيث أصبحت الصحافة اإليطالية باالنعتاق 
تدريجيا عن النظام السيايس،  وأصبح جهة 

رقابية وعني للشعب.
كذلك هناك مساران آخرين للضغط الشعبي 

هما:  -
 1_ يتمث�ل يف ش�كاوى جماعي�ة م�ن قب�ل 
مجموعات من املواطنني بخصوص الفش�ل 

العام للحكومة.
2_ يتمث�ل يف اعراض�ات ترفع م�ن قبل فئة 
مثال فئة الش�باب ضد معاملة الس�لطة لهم 
ومحاولة إبعاد الطاقات الش�بابية عن صنع 

القرار.

 

املتابع للمش�هد الس�يايس العراقي يراه مليئا بالحراك قب�ل كل انتخابات ، 
وان كان هذا النشاط والتفاعل إيجابيا يف اغلب مفاصله اال انه ومع االسف 
يعيد صورة املش�هد اىل ما هي عليه دون تغيري بعد كل تجربة ديمقراطية ال 
عىل مس�توى الوجوه او اسماء االحزاب وخلفياتها فحسب بل ويف مستوى 
التفك�ري والت�رف ال�ذي يحتك�م اىل الصفق�ات واالتفاقات عىل حس�اب 

املرشوع السيايس والوعود االنتخابية.
فما هو الحل للخروج من هذه الدائرة التي يحكم بها جميع الفائزين تحت 
قبة الرملان؟ وما هو الحل يف غياب املعارضة الرملانية التي تراقب الس�لطة 

التنفيذية وتعدل وتقوم من أدائها وتحاسبها ان لزم االمر!!!!.
يف الوق�ت ال�ذي بدأت فيه القوى السياس�ية تع�د العدة ملع�رك االنتخابات 
القادمة مبكرا ... فان حظوظها قوية يف الظفر بأغلب نتائجها لعدة اسباب 
منه�ا: اوال؛ انه�ا خ�رت الس�لطة وعرفت ط�رق املحافظة عليه�ا. وثانيا؛ 
انها تمتل�ك القوة والنفوذ التي تؤهلها للتفوق عىل نظرائها من املرش�حني 

االخرين وبالذات الجدد منهم. وثالثا؛ لها من اإلمكانات ما ليس لغريها. 
وان استبعدنا أية مفاجئات قادمة فان الصورة ستبقى عىل حالها وبنفس 
الخل�ل يف وجود كل حاكم ومعارض غائب يف تش�كيلة الرملان املقبل ، ومع 
ترس�خ مب�دأ التوافق ف�ان ال تغيري ج�ذري قد يح�دث يف مس�تقبل الدورة 

االنتخابية املقبلة.
ل�ذا فان ما نحتاجه للخروج بالعملية السياس�ية م�ن مأزقها املتجذر ، هو 

التايل:
 1. بث دماء جديدة يف العملية السياس�ية وهذه مسؤولية تتحملها االحزاب 
التقليدية الحاكم�ة يف النهوض بواقعها وتطعيم قوائمها بالش�باب وابعاد 
الوجوه املخرضمة التي استهلكت طوال السنني املاضية ، بدال من االلتفاف 

عىل الناخب بتسميات حزبية جديدة.
2. فس�ح املجال امام االحزاب الجديدة للمش�اركة واملنافسة الجادة ، وهذه 
مهم�ة تتحمله�ا مفوضية االنتخابات يف تس�هيل اجراءات تس�جيل االفراد 

والكيانات الجديدة. 
٣. الت�زام الحكومة بموعد االنتخابات املبكرة القادم وتوفري س�بل نزاهتها 
وش�فافيتها دون اي اس�تغالل من طرف عىل حساب طرف آخر ، مع توفري 

ضمانات دولية يف الرقابة عىل العملية االنتخابية.
٤. إق�رار قان�ون املحكم�ة االتحادية من قب�ل الرملان اس�تكماال ملتطلبات 

العملية الديمقراطية.
5. واالهم من كل ما تقدم ، هو تشكيل قوائم انتخابية يجمعها حب الوطن 
والخروج بحلول واقعية ألزماته املتعددة بعيدا عن االنتماء االثني والطائفي 

والقومي... وهذه مسؤولية الجميع دون استثناء.
ان تحقق�ت هذه الخط�وات قد نجد برملانا قادما يختلف عن س�ابقاته بعد 
اع�الن النتائج مبارشة من حيث التش�كيل والن�وع خصوصا اذا كانت قواه 
الفائ�زة عاب�رة للطوائ�ف والقوميات ، وتنب�ذ التوافق عىل حس�اب املبادئ 
واملش�اريع االنتخابية وتحقق هدف تقاسم السلطة بني حكومة ومعارضة 
وتنفي�ذ ومراقبة ويفصل يف عقليته�ا وتفكريها بني مصلحة الفرد والحزب 
والطائف�ة ومصلحة املجم�وع التي تغلب عىل غريها م�ن املصالح الفرعية 
االخرى ، وان حدث ذلك فانه سيكون انتصارا حقيقيا للوطن والديمقراطية 

ولتطلعات املواطن... ايما كان الفائز. 

االنتخابات ومتطلبات 
المرحلة القادمة

بقلم/جواد العطار  

خيارات طهران في الرد على اغتيال محسن فخري زاده
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اك�دت الهيئ�ة التطبيعي�ة التح�اد الك�رة 
العراقي، انه�ا تنتظر قراراً مش�ركاً قريباً 
جداً من الربملان وخلية االزمة بشأن السماح 
بدخول نسبة من املش�جعني داخل املالعب 
العراقي�ة.  وقال اس�عد الزم عض�و الهيئة 

التطبيعي�ة إن�ه »ال وج�ود ألي موافقة من 
خلي�ة االزمة بدخول الجمه�ور اعتباراً من 
الجولة الس�ابعة للدوري املمتاز، كما أشيع 
يف عدد من وس�ائل التواص�ل االجتماعي«. 
وأض�اف، »نح�ن متواصل�ون م�ع لجن�ة 

العراق�ي  الربمل�ان  يف  والرياض�ة  الش�باب 
إلصدار قرار جديد باالتفاق مع خلية االزمة 
يف ش�هر كانون االول املقبل بهذا الش�أن«. 
وأوضح عضو الهيئة التطبيعية، أن »الهيئة 
لم تقرر الس�ماح بدخول الجماهري اعتبارا 

م�ن ال�دور الس�ابع ل�دوري الك�رة املمتاز 
بنس�بة %50 كما أش�يع يف بعض وس�ائل 
اإلع�الم الرس�مية وغري الرس�مية لس�بب 
بس�يط هو ان االمر ليس بيد التطبيعية بل 

األمر مرهون بقرار من خلية االزمة.

اتحاد الكرة ينفي استحصال موافقة لحضور الجمهور 

أصدر اتح�اد الصحافة الرياضي�ة بياناً حول فتح باب الرش�يح 
النتخاب�ات االتحاد اعتباراً من يوم الثالث�اء األول من كانون األول 
املقب�ل ولغاي�ة الخامس عرش منه عىل أن تج�ري االنتخابات يوم 
التاس�ع عرش، وح�ّدد البيان ضوابط الرش�يح ملناص�ب الرئيس 
ونائ�ب الرئي�س وأم�ني ال�ر وثمانية أعض�اء آخري�ن يف الهيئة 
اإلدارية رشيطة أن يكون الزميل املتقّدم للرش�يح من )العاملني( 
ويحم�ل هوية ُمج�ّددة وناف�ذة وبصفة )عضو متم�رّس( مىض 
عىل اكتس�ابه العضوية مّدة ال تقل عن 10 س�نوات، وأشار البيان 
اىل أن االنتخاب�ات س�تقام  بمن يحرض من الزم�الء دون االعتماد 
ع�ىل حضور النصف زائ�د واحد من أعضاء الهيئ�ة العامة نتيجة 

للظروف املعروفة!
خطوة باتجاه غلق أحد ملفات الصحافة الرياضة القلقة التي أثري 
حولها الكثري من التس�اؤالت بعد ست س�نوات غّيبت بها العملية 
االنتخابية بس�بب ظروف وإش�كاليات إداري�ة وتنظيمية وضعت 
االتحاد تحت قيادة مؤقتة تصدّى لها الزميل خالد جاس�م وزمالء 
آخرين من عام 2014 لغاي�ة موعد االنتخابات يف 19 كانون األول 
2020، عمل�وا بم�ا هو مت�اح لهم لضم�ان اس�تمرار تواجد هذا 
الكيان ولو بح�دود اإلمكانيات املتواضعة، وه�و ما جعل األداء ال 
يتس�م باملثالية يف الكث�ري من القضايا، ولم تظه�ر بوادر تصب يف 

صالح تطويره.
البيان من وجهة نظري لم يرتِق ملس�توى م�ا يرّقبه الصحفيون 
الرياضي�ون بع�د انتظ�ار طوي�ل إذ افتق�د اىل الِحبك�ة القانونية 
الساندة وظهر كإعالن عام روتيني ُمجرّد من أي إشارة للضوابط 
والتعليم�ات الت�ي اعُتِم�َدت بدءاً م�ن رشوط الرش�يح بما فيها 
االنتس�اب بصفة )عضو متمرّس( تحديداً وميض 10 سنوات عىل 
اكتس�اب العضوية، وهو ما س�يفتح الباب للكثري من التساؤالت 
ع�ن أس�باب اللج�وء لتلك ال�رشوط ومن الجه�ة التي أق�رّت تلك 
الفقرة، واألس�باب املوجب�ة لها والتي كان من املفرض اإلش�ارة 
اليه�ا تفادي�اً ألية تأوي�الت تتجه نح�و رميها يف خان�ة االجتهاد 
بالرأي، وهناك من سيس�لب حّقه يف الرش�يح أو حتى املش�اركة 
يف التصويت، وربما أكون ش�خصياً أحدهم نتيجة وجود تعقيدات 
إدارية روتينية عّطلت حصويل عىل هوية املؤسس�ة األم لس�نوات 
تبعه�ا تأخري يف اكتس�اب صفة )عضو متم�رّس( ووضع رشوط 
جدي�دة لها برغم اس�تمراري أس�وة بالزمالء يف العم�ل الصحفي 
منذ أكثر من ثالث عرشة س�نة دون انقطاع، وهو ما يسّبب الُغبن 
واألجح�اف ويناقض الرشط الخاص )أن يك�ون من العاملني( الذي 
ل�م يتط�ّرق البي�ان اىل فرضه أيضاً ع�ىل كل من يحّق ل�ه التصويت 
م�ن أعضاء الهيئة العامة الواردة أس�مائهم يف القائمة املُعلنة والتي 
تضّم الكثري من الزمالء مّمن تركوا مهنة الصحافة ألس�باب عّدة وال 
ينطبق عليهم صف�ة )العاملني( فهل يكون اختي�ار أعضاء االتحاد 
منطقياً من قبل املستمّرين بالعمل الصحفي فعلياً أم من قبل زمالء 
س�ابقني هم خارج املسؤولية ربما ال تؤثر عليهم نتائج ومخارج ما 

تؤول اليه العملية االنتخابية؟!
األم�ر األكث�ر غموض�اً: ه�و التأكي�د ع�ىل أن االنتخابات، وبس�بب 
الظ�روف الراهنة، س�تقام بمن حرض! وهو س�ياق غامض وغريب 
ل�م ي�رش اىل قانونية اعتم�اده والجهة التي أقرّت ذلك، س�واء وجود 
ترشيعات وتعليمات جديدة أو باالس�تناد اىل توّجهات املؤسسة األم 
وضوابطه�ا، وبرغ�م ذلك فإن الحدي�ث باإلطالق الع�ام دون تحديد 
سُيس�ّبب إش�كاليات كثرية، فليس من املنطق حض�ور عدد قليل ال 
يتجاوز الخمس�ة اش�خاص يمك�ن أن ُيرشعن العملي�ة االنتخابية 
كإج�راء ونتيجة!! هذا ليس تخميناً اس�تباقياً، بل ه�و قراءة ملا أكد 

عليه البيان.
باختصار.. الجميع ينتظر ما تس�فر علي�ه االنتخابات القادمة من 
أج�ل تحريك املي�اه الراكدة الت�ي طوّقت وقّيدت م�ن تطلّعات البيت 
الصحف�ي الري�ايض نتيج�ة األزم�ات املتالحقة التي م�ن املفرض 
ل�كل م�ن ينتظ�ر تغي�ري الواق�ع أن ي�درس األس�باب ويف مقدمتها 
اس�تقاللية الجانب امل�ادي وإنهاء الغطاء األوملب�ي بتخصيص مايل 
مس�تقل لالتح�اد، وتفعيل جوان�ب التطوير للصحفي�ني من خالل 
قنوات التع�اون الخارجية، ومس�ك ملف االيف�ادات دون تحّكم أية 
جه�ة بغلقه أو فتحه، والعم�ل عىل ضمان إقرار ش�مول الرواد من 
الصحفي�ني الرياضي�ني بقانون املُنح الذي بذلت في�ه الهيئة املؤقتة 
لالتحاد جهوداً مش�كورة ومقّدرة لدى الجميع بتضمني أس�ماء 83 

اليوم انطالق الجولة السادسة بلقاء 
يجمع النفط والديوانية 

انتخابات الصحافة الرياضية

رعد العراقي

كش�فت لجن�ة املس�ابقات يف الهيئة 
التطبيعي�ة، ع�ن مواعي�د مباري�ات 
الجولة السادسة للدوري املمتاز التي 

تنطلق اليوم الثالثاء.
وذك�رت لجن�ة املس�ابقات يف بي�ان 
حصلت املراقب العراقي عىل نس�خة 
منه أن الي�وم الثالثاء سيش�هد لقاء 
واح�د يجم�ع النف�ط م�ع الديوانية 
عىل ملعب الكرخ، مش�ريا إىل يوم غد 
االربعاء سيلتقي امليناء ونفط ميسان 

ع�ىل ملعب جذع النخلة، والزوراء مع 
الكهرب�اء ع�ىل ملعب كرب�الء الدويل، 
والطلب�ة م�ع القاس�م ع�ىل ملع�ب 
الك�رخ، وامانة بغ�داد يواجه الحدود 

عىل ملعب األول.
واش�ار إىل أن املنافس�ات ستتواصل 
ي�وم الخمي�س املقب�ل بلق�اء زاخو 
م�ع القوة الجوية ع�ىل ملعب زاخو، 
الكهربائي�ة م�ع نفط  والصناع�ات 

عىل  الصناعة، الب�رة  ملعب 

واربي�ل يواجه الس�ماوة ع�ىل ملعب 
فرانس�و حري�ري، والرشط�ة يالقي 
نفط الوسط عىل ملعب كربالء الدويل، 
والك�رخ يالق�ي النج�ف ع�ىل ملعب 

األول.
ولفت إىل أن جميع املباريات ستجرى 
عند الس�اعة الثانية م�ن بعد الظهر، 
املين�اء ونف�ط  مباري�ات  باس�تثناء 
والنص�ف  السادس�ة  يف  ميس�ان 
والرشطة ونف�ط الوس�ط يف الرابعة 

والرب�ع والزوراء والكهرباء يف الرابعة 
والربع.

اىل ذل�ك ع�رب م�درب الديوانية قيص 
من�ري ع�ن قلقه م�ن الوض�ع البدني 
لالعب�ني قب�ل مواجهة الثالث�اء أمام 
فريق النفط، ضمن منافسات الجولة 
السادس�ة من ال�دوري، ع�ىل ملعب 

الكرخ.
وق�ال من�ري »الديواني�ة ل�م يحص�ل 
عىل م�دة كافية الستش�فاء لالعبني 

وإع�ادة ترتي�ب األوراق، فريقنا لعب 
آخ�ر مب�اراة يف الجول�ة الخامس�ة، 

وسيخوض أول لقاء يف السادسة.
وبني أن »عدم املساواة يف وقت الراحة 
بدأ يؤثر عىل نتائج األندية، ويجب أن 
تك�ون هن�اك معايري عادل�ة دون أن 
تكون مربرات تقديم املباريات معلقة 
ع�ىل ش�ماعة الضغ�ط الحاصل عىل 

بعض املالعب«.
وأش�ار إىل أن »الديواني�ة توق�ف عن 

التدريبات ليوم بسبب األمطار، فضال 
عن اس�تهالك يوم يف الس�فر وتدرب 
يوما واحدا، وهذا غري كايف الس�تعادة 
الجاهزية البدنية للفريق، فاملباراة ال 
تخل�و من الصعوبة لك�ن نراهن عىل 
معرفتنا لطريقة لعب النفط، ونتمنى 

أن نوفق يف تحقيق نتيجة جيدة«.
يش�ار إىل أن الع�ب الديوانية املحرف 
ع�ن  س�يغيب  ماك�ي  األرجنتين�ي 

مواجهة النفط.

أك�د املدرب املس�اعد ألمان�ة بغداد 
وس�ام طالب، أن الف�وز عىل القوة 
الجوية ال يعني أكثر من 3 نقاط يف 

الدوري.
وقال طال�ب »مواجهة القوة 
الجوي�ة أضاف�ت 3 نقاط 
لرصيدنا، ونحن بحاجة 
الفوز  الس�تثمار هذا 
ال�روح  وارتف�اع 
لتحقيق  املعنوي�ة 
طيب�ة  نتائ�ج 

أخرى«.
وأوض�ح »الفري�ق ب�ارش تدريباته 
اليومية تحضريا ملباراة الحدود يوم 
غ�د األربع�اء يف ملعبن�ا، وفرصتنا 
كب�رية لتعزي�ز موقعن�ا يف الئح�ة 
الرتيب بع�د أن وضعتنا القرعة يف 

بداية نارية«.
وأش�ار إىل أن الفري�ق ع�ازم ع�ىل 
مواصلة النتائج اإليجابية وتعويض 
النقاط التي ضاعت من املواجهات 

األوىل، واستعادة التوازن .

أع�رب أم�ني رس ن�ادي الح�دود العراق�ي، حازم 
تيموز، عن امتعاضه الش�ديد م�ن الطريقة التي 
يدار بها الدوري املمتاز، من قبل لجنة املس�ابقات 

يف الهيئة التطبيعية.
وق�ال تيموز »نس�تغرب عدم وجود إس�راتيجية 
عمل واضحة للمسابقات، منذ بدء الدوري إىل اآلن، 
والدليل مواعيد إقامة املباريات املثرية للجدل، التي 
لم تراِع مباريات الجولة التي تس�بقها، وال عملية 

االستشفاء التي يحتاجها الالعبون«.
وأض�اف: »فوجئن�ا بتحديد مباراتن�ا املقبلة أمام 
أمانة بغداد، يوم األربعاء القادم، رغم أن الفريقني 
لعبا مباراتهما الس�ابقة الس�بت، لنبلغ اليوم بأن 

موعد املباراة بعد ثالثة أيام فقط«.
وتاب�ع: »الح�ال ينطب�ق أيض�ا ع�ىل فري�ق نفط 
ميس�ان، كمثال آخ�ر عىل عمل املس�ابقات امليلء 
بالتخبط، حيث أن الفريق امليس�اني لعب مباراته 
يوم الس�بت يف بغداد، ليواجه امليناء األربعاء وفقا 

للجدول املعلن«.
وطالب تيم�وز اللجنة التطبيعية ب�رضورة إقالة 
لجنة املس�ابقات، واالس�تعانة بشخصيات قادرة 
ع�ىل قيادتها »قبل أن تس�تمر بعمله�ا الضعيف، 
الذي سيتس�بب بال ش�ك يف فش�ل الدوري املمتاز 

وبقية املسابقات«، عىل حد قوله.

طالب: امانة بغداد سيواصل نتائجه االيجابية

الحدود يطالب بإقالة لجنة المسابقات اليوم انطالق منافسات 
الدوري الممتاز لكرة اليد 

تصدر 
كل من العب 

نادي القوة الجوية ايمن 
حسني ونادي الكهرباء 

محمد ابراهيم قائمة هدايف الدوري املمتاز لكرة 
القدم بأربعة أهداف لكل منهما. وسجل هدفان كل من، 

عمر عبد الرحمن من الكرخ، ومحمد ومنار طه من الحدود 
جفال من الطلبة، عمر منصور وسجاد جاسم من نفط الوسط، 

واحمد عبد الرزاق من نفط ميسان، ومحمد داود ووليد كريم من النفط، 
ومهند عبد الرحيم وعالء عبد الزهرة من الزوراء، وجبار كريم من امانة 

بغداد، واحمد فرحان من نفط البرة، ومحمد جواد من زاخو، واياد سدير 

حسين وابراهيم 
يتصدران قائمة 
هدافي الدوري 

تنطلق اليوم الثالثاء منافسات املرحلة 
االوىل للدوري املمتاز بكرة اليد بمشاركة 

10 فرق تتبارى فيما بينها عىل مرحلتني.
وق�ال حس�ام عبد الرض�ا مس�ؤول اعالم 
اتح�اد الي�د إن »األندي�ة املش�اركة ه�ي 
)الرشط�ة والجي�ش وكرب�الء ودي�اىل 
وبلدية البرة والكوت والسليمانية 

والفتوة والقاسم والدغارة(«.
وأضاف عبد الرضا ان »املرحلة 
ش�كل  ع�ىل  س�تكون  االوىل 
األول  التجم�ع  تجمع�ني، 
محافظ�ة  يف  س�ينطلق 
بتاري�خ  الس�ليمانية 
بينم�ا   1-12-2020
التجم�ع  يح�دد 

الثاني خالل الفرة املقبلة«.
واوضح مس�ؤول اع�الم اتح�اد ان »االتحاد 
العراقي لكرة اليد يؤكد عىل جملة من األمور 
عىل النادي املس�تضيف تطبيقه�ا وااللتزام 
بها وهي، توفري النادي املس�تضيف الحماية 
للمالع�ب وس�يارة إس�عاف يف ح�ال إصابة 

الالعبني«.



ال ينوي بيب جوارديوال، مدرب مانشس�ر س�يتي، تنفيذ سياسة التناوب يف 
مواجهة بورتو خارج الديار بدوري أبطال أوروبا، وقال إن استبعاد أي العب 
من التشكيلة لن يكون، ألنه يعطيه راحة.ورضب املرض واإلصابات تشكيلة 
الس�يتي يف بداية املوس�م الجدي�د، لكن فريق جوارديوال ب�دا يف أفضل حاالته 
خالل انتصاره 5-0 عىل برين�ي يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.وغاب كيفن دي 
بروين وكايل والكر عن فوز الس�يتي خارج ملعبه عىل أوملبياكوس يف دوري 
األبطال األس�بوع املايض، وقال جوارديوال إن املس�توى الحايل لالعبني هو كل 
م�ا يهمه.وأبلغ جوارديوال الصحفي�ني »األمر ال يتعل�ق بالراحة. كيفن كان 
مرهق�ا قليال ذهنيا.. هذا صحيح، لك�ن يف الوقت الحايل أختار الالعبني الذين 

يف أفضل حالة أو تركيز«.
وأض�اف »إذا اعتق�د الالعب�ون أنني أريح البعض بس�بب سياس�ة التناوب، 
س�يكون خط�أ كبريا«.وتأهل املان س�يتي إىل أدوار خروج امله�زوم يف دوري 

األبطال، بعد 4 انتصارات متتالية يف املجموعة الثالثة.

تراج�ع آرس�نال للمرك�ز الراب�ع ع�ر يف 
ال�دوري اإلنجلي�زي املمت�از، بع�د خام�س 
هزيمة هذا املوس�م لكن املدرب مايكل أرتيتا 
قال إن�ه غري قلق م�ن فق�دان منصبه رغم 
البداية الس�يئة للموسم.وأقيل أوناي إيمري 
من تدريب آرس�نال قبل عام تماما حني كان 
الفريق اللندني يف املرك�ز الثامن، لكن أرتيتا 
قال إن تركيزه عىل مس�تقبل الفريق وليس 
مستقبله هو.وأبلغ أرتيتا الصحفيني »أدرك 
منذ الي�وم الذي أصبحت فيه مدربا، أنني قد 
أتعرض لإلقالة أو أترك النادي، لكني ال أدري 
م�ا س�يحدث«.ونوه »يف هذه املهن�ة، أعرف 

أن ه�ذا س�يحدث لك�ن ه�ذا ال يقلقني عىل 
اإلطالق«.

وأض�اف »اهتمام�ي الوحيد هو اس�تخراج 
أفضل ما عند الالعبني وخدمة النادي بأفضل 
طريق�ة ممكنة«.وخ�ر آرس�نال، آخ�ر 3 
مباري�ات بملعبه يف ال�دوري، ويمر بأس�وأ 
بداية موسم منذ 1981-1982.وسدد كرتني 
فقط داخل إطار املرمى من بني 13 تسديدة 
ل�ه يف اللق�اء، وكان ه�دف التع�ادل ال�ذي 
أحرزه جابرييل يف الش�وط األول، العارش له 
يف الدوري هذا املوس�م، وه�و ما يزيد بهدف 

واحد فقط عىل فولهام صاحب املركز 19.

قال فرانك المبارد، مدرب تش�يليس، 
إن فريقه افتقد بعض السحر، حتى 
يس�تطيع اخ�راق دف�اع توتنه�ام 
املنظ�م، بعد أن أه�در فرصة تجاوز 
منافس�ه اللندني إىل صدارة الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
واستحوذ تشيليس عىل الكرة بنسبة 
60% باإلضاف�ة إىل 13 محاول�ة عىل 
املرم�ى مقابل 3 لتوتنه�ام، لكنه لم 
ينج�ح يف تجاوز دف�اع فريق املدرب 
جوزيه مورينيو ال�ذي انتزع نقطة 
أعادت�ه إىل ص�دارة الرتي�ب بفارق 

األهداف عن ليفربول.
وأض�اف المب�ارد ال�ذي ف�از ذهابا 
وإياب�ا عىل مدربه القدي�م مورينيو 
املوس�م املايض »أعتقد أننا سيطرنا 
عىل أج�زاء كب�رية من املب�اراة. كل 
يشء تحدثنا حول�ه قبل املباراة عىل 
إبط�ال مفع�ول هجماتهم  صعي�د 
املرت�دة فعلناه بطريق�ة جيدة جدا، 

ولذلك فإن هذا الجزء كان رائعا«.
ون�وه »م�ن الصع�ب صناعة فرص 
أمام توتنهام عندما يتكتل يف الدفاع، 
بطريق�ة  يداف�ع  بأكمل�ه  الفري�ق 

مركزية«.
وتابع »يف بعض األحيان يكون هناك 
حاج�ة إىل بعض الس�حر. يف أوقات 
عدي�دة كن�ا رائع�ني وع�ىل األخص 
الحفاظ عىل نظافة الش�باك. لكنها 
مب�اراة كان يج�ب ع�ىل األرجح أن 

نفوز بها«.
وأض�اف »إذا كن�ا مرش�حني فه�م 
مرشحون أيضا. إذا كان لديك هاري 
كني وس�ون هيونج م�ني يف فريقك، 
إذ س�جل س�ون 9 أه�داف وه�اري 
7 أه�داف ويحافظ�ون ع�ىل نظافة 
شباكهم جيدا بسبب تنظيم الفريق، 
فيمكنهم توقع أن يكونوا يف س�باق 

اللقب«.
طائل�ة  أم�واال  »أنفق�وا  وتاب�ع 
ويمتلكون العبني مث�ل جاريث بيل 

عىل مقاعد البدالء. لديهم تشكيلة 
أنهم  أعتق�د  قوي�ة. ولذلك 

ينافس�ون، لك�ن جوزي�ه يمكنه أن 
يقول ما يراه من ناحيته«.

من جهت�ه أش�اد الربتغ�ايل جوزيه 
مورينيو مدرب توتنهام هوتس�بري، 
يف  العبي�ه  أحدث�ه  ال�ذي  بالتغي�ري 
عقليته�م، بعد التع�ادل )0-0( مع 
تش�يليس ضمن الجولة العارشة من 

الدوري اإلنجليزي املمتاز. 
وقال مورينيو عق�ب انتهاء اللقاء: 
»األم�ر األكيد الذي س�أخرج به من 
املب�اراة، ه�و أن التع�ادل ع�ادة ما 
يكون نتيجة إيجابية يف هذا املكان«.

 وأض�اف: »أن نبقى عىل قمة ترتيب 
الدوري به�ذه النتيجة أم�ر إيجابي 
تش�عر  ال  مالب�يس  غرف�ة  أيض�ا، 
بالس�عادة، ه�ذا أكثر م�ا يمكن أن 
أخ�رج ب�ه من ه�ذا اللق�اء، نحن ال 

نشعر بالسعادة«. 
وتاب�ع: »األمر رائ�ع، تغيري كامل يف 
العقلية والشخصية، لم نخلق العديد 
من الفرص لكن كم فرصة س�نحت 
لهم )تش�يليس(؟ هذا هو األمر الذي 

يجعلني سعيدا حقا«.
وزاد: »نحن لس�نا س�عداء بالتعادل 
يف س�تامفورد بري�دج، املب�اراة ل�م 
تحت�وي ع�ىل ف�رص عدي�دة، إنها 
مب�اراة أراد كالنا الف�وز بها، نحرم 
بعضن�ا البعض، لم يقام�ر أحد، لم 

يحاول أحد تغيري اتجاه اللقاء«. 
وأردف: »ال�كل كان يفك�ر.. خط�أ 
واحد وس�نتعرض للعقاب، س�ددوا 
ك�رة واحدة من بعيد، س�ددنا كرات 
أكث�ر يف الش�وط األول م�ن الثاني، 
أعتقد أنه�ا مباراة كبرية صعبة عىل 

الفريقني«.
وبهذا التعادل بقي تشيليس يف املركز 
الثال�ث برصي�د 19 نقط�ة، بفارق 

نقطتني خلف توتنهام وليفربول.

المبارد يؤكد معاناة تشيلسي من التكتل الدفاعي ومورينو يشيد بالعبيه

أرتيتا ال يخشى 
طرده من تدريب 

االرسنال
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تلقى األملاني توم�اس توخيل مدرب 
باريس س�ان جريمان، أنباء س�ارة 
قبل اللقاء املرتقب ضد مانشس�ر 
يونايتد، يوم غد األربعاء، يف الجولة 

الخامسة لدوري أبطال أوروبا. 
»ليكي�ب«  صحيف�ة  وكش�فت 
بإمكان�ه  توخي�ل  أن  الفرنس�ية، 
الثنائ�ي ماركينيوس  االعتماد عىل 
وكيل�ور ناف�اس، أم�ام مانشس�ر 

بع�د  تعافيهما من اإلصابة.يونايت�د 
وأش�ارت إىل أن هن�اك حالة من التفاؤل بش�أن حال�ة الالعبني، 
حي�ث تخلص ناف�اس من آالم الكدم�ة وماركينيوس من إصابته 

يف الفخذ.
وغ�اب الثنائي ماركينيوس وكيلور ناف�اس، عن املباراة األخرية يف 

الدوري الفرنيس ضد بوردو، والتي انتهت بالتعادل )2/2(. 
يف املقابل، لفتت الصحيفة إىل أن الش�كوك ال تزال مس�تمرة حول 
جاهزي�ة الظهري األي�ر ليفن ك�ورزاوا، الذي يعان�ي أيضا من 

إصابة يف الفخذ. 
وذك�رت أنه إذا تعاىف كورزاوا، س�تتقلص قائم�ة املصابني يف 
باري�س للثنائ�ي الذي يحت�اج لفرات طويل�ة، وهما خوان 

برينات وتيلو كريير.

أنباء سارة لتوخيل 
قبل موقعة اليونايتد

معاقبة برشلونة
 بسبب احتفال ميسي

أك�دت تقارير صحفي�ة إنجليزي�ة، أن مهاجم 
كافان�ي،  إدينس�ون  يونايت�د،  مانشس�ر 

مع�رض لإليق�اف 3 مباريات؛ بس�بب كلمة 
عنرصية صدرت عنه عىل منصات التواصل 

االجتماع�ي. وقاد كافان�ي فريقه يونايتد 
للف�وز ع�ىل س�اوثهامبتون )3-2(، بعد 

دخول�ه أرض امللعب يف الش�وط الثاني، 
ليصنع هدفا ويسجل هدفني آخرين.
وبع�د املب�اراة، ن�ر أح�د املعجبني 
صورة لكافان�ي وأرفق معها عبارة 

»أحبك أيها املاتادور« باإلس�بانية، 
ورد كافاني عىل املنشور، بقوله: 

»شكرا أيها الزنجي الصغري«.
ويف وق�ت ال يبدو في�ه كافاني 
وكأن�ه غاضب من املش�جع، 

إال أن مث�ل ه�ذه الكلم�ات 
ليس�ت مقبول�ة يف املالعب 

اإلنجليزية أو األوروبية.
وضع�ت  أن  وس�بق 

مواطن كافاني وهداف 
الس�ابق  ليفرب�ول 

يف  س�واريز  لوي�س 
كب�رية،  مش�اكل 

عنرصية  حادث�ة  بعد 
مع العب مانشس�ر يونايتد حينها 

2011. وذك�رت صحيف�ة  إيف�را ع�ام  باتري�س 
»ذا ص�ن« ع�رب موقعه�ا اإللكرون�ي، أن االتحاد 
اإلنجلي�زي س�يفتح تحقيق�ا بش�أن رد كافاني، 
وم�ن املتوق�ع أن يتم تحذي�ره عىل أق�ل تقدير، 
م�ع إمكاني�ة أن تص�ل العقوب�ة إىل اإليقاف 3 

مباريات.
وع�دل االتح�اد اإلنجليزي من مس�ودة قوانينه 
املتعلقة بالعنرصي�ة يف آب املايض، بعد واقعتني 
متعلقت�ني بالع�ب توتنه�ام دي�ي أيل، والع�ب 

مانشسر 
برن�اردو  س�يتي 

س�يلفا. ووفق�ا ل��«ذا صن«، 
فق�د رفض مانشس�ر يونايت�د التعليق عىل 

الح�ادث، لكنه أش�ار إىل أن الكلم�ة خرجت عن 
س�ياق املعنى، خصوصا وأنها تس�تخدم بشكل 
دارج يف أمري�كا الجنوبي�ة، والالعب بات مدركا 

بأن مثل هذه الكلمات غري مقبولة.

كافاني معرض لإليقاف بسبب العنصرية

غوارديوال يبتعد عن سياسة التناوب أمام بورتو
قالت وكالة كيودو اليابانية لألنباء، إن منظمي أوملبياد طوكيو الصيفي 
املؤج�ل إىل العام املقب�ل، قدروا تكالي�ف اإلجراءات الخاص�ة بالتصدي 

لفريوس كورونا املستجد بنحو 100 مليار ين )960 مليون دوالر(.
وقبل ذلك بيوم واحد أيًضا، ذكرت وسائل إعالم يابانية أن تأجيل الدورة 
األوملبية الصيفية ملدة عام بس�بب كورونا، سيكلف املنظمني نحو 200 

مليار ين إضافية.
وبس�بب تفيش فريوس كورونا حول العالم، ق�ررت اللجنة األوملبية 
الدولي�ة والحكوم�ة الياباني�ة يف آذار امل�ايض، تأجي�ل دورة طوكيو 

2020 إىل العام املقبل.
ورًدا عىل طلب للتعليق عىل تقرير كيودو، قال متحدث باس�م منظمي 

ال�دورة لروي�رز إن املنظمني س�يصدرون بيانا بهذا الش�أن قريًبا، بعد 
محادثات مع مسؤويل مدينة طوكيو والحكومة اليابانية.

وأخر ميزانية رس�مية أعل�ن عنها منظمو ال�دورة يف كانون أول 2019 
وقبل قرار التأجيل، كانت 12.6 مليار دوالر.

ويتوقع أن تعلن اللجنة املنظمة رس�ميا، أرقام امليزانية الجديدة املعدلة 
قبل نهاية العام الحايل.

كرم ليونيل مييس نجم وقائد برش�لونة، مواطنه 
دييج�و مارادون�ا، الذي ت�وىف منذ أي�ام قليلة بعد 

تعرضه ألزمة قلبية.
وس�جل مييس الهدف الرابع لربش�لونة يف شباك 
أوساس�ونا، خالل مباراة الفريقني أمس األحد، 
وأهدى الهدف لروح مارادونا، حيث كان يرتدي 
قميصه مع نيولز أولد بويز، وهو فريق مشرك 

لعب له النجمان.
وذك�رت صحيف�ة »س�بورت« اإلس�بانية، أن 
لفتة تكريم مييس ملواطنه مارادونا، تس�ببت 

يف توقيع عقوبة عىل برشلونة.
وأضاف�ت أن البارس�ا س�يكون مطالًبا بدفع 
3000 ي�ورو، بعد لفتة مييس، مش�رية إىل أن 
هذه ه�ي قواع�د االتحاد ال�دويل لك�رة القدم 

»فيف�ا«، التي تمن�ع خلع القمي�ص لعرض أي 
شعار آخر.

وكان مي�يس قد حص�ل عىل عقوب�ة تأديبية خالل 
املباراة، بعدما أش�هر حكم اللقاء البطاقة الصفراء له 

عقب خلعه لقميصه خالل احتفاله بالهدف.

960 مليون دوالر الحتواء
 كورونا قبل األولمبياد



جمهرة الضحكات املتعالية 

بال صوت، 

ال ترتجي الصدى، 

من جدران معابد 

هاجر رهبانها 

دون غلق االبواب، 

غري مكرتثني لغبار السنني، ذراته العابثة، 

تكسو كتف ساعة 

مشلولة العقارب،  

ُمكبٌل نّواسها 

بنقطة السكون، 

صنع العنكبوت 

رداءها الرمادي، 

متحدياً ضوء شمس 

حاولت االخرتاق 

دون جدوى، 

قطرات املاء 

ُتحدث حفرتها 

بال صوت، 

اصبعي املشلول

يتمنى الوصول عند اذني، 

لرفع القطن عنها، 

وسماع كل هذا الضجيج.

املراقب العراقي/ متابعة
صدرع�ن دار أمل الجدي�دة للطباعة 
والن�ر س�وريا الطبع�ة الثانية من 
املجموع�ة القصصي�ة األوىل للقاصة 
ايم�ان الالم�ي املوس�ومة ) حرائ�ق 
االسئلة( تضمنت 142 نصا قصصيا 
وهي تقدي�م الش�اعر والناقد ماجد 
الحسن لوحة الغالف الفنان الدكتور 
عالء بش�ري تصميم الكتاب األس�تاذ 
القاص واملرتجم عبد الكريم السامر  
يف  لجه�ودة  واملحب�ة  الش�كر  كل 

التصميم واإلخراج الفني
ضم�ت مجموع�ة ) حرائق االس�ئلة 
يف  االوىل   طبعته�ا  والص�ادرة   )
م�ن  وث�الث  مائ�ة   2٠1٥ الع�ام 
قص�ص الومض�ة يف ٦4 صفحة من 
ب�ذكاء وقص�د   ، املتوس�ط  القط�ع 
رتبتتسلس�لها ايمان وليس اعتباطاً 
إبت�داًء من ) قانون كون�ي ( وانتهاًء 
ب� ) مجانني ( ، ب�ل اجزم انها كانت 

تش�كل بعناوينه�ا تسلس�اًل تراتبيا 
مدهش�اً ضمن الصفح�ة الواحدة او 
املوضوع الواح�د مثل: ) حياة – عيد 
 ( او   ،  ٥٨ ص   ) بغ�داد   – ام   – االم 

ادي�ب – ناقد – حكاية ..( ص ٣٦ او 
) تناقض – طيف – كاتب- رشقي ( 
ص ٣2 او ) سيايس – نفط فاسق – 
مجانني ( ص ٦2 الخ .. وهكذا ، فان 

من الس�هولة ان يالح�ظ القاريء او 
الناقد مدى ق�وة العالقة بني عناوين 
القصص املتوالية كما يف املثال االخري 
) سيايس / نفط / فاسق / مجانني 
(.. وقد تنوع تناول ايمان ملوضوعات 
قصصه�ا فكتبت يف الشانالس�يايس 
واالجتماعي والفكري واالدبي وحتى 

الثقافة الشعبية واملجتمعية .
ان غالبية قصص ايم�ان ) وهذا هو 
جوهر البناء الفن�ي القصة الومضة 
مقطع�ني  م�ن  تتك�ون   ) عموم�اً 
او  املعن�ى  متناقض�ة  جملت�ني  او 
االستخدام اللفظياي ان االوىٰل عكس 
بفع�ل  االوىٰل  تب�دأ   : الثاني�ة  معن�ى 
م�اٍض ) غالباً ( يتبع�ه فاعل وِصفة 
، ثم ف�ارزة وبعد الفارزة تبدا الجملة 
ابتداتبح�رف  وبعضه�ا   ، الثاني�ة 
الف�اء او الواو بانواعهما : الس�ببية 
او  االس�تمرارية  او  االس�تئنافية  او 
كح�رف عطف او اداة تعليل او حرف 

»حرائق االسئلة« ومضات قصصية ذات نهايات صادمة غير متوقعة

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

»مخيم المواركة« رواية أحداث متخيلة ذات جذور تاريخية في عصر مسلمي االندلس  
 فيها تداخل قصصي - روائي - شعري  

ابن زيدون
أب�و الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدون املخزومي املعروف 
ب�اب�ن زيدون )٣94ه��/1٠٠٣م يف قرطب�ة - أول رجب 
4٦٣ ه��/٥ أبري�ل 1٠71 م( وزي�ر وكاتب وش�اعر ومن 
أشهر قصائده قصيدته املعروفة بالنونية، والتي مطلعها:

أضحى التنائي بديالً من تدانينا
وناب عن طيب لقيانا تجافينا

بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا
شوقا إليكم وال جفت مآقينا

يكاد حني تناجيكم ضمائرنا
يقيض علينا األىس لوال تأسينا

حالت لبعدكم أيامنا فغدت
سودا وكانت بكم بيضا ليالينا

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

من حكم اإلمام الحسن بن عيل بن أبي طالب عليهما السالم
امت. 1� املِزَاح يأكُل الهيبة، وَقْد أكثَر ِمن الَهيبِة الصَّ

2� املسؤول ُحرٌّ حتى َيِعدَّ، ومسرَتٌِق بالوعد حتى ينجز.
المة. ٣� الَيقني َمَعاُذ السَّ

4� : َرأُس العقل ُمَعارَشة الناس بالجميل.
٥� : الَقري�ُب َمن قرََّبْت�ه املَوَدَّة وإن َبُعد َنس�ُبه، والبعيد من 
َباعَدت�ه امل�ودَّة وإن قرب نس�به، فال يشء أقرب ِم�ن َيٍد إىل 

جسد، وإنَّ اليد تفل، فتقطع وتحسم.
٦� الُفرَصة رسيعة الفوت، َبطيَئُة الَعود.

7� ال ُتعاِج�ل الذن�َب بالُعُقوب�ة، واجع�ْل َبينهم�ا لالعت�ذار 
طريقاً.

٨� ما َتَشاَوَر قوٌم إالَّ ُهُدوا إىل ُرشِدهم.
9� ُتجَهل النَِّعم ما أقامت، فإذا َولَّت ُعرَِفت.

1٠� : اللَّؤُم أن ال َتشكر النِّعم

وق�ال س�عيد يف قراءة نقدي�ة خص بها 
)املراقب العراق�ي( :ان يف رواية ) مخيم 
املوارك�ة ( للروائ�ي جاب�ر خليفة جابر 
ثم�ة ثالثي�ات عدي�دة تتح�رك وفقه�ا 
الرواية سواء عىل مستواها التدويني او 
الحكائ�ي .. كبنية كتابية فيها.. الرواية 
ال تصع�د يف االتجاه�ات العمودي�ة وال 
تتوس�ع افقي�ا لكي تمس�ك بالخيط بل 
هي تصعد تارة او تس�ري يف اتجاه افقي 
يمينا او يس�ارا ت�ارة أخ�رى.. والرواية 
تأويلي�ة..  ابع�اد  ثالث�ة  أيض�ا  تأخ�ذ 
تاريخية وايديولوجية وواقعية متخيلة 
مثلما تأخذ ثالث�ة أزمنة الزمن الحارض 
التدوين�ي والزم�ن املايض الذي يس�بق 
للبع�د  التاريخ�ي  والزم�ن  التدوي�ن 
الرصاعي الذي يري�د مزجه بما يتوصل 
ل�ه الروائ�ي م�ن حيثي�ات يري�د بثه�ا 
واس�تنطاقها التفاعيل مع الحدث وهي 
تأخ�ذ ايض�ا ثالث�ة أمكنة وإن تش�ظى 
بعضه�ا .. الع�راق وإس�بانيا وما يأتي 
م�ن اماكن أخرى لها عالقة باملكانيني.. 

عملي�ات  ث�الث  وف�ق  تتح�رك  مثلم�ا 
م�ن  يب�دأ  ال�ذي  املخاط�ب  تدويني�ة.. 
ال�راوي اىل الش�خصيات.,. والغائب من 
الراوي اىل املتلقي.. واملتكلم من الروائي 
اىل ال�راوي ذات�ه ال�ذي يتح�رك بدوافع 
الروائي.. وه�ذا أدى اىل ان تتخذ الرواية 
ثالث حاالت ايضا من انها رواية وثائقية 
توثيقي�ة لفع�ل ماضوي.. وه�ي رواية 
حكاية فيها معلومات تاريخية ال تعتمد 
عىل األرخنة بص�ورة مبارشة.واضاف : 
وهي رواية املتخيل الرسدي الذي اس�تل 
رصاعا تاريخي�ا لينقله عرب رسد روائي 
بطريقة بمائية خاصة.. وهذه الطريقة 
اتخ�ذت ثالثة ط�رق ايض�ا.. البناء عن 
طريق ال�روي املبارش بني الش�خوص.. 
والبناء عن طري�ق الخيط الوهمي الذي 
ترس�مه الطرق التقني�ة يف االنرتنت عرب 
رس�ائل مكتوب�ة.. والبن�اء ع�ن طريق 
التقافز املعلوماتي بني الش�خوص وهو 
م�ا يؤدي اىل تعدد املح�ركات التي تبقي 
املتلقي يف حال�ة انتباه كامل ليس فقط 

لتشعي االمكنة واألزمة وطرق الروي 
بل الن االس�ماء الت�ي تحملها الرواية 
جعلها الروائي منذ البدء وكأنها تأتي 
م�ن ظهر واحد ع�رب تناس�ل االجيال 
وبالت�ايل التعاق�ب الزمن�ي والتي تبدأ 
بش�خصية ) عم�ار أش�بيليو( ال�ذي 
ارس�ل اىل الراوي/ الروائي ذاته حيث 
ذكر بريده اإللكرتون�ي الرصيح الذي 
يحمل اس�مه االول ومخترص االس�م 
الثان�ي.. ليب�دا الرصاع لي�س من قبل 
الشخصيات فحسب بل حتى من قبل 
املتلق�ي ال�ذي يريد االمس�اك بالخيط 
فيج�ده ثالث�ة خيوط تس�ري مع�ا وهي 

تحمل كل الثالثيات التي ذكرناها.
واش�ار اىل إن الرواي�ة تب�دأ بمه�اٍد أويل 
 ( املخاط�ب  بطريق�ة  ال�روي  وه�ي 
ب�ودي أن أتحدث لك أيضا ع�ن الدكتور 
رودمريو، أحمد رودمريو( وكلمة  ايضا 
تعني ان هناك حديثا س�ابقا تم ذكره يف 
املقدمة التي عنونه�ا ) اعرتاف ( والذي 
قدم فيها مسحة خرائطية للشخصيات 
والغاية والقصد هدفها تشكيل منصات 
تش�ويقية فضال عن ان االع�رتاف جاء 
تربي�ًرا منطقي�ا لطريق�ة ال�رسد التي 
انتهجه�ا الروائي يف إخ�راج الرواية من 
خالل تفعيل عنرص السؤال الذي أريد له 
ان يك�ون عالمة دالة عىل الرصاع وليس 
ع�ىل التنبي�ه ) ق�ررت أن أدع�ي تأليف 
الرواية وأضع اسمي عىل غالفها ( وهنا 
تكمن ثالث قصديات.. إن ما سيأتي هو 
نتيجة طبيعية له�ذا ) االعرتاف (.. وإن 
ما س�يكون هو ربط الحيثيات بمجمل 

ال�رصاع.. وإن ما يذكر يراد له أن يكون 
أاّل  القص�د  كان  وإن  برس�الة  محّم�ال 
تكون محمل�ة بأيديولوجي�ة مقصودة 
العرب�ي  االندل�ي  ال�رصاع  تثبي�ت  يف 

االسالمي.. 
وتاب�ع :إن االس�تهالل هو الجل�د الذي 

يمك�ن ان ينزع�ه املتلقي م�ن عمليات 
والبنائي  ال�رسدي والحكائ�ي  الرتاك�م 
املقص�ود يف هذه الثالثية ألنه الكاش�ف 
عما س�يكون وما س�يأتي من عمليات 
تفعيل الفعل الدرامي .. فاالسم رودمريو 
واالس�م أحم�د وان أمادو ه�و يصيل ) 

املغ�رب ( كما تق�ول له أمه اإلس�بانية 
الت�ي تتذك�ر كي�ف كان الج�د يصيل يف 
القبو وه�ي املرحلة الرسية لإلعالن عن 
اسلمة الش�خصية والدخول يف االسالم 
ليكون من خالل هذا االس�تهالل نقطة 
االنط�الق نح�و املخيم وتوس�يع فعل ) 
املواركة ( عرب ذكر الش�خصيات وطرق 
التوصي�ل اىل الحكاي�ة.. ولهذا فان بنية 
الكتاب�ة ال تعتم�د ع�ىل تالح�ق الحدث 
للش�خصية الواحدة وال للفعل الدرامي 
املرتب�ط بالزم�ان بامل�كان وال لتفعي�ل 
ماهي�ة الحكاية الكلية بق�در ما تعتمد 
ع�ىل تداخل االحداث وامله�ام والغايات، 
وه�ي تأت�ي م�رة بطريق�ة التعاقب أو 
بطريقة القف�ز او التداخل وهي ثالثية 
اللعب�ة التدويني�ة أيض�ا والت�ي تحتاج 
كم�ا اس�لفنا اىل ق�درة جيدة م�ن قبل 
املتلق�ي العربي الذي قد يته�م انه يقرأ 
رواي�ة مرتجم�ة ل�وال ان الروائي يعيده 
اىل االص�ل املكاني يف الب�رصة او العربي 
اىل  وتون�س وغريها.ولف�ت  املغ�رب  يف 
إن الرواي�ة تتمت�ع بقدر ع�ال من اللغة 
املنس�ابة الت�ي اريد له�ا ان تكون وفق 
ث�الث اتجاهات.. أن تك�ون متقاربة ما 
بني لس�ان الراوي والش�خصيات وهي 
منطقة الروي الكيل.. أن تكون سلس�ة 
معربة ع�ن الفع�ل الخارج�ي للمفردة 
ليك�ون املتن ال�رسدي مش�هديا يحمل 
مس�تواه اإلخباري بشكل بس�لس.. أن 
يك�ون الفعل اللغوي متصل بالقصدية 

الكلية التي أريد لها ان تنطلق 
التفك�ري باملخيم  من لحظة 

والتفاع�ل م�ا بني اإلرس�ال واالس�تالم 
يف الرس�ائل او املعلوم�ات.. وله�ذا فان 
اللغ�ة يف الرواية أوضح�ت ان األهم هو 
تأس�يس املكان أوال للفع�ل الذي تحمه 
الش�خصية يف فعله�ا الزمان�ي زمن ثم 
االمعان يف الفك�رة القصدية والتقطيع 
يف املت�ن ال�رسدي يحم�ل ث�الث غايات 
الت�ي  الحال�ة  توص�ف  ..انه�ا  لغوي�ة 
تعيش�ها الش�خصية.. انه�ا ته�دف اىل 
قص رشيط التواصل األفقي والعمودي 
مع�ا.. انه�ا ته�دف اىل معاون�ة الحدثة 
التي يرم�ي إليها الروائ�ي يف نصه عرب 

تقطي�ع ال�رسد.. وتاب�ع :وه�ذه 
املعاون�ة حملت معه�ا غاياتها 
ايض�ا.. انها طريق�ة الختصار 
الزمن يف الفعل التاريخي.. انها 
ترسع بعملي�ة االنتقال الرسيع 

آخ�ر  اىل  م�كان  م�ن 
آخر  اىل  راو  وم�ن 

زمني  فعل  ومن 
اىل أخ�ر س�واء 
عرب االس�تدراك 
أو  املعلومات�ي 
التذك�ري  ع�رب 
امل�ايض..  يف 

غاي�ة  انه�ا 
تكتيكي�ة 

ال  ك�ي 
يمكن 

االمساك بالخلل التكتيكي الذي سيوجد 
لو انتهج البناء التصاعدي للفكرة ولهذا 
فأن�ه اي�س الرائي اخت�ار تداخل الرسد 
القص�ي والروائ�ي وكذل�ك الش�عري 
واملذكرات�ي. وخت�م :إن الخالص�ة التي 
يمك�ن اس�تالمها يف الرواي�ة انها رواية 
حدث قصدي وابتعاد روتيني عن الروي 
وانها رواية ذات / داخل/ عام/ خارج ,. 
عرب استغالل فعل وجود ) املخيم( الذي 
كان مؤسس�ا بعد حادثة تاريخية وهو 
ما يعني االنتب�اه اىل الجانب الواقعي يف 
الرواي�ة عرب تفعي�ل عنرص 
اس�تلهمها  الذي  املخيلة 
الروائ�ي إلنت�اج رواية 
ب�اب  يف  تدخ�ل  ال 
إال  كأرخن�ة  التاري�خ 
إنها اس�تلهمته كمعني 
ملدون����ة  مدوناتي 

رسدي�ة .

المراقب العراقي / القسم الثقافي 
                    يرى الروايئ والناقد عيل لفتة س��عيد«ان 
» لل��روايئ جاب��ر خليف��ة جاب��ر   مخي��م الموارك��ة 
رواية أحداث متخيلة ذات جذور تاريخية يف عرص 

مسلمي االندلس وفيها تداخل قصيص 
 - روايئ - شعري  

املراقب العراقي/ متابعة...
الثقاف�ة  وزارة  يف  ُعق�دت 
ن�دوٌة  واآلث�ار  والس�ياحة 
األدب  دع�م  ع�ن  إلكرتوني�ٌة 
الرتكمان�ي ش�ارك فيها وزير 
واآلث�ار  والس�ياحة  الثقاف�ة 
و  ناظ�م،  حس�ن  الدكت�ور 
فري�ق الرتجم�ة لدع�م األدب 
 : م�ن  كٌل  وه�م  الرتكمان�ي 
األس�تاذ الدكت�ور محمد عيل 
رشي�ف رئي�س قس�م اللغ�ة 
/ الرتبي�ة  كلي�ة  يف  الرتكي�ة 
،والدكت�ور  جامع�ة كرك�وك 
إبراهي�م  جمع�ة  ش�هاب 
 ، الرتكماني  ب�األدب  املختص 
والسيدة مالحت نعمت صالح 
قص�اب رئي�س املرتجم�ني يف 
كركوك،  اآلداب/جامعة  كلية 
املفت�ي  نرم�ني  والس�يدة 
الش�بكة  رئيس تحرير مجلة 
إيم�ان  والس�يدة  العراقي�ة، 
حس�ن عيل من مديرية تربية 
كركوك، و تيم�ور عبد العزيز 

مقرر الفريق.
وأش�ار الس�يد وزي�ر الثقافة 
والس�ياحة واآلث�ار الدكت�ور 
حسن ناظم إىل قلة اإلضافات 
والرتاج�م والرتجمات العربية 

ل�أدب الرتكمان�ي يف الع�راق 
رغ�م ثراء هذا األدب، مش�دداً 
ع�ىل رضورة النه�وض به�ذا 
املبدأ،والقي�ام بإيجاد الس�بل 
املجتم�ع  لتعري�ف  الكفيل�ة 
العراق�ي ب�األدب الرتكمان�ي 
العامليني  والش�عراء الرتكمان 

مثل فضويل البغدادي.
وبح�ث املش�اركون يف الندوة 
وض�ع خارط�ة عم�ٍل لفريٍق 
يتوىل ترجم�ة األعمال األدبية 
والدراس�ات  والثقافي�ة 
الرتكماني  ب�األدب  املختص�ة 
ع�ىل أن يقوم الفريق برتجمة 
األعم�ال الش�عرية لفطاح�ل 
األدب الرتكماني أمثال: عماد 
البغ�دادي،  نس�يمي  الدي�ن 
ث�مَّ  البغ�دادي،  وفض�ويل 
ترجم�ة الرواي�ات والقصص 
واملرسحي�ات  والحكاي�ات 
ع�ن  فض�اًل  الرتكماني�ة، 
التعري�ف ب�األدب الرتكماني، 
والكت�اب  األدب�اء  وتش�جيع 
ع�ىل  الرتكم�ان  واملثقف�ني 
العراق�ي  األدب  مس�ايرة 
طب�ع  خ�الل  م�ن  والعامل�ي 
والثقافي�ة  األدبي�ة  آثاره�م 
باللغتني العربية والرتكمانية.

حبة ُقطن 

اعلن الش�اعر عارف الساعدي املس 
االثنني عن تعافيه من مرض كورونا 

املستجد.
وقال الساعدي يف ترصيح ل�)املراقب 
العراق�ي( :بع�د م�رور 14 يوما من 
اج�راء املس�حة االوىل، عمل�ت ي�وم 
امس مس�حة ثانية، واثبتت النتائج 
هذا اليوم انها س�البة وان جس�مي 
خال من الفريوس ولله الحمد، شكرا 
ل�كل األصدق�اء والصديق�ات الذين 
غمرتن�ي محبتهم طيلة ه�ذه األيام 
ول�م يرتكوني لحظة واح�دة فكانوا 
أجم�ل وامىض م�ن كل الفيتامينات 
واألدوي�ة، ارج�و ان يك�ون الجميع 
بصح�ة وعافي�ة وان يكون�وا خالني 
من اي ف�ريوس ظاهره وباطنه، مع 

املحبة األكيدة .
وكتب الس�اعدي ع�ىل صفحته هذه 

الكلمات :سنمرُّ فوق الجرس 

أُشعُل شمعًة وأيضُء ليل الغائبني 
جمي�ع أصحاب�ي الذي�ن مض�وا بال 

أطفاِل، أو زوجاِت
يوقدن الرسير 

مضوا جميعاً 
خلَّفوا قبالً رسيعاٍت عىل الطرقات

بعَض رسائل الحب الخفيف 
وبعَض غيٍم يف الصدوْر

رحلوا ومرَّ العيُد بعد العيد 
من يتذكر املوتى 

ومن يرمي بماء الورد 
ياحجر القبور؟ 

سنمرُّ فوق الجرس 
متعبًة خطانا 

ت�أكُل الس�نواُت منَّ�ا ه�ذه ال�روَح 
الشقيَة 

ثم تذرونا إىل الذكرى
غناًء جارحاً مرَّاً

وتنسانا البالُد
وس�معُته يروي لزوجته الحكاية 

حيث كنُت أسرُي فوق الجرس
يف كفي عصا السنوات متكئاً

ويف قلبي املدينُة والحرائُق والرماُد

عــارف الســاعدي يتعــافى مـن »كورونا«

الثقافة تسعى لترجمة األدب 
التركماني الى العربية

املراقب العراقي/ متابعة... 
وأوض�ح أن حجم الخس�ارة الت�ى تعرض لها 
الن�ارش ىف فرتة كورونا  نتيج�ة إلغاء املعارض 
فقط، ال تق�ل بأى حال من األح�وال عن 1٠٠ 

مل�ا  تقريبي�ة  النتيج�ة  ملي�ون دوالر، وه�ذه 
يتعرض له النارش العربى.

وأضاف النارش محمد رشاد، أن النارش العربى 
يمر بظ�روف صعبة للغاي�ة، ىف الوقت الحاىل، 

وم�ن خ�الل االس�تبيان ال�ذى ق�ام ب�ه اتحاد 
النارشي�ن الع�رب تبني أن 7٥% م�ن النارشين 
ل�م يتعاملوا مع أى مؤل�ف أو مطابع أو تجار 
لل�ورق خالل الف�رتة املاضي�ة، و٣4 % توقفوا 
نهائًيا عن النشاط، و7٥% من حجم مبيعاتهم 
أقل من العام املاىض، وهذا يوضح حالة النر 

ىف الوطن العربى.
وحول تأجيل معرض القاه�رة الدوىل للكتاب، 
أضاف محمد رش�اد، إن الف�رتة التى يقام بها 
معرض القاهرة الدوىل للكتاب بعد التأجيل من  
٣٠ / ٦ / 2٠21 وتس�تمر إقامته حتى 1٥ / 7 
/ 2٠21م، ال توج�د ىف تل�ك الفرتة أى معارض 
عربية، ومعظم املعارض تم إلغاؤها، ومعرض 

أبو ظبى سيتم ىف نهاية مايو.
وأش�ار رئيس اتحاد النارشين املرصيني، إىل أن 
اقرتاح تأجيل معرض القاه�رة الدولة للكتاب 
صائ�ب للغاية، ب�دال من أن يتم اإللغ�اء، الفتا 
إىل أن هن�اك اس�تمرارا ىف املع�ارض املحلية ىف 
األقاليم، كوس�يلة الس�تمرار النارش ىف مهنته 
وعدم غلق النش�اط، حي�ث إن قطاع النر قد 
يك�ون الوحيد ال�ذى تعرض لخس�ارة فادحة، 
وإذا ج�از التعبري«النارشي�ن بيس�فوا تراب«، 
ومعظمهم غري قادر عىل استكمال دوره، نظرًا 

لتفىش فريوس كورونا ىف العالم.

100 مليون دوالر خسائر دور النشر العربية بسبب كورونا
ق��ال النارش محمد رش��اد، رئيس اتح��اد النارشني الع��رب، إن النارشني عىل 
المس��توى العرىب تعرضوا لخس��ارة كبرية جراء إلغاء عدد كبري من المعارض 
الكت��اب الدولي��ة خالل فرتة انتش��ار ف��ريوس كورونا كوفي��د 19، حيث أجرى 
االتح��اد اس��تبيانا، اتض��ح م��ن خالل��ه انخف��اض مبياعته��م مقارن��ة بم��ا قبل 

كورونا، إىل 75%.

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

إّياك ومصادقة األحمق فإّنه يريد أن ينفعك فيضّرك.
ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.

نور 9
على 
نور

قبل عام واحد من اآلن، وبالتحديد يف 17 من نوفمرب/ 
الحايل، تم تسجيل أول إصابة برشية  الثاني  ترشين 
ووهان  مدينة  يف  املستجد،  “كورونا”  بفريوس 
الفريوس  الوباء،  تفيش  بؤرة  تعترب  والتي  الصينية 

وإن صح التعبري يمكن القول أنه غري وجه العالم. 
استثناء،  دون  العالم  دول  جميع  الفريوس  هاجم 
الصحية  األنظمة  وأصاب  واالقتصاد  بالبرش  فتك 
هذا  ضحايا  أول  الصحي  القطاع  وكان  باالنهيار، 
واملستمرة  الوخيمة  بعواقبه  ألقى  أنه  كما  الوباء، 

لغاية اآلن، عىل مختلف قطاعات الحياة.
يف الـ 3 من ترشين األول املايض، أكدت لجنة الصحة 
النيابية، أن العراق لم يدخل املوجة الثانية من فريوس 

“كورونا”، بل املرحلة الثالثة من تفيش الوباء.
 وقال عضو اللجنة حسن خالطي، أن “العراق دخل 
كورونا،  لفريوس  األوىل  املوجة  من  الثالثة  املرحلة 
تفيش  عىل  السيطرة  هي  األوىل  املرحلة  كانت  حيث 
الفريوس، و الثانية هي الحد من ارتفاع اإلصابات”.

مع  التعايش  هي  الثالثة  “املرحلة  أن  إىل  ولفت، 
غري  والشامل  الجزئي  الحظر  كون  كورونا،  فريوس 
مجدي”، مضيفاً أن “السيطرة عىل الفريوس يحتاج 
إىل وعي من املواطن، كون الوباء ال يمكن السيطرة 

عليه دون التعاون بني املواطن والصحة”.
، أن “العراق ال يزال يف املوجة األوىل من الفريوس،  وبنينّ
مرتفعة،  تزال  ال  اإلصابات  كون  الثانية  يداخل  ولم 

ولم تسجل انخفاضاً نهائياً”.
خلية  حذرت  الفائت،  األول  ترشين  شهر  أوائل 
النيابية، من موجة ثانية لفريوس “كورونا”  األزمة 
آالف   10 إىل  اليومية  اإلصابات  ترتفع  فقد  املستجد، 
إصابة، ملوحًة بإعادة فرض الحظر الشامل يف حال 
أعداد كبرية، ال تستطيع وزارة  إىل  وصلت اإلصابات 

الصحة استيعابها.
وقال مقرر الخلية جواد املوسوي، “إنه من املمكن أن 
موجة  ونوفمرب،  أكتوبر  شهري  خالل  العراق  يشهد 
تضاعف  يرجح  ما  وهو  كورونا،  فريوس  من  ثانية 
وهي  إصابة،  ألف   20  –  10 بني  ما  املصابني  أعداد 

أرقام كبرية”.
وزير  استضافت  “الخلية  أن  املوسوي،  وأضاف 
الوزارة، ملعرفة ومناقشة  الصحة والكادر املتقدم يف 
للموجة  للتصدى  االستباقية  الوزارة  استعدادات 

الثانية”.
وتابع، أنه “يف حال ازدياد اإلصابات، فمن املمكن أن 
حال  يف  بالبالد،  الشامل  التجوال  بحظر  العمل  يعاد 

وزارة  تستطيع  ال  كبرية  أعداد  إىل  اإلصابات  وصلت 
الصحة استيعابها”.

ويف الـ 11 من شهر ترشين األول املنرصم، أكدت لجنة 
الصحة والبيئة النيابية، أن انخفاض عدد اإلصابات 
بفريوس “كورونا” يعد مؤرشاً جيداً، مستبعدة وجود 

موجة ثانية لـ”كورونا” ألسباب عديدة.
إن  خالطي،  حسن  النائب  اللجنة  عضو  وقال 
إيجابيا كبرياَ،  “انخفاض عدد اإلصابات يعد مؤرشاً 
عىل  نعول  بل  األرقام،  تلك  عىل  نعتمد  ال  قد  لكن 
والشفاء،  اإلصابات  بني  شهرين  منذ  التوازن  حالة 
الذي يعطينا مخرجات جيدة، وسيطرة للمؤسسات 

الصحية للتعامل مع الحاالت”.
وأضاف، أن “العراق ما زال إىل اآلن ضمن املوجة األوىل 
ولديه خط بياني ابتداًء من عدد اإلصابات بالعرشات 
ومن ثم املئات وبعدها اآلالف، لكن بخط أفقي، ولم 

نرجع للحالة الصفرية أو بالعرشات، لذلك نحن 
يف املرحلة الثالثة من املوجة األوىل”.

موجة  هنالك  “تكون  أن  الخالطي،  واستبعد 
ثانية، بسبب أن العراق ليس كباقي الدول”، الفتاً 
ضمنها  من  متغريات  فيه  تحدث  “العراق  أن  إىل 
ثالثة  من  أكثر  مىض  حيث  األربعينية،  الزيارة 
أسابيع وبالرغم ذلك نسجل حاالت إصابات أقل، 
وشفاء أكرب”.وأشار، إىل أن “املتغري األول لم يرتك 
املوسم  قضية  فهو  الثاني  املتغري  أما  سلبيات، 
التصاعدي  الخط  يف  نحن  طاملا  ولكن  الشتائي، 
أعداد  يف  كبرية  متغريات  هناك  تكون  لن  األول، 

اإلصابات بالوباء”.
الترصيحات عن استبعاد موجة ثانية من الوباء 
املتغريات  لكن  بعيدة،  زمنية  فرتة  من  تكن  لم 
اإلحصاءات  تربك  والوفيات  اإلصابات  بأعداد 

فمن  إجماالً،  الصحي  الوضع  عىل  والقائمني 
املمكن أن ترتفع دون سابق إنذار.

إالتوقعات العلمية اتفقت جميعها عىل أن فصيل 
الخريف والشتاء سيحمالن معهما موجة جديدة 
من الفريوس، خصوصاً أن الفصلني تكثر فيهما 
وباء  مع  أعراضها  يف  تتشابه  والتي  اإلنفلونزا 

الفريوس التاجي.
املتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، أكد أن 
إىل  يؤدي  و”كورونا”  اإلنفلونزا  األعراض  تشابه 

إرباك الوضع الصحي يف البالد.
وقال البدر، إن “التغريات املناخية التي تشهدها 
الحرارة،  دراجات  انخفاض  حيث  من  البالد 
اإلنفلونزا  بني  األعراض  تشابه  إىل  ستؤدي 

وكورونا، ما يؤدي إىل إرباك الوضع الصحي”.
إىل  املواطنني  الوزارة،  باسم  املتحدث  ودعا 

باإلجراءات  وااللتزام  الحذر  توخي  “رضورة 
عىل  للقضاء  الوحيد  السبيل  لكونها  الوقائية، 

كوفيد 19”.
من  العراق،  يف  العاملية  الصحة  منظمة  حذرت 
ازدياد عدد اإلصابات بفريوس “كورونا” يف البالد، 
مع حلول فصل الشتاء، وانخفاض معدل درجات 
أدهم  العراق  يف  املنظمة  ممثل  الحرارة.وقال 
بمرحلة  مرت  دهوك  محافظة  “إن  إسماعيل: 
الوضع  أن  إال  املصابني  أرقام  زيادة  بعد  صعبة، 
وافتتاح  الطبية  الخدمات  بفضل  يتحسن  بدأ 

مستشفيات جديدة ودورات للتوعية”.
وتوقع إسماعيل، “زيادة األرقام نتيجة انخفاض 
درجات الحرارة”، مضيفاً أن “املنظمة ستواصل 
الطبية  الخدمات  وتقديم  للتوعية  جهودها 

ومساعدة املواطنني حتى تجاوز األزمة”.
دعت وزارة الصحة والبيئة، املواطنني إىل “االلتزام 

باإلجراءات الوقائية للحد من انتشار “كورونا”.
وذكرت الوزارة، أنه “يف الوقت الذي تتصاعد فيه 
بلغ  العالم حيث  اإلصابات بشكل خطري يف دول 
من  أكثر  العالم  يف  اليومي  اإلصابات  عدد  معدل 
أغلب  اتخاذ  إىل  أدى  مما  إصابة،  مليون  نصف 
حظر  من  وصارمة  مشددة  إلجراءات  البلدان 
عقوبات  وفرض  الحيوية  املرافق  وغلق  عام 
مشددة بحق املخالفني، وخاصة الذين ال يرتدون 
الوقائية  اإلجراءات  يخرقون  او  الكمامات 

األخرى”.
وأضافت، “لكننا يف وزارة الصحة والبيئة رصدنا 
لألسف الشديد خالل الفرتة املاضية، تهاوناً كبرياً 
اإلجراءات  ترك  يف  تمثل  املواطنني،  قبل  من  جداً 
عدم  لوحظ  حيث  وتفصيالً،  جملة  الوقائية 
التجمعات  وعودة  الكمامات  بارتداء  االلتزام 
البرشية إىل سابق عهدها، وكأن الوباء انتهى من 

بلدنا ولم يعد يشكل خطراً عىل حياتهم”.
جميع  إىل  توصياتنا  “نكرر  الوزارة،  وتابعت 
باالنتشار  مستمر  الوباء  أن  والتذكري  املواطنني 
لنسب  اليومية  واملواقف  الجوار  ودول  بلدنا  يف 
اإلصابة و أعداد الوفيات والحاالت الحرجة شاهد 
عىل ذلك، بسبب االستهانة و التهاون باإلجراءات 
تنبأ  العلمية  املعطيات  كل  أن  علماً  الوقائية، 
بزيادة كبرية يف اإلصابات خالل األسابيع القادمة 
من  وهذا  الحرارة،  درجات  النخفاض  نتيجة 

شأنه أن ئودي إىل زيادة الوفيات ال سمح الله”.

القوى  مختلف  الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس  فاجأ 
السياسية، حني أعلن يف 31 تموز املايض عن عقد االنتخابات 

املبكرة يف 6 حزيران 2021.
ومنذ اإلعالن، يقود الكاظمي معركًة سياسية خفية مع الكتل 

الكربى يف الربملان العراقي حول االنتخابات املبكرة.
فالكثري من القيود والعراقيل تعرتض طريق هذه االنتخابات، 
ويرى فريق من املختصني أن االنتخابات إما ستؤدي لـ”خالص 
العراق من أزماته السـياسـية أو وضعـه فـي أزمـة دائمـة”، 
بينما يرى فريق آخر أن “األمل بالتغيري من خالل االنتخابات 

القادمة هو رضب من الجنون”.
نظمت أحدث انتخابات يف العراق يف أيار 2018، وكان يفرتض 

تنظيم االنتخابات املقبلة يف أيار 2022.
آالف  مئات  احتل  العام،  وبداية  األول  ترشين  بني  لكن 
املتظاهرين ساحات يف بغداد ويف كلنّ مدن جنوب البالد للدعوة 

إىل اسقاط النظام السيايس وجميع رجاالته.
ودان املحتجون، الفساد املسترشي وتقاسم املناصب بناء عىل 
االنتماءات العشائرية والطائفية، خدمة ملصالح األحزاب التي 

ثبنّتت مواقعها يف السلطة.
الربملان قانوناً جديداً  وكانت الحكومة حينها قد عرضت عىل 
لالنتخابات يف محاولة لتهدئة غضب الشارع. ولكن عىل الرغم 
“البنود  إن  خرباء  يقول  القانون،  هذا  ملصلحة  التصويت  من 

املتعلنّقة بآليات التصويت والدوائر االنتخابية غري منجزة”.
إىل ذلك، تتغلغل األحزاب الكربى يف املفوضية العليا لالنتخابات، 
مراراً  تتهم  والتي  العراق  يف  االقرتاع  عملية  عىل  ترشف  التي 

بالتحيز.
توقعات  االنتخابات  مفوضية  يف  سابق،  مسؤول  أطلق 
املبكرة يف حزيران  االنتخابات  إجراء  إمكانية  متشائمة بشأن 

املقبل وفقاً للمعطيات الحالية.
وقال مقداد الرشيفي، وهو الرئيس األسبق للدائرة االنتخابية 
يف مفوضية االنتخابات، إن “هناك إشكاليات “فنية” كبرية يف 
قانون االنتخابات، من بينها طريقة توزيع الدوائر، فبينما تم 
اعتماد معيارين يف تحديد الدائرة، هما التجاور، والنسمات، إال 
أن تطبيق القانون عىل األرض يف العاصمة كشف عن أخطاء 
حي  منطقة  يف  شارعاً  أن  املثال،  سبيل  عىل  بينها  من  كبرية، 
دائرة  ضمن  يصوت  أحدهما  قسمني،  إىل  سينقسم  القاهرة، 
الكرادة، واآلخر ضمن دائرة األعظمية، هذا فضالً عن إشكاالت 
بني  الغزالية  منطقة  تفصل  حيث  الكرخ،  جانب  يف  أخرى 
مناطق دائرة واحدة، ما يعني أن عىل املرشح أن يوزع صوره 
ويطلق حملته يف منطقة ما، ثم يحمل صوره ويجتاز منطقة 
أخرى  منطقة  إىل  للوصول  دائرته،  ضمن  داخلة  غري  سكنية 
ذلك  تطبيق  باإلمكان  يكون  “لن  أنه  مؤكداً  لدائرته”،  تابعة 

عملياً”.
وعرب الرشيفي، عن “استحالة إجراء االنتخابات يف املوعد املقرر 
يف السادس من حزيران املقبل، فيما لو أرصت الرئاسات الثالث 
عىل حرص مشاركة املنتخبني من حاميل البطاقة البايومرتية”.
شبهات  ملنع  ضمان  أكرب  هي  البايومرتية  “البطاقة  وأضاف 
عدد  أن  إال  اإلشكاالت،  من  وغريها  والتزوير  الصناديق،  ملء 
 12 يتجاوز  ال  اآلن  حتى  البايومرتية  البطاقات  مستلمي 
يقل  ما  إىل  املفوضية  وستحتاج  مليون،   27 أصل  من  مليوناً، 
ما  املتبقية،  البطاقات  وتوزيع  انتاج  إلكمال  ونص  عام  عن 

اجراء  أرادت  ما  إذا  الرئيسية  والسلطات  القوى  أن  سيعني 
االنتخابات يف املوعد املبكر يف حزيران، فسيتحتم عليها الرتاجع 
البايومرتية،  بالبطاقات  االنتخاب  بحرص  ترصيحاتها  عن 
والسماح لحاميل البطاقات املؤقتة باملشاركة، أو إعالن موعد 
يحرص  لم  االنتخابات  قانون  وأن  خاصة  لالنتخابات،  جديد 

املشاركة بحاميل البطاقات البايومرتية”.
العبادي عىل  النائب عن تحالف سائرون، أسعد  يف املقابل، رد 
التوقعات املتشائمة التي أدىل بها الرشيفي، مؤكداً أنه “يتوقع 

اجراء االنتخابات يف موعدها املبكر”.
“اإلشكاالت  أن  مبيناً  الترصيحات،  تلك  العبادي،  واستغرب 
هذا  كل  تستغرق  ال  ربما  عنها،  الحديث  يجري  التي  الفنية 
إلصالحها  املختصة،  الجهات  مع  متابعتها  ويمكن  الوقت، 
سيحل  “الربملان  أن  مؤكداً  االنتخابات”  موعد  تأجيل  وتفادي 
االنتخابات، بعد اعالن  املقبل، تمهيداً الجراء  نفسه يف نيسان 

كل الجهات اتمام التحضريات”.
نائب: بدون ‘محكمة اتحادية‘ لن يكون هناك انتخابات

خيارين  الكعبي،  حسن  الربملان  لرئيس  األول  النائب  حدد 
“أهمية  االتحادية، مؤكداً  املحكمة  الربملان إلقرار قانون  أمام 

وجودها يف الفرتة الحالية إلجراء االنتخابات املبكرة”.
إن  نيوز”،  “النعيم  تابعته  الرسمية،  للوكالة  الكعبي  وقال 
“الربملان أمامه خياران إلقرار قانون املحكمة االتحادية، األول 
تعديل نص الفقرة الثالثة امللغاة من قبل املحكمة االتحادية، أو 

امليض يف الترشيع”.
وأضاف، أن “ترشيع القانون سيكون مهماً جداً، إلعادة هيكلة 
املعنيني  من  كبري  عدد  بمشاركة  تعنى  التي  املؤسسة،  هذه 

بالشأن الدستوري والقانوني فيها، من قبل أعضائها”.
الحكومة  قبل  من  االتفاق  “تم  أنه  إىل  الكعبي،  وأشار 
تكون  ولن  املبكرة،  االنتخابات  إجراء  عىل  الثالث،  والرئاسات 
مؤكداً  اتحادية”،  محكمة  هناك  تكن  لم  ما  انتخابات  هناك 

“األهمية لوجودها يف الفرتة الحالية أكثر”.
عقدت الرئاسات العراقية الثالث، مع مفوضية االنتخابات 

وبعثة األمم املتحدة، اجتماعاً حول االنتخابات املقبلة.
“النعيم  تلقت  بيان،  يف  الجمهورية  رئاسة  إعالم  وذكر 
نيوز” نسخة منه، أنه “حرصاً عىل سالمة ونزاهة العملية 
بغداد،  قرص  يف  ُعقد  القادم،  العام  يف  وإجرائها  االنتخابية 
األعىل،  القضاء  مجلس  ورئيس  الثالث  للرئاسات  اجتماع 
املستقلة  العليا  املفوضية  وأعضاء  رئيس  وبحضور 
لالنتخابات، واملمثلة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة يف 

العراق جنني بالسخارت”.
يف  املهمة  املفاصل  تناول  “االجتماع  أن  البيان،  وأضاف 
العملية االنتخابية بغية توفري بيئة آمنة ومستقرة إلجراء 
املطبنّقة  اإلجراءات  سالمة  عىل  واالطمئنان  االنتخابات 
لتنفيذ  العالقة  ذات  املختصة  والجهات  املفوضية  قبل  من 
تواجهها  التي  التحديات  ومعالجة  االنتخابية  العملية 

كافة”.
وأشار إىل أنه “تم التأكيد عىل أهمية زيادة نسبة التسجيل 
البايومرتي ووضع اآلليات التي تساعد يف عملية التسجيل 
االنتخابات  يف  حرصاً  البايومرتية  البطاقة  اعتماد  لغرض 
القادمة، واتخاذ اإلجراءات املناسبة وفقاً للقانون لضمان 
يف  املتواجدين  والعراقيني  واملهجرين  النازحني  تصويت 

الخارج بايومرتياً”.
مع  التعاقد  “وجوب  عىل  البيان،  بحسب  االجتماع  وأكنّد 
االنتخابات  برمجيات  لفحص  رصينة  عاملية  رشكة 
بالتشاور مع فريق األمم املتحدة، كما تمنّ التأكيد عىل اهمية 
املفوضية  مع  املتحدة  األمم  فريق  من  والدعم  التنسيق 
وتأمني مراقبة فاعلة وفقاً للمعايري الدولية لضمان نزاهة 
االنتخابات، وإطالق حملة إعالمية وطنية تساعد يف إعادة 
املشاركة يف  زه عىل  االنتخابية وتحفنّ بالعملية  الناخب  ثقة 

االنتخابات”.
عبد  االنتخابات  لشؤون  الوزراء  رئيس  مستشار  أعلن 
الحسني الهنداوي، توزيع 13 مليون بطاقة بايومرتية و3 
ماليني قيد التوزيع، مؤكداً أن “التصويت خالل االنتخابات 

املقبلة، سيعتمد عىل البطاقة البايومرتية حرصاً”.
نيوز”،  “النعيم  وتابعته  الرسمية،  للوكالة  الهنداوي  وقال 
وقرابة  القانون،  يف  موجودة  البايومرتية  “البطاقة  إن 
السياسية،  للكتل  اجتماعاً  هناك  كان  املاضيني  الشهرين 
أكدوا فيه أهمية اعتمادها البايومرتية حرصاً يف التصويت 

باالنتخابات املقبلة”.
وهناك  االتجاه،  بهذا  ماٍض  املفوضية  “عمل  أن  وأضاف، 
أكثر من 63% من البطاقة البايومرتية طويلة األمد الخاصة 
بالناخبني جاهزة، حيث تم توزيع مايقرب من 13 مليوناً، 

و3 ماليني بصدد التوزيع”.
املتبقي  توزيع  بصدد  “املفوضية  أن  إىل  الهنداوي،  وأشار 
منها، فضالً عن استكمال الناخبني الذين لم يسجلوا حتى 
اآلن يف البايومرتية”، مؤكداً أن “هناك اتفاقات مع الرشكات 
تكون  لكي  الخطط،  كلِّ  وجود  عن  فضالً  العالقة،  ذات 

املفوضية جاهزة قبل االنتخابات املقبلة”.
حيث  سحبها،  تم  األمد  القصرية  “البطاقة  أن  وأوضح، 
يفرتض أن يكون اعتماد البطاقة البايومرتية طويلة األمد 
الذي  “الناخب  أن  مبيناً  املقبلة”،  االنتخابات  يف  حرصياً 
بتسليمه  ستقوم  املفوضية  فان  االنتخابي  سجله  حدَّث 
البطاقة بمختلف الطرق املتبعة سواء عن طريق الربيد أو 

غريها من اآلليات املتخذة لتوصيلها للناخب”.
غري  ستكون  مرسوقة،  بطاقة  “أي  أن  الهنداوي،  وذكر 
أن  عىل  مشدداً  عاطلة”،  هي  وبالتايل  لالستخدام،  صالحة 
“البطاقة البايومرتية التي تمنحها املفوضية طويلة األمد، 
القانون”،  عن  خارج  بشكل  تصنع  أو  ترسق  أن  يمكن  ال 
مؤكداً أن “املفوضية عازمة عىل توزيع بطاقة البايومرتية 
األمد  قصرية  القديمة  “البطاقات  أن  إىل  للجميع”.ولفت، 
أي  لها  ليس  السابقة،  االنتخابات  يف  استخدمت  التي 
الجميع  فيها  أن يسهم  ينبغي  لذلك فهناك حملة  مفعول، 
بدونها  ألنه  الجديدة،  البطاقة  توزيع  وهو  تشجيعنا،  عىل 

قرار  أي  هناك  كان  إذا  اال  التصويت،  الناخب  اليستطيع 
آخر”.

فقدان ماليني البطاقات االنتخابية.. واملفوضية ‘تنفي‘
عن  املالكي،  نوري  بزعامة  القانون  دولة  ائتالف  تحدث 
فيما  اإللكرتونية،  االنتخابية  البطاقات  ماليني  “فقدان” 

ردت مفوضية االنتخابات عىل ذلك بالنفي واإليضاح.
وقال النائب عن االئتالف واملتحدث باسم الكتلة يف الربملان 
بهاء الدين النوري، يف ترصيح للصحيفة الرسمية، تابعته 
عليه  التصويت  جرى  الذي  “القانون  إن  نيوز”،  “النعيم 
بعجالة باستخدام البطاقتني )االلكرتونية( و)البايومرتية( 
ظل  يف  مقدماً  مزورة  سياسية  عملية  سينتج  للتصويت، 
مفوضية  من  االلكرتونية  البطاقات  من  ماليني   4 فقدان 
تم  ما  إذا  يعرف  وال  املصري  مجهولة  وهي  االنتخابات، 
استولت  التي  الجهة  من  أو  السياسية  الكتل  بني  توزيعها 
بالبطاقة  االنتخابات  بـ”إجراء  النوري  عليها”.وطالب 
من  خالية  عادلة  انتخابات  الجراء  فقط،  البايومرتية 
العقابي،  حسني  القانونية  اللجنة  عضو  التزييف”.وأكد 
يف  سيما  ال  حتمية،  رضورة  االنتخابات  قانون  “تعديل  أن 
مواد  لتعديل  رضورة  هناك  أن  كما  البايومرتي،  التصويت 
يف  التناقض  تشمل  بل  الفقرة،  هذه  يف  فقط  ليس  أخرى 

الرتشيح الفردي أو القائمة”.

الموجة الثالثة من فايروس كورونا تطرق أبواب العراق ..َفْلَنُكْن متأهبين

حديث عن عقبات تواجه االنتخابات المبكرة و تلميح بتأجيل الموعد



السالم عليكم نحن أبناء منطقة حي املواصالت زقاق ٤١ محله ٨٦٣ 
يف  املكسور  املاء  أنبوب  تصليح  بغداد  أمانة  يف  الكرام  نناشداالخوه 
إذ  املنطقه  أهايل  تلبية طلب  املسؤولني  االخوه  ونتمنى من   ٤١ زقاق 
نعاني من تدفق املياه وغرق الشارع ونشكر جهودكم الطيبه والخريه 
املواصالت  حي   ٤١ زقاق   ٨٦٣ محله  أهايل  املواطن  معانات  رفع  يف 
قرب حسينية اإلمام عيل ابن موىس الرضا عليه السالم وكلنا امل يف 

االستجابه وتلبيت النداء.

                               * الشاعر الحسيني حامد الجرييس

اىل من يهمة االمر يف امانة بغداد والسيد 
البلدى  الوكيل  ومكتب  املحرتم  االمني 
وقسم الوعي البلدي واعالم بلدية الصدر 
الثانية الله يخليكم خلصونة من فيضان 
املياه الثقيلة يعني بس البارحة ارتاحينا 
ماكو من اشهر حاليا رجع الفيضان يف 
الساحة  مقابل  ١٦و١٤  بلوك   ٢٧ قطاع 
نحن  الثانية..  الصدر  بلدية   ٥٤٢ محلة 

بشاربكم انتوا وقسم املجاري.
               * ابو حيدر

Almuraqeb Aliraqi NewSpaperالثالثاء  1 كانون االول  2020   العدد  2471  السنة العاشرة �سحيفة-يومية-�سيا�سية-عامة

10 

اغيثوا مدينة الصدر

نظصم العصرات مصن حصراس جامعصة البصرة ،، وقفًة 
للمطالبصة  الجامعصة  رئاسصة  مقصر  أمصام  احتجاجيصة 
بتخصيصص قطع أرايض سصكنية لهصم دون اسصتثناء أو 
وضع نقاط مفاضلة ال تنصفهم، حسصب تعبريهم وقال 
عصدد منهصم ان مطالبهم لم تصرى اذان صاغيصة من قبل 
املسصؤلني ، منتقديصن االليصة املعتمدة يف توزيصع االرايض 
والتي جعلت من الشصهادة االولوية عىل سصنوات الخدمة 
، مشصريين اىل ان الحكومات املتعاقبصة لم تلتفت لهم من 

ناحية الحقوق اسوة ببقية موظفي الدولة.

مطالبة بتخصيص قطع اراض

أرجعت مديرية ماء الديوانية انقطاع مياه االسالة عن عدد من 
التابعة ملركز املحافظة اىل غرق محطات الضخ االربعة  املناطق 

ملحطة ضخ امللعب الرئيسية.
املربد  تلقى  بيان  يف  السعيدي  حسن  الديوانية  ماء  مدير  وقال 
عىل  بالعمل  بارشت  والفنية  الهندسية  الكوادر  إن  منه،  نسخة 
سحب املياه وادامة املرشوع لغرض اعادة الضخ وايصال املاء اىل 

املواطنني.
واشار اىل ان غرق املحطات يعوود اىل رجوع مياه املبزل  املجاور 

لها بصورة عكسية.

غرق محطات الضخ زاد الطين بلة

معاناة اهالي حي المواصالت

)بسم الله الرحمن الرحيم
الله  فسريى  اعملوا  وقل 

عملكم ورسوله واملؤمنون(
السيد امني بغداد املحرتم.

االمنيات  اطيب  نهديكم 
عهدكم  يكون  ان  الله  ونسأل 
الجاد  العمل  من  جديدة  بداية 
مصلحة  سبيل  يف  واملخلص 

العراق والعراقيني.
السيد االمني املحرتم :

وتظلم  بالتماس  لكم  نتقدم 
بلدية  عام  مدير  السيد  من 
بني  نضع  :حيث  الرشيد 
االمور  بعض  سيادتكم  يدي 
محط  تكون  ان  نتمنى  التي 
.١-معاناة  اهتمامكم 
املقابالت  مسألة  يف  املواطنني 
تكون  ان  العرف  جرى  حيث 
املواطنيني  الستقبال  مواعيد 
شكواهم  اىل  واالستماع 
معدوم  االمر  هذا  ان  ،حيث 
للسيد  بالنسبة  بالنسبة 

،اذ  الرشيد  بلدية  عام  مدير 
اي  املواطنيني  اليعري لشكاوى 
اهتمام وال يوافق عىل اي طلب 

ملقابلة اي مواطن .
باهظة  غرامات  ٢-وجود 
املواطنني  بحق  وظاملة 
صندوق  عىل  قدموا  الذي 
الحصول  لغرض  االسكان 
صندوق  قروض  عىل 
الحصول  لغرض  االسكان 
بموافقة  و  قروض  عىل 
وحسب  البلدي  الوكيل 
)١٥٠٩١( املرقم  الكتاب 

الوكيل  مكتب  من  الصادر 
-١-١١ بتاريخ  البلدي 

السيد  ارص  ٢٠٢٠.حيث 
غرامات  فرض  عىل  املدير 
بحق  ومجحفة  ظاملة 
اىل  االمر  معلال  املواطنني، 
طلب بعض الجهات االعىل 
منه  تطلب  من  بانها  منه 
جباية االموال بكل الطرق .

السيد  من  نتمنى   -٣
بحق  هيكلية  اعادة  االمني 
النظافة  اقسام  مدراء 
لحجم  نظرا  والتجاوزات 
الذي  والدمار  الخراب 
سببته السياسات الخاطئة 

ملدراء االقسام .
موضفي  معاملة  ٤-سوء 
بحق  االستعالمات 
احرتام  وعدم  املواطنني 
عىل  والتطاول  شخص  اي 
بافعال  والقيام  النساء 
املواطنيني  بحق  مشينة 

وخصوصا النساء.
السيد االمني املحرتم.

يف  يسددكم  ان  الله  نسأل 
وظيفتكم وان تكون بداية 
بناء  طريق  يف  جديد  عهد 

العراق الجديد.

      * سيد بهاء كاظم 
املوسوي

رسالة مفتوحة الى امين بغداد

اغيثونا
املدينة  قضاء  يف  املسائية  املتوسطة  الدراسة  خريجي  من  مجموعة  ناشد 
وقبولهم  حل  بإيجاد  القضاء  تربية  ومدير  املقام  قائم  البرصة،  بمحافظة 

باملدارس االعدادية كون ادارات تلك املدارس ترفض قبولهم للدراسة فيها.
وقال عدد منهم، ان الكثري من املدارس االعدادية لم تقبلهم للدراسة وبحجج 
واالخرى  الجغرايف،  املدرسة  موقع  غري  عىل  انهم  منها  »واهية«  انها  قالوا 
للمناشدة  وفقاً  اىل ضياع مستقبلهم  مما سيؤدي  الطلبة،  بكرب سن  تتحجج 

التي وصلت الينا.
عدم  حال  يف  املسؤولية  القضاء  يف  الرتبية  مدير  املناشدة  عرب  الطلبة  وحمل 

قبولهموضياع مستقبلهم.

يف  املجبس  منطقة  اهايل  من  عدد  شكا 
مياه  محارصة  من  ميسان،  محافظة 
داعني  ايام،  ثالثة  منذ  ملنازلهم  االمطار 
الخدمات  واقع  ملعالجة  املعنية  الجهات 
اهمال  من  تعاني  انها  قالوا  التي  باملنطقة 

ونقص بهذا الشأن منذ سنوات.
وذكر عدد منهم عرب املربد ان املنطقة تضم 
مواطنني بحاجة ملراجعة املستشفى بشكل 
من  باملنطقة  حل  ما  بسبب  لكن  منتظم، 
بالربك، تعذر  األمطار خصوصا  تجمع مياه 
عدم  عن  فضال  للمستشفى  الذهاب  عليهم 
التحاق الطلبة ملدارسهم لذات السبب، الفتني 
سكنها  بل  حديثة  ليست  املنطقة  ان  اىل 
االهايل منذ قرابة ٦٠ عام ويقطنها أكثر من 
٣٠٠٠ مواطن لكنها تفتقر لشبكات الرصف 

الصحي وتعبيد الطرق ومد شبكة كهرباء.

 لم تقبلنا أي اعدادية ونحمل تربية قضاء المدينة المسؤولية

أهالي »المجبس« في ميسان: مياه االمطار تحاصرنا منذ 3 أيام

 الت�ي مقابل دائره بلديه الغدير قس�م النظافه بداء 
الزح�ف عليها لتصب�ح ب�ارك للس�يارات كان بيها 
سياج تم اسقاطه وثم جاء ناس يدعون من االمانه 
رفعوا الس�ياج بالكامل و تم تكسري أنابيب املرشات 
بفعل السيارات نرجوا املتابعه خدمه للصالح العام.

                                 * عمر طارق

مقاطع�ة ٢/١٠ ابودش�ري الثاني�ة تابع�ة لبلدي�ة 
الرش�يد ..اىل متى السكوت ...الس�يد االمني اذا يريد 
ينج�ح بمهمتة يكمل اف�راز ارايض ه�ذه املقاطعة 
الت�ي تع�ود ملكيه�ا اىل االهايل طابو س�كني رصف 
..ازالة التجاوزات بمختلف مس�مياتها ..ابتداءا من 
تجاوز معسكرصقر واالخطاء التصميمية وانتهاءا 
باملتجاوزي�ن واعم�دة الكهرب�اء ..وانه�اء توصيل 

الخدمات اليها.
                      * ابومصطفى السعيدي

الجزرة الوسطيه

السالم عليكم
��������������������������

م/شكوى
علم  نحيطكم  ان  نؤد  )م/٦٢٠(  االسكان  منطقة  اهايل  من  مجموعة  نحن 
ان مجموعة من الرسرسية و املنفلتني قاموا بالتجاوز عىل املنطقة الواقعة 
بني خط سكة الحديد و الشارع املجاور ملخازن االدوية و كما هو معروف 
املنطقة  هذه  اصبحت  بل  الحد  هذا  عند  يكتفوا  لم  و  محرمة  املنطقة  هذه 

للتجمعات غري االخالقية.
للتفضل باالطالع...مع التقدير.                                       * زهراء حامد

بالقلم العريض

السالم عليكم 
من  تعاني  ز٣٨  م٨٠٣  العامل  حي  أهايل  نحن 
وسيارة  مرتاكمة  النفايات   .. املتزايد  إهمال 
املجاري  و  سبوع  منذ    الينا  تصل  لم  االزبال 
اجه  ميطلع  افتهمنه  صاروخيه  ابو  مسدودة 
اليوم باوع تفقد وطفرابو نفايات ليش مجاي 
شهر  سبوعني  ويختفي  يومني  يوم  يجي  يفرت 

الله يحفظكم انرضو بقضيتنه.

                                * محمد حميد

.. مع بداية الشتاء 
موسم  عن  تعرب  التي  األمطار 
إليها  نظر  املرة  هذه  وعطاء،  خري 
بقلق  العراقي  املواطن  واستقبلها 
وتخوف، والذي كان يف موضعه، فما 
هي ساعات إال وتحولت الشوارع إىل 

برك وسيول وخراب.
الجهات املسؤولة تستعد

األول،  أكتوبر/ترشين  من  الرابع  يف 
املبارشة  عن  بغداد،  أمانة  أعلنت 
لترصيف  مشبك   )١٠٠٠( بتصنيع 
لتعويض  وذلك   األمطار،  مياه 

املشبكات املفقودة واملرسوقة.
حملة  “أطلقت  أنها  إىل  مشرية 
الخدمية  ب�)الحملة  وسمتها 

الكربى(”.
بغداد عالء معن  أن “أمني  وأضافت، 
التي  الحملة  عىل  ميدانياً  أرشف 
منتسبني  مع  بالتعاون  انطلقت 
أن  موضحاة  الشعبي”،  الحشد  يف 
“الحملة شارك بها ١٥٠٠ من أبطال 
الشعبي  الحشد  يف  الهنديس  الجهد 
التي  بغداد،  أمانة  لجهد  مساندين 
انطلقت بالعمل كمجموعات تضاهي 
النرص  حققت  التي  القتالية  الفرق 

للعراق بجهود ابنائه الغيارى”.
شملت  “الحملة  أن  إىل  ونوهت، 
مناطق رشق القناة متمثلة بقواطع 
الجديدة”،  وبغداد  والغدير  الشعب 
بالحملة  “املشاركني  أن  إىل  الفتة 
الخطوط  جميع  تنظيف  عىل  عملوا 
الدفع وأحواض  االنسيابية وخطوط 
مياه  ترصيف  ومشبكات  التفتيش 

األمطار”.

٦٧.٧ ملم خالل ٣ ساعات
يف ٢١ من الشهر الحايل، كشفت هيئة 
األمطار  كمية  عن  الجوية،  األنواء 
املتساقطة يف بغداد، خالل ٣ ساعات.

عامر  الهيئة  يف  اإلعالم  مدير  وقال 
األمطار  “كمية  إن  الجابري، 
من  وحدها  بغداد  يف  املتساقطة 
وحتى  صباحاً  التاسعة  الساعة 
ظهراً  عرشة  الثانية  الساعة 
“هذه  أن  إىل  الفتاً  ملم”،  بلغت٦٧.٧ 
قلة  مع  مقارنة  جيدة  تعد  الكميات 

الوقت املتساقط فيه”.
األنواء  “هيئة  أن  الجابري،  وأوضح 
الجوية سبق وأن حذرت أمانة بغداد 
املدني  والدفاع  املائية  املوارد  ووزارة 
التخاذ  غزيرة  أمطار  سقوط  من 

التدابري االحرتازية”.
أمطار غزيرة

كشفت  األمطار  من  األوىل  املوجة 
املعلن  االستعدادات  كثافة  ضعف 
أول  مع  الرياح  أدراج  لتذهب  عنها، 
العاصمة  شهدتها  أمطار،  موجة 
أدى إىل غرق قسم  أدت  بغداد، والتي 
وذلك  وبيوتها،  شوارعها،  من  كبري 

بحسب ما رآه مراقبون.
استنفار حكومي

العاصمة،  شوارع  أغلب  غرق  بعد 
مصطفى  الوزراء  رئيس  أصدر 
 ٨ إىل  عاجالً  توجيهاً  الكاظمي، 
وخدمية،  أمنية  وجهات  وزارات 
مياه  سحب  جهود  يف  للمشاركة 

األمطار.
لرئاسة  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
وزارات  شمل  “التوجيه  أن  الوزراء، 

الدفاع والداخلية واإلعمار واإلسكان 
قيادة  عن  فضالً  املائية،  واملوارد 
الشعبي  والحشد  بغداد  عمليات 

وجهاز مكافحة اإلرهاب”.
ونص التوجيه، عىل “استنفار الجهد 
الخدمي والفني ضمن خطة مركزية 
تخضع إلرشاف أمانة بغداد لترصيف 
مياه األمطار يف املناطق التي شهدت 

اختناقات”.
محافظ واسط محمد جميل املياحي، 
أعلن عن تفعيل خلية أزمة السيول يف 

الطارئة  للحاالت  تحسباً  املحافظة، 
وارتفاع  األمطار  هطول  نتيجة 
مناسيب األنهر أو زيادة كميات مياه 

السيول.
أن  للمحافظ،  املكتب اإلعالمي  وذكر 
“املياحي أشار إىل أن الحكومة املحلية 
وجهت باستنفار دوائرها لالستعداد 
والتهيؤ للطوارئ املحتملة مع زيادة 
ومساعدة  األمطار  هطول  نسبة 
املواطنني ومعالجة مشاكل ترصيف 
الطرق  فتح  وإعادة  وإصالح  املياه 

املترضرة”.
املركزية  “الحكومة  املياحي،  ودعا 
السنوية  الطوارئ  منحة  إلطالق 
السيول،  ملواجهة  املخصصة 
يف  االستعدادات  جميع  إلتمام 
املواطنني  سالمة  لضمان  املحافظة 

وممتلكاتهم”.
مهدي  املائية  املوارد  وزير  ووجه 
الجهد  باستنفار  الحمداني،  رشيد 
اآليل والفني لدوائر تشكيالت الوزارة 
ملواجهة  كافة  واملحافظات  بغداد  يف 

موجة األمطار.
إن  للوزارة،  اإلعالمي  املكتب  وقال 
رشيد  مهدي  املائية  املوارد  “وزير 
الحمداني وجه باستنفار الجهد اآليل 
يف  الوزارة  تشكيالت  لدوائر  والفني 
ملواجهة  كافة  واملحافظات  بغداد 
البالد  اجتاحت  التي  األمطار  موجة 

هذا اليوم”.
وأضاف، أنه “جاء ذلك خالل تواصل 
العامني  املدراء  مع  املستمر  الوزير 
بغداد  يف  األزمة  خلية  رؤوساء 

واملحافظات”.
آليات  بارشت  ذاته،  السياق  ويف 
والبلديات  واإلسكان  اإلعمار  وزارة 
العامة،باستنفار اآلليات التخصصية 
التابعة لها وتشكيالتها بسحب مياه 

األمطار الغزيرة يف مناطق بغداد.
اإلعمار  “وزيرة  أن  الوزارة،  وذكرت 
نازنني  العامة  والبلديات  واإلسكان 
لجنة  تشكيل  أعلنت،  وسو،  محمد 
للجهد  دعماً  الوزارة  يف  مركزية 
مياه  بسحب  الخاص  الحكومي 

األمطار الغزيرة يف مناطق بغداد”.
تنفيذاً  ُشكلت  “اللجنة  أن  أضافت، 
الوزراء  مجلس  رئيس  لتوجيه 
الخدمية  املؤسسات  باستنفار 
واألمنية، ملواجهة اختناقات ترصيف 

مياه األمطار يف بغداد”.
بارشت  “اللجنة  أن  إىل  وأشارت، 
التخصصية  اآلليات  باستنفار  فوراً 
لسحب  وتشكيالتها  للوزارة  التابعة 
مناطق  من  عدد  يف  األمطار  مياه 
مدار  عىل  مستمر  والعمل  بغداد، 

الساعة حتى زوال الظرف الحايل”.

دعم جهود أمانة بغداد
أكدت األمانة العامة ملجلس الوزراء، 
العالقة  ذات  الجهات  مع  تتابع  أنها 
دعم جهد أمانة بغداد لترصيف مياه 
وكل  القيادة  به  تقوم  األمطار.الذي 
الساعات  طيلة  سيستمر  قطعاتها 
من  يأتي  والذي  القادمة،  واأليام 
عىل  العبء  تخفيف  يف  اإلسهام  أجل 
املواطنني بعد امتالء عدد من شوارع 
األمطار  نتيجة  باملياه،  بغداد  وأحياء 

الغزيرة التي شهدتها العاصمة”.
عدم رضا

عىل  بغداد،  محافظة  مجلس  أكد 
بغداد  أمانة  عمل  عىل  رضاه”  “عدم 
بقطاع ترصيف مياه األمطار، مشرياً 
إىل أن األمانة “فشلت” يف أول اختبار 
السيطرة  تستطيع  ال  وهي  لها، 
شبكة  ألن  األمطار،  مياه  تدفق  عىل 
املجاري الحالية ال تغطي سوى ٦٥% 

فقط من العاصمة.
ونوه املجلس، إىل أن “األمانة لم تقدم 
املجاري  بقطاع  خاصة  مشاريع 
ميزانية  ضمن  األمطار  وشبكات 

تنمية األقاليم هذا العام”.
االنتقادات  عىل  ردت  بغداد  أمانة 
عىل  سيطرت  بأنها  لها،  املوجهة 
يف  املوقف “خالل ساعتني”، معرتفة 
الوقت ذاته بأن “األمطار التي هطلت 
من  أكرب  األخريين،  اليومني  خالل 

طاقة الشبكة”.
أكثر  تزداد  “املشكلة  أن  وأوضحت، 
الخط  أن  حيث  الرصافة،  قاطع  يف 
الخمسينيات  يف  شيد  الذي  الرئيس 

عند معالجته “ستغرق بغداد”.

الى متى السكوت؟

الى متى تغرق بغداد باول موجة امطار ؟

اهم شي 
العريس كون 

ساكن ابمنطقة 
ما تغرك .. مو 
يومية جايتنه 

غركانين

جمال البصري
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الصيــن تتصـــدر الطلـــب
5G إل جي تجرب خدمة التوصيل عبر الروبوتات على شبكات

قالت رشكة إل جي امس االثنني: إنها 
ب�دأت تجاربها عىل خدم�ة التوصيل 
عرب الروبوتات ضمن األماكن املغلقة.
خدم�ة  تس�لم  أن  املف�رض  وم�ن 
ضم�ن  الروبوت�ات  ع�رب  التوصي�ل 
األماكن املغلق�ة املنتجات من املتاجر 
الصغرية التي تديرها سلسلة املتاجر 
املحلي�ة GS25 إىل أي ش�خص داخل 
 LG مق�ر الرشكة يف س�يول املس�مى

.Science Park
وقال�ت إل ج�ي: إن روبوت�ات خدمة 
 LG Cloi املس�ماة  التوصي�ل، 
ع�رب  الصع�ود  يمكنه�ا   ،ServeBot
ب�ني  للتنق�ل  بمفرده�ا  املصاع�د 
تس�عة طواب�ق ف�وق األرض وطابق 
الطع�ام  لتوصي�ل صنادي�ق  س�فيل 

واملرشوبات.
 LG Cloi ServeBot ويتضمن روبوت
ثالث�ة أدراج يمك�ن ل�كل منها حمل 
م�ا يص�ل إىل 15 كجم م�ن البضائع، 
ويمك�ن للروب�وت تس�ليم البضائ�ع 
بكفاءة وبش�كل صح�ي إىل وجهتها 

دون التحكم عن بعد.
ويمك�ن للعم�الء الطلب باس�تخدام 
تطبيق الدردشة KakaoTalk، ويقوم 
موظف�و املتاج�ر الصغ�رية بوض�ع 
البضائ�ع املطلوب�ة يف أدراج الروبوت 

وإدخال الوجهة بعد إصدار الطلب.
ويغ�ادر الروب�وت بع�د ذلك ويرس�ل 
معلومات وجهته الس�لكًيا إىل مصعد 
إىل  وصول�ه  بع�د  ويتص�ل  قري�ب، 
وجهت�ه، ويرس�ل رس�ائل نصي�ة إىل 

العميل إلخطاره بوصوله.
وقال�ت إل ج�ي: إن العملي�ة برمتها 
تس�تغرق خمس دقائق ع�ىل األكثر، 
يدي�رون  الذي�ن  أولئ�ك  وس�يتمكن 

حال�ة  مراقب�ة  م�ن  الروبوت�ات 
الروبوتات وتصفح سجّل التسليم.

وقال�ت إل ج�ي: إن الروبوت�ات توفر 
الوق�ت للعامل�ني يف املكات�ب، وتقلل 
االتصال بني البرش، وأضافت الرشكة 
أنه�ا تتع�اون م�ع GS Retail، التي 
 ،GS25 التجاري�ة  العالم�ة  تدي�ر 
لتحس�ني راحة وتجربة املستخدم يف 

خدمة التوصيل.
ووفرت رشكة إل جي يف ش�هر يوليو 
روبوتاتها ضمن مستش�فى جامعة 
س�يول الوطني�ة ملس�اعدة املوظفني 
عىل حم�ل املع�دات الطبي�ة وعينات 
ال�دم واألدوية وغريه�ا من العنارص، 

املش�غولني  للموظف�ني  يتي�ح  مم�ا 
الركيز عىل املرىض.

 LG Cloi روبوت�ات  ووصل�ت 
ServeBot – الت�ي تحتوي عىل أرفف 
ب�دالً م�ن األدراج – يف ش�هر م�ارس 
إىل مطعه�ا لنق�ل أطب�اق الطعام إىل 
الط�اوالت، وج�رى من�ذ ذل�ك الحني 
إط�الق الروبوت�ات يف أكث�ر م�ن 50 

مطعًما.
ويتنقل LG Cloi ServeBot بسهولة 
ب�ني الط�اوالت والك�رايس والعم�الء 
إلحض�ار وجب�ات العش�اء الخاص�ة 
به�م، وكذلك إعادة األطب�اق واألواني 

املتسخة إىل املطبخ.

أعلن�ت هيئة مكافح�ة االحت�كار اإليطالية 
إنها غرم�ت رشكة أبل 10 ماليني يورو )12 
ملي�ون دوالر( بس�بب ممارس�ات تجارية 
»عدواني�ة ومضلل�ة« فيما يتعل�ق بأجهزة 
أيف�ون الخاص�ة به�ا، وأوضح�ت الهيئ�ة 
التنظيمي�ة يف بي�ان أن الرشك�ة أعلن�ت أن 
العديد من نس�خ أيفون مقاومة للماء دون 
توضي�ح أنها كانت كذل�ك يف ظروف معينة، 
ال س�يما يف االختبارات املعملية باس�تخدام 
املياه الساكنة والنقية »وليس يف ظل ظروف 

االستخدام العادية«. 
واستش�هدت باملطالبات الرويجية املتعلقة 
و   Plus  8  iPhone و   8  iPhoneبط�رازات
 iPhone XS و   iPhone XS و   iPhone XR
و   11pro  iPhone و   11  iPhone و   Max
 TOI بحس�ب موقع ،pro Max 11 iPhone

الهندي.
وأضاف�ت ب�أن الرشك�ة أخلت مس�ئوليتها 
بالقول بأن هواتفها غري مشمولة بالضمان 
يف حالة حدوث تلف من الس�وائل، مما خدع 
العمالء الذين لم يتم تقديم الدعم لهم عندما 
تعرض�ت هواتفه�م للتلف بس�بب املاء أو 
الس�وائل األخرى، قائلة إنه »ُيعترب تضليل 
املستهلكني«، فيما امتنعت رشكة أبل عن 

التعليق.
رف�ض  إن  قال�ت   ، ذل�ك  إىل  باإلضاف�ة 
رشكة آبل تقدي�م خدمة الضمان عندما 
تعرضت ط�رازات أيف�ون املعنية للتلف 
بس�بب الس�وائل كان بمثابة »ممارسة 
بي�ان:  يف  وقال�ت  تجاري�ة عدواني�ة«، 
»له�ذه األس�باب ، ق�ررت الهيئة فرض 
مالي�ني   10 تبل�غ  إجمالي�ة  عقوب�ات 
ي�ورو عىل رشك�ة أبل للتوزي�ع الدولية 
وأب�ل إيطاليا«.وعىل جانب أخر كش�ف 
 iPad Proترسي�ب جديد عن أن أجه�زة
 5G س�تكون األوىل يف اختب�ار هوائيات

التي طورتها رشكة أبل بنفسها.
وخالل املدة املاضية، تكرر الحديث عن 
أن أجهزة iPad Pro القادمة ستتخىل 
عن شاشات LCD القديمة لتستخدم 
التقني�ة الجدي�دة mini-LED، الت�ي 
تس�تخدم نوًعا من اإلض�اءة الخلفية، 
ما سيسمح لرشكة أبل بزيادة سطوع 
أو تعتيم مناطق محددة من الشاش�ة، 
ب�داًل م�ن زي�ادة الس�طوع أو التعتي�م 
لكام�ل الشاش�ة، وته�دف الرشك�ة من 
خ�الل ه�ذه التقني�ة إىل تحس�ني التجربة 
البرصي�ة، خاص�ًة م�ن خ�الل زي�ادة أداة 

.iPad Proالتباين ألجهزة

تغريم آبل 10 ماليين يورو 
في إيطاليا بسبب معلومات 

مضللة عن منتجاتها

أطلق�ت تقارير صحفي�ة عاملية تحذيرا من أن منص�ة التواصل املصور 
»إنس�تغرام« بات�ت تتب�ع إج�راء جدي�دا يس�مح للمعلن�ني يف التحكم 
بحسابات املستخدمني.وأوضح التقرير املنشور عرب موقع »تايمز نيوز 
ناو« أن اإلجراء الجديد يشكل خطرا كبريا عىل مستخدمي »إنستغرام«، 
ألن�ه يه�دد خصوصيتهم بش�كل واضح.وأش�ار التقري�ر إىل أن رشكة 
»فيس�بوك« املالك�ة لتطبيق إنس�تغرام، باتت تس�مح حالي�ا للمعلنني 
بإنشاء إعالنات دعائية عىل حسابات املستخدمني، ما يمنحهم إمكانية 

التحك�م يف تلك الحس�ابات وإظه�ار إعالنات معين�ة عليها.وتمنح تلك 
األداة أيض�ا املؤثرين تحديد متى تتم رعاية منش�وراتهم من قبل رشكة 

أو عالمة تجارية معينة.
وقالت فيس�بوك يف منشور حديث: »إنس�تغرام تطلق تلك األداة لتمكني 
املعلنني من إنشاء إعالنات محتوى مرتبط بعالمة تجارية دون الحاجة 
إىل أخ�ذ إذن صاحب الحس�اب وتظهر املنش�ورات بش�كل طبيعي عىل 
حس�ابه«.ولكن أش�ارت فيس�بوك إىل أن أداة التحكم الجديدة مرتبطة 

بضواب�ط كب�رية، ال تس�مح للمعلن�ني بالعبث بحس�ابات 
املس�تخدمني.ولم تح�دد فيس�بوك ماهي�ة تل�ك الضوابط 
التي س�تفرضها عىل إنستغرام، خاصة بعدما بات التحكم 

متاحا يف يد املعلنني.وتتضم�ن إعالنات املحتوى التي يمكن 
للمعلن�ني نرشها عىل حس�ابات املس�تخدمني م�ن دون إذن 

منه�م القص�ص أو العن�ارص القابل�ة للنق�ر أو اإلش�ارات إىل 
خدمات أو مواقع، وما إىل ذلك من أمور.

كش�ف تقرير جديد أن السيارات الكهربائية 
الجديدة ذات األس�عار املعقولة س�تطرح يف 
الس�وق قريًبا، مش�ريا اىل أن كل من تيس�ال 
وفولك�س فاج�ن أعط�ت الض�وء األخرض 
لصناعة س�يارات تباع ما بني 25 و 30 ألف 

دوالر.
االهتمام�ات  أح�د  ه�و  التس�عري  ويعت�رب 
الرئيس�ية التي ذكرها متس�وقو الس�يارات 

اختيار  لع�دم 

الس�يارات الكهربائي�ة مقارنة بالس�يارات 
التقليدية.

وس�اعدت التط�ورات يف مج�ال البطاريات 
عىل خفض أسعار السيارات الكهربائية ألن 
البطارية هي واحدة من أغىل أجزاء السيارة.

صناع�ة  رشكات  م�ن  رشكت�ان  وأعلن�ت 
الس�يارات الكهربائي�ة ك�ربى يف العالم عن 
برامج مقنع�ة للمركب�ات الكهربائية، التي 
ينبغ�ي أن تبدأ من 25 
دوالر  أل�ف 
 30 إىل 

أل�ف دوالر.وأعلن�ت رشكة تيس�ال يف ش�هر 
س�يارة  لتطوي�ر  تخط�ط  أنه�ا  س�بتمرب 
كهربائي�ة طويل�ة امل�دى بحج�م أصغر مع 
اس�تخدام تقنية البطاريات الجديدة، بحيث 
يبدأ سعرها من 25 ألف دوالر.وأشار )إيلون 
ماسك( Elon Musk إىل أن السيارة ستكون 
مس�تقلة تماًم�ا وكش�ف ع�ن إط�ار زمني 
يبل�غ نحو ثالث س�نوات م�ن اآلن.ويبدو أن 
فولك�س فاج�ن تنض�م إىل س�وق املركبات 
الكهربائي�ة الصغرية الجدي�دة، حيث ُيطلق 
ع�ىل س�يارة فولك�س فاجن الجديدة اس�م 
السيارة الكهربائية ذات البطارية الصغرية.

وته�دف فولك�س فاج�ن إىل الحص�ول عىل 
سيارة بحجم سيارتها املسماة 
Polo، وذلك بسعر يبدأ من 
24 أل�ف دوالر.وأطلقت 
رشكة فولكس فاجن 
الس�يارة  حديًث�ا 
الكهربائية املسماة 
يب�دأ  الت�ي   ،3.ID
 34 م�ن  س�عرها 
أل�ف دوالر، وه�ي 
إىل  بالحجم  أق�رب 
املس�ماة  س�يارتها 

.Golf

فولكس فاجن وتيسال تطوران سيارات كهربائية رخيصة
اكتش�ف باح�ث أمن�ي فرنيس ع�ن طريق 
الخطأ ثغرة أمنية تؤثر يف نظامي التشغيل 
 R2 2008 Windows Serverوين�دوز 7 و

أثناء العمل عىل تحديث أداة أمان ويندوز.
مفتاح�ني  يف  األمني�ة  الثغ�رة  وتكم�ن 

للتس�جيل تم تكوينهما بش�كل خطأ 
لخدمات RPC Endpoint Mapper و 
DNSCache التي تعد جزًءا من كافة 

عمليات تثبيت ويندوز.
الفرن�يس  األمن�ي  الباح�ث  ويق�ول 
 :Clément Labro )كليم�ان الب�رو( 
بإمكانية  املتمت�ع  للمهاج�م  يمك�ن 
الوص�ول إىل األنظمة الضعيفة تعديل 
لتنش�يط  ه�ذه  التس�جيل  مفاتي�ح 
مفت�اح فرعي تس�تخدمه ع�ادًة آلية 

املراقبة ألداء ويندوز.
وعادًة ما يتم استخدام مفاتيح األداء 
الفرعية ملراقبة أداء التطبيق، وبسبب 
دورها، فإنها تسمح أيًضا للمطورين 
األداء  لتتب�ع   DLL ملف�ات  بتحمي�ل 

باستخدام أدوات خاصة.
بينما يتم ع�ادًة يف اإلصدارات الحديثة 
من وين�دوز تقييد مكتبات DLL هذه 

وتزويدها بامتيازات محدودة.
وق�ال الب�رو: ال ي�زال م�ن املمك�ن يف 

 2008  Windows Serverو  7 وين�دوز 
تحميل مكتب�ات DLL الخاصة التي تعمل 

بامتيازات عىل مستوى النظام.
ويبل�غ معظ�م الباحث�ني األمني�ني 

مايكروس�وفت عن مشكالت أمنية خطرية 
مث�ل ه�ذه عندم�ا يجدونها، لك�ن يف حالة 

البرو، كان األوان قد فات.
وق�ال الب�رو: إن�ه اكتش�ف الثغ�رة 
ألداة  تحديًث�ا  أص�در  أن  بع�د 
م�ن  للتحق�ق   PrivescCheck
التكوينات غري الصحيحة الشائعة 
ألم�ن ويندوز، الت�ي يمكن للربامج 
الضارة إساءة استخدامها لتصعيد 
أداة  تحدي�ث  االمتيازات.وأض�اف 
ملجموع�ة  دعًم�ا   PrivescCheck
التحق�ق  عملي�ات  م�ن  جدي�دة 
لتقني�ات تصعي�د االمتيازات.وقال 
الب�رو: ل�م أع�رف أن الفحوص�ات 
الجديدة تس�لط الضوء عىل طريقة 
جدي�دة لتصعي�د االمتي�ازات حتى 
م�ن  بسلس�لة  التحقي�ق  ب�دأت 
التنبيه�ات التي تظهر عرب األنظمة 
القديم�ة، مثل وين�دوز 7، بعد أيام 

من إصدار تحديث األداة.
وبحلول ذل�ك الوقت، كان األوان قد 
فات الباحث إلبالغ مايكروس�وفت 
باملش�كلة، واختار الباحث بدالً من 
ذلك التدوين حول الطريقة الجديدة 

عرب موقعه الشخيص.

باحث فرنسي يكتشف ثغرة أمنية في ويندوز 7 عن طريق الخطأ

تحذير.. حسابك على إنستغرام يتحكم به المعلنون !

أعل�ن أنطون ياس�ريبوف، أن للمقاب�س الكهربائية خط�ورة محددة عىل صحة 
اإلنس�ان، فكي�ف يمكن تقليل خطورة اإلش�عاعات الكهرومغناطيس�ية املنبعثة 
منها.ويش�ري الخب�ري ياس�ريبوف، إىل أن اإلنس�ان يتع�رض بص�ورة دائم�ة إىل 
اإلش�عاعات الكهرومغناطيسية، التي تراكم يف الجسم ويكون لها تأثري سلبي يف 
الجه�از العصبي املركزي، ويف الغدد الصم�اء والقلب واألوعية الدموية ومنظومة 
املناع�ة. ومن الصع�ب تجنب هذا التأث�ري ألن األجهزة الكهربائي�ة تحيط بنا من 
جمي�ع الجوان�ب. ولكن يمك�ن تقليل ه�ذا التأثري ع�ن طريق تأري�ض املقابس 
)توصيلها باألرض(.ويقول إنه »إذا لم تكن املقابس مؤرضة، فيعني أن أي جهاز  
مرتبط بمثل هذا املقبس سيكون مصدرا لإلشعاعات الكهرومغناطيسية، حتى يف 
حال عدم تش�غيله. ولكن عىل بعد نصف مر من الجهاز تضمحل اإلشعاعات ولم 
تعد تؤثر يف اإلنسان«.وأضاف، كما أن أسالك التمديدات الكهربائية تكون مصدرا 
كبري لإلش�عاعات الكهرومغناطيس�ية عندما تكون ملفوفة، لذلك ينصح بمدها 
عىل شكل متعرج وعدم ربط أجهزة عديدة بها يف نفس الوقت.ويقول، »ال ينصح 
بربط عدد من األجهزة املنزلية بمصدر واحد، ألن اإلش�عاعات الكهرومغناطيسية 

ستؤثر عىل بعد أكرب من 1.5 مر.

تعرف على خطورة إشعاعات 
المقابس الكهربائية

هاكرز يبيعون عناوين البريد اإللكتروني 
للرؤساء بـ1500دوالر

كشفت تقارير ملوقعي ZDNet و Gizmodo عن هجوم الكروني خطري، 
استطاع من خالله أحد الهاكرز الوصول املزعوم إىل »مئات« من حسابات 
الربيد اإللكروني الخاصة باملديرين التنفيذيني يف C-suite التابعة لرشكة 
مايكروسوفت، بما يف ذلك الرؤساء التنفيذيني ونواب الرؤساء واملديرين، 
كما تش�مل األهداف األخرى رئيس رشكة برمجيات أمريكية متوس�طة 
الحج�م، ورئيس رشكة تصنيع مالب�س أمريكية، واملدير املايل لسلس�لة 
تجارة التجزئة األوروبية.ووفقا ملوقع engadget األمريكي، الحس�ابات 
معروض�ة للبي�ع يف منت�دى رويس محدود الوصول وتباع بس�عر يراوح 
بني 100 دوالر إىل 1500 دوالر لكل منها حس�ب القيمة، وأش�ارت رشكة 
KELA األمنية إىل أن الهاكرز ربما يكون قد حصل عىل عمليات تس�جيل 
الدخول إىل الحس�اب عن طريق رشاء بيانات من أجهزة كمبيوتر مصابة 
بربمجي�ات AzorUlt trojan الخطرية. وزعم مصدر ل� ZDNet أنه اثنني 
من الحس�ابات حقيقية، بينم�ا  ليس من املؤكد م�ا إذا كان ذلك ينطبق 
عىل كل ضحية، ولكن إذا ثبت صحة رسقة بيانات تس�جيل الدخول، فقد 
تؤذى كل من املديرين التنفيذيني والعاملني لديهم، كما يمكن اس�تخدام 
هذا يف عمليات االحتيال الش�ائعة نس�بًيا التي تخ�دع املوظفني العاديني 

إلرسال األموال إىل الهاكرز الذين يتظاهرون بأنهم قادة الرشكة.

علمـاء يكتشفــون أحــد ألغـاز 
مثلـــث بـــرمــــودا

كش�ف عدد من باحثي أعم�اق البحار، عن اكتش�اف علمي مثري 
يفضح أحد أرسار مثلث برمودا، إذ تش�تهر ه�ذه املنطقة الواقعة 
يف بح�ر سارجاس�و بأحداث ش�اذة، بم�ا يف ذلك اختفاء الس�فن 
والطائ�رات، وه�ذه املرة اكتش�ف العلماء س�بب ظه�ور عالمات 

غريبة عىل أجسام الكائنات الحية التى تعيش يف »املثلث«.
وفًق�ا للعلم�اء، تقع واحدة م�ن أعمق النقاط عىل ه�ذا الكوكب، 
خن�دق بورتوريكو، عىل أراىض املثل�ث، يزيد عمقه عن 9000 مر 
- ضوء الش�مس ال يخرقه، لكن الحيوانات الغريبة ال تزال تعيش 

هناك.
وقال الباحثون إنه عىل عمق ثالثة آالف مر تعيش أسماك القرش 
الربازيلي�ة املضيئة - وهى حيوانات مفرس�ة صغ�رية ال يتجاوز 
ط�ول جس�مها 60 س�نتيمرا. يطل�ق الربيطانيون عىل أس�ماك 
القرش اس�م »cookiecutter shark« حصل عىل هذا االسم بسبب 
الش�كل الغريب للدغات التى يركها القرش عىل أجسام الكائنات 
البحرية، وكانت هذه اللدغات هى س�بب ظهور العالمات الغريبة 

عىل أجساد الكائنات ىف مثلث برمودا.

رفعت رشكة إريكسون السويدية 
امس االثنني تقديراتها الشراكات 
الجي�ل الخامس العاملي�ة إىل 220 
مليون بحل�ول نهاية ه�ذا العام، 
مش�رية إىل اس�تيعاب أرسع م�ن 

املتوقع يف الصني.
وتتوقع الرشك�ة أن أربعة من كل 
عرشة اشراكات للهاتف املحمول 
يف عام 2026 س�تكون 5G، حيث 
يواص�ل مقدم�و الخدم�ات بن�اء 
االس�تيعاب  ويؤك�د  الش�بكات. 
الحايل لشبكات الجيل الخامس يف 
االش�راكات والتغطية الس�كانية 

تنت�رش  التكنولوجي�ا  أن 
بش�كل أرسع من أي 

من  جي�������ل 
االتص��االت.

رشكة  وقالت 
تصني���ع 

ت  ا مع����د
االتص�االت، 
الت�ي توقعت 

 190 س��ابًقا 
مليون اش�راك: 

إنها تتوقع أن تمثل 
الص�ني م�ا يق�رب م�ن 

80 يف املئ�ة من إجم�ايل التوقعات 
الجديدة.

جيجدلين�ج(  )فريدري�ك  وق�ال 
Fredrik Jejdling نائ�ب الرئيس 
يف  الش�بكات  ورئي�س  التنفي�ذي 
إريكس�ون: تعزى الزي�ادة إىل حد 
إىل االس�تيعاب الرسي�ع يف  كب�ري 

الصني.
وأض�اف: يرج�ع ذل�ك إىل الركيز 
الوطني، واملنافسة  اإلس�راتيجي 
الش�ديدة ب�ني م�زودي الخدم�ة، 
فضالً ع�ن زيادة مبيعات الهواتف 

 5G لش�بكات  الداعم�ة  الذكي�ة 
بأسعار معقولة. 

تقريره�ا  يف  إريكس�ون  وقال�ت 
نصف الس�نوي: ش�هد هذا العام 
نح�و  املجتم�ع  يف  كب�رية  قف�زة 
الرقمنة، حيث سلط الوباء الضوء 
عىل تأثري االتصال يف حياتنا وعمل 

بمنزلة محفز للتغيري الرسيع.
وق�ال جيجدلين�ج: م�ن املتوق�ع 
أن يك�ون نح�و 15 يف املئ�ة م�ن 
س�كان العالم، أو مليار ش�خص، 
يف منطقة تغطيها شبكات الجيل 
الخام�س بحل�ول نهاي�ة الع�ام.
 3.5 الرشك�ة  وتتوق�ع 
 5G اشراك مليارات 
نهاي�ة  بحل�ول 
 ،2026 ع�ام 
وهو ما يمثل 
من  أكث���ر 
املئ�ة  يف   50
م�ن حرك�ة 
بيان�����ات 
تف  له�����ا ا
. ل ملحم����و ا
وأضاف�ت الرشك�ة 
تنافس  التي  السويدية، 
هواوي الصينية ونوكيا الفنلندية، 
أن 60 يف املئ�ة م�ن س�كان العالم 
س�يحصلون ع�ىل تغطي�ة 5G يف 

عام 2026.
إريكس�ون بعق�ود م�ن  وف�ازت 
جميع املشغلني الرئيسيني الثالثة 
بمع�دات  لتزويده�ا  الص�ني  يف 

لشبكات الجيل الخامس.
وتتوق�ع إريكس�ون أن 80 يف املئة 
م�ن اش�راكات الهات�ف املحمول 
 5G يف أمريكا الش�مالية س�تكون

بحلول عام 2026.



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

صالة الظهر

صالة المغرب

صالة العشاء

5 :20

11:51

5 :11

7 :20
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) نور عىل نور (

رة انتصرت على اإلنفلونزا اإلسبانية وهزمت كورونا 3 مرات ! معمِّ

اختفتى العمود املعدني الذي يزيد 
ونصف  أمتار  ثالثة  عىل  ارتفاعه 
املرت، بعد أيام من اكتشافه يف صحراء 
يوتا األمريكية، ولم يبق يف املكان سوى 
الربية  الحياة  إدارة  مثلث معدني.وأعلنت 
أنها  املتحدة،  الواليات  غربي  يوتا،  والية  يف 
الهيكل،  اختفاء  عن  موثقة  معلومات  تلقت 
أيام  بعد  وذلك  وإزالته من جهة غري معروفة، 

من العثور عليه، وفق »روسيا اليوم«.
وكانت تقارير قد ذكرت أن موظفني يف 

إدارة موارد الحياة الربية األمريكية، عثروا عىل الجسم الغريب 
يف صحراء يوتا عندما كانوا يعّدون األغنام يف املنطقة من عىل 
عىل  انترشت  فيديو  مقاطع  هليكوبرت.وأظهرت  طائرة  متن 
وسائل اإلعالم مسلة من املعدن الالمع، تم اكتشافها يف صحراء 
للمنصة،  الدقيق  املوقع  عن  الكشف  السلطات  يوتا.ورفضت 
لكن الناس تمكنوا من العثور عليها بعد يومني من معرفتها من 
قبل وسائل اإلعالم.وأشارت الصحافة األمريكية إىل أن الجسم 
»ملحمة  فيلم  من  غريبة  مسلة  يشبه  الصحراء  يف  املكتشف 
الفضاء« لعام 2001 لستانيل كوبريك، باستثناء أنه ليس أسود، 

ولكنه فيض

 NewsOne تلفزيون  قناة  مراسلة  تعرضت 
بثها  أثناء  كييف  العاصمة  يف  لهجوم  األوكراني 
مجاعة  ضحايا  ذكرى  إحياء  لتغطية  املبارش 

1932-1933 يف أوكرانيا، إبان العهد السوفيتي.
بأخذ  مجهول  رجل  قام  كيف  اللقطات  وتُظهر 
يف  ودفعها ورصخ  املراسلة،  يدي  امليكروفون من 

وجهها، قبل أن يهرب من مكان الحادث.
وتوعدت إدارة قناة »NewsOne«، التي تعمل بها 
لتقديم  املمكنة  اإلجراءات  كافة  باتخاذ  املراسلة، 
»روسيا  وفق  العدالة،  إىل  الحادث  عن  املسؤولني 

اليوم«.

محطة  تواجه  كربى  تهديدات  أن  العلماء  يعتقد 
النيازك  اصطدامات  من  تأتي  الدولية،  الفضاء 
يف  صغري  ثقب  يؤدي  أن  يمكن  حيث  الدقيقة، 
عىل  الفضاء  رواد  حياة  تهديد  إىل  الخطأ،  املكان 
االصطدامات  هذه  بأن  العتقادهم  متنها.ونظراً 
شائعة، نظراً لوجود أجسام صغرية بكثرة يف مدار 
املحطة، يأملون تقديم بعض البيانات إلثبات ذلك، 
تقريباً  بالكامل  مصنوع  مستشعر  باستخدام 
توداي«،  »يونيفرستي  موقع  القماش.ويفيد  من 
الدولية،  الفضاء  ملحطة  الخارجية  األلواح  أن 
»بيتا«،  تسمى  قماشية  بمادة  األصل  يف  مغطاة 

اشتكى رجل إندونييس يعمل صانعا للنعوش، من أنه تعرض للغش بعد أن قام ببيع 
حجر من نيزك يقول إنه تحطم عىل سطح منزله قبل ثالثة أشهر، لرجل أمريكي 
مقابل 14 ألف دوالر »فقط«.وقال الرجل، ويدعى جوشوا هوتاجالونج، ويعيش يف 

مقاطعة سومطرة الشمالية، لصحيفة جاكرتا بوست إنه شعر بالضيق بعد أن 
اكتشف أن قيمة الحجر الخاص به تبلغ 1.8 مليون دوالر.ونقلت الصحيفة عن 

هوتاجالونج /34 عاما/ قوله: »إذا كان هذا صحيحا، فقد تعرضت للكذب 
الحجر  من  غرام  كيلو   1.8 باع  أنه  إىل  أمل«.وأشار  بخيبة  وأشعر  عيل 

البالغ وزنه 2.2 كيلوغرام، والذي يقدر عمره بـ 4.5 مليار عام، إىل 
مليون   200 مقابل  كولينز  جاريد  يدعى  أمريكي  نيازك  خبري 

 200 الـ  أنفقت  »لقد  دوالر(.وقال:  ألف   14( روبية 
بيع  من  عليها  حصلت  التي  كلها  )روبية(  مليون 

إىل كولينز عىل مساعدة أرستي  النيزك  )قطعة( 
والدي«. قربي  وترميم  كنيسة  وبناء  واأليتام 

اكتشفه هوتاجالونج قد  الذي  الحجر  وكان 
ترددت أصداؤه بشكل واسع النطاق.

وأشار إىل أنه رفض يف البداية بيع الحجر 
لكنه رضخ لعرض كولينز بإضافة 14 
إلصالح  دوالر(   992( روبية  مليون 
سقف منزله الذي أرض به النيزك.وباع 

أمريكي  شخص  إىل  الحجر  كولينز 
النيرتوجني  يف  بتخزينها  قام  آخر 
النيازك  دراسات  مركز  يف  السائل 

أريزونا.وقال  والية  جامعة  يف 
إنه تقاسم بقية  هوتاجالونج 

أرسته،  أفراد  مع  الحجر 
وقال إنه لن يبيعه عىل الرغم 

من قيمته.

اسمه  الشعر  اكتسب 
الشعور،  من 
يجسد  حيث 
أحاسيسه  الشاعر 
خالل  ومشاعره 
وجدانية  تجربة 
قالب  يف  معينة، 
معايري  له  نيص 
وأوزان  خاصة 
مشكالً  محددة، 
بديعية  صوراً 
ج  تخر

وتطبعه  العادي،  كالمنا  طبيعة  عن  الشعر 
بطابع بالغي وبيان جمايل.

لكن، يبدو أن »غوغل« قررت أن تعيد صياغة 
الفكرة السابقة، حيث طور عمالق خدمات 
للذكاء  جديدة  منظومة  األمريكي،  اإلنرتنت 
تأليف  يف  تساعد  أن  يمكنها  االصطناعي 
دوت  »فيز  موقع  وحسب  الشعرية.  األبيات 
قامت  التكنولوجيا،  يف  املتخصص  أورج« 
اسم  تحمل  التي  املنظومة  بتغذية  »غوغل« 
بيت«  بعد  »بيت  أي  فريس«  باي  »فريس 
التي  واألبيات  األشعار  من  اآلالف  بعرشات 
أصبح  حتى  العالم،  شعراء  أعظم  نظمها 
مع  الشعرية  األبيات  تأليف  بمقدورها 
أجل  ومن  واإلمالء.  النحو  قواعد  مراعاة 

يقوم  الجديدة،  املنظومة  من  االستفادة 
من  بيت  أول  بكتابة  الربنامج  مستخدم 
أسماء  بني  من  يختار  ثم  بمفرده  القصيدة 
الربنامج،  عىل  مسجلني  شهرياً  شاعراً   22
شعرية  أبيات  باقرتاح  املنظومة  فتقوم 
تم  الذي  الشاعر  أسلوب  حسب  تأليفها  من 
عىل  املسجلني  الشعراء  بني  ومن  اختياره. 
إيمييل ديكسون وروبرت فروست  املنظومة 

وبول لورانس دونبار وإدجار آالن بو.
وتتيح املنظومة الجديدة للمستخدم إمكانية 
يف  اتباعه  املراد  الشعري  الشكل  اختيار 
الحر  الشعر  أو  الرباعي  الشعر  مثل  التأليف 
املراد  القافية  اختيار  وكذلك  ذلك،  وغري 

االلتزام بها.

الوباء  اإلسبانية  اإلنفلونزا  وباء  تفيش  خضم  يف 
األكثر فتكا يف تاريخ البرشية قبل أكثر من 100 عام  
ولدت  املعمرة اإليطالية ماريا أورسنغري يف21 يوليو 
1919 بعيد نهاية الحرب العاملية األوىل، وأصيبت بها 
وهي رضيعة، وبعد أن تجاوز عمرها القرن أصيبت 
نيوز  لسكاي  وفقاً  عليه.  وتغلبت  كورونا،  بفريوس 
فإن  كوريريي«  »ميالنو  صحيفة  عربية.وبحسب 
األطباء يف حرية من أمرهم وال يجدون تفسرياً لحالة 
الفحوص  أظهرت  بعد  خاصة  اإليطالية،  املعمرة 
ثم  »كوفيد-19«،  ملرض  املسبب  بالوباء  إصابتها 
العاملية  الحرب  أوج  يف  ماريا  منه.وتزوجت  نجاتها 
زفاف صاخب حينها،  حفل  هناك  يكن  ولم  الثانية، 
أخرى  ومرة  مكان،  كل  يف  القنابل  أصوات  كانت  بل 
تنجو ماريا التي أصبحت فتاة، من املوت إبان الحرب 
االهتمام  عىل  وواظبت  أوالد   6 املجنونة.وأنجبت 

بطفلني آخرين للرجل األرمل الذي تزوجته. 
وعاشت املعمرة اإليطالية مع األحفاد وأبناء األحفاد، 
وانتقلت يف 2009 إىل منزل إحدى بناتها، ثم يف 2014 

إىل بيوت دور املسنني.
إن  ابنتها،  عن  نقالً  اإليطالية  الصحيفة  وتقول 

غضون  يف  مرات   3 والدتها  إصابة  أثبتت  الفحوص 
تسعة أشهر. وذكرت االبنة إنيس: »االختبار لم يرتك 
بكوفيد-19،  إصابتها  واضحا  كان  لقد  شكوك.  أي 
اإليطالية  املعمرة  تعان  بخري«.ولم  كانت  أمي  لكن 
تدب  التي  األوجاع  تلك  سوى  مزمنة،  أمراض  من 
باإلنسان بعد الشيخوخة، وربما مرد ذلك إىل طبيعة 

املنطقة التي عاشت بها وطبيعة نظامها الغذائي.
تلقت  بعدما  للشفاء  تماثلت  أمها  أن  االبنة  وذكرت 
انتهى«، لكن  أن األسوأ قد  العالج، وقالت: »اعتقدنا 
األمر لم يكن كذلك، إذ ظهرت عليها أعراض املرض 

ثانية يف سبتمرب املايض، وخاصة الحمى.
مجددا،  املستشفى  إىل  األم  أدخلت  لذلك،  ونتيجة 
الطبي  الفريق  »إن  وقالت:  يوما،   18 هناك  ومكثت 
الفرتة،  تلك  خالل  يوميا،  بنا  اتصل  املستشفى  يف 

مندهشني من القوة التي أبدتها أمي«.
ونقلت االبنة عن األطباء قولهم إن األعراض لم تكن 
شديدة، فلم يصل األمر إىل مشكالت يف التنفس، كما 
تعاني الحاالت الصعبة من جراء املرض، األمر الذي 
العالج  كان  فقد  واملمرضني،  األطباء  استغرب  أثار 

احرتازيا أكثر من أي يشء آخر،ا.

الثالثاء  1 كانون االول  2020   العدد  2471  السنة العاشرة

لهم  سيسمح  الذين  املسافرين  التطبيق  هذا  وسيحدد 
بالسفر، إذ أنه سيستقبل نتائج الفحوصات التي يجريها 
لقاحات  عىل  حصوله  شهادة  سيستقبل  أو  املسافر، 

كورونا، وفق موقع »أكسيوس«.
وتسعى إياتا التي تضم نحو 290 رشكة طريان، إىل إعادة 
الثقة بالسفر اآلمن، فيما تأمل الرشكات بالنجاة من آثار 
جائحة كورونا املستجد، والتي تسببت برتاجع إيراداتهم 

بأكثر من 60 يف املئة خالل 2020.
أثبتت  التي  اللقاحات  األنباء عن  وانتعشت الرشكات بعد 
وصفه  عام  بعد  وذلك  الرسيرية،  االختبارات  يف  فعاليتها 

االتحاد بأنه »أسوأ سنة مالية« لقطاع النقل الجوي.
وستبلغ إيرادات القطاع 328 مليار دوالر يف 2020 مقابل 
العامة  جمعيتها  خالل  إياتا  2019.وحذرت  مليار   838
دوالر  مليار  »بمعدل  تكاليفها  خفضت  الرشكات  أن  من 
خسائر  مراكمة  »سيواصل  والقطاع   ،2020 يف  يوميا« 

.غري مسبوقة«، وفق وكالة فرانس  س بر
الخسائر  تبلغ  أن  وتتوقع 

خالل  للقطاع  الصافية 
 119 نحو  الحايل  العام 

مليار   84 كانت  سابقة  تقديرات  مقابل  دوالر،  مليار 
 2021 يف  خسائر  الرشكات  تسجل  أن  يتوقع  دوالر.وكما 
من  أكرب  رقم  أيضا  وهذا  دوالر،  مليار   39 إىل  ستصل 
املوجة  قبل ظهور  مليار دوالر،   16 يونيو  املتوقع يف  ذلك 
العام  املدير  عن  بيان  بالوباء.ونقل  اإلصابات  من  الثانية 
إلياتا، ألكسندر دو جونياك، قوله إن »هذه األزمة مدمرة 
دون  من  الحدود  فتح  إعادة  »ينبغي  ترحم«.وأضاف  وال 
فرض تدابري حجر كي يتمكن الركاب من ركوب الطائرة 
مجددا. سيتعني عىل الرشكات استخدام سيولتها حتى 
ليس  إذا  األقل،  عىل   2021 العام  من  الرابع  الفصل 
هناك وقت نهدره«.وتشري إياتا إىل أنه »عىل املدى 
نطاق  عىل  اللقاحات  توفر  سيسمح  الطويل، 

الزمني فيما  الجدول  الحدود مفتوحة لكن  بإبقاء  واسع 
الجوي  النقل  اتحاد  اللقاح غري مؤكد«.أعلن  يخص توفر 
الدويل »إياتا« أنه يطور تطبيقا لـ«جوازات سفر رقمية« 
بفريوس  املصابني  غري  أو  املحصنني  املسافرين  لتحديد 
الذين  املسافرين  التطبيق  هذا  املستجد.وسيحدد  كورونا 
سيسمح لهم بالسفر، إذ أنه سيستقبل نتائج الفحوصات 
أو سيستقبل شهادة حصوله عىل  املسافر،  التي يجريها 

لقاحات كورونا، وفق موقع »أكسيوس«.
وتسعى إياتا التي تضم نحو 290 رشكة طريان، إىل إعادة 
الثقة بالسفر اآلمن، فيما تأمل الرشكات بالنجاة من آثار 
جائحة كورونا املستجد، والتي تسببت برتاجع إيراداتهم 

بأكثر من 60 يف املئة خالل 2020.

عمود معدني
 يظهر ويختفي بشكل غامض في الصحراء !

 الذكاء االصطناعي.. شاعرًا !

أعلن اتحاد النقل 
الجوي الدولي 
»إياتا« أنه يطور 
تطبيقا لـ«جوازات 
سفر رقمية« 
لتحديد المسافرين 
المحصنين أو غير 
المصابين بفيروس 
كورونا المستجد.

جوازات سفر رقمية للمحصنين من كورونا !

هجوم على مراسلة تلفزيونية 
خالل بّث مباشر في كييف !

من  غريبة  واقعة  الكينية  »كرييشو«  مدينة  شهدت 
نوعها، حيث استفاق شاب يبلغ من العمر 32 عاما، 

بعد أن أعلن الفريق الطبي موته.
إعالم  وسائل  عن  التونسية  »نسمة«  قناة  ونقلت 
قد  كانت  كيغن‹‹،  ›‹بيرت  يدعى  شاب  أن  كينية، 
إىل  نقله  تم  بعدما  املايض،  الثالثاء  يوم  وفاته  أعلنت 
إثر  كرييشو،  مدينة  يف  الواقع  كابكاتيت  مستشفى 

فقدانه للوعي يف املنزل.
لحفظ  املرشحة  إىل  ونقله  الشاب  وفاة  إعالن  وبعد 
الجثمان، وقعت املفاجأة برصاخ امليت من شدة األلم 

أثناء شق ساقه اليمنى.
يف  مشاكل  من  يعاني  كان  إنه  كيغن  شقيق  وقال 
إىل املستشفى بعدما أغمي عليه، حيث  املعدة، ونقل 
أبلغه الفريق الطبي بوفاته حتى قبل وصوله للمكان.

أن  املرشحة  يف  العاملون  اكتشف  أن  بعد  أنه  يذكر 
لتلقي  املركزة  العناية  قسم  إىل  نقل  يمت،  لم  كيغن 

اإلسعافات األولية الرضورية.

شاب »ميت« يستفيق أثناء 
تشريحه ويصرخ من األلم!

قماش لحماية
 محطة الفضاء الدولية !

إندونيسي يبيع نيزكا قيمته 1.8 مليون بـ 14 ألف دوالر ! 


