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»خنجر الفساد« يحزُّ شريانًا اقتصاديًا يرفد 
العراق بمليارات الدوالرات

واشنطن وحلفاؤها يسلبون العراقيين »مستقبلهم«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
خلف أبواب موص�دة، تدور مفاوضات 
غ�ر معلن�ة ب�ن »أقطاب سياس�ية«، 
تش�وبها عىل ما يبدو »مس�حة تآمر« 
عىل ب�اد ما ب�ن النهري�ن، التي ترزح 
تحت أس�وأ ظرف اقتص�ادي، قد يحرم 
ماين العراقين م�ن مصادر أرزاقهم، 
خ�ال األش�هر القليل�ة املقبل�ة، جراء 
األزم�ة املالي�ة الخانق�ة الت�ي ولده�ا 
انخف�اض أس�عار النف�ط، واالنح�دار 
االقتص�ادي الناتج عن تف�ي جائحة 

كورونا.
إيج�اد  إىل  العراقي�ون  وفيم�ا يس�عى 
بواب�ة  تمنحه�م  اقتصادي�ة،  بدائ�ل 
جديدة ليجن�وا منها أم�واالً، قد توازي 
واردات النف�ط الذي ال توجد حّتى اآلن، 
مؤرشات عىل تعافيه عىل املدى القريب، 
أعيد م�روع مين�اء الف�او الكبر إىل 
واجهة املش�هد العراق�ي، ليكون طوق 

نجاة من األزمة الراهنة.
للب�دء  الجاري�ة  املس�اعي  ويف خض�م 
بإنش�اء امل�روع املعّطل من�ذ أعوام، 
نتيجة التجاذبات السياسية، و«الكسب 
غ�ر امل�روع«، دع�ت لجن�ة النزاهة 
م�ن  التوج�ه  إىل  الحكوم�ة  النيابي�ة، 
أجل حس�م قضية مين�اء الفاو وإنهاء 
الضغ�وط الخارجي�ة الخليجي�ة لعدم 
إنج�از امليناء، متهم�ة أطرافا خليجية 
تسعى إىل إجهاض مروع ميناء الفاو 

بأية طريقة.
»العرض الصيني إلنجاز مروع ميناء 
الفاو الكبر فيه مرونة غر مسبوقة«، 
هكذا تق�ول عضو اللجنة النائبة عالية 
نصيف، التي أشارت كذلك إىل أن العرض 
يتضمن كذلك »إنج�از املروع باآلجل 
وإكم�ال مش�اريع صناعي�ة وتجارية 

ومجمعات سكنية ضمن املروع«.
وذك�رت نصي�ف، أن »الع�راق يعان�ي 
حاليا من الضغوط الخارجية الخليجية 
إلجه�اض مروع مين�اء الفاو الكبر 

ب�اي طريقة كانت حت�ى لو تم التعاقد 
مع رشكة متلكئة«.

وأشارت إىل أن »إيرادات امليناء ستوازي 
إي�رادات النفطي�ة العراقي�ة وس�يوفر 
نحو مليون وظيفة س�نويا، فضا عن 
إنش�اء مئات املصان�ع وإيجاد عرات 

فرص االستثمارات االجنبية”.
ونتيج�ة لذل�ك، تظاهر املئ�ات مؤخراً، 
أم�ام مبن�ى وزارة النق�ل، للمطالب�ة 
ب�اإلرساع يف تنفيذ مروع ميناء الفاو 
الكبر ورف�ض عرض الركة الكورية 
التي تس�عى لاس�تحواذ عىل العقد، يف 

منافسة رشسة مع الركة الصينية.
وي�رى خ�راء اقتصادي�ون، أن العق�د 
الصين�ي يتضم�ن عروض�اً ُتمّيزه عن 
عق�د الرك�ة الكوري�ة، التي تس�عى 
جه�ات سياس�ية ع�ّدة ملنحه�ا العقد، 
بسبب وجود ضغوط أمركية الستبعاد 

الركة الصينية.
للموان�ئ  العام�ة  الرك�ة  وأعلن�ت 
اس�تبعاد  امل�ايض،  االثن�ن  العراقي�ة، 
الركة الصينية من املنافس�ة واختيار 
رشك�ة »داي�و« الكوري�ة بعق�د تنفيذ 

ميناء »الفاو الكبر«.
فرح�ان  املوان�ئ  ع�ام  مدي�ر  وق�ال 
الفرط�ويس إن »قرار 63 لس�نة 2019 
يحي�ل العم�ل وصيغة الع�رض الوحيد 
إىل رشكة داي�و الكورية، حيث ال يمكن 
تخطي�ه، كم�ا أن الرك�ة الصينية لم 
تتقدم بش�كل رس�مي وتم استبعادها 

لعدم تخصصها يف بناء املوانئ«.
الكوري�ة  داي�و  أن »رشك�ة  وأض�اف، 
ه�ي التي وق�ع عليها االختي�ار لتنفيذ 
م�روع مين�اء الف�او الكب�ر، حيث 
س�يتم ال�روع بالتنفي�ذ بع�د اإلقرار 
داخ�ل مجلس ال�وزراء خال جلس�ته 

املقبلة«.
ويف وق�ت س�ابق، أعلن�ت وزارة النقل 
العراقي�ة، ع�ن تراجع رشك�ة »دايو« 
الكورية عن إكمال بناء مروع ميناء 

»الفاو الكبر«.
ويف التاس�ع من تري�ن األول املايض، 
أعلنت رشكة »دايو« الكورية الجنوبية، 
وق�ف العمل يف م�روع مين�اء الفاو 
الكب�ر، يف البرصة جن�وب العراق، بعد 

العثور عىل جثة مديرها مشنوقاً.
وتعليق�اً ع�ىل ذلك، تق�ول عضو لجنة 
االقتصاد النيابية ندى شاكر ل�«املراقب 
العراق�ي«، إن »م�روع مين�اء الفاو 
الكب�ر س�يدرُّ إيرادات مالي�ة ضخمة، 
ومن املؤم�ل أن يكون بدي�ًا اقتصادياً 
ناجحاً عن النفط الذي مازالت أسعاره 

متذبذبة«.
وتضيف شاكر، أن »األزمة االقتصادية 

تحت�م ع�ىل  الع�راق  به�ا  يم�ر  الت�ي 
الحكوم�ة، البح�ث ع�ن بدائ�ل توّف�ر 
س�يولة اقتصادي�ة، م�ن أج�ل عب�ور 
الضائق�ة املالية الحالي�ة، التي أوصلت 
الح�ال، إىل ع�دم ق�درة الحكوم�ة عىل 

توفر رواتب املوظفن«.
وُتح�ذر ش�اكر، م�ن وج�ود محاوالت 
لتعطي�ل تنفيذ م�روع مين�اء الفاو 
خارجي�ة  ألجن�دات  »تنفي�ذاً  الكب�ر، 
تس�عى إىل حرمان العراقين من عصب 

اقتصادي مهم«.
يذكر أن حجر أس�اس م�روع ميناء 
الف�او الكب�ر، وض�ع يف الع�ام 2010، 
وقالت وزارة النقل العراقية، إن وزيرها 
نارص حس�ن الشبيل أعلن االتفاق عىل 
الصيغ�ة النهائي�ة لعق�د مين�اء الفاو 
الكب�ر م�ع الرك�ة الكوري�ة املنفذة 
للمروع، الذي تقدر كلفته بنحو 4.6 

مليارات دوالر.
ويأم�ل الع�راق التوقي�ع ع�ىل إنش�اء 
املراحل الخمس األوىل من عقد مروع 
ميناء الفاو بعد االنتهاء من املفاوضات 
مع الرك�ة الكورية بش�أن التكاليف 
وم�دة التنفيذ، لكن رسعان ما تتصاعد 
التحذيرات من مخططات لجعل امليناء 
بعد اكتمال�ه غر ذي فائ�دة من خال 
التاعب بعمقه من 19 مرتا إىل 14 مرتا 
وبذل�ك يصبح املين�اء غر مه�م. لكي 
تبق�ى املوان�ىء الخليجي�ة أفضل منه 

ألنها جاذبة للسفن الضخمة.
وتوف�ر عملي�ة تقلي�ل العم�ق البحري 
ل�وزارة النق�ل ملي�اًرا ونص�ف امللي�ار 
دوالر، وه�ذا ه�دف الوزارة غ�ر املعلن 
ال�ذي رسعان م�ا نفته، بعد انكش�اف 
املخط�ط، فميناء الف�او يجب أن ُينظر 
إلي�ه نظ�رة مس�تقبلية يف ح�ال تطور 
السفن العماقة، ويبدو أن زيارة الوفد 
العراق�ي للكوي�ت وراء فكرة تخفيض 
عم�ق امليناء حت�ى ال يأخ�ذ أهمية وال 

يؤثر عىل موانئ اإلمارات والكويت.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د النائ�ب ثامر ذيبان، ام�س االربع�اء، ان امريكا 

تخىش دخول اي رشكات استثمارية اىل العراق.
وق�ال ذيب�ان يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« أن »الواليات املتحدة األمريكية تقف حجر 

عثرة امام االقتصاد العراقي«.

واضاف ان »أمريكا س�اهمت بش�كل كبر عىل منع 
ق�دوم ال�ركات العاملي�ة للع�راق« ، مش�را إىل أن 
»واش�نطن ه�ي من أوصل�ت الع�راق إىل ماهو عليه 

االن«.
وتاب�ع »الواليات املتح�دة األمريكية تخىش من قدوم 

أي رشكات اس�تثمارية عاملية للعراق«.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت كتل�ة التغي�ر النيابية، ام�س االربعاء، 
ان عائل�ة برزاني لديها س�جون رسية لتغييب 

املعارضن واملتظاهرين.
وق�ال النائ�ب ع�ن الكتلة غال�ب محمد عيل يف 
ترصيح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراقي« 
ان »ما ح�دث يف مدينة الس�ليمانية، واملناطق 
االخرى، هو هجوم  للميليشيات عىل املواطنن 

بحقوقه�م  للمطالب�ة  خرج�وا  ال�ذي  الع�زل 
تابع�ة  »مليش�يات  ان  واض�اف  املروع�ة«. 
للحزب�ن الديمقراطي الكردس�تاني، واالتحاد 
الكردس�تاني، فتحت النار ع�ىل املتظاهرين يف 
مناطق االحتج�اج من داخل مق�رات االحزاب 

التي احتج امامها املتظاهرون«.
ولفت اىل ان »هناك سجون رسية تابعة لعائلة 
البارزاني، ممل�وءة باملعتقلن من االبرياء، من 

املدرسن واملطالبن بحقوقهم«.
تتحك�م  اخ�ر  س�جن  »هن�اك  ان  اىل  واش�ار 
الديمقراط�ي  للح�زب  تاب�ع  االس�ايش  ب�ه 
االبري�اء  م�ن  باملئ�ات  م�يلء  الكردس�تاني، 
املطالب�ن برصف رواتبه�م ومنحهم حقوقهم 
البس�يطة م�ن الث�روات الهائل�ة املوج�ودة يف 
مناط�ق االقلي�م، والت�ي تتحك�م به�ا عائلتي 

بارزاني وطالباني«.

نائب: أمريكا تخشى دخول الشركات
 االستثمارية إلى العراق

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د النائ�ب الس�ابق رع�د امل�اس، 
االربعاء، أن وجود القوات االمريكية 

يشكل تهديد المن البلد.
امل�اس يف ترصي�ح صحف�ي  وق�ال 
ان   العراق�ي«،   »املراق�ب  تابعت�ه 
»قرار اخراج القوات االجنبية ومنها 
االمريكية محسوم الرجعة فيه وهو 
يمث�ل ق�رار الش�عب الن وج�ود تلك 
القوات يش�كل مص�در تهديد لامن 
العراقي خاصة بعد ارتكابها سلسلة 
مجازر بش�عة بحق الق�وات االمنية 

والحشد الشعبي وقادة النرص«.
او  ح�زب  »اي  ان  امل�اس،  واض�اف 
تكتل يدعو لبق�اء القوات االمريكية 

يعني ان�ه يتجه لانتحار الس�يايس 
الن الش�عب لن يقب�ل ان يكون لتلك 
الق�وات اي موط�ئ قدم ع�ىل ارضه 
الحكوم�ة  ملع�ب  يف  االن  والك�رة 
باعتبارها الجه�ة التنفيذية لتطبيق 

قرارات الرملان«.
وتاب�ع ان »امري�كا من�ذ 2003 ل�م 
تق�دم اي يش للع�راق حتى يف االطار 
االقتص�ادي الذي تتفاخر به وجميع 
رشكاتها الت�ي حصلت عىل مليارات 
اي م�روع  له�ا  لي�س  ال�دوالرات 
واض�ح املعال�م يخ�دم العراقي�ن«، 
يف  االمريك�ي  »الوج�ود  أن  مؤك�دا 
الع�راق مه�دد لاس�تقرار واخ�راج 

قواتها امر الجدال عليه«.

التغيير: عائلة بارزاني لديها سجون سرية لتغييب المتظاهرين
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روسيا تشدد الرقابة على الطيران 
األميركي

تصريحات ويليامز حول األوضاع في ليبيا 
بين التهديد و التحذير  
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
ح�ددت وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلم�ي، اليوم الخميس، موع�داً إلعان نتائج 

القبول املركزي يف الجامعات.
وذك�ر اعام وزارة التعليم، يف بيان مقتضب تابعت�ه »املراقب العراقي« أن »الخميس 

سيكون موعداً إلعان نتائج القبول املركزي يف الجامعات«.
وش�هد الع�ام الدرايس الس�ابق العدي�د من املعرقات س�اهم بتجميد عم�ل املدارس 
والجامعات، بع�د تظاهرات ترين وما تبعه من تفي لفاي�روس كورونا، واللجوء 

اىل الدريس االلكرتوني.
يشار اىل ان نسب القبول جاءت عالية يف العام الدرايس املنتهي ، بالرغم من الظروف 

التي واجهته، ما قد يجعل القبول املركزي لهذا العام مختلف عن االعوام السابقة.

اليوم..التعليم العالي تعلن نتائج 
القبول المركزي

برلماني سابق: وجود القوات األمريكية 
يهدد أمن البلد

لمراقب العراقي/احمد محمد ...
انحياز واضح أبداه ممثل الحكومة 
خ�ال  النق�ال  الهات�ف  ل�ركات 
الخاصة بالطعون  الجلسة األخرة 
املقدم�ة ضد ق�رار تجدي�د رخصة 
تلك ال�ركات والذي انف�ردت فيه 
وس�ط  علي�ه  وأرصت  الحكوم�ة 
حالة من الرفض من قبل االوساط 
النيابي�ة والش�عبية، خصوص�ا أن 

تل�ك ال�ركات لم تق�دم الخدمات 
بشكل مثايل خال الفرتة املاضية. 

ن�واب يف الرمل�ان ش�ككوا بنواي�ا 
الحكوم�ة إزاء ه�ذا امللف، واصفن 
دفاعه�ا »املس�تميت« بأن�ه مبنٌي 
الفاسدة  عىل أسس »الكومشنات« 
وعق�ود بن أش�خاص يف الحكومة 

وتلك الركات.
وق�د أع�رب النائبان محمد ش�ياع 

الس�وداني وع�اء الربيع�ي وهم�ا 
الل�ذان تبنيا الطعن بق�رار مجلس 
ال�وزراء الخ�اص بتجدي�د رخصة 
رشكات الهات�ف النق�ال يف العراق، 
ع�ن اس�تغرابهما مم�ا حص�ل يف 
الخاص�ة  االس�تئنافية  الجلس�ة 
بقرار إبطال تجديد عقود تراخيص 

الهاتف النقال.
حي�ث أش�ار النائ�ب الربيع�ي، إىل 

أنه »خ�ال الجلس�ة االس�تئنافية 
الخاص�ة بقرار إبطال تجديد عقود 
تراخيص الهاتف النقال، استغربنا 
من طريقة الدفاع للممثل القانوني 
االع�ام  وهي�أة  ال�وزراء  لرئي�س 
واالتصاالت يف لوائحهم عن التجديد 
له�ذه الركات التي ته�در االموال 
وفيها فساد عىل مدى سنن عدة«.
تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
م�ا زال�ت موازنة 2021 ت�راوح مكانه�ا يف أدراج 
مجلس الوزراء ,رغم تعهدات الحكومة بإرس�الها 
مطلع االس�بوع الحايل إىل الرملان بعد مناقش�تها 
يف مجل�س ال�وزراء , إال أنه�ا م�ا زالت ت�راوغ يف 
إرس�الها إىل مجل�س النواب , رغ�م حصولها عىل 
دعم الكتل السياس�ية يف تمريرها حسب ما أعلن 
رئي�س الوزراء , ويب�دو أن تأخرها بس�بب عدم 
التوصل التفاق ش�امل وملزم ما بن بغداد وأربيل 

, واالخ�رة معروفة بع�دم التزامها بأية اتفاقيات 
, خاص�ة بع�د إرصار مجل�س النواب ع�ىل وجود 
ضمانات كردية مقابل القبول بأي اتفاق , ويبدو 
أن حكومة الكاظمي تسعى ملجاملة االقليم يف أي 
اتفاقي�ة جدي�دة حرصا منها للحص�ول عىل دعم 
حكوم�ة أربيل يف االنتخاب�ات املقبلة , خاصة بعد 
تش�كيل الكاظمي حزبا جديدا ونيته الفوز بوالية 

ثانية .
لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة أكدت أن رئي�س مجلس 

الوزراء مصطفى الكاظمي كانت له نية بإرس�ال 
960 مليار دين�ار لإلقليم لتغطية رواتب موظفيه 
لثاثة أش�هر دون أن يلتزم اإلقليم بروط قانون 
العج�ز املايل , إال أن نواب بعض الكتل السياس�ية 
ضغطوا عىل الكاظمي ومنعوه من إرسال األموال 

لحن التزام اإلقليم بالروط.
ن�واب الرمل�ان طلب�وا م�ن رئي�س وف�د اإلقلي�م 

التفاوض مبارشة يف لجنة التعديات الدستورية.
تفاصيل اوسع صفحة 3

لماذا تدافع الحكومة عن فساد شركات 
الهاتف النقال ؟

موازنة العام المقبل تصطدم  
بـ » مطبات« كردية.. فكيف ُتمرَّر ؟

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت

بغداد
الوفاةالشفاءاالصابات

البصرة
الوفاةالشفاءاالصابات

كركوك
الوفاةالشفاءاالصابات

ديالى
الوفاةالشفاءاالصابات

اربيل
الوفاةالشفاءاالصابات

النجف االشرف 
الوفاةالشفاءاالصابات

السليمانية
الوفاةالشفاءاالصابات

االنبار
الوفاةالشفاءاالصابات

5143532286002783964102950441180382615325839350

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...
أك�دت لجنة االقتص�اد واالس�تثمار النيابي�ة، ام�س االربعاء، ان 

الحكومة تعثرت بتوفر مفردات البطاقة التموينية.
وقال عضو اللجنة نوفل النايش يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراقي«، أن »ملف البطاقة التموينية بحاجة إىل إصاحات جذرية 
بس�بب تعثر توزيع املف�ردات يف وقتها املحدد عىل مس�تحقيها«. 
وأض�اف أن »الحكوم�ة الزمت نفس�ها خال برنامجه�ا الوزاري 
االرتق�اء بواق�ع ملف مف�ردات البطاق�ة التموينية كم�ا ونوعا ، 

مشرا إىل أن “ملف التموينية اليرتقي ملستوى الطموح«.
ولف�ت اىل أن »لجنت�ه يف اس�تمرار متواص�ل مناقش�ة ه�ذا امللف 
الحس�اس مع الجهات املعنية ملعرفة األسباب الحقيقية من وراء 
تعثر وصول مفردات البطاقة التموينية عىل مس�تحقيها بش�كل 

منتظم«.

االقتصاد النيابية: الحكومة تعثرت 
بتوفير مفردات البطاقة التموينية

6
ديماريو يتصدر قائمةهدافي التصفيات 

بكرة السلة
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ممثلها يضرب الرأي العام »ُعرَض الحائط«

»الكومشنات« تغري حكومة الكاظمي وتدفعها 
لالنحياز نحو شركات االتصاالت

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
انحي�از واض�ح أب�داه ممث�ل الحكوم�ة 
ل�ركات الهات�ف النقال خالل الجلس�ة 
األخ�رة الخاصة بالطع�ون املقدمة ضد 
قرار تجديد رخصة تل�ك الركات والذي 
انف�ردت في�ه الحكوم�ة وأرصت علي�ه 
وسط حالة من الرفض من قبل االوساط 
النيابي�ة والش�عبية، خصوص�ا أن تل�ك 
الركات لم تقدم الخدمات بش�كل مثايل 

خالل الفرتة املاضية. 
ن�واب يف الربملان ش�ككوا بنوايا الحكومة 
دفاعه�ا  واصف�ن  املل�ف،  ه�ذا  إزاء 
أس�س  ع�ى  مبن�ٌي  بأن�ه  »املس�تميت« 
الف�����اس�دة وعق�ود  »الكومش�نات« 
ب�ن أش�خاص يف الحكوم������ة وتل�ك 

الركات.
وقد أعرب النائبان محمد شياع السوداني 
وع�الء الربيعي وهما الل�ذان تبنيا الطعن 
بق�رار مجلس ال�وزراء الخ�اص بتجديد 
رخصة رشكات الهاتف النقال يف العراق، 
ع�ن اس�تغرابهما مما حصل يف الجلس�ة 
االس�تئنافية الخاصة بق�����رار إبطال 
الهات�ف  تراخي�ص  عق�����ود  تجدي�د 

النقال.
حيث أشار النائب الربيعي، إىل أنه »خالل 
الجلسة االستئنافية الخاصة بقرار إبطال 
تجدي�د عق�ود تراخيص الهات�ف النقال، 
اس�تغربنا م�ن طريق�ة الدف�اع للممث�ل 
القانون�ي لرئيس الوزراء وهي�أة االعالم 
واالتصاالت يف لوائحهم عن التجديد لهذه 
الركات التي تهدر االموال وفيها فس�اد 

عى مدى سنن عدة«.
وأض�اف »كان االج�در به�م الوق�وف إىل 
جانب الش�عب العراق�ي ونوابه املطالبن 

بحقوق�ه كم�ا هو ح�ال يف كل حكومات 
العالم، التي تقف مع مطاليب شعوبها«.

واتهم�ت كتل�ة صادق�ون النيابية ممثل 

رئي�س الحكوم�ة ب�الدف�اع ع�ن فس�اد 
رشكات الهات�ف النق�ال، الفت�ة إىل أنهم 
تفاج�أوا بحض�ور ممثل رئي�س الوزراء 

إىل املحكم�ة وه�و يداف����ع ع�ن تل�ك 
الركات.

ودانت لجنة الخدمات النيابية ما وصفته 

باالنحي�از الواض�ح م�ن قب�ل الحكومة 
وممثله�ا أثناء املرافع�ة الخاصة بقضية 
من�ح الرخصة لركات الهات�ف النقال، 

حيث اعتربت ذلك بأنه عمل عى حس�اب 
أموال وحقوق املواطن العراقي«.

وق�ال عض�و اللجن�ة، عدي الش�عالن، يف 
ترصي�ح ل� »املراق�ب العراق�ي« إن »من 
تدع�ي أن الحكوم�ة الحالي�ة ممثلة عن 
الش�عب، تنحاز وتدافع بشكل مستميت 
ل�ركات الهات�ف النق�ال ع�ى حس�اب 
املواط�ن العراق�ي الذي يعان�ي من رداءة 
خدم�ات االتصاالت املقدم�ة إليه من قبل 

تلك الركات«.
وأض�اف الش�عالن، أن »ه�ذا الدف�اع لم 
العراق�ي«،  املواط�ن  بمصلح�ة  يص�ب 
داعيا إىل »إع�ادة النظر بموقف الحكومة 
والوق�وف يدا واحدة مع أعض�اء الربملان 
الذي�ن قدموا طعونهم بق�رار تج����ديد 
رخصة رشكات االتصال ب�دال من الدفاع 

عنهم«.
ولف�ت إىل أن »هناك عالقات خاصة تربط 
الحكومة ب�ركات االتصاالت وهذا األمر 
ه�و ال�ذي دفعه�ا لالنحياز إليها بش�كل 
علن�ي«، معتربا »هذا الوق�وف الحكومي 
مبنيا عى »كومش�نات« فاس�دة خاصة 
بن الحكوم�ة وتلك ال�ركات وكله عى 

حساب أموال املواطن العراقي«.
وتابع أن »تلك الركات عليها ديون تقدر 
باملليارات م�ن جهة وتقدم يف الوقت ذاته 
خدمات رديئة من جهة أخرى، وأمام تلك 
بالدفاع  املتغ�رات والحكومة متمس�كة 

عنها!«.
يش�ار إىل أن العراق فشل يف إنشاء رشكة 
محلي�ة للهات�ف النقال، م�ا جعله رهن 
هيمنة ال�ركات االجنبية التي تس�يطر 
ع�ى ذلك املل�ف ألكث�ر من عق�د ونصف 

العقد.

املراقب العراقي/ بابل...
أعلن�ت هيئة النزاه�ة، امس االربعاء، عن ص�دور أوامر 
قبض واس�تقدام بح�ق عدد من املس�ؤولن يف محافظة 

بابل عى خلفية منح فرصة استثمارية.
وقال�ت دائرة تحقيقات النزاه�ة، يف بيان تلقت »املراقب 

العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »محكم�ة تحقي�ق الحل�ة 
املختص�ة بالنظر يف قضاي�ا النزاهة أصدرت أوامر قبض 
واس�تقدام لعدد من املس�ؤولن الس�ابقن والحالين يف 
املحافظ�ة، ع�ى خلفي�ة منح فرص�ة اس�تثمارية ألحد 
املوظف�ن املس�تمرين يف الخدم�ة العام�ة، األم�ر ال�ذي 

يخالف قوانن االستثمار«.
واضاف�ت، أن »التحقيق�ات يف القضي�ة توصل�ت إىل أن 
العق�ار )موض�وع فرص�ة االس�تثمار( مش�يدة علي�ه 
محالت ما زالت عقود إيجاراتها مستمرة، ولم تنته بعد، 
األم�ر الذي أحدث ه�درا يف املال العام م�ن خالل حرمان 

خزينة الدولة من تل�ك الواردات«.واوضحت، ان »األوامر 
الص�ادرة، اس�تنادا إىل أح�كام املادة )340( م�ن قانون 
العقوبات، تضمنت أمر اس�تقدام ملحافظ أسبق، ونائب 
لرئي�س هيئة اس�تثمار املحافظة، فض�ال عن أمر قبض 

ملحافظ ومدير بلدية سابقن«.

النزاهة تصدر أوامر قبض واستقدام لمسؤولين في بابل بسبب إجازة استثمارية

تغريدة

النائب عالء الربيعي

في الجلس���ة االستئنافية الخاصة 
بق���رار إبط���ال تجدي���د عق���ود 
النق���ال،  الهات���ف  تراخي���ص 
اس���تغربنا م���ن طريق���ة الدفاع 
للمثل القانون���ي لرئيس الوزراء 
وهيئ���ة االع���ام واالتصاالت في 
لوائحه���م ع���ن التجدي���د لهذه 
االموال،  التي ته���در  الش���ركات 
كان االج���در به���م الوق���وف الى 
العراق���ي ونوابه  الش���عب  جانب 
المطالبين بحقوقه كما حال كل 
حكوم���ات العال���م، كف���ى خنوعا 
الحقائق  وكف���ى تدليس���ا ع���ن 
النزي���ه هو  وس���يبقى قضاؤن���ا 

فيصل العدل.

نائب: ال يوجد ما يعيق ارسال موازنة 2021 الى مجلس النواب 70 توقيعا برلمانيا لتعديل 
قانون االنتخابات 

املراقب العراقي/ بغداد...
القانوني�ة  اللجن���ة  كش�فت 
النيابي�ة, ام�س االربع�اء، ع�ن 
جمع ع�رات التواقي�ع لنواب، 
االنتخاب�ات  قان���ون  لتعدي�ل 
لضم�ان اجراؤه�ا بش�كل نزيه 

وسد الثغرات القانونية.
وقال عضو اللجنة س�ليم همزة، 
يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه، إن »كتال سياس�ية 
جمع�ت 70 توقيعا لن�واب بغية 
تحقيق مقرتح�ات تعديل قانون 

االنتخابات«.
وأض�اف، أن�ه »س�يتم رفعها اىل 
هيئة رئاسة مجلس النواب خالل 
الجلس�ات املقبل�ة للموافقة عى 
إعادة القانون اىل املجلس لتعديل 

الفقرات الرضورية واملهمة«.
»اه�م  ان  هم�زة،  واوض�ح 
املقرتح�ات تتضم�ن التصوي�ت 
البايوم�رتي والتعرف عى الوجه 
وغره�ا م�ن املقرتح�ات املهمة 
الت�ي تص�ل اىل س�بعة، اذ ت�رى 

اغلب الكت�ل السياس�ية املوقعة 
ان تضم�ن ه�ذه املقرتح�ات يف 
القانون رضوري جدا لكي تجري 
وترس�خ  بنزاه�ة  االنتخاب�ات 
وبالعملي�ة  به�ا  املواط�ن  ثق�ة 
الديمقراطية والحرص عى عدم 

حصول أية خروق«.
ولفت عض�و اللجن�ة القانونية، 
ان�ه »ال توج�د حت�ى االن نواي�ا 
حس�نة لقب�ول املقرتح�ات م�ع 
انه�ا ج�اءت ضم�ن االج�راءات 
الداخ�ي  النظ�ام  و  القانوني�ة 

والدستور«.
م�ن  »الكث�ر  ان  إىل  مش�را، 
الجه�ات السياس�ية املس�تفيدة 
م�ن االنتخاب�ات به�ذ القان�ون 
الجدي�د التؤي�د التعدي�الت ع�ى 
منوها  ويرفضونه�ا«،  القان�ون 
ب�ان »املقرتح�ات ارتك�زت عى 
تعديل االخطاء وسد النواقص يف 
القانون لتك�ون جدار صد ومنع 
التزوير يف االنتخابات لكي تجري 

بنزاهة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اعت�رب النائب عن تحالف س�ائرون صب�اح العكيي، ام�س االربعاء، انه 
ال توج�د اية عوائق امام ارس�ال مجل�س الوزراء ملوازنة ع�ام 2021 اىل 
مجلس النواب.وق�ال العكيي، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« إنه 
»ال توج�د اية عوائق امام ارس�ال مجلس الوزراء ملوازن�ة عام 2021 اىل 
مجلس النواب ونعتقد ان هذا التاخر متفق عليه، لذلك ندعو اىل ارسالها 
بارسع وقت ممكن«، الفتا اىل أن »املش�اكل والعقبات امام اقرار املوازنة 
س�تحصل داخل مجلس الن�واب، لذلك قلنا منذ البداي�ة بان التفاوض ال 
يج�ب ان يحصل يف مجلس الوزراء ويجب ان يحص�ل داخل قبة الربملان 
كون�ه حريص جدا عى ان يك�ون رصف االموال ضمن االليات الحقيقية 
وتقس�يم الثروات بش�كل عادل ووفق�ا للدس�تور«.واوضح العكيي ان 
»ث�روات البل�د هي مل�ك للجمي�ع ويجب توزيعها بش�كل ي�ريض كافة 
املحافظ�ات العراقي�ة وم�ن ضمنه�ا االقليم وع�ى هذا االس�اس يجب 

مناقشة قانون املوازنة واالتفاق عليه«.

الصحة تلوح بالعودة للغلق الجزئي أو التام وتحذر من اقامة اعياد الميالد
املراقب العراقي/ بغداد...

لوحت وزارة الصح�ة والبيئة، امس األربعاء، إىل إمكانية العودة إىل 
اإلغالق التام أو الجزئي يف ح�ال ارتفاع اإلصابات بفروس كورونا 
املس�تجد، فيما حذرت من اقامة حفالت اعي�اد امليالد التي تتزامن 
م�ع نهاية الع�ام الجاري.وقالت ال�وزارة، يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه إنه »يف الوقت الذي ش�هد الوضع الوبائي يف 
العراق بالتحسن تدريجيا وذلك بانخفاض عدد االصابات والوفيات 
بش�كل واضح مع تصاعد نسب الش�فاء وارتفاع عدد الفحوصات 
اىل عرة اضعاف عما كان عليه يف شهر أيار املايض نتيجة الجهود 
الحثيثة و املس�تمرة الت�ي بذلتها وزارة الصحة وجيش�ها االبيض 
الباس�ل وبامكانياته�م املح�دودة ومس�اندة ال�وزارات والجهات 
الرس�مية وغر الرس�مية«.وتابع البي�ان، أن »وزارة الصحة ومن 
منطل�ق املحافظ�ة عى هذا االنج�از الذي تحقق يف الس�يطرة عى 
الوض�ع الوبائ�ي وضم�ان اس�تمرار التناق�ص باع�داد االصابات 

والوفيات لحن انحسار الوباء بشكل كامل تهيب باملواطنن الكرام 
االس�تمرار بالتقيد باالجراءات الوقائية من ارتداء الكمام والتباعد 
الجسدي و الس�يما اننا يف بدايات فصل الشتاء وانخفاض درجات 
الح�رارة الذي يعطي بيئة مناس�بة النتقال الع�دوى تجنبا الرتفاع 
االصاب�ات م�رة اخ�رى ال س�امح الله واالضط�رار لف�رض الغلق 
الجزئي او التام كما يح�دث االن يف معظم البلدان االوروبية نتيجة 
تفاقم ع�دد االصاب�ات والوفيات«.واش�ار اىل أنه »كم�ا نؤكد عى 
ادارات امل�دارس والهيئات التدريس�ية يف جميع امل�دارس والكليات 
واملعاه�د بااللت�زام  الت�ام بتطبيق ق�رارات اللجن�ة العليا للصحة 
والس�المة الوطني�ة الخاص�ة بكيفي�ة ال�دوام واتخ�اذ االجراءات 
الوقائي�ة وعدم التس�اهل يف ذلك ملنع انتش�ار العدوى بن صفوف 
الطلب�ة، كما تحذر وزارة الصحة م�ن اقامة حفالت اعياد امليالد يف 
نهاية الس�نة يف جميع املرافق املعروفة القام�ة مثل هذه الحفالت 

وستتخذ االجراءات الالزمة بحق املخالفن«.

املراقب العراقي/ صالح الدين...
ألقت مديرية رشطة صالح الدين واملنشآت، 
امس األربعاء، القبض ع�ى 14 متهم بمواد 

قانونية مختلفة.
لش�ؤون  الداخلي�ة  وزارة  وكال�ة  وقال�ت 
الرطة، يف بي�ان تلقت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة منه، ان�ه »تنفيذاً لتوجيه�ات وزير 
الداخلي�ة ومتابع�ة مبارشة م�ن قبل وكيل 
ال�وزارة لش�ؤون الرط�ة بفرض س�لطة 

القانون وهيبة الدولة قامت مديرية رشطة 
محافظ�ة ص�الح الدي�ن واملنش�أت بحملة 
تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض وحسم 

القضايا التحقيقية«.
وأضاف�ت الوكالة، أن »املديري�ة تمكنت من 
إلق�اء القبض عى)14( متهم بمواد قانونية 
مختلفة بضمنهم )3( متهمن وفق املادة)4  
اره�اب( والعث�ور ع�ى عبوات ناس�فة من 

مخلفات داعش«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت وزارة الداخلي�ة، ام�س االربع�اء، عن اع�ادة العمل 

بمروع كامرات املراقبة يف بغداد.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م الوزارة الل�واء خالد املحنا، يف 
بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة من�ه إن »إعادة العمل 
بربام�ج كامرات املراقب�ة يف بغداد ينطلق من مس�ؤولياتنا 
يف خل�ق بيئ�ة امني�ة قوية ومحصنة، وس�نعمل ع�ى تذليل 
العقب�ات التي تعرتض هذا املروع، بعدما اثبتت الكامرات 
نجاحها يف كشف الكثر من الجرائم، سواء بمنازل املواطنن 
او بمنظوم�ة مجل�س محافظة بغداد«.واض�اف ان »بعض 

الدوائ�ر االمني�ة التي تمتل�ك كامرات مراقب�ة، توصلت من 
خاللها اىل نتائج جيدة بش�أن بعض الجرائم«، مش�راً اىل ان 
»وج�ود الكامرات يف اغلب االحي�ان يعرقل او يمنع حصول 
الجرائم«.وتابع املحنا ان »وزير الداخلية عثمان الغانمي امر 
بتذليل العراقيل التي تواجه مروع نصب كامرات املراقبة، 
واعادة العم�ل بالربامج التي تعطلت خ�الل املرحلة املاضية 
بعد توقفها، مؤكدا ان املروع سيغطي بشكل كبر مناطق 
بغ�داد الس�كنية وطرقها ح�ال انج�ازه«، معرباً ع�ن »امل 
ال�وزارة بتوف�ر املبالغ الالزم�ة لهذا املروع م�ن املوازنات 

السنوية«.

شرطة صالح الدين تقبض عىل 14 متهما بمواد مختلفة الداخلية تعلن إعادة العمل بمشروع كامريات المراقبة يف بغداد ين
ألم

ط ا
شري

ال

الوطني الكردستاني: التقارب 
بين اربيل وبغداد بعيد 

املراقب العراقي/ بغداد...
رأى عض�و االتحاد الوطني الكردس�تاني طارق 
جوه�ر، ام�س االربع�اء، ان الطريق غ�ر معبد 
ب�ن املركز واالقلي�م، فيما اس�تبعد التقارب بن 
اربيل وبغداد لحل املش�اكل العالق�ة بالرغم من 

الترصيحات االيجابية بن الجانبن.
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف  جوه�ر،  وق�ال 
العراق�ي« إن »الح�وارات مس�تمرة ب�ن بغ�داد 
واربي�ل حول الوص�ل اىل صيغ�ة توافقية النهاء 
املشاكل وتصفرها ولكن اس�تبعد التقارب وان 
تكون الطريق س�الكا ام�ام الحكومتن للتوصل 

اىل الحل«.

بالــوثيقـة

وزي���ر  الس���تضافة  برلمان���ي  طل���ب 
الكهرباء ومسؤولين اثنين بالوزارة.
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الخميس 17 كانون األول  2020 العدد 2483 السنة العاشرة

أك�د مقرر لجن�ة النزاهة النيابي�ة عبد االمري املياح�ي ، أن أجوبة محافظ 
البنك املركزي مصطفى غالب مخيف لالجابة شفاها داخل مجلس النواب 

غري مقنعة ، مشريا إىل أن األمر سيميض نحو االستجواب .
وقال املياحي ، إن “لجنة النزاهة النيابية لديها مالحظات كثرية حول نافذة 
م�زاد بيع العمل�ة”، مبينا أن “مجلس النواب لم يقتن�ع بإجابات املحافظ 
لالجاب�ة عىل الس�ؤال الش�فاهي وان األمر س�يميض نحو االس�تجواب”.

وأض�اف، أن “هن�اك رشكات رصافة وهمية وهناك أم�وال يتم بيعها دون 
الت�زام البنك بالتعليم�ات”، الفتا إىل أن “محافظ البن�ك املركزي مصطفى 
غالب مخيف ملتزم بس�عر محدد ادى اىل ارتفاع أس�عار الدوالر يف األسواق 
املحلي�ة”.وكان عضو اللجنة املالية النيابية عبد الهادي الس�عداوي أكد يف 
ترصي�ح س�ابق ل�/املعلوم�ة/، أن ارتفاع رصف الدوالر لي�س وفق توجه 

حكومي وسياسة اقتصادية بل حصل إثر التخبط يف إدارة البنك املركزي.

النزاهة النيابية: اجوبة محافظ البنك 
المركزي غير مقنعة .. سنمضي لالستجواب

حذر املختص بالش�أن االقتصادي محمد عطية الس�اعدي، من انهيار 
اقتصادي بس�بب تخبط الحكومة يف سياستها املالية وعدم سيطرتها 
ع�ىل س�عر رصف ال�دوالر ام�ا الدين�ار العراقي.وقال الس�اعدي ، ان 
“وق�وف الحكوم�ة متفرجة امام القف�زات الكبرية يف س�عر الرصف 
ماه�و اال محاول�ة لج�س نبض الش�ارع العراق�ي لرفعه رس�ميا يف 
م�زاد العمل�ة، او انها مختبطة وغ�ري قادرة عىل مواجه�ة املضاربني 
واملس�يطرين عىل املصارف الت�ي تعود اغلبها اىل احزب وش�خصيات 
سياس�ية”.واضاف ان “موازن�ة الدول�ة تخ�ر يوميا مبل�غ يقارب 
العرشين مليار دينار جراء الفرق الكبري بني بيع الدوالر يف شباك البنك 
املركزي وبيعه يف السوق”.وبني ان “امليض رسيما بزيادة سعر الرصف 
س�يودي بالنتيجية اىل تراجع يف القدرة الرشائية للمواطنني وس�تكون 

الفئة املتوسطة والفقرية هي االكثر ترضرا”.

تحذيرات من انهيار االقتصاد بسبب 
االقت�صاديتخبط الحكومة في سياستها المالية

أعل�ن وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن منه�ل عزيز 
الخب�از ، عن اتفاقه مع مرص تأهيل وتش�غيل 
املصانع العراقية املعطلة باالس�تثمار من دون 
اي تكلفة  مادية.وقال الخباز ، إنه “اتفقنا مع 
مرص عىل التعاون املش�رك يف مج�ال الدباغة 
وااللبس�ة والبروكيمياوي�ات واملع�ادن ع�ر 
تش�غيل املصانع املتوقفة يف البالد من دون اي 
التزامات مالية”، مش�ريا اىل ان “العمل يس�ري 
باتجاه اس�تقطاب مس�تثمرين للعراق س�واء 
كان�وا مرصي�ني أو عربا، ما يس�هم بتش�غيل 

االيدي العاملة”.
واض�اف ان “الجان�ب املرصي وكذل�ك االردني 

متعاون�ان جدا ولديهم�ا رغبة كب�رية بالعمل 
مع العراق خاصة يف مجال الصناعات الدوائية 
واالدوية البيطرية واملبيدات الزراعية، كاش�فا 
عن “االتفاق مع وزير البرول والثروة املعدنية 
يف مرص عىل تحس�ني م�ادة الب�رول بمثبتات 
الفاناليوم وهو موض�وع مهم”.وتابع الخياز 
ان “ الع�راق يس�تورد ه�ذه امل�ادة بكمي�ات 
كب�رية بينما كنا بالس�ابق ننتجه�ا”، موضحا 
انه�ا “تض�اف اىل الوقود لتحس�ينه م�ن اجل 
استخدامه يف انتاج الطاقة الكهربائية، ال سيما 
ان مرص سبقتنا وتحولت اىل الغاز لكننا ما زلنا 

نعمل بالوقود الثقيل يف بعض املحطات”.

العراق يتفق مع مصر على تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل
اس�تبعد عضو اللجنة املالية النيابية جمال 
كوج�ر، دخول البالد يف ازم�ة مالية جديدة 
كالت���ي ح�����دث�ت يف األي�ام املاضية، 
الفتا اىل ان تحس�ن اإلي����رادات النفطية 
والجباية والق�روض وامل�����وارد األخرى 
عج������ز  س����د  يف  ستس�اه����م 

املوازنة.
وقال كوجر ، ان “هناك تحسن يف اإليرادات 
النفطي�ة مع االرتفاع الحاصل يف األس�عار 
وكذل�ك تفعيل الجباي�ة والرضائب واملنافذ 

الحدودية”.
وأضاف ان “إي�رادات الدولة يجب ان تزداد 

ع�ن الس�ابق، يف وق�ت دخل في�ه العراق 
بأزم�ة مالي�ة يف األي�ام املاضي�ة وهو ما 
دع�ا اىل اقراض الحكومة 12 ت���ريليون 

دينار”.
وب�ني ان “الرب�ع األخري من الع�ام املقبل 
وبحس�ب الق�راءات واملعطيات وتحس�ن 
اإلي�رادات، يبع�د الع�راق ع�ن الدخول يف 
ازم�ة جدي�دة، خاص������ة ان الظ�رف 
الح�����ايل افض�ل من س�ابقه ويف حال 
تحس�ن اإلي�رادات اكث�ر فأن�ه ل�ن يدخل 
بأزم�ة مالي����ة كالتي حدث�ت يف األيام 

املاضية”.

نائب يستبعد دخول البالد في ازمة جديدة مع تحسن اإليرادات

العمل النيابية: موازنة 
2021 تخلو من زيادة رواتب 

الحماية االجتماعية

كشفت لجنة العمل والشؤون االجتماعية ، عن 
توجه الوزارة الس�تبعاد املتجاوزين عىل شبكة 
الحماية االجتماعية واستبدالهم بعوائل أخرى 
، مش�ريا إىل موازن�ة 2021 تخلوا م�ن زيادة يف 

وراتب الحماية االجتماعية.
وق�ال عض�و اللجنة س�تار جب�ار العتابي ، إن 
“هناك الكثري من املتجاوزين عىل رواتب شبكة 

الحماية سيتم استبدالهم برشائح أخرى”.
وأضاف أن “الوزارة تعويل عىل اس�رداد بعض 
أموال حجبها عن مزدوج�ي الرواتب و العوائل 
املتج�اوزة ومنحها لعوائل أخ�رى أكثر فقرا”، 
مبين�ا أن لجنته “تنتظر ق�دوم املوازنة العامة 
لع�ام 2021 م�ن الحكومة للنظ�ر فيما يخص 
التخصيص�ات املالي�ة املتعلق�ة بروات�ب فئ�ة 

املعاقني وفئة الحماية”.
وأش�ار العتابي اىل أن “موازن�ة 2021 ال نعتقد 
أن هن�اك إعداد كبرية س�وف تش�مل يف موازنة 
2021 س�تعتمد ال�وزارة ع�ىل حج�ب العوائل 
العوائ�ل مس�تحقة”،  وتعويضه�ا  املتج�اوزة 
الفت�ا إىل أن “موازنة 2021 تخل�وا من زيادة يف 
روات�ب الحماي�ة االجتماعية بس�بب الظروف 

االقتصادية التي تواجه البالد”.

الكرد يضعون العصا في عجلة موازنة »21« 
والممــــاطلـة تعــــرقـل تمـريـرهـا

حزب بارزاني يعاود اللعب بالمواقف  

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
أدراج  ت�راوح مكانه�ا يف  زال�ت موازن�ة 2021  م�ا 
مجل�س ال�وزراء ,رغم تعه�دات الحكومة بإرس�الها 
مطلع االس�بوع الح�ايل إىل الرملان بعد مناقش�تها يف 
مجل�س ال�وزراء , إال أنها ما زالت تراوغ يف إرس�الها 
إىل مجل�س الن�واب , رغ�م حصولها عىل دع�م الكتل 
السياس�ية يف تمريرها حسب ما أعلن رئيس الوزراء , 
ويبدو أن تأخريها بس�بب عدم التوصل التفاق شامل 
ومل�زم ما بني بغداد وأربي�ل , واالخرية معروفة بعدم 
التزامها بأي�ة اتفاقيات , خاصة بع�د إرصار مجلس 
الن�واب عىل وجود ضمانات كردية مقابل القبول بأي 
اتف�اق , ويبدو أن حكومة الكاظمي تس�عى ملجاملة 
االقلي�م يف أي اتفاقي�ة جديدة حرص�ا منها للحصول 
ع�ىل دعم حكومة أربيل يف االنتخابات املقبلة , خاصة 
بعد تش�كيل الكاظمي حزبا جديدا ونيته الفوز بوالية 
ثاني�ة .لجنة النزاهة النيابي�ة أكدت أن رئيس مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظمي كانت له نية بإرسال 960 
ملي�ار دينار لإلقلي�م لتغطية روات�ب موظفيه لثالثة 
أش�هر دون أن يلت�زم اإلقلي�م برشوط قان�ون العجز 
امل�ايل , إال أن ن�واب بع�ض الكتل السياس�ية ضغطوا 
عىل الكاظمي ومنعوه من إرس�ال األموال لحني التزام 
اإلقلي�م بالرشوط. ن�واب الرمل�ان طلبوا م�ن رئيس 
وف�د اإلقليم التف�اوض مب�ارشة يف لجن�ة التعديالت 
الدستورية بشأن استحقاقات الحكومة املركزية عىل 
اإلقلي�م والخروج باتفاق مل�زم للطرفني , بدال من أن 
تكون املفاوضات بشكل رسي ويف الغرف املظلمة وأن 
تق�دم ضمانات ملزمة ألي اتف�اق جديد ما بني بغداد 

وأربيل.

مختص�ون أك�دوا أن�ه اليخفى ع�ىل أحد ما تش�هده 
محافظات كردس�تان من احتجاجات ش�عبية كبرية 
أثرت س�لبا ع�ىل اس�تقرار االقليم، الفت�ني إىل أن هذا 
يدف�ع حكومة االقلي�م للقبول برشوط بغ�داد , لكن 
هذه املوافقة يجب أن ترافقها ضمانات كردية ملزمة 

بتس�ليم أربيل لحصة بغداد م�ن النفط ونصف عوائد 
االقلي�م , وأن التدف�ع حصة كردس�تان دفعة واحدة 
ب�ل عىل أرب�ع دفعات بع�د االتفاق , لضم�ان حقوق 
الحكوم�ة املركزية , والفرصة س�انحة لبغداد إلمالء 
رشطها مس�تغلة ما يح�دث من اضطراب�ات يف مدن 

االقلي�م , وأن يتدخل مجلس النواب كطرف يف االتفاق 
الجديد لضمان عدم تالعب حكومة الكاظمي بإرسال 
أموال ب�دون ضمانات ، وتدخل الرمل�ان كان إيجابياً 
ملنع إرس�ال الكاظم�ي ل�960مليار دين�ار بدون حق 
قانوني.من جانبه يرى املختص بالش�أن االقتصادي 

س�الم عب�اس يف اتصال م�ع )املراق�ب العراقي(: أن 
هناك س�ابقة خطرية تمارس�ها الحكومة من خالل 
التأخري املتعمد بإرس�ال مرشوع موازنة العام املقبل 
بس�بب مجاملته�ا لحكومة االقليم , فبغداد تس�عى 
التف�اق م�ع كردس�تان يف مس�ودة املوازن�ة لحفظ 
حق�وق حكوم�ة االقليم الت�ي تواجه أخط�ر أزمة يف 
تأريخها , والكاظمي يس�عى إلنقاذ حكومة مسعود 
لضم�ان تأييدها يف االنتخابات املقبلة وعىل حس�اب 
موازنة العراق , فالتأخري يف إرسالها تتحمله حكومة 
الكاظمي التي تتالعب بمواد املوازنة لصالح حكومة 
االقليم. وتابع عباس: الوفود الكردية ما زالت تتوجه 
إىل بغداد للخروج باتفاق مريض , لكن هناك معارضة 
برملاني�ة بش�أن أي اتف�اق اليض�م ضمان�ات ملزمة 
لحكومة كردستان , واملطالبة بشمول مجلس النواب 
بأي اتفاق جديد لضمان عدالته للجميع وعدم تحكم 
حكومة الكاظمي باالتف�اق يف حال نقض االتفاقات 

الجديدة من حكومة بارزاني .
م�ن جهته أك�د املخت�ص بالش�أن االقتص�ادي عبد 
الحس�ني الش�مري يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: 
أن الوفد الكردي يسعى ملناورة كبرية قد ترض العراق 
اقتصاديا من خالل موافقته عىل تس�ليم سومو400  
ألف برميل رشط أن تدفع بغداد مستحقات الرشكات 
النفطي�ة ورواتب كاف�ة موظفي االقلي�م بأرقامهم 
الفضائية , فضال عن املراوغة يف تس�ليم نصف عوائد 
مناف�ذ االقليم , وقد اش�رط الرمل�ان أن توافق أربيل 
ع�ىل كل رشوط بغداد ويتم توقي�ع االتفاق تحت قبة 
الرمل�ان, إال أن املفاوضات ما زالت يف طريق مس�دود 

بسبب تعنت الكرد .

اعل�ن رئي�س لجن�ة الزراعة يف 
اقلي�م كردس�تان عبد الس�تار 
مجيد خالل مؤتمر صحفي، عن 
موافقة وزارة التجارة االتحادية 
رشاء  مس�تحقات  رصف  ع�ىل 
محص�ويل القمح والش�عري من 
فالح�ي االقليم لالع�وام الثالث 

السابقة.
مبين�اً أن االتف�اق ين�ص ع�ىل 
إرس�ال نص�ف املبلغ املس�تحق 
للفالح�ني والبال�غ 576 ملي�ار 
دينار، وتس�ديد بقية املبلغ عىل 
ش�ك�����ل اقس�اط خ�الل 3 

اشهر .

مجيد: التجارة االتحادية وافقت على 
صرف مستحقات فالحي االقليم

أعلن�ت الرشكة العام�ة ملوانئ الع�راق ، أن مرشوع 
)األتمتة( س�يكتمل نهاية العام املقبل 2021، بينما 
حققت ايرادات ش�هرية تراوح�ت بني 46�47 مليار 

دينار منذ حزيران املايض.
وق�ال مدي�ر الرشكة العام�ة ملوانئ الع�راق فرحان 
محيس�ن الفرطويس ، ان “اي�رادات املوانئ ارتفعت 
بعد حزي�ران املايض من 6 مليارات ش�هريا صعودا 
اىل 50 ملي�اراً خ�الل ترشين الثان�ي، لكنها واجهت 
انخفاض�ا خ�الل كانون االول الحايل بس�بب س�وء 
االح�وال الجوي�ة واالمط�ار وهبوب الرياح ش�مال 
الخلي�ج العرب�ي، إذ توقف�ت املالح�ة مل�رات عديدة 

واثرت سلبيا يف اإليرادات”.
وأش�ار الفرط�ويس اىل “وج�ود تعاون مش�رك مع 
االكاديمي�ة العربية للعل�وم والتكنولوجيا يف مرص، 
واالتفاق ع�ىل تفعيل مذك�رة التفاهم لع�ام 2017 
التي تتضمن تطوير عم�ل املالكات العاملة باملوانئ 
باختصاصاته�ا كاف�ة، وارس�ال ع�دد منهم خالل 
االس�بوع املقب�ل اىل مدينة االس�كندرية عىل ش�كل 
مجاميع للمش�اركة يف الدورات التطويرية للنهوض 
االداري�ة واملالي�ة والعم�ل  املج�االت  بخراته�م يف 
االستثماري داخل املوانئ”.وأوضح، ان “العمل جار 
ع�ىل تنفي�ذ اهم مرشوع وه�و )االتمت�ة( والتحول 
للرب�ط االلكروني بني مقر الرشكة وادارات املوانئ، 
والجهات االمنية وصوال اىل جميع املنافذ الجمركية، 
والقيام باالعمال اللوجس�تية االخ�رى مع الجهات 
الرقابي�ة، والتحك�م بها داخل املين�اء، وقد تراوحت 
نس�بة انجازه بني 50 – 100 باملئة لبعض الفقرات 
بتوجيه ومتابعة رئيس الوزراء، ومن املؤمل االنتهاء 
م�ن امل�رشوع نهاي�ة الع�ام 2021 ليصب�ح مماثال 

ملوانئ دول الجوار”.

 الموانئ: مشروع »األتمتة« 
يكتمل نهاية عام 2021

أرقام واقتصاد
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من قيمة الموازنة السنوية 
سيتم رفدها من خالل انجاز 

ميناء الفاو , فضال عن توفير 
االف فرص العمل للشباب

% 30

مليار دينار قيمة االيرادات 
الشهرية التي حققتها 
الشركة العامة لموانئ 

العراق منذ حزيران الماضي

 توق�ع صندوق النقد الدويل تراج�ع نمو اجمايل الناتج املحيل 
يف العراق بنسبة 11%، مشرية اىل ان احداث نمو دائم وشامل 
وس�ط تحديات هائلة س�يتطلب إصالحات هيكلية واس�عة 
 19-COVID النطاق.وق�ال الصندوق يف تقرير له ان »جائحة
واالنخف�اض الحاد يف أس�عار النفط واإلنت�اج ادى إىل تفاقم 
نق�اط الضعف االقتصادية يف العراق«، مبينا انه »من املتوقع 
أن ينكم�ش نمو النات�ج املحيل اإلجمايل الحقيق�ي هذا العام 

بنس�بة 11 يف املائة وس�ط اتس�اع حاد يف االخت�الالت املالية 
والخارجي�ة مم�ا يعك�س انكماش إنت�اج النف�ط وانقطاع 
النش�اط االقتصادي غري النفطي«.واض�اف انه من »املتوقع 
أن يؤدي االنخفاض الحاد يف عائدات النفط إىل توس�يع عجز 
املالي�ة العام�ة والحس�اب الج�اري الخارج�ي إىل 20 و 16 
يف املائ�ة من إجم�ايل الناتج املحيل عىل التوايل«.واش�ار اىل ان 
»هناك حاجة إىل حزمة ش�املة من السياس�ات االقتصادية 

قص�رية األجل ترتكز عىل اس�راتيجية مالية موثوقة للتغلب 
عىل األزمة الصحية، وضمان االستقرار االقتصادي، وحماية 
الفئ�ات الضعيفة«.ولف�ت اىل ان »تحقيق نمو دائم وش�امل 
وس�ط تحديات هائلة س�يتطلب إصالحات هيكلية واس�عة 
النطاق ته�دف إىل تعزيز املالية العامة، وتحس�ني الحوكمة، 
وإصالح قط�اع الكهرب�اء، وتعزيز تنمية القط�اع الخاص ، 

وضمان استقرار القطاع املايل.

النقد الدولي يتوقع تراجع نمو الناتج المحلي في العراق بنسبة 11 %

النزاهة تشخص فروقات مالية ببيع البنك المركزي العراقي للدوالر
 اعلن�ت هيئة النزاهة تش�خيصها فروقات 
مالي�ة بني بيع البن�ك املركزي لل�دوالر وما 
ت جبايته كإيرادات.جاء ذلك خالل أعالن  تمَّ
نتائ�ج تق��يّ الهيئ�ة مراحل بي�ع الدوالر 
بمزاد ناف�ذة بيع العمل�ة يف العراق.وأوىص 
فريق عم�ٍل من دائرة الوقاي�ة يف الهيئة، يف 
تقري�ٍر أعدَّه ح�ول الزيارات الت�ي قام بها 
إىل )البنك املرك�زي العراقي وكلٍّ من الهيئة 
العام�ة للرضائب والگم�ارك وهيئة املنافذ 
الحدوديَّ�ة، إضاف�ة إىل دائرت�ي العالق�ات 
ل الرشكات يف  االقتصاديَّة الخارجيَّة وُمسجيّ
وزارة التجارة(؛ لتسليط الضوء عىل مراحل 
ق  بيع الدوالر واألثر االقتصادي واملايل املُتحقيّ

منه.
وأوىص برضورة إعادة العمل بكتاب مكتب 
�ن  رئي�س ال�وزراء يف 2015/3/24 املُتضمِّ
بالرس�وم  �ٍة  خاصَّ تأمين�اٍت  اس�تقطاع 
الگمرگيَّة بنسبة )5%( واستقطاع تأميناٍت 
�ٍة برضيبة الدخل بنس�بة )3%(، عىل  خاصَّ
أن تجري تس�ويتها الحقاً من قبل الهيئتني 

ت�ني للرضائب والگم�ارك، فضالً عن  العامَّ
العمل عىل سنِّ قانون يمنع خروج األموال 
بموافق�اٍت رس�ميٍَّة  إال  الب�الد  إىل خ�ارج 
�ٍة؛ لضم�ان الس�يطرة عليه�ا ومنع  خاصَّ
غس�يلها.واقرح التقرير املُرس�لة نس�خٌة 
منه إىل مكتب رئيس ال�وزراء ووزير املاليَّة 

واللجنتني املاليَّ�ة والنزاهة النيابيَّتني، قيام 
الهيئ�ة العام�ة للرضائ�ب بتزوي�د البن�ك 
املركزيِّ بالرقم الرضيب�يِّ للمكلفني؛ بغية 
�ة بالتحاس�ب  تس�هيل اإلج�راءات الخاصَّ
، وتاليف وقوع تش�ابٍه يف األسماء،  الرضيبيِّ
والعمل ع�ىل إدخال الرق�م الرضيبيِّ ورقم 

املص�ارف  بيان�ات  يف  للُمس�تورد  الج�واز 
األهليَّة املش�اركة يف مزاد نافذة بيع العملة، 
، وتضمينها يف  وتقديمه�ا إىل البنك املرك�زييّ
الترصيح�ة الگمرگي�ة وإجازة االس�ترياد، 
والوق�وف ع�ىل رأي البن�ك بش�أن إمكانيَّة 
�ة بالرس�وم  اس�تحصال األمان�ات الخاصَّ
 ، الگمرگيَّة ورضيبة الدخل بالدينار العراقيِّ
ب�دالً م�ن ال�دوالر؛ للح�دِّ من ارتفاع س�عر 

رصف الدوالر.
وأش�ار إىل أهميَّة زيادة نسبة الغرامات عىل 
املصارف األهليَّة املُخالفة واملشاركة يف مزاد 
ٍة  بيع العملة من خالل وضع ضوابط خاصَّ
به�ا، علماً أن مبلغ الغرام�ات التي فرضها 
البن�ك املركزيُّ عىل بعض املصارف املخالفة 
لتعليمات نافذة بيع ورشاء العملة األجنبيَّة 
تج�اوزت   )2018  –  2012( م�ن  للُم�دَّة 
)618,000,000,000( مليار ديناٍر، إضافة 
إىل اجراء مطابقٍة شهريٍَّة بني الجهات ذات 
العالق�ة؛ لضمان عدم ضي�اع حقِّ الدولة يف 

. االستقطاع الرضيبيِّ
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أخبار من 
الصحف 

والمجالت

التلغراف: السعودية تطارد منتقدي ابن سلمان في النرويج

صحيفة عبرية تسلط الضوء على إمكانات حزب اهلل العسكرية

المراقب العراقي/ متابعة...
وب�خ الرئي�س االمريك�ي املنتخ�ب ج�و باي�دن، 
الرئي�س املنتهية واليت�ه دونالد ترام�ب قائال إن 
األخري وحلفاءه تحدوا الدستور وارادة الشعب يف 
عدم قبول نتائج االنتخابات الرئاس�ية يف ترشين 

الثاني املايض.
ونقلت وكالة رويرتز بايدن قوله يف خطاب موجه 
اىل الجمهور من مس�قط راسه بوالية ديالويران: 
” ترام�ب وحلف�اؤه ق�د تبن�وا موقف�ا متطرف�ا 
للغاية لم نش�هده من قبلن موقف يرفض احرتام 
إرادة الش�عب ، ويرفض احرتام س�يادة القانون، 

ويرفض احرتام دستورنا”.
واض�اف ”لقد ح�ان الوقت اآلن لقل�ب الصفحة، 
كم�ا فعلنا عرب تاريخن�ا – لكي نتح�د ونتعاىف”، 

مبين�ا أن “ترام�ب وحلف�اء قدم�وا “الع�رشات 
والعرشات” من الطعون القانونية للتصويت دون 
ج�دوى ، بم�ا يف ذلك دعوى قضائية يف تكس�اس 
طالبت املحكمة العليا األمريكية بإبطال النتائج. 

ورفض�ت املحكمة ، التي تض�م ثالثة معينني من 
قبل ترامب ، العرض األسبوع املايض”.

واش�اد بايدن بالناخبني االمريكان لخروجهم اىل 
االنتخابات بارقام قياسية عىل الرغم من مخاوف 
وباء فايروس كورونا والضغط الس�يايس الهائل 
واإلس�اءة اللفظي�ة وحت�ى التهدي�دات بالعن�ف 

الجسدي من قبل اتباع ترامب ضد الناخبني”.
واوض�ح باي�دن أن�ه يأم�ل »أال نرى أي ش�خص 
م�رة أخ�رى يتعرض له�ذا النوع م�ن التهديدات 
واالنته�اكات رأيناه�ا يف ه�ذه االنتخابات”كم�ا 
انتقد باي�دن اعضاء الحزب الجمه�وري لوقوفه 
وراء مزاع�م ترامب بالتزوير الجماعي لألصوات. 
لكن�ه ق�ال إن املحكم�ة العليا أرس�لت األس�بوع 

املايض “إشارة واضحة”.

المراقب العراقي/ متابعة...
يف أس�وأ انتش�ار عىل اإلطالق ألنفلونزا الطيور يف 
اليابان، تم اكتش�اف مزارع جديدة هذا األسبوع 
رب�ع  ح�وايل  ليصب�ح  الوب�اء،  فيه�ا  اس�تفحل 

محافظات البالد ال� 47 يف دائرة الخطر.
إن  األربع�اء،  الياباني�ة،  الزراع�ة  وقال�ت وزارة 
نحو 32 ألف طائر س�يتم ذبح�ه ودفنه يف مدينة 
سوكومو بمحافظة كوتيش بجنوب غرب اليابان، 

بعد اكتشاف إنفلونزا الطيور يف مزرعة هناك.
وأضاف�ت الوزارة بأن�ه تم العثور ع�ىل مزيد من 
الطي�ور املصابة يف مزرعت�ني بمحافظة كاجاوا، 

حيث ظهر وباء الدواجن الشهر املايض، وتم ذبح 
ما يقرب من 30 ألف طائر هناك.

وتف�ى امل�رض يف 12 محافظ�ة بجمي�ع أنحاء 
اليابان، وتم إعدام 3 ماليني طائر حتى اآلن.

بينما أش�ارت ال�وزارة إىل أنه من غ�ري املمكن أن 
يصاب الناس بإنفلون�زا الطيور من أكل بيض أو 
لحوم الدج�اج املصاب، لكن مس�ؤويل الصحة يف 
جميع أنحاء العالم يش�عرون بالقلق من س�اللة 
الف�ريوس، الت�ي تجعل األن�واع تنتق�ل إىل البرش 

وتتسبب بجائحة مثل فريوس كورونا.
إىل ذلك، ق�ررت حكومة كوريا الجنوبية، الثالثاء، 

إع�دام أكث�ر م�ن 4 مالي�ني طائ�ر ملنع انتش�ار 
إنفلونزا الطيور.

ون�رش مقط�ع فيدي�و يرص�د تفاصي�ل الق�رار 
الكوري الجنوبي، الذي جاء بعدما تم العثور عىل 
نحو 10 عينات من إنفلونزا الطيور يف البالد خالل 

أقل من شهرين.
ويع�د تفيش امل�رض يف اليابان وكوري�ا الجنوبية 
املجاورة، أحد وباءين منفصلني عن وباء إنفلونزا 
الطيور ش�ديد الع�دوى الذي يصي�ب الدواجن يف 
جميع أنح�اء العالم، وفقا ملنظم�ة األمم املتحدة 

لألغذية والزراعة ومسؤولني يابانيني.

المراقب العراقي/ متابعة...
رفعت اليونان من اإلنفاق العس�كري بنسبة %57 
إىل 5.5 ملي�ار ي�ورو، وذلك عىل خلفي�ة التوتر مع 
تركي�ا يف رشق البح�ر األبي�ض املتوس�ط. ويف هذا 
اإلط�ار تعت�زم اليون�ان إكم�ال صفق�ة رشاء 18 

 Dassault« مقاتل�ة فرنس�ية م�ن ط�راز راف�ال
Rafale«، والحص�ول ع�ىل فرقاط�ات وطائ�رات 
هليكوبرت وطائرات بدون طيار جديدة. كذلك تنوي 
اليون�ان تحدي�ث أس�طولها القديم م�ن مقاتالت 

F-16 وزيادة تعداد قواتها بمقدار 15000 فرد.

بايدن يوبخ ترامب لـ«تحديه الدستور األميركي«

إنفلونزا الطيور تغزو اليابان وكوريا الجنوبية.. واإلعدامات بالماليين!

اليونان ترفع إنفاقها العسكري على خلفية التوتر مع تركيا

المراقب العراقي/ بغداد...
تواص�ل وس�ائل اإلعالم العربي�ة الرتكيز عىل 
الرتسانة الصاروخية الضخمة التي يمتلكها 
ح�زب الله، والتي أصبح�ت التهديد التقليدي 
الذي يمثل أولوية قصوى الكيان الصهيوني، 
بوس�ت”  “جريوزالي�م  صحيف�ة  بحس�ب 

العربية.
وج�اء يف مقال تحلييل نرشت�ه الصحيفة، إن 
“حزب الل�ه يمتلك 170 ألف صاروخ وقذيفة 

صاروخية، تشمل مقذوفات قصرية املدى غري 
ه�ة، وصواريخ بعيدة امل�دى، وصواريخ  موجَّ
يص�ل مداها إىل أكثر من 300 كيلومرت، فضالً 

عن مئات الطائرات الهجومية بدون طيار”.
وأوضح�ت الصحيفة، أن ح�زب الله نجح يف 
 ،)PGMs( تصني�ع ذخائ�ر دقيق�ة التوجي�ه
وب�ات يمتل�ك اآلن ع�رشات م�ن الصواري�خ 
هة بدقة، وستس�مح هذه القدرة لحزب  املوجَّ
الله بتنفيذ رضبات يف أي رصاع مستقبيل مع 

تل أبيب، واس�تهداف األصول االس�رتاتيجية 
العليا يف الكيان.

وتابعت الصحيفة العربي�ة، أنه يمكن لحزب 
إىل 4000 مق�ذوف  إط�الق م�ا يص�ل  الل�ه 
يف الي�وم، مقارن�ة بإجم�ايل أق�ل م�ن 4000 
صاروخ تمَّ إطالقها طوال فرتة املواجهة التي 
اس�تمرت 34 يوماً يف عام 2006. وقدرته عىل 
إطالق نريان أرض – أرض أكرب من قدرة %95 

من جيوش العالم.

المراقب العراقي/ بغداد...
التلغراف  كش�ف تقرير لصحيفة 
أن  األربع�اء،  الربيطاني�ة، 
الس�عودية ارس�لت فريق�ا امنيا 
رسيا مكونا من عرشة اش�خاص 
حي�ث قدم�ت طلًب�ا غ�ري ع�ادي 
للحكوم�ة النرويجي�ة بالحصانة 

الدبلوماسية للفريق.
وذكر التقري�ر ان ”الفريق االمني 
املتمت�ع بالحصانة الدبلوماس�ية 
املنتقدي�ن  اح�د  وراء  يس�عى 
لسياس�ات ويل العه�د الس�عودي 

بحس�ب   ، س�لمان  ب�ن  محم�د 
مصادر إعالمية نرويجية”.

الحكوم�ة  طل�ب   ” ان  واض�اف 
الس�عودية يف صي�ف ع�ام 2018 
الدبلوماس�ية  الحصان�ة  بمن�ح 
للفري�ق االمن�ي ق�د ت�م رفض�ه 
إرس�ال  أرادت  الس�عودية  ان  و 
ع�رشة رج�ال يف مهم�ة رس�مية 
إىل النروي�ج، و كان�وا حراس أمن 
بالس�فارة يرغب�ون يف الحص�ول 

عىل حصانة دبلوماسية”.
وتابع أن ”أحد املنتقدين البارزين 

ل�ويل العه�د املقي�م يف املنف�ى يف 
ح�ذر  البغ�دادي  اي�اد  النروي�ج 
الطل�ب  م�ن  هن�اك  الس�لطات 
الس�عودي ، كم�ا تلق�ى البغدادي 
تحذيرا م�ن وكالة االس�تخبارات 
املركزي�ة االمريكي�ة م�ن تهدي�د 
محتم�ل ض�ده م�ن قب�ل اململكة 

السعودية”.
واوض�ح البغ�دادي أن�ه “يخ�ى 
م�ن  متبادل�ة  اتهام�ات  توجي�ه 
الس�عودية ض�ده وض�د أرست�ه، 
لك�ن اململك�ة تنف�ي ذل�ك، فيم�ا 

الحكوم�ة  باس�م  املتح�دث  اك�د 
الحصان�ة  طل�ب  النرويجي�ة 
الس�عودي لكنه قال إن�ه لم ُيمنح 
إال لواحد من أفراد األمن العرشة”.

وب�ني البغ�دادي أن�ه يخ�ى عىل 
س�المته وأن الق�وات الس�عودية 
ربما س�عت الس�تهدافه ألنه كان 
صديًق�ا لخاش�قجي، حي�ث ت�م 
تقدي�م طل�ب الحصان�ة يف نفس 
العام الذي اغتالت فيه الس�عودية 
جم�ال  املع�ارض  الصح�ايف 

الخاشقجي“.

المراقب العراقي/ متابعة...
ح�ذر تقرير ملنظمة االغذية والزراع�ة التابعة لالمم املتحدة )فاو( أن 
من املرجح أن يعيش خمس�ة ماليني يمني عىل بعد خطوة واحدة من 

املجاعة العام املقبل.
وقالت الوكالة األممية يف بيان موجز ُنرش عىل حس�ابها الرسمي عىل 
تويرت إن ”أكثر من نصف إجمايل س�كان اليمن قد يتجهون أكثر نحو 

الجوع يف عام 2021“.
وأض�اف البي�ان أن “م�ا يقدر بنحو 50 ألف ش�خص سيعيش�ون يف 
ظروف ش�بيهة باملجاعة يف الدولة العربية املبتالة بالنزاع طوال العام 

املقبل”،
حيث أش�ارت منظمة األغذية والزراعة إىل أن “الدعم الفوري مطلوب 
بش�كل عاجل إلنقاذ اليمن فال تزال اس�تجابة األم�م املتحدة قارصة 

وممولة بنسبة 49 باملائة فقط”.
وتابع أن ”مجلس االمن الدويل اعرب عن قلقه من التصعيد العسكري 
وانع�دام األمن الغذائي يف اليمن وأكد أعضاء املجلس التزامهم بعملية 
سياس�ية ش�املة داخل البالد والت�زام املجتمع الدويل الراس�خ بدعم 

سيادة اليمن ووحدته واستقالله وسالمة أراضيه”.
وواص�ل أن ”االعضاء أعربوا ع�ن قلقهم من التقييم الجديد لتصنيف 
مراحل األمن الغذائي املتكامل، والذي ينص عىل أن 13.5 مليون يمني 
معرض�ون لخطر املجاع�ة ويواجهون بالفع�ل انعداًما ح�اًدا لألمن 
الغذائ�ي، وأن الرقم قد يرتفع إىل 16 مليوًنا عىل األقل بحلول حزيران 

من عام 2021.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت الدفاع الروس�ية أن روسيا س�تضع راداراً جديدا من طراز 

“كونتينري” يف رشق شطرها اآلسيوي.
وُح�دد ع�ام 2024 موع�دا لبدء عمل ه�ذا الرادار الذي س�يقع يف 
مقاطعة آمور، وس�توكل إليه مهمة مراقبة أجواء الرشق الرويس 

واملناطق املتاخمة له يف املحيط الهادئ.
وتضع روسيا الرادار الجديد من طراز “كونتينري” يف هذه املنطقة 
ملواجه�ة م�ا يظهر هن�اك من تحدي�ات أمنية منها تزايد نش�اط 

الطريان الحربي األمريكي.
وق�ال مص�در عس�كري يف ترصي�ح خ�اص ل�”س�بوتنيك” إن 
الوظيف�ة األساس�ية لهذا ال�رادار تتلخص يف تش�ديد الرقابة عىل 
املحور االس�رتاتيجي الرشقي وهو ما تقتضيه جملة أسباب منها 
ازدياد نش�اط الطريان العسكري األمريكي، مضيفا أن هذا الرادار 

سيبارش مهمته القتالية يف مقاطعة آمور يف عام 2024.
وم�ا يعرف باس�م “كونتين�ري” رادار متميز يس�تطيع أن يرى ما 
ُيخبئ�ه األفق ويبعد عن حدود روس�يا بأكثر م�ن 1500 كيلومرت 

وعىل مختلف االرتفاعات.
وقد بدأ الرادار األول من طراز “كونتينري” العمل يف إقليم موردوفيا 
يف وس�ط ش�طر روس�يا األوروبي ملراقبة املجال الج�وي ألوروبا 
الرشقي�ة والجزء األك�رب من أوروب�ا الغربية والش�مالية وبعض 

بلدان منطقة الرشق األوسط.

خمسة ماليين يمني على بعد 
خطوة من المجاعة

روسيا تشدد الرقابة على 
الطيران األميركي

الكيان الصهيوني يتالعب بأرواح 
الفلسطينيين وفق »صفقة رخيصة«

المراقب العراقي/ متابعة
وتؤّكد حركة “حم�اس” أّن نتنياهو 
ما زال يتهرب من اتخاذ قرار يف ملف 
تب�ادل األرسى، ويتالع�ب بمش�اعر 
عائ�الت الجنود، فيما زعم�ت القناة 
ال��13 العربّي�ة، نق�اًل ع�ن مصادر 
مرصي�ة، أّن القاه�رة دع�ت الكيان 
الغاص�ب وحماس إلج�راء مباحثات 
غ�ري مب�ارشة يف م�رص ح�ول عق�د 
جدي�دة،  أرسى  تب�ادل  صفق�ة 
وأوضحت املصادر أّن مس�ؤويل العدو 
الصهيون�ّي أدركوا أّن ه�ذه الفرصة 
أحادّي�ة ول�ن تتك�رر، ووافق�وا عىل 
دع�وة م�رص، للتفاوض م�ع حركة 

حماس بالقاهرة.
ويف ظل عدم الت�زام الكيان الغاصب، 
باإلجراءات الوقائّي�ة ملكافحة تفيّش 
س�جون  داخ�ل  كورون�ا  ف�ريوس 
أّن  إىل  الع�دو  إع�الم  أش�ار  األرسى، 
الحديث ي�دور عن صفق�ة يتم فيها 
تقدي�م التطعيم ض�د كورونا لقطاع 
غ�زة، وحت�ى اآلن ال يوج�د أي تقدم 
باملوض�وع، وربم�ا س�يحدث خالل 

األيام القادمة.
وب�نّي اإلع�الم الصهيون�ّي، نقالً عن 
مص�ادر أمنّيٍة وصفه�ا بأّنها رفيعة 
الكي�ان  أّن  أبي�ب،  ت�ل  يف  املس�توى 
نق�ل مؤخرًا ل�”حم�اس” عن طريق 
م�رص مقرتحاً جديداً بش�أن صفقة 
التب�ادل، يتضّمن اإلف�راج عن أرسى 
أحي�اء تحدده�م س�لطات االحتالل، 
ومساعدات طبية ملواجهة “كورونا” 
بغ�زة، مقاب�ل اإلف�راج ع�ن األرسى 

الصهاينة املوجودين يف غزة.
“هآرت�س”  صحيف�ة  ادع�ت  كم�ا 
يف  تق�دم  إح�راز  ت�ّم  أن�ه  الع�ربّي، 
لتب�ادل  املب�ارشة  غ�ري  املفاوض�ات 
األرسى واملفقودين بني كيان االحتالل 
وحماس يف األس�ابيع األخرية، وتقّدر 
أّن  الصهيونّي�ة  األمني�ة  املؤسس�ة 
فرص التوصل إىل صفقة قد تحسنت. 

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة 
ع�ىل املحادث�ات، قولها إّن ت�ل أبيب 
ل�ن تس�مح باإلف�راج ع�ن األرسى 
الذي�ن قتل�وا إرسائيلي�ني كجزء من 
الصفق�ة، مدعية أّن�ه إذا تّم التوصل 
إىل اتفاق فسيشمل وقف إطالق النار 
طوي�ل األمد، م�ع تعه�د “حماس” 
باالمتناع عن النش�اط العنيف ومنع 
التنظيمات الفلس�طينية األخرى من 

إطالق صواريخ من قطاع غزة.
الف�ريوس  انتش�ار  بداي�ة  ومن�ذ 
املس�تجد، عملت م�ا تس�مى »إدارة 
مصلح�ة الس�جون« التابع�ة للعدو 

الصهيون�ّي ع�ىل نرش الف�ريوس بني 
األرسى ع�ن طريق اإلهم�ال املمنهج 
التعقي�م  أدوات  كاف�ة  وس�حب 
وال  الزنازي�ن،  داخ�ل  والتنظي�ف 
يخف�ى عىل أح�د حجم املعان�اة التي 
الفلس�طينيون  األرسى  يعيش�ها 
م�ن  ب�دءاً  الع�دو،  س�جون  داخ�ل 
ظروف االعتق�ال ولي�س انتهاء عند 
مس�ألة انعدام البيئة الصحية داخل 
الزنازين املكتظة باألرسى، إضافة إىل 

االنتهاكات الجسيمة بحقهم.
ويف هذا الخصوص، تحدث املسؤولون 
االعتق�ال  أّن  م�راراً  الفلس�طينيون 

اإلدارّي يمثل »س�يفاً مس�لطاً« عىل 
رقاب األرسى الذي�ن ال توجد ضدهم 
أّي تهمة، مش�دداً عىل أّن ما تس�مى 
»إدارة مصلح�ة الس�جون« تعم�دت 
إصابة األرسى بف�ريوس كورونا من 
خالل اإلهم�ال املمنهج وس�حب كل 
أدوات التعقي�م والتنظي�ف من داخل 
الزنازي�ن، إضاف�ة إىل ع�دم قيامهم 
بأّي إجراء وقائ�ّي بعد اعتقال أرسى 
ج�دد وزجه�م بنف�س الزنازي�ن مع 
أرسى قدام�ى وه�و م�ا ش�كل بيئة 
فيم�ا  الف�ريوس  النتش�ار  خصب�ة 
بينه�م، وحذروا بش�ّدة م�ن خطورة 

وضع األرسى داخل سجون االحتالل 
الصهيونّي.

ويعتقل الكيان الصهيونّي الغاشم ما 
يزيد عن 4700 فلسطينّي يف سجونه، 
بينه�م أكثر م�ن 700 مري�ض و41 
س�يدة، إضاف�ة إىل أّن ع�دد املصابني 
م�ن األرسى الفلس�طينيني بفريوس 
كورونا داخل سجون االحتالل يتزايد 
بشدة، اس�تناداً فقط إىل األرقام التي 
تنرشها وس�ائل اإلع�الم، ناهيك عن 
األرق�ام الحقيقّية الت�ي تتكتم عليها 

إدارة السجون التابعة للعدو.
ويحتج�ز الكي�ان الصهيون�ّي حياة 

الفلسطينيني بأكملهم إلطالق رساح 
يس�تغل  فيم�ا  الصهاين�ة،  األرسى 
س�وء األوض�اع يف قط�اع غ�زة م�ن 
الناحي�ة الصحية وانتش�ار فريوس 
كورونا ال�ذي تتعمد ت�ل أبيب زيادة 
رسعة تفشيه للضغط عىل القيادات 
الفلس�طينية لتبادل األرسى، يف ظل 
الحص�ار الخانق عىل األه�ايل هناك، 
ناهيك عن األوضاع الصحّية الكارثّية 
الكيان،  للمعتقل�ني داخ�ل س�جون 
وإرصار س�لطات االحتالل عىل عدم 
القيام بإجراءات وقائّية تمنع تفيّش 

فريوس كورونا.

على وقع االنتهاكات الصهيونية المتكررة، نفت حركة المقاومة اإلسالمّية في فلسطين “حماس”، وجود تقدم 
في ملف صفقة تبادل األسرى مع االحتالل، بعد ادعاءات بعض وسائل اإلعالم العبرّية عن وجود تقدم في ملف 

صفقة تبادل األسرى مع الحركة.
وقال المتحدث باسم “حماس”، حازم قاسم إّن ما يروجه اإلعالم الصهيونّي حول الحراك في ملف تبادل األسرى، 

محاولة من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو لتعزيز حضوره الشخصّي ألّي انتخابات متوقعة، مضيفًا في ذات الوقت 
أّن هذا الحديث اإلعالمّي ال أساس له من الصحة، فال جديد في هذا المسار، على حّد تعبيره.

اللقاح مقابل تبادل األسرى
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أّدى الموقع الجغرافي لبالد الشام، التي تختزل الحّيز الجغرافي لسوريا الطبيعّية، دورًا أساسيًا في تشكيل بنيتها 
التاريخّية والثقافّية والسياسّية، فموقعها في قلب العالم القديم جعل منها أخطر بقعة جغرافية فيه، وخصوصًا أنها 

محاطة بهضبة األناضول التي تمتد إلى الشواطئ الشمالية للبحر األبيض المتوسط، إضافة إلى الهضبة اإليرانية مع 
االمتداد العراقي،

بقلم/ أحمد الدرزي 
ووادي النييل الباحيث عن تأمين أمنه يف 
البوابية الّشيمالية املفتوحة علييه، وهي 
مناطق مولّدة لدول مركزّية قوّية ذات بعد 
إمرباطورّي واسيع تنظر كّل منها إىل بالد 
الشيام كنقطة حاسيمة يف تقريير دورها 
اإلمرباطوري الحاكم عىل مسيتوى العالم 
القدييم، ميا تيرك آثياره يف طبيعية البنية 
السياسّية الهّشة لقواها التي تشّكلت مع 
إنتاجها أسس الحضارة اإلنسانية، فغابت 
الّدولية املركزّيية عين الحضيور بفعلهيا 
تعددّيية  محلّهيا  وحلَّيت  اإلمرباطيوري، 
سياسيّية ملمالك صغرية ال قدرة لديها عىل 
االسيتمرار إال بتحالفيات هشية، ما مّكن 
القوى اإلمرباطورية الكربى من اجتياحها 
والسيطرة عليها والتناوب عليها، بدءاً من 
اإلمرباطورية الفارسية يف العام 572 ق.م، 
ميروراً باإلغرييق والروميان والبيزنطين 
والرتك، وانتهياًء بالعثمانيين الذين ذوت 
قوتهيم بفعيل االنهييار الداخيي والعامل 

الغربي.
تركت االجتياحيات اإلمرباطورية املتتالية 
التي اسيتمرَّت أكثر من 2500 عام آثارها 
يف البنية الديموغرافية للبالد، فرتافقت مع 
انزياحات سيكانية متنوعة املشيارب، تم 
استيعابها ضمن اإلطار الحضاري الثقايف 
للبالد، إىل أن سييطر عليها الطابع العربي 

األخري بفعل اإلسالم.
بيدء مالميح  السيوريون ميع  اسيتيقظ 
االنهييار العثماني، والدخيول الغربي لكل 
مين بريطانيا وفرنسيا ومزاحمية أملانيا، 
عيىل واقع جديد لم يألفوه بفعل 400 عام 
من الغيزو العثماني لبالدهم، ليكتشيفوا 
من جديد هشاشية جغرافيتهم السورية، 
ويبيدأوا البحيث عن إطار جدييد لهويتهم 
يحمي كياناتهم السياسيية التي كانت يف 
طور البيزوغ، فاندفعيوا إىل إيجاد هويات 
أوسيع منهم تسيتطيع أن تؤمن الحماية 
لهم، فخرجت املدرسة األساسية للقومية 
العربيية قبيل أية منطقة عربيية، وانترش 
مفهيوم األمية السيورية كذليك الهويية 
األمميية التيي تتخذ مين موسيكو مركزاً 
لالستقطاب والحماية، إضافًة إىل استمرار 
اإلسيالمين يف البحث عن الهوية والخالفة 

اإلسيالمية والعودة إىل بناء دولة الخالفة، 
ما قاد إىل رصاع سييايس كبري بن املدارس 
األربيع يف أواسيط القيرن امليايض، والذي 

استمرَّ لثالثة عقود.
رغم حسيم تيار الهويية القومية العربية 
املسيار العام لسيوريا الجدييدة منذ العام 
1963، فيإن واقيع الحيال لم يكين بهذه 
السيهولة التيي يمكين أن نتصوَّرها، فقد 
انفجر الرصاع بن اإلسيالمين والقومين 
بشيكل أسيايس يف العام 1964 من القرن 
املايض، ويفيِ العيام 1979 بعد املجزرة التي 
قادها إبراهيم اليوسيف وعدنان عقلة من 
تنظيم الطليعة املقاتلية يف حركة اإلخوان 
املسلمن يف مدرسة املدفعية يف حلب، والتي 
استمرت بتداعياتها حتى العام 1985، ثم 
ليعيود االنفجار مرة ثالثية يف آذار/مارس 
2011، واليذي ما زال مسيتمراً حتى اآلن، 
وأيقظ معه كل الهويات القومية والدينية 

والطائفية.

زال  وميا  كان  اليرصاع،  حياالت  كل  ويف 
لليدول اإلقليميية املحيطة بميا تبقى من 
سيوريا الطبيعية دور أسيايس يف إشيعال 
القيوى  بتوجييه مين  الهوييات،  صيدام 
الوالييات املتحيدة،  الغربيية، وخصوصياً 
التي اسيتطاعت اسيتثمار واقع االنقسام 
الهوياتي غري املعلن منذ أكثر من 50 عاماً.
أثارت مؤخراً خطبية الجمعة التي ألقاها 
وزير األوقاف السيوري محمد عبد الستار 
السيد يف طرطوس عاصفة من االنتقادات 
يف وسيائل التواصيل االجتماعي، وتصدت 
مجموعية كبرية مين النخب السيورية ملا 
تكلّيم بيه، ليظهر من جديد أّن السيورين 
بعيد الحرب التي ُشينَّت عليهم اسيتعادوا 
الخالف حول مسألة الهوية الجامعة لهم، 
بعيد أن ظّنيت األغلبيية الكبيرية منهم أّن 

األمر حسم بال رجعة.
وعيىل الرغيم مين أّن اليرصاع يف سيوريا 
وعليها لم يرسيم بعد آفاقياً للخروج مما 

تتعرَّض ليه، فإن هذه الظاهيرة املتجددة 
تنبئ بيأن املخاطر املرتّتبة عيىل بقاء هذا 
االنقسام سيتسّبب باملزيد من الرصاعات 
يف ما بعد، وخصوصاً أّن سيوريا عادت إىل 
سياحة رصاع دويل وإقليميي كبيري بفعل 
االسيتدارة الرتكية نحو الرشق، بعد إغالق 
أبيواب االنضميام إىل االتحياد األوروبيي، 
واسيتثمارها الهوية اإلسالمية يف تمددها 
القومي، بما يتشارك مع املصالح الغربية 
يف تهديد الصن وروسيا ومحارصة إيران، 
وانفيالت اليدور اإلرسائييي الباحيث عن 
ريادته وأمنه للمنطقة، بفعل تسليم مرص 
دورهيا اإلقليمي لي«إرسائيل« بعد اتفاقية 
»كامب ديفيد« يف العام 1979، واالندفاعة 
اإليرانيية بعيد احتالل العيراق للوصول إىل 
البحير األبييض املتوسيط، وتبّنيهيا ليكّل 
الغربيي  للميرشوع  املقاومية  الحيركات 
ولي«إرسائيل« يف فلسطن ولبنان والعراق 
واليمين، إضافية إىل تحالفهيا الوجيودي 

مع سيوريا املهددة بما تبقيى من حّيزها 
الجغرايف الطبيعي.

كل ذليك دفيع الدولة العميقية يف الواليات 
السيوري  الداخيل  تفجيري  إىل  املتحيدة 
باسيتخدام القيوى املحليية التيي ترتبط 
بالقيوى اإلقليميية املتعددة، وباسيتثمار 
كبري للهوييات ما دون الوطنيية، ما أعاد 
سيوريا إىل سيياقها التاريخيي كسياحة 
رصاع أساسيية لتحدييد األدوار اإلقليمية 

والدولية.
تسيتمر سيوريا يف خوض اليرصاع دفاعاً 
عن بقائها ووجودها ودورها مع حلفائها 
الذيين يشياركونها الرؤيية ويتعرضيون 
للتهدييدات نفسيها، وهذا يفيرض عليها 
إعيادة النظير لبناء الداخل السيوري وفق 
رؤية سياسية جديدة مانعة لعودة رصاع 
لتداخيل  الكاميل  اإلدراك  ميع  الهوييات، 
الهوييات وامتداداتها، فهل سينرى ذلك يف 

قادم األيام؟

بقلم/منير البشير الساعدي 
إن ترصيحيات ويليامز األخرية بشيأن األوضاع 
يف ليبيا أثارت مجموعة من التسياؤالت التي لو 
تتبعناهيا و حللناها،  لوصلنا للفاعل الحقيقي 

لكل األزمات الليبية. 
بيدأت مبعوثة األمم املتحدة سيتيفاني ويليامز 
ترصيحهيا األخيرية بلهجة عنيفة و شيديدة و 
كأنهيا الفاثق الناطيق يف ليبيا، فبيدأت كالمها 
بتذكري الليبيين الرافضن للتبعيية و الوصاية 
الدوليية عىل ليبييا لتقول لهيم بأن ليبييا التي 
كانت تحتفل بإجيالء القواعد األجنبية من عىل 
أرضهيا هيا هي اآلن تحيت سييطرة 10 قواعد 
عسيكرية أجنبية يف كل عميوم البالد لتؤكد بأن 
أطراف الرصاع يف الغرب الليبي و الرشق الليبي 
تحركهم و تسييطر عليهم قيوات أجنبية ، فال 
تتشيدقوا عىل شيعبكم باسيم الوطنية الليبية. 
ثيم وجهت كالمها للشيعب الليبيي - املضحوك 
عليه ممن يعتربون أنفسهم والة أمره - فقالت 
أيهيا الشيعب الليبيي إن أوضاعكم السياسيية 
واالجتماعيية و االقتصادية سييئة و سيتزداد 
سيوءا إن ليم توافقيوا عيىل ميا يرييده منكيم 
الالعبون الدوليون، فإنه سييتم إذاللكم يف قوت 
أطفالكم و تعليمهم و كل مسيتقبلهم،  فقالت 
يف هيذا السيياق من حديثها متناسيية السيبب 
الرئييي الذي جعل البالد تيؤول إىل ما آلت إليه 
و أن هيئية األميم املتحيدة هيي رشييك أصيل 
يف صناعية األزميات الليبية املتعاقبية »تدهور 

الظروف االجتماعية واالقتصادية يف ليبيا« 
 و أردفيت قائلية »وجيود 20 ألفاً مين القوات 
األجنبيية واملرتزقية يف البالد« لتقيول بأن ليبيا 

اآلن تحيت سييطرة دول و منظميات إجرامية 
دولية - من أجل رسقة ما بقي من أموال الدولة 
الليبية لتدخل ليبيا ضمن الدول املدين لصندوق 
النقد الدويل و ميا أدراك ما صندوق النقد الدويل 
- باسيتخدام مرتزقة مين الداخل و الخارج ، و 
أن القرار السييايس السييادي يف ليبيا ليس لدى 

الليبيون. 
فقد كانت هذه الكلمة خالل االجتماع االفرتايض 
الثاليث، ضمن الجولة الثانية من ملتقى الحوار 
السييايس الليبي )املفروض عيىل الليبين، مثله 

مثل اتفاق الصخريات(. 
ليبييا الييوم أصبحيت رهينية ليدى هيئيات و 
منظميات دوليية تتحكيم فيها و تسييطر عىل 
أدوات القيرار و مصيادر املال فيهيا، فمندوبي 
األميم املتحيدة هيم مجيرد موظفين يتبعون 
أجهيزة القرار الدوليية و ينفدون ميا يؤمرون 
بيه، مع سيعي كال منهيم لفرض خطية عمله 
عيىل ليبيا و جعلهيا تابعة ومنتدبية بالطريقة 
التي يراها هو و أجهزتيه التابع لها، باإلضافة 
إىل سعيهم لالسيتفادة املادية من األزمة الليبية 

قدر املستطاع.  
ترصيحيات ويلياميز األخرية يمكين وصفها  ) 
تهدييدات أكثر مين كونها تحذييرات ( فهي ال 
ترييد أن تخيرج من األزمية الليبيية كما خرج 
غسيان سالمة اللبناني  ، إنها تسعى إىل تحقيق 
مكتسيبات و إنجيازات عىل املسيتوى الدويل و 

الشخيص فقط.  
فقد طرحت أيضا مشكلة و أزمة الكهرباء التي 
تعانيي منها ليبيا نتيجة للتدمري املمنهج ألغلب 
محطيات الكهربياء و البنيية التحتيية للدولية 
الليبيية بافتعال الحيروب و الرصاعات الدولية 
عيىل ليبيا باسيتخدام أيادي محلية منذ تسيعة 
سنوات . ما طرحته ويليامز كان بمثابة رسالة 

تحذير رصيحة لألدوات املحلية لتقول لهم نحن 
صنعناكيم و نحن ندمركم، كما أنها تذكر أبناء 
الشيعب الليبي املغدور به و تقول له تذكر أزمة 
الكهربياء و االظيالم التام يف الصييف املايض - 
التيي ظهرت حقيقتها اآلن بأنها كانت محاولة 
إذالل و إخضياع للشيعب الليبي – سيتتكرر يف 
الشيتاء، يف محاولية لدفعهم ليإرساع بتقديم 
التنيازالت، والتوافق حول حل يرسع بتشيكيل 
سيلطة تنفيذية منتدبية، ُتمهد لحكيم انتداب 

طويل األمد.  
حاوليت ويليامز رفع من مسيتوى تهديدها و 
وعيدهيا بحديثهيا عن قيوت املواطن البسييط 

، فتحيدث عين املشيكلة املرصفيية يف البيالد و 
االنقسام الحاصل و كيف أثر هذا االنقسام عىل 
املواطن بنقص السييولة النقدية يف مكان دون 
آخر، أليس باسيتطاعة ويلياميز إن أرادت هي 
و داعميهيا مين الالعبن الدولين حل املشيكلة 
املرصفية لفعلوا ذلك ، و لكن هم يريدونها بهذه 
الطريقية لكي يمهيدوا لدولية فيدرالية بحكم 
انتداب تابع لهم، ألنهم ببسياطة ليبيا كنز عي 
بابيا اليذي كانوا يبحثيون عنه. أليم تكن هناك 
دول تعاني التقشيف قبل  2011؟!  إنها األموال 
الليبيية املجميدة يف مصارف تلك اليدول. أليس 
حري بالسييدة ويلياميز و داعميها أن يصدروا 

أوامرهيم لتابعيهيم حتى يتوقفوا عين افتعال 
األزمات يف ليبيا.  

ستيفاني ويليامز اسيتخدمت أسلوب الصدمة 
مع املواطن حتى يشيعر بأنها هي املنقدة لبالد 
سياهم يف تدمريهيا كل من يتصدرون املشيهد 
الليبي ) الدويل واالقليمي و املحي (، باستخدام 
أدوات عربيية محليية مصنوعية مين الخارج 

االستعماري.  
فهي وضعت الشيارع الليبي يف مواجهة نفسه 
لكي يتم إعادة تدوير أدواتها املحلية، و ذلك من 
خيالل صنع حكومة مؤقتة أخرى و مدة سينة 
و ربما سنوات من الحكومات املؤقتة و افتعال 

األزمات.
وسيبق للمبعوثية األممية باإلنابية أن رصحت 
»كما تعلميون، لقيد انقرضيت الديناصورات، 
والديناصورات السياسيية، وبرصاحة ستواجه 
مصري االنقراض ذاته، يف حال لم تثبت أهميتها« 
، يف هيذا الترصييح تكلميت عين ديناصيورات 
الديناصيورات  بينميا   ، جهودهيا  أفسيدت 
الحقيقيية موجيودة معهيا يف حوارهيا الرباق 

لتسويق حكومة االنتداب.  
و ختميت ويليامز كالمها بزييادة الضغط عىل 
املواطين  بالحديث عن جائحية كورونا ، حيث 
ملحيت يف معنيى حديثهيا بأنيه لن تسيتطيعوا 
اسيتجالب اللقاح إن لم توافقوا عن هذه اآللية 
الختييار الحكومة - املختيارة من قبل، يف دوائر 

صنع القرار الغربية - املنتدبة.  
و أنا أتابيع حديث مدام ويلياميز تذكرت كلمة 
قالها يل الربوفيسيور العراقي عي جاسم وادي 
سنة 2013 » يا ابني إن بالدكم ستمر بأزمات و 
مشياكل مفتعلة ، ستبدأ من التفريق العنرصي 
و خليق الفتين و الحروب الداخليية ، ثم انعدام 
السييولة يف املصيارف بالتوازي مع رفع سيعر 
الرصف واسيقاط العملة الليبية، مما سييؤدي 
إىل زييادة جنونية يف األسيعار وغالء املعيشية،  
بعد ذلك تأتي مرحلة الكهرباء و االنقطاع التام 
املتكيرر يف فصيي الصيف و الشيتاء«  فقلت له 
مين أيين تعلم ، هذا علمه عند الليه ، فرد عي » 
كل امليؤرشات تقول بأن سييناريو ما حصل يف 
العيراق سييحصل يف ليبيا، و أزيدك من الشيعر 
بيت بأنه سييتم وضع ليبيا تحت حكم االنتداب 

الغربي«.
ها هيي كلماتيك يا بروفيسيور » عي جاسيم  
وادي »  الحيت يف أفق األزمة الليبية . لكن أقول، 
بأن أبناء املختار سيفيقون و إن طال السبات. 

سوريا وصراع الهويات

تصريحات ويليامز حول األوضاع في ليبيا بين التهديد و التحذير  

 

ال يوجيد أي عراقيي رشيف غيور عيىل وطنه وشيعبه والتضحيات التي 
قدمها الوطن والشيعب طيلة الفرتة   الحصار عىل بالدنا ، كان يرغب يف 
وقيوع األحداث  داعيش يف بعض املحافظات نتيجية املؤامرة التي قادها  
البارزاني وشييوخ السياحات  الفتين وامريكا ، إال أولئيك الهمج الرعاع 
وأبواق الشقاق والنفاق من النفعين واملستغلن الذين أزعجهم البقاء يف 
الصف الوطني موحدا ،  جائوا بداعش للتآمر عىل الوطن والشعب ومدوا 
أيديهيم للداعش وتحالفوا معهيم يف الوقت الضائيع ، الوقت الذي كانت 
فييه قوى   وبات النرص  حقيقا ومتاحا بإذن الله ، هؤالء األوغاد   الذين 
اعتربهم شيخصيا وهذه وجهية نظري بأنهم أكثر قبحيا ووضاعة  من 
أولئيك الذين أعلنيوا تأييدهم  لداعش وألتحقيوا بصفوفه وتم ضمهم إىل 
قائمية نزالء فنادقه يف  اربييل واألردن ، فخونة وعمالء لداعش اللحظات 

واملراحل األوىل لداعش أظهروا أنفسهم ، وبانوا عىل حقيقتهم ، .
لين نخيوض يف التفاصييل والجزئييات ، فاملهيم حصل وهيو وأد الفتنة 
، وإسيقاط وإفشيال آخير مليرشوع ارهيارب أوراق إرسائييل  وامريكا 
والسيعودية بفضيل الله وتأيييده ومن ثيم املواقف البطوليية والوطنية 
لألجهيزة األمنيية و الحشيد ورجيال العشيائر والرشفياء مين مناطق 
الغربيية املتحيررة ، والتعاميل والتعياون الحضاري واملسيؤول من قبل 
سيكان املحافظات الغربيية ، واإلدارة الناجحة لهيذه املرحلة ، كل تلكم 
العوامل أسيهمت يف اعالن النرص عىل  داعيش والقضاء عىل فتنة داعش 
وقطيع دابرها يف وقت قيايس بحجم قوة داعش ، وهو ما شيكل صدمة 
وصعقية قوية ومؤملة لقوى  االسيتكبار والتي كانت تمني نفسيها بأن 
تسيهم هذه الفتنة يف إسيقاط العاصمة وتمكينها من رقاب  العراقيون 
والسييطرة عىل ثرواتهم وبسيط النفوذ والهيمنة عليهيم ، والعودة بهم 
لنظام الوصاية والتبعية ألشباه الرجال من  امريكا والسعودين   ، وبعد 
وأدهيا وقطع دابرها ، فإن املسيؤولية اليوم تتعاظم عىل القوى الوطنية 
املناهضة  لداعش واإلرهاب ، التي باتت مطالبة بتطبيع األوضاع يف البالد 
، وترمييم  مناطيق الغربية مثل املوصيل   و ترميم الصيف الوطني لتلك 
املناطيق  واليرشوع يف معالجة كافة تداعيات وآثيار  داعش والعمل عىل 
تعيز الثبيات الوطني يف مواجهة اإلرهاب  ،  حتيى نتمكن للوصول إىل  بر 

األمان .
باملختيرص املفيد، املرحلة الراهنية تتطلب جملة من الخطيوات العملية 
غيري القابلة للتأجيل والتسيويف والتي من شيأنها قطيع الطريق أمام  
ظهور تنظيمات  ارهابية  للتفكري يف سيناريو جديد لتأجيج  مخططات 
إرهابية من جديد ويف مقدمة هذه الخطوات ، التأكيد عىل التحي بالحزم 
يف التعاميل مع أي عنارص خارجة عىل القانيون ، مع التأكيد عىل ضبط 
النفس ، وحسن التعامل مع اآلخرين ، ومراعاة خصوصياتهم وقناعاتهم 
، واالبتعاد عن الغرور وتصفية الحسيابات الشيخصية ، وعدم التعرض 
للممتليكات الخاصية ، والعمل عىل طي صفحة امليايض ، وفتح صفحة 
جديدة ،وإعالن العفو العام عن الذين لم تلطخ  أيديهم  بدماء العراقيون 
، والتحيي بالحكمية والعقالنيية ، يف هيذه املرحلة نحن فيهيا أحوج إىل 
تطييبهيا وتنقيتها ، ، ليتسينى لنا بعد ذلك بناء الدولية  عراقية الحديثة 
واملتطورة ، الدولة املسيتقلة القرار واإلرادة ، الدولة املحفوظة سيادتها ، 
وكرامتها ، وعزتها ، الدولة التي ال وصاية وال انتداب عليها ، الدولة التي 
تعمل لخدمة شيعبها ، وتسيخر كل طاقاتها وثرواتهيا وإمكانياتها من 
أجله ، دولة املؤسسيات التي ال سيلطة فيها وال هيمنة لحزب أو جماعة 
أو طائفية أو مذهيب أو قبيلة أو أرسة أو فرد عىل اإلطيالق ، الدولة التي 
كان ينشدها  الشهداء الحشد الشعبي وقواتنا االمنية بخصوص الشهيد 
عي رشم والشهيد حيدر املياحي  وكل شهداء هذا الوطن املعطاء ، الذين 
قدموا أرواحهم يف سيبيل الليه والوطن عىل طريق التحرر واالنطالق نحو 

بناء الدولة املدنية الحديثة التي طال انتظارها .

أعالن النصر ومتطلبات المرحلة

بقلم/محمد كاظم خضري 

الخميس 17كانون االول 2020 
العدد 2483 السنة العاشرة

كتــــابــــــــات
بقلم:د.رعدهادي جبارة

كلنا نمارس النقد يف حياتنا اليومية؛النقد 
لألشيخاص والظواهير واالشيياء. ولكننا 
يف الغاليب نميارس االنتقياد او االنتقيام 

^حيناً^وليس النقد .
فالنقيد لغًة: هيو تمييز الدراهيم وغريها 

والكشف عن صحيحها وزائفها.
االشيخاص  دراسية  اصطالحياً:  والنقيد 
واألعمال واالشيياء والكشف عما فيها من 
جوانيب ]القيوة أو الضعف[ وتشيخيص 
]الجميال أو القبيح[ ثيم إصيدار األحكام 

النقدية عليها.

  ولنأخيذ مثالً يف حياتنيا املعارصة:«رشب 
الخمير« وهو مين أقبح االفعال وأشيدها 
حرميًة وهو حيرام بإجماع املسيلمن وال 

نقاش يف ذلك.
  لكين لفت نظيري يف اآليية الكريمة التي 
تحيرّم رشب الخمر أن الله عز و جل حتى 
و هو يرييد تحريم الخمر و امليرس يتطرق 

اىل »نفع« فيهما ويستدرك قائال:
َما  يهيِ يِ ُقْل فيِ *}َيْسأَُلوَنَك َعنيِ الَْخْمريِ َوالَْمْيرسيِ
يِْثُمُهَما أَْكرَبُ  ُع« ليِلنَّياسيِ َوإ يِْثيٌم َكبيِرٌي َو«َمَنافيِ إ

َما{* هيِ ن نَّْفعيِ ميِ
]البقرة/اآلية 219[

  وهيذا يجسيد لنيا طريقة النقيد البناء و 
املنصف.

فربنيا و رغم أنه ينهانا عين رشب الخمر 
النجس وينبهنيا اىل حرمته ،لكنه يف مورد 
النقيد والتقييم املنصف يقيول )قل فيهما 

إثم كبري و *«منافع«* (.
وليم يقل )لييس يف الخمير اال اإلثم الكبري 
و اليرر البالغ و النجاسية و املعصية و 

اإلنحراف(.
    وليو عكسينا ذليك عىل واقعنيا املعاش، 
فعندما نريد أن ننقد شخصا ما أو ظاهرة 
ميا ) كالتنظيم اإلسيالمي أو أحيد رموزه 

و شيخوصه( فعلينيا  أن نكيون منصفن 
و ال نسيّود الصورة ونمارس التسيقيط و 
اإلنكار ألي جوانب إيجابية أو فوائد عملية 
،حالية و مستقبلية، يف التنظيم اإلسالمي 
]أوصيكميا بتقيوى الليه و نظيم أمركم[ 
كميا يقول اإلميام عي عليه السيالم الذي 
يُت الَقلَْب  يقول كذليك] َعَجباًي َوالليهيِ ي ُيميِ
ن اْجَتيِماعيِ هُؤالَءيِ الَقوْميِ َعىَل  َوَيْجليِيُب الَهمَّ ميِ
ُكْم!![. عندما  ُكْم َعيْن َحقِّ ليِهيْم،  َوَتَفرُّقيِ َباطيِ
يكيون العقيالء والواعيون بصيدد تقييم 
قضيية معينة او زعيم ما فإنهم يطرحون 

اإليجابيات و السلبيات.

  قال تعاىل يف ثالث سور:
*}َواَل َتْبَخُسوا النَّاَس أَْشَياَءُهْم{*

]االعراف/85[
]والشعراء/183[

]و هود/85[
   ثيم ينهيى الله أن يكيون للحب والبغض 

مدخلية يف النقد و التقييم و العدل: 
 *}َوال َيجريَِمنَُّكم َشَنآُن َقوٍم َعىٰل أاَّل َتعديُِلوا 

اعديِلوا ُهَو أَقرَُب ليِلتَّقوٰى{*
]سورة املائدة/اآلية 8[

والتقيييم  النقيد  يف  آخير  عميي  درس    
املنصف:

الُم َكاَن َمَعُه  يَس َعلَْيهيِ السَّ )رسيول الله عيِ
َن الْحواريين، و َكاَن َذاَت َيوٍْم  اْثَنيا َعرَشَ ميِ
يَفيةيِ َكلٍْب أَْنَتَنْت  َسيائيِرًا َمَعهم َفأََتْوا َعىَل جيِ
ْم َحتَّى  هيِ َفَهيُؤالءيِ الَّذيِيَن َمَعيُه أََخيُذوا بيِآَنافيِ
يَس فلَْم َيْفَعْل. ا َسيُِّدَنا عيِ اْجَتاُزوا الَْكلَْب، أَمَّ
يَفَة: َما  َفَقاُلوا َبْعيَد أَْن َتَجاَوُزوا َهيذيِهيِ الْجيِ

. أََشدَّ ُنْتَن َهَذا الَْكلْبيِ
. يَس ع: وَما أََشدَّ َبَياَض أَْسَنانيِهيِ َفَقاَل عيِ
َفَقاُلوا لَُه: َيا َنبيِيَّ اللَّهيِ َكْيَف َتُقيوُل َهيَذا؟!!

!(فلنكن  َفَقاَل: أُريِيُد أَْن ال أَُعوَِّد ليَِسانيِي الذَّمَّ
إيجابيين يف تقييمنيا ،و لنعطيي طاقية 

إيجابية يف أقوالنا وكتاباتنا.

التقييم 
والنقد 

المنصف 
: وَما َأَشدَّ 

َبَياَض 
َأْسَناِنِه!



قبل أن يقرأ أحدكم، شيئاً مّما أكتبه يف هذه الزاوية، فإنني ال أعني 
مهند جعاز بيشٍء، بقدر ما أعنيه من شعور األلم الذي ينتابني وأنا 
اكتب وربما هاجمتني الحرسة فيما سأقول، فاملنتخب ليس خيار 
القب�ول والرفض، بقدر ما هو حرص ومس�ؤولية ورشف التمثيل 
ل�ه ما بعده رشف، وأنا هنا ال أقّيم وطنية أي ش�خص وقيمة حّبه 
للعراق، لكنني أتحدث عن حالة من حاالت كثرية، شّخصتها وحان 

موع�د الكتاب�ة عنه�ا!
فبني مؤيد ومعارض لفكرة االبتعاد املُقِنع، وبني ُمتفق مع الطرح 
وب�ني مناه�ض لقضي�ة التواج�د املُخرّي، أصب�ح تأري�خ الالعبني 

املغرتب�ني العراقي�ني خ�ارج الب�الد يف ُعن�ق زجاج�ة!
املفاج�أة التي س�ّجلها ترصي�ح الالع�ب مهند جع�از، املغرتب يف 
صفوف ن�ادي هامارب�ي الذي ينش�ط يف الدوري الس�ويدي لكرة 
الق�دم، برفضه تمثيل منتخبنا الوطني يف االس�تحقاقات القادمة، 
لم يكن مألوفاً فقط، ب�ل كانت صدمة حقيقية للردود التي توالت 

ولم تنته!
تلك الردود والتعليقات لألمر اصابتني بالدهشة، جرّاء اعتبار قيمة 
الوطن أقّل من ذلك اإلرصار عىل الترصيح والتمس�ك به، فاألمر لم 
يكن إشاعة، بل كان مرّصحاً به من قبل األخ باسل كوركيس املدير 
اإلداري للمنتخ�ب، مثلما كان التفاعل إيجابياً مع قرار مهند، أكثر 
من امتالكنا للش�عور بخيبة األمل لذلك الق�رار الخطري، والذي قد 

يصل اىل أن يكون ُعرفاً ُتبنى عليه إصالحات الحال يف قادم األيام!
نعم.. احرتم قرار مهند جعاز، الش�خيص، لكّنني أقف بالضد معه 
تماماً لكون األمر ُيعني مصلحة وطن وُمهّمة بلد وُسمعة منتخب 

وقيمة العراق وعراقته وتاريخه الذي يمتد 
آالف الس�نني، حت�ى مهما كانت أس�بابه 
وظروفه ووضعه، فالالعب هو عراقي أباً 
عن جد، وسبق وأن مّثل منتخبات الفئات 
العمرية وهو ثروة وطنية، حتى وأن كان 
يقط�ن خارج ح�دود البالد، نع�م الالعب 
موهوب ول�ه تأثريه ومكانت�ه محفوظة 

ومحرتم�ة مهم�ا تبدّل�ت األح�وال!
علين�ا الي�وم أن نق�ف عند العلّ�ة يف قرار 
مهند، املترّسع والغامض، وأن نجد الدواء 

لداٍء طويل وعميق، هّز كياناً ُمهّماً ومؤثراً أس�مه املنتخب الوطني 
العراق�ي، مثلم�ا علين�ا أن نوقف ه�ذا املّد الحاصل ض�د املغرتبني 
والتفرق�ة التي يواجهونها من قبل ترس�انات وجيوش الكرتونية، 
تس�قط هذا وترفع من ذاك، تهّز من الع�ب وتدعم العب آخر، وأن 
نش�ّخص ما يح�دث تجاه العب�ني يملكون إمكانيات ومس�تويات 
جي�دة، تعّزز تواجدهم مع تش�كيلة املنتخب م�ن حظوظه وترفع 

من شأنه فنياً وتزيد من قدراته!
ويف تص�ّوري الش�خيص إنن�ي ل�ن أجد أكث�ر من وص�ف )الكذبة 
الحقيقي�ة( ملا يحدث م�ن واقع مؤلم لالعبني ُيعتق�د أن مكانتهم 
محفوظ�ة حاله�ا م�ن ح�ال العب�ي الس�وبر الس�تار م�ن الذين 
يتواج�دون يف دورين�ا املمت�از، أو حتى أولئ�ك املحرتفني من طينة 
بش�ار رس�ن، أو غريه م�ن العبني يرفعون اس�م وس�معة الالعب 

العراقي خارج الوطن!
بالع�ودة اىل ق�رار مهند جع�از، اس�تغربت من كمية ال�ردود التي 
أحدثها خرب رفضه تمثيل املنتخب، وأكثرية التعليقات أجمعت عىل 
أن ق�رار الالعب كان صائباً، بل ج�اء حفاظاً عىل قيمته واحرتامه 
الس�مِه، بينما أثن�ى األغلبية عىل رأي�ه، بمقابل التندي�د واالنتقاد 
م�ن جرّاء س�وء التعام�ل أو اإلهم�ال املتعّمد، مذكري�ن بما حدث 
مع العبني س�ابقني، بينما بقي القلّ�ة القليلة يصمدون ويعتربون 

الوطن أهم من أي يشء آخر!
تخّيل�وا أن األقلي�ة تدافع عن الوطن، والنس�بة األك�رب تهتم بأمر 
الالع�ب وقراره ال�ذي اعت�ربوه صحيحاً وس�ليماً وج�اء يف وقتِه، 
تص�ّوروا اىل أي مدى وصلنا مع الوط�ن والوطنية، وعن أي نقطة 
نتح�ّدث، نواج�ه بعضنا يف قضية محس�ومة، تختل�ف فيها اآلراء 
وتتباع�د فيها وجهات النظ�ر، الوطن والوطني�ة، تفعل ما تفعل، 
م�ع أنن�ا ال نتكلّم عن س�قوط اآلراء، برغم أن عائل�ة الالعب أبدت 
اس�تغرابها وإنزعاجه�ا وأحبطت، وربما ث�ارت ثورتها تجاه قرار 
أبنه�ا املوه�وب، مهند، س�يما أن القرار قراره، غ�ري أن الدفاع عن 

سمعة الوطن رشف ما بعده رشف!
أقول.. أحياناً يكون االرتقاء مبّكراً اىل القّمة نعمة فضيلة، وأحياناً 
يكون السقوط اىل الهاوية نهاية ملن يعتقد أنه أعىل شأناً من يشء 

أسمه الوطن!
أخرياً.. فالوطنية، شعور وإحس�اس ومسؤولية.. الوطنية انتماء 

وُحب وقدر ال يغرّيها يشء مهما كان ومهما حدث!

نقمة املغرتبني ونعمتهم!؟ إدارة الميناء تنتقد قرار لجنة المسابقات 
وتعدها مجاملة للفرق االخرى

عمار ساطع

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
الخميس 17كانون االول 2020 العدد 2483 السنة العاشرة

انتق�دت ادارة ن�ادي املين�اء ق�رارات لجن�ة 
لالتح�اد  التطبيعي�ة  الهيئ�ة  يف  املس�ابقات 
العراق�ي بكرة الق�دم، معتربة انه�ا »تجامل 

أندية عىل حساب اخرى«.
وقررت لجنة املسابقات تغيرَي توقيت مباراة 
الزوراء وامليناء ضمن الجولة التاسعة لدوري 
الك�رة املمتاز من الس�اعة الثامن�ة والنصف 

مساًء إىل الساعة الرابعة والربع عرًصا.
وذك�رت ادارة املين�اء أن »ادارة ن�ادي امليناء 
تس�تغرب تغيري توقيت مباراته امام الزوراء 
لحساب الجولة التاسعة من الدوري املمتاز«.
واع�رب رئيس الهيئة االداري�ة للنادي محمد 
جاب�ر عن »اس�تنكاره للتعام�ل املجحف من 
قبل لجن�ة املس�ابقات يف الهيئ�ة التطبيعية 
الت�ي تعم�ل عىل مجامل�ة اندي�ة معينة عىل 

حساب البقية«.
واضاف »ن�ود ان نلفت عناية الجميع كنا قد 
طلبنا تعديل توقيت مباراة امليناء والصناعات 
بس�بب سوء االحوال الجوية يف البرصة والتي 
ادت اجهاد الالعب�ني، وجوبه طلبنا بالرفض 
واالهمال ولم تكلف املس�ابقات نفسها بالرد 
حتى عىل كتابنا، واليوم نجدها مقادة حسب 
رغب�ات االندي�ة وتعم�ل ع�ىل تنفي�ذ كل ما 

تطلبها«.
وختم جابر حديثه ان »الكادر التدريبي ابدى 
اس�تغرابه وامتعاضه م�ن التغي�ري واعتربه 

عدم احرتام للنادي وجماهريه.
من جهة اخرى انته�ى ارتباط الالعب حمزة 
عدنان بنادي امليناء، بقرار من ادارة السفانة.
وق�ال مص�در يف الهيئ�ة االدارية للن�ادي ان 
»الالع�ب حم�زة عدنان ق�رر مغ�ادرة نادي 

امليناء وفسخ عقده بالرتايض«.
واوض�ح ان »س�بب مغ�ادرة عدن�ان يع�ود 
اىل خ�الف بينه وب�ني مرشف الفري�ق جهاد 
طاهر”، مش�رياً اىل ان “عدنان بدأ البحث عن 

فريق جديد«.
يذك�ر ان املين�اء ال يم�ر بافض�ل حاالت�ه يف 
املوس�م الج�اري وتراجع�ت نتائجه بش�كل 

ملحوظ.

بالجه�از  املس�اعد  امل�درب  ق�ال 
الفني لنفط الوس�ط، لؤي صالح، 
إن فريقه س�يواجه الق�وة الجوية 
بش�عار النقاط الثالث، والتش�بث 
بص�دارة الرتتيب، الي�وم الخميس 
يف ملع�ب النج�ف الدويل، لحس�اب 
ال�دوري  م�ن  التاس�عة  الجول�ة 

املمتاز.

وأض�اف ص�الح، »املب�اراة مهم�ة 
للطرفني، ففريقنا يسعى لإلمساك 
بالص�دارة، بعد التع�ادل يف املباراة 
والق�وة  الطلب�ة..  أم�ام  املاضي�ة 
الجوي�ة دخ�ل يف دوام�ة النتائ�ج 

السلبية، ويبحث عن مخرج«.
تمام�ا  جاه�ز  »الفري�ق  وأردف: 
للمباراة، باس�تثناء غي�اب الالعب 

مصطفى عبد الجليل، الذي أصيب 
يف مباراة النفط«. 

وأش�ار إىل أن أوراق الفريقني باتت 
مكش�وفة، بعد م�رور 8 مباريات 

من الدوري.
يذكر أن نفط الوسط، يحتل املركز 
األول يف ال�دوري العراق�ي، برصيد 

17 نقطة.

صالح: سنواجه الجوية سعيًا للتشبث بالصدارة

تغيير موعد مباراتين في الدوري الممتازالسليمانية تحتضن بطولة المتقدمين للمصارعة 

التطبيعية تسعى إلقامة مباراة دولية
 بملعب مدينة الصدر

ق�ررت الهيئ�ة االداري�ة لن�ادي 
عق�د  فس�خ  الري�ايض،  اربي�ل 
بق�رار  محرتفي�ه  م�ن  اثن�ني 
فن�ي. وق�ال املنس�ق االعالم�ي 
للنادي ريبني رم�زي إن »الهيئة 
االداري�ة لن�ادي اربي�ل، ق�ررت 
فس�خ عق�د املحرتف�ني ويلي�ام 
تواله وس�اريوس وع�دم اكمال 

مشوارهم مع الفريق«. واوضح 
ان »الق�رار ج�اء بتوصية وقرار 
فني من املدرب رادان كاس�انني، 
ال�ذي ابلغ االدارة بع�دم حاجته 
اليناس�بان  كونه�م  لالعب�ني 
طريقة لعب الفري�ق«. يذكر ان 
الالعب�ني انضما اىل اربيل يف فرتة 

االنتقاالت الصيفية املاضية.

اعل�ن االتح�اد ال�دويل بكرة الس�لة 
»فيب�ا«، عن قائمة ه�دايف التصفيات 

املؤهلة لكأس آسيا 2021.
وتص�در القائم�ة نجم املنتخ�ب الوطني 

العراقي ديماريو ميافيل�د القائمة برصيد 
94 نقطة، حصدها خالل اربع مباريات.

ويتف�وق مايفيل�د عن اق�رب منافس�يه، 
اللبناني وائل عرقجي بفارق 18 نقطة.

يذك�ر ان مايفيلد هو م�ن اصول أمريكية 
وه�و من تول�د 23 أي�ار 1991 ويلعب يف 

الهجوم.

أك�د اياد بني�ان رئي�س الهي�أة التطبيعية التح�اد الكرة ان 
التطبيعي�ة ترتقب افتت�اح ملعب مدينة الص�در يف منطقة 
الحبيبية بالعاصمة بغداد، بغية مفاتحة االتحاد اآلسيوي 
لك�رة الق�دم الس�تحصال املوافقة عىل اس�تقدام منتخب 

أجنبي ملواجهة منتخبنا الوطني عىل ارض العراق.
وقال بنيان إن االتحاد فاتح اتحادات دول مختلفة بش�كل 
ش�فهي للحضور اىل بغداد، مش�ريا اىل ان موافقات مبدئية 
حصل�ت من بعض االتحادات للحض�ور اىل العراق وخوض 

مباراة ودية يف يوم افتتاح ملعب مدينة الصدر.
ولف�ت إىل أن التطبيعي�ة تجري مح�اوالت اخرى مع 

االتح�اد اآلس�يوي إلقناع�ه برف�ع الحظ�ر عن 
الس�تضافة  االخ�رى  الكروي�ة  مالعبن�ا 

مباري�ات وبط�والت دولي�ة، الس�يما 
بعد ع�ودة األوضاع املس�تقرة للبلد 

وامتالكن�ا مالع�ب عىل مس�توى 
عال.

كش�فت لجن�ة املس�ابقات يف االتح�اد العراق�ي لكرة 
الق�دم، عن غي�اب 6 العبني من أندي�ة مختلفة ضمن 
منافس�ات الجولة التاس�عة من ال�دوري املمتاز، التي 

تنطلق اليوم الخميس، بسبب البطاقات امللونة.
وس�يغيب عن صف�وف الكهرباء، الثنائ�ي نياز مغديد 
واملحرتف الغاني أس�ن منساه، فيما يغيب عن الحدود 
رضا ن�رص الله، وم�ن الصناع�ات الكهربائي�ة يغيب 
سيف عيل، ومن امليناء أحمد خالد، فيما سيغيب أحمد 

نور من فريق القاسم.
من جهة أخرى، قررت لجنة املس�ابقات، تغيرَي توقيت 
مب�اراة ال�زوراء واملين�اء، ضمن الجولة التاس�عة من 
الس�اعة الثامن�ة والنصف مس�اء إىل الس�اعة الرابعة 

والربع عرًصا.

كم�ا تم تغي�ري توقيت مب�اراة نفط الب�رصة وزاخو، 
من الس�اعة الرابعة والربع عرصا، إىل الساعة الثامنة 

والنصف مساء، املقرر لها يوم الجمعة املقبل.

اعل�ن االتح�اد العراق�ي املرك�زي للمصارعة، عن 
اقامة بطول�ة اندية العراق للمتقدم�ني لفعاليات 

الحرة والرومانية يف السليمانية.
وق�ال هادي مه�دي واجد عضو اتح�اد املصارعة 
ان االتح�اد ح�دد موع�دا اخ�رياً النط�الق بطول�ة 
اندي�ة الع�راق لفئة املتقدم�ني لفعالي�ات )الحرة 
والروماني�ة( الت�ي س�تقام يف قاعة كلي�ة الرتبية 
الرياضي�ة يف الس�ليمانية للمدة م�ن العرشين اىل 

الرابع والعرشين من الشهر الحايل.
وأض�اف واجد ان »املؤتمر الفني س�يعقد يف اليوم 
األول بينم�ا س�يكون انطالق منافس�ات البطولة 
لفعالي�ة الح�رة يف الي�وم الذي يليه، ع�ىل أن تقام 

نزاالت الرومانية يف اليوم الثالث من البطولة«.
وأش�ار إىل ان البطول�ة ستش�هد اختي�ار الالعبني 
االفضل يف ضوء النتائج لتمثيل املنتخب الوطني يف 

االستحقاقات الدولية املقبلة.

أربيل يفسخ عقد محترفين 

ديماريو 
يتصدر قائمة

هدافي التصفيات 
بكرة السلة



أشاد الفرنيس زين الدين 
زي�دان، املدير الفني لري�ال مدريد، 

بمواطنه كريم بنزيما، عقب االنتصار بنتيجة 
)3-1( عىل أتلتيك بيلباو، خالل مواجهة الفريقني 
يف إطار منافسات الجولة ال� 19 من عمر الليجا.

وق�ال زيدان خ�الل ترصيح�ات نقلتها صحيفة 
ماركا »لقد عانينا لكن يف النهاية حصدنا النقاط 
الثالث، وهي املباراة الرابعة عىل التوايل التي نفوز 

بها، وهي ميزة لالعبني، الفوز كان مستحًقا«.
وأض�اف »ع�دم التن�اوب رغ�م ضي�ق الجدول؟ 
س�تعلقون ع�ىل كل ما أفعل�ه، أفعل م�ا أرى أنه 
يتوجب القيام به، الجميع ُيشارك وكلهم يريدون 
اللع�ب، األهم هو أن نواصل ما نقوم به، وس�عيد 
بالنقاط الثالث«.وتاب�ع »بنزيما أفضل مهاجم يف 
تاريخ فرنس�ا؟ بالنس�بة يل نعم، ألن�ه أظهر ذلك، 
ومع ريال مدريد لعب أكثر من 500 مباراة وس�جل 
األه�داف وأرقام�ه تتحدث عن�ه، وبالنس�بة يل هو 
األفض�ل، وذلك واضح ج�ًدا«.وأردف »دائما نعاني يف 
الليج�ا، صحيح واجهن�ا املزيد م�ن الصعوبات، ليس 
علين�ا أن نتحدث كث�ًرا عن املباراة، ال�يء املهم هو 
حصد النقاط، عىل الرغم أننا كنا أقل ذكاًء، لكن حني ال 

تلعب جيًدا، عليك أن تحصد النقاط«.
وأت�م »بنزيم�ا أصبح العًب�ا أكثر إنج�اًزا، وهو ليس 
مهاجًم�ا رصيًح�ا، فه�و ال ُيفكر فقط يف التس�جيل 

ولهذا أحبه، ُيسجل عند الرضورة.

كشف تقرير صحفي إيطايل، عن إمكانية عقد صفقة 
تبادلي�ة بني إنرت ميالن وأتاالنتا، يف املركاتو الش�توي 
املقبل.ويس�عى األرجنتيني أليخاندرو جوميز »بابو« 
قائ�د أتاالنت�ا، إىل مغ�ادرة الفريق، بعد توت�ر عالقته 
باملدير الفني جيان بيرو جاس�ريني.وحاول النرص 
الس�عودي، ضم جوميز يف املركات�و الصيفي املايض، 
إىل أن الالع�ب فّض�ل االس�تمرار يف صف�وف الن�ادي 
اإليطايل.وبحس�ب صحيف�ة »كوري�ري ديال س�را« 
اإليطالي�ة، ف�إن جومي�ز ال يري�د االبتعاد كث�ًرا عن 
الكالتش�يو، يف الوقت الذي يتلقى فيه عروًضا ضخمة 
م�ن أمريكا وقطر.وأضافت الصحيفة، من املتوقع أن 
يش�هد كانون الثان�ي املقبل، رصاًع�ا قوًيا عىل ضمه 

من قبل قطبي ميالنو، إنرت وميالن.ومع ذلك، أش�ارت 
الصحيف�ة، إىل أن إنرت ق�د يكون األقرب إىل ضمه، ألنه 
س�يعرض الدنماركي كريس�تيان إريكسن يف صفقة 
تبادلي�ة.وال يش�ارك إريكس�ن م�ع أنطوني�و كونتي 
بصفة أساس�ية، بع�د أن خرج من حس�ابات املدرب 

اإليطايل، وبات رحيله أمرًا غر قابل للتغير.
وأوضح�ت الصحيف�ة، أن الصفقة التبادلي�ة قد تتم 
حت�ى ول�و عىل س�بيل اإلع�ارة، عىل أمل أن تتحس�ن 

الظروف لكال الالعبني يف الصيف.
إال أن املش�كلة الت�ي يمك�ن أن تواج�ه الصفقة، هي 
راتب إريكس�ن، الذي يص�ل إىل 7.5 مليون يورو، وهو 

رقم يتجاوز أجور أتاالنتا املعتادة.

يش�عر النرويجي أويل جونار سولسكاير، املدير الفني ملانشسرت 
يونايتد، بالغضب من ترصيح مينو رايوال، وكيل النجم الفرنيس 
ب�ول بوجبا، بأن األخر قد يغادر أولد ترافورد يف كانون الثاني 
املقبل.وبحس�ب صحيف�ة »مرور« الريطاني�ة، فإن غضب 
سولس�كاير س�ببه ه�و توقي�ت ترصيح�ات راي�وال، التي 
خرجت قب�ل املباراة الحاس�مة أم�ام اليبزي�ج، يف دوري 

ل  بط�ا أوروب�ا، والتي فاز بها األخر لي�ودع يونايتد البطولة، ما أ
امل�درب  تح�ت ضغط أكر.وتراجع رايوال بعدها عن ترصيحاته، وض�ع 

رحيل الالعب يف الصيف.ومع ذلك، قالت الصحيفة وقال إن م�ن املرجح 
موقف�ه تماًما، ويس�عى اآلن لبيع بوجبا خالل إن مانشسرت يونايتد غر 

أن سولس�كاير، غاض�ب م�ن الطريق�ة التي املركاتو الشتوي املقبل.وأكدت 
أي فرص�ة تعام�ل به�ا رايوال م�ع املوقف،  باغتن�ام  نادي�ه  إدارة  وطال�ب 

كانون الثاني.يف للتخل�ص م�ن ال�دويل الفرن�يس، 

بدأ جدول املباريات املرهق ألندية 
الريمرليج الك�رى، يف ترك أثره 
ع�ىل س�باق اللق�ب، قب�ل مباراة 
قمة الرتتيب عندما يحل توتنهام 
هوتس�بر املتص�در ضيف�ا ع�ىل 
ليفرب�ول، صاحب املرك�ز الثاني، 

ولكل منهما 25 نقطة.
لك�ن هن�اك 8 ف�رق، تفصلها 5 
نق�اط ع�ىل األكث�ر ع�ن ثنائ�ي 
املنافس�ني  الص�دارة، مع فش�ل 
التقليديني عىل اللق�ب يف االبتعاد 
بالقمة.وخ�ر تش�يليس، ال�ذي 
رجح مستواه يف بداية املوسم أنه 
سينافس بجدية عىل اللقب، أمام 
مضيفه وولفرهامبتون واندرارز 

صاحب املركز العارش )1-2(.
وه�ي ثاني هزيم�ة ع�ىل التوايل 
لفري�ق امل�درب، فران�ك المبارد، 

الذي سقط أيضا أمام إيفرتون.
وش�عر مانشس�رت س�يتي، الذي 
املدين�ة  قم�ة  يف  س�لبيا  تع�ادل 
م�ع مانشس�رت يونايتد، الس�بت 
املايض، بخيبة أم�ل عقب تعادله 
مجددا )1-1( بملعبه مع وس�ت 
ألبيون، صاحب املركز  بروميتش 
19.ولع�ب تش�يليس وس�يتي يف 
دوري أبط�ال أوروب�ا، األس�بوع 
امل�ايض، قبل الديرب�ي، ثم خاضا 

جولة أخرى من املباريات.
وق�ال المب�ارد إن�ه يش�عر ب�أن 
اإلرهاق، 
ن  كا

فريق�ه  أداء  يف  أساس�يا  عام�ال 
الباه�ت، خ�الل الش�وط الثاني، 
بعدم�ا لعب البل�وز 5 مباريات يف 

15 يوما، هذا الشهر.
وأض�اف »أك�ره ق�ول ذل�ك بع�د 
الهزيم�ة، ألنه يبدو كع�ذر.. لكن 
حت�ى يف أول 60 دقيق�ة، عندم�ا 
كنا الفريق األفض�ل، لم يكن هذا 
يشبه مس�توانا«.وتابع »سافرنا 
ث�م  وعدن�ا،  إيفرت�ون  ملواجه�ة 
سافرنا ملواجهة وولفرهامبتون، 
لكنن�ا جميعا يف القارب نفس�ه.. 
لدينا بع�ض اإلصاب�ات يف مراكز 
العدي�د م�ن  تجعلن�ي ال أج�ري 
ه�ذا  أتفه�م  لذل�ك  التغي�رات، 

الجانب من األمر«.
وق�ال إيل�كاي جندوج�ان، العب 
وسط س�يتي، الذي وضع فريقه 
يف املقدمة يف الشوط األول، قبل أن 
يعادل وس�ت بروميت�ش النتيجة 
ويكافح للخروج بنقطة، إن ثبات 
املس�توى أمر صعب املنال للعديد 
األملاني »من  الف�رق.وأردف  م�ن 
املس�تحيل تقريب�ا أن تجد فريقا 
واحدا عىل القمة، ويهيمن عىل كل 
يشء، خاصًة يف ظ�ل هذا الجدول 

من املباريات الذي ينتظرنا«.
أوروب�ا  يف  الف�رق  »كل  وواص�ل 
الف�وز  يف  صعوب�ات  تواج�ه 
لك�ن  الت�وايل..  ع�ىل  بمباري�ات 
هن�اك مس�ؤوليات ع�ىل عاتقنا، 
ويجب أن نفوز بهذه النوعية من 

املواجهات، خاصًة عىل ملعبنا«.
وم�ع اق�رتاب ف�رتة عي�د امليالد، 
املليئ�ة باملباريات يف املعتاد، يدرك 
جندوجان أنه ال توجد فرتة راحة 
يف األفق.وقال »نحن برش ولس�نا 
ماكين�ات، ونعان�ي أيض�ا.. ل�ن 
يصب�ح األمر س�هال يف األس�ابيع 

القليلة املقبلة«.

االندية الكبيرة تترنح تحت ضغط المباريات في البريميرليغ
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أك�د أوتم�ار هيتس�فيلد، امل�درب الس�ابق لبوروس�يا دورتموند 
األملاني، أنه ال يتفهم قرار إنهاء عقد السويري لوسيان فافر، 

املدير الفني السابق للفريق، معترا أنه »ليس هناك مرر«.
»بلي�ك«  لصحيف�ة  ترصيح�ات  يف  هيتس�فيلد،  وأض�اف 
الس�ويرية: »أعتقد أنه أمر مؤس�ف ع�دم منحه الفرصة 

لالستمرار«.
وأردف امل�درب الفائ�ز بلق�ب البوندس�ليجا ودوري أبطال 
أوروب�ا، م�ع دورتمون�د وباي�رن: »كن�ت مقتنعا بأن 
املناف�س األق�وى لباي�رن  دورتمون�د س�يكون 
ميون�خ، خ�الل ه�ذا املوس�م، تح�ت قيادته 

)فافر(«.
بإقالت�ه  باهظ�ا،  الثم�ن  فاف�ر  ودف�ع 
م�ن منصب�ه بع�د 24 س�اعة فقط من 
الهزيم�ة املذلة لدورتمون�د، عىل يد ضيفه 

شتوتجارت )5-1( السبت املايض.
وأش�ار هيتسفيلد إىل أنه »مندهش من رضوخ دورتموند 
للضغ�ط اإلعالم�ي، عملية اتخ�اذ القرار ب�دت متهورة 

بالنس�بة يل«، منوه�ا ب�أن الفري�ق نج�ح يف تص�در 
مجموعته بدوري أبطال أوروبا، األسبوع املايض.

وتابع: »إذا كان لديك فريق يافع وتروج للمواهب مثل 
دورتمون�د، 
يمك�ن  ف�ال 

لديك  يكون  أن 
يف ش�عور بأنك ستصبح  بط�ال 

الوق�ت ذات�ه.. به�ذه اإلس�رتاتيجية فإن 
اللق�ب ال يمك�ن أن يك�ون هدف�ا، خاصًة 

أن دورتمون�د عىل النقيض م�ن بايرن، يبيع 
أفضل العبيه مرارا وتكرارا«.

ويرى هيتس�فيلد أن الس�معة الجي�دة لفافر لم 
تتأث�ر، رغ�م كل ما ح�دث، معت�را أن »كل األبواب 

مفتوح�ة لفافر يف دول مث�ل أملانيا، فرنس�ا، إنجلرتا، 
وحتى يف األندية الكرى«.

األرجنتين�ي  يش�عر 
العب  زاباليتا،  بابل�و 
س�يتي  مانشس�رت 
بالقل�ق  الس�ابق، 
حي�ال مس�تقبل 
طن�ه  ا مو
ني�ل  ليو
مييس، 

قائد برش�لونة، ال�ذي يخوض 
فيما يب�دو موس�مه األخر مع 

الفريق الكتالوني.
وق�ال زاباليت�ا ع�ن ذل�ك، خ�الل 

»م�اركا«  لصحيف�ة  ترصيح�ات 
اإلس�بانية: »مانشس�رت سيتي هو 

أفضل م�كان ملييس.. إن�ه ألمر محزن 
أن نراه يف وضعه الحايل، لم أتخيل أبًدا أنه 

سيغادر برشلونة«.
وتابع: »الفريق )البارسا( ال يقدم 
مس�تويات جيدة، ويب�دو كما 
لو أنهم ال يس�تمتعون بكرة 

القدم«.
م�ا  »س�نرى  وواص�ل: 
س�يحدث م�ع مييس يف 
لديه  املوس�م،  نهاي�ة 
يف  مق�رب  صدي�ق 
مانشس�رت س�يتي، 
س�رجيو  وه�و 
عمل  كما  أجويرو، 
مع بيب من قبل يف 

برشلونة«.
»إنه�م  وأض�اف: 
بعضهم  يعرف�ون 
جي�ًدا،  البع�ض 
كما سينس�جم مع 
الفريق  لعب  طريقة 
ق�رر  إذا  بس�هولة.. 
الرحي�ل ع�ن  مي�يس 
واللع�ب  برش�لونة، 
ف�إن  مختل�ف،  بل�د  يف 
فريق  بالطب�ع  الس�يتي 

يمكنه االنضمام إليه«.

زاباليتا: مانشستر سيتي 
أفضل مكان لميسي 

تحدث الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون، عن مستقبله مع الفريق الفرنيس، 
يف ظل األنباء التي ربطته بالرحيل يف كانون الثاني املقبل، إما لرش�لونة 

أو لباريس س�ان جرمان.ويرتبط ديباي، بعق�د مع ليون ينتهي هذا 
املوسم، مما فتح باب االحتماالت حول رحيله يف كانون الثاني ، حتى 
ال يخ�ره نادي�ه مجاًنا يف الصي�ف.وكان الهولن�دي صاحب ال�26 
عام�ا، قريًبا م�ن االنتقال لرش�لونة يف املركات�و الصيفي املايض، 
قب�ل أن تتعطل الصفقة ألس�باب مالية.وقال ديب�اي يف ترصيحات 
نقلها موقع »le10sport« الفرنيس، رًدا عىل س�ؤال حول مستقبله: 

»برصاح�ة لدينا فريق رائع هنا )ليون(، ال أعلم ماذا س�يحدث العام 
املقبل«.وأض�اف ممفيس ديباي: »أنا قائد لي�ون، وموجود هنا للفوز 

باأللقاب واملباريات وألكون مهًما للفريق، هذا هو هديف الرئييس«.وأتم: 
»إذا بدأت يف التفكر يف مستقبيل حالًيا، من املمكن أن أفقد تركيزي، لذلك 

أنا أركز مع ليون بنس�بة 100%، وس�نرى ما سيحدث الحًقا، هذا ما قلته 
وما أقوله دائًما«.

ديباي يؤجل رحيله عن ليون سولسكاير يسعى للتخلص من بوجبا

زيدان: بنزيما أفضل 
مهاجم في تاريخ فرنسا

هيتسفيلد ينتقد إقالة دورتموند لفافر
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الثقافـي

الشاعر العراقي حيدر خشان يحل ثانيا في جائزة 
النفري لعام 2020 بـ »ما ناهز األسى« 

من بين »39« مجموعة شعرية عربية 

معروف الرصايف 

علم ودستور ومجلس أمة          كل عن املعنى الصحيح محرف

أسماء ليس لنا سوى ألفاظها            أما معانيها فليست تعرف

من يقرأ الدستور يعلم أنه               وفقا لصك االنتداب مصنف

ياقوم ال تتكلموا            إن الكالم محرم

ناموا وال تستيقظوا          ما فاز إال النوم

وتأخروا عن كل ما        يقيض بأن تتقدموا

ودعوا التفهم جانبا.           فالخري أن ال تفهموا

أما السياسة فاتركوا            أبداً وإال تندموا

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

االمام عيل ابن ابي طالب »عليه السالم »
املنص�ف كري�م والظال�م لئيم.• الحس�ود مغم�وم والظالم 
مل�وم.• الخضوع دن�اءه• ال تيسء اللف�ظ وإن ضاق عليك 
الجواب .• تكلموا تعرفوا ، فإن املرء مخبوء تحت لس�انه .• 
ال تق�ل م�ا ال تعلم ، بل ال تق�ل كلَّ ما تعل�م .• إذا تمَّ العقل 
نق�ص الكالم .• ينبئ عن عقل كل امرٍئ لس�انه .• يس�تدل 
ع�ى عقل الرجل بحس�ن مقال�ه .• ال يقوّم الس�فيه إالَّ مّر 
الكالم .• الصمت آية الحلم .• اللسان ترجمان العقل .• نعم 
قرين الحلم الصمت .• ال خازن أفضل من الصمت .• العاقل 

من عقل لسانه .
مت . • ال حافظ أحفظ من الصَّ

املراقب العراقي / القسم الثقايف 
أعلن�ت اللجن�ة املنظمة ل�� )جأيزة 
لع�ام  الش�باب  للش�عراء  النف�ري 
الراح�ل  الش�اعر  دورة   /  2020
تص�در  والت�ي  الن�ورس(  حبي�ب 
ع�ن مجل�ة الدرواي�ش يف امٔلانيا عن 
أسماء أصحاب املراكز الثالث االوىل، 
مبين�ة ان الش�اعر العراق�ي حي�در 
خش�ان فاز باملركز الثاني يف جأيزة 
النفري لع�ام 2020  عن مجموعته 
املوسومة »ما ناهز األىس« من بني ) 
39 ( مجموعة ش�عرية من مختلف 

الدول العربية .
وقال رٔييس تحرير مجلة الدراويش 
ترصي�ح  يف  كوت�ا  ه�الل  الش�اعر 
اللجن�ة  أن  العراق�ي(:  ل�)املراق�ب 
ترعاه�ا  الت�ي  للجأي�زة  املنظم�ة 
ل�دار  التابع�ة  الدرواي�ش  )مجل�ة 
الدراويش للنرش والرتجمة( واللجنة 
التحكيمي�ة للجأي�زة ، اعلن�ت ع�ن 
اصحاب املراك�ز الثالث االٔوىل ، حيث 
بل�غ ع�دد الفأيزي�ن اربعة ش�عراء 
تقاس�موا املراكز الثالث االٔوىل وجاء 
يف املركز االول ) ما تشظى من نشيد 
الس�ينغايل محمد  الكوخ( للش�اعر 
االٔمني جوب ، وح�ل يف املركز الثاني 
) ما ناهز االىٔس ( للش�اعر العراقي 

حيدر خشان ياس�ني ، فيما تقاسم 
املركز الثال�ث ) عندما يختلف طعم 
النهايات( للشاعر املوريتاني محمد 
يحي�ى ولد الحس�ن ، واملركز الثالث 
مك�رر )ذاك�رة الرق�ص( للش�اعر 

املوريتاني سيد محم صالح .
واش�ار كوت�ا اىٕل » أن الجه�د ال�ذي 
بذلت�ه لجن�ة التحكي�م ع�ى م�دار 
االٔش�هر املاضية كان كب�رياً ومحط 
تقدي�ر وإح�رتام للمهني�ة العالي�ة 
واالٔمان�ة والحرفي�ة يف التام�ل م�ع 
اول  ومن�ذ  الث�الث  الش�عر  ارضب 
ي�وم لوص�ول االٔعم�ال املش�اركة، 
وتألفت لجن�ة التحكيم من الدكتور 
م�ن  رايض  عب�د  حس�ن  الش�اعر 
الع�راق / رٔييس�ا وعضوية الدكتور 
الناقد إحس�ان التميم�ي  / العراق ، 
والش�اعر أحمد الش�ايب / تونس ، 
والشاعر واملرتجم رأيد أنيس الجيش 
 ، الس�عودية  العربي�ة  اململك�ة   /
والدكتور الشاعر رضا السيد جعفر 
/ الع�راق ، والدكتورة الناقدة خولة 

الزلزويل/ اململكة املغربية.
 ون�وه اىل أن اللجن�ة املنظمة منذ أن 
وصلته�ا االعم�ال املش�اركة والتي 
بلغ�ْت  ) 39 ( مجموع�ة ش�عرية 
من مختل�ف ال�دول العربية ووصل 

منها للقأيمة الطويلة 11 مجموعة 
ش�عرية وبعده�ا القأيم�ة القصري 
والت�ي ضم�ت 7 مجاميع ش�عرية 
حت�ى وصوله�ا للنتائ�ج النهأيي�ة 
تعاملت بمهنية وحرفية علية ودقة 
يف االلت�زام باملواعي�د الت�ي حددتها 
اللجن�ة املنظم�ة وأن النتأيج كانت 
متقارب�ة والتنافس عى أش�ده رغم 
خروج بع�ض املجاميع منذ االوهلة 

وصي�د  بتهوف�ن   ( ومنه�ا  االٔوىل 
الجماج�م ( و)فاكهة الثورة( اىل أن 
وص�ول القائم�ة القصري ه�و الذي 
س�هل االٔم�ر وأتضح�ت الرٔوية وتم 

إعالن النتيجة النهائية .
من جانبه قال مدي�ر دار الدراويش 
للننرش والرتجمة الش�اعر واملرتجم 
بدر السويطي يف ترصيح ل�)املراقب 
العراقي( :  إيمانا منا دار الدراويش 

للن�رش و الرتجم�ة بدع�م املواه�ب 
الش�ابة يف العال�م العرب�ي، نظمن�ا 
جأي�زة النف�ري لتش�جيع و تحفيز 
الش�عراء الش�باب وتبني مواهبهم  
وهذا لي�س بالجديد علينا كدار نرش 
فقبلها ُقمنا بالتكفل بطباعة منجز 
الكثري الشباب وعى نفقتنا الخاصة 
إيمان�اً من�ا برعاي�ة املواه�ب التي 

تحتاج اىل رعاية وتشجيع .

نح�ن حريص�ون ع�ى   « واض�اف 
االٕيف�اء بوعدن�ا ال�ذي قطعن�اه مع 
املس�ابقة والفأيزين وإننا نٔوكد هذا 
االٕلت�زام بن�رش الكت�ب و إرس�الها 
للفأيزي�ن بموعده�ا املُح�دد وم�ن 
اليوم سوف يكون هنالك العمل عى 
إكمال  وطباعة االعمال الفأيزة وفق 
ما يرتضيه الوقت الراهن والتزامات 

الدار.
وتاب�ع : ان املجل�ة بالتعاون مع دار 
الدراويش للنرش والرتجمة تسعيان 
دأيم�اً اىل م�د ي�د الع�ون للمبدعني 
الشباب، وقد سبق لدار الداويش أن 
الش�باب  املبدعني  بإحتضان  بادرت 
من خالل طباعة اكثر من عمل أدبي 
ودون مقاب�ل مادي م�ن أجل إزاحة 

العقبات أمام املبدع الحقيقي«.
ونوه اىل أن »املسابقة لكال الجنسني 
ومفتوح�ة عى جميع أنواع الش�عر 
وكان التقدي�م عليه�ا ب�دءاً من 15 
أيل�ول   15 حت�ى   2020 تم�وز/ 
وق�د اس�تقبلت املجل�ة ع�ر املوقع 
االٕلكرتون�ي جمي�ع االعم�ال ووفق 
الرشوط املنص�وص عليها وها هي 
النهائي�ة يف ش�هر  النتيج�ة  ُتعل�ن 

كانون االٔول املقبل كما وعدنا.
وأوض�ح أن املس�ابقة تتضمن عدة 

رشوط ل�م ولن 
تتخى عنها ايدا 
بينه�ا ااّل يزي�د 

عمر املشارك عن 
وأن  عام�اً،   35

تكون املش�اركات 
العربي�ة  باللغ�ة 

الفصح�ى، واال تك�ون 
منش�ورة  املقدم�ة  امل�ادة 

مدون�ة  اي�ة  يف  أو  ورقي�اً 
ألكرتوني�ة س�ابقاً، كم�ا ال 

يح�ق للفائزي�ن إضاف�ة أي 
تعديل عى العم�ل الفائز بعد 

إعالن النتائج.
ون�وه اىل أن مجل�ة الدراوي�ش 

دار  م�ع  وبالتع�اون  تتكف�ل 
والرتجم�ة  للن�رش  الدراوي�ش 
بطباع�ة االٔعمال الثالثة الفائزة 
لنفس�ها  وتحتفظ  باملس�ابقة، 

بحق�وق الطبع�ة االٔوىل من هذه 
االٔعم�ال، كم�ا يحص�ل كل فائز 

بأح�د املراك�ز الثالث�ة االٔوىل ع�ى 
30 نس�خة وتتعهد الجهة الراعية 
الدراوي�ش(  )مجل�ة  للمس�ابقة 

بالتعاون مع دار الدراويش بارٕشاك 
ه�ذه االٔعم�ال يف مع�ارض الكتاب 

التي تحرضها الدار.

اقامة مركز تسويقي لألعمال الفنية داخل وزارة الثقافة
احتضنت دأيرة الفنون العامة 
ن�دوًة حواري�ًة ناقش�ت فيها 

الفن املعارص يف العراق.
وش�ارك يف الندوة التي جاءت 
يف  املع�ارص  )الف�ن  بعن�وان 
واتجاهاته(،  أس�اليبه  العراق 
الدكتور سالم جبار، والدكتور 
محمود ش�ر تمخض�ت عنها 
إقامة مركز تسويقي لالٔعمال 

الفنية داخل الوزارة.
وقال الدكتور س�الم جبار : إنَّ 
التشكيل هو االٔبقى من جميع 
املخلفات البرشية، والتش�كيل 
بالحاضن�ة،  ينم�و  أن  الب�دَّ 
مضيف�اً : إنَّ يف الع�راق ع�دداً 
م�ن الفنانني التش�كيليني هم 
األكثر قياس�ًا بعدد الس�كان، 

وهذه عالمة مميزة. 
الفت�ًا اىل رضورة العم�ل ع�ى 
ادخ�ال الفن التش�كييل يف كل 
مهرج�ان  أنَّ  مٔوك�داً  بي�ت، 

الواسطي كانت له بصمًة. 
وقال الدكتور محمود ش�ر : 
إنَّ هناك انحس�ار يف القاعات 
الفني�ة العراقي�ة، وه�ذه هي 
اش�كالية كب�رية فض�اًل ع�ن 
عدم وج�ود الرعاية، مش�دداً 
اىل  نفتق�ر  نح�ُن  بالق�ول:   
ال  وأنَّ�ه  البرصي�ة،  الثقاف�ة 
يوج�د ف�ن ب�دون اس�تقراٍر 

 . اقتصاديٍّ
وتس�اءل ش�ر  :ه�ل يعق�ل 

فيه�ا  بغ�داد  مث�ل  مدين�ة 
اللوح�ات  لع�رض  قاع�ات 
محدودة«، مش�يداً بما قدمته 
دأي�رة الفنون العام�ة بتأهيل 

قاعاتها بشكل جميل.
وتابع ش�ر أنَّ دأي�رة الفنون 
ومهرج�ان  ج�ادة  العام�ة 
الواس�طي كان نقط�ة بداي�ة 

صحيحة. 
لدائ�رة  الع�ام  املدي�ر  أك�د  و 
الفن�ون العام�ة الدكتور عيل 

الفن�ان  أنَّ  العب�ادي،  عوي�د 
ومهرج�ان  ممي�ز  العراق�ي 
الواس�طي رغ�م كل املعان�اة 
تمكن�ا م�ن تنفي�ذ يشء ولن 
نتن�ازل عن العتبة التي وصلنا 

لها. 
الخط�ة  ضم�����ن  وأنَّ�ه   
إقامة  االس�رتاتيجية لل�وزارة 
مركز تسويقي لالٔعمال الفنية 
داخ�ل الوزارة يتم الرتويج لها 
، ث�مَّ ننطلق  بش�كٍل الكرتونيٍّ
بموض�وع امل�زاد يف بي�ع تل�ك 
الن�دوة  اللوحات.وش�هدت 
تس�أوالت  ط�رح  الحواري�ة 
أطلقها املش�اركون، محورها 
مت�ى تنتبه الدول�ة لدعم الفن 
التشكييل يف العراق، وهل واقع 
ه�ذا الفن يليق بالع�راق الذي 
ه�و رأي�د الف�ن التش�كييل يف 
الوطن العربي ومن املس�ٔوول 

عن ذلك.

املراقب العراقي / متابعة
عزي�زة  أح�الم  وراء  والج�ري   
املن�ال«. كانت ه�ذه ه�ي التعويذة 
الروائي�ة الت�ي أجراه�ا املؤلف عى 
لس�ان س�ارده الرئييس، لي�رر بها 
دواع�ي خ�روج الن�ص إىل التلق�ي، 
غ�ري أن أس�تاَذ الفلس�فة من�ري يف 
رحلة اس�رتجاعه هذا املس�ار الدال 
والطويل، ال يغفل مالبسات الذاكرة 
فيق�ول:  التموي�ه،  ع�ى  وقدرته�ا 
»أع�رف أن اس�تعادة حياتن�ا ب�أي 
شكل نختاره، ال تساعدنا عى حذف 
مقط�ع أو صورة م�ن فيلم الذاكرة، 
املش�تبك مع تفاصيل واستيهامات 
ال ندري من أين تنبثق«، بهذا الشكل 
أمامن�ا محكي�ات ومخفيات  يفتح 
العلبة الس�وداء القابع�ة يف أعماقه، 
ال�رأس،  مس�قط  إىل  ويس�تدرجنا 
فض�اء االنتم�اء األويل للهوية، التي 
»تبدأ واضحة، رنانة، قبل أن تس�لك 
مسارب االلتباس والتحول وتنحرس 

يف نطاق فقدان اليقني«.
من آي�ات نباهة وفرادة ه�ذا العمل 
أن بني�ة النص وهندس�ته تخدمان 
الره�ان الروائ�ي بش�كل مك�ني، إذ 
نحس كأنن�ا يف متاهة وجود رسدي 
وتجربة حياة متفلس�فة ال استقرار 
فيها وال ثبات، وهو ما تبغي الرواية 
إبالغه جماليا. من حيث الوفاء لروح 
النص الفلسفي التحلييل، بدأ السارد 

بصيغة األنا يف مقدمة تمهيدية حدد 
فيه�ا الحكاية/ األطروح�ة اإلطار، 
إذ من�ري رج�ل غ�ادر دبدو مس�قط 

رأس�ه متجها إىل فرنسا عام 1965، 
ثم ها ه�و يعود إليها بعد 47 س�نة 
من الغياب الكام�ل. يف هذه املقدمة 

يطرح الس�ارد األس�ئلة اإلش�كالية 
التي س�تنري أطواُر ال�رسد لبحثها 
وتحليله�ا، م�ن هن�اك يب�دأ من�ري 
كتابة مس�اره ببحث دواعي س�فره 
واختياره الحضوَر يف محيط وثقافة 

اآلخر.
يف الج�زء األول من الع�رض الروائي 
املعن�ون: » يف بالد األن�وار«، يعرض 
من�ري رحلة الولع املعريف إىل فرنس�ا، 
هناك حيث انخرط يف حومة النضال 
واملن�اخ الثق�ايف والس�يايس، حامل�ا 
بتحص�ني واس�رتجاع قي�م األنوار، 
ُمع�ّوال يف ذلك عى االتجاه اليس�اري 
التقدمي. وباالنتقال إىل الجزء الثاني 
من العرض الروائي املعنون »العودة 
إىل مس�قط الرأس«، تتناس�ل أسئلة 
املراجعة واملس�اءلة بعد م�ا يقارب 
نص�ف قرن م�ن التجرب�ة وااللتزام 
العضوي، يف النس�ق الثقايف الغربي. 
وص�وال إىل الخت�ام، يفت�ح الس�ارد 
املحموم بالفلس�فة األفَق اإلنساني 
الج�دل  ذل�ك  يف  ُمّتبع�ا  املش�رتك، 
الهيغ�يل، فم�ن فك�رة الول�ع التام 
بالغرب/األن�وار، إىل نقي�ض الفكرة 
بتأيي�د  الثان�ي  اإلب�دال  ومناقش�ة 
مرح�يل للولع بم�وروث األنا الثقايف 
بالط�رح  الخ�روج  ث�م  والقيم�ي، 
الثالث، ذلك األفق الحضاري املشرتك 
الذي يتصادى مع دعوات هومي بابا 

يف موقع الثقافة

هندسة البناء الروائي والكتابة في رواية »موت مختلف«
رحلت��ي  أرسد  أن  يف  كاس��حة  رغب��ة  »تغم��رين 
بطريق��ة ما، لتب��دو المراح��ل والقس��مات ماثلة 
بارزة، فتس��عفني ربما عىل أن اس��توعب مس��ارا 

خضع لالرتجال والزنوة،

نشاطات البيوت الثقافية في المحافظات »حقائق الحياة الصغيرة« اختالط 
مشاعر العراقي بأصوات القنابل 

ال أفضل من األحزاِن املؤقتة

أحتاجها رسا

 يف ضبط الوقت عى رشده 

وعلنا 

تتبادلها أيامي

 كي تطمنئ أن اس�مائها لم تغادر 

بعيدا 

وإنها يف فسحة

 لتتعل�م العصاف�ري القادم�ة من 

جهة الغد

 الحق ان األسماء روابط سقطت 

يف النوم والصدأ

كل اسم هو حصار عى حامله 

وما يتوفر االن  

كلمات تت�زود ب�األوراق واألفراح 

القدامى 

لتشن تفاوضا كاتما للوضوح مع 

األبتسامات الشخصية للقدر

عى األقل 

كي ال يتجشم

بعيض عناء غموض بعيض

كي ال تنتبه الظالل 

أن بعيض مهّجر اىل بعيض 

تبدو أيامي مخيمات 

عى رمال الرتقب 

قنديلها املنفى 

وزادها 

رساب مدّجن وقصائد مالحة 

ترّقب مرضج بنميمة الكلمات 

هي عيون الضباب عيل

تواقيع الخريف 

عى جذعي 

فما لهذا القلب 

ال يغ�ادر اىل جرأة مس�ّلمة ال بحة 

فيها 

ال يغ�ادر اىل أنث�ى غ�ري معنون�ة 

باملرايا 

ال يغ�ادر اىل قصيدة ملعونة برتف 

سيوران 

ما لهذا القلب ال ينحر

 هذا القلب 

وتنترص األحجية 

 حيدر االديب

املراقب العراقي / متابعة
صدرت عن منش�ورات املتوس�ط  � إيطاليا، الرواية الجديدة للرِّوائي العراقي لؤي 
حم�زة عبَّ�اس، بعنوان »حقائ�ق الحياة الصغ�رية«. وهي الرواية التي اس�تهلَّها 
الكات�ب بالت�ايل: »ال ُينص�ت الجرذ لحكاي�ة اإلنس�ان بتفاصيلها الحزين�ة غالباً 
واملفرحة أحياناً فحس�ب، بل يعيش فيها، ففي كلِّ حكاية جرٌذ ينّط من سطر إىل 
س�طر، ويقفز من معنى إىل معنى، لو نادي�ت الجرذان التي تحيا، منذ أول الخلق، 
يف ش�عاب القصص والحكاي�ات، لتبّددت القصص وط�ارت الحكايات مثل دخان 
تنفخ�ه الريح«.يفتت�ح الكات�ب لؤي حمزة عب�اس روايته، بهذا االس�تهالل الذي 
يضعنا يف املس�افة التي تبدو مزهوًَّة بالفانتازيا، لكنَّها تنبُش يف الحقائق الصغرية 
لحي�اِة العراق�ي، وتميض عر مس�الك ُمعتمة وأخ�رى قليلة الضوء؛ لتكش�َف ما 
يت�وارى خلف أح�داٍث ظاهُرها يبدو هو اآلخ�ر عاديَّاً. والع�اديِّ والخيايلِّ نتعرَّف، 
س�طراً وراء سطٍر، عى حكاية البطل الصغري؛ ش�ابٌّ يف الثامنة عرشة من عمره، 
بداي�ة ثمانيني�ات القرن امل�ايض، يف مدينة الب�رصة، حيُث ت�دوُر طاحونة األيام، 
ومعها تدوُر القصُص التي نعيُشها مع بطلنا صديق الجرذان، بني املدرسة والبيت 
رِّية وأص�وات القنابل البعي�دة، بني جرذانه  والش�ارع، بني اخت�الط املش�اعر الطَّ
والكائنات األسطوريَّة التي يقرأ حكاياتها عى الجدَّة، والوجوه ومالمحها املنهكة 
م�ن آثار الحرب وظاللها. »حقائق الحياة الصغرية«، وإن كانت تحتاُج إىل حقيقٍة 
أوىل، فهي تلك التي تكُمُن يف أوَّل جملٍة من الرِّواية: »ُيكلِّم الجرذان منذ تعلَّم الكالم، 

فتسمُع منه وتردُّ عليه«.

 صباح محسن كاظم
الكتاب�ة عن منج�ز للمبدع�ات واملبدعني بمدين�ة ما يعد 
من النش�اط التدوين�ّي الب�ارع ، كيف بمن يعم�ل لوطنه 
م�ن ش�ماله لجنوبة ومن رشقه إىل غرب�ه !؟ ذلك مايفعله 
األستاذ املبدع »موفق الربيعي » يف موسوعته التي يؤرشف 
بها س�رية كل املبدع�ني والتي تحت�اج للتق�ي ،والبحث 
،والتمحي�ص ..وبذل�ك يقدم ببلوغرافي�ا وطنية تنفع لكل 
دول العال�م ملعرف�ة س�رية كل املبدع�ني بتل�ك املوس�وعة 
الش�املة والتي إعتمد فيها الحيادية..املوضوعية ..وتأثري 
املبدع بكافة اإلختصاصات .هناك كثري من املوسوعات عن 
الش�خصيات لك�ن تدخل فيها املجام�الت والعالقات حتى 
تنرش بعض ممن ليس لهم أي دور علمي ..وفكري ..وثقايف  
.فيم�ا إعتمد الربيع�ي بتلك الببلوغرافيا ع�ى قيمة املنجز 
،والعط�اء، ه�ذا لعمري يكفيه فخ�راً عى إمت�داد األزمنة 
،وتلك الس�رية العطرة لكل من دونها بالجزء األول والثاني 
والثالث  ستس�تمر بإذن الل�ه لألجزاء القادمة ..بأنس�اق 
ثقافي�ة ينتف�ع منه�ا كل باح�ث للماجس�تري والدكتوراه 
توفر ل�ه املعرفة لتلك الش�خصيات املختلف�ة بالتوجهات 
والعقائ�د واإلتجاهات  ألنها ش�املة للجميع بدون إنحياز 
لدين وطائفة وقومية  ،هذا مايحسب لألستاذ املبدع موفق 
الربيع�ي   وتل�ك الببلوغرافيا تعد إنس�كلوبيديا يرجع لها 
الجميع عن الش�خصيات العراقية التي لها بصمة مرشفة 
بكل اإلختصاصات ، هذا الجهد ش�اهدته بعدة دول عربية 
وأجنبي�ة تقوم ب�ه املؤسس�ات البحثية ولي�س من علمل 
الف�رد الواح�د ..كل ذلك ق�ام به لوح�ده من هن�ا القيمة 
الفكري�ة ..والثقافية لهذا العطاء النوع�ّي  بتاريخ العراق 
لع�دة قرون لم ينجز فالعم�ل كان مؤجالً  معطالً أزاح عن 
غبار اإلهمال  املؤرشف »الربيعي« لِيعطر الذاكرة العراقية 
بنخيله الباس�ق ،وثماره الش�هية  ،من أريج وعطر ووهج 
األل�ق العراقي الش�امخ  واإلبتهال بالنج�اح للمرشوع .له 

الحسنى عن كل املبدعات واملبدعني بالعراق .

تبدو أيامي مخيمات على رمال الترقب 
أرشفة اإلبداع العراقي 

بدر السويطيحيدر  خشان

  الشاعر هالل كوتا
رٔييس تحرير مجلة 
الدراويش

البرصة 
نظ�م قرص الثقافة والفنون يف البرصة ، معرضاً للصور  
الفوتوغرافي�ة تحت عن�وان ) عراق التعايش الس�لمي 
..ع�راق اإلنتم�اء(، ضم املع�رض صوراً حمل�ت دالالٍت 
ومعاني الوح�دة الوطنية  تمثلت بدور العبادة وملختلف 

الطوائف الدينيةيف محافظة البرصة.
حديثة 

أقيمت  يف قاعة البيت الثقايف يف حديثة  الورش�ة الثالثة 

ملرشوع ثقافة الحماية اإللكرتونية ملستخدمي التواصل 
االجتماع�ي قدم  فيه�ا  املهندس أحمد تحرير والس�يد 
يحي�ى زيد  معلوم�اٍت عن تأمني الحس�ابات من خالل 

التوأمة والخطوات املتبعة عند اخرتاق الحسابات. 
املحمودية 

 أق�ام البيت الثقايف يف املحمودية  ن�دوًة ثقافيًة تعليميًة 
بعن�وان :)ح�روف الج�ر وأهميته�ا يف اللغ�ة العربية( 
حارضت فيها معاون مدير البيت الثقايف جميلة عاشور 
ومسؤولة وحدة األدب حنان نعمة حسني بحضور عدد 
من األدباء واملثقفني، وتضمنت اإلش�ارة إىل أهمية اللغة 
العربي�ة وخصائصها وما تتميز به الرتباطها باالس�الم 

والقرآن الكريم، وأهمية حروف الجر باللغة العربية. 
كركوك 

  أق�ام  البي�ت الثقايف يف كركوك  بالتعاون مع مؤسس�ة 
هواجس للثقافة والفنون تحت شعار )باملحبة واالخاء 
نلتقي لنبدع يف فسيفس�اء الع�راق( املعرض األول للفن 
التشكييل بعنوان )هواجس لونية( يف كركوك بمشاركة 
اكث�ر من)90( فناناً من مختل�ف محافظات العراق من 
املتميزي�ن يف مجال الخ�ط والزخرفة والرس�م والنحت 

واملستوحاة من الواقع العراقي واصالة تاريخه.
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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

النارصية  مدينة  يف  رائعاً  يوماً  قضيت  قد  كنت  حينما 
العريقة متجوالً فيه بأحيائها القديمة ، تارة يف شارع 
الخالد،  الفرات  ضفاف  عىل  أخرى  وتارة  الحبوبي 
النقية  الجنوب  بأصالة  تمسكها  روعة  من  اندهشت 
،وساقتني الصدفة اىل بناية شاخصة تحمل يف مظهرها 
التي  بهويتها  تتشبث  تزال  ال  حضارة  عبق  الخارجي 
عليها  ُخطَّت  البناية الفتة  الزمن، يف واجهة  يمحها  لم 
عبارة »متحف النارصية«، لم استطع امليض يف طريقي 
من دون أن أمتع نظري وأشبع فضويل باالطالع عىل ما 
يحتويه هذا املعلم من كنوز أثرية تحاكي حضارة بعمر 

التاريخ ،شيدها أبناء هذه األرض قبل آالف السنني.
بي  رسحت  ،حتى  املتحف  بوابة  قدماي  وطأت  أن  ما 
ألعماق  ترسب  الذي  العظيم  املايض  ذلك  اىل  املخيلة 
ابراهيم  النبي  أشاهد  ،وكأني  السومرية  الحضارة 
)عليه السالم( يتعبد، واستحرضت مخيلتي أيضاً ملوك 
)لجش وأوروك وأور(، يف ممرات املتحف ال تزال رائحة 
لحظة  املكان،  تمأل  املتحف  زارت  التي  الشخصيات 
اقتنصتها يف زحمة التاريخ ألدون يف أسطر مشاهداتي 
لهذا الرصح الذي يبوح بما فيه من تحف وقطع أثرية 
هذه  وإسهامات  الرافدين  وادي  عظم  عن  نفيسة 

الحضارة يف ذاكرة األزمنة.
مدير املتحف عامر عبد الرزاق لم يبخل بوقته ورافقنا 
يف جولة بني أروقة املتحف ليكون مرشداً يل خالل هذه 
اللحظة املهمة ،وأنا أطلع عىل تاريخ األجداد الذي يمثل 

فخراً لكل عراقي عاش وال يزال يعيش يف هذا الوطن.

بوصلة الحضارة
انتهت الجولة، لم أكن قادراً عىل الحركة، روعة املكان 
تشدني بقوة ،وتمسك بأطراف ظيل ،وكأن صوت مظفر 
النواب يصدح ،وشجن داخل حسن يعزف طرباً جنوبياً 
املتحف  مدير  مع  حواري  وبدأت  الغراف،  بماء  معتقاً 
الذي قال: إن » متحف النارصية يعد ثاني أكرب متحف يف 
العراق بعد املتحف الوطني، تأسس املتحف العام 1969 
النفطية  الربتغالية  كولبنكيان  رشكة  شيدته  أن  بعد 
من  طابق  ،وكل  قاعة   14 بواقع  طابقني  من  ،ويتألف 

7 قاعات«.
وأضاف أن«القاعات مقسمة حسب الحضارات األثرية،
ماقبل  لعصور  التاريخية  الشواهد  تضم  االوىل  القاعة 
األثرية  القطع  فتضم  الثانية  القاعة  أما  التاريخ، 
للحضارة السومرية األوىل، وتضم القاعة الثالثة التحف 
أن  اىل  الفتاً  الثانية«،  السومرية  للحضارة  تعود  التي 
»القاعة الرابعة تضم  اآلثار التي تعود للحقبة البابلية، 
يف حني تضم القاعة الخامسة القطع األثرية اآلشورية، 
فيما تضم القاعة السادسة التحف الحرضية، والقاعة 
للحقبة  تعود  التي  األثرية  القطع  تحتوي  السابعة 

اإلسالمية«.
قبل  املتحف  ادارة  تسلمت  عندما   « الرزاق:  عبد  وتابع 
من  املعلم  هذا  تحويل  عىل  دؤوب  بشكل  ،عملت  عام 
بالحياة  يعج  اىل مكان  وتفاعل  بال حركة  مكان جامد 
والسواح والنشاطات«، مضيفاً أن » أول عمل قمت به 
هو إنشاء ورشة خاصة للمتحف لصنع النسخ املصغرة 
لزقورة أور توزع باملجان لزوار املتحف ،وتم توزيع أكثر 
من ألف قطعة ومنها وزعت للبعثات والوفود األجانب«.

وأشار اىل أن«البعثات األجنبية التي زارت املتحف مثلت 
18 دولة أجنبية«، مؤكداً أنه » تم تطوير الورشة وهي 
تصنع الثور املجنح وبوابة عشتار وأسد بابل والقيثارة 
مكتبة  إنشاء  تم  ،وكذلك  الحرض،  وسيدة  السومرية 

الكرتونية ضمت 25 ألف كتاب
تعد  ،وهي  الرافدين  وادي  بحضارة  خاصة  وبحوث 

املكتبة االوىل من نوعها يف العراق« .

آثار نادرة
نادرة  أثرية  املتحف يضم قطعاً   « أن  الرزاق  وذكر عبد 
ومهمة ،منها الهيكل العظمي للصياد ويعود عمره اىل 
أورنمو  امللك  تمثال  ،وكذلك  امليالد  قبل  سنة  آالف  ستة 
أقدم  من  واحدة  أيضاً  املتحف  ويضم  الربونز،  من 
من  مهمة  ،ومجموعة  الرافدين  وادي  بالد  يف  العجالت 
املسمارية  واالسطوانات  املسمارية  الطينية  الرقم 
وتماثيل االمراء والقادة والكهنة التي تعود اىل الحضارة 
ومهمة  نادرة  مجموعة  وجود  عن  فضالً  السومرية، 
من األختام االسطوانية وتماثيل ملوك الحرض ومباخر 

وجرار ،إضافة اىل قطع معدنية مختلفة«.
ولفت اىل أن »املتحف مكان مهم للنشاطات االجتماعية 
معرض  فيه  أقيم  حيث  العامة  واملبادرات  والثقافية 
مستوى  عىل  والخط  والنحتية  التشكيلية  للفنون 
تابعة  عمل  وورشة  مهرجان  فيه  أقيم  ،وأيضا  العراق 

 « أن  مبيناً  قار«،  ذي  محافظة  ألطفال  لليونيسيف 
نعيم  سيد  االديب  مع  وبالتعاون  ايضاً  قام  املتحف 
لتعليم  عراقي(  )أبجد  بعنوان  كتيب  بإصدار  املسافر 
والرصوح  بالرموز  ربطها  خالل  من  األحرف  األطفال 
األثرية ،وتم طباعة ألف نسخة ووزعت لطالب املدارس 

باملجان«.

 تطوير املتحف
بشكل  تعمل  املتحف  إدارة  أن«  الرزاق  عبد  وأوضح 
من  عدد  خالل  من  املتحف  عمل  تطوير  عىل  مستمر 
الفعاليات، منها التعاون مع النحات أحمد حسن لنحت 
تمثالني عمالقني للملك أورنمو وامللك كوديا بارتفاع 4 
أمتار سينصبان قريباً يف مدخل بوابة متحف النارصية 
واحداً،  ديناراً  الدولة  يكلف  ولم  باملجان  هذا  ،والعمل 
إضافة اىل قيام املتحف بتكريم الطلبة االوائل يف السادس 
منحهم  ،وتم  قار  ذي  محافظة  أبناء  من  اإلعدادي 
جوائز قيمة تم الحصول عليها من املتربعني، كما أقام 
املتحف ورش تدريب لالٓثاريني عن عمل املتحف وطرق 
التصنيف األثري املتحفي، اىل جانب ذلك أسس املتحف 
النارصية  )متحف  باسم  عاملياً  رسمياً  وموقعاً  »بيج« 
هذا  خالل  تسلم  املتحف   « أن  اىل  مشرياً  الحضاري(، 
العام مئات القطع األثرية من املواطنني ورشطة االٓثار 

،وسيتم أرسالها للمتحف الوطني يف بغداد«

بني أشجار النخيل املنترشة حول مدينة 
املواطن  وجد  بغداد،  جنوبي  املدائن 
إنشاء  يف  ضالته  سالم(  )حجي  املكنى 
الدواجن  مجال  يف  استثماري  مرشوع 

تشجيع  يف  يسهم  ،بما  املائدة  وبيض 
الرغم من وجود  ، وعىل  الوطني  املنتج 
اللقاحات  شح  مثل:  املعوقات  بعض 
يمنعه  لم  ذلك  أن  ،إال  املناخ  وتأثريات 
بلغت طاقته  الذي  إنجاز مرشوعه  من 

اإلنتاجية 1000 كارتونة بيض يومياً.

اإلرصار والعزيمة عىل النجاح
تنصهر  أنها  إال  عديدة  العمل  معوقات 
شجع  ما  ÷وهو  والعزيمة  اإلرادة  أمام 
،وإنشاء  التغلب عليها   أبو سالم  عىل 
لوكالة  سالم  ابو  يقول  املرشوع،  هذا 
األنباء العراقية )واع(: إنه » وعىل الرغم 
عملنا  أننا  بيد  العديدة  التحديات  من 
بإرصار وعزيمة إلنجاح املرشوع ،الذي 
ما  وينتج  دونماً  أربعني  تبلغ مساحته 
يومياً،  بيض  كارتونة   1000 يقارب 

هذه  يف  املهمة  املشاريع  من  يعد  وهو 
املنطقة كونه سيسهم يف دعم االقتصاد 

الوطني«.

إنتاج  أن«مرشوع  سالم   أبو  وأضاف 
وبنجاح  الوجود  اىل  ظهر  الذي  البيض 
إنتاجية كبرية من خالل  كبري وبطاقة 
للرتبية،وقاعة  و5  إنتاجية  قاعة   15
،التي  التصميمية  القاعة  تدعى  أخرى 
بياضة«  دجاجة  ألف   500 تستوعب 
اليومي للمرشوع  اىل أن«اإلنتاج  مشرياً 

بلغ 3600 بيضة يومياً«.

اإلنتاج والتسويق  
أبو سالم إن »سد حاجة السوق  يقول 
أكثر،  أو  محافظات  لثالث  البيض  من 
املهم والحقيقي عىل أرض  اإلنجاز  هو 
نتمنى  نحن  ذلك  مع  ،ولكن  الواقع 
مما  أكرب  ويصبح  املرشوع  يتطور  أن 
يتمكن من سد حاجة  ،حتى  عليه  هو 
البيض«،  مادة  من  املحافظات  أغلبية 
يقاب  ما  ينتج  أن«املرشوع  اىل  الفتاً 
بربع  ونعمل  يومياً،  كارتونة   1000
إنتاجية  خطة  ،ولدينا  إنتاجية  طاقة 
سوف تدخل عىل الخط االنتاجي ،حتى 
،أما  البيض  إنتاجية  رفع  من  نتمكن 
بالنسبة للمحافظات التي يتم التسويق 
الحلة  ،هي  محافظات  ثالث  فهي  لها 

والديوانية وبغداد«.

األعالف والتخزين 
عىل  نحافظ  »نحن  سالم:  أبو  يقول 
البيض ونهتم  كميات االنتاج من مادة 
تكون  حتى  الدجاجة  غذاء  بنوعية 
أنواعاً  تتناول  عندما  جيدة  صحة  يف 
مختلفة من األطعمة كل يوم، فنعتمد 
الفيتامينات  افضل  استرياد  عىل 
صويا  ومواد  العلفية  املواد  ،ونستخدم 
املحيل  العلف  نستخدم  وال  ذرة  بروتني 
ألنه ذو نوعية رديئة ،فلذلك نبتعد عن 
االمكان  استخدامه ونحن نحرص قدر 
الغذائية  قيمته  عىل  نحافظ  أن  عىل 

فصل  ،ففي 
يتم  الصيف 

ن  برادات خز يف  البيض 
ن  نضمن بمخز ،حتى  مركزي 

أال يتعرض اىل التلف أو تقل من قيمته 
الغذائية«.

قام  أنه«  اىل  الشمروع  صاحب  وأشار 
مليارات   3 بكلفة  الدجاج  باسترياد  
دينار«، منوها بأنه«يسعى لبيع الدجاج 
بعد سد حاجة املرشوع وتدوير املبالغ 
وكذلك  العلف  من  االحتياجات  لسد 

تحسني اإلنتاج وزيادة كمياتها«.

سالمة املستهلك
وأكد أن«سالمة الغذاء تلعب دوراً رئيساً 
املستهلكني،  صحة  عىل  املحافظة  يف 
املحتملة  املخاطر  تجنبهم  وضمان 
الصالحة  غري  األغذية  تناول  من 
داخل  معامل  فوجود  لالستهالك، 
املواد  العراق ويضخ كميات كبرية من 
املستهلك«،  سالمة  لنا  يضمن  الغذائية 

أن  يجب  املشاريع  أن«كل  اىل  مشرياً 
األوىل بسالمة  بالدرجة  االهتمام  يكون 
حتى  باألرباح  االهتمام  قبل  املستهلك 
خرج  ألنه  وتطوره  استمراره  يضمن 
من املصلحة الخاصة اىل العامة وبنفس 
الوقت هو يدر ارباحاً كبرية عىل التجار 
النفع أيضا للمستهلك  وباملقابل يكون 
التي  الغذائية  املادة  ألنه يضمن سالمة 

يتناولها وخلوها من األمراض«.
باملرشوع  العاملني  أن«جميع  وأوضح 
املرشوع  ويوفر  املنطقة  نفس  من  هم 
وهناك  عامال   125 لـ  عمل  فرصة 

احتمالية أن يزيد العدد«.

املعاناة والصعوبات 
من  العديد  أن«هناك  سالم  أبو  وتابع 
اصابة  مثل  واجهتنا  التي  الصعوبات 
مبيناً  االمراض«،  ببعض  الدواجن 
أن«االمراض االكثر شيوعا هي الكولريا 
وهي  اللقاحات  من  بنوع  العالج  ويتم 

مكلفة جدا تصل اىل 4400 دوالر«

نستنشق  ونحن  السوق  يف  تجوالنا  وخالل 
الكتب  برائحة  املمزوجة  أروقته  عتق 
بأحد  التقينا  األتربة،  مألتها  التي  املركونة 
الذي علل  املوسوي،  الزقاق حيدر  رواد هذا 
الذي  الجديد  إىل«الجيل  املثقفني،  رواد  قلة 
الكتب االلكرتونية عن طريق  يفضل قراءة 
النسخ املوجودة عىل االنرتنت، وبالتايل فقد 

متعة قراءة الكتاب الورقي«.
وأكد انه »مع وجود هذا الجيل الجديد ووجود 
التحديات الكبرية، مازال هنالك الجيل القديم 
وجود  عىل  يرصون  الذين  املكتبات  وأصحاب 

سوق الحوش والحفاظ عليه من االندثار«.
تميز السوق بتنوع كتبه 

جامعة  يف  واألكاديمي  األستاذ  أوضح  وفيما 
أن«الذين  السياب،  هشام  الدكتور  الكوفة 
بما  سيتفاجأون  الزقاق  هذا  يرتادون 
قلب  يف  أنه  حيث  السوق،  هذا  يف  سيجدونه 
وبجوار  النجف  مدينة  يف  التشيع  عاصمة 
الحوزة العلمية، ومع ذلك ستجد جميع ألوان 
والعلمية  والسلفية  املاركسية  الكتب  وأنواع 

أن«السوق  مبيناً  والتاريخية«،  والسياسية 
يتميز بتنوع الكتب الذي اليروج لفكر وإتجاه 

محدد«.
معلم أثري 

يف حني أشار أحد أصحاب املكاتب املتواجدة يف 
السوق الحاج محمد جربين الذي ناهز عمره 
يعني  الحويش  أن«سوق  اىل  عاماً  السبعون 
)البيت الصغري(، الذي يعد مكاناً تراثياً قديماً، 
حيث ارتادته شخصيات مختلفة من املجتمع 
موضحاً  األجانب«،  السواح  ومن  العراقي 
مهدي  محمد  الشخصيات  تلك  أن«أبرز 
ومحمد  النجفي  الصايف  وأحمد  الجواهري 
هذا  ويعد  كثريون  وغريهم  الحبوبي  سعيد 

قيمة ثقافية كبرية يتمتع بها«.

الناصرية مدينة االثار وبوصلةالحضارةسوق الحويش .. إرث قديم يواجه االندثار

دواجن المدائن.. دعم للثروة الحيوانيةو خطوة للقضاء على البطالة

سوق الحويش يعد من أهم المعالم 
التراثية في محافظة النجف األشرف، 
القديمة  للمدينة  ثقافية  وواجهة 
أنواع  بمختلف  رواده  ترفد  التي 
الكتب، هذا المعلم يحمل إرثًا ثقافيًا 
اإلهمال  أصابه  عام،   700 عن  يزيد 
سيطرت  بعدما  عنه،  رواده  وعزف 
التكنلوجيا على جميع مفاصل حياتنا. 

رير مصور
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ارحموا هذه
 الشريحة المظلومة

السالم عليكم 
الحمد لله تم رفع الصبات 
مقاب�ل   ٨٠٦ محل�ة  يف 
ولك�ن  االثوري�ن  س�وق 
اس�تغرب كل املناط�ق تم 
رف�ع الصب�ات ولكن بقي 
س�وق االثورين يف الداخل 
ل�م  اللحظ�ه  ه�ذه  لح�د 
ترفع وبع�د العرص يقفل 
وكانم�ا س�جن او معتقل 
انتهى  علما السوق ش�به 
بالصبات  االختناق  بسبب 
امام  البس�طيات  وتجاوز 
الش�ارع  املحالت وبناء يف 
ارج�وا ايج�اد بدي�ل له�م 
ورف�ع  واجهاتن�ا  وفت�ح 
بباق�ي  ق�دوة  الصب�ات 
املح�الت ورج�وع س�وق 
االثوري�ن مل�ا كان علي�ه 
س�ابقا يف قم�ة النظاف�ة 
والي�وم تنظر الي�ه كانما 
واملحالت  للقمام�ة  مكان 

زي�ارة  ارج�وا  ضائع�ة 
س�وق االثورين ملا يرتتب 
عليه من فوىض وخربطة 
ام�ام  وتج�اوز  واوس�اخ 
املحالت من قبل البسطيات 
وارجوا رفع الصبات حول 
التجاوزات  الس�وق ورفع 
وترتي�ب الس�وق بش�كل 
نظام�ي وفت�ح واجه�ات 
بديل  واعطائهم  محالتن�ا 

الصب�ات  رف�ع  وارج�وا 
واس�تغرب خارج  حولن�ا 
هذه الصب�ات يوجد ايضا 
وق�وة  تجاري�ة  مح�الت 
رشائي�ة كب�رة واليوج�د 
صبات حتى تس�هل مرور 
ه�ذا  فلم�اذا  الس�يارات 
مجرد  للس�وق  االختن�اق 
هو بي�ع خرضة وطماطة 
الس�وق بعد  وتنظر خلف 
عبور السوق كلها محالت 
تجاري�ة جمل�ة حتى تمر 
س�يارات ولم تمنع وحتى 
س�يارات  وق�وف  ك�راج 
ارج�وا  صب�ات  واليوج�د 
م�ن س�يادتكم ايجاد حل 
ورج�وع س�وق االثورين 
اىل اي�ام الخ�ر والعط�اء 
لق�راءة  ومش�كورين 

رسالتي .

     * ابو عمر الخباز

ناش�د أه�ايل منطق�ة صلييل 
الت�ي تبع�د عن قض�اء الزبر 
غرب البرصة 9٠ كلم الجهات 
مدرس�ة  بش�أن  املعني�ة 
»التآل�ف االبتدائية املختلطة« 
وتعرضه�ا إىل خط�ر االنهيار 
نتيج�ة قدمها وتهدي�د حياة 
التعليم�ي  التالمي�ذ وال�كادر 
الذي�ن يبحث�ون ع�ن التعليم 

وسط الصحراء.
وأجرى مراسلنا جولة لالطالع 

عىل واق�ع تلك املدرس�ة التي 
ش�يدت ع�ام 1995 لتحم�ل 
اسم التآلف وفقدت مالمحها 
وجعلت تلك البناية تقرتب إىل 
االنهي�ار  واطل�ع ع�ىل بعض 
م�ن مالمحه�ا املتهالك�ة من 
خل�ف البناية الت�ي تفتقد إىل 
الس�ياج ومن بقايا الشبابيك 
بعدما منع من التصوير داخل 

الصفوف.
املنطق�ة  أه�ايل  حدي�ث  ويف 

أن  أوضح�وا  للمراس�ل 
وصفوه�ا  الت�ي  مدرس�تهم 
باملنس�ية والت�ي لم ت�دون يف 
مس�ؤويل  زي�ارات  س�جالت 
املحلي�ة  والحكوم�ة  الرتبي�ة 
ومهددة بالس�قوط  واالنهيار 
والتي تقاوم من اجل أن تبقى 
لتعلي�م  للمنطق�ة  مدرس�ة 

أطفالهم.
وأكد املواطن عكلة الجشعمي 
أن بناي�ة املدرس�ة ش�يدت يف 

امل�ايض  الق�رن  تس�عينيات 
وس�ط الصح�راء تعان�ي من 
ت�م  والت�ي  وش�يك  انهي�ار 
األه�ايل  قب�ل  م�ن  إعماره�ا 
بمبادرة منه�م لغرض توفر 
مكان لتعلي�م أطفالهم والتي 
ل�م تق�اوم بوضعه�ا الح�ايل 
وغي�اب كامل ل�كل الخدمات 
والت�ي فق�دت معظ�م أبواب 
وش�بابيك الصف�وف يف ظ�ل 

الظروف الجوية القاسية.
جاس�م  املواط�ن  ولف�ت 
الحمي�دي إن معاناة املعلمن 
تمت�زج م�ع معان�اة التالميذ 
مع الوض�ع التعليمي الصعب 
يف مدرسة بال أبواب وشبابيك 
ينه�ار،  أن  يوش�ك  وس�قف 
مش�را إىل التوجه إىل إنش�اء 
لغ�رض  جدي�دة  مدرس�ة 
العل�م والتعلي�م يف  مواصل�ة 
تلك البادي�ة ودرء الخطر من 

انهيار البناية.
وتابع انه يتم تعطيل املدرسة 
أي�ام  خ�الل  نهائ�ي  بش�كل 
األمطار لصعوبة الوصول لها 
م�ن إضاف�ة إىل التخ�وف من 
وسقوطها  الس�قوف  تهاوي 
وخوف�ا م�ن تع�رض حي�اة 

التالميذ واملعلمن للخطر.
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القدامى  العراق  خريجي  من  موجه  رسالة 
الذين مىض عىل تخرجهم عرش سنوات صعودا 

اىل النائب محمد شياع السوداني ..
املقدسات  وباسم  االنسانية  باسم  نطالبك 
تنظر  ان  الربملان  يف  اقسمته  الذي  وباليمن 
قضية  باعتبارها  كبره  بجدية  قضيتنا  اىل 
رشيحة  عىل  كبر  ظلم  فيها  وقع  اذ  انسانية 
وهي  اال  الشعب  رشائح  من  ومهمة  واسعه 

رشيحة الخريجن القدامى ..
وال  فوريه  تعيينات  نريد  ال   . بسيط  طلبنا 
نريد تحميل الدولة اعباء ماليه . مانريده هو 
تخصيص نسبة من درجات الحذف االستحداث 
القدامى  ال تقل عن ٦٠% تخصص للخريجن 
التخرج  سنن  حسب  عليها  املنافسه  وتكون 

او العمر .. 
رجاءا الرد

                                   * هالة حاتم

مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  السيد 
الكاظمي املحرتم

التقاعد  قانون  من   1٣ املاده  أبناء  من  نحن 
طرقنا كل ابواب الساسه ومجلس النواب ولم 
نحن  الثقيل  وهمنا  شكوانا  يسمع  احد  نجد 
املفصولن  من  الداخيل  األمن  قوى  متقاعدو 
وتم  التقاعد  إىل  احالتنا  تم  واملطرودين 
رواتب  واستلمنا  كارد  وكي  هويات  استالم 
رواتبنا  بايقاف  وتفاجانا  اشهر  اربعه  ملده 
أن  لنا  قالو  التقاعد  هيئه  إىل  مراجعتنا  وعند 
قضيتنا ليس عندهم       عند مجلس النواب 
مجلس  رئيس  أو  القانونيه  اللجنه  وخاصه 
التدخل  نرجو  نناشدكم  اليوم  ونحن  الوزراء 
وحق  حقنا  وارجاع  لحلها  بقضيتنا  الفوري 
عوائلنا الينا اليوم نناشدكم باسم االنسانيه ا 
بأن ترفعو عنا الظلم والحيف هذا ولكم جزيل 

الشكر مظلومي املاده 1٣.

          * حجي وهاب زاهد املياحي

بسم الله الرحمن الرحيم

م/مناشدة وتظلم
نح�ن الذين تم تعيين�ا كجباة وقراء مقاييس وحس�ب قرار املرقم 
٣٤1 يف ٢٠19 نناش�دكم بانصافن�ا وش�مولنا بق�رار ٣15 أس�وة 
باالج�ور اليومي�ة التي تم تعيينه�م يف وزارة الكهرب�اء وانت تعلم 
أهمي�ة الجباي�ة لل�وزارة ومعان�اة العامل�ن فيها مل�ا تحمله من 
مس�ؤولية لجباية أم�وال كب�رة وتعامل مبارش م�ع املواطنن يف 
املناطق الس�كنية وتجاوز البعض منهم ع�ىل الجباة وعليه راجن 
عطفكم االبوي لنرصة الشباب املظلومة وتحويلهم إىل عقود حيث 
كلنا بحاجة ماس�ة للعمل وكس�ب العيش الحالل ومازال مصرنا 
مجه�ول هل يت�م تحويلنا ام س�نبقى أجور واالج�ر هو 5% فقط 
رواتبن�ا فهذا فيه ظلم كبر لنا فهذا املبلغ اليس�د مصاريف التنقل 
ل�ذا نطالب برواتب ثابتة ونس�بة م�ن الجباي�ة كحوافز وخطورة 
للعمل بالجباية راجن تدخلكم الش�خيص باملوضوع واعادة النظر 
بقرار ٣٤1 وتعديل فقرة الراتب وشمولنا بالتحويل لعقود ثم املالك 

الدائم... مع التقدير...

                                          * انس عبد الكريم

نناشدكم بانصافنا وشمولنا بقرار ٣١٥ 

رجاءاً اإلنتباه ومراقبةارتفاع أس�عار 
ال�دوالر مل�ا ل�ه م�ن رضر خطر عىل 
قوته�ا.. الوطنيةوفقدانه�ا  العمل�ة 

رج�اءا ال تحرق�ون الس�وق وتهب�ط 
للس�وق  انتبه�وا  قيمةالدين�ار 
املس�كن  املواط�ن  لق�وت  انتبه�وا 
ومس�تلزمات حياته اليومية الصعبة 
.. واملوازنة اكملوها ليس�تقر الوضع 

االقتصادي...

             * شمس الشموس

ايل السيد رئيس مجلس الوزراء املحرتم
نرج�و منك�م التدخ�ل وف�ورا يف عمل 

مديريات املرور..
حي�ث ان هن�اك ق�رارت جائ�ره ع�ىل 
املواطن الفقر..  منها  ان اقل رضيبة  
لس�ياره يتم تحوي�ل ملكيتها يصل ايل 
٤٠٠ دوالر اضاف�ة اىل انه يامر املوطن 
الذهاب ايل الكمارك لبعض الس�يارات 
بحج�ة ع�دم وص�ول قرص الس�ياره 
رغم انها مسجله لدا املديريات بتاريخ 

.. ٢٠19
ننش�ادكم التدخ�ل لحل هذه املش�كلة 
وكل دول العالم لها سياق عمل موحد 

اال يف العراق وشكرا.

                     * زيد محمد

انا اس�كن منطقة الكرادة ببغداد 
اىل  و    .. بغ�داد  امان�ة  اىل  ن�داء 
مجلس ال�وزارء.. و اىل كل الجهاد 
ازاء  العاج�ل  بالتدخ�ل  املعني�ة 

احراق كمي�ات كبرة من النفاياد 
داخ�ل جامعة بغداد مما يؤدي اىل 
ارتف�اع التلوث واختناق املواطنن 

الذين عىل مقربة من املوقع ..

ش�كا عدد من س�كنة منطقة الورق يف ميس�ان من حرمان املنطقة من 
الخدمات ألكثر من 17 عام، مبينا انها تضم قرابة ٣٠٠٠ مواطن.

وق�ال ع�دد منهم للمربد ان املنطق�ة تفتقر للخدمات، فال توجد ش�بكة 
للرصف الصحي، والش�وارع غر معبدة ورغم مطالبتهم بتوفر ابس�ط 
الخدم�ات اال أنهم ل�م يجنوا ممن ح�رض للمنطقة من أصح�اب القرار 
غر الوعود التي لم تنفذ، حس�ب قولهم، مطالبن بتعبيد الطرق ونصب 

شبكة للرصف الصحي.

اىل مكتب شؤون املواطنن يف امانة بغداد
اىل مت�ى يبق�ى الوضع عىل ماه�و عليه كم م�ره علينا ان نش�تكي واىل من 
نش�تكي كي يفت�ح الطريق الفرعي املجاور لربيد وبدال�ة الدورة محلة ٨٢٦ 
زقاق 15 حيث الزال الطريق مغلق بسبب االنقاض من جهة الشارع الرئييس 
للزقاق وهيكل مبني من جهة الش�ارع الخدمي قبل الشخص املتجاوز الذي 
ي�رص ع�ىل اكمال البن�اء كلما س�نحت له الفرص�ه وحرم�ان املواطنن من 
الطريق والذي هو حق عام للجميع لذلك نتمنى فتح الطريق ورفع االنقاض 
ومحاس�بة الش�خص املتجاوز الذي يتح�دى الدولة والحكوم�ة بالرغم من 
كتابته تعهد بعدم البناء اال انه ش�خص نصاب ومحتال لذلك يجب وضع حد 

لهكذا نموذج.

                                                                     * عيل عيل

قرارات جائرة بتحويل 
ملكية السيارة

ولكن ال حياة لمن تنادي

احمونا من الوحوش السائبة

سوق االثوريين .. فوضى و تجاوز ومكب للنفايات

السالم عليكم اطلب واقرتح الشارع املمتد من مفرق الدورة اىل الطابقن الشارع ضيق جدا 
والجزرة الوس�طية عريض جدا ما يقارب عرشة مرتات وتعلمون الحركة قوية بس�بب بناء 
الكلي�ات االهلية ودوائر الدولة واملحكمة ايضا تحول اىل منطقة الدورة مما يس�بب ازدحام 
وارج�وا من س�يادتكم ان يتم عرض الش�ارع اكثر مما عليه وارجوا رفع الش�ارع نس�بية 
الجهة املقابلة محاذات الكلية النها متساوية من االتربة الشارع فارجوا تلبية طلبي عرض 

الشارعن ورفع الشارع من مستوى االرض وشاكرا لكم.                                                                                                            

م�ن  ال�وزراء  رئي�س  إىل  مناش�ده 
نناش�د  الس�ني  الوق�ف  موظف�ن 
الضم�رإال نس�اني وان�ت صاحب 
الغره نطالبك باختيار شخصيه إىل 
ديوان الوقف الس�ني واالسماء عىل 
طاولة س�يادتكم املحرتمه نرجوكم 
س�يادة الرئيس خلصن�ا من حيتان 

الفساد.                       * حيدر عيل

اقتراح

تذبذب قيمة العملة*
مناشدة

نداء عاجل الى امانة بغداد
اغيثونا .. اغاثكم اهلل

مدرسة »منسية« آيلة للسقوط تعرض حياة التالميذ للخطر 

10 
املثنى   رشق  عبس«  »آل  مناطق  أهايل  من  عدد  نظم 
وقفة تطالب بتحسن الخدمات األساسية يف مناطقهم 
وإصالح الطرق وتوفر املياه.وقال عدد منهم إن الوقفة 
تضم  التي  املناطق  تلك  أبناء  صوت  بإيصال  تهدف 
خمسة عشائر للمطالبة بتحسن واقع الخدمات بشكل 
للمسؤولن  السابقة  مناشداتهم  أن  إىل  كامل.وأشاروا 
مطالبتهم  أن  مؤكدين  نفعاً،  تجدي  لم  الحكومين 
االستجابة  لحن  املحافظة  مركز  إىل  وتنتقل  ستستمر 

لهم وتحقيقها بأرسع وقت ممكن.

مطالبات »آل عبس« في المثنى بالخدمات

منطقة سكنية  بدون خدمات بلدية
منذ اكثر من سبعة عشر عاما

ال�كالب الس�ائبة الخط�رة تمال 
الش�وارع و تكم�ن يف كل زواي�ا 
منطقتنا فتهدد االطفال و الكبار 
ارحمون�ا منه�ا يرحمك�م الله و 
قوم�وا بحمل�ة للقض�اء عليه�ا 
وب�أرسع وق�ت ممك�ن لنتمك�ن 
م�ن العيش بأمان .مع الش�كر و 

التقدير

تعان�ي منطقة الكرادة وبصورة خاص�ة هذه االيام من االنقطاعات 
املس�تمرة للطاق�ة الكهربائية حت�ى تكاد تكون معدوم�ة ولقد بح 
صوتنا ونحن نناش�دكم بتحس�ن وزيادة ساعات التغذية ) ولكن ال 
حياة ملن تنادي (.. يبدو ان عمليات الفس�اد و الرسقة قد تضاعفت 

.. و اخرا ) حسبنا الله و نعم الوكيل ( 

الكهرباء .. الى متى ؟

ش�كا عدد من س�كنة قضاء املجر بميسان 
م�ن إهم�ال وزارة الرتبي�ة إعدادي�ة زراعة 
املجر، مبينن أنها شيدت عام 1957 وكانت 
من املنش�آت الرتبوية النموذجية وتحولت 
إىل »خربة« بس�بب اإلهمال وعزوف الطلبة 
عن ارتيادها.وقال عيل املجراوي احد سكنة 
القض�اء وأحد خريج�ي ه�ذه اإلعدادية يف 
فرتات سابقة، إن اإلعدادية كانت نموذجية 
إىل حد كبر ولم تك�ن للتعليم فقط بل كان 
فيها أقس�ام إنتاج البي�ض واأللبان وتربية 
النحل وإنتاج العس�ل، ولكن تقادم السنن 
وإهم�ال الرتبية له�ذا القط�اع املهم وعدم 
إدراج نسبة من خريجي الدراسة املتوسطة 
للدراس�ة يف اإلعدادي أسهم يف عدم تسجيل 
طال�ب واح�د فيها من�ذ س�نوات، الفتا إىل 
تقدي�م مق�رتح من قب�ل حكوم�ة القضاء 
بتش�ييد كلية زراعية بنف�س البناية تكون 

تكميلية لطلبة .

اهمال

التماس

* ابو حيدر السعدي

مت�ى يتم اص�الح او اع�اده تبليط رسيع 
الش�عله والطري�ق الدويل من بغ�داد اىل .. 
التاج�ي.. ورغم كث�رة املطالبات لم يتخذ 

اي اجراء..
هذه الطرق االن غر صالحه للسر ممكن 
ترسلون ذوي االختصاص للتاكد من ذلك 
وه�و عىل هذا الح�ال ملده اكث�ر من ثالث 

سنوات ارجو اتخاذ مايلزم رجاء
الج�واب املتوقع دائما أنها ليس�ت ضمن 
حدودك�م لكن اقول لكم اين الوالء للوطن 

ضعوا العراق كله يف أعينكم.

                   * عدي الفضيل

ضعوا العراق 
كله في أعينكم

وزارة التجارة

وكيل الحصة 

التموينية

هود
 فر

ابو

حجي عندك سوفان بالمفاصل

كتله تره اشتكي عليك
 بوزارة التجارة 
خرب من الضحك
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الش�عور  أن  باحث�ون  اكتش�ف 
يف  يس�اعد  أن  يمك�ن  بالوح�دة 
تقوية أج�زاء من الدماغ مرتبطة 
املستقبيل  والتخطيط  بالذكريات 

والخيال.
وق�ام فري�ق م�ن الباحث�ن من 
بفح�ص   ،McGill جامع�ة 
بيانات مس�ح التصوي�ر بالرنن 
الوراث�ة  وعل�م  املغناطي�ي، 
النفس�ية  الذاتي�ة  والتقييم�ات 
ل�� 40 ألفا م�ن كبار الس�ن من 

اململكة املتحدة.
الكندي�ون  الباحث�ون  وأراد 
فهم كيفي�ة تأثري العزلة عىل 
الصحة، من خ�ال مقارنة 

بيان�ات التصوي�ر بالرنن 
لألش�خاص  املغناطيي 

ع�ن  أبلغ�وا  الذي�ن 
بالوح�دة،  الش�عور 

مع أولئ�ك الذين لم 
يفعلوا ذلك.

العديد  ووج�دوا 
االختافات  من 

يف أدمغ�ة األش�خاص الوحيدي�ن 
منطق�ة  ح�ول  تتمح�ور  الت�ي 
مرتبطة باألف�كار الداخلية، مثل 

ت  ي�ا كر لذ ا
والتخطيط 

املستقبيل 
والخيال.
واكتشف 

الباحثون أن األشخاص املنعزلن 
الس�تخدام  عرض�ة  أكث�ر  ه�م 
الخيال أو ذكريات املايض أو آمال 
املس�تقبل، للتغل�ب ع�ىل عزلتهم 

االجتماعية.
بيان�ات 40000  الفري�ق  وحل�ل 
بريطاني يف منتصف العمر وكبار 
السن من البنك الحيوي يف اململكة 
املتح�دة - وه�و مس�ح صح�ي 
مس�تمر يتتب�ع ح�وايل نص�ف 

مليون شخص.
التغي�ريات  ورك�زت 
املكتشفة يف املخ املنعزل 
عىل منطقة من الدماغ 
ُتعرف باسم »الشبكة 
االفرتاضية« - والتي 
مرتبط�ة  كان�ت 
ببعضه�ا البعض 
أك�ر لدى  بقوة 
ص  ش�خا أل ا
. ي�ن لوحيد ا
تب�ط  ير و
ر  لشعو ا

باالختاف�ات  أيض�ا  بالوح�دة 
األلي�اف  fornix: حزم�ة م�ن  يف 
العصبي�ة تنق�ل اإلش�ارات م�ن 
الُحصن إىل الش�بكة االفرتاضية. 
ول�دى األش�خاص الوحيدين، تم 
الحف�اظ ع�ىل بنية ه�ذه األلياف 
الفري�ق  أفضل.وق�ال  بش�كل 
الكن�دي إنن�ا نس�تخدم الش�بكة 
االفرتاضي�ة عند تذك�ر املايض أو 
تص�ور املس�تقبل أو التفك�ري يف 

الحارض االفرتايض.
وأضاف كبري املعدين الروفيسور، 
دانيل�و ب�زدوك: »إن�ه يتف�ق مع 
إمكانية مشاركة األفراد املنعزلن 
يف كث�ري م�ن األحي�ان يف تفاع�ل 
اجتماعي متخيل أو إعادة تجربة 
األح�داث االجتماعي�ة من املايض 
مللء الفراغ.«وق�ال املعد الرئيي، 
ناثان سرينغ: »يف غياب التجارب 
االجتماعي�ة املرغوب�ة، قد يكون 
األفراد الوحيدون متحيزين تجاه 
األفكار املوجهة داخليا مثل تذكر 

أو تخيل التجارب االجتماعية.

اكتشاف فائدة غير متوقعة للشعور بالوحدة
خُلصت دراس�ة علمية إىل أن التعرض 
لف�رتة  ول�و  ال�دم  ضغ�ط  الرتف�اع 
قص�رية م�ن الوق�ت يف أي عم�ر، قد 
يعج�ل بتدهور الجان�ب اإلدراكي عند 

اإلنسان.
مي�ل«  »دي�يل  صحيف�ة  وقال�ت 
الريطاني�ة إن خ�راء م�ن الرازي�ل 
توصلوا بعد مراقبة 7 آالف بالغ إىل أن 
ارتفاع ضغط الدم ولو لفرتة محدودة 
يمك�ن أن يؤثر عىل وظائ�ف إدراكية، 
وطاق�ة  والرتكي�ز،  الذاك�رة،  مث�ل 
اللس�ان.ومع ذل�ك، يمك�ن التخفيف 
التدهور،  من ه�ذا 
إعط�اء  ت�م  إذا 
ىض  مل�ر ا

الذين يعانون م�ن ارتفاع ضغط الدم 
عن املع�دل الطبيع�ي، أدوية خافضة 
للضغ�ط. ويف دراس�تهم، ق�ام خب�ري 
الوقاية والطب االجتماعي س�اندهي 
باريت�و وزم�اؤه يف جامع�ة ميناس 
جرياي�س االتحادي�ة يف مدين�ة بيل�و 
 7 بمتابع�ة  بالرازي�ل  هوريزونت�ي 
آالف ش�خص بالغ ملدة أربع سنوات.
وخال الدراس�ة، اختر الفريق ذاكرة 
اللفظية، وما  املش�اركن، وطاقتهم 
يس�مى بالوظيف�ة التنفيذي�ة، والتي 

تش�مل جوانب مثل االنتباه والرتكيز.
وق�ال الروفيس�ور باريت�و: »يف البداية، 

توقعن�ا أن تكون اآلثار الس�لبية الرتفاع 
ضغ�ط الدم عىل الوظيف�ة اإلدراكية أكثر 
خط�ورة عندما يب�دأ ارتف�اع ضغط الدم 

أصغر«.وأض�اف:  س�ن  يف 
»ومع ذلك، تظهر نتائجنا 

يف  متش�ابها  تراجع�ا 
سواء  اإلدراكي  األداء 

بدأ ارتف�اع ضغط 
ال�دم يف منتصف 

يف  أو  العم�ر 
سن أكر«.

ارتفاع ضغط الدم في أي عمر قد ُيعّجل بتدهور الذاكرة

ذك�ر موقع »ميديكال نيوز توداي« إن حموض�ة املعدة تحدث عندما 
يتدف�ق حمض املع�دة إىل امل�ريء، ويجري تش�خيصها عندما يحدث 
ارت�داد الحمض أكثر من مرتن يف األس�بوع.ومن أعراضها ألم حارق 
ق�د ينتق�ل من معدت�ك إىل بطنك أو ص�درك أو حت�ى يف حلقك، مذاق 
مري�ر يف حلق�ك أو فمك، اإلحس�اس بالطعام عالق�ا يف حلقك، البحة 
يف الصوت.وهناك أس�باب عدة وراء الحموضة، أبرزها تناول وجبات 
كبرية واالس�تلقاء بعد الوجبة مبارشة، إضافة إىل الس�منة املفرطة. 
وق�د تكون بعض املرشوبات كذلك س�ببا يف حدوث ه�ذه الحالة، مثل 
الكح�ول واملرشوبات الغازي�ة والقهوة.ولعاج الحموض�ة، غالبا ما 
ينص�ح خراء الصح�ة بتجنب األطعمة واملرشوبات التي تس�بب تلك 
األع�راض، كما يدع�ون إىل تخفيف كمي�ة الوجب�ات وتناولها قبل 3 
س�اعات عىل األقل من موع�د النوم. وقد يقرتح�ون بعض مضادات 
الحموض�ة، ويمك�ن اعتب�ار ما س�بق الح�ل “ما قب�ل األخري«.ففي 
ح�ال إذا لم تنفع كل هذه الحلول، فاب�د من زيارة طبيب متخصص 

للوقوف عىل الخطوة التالية.

خبراء يكشفون عن طرق 
لعالج حموضة المعدة

مواد غذائية تتسبب بتشكيل
 حصى الكلى

كش�ف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف عن أنواع املواد الغذائية التي 
يمكن أن تسبب تش�كل الحىص يف الكىل.ووفقا له، هذه املواد هي: 
الده�ون الحيوانية والروتينات املوج�ودة يف اللحوم الحمراء. هذه 
امل�واد تزيد م�ن خطر تكون الحىص يف ال�كىل، وبالطبع هناك مواد 
أخرى تس�بب ذات املش�كلة.ويقول إن »مواد غذائية مثل السبانخ 
والخرضوات، هي مواد مفيدة للجميع، ولكنها تزيد من األكساالت 
) أماح وإس�رتات حمض األكس�اليك( يف الدم، م�ا يزيد من خطر 
تكون الحىص«.وأكد الطبيب، بأن الحىص يف الكىل يمكن أن تسببه 
املرشوبات الكحولية أيضا، باستثناء تناول كمية معتدلة من النبيذ 
األحمر الخايل من الس�كر. كما يمكن أن تسبب املرشوبات الغازية 
املحاة تش�كل الحىص أيضا.واضاف أن »القواعد العامة بس�يطة، 
رشب أك�ر كمية ممكنة من املاء وقللوا من امللح واللحوم والزيوت 
والروتينات الحيوانية«. كما يمكن أن تساعد حمية البحر األبيض 
املتوسط عىل تخفيض خطر تكون الحىص، ألنها غنية بالخرضوات 

والفواكه واألسماك، وبكمية معتدلة من منتجات األلبان.

FDA توافق على اختبار منزلي 
لكورونا مدته 20 دقيقة

منح�ت إدارة الغ�ذاء وال�دواء األمريكي�ة FDA ترصيًح�ا طارًئا ألول 
اختبار ل� فريوس كورونا يمكن إجراؤه بالكامل يف املنزل.

ووفقا للموقع الرس�مي ل�إدارة تتطلب االختب�ارات األخرى يف املنزل 
وصفة طبية أو إرسال عينات اختبار إىل املختر للحصول عىل النتائج، 
لكن االختبار املنزيل ل� كورونا الذي طورته رشكة Ellume األس�رتالية 

يباع بدون وصفة طبية وينتج نتائج يمكن قراءتها يف املنزل.
وق�ال مف�وض إدارة الغذاء وال�دواء الدكتور س�تيفن ه�ان ىف بيان: 
»يعت�ر تفويض الي�وم عامة فارق�ة يف االختبارات التش�خيصية ل� 
ف�ريوس كورون�ا«، فمن خال الس�ماح بإجراء االختبار لاس�تخدام 
ب�دون وصفة طبية، وتس�مح إدارة الغ�ذاء وال�دواء األمريكية ببيعه 
يف أماك�ن مثل متاجر األدوي�ة، حيث يمكن للمري�ض رشاءه وإجراء 

االختبار ومعرفة نتائجه ىف أقل من 20 دقيقة«.
وقالت إدارة الغذاء والدواء إن االختبار يستخدم محلًا يتصل بتطبيق 
برمج�ي عىل هاتف ذكى ملس�اعدة املس�تخدمن عىل إج�راء االختبار 

وتفسري النتائج.

كش�فت دراس�ة حديثة أجرته�ا جامعة بوند 
بأس�رتاليا، عن أن النس�يان قد يعطى مؤرشا 
هاما عىل كف�اءة خايا املخ وكف�اءة الدماغ، 

.medicalxpress طبقا ملا ورد يف موقع
وأوضحت الدراسة أنه قد يكون النسيان ميزة 
وتدل عىل قدرة الشخص عىل التفكري املستمر 
وأن خاي�ا املخ تعمل بكفاءة عالية، مس�تندة 
إىل أن ع�ادة النس�يان تصاحبه�ا تغ�ريات يف 
نش�اط املخ الذي يرمز اىل فاعلية أحد مناطق 
الذاكرة، وكيفية س�عى نظام الذاكرة البرشية 
اىل تحقي�ق كف�اءة حت�ى إذا اغلف�ت بع�ض 

الرموز أو الذكريات.
وأش�ارت الدراسة اىل أن األش�خاص املصابن 
بف�رط التذك�ر يف كل يشء يف حياته�م، وع�ىل 
الرغ�م م�ن أن ه�ذا يب�دو وكأنه إنج�از رائع 
، إال أن�ه يأت�ي م�ع جان�ب س�لبي ألن لديهم 
هذه الكمي�ة الهائلة من املعلوم�ات املوجودة 
ويصبح م�ن الصعب ج�ًدا الرتكيز عىل مهمة 

ما.
وأوضحت أيضا أن النسيان يساعد عىل تغيري 
فضاءنا العق�يل ومدى كفاءة امل�خ، نظرا ألن 
العقل البرشى يملك غرس�ات ش�بكية تمكن 
امل�خ من التفاعل بش�كل مصطن�ع مع نظام 

الذاكرة لدى االنسان.
وأك�دت الدراس�ة أن الذاك�رة البرشية تتكون 
عىل ش�كل ش�بكات متداخل�ة، يتواجد يف كل 
ش�بكة معلوم�ات تتعل�ق بمفاهي�م محددة 
وترتبط تلك الش�بكات ببعضها البعض وعند 
التفك�ري يف مفهوم ما من تل�ك املعلومات يتم 
اس�رتجاع عمل تلك الشبكات مجددا، ويحدث 
النس�يان عندما يتم قطع تلك الشبكة بسبب 
حدوث تش�ويش أو تدُخل يضعف القدرة عىل 

الرتكيز؛ فتنخفض قدرة الشخص عىل 
تذك�ر املعلومات حتى خال فرتات 

قصرية.

النسيان دليل على كفاءة 
دراسة: نوع بكتيريا الفم يرتبط بخطر اإلصابة بسرطان الرئة لدى غير المدخنينعقلك وزيادة تركيزك

وجدت دراسة هي األوىل من نوعها، أن 
نوع ووفرة البكترييا املوجودة يف الفم 
قد تك�ون مرتبطة بمخاط�ر اإلصابة 

برسطان الرئة لدى غري املدخنن.
الت�ي ن�رشت ع�ىل  النتائ�ج  وتش�ري 
اإلنرتنت يف مجل�ة Thorax، إىل أن قلة 
أنواع واألعداد الكبرية من أنواع معينة 
من البكترييا مرتبطة بزيادة املخاطر.

ويق�ول الباحث�ون إن واح�دة من كل 
أربع حاالت من رسط�ان الرئة تحدث 
لدى غ�ري املدخن�ن، وعوام�ل الخطر 
املعروفة، مثل دخان التبغ غري املبارش 
اله�واء  وتل�وث  لل�رادون  والتع�رض 
والتاري�خ العائ�يل لرسط�ان الرئة، ال 

تفرس هذه األرقام بشكل كامل.
البكتريي�ا  وحج�م  ن�وع  ويرتب�ط 
)امليكروبيوم( املوجودة يف الفم بزيادة 
خط�ر اإلصاب�ة بأن�واع مختلف�ة من 
الرسط�ان بما يف ذل�ك رسطان املريء 

والرأس والرقبة والبنكرياس.
وأراد الباحث�ون معرفة ما إذا كان هذا 
االرتب�اط ينطب�ق أيضا ع�ىل رسطان 
الرئ�ة، بالنظ�ر إىل أن الف�م هو نقطة 

دخول البكترييا إىل الرئتن.
واعتم�د الباحث�ون عىل املش�اركن يف 
دراس�ة حول صحة النس�اء والرجال 
يف ش�نغهاي، وجميعه�م كان�وا غ�ري 
مدخن�ن مدى الحي�اة، وتمت مراقبة 
صحته�م كل 2-3 س�نوات بعد دخول 

الدراسة بن عامي 1996 و2006.

وعند التسجيل، قام املشاركون بشطف 
أفواهه�م لتقديم ملحة ع�ن البكترييا، 
وت�م الحص�ول ع�ىل معلوم�ات حول 
نمط الحياة والنظام الغذائي والتاريخ 
لطب�ي  ا

والعوامل البيئية وعوامل مكان العمل 
األخ�رى الت�ي ق�د تؤثر ع�ىل مخاطر 

اإلصابة باألمراض.
وإجم�اال، أصيب 90 من النس�اء و24 
من الرجال برسط�ان الرئة يف غضون 

7 سنوات يف املتوسط.
وتمت مطابق�ة هذه الحاالت مع 114 
م�ن غ�ري املدخنن م�ن نف�س العمر 
والجن�س، والذي�ن قدموا أيض�ا عينة 
مضمض�ة للف�م. ل�م تك�ن مجموعة 
املقارن�ة هذه مصابة برسط�ان الرئة 
ولك�ن كان لديهم مس�تويات مماثلة 
م�ن التعلي�م وتاريخ عائ�يل لرسطان 

الرئة.
ب�ن مجموعت�ي  املقارن�ة  وأظه�رت 
العين�ات أن اختاف�ا يف امليكروبي�وم. 

وارتبطت مجموعة واسعة من األنواع 
بانخفاض خط�ر اإلصابة  البكتريي�ة 
برسط�ان الرئة. كما ارتبط حجم أكر 
م�ن أنواع معينة م�ن البكترييا بخطر 

اإلصابة برسطان الرئة.
أن�واع  م�ن  األك�ر  الحج�م  وارتب�ط 
 Spirochaetesو  Bacteroidetes
بمخاط�ر أق�ل بينم�ا ارتب�ط الحجم 
األكر م�ن أن�واع Firmicutes بزيادة 
املخاطر.وع�ىل وج�ه التحدي�د، داخل 
أن�واع Spirochaetes، ارتبطت الوفرة 
األكر م�ن Spirochaetia مع مخاطر 
أقل، وضمن أنواع Firmicutes، ارتبط 
الحج�م األك�ر للكائن�ات الحي�ة من 
فئ�ة Lactobacillales من امليكروبات 

بزيادة املخاطر.

م�ن  تقري�ر ع�ن جمل�ة  كش�ف 
املخاطر يس�ببها ن�وم االطفال يف 
االرجوح�ة، فيما بن أن من قواعد 
النوم اآلم�ن أن األطف�ال يجب أن 
يناموا بمفردهم عىل س�طح ثابت 
ومس�تٍو دون أي فراش فضفاض 
أو أش�ياء بالق�رب منه�م، كما أن 
التقلب�ات ال تف�ي به�ذه املعاي�ري 
وهو ما قاله ب�ن هوفمان، طبيب 
األكاديمي�ة  ورئي�س  األطف�ال 

األمريكية.
ويرشح قائاً: »ال بأس باستخدام 
األرجوح�ة عندم�ا يك�ون الطفل 

ومراقًب�ا،  مس�تيقًظا 
أن  ولك�ن بمج�رد 

ين�ام الطفل يف 
األرجوح�ة، 

يصب�ح 
م���ر  أل ا
 ، ا خط�رًي
وأح����د 
وف  ملخ�ا ا

م����ا  عند
يك�ون هناك 

طف�ل ينام عىل 
أن  ه�و  أرجوح�ة 

رأس�ه يمك�ن أن يتخبط 
لألم�ام ، مم�ا ق�د يعي�ق مج�رى 
اله�واء وهذا ما يس�مى باالختناق 
املوضع�ي ، يوج�د ه�ذا الخطر إذا 
كان طفلك ين�ام يف كريس هزاز أو 
مقعد سيارة مائل أيًضا، مع وجود 
مقعد دلو للرضع ، فإن فائدة ربط 
الطف�ل بأم�ان يف مقعد الس�يارة 
املثب�ت بش�كل صحي�ح يف مركبة 

متحركة تفوق املخاطر.
وهن�اك مخ�اوف أخ�رى ه�ي أن 
رأس�ه  يدي�ر  أن  يمك�ن  طفل�ك 
ويختنق ضد الحش�وة الناعمة، أو 

يتش�ابك يف األرشطة ، أو يتدحرج 
يف األرجوح�ة. )حتى لو اس�تخدم 
الوالدان األرشطة بش�كل صحيح، 
يف بع�ض األحي�ان ال ي�زال الطفل 

قادًرا عىل التدحرج(.
ودع�ا خراء النوم اآلم�ن إىل النوم 
عىل سطح ثابت ومستٍو لسنوات، 
وهو م�ا تصدر عناوي�ن الصحف 
يف عام 2019 عندما تم اس�تدعاء 
جه�از ن�وم ش�هري صنع�ه فيرش 
 Rock ‹n Play ، يس�مى  براي�س 
Sleeper ، يف الوالي�ات املتحدة بعد 
وج�د تحقي�ق تقاري�ر املس�تهلك 
أن�ه يف الس�نوات العرش 
املاضي�ة ، ت���ويف 
طف���ًا   32
وجوده  أثناء 

في����ها.
ل  بحل�و و
ط  شب��ا
 ،2 0 2 0
ت�م رب�ط 
ه����ؤالء 
ئم���ن  لنا ا
ألجه����زة  وا
األخ�رى  املماثل�ة 
ب� 73 حال�ة وفاة وأكثر 
من 1000 حادثة ، بعضها أدى إىل 

إصابات خطرية.
وحث�ت لجن�ة س�امة املنتج�ات 
 )CPSC( األمريكية  االس�تهاكية 
اآلباء عىل التوقف عن استخدام أي 
�ع ذات ظهور مائلة  منتجات ُرضَّ
تزي�د ع�ن 10 درجات للن�وم، بما 
يف ذل�ك مقاعد الس�يارة والحراس 
وغريه�ا م�ن منتج�ات األطف�ال 
املائل�ة، ع�ىل الرغم من ع�دم ذكر 
التقلبات عىل وجه التحديد يف بيان 

ترشين االول 2019. 

تحذير صحي من نوم
 األطفال في األرجوحة 

كش�فت دراس�ات حديثة عن قدرة التمارين الرياضية 
ع�ىل معالج�ة أوج�ه القص�ور يف جراحة 
إنقاص الوزن.وأظهرت الدراس�ة التي 
 Bone and Mineralنرشت يف مجلة
Research أن اآلث�ار الض�ارة ع�ىل 
صح�ة العظ�ام تنتج 

ع�ن  جراحات إنقاص الوزن، كم�ا تبن أن  التمرينات 
قد تس�اعد يف معالجة هذا القصور.  وأجريت الدراسة 
عىل 84 ش�خصا من الذين خضع�وا إىل جراحة إنقاص 
الوزن عش�وائًيا ملجموعة تماري�ن أو مجموعة مراقبة 
ملدة 11 ش�هرا، وتبن أن التمارين تس�هم يف اس�تعادة 
صح�ة العظام عق�ب العملي�ات الجراحي�ة مجموعة 

التمارين عالية التأثري والت�وازن واملقاومة ثاث مرات 
يف األسبوع.

بعد اثني عرش شهرا من الجراحة، كان لدى املشاركن 
يف مجموع�ة التمارين قياس�ات كثاف�ة معادن أعىل يف 
العم�ود الفقري القطني والس�اعد مقارن�ة بأولئك يف 

املجموعة الضابطة.

تمارين تحمي العظام من المضاعفات بعد عمليات إنقاص الوزن



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

مواقيت ال�صالة

الخميس  17  كانون االول  2020   العدد  2483  السنة العاشرة

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

صالة الصبح

صالة الظهر

صالة العشاء

صالة المغرب

5 :31

11 :58

5: 14

6: 26

رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

اكتشفت باحثة مرصية، عن طريق الصدفة، 
تم  التي  النادرة،  األثرية  القطع  إحدى 
إخراجها من هرم خوفو، داخل علبة سجائر 
عبري  باسكتلندا.وعثرت  أبردين  جامعة  يف 
وهي  الجامعة،  يف  املساعدة  األمينة  العداني، 
بالقاهرة  املرصي  املتحف  يف  عملت  أن  سبق 
10 سنوات، عىل القطعة الخشبية التي كانت 
مراجعة  خالل  عقود،  مدى  عىل  مفقودة 
آسيا.واكتُشفت  آثار  مجموعة  مقتنيات 
قطعة خشب األرز التي أصبحت اليوم مفتتة 
قبل  و3094   3341 بني  ما  الفرتة  إىل  وتعود 

امليالد، ألول مرة يف عام 1872 بأيدي املهندسالربيطاني، واينمان ديكسون، ضمن مقتنيات أخرى يف 
غرفة امللكة داخل هرم خوفو.ويف عام 1946 تم التربع بهذه القطعة، التي يعتقد أنها ربما استخدمت 
يف بناء الهرم، إىل جامعة أبردين، لكنها اختفت بعد ذلك.وقالت العداني إنها أدركت قيمة القطعة فورا 
الحفريات يف  آثار وعملت يف  الباحثة: »أنا عاملة  الجامعة.وقالت  إىل األرقام يف سجالت  النظر  بمجرد 
مرص، لكنني لم أتخيل أبدا أن أجد شيئا مهما من آثار بلدي هنا يف شمال رشق اسكتلندا«.وكانت هذه 
بني ثالث قطع فقط تم إخراجها من هرم خوفو، وأما بخصوص األخريني )هما كرة وخطاف( فهما 

موجودان حاليا يف املتحف الربيطاني.

عادت قوارب الصيد إىل الظهور عىل شواطئ اليابان بعد نحو 
عقد عىل اجتياح موجات تسونامي ساحل البالد، حاصدة 
حياة األلوف ومسببة كارثة نووية.فقد ُعثر يف وقت سابق 
من هذا الشهر قبالة جزيرة هاتشيجو اليابانية، عىل قارب 
صغري ُفقد يف املحيط قبل نحو تسع سنوات وتسعة أشهر، 
من بلدة كيسنوما الواقعة 65 كيلومرتاً إىل الشمال، وكانت 
للقارب.وقد  الداخيل  بالجزء  ملتصقة  املرجانية  الشعاب 
أكدت تعاونية صيد محلية، نقالً عن صحيفة »ماينيتيش« 
اليابانية، أن القارب الذي يبلغ طوله 5.5 أمتار، واملصنوع 
من األلياف الزجاجية، كان تابعاً ألسطول صيد كيسنوما يف 

السابق، بعد التحقق من رقم التسجيل.
الشعاب  بأن  الربيطانية  »غارديان«  صحيفة  وأفادت 
املرجانية يف القارب أثارت بعض التكهنات حول املسار الذي 
انجرف فيه القارب قبل أن ينتهي يف هاتشيجو، التي تقع 

عىل بعد نحو 300 كيلومرت جنوب طوكيو.
وقال أحد الخرباء املحليني إنه من املمكن أن تكون موجات 
الغربي  الساحل  إىل  القارب  سحبت  قد  الهندي  املحيط 
للواليات املتحدة، وبعد ذلك إىل جنوب رشق آسيا مع التيار 
االستوائي الشمايل الذي يتدفق من الرشق إىل الغرب، ومن 
ثم قد يكون تيار كوروشيو املتدفق شماالً أعاده إىل اليابان.

البادرة  الرياح  وهبوب  أوروبا  دول  ىف  الشتاء  فصل  دخول  مع 
من  الكثري  تغطي  وثلوج  غزيرة  أمطار  من  معها  تصحبه  وما 
ىف  سريجى،  يدعى  روىس  رجل  حرص  وروسيا،  أوروبا  مدن 
األربعينات من عمره، أن يشارك سكان العالم تجربته التي 
الباردة واالستحمام  الشتوية  للحياة  ينقل فيها عشقه 
وسط املاء املثلج والسباحة فىاملياه التى تصل درجة 
الرجل  الصفر.ويشارك  تحت   17 إىل  حرارتها 
يغطس  وهو  له  فيديوهات  سريجي،  الروىس 
باستمرار  فيديوهاته  وينرش  املثلج  املاء  يف 
درجة  يف  املثلجات  يأكل  وهو  متابعيه  مع 
وهو  يظهر  كما  الصفر،  تحت   17 حرارة 
املثلج  املاء  وسط  الساخنة  القهوة  يرشب 
واملنحدرات الجليدية.الرويس سريجى لديه 
تيك  تطبيق  عىل  متابع  مليون  من  أكثر 
موقع  حسابه  عىل  املتابعني  وآالف  توك، 
يتفاعلون بصورة كبرية  الذي  إنستجرام، 
الفيديوهات. من  أيا  مشاركته  لحظة 

الجليد  ىف  الشتوية  الرياضة  وممارسة 
من أصعب أنواع الرياضة ىف العالم، حيث 
متجمدة،  حرارة  درجات  ىف  السباحة 
والتزلج عىل الجليد ىف أومسك أحد أهم املدن 
حيث  الشتوية،  الرياضة  ملمارسة  الروسية 
ضفاف  عىل  الشتوية  الرياضات  موسم  يبدأ 
ويجري  اوب،  نهر  روافد  أبرز  أرتيش  نهر 
كم   4248 مسافة  الغربي  الشمال  نحو  متجًها 
عرب الصني وروسيا حتى يلتقي نهر اوب يف غرب 
الواقعة  الروسية  املدن  أبرز  اومسك  وتعد  سيربيا، 
عىل نهر إرتيش.وتعد السباحة ىف الجليد من الرياضات 
الجماعية  واأللعاب  كبري،  باهتمام  تحظى  التى  الفردية، 
لعبة  وتعد  الجليدي،  الهوكي  ولعبة  التزلج  تشمل  املشرتكة 
الرياضات الشتوية عىل مستوى  الجليد هي أشهر  الهوكي عىل 
مثل  متعددة  أحداث  عىل  الشتوية  الرياضات  وتشتمل  العالم، 

األلعاب األوملبية الشتوية والجامعات الشتوية.

ومعّدل  مطردا  تراجعا  اإليطاليني  عدد  يسجل 
تكفي  ال  فيما  االرتفاع،  يف  آخذ  أعمارهم 
عن  الناجم  النقص  لسد  املهاجرين  أعداد 
الوطني  املعهد  أعلن  ما  عىل  السكاني،  الرتاجع 
إيطاليا  كانت   ،2019 نهاية  لإلحصاءات.ويف 
أي  نسمة،  و488  ألفا  و641  ماليني   5 تضم 
برتاجع 175 ألف نسمة عن نهاية 2018 )-0,3 
%(، وأكثر بـ207 آالف فقط مقارنة مع 2011، 

تاريخ آخر إحصاء واسع النطاق، وفق املعهد.
عدد  يف  الطفيف  »االزدياد  أن  إىل  املعهد  وأشار 
حرصا  مرتبط   2011 مع  مقارنة  السكان 
األوىل  للمرة  عددهم  تخطى  الذين  باألجانب« 
خمسة ماليني.وبني 2011 و2019، تراجع عدد 
 )%  1,5-( شخص  ألف   800 بحوايل  اإليطاليني 
مليون  بواقع  البالد  يف  األجانب  عدد  ازداد  فيما 
من  أكثر  إليهم  يضاف   ،)%  25,1+( شخص 

مليون أجنبي حصلوا عىل الجنسية اإليطالية.
 30 الفائت  العام  نهاية  النساء  عدد  وكان 
من   %  51,3 أي  امرأة،  و392  و591  مليونا 
األساسية  املالحظات  بني  السكان.ومن  إجمايل 
بدرجة  السّكان  الجديد هو تشيّخ  املسح  يف هذا 
متزايدة، إذ ازداد متوسط األعمار يف البالد بواقع 
وبات  عاما.   45 إىل  ليصل   2011 منذ  سنتني 
 53,5 يمثلون  عاما   45 سن  فوق  األشخاص 
.2011 سنة   %  48,2 مقابل  يف  السكان،  من   %
ويتحدر نصف األجانب من أوروبا )بينهم الثلث 
من بلدان االتحاد األوروبي(، يليهم الوافدون من 
إفريقيا وآسيا )ما يزيد بقليل عن 20 % لكل من 
القارتني(.ويشّكل الرومانيون أكرب جالية أجنبية 
يف إيطاليا مع أكثر من 1,1 مليون شخص، يليهم 
املتحدرون من ألبانيا واملغرب والصني وأوكرانيا.

قد ال يكون األمر قد وصل إىل مرحلة تصميم األزياء الراقية، ولكن 
األزياء فريدي  إىل مصمم  الذي تحول  السابق  اإلندونييس  املدرس 
لوجينا بريادي وجد سوقا مربحا ألزيائه الخاصة بالقطط، حيث 

يصمم أزياء تنكرية فريدة للقطط.
بعدما استقال من مهنة التدريس، حاول العمل يف العديد من املهن، 
قبل أن ينتهي به املطاف إىل أزياء القطط وهي فكرة أخذها من 

أحد أقاربه من محبي القطط، بحسب موقع »جاكرتا بوست«. 
االنتقائيني  القطط  ألصحاب  األزياء  عاما/   39/ فريدي  يقدم 
أزياء  من  يشء  أي  األليفة  حيواناتهم  لتلبيس  يتطلعون  الذين 
األبطال الخارقني مثل سوبرمان إىل شخصيات تنكرية مثل أزياء 

املمرضني وحتى الحجاب.
وقال فريدي: »يف البداية أعطاني قريبي الذي يحب القطط الفكرة 

لصناعة هذه األزياء التنكرية وأعتقدت أنها فكرة غريبة«.
وأضاف: »لكنها تحولت إىل فكرة ممتعة رؤيتهم يف أزياء تنكرية«، 
يف  خياطة  ماكينة  بها  يوجد  التي  البسيطة  ورشته  من  متحدثا 

بوجور الواقعة جنوب العاصمة اإلندونيسية جاكرتا.
يصل  ما  يدر  سنوات،  ثالث  قبل  اإلنرتنت  عرب  رشكته  أنشأ  ومنذ 
إىل ثالثة ماليني روبية )210 دوالرات( يف الشهر يف حال باع أربع 
قطع عىل األقل يف اليوم. ويبلغ ثمن كل زي ما بني ستة إىل عرشة 

دوالرات.

استقال من التدريس 
ليصمم أزياء تنكرية للقطط ! 

يهوى الغطس بين الثلوج في درجة حرارة 17 تحت الصفر!

اإليطاليون تتناقص 
أعدادهم وتطول أعمارهم !

التطبيقات  عرب  األجرة  سواق  أجاب  
الذكية، يف السودان، إجابات طريفة لسؤال 
راكب  )ُشحنة( حملتها صحبة  أغرب  عن 

خالل عملك.
وجاءت اإلجابات عىل صفحة خاصة بهم 
عىل فيسبوك كاآلتي:  3 كجم ذهب خام،  

مشوار إىل مصفاة الذهب.
وصلني طلب من طلمبة النحلة عبيد ختم 
أرسل  شخص  الفتيحاب،  درمان  أم  إىل 
وكلفهم  شقيقه  إىل  البيت   مفاتيح  معي 

املشوار أكثر من 1000 جنيه.
كان  أجنبي  من  طلب  وصلني  آخر  وعلق 
مشرتطا يف الطلب “برودة تكييف السيارة” 
عندما وصلته قال يل أنا منتظر شخص هنا 
واترك  التكييف  شغل  أنوم  عايز  ومرهق 
السيارة واقفة وكانت األجرة 2500 جنيه.

ألحدهم  املواقف  أغرب  من  وكانت 
“عدد  أحدهم  وأجاب  ثعابني”،  “قفص 
الصغرية” فيما علق آخر كان  األرانب  من 
الستني  شارع  من  قطة  لتوصيل  مشوار 
صحيفة  نقلت  ما  وفق  كافوري،  إىل 

»سوداني«.

 غرائب شحنات
 سواق األجرة!

قطعة مفقودة من هرم خوفو داخل علبة سجائر !

ألكثر  الظالم  يف  واألرجنتني  تشييل  جنوب  غرق 
الشمس  قرص  القمر  غطى  عندما  دقيقتني  من 

بالكامل خالل الكسوف الكيلّ املرتقب.
وأمكن آلالف الناس الذين وضعوا نظارات واقية 
الفلكي  الحدث  يشاهدوا  أن  الشمس  أشعة  من 
بالكامل يف منطقة باريلوتيش، جنوب األرجنتني، 
املتواصل  الهطول  أن  صافياً.إالّ  الجو  كان  إذ 
أفسد  السوداء  بالغيوم  السماء  وتلبّد  لألمطار 
كيلومرت   800 بعد  عىل  تشييل،  يف  جزئياً  املشهد 
متابعيه  حرم  إذ  سانتياغو،  العاصمة  جنوب 
»يورونيوز«.ففي  وفق  تفاصيله،  من  قسماً 
فياريكا،  بحرية  قرب  السياحية  بوكون  مدينة 
الصباحية،  الفرتة  خالل  األمطار  كثافة  زادت 
لرؤية  خصيصاً  املنطقة  قصدوا  من  آمال  مبددًة 
اللحظة التي تكون فيها األرض والقمر والشمس 
عىل استقامة واحدة، وكانت مرتقبة عند الساعة 

أن  عىل  غ(،  ت   16,00( املحيل  بالتوقيت   13,00
تدوم دقيقتني وتسع ثواٍن.

ولكن يف وقت حصول الكسوف، تضاءلت سماكة 
الغيوم فوق ضفة البحرية، حيث تجمع اآلالف من 

الناس مرتدين مالبس واقية من املطر.
عىل  تشييل  ساحل  من  القريبة  كاراهوي،  ويف 
صلوات  مع  الكسوف  تَراَفق  الهادئ،  املحيط 
السكان األصليني املنتمني إىل مجموعة مابوتيش، 
وهي كربى فئات السكان املحليني، إذ يرى هؤالء 
عملية  وبداية  حقبة  نهاية  الظاهرة  هذه  يف 
حيث  سانتياغو،  العاصمة  منطقة  جديدة.ويف 
البالغ  السكان  أصل  من  ماليني  سبعة  يعيش 
التنقل  قيود  ظل  يف  نسمة  مليون   15 عددهم 
الجديد،  كورونا  بفريوس  اإلصابات  تزايد  بسبب 
كان خفوت نور الشمس عابراً، وأدى إىل انخفاض 

طفيف يف درجة الحرارة.

قارب صيد يعود بعد 10 أعوام من تسونامي اليابان !

كسوف كلّي يغرق تشيلي واألرجنتين في الظالم !

 وقد أثارت شبكة أنفاق »Eysturoy«، التي سيتم افتتاحها 
حديثاً  نرُشت  التي  الصور  بفضل  وذلك  لها،  االنتباه  قريباً، 
جديدة  مرورية  دائرة  عن  عبارة  وهى  املركزية،  لنقطتها 

مذهلة تحت املاء.
وتتميز النقطة الدائرية بإضاءتها باللون األزرق الفريوزي، 

ويتسم  البحر،  تحت  مرتًا   187 حواىل  بعد  عىل  تقع  والتى 
ينتمى  وكأنه  تجعله  التي  وألوانه  بأضواءه  املكان  تصميم 
طوله  يبلغ  الذى  النفق،  يكون  أن  املحتمل  ومن  آخر،  لعالم 
قبل  من  به  مرحب  تطويري  مرشوع  بمثابة  كيلومرت،   11
تستغرق 64  التي  املسافة  أنه يخترص  إذ  املحليني،  السكان 
جزيرة  ىف  فارو  جزر  عاصمة  من  بالسيارة  عادًة  دقيقة 
عىل  وسرتيندور  رونافيك  ملحاور  تورشافن،   ،»Streymoy«

جزيرة »Eysturoy«، إىل 16دقيقة فقط. 
آخر لزيارة  وبالنسبة للسياح، قد يصبح الدوار املبهر سبباً 

الذاتي،  بالحكم  تتمتع  التي  الدنماركية  املنطقة  هذه 
واملعروفة بالفعل باملناظر الجميلة والحياة الربية، وُصممت 
قبل  من  األنفاق،  شبكة  وسط  تقع  التى  املرورية،  الدائرة 
من  مصنوع  وهو  باتورسون،  تروندور  املحىل  الفنان 

الصخور الطبيعية، تماماً مثل شبكة األنفاق األوسع.
واألخرض  واألصفر،  األزرق،  من  بانتظام  األلوان  وتتغري 
الرئيس  وقال  رائعاً،  تأثرياً  يخلق  ما  األضواء،  وترقص 
سامويلسون،  تيتور  األنفاق،  تشيد  التى  للرشكة  التنفيذى 
لشبكة »CNN« اإلخبارية، إنه بالنسبة إىل باتورسون، يرمز 

أنه  الهيكل املىضء إىل االنتقال من الظالم نحو الضوء، كما 
فيها  يمسك  األرخبيل  من  تقليدية  لرقصة  أيًضا  تجسيد 
األشخاص أيدى بعضهم البعض لتكوين سلسلة، كذلك يبدو 
هذا مناسباً ألن شبكة األنفاق تعمل أيضاً كوسيلة لالتصال.

وقال سامويلسون، »أعتقد أن الدائرة املرورية هى الوحيدة 
وسيُفتتح  الشماىل«،  األطلىس  املحيط  تحت  املوجودة 
نفق  وسيتبعه  الجارى،  ديسمرب   19 ىف   »Eysturoy« نفق 
فيما  اإلنشاء،  قيد  يزال  ال  وهو  أعوام،  عدة  بعد   »Sandoy«

.»Sandoy« و  »Streymoy« سريبط النفق بني جزيرتي

أضواء وتصاميم ساحرة ألنفاق على عمق 187متًرا تحت المحيط !
تقع سلسلة من األنفاق 

المائية الرابطة للجزر الوعرة 
التى تشكل أرخبيل جزر فارو 
الشمالية، في أعماق المحيط 

األطلسي الشمالي،

News


