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غضب عارم يجتاح العراق

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
موجة عالية من الس�خرية، حرّكتها 
الترصيحات التي أدىل بها وزير املالية 
عيل عالوي مؤخراً، تعليقاً عىل األزمة 
االقتصادية الخانقة التي »افتعلتها« 
حكوم�ة رئي�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي، بع�د قرارها برفع س�عر 
رصف الدوالر أم�ام الدينار العراقي، 
ال�ذي ق�د يولّ�د »نكب�ة« اقتصادية، 

بحسب مختصني.
وبع�د إدخاله�ا العراقي�ني »َعن�وًة« 
إىل نف�ق األزمة االقتصادي�ة، عملت 
تحري�ك  ع�ىل  الكاظم�ي  حكوم�ة 
الضخم�ة«،  اإلعالمي�ة  »ماكنته�ا 
بغية إقن�اع الرأي العام بتقّبل األزمة 
الراهن�ة، دون »ضج�ر«، إال أنه�ا لم 
تأخذ بالحسبان طبيعة ردود األفعال 

الناتجة عن قرارها األخري.
وعىل الرغم من تربيرات وزير املالية، 
ال�ذي أصب�ح م�ادة دس�مة للتن�ّدر 
ع�ىل مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي 
ووس�ائل إع�الم مختلف�ة، وأُطلقت 
عليه تس�ميات عدة لع�لَّ من أبرزها 
بأن�ه »وزي�ر من املّري�خ«، إال أن تلك 
التربيرات لم تخفف من حنق الشارع 
العراق�ي، ع�ىل الق�رارات الحكومية 
ب�«االس�تفزازية  وصفوه�ا  الت�ي 

والساذجة«.
وأعلنت وزارة املالية والبنك املركزي، 
ال�دوالر يف  ع�ن رف�ع س�عر رصف 
األس�واق املحلي�ة إىل 147 ألف دينار 
ل�كل 100 دوالر، وهو ما أثار صدمة 
بني العراقيني السيما الذين يعتمدون 
ع�ىل مص�در دخ�ل مح�دود، حي�ث 
س�تؤدي هذه الزيادة إىل ارتفاع كبري 

بقيمة أسعار السلع والبضائع.
وش�هدت أس�واق جميلة والشورجة 
يف  مؤقت�ا  عزوف�ا  بالجمل�ة  للبي�ع 
عملية التس�وق من قبل تجار املفرد 
جراء االرتفاع الكبري يف أس�عار املواد 
الغذائي�ة، بع�د إج�راءات الحكوم�ة 

بتقليل قيمة الدين�ار مقابل الدوالر، 
فيما أك�دت ترصيح�ات برملانية أن 
الحكوم�ة عاج�زة عن تعديل س�عر 
رصف الدين�ار ال�ذي فق�د 25% من 
تش�هد  أن  املتوق�ع  وم�ن  قيمت�ه، 
االس�عار ارتفاع�ا آخ�ر بع�د إق�رار 
املوازن�ة الس�نوية للع�ام املقبل، ما 
يه�دد برك�ود اقتص�ادي وارتفاع يف 
نس�ب التضخ�م الس�نوية ومعدالت 
الفق�ر وتصاعد معدالت البطالة بعد 
الحكوم�ة ترصيحاتها  ناقض�ت  أن 
بتوفري فرص عمل جديدة واقترصت 
ع�ىل الفئ�ات الت�ي ص�درت أوام�ر 
تعيينه�ا العام املايض ولم يتس�لموا 

رواتبهم منذ أكثر من عام.
ومنذ تس�نمه املنص�ب عجز عالوي 

ع�ن إيج�اد حل�ول ملواجه�ة األزمة 
املالي�ة التي رضبت الب�الد منذ بداية 
الع�ام 2020 نتيجة تف�ي فريوس 
كورون�ا وانخف�اض أس�عار النفط، 
وعىل إثر ذلك دع�ا برملانيون وخرباء 
يف االقتصاد إىل إقالت�ه، فيما انتقدوا 

الورقة »البيضاء« التي قدمها.
وتعليق�اً ع�ىل ذل�ك، يق�ول النائ�ب 
عن تحال�ف الفتح فاض�ل الفتالوي 
ل�«املراق�ب العراق�ي«، إن »مجل�س 
الن�واب جم�ع تواقي�ع الس�تضافة 
رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظم�ي، ووزير املالي�ة ومحافظ 
البنك املركزي، للوقوف عىل تداعيات 
رفع سعر رصف الدوالر ومدى تأثريه 
ع�ىل رشائ�ح املجتم�ع، ع�ىل اعتبار 

أن الفئ�ات الهّش�ة س�تكون األكثر 
ترضراً«.

ويضي�ف الفتالوي أن »االس�تضافة 
ستش�هد مناقش�ة كيفية دعم هذه 
الفئ�ات يف ح�ال اس�تمرار ارتف�اع 
الرصف، الذي سيؤدي بدوره إىل رفع 
قيم�ة أس�عار الس�لع والبضائ�ع يف 

األسواق العراقية«.
»اإلج�راءات  أن  الفت�الوي  وي�رى 
الحكومية فيها تخبط واضح، وكان 
عىل الكاظمي السعي للسيطرة عىل 
املناف�ذ الحدودي�ة الس�يما يف إقليم 
كردس�تان، من أجل تعايف االقتصاد 
العراقي بدالً من التأثري عىل املواطن 
اس�تقطاعات  وف�رض  البس�يط 

ورضائب عىل رواتب املوظفني«.

ووفقاً ملراقبني للشأن السيايس، فإن 
اإلخفاق بات صفة مالصقة لحكومة 
الكاظم�ي، التي ل�م ُتفلح حتى اآلن، 
بتنفي�ذ أي تعه�د تقدم�ت ب�ه قب�ل 
منحها الثقة تحت القّبة الترشيعية، 
إذ ما ي�زال العديد من امللفات معلّقة 
جراء السياس�ات “املته�ورة” وغري 
املدروس�ة التي اتبعها الكاظمي منذ 
تويل منصب رئي�س الوزراء، عىل حد 

تعبريهم.
وبدءاً بملف إخ�راج القوات األجنبية 
الت�ي مازالت تتخذ الع�راق “مرتعاً” 
له�ا، ع�ىل الرغ�م م�ن ص�دور قرار 
يق�ي  للحكوم�ة  مل�زم  برملان�ي 
برضورة إخراج تلك القوات، ومروراً 
بمل�ف مكافحة الفس�اد ال�ذي بقي 
مركون�اً عىل “رف األزم�ات”، وليس 
انته�اًء بالتح�دي االقتص�ادي الذي 
ف�رض ع�ىل العراقي�ني أزم�ة مالية 

خانقة تهدد قوتهم اليومي.
جدي�ر بالذك�ر أن مجل�س الن�واب، 
اس�تثنائية  جلس�ة  خ�الل  ص�وت 
عقدها يف الخامس من كانون الثاني 
امل�ايض، ع�ىل ق�رار ُيل�زم الحكومة 
بالعم�ل ع�ىل جدولة إخ�راج القوات 
األجنبي�ة م�ن الع�راق، ومنعها من 
وس�مائها  الب�الد  أرض  اس�تخدام 
ومياهه�ا، لتنفيذ أي أعم�ال عدائية 
تج�اه دول الج�وار الجغ�رايف، إال أن 
الوالي�ات املتحدة ما زالت تراهن عىل 
التس�ويف واملماطلة، ب�ل تعدت ذلك 
بكثري حتى باتت تس�يطر عىل أجواء 

العراق.
وحظ�ي الق�رار الربملاني الحاس�م، 
بدعم ش�عبي كبري تمث�ل بتظاهرات 
مليوني�ة غاضب�ة، طالب�ت ب�”طرد 
االحتالل” السيما بعد عملية االغتيال 
الغادرة الت�ي نفذتها طائرة أمريكية 
مس�رية ق�رب مطار بغ�داد الدويل يف 
كانون الثاني املايض، وأس�فرت عن 

استشهاد قادة النرص.
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الصين تتوعد الواليات المتحدة بشأن 
أزمة التأشيرات

القراصنة يخترقون أسوار أميركا الحصينة.. 
هل بقي من أسرار؟
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في هذا العدد

لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...
أث�ارت ترصيحات وزارة الداخلية بش�أن انتش�ار 
مفارز مكافحة الجريمة االقتصادية يف األس�واق 
ملتابعة األس�عار س�خرية املواطن، فمنذ أكثر من 
خمسة عرش عاما واالسواق املحلية تعج بالبضائع 
املس�توردة الرديئ�ة ومن مناىشء غ�ري معروفة ، 
فضال ع�ن تزوير ماركات تل�ك البضائع بعالمات 
صن�ع يف دول الجوار , ناهي�ك عن التالعب بتأريخ 
الصالحية ملعظم البضائع الداخلة للعراق ، بسبب 
ضعف الرقاب�ة يف املنافذ الحدودية وغياب الرقابة 

الصحية واالقتصادية يف معظم محافظات العراق 
, خاصة يف العاصمة تاركني السوق لسيطرة تجار 
االزم�ات , واليوم وبعد رفع أس�عار رصف الدوالر 
م�ن قبل البنك املركزي أصبحت االس�واق يف حالة 
اضط�راب مس�تمر وتقل�ب باالس�عار، واملواطن 
أصبح عاجزا عن رشاء الس�لع االساس�ية بسبب 

تباين االسعار وجشع التجار.
اللجن�ة املالية النيابية انتقدت م�ا وصفته بلجوء 
الحكوم�ة إىل “الوصفات الس�هلة” لع�الج فجوة 
العج�ز بموازنة 2021 والتي يترضر منها املواطن 

البسيط.
وأضافت :أن عملية اإلصالح التي اعتمدتها وزارة 
املالية، ش�كلية ونتائجها الس�لبية س�تكون عىل 
حس�اب املواطن الكادح واملوظف البس�يط ، وقد 
أدى ه�ذا الت�رصف من قب�ل الحكوم�ة اىل زيادة 
س�عر رصف ال�دوالر وإضف�اء أعب�اء كبرية عىل 
كاهل املواطن، خاصة املوظف، كون ارتفاع سعر 
الرصف سيرتتب عليه تضخم وارتفاع يف مستوى 

األسعار.
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
اجتماع مش�رتك جم�ع رئيس جهاز 
األم�ن الوطني عب�د الغني األس�دي 
ممث�ال ع�ن حكومة املرك�ز، برئيس 
حكوم�ة إقلي�م كردس�تان م�رور 
بارزان�ي، حي�ث رك�ز االجتماع عىل 
ملف »اتفاق س�نجار« املثري للجدل، 
مؤك�دا ع�ىل تطبيق�ه بالرغ�م م�ن 
الرفض الذي اكتس�به سواء من قبل 

االوساط السياسية او الشعبية. 
ه�ذه الخط�وة اعتربه�ا مراقبون يف 

الش�أن الس�يايس، بأن فيه�ا الكثري 
م�ن التجاهل ألصوات أهايل س�نجار 
الذي�ن  االيزيدي�ة  الطائف�ة  وأبن�اء 
م�ن  العظم�ى  الغالبي�ة  يش�كلون 
س�كانه من جهة، وكذلك بأنها تمثل 
حكوم�ة  إلرادة  ورضوخ�ا  خنوع�ا 
االقليم الرامية اىل توس�يع اطماعها 

يف املناطق من جهة أخرى.
كردس�تان  حاكته�ا  خط�ة  ووف�ق 
وأقرته�ا بغداد وحكوم�ة مصطفى 
الكاظم�ي، فأنه تم توقي�ع اتفاقية 

سنجار التي تنص عىل محاور ادارية 
اإلداري  املح�ور  وبحس�ب  وأمني�ة، 
لالتف�اق فإن�ه يتم اختي�ار قائّمقام 
»يتمت�ع  س�نجار  لقض�اء  جدي�د 
والنزاه�ة  واملهني�ة  باالس�تقاللية 
واملقبولية ضمن اآلليات الدس�تورية 
والقانونية« من قبل اللجنة املشرتكة 
ومحاف�ظ نين�وى، والنظ�ر باملواقع 
اإلداري�ة األخ�رى م�ن قب�ل اللجن�ة 

املشرتكة املشكلة من الطرفني.
أم�ا املحور األمني فتضم�ن أن تتوىل 

األم�ن  وجه�ازا  املحلي�ة  الرشط�ة 
الوطني واملخابرات حرصاً مسؤولية 
األمن داخ�ل القضاء وإبع�اد جميع 
التش�كيالت املس�لحة األخرى خارج 
حدود القضاء، وتعيني 2500 عنرص 
ضمن قوى األمن الداخيل يف سنجار، 
وإنهاء تواجد منظم�ة حزب العمال 
الكردس�تاني واملناط�ق املحيطة بها 
وأن ال يكون للمنظم�ة وتوابعها أي 

دور يف املنطقة.
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الحكومة تبحث عن عالج لقراراتها 
الخاطئة عبر مفارز الجريمة االقتصادية 

صفقة سنجار »تطبخ« بعجالة 
والبارزاني أول المتذوقين
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االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...
اس�تبعدت اللجنة املالية النيابي�ة، امس الثالثاء، 

تمرير موازنة العام املقبل يف الربملان.
وق�ال عض�و اللجن�ة جم�ال كوج�ر يف ترصيح 
صحف�ي تابعه »املراق�ب العراق�ي« ان »موازنة 

2021 عليه�ا خالفات سياس�ية كبرية بني الكتل 
قب�ل وصوله�ا اىل الربملان الس�يما نس�بة العجز 

الكبرية التي اقرتها مجلس الوزراء«.
واض�اف ان�ه »من املتوق�ع ع�دم تمريرها داخل 
مجلس النواب اثر الخالفات التي عليها”، مشريا 

اىل ان “املوازن�ة تحت�اج اىل مفاوض�ات كب�رية 
للتواف�ق بش�أنها والخل�ل يف الحكوم�ة ارس�لها 

بوقت ضيق جدا«.
ولف�ت اىل انه »من املؤمل وصول املوازنة بش�كل 
رسمي اىل مجلس النواب مطلع االسبوع املقبل«.

المراقب العراقي/بغداد...
أعلن�ت مديري�ة اإلع�الم يف هي�أة الحش�د 
الشعبي، امس الثالثاء، عن انطالق الحملة 
اإلعالمي�ة الخاص�ة بإحياء الذك�رى األوىل 
لجريمة اإلره�اب االمريك�ي بإغتيال قادة 
النرص الش�هيد الحاج أبو مه�دي املهندس 

والشهيد الحاج قاسم سليماني.
وقال إعالم الحش�د يف بيان تابعته »املراقب 

العراق�ي« إن “الحمل�ة بدأت رس�ميا لدعم 
وتغطية الفعاليات الرس�مية والجماهريية 
والربام�ج اإلعالمي�ة والفني�ة الت�ي اخذت 
بنظ�ر االعتب�ار الس�ياق الزمن�ي لجريمة 
مط�ار بغ�داد وم�ا س�بقها ولحقه�ا م�ن 

أحداث”.
وأض�اف البيان، إن “الحملة س�تقام تحت 
شعار )الشهادة والسيادة(، تخليدا لرمزية 

القادة الشهداء ملا بذلوه من تضحيات طيلة 
س�نوات الحرب عىل داعش، وتس�تمر لعدة 

أيام”.
يشار إىل ان املس�ريات واملحافل والفعاليات 
س�تقام  والعزائي�ة  والفكري�ة  الثقافي�ة 
املؤسس�ات  م�ع  والتع�اون  بالتنس�يق 
الرس�مية والدينية واالجتماعي�ة والبعثات 

الدبلوماسية داخل البالد وخارجها.

المراقب العراقي/بغداد...
اعرتضت النائبة محاس�ن حمدون، 
ام�س  الثالثاء، عىل قرار اس�تقطاع 
جزء من رواتب الرئاسات الثالث، يف 

موازنة 2021.
وقالت حم�دون يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراقب العراق�ي« انه »لم 
روات�ب  م�ن  يس�تحق  يشء  يتب�َق 
النواب حتى يتم تخفيضها، ونتوقع 

ان يص�ل الرات�ب اىل 3 مالي�ني بع�د 
التخفيف«.

واضافت حم�دون، أن »النائب لديه 
التزامات تختلف عن املواطن العادي 
املواطن�ني  مس�اعدة  بينه�ا  وم�ن 
ان  اىل  مش�رية  مش�اكلهم«،  وح�ل 
»ح�ل االزمة املالي�ة ال يكمن بتقليل 
الروات�ب، بل بالقضاء عىل الفس�اد 

واسرتجاع االموال املنهوبة«.

برلمانية تعترض على استقطاع رواتب 
الرئاسات الثالث

الحشد يطلق حملته اإلعالمية إلحياء ذكرى اغتيال قادة النصر

لجنة نيابية تؤكد صعوبة تمرير موازنة »21« 
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المراقب العراقي/بغداد...
أكد النائ�ب محمد البل�داوي، امس 
للش�هيد  الجمي�ل  رد  أن  الثالث�اء، 
ابو مهدي املهن�دس يتمثل باخراج 

القوات االمريكية.
وق�ال البل�داوي يف ترصيح صحفي 
أن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
“تضحي�ات الق�ادة الش�هداء اب�و 
املهن�دس ورفاق�ه وضيف  مه�دي 
العراق قاس�م س�ليماني لن تذهب 
الس�يادة  تحقي�ق  دون  س�دى 

الوطنية.
وأضاف أن »خروج املحتل األمريكي 

م�ن الع�راق أح�د مطالبن�ا الثابتة 
ك�رد جميل للش�هداء الق�ادة الذين 
مط�ار  م�ن  بالق�رب  استش�هدوا 
بغ�داد الدويل » مش�ريا إىل أن »الكتل 
السياس�ية لن تتهاون بأي تسويف 
أو مماطلة بحس�م نتائج التحقيق 

الخاصة بمطار بغداد الدويل«.
الع�دوان  طائ�رات  ان  اىل  يش�ار 
االمريكية كانت قد اس�تهدفت قادة 
النرص ابو مهدي املهندس وقاس�م 
س�ليماني، مطلع كانون االول عام 
2020، وادت اىل استش�هادهما مع 

عدد من رفاقهما.

نائب: رد الجميل للمهندس 
يتمثل بإخراج القوات االمريكية

المراقب العراقي/بغداد...
دعا النائب حس�ن سالم، امس الثالثاء،  
اىل اقال�ة رئيس الوزراء وهي�أة االعالم 
رشكات  م�ع  لوقفوهم�ا  واالتص�االت 

الهاتف النقال.
وقال س�الم يف ترصيح صحفي تابعته 
الكت�ل   « ان   ، العراق�ي«  »املراق�ب 
السياس�ية مدع�وة الس�تجواب رئيس 
الوزراء ورئي�س هيأة االعالم واقالتهما 
ملشاركتهما يف فس�اد هذا القطاع الذي 
يع�د الرافد الثان�ي مليزاني�ة الدولة بعد 

النفط«.
بعدال�ة  معل�ق  »عهدن�ا  ان  واض�اف 
القض�اء بوقوف�ه مع الش�عب العراقي 
لتحقي�ق العدال�ة يف اص�دار الحكم غدا 
بالغ�اء تجدي�د عق�ود رشكات الهاتف 
النق�ال التي هي عبارة عن فس�اد كبري 

وخدمات رديئة«.
يش�ار اىل ان الح�راك النيابي الذي تبناه 
ع�دداً م�ن اعض�اء الربمل�ان تمكن من 
ايقاف تجديد العق�ود لرشكات الهاتف 
النق�ال الت�ي امتنع�ت ع�ن تس�ديد ما 
بذمتها م�ن اموال اىل الدولة بالرغم من 

االزمة املالية التي يمر بها البلد.

سالم يدعو إلقالة »الكاظمي« وهيأة 
اإلعالم لوقوفهما مع شركات النقال

حكومة الكاظمي تستقطب »وزيرًا ترقيعيًا« 
6يهدد بانهيار الدولة

»المحلية« تصبغ قائمة كاتانيتش األولية
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

ما بين دايو والدوالر 
كان نظام املقبور صدام حس�ن يفعل ما يش�اء بالشعب 
ويقرر ما يش�اء كما يش�اء ووقتما يش�اء ب�ا خوف وال 
ريب�ة وال حياء ف�ا اع�راض وال مع�رض وال معارضة 
)وهيبة وصدر دي�وان( فمهما فعل فارس األمة وحارس 
البواب�ة الرشقية م�ن مقابر جماعي�ة وإب�ادة بالغازات 
الكيمياوي�ة وحروب ودمار وحصار فما عىل الش�عب إال 
أن يرقص ويهزج ) الله يخيل الريِّس .. الله يطول عمره ( 
. رغ�م كل ذلك إال أن أزالم صدام ومنظومته األمنية كانوا 
يقطع�ون الكهرباء الوطنية لس�اعات طويلة يف الليل عن 
منطق�ة معين�ة إذا كانت لديه�م عملية أمني�ة أو حملة 
اعتقاالت تس�تهدف كل من ال ينس�جم أو يخضع أو يؤيد 
)أه�داف الحزب والثورة( . اليوم وبعد س�بعة عرش عاما 
م�ن س�قوط الصنم الكبري تح�ل علينا أصن�ام صغرية ال 
تس�تطيع أن تؤدي نفس الدور وال أن تتبنى نفس املهمة 
لي�س ألنها ال تريد ذلك إنم�ا ألنها ال تمتلك نفس الكارزما 
م�ع اخت�اف يف مضم�ون الهرم�ون القومج�ي الجاذب 
لقرقوزات األعراب واملُسيل لُِلعاب األغراب لكنها فعلت وال 
زالت ما هو أسوأ وأخطر حن قتلوا الُحُلم وحولوا األمل إىل 
يأس والي�وم إىل رعب والغد إىل كابوس ومجهول . ما تمر 
ب�ه الباد هذه األيام من  انهي�ار اقتصادي مفاجئ وأزمة 
ا التجويع أو  مالية مفتعلة تحت عنوان خفي مربمج ) إِمَّ
التطبيع( . هذا القرار املفاجئ بتغيري سعر العملة واملأزق 
الذي أدخل�وا به رشيحة الفق�راء واملوظفن إث�ر التغيري 
الصادم الرتفاع سعر الدوالر مقابل الدينار العراقي ورفع 
أس�عار الوقود وبقية املواد الرضورية للعائلة العراقية لم 
ي�أِت يف هذا الوق�ت اعتباطا أو دون 
إش�ارة ونص�ح م�ن الذي�ن )آمنوا 
وعمل�وا الصالح�ات( . نع�م هكذا 
ق�رار ي�راه البع�ض مث�ل انقطاع 
الكهرب�اء يف زمن صدام حس�ن يف 
منطق�ة س�ُتجرى به�ا اعتق�االت 
أمنية  إلش�غال الناس عما هو أهم 
وأخط�ر . م�ا هو أخط�ر وأهم هو 
قت�ل م�رشوع طري�ق الحرير مع 
الص�ن وتحوي�ل عق�د بن�اء الفاو 
الكبري إىل رشكة دايو الكورية الفاشلة 
واملرهونة لرأس املال األمريكي . لقد اس�تطاعوا أن يديروا 
بوصلة اهتمام الناس من فضيحة دايو الكورية إىل س�عر 

العملة وفضيحة الدوالر . 
لقم�ة العيش هي األهم ل�دى املواطن و)عيش�ني اليوم( 
وموتني بكرة وتحت هذه النظرية البائس�ة وبدون حياء 
وال خج�ل مض�وا ويمضون يف دمار العراق أرضا وش�عبا 
وحارضا ومس�تقبا . لو كانوا فعا يريدون عاج األزمة 
املالية فاألمر س�هل مس�تطاع ملن يريد ويصدق ويخلص  
فقط يقوم بتخفيض رواتب الرئاس�ات والنواب والوزراء 
والدرجات الخاصة إىل 50% والسيطرة الفعلية عىل موارد 
املوان�ئ واملنافذ الحدودية من الجنوب إىل الش�مال وأُكرر 
إىل الشمال وإيقاف نهب البارزاني للمال العراقي والنفط 
العراق�ي وإلغ�اء االمتي�ازات املخبول�ة الت�ي تتمت�ع بها 

الرئاسات والدرجات الخاصة . 
لكنه�م ال ولم ول�ن يفعلوا ذلك ألنهم أيقن�وا واطمأنوا أن 
الش�ارع العراقي بات مرهونا يف حراك�ه وثورته وغضبه 
ب�ن املطرقة والس�ندان فإِّما )ثورة ترشي�ن( التي دمرت 
وخرب�ت وأحرق�ت وأوصلتنا ملا نحن في�ه اليوم أو ما هو 
أتع�س وأخطر من إرهاصات الزعام�ة با زعيم والقيادة 
ب�ا قائد . أخ�ريا ولي�س آخرا نق�ول هل هي لعب�ة دايو 
وال�دوالر وهل يس�تمر ه�ذا الصمت املطبق من الش�عب 
العراق�ي األب�ي الثائر املجاه�د املظلوم . نح�ن وصلنا إىل 
مفرق الط�رق فإِّما أن نك�ون أو ال نكون، فمتى ترصخ 

أيها الشعب املنادي هيهات منا الّذلة ؟

إصبع	عىل	الجرح	..	

املراقب العراقي/ بغداد...
أعل�ن تحال�ف الفت�ح، ام�س الثاثاء، ع�ن عزم 
رؤس�اء الكتل يف الربملان جمع تواقيع الستجواب 
الكاظم�ي ومحافظ البن�ك ووزي�ر املالية يف حال 

رفض االستضافة.

وقال النائب عن الفتح حس�ن ش�اكر، يف ترصيح 
تابعت�ه »املراقب العراقي« إن�ه »يف خطوة اوىل تم 
جمع تواقيع من رؤساء الكتل النيابية الستضافة 
رئي�س الوزراء مصطفى الكاظم�ي ووزير املالية 

ومحافظ البنك املركزي«.

واض�اف الكعب�ي، أن »االس�تضافة ج�اءت ع�ىل 
خلفي�ة رف�ع اس�عار ال�دوالر وتخفي�ض العملة 
العراقية«، مشريا اىل انه »يف حال رفض الكاظمي 
االس�تضافة فان هن�اك اتف�����اق بن رؤس�اء 
اىل  لتحويله�ا  التواقي�ع  جم����ع  ع�ىل  الكت�ل 

استجواب«.
واوض�ح ش�اكر ان »هن�اك رغبة كبرية وس�خط 
نيابي وتوج�ه إلقالة حكومة الكاظمي لدى اغلب 
اعض�اء مجلس الن�واب  نتيجة الفش�ل املتوايل يف 

خطواتها«.

الفتح محذرا الكاظمي: سنستجوبك في البرلمان إن رفضت االستضافة

المنافذ الحدودية: قرار اإلغالق ال يشمل الحركة التجارية وسيراجع بعد اسبوعين
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودية، ام�س الثاثاء، عدم ش�مول 
الحركة التجارية بقرار غلق املنافذ الحدودية الربية.

وقال رئيس هيئة املناف�ذ الحدودية عمر الوائيل، يف بيان تلقت 
»املراقب العراقي« نس�خة من�ه إن »الحركة التجارية لن تتأثر 
بق�رار إغ�اق املنافذ مل�دة أس�بوعن«، مؤكداً أن »ق�رار الغلق 

سرياجع بعد أسبوعن«.
وأش�ار إىل ص�دور توجيه�ات إىل املناف�ذ كافة باتخ�اذ أقىص 
التداب�ري الصحي�ة ومن�ع االختاط لضم�ان س�امة العاملن 

وضمان تدفق البضائع.

تغريدة

االعالمي حيدر زوير

 ال خ���اف على خل���ل النظام 
عل���ى  وال  واالقتص���ادي 
الضائقة المالية. لكن اليس 
اقليم كردستان ثروة  نفط 
وطنية حاليا اليعرف احد اال 
العائلتين كم عائداته ولمن 
تذه���ب!؟ اليس���ت عائدات 
منافذ االقلي���م هي االخرى 
ال يجنيها الش���عب  أليست 
المبان���ي الحكومية للزعماء 
ممتلكات  ه���ي  واالح���زاب 

شعب مغتصبة!؟

نواب: الموازنة تهدف لتجويع الشعب وسنضيف 
قرارات الزامية للحكومة ضمن بنودها

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د ع�دد م�ن الن�واب، وج�ود تحرك 
برملاني حثي�ث الل�زام الحكومة بعدم 
رفع س�عر ال�دوالر يف األس�واق املحلية 
واللج�وء اىل طرق أخ�رى لتجاوز عجز 
املوازن�ة، الفت�ن اىل ان التح�ركات من 
شأنها استضافة املسؤولن التنفيذين 
واقال�ة املقرصين واملتس�ببن بتجويع 
الشعب.وقال عضو كتلة النهج الوطني 
النائب حس�ن ع�يل، يف ترصيح تابعته 
»املراقب العراقي« إن »الحكومة فشلت 
يف ايج�اد حل�ول ومعالج�ات لازم�ة 
املالي�ة الراهن�ة، كم�ا ان م�ن املرجح 
ان هن�اك تقبل م�ن الكتل السياس�ية 

التي ج�اءت بالحكومة ع�ىل تحركات 
الس�لطة التنفيذي�ة لرف�ع األس�عار«.

اىل ذل�ك، اكد النائب ع�ن تحالف القوى 
رعد الدهلك�ي وجود تح�ركات نيابية 
القال�ة وزير املالية، الفت�ا اىل ان رئيس 
ال�وزراء مطال�ب بالقالة افش�ل وزير 
مالي�ة مر بتأريخ العراق، بعد القرارات 
األس�عار”.من  بش�أن  اتخذه�ا  الت�ي 
جهتها، أوضحت عضو لجنة االقتصاد 
ن�دى ش�اكر، ان ق�رارات وزي�ر املالية 
خاطئة وستقف ضد مصلحة املواطن، 
ماينبغ�ي تصحيح األوض�اع واالبتعاد 
املواط�ن  ع�ن هك�ذا ق�رارات تجع�ل 

الضحية األوىل«.

املراقب العراقي/ صاح الدين...
تمكنت مفارز مكافحة املتفجرات يف الحش�د الشعبي، 
ام�س الخميس، طهرت أكثر م�ن )٩0( كم ضبط أكثر 
م�ن 20 مضافة و38 عبوة ناس�فة يف ع�دد من مناطق 

صاح الدين. 
وقال اعام الحش�د، يف بي�ان تلقت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة منه، إن »مف�ارز مديرية مكافح�ة املتفجرات 
بالحش�د الشعبي التي ش�اركت يف عمليات رشق دجلة 
املش�ركة مع الل�واء 88 و ٩ و 22 بالحش�د الش�عبي، 
تمكن�ت من تطهري أكثر م�ن )٩0( كم وتدمري وتفكيك 

أكثر من 20 مضافة و38 عبوة ناسفة«.
واض�اف، أن »التطه�ري ش�مل مناطق:) ش�يخ محمد، 
ام الجماج�م، مي�دان الرم�ي، قرية العي�ث، البو خدو، 
مطيبيج�ة( وتم تأمن القرى واملناطق لعودة س�كانها 

النازحن ورجوع الحياة اىل طبيعتها«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وكال�ة االس�تخبارات، ام�س الثاث�اء، القب�ض ع�ىل أحد 
اإلرهابي�ن املطلوب وفق احكام امل�ادة ٤ ارهاب النتمائه لعصابات 
داعش والذي عمل بما يسمى قاطع الفرات بمنصب االداري لديوان 
املس�اجد.وقالت الوكال�ة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
منه، إن »مفارز وكالة االس�تخبارات املتمثلة بمديرية استخبارات 
بغداد يف وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض عىل احد االرهابين 
بكم�ن محك�م يف منطق�ة الدورة بعد تش�كيل فري�ق مختص من 

مفارز استخبارات الدورة«.
واضاف�ت، أن »االرهاب�ي اع�رف من خ�ال التحقيق�ات بعمله يف 
ه�ذا املنصب، كما اع�رف عىل اثنن م�ن إخوته كونه�م ارهابين 
انتحارين فجرا نفس�هما عىل الق�وات األمنية يف محافظتي نينوى 
و االنب�ار عام 20١5«.واش�ارت الوكالة ، إىل انه »ت�م تدوين اقوال 

االرهابي باالعراف واحالتة للقضاء لينال جزائة العادل«.

الحشد	الشعيب	يعلن	تطهري
	أكرث	من	90	كم	شرق	صالح	الدين

القبض	عىل	ارهايب	يف	
»داعش«	بكمين	محكم	
بمنطقة	الدورة	يف	بغداد

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

بالــوثيقـة

نائب يوجه سؤاال لوزير التعليم حول 
التعاق���د مع ش���ركة نفطية إلنش���اء 

محطة كيمياوية.
منهل عبد األمري المرشدي ..

عبر ممثل يتبوأ منصبا أمنيا رفيعا !
حكومة الكاظمي تتجاهل أصوات أبناء سنجار 

وتعقد اجتماعات مع »البارزاني« لبيع مدينتهم 
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

اجتماع مشرك جمع رئيس جهاز األمن 
الوطن�ي عب�د الغني األس�دي ممثا عن 
حكوم�ة املرك�ز، برئيس حكوم�ة إقليم 
كردس�تان م�رور بارزان�ي، حيث ركز 
االجتم�اع ع�ىل مل�ف »اتفاق س�نجار« 
املثري للج�دل، مؤكدا عىل تطبيقه بالرغم 
من الرفض الذي اكتس�به سواء من قبل 

االوساط السياسية او الشعبية. 
هذه الخطوة اعتربها مراقبون يف الش�أن 
الس�يايس، بأن فيها الكثري من التجاهل 
ألص�وات أهايل س�نجار وأبن�اء الطائفة 
االيزيدية الذين يشكلون الغالبية العظمى 
من س�كانه من جهة، وكذلك بأنها تمثل 
خنوع�ا ورضوخ�ا إلرادة حكومة االقليم 
الرامية اىل توس�يع اطماعه�ا يف املناطق 

من جهة أخرى.
ووفق خطة حاكتها كردس�تان وأقرتها 
بغ�داد وحكوم�ة مصطف�ى الكاظم�ي، 
فأن�ه ت�م توقي�ع اتفاقية س�نجار التي 
وأمني�ة،  اداري�ة  مح�اور  ع�ىل  تن�ص 
وبحسب املحور اإلداري لاتفاق فإنه يتم 
اختي�ار قائّمق�ام جديد لقضاء س�نجار 
»يتمتع باالس�تقالية واملهنية والنزاهة 
واملقبولي�ة ضم�ن اآللي�ات الدس�تورية 
والقانوني�ة« م�ن قبل اللجنة املش�ركة 
باملواق�ع  والنظ�ر  نين�وى،  ومحاف�ظ 
اإلدارية األخرى من قبل اللجنة املشركة 

املشكلة من الطرفن.
أم�ا املح�ور األمن�ي فتضم�ن أن تت�وىل 
الرشط�ة املحلية وجهازا األم�ن الوطني 

األم�ن  مس�ؤولية  ح�رصاً  واملخاب�رات 
داخل القضاء وإبعاد جميع التش�كيات 
املس�لحة األخرى خارج ح�دود القضاء، 
وتعي�ن 2500 عنرص ضم�ن قوى األمن 
الداخيل يف سنجار، وإنهاء تواجد منظمة 
العم�ال الكردس�تاني واملناط�ق  ح�زب 
املحيط�ة به�ا وأن ال يك�ون للمنظم�ة 

وتوابعها أي دور يف املنطقة.
والق�ت ه�ذه االتفاقي�ة رفضا سياس�يا 
وش�عبيا وعىل وجه الخص�وص من قبل 
ش�يوخ ووجه�اء وأهايل قضاء س�نجار 
االمن�ي  املل�ف  تس�ليم  اعت�ربوا  الذي�ن 
ملدينته�م بأن�ه بمثاب�ة فتح الب�اب امام 
داعش الجتياح مدنهم، فيما ش�ددوا عىل 
رضورة االبقاء عىل قوات الحشد الشعبي 
لحماي�ة القضاء، حيث أكدوا أن الحش�د 
هو الق�وة التي تمكنت م�ن إنهاء وجود 
داعش، كما وصفوا بأن هدفها األسايس 
هو استهداف الحشد الش�عبي والتمهيد 
لدخول البيش�مركة فيما بعد للس�يطرة 
عىل القضاء بعد أن هرب عنارصها اثناء 
دخ�ول داعش وتس�ببوا باملأىس�اة التي 
تعرض له�ا االزيديون يف 20١٤، حس�ب 

قولهم.
واعرب أمري الطائف�ة االيزيدية يف العراق 
والعالم، نايف بن داود، عن اعراض أهايل 
قضاء سنجار من الطائفة اإليزيدية عىل 
اتف�اق حكومة بغداد مع أربي�ل، منتقدا 
عدم أخذ رأي سكان القضاء قبل توقيعه.
كم�ا اس�تغرب يف الوقت ذاته ن�واب عن 
محافظ�ة نين�وى، م�ن ع�دم ارشاك اي 

نائ�ب عرب�ي من قض�اء س�نجار خال 
توقيع االتفاق.

 وب�دوره اعت�رب املحلل الس�يايس صباح 
العكي�يل، أن »ه�ذه االتفاقي�ة املعدة من 
قبل الواليات املتحدة لزيادة اطماع اقليم 
كردس�تان يف املنطقة وخصوصا املناطق 
املتنازع عليها ومنها س�نجار يف محاولة 
لف�رض االم�ر الواق�ع وإح�داث تغي�ري 
ديموغرايف و »تكريد« املنطقة عىل الرغم 
م�ن انه�ا تخلو م�ن الك�رد وذات أغلبية 
آيزيدية«.وق�ال العكي�يل، يف ترصي�ح ل� 
»املراقب العراق�ي« إن »عقد اجتماع بن 
ممثل عن حكومة املركز ورئيس حكومة 
اقليم كردستان وعقد ادارة مشركة بن 
الطرف�ن لهذه االتفاقية م�ا هو اال دليل 
عىل تواطؤ ورضوخ لاماءات الخارجية 
الت�ي تري�د ع�ربه القض�اء عىل الحش�د 

الشعبي وإخراجه منها«.
يمث�ل  »الحش�د  أن  العكي�يل،  واض�اف 
كردس�تان  ام�ام  األصع�ب  القضي�ة 
والواليات املتحدة س�يما تواج�ده يف تلك 
املنطق�ة الت�ي تش�كل منطق�ة حدودية 
اس�راتيجية بن س�وريا وتركيا اضافة 
اىل العام�ل االقتصادي ال�ذي يمثل القناة 
الجاف�ة الت�ي تمتد م�ن مين�اء الفاو اىل 

املناطق الغربية مرورا بسنجار«.
وأكد، أن »تجاهل أصوات »السنجارين« 
وامل�ي باالتفاقي�ة س�وف تك�ون ل�ه 
عواقب تتمثل باعت�اء أصوات املواطنن 
والسكان الذين عربوا يف أكثر من مرة عن 

رفضهم لها«



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    70,483 دينار

سعر شراء الدوالر = 140.000 دينارسعر بيع الدوالر = 140.500 ديناراألمريكي  47.23  دوالرًابرنت  50.29  دوالرًا للبرميل

غرام الفضة عيار 95،8     544،46غرام الفضة عيار99،9     567،76اسعار الذهب عيار 18     52,863 ديناراسعار الذهب عيار 21     61,675  دينار اسعار الفضة

3
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االربعاء 23 كانون األول  2020 العدد 2487 السنة العاشرة

كش�ف الخبري االقتصادي باسم انطوان ، عن عدم إمكانية الحكومة 
املساس برواتب املوظفني دون موافقة مجلس النواب وتعديل قانون 

الرواتب، مبينا ان األسعار ارتفعت بسبب مضاربات الفاسدين.
وق�ال انط�وان  ان “روات�ب جميع املوظف�ني ال يمك�ن قطعها دون 
قان�ون صادر من قب�ل مجلس الن�واب وبخالف ذلك ف�ان الحكومة 

تعرض نفسها للمساءلة”.
واض�اف ان “املخصصات الدرجات العليا هي من صدرت بغري قانون 
وهي لم تتاثر بقطع الرواتب التي تدعي الحكومة كونها طفيفة ولن 
تاثر عليهم”.واش�ار اىل ان “اإلصالحات االقتصادية لم تمر بس�هولة 
ويحت�اج اىل تخطي�ط نزي�ه وواس�ع يكف�ل ع�دم االرضار بمصالح 

املواطن البسيط”.

انطوان: ال يمكن للحكومة المساس 
برواتب الموظفين دون موافقة البرلمان

كش�فت لجن�ة القانونية النيابية ، ع�ن عدم تس�ليم وزارة النفط ايراد 
املش�تقات النفطية لخزينة الدولة.وقال عضو اللجنة حس�ني العقابي ، 
ان “وزارة النفط لم تسلم ايراد املشتقات النفطية املتحققة من املبيعات 
لخزينة الدولة دون معرفة اس�باب ذلك”، الفت�ا اىل ان “هذا االيراد ليس 
بالقليل ومن املمكن االس�تفادة منه يف معالج�ة االزمة املالية”.واضاف 
ان “الحكومة ليس لديها سياس�ة اقتصادية تمكنها من معالجة الخلل 
الحاص�ل”، مبين�ا ان “الحكومة تدفع الب�الد باتجاه كارث�ة اقتصادية 
كبرية من خالل السياسة الحالية املتعلقة برفع سعر بيع الدوالر وزيادة 
حج�م الرضائب”.واعتربت لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار النيابية، امس 
االثنني، سياسة الحكومة ووزير املالية عيل عبد االمري عالوي بخصوص 
االزم�ة االقتصادي�ة بانه�ا بعيدة عن املواط�ن والواقع .واك�دت اللجنة 
االقتصادي�ة النيابي�ة، ، ان حكومة رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 

عاجزة عن معالجة االزمة املالية الراهنة.

القانونية النيابية: النفط لم تسلم 
االقت�صاديايراد المشتقات لخزينة الدولة

ارتفاع األسعار يستنزف جيب المواطن ويهدد برفع معدالت الفقر 
هل تنجح مفارز الجريمة االقتصادية في مراقبة األسواق؟

 فضال ع�ن تزوير ماركات تلك 
البضائع بعالمات صنع يف دول 
الج�وار , ناهي�ك ع�ن التالعب 
ملعظ�م  الصالحي�ة  بتأري�خ 
 ، للع�راق  الداخل�ة  البضائ�ع 
بسبب ضعف الرقابة يف املنافذ 
الرقاب�ة  وغي�اب  الحدودي�ة 
الصحية واالقتصادية يف معظم 
محافظ�ات الع�راق , خاص�ة 
يف العاصم�ة تارك�ني الس�وق 
لسيطرة تجار االزمات , واليوم 
وبعد رفع أسعار رصف الدوالر 
من قبل البنك املركزي أصبحت 

اضط�راب  حال�ة  يف  االس�واق 
باالس�عار،  وتقل�ب  مس�تمر 
واملواط�ن أصب�ح عاج�زا عن 
رشاء الس�لع االساسية بسبب 

تباين االسعار وجشع التجار.
اللجنة املالي�ة النيابية انتقدت 
م�ا وصفت�ه بلج�وء الحكومة 
إىل “الوصفات الس�هلة” لعالج 
فج�وة العجز بموازن�ة 2021 
والت�ي يت�رضر منه�ا املواطن 

البسيط.
وأضاف�ت :أن عملي�ة اإلصالح 
املالية،  الت�ي اعتمدته�ا وزارة 

الس�لبية  ونتائجه�ا  ش�كلية 
س�تكون عىل حس�اب املواطن 
 ، البس�يط  واملوظ�ف  ال�كادح 
وق�د أدى هذا الترصف من قبل 
الحكومة اىل زيادة سعر رصف 
ال�دوالر وإضفاء أعب�اء كبرية 
املواط�ن، خاصة  ع�ىل كاه�ل 
ارتفاع س�عر  املوظ�ف، ك�ون 
الرصف س�يرتتب عليه تضخم 

وارتفاع يف مستوى األسعار.
من�ذ  أن�ه  أك�دوا  مختص�ون 
كلي�ا  يعتم�د  والع�راق   2003
يف  املس�توردة  البضائ�ع  ع�ىل 
ظل غي�اب الرقاب�ة الحكومية 
إدخ�ال  التج�ار يف  واس�تغالل 
الصالحي�ة  منتهي�ة  بضائ�ع 
وأخرى مرسطن�ة وعرب منافذ 
الحكوم�ة العراقية , ما س�بب 
ارتفاع�ا يف االم�راض الغريب�ة 
واملرسطنة , ول�م نجد أي دور 
للحكوم�ة أو لجهاز الس�يطرة 
والتقيي�س النوع�ي يف مراقبة 
البضائ�ع يف االس�واق تارك�ني 
االزم�ات  يواج�ه  الش�عب 

والت�ي   , املفتعل�ة  الحكومي�ة 
ت�ؤدي اىل التالع�ب يف االس�عار 
الس�يما أن معظ�م ال�ركات 

لسياس�يني  تع�ود  املس�توردة 
معروفني.

 ( جاس�م  حمي�د  املواط�ن 

موظف( يق�ول: إن االجراءات 
الحكومية االخرية أرضت كثريا 
برائ�ح عدي�دة يف املجتمع يف 

مقدمتها صغار املوظفني الذين 
فقدوا نس�بة عالي�ة من قيمة 
رواتبهم , فضال عن التهديدات 
م�ا   , جدي�دة  باس�تقطاعات 
يؤثر س�لبا عىل الواقع املعييش 
, والس�وق ما زال يشهد تذبذبا 
باالس�عار , فضال ع�ن احتكار 
بعض البضائع ورفع أسعارها 
بحج�ة ارتف�اع س�عر ال�دوالر 
ما س�يؤدي اىل ارتفاع معدالت 
والجريم�ة  والبطال�ة  الفق�ر 

بسبب العوز املادي.   
ويرى الخبري االقتصادي وسام 
جوه�ر يف اتصال م�ع )املراقب 
العراقي(: أن ترصيحات وزارة 
الداخلية بش�أن إرس�ال لجان 
ملتابع�ة االس�واق أم�ر جي�د , 
لكن معظ�م البضائع املوجودة 
يف أس�واقنا هي مستوردة ولم 
تخضع للتسعرية املركزية التي 
اختفت منذ سنوات طوال , لذا 
فعملية تواجد ه�ذه اللجان إذا 
صح�ت نواي�ا وزارة الداخلي�ة 
فأنها غري ذات جدوى , فتاجر 

املفرد يت�ذرع بارتف�اع الراء 
من تجار الجملة وهم محقون 
يف ذلك , لذلك فإن اللجان يجب 
الجمل�ة  بأس�واق  تتواج�د  أن 
وتراق�ب االس�عار م�ن خ�الل 
مقارنتها بأس�عار قبل ارتفاع 

الدوالر .
غي�اب  أن  جوه�ر:  وتاب�ع 
االجه�زة الرقابي�ة الحكومي�ة 
وراء تذب�ذب أس�عار االس�واق 
ووقوعه�ا تحت رحم�ة التجار 
املس�توردين , فضال عن غياب 
املنتج الوطني الذي كان يمتاز 
بالجودة , جعلت من االس�واق 
مرتعا للبضائ�ع الرديئة يف ظل 
غي�اب الرقابة الصحي�ة , كما 
االقتصادي�ة  املف�ارز  دور  أن 
س�يكون محدودا ولي�س ذات 
قيمة بس�بب انحسار عملها يف 
مراقبة األس�عار التي تحددها 
الجه�ات ذات العالقة, ومعظم 
البضائع التخضع لهذه املراقبة  
بسبب احتيال التجار وادعائهم 

بأنها مستوردة حديثا.

أثارت تصريحات وزارة الداخلية بش���أن انتش���ار 
مف���ارز مكافح���ة الجريم���ة االقتصادي���ة في 
المواطن،  األسواق لمتابعة األسعار س���خرية 
فمنذ أكثر من خمس���ة عش���ر عاما واالس���واق 
المحلية تعج بالبضائع المستوردة الرديئة ومن 

مناشىء غير معروفة.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

ق�ال وزير التخطي�ط ، خالد بتال النجم، إن أس�عار 
الوقود س�تبقى كما هي، وال توج�د اي رضائب عىل 

صالونات الحالقة والتجميل وغريها.
سل خالل  وأضاف الوزير، أن موازنة عام 2021 سرترُ

يومني إىل مجلس النواب، مؤكدا »الرواتب مؤمنة«.

وأوض�ح النج�م، أن أول 500 ألف دين�ار من رواتب 
املوظف�ني س�تكون معفاة م�ن رضيب�ة الدخل، وال 
يوج�د أي اس�تقطاع من املخصصات، مش�ريا إىل أن 
الراتب يجب أن يكون عىل أساس الكفاءة وليس عىل 

أساس الشهادة.

ولف�ت الوزي�ر، إىل أن الحكومة تح�اول إيجاد أبواب 
مناس�بة للتعام�ل مع تس�ديد فوائد الدي�ون، مبينا 
أن عج�ز املوازنة وصل إىل 59 تريلي�ون دينار وقابل 

للزيادة.
وتاب�ع: »لن نعود إىل ما كنا عليه حتى وإن تحس�نت 

أس�عار النفط وانتهى فريوس كورونا، بعض خرباء 
االقتص�اد طالب�وا الحكوم�ة برف�ع س�عر الرصف 
بمس�تويات أع�ىل من النس�بة الت�ي ت�م اعتمادها، 
التقيت مئات املختصني جميعهم اختلفوا يف مس�ألة 

رفع الدوالر«.

وش�دد الوزير، عىل أن أس�عار النفط غري مس�تقرة، 
والجائح�ة مازال�ت موج�ودة، وه�ذا يتطلب وضع 
سياس�ات واجراءات تنقذ املوق�ف االقتصادي للبلد، 
مبينا أن خفض قيمة الدينار يس�هم يف حماية املنتج 

املحيل وتشجيع االستثمارات الخارجية.

إدراج مشاريع ستراتيجية في قطاع النقل ضمن خطة 2021
أدرج�ت الرك�ة العام�ة ملش�اريع النق�ل 
مجموع�ة مش�اريع مهم�ة لتنفيذها ضمن 
خط�ة الع�ام املقب�ل أبرزه�ا تأهي�ل مدخل 
ال���جنوب�ي  ق�رص  ام  مين�اءي  وطري�ق 
والش�مايل وأتمت�ة ال���خط�وط ال���جوية 
ال���عراقية وت����طوي�ر ع����دد م���ن 

امل����رائب.
 وقال مدير الركة العامة لتنفيذ املش�اريع 
ان  االس�دي،  خلي�ل  زي�د  النق�ل  وزارة  يف 
م�ن  العدي�د  نف�ذوا  الرك�ة  يف  العامل�ني 
ال�وزارات  م�ن  وع�دد  ال�وزارة  مش�اريع 
االخ�رى، حيث تضم الركة مكتب تصاميم 
واستشارات هندس�ية، ووضعت مخططات 
ملش�اريع عديدة وف�ق املواصف�ات واملعايري 
العاملية، وتمتلك آلي�ات ومعدات تخصصية، 
ومعام�ل ومخت�ربات فح�ص. وأض�اف ان 
الركة وضعت خططا وبرامج مس�تقبلية 
كفرص اس�تثمارية، وتش�غيلية خالل العام 
املقبل2021 ، الكمال اغلب املشاريع املتوقفة 
من الع�ام املايض 2019 بس�بب تفيش وباء 

كورون�ا منها مروع تطوير وتاهيل مدخل 
وطريق ميناءي ام قرص الجنوبي والش�مايل 
الذي يبل�غ طوله 16 كيلو م�رت ذهابا وايابا 
وقد بلغت نس�بة انجازه ما يقارب 70 باملئة 
وس�ينتهي يف الرب�ع االول م�ن الع�ام املقبل 
بمواصف�ات عاملي�ة رصينة لغ�رض تحمل 

الش�احنات ذات االحمال الثقيل�ة، اىل جانب 
مروع تاهيل وتطوير مرآب النجف االرشف 
الدويل الذي ينته�ي انجازه ايضا نهاية العام 
املقب�ل، فضال ع�ن مروع تاهي�ل وتطوير 
م�رآب النارصي�ة املوح�د واملجم�ع االٕداري 
للنق�ل الربي ال�ذي يمتد عىل مس�احة تصل 

اىل 30 أل�ف مرت مربع ويض�م 289 بناية من 
املحال التجارية واالبنية الخدمية، فضال عن 
البوابات الذكي�ة، وادارة املرآب ، وقد وصلت 
نسبة انجازه اىل 35 باملئة وسينتهي يف شهر 
نيس�ان م�ن العام املقب�ل. واش�ار اىل وجود 
مس�اع كبرية تبذله�ا االٕدارة العلي�ا للركة 
للتعاق�د عىل مش�اريع اخ�رى خ�الل العام 
املقبل منه�ا مروع اتمتة الخطوط الجوية 
العراقي�ة والحوكم�ة االٕلكرتوني�ة ملفاص�ل 
الرك�ة إداري�ا ومالي�ا وتش�غيليا، وال�ذي 
يعد من املش�اريع املهمة للح�د من عمليات 
الفس�اد والحفاظ عىل املال الع�ام ومواكبة 
التط�ور التكنولوجي العاملي، ودعم العاملني 
بالثقاف�ة التكنلوجي�ة كونه�ا العصب املهم 
يف اتمت�ة الطائرات والعمل ع�ىل زيادة ارباح 
رشكة الخطوط الجوية العراقية، وستبارش 
الركة تنفي�ذه بالتعاون مع احدى رشكات 
القطاع الخاص املتخصصة بنظم املعلومات 
يف العام املقبل عند توفر التخصيصات املالية 

من املوازنة التشغيلية.

وزير التخطيط : الرواتب مؤمنة وأسعار الوقود ستبقى دون تغيير

نائبة: الحكومة سترسل الموازنة 
للبرلمان نهاية األسبوع الجاري

اكدت عضو لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار النيابية ندى 
شاكر جودت, ان مجلس الوزراء سريفع موازنة 2021 
اىل الربملان نهاية األس�بوع الجاري بعد ان صوت امس 
عليه�ا , مش�رية اىل ان�ه يف حال طلب�ت اللجن�ة املالية 
اعادته�ا اىل الحكوم�ة س�وف تتاخ�ر اىل بداية الس�نة 

الجديدة .
وقال�ت ج�ودت  , ان ” ارس�ال موازنة الع�ام املقبل اىل 
مجلس النواب س�تتم نهاية األس�بوع الج�اري بعد ان 

صوت مجلس الوزراء عليها يوم امس االثنني ” .
وأضافت ان ” رئاس�ة الربملان بدورها سرتسل املوازنة 
اىل اللجن�ة املالي�ة فور وصولها لغرض مناقش�تها ويف 
ح�ال وجود اعرتاض من قبل اللجنة ع�ىل بنود املوازنة 
فس�يتم ارجاعها مع املالحظ�ات اىل الحكومة وبالتايل 
س�وف تتأخ�ر اىل بداي�ة الع�ام املقب�ل ” , مبين�ة ان ” 
العطلة التريعية للربملان ستبدا مطلع العام املقبل ” .
وأش�ارت ج�ودت اىل انه ” يف حال ت�م وضع مالحظات 
من قبل اللجنة املالية فقط سيتم عىل الفور اتخاذ قرار 
بتمديد العطلة التريعية اىل حني إقرار املوازنة وتحديد 

جلسة للقراءة األوىل ” .

غالي: الموازنة ستتضمن استقطاعات 
بالرواتب والمخصصات بشكل تصاعدي

كش�ف عض�و مجل�س الن�واب ري�اض غ�ايل ع�ن 
تضم�ن موازن�ة 2021 التي اقرها مجل�س النواب 
اس�تقطاعات بروات�ب املوظفني بش�كل تصاعدي 
ت�رتواح ماب�ني 8% اىل 40% وبس�عر رصف 1450 

دينار بالنسبة للدوالر .
وق�ال غ�ايل  , ان ” املوازن�ة الت�ي اقره�ا مجل�س 
ال�وزراء االثن�ني والت�ي س�يتم رفعها للربمل�ان اما 
نهاية األس�بوع الج�اري او بداية األس�بوع املقبل 
تضمنت اعتماد سعر رصف الدينار بالنسبة للدوالر 

األمريكي ب� 1450 دينار ” .
وأض�اف ان ” املوازن�ة تضمنت اس�تقطاع لرواتب 
ومخص�ات املوظف�ني ت�رتواح ماب�ني 8% اىل %40 
تصاعديا للدرجات الوظيفية العليا نزوال اىل الدرجة 

الثالثة والتشمل الدرجات الوظيفية الدنيا ” .
وتابع غايل، أن “الحكومة وضعت اش�كاال بالنسبة 
لرفع س�عر رصف الدين�ار اما الذهاب اىل سياس�ة 
الصدة وهي اعتماد سعر الرصف ب� 1450 او اللجؤ 
لالق�رتاض”، معربا عن اعتقاده ب�أن “هذا الرط 

مخادعة من قبل الحكومة ” .

أرقام واقتصاد

قيمة االنخفاض في 
مبيعات البنك المركزي 
للدوالر بسعر صرف بلغ 
1460 دينار لكل دوالر

% 43

دوالرًا لبرميل النفط 2021 
حسب توقعات الحكومة 
وهذا االرتفاع سيقلل 

من عجز الموازنة 
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مختص اقتصادي : قرار العملة 
سياسي ومرتبك

 قال الباحث بالشأن االقتصادي فارس 
االمني ان قرار العملة س�يايس ومرتبك 
مبين�ا ان فق�دان القي�ادة االقتصادية 

ينذر بالفقر والبطالة.
ووصف االمني  رفع سعر رصف العملة 
، بالق�رار الس�يايس ولي�س ل�ه عالقة 

بالقرار االقتصادي ، .
االتج�اه بوض�ع  ان:  االم�ني  واوض�ح 
رضائ�ب مب�ارشة ع�ىل املح�ال واملهن 
الصغ�رية املحدودة التي تمث�ل الطبقة 
الوسطى ، س�يؤدي اىل تدمري االقتصاد 
والسوق.مشريا اىل انه :تاريخيا ثبت ان 
تاخري الرواتب يؤثر عىل االس�واق ، الن 
املوظف يعترب عم�اد االقتصاد العراقي 
واي اس�تقطاع من راتبه س�يؤثر سلبا 

عىل القوة الرائية له .
الرؤي�ة  وض�ع  م�ن  ان  اىل  واش�ار 
والنق�د  بامل�ال  يعل�م  ال  االقتصادي�ة 
نتائ�ج  ويتحم�ل   ، ش�يئا  واالقتص�اد 
اذى االنكم�اش والرك�ود وزيادة الفقر 

والبطالة .

خبير اقتصادي: تجار السوق سيرغمون الحكومة 
على بيع الدوالر بالسعر المناسب لهم

ب�ني الخب�ري االقتص�ادي، وس�ام 
واصح�اب  التج�ار  ان  التميم�ي، 
واملس�توردين  الصريف�ة  مح�ال 
س�ريغمون الحكوم�ة ع�ىل بي�ع 
الدوالر لهم بالسعر الذي يناسبهم، 
وبالت�ايل الرتاج�ع ع�ن ق�رار بيع 

الدوالر ب� 1450.
وق�ال التميم�ي ان “التجار عزفوا 
يف الوق�ت الراهن عن رشاء الدوالر 
بالرقم الذي حددت�ه وزارة املالية، 
االمر الذي دفع محال الصريفة اىل 
تخفيض س�عر البيع عن�د 1350 
حيث سجل ذلك مساء يوم امس”.
واضاف ان “االستمرار ببيع الدوالر 
عند 1350، سيجعل من الحكومة 
مرغم�ة ع�ىل تغي�ري قراراته�ا، يف 
ح�ني س�يبقى التاج�ر عازفا عن 
الراه�ن  الوق�ت  يف  ال�دوالر  رشاء 

المتالكه امواال كب�رية من العملة 
االجنبية”.وبني ان “ركود االسواق 
وع�دم التبضع كالس�ابق من قبل 
املواط�ن وكذل�ك اصح�اب املحال 
التجاري�ة، ورضب اك�رب اقتص�اد 
يف العراق متمث�ال بمنطقة جميلة 

املتبضع�ني،  وقل�ة  والش�ورجة 
س�يدفع الحكومة لتغيري قراراتها 
والرتاج�ع عن رفع س�عر الدوالر، 
وق�د تح�دث تظاهرات ومش�اكل 
سياس�ية يف ح�ال اس�تمرار بي�ع 

الدوالر بهذه الصيغة”.



ودولي4 عربي 

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e rاالربعاء 23 كانون االول  2020 العدد 2487 السنة العاشرة

بالتواطؤ مع العدو الصهيوني..

اإلمارات والسعودية تشعالن حرب التجسس 
في الشرق األوسط

المراقب العراقي/ متابعة
يبدو أن االم�ارات لم تكتِف بالتطبيع 
م�ع الع�دو الصهيوني بش�كل علني 
املس�توطنات  منتج�ات  واس�ترياد 
للقوان�ن  املخالف�ة  االرسائيلي�ة 
الدولي�ة، بل اتجهت أيضاً بمش�اركة 
السعودية الش�عال حروب التجسس 
يف املنطق�ة م�ن خ�ال التع�اون مع 
العدو الصهيوني حت�ى قبل أن يلوح 

التطبيع يف األفق.
فضيح�ة من العي�ار الثقي�ل الحقت 
قن�اة  كش�فت  أن  بع�د  االم�ارات 
خ�ال  م�ن  القطري�ة  »الجزي�رة« 
برنامجه�ا »ماخف�ي أعظ�م« أرسار 
برام�ج التجس�س اإلرسائيلي�ة التي 
توظفها السعودية واالمارات الخرتاق 
والناش�طن  الصحافي�ن  هوات�ف 
عاصف�ة مدوية عاملي�اً، ولفت انتباه 
الحكومات لخط�ورة التحركات التي 

تستهدف الكثريين.
وكش�فت آخر حلق�ة م�ن الربنامج 
التجس�س«،  »رشكاء  بعن�وان: 
تفاصي�ل حرصي�ة وبالغ�ة األهمية 
عن عمليات اخرتاق هواتف ناشطن 
وإعامي�ن للتجس�س عليه�م، م�ن 
إلكرتوني�ة  اخ�رتاق  ثغ�رات  خ�ال 

متطورة غري معهودة.
اإلعام�ي  الربنام�ج  مع�ّد  وتوّص�ل 
الفلس�طيني تامر املس�حال لحقائق 
حرصي�ة ُيكش�ف عنه�ا ألول م�رة، 
وتوص�ل ملعلوم�ات تفض�ح الجهات 
التجس�س  برام�ج  تس�تخدم  الت�ي 
اإلرسائيلي�ة، وتنفق أمواالً ضخمة يف 

سبيل تتبع هواتف الكثريين.
واخ�رتاق هوات�ف الصحفين يف قناة 
»الجزي�رة« وغريها م�ن االخرتاقات، 
كش�ف عنها مركز أبحاث »س�تيزن 
تورونت�و  لجامع�ة  التاب�ع  الب« 
الكندي�ة، وق�ال املرك�ز الكن�دي، يف 
دراس�ة نرشه�ا األح�د، إن عملي�ات 
االخرتاق تم�ت باس�تخدام »برنامج 
بيجاس�وس للتجس�س الذي طورته 

مجموعة NSO اإلرسائيلية«.
وأض�اف أن برنام�ج التجس�س ت�م 
هاتف�ا   36 ل�«اخ�رتاق  اس�تخدامه 
ومنتج�ن،  لصحفي�ن،  ش�خصيا 
ومراسلن، ومديرين تنفيذين يف قناة 
الجزي�رة، إضافة إىل هاتف ش�خيص 
واحد يعود لصحفي يعمل يف تلفزيون 
العربي بالعاصمة الربيطانية لندن«.

وأشار مركز أبحاث »ستيزن الب«، أن 

عمليات االخرتاق تمت خال ش�هري 
تموز وآب املاضين، من خال تقنية 
»النق�رة الصفري�ة« )زي�رو كليك(، 
التي ال ترتبط بنقر الهدف )الشخص 
الذي سيتم التجس�س عليه( عىل أي 

رابط من أجل الوصول إىل هاتفه.
وتل�ك الخاصي�ة تق�وم عىل رس�ائل 
الخلوي�ة  الهوات�ف  تصي�ب  نصي�ة 
اتخ�اذ  إىل  حاج�ة  دون  املس�تهدفة 
أي خط�وة م�ن مس�تخدميها، فمن 
خ�ال اإلباغ فقط بوصول الرس�الة 
توجه الربمجيات الهواتف إىل تحميل 
محت�وى الرس�الة ع�ىل خ�وادم عىل 
NSO اإلرسائيلية،  صل�ة بمجموع�ة 

وفق »ستيزن الب«.
ولفتت الدراسة التي أجراها »ستيزن 
الب« أن جميع الهواتف التي تعرضت 
لاخ�رتاق كان�ت أجه�زة »آيف�ون« 
التابعة لرشكة آبل، و تستخدم نظام 

.»iOS14« تشغيل يسبق
وأبلغ مخت�رب »س�تيزن الب« رشكة 

إن  وق�ال  دراس�ته،  بنتائ�ج  »آب�ل« 
الرشك�ة األمريكي�ة تت�وىل بدوره�ا 
التحقي�ق يف هذه الثغ�رات األمنية يف 

هواتفها وعمليات االخرتاق.
ويف كان�ون الثان�ي امل�ايض، ذك�رت 
صحيف�ة الغاردي�ان الربيطاني�ة، أن 
هاتف مالك رشكة أمازون، امللياردير 
جي�ف بيزوس تع�رض لاخرتاق عام 
2018، بعد تلقيه رس�الة عرب تطبيق 
»وات�س آب« مرس�لة م�ن الحس�اب 
الس�عودي  العه�د  ل�ويل  الش�خيص 
محمد بن س�لمان.كما أشارت أنه تم 
اس�تخراج كميات كبرية من البيانات 

من هاتف بيزوس أثناء االخرتاق.
وما نرشت�ه قناة »الجزي�رة« ومركز 
مل�ف  س�يعقد  الب«،  »س�تيزن 
املصالحة الخليجية يف الفرتة املقبلة، 
اذ م�ن املقرر ان ُتعق�د قمة خليجية 
يف كان�ون الثان�ي املقب�ل، بحض�ور 
قطر لبدء التوصل اىل نقاط مش�رتكة 
م�ن اجل الحف�اظ عىل وح�دة الدول 

الخليجی�ة، ولكن ذلك س�يأخذ وقت 
أطول ع�ىل ما يب�دو بع�د الفضيحة 

االخرية.
الحص�ار  دول  أن  املرج�ح  وم�ن 
ل�ن تش�رتط بع�د اآلن اغ�اق قن�اة 
فضح�ت  وانه�ا  الس�يما  الجزي�رة، 
الس�عودية واالمارات وقدمت حقائق 
مفاوض�ات  تحص�ل  وق�د  موثق�ة، 
تك�ون نتائجه�ا أن تك�ف االم�ارات 
والس�عودية ع�ن التجس�س مقاب�ل 
ان تتوق�ف الجزيرة عن كش�ف املزيد 
م�ن الحقائق او اس�تهداف االمارات 

والسعودية اعاميا.
س�ترتاجع  الفضيح�ة  ه�ذه  وبع�د 
س�معة االم�ارات والس�عودية كثريا 
يف املنطقة والعالم، وس�تصبح الثقة 
بهم ش�به معدومة، وسيخىش الغرب 
من التعامل معهم، وقد تفيض نتائج 
م�ا نرشت�ه الجزيرة إىل أم�ور أكرب يف 
املس�تقبل القريب، وما حصل الش�ك 
بأنه سيكون لصالح قطر سريفع من 

أسهمها ويحس�ن من صورتها أمام 
العالم عىل اعتبار انها املستهدف من 

حملة التجسس االخرية.
واالمر ال يتوقف عند التجس�س، فقد  
قالت وكالة األنباء الدولية »بلومربغ«، 
إن ويل عه�د أبوظبي محم�د بن زايد، 
اس�تخدم بنكا خاصا يف لوكسمبورغ 
ملهاجم�ة األس�واق املالي�ة يف قط�ر، 
وتحدث�ت ع�ن مش�ورات وصفقات 
أخرى مرتبط�ة بنش�اطات إماراتية 
حول العالم. واس�تعرضت الوكالة يف 
تقرير، اإلثنن، نقا عن مجموعة من 
رس�ائل الربي�د اإللكرتون�ي والوثائق 
ومقاب�ات  القانوني�ة،  وامللف�ات 
صحفية مع مسؤولن سابقن، مدى 
الخدمات التي قدمها بنك هافياند يف 
لوكسمبورغ، ألحد أكرب عمائه وهو 

محمد بن زايد.
وكان�ت واح�دة م�ن أكث�ر عملي�ات 
التع�اون ب�ن الطرف�ن، خط�ة عام 
2017 الت�ي وضعه�ا البن�ك للهجوم 

ع�ىل األس�واق املالية يف قط�ر، وهي 
اإلم�ارات  حارصته�ا  الت�ي  الدول�ة 
والس�عودية ومرص والبحرين بزعم 

أنها ترعى اإلرهاب.
ووضعت تلك الخطة، خمسة مهمات 
هافيان�د  بن�ك  بتنفيذه�ا  س�يقوم 
م�ن خال هج�وم منس�ق، تهدف يف 
املحصل�ة إىل اس�تنزاف احتياطي�ات 
قطر م�ن العمات األجنبي�ة وإفقار 
أن  بلومب�ريغ،  وأوردت  حكومته�ا. 
أبوظب�ي كان معروف�ا يف  ويل عه�د 
أروق�ة البن�ك باس�م الرئي�س، نظرا 
لحجم النش�اط الكبري ال�ذي يتعاون 
ب�ه الطرفان. وعىل االمارات أن تحذر 
م�ن االنحدار أكثر م�ن ذلك يف فوىض 
التطبي�ع م�ع ارسائي�ل، ألن الكيان 
الصهيون�ي لن يكون داعما لامارات 
يف ح�ال تعرضت الي ضغوط مقبلة، 
وس�تجد االم�ارات نفس�ها وحي�دة 
االرسائيلي�ن  ان  حينه�ا  وس�تعلم 

اوقعوها يف الفخ.

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

صحيفة تكشف عن مخطط خطير يستهدف اليمن عبر »صفقة الشيطان«

غلوبال ريسيرج: إسرائيل ستتولى رعاية ممالك الخليج بعد إدارة ترامب

المراقب العراقي/ متابعة...
عثرت ق�وات األمن اإليرانية، عىل خيوط عن املتورطن يف عملية اغتيال 

العالم النووي اإليراني “محسن فخري زادة”.
وقال رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية يف مجلس الشورى 
اإلس�امي اإليراني مجتبى ذوالنوري، خال اجتم�اع أعضاء الجنة مع 
وزي�ر األمن ومس�اعديه: “تم خال االجتماع االط�اع عىل ما قامت به 
وزارة األمن اإليرانية خال الستة أشهر األخرية«، مؤكدا أن ما قامت به 

األجهزة األمنية يف الباد دليل عىل قدرتها االستخباراتية”.
وأضاف أنه »تم البحث حول ملف اغتيال العالم اإليراني البارز الش�هيد 
محس�ن فخ�ري زادة«، معلن�ا عث�ور الق�وات األمنية ع�ىل خيوط عن 
املتورط�ن بعملي�ة االغتيال.يذك�ر أن تكفريين مس�لحن قاموا يف 27 
ترشين الثاني، بنصب كمن يف طريق الس�يارة الحاملة لرئيس منظمة 
األبح�اث واالبداع ب�وزارة الدفاع اإليرانية، العالم البارز محس�ن فخري 
زادة بمدينة آبرسد التابعة ملنطق�ة دماوند رشقي العاصمة طهران؛ يف 

عملية إرهابية مسلحة أدت إىل استشهاده.

المراقب العراقي/ متابعة...
صوتت الجمعية العامة لألمم املتحدة، عىل قرار السيادة الدائمة 

للشعب الفلسطيني يف األرض الفلسطينية املحتلة، بما فيها 
القدس الرشقية.

وصوتت )153( دولة لصالح القرار، و6 دول ضده )كندا، 
وارسائيل، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو، وامريكا(، فيما 

امتنعت 17 دولة عن التصويت.
وقال وزير الخارجية واملغرتبن الفلسطيني رياض املالكي، إن 

التصويت لصالح هذا القرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني يف 
موارده الطبيعية بما فيها األرض وموارد الطاقة واملياه، دون 

االنتقاص من حقوقه يف بحره، وحقه كذلك يف التعويض جراء 
استغال االحتال االرسائييل ملوارده الطبيعية.

وأضاف ان التصويت بمثابة تأكيد دويل عىل الحق الراسخ 
والثابت للشعب الفلسطيني، ورفض العتداءات املستوطنن 

االرهابين ضد األرض وأصحابها.
وطالب املالكي املجتمع الدويل برضورة االلتزام بتنفيذ القرارات 

الدولية وضمان حرية استخدام الشعب الفلسطيني ألرضه 
وحقوقه وموارده، ووضع حد لكافة أعمال االستغال واالنتهاك 

والرسقة.

إيران تعثر على خيوط المتورطين 
في جريمة اغتيال العالم النووي

األمم المتحدة تصوت باألغلبية لحق 
الشعب الفلسطيني بالسيادة على أراضيه

المراقب العراقي/ متابعة...
الروس�ية،  الخارجية  أعلنت وزارة 
ع�ىل  روس�يا  رد  ع�ن  الثاث�اء، 
العقوبات األوروبي�ة ضدها والتي 

تتعلق بقضية نافالني.
وحس�ب الخارجية ستصدر قائمة 
أوروبي�ة  بش�خصيات  س�وداء 

ف�رض  ويف  الدع�وة  يف  متورط�ة 
العقوبات عىل روسيا، مشددة عىل 
أن موس�كو س�رتد ع�ىل عقوبات 
االتحاد األوروبي بشأن الوضع مع 
نفالني. وس�لمت إىل دبلوماس�يي 
أملاني�ا وفرنس�ا والس�ويد وكذل�ك 
بعث�ة االتح�اد األوروب�ي مذك�رة 

تفي�د بتوس�يع “القائمة الس�واء 
الروسية”.

العقوب�ات  موس�كو  وتعت�رب 
األوروبية ضد روسيا بشأن الوضع 
مع نافالني غري مقبولة، وستلقى 
األعم�ال غري الودية من قبل الغرب 
الرد املناس�ب. وستوس�ع موسكو 

قائمة ال�رد ملمثيل ال�دول األعضاء 
يف االتح�اد األوروب�ي الذين يحظر 

عليهم دخول األرايض الروسية.
وأفي�د ب�أن “القائم�ة الس�وداء” 
يف  املتورط�ن  تش�مل  الجدي�دة 
ض�د  العقوب�ات  نش�اط  تصعي�د 

روسيا يف إطار االتحاد األوروبي.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال مس�ؤولون أفغان الثاث�اء، إن انفجار قنبلة 
ع�ىل طريق أس�فر عن مقتل خمس�ة م�ن أطباء 
الرعاي�ة الصحي�ة يف  س�جن وعامل�ن بقط�اع 
العاصمة األفغاني�ة كابل، وهم يف طريقهم ألكرب 

سجن يف الباد.
وقالت حركة »طالبان« إنها لم تشارك يف الهجوم 
إذ أن »األطب�اء الخمس�ة كان�وا يف طريقه�م إىل 
س�جن بويل تش�ارخي الذي يضم مئات السجناء 

منهم عرشات من مقاتيل الحركة«.
وتزاي�دت عملي�ات القت�ل بقنابل صغ�رية تثبت 
باملغناطي�س أس�فل الس�يارات ويلق�ى بالائمة 
يف العدي�د منه�ا ع�ىل »طالب�ان« ع�ىل الرغم من 
محادثات الس�ام الجاري�ة الرامية إلنهاء الحرب 

املستمرة منذ نحو 20 عاما.

من جهته�ا قالت املتحدثة باس�م وزارة الصحة، 
معصوم�ة الجعف�ري، إن م�ن بن القت�ىل طبيبا 

وطبيبت�ن كان�وا مس�ؤولن عن احت�واء تفيش 
فريوس كورونا يف السجن.

موسكو ترد على العقوبات األوروبية

مقتل خمسة أطباء بتفجير في العاصمة األفغانية كابل

المراقب العراقي/ بغداد...
»غلوب�ال  ملوق�ع  تقري�ر  كش�ف 
الكي�ان  اع�ان  ان  ريس�ريج« 
الصهيون�ي عن خطط لن�رش نظام 
دفاع صاروخي يف الخليج كجزء من 
جهد مش�رتك مع املمال�ك املتحالفة 
م�ع الوالي�ات املتحدة، ه�و جزء من 
للممل�كات  الصهيوني�ة  الرعاي�ة 
الخليجية الس�تمرار الخط املتش�دد 
تج�اه اي�ران يف ف�رتة م�ا بع�د ادارة 

ترامب.
وذكر التقرير إن ”اإلعان عن الفكرة 
عىل املستوى الرس�مي جاء من قبل 

رئي�س منظم�ة الدف�اع الصاروخي 
التابع�ة ل�وزارة الدف�اع الصهيونية  
موشيه باتيل الذي قال إن “إرسائيل 
مس�تعدة يف املستقبل لنرش أنظمتها 
أنظم�ة  م�ع  ومزامنته�ا  الخاص�ة 
مماثل�ة تس�تخدمها دول الخليج”. 

بحسب قوله.
واضاف التقري�ر أن “الخطة املعلنة 
ه�ي اس�تمرار منطق�ي لإلنجازات 
الدبلوماس�ية األخرية إلدارة ترامب، 
والتي أج�ربت يف النهاي�ة العديد من 
رشكاء الوالي�ات املتح�دة اإلقليمين 
ع�ىل قب�ول التطبي�ع الرس�مي مع 

الكيان الصهيوني فقد كانت اإلمارات 
والسعودية وغريهما تتعاون بصمت 
األمني�ة  املج�االت  يف  الكي�ان  م�ع 
والعس�كرية”.  واالس�تخباراتية 
وتاب�ع ان ”التوت�رات املتصاعدة بن 
محور املقاومة والكتلة التي تقودها 
الوالي�ات املتح�دة وإرسائيل، أجربت 
واش�نطن حلفاءها أخريًا عىل قبول 
الواقع القائم وحتى توسيع التعاون 
القائ�م بذريع�ة محاربة ما يس�مى 
بالتهديد االيراني”. وواصل أن “عدم 
الق�درة، ويف بع�ض الح�االت ع�دم 
الرغب�ة، يف الش�كل الح�ايل للتحالف 

املناه�ض إلي�ران بقي�ادة الوالي�ات 
املتح�دة لتحقيق االهداف االمربيالية 
االمريكية والصهيوني�ة تحت قيادة 
ترام�ب ال يعن�ي أن ه�ذه الخط�ط 
ستتوقف عندما يرتك ترامب منصبه. 
وب�دالً من ذل�ك، تقوم ت�ل أبيب مرة 
أخ�رى بدور قي�ادي يف تنفيذها. من 
املحتمل أن يكون املوقف االس�تباقي 
للكي�ان يف الظ�روف الحالي�ة يهدف 
إىل من�ع تلي�ن السياس�ة األمريكية 
بشأن املسألة اإليرانية يف ظل اإلدارة 
البي�ت  يف  القادم�ة  الديمقراطي�ة 

األبيض”.

المراقب العراقي/ متابعة
كشف تقرير لصحيفة )ذي هيل( االمريكية عما 
اطلقت عليه تس�مية ) صفقة الش�يطان( التي 
تقوم بها الواليات املتحدة من اجل تطبيع علني 
للعاق�ات ب�ن الس�عودية والكي�ان الصهيوني 
والتي تتضمن التضحية باليمن وتصنيف حركة 
انص�ار الل�ه الحوثي�ة كمنظمة ارهابي�ة وبناء 

تحالف سني ضد ايران. بحسب التقرير
وذك�ر التقرير انه ”ويف اط�ار الجهود االمريكية 
لبناء تحالف س�ني ضد إيران، تس�ارع الواليات 

املتحدة لتقديم )هدية( للسعودية مقابل صفقة 
تطبي�ع مع إرسائيل، وتتضمن هذه )الهدية( أن 
تصنف إدارة ترامب الحوثين يف اليمن كمنظمة 
إرهابية أجنبية، حيث تس�عى اإلدارة إىل معاقبة 
الحوثي�ن وإضعاف إي�ران وتقوية الس�عودية 
ودعم الحكوم�ة العميلة للس�عودية، متجاهلة 
24 ملي�ون يمن�ي يف حاج�ة ماس�ة إىل اإلغاثة 

اإلنسانية”.
واضاف أن ”من املرج�ح ان تؤدي هذه املناورة، 
يف الواقع، إىل مزيد من زعزعة االستقرار يف شبه 

الجزي�رة العربي�ة، حيث تس�يطر حركة انصار 
الله عىل العاصمة اليمنية صنعاء، جنًبا إىل جنب 
مع املوانئ الرئيس�ية والبني�ة التحتية الحيوية 
الازمة لبقاء معظم الس�كان املدنين يف اليمن، 
ول�ذا ف�ان تصني�ف الجماعة ضم�ن املنظمات 
األغذي�ة  تج�ارة  جمي�ع  س�يمنع  اإلرهابي�ة 
واألدوية وإمدادات الرصف الصحي واملساعدات 
اإلنس�انية والسلع األساسية األخرى مما يجلب 
املزي�د م�ن املعان�اة لليمني�ن يف ظ�ل جائح�ة 

عاملية”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�دت وزارة الخارجية الصينية، 
س�تفرض  بك�ن  أن  الثاث�اء، 
ع�ن  املس�ؤولن  ع�ىل  إج�راءات 
اإلرضار بالجان�ب الصين�ي وذلك 
ردا ع�ىل الحظ�ر ال�ذي فرضت�ه 
مس�ؤولن  من�ح  ع�ىل  أمري�كا 
صينين تأشريات دخول إضافية.

وقال وانغ وين بن املتحدث باسم 
وزارة الخارجية الصينية يف إفادة 

صحفي�ة، إن “الوالي�ات املتح�دة 
تستخدم التأش�ريات كساح ضد 

الصن”.
وفرضت أمريكا يوم االثنن قيودا 
إضافية عىل تأش�ريات املسؤولن 
انته�اكات  بس�بب  الصيني�ن 
يف  اإلنس�ان،  لحق�وق  مزعوم�ة 
إج�راء إض�ايف ض�د بك�ن خال 
الش�هر األخ�ري يف والي�ة الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب.

الصين تتوعد الواليات المتحدة بشأن أزمة التأشيرات
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مع نهاية كل عام وبداية آخر جديد، تكثر التقارير والتحليالت والمواد الصحفية واالعالمية المتعلقة بالحصاد 
واالستعراض ألبرز أحداث العام في المجاالت المختلفة، بينما تندر الوقفات التحليلية للعنوان االبرز، أو السمة التي 

ميزت العام. وربما ان المراحل التاريخية، والتحوالت الكبرى، ال تقاس بعام واحد، بل ربما تتطلب تراكمات لعدة 
أعوام، وتكون وحداتها أكبر من ناحية القياس، فتتخذ مقياًسا آخر مثل العقد أو الحقبة.

اكتشفت الواليات المتحدة أنها كانت تتعرَّض لهجمات قرصنة واسعة النطاق منذ »شهر آذار/مارس 2020 على األقل«، بحسب الرواية 
سات السرّية في  الرسمية، ومنذ مطلع تشرين األول/أكتوبر 2019، بحسب اختصاصيي البرمجيات. شملت جهود القرصنة أعلى درجات المؤسَّ

النظام السياسي والدفاعي األميركي، والوزارات السيادية والهيئات الحكومية، وتلك المعنية باإلشراف على تطوير األسلحة النووية.

 

فك�رة نظري�ة الصدم�ة األساس�ية تق�ول: إذا أردت أن تجعل 
الط�رف اآلخر ملكاً لك، وألف�كارك وقرارات�ك ؛ فعليك أن تلغي 
اإلحس�اس بالح�ارض، ولك�ي تفعل ذل�ك، علي�ك أن تخضعه 
لصدم�ة كبرية، تعطل بها جمي�ع الحواس، ليعجز عن فهم ما 
يدور حوله وإدراكه، كما لو كان غائباً عن وعيه، لتمس�ح بها 
اإلنسان القديم، وترجعه صفحة بيضاء؛ حتى تكتب عليها ما 
تريد، عندها تجعله مستسلماً موافقاً لكل ما تلقنه من أفكار .
ميلت�ون فريدم�ان، طبق نظرية الصدمة بش�كل أوس�ع عىل 
ش�عب كامل؛ كي يس�محوا للرشكات العاملية العابرة القارات 
ب�أن تتحكم يف اقتص�اد دولته�م، وكان أول بلد ج�رى تطبيق 
النظري�ة عليه هو تش�ييل! وبدأ األمر بتدبري انقالب عس�كري 
فيه�ا، تمهي�داً للصدم�ة، حي�ث ارتفع�ت األس�عار والبطالة، 
وانت�رشت أعمال الش�غب، وأُصيب الناس بالش�لل يف التفكري، 
فلم يعودوا يفهمون ماذا يجري، وكيف الخالص! وعند اكتمال 
تأثري الصدم�ة، تم عرض الحلول املس�تهدفة الخراج البلد من 
الكارث�ة، وذلك بأن تتحول تش�ييل إىل اقتصاد الس�وق الحرة، 
لتس�وده ال�رشكات العاملية، ومعها قبلت تش�ييل ذلك؛ ش�عبا 
وحكومة! ولم تكن تش�ييل إال الحلقة األوىل يف مسلسل نظرية 
الصدم�ة، حي�ث طبقت ه�ذه النظرية بعدها عىل ع�دة بلدان، 

رشقاً وغرباً .
ولكونه صعب املراس  فالش�عب العراقي مس�تهدف من خالل 
الصدم�ة دوليآ لتغيري مواقف�ه وقناعاته ومحاولة محاربته يف 
لقمة عيش�ه رغم أن الحكومات فيه ج�اءت بالديمقراطية أو 
بالتوافق فال�ذي يحصل له أبعاد خارجية لها اس�قاطات عىل 
الواقع العراقي غدا وبعد غد ومااقر اخريا من الحكومة العراقية 
ه�ي رشوط للبنك ال�دويل ملعالج�ة األزمة االقتصادي�ة مقابل 
االق�راض وهذا م�ا نوهت عنه الورقة البيض�اء وحينما يزداد 
االق�راض يعلو س�قف مطالب البنك ال�دويل  يبدأ برشط طلب 
تقلي�ل الرواتب إىل زيادة أس�عار املحروقات م�رورا بالرضائب 
وتدخال يف فرض سياسة اقتصادية وهي اقتصاد السوق الحر .

والس�وق الح�ر )باإلنجليزي�ة: Free market(  نظاًم�ا ُتنّظ�م 
فيه أسعار الس�لع والبضائع ذاتًيا بواس�طة السوق املفتوحة 
واملستهلكني أيًضا. وال يحتوي السوق الحر عىل  قوانني العرض 
والطلب ولن يكون هناك أي تدخل من جانب حكومة أو سلطة 

أخرى، وتخلو من جميع أشكال الحصانة االقتصادية .
ق�د تك�ون األزمة خانق�ة وتتحمله�ا السياس�ات االقتصادية 
الخاطئة للحكومات الس�ابقة والحكوم�ة الحالية ومع ازدياد 
س�عر برميل النف�ط ، لكن باإلم�كان اللجوء لخي�ارات أخرى 
وبدائ�ل تقلل من الضغ�ط عىل املواطن وهي كث�رية أكد عليها 
الخ�راء واملختص�ني أبرزها تعظي�م املوارد وضغ�ط النفقات 
واس�رجاع األموال املنهوبة وجباية الرضائب ،واسرداد ديون 
الهاتف النقال، وكش�ف ملفات الفساد وتقديم رؤوس الفساد 
للقضاء والسيطرة عىل املنافذ الحدودية  فاملواطن العراقي لن 

يبقى مرشوع تضحية ولالبد

صدمة اإلصالحات 
االبعاد والنتائج

قاسم الغراوي 

االربعاء 23 كانون االول 2020 
العدد 2487 السنة العاشرة

2020 عام الحقائق و2021 عام االستحقاقات

القراصنة يخترقون أسوار أميركا الحصينة.. هل بقي من أسرار؟

بقلم/ إيهاب شوقي
اال أن هن�اك أعواًم�ا تحم�ل ممي�زات التحول، 
وتش�هد تكثيًفا لألحداث حيًنا، واحداًثا نوعية 
يف حني آخر، مما يجعلها بالفعل أعواًما مميزة 

يمكن أن تكتسب سمة أو عنواًنا بارًزا.
وم�ن ه�ذه األعوام بال ش�ك، هو الع�ام 2020 
وال�ذي يمكن أن نصفه بأنه »ع�ام الحقائق«، 
وبن�اء عىل ه�ذه الحقائ�ق وانكش�افها، فإننا 
نتج�ه نحو ع�ام االس�تحقاقات، حي�ث تتجه 
الضب�اب  وزوال  التعقي�دات  لف�ك  األح�داث 
وتس�مية االمور بمس�مياتها، وعلي�ه فإن كل 
طرف من اطراف املعادلة س�ينال اس�تحقاقه 
م�ن املكاف�أة أو العق�اب، اضاف�ة اىل أنه وقت 
اس�تحقاق فواتري الس�نوات والعق�ود املاضية 
دون هوام�ش م�ن الوق�ت تس�مح بالتلكؤ أو 

املناورة.
وهنا نح�اول باختصار أن نس�تعرض أهم ما 
انكش�ف م�ن حقائق يف ه�ذا الع�ام »2020«، 
وبالتايل ما هي س�مات االستحقاقات يف العام 

الجديد:
أواًل: بدأ العام بجريم�ة قذرة، تمثلت يف اغتيال 
الشهيدين، الحاج قاسم سليماني، والحاج ابو 
مهدي املهندس، وهي جريمة تكشف البلطجة 
األمريكي�ة عالني�ة وتج�اوز القان�ون ال�دويل 
رصاحة، دون حساب أو عقاب، وهي ممارسة 
عملي�ة دأبت عليها أمريكا، والفارق أنها كانت 
تختل�ق لها الذرائ�ع وتحاول رشعنته�ا، بينما 
كش�فت الجريم�ة الوج�ه الحقيق�ي املج�رم 
ألمري�كا، والوج�ه الحقيق�ي للقان�ون الدويل 
العاجز، وكذلك حقيقة املجتمع الدويل املنافق.

كم�ا كش�فت الجريمة أيًض�ا حقيقة االفالس 
األمريكي والعجز أم�ام محور املقاومة، وأمام 
الصم�ود االيراني يف وجه الحص�ار والعقوبات 
دون تن�ازل، مم�ا أج�ر األمريكي ع�ىل تغيري 
قواع�د لعب�ة االرادة، والولوج للعب�ة البلطجة 

العلنية.
وم�ن ضمن الحقائق التي كش�فت ايضا، عدم 
خ�وف املقاومة م�ن ال�رد والوص�ول باألمور 
لحاف�ة الهاوي�ة، بينم�ا تراج�ع االمريكي عن 
االنتق�ام  أن  ه�و  املعل�ن  زال  وال  التصعي�د، 
للش�هيدين لم يتم وأن الخ�روج األمريكي من 
املنطقة هو االس�تحقاق األبرز يف منظومة الرد 
الت�ي ال تقت�ر عىل قص�ف للقواع�د أو ردود 

عسكرية فقط.
كم�ا كش�فت الجريم�ة حقيق�ة االصطف�اف 

األمريكي مع االرهاب وتنظيماته وعىل رأس�ها 
»داعش«، حيث كان الش�هيدان يف خضم اتمام 
االنتصار عىل هذه التنظيمات وجاءت الجريمة 

انتقاًما لإلرهاب وتنظيماته!

ثانًيا: يف الشهر األخري من العام، جاءت جريمة 
قذرة جدي�دة، تمثلت يف اغتي�ال العالم النووي 
الكب�ري »محس�ن فخ�ري زادة«، وه�ي اعالن 
جدي�د عن االف�الس والبلطجة، وكل الش�واهد 
تش�ري اىل الع�دو االرسائي�يل، ال�ذي يجبن عن 
االع�الن واالع�راف، وه�و تأكي�د مل�دى األل�م 
والرعب ال�ذي يعيش�ه الكي�ان االرسائييل من 
الصمود االيراني وتطور محور املقاومة، والذي 
توعد بالرد والزم نفسه به يف التوقيت الذي يراه 

ناجزًا لألمر.
ثالث�ا: بدأ العام برعب دويل وش�عبي من تفيش 

جائحة كورونا، وها هو يختتم برعب أكر من 
تحور الف�ريوس ووجود س�اللة جديدة، وهي 
س�مة وس�مت العام كله كخلفية ثقيلة ثابتة 

ملشهد األحداث األخرى.
وقد كش�فت الجائحة، مدى هشاش�ة النظام 
الدويل والفجوة الكبرية بني ما يتم تصديره من 
التق�دم العلمي والدوائي، وب�ني الواقع العاجز 

امام فريوس مستجد.
كم�ا انكش�فت حقائ�ق االقتص�ادات الكرى 
واعتماده�ا ع�ىل الريع والتجارة، دون أس�س 
متين�ة تكف�ل االكتف�اء ومواجهة الط�وارئ، 
واه�راء  الحقيقي�ة،  االولوي�ات  وانكش�فت 
القطاعات الصحية يف دول كرى تروج لنفسها 
باعتباره�ا الحامي�ة ملواطنيه�ا ولحقوقه�م، 
وانكش�فت االعي�ب رشكات االدوية وس�عيها 
للرب�ح حت�ى يف اوق�ات الك�وارث، وغريها من 

الحقائ�ق التي ال تزال تتكش�ف بفعل الجائحة 
وتداعياتها!

رابًع�ا: ش�هد الثل�ث األخري م�ن الع�ام، اعالن 
التطبيع، بعد س�نوات من املمارس�ات الخفية 
والخجولة، لتنكش�ف مع هذا االعالن، حقيقة 
اصطفاف هذه الدول مع العدو االرسائييل، وان 
عداءه�ا للمقاومة كان اصطفاًف�ا حقيقًيا لم 
تنجح الذرائع يف التعمية عليه، اىل أن تم اعالنه 

رصاحة وبشكل رسمي.
الديمقراطي�ة  حقيق�ة  انكش�فت  خامًس�ا: 
االمريكي�ة املزعوم�ة، بممارس�ات عنري�ة 
واح�راب اه�يل، وص�وال اىل تش�كيك رئي�س 
ووصفه�ا  االنتخاب�ات  نزاه�ة  يف  امريك�ي 
بالتزوي�ر، وعدم اعراف�ه بنتيجتها وال تهنئته 
لغريم�ه، وربم�ا تحريض�ه عىل الف�وىض، وال 
يزال املشهد يحمل نذر الصدام والفوىض وهدم 

املعبد.
سادًس�ا: ظه�رت حقائق أش�خاص ورؤس�اء 
وقوى سياس�ية، طاملا تخفت وحاولت التذرع 
امس�اك  وحاول�ت  والواقعي�ة  باملوضوعي�ة 
العص�ا من املنتصف، بينما عند محطات الفرز 
الحاس�مة، ظه�ر اصطفافه�ا م�ع معس�كر 
الصهاين�ة، إم�ا بداف�ع االرتزاق م�ن الخليج، 
وإما بسبب الحقد األس�ود عىل املقاومة وعدم 
تصور االصطفاف معها مهما انجلت الحقائق 

وفرزت املعسكرات.
س�ابًعا: ش�هد الع�ام ح�وادث فارق�ة، أعلنت 
حقائق كانت محل مناقش�ة بسبب اعتمادها 
ع�ىل الرص�د والتحلي�ل فق�ط، بينم�ا أعلن�ت 
كحقائق بفع�ل هذه الحوادث الكاش�فة، مثل 
عدم وجود مفه�وم للدولة يف لبنان عىل خلفية 
انفج�ار مرفأ ب�ريوت وع�دم التوص�ل لنتائج 
ووجود اش�خاص ف�وق املحاس�بة، ومحاولة 

الصاق التهمة باملقاومة.
ومث�ل حقيق�ة الوض�ع يف مر ووه�م فوائد 
التحال�ف م�ع امري�كا والخليج، بع�د وصول 
قضية س�د النهضة يف مر لطريق مس�دود، 
وعدم اتخاذ اج�راءات مالئمة لقضية مصريية 
به�ذا الحجم، وبعد اع�الن التطبي�ع الخليجي 
والذي ينطوي عىل خصم اسراتيجي من الدور 
املري ناهيك عن التهدي�د االقتصادي يف اهم 

مرافق مر الحيوية.
ثامًن�ا: حقيق�ة ضع�ف الرك�ي، ال�ذي حاول 
االيهام بأنه قوة اقليمية متمددة وأنه قادر عىل 
التهديد وتجاوز حدوده والتمدد االس�راتيجي، 
بينم�ا ن�راه عاج�زًا أم�ام الصم�ود الس�وري 
والتهدي�دات م�ن هنا وم�ن هناك، ويب�دو أنه 

سيدفع ثمن تأرجحه بني الرشق والغرب.
تاس�ًعا: ب�روز حقيق�ة انتص�ار املقاوم�ة اذا 
صمدت أمام أعتى عدوان، وقد ش�كل الصمود 
اليمني وانجازاته يف الجبهات املختلفة مصداًقا 

لهذه الحقيقة.
هن�ا نحن أم�ام حقائ�ق تكش�فت وهناك من 
النم�اذج كث�ري، وأم�ام اس�تحقاقات يف العام 
الجدي�د، مبني�ة ع�ىل ه�ذه الحقائ�ق، ويمكن 
أن يف�رد له�ا مق�ال اخ�ر، بينم�ا يمك�ن ذكر 
أب�رز معامله�ا يف أننا أم�ام اس�تقطاب واضح 
ب�ني املعس�كرات دون الذرائع القديم�ة البالية 
املتعلق�ة بتكف�ري املقاوم�ة أو أم�ن الخليج أو 
الديمقراطي�ة الغربي�ة أو محارب�ة االرهاب أو 

احياء الدولة العثمانية..الخ.

بقلم/منذر سليمان
وح�ره  ال�رضر  تقيي�م  س�بل  تباين�ت 
الكش�ف  أن  وخصوص�اً  البداي�ة،  من�ذ 
خاص�ة  رشك�ة  وع�ر  »بالصدف�ة«،  ت�م 
كط�رف ثال�ث، حت�ى أصب�ح بع�ض كب�ار 
العلم�اء يقرب�ون م�ن الجزم ب�أنَّ التوقف 
عن�د التداعي�ات »يب�دو ش�به مس�تحيل«. 
واألم�ن  التش�فري  عل�م  يف  االختص�ايص 
الس�يراني يف جامع�ة »هارف�رد« العريقة، 
بروس ش�نايري، ذه�ب إىل املطالبة »بالتخيّل 
عن )النظ�م( الراهنة وإعادة تش�كيلها من 
الصفر«، كحل وحيد لضمان أمن الش�بكات 

التي تعرّضت للقرصنة.
ل�م يعد هن�اك م�ن يس�تطيع تخفيف هول 
دمة الت�ي تعرّضت لها الواليات املتحدة،  الصَّ
ما ب�ني السياس�يني، يف ظ�ل اإلقرار  وال س�يَّ
الجماعي م�ن السياس�يني واالختصاصيني 
بأنهم أُخ�ذوا عىل حني غ�رة، »وتمت تعرية 
ثغ�رة أمني�ة حساس�ة محتمل�ة يف البن�ى 

التحتية للتقنية األمريكية املتطورة«.
والق�وات  االس�تخبارات  لجنت�ي  عض�و 
املس�لَّحة، الس�يناتور آنغس كينغ، كان من 
أوائ�ل السياس�يني الذي�ن أوضح�وا حج�م 
االخراق، قائالً: »يشّكل الهجوم، بكّل أسف، 
حملة تجس�س ش�املة وناجحة استهدفت 
للحكوم�ة  الرسي�ة  والبيان�ات  املعلوم�ات 
األمريكية. جه�ود التق�ي الجارية توضح 
أن�ه هج�وم اس�تثنائي يف نطاق�ه وتقنياته 

دة وتداعياته«. املعقَّ
االختصايص يف األم�ن اإللكروني يف جامعة 
»جون�ز هوبكينز«، توماس ري�د، أعرب عن 
اعتق�اده ب�أنَّ م�ا ظف�ر ب�ه القراصنة من 
ملفات وبيانات مختلفة، »يعادل عدة مرات 

ارتفاع مس�لّة واش�نطن« الت�ي ترتفع نحو 
170 مراً أو 555 قدماً.

مجل�س  يف  االس�تخبارات  لجن�ة  رئي�س 
الش�يوخ، مارك�و روبي�و، خرج ع�ن طوره 
املعتاد يف الدفاع املس�تميت عن أركان الدولة 
وأجهزته�ا املتع�ّددة، وق�ال عق�ب إحاط�ة 
رسّية ش�ارك بها مع كبار مسؤويل األجهزة 
االستخباراتية: »ال يزال مدى الحجم الكامل 
للقرصنة غ�ري معلوم، لكنَّنا ندرك أنَّ نطاقه 
غري مس�بوق. عىل األرجح، ال تزال القرصنة 
جاري�ة، وع�ىل درجة م�ن التعقي�د ال تقدر 

عليها إال بضع دول فقط«.
استهدفت جهود القراصنة شبكات األجهزة 
والوزارات األمريكية التالية، بحس�ب تقييم 
اللجن�ة املوّحدة ملكافحة القرصنة املش�ّكلة 
من أعىل مس�تويات األجهزة االستخباراتية 
واألمني�ة: وزارات الخزان�ة والتجارة واألمن 
واإلدارة  والطاق�ة،  والخارجي�ة  الداخ�يل 
الفيدرالي�ة الناظم�ة للطاق�ة، واملخت�رات 
العلمي�ة التي تج�ري أبحاثاً رسّي�ة وغريها 
لحس�اب وزارة الطاقة )»س�انديا« و«لوس 
أالم�وس«(، والهيئة الوطني�ة لألمن النووي 
– املرشف�ة عىل الرس�انة النووي�ة للواليات 
املتح�دة، ومكت�ب حماية النق�ل االتحادي. 
س�ات والهيئات  وأُضيف تباعاً عدد من املؤسَّ
األخرى، أبرزها مصلحة الرضائب وسجالت 

الرعاية الصحية يف بعض الواليات.
آلي�ة اخ�راق القراصن�ة، وفق م�ا حدَّدتها 
األجه�زة األمنية وتبّنتها الوس�ائل اإلعالمية 
كاف�ة، عّرت عنها يومية »نيويورك تايمز«، 
قائلة إنَّها من النوع الذي استهدف »سلسلة 
التوري�دات« التي تعتمد عليه�ا كل األجهزة 
والهيئ�ات الرس�مية م�ن ش�بكات القطاع 

الخ�اص ب�كل تش�عباتها واختصاصاته�ا، 
وجه�ة  ش�بكة   18000 »ش�ملت  وإنه�ا 
حكومي�ة«. ومض�ت الصحيف�ة وغريها إىل 
الق�ول إنَّ من املرّجح أن تكون روس�يا وراء 
الهج�وم، ليج�ري تبّني الرسدي�ة تباعاً عىل 

لسان وزير الخارجية مايك بومبيو.
أو  للجه�ة  الرس�مية  املس�ؤولية  أّن  بم�ا 
الجه�ات الفاعلة لم يت�م تحديدها أو توفري 
أدلّة حولها، خرج الرئي�س األمريكي دونالد 
ترام�ب ع�ن صمت�ه »الطوي�ل« ليناق�ض 
وزي�ر خارجيته وآخرين، قائ�اًل يف تغريداته 
الش�هرية: »تم إعالمي بش�كل كام�ل، وكل 
يشء تحت الس�يطرة. روسيا روسيا روسيا، 
هذه أول الزمة تردد عند حصول أي يشء«، 
مش�رياً إىل أن الص�ني »قد« تك�ون متورطة 

أيضاً.
»وكال�ة األمن الوطن�ي« والهيئ�ات األمنية 
األخرى أصدرت بياناً مش�ركاً يف 17 كانون 
األول/ديس�مر الج�اري، تح�ذر في�ه م�ن 
»هجم�ات قرصنة جارية من قبل روس�يا«، 
برام�ج رشك�ة »س�والر  اخ�راق  فاقمه�ا 
وين�دز«، ال�ذي يتكام�ل مع الجه�د الرويس 
الس�ابق املع�روف للس�يطرة ع�ىل بيان�ات 
املتعاقدي�ن، لكن الوكالة الرس�مية واملكلفة 
باإلرشاف عىل التحقيق�ات لم توجه التهمة 

مبارشة إىل روسيا.
»سلس�لة التوري�دات« املش�ار إليه�ا أع�اله 
تأثرت بنج�اح دخول القراصنة إىل تحديثات 
برنامج رشكة »س�والر وين�دز« قبل عرضه 
ع�ىل الخ�ادم امل�رح لزبائنها اس�تخدامه 
يف  األضع�ف  الحلق�ة  التحدي�ث،  وتفعي�ل 
السلس�لة، وت�م تنزي�ل التحدي�ث املقرصن 
عىل األجه�زة املتصلة التي تمت�د عىل نطاق 
واس�ع ألدق الهيئات حساس�ية يف الحكومة 
األمريكي�ة واملتعاقدي�ن معه�ا م�ن قط�اع 
خ�اص، وربم�ا حكوم�ات أجنبي�ة قيل إن 
»إرسائي�ل واإلم�ارات« م�ن بينه�ا، وبالتايل 
اس�تطاع القراصنة ضمان »ثغ�رة خلفية« 
للنفاذ إىل الشبكات واألجهزة واالستفادة من 

البيان�ات واملعلومات الهائل�ة عىل خوادمها 
وأجهزتها الفردية.

يش�ري بع�ض االختصاصيني إىل جزء يس�ري 
من جهود القراصنة الذين عملوا بدأب وتأٍن 
عىل امتداد عدة س�نوات، استطاعوا خاللها 
التحّكم بش�بكات »تم التخيل عنها سابقاً«، 
»الحلق�ة  إىل  للنف�اذ  وإع�ادة اس�تخدامها 
األضع�ف« يف سلس�لة التوريدات عر رشكة 
اس�تخباراتي  مس�ؤول  وين�دز«.  »س�والر 
س�ابق يف األجه�زة الريطانية أبل�غ زمالءه 
األمريكي�ني ب�أن »ع�دة حكوم�ات غربي�ة، 
إضافة إىل الوالي�ات املتحدة، تتوقع التوصل 
إىل أدلّة عىل اخراقات يف نظمها يف األس�ابيع 
املقبل�ة«، ويعتق�د أن القرصن�ة املكتش�فة 

تعود إىل »4 سنوات« مضت.
العنر الف�ارق يف هذه الحالة، وفق هؤالء، 
»أنَّ الجه�ود الحديث�ة ل�م تس�تهدف تدمري 
الش�بكات وإلغاء البيان�ات أو التالعب بها، 

كما درج�ت عادة هواة القراصنة، بل زرعت 
برامجها الضارة، واختبأت لعدة سنوات، إىل 
أن ت�م الكش�ف عنها عن طري�ق الصدفة«، 
األم�ر ال�ذي حّفز منس�ق األمن الس�يراني 
أوبام�ا، ماي�كل  الرئي�س  إدارة  األس�بق يف 
داني�ال، إىل توصي�ف م�ا جرى بأن�ه بمثابة 
االس�تخباراتية  لألجه�زة  س�وداء«  »ع�ني 
األمريكية، التي اس�تنفدت جه�وداً عالية يف 
التوعية م�ن التدخل ال�رويس يف االنتخابات 
العمي�ق  النط�اق  م�ن  مح�ذراً  الرئاس�ية، 
والواس�ع للقرصنة، »والذي س�يتطلب زمناً 
طوي�اًل لتحديد مدى الدمار، وربما س�تكون 
هن�اك كلف�ة مرتفع�ة لتحصني الش�بكات 

املختلفة«.
يف  س�ابقاً  قرصن�ة  ح�ادث  أنَّ  إىل  يش�ار 
العام 2017 اس�تهدف »الرام�ج الرضيبية 
ع�ىل  تداعي�ات  ل�ه  كان�ت  األوكراني�ة«، 
مس�تويات عاملي�ة، وتأثرت ب�ه »رشكة فيد 

إكس«، التي دفعت 400 مليون دوالر للتغلب 
علي�ه، وأيض�اً رشكة »م�ريك« لألدوية التي 

كلفها األمر مبلغ 670 مليون دوالر.
»التقديرات األولية لألرضار«

الن�ووي املكلف�ة  الهيئ�ة الوطني�ة لألم�ن 
أم�ن  س�المة  م�ن  والتيق�ن  ب�«الحماي�ة 
الرس�انة النووي�ة األمريكي�ة وفعاليتها«، 
يش�مل نط�اق عمله�ا املفاع�الت النووي�ة 
املول�دة للطاقة ع�ىل متن حامالت الس�فن 

ع�ىل  واإلرشاف  األمريكي�ة،  والغواص�ات 
التفج�ريات النووي�ة املس�موح به�ا وف�ق 
املعاي�ري الدولي�ة الت�ي تجريه�ا يف صحراء 
والية نيفادا عىل عمق 225 مراً تحت سطح 

األرض.
وبم�ا أن مكون�ات األس�لحة النووي�ة م�ن 
»بلوتوني�وم« و«تريتيوم« معرض�ة للتحلل 
النووي، يق�ع عىل عاتق الهيئ�ة التيقن من 
حج�م التحل�ل للقيام بصيانت�ه أو التخلص 
منه، باس�تخدامها أحدث التقنيات الخاصة 

بتجارب محاكاة التفجري النووي.
م�ن خصائ�ص الهيئ�ة امتالكه�ا الرام�ج 
تصمي�م  ع�ىل  تعينه�ا  الت�ي  اإللكروني�ة 
أس�لحة نووي�ة وحس�اب الطاق�ة الناجمة 
بدق�ة. تس�تخدم الهيئ�ة قدراته�ا التقني�ة 
لتصميم وتطوي�ر املفاعالت النووية لصالح 
س�الح البحرية، والتقي�د برامة بحجمها 
وحمولته�ا أثن�اء تنقالته�ا، والتخلص من 

النفايات النووية وإشعاعاتها.
وتمتلك الهيئة أيضاً ورش�ات عمل متطورة 
إلنت�اج بعض املع�دات النووية الحساس�ة، 
ومنه�ا منش�أة الصاعق الوطن�ي املختصة 
بأبحاث إشعاع الليزر، الختبار حجم الضغط 

األويل للمتفجرات النووية.
استناداً إىل ما تمتلكه »الهيئة الوطنية لألمن 
النووي« وتمثله من ق�درات علمية وبرشية 
بالغة الحساسية والرسية، لم يكن مستغرباً 
تعرّضها للهجمات السيرانية، بل كانت من 
أوىل الهيئات الحكومية التي تمت قرصنتها، 

بحسب األجهزة االستخباراتية األمريكية.
من املس�تبعد أن يصدر تقرير واٍف وشفاف 
أي  يف  اإللكرون�ي  االخ�راق  نط�اق  ح�ول 
وق�ت قريب، لكن توفر مث�ل هذه املعلومات 
الحساس�ة ألي جهة، رس�مية كانت أو غري 
رس�مية، ق�د يع�ادل تس�ليم أرسار تصنيع 
القناب�ل النووية ألي جهة ال تملكها. أمريكا 
تبدو مكش�وفة ملن أقدم ع�ىل االخراق الذي 
يوازي�ه يف الخط�ورة اهت�زاز الثق�ة بتفوق 

التقنية األمريكية يف النطاق السيراني.

بدأ العام بجريمة قذرة، تمثلت في اغتيال الشهيدين، الحاج قاسم سليماني، والحاج ابو مهدي 
المهندس، وهي جريمة تكشف البلطجة األمريكية عالنية وتجاوز القانون الدولي صراحة

شهد الثلث األخير من العام اعالن التطبيع بعد سنوات من الممارسات الخفية والخجولة، 
لتنكشف مع هذا االعالن حقيقة اصطفاف هذه الدول مع العدو االسرائيلي

استطاع القراصنة ضمان »ثغرة خلفية« للنفاذ إلى الشبكات 
واألجهزة واالستفادة من البيانات والمعلومات الهائلة على 

خوادمها وأجهزتها الفردية

آلية اختراق القراصنة 
شملت 18000 شبكة وجهة 
حكومية وخاصة المنظومة 

النووية االمريكية



أك�د عب�د الوهاب أب�و الهي�ل، املدير 
الفني لن�ادي األنص�ار اللبناني، عىل 
أهمية الفوز الذي حققه فريقه أمام 

طرابلس.
وحق�ق األنص�ار ف�وزا صعب�ا ع�ىل 

حس�اب طرابل�س، بنتيج�ة )0-1(، 
عىل ملع�ب طرابلس البل�دي، ضمن 
خت�ام الجولة التاس�عة م�ن الدوري 
اللبنان�ي. وق�ال أبو الهي�ل »تجميع 
النقاط هو األمر األهم خالل املوس�م 

الكروي«.
وتابع: »األنصار يق�دم املطلوب منه 
من ناحية النتائج، والخسارة األخرية 
م�ن النجم�ة كان�ت لها حس�اباتها 
»املرحل�ة  وزاد:  ديرب�ي«.  لكونه�ا 

القادم�ة تحت�اج لتكات�ف الجمي�ع 
)الجماه�ري والالعب�ن واإلداري�ن(، 
واألنصار يف طريقه لتحقيق اللقب«.

واستكمل: »مهمتي مع األنصار هي 
الوقوف عىل منص�ة التتويج بعد 13 

عاما من آخر فوز بلقب الدوري«.
وأضاف مازحا: »من يبحث عن املتعة 
الفريستايل  فليذهب ملشاهدة العبي 
وبرام�ج املواه�ب، أن�ا اآلن يف مهمة 
محددة وأعد الجماهري يف تحقيقها«.

وأتم: »أش�كر رئيس النادي نبيل بدر 
الفن�ي والالعب�ن، وأحتاج  والجهاز 
لدع�م الجماه�ري، والالعب�ن خ�الل 
منش�وراتهم ع�ىل مواق�ع التواص�ل 

االجتماعي«.

رف�ض ن�ادي الديواني�ة الري�ايض، 
فريق�ه  قائ�د  بخدم�ات  التفري�ط 

الكروي مصطفى ناظم.
حس�ن  الن�ادي  رئي�س  وق�ال 
العنكويش إن »ادارة نادي الديوانية، 
النجم�ة  ن�ادي  ع�رض  رفض�ت 
البحرين�ي للتعاق�د مع قائ�د فريق 

الديوانية مصطفى ناظم«.
واوض�ح أن »االدارة تس�عى اىل بناء 
فري�ق تنافيس ق�ادر ع�ىل مقارعة 
الكب�ار ولتحقيق ه�ذا الهدف يجب 
الالعب�ن  جمي�ع  ع�ىل  الحف�اظ 

وتعزيزهم بالعبن اخرين«.
يذك�ر ان ناظم انتقل اىل الديوانية يف 

االنتقاالت الصيفية املاضية.

�ه قحط�ان جثري، م�درب منتخ�ب الش�باب العراقي،  وجَّ
الهولن�دي،  جرافش�اب  الع�ب  آزاد،  لبلن�د  الدع�وة 

لالنضمام للفريق.
وق�ال مص�در مق�رب م�ن الالع�ب إنَّ 

جثري وج�ه دعوة لبلن�د )17 عاًما( 
الش�باب  ملنتخ�ب  لالنضم�ام 

تحض�ريا لبطول�ة آس�يا املقرر 
إقامته�ا يف أوزبكس�تان، حيث 
أب�دى امل�درب رغبت�ه يف ض�م 
الالع�ب ال�ذي يجي�د يف مرك�ز 

االرتكاز.
وبن أن بلند س�يلتحق بمعسكر 

املنتخ�ب ال�ذي س�يقام يف مدين�ة 
كربالء وكذلك يف املعس�كر الخارجي 

يف تركيا من أجل االنس�جام مع الفريق 

قبل انطالق منافس�ات بطولة آس�يا. وأش�ار إىل أن 
لجن�ة الالعب�ن املحرتفن حصلت ع�ىل الضوء 
األخرض إلنهاء األوراق الرسمية لالعب 

وإصدار جواز سفر له، الفتا إىل أن 
بلند وذويه أبدوا رغبة كبرية يف 

تمثي�ل الع�راق. يذكر 
أن بلن�د، يلعب يف 

الشباب  فريق 
ي  د بن�ا
ب  فش�ا ا جر
ي  لن�د لهو ا
طول�ة  ويبل�غ 

186سم.

أبو الهيل: األنصار 
قادر على الفوز بلقب 

الدوري اللبناني

الديوانية يرفض االستغناء 
عن مصطفى ناظم

جثير يستدعي بلند آزاد لمنتخب الشباب

االربعاء 23 كانون االول 2020 
العدد 2487 السنة العاشرة

6الرياضية

ح�ن انتهي من مش�اهدة مب�اراة عامرة بما نس�ميه –اصطالحاً- 
نجوم�اً دولي�ة، يع�ود الس�ؤال الطويل املُح�ريرّ ذاته ك�ي يواجهني: 
كيف يمكن بناء منتخب قوي يف ظل هذا املس�توى املتهالك ملباريات 
الدوري، ويف ظل الرتاجع شبه الشامل ملستوى العبينا الدولين الذين 
ش�حرّ عطاؤهم مع أنديتهم يف اإلطار املحيل، فهل لديهم ما يمكن أن 

يجودوا به خارج الحدود؟!
املس�ألة تتعل�ق بف�رق يس�تحوذ )نجومه�ا( يف العادة ع�ىل مقاعد 
مهم�ة يف املنتخب، خذ مثالً الرشطة والزوراء والقوة الجوية بالذات 
وأنظر -م�ن دون عاطفة- إىل ما قدمه الالعبون الدوليون يف األدوار 
التس�عة املنتهية من الدوري، لرتى أنن�ا بهذا الهبوط الحاد يف الخط 
البياني إنما نخرق املألوف الذي اعتدنا عليه، وهو أن يكون الالعبون 
الدوليون مفاتيح النجاح ألنديتهم، فهم الذين يمألون امليدان حركة 
ونش�اطاً وحضوراً، وبفعل أثرهم الحقيقي تجتاز أنديتهم األوقات 

الصعبة وتصل إىل النتائج املطلوبة! 
يف أنديتنا الجماهريية، يتح�ول الالعبون من قوى إيجابية ضاغطة 
نحو تحس�ن النتائج إىل ما يشبه العيص التي تعرقل دواليب األداء، 
وه�ي ظاهرة يجري تكريس�ها تماماً هذا املوس�م بع�د أن خرجت 
النسبة الكبرية من الالعبن الدولين من دائرة التأثري، وتركت فرقها 
تعاني قبل الخروج بنتائج متعثرة يمكن رصدها تماما عند الذهاب 

إىل الئح�ة الرتتي�ب بعد تس�ع ج�والت لنرى 
غياب مثل هذا األثر أو التأثري! 

ال أريد الجزم النهائي بأن بعض )النجوم( 
أصبحوا عالة عىل أنديتهم، برغم أن الوقائع 
عىل األرض تش�ري إىل ذل�ك، ففي يقيني أن 
هؤالء يدرّخ�رون أكثر من مما أظهروا فعال 
وعليه�م أن يراجعوا أنفس�هم.. فمثل هذا 
الرته�ل يف األداء ربما ينجم عن ثقتهم بأن 
مراكزه�م يف فري�ق الن�ادي محفوظة، أو 
أنها كذل�ك مع املنتخب الوطني حيث يندر 

وجود الالعبن الجدد الذين يملكون حقا مواصفات النجوم! 
النتيجة أننا رصنا نش�اهد األندية التي أنفق�ت الكثري عىل نجومها 
تعان�ي األمررّين مع فرق ال ش�أن لها بالنجومية وال تضم األس�ماء 
الش�هرية، فضاعت عندنا املقاييس والتوقعات، واختفت أية وسيلة 
لق�راءة الخط البياني املنطقي لفريق بحج�م الزوراء أو الرشطة أو 

القوة الجوية! 
أعود ألذك�رّر نفيس وأذك�رّركم بالس�ؤال الذي بدأت به، ألردفه بسؤال 
أراه يف غاية األهمية: ما الذي يقوله رسيتش�كو كاتانيتش يف دخيلة 
نفس�ه حن يرصد ه�ذا األمر وهو يع�درّ العدرّة الس�تئناف التحضري 

الجدي للتصفيات املونديالية -اآلسيوية املزدوجة؟! 
املنط�ق يق�ول إن مث�ل ه�ذه املقدمات الب�د أن ت�ؤدي إىل نتائج من 
النسيج نفس�ه.. الدوري حن يكون مرتفع املس�توى تقود األندية 
الجماهريية فيه س�باق املستوى والعروض واملتعة، يفيض حتما إىل 
نتائ�ج مبهرة عىل صعيد املنتخبات، أم�ا إذا حصل العكس، وهذا ما 
يج�ري فعالً يف مالع�ب الدوري العراقي اآلن، فإن املنتخب س�يكون 

املترضر أيضاً وليس أندية النخبة أو النجوم وحدها! 
كن�ت ح�ن هيم�ن فاي�روس كورون�ا ع�ىل املش�هد الحيات�ي بكل 
تفصيالته، أنتظر انفراجة تعيد إلينا ش�يئاً من إيقاع الحياة املعتاد، 
بم�ا يف ذل�ك اس�تعادة الروح يف مالع�ب الدوري، عىل أم�ل أن تكون 
املس�تويات يف ال�دوري مدخ�ال لطمأنتنا عىل وض�ع املنتخب.. لكن 
آمايل تبددت كثريا يف الجوالت املنقضية من الدوري، فاملباريات باتت 
تمث�ل لكثري من الالعبن الدولين إس�قاط فرض يجب االنتهاء منه 
بأي�ة صورة وعىل أي نحو.. واتمنى أال تذهب بنا هذه )الروحية( إىل 
املنتخ�ب وإىل فرصه يف ظهور مميز ونتائ�ج إيجابية يف التصفيات 

املزدوجة!

ال �أثر.. وال ت�أثري! االنضباط تعاقب وتغرم الميناء بعد 
االنسحاب من دوري الصاالت

عق�دت لجن�ة االنضب�اط يف الهيأة 
يف  للنظ�ر   اجتماع�ا  التطبيعي�ة، 
اعرتاضات بعض األندية، إضافة اىل 

تقرير مرشيف املباريات. 
وقررت اللجن�ة اعتبار فريق جنائن 
بابل خ�ارسا )3-0( ام�ام املدحتية 
بعد االط�الع والتدقيق ع�ىل األوراق 
واالولي�ات، حي�ث تب�ن ان الالع�ب 
)محم�د عيل محم�د( ال�ذي يحمل 
الرق�م ) 23 ( ق�د حص�ل عىل كتاب 
اع�ارة من ن�ادي القاس�م اىل نادي 
املدحتي�ة، إال انه لع�ب بصورة غري 
رشعي�ة م�ع ن�ادي جنائ�ن باب�ل، 
وعلي�ه تق�رر اعتبار فري�ق جنائن 
وحرم�ان   ،)0-3( خ�ارسا  باب�ل 
الالعب املخالف اربع مباريات، وذلك 
اس�تنادا ألحكام املادة الثامنة/ اوالً 
من نظام املس�ابقات، عىل ان يكون 
القرار قابالً لالس�تئناف ضمن املدة 
القانوني�ة البالغة س�بعة ايام، وان 

يرد مبلغ االعرتاض اىل املعرتض. 
وتق�رر أيضا، خ�الل االجتم�اع، رد 
اع�رتاض ن�ادي )عن�ه( ع�ىل نادي 
)الفه�د(، حيث تبن بعد االس�تماع 
وتدوي�ن اف�ادة املدرب�ن والالع�ب 
املش�كو من�ه، واالطالع ع�ىل العقد 
امل�رم ب�ن الالع�ب ون�ادي الفهد، 
تبن وجود اسم الالعب يف كشوفات 
نادي الفهد للموس�م 2020 2021- 
، وعليه ق�ررت لجن�ة االنضباط رد 
اع�رتاض ن�ادي )عنه( ع�ن طريق 
االتح�اد الفرع�ي يف االنب�ار لع�دم 
اشتماله عىل اس�بابه، والقرار قابل 
لالس�تئناف ضم�ن امل�دة القانونية 
تاري�خ  اي�ام م�ن  البالغ�ة س�بعة 

التبليغ. 
وتق�رر ايض�ا معاقبة م�درب نادي 
ج�ر(  جاس�م  )صاح�ب  االث�ري 
باإليق�اف ألرب�ع مباري�ات بس�بب 
اس�تخدامه ألفاظا بذيئة ومش�ينة 
تج�اه حك�م مب�اراة فريق�ه ام�ام 
حيفا ضمن مباريات دوري الدرجة 
االوىل للمرحل�ة االوىل ملنطقة بغداد، 
عىل ان تنف�ذ العقوب�ة االدارية بعد 
تنفيذ العقوبة الفنية، والقرار قابل 
لالس�تئناف ضم�ن امل�دة القانونية 

البالغ�ة س�بعة اي�ام م�ن تاري�خ 
التبليغ. 

تقري�ري  ع�ىل  اللجن�ة   واطلع�ت 
حكم ومرشف مباراة ش�باب العدل 
والتج�ارة والت�ي ج�رت يف ملع�ب 
التح�دي، والحظ�ت قي�ام الالعبن 
يحم�ل  ال�ذي  ج�واد(  )مرت�ى 
الرق�م )32(، والالعب عيل جاس�م 
الذي يحم�ل الرق�م )21( من نادي 
حك�م  ع�ىل  بالتج�اوز   التج�ارة، 
املباراة بااللفاظ البذيئة واملش�ينة، 

وعليه تقرر معاقب�ة الالعبن اعاله 
بالحرم�ان لثالث مباريات اس�تنادا 
ألح�كام امل�ادة 51 /1 م�ن الئح�ة 
االنضب�اط ق�راراً قابال لالس�تئناف 
ضمن املدة القانونية البالغة س�بعة 

ايام. 
وكذل�ك تق�رر حرمان م�درب نادي 
السياحة )خلف حبش( من مرافقة 
فريقه لست مباريات، وحسب املادة 
)51 /1( من الئحة االنضباط، وذلك 
بعد النظر يف تقرير مرشف مباراة ) 

السياحة والحرية(. 
واطلعت اللجن�ة عىل تقرير مرشف 
مب�اراة الجي�ش والش�باب ضم�ن 
دوري الص�االت، وتبن قيام اإلداري 
يف ن�ادي الجي�ش )محمد جاس�ب( 
بالتهج�م والتهدي�د تج�اه  الطاقم 
التحكيمي ومرشف املب�اراة، وعليه 
املذك�ور  اإلداري  معاقب�ة  تق�رر 
بالحرمان من مرافقة فريقه لثالث 
مباري�ات مع غرام�ة قدرها مئتان 
وخمس�ون ال�ف دين�ار ، ويف حال�ة 

تكرار ذلك سوف تكون العقوبة أشد 
ومضاعف�ة، وذلك اس�تنادا ألحكام 
املادة 53 / 2 من ضوابط وتعليمات 
الدوري املمتاز  للصاالت والشاطئية 
 ،  -2021 2020 للموس�م الك�روي 

قرارا قابال لالستئناف. 
واطلعت اللجنة عىل الكتاب الصادر 
م�ن نادي املين�اء بالع�دد )938( يف 
في�ه  ي�روم  وال�ذي   ،2020/12/9
الص�االت  دوري  م�ن  االنس�حاب 
للموس�م 2020 2021- ، وتقرر  ما 

ييل: 
-1تغريم ن�ادي املين�اء مبلغاً قدره 

خمسة مالين دينار عراقي. 
-2حرم�ان النادي من املش�اركة يف 

منافسات هذا املوسم .
-3هبوط النادي لدرجة ادنى. 

-4تشطب جميع نتائج الفريق. 
وصدر هذا القرار باالتفاق اس�تنادا 
الئح�ة  م�ن   45 امل�ادة  ألح�كام 
الصاالت، عىل ان يكون القرار قابال 

لالستئناف ضمن املدة القانونية.

وجه مدرب املنتخب الوطني بكرة 
القدم رسيتشكو كاتانيتش، دعوة 
لعدد من الالعب�ن لقائمته األولية 

استعداداً لالستحقاقات املقبلة.
ورك�ز كاتانيت�ش ع�ىل الالعب�ن 
املحلين يف قائمته األولية، من أجل 
االعتماد عليهم يف مباريات األسود 

الودية مطلع العام املقبل.
ووج�ه كاتانيتش، الدعوة 

اىل مهاج�م الح�دود 
منار ط�ه وثالثي 
الوس�ط  نف�ط 
جاس�م  س�جاد 
جاس�م  وفيصل 
كاظ�م،  وع�يل 
ع�ن  فض�ال 
مهاجم  استدعاء 
ش�ريكو  اربي�ل 

كريم.

وباإلضاف�ة اىل ه�ؤالء فه�و وجده 
الدع�وات لعدد من العب�ي الزوراء 
والقوة الجوي�ة والرشطة وجاءت 

عىل النحو التايل:
الزوراء: عالء عبد الزهرة، حس�ن 
ع�يل جاس�م، رضغام اس�ماعيل، 
رض�ا،  محم�د  حس�ن،  ج�الل 

مصطفى محمد.
الرشطة: محمد حميد، احمد 
باسل، س�عد ناطق، عيل 
مه�اوي،  ع�الء  فائ�ز، 
امج�د عط�وان، م�ازن 
في�اض، محم�د مزهر، 

محمد قاسم.
الجوي�ة: محم�د  الق�وة 
صالح، فه�د طالب، احمد 
جب�ار،  ميث�م  ابراهي�م، 
رشيف عبد الكاظم، ابراهيم 
بايش، حس�ن رائ�د، ايمن 

حسن.

تغل�َب منتخب الناش�ئن عىل فريق 
السياحة األول بثالثة أهداف لواحد، 
يف بروف�ة ودي�ة أقيمت ع�ىل ملعب 
واح�رز  املس�تنرصية،  الجامع�ة 
االه�داف الالعبون ذو الفقار يونس 
عبد عيل وعبد الله زهري وحيدر عبد 

الكريم.

وأثن�ى م�درب منتخ�ب الناش�ئن، 
عماد محمد، ع�ىل األداء الذي قدمه 
س�وء  برغ�م  املب�اراة  يف  الالعب�ون 
: لق�د منحنا  أرضي�ة امللع�ب. وب�نرّ
الفرص�ة ألغل�ب عن�ارص املنتخ�ب 
من أجل اكتساب الثقة، وزرع روح 

التنافس بن الجميع.

»االحت�كاك م�ع  وأض�اَف محم�د: 
العب�ي  يفوق�ون  الذي�ن  الالعب�ن 
املنتخ�ب من ناحيت�ي العمر والبناء 
الجس�ماني يمنح العبين�ا الفرصة 
املثالي�ة لتطوير إمكاناته�م الفنية 
والبدني�ة«. مش�رياَ اىل: »أن املرحلة 
املقبلة ستشهد خوض عدة مباريات 

ودية مع فرق الدوري املمتاز«.
وتاب�ع: »رفعن�ا س�قف التدريب�ات 
من أربع وح�دات تدريبية إىل خمس 
يف األس�بوع لتعوي�ض العبين�ا عن 
عدم وج�ود دوري للفئات العمرية، 
البدني  وللحف�اظ ع�ىل مخزونه�م 
املعس�كرات  يف  ال�رشوع  قبي�ل 

الخارجية خالل الفرتة املقبلة«.
وبع�د املباراة توج�ه العبو املنتخب، 
برفق�ة الجه�از الفني، إىل مس�بح 
تدريب�ات  إلج�راء  ال�دويل  الش�عب 
السباحة واالس�رتخاء تحت إرشاف 
مدرب اللياق�ة البدنية، وليد جمعة، 

والجهاز الطبي.

عق�دت اللجن�ة النس�وية يف الهيأة 
ممث�يل  م�ع  اجتماع�اً  التطبيعي�ة 
منافس�ات  يف  املش�اركة  االندي�ة 
بحض�ور    ، املوس�م٢٠٢٠-٢٠٢١ 
عض�و الهي�أة التطبيعي�ة، الدكتور 
اس�عد الزم، وتم االتفاق يف االجتماع 
ع�ىل اقام�ة دوري ك�رة الصاالت يف 
الثامن م�ن كان�ون الثان�ي املقبل، 
يف  املكش�وفة  الس�احات  ودوري 

الخامس عرش من الشهر نفسه.
وق�اَل الزم: التطبيعي�ة تحرص عىل 
االرتق�اء بك�رة القدم النس�وية مع 
الس�عي الجاد لتوف�ري كل متطلبات 
النج�اح يف املرحلة املقبل�ة، وتهيئة 
االجواء املالٔيمة لتش�كيل املنتخبات 
الوطني�ة ع�ر االهتمام بال�دوري. 
وأك�دْت رئيس�ة اللجن�ة النس�وية، 
الدكتورة ازهار محمد: تم االستماع 

اىل الصعوب�ات التي تواجه 
االندي�ة وتمنعهم من عدم 
املشاركة بالدوري، وخالل 
االجتم�اع اتفق الحضور 
عىل تحديد موعد انطالق 
الص�االت  ك�رة  دوري 
يف الثام�ن من الش�هر 
املقب�ل، عىل ان تنطلق 
دوري  مباري�ات 
الس�احات املكشوفة 
ع�رش  الخام�س  يف 
نفسه،  الش�هر  من 
تحدي�د  ت�م  فيم�ا 
والعرشين  التاس�ع 
م�ن الش�هر الحايل 
إلج�راء  موع�داً 
ال�دوري  قرع�ة 

للصاالت وللساحات 
وكذل�ك  املكش�وفة، 

الكش�وفات  لتس�لم 
الخاصة بالالعبات.

»المحلية« تصبغ قائمة
 كاتانيتش األولية

النسوية تحدد موعد انطالق دوري الصاالت منتخب الناشئين يهزم فريق السياحة وديًا

ف�از نج�م املنتخب الوطن�ي بكرة القدم بش�ار 
رس�ن نجم خ�ط وس�ط ن�ادي بريس�يبوليس 
اإليران�ي بجائ�زة الع�ب تويوت�ا لألس�بوع يف 
نهائي دوري أبطال آس�يا 2020. ورغم خسارة 
فريق�ه يف النهائي، قدم رس�ن مس�توى مميزاً 

خ�الل املباراة، ليواصل تقدي�م العروض املميزة 
مع بريس�يبوليس، حيث كانت نس�بة تمريراته 
الناجح�ة %92 م�ن أصل 59 تمري�رة، ليجمع 
6.2 نقطة. وخالل املباراة سجل رسن محاولتي 
تس�ديد عىل املرم�ى، وصن�ع فرص�ة لزمالئه، 

ليؤكد أن�ه كان واحداً من أبرز نج�وم البطولة. 
وتوج أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بلقب 
البطولة بعدما تغلب عىل بريسيبوليس اإليراني 
2-1 يف النهائي يوم الس�بت عىل س�تاد الجنوب 
يف الدوحة. وق�ام املوقع االلكرتون�ي يف االتحاد 

اآلس�يوي لكرة الق�دم باختيار ثمانية 
إحصائي�ات  باالعتم�اد ع�ىل  العب�ن 
رشكة أوبت�ا، كي يتنافس�وا من أجل 
تحديد العب تويوتا لألس�بوع يف هذه 

الجولة.

رسن يفوز بجائزة االفضل بنهائي االبطال 

علي رياح



يخط�ط اإليطايل أنطونيو كونت�ي، مدرب إنرت 
مي�الن، ملطاردة أكثر من العب يف الهجوم خالل 

املريكاتو الشتوي املقبل.
ووفقا لصحيفة كوريري ديال س�ريا اإليطالية، 

فإن اإليفواري جريفينيو كوايس، مهاجم بارما، 
يعد أحد أهداف إنرت الرئيس�ية يف الشتاء، ال سيما 

أن كونتي حاول ضم الالعب، الصيف املايض.
وأشارت إىل أن نرياتزوري يرتقب أيضا وضعية 
األرجنتين�ي بابو جوميز، نج�م أتاالنتا، الذي 
توترت عالقته مع ناديه مؤخرا، ومن املتوقع 

بيعه يف كانون الثاني املقبل.
وأوضحت أن إن�رت ينتظر االجتم�اع املرتقب 

بني جوميز ومسؤويل أتاالنتا، ملعرفة الرشوط 
املادية املطلوبة يف الصفقة.

وشددت عىل أن مسؤويل نرياتزوري استقروا 
أيض�ا ع�ىل بي�ع الع�ب الوس�ط الدنمارك�ي 

كريس�تيان إريكس�ن يف الش�تاء، حي�ث قد يعود 
إىل الربيمريلي�ج، أو ينتق�ل إىل باري�س س�ان 

جريمان.

ينتظر فرانك المبارد مدرب تش�يليس نتيجة خضوع بن تشيلويل لفحوص عىل الكاحل 
بعد إصابته خالل الفوز )3-0( عىل وست هام يونايتد بالدوري اإلنجليزي،.

واصطدم تش�يلويل بمنافس�ه جارود بوين العب وست هام وخرج من امللعب بعد 10 
دقائق وربما يغيب عن مواجهة آرسنال، السبت املقبل.

وقال المبارد »أتوقع أن تحوم شكوك حول مواجهة آرسنال. تعرض اللتواء يف الكاحل 
وحاول االس�تمرار لكنه كان يتألم بشدة. سيخضع لفحوص وسنحاول التعرف عىل 
مدى سوء اإلصابة. سنبلغكم بحالته الحقا«.وغاب املدافع ريس جيمس عن مواجهة 
وس�ت هام بس�بب إصاب�ة يف الركبة لك�ن المبارد يأم�ل يف لحاق الظهريي�ن األيمن 
واألس�ايس بفرتة عيد امليالد حيث س�يخوض عدة مباري�ات متتالية.وأضاف المبارد 
»يؤدي ريس وتشيلويل بشكل رائع ونتمنى أال تكون إصابتيهما خطرية، حتى يكون 

بوسعهما اللعب خالل فرتة عيد امليالد«.
وتقدم تشيليس إىل املركز الخامس برصيد 25 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن ليفربول 

املتصدر، بينما يبتعد بنقطة واحدة عن املربع الذهبي.

وضع�ت إدارة مانشس�رت س�يتي، اقرتاًح�ا ع�ىل 
طاول�ة بي�ب جوارديوال، م�درب الفريق، بش�أن 
صفقة ليونيل مييس، هداف برش�لونة التاريخي، 
الذي ُتثار الشكوك حول مستقبله مع البلوجرانا، 

املوسم املقبل. 
وينته�ي عق�د مي�يس م�ع برش�لونة، يف الصيف 
املقب�ل، وال توج�د حت�ى اآلن أي مفاوض�ات بني 

الطرفني بشأن التجديد.
وقال برنامج »الش�رينجيتو« اإلس�باني إنَّ مالك 
مانشس�رت سيتي، اقرتحوا عىل جوارديوال التعاقد 
م�ع مييس الصيف املقب�ل، أو انضمام 3 صفقات 

أخرى للفريق.

وارتبط مي�يس بعالقة قوية م�ع جوارديوال، منذ 
ف�رتة تدريبه الفري�ق الكتالوني، وس�ط تأكيدات 
ب�أن الالع�ب كان قريًب�ا م�ن الفري�ق اإلنجليزي 
الصيف املايض، لكن الصفقة لم تتم بسبب رفض 

برشلونة، ترك هدافه التاريخي.
ُيذكر أن العديد من التقارير الصحفية، أشارت إىل 
أنَّ مييس يفاضل بني اللعب مع مانشسرت سيتي، 
أو باري�س س�ان جريمان خ�الل املوس�م املقبل، 
وسط تأكيدات من خوان البورتا، املرشح لرئاسة 
الن�ادي، بقدرت�ه ع�ىل إقن�اع النج�م األرجنتيني 
بالبقاء يف الكامب نو، وإنهاء مس�ريته الكروية يف 

النادي.

يب�دو أن الفرن�يس زي�ن الدين زي�دان، املدير 
الفني لري�ال مدريد، س�يغري قراره الس�ابق 

بشأن إبرام صفقات جديدة هذا املوسم.  
وكان�ت العديد م�ن التقارير زعم�ت أن زين 
الدي�ن زي�دان، ال يفضل إج�راء صفقات هذا 
بنف�س  املنافس�ات  إنه�اء  ويري�د  املوس�م، 
لربنام�ج  بها.ووفًق�ا  ب�دأ  الت�ي  القائم�ة 
»الشرينجيتو« اإلسباني، فإن زيدان طلب من 
إدارة ريال مدريد التعاقد مع العب واحد فقط 

يف املريكاتو الشتوي.
وارتبط العديد من الالعبني بالرحيل عن ريال 
مدريد يف الش�تاء مثل إيسكو ولوكا يوفيتش 
وماريان�و دياز، وقد يلجأ زي�دان إىل تعويض 

أحدهم بصفقة جديدة.
يذكر أن ريال مدريد لم يضم أي العب جديد يف 
املريكاتو الصيفي املايض، بناء عىل اتفاق بني 
زيدان وفلورنتينو برييز رئيس النادي امللكي.

اىل ذلك حس�م الكرواتي لوكا مودريتش، الذي 
ينتهي تعاقده مع ريال مدريد، الصيف املقبل، 
ق�راره بش�أن العرض املق�دم له م�ن النادي 
امللك�ي بش�أن تجديد عقده، بحس�ب تقارير 

صحفية إسبانية.
التوقي�ع  عاًم�ا،   35 ملودريت�ش،  ويح�ق 
مجاًن�ا ألي فري�ق، الش�هر املقب�ل، خ�الل 
برنام�ج  الش�توية.وقال  االنتق�االت  ف�رتة 
»الش�رينجيتو« اإلس�باني، إنَّ مودريت�ش، 
وافق عىل ع�رض ريال مدريد، بالتجديد ملدة 

عام واحد.
ق�د  ذات�ه،  »الش�رينجيتو«  برنام�ج  كان 
جوزي�ه  الربتغ�ايل  أنَّ  أي�ام،  قب�ل  كش�ف 

مورينيو، م�درب توتنهام، اتصل مؤخرًا 
بمودريت�ش، وطلب من�ه االنتقال 

ل�ه  لع�ب  ال�ذي  الس�بريز،  إىل 
م�ن قبل خ�الل الف�رتة من 

2008 وحت�ى 2012، قبل 
االنتقال للملكي.

ُيذكر أن تقارير صحفية، 
كان�ت ق�د أش�ارت إىل أن 

مودريت�ش يرغ�ب يف إنهاء 
يف مس�ريته داخ�ل الري�ال وأن�ه 

س�بيل ذل�ك مس�تعد لتخفي�ض 
راتبه.

زيدان يرغب بضم العب واحد ومودريتش يوافق على تجديد عقده 

السيتي يقدم
 اقتراحا لغوارديوال

 بشأن ميسي
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دخل مانشس�رت يونايت�د، يف رصاع مع 
ليفربول، للتعاقد مع صفقة دفاعية 
يس�تهدفها الريدز من�ذ فرتة، كما 
س�عت إليها أندية أوروبية كربى 

يف الفرتة األخرية.
وس�يتواصل ال�راع ال�رشس 
ع�ىل الصفقة، خ�الل املريكاتو 
الش�توي املقبل دون االنتظار 

لنهاية املوسم.
»س�كاي  لش�بكة  ووفق�ا 

س�بورت أملانيا«، ف�إن الناديني العريقني يتنافس�ان يف ضم 
العب شالكه، الرتكي أوزان كاباك.

وأش�ارت س�كاي إىل أن كاباك »20 عاما« يعد املرشح األبرز 
للرحيل عن ش�الكه يف املوس�م الجاري، ال س�يما أن النادي 
األملاني يعاني من خس�ائر مالية كبرية.كما لفتت إىل عرض 
مي�الن الذي كان قريبا من ضم الالعب يف الصيف، وقالت إن 
الفريق اإليطايل ال يعد الخيار األول لكاباك، »فالالعب يفضل 
البقاء يف بوندسليجا أو االنتقال للدوري اإلنجليزي املمتاز«.
وأوضح�ت الش�بكة األملاني�ة أن كاباك يض�ع ميالن كخطة 

بديلة لتحركاته يف املريكاتو الشتوي.

اليبزي�ج  أندي�ة  إن  وقال�ت 
ومانشس�رت  وليفرب�ول 

يونايتد الوجهات األقرب 
املوس�م  يف  لكاب�اك 

الجاري.
م�ن  عرض�ا  وأب�رزت 
املدافع  ليفرب�ول لض�م 

من�ح  مقاب�ل  الرتك�ي 
البلجيكي  املهاجم  ش�الكه 

ديفوك أوريجي.

ووفًق�ا لصحيف�ة »بيلد«، فإن املدرب الربتغ�ايل معجب بقدرات 
النمساوي مارسيل سابيتزر، العب وسط اليبزيج، ما جعله أحد 

أولوياته يف سوق االنتقاالت. 
ولف�ت صاح�ب ال��26 عاًم�ا أنظ�ار موريني�و من�ذ مواجهة 
الفريقني يف ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروب�ا املوس�م املايض، حي�ث لعب 
دوًرا يف تجاوز اليبزيج عقبة السبريز 

بتسجيله هدفني. 
ويح�اول الن�ادي اللندني اس�تغالل 
قرب انته�اء عقد الدويل النمس�اوي 
م�ع اليبزي�ج يف صي�ف 2022، لكن 
س�عره قد يبل�غ 50 ملي�ون يورو أو 

أكثر. 
وأشارت الصحيفة إىل إمكانية قدوم 
س�ابيتزر إىل الفريق اللندني، تمهيًدا 
لرحي�ل الفرن�ي تانج�ي ندومبييل 

صوب برشلونة.
ومن�ذ بداي�ة املوس�م الح�ايل، ظهر 
سابيتزر يف 15 مباراة، سجل خاللها 

3 أهداف وصنع مثلها.

مورينيو ُيمهد لرحيل ندومبيلي

أعل�ن الربي نوف�اك ديوكوفيت�ش، املصنف 
األول عاملًي�ا، انس�حابه م�ن مجل�س رابط�ة 
مح�رتيف التن�س »ATP«، بع�د تصويت أعضاء 
املجلس ع�ىل ع�دم إمكانية انضم�ام الالعبني 

لكيانني يف نفس الوقت.
كان ديوكوفيت�ش، ق�رر قبل 3 أش�هر إنش�اء 
 ،»PTPA« بمس�مى  التن�س  ملح�رتيف  رابط�ة 
اتح�اد  وانس�حب م�ن عضويت�ه يف مجل�س 
املحرتفني.لك�ن نوف�اك ع�دل ع�ن انس�حابه، 
وأعلن عن ترشيحه من جديد لعضوية املجلس 
الذي كان يتوىل رئاس�ته، لكن لم يقبل املجلس 
عودته.وأعلن نوفاك، انسحابه عرب بيان نرشه 
عىل حس�ابه الش�خيص عىل »إنستجرام«، قال 
في�ه: »بع�د أيام قليل�ة من ترش�حي لعضوية 

مجل�س اتحاد املحرتفني، أعلن املجلس أنه 
ال يمكن أن أكون عضوًا يف مجلسني 

مختلفني، وهذا أمر محبط«.
وتاب�ع: »يف ظل ه�ذه الظروف 
الرتش�ح  انس�حابي من  أعلن 
املحرتفني  مجل�س  لعضوي�ة 
نك�ون  أن  وأتمن�ى   ،)ATP(

قادري�ن عىل حل مش�اكل 
تصنيفاً  األق�ل  الالعبني 

يف املجلس الجديد«.

ديوكوفيتش ينسحب
 من رابطة المحترفين

يرصد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام 
هوتسبير، أحد العبي الدوري األلماني المميزين، 

لتعزيز صفوف فريقه في صيف 2021. 

كاباك يشعل الصراع بين ليفربول واليونايتد

اختري دافيد أالبا، العب بايرن ميونخ، 
العب العام يف النمسا للمرة السابعة، 
م�ن قب�ل مدرب�ي أندية بوندس�ليجا 

النمسا.
ويعد أالبا )28 عاما(، الذي أصبح أحد 
الركائز األساس�ية للفري�ق البافاري 
بفضل تعدد مراكزه، حيث تم إرشاكه 
األي�ر  والظه�ري  املداف�ع  مرك�ز  يف 
والعب الوس�ط، أكثر العب نمساوي 
حص�وال عىل ه�ذه الجائ�زة، متفوقا 
عىل صاحب املركز الثاني وهو إيفيكا 

فاستيك بثالث مرات.
وق�ال الالع�ب يف تريح�ات لوكالة 
أنباء )APA( التي تهدي الجائزة »إنه 

رشف كب�ري. أن�ا ممت�ن للغاي�ة لهذا 
التكريم«.

ول�م يرغ�ب الالع�ب -ال�ذي ينته�ي 
عق�ده مع الفريق البافاري يف الصيف 
املقب�ل- يف اإلدالء بأي�ة تفاصيل حول 
إمكاني�ة تجديد عق�ده واكتفى بقول 
إنه س�عيد للغاية بكونه جزء من هذا 
الفريق وأن�ه حقق مع�ه أهدافا كان 

يرغب يف تحقيقها.
يذك�ر أن أالبا حقق يف املوس�م املايض 
م�ع الباي�رن بطولة ال�دوري وكأس 
أملانيا وكأس الس�وبر األملاني ودوري 

األبطال وكأس السوبر األوروبي.
وبش�كل عام ف�از الالعب م�ع بايرن 

ميون�خ -ال�ذي ش�ارك 
يف صفوف�ه ألول م�رة 
عام 2008- ببطولتني 
األبط�ال  ل�دوري 
ل�كأس  وبطولت�ني 
األوروب�ي  الس�وبر 
بط�والت  و9 
األملان�ي  لل�دوري 
بط�والت  و6 
أملاني�ا،  ل�كأس 
ألقاب  ب�ني  من 

أخرى.

أالبا العب العام في النمسا

كونتي يقرر 
االستغناء عن إريكسن 

تشيلويل مهدد بالغياب عن مواجهة آرسنال
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الثقافـي

في نص »جنازة الضوء« رحيل الشاعر المعادل الموضوعي لموت الوطن 
عندما يكون الصمت معبرا عن فداحة الفاجعة

 الجواهري

لم يبق عنديَّ ما يبتزه األلُم

َحسبي من املوحشاِت الهمُّ والهرَُم

لم يبَق عندي كفاَء الحادثات أىًس

ُج دُم وال كفاَء جراحاٍت تضِّ

وحني َتطَغى عىل الحرّان جمرتُه

فالصمُت أفضُل ما ُيطَوى عليه فُم 

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

ابن خلدون
حينم�ا ينع�م الحاك�م يف أي دول�ة بال�رف والنعم�ة، تل�ك األم�ور 
تس�تقطب إليه ثلة م�ن املرتزقني والوصوليني الذي�ن يحجبونه عن 
الش�عب، ويحجبون الش�عب عنه، فيصلون له م�ن األخبار أكذبها، 

ويصدون عنه األخبار الصادقة التي يعاني منه الشعب.
إن النفس إذا كانت عىل حال االعتدال يف قبول الخرب أعطته حقه من 
التمحي�ص والنظر حتى تبني صدقه من كذبه، وإذا خامرها تش�يع 
ل�رأي أو نحلة قبلت م�ا يوافقها من األخب�ار ألول وهلة، وكان ذلك 
املي�ل والتش�يع غطاء عىل ع�ني بصريتها عن االنتق�اد والتمحيص، 

فتقع يف قبول الكذب ونقله.
يقل�ب الحاك�م توجس�ه وغريته م�ن ش�عبه إىل خوف ع�ىل ملكه، 

فيأخذهم بالقتل واإلهانة.
اعل�م أن فن التاريخ ف�ن عزيز املذهب جم الفوائ�د رشيف الغاية إذ 
ه�و يوقفنا عىل أح�وال املاضني من األمم يف أخالقه�م. و األنبياء يف 

سريهم. و امللوك يف دولهم و سياستهم. حتى تتم فائدة اإلقتداء.
إن اختالف األجيال يف أحوالهم إنما هو باختالف نحلتهم يف املعاش.

ان الش�اعرة تق�ول :))علين�ا أن نصم�ت 
قليال..

لتمّر جنازة الضوء..
وليتململ الكون يف ارتجاف مهيب..

الساكنات قلبه ..
فراشات الربيع..

والضحكات املنعشات آلة النبض..
دقة ..

دقتان..
ثم ال يشء..

رساب وطن...
الفراشات تحلق ..يف االبتهاج..

تاركة »قفص الطبق األخري الربتقايل«..
علينا أن نصمت فقط..

ون�رك الحرشج�ات تفع�ل بحناجرنا ما 
تشاء

فلكل شاعر موكبه
غدا تملء السماء نجوما

الكفن الذي خرج من الصباح..

سلّم عىل وهران وأغمض جفنه عىل موعد 
برنني

يكتبه »بختي بن عودة«
مقابل تلك الربتقالة التي قال عنها عياش 

حياوي
»اري�د برتقال�ة اذا ج�اء الصباح لبس�ت 

قشورها.«..
وه�ا ق�د ج�اء الصب�اح ولبس�ت بياضك 

األبدي..
ورحلت ..

علين�ا ان نصم�ت طوي�ال ونش�يع زهرة 
الشعر..

فموت الشاعر هو حتما ميالد فراشة((
وبع�د الق�راءة افرض بان الق�راءة االوىل 
لنص ش�عري م�ا عادة م�ا تك�ون قراءة 
عابرة مس�تعجلة نوعا ما ، حتى اكتشاف 
الجم�ال  ملحط�ات  املتلق�ي  الق�اريء 
والدهش�ة يف ذلك النص ، ليعود بالرضورة 

لقرائته الكثر من مرة بغية االكتشاف .

واضاف: يف نص الشاعرة الجزائرية خرية 
بلقصري والذي لم تضع له عنوانا ما لترك 
كل يشء للمتلقي يف كشف دالالت وخفايا 
النص املنشور يف موقع الكتاب ، ومع انني 
اق�را لها للم�رة االوىل ولن تك�ون االخرية 
حتم�ا ، اس�جل هن�ا قراءت�ي املتواضعة 

للنص .
وتاب�ع :من الثابت ان امل�وت هو الحقيقة 
الوحي�دة العظمى وغ�ري القابلة للدحض 
والتاوي�ل ، تلك الحقيقة الت�ي تحدث هنا 
افراضيا وليس�ت بواقع عم�ي ، من هنا 
يك�ون باس�تطاعة املتام�ل الش�اهد عىل 
ه�ذا املوت القدرة عىل التخلص من فداحة 
امل�وت بوصفه فقدانا ابدي�ا يتيح للمتامل 
اس�تعادة ماضوية لحظات بعينها تطرق 
لثب�ات  الحتم�ي  التس�ليم  ذاكرت�ه ع�رب 
حقيق�ة املوت ، دون التدخل يف حتميته او 
محاولة تغيري مسلماته كما اسلفت ، لكن 
ويف اللحظ�ة الراهنة ، والن املوت هو موت 
افرايض فهو قابل للتأمل والتاويل...الخ .
وم�ن الواض�ح ان املوت هن�ا افراضيا يف 

ذهنية الشاعرة
الن امل�وت لالش�ياء واملوج�ودات يف ه�ذا 
الكون كحقيقة ثابت�ة قابله موت الوطن 
، والن الوط�ن ثابت كما ه�و معلوم ثبات 
االرض وبقائه�ا االزيل ، فه�و ل�ن يم�وت 
اال بفن�اء الك�ون باعتب�ار الوط�ن ج�زء 
من�ه ، وهن�ا البد م�ن القول ان الش�اعرة 
التي ذهب�ت باتج�اه املوت ، باح�ت بذلك 
عرب تعرضه�ا لضغ�وط هائل�ة اليمكنها 
مجابهته�ا اال بذل�ك االف�راض / م�وت 

الوط�ن / يف رصاع ب�ني الداخ�ل والخارج 
وهذا الرصاع املحس�وم للخ�ارج كنتيجة 
نهائية عرب م�ا اباحت به يف النص . ولكن 
م�ن نظرة اخ�رى اكثر واقعي�ة عرب تامل 
نص الش�اعرة يصبح م�وت الوطن اقرب 
للتصدي�ق افراضيا ، وه�و ما عربت عنه 
عرب موت الش�اعر / م�وت الوطن فموت 
الشاعر يمثل موت الروح الخالقة للجمال 
يف فض�اءات الحري�ة وه�و غي�اب اب�دي 
ومس�تديم للض�وء والفراش�ات ، ومهما 
حاولت الش�اعرة االلتف�اف عىل اللغة من 
خالل اجواء اقل مأساوية لكنها بالنتيجة 
النهائي�ة س�تقع يف ف�خ االفص�اح ، هذه 
املج�اورة اللغوية الت�ي وضعتها تعمدا يف 
آخ�رة النص ،مم�ا جعلني اتس�اءل متى 
كان موت الش�اعر يمثل ميالدا للفراشات 
؟ وه�ذا ما عنيت�ه بامل�داورة اللغوية التي 
عمدت اليها الشاعرة للتعبري عن الفداحة 
الت�ي أحدثه�ا الفع�ل الق�دري الضاغ�ط 
امللغ�وم  الداخ�ل  ازاء  خارج�ا  باعتب�اره 

بالعاطف�ة وهنا يصبح اللجوء للفراش�ة 
كفعل تس�كيني لالنا التي تعاني من هول 

الفجيعة حتما .
واش�ار اىل ان دع�وة الش�اعرة املتك�ررة 
او  للق�درة  مانح�ا  باعتب�اره  للصم�ت 
مس�اعدا لها عىل التامل للش�اعر املراقب 
للحدث، مكنها وبطريقة فذة من س�حبه 
يف املنطق�ة الت�ي تريده�ا ع�رب تحطي�م 
مقاومات�ه ان كان ثم�ة مقاوم�ات لديه 
لتضع�ه بمواجه�ة الح�دث ال�ذي زل�زل 
كيانها انسانيا لتعرب عنه ، وذلك عرب اخذه 
تدريجيا باتجاه منطقة الصمت / التامل 
، هذا التدريج املحس�وب بدقة شديدة كما 

واضح يف النص ف ،
) علينا أن نصمت قليال.. (

) علينا أن نصمت 
فقط.. (

واس�تطرد:وصوال اىل اللحظ�ة التي دربت 
بها متلقيها صوب نهاية نصها الذي يمثل 
الصدم�ة للمتلقي ، والتي لم تكن س�وى 

صدمة اناها الش�اعرة وهي تتامل درجة 
تاث�ري الصدم�ة باملتلقي ، وه�ي تتقمص 

دور الحكواتي لذلك ،
)علين�ا ان نصم�ت طويال ونش�يع زهرة 

الشعر..
فموت الشاعر هو حتما ميالد فراشة..(

وباعتب�اري احببت الن�ص وتماهيت معه 
اصب�ح واضح�ا ان م�ن حق�ي االفراض 
والتاوي�ل للن�ص املط�روح والعد لس�ؤايل 
ال�ذي طرحته متش�ككا بنوايا الش�اعرة 
وه�و مت�ى كان م�وت الش�اعر مي�الدا 
للفراش�ات ؟ واجيب بان الشاعرة تعمدت 
وبقصدية تحرير الشاعر من عدمية املوت 
باتجاه الحياة باعتباره صانعا لها ومعربا 
عن قيمها الجمالية ، ولربما تمثلت موتها 
لحظة الكتابة بالتماهي مع موت الشاعر 
، وهن�ا اس�تطاعت ب�ذكاء وفطن�ة م�ن 
التعبري عن ذلك ، عرب اطالق روح الش�اعر 
باتجاه الفضاء الواس�ع بعيدا عن رشنقة 
الحي�اة الضاغط�ة الت�ي تخن�ق حريته ، 
لتحول�ه افراضي�ا اىل فراش�ة ، والتي قد 
تكون روحها الش�اعرة املنطلقة يف فضاء 
حريتها ، وهنا ساعود مجددا للتاكيد عىل 
امل�وت االف�رايض للش�اعر / الن االثن�ان 

عصيان عىل املوت .
ولفت اىل ان الشاعرة تمكنت من االمساك 
باملتلق�ي للتماهي مع عال�م النص والذي 
ه�و عاملي�ا بش�كل مؤكد عرب اس�تدراجه 
بالجم�ل الت�ي مثل�ت دعوته�ا للصمت ، 
فانها استطاعت وبقدرة مذهلة ايضا عىل 
التهيئة لحتمية املوت يف النص ، من خالل 

تراتبية تش�تمل ع�ىل الكثري م�ن التلغيز 
واعني موت الضوء/ الوطن/ الشاعر ،

) علينا أن نصمت قليال..
لتمّر جنازة الضوء..(

تث�ري الش�اعرة كم�ا كب�ريا من االس�ئلة 
املفرض�ة ع�رب التام�ل ، تام�ل الفض�اء 
املعت�م املمت�د اىل م�ا ال نهاي�ة كنتيج�ة 
حتمية للموت الرمزي للضوء ، هذا التامل 
الذي س�يوائم حتما بني عتمتني لتتش�كل 
عتم�ة اس�تطيع ان اطل�ق عليه�ا عتمة 
الفضاء/ال�روح وهي العتمة التي تبددها 
روح الش�اعر ع�رب فراش�ات الربيع التي 

تتحررها من قلبه .
)الساكنات قلبه ..

فراشات الربيع..(
وخت�م :ل�م يكن اس�تدعاء الش�اعرة ل/ 
)بخت�ي بن ع�ودة( و )عي�اش يحياوي ( 
الذي�ن غادرا عاملن�ا واىل االبد واالول اغتيل 
يف وطن�ه الجزائ�ر يف الع�ام ١٩٩٥ ومث�ل 
اغتياله اغتياال ملرشوعه التنويري والثاني 
الذي تويف يف االمارات العربية يف هذا العام 
/ اال تاكي�دا عىل ماذهبن�ا اليه من فداحة 
موت الش�اعر واملؤلم هو موته قتيال كما 
يف حالة موت بختي ، اخريا اود القول بان 
هذا الن�ص القصري املكت�وب بلغة هادئة 
سلس�لة مع انها مليئة باملطبات املتعمدة 
ل�م يك�ن س�وى مرثية مل�وت الش�اعر / 

الوطن .

المراقب العراقي / القسم الثقافي
         ي��رى الناق��د رحي��م يوس��ف ان الش��اعرة خرية 
بلقصري تؤكد من خ��ال نضها »جنازة الضوء« ان 
موت الش��اعر يعني هو المعادل الموضويع لموت 
الوط��ن .وقال يوس��ف يف ق��راءة نقدي��ة خص بها 

)المراقب العراقي(:

نادي الشعر في ميسان يحتفي 
بإصدارات الشعراء الشباب 

املراقب العراقي / خاص
احتف�ى نادي الش�عر يف اتح�اد األدباء 
والكت�اب يف ميس�ان  بإص�دارات عدد 
من الش�عراء الشباب يف املحافظة التي 

طبعت عىل نفقة االتحاد.
وق�ال الش�اعر رحي�م زاي�ر الغانم يف 
ترصي�ح ل�)املراقب العراق�ي(: بفرح 
غام�ر احتف�ى ن�ادي الش�عر يف اتحاد 
األدباء والكتاب يف ميس�ان   بإصدارات 
صال�ح  الش�باب:)مالك  الش�عراء 
املوس�وي ال�ذي صدر له دي�وان صالة 
الحضور( )وحس�ن ف�وزي الذي صدر 
ل�ه  دي�وان بي�اض يف رأس الفك�رة( 

)وس�جاد ميث�م الذي صدر ل�ه  ديوان 
عىل الريح أن تغري مسار السفينة (.

واضاف : ان الجلس�ة شهدت مشاركة 
العديد من الش�عراء يف  تهنئة الشعراء 
الذي�ن ت�م االحتف�اء بمنجزه�م حيث 
اغتنمن�ا الحف�ل إللق�اء كلم�ة به�ذه 

املناسبة السعيدة العطرة.
 واشار اىل ان املجاميع الشعرية طبعت 
عىل نفق�ة االتح�اد امليس�اني العريق 
ال�ذي قام خالل امل�دة املاضية بطباعة 
ع�دد من اص�دارات الكتاب والش�عراء 
س�عيا منه لتنش�يط الحركة الثقافية 

واالدبية يف املحافظة.

إذا كان دمُع العنِي ُينبي عن الحزِن

وأجَّ احتباُس الروِح يف رئِة األنِّ

إذن ال مجاٌل للفراشاِت حينها

فإّن ليايل الصرب قاتمُة اللوِن

فما عاد دمُع العاشقني موّسٌد

عىل جفِن من عاشوا الحياة بال عنِي

وما عاد يدري الَحلُق ماذا أصابُه

فسّكرُه ُمٌر وحنضلُه مضني

لذا سوف تجتاُح الحياَة غمامٌة

وتغرُق أحالَم التالويِح بالحزِن

فإنَّ وداعاِت املحبني لم تزل

مقطعَة الكفنِي مسلوبَة الرِدِن

وإن رؤوَس اإلنتظاِر تهشمت

عىل دكِة املعنى بمطرقِة الوهِن

فما عاد هذا الشعُر ُيجدي ملن رأى

مهندَسُه جمراً ودخاَنُه كوني

احتباُس الروِح 
مرتضى علي التميمي

 علياء الموسوي
نركض بامتداد كبري وأفق واس�ع، 
نتدافع بم�رح ممزوج بلون الحب، 
نتعانق حني نصل، لنختار الواجهة 
املفضل�ة قبالة البحر، حتى نحصل 
عىل دالل عميق ونس�مات ذات ولٍه 
رهي�ف. نرمي بكل ثقلن�ا، وأناقتنا 
البس�يطة، نب�دأ تس�جيل رشي�ط 
آخر بألق وس�حر يت�أأل من مآقي 
العني، حينها ال تك�ون إال الكلمات 
هي الح�ارضة والفاصل�ة األكيدة. 
نركب ذلك املقع�د بحبور، نتأرجح 
ببهاء واضح، م�رة إىل األمام ومرة 
إىل الخلف، فتالمس أطرافنا الغيوم، 
نح�اول ملس�ها كالقطن بش�قاوة 
جمة، فتتعاىل الضحكات، وتغمرتنا 
الس�عادة واألم�ل، فتحملن�ا ري�ح 
دافئ�ة نحوها، فتبث فينا ش�جون 
العاش�قني وتس�امر أفئدتنا بهيام 
للس�ماء  فنحك�ي حينه�ا  رفي�ع. 
أحالمن�ا الندية وقصصنا املش�وقة 
فنقدمه�ا  املتخيل�ة،  وحواراتن�ا 
هدية فاخرة للكون بخفة الشعور 
وفتنة الوجدان. نعم هي األرجوحة 
الت�ي حمل�ت كل أحالمنا الصغرية، 
ل�م تس�أم يوًم�ا من س�ماع كل ما 

يف قلوبن�ا، كان�ت امل�كان ال�ري 
اآلمن، ال�ذي نجمع فيه كل حياتنا، 
الخفي�ة،  وأرسارن�ا  وضحكاتن�ا، 
عانقت كل ما فينا، احتوت أرواحنا 

قبل أجسادنا بعطاء زاخر.
لكن اليوم، لبس�نا قناع النرجسية 
وتعالين�ا عليه�ا، أخذتن�ا الحي�اة، 
بادعاء أنن�ا كربن�ا، وأن األرجوحة 
لعب�ة للصغ�ار فق�ط، اتس�عت لنا 
جميعن�ا، لكنن�ا الي�وم نس�يناها، 
تركناه�ا وتركنا كل آمالن�ا عليها، 
ابتعدن�ا عنه�ا ش�يًئا فش�يئا، ك�م 
قص�ة حملت؟ وكم أمني�ة ملكت؟ 
وكم دهشة احتضنت؟ ضمت آالف 
واختالفه�ا،  بتنوعه�ا  القص�ص، 
لكنها ظل�ت وفية مخلصة، تصون 
كل ما تس�مع، وتحن�و عىل كل من 
يركبه�ا، وإن طال�ت امل�دة وقرص 

اللقاء.
ال تركها، فإن تركتها، فإنك فقدت 
نصف متع�ة الحياة وش�غفها، لم 
يفت اآلوان بعد! ما زال لديك متسع 
أن تصن�ع ل�ك واح�دة، أو ترك�ب 
مع صدي�ق أرجوح�ة أدمنتها منذ 
الصغ�ر، ليخ�رض قلبك بال�ود من 

جديد.

المقعد الوفير
املراقب العراقي/ متابعة

ق�ال وزير الثقاف�ة والس�ياحة واآلثار الدكتور حس�ن 
ناظ�م، االثن�ني : إنَّ اللغة العربي�ة تواجه الي�وم واقعاً 
جديداً وضع املؤسسات والجامعات أمام تحدي الحفاظ 

عىل ثقافتنا بشكٍل عاٍم.
واضاف خ�الل كلم�ة افتتاح جلس�ة االحتف�اء باليوم 
العاملي للغة العربية التي نظمتها دائرة العالقات العامة:  
إنَّ العربي�ة ل�م تعد لأس�ف كما نعلمها يف مؤسس�اتنا 
الجامعي�ة والرس�مية، ومن�ذ س�نوات طويل�ة ش�عر 
القائمون بالخطر الذي يحيق بها، فلم تعد املؤسس�ات 
الربوية والتعليمية تكفي لرسيخها، والحفاظ عليها، 

وتطويرها لتواكب واقع املعارص.
لجان�اً  أسس�وا  اللغ�ة  ع�ىل  القائم�ني  أنَّ  إىل  وأش�ار 
ومؤسس�اٍت؛ للحف�اظ عىل العربي�ة، إذ لم تعد ألس�نة 
أغل�ب الع�رب قويمة يف نطقه�ا، ولم تعد ألس�نة غالب 
الطلبة يف الدراس�ات األولية والعلي�ا تبرشِّ بالخري، وبلغ 
األمر بنطق العربية فق�ط، وليس معرفة بعلومها، وأنا 

اليوم أؤيد أي فكرة تجي عظمة هذه اللغة.
وق�دم الجلس�ة وأداره�ا مدي�ر إع�الم دائ�رة العالقات 
الثقافي�ة العامة الش�اعر مرض اآلل�ويس وحارض فيها 
كل م�ن : الدكت�ور صاحب أب�و جن�اح، والدكتور ثابت 
اآلل�ويس، والدكت�ور خالد هوي�دي، والدكت�ور مؤيد آل 

صوينت. 
وش�هدت عرضاً فيديوي�اً قصرياً للربنام�ج التلفزيوني 
الش�هري »الرقيب اللغوي« الذي استعرض عدة مؤلفات 

يف اللغة.
وب�دأ الجلس�ة الدكت�ور ثابت اآلل�ويس، الذي اس�تهل 
مداخلته بالقول إنَّ العربية هي هوية اإلنسان العربي، 
لغت�ه ووج�وده، يتح�دث بها الي�وم نح�و مليون  300 
انسان، واستطاعت استيعاب تاريخ هذه األمة، وقدمت 

منج�زاٍت نهل منها العالم، غ�ري أنَّ دورها بدأ بالراجع 
بس�بب انشغال العالم بنكباته السياسية واالقتصادية، 
مشرياً اىل أنَّ هناك اخطار تحيق بالعربية منها: سطوة 
اللهج�ات املحلي�ة يف جميع مناح�ي الحي�اة، وهيمنة 
العوملة الت�ي تركز عىل إزالة الح�دود، والغاء التمايزات 

االجتماعي�ة والسياس�ية واالقتصادي�ة وغريه�ا، وقد 
والوطني�ة  السياس�ية  الهوي�ة  ته�دد  ان  اس�تطاعت 

وخصائصها الحضارية والثقافية. 
وتاب�ع  بالق�ول:إنَّ الكث�ري م�ن األوس�اط تتحدث عن 
صعوب�ة اللغة يف النحو وال�رصف وعجزها عن مجاراة 
اللغ�ات األخ�رى، فالعربي�ة التمثل س�وى 4%يف اللغات 
ث لغاته كل  ع�ىل االنرن�ت، فضالً ع�ن أنَّ العال�م يح�دِّ
عرش س�نوات، يف حني أنَّ آخ�ر قاموس عربي صدر قبل 
نص�ف قرن، وم�ن هنا تأت�ي الحاجة القص�وى النتاج 
مفردات وتراكيب تناس�ب التط�ورات العلمية الجديدة، 
والقي�ام بحوار للنهوض باللغ�ة العربية لتواكب الثورة 

املعلوماتية.
أم�ا الدكت�ور صاحب أب�و جن�اح فأش�ار اىل أنَّ تاريخ 
العربية سلس�لة م�ن الحركية، خصوص�اً بعد وصولها 
آلس�يا وافريقي�ا وأجزاء م�ن أوروبا ، أتي�ح لها فرصة 
للنمو اللغوي اس�تجابًة للنظام الجدي�د مع بدء ظهور 
االس�الم، م�ع بدء ظه�ور املعجم�ات اللغوي�ة مع بدء 

تفاعل االسالم مع الحضارات املجاورة. 
وأض�اف :إنَّ هناك الكثري من األلف�اظ التي دخلت عىل 
العربية كانت من املفاهيم التي دخلت حديثا بعد الصدر 
األول لأسالم، واملعلوم أنَّ املعجمات العربية ال تستوعب 
كل اللغ�ة، ألنَّ املعجمي�ة قيدوا أنفس�هم باالستش�هاد 
اللغوي، وهو ما كان لعلم�اء الرصف والنحو يفعلونه، 
واالستشهاد اللغوي هو ما تكلم به الناس من منتصف 

القرن األول الهجري وحتى القرن الرابع.

الثقافة تحتفي باليوم العالمي للغة الضاد

 إبراهيم الكراوي
يمثل سعيد السالوي أحد التجارب التي تؤثث الفضاء 

التشكيي املغربي الراهن. 
إن العالمة يف لوحة هذا الفنان، تحاول أن تسرب حدود 
اللون وعالقته بالعالم. فنستشف هيمنة اللون األزرق 
ب�كل تدرجاته، ودواله التي تحيل عىل عمق التفكري يف 
الوجود، واألش�ياء والكائنات والطبيعة وس�رب حدود 
التخييل، من خالل تمثيل انزياحات الشكل. فالعالمة 
كم�ا نش�اهد يف اللوح�ة إم�ا أن تكون أيقون�ا ينتهك 
الواقع، أو مؤرشا يحيل إىل الطبيعة، كما سنعاين من 
خالل األخرض، أو رمز كما سنشاهد من خالل األزرق 
/العمق، ومركز الوجود ورس الحياة حني يتشاكل مع 

املاء، أو السعادة حني يتعلق األمر باإلضاءة.
ويف ه�ذا اإلط�ار تمثل اللوحة جدلية اللون والش�كل، 
فبالغة الل�ون تتوزع بني املجاز املرس�ل، حني تغيب 
املش�ابهة بني طريف التش�بيه مثل شكل األخرض، أو 
االس�تعارة الترصيحية، حني يغيب املشبه عىل غرار 
توظي�ف األصف�ر، الذي ُيرس�خ وجه ش�به يرتبط 
بالقس�اوة يف فض�اء األرض، ورغ�م ذل�ك، يتجاوز 
اللون حدود هذه األدوات البالغية يف بعده التجزيئي 
الضيق، إىل بناء فضاءات أكثر ش�مولية تتمثل من 

خالل بالغة العالمة.
وهك�ذا يمك�ن الق�ول، إن هيمن�ة األزرق تعكس 
س�يميوز الل�ون، يف عالقت�ه بالعن�ارص اللوني�ة 
الفرعية، وطرق إنتاج الداللة. وينزع تخييل الذات 

إىل تقويض املرجع، لصالح ش�كل التعبري يف اللوحات، 
كما نستشف من خالل األش�كال التي تجسد كائنات 
إنس�انية وهي بني القلق والسعادة، أو يف بحث دؤوب 
ع�ن الذات وس�رب لح�دود الوجود. وهي ال�ذوات التي 
تتجس�د من خالل التمثل األيقوني لأش�كال محاولة 
والبح�ث  الح�دود  اخ�راق 

عن العمق، الذي يمكنها من مالمس�ة النهاية معاني 
الحياة، كما نستشف من خالل حضور جدلية األزرق 

األخرض، أو األزرق واألحمر..
إن مجمل لوحات الفنان س�عيد السالوي سفر عميق 
بني تش�ققات وقلق يف الحضارة، إذا اس�تعرنا عنوان 
مؤلف س�يغموند فرويد. وهو قلق يكر رتابة اللون 
الس�اخن وأس�لوب الش�كل الكالس�يكي، ويف اآلن 
نفس�ه يضع ح�دودا للتجريد يف إط�ار البحث عن 
موض�وع قيمة ورس�الة اللوحة. وه�و موضوع 
يتوزع بني الحضور والغياب، كما جس�دهما جاك 
ديري�دا يف كتاب�ة االختالف. ويف ظل هذه القس�اوة 
الت�ي يكش�ف عنه�ا عن�ف الل�ون األحم�ر والبني 
ورمزي�ة األصفر، تج�د الذات نفس�ها وهي تعيش 
أل�م غي�اب معنى للوج�ود. إن بالغة الل�ون تختلف 
بالتأكي�د عن بالغة الخطاب الس�ينمائي كما يظهر 
من ح�ركات الكامريا، كما تختل�ف عن بالغة النص 
الش�عري التي تجس�د محاكاة من الداخل، وتختلف 
أخ�ريا ع�ن بالغة لغ�ة الص�ورة الفوتوغرافي�ة التي 
تح�اول البحث ع�ن معنى مضاعف لحي�اة الصورة ؛ 
وإنتاج س�ريورة داللي�ة خاصة، فهي بالغة تتجس�د 
م�ن خ�الل جدلية الش�كل واللون، ومن خ�الل نظام 
العالمات املولد ألثر املعنى. وتأسيس�ا عىل ذلك، تنبني 
البالغة التش�كيلية عىل نسق اشتغال العالمة /اللون، 
وعالقته�ا الركيبية باأللوان األخ�رى، التي تنتج عن 

قانون التحويل.

بالغة العالمة المرئية.. رمزية اللون في لوحات سعيد السالوي

رحيم يوسف خيرة بلقصير
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رحب أكاديميون مختص�ون باالقتصاد  بالتوجه نحو 
دعم املنتج املحيل ملا فيه م�ن تنمية لالقتصاد الوطني 
وتوف�ر ف�رص عم�ل واس�عة اىل جانب وق�ف تدهور 
العمل�ة، وارشوا يف احاديثه�م الخط�وات العملية التي 
يج�ب ان تتبعه�ا الحكومة النج�اح مرشوعها يف دعم 

املنتجات املحلية.
وقال االستاذ الدكتور باسل عباس : إن »عىل الحكومة 
العراقية وضع اسرتاتيجيات وخطط مستقبلية مبنية 
بش�كل علمي يف مجال تش�جيع ودعم اإلنت�اج املحيل 
ليأخ�ذ دوره التدريج�ي يف اإلحالل بدال من االس�تراد 
»، داعيا اىل »أهمية تأس�يس مجل�س املنتجني ويتألف 
من مجل�س إدارة يتم اختيار أعضائ�ه من القطاعات 
الزراعية والصناعية والتجاري�ة كافة ، ومهامه إدامة 
الصلة ب�ني املنت�ج واملصدر والجه�ة املانح�ة للدعم ، 
باإلضافة إىل تذليل ما يمكن من الصعوبات التي تواجه 
املصدرين واملطالبة بتقديم جميع التسهيالت التي من 
ش�أنها تطوي�ر عملية اإلنت�اج وحص�ول املصدر عىل 

مستحقاته من الدعم«.
واض�اف أن » املجل�س س�يتوىل مهم�ة ح�ث القطاع 
الخاص واملختلط عىل التصدير بعد تغطية االحتياجات 

املحلي�ة من خالل رفع القي�ود املفروضة عىل التصدير 
بالس�ماح لهم بتصدير املواد غر املسموح بتصديرها 
سابقاً »،مبينا أنه » من الرضوري العمل عىل تخفيض 
رس�وم خدم�ات املوان�ئ عىل الص�ادرات عن النس�بة 
الحالية وتخصيص أراض زراعية أو صناعية للمنتجني 
الفعليني واملصدرين ب�دون بدل أو ببدل رمزي يف حالة 
التعهد باس�تخدام ما خصص لهم لألغراض اإلنتاجية 
والتصدي�ر فقط ، وحرص االس�تراد بالجهات املخولة 
رس�مياً باالس�تراد وإص�دار ترشي�ع يتضم�ن حظر 
االس�تراد لألفراد واملنظمات والجمعي�ات والرشكات 
االس�تراد  كان  إذا  إال  باالس�تراد  املتخصص�ة  غ�ر 

لالستخدامات التي تنص عليها الترشيعات النافذة«.
وطالب عباس »بفرض غرامات عىل أي استراد خارج 
الضواب�ط ومصادرة مواده وتك�ون املنافذ التي دخلت 
منها البضائع املس�توردة خارج الضوابط والتعليمات 
مس�ؤولة قانونيا عن التقصر عن�د ثبوت التعامل مع 
املتورط�ني به�ذه األفعال قضائيا ع�ىل وفق النصوص 
التي تعالج جرائم التخري�ب االقتصادي ، وان التعامل 
م�ع املقرصي�ن واملتواطئ�ني يف قضايا االس�تراد من 
املوظف�ني الحكوميني او م�ن املتعاقدين من الرشكات 

الفاحصة او غرها من ش�أنه أن ينش�أ حازما ومؤثرا 
ملنع دخول البضائ�ع املنتجة محليا خارج الس�ياقات 
بم�ا يطمنئ املنت�ج املحيل ويحف�ظ ث�روات البالد من 

الضياع ».
من جهته قال االس�تاذ الدكتور عب�د الكريم جابر :إن 
»الس�وق املحلية افتقدت الكثر من املنتجات الوطنية، 
واملصانع املوجودة لم تعد تلبي حاجة السوق من حيث 
الكمي�ة او الجودة، فالس�لع املس�توردة أصبحت اكثر 
وف�رة واقل كلفة من املنت�ج املحيل، ومع هذا التدهور، 
كانت هناك عدة محاوالت النعاش مش�اريع الصناعة 
والزراعة، من خالل من�ح القروض، وتوفر بعض من 
أن�واع الدعم، اال انه�ا كانت خجولة، وغ�ر قادرة عىل 
اح�داث نقلة نوعي�ة يف انتاج تلك املش�اريع باالضافة 
اىل ان االنظم�ة والقوانني الجمركية الحالية لم تس�هم 
يف الحد م�ن ظاهرة االغراق التج�اري مما أحدث بالغ 
الرضر باالنشطة االنتاجية الوطنية وأضعف من قدرة 

املنتج املحيل عىل املنافسة« .
واض�اف ،ان »سياس�ة الحماية يمكن ان ت�ؤدي دورا 
للحد م�ن ظاه�رة االغراق وس�توفر البيئة ً املناس�بة 
للقطاعات االقتصادية، الصناعية والزراعية من العمل 

بطريق�ة توس�ع الطاقة االنتاج�ة، وبالت�ايل تخفض 
تكاليف االنتاج، مما يس�هم يف استيعاب اعداد متزايدة 
من الق�وى العاملة، وخفض نس�بة البطال�ة، وكذلك 
يف تحقي�ق الهدف االس�اس وهو القدرة عىل منافس�ة 

املنتجات االجنبية املستوردة«.
تحقي�ق  ،اىل«  القادس�ية  جامع�ة  يف  االس�تاذ  ودع�ا 
ق�درات اك�ر يف توظي�ف االم�وال لالس�تثمار القطاع 
الزراعي الن�ه من أفضل االس�تثمارات املولدة للمنافع 
االس�تقرار  دع�م  يف  ايجاب�ا  االقتصادية،النعكاس�ها 
 « ان  اىل  والس�يايس واالجتماعي«،الفت�ا  االقتص�ادي 
توفر حماي�ة جمركي�ة فعالة وتحقيق ه�دف املنتج 
املحيل،يجب ان تكون بالقدر واملستوى الذي يلغي فرق 
السعر بني الس�لعتني املحلية واالجنبية، حتى ال تكون 
الس�لعة االجنبية مفضلة من حيث السعر عىل السلعة 
املحلية، أي ان الرسم الجمركي يجب ان يكفي لتغطية 
تكلف�ة انتاج الس�لعة املحلي�ة، ويمكن م�ن ترصيف 

االنتاج املحيل وتحقيق االرباح«.
ويف ه�ذا الصدد يش�ر االس�تاذ م.حيدر كاظ�م اىل ،ان 
»بسط الحكومة االتحادية سيطرتها عىل كافة املنافذ 
الحدودية، واختي�ار العنارص الكفؤة والنزيهة يف إدارة 
هذه املنافذ، سيش�جع عىل تطبيق التعريفة الجمركية 
عىل جميع الس�لع وتنظيم دخولها اىل العراق، وهو ما 
يزيد فرص توفر الحماية للمنتجات العراقية، خاصة 
م�ع صدور قانون هيئ�ة املنافذ الحدودي�ة رقم (30 (
لس�نة 2016 ،وال�ذي نظم عم�ل املناف�ذ الحدودية يف 
العراق مما يس�هم يف تحقيق االمن الوطني، ويف توثيق 
حجم التبادل التجاري الحقيقي مع الدول االخرى، بما 
يدف�ع اىل معرفة حج�م الواردات وال س�يما يف القطاع 
الخاص كما يساهم أيضا يف التقليل من فرص التهرب 

الجمركي والتالعب بقيم وكميات والسلع«.
القوان�ني  »يتزام�ن تطبي�ق  ،ان  ش�دد ع�ىل رضورة 
الحمائي�ة للمنت�ج املحيل، جملة من االج�راءات والتي 
تش�مل تهيئة البني�ة التحتية للقطاع�ات االقتصادية 
م�ن النواحي املادي�ة والفني�ة والتكنلوجي�ة، وإعادة 
هيكل�ة املنش�أة االنتاجي�ة يف القط�اع الع�ام وضمن 
القط�اع الخاص، ولهذا فان فرض الرس�وم الجمركية 
لوحده�ا اليكفي لجع�ل املنتج املح�يل يف وضع يمكنه 
من االس�تفادة القصوى والفعالة من الرسوم«،مؤكدا 
ع�ىل رضورة ،ان » يراف�ق تطبيق القوان�ني جملة من 
االج�راءات التي تخدم االنتاج املح�يل من خالل تقديم 
خدمات للقطاع�ات االنتاجية كي تس�تطيع الحماية 

لعب دور املحرك لعجلة النشاط االقتصادي«.
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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.
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حديٌث ذو  شجون  بني  اصدقاء  يجمعهم  املقهى  
فكما يتبادلون  اطراف  الحديث  , يشارك  كل  واحد  
او   السيجارة   املنبعث  من   الدخان  بنفس  منهم  
مجموعة  )االراكيل ( التي  تتوزع  امامهم  بحصته 
يف  تشكيل  سحابة  بيضاء  تغطي  اجواء  املقهى  
،اما  خارج  املقهى  فهذه  العادة  سائدة  يف  الشارع  
املدخنني   بارتفاع   الرسمية   البيانات   التي  تفيد  
فيه  اىل  )8( ماليني  ُمدخن  بني  الجنسني يف العراق. 
عن  يتحدث   2001 مواليد   كريم   احمد   الشاب    
كان   البداية   يف     « السكائر فيقول  ادمانه  كيفية 
خاللهم   من  لدي   واصبحت   يدخنون،  اصدقائي  
رغبة  بالتدخني ،وعند تجريبي  لذلك  و مع  مرور  
الوقت  تحولت الرغبة اىل  عادة  ثم  ادمان  وانا غري  

قادر  عىل  تركها  االن«  . 
و  الشيوخ   تجمع   عادة   به   الولع   و  التدخني    
الشباب  عىل حد  سواء ،وهي  رغبة  تحولت  بمرور 
الوقت  اىل  عادة  يصعب  التنازل  عن  ممارستها ، 
حتى وصلت  حداً يكرس قانون  حظر  التدخني  يف  
االماكن  العامة  التي  يصعب  تطبيقه  مع  هذه  

االعداد  الغفرية  للمدمنني  عىل التدخني  . 

اسالم  يحيى ، صاحب  مقهى  ثقايف  يف  الكرادة  ، 
يتحدث  لـواع  قائال »هنا و يف  هذه  املقهى  الثقايف  
التدخني  وأنوه للزبائن  انا  اضع  الالفتات  بعدم  
للمدخنني  املقهى  غري  مخصص   بان   باستمرار 
وهو خاص  للمطالعة  و القراءة  توجد  فيه  انواع  
املرشوبات  الحارة  و الباردة باستثناء  التدخني  ، 
املقهى   قواعد   الزبائن   دوما   يخالف   ذلك  ومع  

بالتدخني  بعد  انهماكهم  بالقراءة  او الكتابة«  .
و ال يكاُد محل  او مركز  تسوق  يخلو من  منتجات  
التبغ  الذي  تسبب  ازدياد  املعروض  من  انواعه  
و منتجاته  بازدياد  اعداد  املدخنني  اىل  أكثر  من  
يحتاج    . الرسمية   البيانات   تشري   كما  الضعف  
تساعد   بيئة   اىل   التدخني   عن  االقالع   قرار  
االشخاص  املعنني  عىل اتخاذ  مثل  هذا  القرار  ، 
وهذا  ما قد  توفره  ايام  الصيف  الحارة  جدا حاليا  
الـ)50( مئوية  ، والتي  فاقت  درجات  حرارتها  
،لكن  الوضع  يختلف  يف  العراق و كأنه يتناسب  
درجات   ارتفعت   فكلما   الحرارة،   مع  طرديا  

الحرارة  ارتفع  معها  اعداد  املدخنني  .  
االمري   عبد   الدكتور   العراقيني  االطباء   نقيب 

املفزعة،  االحصائيات   تلك   عن  يوضح  الشمري 
وصل   العراق   يف   املدخنني   اعداد    « أن   ، قائال 
اىل  )40%( من نسبة  عدد  السكان  فيه  و نحو  
)20%( من طالب  املدارس  االبتدائية  و املتوسطة  
،اضافة   املدخنني   من  هم   )الذكور(   الثانوية  و 
)االناث(   املدارس   اىل  نسبة  )15%( من طالبات  
»العراق   أن  اضاف،  و   . ايضا«   التدخني  يمارسن  
ملكافحة   الصحيح   املسار   عن   بعيدا   الزال  
اىل  تطبيق  قانون  مكافحة   التدخني،  و نحتاج  
التدخني   الن    ، حاد  و  صارم   بشكل   التدخني  
اصبح  يمارس االن يف االماكن  العامة  املغلقة  و 
   . التنفسية«   بالردهات  بل  وحتى   املستشفيات  
يقول قائد  عمليات  بغداد » قيادة  عمليات بغداد   
اىل   الجاري   العام   اصدرت  تعليماتها منذ  بداية  
اصحاب  املقاهي  بعدم السماح  بدخول االطفال  
و  مقهى  ألي  عاما  الـ)18(  سن   دون   )الحدث( 
كويف شوب  ،وكذلك الزمت اصحابها بوجوب غلقها 
وهي   ليال   الساعةـ)11(  يف   الليل   منتصف   قبل 
تحاسب  املخالفني عىل  ذلك اضافة  اىل  الذين  ال 
يملكون  اجازات رسمية  بالغلق  النهائي« ، مبينا  

ان » ذلك  جاء  بعد ان  اصبحت  اعددا  من  هذه 
بيع   تداول   و  املنظمة   للجريمة   وكرا   املواقع 
الداخلية  وزارة   مع   تكافحهما  التي   املخدرات  
و  املجتمعية   الرشطة   يف   املعنية   بتشكيالتها  
النجدة«  .       املتحدث  باسم  وزارة  الصحة  و البيئة  
الدكتور  سيف  البدر  ، اكد  ، عن االحصائيات التي 
تشري  بتزايد  اعداد  املدخنني  للسكائر  و االركيلة ، 
فيقول ،إن » »املخيف  يف  املوضوع  هو  تزايد  اعداد  
30( سنة ، من   املدخنني  بني  االعمار  من  )15_ 
املجموع  الكيل   الذين  يرتاوح  من )7_8( مليون  
» هذه   ،أن  اىل  ، مشريا   االعمار«   مدخن  لجميع  
وبالخصوص   دقيقة   غري   االرقام   و  االحصائية  
اجتماعية   اعتبارات   بسبب  )االناث(   للفتيات  
تضطرهن  للتدخني  بالخفاء«.ات  جديدة  ظهرت  
منها  السيجارة  و االركيلة  االلكرتونية  التي  لم  
يثبت  عليما  انها  عديمة  املضار و التي  يتناولها  
، الفتا  اىل أن »  من  لم  يكونوا  مدخنني  اصال » 
هذه  الزيادة املخيفة  ستزيد  من  اعداد  الوفيات  
و  الرئتني   و   )الرسطانية   الخطرة   االمراض   و 

الجهاز  الهضمي( » .

وثقنا الحركة يف املراكز التجارية وكذلك 
يف اسواق تداول االسهم يف بغداد.

 ويب�دو ان ق�رار وزارة املالي�ة والبن�ك 
ال�دوالر  رصف  س�عر  برف�ع  املرك�زي 
1450 دين�ارا عراقي�ا ق�د انعك�س  اىل 
ع�ىل حرك�ة التبض�ع، حي�ث رص�دت 
عدس�تناركودا واضحا يف حركة التبضع 
يف س�وق الش�ورجة واملناطق التجارية 
املحيط�ة بها، كما أصاب س�وق العراق 
ل�الوراق املالي�ة رك�ود ايضا يف جلس�ة 
اليوم وس�ط ترقب وحذر من املضاربني 

يف اسواق االسهم.

 التوجه لدعم المنتج المحلي ينعش العملة الوطنية ويقضي على البطالة
اكاديميون ومختصون :

يع�د  الري�د  االلكرتوني و الهات�ف  النقال  وغره  من الوس�ائل  الحديثة  طفرة 
علمية  يف  مجال  االتصاالت والتي ازاحت  س�اعي الريد عن عرش�ه والذي سبق 
له أن أحال طائر الزاجل  اىل  مايض  مندثر بعد  ان  كان ناقال مهما  للرسائل بني 
االم�م .    فم�ن املهن والهواي�ات  الجميلة  التي  يحرتفه�ا  الكثر من  البغداديني 
و العراقي�ني  تربي�ة الحمام  الزاجل  اذ يعد من الطي�ور الذكية حيث تتمتع بقوة  
ذاكرتها  ولذا  فأنها  صارت  تجتذب  الهواة  الذين  انتظموا يف  جمعيات  واتحادات  
تعنى  بتنظيم  مسابقات لهذه الطيور عىل مستوى العراق تمنح ملربيها الجوائز.  
ص�الح محم�د  مس�ؤول النادي البلجيك�ي يف  بغداد  للحم�ام  الزاجل احد فروع 
الجمعية  العراقية  لرتبية  الحمام  الزاجل  يف  العراق يقول ،إن » مسؤولية النادي 
هي ترقيم الحمام وتثبيته و تهيئته  للمس�ابقات«، مبينا ، أن« عدد  املتس�ابقني 
والهواة يف النادي يصل اىل )90( متس�ابقا يش�اركون عادة  يف  السباقات  املحلية 
داخ�ل املحافظ�ة او تل�ك  التي  تج�ري عىل مس�توى  العراق  بأع�داد كبرة  من 

الحمام الزاجل  تصل اىل )5( االف طائر«.
واضاف، ان« الس�باقات السنوية تكون عىل مراحل قصرة ومتوسطة  وطويلة ، 
تبدأ من بعد )80( كم  ثم  بعدها )120( كم ، ثم  )200( كم  و )250( كم  اىل  ان 
نصل  اىل  ابعد  نقطة  يف  زاخو  او الفاو« ، الفتا  اىل »وجود العديد  من االندية  يف  
العاصمة  بغداد  اش�هرها  البلجيكي  والس�اعات  واالملاني والصيني والفاركون  
وغره�ا« .  املربي )فالح س�ليم( احد اعضاء  جمعي�ة  الحمام  الزاجل يقول ، إن 
»ه�ذا  الن�وع  من  الطي�ور مصدره  الوحي�د  هو  )بلجي�كا( و ان هناك صعوبة  
كب�رة  يف  ادخال�ه اىل  البالد لذا يضطر املربون اىل ادخاله�ا  عن  طريق  التهريب 
،عىل عكس الكثر  من الدول و منها دول  الخليج  التي  يدخل  لها  بكل  سهولة 
»، موضحا ، ان »اهم س�الالته  التي  اثبتت اصالتها و جدارتها خالل  الس�نوات  
املاضية باالنس�جام  مع  مس�افات  العراق هي )الجانسون  و الفالون  والبيرت- 

مروي، والشارلكنز ،والهرمن«.
من مدينة  الفاو يف محافظة البرصة ،او زاخو  يف  ش�مال  العراق  تطلق  س�نويا 
مجموعة  من  مربي  الحمام  الزاجل  طيورها  نحو  العاصمة  بغداد ، يف  مسابقة  
مركزية يس�تخدم  فيه�ا  نظام  الكرتوني  متطور ملعرف�ة  رسعة  الطر و وقت 
وصوله.  وعن ذلك  يتحدث   ،عمار عادل  احد منظمي  الس�باق الس�نوي ، ،إن » 
الس�باق  املركزي السنوي  يشارك  فيه متس�ابقون  من اغلب  محافظات  البالد  
ب� )12( الف  طر  يمثلون )24( نادي  و )550( متسابق جميعهم  يستخدمون  
نظ�ام  )الرايكون( للتس�جيل والذي  هو نظام  الكرتون�ي  متطور ، معتمد  من 
قبل االتحاد  االوربي  و منتج  يف  بلجيكا وفيه شب صغر  حجمه )1( غم  يربط  
برج�ل الحمامة وعند وصوله  للبيت  س�وف  يعطي  بالجهاز  معلومات الرسعة 
واملسافة  ونوع الطر ذكر اوانثى  اضافة  اىل  نقطة  االنطالق  و نقطة الوصول« 
، مش�را  اىل  ان » تنظيم  املس�ابقة  يأتي  للتعريف  بسالالت  الزاجل  املتنوعة  يف  

العراق اضافة  اىل  كونها فعاليات  وهوايات  ترفيهية« .  
  قد يتفاجىء  كل  من يس�مع  بان  س�عر  حمامة  واحدة  من  طائر  )الزاجل( 
تص�ل  اىل  )40( ال�ف دوالر امريكي ،اي  ما يعادل  )50( مليون  دينار عراقي ، و 
م�ا يزي�د  االمر  عجبا  اقبال  الهاوين/*  من  مربي  الحمام  الزاجل  عىل رشائها  
بهذه  االس�عار يف  مزاد  اقامت�ه رشكة عاملية يف بغداد 
وألول مرة  يف الرشق االوس�ط ، وع�ىل ما يبدوا ان 
انح�دار  هذه  الحمامات  من س�الالت قديمة و 
عاملية  معروفة  اعطاها  هذه  القيمة  املالية.  
يؤكد  املختص�ون  يف تربية  الحمام  الزجل ان 
املزاد  الذي اقيم  الول  مرة  يف  العراق والرشق  
االوسط ، سيقام  سنويا  بعد ان اثبت العراق 
مقدرت�ه امني�ا  و اقتصادي�ا ع�ىل احتضان  
الفعاليات  العاملية  فيما  يعكس  مدى  تعلق  
الهواة  العراقيني  يف  تربية  هذه  االنواع  .    

ويذك�ر معنيون يف تربية الطيور ، ان العراق  
يأتي بعد بلجيكا  من حيث  تنوع  س�الالت 
الحم�ام الزاجل وه�واة تربيته ، ال س�يما  
مع  س�عي املربني  إلنتاج  سالالت جديدة  

بواسطة  التهجني .

ارتفاٌع ُمخيف بأعداد و نسب المدخنين لكال الجنسين في العراق !

مربو الزاجل
 في العراق يدخلون العالمية

عدستنا تتجول في االسواق وترصد تراجعا في الحركة التجارية 
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االح�وال  قان�ون  74م�ن  امل�ادة  نص�ت 
الشخصية 

1....اذا م�ات الولد ذك�را كان ام انثى قبل وفاة 
ابية او ام�ة فانة يعترب بحكم الح�ي عند وفاة اي 

منهماوينتق�ل اس�تحقاقة م�ن االرث اىل اوالدة ذك�ورا 
كان�وا ام اناث�ا حس�ب االح�كام الرشعي�ة باعتبارها 

وصية واجبة عىل ان ال تتجاوز ثلث الرتكة
2....تقدم الوصية الواجبة عىل غريها من الوصايا 

3...وق�د اخذ الترشي�ع العراق�ي بالوصي�ة الواجبة 
بموجب ق�رار مجلس قي�ادة الثورة املنح�ل رقم 72 
لس�نة 1979حيث اوج�ب لالحفادالذي�ن يموت احد 
ابويه�م يف حياة مورثهم الجدة او الجد ..اما قبل هذا 

التاريخ ال يرثون
4...ال تزيد الوصية الواجبة عىل ثلث الرتكة وان تعدد 
االوالد املتوفون ..وال يس�تحقها اال الطبقة االوىل من 

االحفاد
5....يس�تفادمن الوصية الواجب�ة اوالد االبن املتويف 
قب�ل وف�اة ابية دون امه�م زوجة االب�ن اي ال ترث 

وكذلك زوج البنت املتوفاة قبل ابيها
6...عندتنظي�م القس�ام الرشع�ي للج�د او الجدة 

يعطى الوالد الولد املتويف ذكورا او اناثا حصص ابيهم 
كما لو كان حيا وتعني انصبتهم يف القسام بما ال يزيد 
عىل ثلث االرث ويس�تطيعون اقام�ة دعوى تصحيح..

القسام الرشعي وادخالهم يف عدد الورثة.

طال�ب عدد م�ن الكوادر وطلب�ة التعليم 
املهن�ي يف واس�ط الجه�ات املختصة إىل 
إع�ادة النظ�ر يف وض�ع الدوام الرس�مي 
به�ذه املؤسس�ات من ناحية ع�دد األيام 

وآلية التعليم.
وقال عدد من الك�وادر أن التعليم املهني 
يحت�اج إىل جانب�ني عميل ونظ�ري وهذا 
األم�ر يتطل�ب ال�دوام ألكثر م�ن يوم يف 
األسبوع وعدم نجاح التعليم االلكرتوني 

يف إيصال املواد إىل الطلبة سيما العملية.
فيما ب�ني الطلبة أن ع�دم توفر االنرتنت 
بش�كل مستمر لديهم س�يما الطلبة من 
س�كنة املناطق الريفية ومن ذوي الدخل 

املحدود.
مضيف�ني أن التعلي�م املهن�ي يعاني من 
اإلهم�ال وع�دم توف�ر الكتب املدرس�ية 
إضاف�ة إىل تق�ادم املبن�ى وع�دم إجراء 

عمليات صيانة منذ سنوات.

كش�ف عضو لجنة الخدمات النيابية 
الربيع�ي ان جلس�ة قضائي�ة  ع�الء 
س�تعقًد بشأن قضية رشكات الهاتف 
النقال، فيما رأى بأن الحكومة وهيئة 
االعالم واالتصاالت وقفت مع رشكات 
الهات�ف النقال بع�د ان اثبت للقضاء 
عدم اعطاء العراق مستحقاته املالية، 
منتق�داً من�ح »الجي�ل الراب�ع لتل�ك 
ال�رشكات مجاناً«، مبينا ان الرشكات 
كان يف�رتض ان تمنح الدولة 5 مليار 

لكل تجديد رخصة.
وق�ال الربيعي ان الحكوم�ة هي من 
تدافع عن تلك الرشكات كونها طعنت 
بالق�رار وذه�ب للمحكم�ة وج�اءت 
تداف�ع ع�ن ال�رشكات الت�ي وقف�ت 
بوجهة اللجنة وبوج�ه النائب محمد 
شياع السوداني كطرف والطرف االخر 
ه�م ممث�يل الحكومة وهيئ�ة االعالم 
واالتص�االت وال�رشكات يف الجلس�ة 
امام القضاء يف صورة تعكس وكأنما 
الحكومة والهيئة والرشكات تصطف 
ض�د ارادة الش�عب العراق�ي حس�ب 
قول�ه. متس�ائال ه�ل هن�اك منط�ق 
يقبل به�در االموال العراقي�ة )اموال 
العراقيني تذهب لجيوب الفاس�دين(، 

حسب قوله.
يف�رتض  الهات�ف  رشكات  ان  وب�ني 

ان تعط�ي يف تجدي�د رخصها 5 مليار 
دوالر، لكن ملاذا تم تسديد 233 مليون 
دينار، ويفرتض ان يمنح الجيل الرابع 
بمليار دوالر لكل رشكة، متسائال ملاذا 
تم اعطائهم مجانا .. وهذا هو جوهر 
اعرتاضن�ا كمل يقول الربيعي، منوها 
ان تل�ك االموال للدولة والتي باإلمكان 
ان تس�تفيد منها يف تأس�يس وحدات 
رشيح�ة  روات�ب  زي�ادة  او  س�كنية 
الفق�راء وليس من الصحيح اعطائها 
3 س�نوات ل�رشكات ربح�ت مليارات 
ال�دوالرات م�ن العراقي�ني طيلة فرتة 

ال�15 سنة املاضية.
وش�دد ع�ىل أن املرحل�ة ق�د حان�ت 
للتأكي�د ع�ىل ان تدف�ع ال�رشكات ما 
دون  عقوده�ا  تنته�ي  او  بذمته�ا 
تجديد نظ�را لوجود مخالفات وديون 
عليه�ا ومن ث�م فتح الب�اب التنافس 
ل�رشكات عاملية رصينة وطنية تدخل 
للس�وق العراق�ي، وه�ذا املفرتض ان 
يك�ون ولي�س م�ن الصحي�ح اعطاء 
املوضوع كهبة لرشكات بس�بب نفوذ 
واحتكار هذه ال�رشكات لهذا القطاع 
وبسبب رىش لبعض الفاسدين فكان 
نتيجتيها ان العراق يخرس مورد مهم 

بعد مورد النفط.

مناشدة الى دائرة صحة حي العامل

مطالب بوضع حال مناسب للدوام الرسمي

اىل بلدي�ة الرش�يد / اىل دائرةصح�ة ح�ي العامل 
،مناش�ده من أهايل حي العام�ل محلة ٨٠1 توجد 
نفاي�ات خلف مس�توصف الجمعي�ات ،ونحن يف 
ح�ذر من وباء كورونا الخطري ،نناش�د املس�ؤلني 
برف�ع النفايات ووض�ع حل له�ذه الظاهرة التي 
تقع ع�ىل عاتق الدوائر الخدمية واملواطن ،كما أن 
املحنطقه تفتقر للتبليط منذ عام 19٨٠ ،ارحمونا 

يرحمكم الله ويثبت اقدامكم، ،،،

                                   * عيل رعد العامري

#نح�ُن دفع�ه2٠2٠ خريج��ي املجموعة 
الطبي�ة وامله�ن الصحي�ة نطال�ب وزارة 
الصح�ة بأط�الق االس�تمارة االلكرتونية 

للتعيني املركزي
#املكفول دس�توريا وف�ق القانون رقم 6 

لسنة 2٠٠٠
حتى نقوم بتعوي�ض النقص الحاصل يف 
الك�وادر الصحية كون بلدن�ا يمر يف أزمة 

صحية.
#إطالق االستمارة  االلكرتونية مطلبنا.

                                    * زهراء عيل

تك�ون  أن  يج�ب  اإلصالحي�ة  الورق�ة 
بالصيغة اآلتية :-

الثالث�ة  الرئاس�ات  روات�ب  1..تقلي�ل 
والحمايات والنثريات%5٠

2..تقليل رواتب أعض�اء الربملان العراقي 
إىل النصف %5٠

مجال�س  أعض�اء  روات�ب  3..إيق�اف 
املحافظات لعدم الفائده من خدماتهم

4..تقلي�ل روات�ب الدرج�ات الخاصة من 
مدير عام فصاعدا%3٠

النثريات لل�وزارات وااليفادات  5..ايقاف 
خارج البلد

6..ايق�اف الروات�ب التقاعدي�ة ألعض�اء 
مجلس الحكم

7..ايق�اف الروات�ب التقاعدي�ة إلعظ�اء 
ل�كل  املحافظ�ات  ومجال�س  الربمل�ان 

الدورات السابقة
٨..ايق�اف رواتب التقاعدية لألش�خاص 

غري املستحقني والفضائني
9..ايقاف الرواتب التقاعدية التي ترصف 

دون وجه حق للمرصيني واالردنيني
1٠..تخفي�ض الروات�ب الخيالي�ة لعض 

الوزارات  وموظفي الربملان
11..اغالق بعض السفارات  غري املهمه

12..ايقاف تصدير النفط الخام إىل األردن
13..تشغيل ودعم رشكات ومعامل وزارة 
الصناع�ه واملع�ادن وع�دم االعتماد عىل 

الثروة النفطية
14..ط�رد العم�ال االجان�ب العامل�ني يف 
الرشكات وتعويضهم بعراقيني بدل عنهم

والقنصلي�ات  الس�فارات  غل�ق   ..15
واملمثلي�ات التي فتح�ت يف الخارج والتي 

ليس لها اي دور دبلومايس
16.الغاء االزدواج يف الراتب.

                      * احمد الجاف

جلسة قضائية بقضية شركات النقال

مطالبة 

استشارات قانونية

دعاء طريف لمواطن على الفاسدين
نغزة

حكمة 

الورقة االصالحية الحقيقية 

أكدت إدارة مصفى الس�ماوة  أن مس�ألة 
تعي�ني املتظاهرين من الخريجني ليس�ت 
من صالحي�ات املصفى الذي ال يس�تطيع 
استيعاب جميع االختصاصات، فيما دعت 
إىل إيجاد حل جذري ملش�كلة ه�ؤالء بعيدا 

عن أي احتكاك أو تعطيل لعمل املصفى.
وقال مدير املصف�ى محمد فزاع إن قضية 
بإغ�الق  والقي�ام  الخريج�ني  تظاه�رات 
بوابة املصفى ومنع حركة الصهاريج بني 
ف�رتة وأخرى تؤث�ر عىل عمل تلك املنش�أة 

النفطية.

وأض�اف أن إدارة املصف�ى عىل تواصل مع 
لجان تنظيم التظاهرات لغرض التنس�يق 
ومن�ع أي تصعيد قد ي�ؤدي إىل تصادم مع 

القوات األمنية أو سائقي الصهاريج.
هذا وينظم عدد من خريجي اإلدارة ومعهد 
املثن�ى  يف  الهندس�ة  وكلي�ات  املحاس�بة 
تظاهرات أمام مصفى الس�ماوة منذ عدة 
أش�هر للمطالبة بتوفري ف�رص عمل لهم، 
فيما يقوم�ون بني فرتة وأخ�رى بتصعيد 
الرئيس�ية  البواب�ة  وغل�ق  احتجاجاته�م 

للمصفى ومنع دخول الصهاريج إليه.   

الحقوقيني  اتحاد  نظم 
ميسان  فرع  العراقيني 
أمام  استنكارية  وقفة 
رفض  االتحاد  مقر 
الدينار  قيمة  تخفيض 
كونها  الدوالر  مقابل 
ولها  باملواطن  ترض 
عىل  سلبية  انعكاسات 
عام. بشكل  املجتمع 
وطالب رئيس الفرع قاسم 
ترصيحه    خ�الل  طعم�ة، 

باالس�تعانة  الحكوم�ة 
بذوي الخربة واالختصاص 
للخ�روج من ه�ذه األزمة 
تحقيق�ا للعدالة وإنصاف 
البسيط، موضحا  املواطن 
أن الوقف�ة تأتي ضد قرار 
بتخفي�ض  املالي�ة  وزارة 
العمل�ة  رصف  س�عر 
العراقي�ة مقاب�ل ال�دوالر 
األمريك�ي كون هذا القرار 
يرض بذوي الدخل املحدود.

ويف وق�ت س�ابق تظاه�ر 
وناش�طون  مواطن�ون 
من مناط�ق املثن�ى اليوم 
ع�ىل  احتجاج�ا  اإلثن�ني، 
رف�ع س�عر رصف الدوالر 
أمام الدينار، مش�ريين إىل 
أن تلك اإلجراءات س�تؤدي 
األزم�ات  م�ن  املزي�د  إىل 
يعاني  الت�ي  االقتصادي�ة 
منه�ا البل�د بش�كل ع�ام 

واملحافظة بشكل عام.

الل�ه  ورحم�ة  عليك�م  الس�الم 
وبركاته

السيد رئيس الوزراء املحرتم
نح�ن املفس�وخة عقوده�م من 
أبن�اء وزارة الدف�اع بش�كل عام 
عقودن�ا)  فس�خ  ت�م  والذي�ن 
بش�كل   )  1٠/6/2٠14 قب�ل 
مايق�ارب  نمل�ك  نح�ن  خ�اص 
)29731الف( درجة وضيفية من 

املتبقي من الق�رص) 1٠٨ الف(
) نش�هد الله س�بحانه عز و جل 
ومالئكته ورسله( بأننا تم فسخ 
عقودن�ا بأس�باب تافه�ه و غري 
مقنعة وألننا أصحاب عوائل أيها 
الن�واب ممثيل الش�عب العراقي 
املحرتم�ني نناش�دكم ونطالبكم 
بأس�م األنس�انية والنظ�ر بعني 
الرحمة والرئف�ة والظمري الحي 

لدوامن�ا خدمة  لديك�م بأرجعنا 
لصالح العام لك�ي تكون بصمة 
و ش�يئ مهم يف حياتكم العملية 
واملهنية نح�ن بأنتظاركم بفارغ 
الص�رب حتى يت�م ادراجنا ضمن 
)موازن�ة 2٠2٠ او موازنة 2٠21 

)

 * سيد محمد املوسوي

تم فسخ عقودنا السباب تافهة

مناشدة
االمر يهمه  من  الى 

وقفة استنكارية لرفض تخفيض قيمة الدينار

دخ�ل أعراب�ي بل�دة فلحق�ه 
بعض كالبها، فأراد أن يرميها 
بحجر فلم يق�در عىل انتزاعه 

من األرض فقال غاضباً :
عجباً ألهل هذه البلدة يقيدون 

الحجارة ويطلقون الكالب !

يروى ان�ه كان  هن�اك حاكم 
أخ�ذ رعيت�ه والوزي�ر وذهب 
للصيد وعىل حني غرة مطرت 
فش�اهدوا  عليه�م  الس�ماء 
كوخ فذهب�وا لالحتماءبه من 
املط�ر فوج�دوا في�ه صياد و 
حمار قالوا له  ماذا تفعل هنا 
فاج�اب:  هذا بيتي وآنا صياد 
..قال له الحاك�م .. فلماذا لم 
تخرج للصيد قال والله عندي 
ه�ذا الحم�ار إذا رف�ع اذني�ه 
يعني س�تمطر الس�ماء وإذا 
انزلهن يعني لن تمطر فرأيته 
الي�وم صباحا ق�د رافع اذنيه 
فعرفت ان الس�ماء س�تمطر 

اليوم و لم اخرج للصيد..
ألتفت الحاكم للوزير وقال له  
اذن فالحمار يعرف اكثر  منك

فط�رد الوزي�ر وع�ني الحمار  
مستش�ارا ل�ه مكان�ه .. وذك 

يوم وهذا يوم.

اذا كان الغ�راب دلي�ل قوم .. 
يقودهم اىل ارض الخراب.

*  سؤال : مالمقصود
بـ »الوصية الواجبة« ؟

مصفى السماوة يؤكد .. 
تعيين خريجي الهندسة ليس من اختصاصنا

السالم عليكم 
ل�واء القدس 1/ ش�كل بع�د الفتوى 
املباركه سنة2٠14 وبطلب من السيد 
قائ�د الق�وات الربي�ة ان�ذاك ...اللواء 
الركن قاسم املحمدي.الذي كان يف ذلك 
الوقت قائدآ لعمليات االنبار.. وبطلب 
ايضآ من الشهيد العميد الركن حسن 
عباس طوف�ان الفت�الوي قائد فرقة 

التدخل الرسيع االوىل يف ذلك الوقت.

2/ التحق مع فق تدخ س 1
3/ اشرتك يف اغلب معارك الرشف ضد 

قوى الظالم الداعشيه
4/ اعط�ى 37 ش�هيدا و175 جريحا 

معاق
هذا التش�كيل  الزال يجاهد دون اجر 

او راتب او مستحقات.

         * ابومحمد الغزايل

دون اجر او راتب او مستحقات

للكثريي�ن ممن اليعرف�وا وزير املالية العراقي ع�يل عالوي فهو معروف 
له�م كخب�ري اقتص�ادي عراقي ف�ذ واكاديم�ي متخصص يف تحس�ني 

االقتص�اد وادارة م�وارد الدول�ة وتنويع مصادر دخله�ا .لكن للذين 
يعرفون�ه جيدا وخصوصا الجالية العراقي�ة يف لندن ورجال االعمال 
ويعرف�وا حجم الخس�ائر التي تس�بب بها للمس�اهمني يف رشكاته 
الربيطانية التي اعلن افالس�ها بعد ادارتها لس�نوات وتسبب بضياع 
مئ�ات املاليني نتيحة لق�رارت اس�تثمارية خاطئ�ة وتخطيط يسء 

وادارة غري كفوءة .
كابيت�ل  اريف  ار  اي  وتس�مى  االس�تثمارية  رشكات�ه  اوىل 
1979-19٨4والتي اعلن افالس�ها س�نة 19٨4 وتم اغالقها 
بخس�ارة مقدارها 7٠ مليون باوند اس�رتليني اي ما يعادل 
12٠ ملي�ون دوالر .ث�م قام بس�نة 19٨6 بتأس�يس رشكة 
م�ع  باملش�اركة  انرتكابيت�ل  باس�م  جدي�دة  اس�تثمارية 
مس�تثمرين عراقي�ني ) الخاصك�ي والدامرچ�ي ( يف لندن 
ولم يكن مصريها افضل من س�ابقتها حيث اعلن افالسها 

س�نة 199٠ وبخس�ارة تجاوزت 42 مليون باوند اسرتليني 
مايع�ادل 7٠ مليون دوالر .هل من املعقول ان يس�لم مس�تقبل 
الع�راق وامواله واقتص�اده لرجل لم يس�تطع ان ينجح يف ادارًة 

رشكاته الخاصة وتس�بب بخس�ارة كل من ش�اركه او اس�تثمر معه ؟ هل العراق رشك�ة جديدة لعالوي 
يس�تفيد منها ش�خصيا ومن اتوا به ثم يعلن افالس�ها ؟االقرتاض هي احدى اهم الحلول التي تعرف عن 
اس�لوب عالوي يف االدارة وه�و عادة مايقرتض الكثري م�ن البنوك قبل افالس الرشكات بأش�هر ليترصف 
بأموال البنوك واملس�اهمني شخصيا ويرتكهم يعظوا اصابع الندم وتحمل الخسائر كاملة ويخرج هو من 

املشكلة محمال باملاليني .
هل هذا مصري او حظ العراقيني ؟

العوض عىل الله
                                                     * حسام الدين رشيد سنجار

في دائرة الضوء

علي عالوي 
واالدارة المالية الفاشلة

اطالق االستمارة  االلكترونية

والعاقل يفهم

بغ�داد  ام�ني  الس�يد 
املح�رتم تحيه طيبه نح�ن يف منطقه 
الغزالي�ه م 651 ز11 من�ذ 15 ي�وم 
س�ياره النفايات لم تصل الينا بسبب 
ان مدي�ر بلديه الغزالي�ه غري كفوء يف 
عمل�ه راج�ني محاس�به االش�خاص 
املقرصي�ن والتع�اون معن�ا لتك�ون 

منطقتنا اجمل.

                  * عادل الزيدي
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تعرف على أهم اختراعات الذكاء 
علماء يرصدون إشارة غريبة قادمة من أقرباالصطناعي في عام 2020

 نجم مجاور لكوكب األرض
واج�ه علم�اء الفلك لغ�زا مؤخرا، 
بع�د أن رصدوا إش�ارة صادرة من 
أقرب نجم مجاور لكوكب األرض، 
والتي يمكن أن تكون من حضارة 

غريبة.
وتم اكتش�اف اإلش�ارة بواس�طة 
وه�و   ،»Breakthrough Listen«
م�روع تم إنش�اؤه لالس�تماع 
إىل عالم�ات ع�ى وج�ود حياة 
والتابع  األرض،  خارج كوك�ب 
للعالم الفيزيائي الراحل، ستيفن 

هوكينغ.
»ذا  لصحيف�ة  ملص�ادر  ووفق�ا 
غاردي�ان« الربيطاني�ة، فق�د 
التق�ط تلس�كوب باركس يف 
الغريب�ة  اإلش�ارة  أس�راليا 
العام املايض، ورجح العلماء 
م�ن  مصدره�ا  يك�ون  أن 
سنش�واري«،  »بروكس�يما 
وهو النظ�ام النجمي األقرب 
العلماء  للش�مس.وأكد أح�د 
األمريكي   »SETI« يف معه�د
الفض�اء،  وعل�وم  ألبح�اث 
وال�ذي رف�ض اإلفص�اح عن 
اس�مه ل��«ذا غادري�ان« إن 
اإلش�ارة الجديدة تعترب أول 
مرش�ح ج�اد منذ إش�ارة 
أخ�رى س�جلها املعه�د يف 
ع�ام 1977 وتحمل اس�م 
»واو!«، ع�ى الرغم من أن 
األخرية كانت محل نقاش 

ساخن بني العلماء.
اهتم�ام  ج�ذب  وم�ا 
معه�د »SETI« لإلش�ارة 
الغريب�ة والجدي�دة ه�ي 

ح�وايل  يبل�غ  تردده�ا  نط�اق  أن 
980 ميغ�ا هرت�ز، وه�و نطاق ال 
ينبغ�ي أن ترس�ل في�ه أي مركبة 
فضائي�ة بري�ة، والس�بب اآلخر 
هو أن ت�ردده يتغري بطريقة يقول 
العلماء إنها تش�ري إىل أنه قد يكون 
قادما من س�طح كوك�ب خارجي 
يدور ح�ول املجموعة الشمس�ية، 
الفت�ني إىل  أن نظ�ام »بروكس�يما 
سنش�واري« يحت�وي ع�ى كوكب 
يف  الشمس�ية  املجموع�ة  خ�ارج 
للس�كن«. الصالح�ة  »املنطق�ة 
الفلكي�ة  األحي�اء  عال�م  ويعل�ق 
لوي�س  وستمنس�ر،  بجامع�ة 
دارتني�ل، لصحيف�ة »ذا غارديان« 
أن »اإلش�ارة الجديدة تبدو مذهلة 

وتب�دو أنه�ا ليس�ت اصطناعي�ة، 
لق�د كنا نبحث عن حي�اة فضائية 
لف�رة طويل�ة اآلن، وفك�رة أنه�ا 
يمك�ن أن تكون ع�ى عتبة بابنا يف 
النظام النجم�ي التايل، تراكم عى 

االحتماالت غري املحتملة«.
إن  للصحيف�ة  دارتني�ل  وأض�اف 
»أكث�ر الكواكب الصالحة للس�كن 
يف »بروكسيما سنشواري« لم يبدو 
للوهلة األوىل كمرش�ح قوي بشكل 
خاص للحياة، لكني أحب أن أكون 

عى خطأ«.
عى النقيض يرى بيت ووردن املدير 
 Breakthrough« التنفيذي ملنظمة
Listen« أن السبب األكثر ترجيحا 
لظهور اإلشارة هو بري وبنسبة 

.%99.9
كما أوضح مطلعون عى اإلش�ارة 
أنه�ا ال تحتوي ع�ى أي معلومات 
ع�ى ما يب�دو، وهي مج�رد نغمة 
وم�ن املحتم�ل أنه�ا قادم�ة م�ن 
مركب�ة فضائي�ة ت�م إطالقها من 
التفس�ري  ع�ى  األرض.وتعليق�ا 
راي�ت،  جيس�ون  ف�ال  الس�ابق، 
باح�ث بمعه�د »SETI« يف جامعة 
والي�ة بنس�لفانيا: »إذا رأي�ت مثل 
هذه اإلش�ارة ولم تأتي من سطح 
األرض، فأن�ت تعلم أنك اكتش�فت 
تكنولوجيا خ�ارج كوكب األرض، 
لك�ن لس�وء الح�ظ أطل�ق البر 
الكث�ري م�ن التكنولوجي�ا خ�ارج 

كوكب األرض«.

يبدو الروبوت الجديد ال�ذي ابتكره باحثون 
يف جامع�ة ن�ورث وس�رن وكأن�ه حي�وان 
مائي صغري، لكنه يمكن أن يؤدي مجموعة 
متنوعة م�ن الوظائ�ف الدقيقة، بم�ا فيها 
تحريك األش�ياء من م�كان إىل آخر، وتحفيز 
التفاع�الت الكيميائية، وإيص�ال األدوية إىل 
الخالي�ا أو األعض�اء املس�تهدفة وغ�ري ذلك 

الكثري.
ويش�به هذا الروبوت اللطي�ف الجديد قر 
الليم�ون إىل ح�د كب�ري يف هيئت�ه، حي�ث إن 
الج�زء الخارجي الناعم منه مكون بنس�بة 
90% من�ه من امل�اء يف الواق�ع، باإلضافة إىل 
هي�كل داخيل متني من الني�كل يمكنه تغيري 
املغناطيس�ية  للحق�ول  اس�تجابًة  ش�كله 

الخارجية.
وال يتج�اوز حجم ه�ذه الروبوتات الصغرية 
ج�داً الس�نت الواحد، لكنها ق�ادرة عى أداء 
طيف واس�ع م�ن املهام منه�ا امليش بنفس 
رسعة اإلنس�ان الع�ادي، والتقاط األش�ياء 

وحملها أو نقلها إىل موضع آخر.
ويعمل هذا الروبوت إما عن طريق امتصاص 
امل�اء أو طرده م�ن خالل مكونات�ه الدقيقة 
للغاية، كما يمكنه االستجابة حركياً للضوء 
املغناطيس�ية بفض�ل تصميمه  واملج�االت 
الجزيئ�ي الدقيق، وقد صنع هيكله الجزيئي 
أساس�اً بحيث تقوم الجزيئ�ات التي يتكون 
منه�ا بطرد امل�اء عندما يصط�دم بالضوء، 
ما يتس�بب يف تصلب »أرج�ل« الروبوت مثل 

العضالت.
يمك�ن بعد ذلك تطبيق حقول مغناطيس�ية 
لتحريك الساقني بشكل متسق، وذلك بفضل 
الهي�كل الداخيل املصنوع م�ن النيكل والذي 
يع�د معدن�اً ش�ديد القابلي�ة للمغنطة، ويف 
النتيج�ة نحصل ج�راء اس�تخدام املجاالت 
إىل جان�ب  الضوئي�ة واملغناطيس�ية مع�اً، 
الحس�ابات عالية الدقة، ع�ى حركة دقيقة 

للغاية تنقله عى طول املسارات املرغوبة.
يتص�ور الباحث�ون م�ن بع�د إص�دار ه�ذا 
الروبوت الصغري، طرح إصدارات مستقبلية 
أصغ�ر، وربم�ا صغ�رية بم�ا يكف�ي للعمل 
عى املس�توى املجهري، وبالت�ايل يمكن لها 
أن تق�وم بمه�ام عدة مث�ل توصي�ل الدواء 
املستهدف إىل داخل جس�م املريض، ويمكن 
أيض�اً برمجة هذه الروبوت�ات نظرياً للعمل 
معاً يف ترتيب يشبه »الرسب«، ما يسمح لها 
بتوس�يع نطاقها للتعامل مع املهام األكرب، 
مث�ل خياطة الجروح عن�د التعرض إلصابة 

معينة.

باحثون أمريكيون يبتكرون 
»روبوت صغير« يعمل بالضوء 

يمكنه المشي ونقل البضائع

قال�ت مص�ادر مطلع�ة لروي�رز إن 
رشك�ة أب�ل تم�ي قدم�ا يف تطوي�ر 
س�يارات ذاتية القيادة وتس�عى لبدء 
إنت�اج س�يارات يف 2024 ق�د تض�م 
يف  التط�ور  فائق�ة  تكنولوجيته�ا 

البطاريات.
الس�يارات  صناع�ة  خط�ة  وتع�رف 
للركة املصنعة لهواتف آيفون باسم 
املروع تيتان، وتسري بشكل متقطع 
من�ذ 2014 عندما ب�دأت الركة ألول 

م�رة يف تصميم 

س�ياراتها الخاص�ة من الصف�ر. ويف 
وق�ت م�ا تراجع�ت الركة ع�ن هذه 
الربمجي�ات  ع�ى  للركي�ز  املحاول�ة 
وإع�ادة تقيي�م أهدافه�ا. وع�اد دوج 
فيلد، املس�ؤول املخرضم يف أبل والذي 
عمل مع تسال، لإلرشاف عى املروع 
م�ن   190 بترسي�ح  وق�ام   2018 يف 

العاملني به يف 2019.
وقال مصدران مطلعان طلبا عدم ذكر 
اسميهما ألن أبل لم تعلن خططها بعد 
إنه من�ذ ذلك الح�ني أح�رزت الركة 
م�ا  تقد

تصني�ع  اآلن  تس�تهدف  ك�ي  كافي�ا 
سيارات للمستهلكني.

وذك�ر مصدر ثال�ث اطلع ع�ى تصميم 
بطارية أبل أن التصميم الجديد للبطارية 
محوري يف اسراتيجية أبل، إذ قد يخفض 
»بشدة« تكلفة البطاريات ويزيد املسافة 
التي تقطعها السيارة قبل الحاجة لتغيري 
البطارية.وامتنعت أبل عن التعقيب عى 
خططها بش�أن منتجاتها املس�تقبلية.
ويمث�ل تصنيع س�يارات تحدي�ا يتعلق 
بسالس�ل اإلمداد حتى بالنسبة ألبل التي 
تجن�ي مئ�ات املاليني من ال�دوالرات من 
املنتج�ات اإللكروني�ة س�نويا لك�ن لم 
يس�بق لها صناعة س�يارات.ولم يتضح 
بع�د م�ن س�يقوم بتجمي�ع الس�يارات 
التجاري�ة  العالم�ة  تحم�ل  الت�ي 
أب�ل، لكن مص�ادر ذك�رت أنها 
تتوق�ع أن تعتم�د الرك�ة 
تصني�ع  رشي�ك  ع�ى 
سياراتها.وقال  لصناعة 
إن  مطلعان  مص�دران 
املرتبط�ة  التأجي�الت 
بجائح�ة كوفي�د-19 
قد ترج�ئ بدء اإلنتاج 

إىل 2025 أو بعدها.

أبل تستهدف إنتاج سيارات بحلول 2024
خوات�م  ناش�ئة  فنلندي�ة  رشك�ة  ط�ورت 
ذكية ق�ادرة ع�ى التنب�ؤ بإصاب�ة حاملها 
بكوفي�د-19، حتى ل�و كان يحم�ل أعراضاً 

خفيفة، وذلك بقياس درجة حرارته.
وخوات�م رشك�ة »أورا« قادرة عى تس�جيل 
رضب�ات  ومع�دل  الجس�م  ح�رارة  درج�ة 
القلب ومعدل التنفس ومس�تويات النشاط 
عند اإلنس�ان، وف�ق صحيفة »س�اينتيفيك 
ريربوت�س« العلمية.كم�ا أج�رى خرباء من 
جامع�ة كاليفورنيا ومعمل »ميت لينكولن« 

دراس�ات عى بيانات 50 ش�خصاً 
يمتلكون خواتم االستش�عار 

الرك�ة  تطوي�ر  م�ن 
الفنل���ندي�ة، وكان�وا 

بالف�ريوس  مصاب�ني 
قب�ل  املس�����تجد 
الدراس�ة.إىل ذلك ثبت 
للباحث�ني أن�ه يمكن 
بيان�ات  اس�تخدام 
درج�ة الح�رارة م�ن 
خات�م »أورا« بش�كل 
الكتش�اف  موث�وق 

للحمى،  املبكرة  البداية 
األع�راض  أح�د  وه�و 

لكوفي�د-19  الرئيس�����ية 

واإلنفلونزا.
غري أنهم حذروا من أن الدراسة هي محاولة 
إلثبات فعالية الخات�م باالعتماد عى بيانات 
50 مش�اركاً فق�ط، مؤكدين أنه�م بحاجة 
إىل املزي�د م�ن البيانات لتحديد م�ا إذا كانت 
الخواتم أداة موثوقة للكش�ف عن كورونا أم 
ال.يش�ار إىل أن هذه أول دراسة تنر بيانات 
من مروع يس�مى »TeamPredict«، وهي 

يرتدون دراس�ة ألكثر م�ن 65 ألف  شخص 

خات�م »أورا«. والغرض الرئييس من دراس�ة 
»TeamPredict« األوس�ع نطاقاً التي تشمل 
65 ألف ش�خص يرت�دون خات�م »أورا« هو 
تطوي�ر خوارزمي�ة يمكنها التنب�ؤ بظهور 

أعراض كوفيد-19.
كما أعرب الباحثون عن أملهم يف الوصول إىل 
هذا الهدف بحلول نهاية العام 2020، والذي 
سيس�مح ملس�ؤويل الصحة العام�ة بالعمل 
بش�كل أرسع الحتواء انتش�ار كورونا حول 
العالم.إىل ذلك أكد مؤلف مشارك يف الدراسة، 
بنجام�ني س�مار، أنه »باس�تخدام 
لالرت�داء  القابل�ة  األجه�زة 
قي�اس  يمكنه�ا  الت�ي 
درجة الح�رارة، يمكننا 
تص�ور  يف  نب�دأ  أن 
مبك�ر  إن�ذار  نظ�ام 
لكوفي�د-19،  ع�ام 
الفت�ًا إىل أن�ه من أجل 
خوارزمي�ة  تطوي�ر 
فعال�������ة، فإن�ه 
وزم�الؤه يحتاج�ون 
م�ن  مس�تخدمني  إىل 
متنوع�ة  مجموع�ة 
ملش�اركة  الخلفيات  م�ن 

بياناتهم.
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نجحت الصني صب�اح امس الثالث�اء بتنفيذ 
 8 Long March أول عملية إطالق لصاروخ
الفضائي الجديد، ليحمل الصاروخ 5 أقمار 

صناعية إىل مدارات األرض.
الصين�ي  املرك�زي  للتلفزي�ون  وتبع�ا 
ف�إن »عملي�ة إط�الق الص�اروخ م�ع 
األقم�ار الت�ي يحمله�ا أجري�ت صباح 

ام�س الثالثاء م�ن قاعدة وينتش�انع الفضائية 
الواقع�ة يف مقاطعة هاينان، ويف تمام الس�اعة 
12:37 بالتوقيت املح�يل )7:37 صباحا بتوقيت 
موس�كو(، وبع�د 15 دقيقة م�ن اإلطالق وصل 
الص�اروخ إىل م�دار يبع�د 512 كلم ع�ن األرض 
حي�ث انفصلت عن�ه 5 أقمار صناعي�ة، أحدها 
اختب�اري، و4 أقم�ار خاصة«.وينتمي صاروخ 

Long March 8 ال�ذي أطلقت�ه الص�ني إىل فئ�ة 
الصواري�خ الفضائية املتوس�طة الثق�ل املزودة 
وخالف�ا  الس�ائل،  بالوق�ود  تعم�ل  بمح�ركات 
لصواريخ Long March األخ�رى فإن محركاته 
تعمل بالهيدروجني واألكس�جني الس�ائل كوقود 
لها، وينجم عن عملية االحراق يف هذه املحركات 

املاء الذي ال يتسبب بأرضار عى البيئة.

 Long March 8 الصين تطلق أول صاروخ من نوع

أطلقت رشكة »مايكروس�وفت« األمريكية تحديثا جديدا لتطبيقها 
للراسل املرئي »سكايب« والذي كان يحمل تقنيات جديدة كليا.

وأوضح موقع »تايمز نيوز ناو« أن أبرز تقنيات »سكايب« الجديدة، 
هي وضعي�ة »معا«، والتي باتت متوفرة عى مختلف املنصات التي 
يعمل عليها تطبيق »س�كايب« سواء عى سطح املكتب أو الهواتف 

الذكية.
وتق�دم وضعية »معا« إمكانية جعل جميع املش�اركني يف االجتماع 
املرئي مثال أو اللقاء األرسي، موجودين يف نفس املس�احة املشركة 
فعلي�ا، حت�ى أنهم يش�عرون كما لو أنهم يجلس�ون م�ع بعضهم 

البعض وال يتحدثون من عى بعد.
ونقل التقرير عن مس�ؤويل »مايكروس�وفت« قولهم: »تلك التقنية 
ستس�اعد ع�ى تخفيف إجه�اد االجتماع�ات االفراضي�ة، ويجعل 

االجتماعات تبدو أكثر واقعية«.
كما قدمت »مايكروس�وفت« يف تحديث »سكايب« عددا من امليزات 
األخرى، مثل املزيد من الخلفيات والفئات املحددة س�ابقا، تس�هيل 

إضافة جهات اتصال إىل املكاملات الجماعية.

تحديث »ساحر« لتطبيق سكايب  Spaces  تويتر يبدأ باختبار ميزة
للدردشات الصوتية

غوغل تتخلى عن برمجيات
 معروفة

أعلنت رشك�ة غوغل عن نيتها التخيل ع�ن مروع برمجيات 
Android Things املخصصة للعمل والتحكم باألجهزة الذكية.

وتبع�ا للمعلوم�ات املتوف�رة ف�إن غوغل ق�ررت اتخ�اذ هذه 
الخطوة بعد أن الحظت أن املروع لن يلقي الرواج والشعبية 
املطلوب�ني، ولركيز الجه�ود عى تطوير برام�ج أخرى تتعلق 
بالتحك�م باألجه�زة الذكي�ة س�تكون أكث�ر تط�ورا ومواكبة 
ملتطلبات س�وق التقنية يف املس�تقبل.وكانت غوغ�ل قد بدأت 
بتطوير أنظمة تش�غيل األجه�زة املنزلية الذكي�ة عام 2015، 
وأطلق�ت عى م�روع برمجياتها حينها اس�م Brillo، وعام 
2016 قام�ت الرك�ة بتحدي�ث ه�ذا املروع لتعي�د إطالقه 
تحت اسم Android Things، وكان من املخطط أن تعمل هذه 
الربمجي�ات مع العديد م�ن األجهزة والتقني�ات مثل املكربات 
املنزلي�ة الذكي�ة والكام�ريات األمني�ة وأجه�زة املراقبة.وعام 
2018 شملت قائمة الدعم التقني ل� Android Things العديد 
م�ن أنواع مكربات الصوت الذكي�ة، وأوائل 2019 قررت غوغل 

توسيع هذه القائمة لتضم الشاشات الذكية أيضا.

بدأ موقع توير باختبار ميزة )املس�احات( Spaces الخاصة بها، 
وهي غرف للدردش�ة الصوتية كان قد أُعلن عنها أول مرة الشهر 
املايض.ويف سلس�لة التغريدات الخاصة باإلعالن عن اختبار امليزة، 
ق�ال توي�ر: إن مجموعة صغرية جًدا من املس�تخدمني س�ُتمنح 
الق�درة ع�ى إنش�اء )املس�احات(، ولكن م�ن الناحي�ة النظرية 
يمكن ألي ش�خص االنضمام إىل تلك )املساحات(، ومع ذلك، فإن 
من سُيس�مح لهم بالدخول إىل أي )مس�احة( معين�ة يعتمد عى 
املس�تخدم الذي أنش�أها.وكان املوقع قد أعلن يف وقت س�ابق أنه 
سيبدأ قريًبا باختبار امليزة التي تسمح ملستخدمي توير بالتجمع 
يف مساحات خاصة إلجراء محادثات مبارشة مع شخص آخر، أو 
مع مجموعات من األش�خاص.وأوضح موق�ع توير وقتئذ كيف 
س�يكون األش�خاص األوائ�ل الذين س�ُيمنحون ح�ق الوصول إىل 
)املساحات( هم من النس�اء واألشخاص من املجتمعات املهمشة 
األخ�رى، واملجموعات التي من املرجح أكثر من غريها أن تتعرض 
لس�وء املعامل�ة واملضايق�ة عند محاول�ة االنخ�راط يف محادثات 
بصورة منتظمة، واملناقشات القائمة عى التعليقات عى املنصة.

ق�ادت  كورون�ا،  وب�اء  رغ�م 
التقنيات الناش�ئة مث�ل الذكاء 
والروبوت�ات،  االصطناع�ي، 
والواق�ع االف�رايض، العالم إىل 

مستقبل واعد يف 2020.
فيما ييل أهم ابت�كارات الذكاء 
وف�ق   ،2020 يف  االصطناع�ي 

موقع »أناليتيك إنسايت«. 
نظام برين بوكس:

يس�تخدم النظ�ام تكنولوجي�ا 
ذاتي�ة  االصطناع�ي  ال�ذكاء 
بش�كل  تعم�ل  الت�ي  التكي�ف 
استباقي عى تحسني استهالك 
الطاقة يف املباني، والتي تعد من 

أكرب املساهمني يف تغري املناخ.
تريل جيكتوري لتتبع األمراض:
الباحث�ون نظ�ام ذكاء  صن�ع 
اصطناع�ي يمك�ن م�ن خالله 
أع�راض  تتب�ع  للم�رىض 
ه�ذا  يس�تخدم  الرسط�ان. 
ال�ذكاء االصطناع�ي  النظ�ام، 
لتمك�ني امل�رىض م�ن مراقب�ة 
البيان�ات  وتحلي�ل  األع�راض 
امل�رىض  ملجتم�ع  املراكم�ة 
امل�رىض  يتخ�ذ  العامل�ي حت�ى 
ق�رارات صائبة. يحل�ل النظام 
خي�ارات العالج ويع�رض عى 

الفور خطة العالج.
روبوت إمبوديد موكيس:

يجع�ل ه�ذا الروب�وت األطفال 
أكثر تعاطفاً ولطفاً ويطورون 
متقدم�ة،  بري�ة  مه�ارات 
ومعالج�ة  إدراك  ويمكن�ه 
املحادث�ات الطبيعية والتواصل 
الوج�ه  وتعب�ريات  الب�ري 
وغريه�ا من الس�لوكيات لخلق 

تجربة تعليمية فريدة للطفل.
لوفوت لتحسني املزاج:

صمم�ت أداة لوف�وت لتحقيق 
الس�الم العاطفي يف املنزل. هذا 
النم�وذج الروبوت�ي العاطف�ي 
يستشعر مزاج الفرد، ويتفاعل 
معه لتحس�ني الحالة املزاجية. 
التكنولوجي�ا  ه�ذه  تس�تخدم 
أكثر م�ن 50 مستش�عرًا لخلق 
سلوك يشبه إىل حد كبري سلوك 

اإلنسان.
نظام هادوب: 

بسبب العمل عن بعد، استحال 
ع�ى املنظم�ات االعتم�اد عى 
األس�اليب التقليدية الستخراج 

البيان�ات، لذل�ك يعم�ل نظ�ام 
هادوب ع�ى تقس�يم البيانات 
باملعالج�ة  تس�مح  بطريق�ة 
املوزع�ة ملجموع�ات البيان�ات 
الكب�رية ع�رب مجموع�ات من 
باس�تخدام  الكمبيوتر  أجه�زة 
نماذج برمجة بسيطة. وصمم 
الربنام�ج لالنتق�ال من خوادم 

فردية إىل آالف األجهزة.
:NoSQL قاعدة بيانات

بيان�ات  قاع�دة  ُتس�تخدم 
NoSQL ع�ى نط�اق واس�ع 
التكنولوجي�ا  رشكات  م�ن 
الكربى مثل غوغل، وأمازون، 
وهي آلي�ة يمكن من خاللها 

م�ن  متنوع�ة  ملجموع�ة 
إىل  الوص�ول  النم�اذج 

البيانات وإدارتها.
البيانات  صممت قاع�دة 
إلدارة  خصيص�ا  ه�ذه 

البيان�ات  حج�م  ومراقب�ة 
البيان�ات  ونم�اذج  الكب�ري، 

املرنة. 
أداة لوريال بريسو للتجميل:

أداة واقع افرايض للتجمييل. 
يحلل التطبي�ق حالة الجلد 

ذل�ك  يف  بم�ا  العام�ة، 
العميق�ة  التجاعي�د 

الدقيق�ة  والخط�وط 
الس�وداء  واله�االت 

واملسام.
التطبي�ق  ويقي�م 
املوقع  مث�ل  عوام�ل 
والوض�ع  الجغ�رايف 
املناخ�ي للمس�تخدم 
والظروف البيئية التي 
تؤثر عى جلد اإلنسان. 
يق�دم التطبي�ق أيًضا 
متنوع�ة  مجموع�ة 
م�ن منتج�ات لوريال 

الرعاي�ة  لتحس�ني 
الذاتية.



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

مواقيت ال�صالة

االربعاء  23 كانون االول  2020   العدد  2487  السنة العاشرة

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

صالة الصبح

صالة الظهر

صالة المغرب

صالة العشاء

5 :34

12 : 1

5 : 17

6 :25

رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

يبلغ  الربيطاني  بالجيش  متقاعد  رائد  استطاع 
من العمر 80 عاًما جمع أكثر من 30 ألف جنيه 

بعد  املستشفيات  ألحد  بها  ليتربع  إسرتليني 
التجديف ملسافة 100 ميل عىل  دخوله ىف تحدى 

قارب مصنوع يف املنزل أطلق عليه اسم تيتانيك، 
الثمانني  ميالده  بعيد  رحلته  خالل  ليحتفل 

والذكرى الخمسني لزواجه.  
»الرائد  أن  الربيطانية،  ميل  ديىل  جريدة  وذكرت 
بالتجديف عىل  ميك« واسمه مايكل ستانيل قام 
خالل  ساسكس  تشيتشيسرتغرب  قناة  طول 
سافر  حيث  أشهر،  ثالثة  ملدة  أسبوعيًا  فرتتني 
برسعة 2 ميل يف الساعة خالل الرحلة، واحتفل 
بعيد ميالده الثمانني والذكرى الخمسني لزواجه.

وأفادت الصحيفة، أن حفيده توبي ليديارد البالغ 
من العمر 10 سنوات هو الذى استقبله ىف نهاية 
رحلته، وقال السيد ستانيل الذي خدم يف الحرس 
جًدا  عاًما:«يسعدني   35 ملدة  االسكتلندي  امللكي 

أن أفعل ذلك ، لكنني سأفتقد الدردشة والضحك 
الطريق  الناس عىل  مع  به  الذي حظيت  واملزاح 
وىف الوقت نفسه لن أكون آسًفا جًدا لالبتعاد عن 

الطقس الذى كان رطبًا وبارًدا بعض اليشء.«
بعيدا  للبقاء  مثالية  كانت  الرحلة  إن  وقال 
فرضها  التى  القيود  مع  تماشيا  اجتماعيًا 
يمكنهم  طريقة  توجد  ال  حيث  كورونا  فريوس 
أنه سيفتقد  االقرتاب منك، موضحا  من خاللها 
طوال  إليه  يتحدثون  كانوا  الذين  الناس  مقابلة 
وأضاف:  بالوحدة،  يشعر  لم  جعله  مما  رحلته 
»لقد كان أداء القارب جيًدا جًدا، ولكن كان هناك 
املموج  الحديد  مرونة  مع  لكن  قلياًل،  ترسب 

والخشب ».

ياكوتسك  مدينة  ىف  القارس  الربد  رغم 
الروسية إال أن األطفال بقوا يف الشوارع 
حرارة  درجة  تحت  بالثلوج   يلعبون 
تعترب  والتي  الصفر،  تحت  درجة   48
يظهراألطفال  حيث  العالم،  يف  األبرد 
عىل  وأثرذلك  الثقيلة،  املالبس  يرتدون 
عدد السكان والسياحة ولكن ذلك يعود 
واملاس  والفضة  الذهب  مناجم  لوجود 

واملعادن النفسية األخرى.
»ديىل  صحيفة  نرشته  ملا  ووفقا 
من  الرغم  عىل  فإنه  الربيطانية،  ميل« 
ورجوع  الحرارة  درجات  انخفاض 
املدرسة، ولكن  إىل منازلهم من  األطفال 
مبارشة  للعب  األطفال  خرج  ذلك  بعد 
فيديو  مقطع  انترش  وكان  بالثلوج، 
بروسيا  ياكوتسك  مدينة  يف  للتالميذ 
الظروف  ظل  يف  بسعادة  يمرحون  وهم 

الجوية.وأفادت الصحيفة، أنه تم إغالق 
املدارس النخفاض درجات الحرارة التي 
و  مئوية  درجة   42 سالب  بني  ترتاوح 
اعتماًدا  الصفر  تحت  مئوية  درجة   50
الباردة وعمر األطفال  الرياح  عىل كمية 
يُطلب من الطالب الحضور إىل فصولهم 
إىل  الحرارة  درجة  تصل  لم  ما  الدراسية 
52 درجة مئوية تحت الصفر، أو أقل من 
56 درجة مئوية ملن هم يف سن الثانوية.

وأوضح التقرير، أن الحيوانات يف مدينة 
بدرجات  تتمتع  تكن  لم  ياكوتسك 
مقطع  أظهر  حيث  الشديدة  الحرارة 
الضالة  والقطط  الكالب  تأثر  »فيديو« 
الكثري منها  الجو والتي تم جمع  بحالة 
للتطعيم والخيص بموجب قوانني روسيا 
غري  األليفة  الحيوانات  بشأن  الجديدة 

املرغوب فيها التي تتجول يف الشوارع.

في أبرد مدينة بالعالم..
أطفال يلعبون بالثلوج بدرجة 48 تحت الصفر ! يل- وانغ  التايوانية  فاملصممة  غريبة..  أماكن  من  يأتي  قد  اإللهام 

لينغ )36 عاماً(، تُعيد تدوير األسالك والرباغي )املسامري( القديمة، 
القطع  وتلتقط  املقالب،  وتُنظف  الطاقة،  إنتاج  يف  املستخدمة 
الصغرية من املعادن واألسالك من ُمورد الكهرباء الرئيس يف تايوان، 

لتُضيف ذوقاً إضافياً ملالبسها.
وحيكت األسالك واملواد األخرى عىل الفساتني وقطع مالبس أخرى، 
ما أعطاها إحساساً مستقبلياً، وجذب استقباالً حاراً يف عرض أزياء 

يف تايبيه، أقيم أخرياً.
وقالت وانغ: »توجد مواد كثرية تخلصت منها )محطة الكهرباء(، 
واستُخدمت ألكثر من 20 أو 30 عاماً، لكن لونها أو اإلحساس الذي 

تعطيه، يختلف عن املادة الجديدة«.
عىل  بصمتهم  مصمموه  وضع  إذ  واعد،  تايوان  يف  املوضة  وعالم 
الساحة العاملية. وكانت تايوان وجهة شهرية للسياح املهتمني بكل 

ما هو حديث، يف عرص ما قبل فريوس »كورونا«.

تايالند  يف  رسيفيت  مانا  نفذ 
القلب  إنعاش  إسعافات 
خالل  املرات  عرشات  بالتدليك 
عاما،   26 منذ  مسعفا  عمله 
فيل. أي  قبل  من  ينقذ  لم  لكن 

وهو  بمانا  املارة  واستغاث 
الرسمية  عمله  ساعات  خارج 
يوم  مساء  من  متأخر  وقت  يف 
الطريق  عىل  تنقله  خالل  األحد 

ليتمكن بنجاح من إنعاش فيل 
نارية  دراجة  صدمته  صغري 
الطريق مع قطيع  أثناء عبوره 
رشق  تشانتابوري  إقليم  يف 
البالد.ويف مقطع للفيديو انترش 
مواقع  عىل  واسع  نطاق  عىل 
تايالند  يف  االجتماعي  التواصل 
وهو  مانا  يظهر  االثنني،  يوم 
الفيل  صدر  عىل  بيديه  يضغط 

بينما  جنبه  عىل  الراقد  الصغري 
أمتار  بعد  عىل  له  زمالء  يقوم 
امللقى  الدراجة  سائق  بإسعاف 
الدغفل  األرض.ويتعاىف  عىل 
ولم  والسائق  الفيل(  )صغري 
يصب أي منهما بجروح خطرة.
فعيل  ردة  »إنها  مانا  وقال 
التلقائية أن أنقذ األرواح لكنني 
ألنني  الوقت  طوال  قلقا  كنت 
وباقي  األم  صوت  أسمع  كنت 
الصغري«. عىل  ينادون  األفيال 
أين  »افرتضت  قائال  وتابع 
يمكن أن يكون قلب الفيل بناء 
وعىل  لدي  التي  املعلومات  عىل 
عرب  شاهدته  فيديو  مقطع 
بدأ  »عندما  اإلنرتنت«.وأضاف 
الفيل الصغري يف التحرك أوشكت 
عىل البكاء«.وتمكن الدغفل من 
دقائق  عرش  نحو  بعد  الوقوف 
ثم  للعالج  آخر  ملوقع  ونقل 
قرب موقع  ملكان  إعادته  جرت 
الحادث عىل أمل أن تتمكن أمه 
إن  مانا  عليه.وقال  العثور  من 
عندما  برسعة  عادت  األفيال 

سمعت األم نداء رضيعها.

خرج والرت فوربس، أخرياً، من السجن بعد تمضية 
يرتكبها  لم  لجريمة  السجن  يف  أربعة عقود  قرابة 
حديث  يف  فوربس  وقال  العمد.  باإلحراق  وتهمة 

بشعور  »االحتفاظ  معلقاً:  يس«  بي  »إن  ملحطة 
املرارة سيسلبني الحارض واملستقبل«.

وأكد فوربس )63 عاماً( من والية ميشيغان األمريكية 
أنه طوال 38 عاماً يف السجن لم يفقد األمل يوماً، وظل 
يؤمن بأن محكمة ما ستصدر براءته من التهمة التي 
وجهها إليه شاهد عيان كذباً، ما أدى بالقايض إلصدار 
سنوات  فوربس  وتمضية  لالستئناف  قابل  غري  حكم 

طويلة يف مؤسسة كينروس اإلصالحية.
إال أنه جزم باملقابل أنه ال يحمل أي ضغينة أو حقد اتجاه 
أحد قائالً: »كنت أعلم أنني أستطيع أن أنجح بذلك، وهذا 
ما أبعد عني شبح الجنون خالل فرتة السجن«. ومن املقرر 
أن يتم التعويض عىل فوربس بمبلغ 50 ألف دوالر عن كل 

عام قضاه ظلماً من قبل سجن الوالية.
إال أن محاميه علق بالقول: »حني تفكر يف كل تلك األمور 
التي كان يمكن أن يقوم بها فوربس خالل كل تلك السنوات 
يبدو مبلغ 1.8 مليون دوالر قليل نسبياً. ال أعلم ما إذا كانت 
100 مليون أو 200 مليون كافية لتعوض السنوات األربعني 

األوىل من حياة اإلنسان«.

يحتفل بعيد زواجه بالتجديف 100 ميل لجمع التبرعات !

مسحات أنف ثالثية
 األبعاد لتشخيص 

»كورونا«
جنوب  بجامعة  األشعة  قسم  من  علماء  صمم 
فلوريدا، واستجابة للنقص يف املسحات البلعومية 
مسحات   ،»19 »كوفيد  تفيش  جراء  من  األنفية 

مطبوعة بتقنية ثالثية األبعاد.
وأشارت سامر ديكر الربوفسورة املساعدة ومديرة 
املستشفى  يف  األبعاد  ثالثية  الرسيرية  التطبيقات 
أنه حتى تاريخه قامت جامعة جنوب فلوريدا  إىل 
بتقنية  مسحة  ألف   100 عىل  يزيد  ما  بطباعة 

ثالثية األبعاد.
وحازت املسحات ثالثية األبعاد التقديرين الوطني 
الطباعة  قدرة  عىل  مثال  من  شكلته  ملا  والعاملي، 
حلول  لتأمني  االبتكار  ورسعة  الطبية  الثالثية 

رسيرية.

فو  الوطني  املتنزه  يف  لو«  لوم  »فو  جبال  تتحول 
التايالندية، شتاء،  لوي  بمنطقة  رونج كال،  هني 
الكرز  أشجار  أزهار  جراء  من  الوردي  اللون  إىل 
باسم  التايالندية  يف  املعروفة  الهيمااليا  يف  الربية 
»بايا سوي كرونج«. وكانت »فو لوم لو« منطقة 
يف  أنه  إال  واحدة،  دون شجرة  عشبية جبلية من 
عام 2008 بادر رئيس متنزه »فو هني رونج كال« 
الوطني بإطالق مرشوع إلعادة تشجري املنطقة. 
لتشجري  الربية  الهيمااليا  كرز  أشجار  واختريت 

املنطقة.
االزدهار  يف  األشجار  بدأت  سنوات،   3 وخالل 
بمثابة  وكانت  وردية.  بأكملها  الجبال  لتجعل 
وروج  قبل،  من  أحد  يره  لم  طبيعي  جمال 
القرويون يف »بان رونج كال« و»بان كوك ساتون« 
للظاهرة كمقصد للسياحة البيئية، بحسب موقع 

»جاكرتا بوست«.

مرتفعات تايالندية تكتسي بالوردي وتتحول مزارًا

1.8 مليون دوالر
 تعويضًا عن أربعة

 عقود سجنًا!

طفليها  تاركة   
عقب  األب  ليتوىف  والدهما،  مع 
تاركا  بـ 4 أشهر فقط،  االنفصال 
يف  عاشا  اللذين  الصغريين،  طفليه 
مسؤولية  تولت  التي  عمتهما  كنف 
تربيتهما وقامت بدور األم واألب مًعا.

االبن  يكتشف  السنوات،  مرور  ومع 
قامت  من  أن   ، »مصطفى«  األصغر  

رحلة  ويقرر  يظن،  كان  كما  الحقيقية  أمه  ليست  برتبيته 
البحث عن مكان والدته املرصية.

محمد  زوجها  من  تزوجت  قد  مستورة”   « والدته  وكانت 
صحيفة  وفق  عاماً،   25 من  أكرت  منذ  السودان  يف  يوسف 
حالياً،  عاماً   25 وعمره  الكبري  ابنها  وانجبت  »السوداني«، 
والصغري مصطفى وهو من قام برحلة البحث عن والدته يف 

مرص.
ويرسد »يوسف برهومي« أحد املرصيني املتطوعني الذي قام 

تفاصيل  والدته  إىل  الوصول  يف  السوداني  الشاب  بمساعدة 
ربته  اليل  إن  يعرف  قائال: »مصطفى مكانش  البحث،  رحلة 
قررت  قريب  وقت  ولحد  عمته،  تبقى  دي  السنني  طول 
مكانها  رجعت  أمه  إن  وقالتله  الحقيقة،  تعرفه  إنها  العمة 
يف مرص و بالتحديد يف إسكندرية، بعد والدته بشهر واحد”.
إنه يدور عليها واشتغل 5 شهور  مضيفاً: قرر “مصطفى” 
يف الخرطوم عمل خاللهم مبلغ عشان يقدر يسافر للقاهرة، 
شخص  فقابل  منه،  اترسقت  الفلوس  القاهرة  وصل  وملا 

وركب  جنيه   100 إداله  بالصدفة  سوداني 
الكيلو  ونزل  إلسكندرية،  رمسيس  من 
قصته،  هناك  املرور  لضباط  حكى   21
فعرفوه عىل راجل ّخري ومن خالل الراجل 
أنا  ملصطفى  أوصل  قدرت  وبالصدفة  ده 

وخايل ونعرف قصته ونساعده يوصل 
شهور   4 معها  وعاش  ألمه، 

و25 يوًما«.

سوداني يلتقي والدته المصرية بعد 21 عامًا من الفراق !

21 عاًما عاشهم الشاب السوداني 
»مصطفى يوسف« بعيًدا عن حضن 
والدته المصرية »مستورة« صاحبة 

الـ 41 عاًما، بعد أن انفصلت عن والده 
السوداني عقب إنجابها له بشهر واحد، 

مقررة العودة إلى مصر مرة أخرى

أزياء تزدان  بنفايات ردة فعل تلقائية تنعش قلب فيل كاد ينفق !
معدنية معادة التدوير !
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