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»عّرابو الخراب« ُيمّهدون األرضية لبايدن تنفيذًا 
لمشروع »الدويالت المتناحرة«

رحى »التقسيم« تدور في العراق مجددًا

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
املرش�ح  ف�وز  ع�ن  اُعل�ن  إِْن  م�ا 
الديمقراط�ي ج�و باي�دن يف الس�باق 
االنتخابي األمريك�ي، حتى بدأت تعلو 
ب�«األقلمة«  تن�ادي  مجدداً صيح�ات 
و«الفدرلة« والتلويح بتقسيم العراق، 
يف مغازلة واضح�ة ورصيحة للرئيس 

األمريكي املنتخب.
وشهدت الساحة السياسية العراقية، 
س�باقاً محموماً بعد إعالن فوز بايدن 
باالنتخاب�ات الرئاس�ية، حيث انهالت 
التغريدات والبيانات الصحفية املعبأة 
بالتهاني يف هذه املناسبة، وهو ما ولّد 
حال�ة م�ن االمتعاض ب�ني العراقيني، 
انس�حاب  يرتقب�ون  مازال�وا  الذي�ن 

القوات األمريكية من أراضيهم.
وبعد ما يقرب من 50 عاما من العمل 
يف الش�أن الع�ام وحياة م�ن الطموح 
لنيل الرئاس�ة، وصل ج�و بايدن إليها 
أخرياً. بعدما واجه رئيساً غري مسبوق 
للسياس�ات  نظ�راً  تقلي�دي،  وغ�ري 

املتهورة التي اتبعها.
وكان باي�دن م�ن ب�ني الذي�ن صوتوا 
لصالح غزو أفغانس�تان ع�ام 2001 
والع�راق ع�ام 2003. وه�و من دعاة 
تقس�يم الع�راق إىل ث�الث فيدرالي�ات 
)كردية وس�نية وش�يعية( وكان رأيه 

قد أثار جدالً بني العراقيني.
وم�ن هذا املنطلق، دّش�ن سياس�يون 
»خ�ارسون« حمل�ة ش�عواء، ُتحرّض 
الع�راق،  وأقلم�ة  االنفص�ال  ع�ى 
م�ن خ�الل استنس�اخ تجرب�ة إقليم 
كردس�تان، وه�و م�ا ي�راه مراقبون، 
محاولة »فاشلة« الس�تمالة عواطف 
الربملانية  الناخبني قبي�ل االنتخاب�ات 
املبّكرة، املقرر إجراؤها يف حزيران من 

العام املقبل.
ويف هذا الس�ياق، ن�ر أثيل النجيفي، 
محافظ نينوى األس�بق، الذي يعد أحد 
املتهمني البارزين بس�قوط املحافظة 

يف قبض�ة تنظي�م داع�ش اإلرهاب�ي 
ع�ام 2014، تدوين�ة عى حس�ابه يف 
موقع التواصل االجتماعي فيس�بوك، 
تضمن�ت دع�وة لتحوي�ل نين�وى إىل 

»إقليم إداري«.
وجاء يف تدوينة النجيفي التي اطلعت 
»املراق�ب العراق�ي« عليه�ا، أن »أهم 
عوامل نجاح اإلقليم اإلداري يف نينوى، 
ه�و قدرة العرب الس�نة عى مكافحة 
املتطرف�ني منهم ومنعه�م من توجيه 
داخ�ل  األخ�رى  للمكون�ات  أي رضر 

نينوى«.
وي�رى مراقب�ون أن حدي�ث النجيفي 
ألبن�اء  تحريض�اً  طيات�ه  يف  يحم�ل 

م�روع  يف  لالنخ�راط   ، املحافظ�ة 
التقسيم الذي ابتدأه الرئيس األمريكي 
تولي�ه  إِبَّ�ان  باي�دن،  ج�و  املنتخ�ب 
منص�ب نائ�ب الرئي�س يف إدارة باراك 
أوباما، كم�ا أن املغازالت التي يقدمها 
للمكونات األخرى تعد »محاولة لدس 

السم بالعسل«، عى حد تعبريهم.
وتعليق�اً ع�ى دعوات تقس�يم العراق 
التي تص�در بني الح�ني واآلخر، يقول 
النائ�ب ع�ن تحال�ف الفت�ح مخت�ار 
إن  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب  املوس�وي 
»مروع تقس�يم العراق الذي ُيطرح 
بش�كل متكرر من�ذ أع�وام، مرفوض 
الش�ارع  قب�ل  م�ن  قاط�ع  بش�كل 

العراق�ي«، الفتاً إىل »وج�ود امتعاض 
إزاء ذل�ك، لدى أبن�اء املناطق التي يتم 

الحديث عن ضمها إىل أقاليم«.
ويضيف املوس�وي، أن »هن�اك أيادَي 
خارجي�ة تعمل ع�ى إط�الق بالونات 
ع�رب  واآلخ�ر،  الح�ني  ب�ني  إعالمي�ة 
ش�خصيات مش�بوهة«، مؤكداً »عدم 
وجود أي تبٍن رصيح لهكذا مروع يف 

األروقة السياسية«.
ويف س�ياق متصل، يقول املوسوي، إن 
»الحكوم�ة مطالبة بالعمل عى تنفيذ 
ق�رار مجلس الن�واب القايض بإخراج 
الق�وات األجنبي�ة م�ن الب�الد، إلنهاء 

املخططات التي تحاك للعراقيني«.

ومازال�ت أعني العراقي�ني ترنو صوب 
القواع�د العس�كرية العراقي�ة، الت�ي 
بات�ت تع�جُّ بالجنود األمريكي�ني إِّبان 
ت�ويل إدارة ترام�ب للس�لطة، وس�ط 
تكهن�ات بس�عي اإلدارة الجدي�دة إىل 
تنفي�ذ قرار الربملان بش�أن إخراج تلك 

القوات.
وصوت مجلس النواب العراقي، خالل 
جلسة اس�تثنائية عقدها يف الخامس 
م�ن كان�ون الثاني امل�ايض، عى قرار 
ُيل�زم الحكوم�ة بالعمل ع�ى جدولة 
إخ�راج الق�وات األجنبية م�ن األريض 
العراقية، وهو ما لم تلتزم به حكومة 

الكاظمي وإدارة ترامب.
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البرلمان اإليراني يقر قانون اإلجراءات 
االستراتيجية لرفع العقوبات

الى لجنة التربية والتعليم في البرلمان 
العراقي مع التحية
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في هذا العدد

لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...
ع�دم إرس�ال املوازن�ة إىل الربملان رغ�م انقضاء 
َق الخالف�ات ما بني الحكومة  امل�دة القانونية َعمَّ
والربمل�ان وال�ذي ع�د االخ�رية بأنه�ا  مخالف�ة 
قانوني�ة، والحديث ع�ن تعظيم إي�رادات الدولة 
وترصيحات الحكومة تص�ب بواد والواقع يف واد 
آخ�ر, فموازنة 2021 التبر بخ�ري فهي التضم 
تعيين�ات جديدة واالق�رتاض الخارجي والداخيل 
أه�م فقراتها ، ويبدو أن حكوم�ة الكاظمي منذ 
توليها تفتع�ل االزمات الواحدة تل�و األخرى ويف 

مقدمته�ا موض�وع الروات�ب كونه�ا تعل�م أنه 
املوض�وع الوحيد ال�ذي تبتز مجل�س النواب من 
خالله, فالكاظمي يراه�ن عى ضغط الجماهري 
يف قضي�ة الروات�ب , وأم�ا عملية تأخري إرس�ال 
املوازن�ة فه�ي متعم�دة لوض�ع مجل�س النواب 
يف ح�رج ك�ون الف�رتة املتبقية من إرس�الها من 
الحكوم�ة إىل نهاي�ة الع�ام فرتة قص�رية وبذلك 
ضمنت رسع�ة إقرارها بمواده�ا الخالفية, لكن 
الخالفات السياسية ستطغي عى أجواء قراءتها 

يف الربملان.

اللجن�ة املالية الربملانية، أك�دت« أن »ترصيحات 
رئي�س الحكومة بش�أن املوازنة وع�دم إقرارها، 
غري مربرة، مضيفة أن الحكومة تغالط نفس�ها 
يف حديثه�ا عن خطورة عدم إق�رار املوازنة، رغم 
أنه�ا لم ترس�لها إىل الربملان أساس�ًا حت�ى اآلن, 
وش�ددت عى أنه »كان م�ن املفرتض أن تحرص 
الحكومة عى إكمال مس�ودة املروع وإرس�اله 
إىل الربملان، ال سيما أّن نص القانون يحدد إرسال 
مروع املوازنة قبل 15 أكتوبر/ ترين األول... 

تفاصيل اوسع صفحة 3

المراقب العراقي/ احمد محمد...
إىل  الرام�ي  منهاجه�ا  ضم�ن 
إح�راج مجلس الن�واب يف امللفات 
الحساسة واملهمة، تحوك حكومة 
مصطف�ى الكاظمي حيلة جديدة 
االنتخاب�ات  بإج�راء  للمماطل�ة 
املبكرة املق�رر إجراؤها يف ش�هر 
حزيران م�ن العام املقب�ل، وذلك 
عرب ره�ن إجراء تل�ك االنتخابات 
بأمر هو األول م�ن نوعه أال وهو 
»قان�ون تموي�ل املفوضية« الذي 

تف�ره كتل سياس�ية بأنه رصد 
أم�وال طائل�ة إىل املفوضية بعيدا 
عن بنود قانون املوازنة االتحادية 

لسنة 2021. 
مراقبون يف الش�أن السيايس رأوا 
أن هذا األمر س�يخلق بدوره حالة 
م�ن »الكر والفر« بني الس�لطتني 
التنفيذي�ة والتريعي�ة وبالت�ايل 

يؤخر إجراء االنتخابات. 
ودع�ا رئي�س ال�وزراء الكاظمي 
يف وق�ت س�ابق مجل�س الن�واب 

إىل إق�رار قان�ون تموي�ل خ�اص 
للمفوضية املس�تقلة لالنتخابات 
كي تتمكن من إتمام استعداداتها 
وه�ذه  املبك�رة،  لالنتخاب�ات 
دعوة جدي�دة توجه إىل الس�لطة 
انتخابات 2005  التريعية من�ذ 
حي�ث ج�رت جمي�ع االنتخابات 
الس�ابقة بأم�وال يت�م رصده�ا 
ضم�ن قان�ون املوازنة الس�نوية 

وليس عرب قانون خاص.
واعتربت أوساط سياسية ونيابية 

دعوة الكاظم�ي هذه التفافا عى 
عملية االقرتاع والتنصل عن إجراء 
االنتخاب�ات واملماطلة يف إجرائها 
ومحاول�ة لرهنه�ا بالقانون كما 
حص�ل يف عملي�ة رصف روات�ب 
املوظفني الت�ي رهنتها الحكومة 
بقان�ون االقرتاض ال�ذي وصفته 
كتل سياس�ية بأنه لعبة سياسية 
من قبل الحكومة إلحراج السلطة 

التريعية. 
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حرب مستعرة تدور بين السلطتين 
التشريعة والتنفيذية جبهتها »الموازنة«

الكاظمي يتمترس خلف »االزمة 
المالية« لتاجيل موعد االنتخابات

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت اللجنة املالية النيابية، امس الثالثاء، 
البن�ك  اس�تجواب محاف�ظ  انه�ا بص�دد 
املركزي بخصوص املصارف ومزاد العملة.

وقال عضو اللجن�ة ثامر ذيبان يف ترصيح 
صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« ان 

“االي�ام املقبلة ستش�هد اس�تجواب داخل 
مجل�س النواب ملحاف�ظ البن�ك املركزي”، 
الفت�ا اىل ان “اللجن�ة املالي�ة قدم�ت طلبا 
الس�تجواب  الربمل�ان  لرئاس�ة  رس�ميا 

املحافظ”.
واض�اف ان “محافظ البنك املركزي ارتكب 

خطأ كبريا بش�أن املصارف وم�زاد العملة 
وسيتم استجوابه عى هذا االساس”.

يش�ار اىل ان البن�ك املرك�زي يبي�ع الدوالر 
يومي�اً بس�عر »119« الف دين�ار لكل مئة 
دوالر، يف ح�ني يتم بيعها للمواطن بس�عر 

»126« الف دينار.

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت لجنة االمن والدف�اع النيابية، 
ام�س الثالث�اء، ان اس 400 افض�ل 
منظوم�ة دف�اع ج�وي، مبين�ة ان 

العراق بحاجة اىل تأمني اجوائه.
وقال عضو اللجنة النائب عبد الخالق 
العزاوي يف ترصي�ح صحفي تابعته 
»املراقب العراقي« انه »ال اس�تقرار 

لألج�واء  حقيق�ي  تأم�ني  ب�دون 
العراقية من خ�الل منظومات دفاع 
جوي حديثة ومتط�ورة، قادرة عى 
رص�د اي اه�داف تح�اول التس�لل 
اىل االج�واء«، الفت�ا اىل ان »تأمينه�ا 

رضورة لألمن القومي«.
واضاف ان  »العراق يعيش يف محيط 
غري مس�تقر ويعاني من اش�كاالت 

كثرية«.
واش�ار اىل ان »لجنت�ه خولت رئيس 
الوزراء القائد العام للقوات املسلحة، 
مصطف�ى الكاظمي، التعاقد مع اي 
جه�ة س�واء كان�ت دول او رشكات 
متخصص�ة، م�ن اجل تزوي�د البالد 

بمنظومات دفاع جوي متطورة«. 
 400 اس  »منظوم�ة  ان  اىل  ولف�ت 

الروسية هي احدى افضل منظومات 
الدف�اع الج�وي يف العال�م بالوق�ت 
الراهن، والحص�ول عليها امر مفيد 
مخاط�ر  ودرء  واالس�تقرار  لألم�ن 
اي خروقات عرب االج�واء«، مضيفا 
»لكن يبقى ه�ذا االمر رهن الجهات 
املختصة يف تقدي�ر املوقف ورضورة 

تامني السيولة املالية الكافية«.

المراقب العراقي/بغداد...
النيابي�ة،  القانوني��ة  اللجن�ة  اك�دت 
ام�س الثالثاء، ان صيغ�ة قانون جرائم 

املعلوماتية لم تكتمل اىل االن.
وق�ال نائب رئيس اللجن�ة محمد الغزي 
، يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراقب 
العراقي« ال توجد صيغة نهائية ملسودة 
قان�ون الجرائم املعلوماتي�ة حتى االن ، 
وقد عرضت الي�وم مجموعة مقرتحات 
جديدة ستصاغ بعد تؤامتها مع القوانني 
الناف�ذة ، وتع�رض يف مجل�س الن�واب 

للتصويت عليها بحسب تريعاتها ».
واض�اف » نحت�اج اىل اع�ادة الصياغ�ة 
اغل�ب  تناقض�ات وتقاط�ع يف  لوج�ود 
الصياغ�ات الت�ي وردت ضمن مس�ودة 
القانون النها مخالف�ة للقوانني النافذة 

»، مبين�ا ان » اللجن�ة القانوني�ة طلبت 
رس�ميا اعادة القانون لصياغته السيما 
وجود فقرات عقابية هي من اختصاص 
اللجن�ة القانوني�ة ولي�س لجن�ة االمن 

والدفاع ».
واوضح ان » بعض الجرائم هي موجودة 
يف قان�ون العقوبات العراق�ي والقوانني 
االخرى النافذة ، ومع ذلك ضمنت يف هذا 

القانون لكن بعقوبات مختلفة ».

وتاب�ع » نحتاج اضافة بعض التفاصيل 
النف�اذ  الس�يطرة ع�ى بواب�ات  منه�ا 
االلكرتونية لتجريم الصفحات الوهمية 
، الن وج�ود ضواب�ط النش�اء وتقيي�م 
الصفحات اوىل من العقوب�ات الجزائية 

التي اغلبها نافذة يف القانون حاليا ».

القانونية النيابية: صيغة قانون جرائم 
المعلوماتية لم تكتمل

االمن النيابية: العراق بحاجة لمنظومة دفاع جوي متطورة 

المالية النيابية بصدد استجواب محافظ البنك المركزي

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

6

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د تحالف الفتح ، امس الثالثاء 
، ان سيادة العراق خط أحمر وال 
يسمح للقوات االجنبية بالتواجد 

عى األرايض العراقية.  
وق�ال القي�ادي يف الفت�ح مختار 
صحف�ي  ترصي�ح  يف  املوس�وي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن” 
هن�اك تراخ�ي من قب�ل حكومة 
الكاظم�ي بملف إخ�راج القوات 

األمريكية من العراق”.
الحكوم�ة  »واج�ب  ان  وأض�اف 
التزام بقرار ممثيل الش�عب الذي 

رفض وجود اي قوات اجنبية غري 
رشعية عى األرايض العراقية«.

وأش�ار إىل أن »الحكوم�ة تتعامل 
بازدواجي�ة م�ع ال�دول املعادية 
متناس�بة  وش�عبه  للع�راق 
تضحي�ات الش�هداء ، داعي�ا إىل 
حكومة الكاظمي أن تضع  دماء 
الش�هداء الق�ادة نص�ب أعينه�ا 
وان تحرتم إرادة ش�عبها بجدولة 

انسحاب القوات االمريكية«.
ولف�ت إىل أن »تحال�ف الفتح لن 
يس�اوم ع�ى مصلحه ش�عبه يف 

الدفاع عن سيادة الوطن«.

تحالف الفتح: 
السيادة العراقية خط احمر

همام طارق يقترب من فسخ عقده 
مع اإلسماعيلي

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د النائب أحمد الكناني، امس الثالثاء، 
ان العمالة االجنبية تنافس الخريجني يف 

العمل.
وقال الكناني يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراقب العراقي«، أن مهام وزارة العمل 
االس�تغناء عن العمالة االجنبية وفس�ح 

املجال امام العمالة املحلية«.
وأض�اف : ان »العمالة األجنبية تس�تويل 
ع�ى وظائف الخريج�ني العراقيني الذين 

يعانون منذ سنوات«.

واش�ار اىل ان »األمر يتطل�ب تنظيم من 
قب�ل وزارة العم�ل للح�د  م�ن العمال�ة 

الوافدين اىل البالد«.

نائب: العمالة األجنبية
 تنافس الخريجين
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بـوادر التــأجيـل تلــوح باألفــق

الكاظمي »يلوي« ذراع السلطة التشريعية بقانون 
ضية« مقابل إجراء االنتخابات »تمويل الُمفوَّ

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
ضم�ن منهاجها الرام�ي إىل إحراج 
مجلس النواب يف امللفات الحساسة 
واملهمة، تح�وك حكومة مصطفى 
الكاظم�ي حيلة جدي�دة للمماطلة 
بإج�راء االنتخابات املبك�رة املقرر 
إجراؤها يف شهر حزيران من العام 
املقب�ل، وذلك عرب رهن إج�راء تلك 
االنتخابات بأمر هو األول من نوعه 
أال وهو »قان�ون تمويل املفوضية« 
ال�ذي تفرسه كت�ل سياس�ية بأنه 
رص�د أم�وال طائل�ة إىل املفوضية 
بعي�دا ع�ن بن�ود قان�ون املوازن�ة 

االتحادية لسنة 2021. 
مراقبون يف الش�أن الس�يايس رأوا 
أن هذا األمر س�يخلق ب�دوره حالة 
م�ن »الك�ر والفر« بني الس�لطتني 
وبالت�ايل  والترشيعي�ة  التنفيذي�ة 

يؤخر إجراء االنتخابات. 
الكاظم�ي  ال�وزراء  رئي�س  ودع�ا 
الن�واب  مجل�س  س�ابق  وق�ت  يف 
خ�اص  تموي�ل  قان�ون  إق�رار  إىل 
لالنتخابات  املس�تقلة  للمفوضي�ة 
كي تتمكن من إتمام اس�تعداداتها 
لالنتخاب�ات املبك�رة، وه�ذه دعوة 
جديدة توجه إىل السلطة الترشيعية 
من�ذ انتخاب�ات 2005 حيث جرت 
جميع االنتخابات الس�ابقة بأموال 
يت�م رصدها ضمن قان�ون املوازنة 

السنوية وليس عرب قانون خاص.
واعتربت أوس�اط سياسية ونيابية 
دع�وة الكاظمي ه�ذه التفافا عىل 
عملية االق�راع والتنصل عن إجراء 
االنتخاب�ات واملماطل�ة يف إجرائها 
ومحاول�ة لرهنه�ا بالقان�ون كما 
روات�ب  رصف  عملي�ة  يف  حص�ل 

املوظف�ني الت�ي رهنته�ا الحكومة 
بقان�ون االق�راض ال�ذي وصفته 
كتل سياس�ية بأنه لعبة سياس�ية 
من قبل الحكومة إلحراج الس�لطة 

الترشيعية. 
وعد تحالف س�ائرون دعوة رئيس 
الكاظم�ي  مصطف�ى  ال�وزراء 
الربمل�ان إىل إق�رار قان�ون خ�اص 
االنتخاب�ات  مفوضي�ة  بتموي�ل 
ق�رارا مس�تغربا ومحرج�ا للقوى 
السياس�ية, مبين�ا أن ق�راره في�ه 

إشارات غري إيجابية للربملان.
أن  الربمل�ان  يف  ن�واب  أك�د  كم�ا 
مجل�س النواب غ�ري معني بتمويل 
االنتخاب�ات وإنم�ا هي مس�ؤولية 
الحكوم�ة من خ�الل درجها ضمن 
املوازن�ة، والربمل�ان بدوره  قان�ون 
م�ن  املطلوب�ة  املبال�غ  يناق�ش 
أو  بمناقالته�ا  س�واء  الحكوم�ة 
زيادتها وفق الحاجة، مش�ريين إىل 
أن اله�دف م�ن تلك الدع�وة وضع 
الربملان يف موقف حرج أمام الشعب

واعتربت عض�و اللجن�ة القانونية 
عالية نصيف دعوة الكاظمي وضع 
قان�ون لتموي�ل االنتخاب�ات بأنها 

بدعة جديدة وُسنَّة غري صحيحة.
إج�راء  يت�م  أن  املؤم�ل  وم�ن 
االنتخابات يف نهاية ش�هر حزيران 
م�ن العام املقبل، وس�ط اختالفات 
ب�ني  املوع�د  ه�ذا  ع�ىل  مس�تمرة 
الس�لطتني التنفيذي�ة والترشيعية 
من جهة ومع الكتل السياسية من 

جهة أخرى.
م�ن جهت�ه رأى املحل�ل الس�يايس 
يونس الكعب�ي، أن »رئيس الوزراء 
وحكومت�ه  الكاظم�ي  مصطف�ى 

يتعاملون مع جمي�ع امللفات وفق 
سياس�ة »اإلح�راج« التباعه�ا مع 
مجل�س النواب خصوصا يف امللفات 
الحساس�ة واملعق�دة كم�ا حص�ل 
رهن�ت  عندم�ا  الروات�ب  مل�ف  يف 
إطالقه�ا بقانون االق�راض، ولهذا 
فه�ي تح�اول الي�وم أن تعيد نفس 
السيناريو الس�ابق يف عملية إجراء 
االنتخابات من خالل رهنها بفقرة 
غ������ري مطروق�ة يف الس�نوات 
الس�ابقة وه�����ي قضية قانون 

تمويل املفوضية«.
ل��  ترصي�ح  يف  الكعب�ي،  وق�ال 
»املراق�ب العراق�ي« إن »الحكومة 
ترقب أي تحفظ من قبل الس�لطة 
الترشيعي�ة إزاء ه�ذه اللعب�ة لكي 
تعل�ن بش�كل رصي�ح بأنه�ا غ�ري 
قادرة عىل إج�راء االنتخابات مالم 
يمرر هذا القانون، وبالتايل ستتهم 
والكت�ل  الن������واب  مجل�س 
السياس�ية بع�دم الرغب�ة بإج�راء 

االنتخابات«.
»الحكوم�ة  أن  الكعب�ي،  وأض�اف 
تح�اول رضب عصفورين بحجارة 
واح�دة م�ن خ�الل الحص�ول عىل 
أم����وال أخ����رى خارج قانون 
امل���وازن�ة االتحادي�ة م�ن جهة، 
وكذلك إح�راج الربملان أم�ام الرأي 

العام«.
وأش�ار إىل أن »هن�اك م�ن الكت�ل 
السياسية ربما ترحب بهذا الرصاع 
ب�ني الربمل�ان والحكوم�ة وذلك كي 
تحص�ل ع�ىل فس�حة م�ن الوقت 
اآلخر إلج�راء االنتخاب�ات وتتمكن 
م������ن تهيئ����ة ق���واعدها 

الشعبية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د عض�و اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة حس�ني 
العقاب�ي، ام�س الثالث�اء، ان هن�اك الكث�ري م�ن 

الفاس�دين الزالوا بمناصب رفيعة يف الدولة وال بد 
من محاسبتهم.

»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف  العقاب�ي،  وق�ال 

العراق�ي« أنه »البد من اهمي�ة تعزيز عمل اللجنة 
العلي�ا ملكافح�ة الفس�اد بخ�ربات م�ن مكات�ب 

املفتشني العامني بما يسهم بترسيع عملها«.

واضاف العقابي ان »الكثري من الفاسدين ال زالوا 
موجودي�ن يف مناصب رفيع�ة يف الدولة معربا عن 

امله بان يتم محاسبتهم«.

القانونية النيابية: الكثير من الفاسدين يتبوأون مناصب رفيعة في الدولة

تغريدة

النائب عدنان الزرفي

اإلص���اح يب���دأ بإعادة 
باالجه��������زِة  النظ���ر 
الرقابية وخاصًة »هيئة 
النزاه���ة » التي انحرف 
دورها وغاب فعلها في 
رقاب���ِة االداء الحكومي 
لمصالح  ُتدار  واصبحت 
فئوي���ة ضّيق���ة رغ���م 
االمتيازات التي يتمتع 

بها موظفوها.

دعوات برلمانية الى ضمان تحقيق السيادة 
وإخراج القوات األميركية

الكعبي: قانون جرائم المعلوماتية هدفه حماية 
خصوصية المواطن ومعلوماته االلكترونية

االنواء الجوية: امطار 
على الجنوب لعدة ايام 

اشدها في البصرة

املراقب العراقي/ بغداد...
مجل�س  رئي�س  نائ�ب  أك�د 
النواب حس�ن كري�م الكعبي، 
ان قانون جرائ�م املعلوماتية 
الني�������ابي  بتعديل����ه 
املواط�ن  لحماي�ة  ع  س�يرشرّ
خص���وصيت�ه  وحف����ظ 
معل��ومات�ه  وتأمي������ن 

االلكرونية.
الكعبي جلس�����ة  وت�رأس 
عن�وان  تح����ت  نقاش�ية 
ب�ني  املعلوماتي�ة  )جرائ�م 
والتعديالت  الحكوم�ي  النص 
النيابي�ة( بمش�اركة رئي�س 
لجن�ة األمن والدف�اع النيابية 
محمد رض�ا وعدد من اللجان 
املختص�ة، وحضور  النيابي�ة 
ممثيل مجلس القضاء االعىل، 
وهيئة املستش�ارين يف رئاسة 
الدول�ة  ومجل�س  ال�وزراء، 
العراقيني،  الصحفيني  ونقيب 
العراق�ي  وش�بكة اإلع���الم 
)رئي�س مج���ل�س االمن�اء 

ورئي�س الش�بكة(، وممث�يل 
وزارات الداخلي�ة واالتصاالت 
االم�ن  وجه�از  والثقاف�ة، 
الوطن�ي ومستش�ارية االمن 
القوم�ي، وممثل هيئة االعالم 
األم�م  وبعث�ة  واالتص�االت، 
املتحدة وعدد من االكاديميني 

واالعالميني«.
الكعب�ي ان »م�رشوع  وأك�د 
املعلوماتي�ة  جرائ�م  قان�ون 
بتعديله الني�����ابي املقرح 
مكافح�ة  )قان�ون  بعن�وان 
االلكروني�ة(  الجريم�����ة 
ع لحماية أمن املواطن  سيرشرّ
وحف�ظ خصوصيت�ه وتأمني 
االلكروني�ة  معلومات�����ه 
بعي�دا ع�ن املخاط�ر م�ن اية 
ع�ىل  مش�ددا  كان�ت،  جه�ة 
الن������واب لن  ان مجل�س 
ال  قان�ون  بترشي�ع  يم�ي 
الع���راقي  الف���رد  يحم�ي 
واملجتمع م�ن الته����ديدات 

االلكرونية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
توقع املنبئ يف هيئة األن�واء واألرصاد الجوية 
اركان عب�د الله ان تش�هد املنطق�ة الجنوبية 
حال�ة ممط�رة رعدية تراوح ب�ني خفيفة اىل 
متوس�طة مصحوبة بعواصف احيانا وتكون 

شدتها يف البرصة.
وق�ال عب�د الله، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 
الوس�طى س�تكون  »املنطق�ة  إن  العراق�ي« 
االج�واء ممطرة فيها بش�كل متوس�ط اليوم 
وغدا فيما تتحس�ن حالته�ا الجوية الخميس 

املقبل«.
واض�اف، انه »بينما تس�تمر الحال�ة املمطرة 
املصحوبة بالعواصف الرعدية احيانا يف عموم 
املنطقة الجنوبية حتى نهاية االسبوع وتكون 

شديدة يف محافظة البرصة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
الكت�ل  مختل�ف  م�ن  ن�واب  دع�ا 
السياس�ية، اىل ضمان تحقيق سيادة 
الع�راق وإخ�راج الق�وات األمريكي�ة 
وحف�ظ كرام�ة املواط�ن العراق�ي يف 

الداخل والخارج.
وق�ال النائب ع�ن كتلة ب�در النيابية 
كريم املحمداوي، ان »ضعف الحكومة 
وراء االس�تهانة بسيادة العراق ومنع 
مواطنيه من دخول االمارات«، مشددا 
ع�ىل »رضورة اتخ�اذ ق�رار حكومي 
إزاء الت�رصف االماراتي والتجاوز عىل 

األعراف الدولية«.

صب�اح  النائ�ب  ش�دد  جهت�ه،  م�ن 
تحق�ق  رضورة  »ع�ىل  الس�اعدي 
الس�يادة من خالل ع�دم التواطؤ مع 
الوجود األمريكي، وتفعيل املس�ائالت 

الربملانية بهذا الشأن«.
اىل ذل�ك اك�د عض�و لجن�ة العالق�ات 
الفاي�ز،  عام�ر  النيابي�ة  الخارجي�ة 
ان »الع�راق ل�م يع�د بحاج�ة القوات 
األمريكي�ة وخاصة يف مج�ال محاربة 
اإلره�اب، اذ ينبغي حس�م ه�ذا االمر 
خاص�ة ان هن�اك غم�وض يف االعداد 
الحقيقية للقوات األمريكية املتواجدة 

داخل العراق«.

الناطق باسم الحكومة: السبت المقبل مناقشة موازنة 2021
املراقب العراقي/ بغداد...

ح�دد مجل�س ال�وزراء، ام�س الثالثاء، يوم الس�بت 
املقب�ل موع�دا لعق�د الجلس�ة املخصصة ملناقش�ة 

مرشوع قان�ون موازنة 2021.وقال املتحدث باس�م 
مجل�س ال�وزراء وزي�ر الثقاف�ة والس�ياحة واالثار 
حس�ن ناظم، يف مؤتمر صحف�ي إن »الكاظمي وجه 

الوزراء بحشد اإلمكانيات لتحقيق املطالب املرشوعة 
ألهايل ذي قار«.واضاف أن »الحكومة ماضية بإجراء 

االنتخابات يف موعدها املحدد«.

املراقب العراقي/ نينوى...
أعلنت وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية، امس 
الثالث�اء، إلق�اء القبض ع�ىل إرهاب�ي كان يعمل ضمن 
كتيبة »لالنغماسيني« تابعة لجماعات داعش االجرامية 

يف محافظة نينوى.
وقالت الوكالة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
منه، إن »مف�ارز وكالة االس�تخبارات املتمثلة بمديرية 
اس�تخبارات نين�وى يف وزارة الداخلي�ة، تمكن�ت م�ن 
الق�اء القبض عىل االرهابي املكن�ى )ابوجهاد( املطلوب 
وف�ق احكام امل�ادة 4 إرهاب النتمائ�ه لعصابات داعش 

االرهابية«.
وأضافت أن اإلرهابي املعتقل »عمل بما يسمى كتيبة ابو 
عبيدة الجراح )لالنغماسيني( وهو انتحاري يف عصابات 

داعش اإلرهابية«.
وأش�ارت الوكال�ة إىل أنه ت�م »اتخذت بحق�ه االجراءات 

القانونية اصوليا إلكمال أوراقه التحقيقية«.

املراقب العراقي/ دياىل...
الش�عبي،  الحش�د  أعل�ن 
امس الثالث�اء، عن اطالقه 

عملية أمني�ة لتعقب فلول 
ش���رق  ش�مال  داع�ش 

محافظة دياىل.

وق�ال بيان إلعالم الحش�د 
»املراقب  تلق�ت  الش�عبي، 
العراقي« نس�خة منه، إنه 
»رشع اللواء األول يف الحشد 
بعملية  الثالثاء،  الش�عبي، 
أمنية لتعق�ب فلول داعش 
يف مناط�ق ش�مال خانقني 
ومنطق�ة ع�يل الس�عدون 
وأحمد هالل ش�مال رشق 

محافظة دياىل«.
وأضاف البيان ان »العملية 
األم�ن  تعزي�ز  اىل  ته�دف 
أوكار  وتدمري  واإلس�تقرار 
والقب�ض ع�ىل  االره��اب 
املطل���وب�ني وتس�ليمهم 

للعدالة«.

االستخبارات تعتقل 
»انغماسيا« يف نينوى

الحشد الشعيب يطلق عملية أمنية 
لتعقب فلول داعش يف دياىل

ين
ألم

ط ا
شري

ال

بالــوثيقـة

برلمان���ي يط��الب بإع������ادة النظ���ر 
الخاص���ة بتعيين  التعليم���ات  ف���ي 

الثاثة األوائل.
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االربعاء 2 كانون األول  2020 العدد 2472 السنة العاشرة

كش�ف مدير مديرية الش�باب والرياضة يف محافظة االنبار عماد املش�هداني ، عن 
وجود ملفات فس�اد م�ايل واداري يف الية عم�ل املديرية املعنية .وقال املش�هداني ، 
إن�ه “يف حال فتح ملفات الفس�اد املايل واالداري يف مديرية الش�باب والرياضة فان 
جه�ات متنفذة كبرية س�وف يطالها القان�ون والكل يخىش من فت�ح هذه امللفات 
الت�ي تدار من قبل مس�تفيدين من عمليات تأجري مح�ال تجارية ومالعب رياضية 
اس�تحوذ عليه�ا متنفذين ولم يتجرأ اي من املس�ؤولني منذ نح�و 17 عام من فتح 
هذه امللفات خوفا عىل مناصبهم “.واضاف ان” مديرية الشباب والرياضة ال تمتلك 
نثرية مالي�ة وهذا غري وارد يف انظمة الدوائر الحكومية ناهيك من ان املديرية ليس 
لديها دعم مادي من قبل وزارة الشباب والرياضة او من قبل الحكومة املحلية مما 
يعي�ق عملية االرتقاء بالواقع الريايض يف ظ�ل عدم قدرتنا عىل تلبية مطالب الفرق 
الشعبية وتزويدهم بالتجهيزات الرياضية عند اقامة البطوالت الرياضية”.وأوضح 
املش�هداني، أن “مديرية الشباب والرياضة يف االنبار اس�تحصلت موافقة املحافظ 

عيل فرحان الدليمي لتأجري كافة املالعب الرياضية “.

مسؤول محلي يكشف عن ملفات فساد 
بمديرية شباب ورياضة في االنبار

علن م�رف الرافدين ، عن اجراءات�ه القانونية ضد متلكئي 
قروض السيارات وذلك للحفاظ عىل املال العام.

وق�ال املكتب االعالم�ي للمرف يف بي�ان ، ان “املرف اتخذ 
االج�راءات القانونية واالدارية بحق املقرتضني املتلكئني الذين 
تخلفوا عن تس�ديد ما بذمتهم من اقس�اط ش�هرية لقروض 

السيارات فضال عن حجز رواتب الكفالء”.
واك�د املرف “وجود لجان ملتابعة تنفي�ذ الرشوط القانونية 
الت�ي من ش�أنها اس�تحصال دي�ون املرف واج�راء جوالت 
ميدانية ع�ىل الفروع ملتابعة ذلك”.وأش�ار البي�ان اىل أنه “تم 
نرش الوجبة االوىل من اس�ماء املتلكئني لقروض السيارات عىل 

وسيتم الحاق االسماء االخرى يف وجبات الحقة”.

الرافدين يعلن اجراءاته القانونية 
االقت�صاديبحق متلكئي قروض السيارات

تراجع�ت أس�عار النف�ط، ، إذ عادت 
املخ�اوف بش�أن زيادة املع�روض إىل 
الواجه�ة بع�د إرج�اء منتج�ني كبار 
محادثات بش�أن االنت�اج و يف الوقت 
ال�ذي تواص�ل في�ه جائح�ة فريوس 

كورونا تقويض الطلب عىل الوقود.
وهب�ط خ�ام برن�ت 38 س�نتا أو ما 

يعادل 0.79% إىل 47.50 دوالر للربميل و بعد 
أن هبط ما يزيد عن 1%. وتراجع خام غرب 
تكساس الوس�يط األمريكي 34 سنتا أو ما 
يعادل 0.45% إىل 45.02 دوالر للربميل، بعد 

أن نزل 0.4% يف الجلسة السابقة.
وارتفع الخامان القياس�يان نحو 27% بعد 
أن أثارت تط�ورات لقاح لكوفيد-19 اآلمال 

يف تع�اف اقتص�ادي ق�د يع�زز الطلب عىل 
الوقود.

بش�أن  محادث�ات  أوب�ك+  وأرج�أت  ه�ذا 
سياس�ة اإلنت�اج للعام املقب�ل إىل الخميس 
وفق م�ا اعلن عنه بعض املص�ادر يف اوبك، 
إذ ما زال هناك خالف بني كبار املنتجني عىل 
كمية النف�ط التي يتعني عليه�م ضخها يف 

ظل ضعف الطلب.
وكان م�ن املق�رر أن تعق�د املجموعة، التي 
تض�م منظم�ة البل�دان املص�درة للب�رتول 
»أوبك« وروس�يا وحلفاء آخرين، اجتماعها 
الي�وم الثالث�اء بع�د أن أخفق�ت نقاش�ات 
ل�وزراء م�ن دول رئيس�ية يف التوص�ل إىل 

توافق.

الحكومة تؤخر موازنة »2021« إلحراج البرلمان وتمريرها بعجالة 
ارتفاع »العجز« فيها افتراضي 

بخ�ري  فموازن�ة 2021 التب�رش 
فه�ي التض�م تعيين�ات جدي�دة 
واالق�رتاض الخارج�ي والداخيل 
أه�م فقراتها ، ويبدو أن حكومة 
الكاظم�ي من�ذ توليه�ا تفتع�ل 
االزم�ات الواح�دة تل�و األخ�رى 
ويف مقدمته�ا موض�وع الرواتب 
كونه�ا تعلم أنه املوضوع الوحيد 
ال�ذي تبتز مجل�س الن�واب من 
خالل�ه, فالكاظم�ي يراهن عىل 
قضي�ة  يف  الجماه�ري  ضغ�ط 
الروات�ب , وأم�ا عملي�ة تأخ�ري 
إرس�ال املوازن�ة فه�ي متعم�دة 

لوضع مجل�س الن�واب يف حرج 
كون الفرتة املتبقية من إرسالها 
من الحكومة إىل نهاية العام فرتة 
قص�رية وبذل�ك ضمن�ت رسعة 
إقرارها بمواده�ا الخالفية, لكن 
س�تطغي  السياس�ية  الخالفات 

عىل أجواء قراءتها يف الربملان.
اللجن�ة املالي�ة الربملانية، أكدت« 
أن »تريح�ات رئيس الحكومة 
بش�أن املوازن�ة وع�دم إقرارها، 
غري مربرة، مضيفة أن الحكومة 
تغال�ط نفس�ها يف حديثه�ا عن 
خط�ورة ع�دم إق�رار املوازن�ة، 

رغ�م أنها لم ترس�لها إىل الربملان 
وش�ددت  اآلن,  حت�ى  أساس�اً 
ع�ىل أن�ه »كان م�ن املفرتض أن 
تح�رص الحكوم�ة ع�ىل إكمال 
وإرس�اله  امل�رشوع  مس�ودة 
ن�ص  أّن  الربمل�ان، ال س�يما  إىل 
القان�ون يحدد إرس�ال مرشوع 
املوازن�ة قبل 15 أكتوبر/ ترشين 
محم�ال  ع�ام«،  كل  م�ن  األول، 
القانونية  »املس�ؤولية  الحكومة 
ج�راء تأخ�ري إرس�الها , وأبدت 
اللجنة استغرابها من »محاوالت 
الحكوم�ة رب�ط قضي�ة مرتبات 
املواطن�ني باملوازن�ة واالقرتاض، 
فم�ن املف�رتض أن يك�ون ل�دى 
الحكومة قان�ون رصف الرواتب 
يف حال عدم إق�رار املوازنة، ومن 
املفرتض أن تكون أموال الرواتب 

متوفرة.
مختص�ون أوضح�وا, أن قانون 
موازنة 2021 يفتقر إىل املشاريع 
املهم�ة، بس�بب األزم�ة املالي�ة 
التي يم�ر بها العراق فهي عبارة 
ع�ن رصف روات�ب للموظف�ني، 

وتقدي�رات الحكوم�ة أن نس�بة 
العج�ز يف املوازنة ق�درت ما بني 
35 إىل 45 ترلي�ون دين�ار, وهي 

حج�ة للحكومة يف س�بيل تمرير 
فقرة االق�رتاض , والجميع يعلم 
أن العج�ز ه�و نس�بة تخمينية, 

والحديث ع�ن إصالح اقتصادي، 
وزيادة ال�واردات املالية من قبل 
الحكومة، هو عب�ارة عن دعاية 

انتخابية مبكرة، وأنه ال يوجد أي 
تق�دم يف عمل الحكوم�ة الحالية 

لحل األزمة االقتصادية .
الخب�ري  يؤك�د  جانب�ه  م�ن 
االقتصادي الدكتور عبد الرحمن 
املشهداني يف اتصال مع ) املراقب 
موازن�ة  تأخ�ري  العراق�ي(:أن 
2021 تتحملها الحكومة ووزارة 
املالي�ة , كما أن عملي�ة قراءتها 
وإقراره�ا ستش�هد مناقش�ات 
صعب�ة , ف�كل مك�ون يس�عى 
يف  املتعلق�ة  املش�اريع  إلنج�از 
محافظات�ه , فضال عن أن هناك 
مخاوف من احتمال كون موازنة 
العام املقبل تش�به موازنة العام 
الح�ايل التي لم يتحق�ق منها أي 
منج�ز وهي نفس�ها التي اُعدت 
يف حكوم�ة عب�د امله�دي , وهذا 
س�يولد عجزا كبريا وإِْن كان عىل 
الورق فهو أمر سُيستغل لتمرير 
فق�رة االقرتاض رغ�م االعرتاض 

الربملاني.
موازن�ة  أن  املش�هداني:  وتاب�ع 
الع�ام املقب�ل تم تس�عري برميل 

النف�ط فيها ب�� 45 دوالرا , وهو 
سعر مناسب , لكن املخاوف من 
االزم�ات الت�ي تعصف بأس�واق 
النف�ط العاملي�ة , كم�ا أن ع�ىل 
الحكومة تطبيق الورقة البيضاء 
فيما يخ�ص تفعيل امل�وارد غري  
النفطي�ة وأن اليقت�ر ذلك عىل 
الرضائ�ب الت�ي تثق�ل املواطن , 
وإنما إع�ادة تفعي�ل القطاعات 
تهري�ب  م�ن  والح�د  املتوقف�ة 
العمل�ة االجنبية م�ن خالل مزاد 

العملة وبفواتري مزورة.
م�ن جهته أكد املختص بالش�أن 
يف  علي�وي  جاس�م  االقتص�ادي 
اتص�ال مع ) املراق�ب العراقي(: 
يف  الفق�رات  م�ن  الكث�ري  أن 
املوازنة، ما زالت محل خالف بني 
القوى السياس�ية، ال سيما فيما 
يتعل�ق برواتب إقليم كردس�تان 
، وموازن�ات املحافظ�ات ، فضال 
عن ملفات وفقرات أخرى تحتاج 
إىل مراجعة وتوافق س�يايس, لذا 
عملية إق�رار موازنة العام املقبل 
ستشهد رصاعات داخل الربملان .

ع���دم إرس���ال الموازنة إلى البرلم���ان رغم انقضاء 
َق الخالف���ات ما بين الحكومة  الم���دة القانونية َعمَّ
والبرلمان والذي عد االخيرة بأنها  مخالفة قانونية، 
والحديث عن تعظيم إيرادات الدولة وتصريحات 

الحكومة تصب بواد والواقع في واد آخر,

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

إطالق الجباية االلكترونية لقروض صندوق اإلسكان نهاية العام المقبل
واالس�كان  االعم�ار  وزارة  اك�دت 
والبلدي�ات الع����ام�ة ، ان مرشوع 
الجب����اي�ة االلكرتوني��ة لق�روض 
صندوق االس�ك�����ان س�ينطلق يف 
العام  الع�����راق نه���اي�ة  عم�وم 

املقبل.
صن�دوق  يف  الق�روض  مدي�ر  وق�ال 
االس�كان التابع للوزارة احمد هاش�م 
، ان “الصن�دوق ويف اط�ار العمل وفق 
برنام�ج الحوكم�ة االلكرتوني�ة الذي 
اولته ال�وزارة اهمية بالغة، فقد اطلق 
مرشوع الجباية االلكرتونية من خالل 
البن�ك املرك�زي ضم�ن خط�ة التمتة 
العملية االقراضية  ك����افة واعتماد 
البطاقة االئتمانية املرخصة من البنك 

املركزي والغاء جمي�����ع التعامالت 
النقدية مستقبال”.

وأضاف هاش�م، أن “العم�ل باملرحلة 

االوىل م�ن امل�رشوع ب�دأ مطلع ش�هر 
ترشين االول املايض يف بغداد وبش�كل 
تدريج�ي، بينم�����ا س�يتم اكتمال 

امل�رشوع نهاي�ة الع�ام املقب�ل 2021 
ليتم تطبيق�ه يف جمي���ع محافظات 

البالد”.
ولفت هاش�م اىل ان “مرشوع الجباية 
االلكرتوني�ة يه�دف اىل التخفي�ف عن 
كاهل امل����واطنني كون ذلك االجراء 
س�يغني ع���ن حض�ور  املقرتض اىل 
مق�ر الصندوق او فروع�ه اذ بامكانه 
التس�ديد الكرتونيا من خ�الل بطاقته 
االئتماني�ة العاملة بالب�الد، اىل جانب 
االلكرتون�ي  التعام�ل  ثقاف�ة  ن�رش 
املعام�الت  انج�����از  يف  والترسي�ع 
والقضاء ع�ىل الروتني والفس�اد املايل 
النات�ج ع�ن التعام�ل النق����دي، اىل 
جان�ب س�هولة اص�����دار التقارير 
واملحافظة ع�ىل حق����وق املقرتض 
م��ن خالل انش�����اء محفظ����ة 
لك������ل مق�����������رتض لدى 

الصندوق”. 

ارتفعت أسعار الذهب ، بعد أن أدت عمليات بيع كثيفة 
دفعته ألدنى مستوى يف خمسة أشهر تقريبا يف الجلسة 
الس�ابقة إىل تج�دد االهتم�ام باملع�دن األصف�ر الذي 
يمثل م�الذا آمنا يف ظل ارتف�اع اإلصابات بكوفيد-19 
مم�ا يضفي ضبابية ع�ىل اآلف�اق االقتصادية.وصعد 
الذه�ب يف املعامالت الفوري�ة 0.5 باملئة إىل 1794.95 
دوالر لألوقي�ة )األونص�ة( وربحت العق�ود األمريكية 
اآلجلة للذه�ب 0.4 باملئة إىل 1788.50 دوالر.وس�جل 
املعدن النفيس أس�وأ انخفاض شهري يف أربع سنوات  
ليهبط إىل 1764.29 دوالر لألوقية وهو أدنى مس�توى 
منذ الثاني من يوليو تموز.وربحت األس�هم اآلسيوية 
بفضل تنامي احتم�االت طرح لقاح لكوفيد-19 فيما 
من املرج�ح أن يتلقى بع�ض األمريكي�ني اللقاح قبل 
عي�د امليالد.لكن ح�االت اإلصابة بالف�ريوس تجاوزت 
1.1 مليون يف الواليات املتحدة األس�بوع املايض، فيما 
ت�درس كاليفورني�ا قيودا جدي�دة مثل إص�دار أوامر 
بالبق�اء يف املنازل مم�ا يضفي قتامة ع�ىل التوقعات 
االقتصادية.وُيعترب الذه�ب الذي ال يدر عائدا؛ تحوطا 
يف مواجه�ة التضخ�م النات�ج عىل األرجح ع�ن تدابري 

التحفيز الكبرية.

النفط يهبط مع إرجاء أوبك+ محادثاتها وتخوف من زيادة المعروض

أرقام واقتصاد

 طنا من العسل انتجته 
محافظة الديوانية وهناك 

طموحات بزيادة االنتاج من 
خالل دعم وزارة الزراعة

٦2

رقعة استكشافية تم توقيع 
عقدها من قبل وزارة النفط 

لمسحها زلزاليا وبجهود 
الكوادر الوطنية  
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أكد املستش�ار امل�ايل لرئيس ال�وزراء مظهر محمد 
صال�ح ، أن تنفي�ذ االتفاقي�ة الصيني�ة مره�ون 
بموازن�ة الع�ام 2021، مبين�اً أن تنفي�ذ االتف�اق 
العراقي الصيني قائم وبجدية واس�تعداد كبري من 

الحكومة.
وق�ال صالح ، إن “تنفيذ االتف�اق العراقي الصيني 
قائم وبجدية واس�تعداد كبري من جانب الحكومة، 
ولكنه مرهون باملش�اريع االستثمارية التي ينبغي 
اعتماده�ا ع�ىل حس�اب االتف�اق آنف�اً، وتحدي�د 
التخصيصات الس�نوية لتلك املش�اريع، ما يتطلب 
إدراج تمويله�ا يف قانون املوازن�ة العامة االتحادية 
للس�نة املقبلة 2021، كي تقرتن بمصادقة مجلس 
الن�واب من خ�الل ترشيع قان�ون املوازن�ة العامة 
للع�ام املقبل”.وأضاف أن “الني�ة تتجه ابتداًء نحو 
مرشوع النهوض بالبنى التحتية املادية التعليمية، 
أي إنش�اء الوح�دات املدرس�ية، التي تع�د جزًءا ال 
يتج�زأ من االس�تعداد للنهوض بالتنمي�ة البرشية 
لإلنسان العراقي”.وأوضح صالح، أن “هناك نقصاً 
يف األبنية املدرس�ية ال يقل ع�ن 9 إىل 10 آالف بناية 
مدرس�ية يف مختل�ف مناطق الع�راق، ومن ثم فإن 

مرشوع األبنية املدرسية املزمع تنفيذه عىل حساب 
االتف�اق العراق�ي الصين�ي، يق�ع ضم�ن النهضة 
الوطني�ة بالتعليم وبناء اإلنس�ان وتوفري الرشوط 

املوضوعية لذلك البناء”.
وكان وزي�ر التخطيط خالد بت�ال النجم، قد أكد يف 
وقت س�ابق أن “االتفاق العراقي- الصيني ال يزال 
سارياً، وخالل األيام املقبلة ستكون هناك إجراءات 
لتفعي�ل بن�ود ه�ذا االتف�اق، ال�ذي توقف بس�بب 

جائحة كورونا.

دع�ا  رئيس لجن�ة الزراع�ة واملي�اه وااله�وار النيابية 
سالم الشمري،  الثالثاء ، الحكومة إىل احرتام املزارعني 
والعمل عىل إطالق مس�تحقات املزارعني دون انتقائية 
، مبين�ا أن الحكوم�ة  ل�م تطلق مس�تحقات املزارعني 
رغ�م تضم�ني ترلي�ون و 800 ملياردين�ار يف قان�ون 

االقرتاض االخري .وقال الشمري ، إنه “سبق وان طالبنا 
برف مس�تحقات املزارعني  لعام 2019 ، 2020 لكن 
مع ش�ديد األس�ف الحكومة لم تلتف�ت التفاتة نوعية 
له�ذا القطاع امله�م”، مبينا أن “قطاع الزراعة يش�كل 
اكث�ر من 65 % م�ن محافافظ�ات الع�راق إذ ان أغلب 
املحافظات العراقي�ة هي زراعية”.وأض�اف أن “لجنة 
الزراع�ة النيابي�ة فوجئن�ا بعدم تس�ديد مس�تحقات 
املزارعني وعدم ديمومة املحاصيل االسرتاتيجية وهناك 
مس�تحقات بذم�ة الحكومة منذ ع�ام 2014 ، 2015 ، 
2016 للمحافظ�ات الغربي�ة والش�مالية”، مبين�ا أن 
لجنته “طالبت الحكومة بكتب رسمية تسديد التزامات 
املزارع�ني م�ن اج�ل تعظيم إي�رادات امل�وارد للنهوض 
بقط�اع الزراع�ة للوصول إىل االكتف�اء الذاتي يف جميع 
مفاص�ل الزراعة”.ولفت الش�مري إىل أن “تأخر رصف 
مستحقات املزارعني سيلحق رضرا اقتصاديا ومعيشيا 
يف ظ�ل األوضاع الصعبة للمزارعني”، مؤكدا أن “جميع 
املزارعني ملتزمني بتس�ديد مستحقات مالية للرشكات 

واملكاتب الزراعية”.

الزراعة النيابية تأسف الخفاق الحكومة 
بصرف مستحقات المزارعين

مستشار الكاظمي: تنفيذ االتفاقية الصينية قائم وبجدية

الكناني يدعم مبادرة البنك المركزي 
ويدعو الى التعاون النجاحها

الذهب يرتفع الى اعلى مستوى

رج�ح النائ�ب احم�د س�ليم الكناني رئي�س لجن�ة االقتصاد 
واالستثمار النيابية ، بأن تساهم مبادرة البنك املركزي العراقي 
الخاصة بأقراض املش�اريع الس�كنية والخدمي�ة والصناعية 
والزراعية يف تحريك الس�وق العراقية وتوجيهها بالشكل الذي 
يس�اهم يف زيادة االس�تثمارات املحلية.وقال الكناني يف بيان ، 
ان »البنك املركزي اطلق مبادرته يف ظروف اقتصادية استثناية 
ومعقدة كما حدد املصارف واليات الرف التي يتم من خاللها 
من�ح تلك القروض للفائات املش�مولة« ، مبين�ا انه »يجب ان 
تراف�ق اليات منح الق�روض آلية مراقبة فعال�ة وواضحة وال 
تقب�ل اللبس والتأويل يف رصف تلك االموال من قبل املقرتضني 
ملشاريع يمكن ان تعود بالفائدة لالقتصاد الوطني واملواطنني 
عىل حدا س�واء«.واضاف رئي�س لجنة االقتصاد واالس�تثمار 
ان�ه »يجب ابع�اد هذه املب�ادرة ع�ن املضاربني يف امل�ال العام 
مم�ن يدع�ون انه�م رجال اعم�ال ومس�تثمرين ك�ون هناك 
تجارب س�ابقة يف ه�ذا املجال ادت اىل هدر كب�ري يف املال العام 
واس�تغاللها من قبل منتفع�ني همهم الوحي�د تحقيق الربح 

عىل حساب تنمية االقتصاد العراقي 
فعالي�ة  اكث�ر  وجعل�ه 

االزم�ات  ملواجه�ة 
االقتصادي�ة«.
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فوضى داخل أروقة الرياض

قلق سعودي بعد فرار قادة العدوان 
وسحب األسلحة الثقيلة من مأرب

المراقب العراقي/ خاص...
خلال االيام القليلة املاضية، تواصلت 
اليمنلي  الجيلش  بلن  االشلتباكات 
واللجان الشلعبية من جهة، وعنارص 
ملن  السلعودي  العلدوان  تحاللف 
جهة أخلرى، يف الضواحي الشلمالية 
العسلكرية  لقاعدة »ماس«  الرشقية 
يف  الواقعلة  واالسلراتيجية  املهملة 
املحور الغربي ملديرية »رغوان« شمال 

غرب محافظة مأرب.
»ملاس«  قاعلدة  تحريلر  وبعلد 
املرتزقلة  اسلتهدف  العسلكرية، 
السلعوديون بشلكل متكلرر مواقلع 
الجيلش واللجان واملناطق السلكنية 
يف الجلزء الغربي من مأرب، لكن هذه 
الهجمات لم تنجلح ولم تغري املعادلة 
قلوات  ملصلحلة  املعركلة  سلاحة  يف 

تحالف العدوان السعودي.
وحلول هلذا السلياق، أشلار مصدر 
ميداني يتابع عن كثب التطورات عىل 
أطلراف قاعدة »ملاس«، إىل تفاصيل 
االشلتباكات عىل هلذا املحلور وقال: 
»قوات تحالف العدوان السعودي تنفذ 
هجماتها املضادة بدعم من املقاتات 
الحربيلة السلعودية وتحلاول اعادة 
احتلال منطقة وادي ملاس«. ووفق 
املعلوملات التلي قدمها هلذا املصدر 
امليدانلي، فإن عنلارص تابعة لتحالف 
فتلح  تحلاول  السلعودي  العلدوان 
الطريلق للوصلول إىل مداخل القاعدة 
من املحور الشمايل الرشقي من خال 
احتلال منطقة »وادي ماس« ولكنها 
فشللت يف ذلك بعدما واجهت مقاومة 
عنيفلة ملن قبلل الجيلش واللجلان 

الشعبية الذين كانوا لهم باملرصاد.
وأضاف املصدر امليدانلي: »وبالتزامن 
مع الهجملات املضادة التلي قام بها 
الشلعبية  واللجلان  الجيلش  أبطلال 
اليمنيلة ملنلع تقلد مرتزقلة تحاللف 
العلدوان السلعودي يف تللك املنطقة، 
التقلدم يف هلذا  يحاوللون مواصللة 
املحلور ملن خلال تنفيلذ عمليلات 
دقيقة وذللك من أجل طلرد ما تبقى 
من عنارص العلدوان من أطراف هذه 
القاعلدة االسلراتيجية وذللك حتلى 
ال يشلكلون خطلراً علىل هلذا املقلر 

العسكري املهم للغاية«.
وتمكلن املقاتللون اليمنيلون خلال 
الهجملات التلي اسلتهدفت عنلارص 
علىل  السلعودي  العلدوان  تحاللف 
أطلراف قاعلدة »ماس« العسلكرية، 

ملن السليطرة عىل مناطلق يف الجزء 
الغربلي ملن مديريلة »رغلوان«، وال 
سليما »السلاحل وآل رسة وغريهلا« 
بعد اشلتباكات عنيفة وتمكنوا أيضا 
ملن طلرد مرتزقلة تحاللف العدوان 

السعودي منها.
وقلال املصلدر امليدانلي: »إن أبطلال 
اليمنية  الجيلش واللجلان الشلعبية 
تمكنوا ملن صد هجملات قامت بها 
السلعودي  العلدوان  تحاللف  قلوات 
ملن املحور الشلمايل الرشقي لقاعدة 
ملاس«، مضيفلا، »أن أبطال الجيش 
واللجان الشلعبية اليمنيلة يحاولون 
مواصللة تقدمهم ملع تأمن أطراف 
قاعدة »ماس« العسلكرية واالنتقال 

إىل مركز مديرية »رغوان«.
ملديريلة  الكاملل  التطهلري  وملع 
تأملن  إىل  باإلضافلة  »رغلوان«، 
قاعلدة »ملاس« العسلكرية، سليتم 
تأمن أجزاء من الجلزء الجنوبي من 

محافظة الجلوف إىل جانلب املناطق 
»مدغلل«،  مديريلة  ملن  الشلمالية 
العلدوان  تحاللف  قلوات  وسلتكون 
السلعودي يف موقلع أضعلف. ووفق 
املعلوملات التي تم الحصلول عليها، 
يف  )الجدعلان(  قبائلل  بعلض  فلإن 
منطقة »رغلوان« تتعاون مع تحالف 
تقلدم  إلبطلاء  السلعودي  العلدوان 
الجيش واللجان يف شمال غرب مأرب، 
لكلن التطورات امليدانيلة ُتظهر أنه ال 
خيار أمامهم سوى االستسام وتغيري 
مواقعهم واالنضمام إىل قوات صنعاء.
وكشلفت تللك املعلومات علن مقتل 
وجلرح علدد ملن عنلارص تحاللف 
تللك  خلال  السلعودي  العلدوان 
االشلتباكات التلي وقعلت يف املحلور 
الغربي ملحافظة ملأرب )عىل أطراف 
رغلوان(  ومنطقلة  ملاس  قاعلدة 
وتضم قائمة القتىل أسلماء عدة قادة 
ميدانيلن منهلم »محملد االجدعلي، 

وصقلر االجدعي، ومبلارك االجدعي، 
ومحمد االجدعي، الخ«.

ووفقلاً لتللك املعلوملات، فإنله ملع 
اسلتمرار انتصارات الجيش واللجان 
الشعبية اليمنية يف تلك املحاور التابعة 
ملدينلة ملأرب، قلام تحاللف العدوان 
السعودي بسحب مجموعة أخرى من 
قواتله ومعداته من قاعلدة »تداوين« 
العسلكرية الواقعة يف شلمال املدينة 

وإرسالها إىل املناطق الحدودية.
وتكبد تحاللف العدوان السلعودي يف 
األسلابيع األخرية هزائلم ثقيلة خال 
لألنفلاس ملع  اشلتباكات خاطفلة 
الجيلش واللجلان يف املحور الشلمايل 
وفقلد  ملأرب،  ملحافظلة  الغربلي 
مرتزقلة تحاللف العدوان خلال تلك 
الكيلوملرات  علرشات  االشلتباكات 
املربعة ملن األرايض التي كانت قابعة 
تحت سيطرتهم وأجربوا عىل الراجع 

والفرار بأرواحهم من تلك املناطق.

تمكلن  االشلتباكات  تللك  وخلال 
املقاتلون اليمنيون من تطويق قاعدة 
»ملاس« املهملة واالسلراتيجية من 
ثاثلة محلاور ودخول هذا املعسلكر 
ملن  عنلارص  لكلن  االسلراتيجي، 
تحاللف العلدوان السلعودي وبدعلم 
جوي مكثف، قاموا بهجمات مضادة 
جديدة وهذه الهجمات أدت إىل نشوب 
اشلتباكات مرة أخرى يف أطراف هذه 
أبطلال  ولكلن  العسلكرية  القاعلدة 
الجيلش واللجلان الشلعبية اليمنيلة 
تمكنلوا يف نهاية املطلاف من ّصد تلك 
الهجملات واجبلار العدو علىل الفرار 

من أرض املعركة.
وعىل صعيلد متصل، كشلفت العديد 
قلادة  أن  االخباريلة،  التقاريلر  ملن 
كانلوا  السلعودي  العلدوان  تحاللف 
القاعلدة  هلذه  أن  جيلًدا  يدركلون 
العسكرية املهمة سوف يتم تحريرها 
وستكون عاجاً أم آجاً تحت سيطرة 

الجيش واللجان الشعبية اليمنية، لذا 
قاملوا خلال االيام املاضية بسلحب 
الكثلري ملن املعلدات العسلكرية من 
هلذه القاعلدة العسلكرية، لكنهم يف 
الوقت نفسه قاموا ببعض الهجمات 

املباغتة لكسب املزيد من الوقت.
ولفتلت تلك التقارير إىل أن املواجهات 
الدائلرة غلرب مدينة ملأرب، تحولت 
معركلة  إىل  املاضيلة،  األيلام  خلال 
اسلتنزاف لقلوات الرئيس املسلتقيل 
»عبلد ربه منصلور هلادي«. وأكدت 
إىل  املواجهلات  امتلداد  أن  املصلادر 
املناطلق الصحراويلة غلرب مدينلة 
ملأرب ورشقهلا، واتسلامها بالكلر 
والفلر نتيجة اشلتداد غلارات طريان 
العلدوان التي تجلاوزت الل200 غارة 
منذ منتصف األسبوع املايض، هو ما 
أدى إىل ارتفلاع الخسلائر البرشية يف 
صفلوف قوات »هلادي« التي أجربت 

من قبل الرياض عىل القتال.

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

واشنطن بوست: كذبة ترامب بشأن تزوير االنتخابات جلبت
له 150 مليون دوالر

الغارديان: الجيش البريطاني يجند 1300 مرتزق سنويًا بعضهم 
شاركوا بغزو العراق

المراقب العراقي/ متابعة...
قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف، إن اغتيال العالم النووي 
الكبري محسلن فخلري زاده عملل إرهابي جبلان ناجم عن زيلارة وزير 
الخارجية األمريكي مايك بومبيو مؤخلرا إىل املنطقة واالجتماع األمريكي 

الصهيوني السعودي باململكة.
وأضاف ظريف عىل “إنستغرام” أن “داعمي الضغوط األمريكية القصوى 
يسلعون يف آخر أيلام إدارة ترامب إىل إثارة االضطلراب يف املنطقة وتدمري 

األجواء التي قد تؤدي إىل رفع العقوبات”.
وأفاد ظريلف يف تدوينته “مع تعازينا يف االغتيلال الوحيش للعالم النووي 
البلارز يف الباد الشلهيد الدكتور محسلن فخري زاده، أود أن أشلاطركم 
نقطلة مهمة.. كما ترون يف األخبار يحاول مؤسسلو ومؤيدو السياسلة 
الفاشللة هذه األيام ممارسلة أقىص قدر من الضغط علىل األمة اإليرانية 
الشلجاعة السلتخدام األيام األخرية من نظام ترامب إلثلارة االضطرابات 

وتدمري األجواء التي تم إنشاؤها لرفع العقوبات القمعية”.
وتابلع قائلا: “تظهر رحلات بومبيو الرسيعلة إىل املنطقلة، واالجتماع 
الثاثي يف اململكة العربية السلعودية، وترصيحات نتنياهو، املؤامرة التي 
بلغت ذروتها لألسلف يف عمل إرهابي جبان يوم الجمعة واستشلهاد أحد 

كبار قادة الباد”.
ورصح بأنله “يف الوقت نفسله بدأت حملة اسلتخبارات مضلادة وحرب 
نفسلية بقيلادة نفلس املحور الشليطاني، علىل أملل كاذب يف أن تكتمل 

الخطط الرشيرة لبومبيو ونتنياهو وبن سلمان لخلق مصادرة”.
وشلدد علىل أن »السللطات اإليرانيلة واألذكيلاء للن ينخدعوا أبلدا بهذه 
الهجمات األخرية من قبل اإلرهابين الدولين واملتطرفن الصهاينة سيئي 
السلمعة وسليحافظون عىل وحدتهم مع أي أيديولوجية ومهنة لضمان 

إنجازات مقاومتهم البطولية للحرب االقتصادية بن ترامب وحلفائه«.

المراقب العراقي/ متابعة...
دعا املدير العام ملنظمة الصحة العاملية، تيدروس أدهانوم 

غيربيسوس، إىل عدم تسييس عملية البحث عن أصل فريوس 
كورونا، “ألن ذلك من شأنه أن يخلق حواجز أمام معرفة الحقيقة”.

وشدد غيربيسوس عىل “أننا نحتاج إىل معرفة أصل هذا الفريوس 
ألنه يمكن أن يساعدنا يف منع تفيش املرض يف املستقبل”، مؤكدا أنه 

“ال يوجد يشء نخفيه… نريد أن نعرف األصل وهذا كل يشء”.
وكانت وسائل إعامية صينية قالت إن الفريوس كان موجودا يف 
الخارج قبل اكتشافه يف مدينة ووهان الصينية، مشرية إىل وجود 

كورونا عىل عبوات أغذية مجمدة مستوردة من الخارج وأوراق 
علمية وأن الفايروس كان منترشا يف أوروبا العام املايض.

ظريف: اغتيال فخري زاده ناجم
 عن االجتماع األميركي - الصهيوني 

في السعودية

الصحة العالمية تدعو 
لـ »عدم تسييس« أصل كورونا

المراقب العراقي/ متابعة...
صلادق مجللس الشلورى اإليراني، 
الثاثلاء، بأغلبية أصوات النواب عىل 
قانون اإلجراءات االسراتيجية لرفع 

العقوبات.
وأقر املجلس خال االجتماع املفتوح 
علىل الخطلوط العريضلة لقانلون 
إللغلاء  االسلراتيجية  “اإلجلراءات 
العقوبات” وصيانة مصالح الشعب 

اإليراني.
االسلراتيجي  القلرار  هلذا  وُيللزم 
منظملة الطاقلة الذريلة اإليرانيلة 
بإنتاج ما ال يقل عن 120 كيلوجراما 
من اليورانيوم بتخصيب 20٪ سنوياً 
الشلهيد علي محملدي  يف منشلأة 
فوردو وتخزينه خال شلهرين من 

بدء اعتماد هذا القانون.

التلزام  القانلون علىل  كملا ينلص 
منظملة الطاقلة الذريلة بالبلدء يف 
تركيلب وحقن الغاز وإثراء وتخزين 
ملن  املناسلبة  الدرجلة  إىل  امللواد 
التخصيب يف غضون 3 أشهر مع ما 
ال يقل عن 1000 جهاز طرد مركزي 

يف منشلأة نطنلز وإعلادة تصميلم 
وتحسلن مفاعل املاء الثقيل يف آراك 

بقدرة 40 ميغاواط.
الحكومة  اللزام  القانون  ويتضملن 
الرقابلي ملفتيش  الوصلول  بتعليلق 
الذريلة  للطاقلة  الدوليلة  الوكاللة 

بعلد  ملا  إىل  اإليرانيلة  املواقلع  اىل 
الربوتوكول اإلضايف بموجب االتفاق 
يف غضلون شلهرين ملن سلن هذا 
القانلون إضافلة إىل الزامهلا بوقف 
التنفيذ الطوعي للربوتوكول اإلضايف 
املرصفيلة  العاقلات  تعلد  للم  إذا 
اإليرانية يف أوروبا وكمية مشرياتها 
ملن النفلط ملن إيلران إىل الظروف 
الطبيعية واملرضية بعد 3 أشلهر من 

تبنيه.
ويشلري القانلون إىل أنله إذا علادت 
األطراف املقابللة يف االتفاق النووي 
للوفاء بالتزاماتها بعد 3 أشلهر من 
سلن هلذا القانلون فلإن الحكومة 
ملزمة بتقديم اقراح للعمل اإليراني 
املتبادل للعلودة إىل التزامات االتفاق 

أمام الربملان.

البرلمان اإليراني يقر قانون اإلجراءات االستراتيجية لرفع العقوبات

األمم المتحدة تطلق نداًء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دوالر
المراقب العراقي/ بغداد...

شلف تقريلر لصحيفلة الغارديلان 
ثمانيلة  ان  الثاثلاء،  الربيطانيلة، 
عنلارص من قداملى مرتزقلة جزر 
فيجي يف الجيش الربيطاني ساهموا 
يف غلزو العراق وافغانسلتان رفعوا 
دعوى قضائية يف املحكمة العليا بعد 
عدم منحهلم الجنسلية الربيطانية 
وإخطارهم بانتهاء تاشلرياتهم بعد 

ترسيحهم من الجيش.
ونقل التقريلر أن ”املرتزقة الثمانية 
هلم جزء ملن علدد كبري كانلوا قد 
غادروا الباد بعد انتهاء التأشلريات 
الخاصلة بهم، فيملا قلال الثمانية 
للمحكملة العليلا انهلم يحاوللون 
إلغاء ملا يقولون عنله إنها أخطاء 
بريوقراطيلة تركتهلم كمهاجريلن 
غلري رشعيلن يف البلد اللذي خدموا 

فيه من قبل، وأنهم لم يتم إخطارهم 
بالطريقلة القانونيلة للحصول عىل 

الجنسية”.
”الجيلش  ان  التقريلر  وأضلاف 
الربيطانلي يجنلد بنشلاط عنارص 
من جلزر فيجلي للعملل كمرتزقة 
ضمن صفلوف الجيش حيلث يبلغ 
علدد املجنديلن من تللك الجزيرة يف 
املحيط الهلادىء حاليا حوايل 1300 

عنرص“.
وتابلع أن ”أولئلك الذيلن يخدمون 
مللدة اكثر ملن اربلع سلنوات دون 
عيلوب خطلرية يحلق لهلم العيش 
والعملل يف اململكلة املتحلدة، لكلن 
معظم املحاربلن القدامى افرضوا 
أن العملية كانلت تلقائية وواجهوا 
الورقيلة  املراجعلات  يف  صعوبلة 

باإلضافة إىل الرسوم املتضمنة”.

المراقب العراقي/ متابعة
بوسلت  واشلنطن  لصحيفلة  تقريلر  كشلف 
االمريكيلة، أن الرئيلس املنتهية واليتله دونالد 
ترامب تلقى تدفقا هائا يف التربعات من خال 
الطعن يف نتائج السلباق الرئلايس لعام 2020، 

الذي فاز به الرئيس املنتخب جو بايدن”.
وذكلر التقريلر أن ”الكذبة السياسلية لرامب 
جمعلت لله مبللغ 150 مليلون دوالر منذ يوم 
االنتخابات، باسلتخدام عاصفة من املناشدات 

املضلللة حلول االنتخابلات حيث تلم الحصول 
عىل هلذه املعلوملات من خال سلجات جمع 
التربعات التلي تم تحديدها خال الحملة، نقاً 

عن أشخاص عىل دراية بتلك املساهمات”.
واضاف أن ”تدفق التربعات السياسية هو أحد 
األسلباب التي تجعلل ترامب وبعلض الحلفاء 
يميللون إىل مواصللة الهجلوم القانوني حيث 
ركزت الحمللة الخاطفة عىل الشلؤون العامة 
باسلتخدام مزاعلم ال أسلاس لهلا ملن تزوير 

االنتخابلات، حتى مع فشلل محاوالتهم مراًرا 
وتكلراًرا يف املحكملة وملع اسلتمرار الواليات 
الرئيسلية يف املصادقة عىل انتصلارات الرئيس 

املنتخب جو بايدن“.
وتابلع أن ”الكثري من األموال التلي تم جمعها 
منذ االنتخابات من املرجح أن تذهب إىل حساب 
للرئيس الستخدامه يف األنشطة السياسية بعد 
تركله ملنصبه ، يف حلن أن بعض املسلاهمات 

ستذهب إىل ما تبقى من املعركة القانونية”.
المراقب العراقي/ متابعة...

شلنت قوات االحتال الصهيوني، الثاثاء، حملة 
اعتقاالت واسلعة طالت شلباناً فلسطينين من 

محافظات الضفة والقدس املحتلتن.
وأفلادت مصادر فلسلطينية، أن قوات االحتال 
اقتحملت مخيم باطة رشقلي نابلس واعتقلت 

أسريا محررا من منزله يف حارة الكعبي يف وسط 
املخيلم. كملا اقتحمت بللدة بيت دجلن رشقي 
نابللس واعتقلت أسلريا محررا ملن منزله وهو 

شقيق األسري منذر املحكوم بالسجن املؤبد.
كما اعتقل العدو شلابا من مدينة سللفيت بعد 
اقتحلام منزله. ويف القلدس، اعتقل جنود العدو 

أحد الشلبان عىل حاجز الزعيم إضافة اىل شابن 
من قرية العيسلاوية يف القدس املحتلة، وشلاب 

من منزله يف حي رأس العامود.
واندلعت فجراً مواجهاٍت بن شّبان وقوات العدو 
بمنطقلة الخربلة األثريلة يف بلدة تقلوع جنوب 

رشق بيت لحم.

المراقب العراقي/ متابعة...
أطلقلت األملم املتحلدة، الثاثلاء، نلداء لجمع 
مساعدات بقيمة 35 مليار دوالر يف العام 2021، 

للتصدي لتداعيات جائحة فريوس كورونا.
وأشلار  تقريلر لألملم املتحلدة حلول األوضاع 
الطارئلة يف العاللم للعلام 2021، إىل أن نحلو 
235 مليونلا يف العالم، سليحتاجون إىل نوع من 
املسلاعدة الطارئلة يف العلام املقبلل، أي بزيادة 

تقريبية بنسبة 40٪، مقارنة بعام 2020.
وأكد مساعد األمن العام لألمم املتحدة للشؤون 

اإلنسلانية واإلغاثة، مارك لوكلوك، أن »الزيادة 
ناجمة كليا، تقريبا بسبب فريوس كورونا«.

نعرضهلا،  التلي  »الصلورة  لوكلوك:  وأضلاف 
هلي األكثلر كآبلة، وقتامة عىل اإلطلاق، حول 

االحتياجات اإلنسانية يف الفرة القادمة«.
وأوضلح التقريلر أن »العلام املقبلل سليكون 
واحلد من بن 33 شلخصا، بحاجة ملسلاعدة«، 
وشلدد عىل أنه إذا كان جميع هؤالء األشخاص 
يعيشون يف بلد واحد، فسيكون خامس أكرب بلد 

يف العالم.

قوات االحتالل تشن حملة مداهمات واعتقاالت بالضفة والقدس
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تتميَّز مختلف جيوش العالم النظامية بضّمها ما يعرف بـ«جنود االحتياط«، وهم الجنود الذين أنهوا مدة 
الخدمة العسكرية اإللزامية أو خرجوا من الخدمة ألسباب مختلفة، وعادوا لممارسة حياتهم الطبيعية، ولكن 

سة العسكرية للدولة عند حصول أّي حالة طارئة أو كارثة وطنّية أو  يمكن استدعاؤهم لاللتحاق بالمؤسَّ
د البالد. حرب تتهدَّ

بقلم/محمد زكريا عباس
�س حزب الل�ه خالل ثمانيني�ات القرن  من�ذ أن تأسَّ
امل�ايض، م�ن أج�ل مقاوم�ة االجتي�اح واالحت�الل 
اإلرسائي�ي للبن�ان، الزم�ه أم�ر أس�ايس يف بنيت�ه 
التنظيمّي�ة، وه�و وج�ود ق�وات رديف�ة ملقاتلي�ه 

األساسيني أُطلَق عليها اسم »قوات التعبئة«.
من هم أفراد »قوات التعبئة« يف املقاومة؟:

من ناحية التعريف العام، هم أفراد ينتمون تنظيمياً 
بش�كل تطوّع�ي إىل حزب الل�ه، ويحمل�ون الخلفية 
املصال�ح  اإليديولوجي�ة نفس�ها، ويعمل�ون يف كل 
املدنية داخل لبنان )منهم املزارع واملهندس والطبيب 
البن�اء واملوظ�ف واألس�تاذ والطال�ب...(،  وعام�ل 
ويلتحقون باملقاومة خالل شّن العدو اإلرسائيي أّي 

حرب عىل لبنان أو عند وجود أي خطر يتهّددها.
بحس�ب إعالم العدو اإلرسائيي والعديد من التقارير 
األجنبي�ة واملحلي�ة، ف�إنَّ ع�دد »ق�وات التعبئة« يف 
املقاوم�ة يرتاوح بني 40 و60 ألف فرد يتوزعون عىل 
مختل�ف امل�دن والق�رى اللبنانية الت�ي يتواجد فيها 

حزب الله بشكل خاّص.
يف عمق فلس�فة وجود مكّون »ق�وات التعبئة« الذي 

أّس�س مفهومه اإلم�ام الخميني، فإن�ه ينطلق من 
اإليمان واالعتقاد بالق�درات العظيمة التي يمكن أن 
تنتجها الش�عوب. كما َيِصف الس�يد ع�ي خامنئي، 
أفراده�ا بأنهم »كن�ٌز من الله«، و«تعب�ٌر عن النقاء 

واإلخالص والبصرة والنضال«.
ومن أهّم تجلي�ات اإلخالص والنقاء ال�ذي يتمّيز به 
أف�راد التعبئة، أنه�م يقدمون التضحي�ات من دون 
أي مقاب�ل م�ادي؛ التضحية بأوقاتهم عىل حس�اب 
التضحي�ة  وعياله�م،  أطفاله�م  وراح�ة  راحته�م 
ة التي يكدحون للحصول  بمنازلهم وأموالهم الخاصَّ
عليها، وصوالً إىل التضحية بأنفس�هم يف سبيل الله، 

وهي أرقى وأرفع مستويات البذل والعطاء.
إنَّ مي�دان عمل »قوات التعبئة« ال يقترص عىل العمل 
العس�كرّي فحس�ب، فه�و يدخ�ل يف كّل املج�االت، 
السياس�ية واالقتصادية واالجتماعي�ة والصحية... 
وه�و يض�م الّنس�اء كم�ا الرّج�ال. وتتميَّ�ز »قوات 
التعبئة« لدى املقاومة يف لبنان بأنها تضّم كل الفئات 
العمرية، فرتى فيها الفتى الصغر والّشاب والّشيخ 
الكبر املستعد لتخضيب شيبته بدمه يف »يوم األمر«.
الس�ند األس�ايس  التعبئ�ة«  لطامل�ا كان�ت »ق�وات 

للمقاوم�ة يف قتالها مع الع�دو اإلرسائيي، من حيث 
انتشارها عىل املحاور والجبهات وخطوط التماس يف 
جنوب لبنان خالل الثمانينيات والتسعينيات وصوالً 

إىل التحرير يف العام 2000.
ويف حرب تموز 2006، لّبت هذه القوات نداء الواجب، 
فالتحق�ت بمراك�ز املقاوم�ة ع�ىل ط�ول الس�احة 
اللبناني�ة، من بلدة »عيتا الش�عب« الت�ي دافع فيها 
»أفراد التعبئة« بكّل بس�الة ومنعوا العدو االرسائيي 
م�ن دخولها، وص�والً إىل الكث�ر من ق�رى الجنوب 
اللبناني والش�وف وعالية والضاحية وبروت وجبيل 

والبقاع بأكمله، فكان منها الكثر من الّشهداء.
ما يمكن الحديث عنه اليوم هو التطّور النوعي الّذي 
تراكمه »قوات التعبئة« ع�ىل كّل الّصعد، وخصوصاً 
عىل املس�توى العس�كري. ه�ذه الق�وات ال تهدأ من 
حيث اإلع�داد الثقايف واملعنوي والتدريب العس�كري 
املستمر، فكيف إذا أضيفت إىل سجلّها تجارب نوعية 
وفريدة دامت لعدة س�نوات، من خالل مشاركتها إىل 
جانب التش�كيالت النظامية للمقاومة يف سوريا ويف 

السلسلة الرشقية الحدودية للبنان؟!
لقد كش�ف لنا وثائق�ي »أرسار التحرير الثاني« هذه 

املرة بش�كل مبارش بعض�ًا من القدرات العس�كرية 
النوعي�ة التي تمتلكه�ا »قوات التعبئ�ة«، من قيادة 
العملي�ات الهجومية بمس�تويات دني�ا وعليا، ومن 
جرأة وشجاعة يف التقدم واالقتحام، ومن إرصار عىل 
تنفيذ املهمة حد الش�هادة، مثلما ش�اهدنا يف عملّية 

اقتحام مرتفع »ضهر الهوة« يف جرود عرسال.
فع�ل  يمكنه�ا  والبص�رة  والّنق�اء  اإلخ�الص  إنَّ 
املس�تحيل، وهو ما يمّيز »قوات التعبئة« عن غرها 
من القوات واالحتياط لدى الكثر من الجيوش، وهو 
م�ا يجعلها تمتل�ك إرادة قتال من أق�وى اإلرادات يف 
العال�م، كما يجعلها مس�تعدة وجاهزة ملنازلة أعتى 

الجيوش، من أمركا و«إرسائيل« وغرها.
م�ا يمك�ن التنّبؤ ب�ه هو أنَّ ه�ذه الق�وات املخلصة 
س�تكون ال�ّدرع الّتي تق�ف يف وجه أّي ع�دوان عىل 
لبنان أو عىل محور املقاومة، س�واء كان تكفرياً أو 
إرسائيلياً أو عىل شكل تحالف غربّي عربّي، وستكون 
الكتف الّذي تس�تند إليه قوات الرضوان الهجومية يف 

الدخول إىل فلسطني.
لقد استطاعت »قوات الّتعبئة« أن تكون الكنز الثمني 

والجيش االحتياطّي الكبر للمقاومة وبكّل جدارة.

بقلم/محمد محمد السادة 
ُع�رف اليم�ن ع�ىل م�ّر العص�ور باس�م »اليم�ن 
الّس�عيد«، نظراً إىل تراكم ثقافة الّسالم والّتسامح 
فيه، وُس�مي »مقربة الغزاة«، لكونه عصياً عىل أّي 
غزو أجنبي، كما سّماه األتراك »مقربة األناضول«، 
فق�د كان�ت خس�ائرهم البرشّي�ة في�ه تع�ّد أكرب 
الخسائر بالّنسبة إىل أّي قوة غازية حاولت احتالل 
اليم�ن، فالوثائ�ق الرتكّية الرس�مية ُتش�ر إىل أّن 
300 أل�ف جندي وضابط وقائد م�ن جيش الدولة 

العثمانية قتلوا يف اليمن.
ل�ذا، ال غراب�ة يف أنَّ مقابره�م منت�رشة عىل طول 
املناط�ق الش�مالية والغربي�ة والوس�طى لليم�ن. 
واب إذا ما ُقلن�ا إّن هزيمة األتراك  وال ُنجان�ب الصَّ
يف اليم�ن كان�ت ُمقّدم�ة لتف�ُكك وانهي�ار الدولة 
العثمانية التي اس�تنزفت جزءاً كب�راً من قدراتها 

يف اليمن.
ويف 18 ترشي�ن الثاني/نوفم�رب الج�اري، ن�رشت 
صحيف�ة »ين�ي ش�فق« الرتكيَّ�ة مق�االً لياس�ني 
أقطاي، مستش�ار الرئيس الرتكي، بعنوان »نظرة 

تركي�ا إىل اليمن يف ضوء تجربتها يف ليبيا وأذربيجان 
والصومال«، ُيش�يد فيه ب�دور بالده يف ال�دول التي 
لت فيها، محاوالً إس�قاط ذلك الدور عىل اليمن،  تدخَّ
ث�م ينتقل إىل مهاجمة ما ُيس�مى »عاصفة الحزم« 
الَّت�ي كانت بالده عىل علم ُمس�بق به�ا، بل وقدَّمت 
الدعم للرياض، ليّتضح ألنقرة يف ما بعد عدم صواب 

موقفها ودعمها لتحالف العدوان عىل اليمن.
وينتقد أقطاي، فش�ل التحالف السعودي اإلماراتي 
وسياس�ته يف إضعاف اليمن، وه�ي التي تقوم عىل 
الّتعامل مع جميع األط�راف اليمنيني كأعداء وعدم 
تمكينهم من التحاور يف ما بينهم، ويقول إّن السبيل 
الوحي�د لتحقيق االس�تقرار يف اليمن ه�و االعرتاف 
ب�كّل رشائح الش�عب اليمن�ي، وفت�ح الطريق أمام 
حوار من شأنه أن يجلب السالم، ولكنَّ أقطاي ختم 
مقاله بتعّصب فج وتناقض نسف كّل ما طرحه عن 
الس�الم يف اليمن، قائالً: »إّن النظر إىل حزب اإلصالح 
يف اليم�ن باعتباره عدواً، يعن�ي القضاء عىل جميع 

الرشائح يف اليمن وجلب شعب آخر من الخارج«.
اخت�زال أقط�اي لجمي�ع رشائح الش�عب اليمني يف 
حزب جلب لنفس�ه الع�داء، ومبارك�ة العدوان عىل 
اليمن، ينّمان عن جهل وإس�اءة إىل الش�عب اليمني 
وإىل العالق�ات اليمنية - الرتكي�ة، وُيعرب عن ثقافة 
إقصائي�ة ألقط�اي، وه�ي الثقاف�ة نفس�ها لحزب 
»اإلص�الح« ال�ذي يدَّعي تمثيل اليم�ن والدفاع عنه، 
يف الوق�ت ال�ذي يبيع ك�وادره للخ�ارج يف صفقات 
مش�بوهة، فيما كان األجدر به وهو يتلقى هزائم يف 

ما تبقى من الجبهات، وال سيما يف مأرب، االحتفاظ 
بُمقاتلي�ه للدف�اع عما يّدعيه، بدالً من إرس�الهم إىل 

ليبيا كمرتزقة لرتكيا! 
كم�ا تق�وم قياداته بنه�ب أم�وال الش�عب اليمني 
املُتحصل�ة من عائ�دات النفط والغ�از وتهريبها إىل 
الخ�ارج، فقد تمّكنت قيادات ح�زب »اإلصالح« من 
وضع اليمن يف املرتبة التاسعة بني الدول األكثر رشاء 
للعق�ارات يف تركيا، برشاء أكثر من 2200 ألف عقار 
وتأسيس 164 رشكة حتى نهاية العام 2019، وفق 
تقرير معهد اإلحصاء الرتكي. وقد نال املسؤولون يف 

الحزب الحصة األكرب يف تلك االستثمارات.
يأتي هذا املقال يف إطار توّجه تركي إعالمي وسيايس 
ُمس�تفّز تج�اه اليم�ن، يرتب�ط بالفت�ور الحاص�ل 
يف عالق�ات أنق�رة بالري�اض وأبو ظبي، مس�تثمراً 
ورق�ة ح�زب »اإلص�الح« املُصنف جماع�ة إرهابية 
من قب�ل النظامني الس�عودي واإلمارات�ي، رغم أنه 
تصنيف مؤقت يس�تجيب لدواٍع مرحلية بالنسبة إىل 
الس�عودية، فعالقة »اإلصالح« بالنظام السعودي ال 
انفكاك لها. ومهما بلغت عالقته برتكيا، فإنها تظّل 
ثانوي�ة أم�ام عالقته بحاضن�ه التاريخ�ي »النظام 
السعودي«، الذي يعترب الحزب ركيزة رئيسة لنفوذه 

يف اليمن. 
ورغ�م محاوالت اإلع�الم الرتكي تهيئة ال�رأي العام 
الداخي لنوع من التدّخل يف اليمن، فمن الّصعب عىل 
الّش�عب الرتكي تقُبل تكرار التجربة املريرة لجيشه، 
والت�ي ال تزال ح�ارضة يف ذاكرت�ه ويف أغاني الرتاث 
الرتك�ي. »إعادة ضبط السياس�ة الخارجية الرتكية 

تجاه اليمن«
طموح�ات إردوغ�ان التوس�عية املرتبط�ة باملايض 
العثمان�ي تدف�ع به إىل التدخل يف الش�ؤون الداخلية 
لل�دول، فس�وريا مث�ال حي لع�دوان ترك�ي ينتهك 
الس�يادة ويرتك�ب الجرائ�م بح�ق أبن�اء الش�عب 

السوري العزيز. 
وأصبحت السياسة الخارجية الرتكية، وفقاً للتقرير 
الص�ادر عن مفوضي�ة االتح�اد األوروبي يف ترشين 
األول/أكتوبر 2020، تّتسم بالعدائية بشكل متزايد، 
بما ُيهدد الس�لم واالس�تقرار يف املنطقة. لذا، صوَّت 
الربمل�ان األوروب�ي يف 26 نوفمرب/ترشي�ن الثان�ي 
الج�اري ع�ىل اتخ�اذ عقوبات ض�د تركي�ا، رداً عىل 
سياس�اتها العدائية تجاه ق�ربص واليونان، إضافة 
إىل التوت�ر الذي ط�رأ مؤخراً ع�ىل عالقاته�ا بأملانيا 

وفرنسا.
مث�ل هذه السياس�ة الرتكي�ة ُيمك�ن أن تقيض عىل 
طموح�ات أنق�رة وفرصها يف االنضم�ام إىل االتحاد 
األوروبي، كما أن وصول إدارة الرئيس األمركي جو 
باي�دن، إىل البيت األبيض يحمل مخ�اوف تركية من 
إمكانية العودة الس�تثمار الورق�ة الكردية أمركياً 

ضد أنقرة. 
لذا، إن مثل هذه امل�ؤرشات يقتيض إحجام إردوغان 
ع�ن كل امللف�ات التي توّس�ع فيها إقليمي�اً، وعودة 
تركيا إىل سياس�ة »تصفر املش�اكل«، عرب تحس�ني 
عالقاته�ا م�ع جمي�ع جرانه�ا وإنه�اء رصاعاتها 
التاريخّي�ة. عنده�ا، ُيمك�ن أن ن�رى تركيا ترس�م 
حدوده�ا البحري�ة م�ع اليون�ان القريبة ب�دالً من 

ذهابها إىل ليبيا.
إّن انتق�ال تركي�ا م�ن دور رشك�ة أمنّي�ة مص�ّدرة 
للمرتزق�ة أو دور إنس�اني مش�بوه جن�وب اليم�ن 
عرب حزب »اإلصالح« إىل دور س�يايس فاعل ُيس�هم 
يف إح�الل الس�الم يف اليم�ن، يحت�اج إىل التحرر من 
عقلي�ة أقط�اي املتعّصب�ة وتوس�يع مج�ال الرؤية 
الرتكية، لتتضح حقيقة املش�هد اليمني، فالسياسة 
الخارجي�ة الرتكي�ة تجاه اليم�ن بحاج�ة إىل إعادة 
تقيي�م ُمحدداتها وضبطها، بحيث تكون عقالنية ال 
إيديولوجية، وتنطلق من اعتبارات املصالح القومية 
الرتكي�ة واعتب�ارات مهمة، مثل تجربتها الس�ابقة 
يف اليم�ن، وتقييم تجربة فش�ل واس�تنزاف تحالف 
الع�دوان علي�ه، وموق�ف دول تحالف الع�دوان من 
أي تدخ�ل تركي، إضاف�ة إىل رضورة إدراك أن حزب 
اإلص�الح »ماركة« س�عودية ُمس�ّجلة، كم�ا يرزح 
الرئيس املنتهية واليته هادي وما ُيسمى بالحكومة 
»الرشعي�ة« و«املجل�س االنتق�ايل« تح�ت الوصاية 
الجربية للنظامني الس�عودي واإلماراتي، فيما تبقى 
صنع�اء الط�رف األكثر حض�وراً وتعب�راً لتطلعات 

الشعب اليمني العزيز للسالم.
وهذا التوجه الثوري هو أحد القواس�م املشرتكة مع 
أنقرة، وُيمكن أن يكون مدخالً لتفاهمات، وال سيما 
أن املنطق�ة ُمقبل�ة ع�ىل مرحلة مفصلية، س�مُتها 
الرئيس�ية قي�ادة الع�دو اإلرسائيي ملح�ور التطبيع 
واس�تهداف ال�دول الرافض�ة للهيمن�ة والوصاي�ة 

بأساليب أبسطها الحرب الباردة.
ختام�اً، ما لم يس�تطع ح�زب »اإلص�الح« تحقيقه 
بمعي�ة عدوان دويل عريض ض�مَّ أكثر من 15 دولة، 
لن يكون بمقدوره تحقيق�ه عرب محاوالته لتوريط 
تركيا، كما أنَّ مح�اوالت إطالة أمد العدوان أو جعل 
اليمن س�احة لتصفية الحس�ابات مرفوض وُمدان، 

ولن ُيحقق مصالح لرتكيا أو حزب اإلصالح.
إضاف�ًة إىل ذل�ك، إّن اعرتاف تركيا بخطأ سياس�تها 
الداعم�ة للع�دوان ع�ىل اليمن يتطل�ب تصويب تلك 
السياس�ة وليس تكرارها، فاملكانة اإلقليمية لرتكيا 
تن�أى ع�ن حضور مش�بوه يف اليمن ُيزاحم الفش�ل 
السعودي - اإلماراتي أو يجعلها مطية لحزب يخرس 
مصالح�ه وحضوره في�ه، ناهيك بضم�ان مصالح 

غره.
ل�ذا، إنَّ ط�رق األب�واب الداعم�ة إلنه�اء الع�دوان 
والحصار وإحالل الس�الم يف اليمن، من شأنه تهيئة 
املن�اخ لتحقي�ق مصالح مش�رتكة للبلدي�ن، يف ظل 
األمن واالس�تقرار الضامن لتل�ك املصالح، فهذا هو 
التوج�ه األمثل لرتكي�ا، كما ُيمكن للتاري�خ أن ُيعيد 
نفس�ه يف اليمن إذا ما شاء إردوغان، ولكن املؤمن ال 

ُيلدغ من ُجحر مرتني.

 »قوات الّتعبئة«.. الجيش االحتياطي لحزب اهلل

نعيش هذه االيام يف عرص انتش�ار تكنولوجيا املعلومات وش�بكات التواصل 
االجتماعي والذي جعلنا أكث�ر عرضة للوقوع كضحايا للجرائم اإللكرتونية، 
ان ش�بكات التواص�ل االجتماعي ووس�ائل االتصال الحديثة يعد س�الح ذو 
حدي�ن، يمكن اس�تخدامهم من أجل تس�هيل االتصاالت ح�ول العالم ونرش 
املعلوم�ات املفيدة، وكذلك تعد أهم وس�ائل إلنتق�ال الثقافات املختلفة حول 
العالم من أجل تقريب املسافات بني الدول والحضارات املختلفة، وصل االمر 
اىل ان كربي�ات املج�الت والجرائ�د العاملية ان تتحول من االص�دار الورقي اىل 

االلكرتوني.
ان استخدام تلك الوسائل عادة ما تتم عرب الهاتف النقال الذي اصبح يف جيب 
معظ�م املواطنني, وه�ذا التطور واالنتش�ار ملرتادي تلك املواقع والش�بكات 
ع�رب أجه�زة الهاتف النقال اظه�ر لنا عدة مش�اكل تحدث عرب السوش�يال 
ميديا منها الس�ب والشتم والقذف و جريمة نرش اإلباحية واألفعال املخالفة 

لألخالق واآلداب العامة وغرها الكثر.
توجد بعض املالحظات حول املسودة املطروحة, منها:

املادة ثانيا: نصت عىل االتي )يعاقب بالس�جن املؤبد وبغرامة ال تقل عن 25 
مليون دينار وال تزيد عن 50 مليون دينار عراقي كل من استخدم الحاسوب 

او شبكة املعلومات بقصد ارتكاب احدى االفعال االتية:-
أ – املساس باستقالل البالد ووحدتها وسالمتها او مصالحها االقتصادية او 

السياسية او العسكرية او االمنية العليا.
ب – التفاوض او الرتويج او التعاقد مع جهة معادية باي شكل من االشكال 

بقصد زعزعه االمن والنظام العام او تعريض البالد للخطر.
اىل هنا انتهت املادة ثانيا من مسودة القانون, وندرج لكم مالحظاتنا االتية:

1 – نالح�ظ ان الجرائ�م املذك�ورة يف امل�ادة انف�ا ه�ي بالفعل وقع�ت كثرا 
وألشخاص كثرون وهم رجاالت دولة , لكن لم نرى ان الدولة اخذت بهم أي 
اج�راء قانوني, وبالتايل من املمكن ان يطبق القانون بانتقائية ضد الضعيف 

او من يريدون استبعاده عن طريقهم.
2 – نالح�ظ امل�ادة اعاله قد وصفت الجريمة بحي�ث جعلتها مطاطة وقابلة 
للتأوي�ل وبالتايل تكون خطرة يف تضييق دائرتها وتوس�يعها حس�ب الطلب 

والظرف.
3 - امل�ادة )ثاني�ا – أ( كان موضوعها اس�تقالل العراق ووحدته وس�المته, 
وبالرجوع لقانون العقوبات العراقي رقم )111( لس�نة 1969 نالحظ وجود 
مادة قانونية مش�ابهه للفعل الجرمي املش�ار الية يف املادة ثانيا من القانون 
مدار البحث, هي املادة )156( والتي تنص )يعاقب باإلعدام من ارتكب عمدا 
فعال بقصد املس�اس باستقالل البالد ووحدته او سالمة اراضيه وكان الفعل 

من شأنه ان يؤدي اىل ذلك(, ويف هذه املادة فيها شقني مالحظات ايضا:
أ – نالحظ تش�ابه يف وصف الجرمني, لك�ن العقوبة عليه اختلف من االعدام 

اىل املؤبد والغرامة.
ب - هذا التناقض يؤدي اىل اللبس يف استخدام القانون املالئم وقد يكون ايضا 
م�ادة قابلة للتأويل وبالت�ايل يطبق قانون العقوبات ض�د الخصوم وقانون 

الجرائم االلكرتونية للموالني .
4 – املادة )ثانيا – ب(, نالحظ وجود مادة مش�ابهه لها يف قانون العقوبات 
العراقي وهي املادة )164( وهي )يعاقب باإلعدام: 1 – من س�عى لدى دولة 
اجنبي�ة او ل�دى احد ممن يعملون ملصلحتها او تخاب�ر مع اي منهما، وكان 
من ش�ان ذلك االرضار بمركز العراق الحربي او السيايس او االقتصادي. 2 – 
من اتلف عمدا او اخفى او رسق او زور اوراقا او وثائق وهو يعلم انها تصلح 
ألثبات حقوق العراق قبل دولة اجنبية او تتعلق بأمن الدولة الخارجي او اية 

مصلحة وطنية اخرى.(
5 – املادة )ثانيا – ج ( , هذه املادة فيها ش�قني, االول اذا كان القائم بالفعل 
مدني والشق الثاني ان يكون عسكري. ففي حاله الفاعل مدني فان القانون 
املطب�ق علية هو قانون العقوبات اما يف الش�ق الثاني ف�ان القانون املطبق 
عليه هو قانون العقوبات العسكري او قانون عقوبات قوى االمن الداخي .

مالحظات حول قانون 
الجرائم االلكترونية

بقلم/ د بالل الخليفة  

االربعاء 2 كانون االول 2020 
العدد 2472 السنة العاشرة

بقلم/  محمد السعبري
تعليماته�ا  املوق�رة  الرتبي�ة  وزارة  اص�درت 
بخص�وص ال�دوام للطلب�ة يف الع�راق وه�ذه 
التعليم�ات تق�ول ي�داوم الطالب ي�وم واحد 
باالس�بوع وباقي االي�ام تكون الدراس�ة عن 
طري�ق التواصل عرب النت والقنوات الفضائية 
املخصص�ة من قب�ل الرتبية والس�بب جائحة 
كورون�ا وهذا يعني تم االتف�اق بني الوزارتني 

الرتبية والصحة وخلية االزمة.   
من املؤكد جرى كل يشء تحت انظاركم جناب 
الن�واب املحرتم�ني.   ش�كرا لك�م ولجهودكم 
وجه�ود الوزارت�ني وخلي�ة االزم�ة املوقري�ن 

ولكن.  
اعطي�ت بعض االس�تثناءات لبع�ض املدارس 
منه�ا االهلية بص�ورة خاصة وه�ذه املدارس 
اتخذت اس�لوب املس�ابقة والرتويج لنفس�ها 
مم�ا جعلها ان تحصد اكرب ع�دد من االطفال 
بس�بب اقناع اولياء االمور ب�ان الوباء عبارة 

عن اكذوبة وتضخيم ووووالخ.
 مم�ا جعل اولي�اء االمور يصدق�وا من ادعاء 
ادارات ه�ذه امل�دارس وجنابك�م تعلم�ون ان 
امل�دارس االهلية عبارة ع�ن رشكات تعليمية 
مكس�بية منه�ا، همه�ا االول واالخ�ر جمع 
اكرب ع�دد ممكن من االم�وال دون اي اكرتاث 
الي س�لبية او وباء لالس�ف ومنها من بقيت 
ملتزم�ة بق�رارات الرتبية وخلي�ة االزمة لحد 

ه�ذه اللحظ�ة. هن�ا اش�ر اىل نقط�ة مهمة 
للغاية! 

 لو ناخذ نموذجا واحدا  الصف االول االبتدائي  
او الص�ف الرابع ابتدائي  او الصف الس�ادس 
ابتدائي  من مدرسة ملتزمة بالدوام يوم واحد 
باالس�بوع  ومن مدرس�ة تعمل باالستثناءات 
املش�بوهه لالسف  خمسة ايام باالسبوع  ويف 
نهاية العام الدرايس نجح الجميع هنا السؤال.  
ماهي الف�وارق بني من درس اس�بوعا كامال 
بس�بب عدم التزام ادارة املدرس�ة بالتعليمات 
وبس�بب الثاني االس�تثناءات املش�بوهة التي 
حصل�ت عليها املدارس من الوزارة ؟   والفرق 
ب�ني امل�دارس امللتزم�ة بتعليم�ات ال�وزارات 

وخلية االزمة ؟؟؟!!!!.
االم�ر االخ�ر املهم للغاية.  اتمن�ى ان تبلغ كل 
ادارات امل�دارس يف الع�راق ان منظمة الصحة 
الرتبي�ة  ووزارت�ي  االزم�ة  وخلي�ة  العاملي�ة 
والصح�ة عندما اعطت اوامره�ا اعطتها عن 
دراس�ة وخربة وليس عن جه�ل او عدم دراية 
وان الوب�اء رضب العال�م ب�ارسه وليس كما 
تروج�ه بعض ادارات هذه املدارس بأنه عبارة 
ع�ن اكذوبة او يشء وهم�ي او انتهى واصبح 
الوض�ع ام�ن.  ش�كرا جزي�ال.  واتمن�ى لكم 
املوفقية ومتابعة هذا االمر لكوني اخىش عىل 
حياة االطف�ال والطلبة من هذا الوباء القاتل.  

تقبلوا جل االحرتام.

الى لجنة التربية والتعليم 
في البرلمان العراقي مع التحية

هل ُتكّرر تركيا تجربة الهزيمة في اليمن ؟



عق�دت اللجن�ة النس�وية يف الهيأة 
التطبيعي�ة، برئاس�ة أزهار محمد، 
النس�وية  اللجن�ة  م�ع  اجتماع�اً 
لرابط�ة ال�دوري االس�باني، وذلك 
للتباح�ث يف األم�ور والقضايا التي 

تس�هم يف االرتق�اء بواق�ع الك�رة 
النسوية.

وقالْت رئيسة اللجنة، أزهار محمد 
يف بي�ان للتطبيعي�ة حصل�ت ع�ى 
نسخة منه املراقب العراقي انه »تم 

االتفاق، يف االجتماع، عى فتح آفاق 
التعاون م�ع وزارة الرتبية/ الدائرة 
العام�ة للرتبي�ة الرياضية، بش�أن 
إقامة األنشطة والبطوالت الخاصة 
لكرة القدم )الصاالت واملكشوفة(، 

ابت�داًء من ري�اض األطفال وصوال 
لجميع املراحل الدراسية«.

وأضافت »حرصت اللجنة النسوية، 
يف االجتم�اع، عى رضورة توس�يع 
القاع�دة ون�ر لعب�ة ك�رة القدم 

النس�وية يف امل�دارس والرتبي�ات يف 
املحافظات كافة، عى أمل اكتشاف 
الالعب�ات املوهوب�ات الالئي لديهن 
القدرة عى اإلبداع، ورسم مستقبٍل 

زاهر لهن مع املنتخبات الوطنية«.

كش�ف مص�در مقرب م�ن الالعب 
العراقي همام طارق، موقفه من 

نادي اإلسماعييل بعد استبعاده 
األوىل  القائم�ة  م�ن  رس�ميا 

للنادي، اليوم اإلثنني.
وأرسل اإلسماعييل التحاد 
الكرة املرصي 21 العبا يف 
قائمت�ه األوىل، التي خلت 

من اسم همام طارق.
وأك�د مص�در مق�رب م�ن 

همام ط�ارق أن الالع�ب موجود 
حالي�ا يف الع�راق، حي�ث عاد مع 
بعثة منتخب بالده بعد املعسكر 
خالل�ه  خ�اض  ال�ذي  األخ�ر 
األردن  الرافدين مباراتي  أسود 

وأوزباكستان منذ أسبوعني. 
وأضاف: »همام سيحرض إىل 
مرص خ�الل أيام، وذلك من 
أجل فسخ عقده رسميا مع 
اإلس�ماعييل، والحص�ول 
ل�دى  مس�تحقاته  ع�ى 

النادي«.

همام طارق يقترب 
من فسخ عقده مع 

اإلسماعيلي

جالل حسن والمدرب التش ينتصران على كورونا 

الديوانية يتوج بطال ألندية العراق بتنس كرة القدم

الشباب والرياضة تعلن جاهزية ملعبي الشعب والنجف

عدنان حمد يشيد بمستوى جيستن ميرام 

اجتماع عراقي اسباني 
بشأن كرة القدم 

النسوية االربعاء 2 كانون االول 2020 
العدد 2472 السنة العاشرة

6الرياضية

كان الصديق املعلق الشهر عيل سعيد الكعبي يروي يل، يف مناسبات 
متع�ددة، الكثر ع�ن تعلقه بكرة القدم وعن عش�قه املبكر للتعليق 

عى أحداثها.
حني كان الكالتش�يو يف إيطاليا يتوّهج بتواف�د نجوم الكرة العاملية 
مطل�ع العقد الثمانيني، ب�دأ ارتباط الكعبي بأجواء هذه املس�ابقة 
بال�ذات وكان حبه للس�يدة العجوز )اليويف( ينمو برسعة ش�ديدة، 
لكن ه�ذا لم يك�ن يعنيني كثراً وأن�ا املعروف بمي�يل إىل )امليالن(.. 
ما اس�توقفني وأعجبني ع�ى نحو كبر أن الكعبي أي�ام الصبا تلك 
وح�ني كان يضع قدماً يف نادي العني العباً ناش�ئاً، كان يحرص عى 
رشاء مج�الت كرة القدم اإليطالية بش�كل منتظم، واألصح أنه كان 
يويص أصدقائ�ه بجمع كل هذه اإلصدارات وجلبها إليه تلبية لولعه 
الشديد.. وكان البد من سؤال الكعبي عّما يمكن أن يرجوه من جمع 
كل ه�ذا الركام من املجالت والصح�ف وهو ال يتقن اللغة اإليطالية، 

بل إنه يتقنها كما كان املتنبي ضليعاً يف صناعة الصواريخ!
هك�ذا كنت أقول له، وكان رده جاه�زاً هو اآلخ .. )أبو فيصل( ومن 
فرط حبه ملجريات الكالتش�يو يوم كان نقطة اهتمام وس�فر وأمل 
النج�وم العاملي�ني، كان يس�تعني بصديق ل�ه يجيد اللغ�ة اإليطالية 
بطالق�ة، وكان كث�ر الرتّدد عليه ك�ي يرتجم له كث�راً من املقاالت 
والتعليقات وهو ما يلبي ش�غف الصبي الصغر الذي كان يستبّد به 

حب األندية هناك وأهمها يوفنتوس! 
اس�تعدُت قبل أيام هذه األفكار التي كان عيل سعيد الكعبي يتحدث 
بها إيل بتدفق، وأنا أتابع لقاء رائعاً معه كشف فيه كثراً من الخفايا 
والخباي�ا، وقد أعجبني الكعبي حني تحدث عن البدايات يف التعليق.. 

كان العب�ا يف فري�ق ن�ادي الع�ني، لم يكن 
نجم�ا يف الفري�ق، وكان كث�راً م�ا يجلس 
عى دكة البدالء وهو يف مطلع املش�وار مع 
الفري�ق، لكن زم�الءه عى الدك�ة ومعهم 
الربازييل زيماريو مدرب الفريق يالحظون 
أن الكعبي كان خالل املباريات يتحدث مع 
نفسه بصوت مس�موع لهم جميعاً.. كان 
زيماري�و )أصبح فيما بعد مدرب منتخبنا 
الثان�ي يف خليجي 1986( يتصور أن العبه 
الناش�ئ يب�دي التذم�ر أو الش�كوى ألنه 

جلي�س دكة البدالء، فيما كان زم�الؤه الالعبون يدركون أن الكعبي 
يعل�ق عى املباراة ويصف ما يجري أمامه، وكان ينفعل حني يحتدم 
املوق�ف.. ول�م يكن املدرب يج�د خياراً غ�ر الزّج ب�ه يف املباراة كي 

يتخلص من )تذمره(..هكذا كان املدرب يتصور واهما! 
ه�ذه حكاية لها معاٍن وظ�الل وإيحاءات كثرة، فالكعبي -كما هو 
ش�أن كبار املعلق�ني يف كل م�كان- كان مدفوعاً بالهواي�ة والرغبة 
واملوهب�ة، ولم يدخل ه�ذا امليدان بكارت توصي�ة، ولهذا ترك ميدان 
اللع�ب مبكراً وهو يقول يف دخيلة نفس�ه )لن أحقق ذاتي يف اللعب، 
فليكن التعليق ميداني الذي س�أمنحه وقت�ي واهتمامي وتطلعاتي 

للمستقبل(! 
وهك�ذا نجح الكعب�ي معل�ّ�قاً ولم ينجح يف تجرب�ة اللعب البرتاء.. 
اخت�ار أن يك�ون مس�تنداً إىل الكثر م�ن العوامل واملقوم�ات التي 
تجعل منه معلقاً ناجحاً يف بالده، ثم ليصبح واحداً من أبرز املعلقني 
الخليجيني والعرب، وخصوصاً حني يتعلق األمر بمعرفته بكل أغوار 

الدوري اإليطايل العتيد! 
تجرب�ة الكعب�ي ومن عى ش�اكلته تحيلن�ا إىل الكثر م�ن النماذج 
التعليقية التي نس�معها ونفتقد فيها )الش�خصية(، ونرى بدالً من 
ذلك تقليداً جارفاً يمس�خ االس�تقاللية يف الصوت ونرباته وتحوالته 
خالل املباراة.. أما املش�كلة الكبرة التي ي�ورط فيها بعض مبتدئي 
التعليق أنفس�هم فهي أنهم يرّصون عى االس�تعانة باللغة العربية 
الفصح�ى، فرأينا ما يجب أن ُيرفع منصوب�اً، واملفعول به مرفوعاً، 

فيما تنعدم لديهم قيمة حروف الجر! 
رأي�ي أن يتخى مثل هؤالء عن توريط أنفس�هم، فه�م ال يصلحون 
لألم�ر.. وب�دالً من ذلك اتمن�ى أن يميل�وا إىل )اللغة( التي نس�ميها 
الثالث�ة وهي وس�يطة بني اللهج�ة العامية واللغ�ة الفصحى.. هذا 
أجدى وأنفع ويبعدهم عن التورط يف النحو والرصف والقواعد وهم 

ليسوا أهالً لها!

ليتهم مل ينطقوا! حمد يخشى من االجهاد وريحاوي يشدد 
على الفوز على نفط ميسان 

علي رياح

أوض�ح م�درب أمان�ة بغ�داد عص�ام حمد 
أن صف�وف الفري�ق مكتملة قب�ل مواجهة 
الحدود ضمن منافس�ات الجولة السادسة 
من ال�دوري والتي س�تقام يف ملعب بغداد، 

لكن ما يقلقه فقط هو اإلجهاد البدني.
وقال حمد »الفري�ق جاهز ملواجهة الحدود 
وصفوفن�ا مكتملة، ومعنوي�ا نحن بأفضل 
ح�ال بعد إثبات ال�ذات أمام الق�وة الجوية 
وخط�ف 3 نقاط مهم�ة م�ن املواجهة، ما 
يقلقن�ا فق�ط اإلجه�اد البدني بع�د مباراة 

ش�هدت جهدا كبرا يف الجول�ة املاضية ولم 
نحص�ل ع�ى الراح�ة الكافية وس�نخوض 

مباراة أخرى«.
وبني: »لجنة املس�ابقات مطالبة بمراجعة 
جدول املباريات فالوحدات التدريبية مهمة 
لكنن�ا كمدرب�ني ال نس�تطيع أن نخ�وض 
س�وى وح�دة تدريبي�ة فعلية واح�دة بني 
مب�اراة وأخرى وهذا املوضوع يؤثر بش�كل 

كبر عى الفرق«.
»الحدود  وأشار: 

فريق جي�د ويضم عنارص مميزة وال يمكن 
االس�تهانة به عى اعتب�ار أن فريقنا خارج 
م�ن الف�وز ع�ى الجوية ب�ل ع�ى العكس 
س�نواجهه بكل جدية لتحقي�ق ثالث نقاط 

ستكون مهمة لرفع رصيدنا«.
يشار إىل أن رصيد أمانة بغداد يبلغ 6 نقاط 

فيما يبلغ رصيد الحدود 4 نقاط.
من جانب�ه وصف امل�درب املس�اعد لفريق 
امليناء عمار ريحاوي مواجهة نفط ميسان 
بملعب الفيحاء ضمن الجولة 6 من الدوري 

العراقي بأنها مباراة مهمة.
وقال ريحاوي »بعد البداية املتعثرة املتوقعة 
لفريقنا نتيج�ة اإلعداد املتأخر الذي س�بق 
انطالق ال�دوري بأيام مع�دودة فقدنا عدة 
نقاط لكن الوض�ع اختلف تماما بعد الفوز 
عى نفط البرصة يف ديربي الجولة املاضية«.
وتاب�ع: »مب�اراة نف�ط ميس�ان مهمة ألن 
املنافس متطور ويس�تكمل حضوره املميز 
بنتائج�ه يف املوس�م الجاري، لكننا نس�عى 
الس�تثمار االس�تقرار النفيس بع�د تحقيق 

أول ف�وز، ونتطل�ع ملزي�د م�ن االنتصارات 
السيما أن املباراة يف ملعبنا«.

وأكد: »العبو امليناء يسعون إلثبات قدراتهم 
وأن الفوز يف املباراة املاضية لم يكن محض 

صدفة بل جاء باستحقاق«.
وش�دد عى أن »نقاط مباراة نفط ميس�ان 
مفصلي�ة ألنها س�تعيدنا لوضعنا الطبيعي 

لهذا نركز عى رضورة حسمها لصالحنا«.
يشار إىل أن امليناء يحتل املركز 17 برصيد 4 

نقاط فقط من الجوالت الخمس املاضية.

أثبت�ت الفحوصات الطبية الخاص�ة بفروس كورونا عن 
اكتس�اب حارس مرمى منتخبنا الوطني »جالل حس�ن« 
واملدرب املس�اعد الس�لوفيني »التش«، الش�فاء التام من 

الفروس. 
وج�اءْت نتائج املس�حة، »س�لبية«، ما يعني ش�فاءهما 
الت�ام من الف�روس، بع�د خضوعهم�ا للحج�ر الصحي 
يف دول�ة االم�ارات العربي�ة املتحدة، وخضوعهم�ا للعالج 

والربوتوكول الصح�ي املعتمد هناك، عى أمل عودتهما اىل 
العراق. 

يشاُر إىل أن الحارس جالل حسن واملدرب املساعد ملنتخبنا 
الوطن�ي التش، قد تعرضا لإلصاب�ة بفروس كورونا قبل 
مباراة منتخبنا الوطني الودية أمام اوزبكس�تان بالسابع 
ع�ر من الش�هر الج�اري والت�ي انتهت بف�وز منتخبنا 

الوطني بهدفني لهدف.

ت�وج فري�ق ن�ادي الديوانية، بلق�ب بطول�ة االندية 
العراقي�ة بتنس ك�رة الق�دم بفوزه ع�ى امليناء 

بشوطني مقابل شوط واحد.
وق�ال صفاء صاح�ب رئيس اتح�اد تنس 
ك�رة القدم، ان »الديواني�ة تأهل اىل املباراة 
النهائي�ة بعد ف�وزه يف النص�ف نهائي عى 
نادي النيل من بابل بش�وطني مقابل ال يشء، 
فيم�ا تاهل املين�اء بفوزه عى بلدي�ة البرصة 

بنفس النتيجة.
وأض�اف صاح�ب »أن ناديي الني�ل وبلدية البرصة أح�رزا املركز 
الثالث مكرر«. وتابع ان يف منافسات فئة B توج فريق الوجيهية 
من دياىل اوال بعد فوزه عى مصايف الشمال من صالح الدين الذي 
ح�ل ثانيا، وأحرز عزيز الع�راق من الديواني�ة والهندية من بابل 
املرك�ز الثال�ث مك�رر، فيما نال فري�ق الغراف م�ن ذي قار لقب 
الفريق املثايل يذكر ان البطول�ة اقيمت يف قاعة الهندية والجدول 

الغربي يف كربالء املقدسة.

اعلن مدير ع�ام دائرة 
األقالي�م  ش�ؤون 

الش�باب  وزارة  يف  واملحافظ�ات 
والرياضة، عن عودة ملعبي الش�عب 

الس�تضافة  الدولي�ني  والنج�ف 
املنتخبات الوطنية ومسابقة الدوري 
املمت�از، ب�دءاً م�ن الجولة الس�ابعة 
ملنافس�ات دوري الكرة املمتاز. وقال 
طال�ب جاب�ر إن »الجه�ود الكب�رة 
الت�ي تبذلها مالكات ملعبي الش�عب 
والنج�ف جب�ارة واس�تثنائية إلبقاء 
امللعب�ني ضم�ن الجاهزي�ة املطلوبة 
لتضييف تدريبات املنتخبات الوطنية 
ال�دوري املمتاز«. واوضح  ومباريات 
»اتخذنا الخطوات الس�ليمة للحفاظ 
ع�ى أرضية امللعبني حت�ى يواصال يف 
اس�تقبال املباري�ات الخاصة بدوري 
الك�رة املمت�از واالنش�طة الرياضية 

االخرى بانسيابية«.

ذكر امل�درب عدنان حم�د، ان الالعب 
العراق�ي املغرتب جس�تن م�رام هو 
املنتخ�ب  افض�ل الع�ب مح�رتف يف 

الوطني.
وقال حمد يف ترصيح »يشء مؤس�ف 
ان نالح�ظ بان هناك م�ن يريد إبعاد 
الالعب�ني املغرتبني ب�كل الطرق ومن 

ضمنهم جيستن«.
م�درب  كن�ت  »ل�و  حم�د  وأض�اف 
املنتخ�ب العراق�ي لكرة الق�دم لكان 
جستن مرام اول االسماء التي تدعى 

لتشكيلة املنتخب الوطني«.



يب�دو أنَّ ري�ال مدريد، فقد األم�ل يف البلجيكي إدين ه�ازارد، املبتىل باإلصابات 
منذ انضمامه للفريق امللكي من تش�يليس صيف العام 2018.وتعرض هازارد، 
لإلصابة مجدًدا ولم يس�تطع إكمال مواجهة الريال أم�ام ديبورتيفو أالفيس، 
والتي خرسه�ا املرينجي )2-1(، ومن املنتظر أن يغي�ب الالعب فرتة تمتد من 
3 أس�ابيع إىل ش�هر.ومع فقدان الريال، األمل يف الدويل البلجيكي، الذي جاء إىل 
س�انتياجو برنابيو بطموح خالفة كريس�تيانو رونال�دو، يتجه امللكي لوضع 
الالعب يف صفقة تبادلية من أجل ضم الفرنيس الش�اب كيليان مبابي، مهاجم 
باري�س س�ان جريمان.ووفًقا لربنامج »الش�رينجيتو« اإلس�باني، فإن الريال 
يخطط لوضع هازارد، يف صفقة تبادلية مع سان جريمان خالل الصيف املقبل، 
لضم مبابي.وينتهي عقد مبابي مع س�ان جريم�ان يف صيف 2022، لكن الالعب 
يرف�ض كل محاوالت النادي الفرنيس لتجديد عقده.يذكر أنًّ كيليان مبابي، يعد مطلًبا 
أساس�ًيا للمدرب زين الدي�ن زيدان، يف الصيف املقبل، خاصة وأن الري�ال لم يربم أي صفقة الصيف 

املايض.

توص�ل الهولن�دي رونال�د كوم�ان، مدرب 
برش�لونة، إىل اتفاق مع مس�ؤويل البارسا 
املريكات�و  يف  الصفق�ات  إح�دى  بش�أن 
الش�توي املقبل.ووفًقا لصحيف�ة »موندو 
ديبورتيفو« اإلس�بانية، ف�إن كومان اتفق 
مع األمانة الفنية يف برشلونة عىل تعويض 
جريارد بيكي�ه، مدافع البارس�ا، يف كانون 
الثان�ي املقب�ل، بالتعاقد مع الع�ب جديد.
ويعان�ي بيكيه من إصاب�ة قوية يف الركبة 
س�تبعده ع�ن املالع�ب م�ن 3 إىل 5 أش�هر 
ع�ىل األقل.وأش�ارت إىل أن األولوي�ة إلريك 
جارس�يا، مدافع مانشس�رت س�يتي، لكن 

طلبات ناديه ال تزال غري قابلة للتنفيذ حتى 
اآلن.وأوضح�ت أن�ه رغم ظهور أوس�كار 
مينجويزا بأداء جيد مؤخرًا مع برش�لونة، 
لكن يتمس�ك كومان بتحرك اإلدارة صوب 
ضم العب جديد يف الدفاع.وقالت الصحيفة 
اإلس�بانية إن األس�ماء األخ�رى املدرج�ة 
عىل الئحة دعم دفاع برش�لونة: شكودران 
موس�تايف )آرس�نال(، وأنطوني�و روديجر 

)تشيليس(.
وأضافت أنه ال يمكن اس�تبعاد عودة جان 
كل�ري توديبو، املع�ار إىل بنفي�كا، »رغم أن 

كومان ال يثق به«.

س�حبت قرعة ال�دور الثالث لبطولة كأس االتحاد اإلنجليزي، وأس�فرت ع�ن بعض املواجهات 
القوية ألندية الربيمريليج.وسيس�تقبل آرس�نال حامل اللقب منافسه نيوكاسل يونايتد، بينما 

الدوري سيحقق مارين املنتمي للدرجة الثامنة حلما بمواجهة توتنهام متصدر 
املمتاز.ويس�تضيف مانشس�رت يونايت�د الفائ�ز باللق�ب 12 مرة 

منافس�ه واتفورد املنتم�ي للدرجة الثاني�ة.ويف أقوى مواجهات 
هذا ال�دور، س�يخوض ليفرب�ول بطل ال�دوري املمت�از رحلة 
محفوفة باملخاطر إىل أس�تون فيال س�اعيا للثأر لهزيمته 2-7 
يف الدوري الشهر املايض.وسيلعب مانشسرت سيتي عىل ملعبه 

أم�ام برمنجهام س�يتي بينما يرحب تش�يليس بفري�ق الدرجة 
الرابعة موركامب.ويلعب كريستال باالس مع ولفرهامبتون يف 

مواجهة بني فريقني من الدوري املمتاز.
وستقام مواجهات الدور الثالث يف 9 و10 كانون الثاني املقبل.

قرعة ثأرية لليفربول في الدور الثالث بكأس إنجلترا

كومان يرسم 
خطة تعويض 

بيكيه 
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اإلنجليزي�ة  الصح�ف  اهتم�ت 
الص�ادرة صباح الي�وم الثالثاء، 
إنجل�رتا تريي  بتعليق أس�طورة 
بوت�ر ع�ىل خط�ورة إصاب�ات 

الرأس.
كما أب�رزت اعت�ذار كافاني من 
أحد معجبيه بعد تعليق عنرصي 

عىل حسابه يف إنستجرام.
وعنونت صحيفة مريور: » تريي 
اس�تعراض  يوج�د  ال  بوت�ر: 
ال�رأس..  إصاب�ات  يف  عض�الت 
يع�رتف:  إنجل�رتا  أس�طورة 
كن�ت أحمق�ا مغط�ى بالدماء.. 
اآلن، كان�ت  األم�ر  بالتفك�ري يف 
الش�جاعة تتطلب الخ�روج من 

أرض امللعب«.
أما صحيفة الجارديان فعنونت: 
تجرب�ة  املغام�رة..  يمك�ن  »ال 
ال�دوري  يف  االرتج�اج  تبدي�الت 
الش�هر  م�ن  بداي�ة  اإلنجلي�زي 

املقبل«.
»كافان�ي  كتب�ت:  األع�ىل  ويف 
يعت�ذر عىل منش�ور إنس�تجرام 
عنون�ت  العنرصي«.وبدوره�ا 
مغط�ى  »أحم�ق  س�تار:  دي�ي 
بالدم�اء.. بوت�ر: م�ن الغب�اء 

مواصلة اللعب مع الجروح«.
وخرجت دي�ي تيلجراف بعنوان: 
»وي�الت ف�ار للفي�ال.. التع�ادل 
املتأخ�ر لواتكين�ز يلغ�ى بداعي 
التسلل« يف إش�ارة إىل فوز وست 

هام عىل أستون فيال 1-2.
يه�دد  »كوفي�د  أيض�ا:  وكتب�ت 
مواجه�ة  نيوكاس�ل..  مب�اراة 
فيال يف ش�ك بعد تحاليل إيجابية 
أخرى.. الن�ادي يجرب عىل إغالق 
ملع�ب التدريب للمزيد من العزل 

الذاتي«.

يس�عى برش�لونة إلقن�اع لجنة املس�ابقات 
باالتح�اد اإلس�باني لك�رة الق�دم، بإلغ�اء 
البطاق�ة الصف�راء التي حص�ل عليها نجم 
وقائد الفري�ق ليونيل مييس، خالل مواجهة 
أوساسونا بالليجا.وأشهر ماتيو الهوز حكم 
املب�اراة البطاق�ة الصف�راء يف وج�ه مييس، 
الذي احتفل بتس�جيله الهدف الرابع، بخلع 
قميصه حيث كان يرتدي قميص األسطورة 
الراح�ل دييج�و مارادون�ا، ح�ني كان 
نيول�ز  صف�وف  يف  العًب�ا 
بويز.وبحس�ب  أول�د 
»ماركا«  صحيفة 
فإن  اإلسبانية، 
نة  ش�لو بر

يقوم بإعداد خطاب لرح الظروف الخاصة 
الحتف�ال مييس.وأضاف�ت: »مص�ادر داخل 
الن�ادي أكدت أنها ليس�ت وثيقة بها مزاعم، 
ألن البطاقة تتوافق مع اللوائح الخاصة بهذا 
النوع من السلوك، لكن األمر يتعلق بالسياق 

الذي يخص ترصف قائد الفريق«.
وأشار التقرير، إىل أن برشلونة يأمل أن ُتعيد 
لجنة املس�ابقات النظ�ر يف البطاقة، وتقوم 
بإزالته�ا، نظ�رًا للموقف اإلنس�اني واملُحدد 
للغاية.وحصل مييس عىل البطاقة الثالثة له 
يف الليج�ا أمام أوساس�ونا، حيث حصل عىل 
بطاقتني سابًقا ضد ريال مدريد وديبورتيفو 

أالفيس.

أكد تقرير إسباني، أن أحد العبي ريال مدريد بات ال يحظى بثقة العبي النادي امللكي.
ووفًقا لربنامج »الش�رينجيتو« اإلس�باني، فإن الربازيي مارس�يلو، الظهري األيرس للمرينجي، خ�رس ثقة الالعبني يف غرفة 

مالبس ريال مدريد، بعد أن كان عنرًصا أساسًيا يف الجيل الذي حقق دوري أبطال أوروبا ثالث مرات متتالية.
وبات الفرنيس زين الدين زيدان، مدرب الريال، يفضل مواطنه فريالند ميندي عىل مارسيلو يف التشكيلة األساسية للمرينجي 
خالل املوسم الحايل.وينتهي عقد مارسيلو مع ريال مدريد يف حزيران 2022، لكن الالعب ارتبط هذا املوسم بمغادرة النادي 

امللكي صوب يوفنتوس، ملزاملة صديقه الربتغايل كريستيانو رونالدو مجدًدا.

كال كالرنس سيدورف، نجم ريال مدريد وميالن ومنتخب 
هولندا الس�ابق، املديح ملواطنه ممفي�س ديباي، مهاجم 

ليون، مش�رًيا إىل أنه يس�تحق اللعب لن�ادي كبري يف الفرتة 
املقبلة.وقال س�يدورف، خ�الل ترصيحات نقلتها صحيفة 
»موندو ديبورتيفو« اإلسبانية: »أعتقد أن ديباي يستحق 
اللع�ب لناد عظيم عاج�ال أم آجال، وإذا انضم لربش�لونة 
س�يكون أفضل لهم«.وأضاف: »ديب�اي عمل مع كومان 
بش�كل جي�د يف املنتخ�ب الهولن�دي، والذي منح�ه الثقة 
إلظه�ار موهبته«.وأت�م: »أن�ا مقتنع ب�أن الن�ادي الذي 

س�يضم ديب�اي سيس�تمتع بموهبت�ه، وبرش�لونة يم�ر 
بمرحل�ة انتقالي�ة، وحني يمكن�ك ضم العبني مث�ل ديباي 

فأنت تس�تعد للمستقبل«.يذكر أن اس�م ديباي ارتبط بقوة 
بربشلونة، الذي حاول ضمه الصيف املايض، لكن فشل البارسا 

يف حسم الصفقة، واملتوقع إتمامها يف كانون الثاني املقبل.

مارسيلو يخسر ثقة زمالئه

تح�وم الش�كوك ح�ول مش�اركة املهاج�م الفرنيس 
أنتوني مارس�يال مع مانشس�رت يونايتد ضد باريس 

سان جريمان اليوم األربعاء يف دوري أبطال أوروبا.
وكان مارس�يال غادر مقر تدريب�ات الفريق بعد 11 
دقيق�ة فقط وذلك لعدم تعافيه من املرض.وكان من 
املفرتض أن يتواجد مارسيال يف قائمة مانشسرت التي 
تغلبت عىل س�اوثهامبتون بنتيجة 3-2 لكنه بقى يف 
الفن�دق ملعاناته من املرض ليلة املباراة.وبحس�ب ما 
نقلت صحيف�ة »ديي ميل« الربيطاني�ة، عاد الالعب 
الفرنيس ملقر تدريبات الفريق، قبل أن يعود إىل منزله 
من جديد لعدم تعافيه بصورة كاملة للتدرب.وبالتايل 
اقرتب مارس�يال من الغياب عن موقعة باريس سان 
جريمان التي يحتاج خاللها الشياطني الحمر لنقطة 
واحدة لضمان التأهل لثمن النهائي.ويتواصل املوسم 
املحب�ط للفرن�يس البالغ م�ن العمر 24 عاًم�ا، الذي 
لم يس�جل أي ه�دف يف الدوري اإلنجليزي يف املوس�م 
الجاري، بعدما س�جل 17 هدفا املوسم املايض.يذكر 
أن مارس�يال انض�م إىل قائم�ة مصاب�ي مانشس�رت 
يونايتد التي ش�هدت دخول الح�ارس ديفيد دي خيا 
م�ن املب�اراة املاضية بع�د تعرضه إلصاب�ة يف الركبة 
وكذلك أليكس تيليس، يف الوقت الذي يآمل فيه املدرب 
أويل جونار سولس�كاير أن يس�تعيد خدمات الثنائي 

بول بوجبا وسكوت ماكتوميناي.

الشكوك تحاصر مارسيال 
قبل موقعة سان جيرمان

كش�ف تقرير إس�باني، ع�ن تطور جديد بش�أن مس�تقبل 
س�ريجيو رام�وس، مداف�ع ري�ال مدري�د، خالل املوس�م 

املقبل.وينته�ي عقد رام�وس مع ريال مدري�د يف الصيف 
املقب�ل، ولم يص�ل الطرف�ان إىل اتفاق بش�أن التجديد 

»الش�رينجيتو«  لربنام�ج  اآلن.ووفًق�ا  حت�ى 
يف  التوت�ر  بع�ض  هن�اك  ف�إن  اإلس�باني، 

العالقة بني رام�وس وفلورنتينو برييز، 
رئي�س ري�ال مدريد، خ�الل الفرتة 

الحالية.وأش�ار إىل أن الطرف�ني 
ع س�يعقدان اجتماًع�ا جدي�ًدا  س�بو أل ا

العق�د املقبل، من أجل مناقش�ة  رشوط 
أن  رام�وس ين�وي املوافق�ة الجديد.وأوض�ح 

التجدي�د،  مل�دة ع�ىل  عق�ًدا  بريي�ز  ع�رض  إذا 
عام�ني، باإلضافة إىل راتب س�نوي يبلغ 

12 ملي�ون ي�ورو، باإلضاف�ة إىل مليون�ي يورو 
مكاف�آت، إذا لعب�ت 30 مب�اراة يف املوس�م الواحد.وذكر 
الربنام�ج اإلس�باني أن بريي�ز مف�اوض صعب، لك�ن  »قضية 

راموس« اقرتبت من النهاية.

راموس يقترب
 من تجديد عقده 

اعتذار كافاني واجتياح 
كورونا لنيوكاسل في 

صدر صحف إنجلترا

برشلونة يتحرك  إللغاء عقوبة ميسي

سيدورف: ديباي يستحق اللعب لنادي كبير

الريال يخطط لصفقة
 تبادلية مع سان جيرمان

قال االتحاد األوروبي لكرة القدم )اليويفا( اليوم الثالثاء، إن حكم الفيديو املساعد يف دوري 
أبطال أوروبا س�يعمل ع�ن بعد من دولة مختلفة عن بلد الفري�ق املضيف ألول مرة، عندما 
يلتقي إش�بيلية مع تش�يليس غدا األربعاء.وحتى اآلن، كان حكم الفيديو املساعد يعمل من 
داخل الس�تاد لكن يف هذه املباراة سيبارش عمله من مقر اليويفا يف نيون بسويرسا.وأوضح 
اليويفا يف بيان »اخترب اليويفا بنجاح وأقر عمل حكم الفيديو املس�اعد عن بعد... وسيطبق 
ذلك ألول مرة رس�ميا يف مباراة بدور املجموعات يف دوري األبطال بني إش�بيلية وتشيليس«.

وتابع »س�يتلقى حكم أرض امللعب العون من غرفة عمليات حكم الفيديو املس�اعد يف نيون 
بسويرسا«.وأضاف اليويفا أن فريقا احتياطيا سيكون موجودا داخل ستاد رامون سانشيز 

بيزخوان.

واقعة فريدة في مباراة إشبيلية وتشيلسي
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الثقافـي

ميادة المبارك الباحثة في جغرافية المكان عن »مرآة« تصل بها إلى »جنته األخرى«
طفلة حالمة معلقة بضفائر المعنى

يقول حسان بن ثابت يف مدح الرسول محمد صل الله عليه واله وسلم:

 أَغـــّر عليه للنبوة خاتم ..... مـن الله مشهود يلوح ويشهد 

وضم اإلله اسم النبي إىل اسمه..... إذا قال يف الخمس املؤذن: أشهد

 وشق لــه من اسمه ليجله........ فـذو العرش محمود وهذا محمد

 نبي أتانا بعــد يأس وفرتة مــن الرسل...... واألوثاُن يف األرض تعبد

 فأمىس رساجاً مستنرياً وهادياً ........ يلـوح كما الح الصقيل املهند

 وأنذرنا ناراً وبّشــر جنًة ....... وعلمـــنا اإلسالم فالله نحمد 

وأنت إله الخلق ربي وخالقي ...... بذلك ماعـّمرت يف الناس أشهد

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

االمام عيل بن أبي طالب عليه السالم 
االمـام عيل بن أبي طالب عليه السـالم بن عبد املطلب 
الهاشـمي القريش، أبو الحسـن. أمـري املؤمنني، رابع 
الخلفاء الراشـدين، وأحد العـرشة املبرشين، وابن عم 
النبـي وصهره، وأحد الشـجعان األبطـال، ومن أكابر 

الخطباء والعلماء بالقضاء،..
أَيُّها الفاِجُر َجهالً ِبالَنَسب

إِنَّما الناُس أِلُمٍّ َوأِلَب
ٍة َهل تراُهم ُخلِقوا َمن ِفضَّ
أَم َحديٍد أَم ُنحاٍس أَم َذَهب
َبل َتراُهم ُخلِقوا ِمن طيَنٍة

َهل ِسوى لَحٍم وََعظٍم وََعَصبإ
ِنَّما الَفخُر لَِعقٍل ثاِبٍت
َوحياٍء وََعفاٍف َوأََدب

»1«

 بأيِّ أرٍض يحكموَن، وأرُضنا

لم يرتكوا منها سوى األسماِء ؟

وبأيِّ شعٍب يحكموَن، وشعُبنا

ٌب بالقتل واإلقصاِء متشعِّ

يحيا غريَب الداِر يف أوطانِه

وُمطاَرداً بمواطِن الُغرباء ؟

»2«

قرر الحاكم إصالح الزراعة

عني الثور مديراً لإلذاعة

قفزة نوعية يف االقتصاد

أصبحت بلدتنا األوىل

بتصدير الجراد

وبإنتاج املجاعة !

»3«

 يا صديقي

أنـا ممنـوٌع مـن التفكـري حتى يف 

التمني

أنا لو أعرُص ذهني

تعرُص الدولة ُدهني !

»4«

ربما املاء يروب، 

ربما الزيت يذوب، 

ربما يحمل ماء يف ثقوب،

 ربما الزاني يتوب،

 ربمـا تطلـع شـمس الضحى من 

صوب الغروب،

ربما يربأ شيطان،فيعفو عنه غفار 

الذنـوب ..إنما ال يربأ الحكام يف كل 

بالد العرب من ذنب الشعوب.

نصوص

وقال عبد العزيز يف قراءة لقصائد 
ال  و)ألنـَك  الوسـطى(  )جنتـُه 
للشـاعرة  و)..مرآة..(  تعرفني( 
ميادة املبارك خص بها )املراقب 
العراقي (: الشـك ان مسـتويات 
املعنى واللغة تتفاوت، بني شاعر 
واخـر عـى مسـتوى مجموعة 
مـن الشـعراء، وبني نـص واخر 
لنفس الشـاعر من حيث املعنى 
الـذي يطفو عى سـطح النص، 
واملعنـى الغاطس يف عمق النص 
وفق لغته الشـاعرية الباحثة يف 

فضاءات شعرية املعنى.
واضاف :وكما روي عن فيكتور 
اللحظـات  إحـدى  يف  فرانـكل: 
الصعبة عى نحـٍو خاص، حيث 
بالـربد  ويشـعر  مّبلـاًل،  كان 
والجوع والضعف، ويقوم بعمل 

يدوي يقصـم الظهر، بينما كان 
يتعـرض للجلد والّصيـاح، روى 
يمكـن  ال  مـا  حـدوث  فرانـكل 
روحّيـة،  بتجربـٍة  إال  تسـميته 
حّفزتهـا فكرة الحـب الذي كان 
يشـعر به تجاه زوجته:)خطرت 
بالذهـول:  أصابتنـي  فكـرة  يل 
أرى  حياتـي  يف  األوىل  للمـرّة 
املجـرّدة،  بصورتهـا  الحقيقـة 
كمـا تغّنـى بكتابتهـا كثـرٌي من 
الشـعراء، وكما وصفهـا الكثري 
من املفكريـن بالحكمة املُطلقة، 
وهـذه الحقيقـة هـي أّن الحب 
هـو أعى وأسـمى هـدف يمكن 
إليـه، ثـّم  لإلنسـان أن يطمـح 
قبّضُت عى معنى الّس األعظم، 
الذي تحدث عنه الشـعر والفكر 
والعقائـد اإلنسـانّية: إن خالص 

املرء يكـون من خالل الحب، ويف 
الحب. 

وتابع :لقـد فهمت كيـف لرجٍل 
لـم يتبَق له يشء يف العالم ما زال 
يعـرف معنى النعيـم، حتى وإن 
كان للحظـٍة وجيـزة، من خالل 
التأّمـل يف محبوبـه.( )اإلنسـان 
يبحـث عـن املعنـى – فيكتـور 
فرانكل(، فكيف اكتشف فيكتور 
فرانـكل هـذا املعنـى وهو تحت 
سـياط التعذيـب ويف املعتقـل؟، 
هل تكـون حاالت تأمـل وتجيل، 
األلـم الجسـدي حـرك  ام ذلـك 
قواه العقلية لالكتشـاف؟، نحن 
امام اشـكالية التفكري االنساني 
واأللـم، وكذا التفكري االنسـاني 

وحالة االسرتخاء.
وتابـع : وقـد اجد هنـا دالة بني 
نصوص الشـاعرة ميادة املبارك 
هـذه  فرانـك  استشـعار  وبـني 
األلـم  رغـم  ففرانـك  الحـاالت، 
معنـى  ادرك  الحيـاة  وقسـاوة 
يف  عكسـت  وميـادة  الحـب، 
نصوصهـا صعوبـة الوصول اىل 
املعنـى، النهـا يف محنـة الوجع، 
عـدم  ووجـع  الفقـدان،  وجـع 
امتالك الـذات االمر، الذي جعلها 
تتخفـى يف رداء اللغـة، وتحاول 
جاهـدة ان تضـع معناهـا بـني 
كلماتهـا واسـطرها، عـىس ان 
تخلـق دالـة معينة ومـن خالل 

اللغـة تـؤدي يف اخـر املطاف اىل 
املعنـى املـراد، تقـول الشـاعرة 

املبارك:
) كإنثياالتِه السامقة أوجدها

وكطريقِه الوارف الُخطى
أدرك بـأن الشـمس مغيبـه عند 

بزوغها كضوء القمر
تـأرسه كنور صباحهـا املمزوج 

بالعطر
وإقامته الجربية فيها

يرفعها لسقف تحديه الكوني
كآدم والتفاحة ..هي من صنعت 

له القدر
مقايضـٍة  أروع  بهـا  ليـرب 

للتاريخ(
واشـار اىل ان الشـاعرة بقيت يف 
رسية تامة سوى ضمري دال عى 
إنها تخاطب ذكرا، لكن ماذا تريد 
منه؟ وما مغزى هذه املخاطبة؟ 
.. الحقيقـة بقـي املعنـى منها 

طي الكتمـان يف االسـطر االوىل 
مـن القصيـدة، لكننـا مسـكنا 
بخيـوط لها، اال وهي االنثياالت، 
رغم اننا لم ندرك تماما ماهي؟، 
لكنه )أفرَط فازدهى/وتنرجَس 
العشـقي/فارهاً  اسـتهالله  يف 
..وبقـدره  املثقلـة  بأسـمالها 
املعلـن(، فما هو قـدره املعلن؟، 
هذه األسـئلة املتوالـدة، جعلتنا 
ازاء كينونـة الشـعر الكائنـة يف 

انـه مسـار مـن االسـئلة الغري 
منقطعـة.. وهـذا هـو العمق يف 
كتابات الشـاعرة ميادة مبارك، 
تجعلـك ازاء اسـئلة تتوالـد من 
خاللها اسئلة، وتحتاج اىل تركيز 
ذهني للوصـول اىل االجوبة، وقد 
ال نصل لهـذه االجوبة، واالمر لم 
ُيعـد عيباً، كون الشـعر مرشوع 
تيـه لـم يكتمـل، وهكـذا تبقى 
يف دائـرة السـؤال ُتحـرك خيوط 

املعنى بقولها:
)أمغامرة هي ؟!

قد اسـتحقت أن تغـرّي بها وجه 
عامليني

املـكان  جغرافيـا  بهـا  وُيغـرّي 
فتحتدم املسافات ..!

كي تليـق بقصة سـقوط لجنة 
أخرى

ويُحتفـى بهـا كقصـة انتصاٍر 
..لعشق بني البرش(

اي انهـا جعلـت املغامرة سـؤال 
قضيـة  حركـت  خاللهـا  ومـن 
البحـث يف جغرافيـا املكان..ثـم 

تقول الشاعرة املبارك:
)ألنك ال تعرفني

ستعتمُر سدارَة اإلخفاِء حيناً
نعـوٍش  تنعطـُف نحـو  وحينـاً 

تقتاُت عليِها
لتلتحـَق بركـِب من حّملـك زوراً 

شهادة ميالدِه 
ألنهم لن يكرتثوا يوماً

لجياِع الوطن(
يف  سـامي  معنـى  عـى  لتـدل 
مسريتها الشـعرية، لذا تخاطب 
لـم  ام  عرفتنـي  سـواء  االخـر 
اسـتعملت  وسـواء  تعرفنـي، 
التورية واالخفاء، لتحاول تزوير 
مسـريتي، انا ال انحاز اال لجياع 
الوطن، فجياع الوطن هم ابناءه 
االصـالء،  هـم  بـل  الحقيقـون 
النهـم رغـم الجوع متمسـكون 
به..وتكشـف جانـب خفي اخر 

بقولها:
)الورُد الذي يطُل آرساً من نافذِة 

رشفتنا
فناجـنِي  رشـفات  يـدّوُن  كاَن 

قهوتنا 
وبعض أحاديثنا املكررة

يف صباحاٍت بغداديٍة دافئة
تعدو فوَق تالِل قريتها العتيقة

كطفلٍة حاملٍة بضفائر(
وشـاهدها هـذه املرة )الـورد(، 
وهو يطّل آرساً، ليربهن انها فوق 
تـالل قريتهـا العتيقـة، كطفلٍة 
تبقى متمسكة  حاملٍة بضفائر.. 
يف  السـحري  الطريـق  بالحـب 
الحضـن  وبالوطـن  الثبـات، 
الـدايفء لـكل ذكريـات طفولتنا 
وحبنا الجميل، وبهذا فنحن ازاء 
رحلـة غامضـة، تتوضـح جليا، 
كلمـا امعنا القـراءة الجدية بني 

االسطر.

المراقب العراقي / القسم الثقافي
                        ي��رى الناق��د والش��اعر وج��دان عب��د 
العزيز ان الش��اعرة ميادة المبارك عكست يف 
نصوصها صعوبة الوصول اىل المعنى، النه�����ا 
يف محن��ة الوجع، وجع الفق��دان، ووج����ع عدم 

امتالك الذات االمر، ال�����ذي جعل���ها 
تتخ��فى يف رداء اللغة.

املراقب العراقي/متابعة...
عـام 1950 شـعرت املمثلـة املرصية »كاميليـا« بـاآلم يف معدتها 
دفعتها لطلب السـفر اىٕل سـويسا لتلقي العالج، فاتصلت برشكة 
الطـريان لتحجز عى متـن أقرب طأيـرة لسـويسا اإل أن املوظف 
أخربها بـٔان الحجز أنتهى، وبعد إلحاح وعدهـا بأن يبذل قصارى 
جهده لتوفري تذكرة سـفر، وبالفعل قبل موعـد الرحلة تنازل أحد 

الركاب عن تذكرته، لتسـافر كاميليا بدالً 
منـه، ويشـاء القـدر أن تسـقط الطائرة 
بعـد إقالعها من مطـار القاهرة يف مدينة 
الدلنجات بمحافظـة البحرية ولم يعثر اإل 
عى فـردة حذاء كانت ترتديـه كاميليا، و 
كان الـذي تنـازل لها عن تذكرتـه يف آخر 
لحظة كان الكاتب الكبري »أنيس منصور« 
ليسـجل تلـك املصادفة يف إحـدى املقاالت 

بعنوان “ماتت هي الٔحيا أنا”.
وأنيـس محمـد منصـور كاتـب صحفي 
وفيلسوف وأديب مرصي. اشتهر بالكتابة 

الفلسـفية عرب ما ألّفه من إصدارت، جمع فيها إىل جانب األسلوب 
الفلسـفي األسـلوب األدبـي الحديث. كانـت بداية أنيـس منصور 
األدبيـة مـع القرآن، حيث حفظه يف سـن صغرية يف كٌتـاب القرية 
وكان له يف ذلك الكتـاب حكايات عديدة حكى عن بعضها يف كتابه 

»عاشوا يف حياتي«.

»األقالم« تحتفي بأدونيس شاعرًا ومفكرًا بعيون عراقية
املراقب العراقي/ متابعة...

قدمت مجلة األقالم نفسـها بقوٍة يف عددها 
تكمـل  وهـي  األول  الثالث/كانـون  العـدد 
سـنتها الخامسة والخمسـني بحلٍة جديدٍة، 
وبنخبٍة مـن األقـالم الرفيعة، وبدراسـاٍت، 

ومقاالٍت، ونصوٍص متميزٍة. 
 بذلـت أرسة التحرير جهوداً كبريًة يف تأصيل 
الرصانـة والتجديد واإلبـداع، ممثلًة برئيس 
أسـودي  رهبـة  الدكتـورة  اإلدارة  مجلـس 
حسـني، ورئيـس التحرير الشـاعر الدكتور 
عارف السـاعدي، وتصميـم الفنان الدكتور 

لبيد املطلبي.
كان ملـف العدد هـو أبرز مفاجـأة قدمتها 
املجلة إذ احتفت بتسـعينية الشـاعر الكبري 
أدونيـس بـأن كلفت تسـعة نقـاد عراقيني 
بتوجيه ثالثني سـؤاالً نقدياً تسـتقرىء فيه 
رؤيته إىل الشعر والحياة وفق تجربته الثرية 

الطويلة.
كم هو مدهٌش أن يجتمع نقادنا الكبار أمام 
شاعٍر كبرٍي ليحاوروه عن بعٍد، مقربني إلينا 

آراءه. 
كان السـائلون هـم :فاضل ثامر، وياسـني 
النصري، وعيل جعفر العالق، وحاتم الصكر، 
وبـرشى مـوىس صالـح، وسـعيد الغانمي، 
وباقـر جاسـم و عبد الله إبراهيم و حسـن 
ناظـم. فأدونيـس يف عيـون النقـد العراقي 

ليس شاعراً كبرياً فحسب بل مفكٌر كبرٌي. 
ضم العـدد أيضـاً دراسـاٍت مهمـًة :فكتب 
الناقـد فاضل ثامر عـن :الروايـة بوصفها 
رؤيا ونبوءة ـ قراءة تأويلية يف رواية)أحمر 
حانة(، وقدم الدكتور ضياء خضري قراءة يف 
قصة)األرنب( ملوىس كريدي، وكتب الدكتور 
لـؤي حمزة عبـاس عن املدن التـي تحدثنا، 
وتناول الدكتـور عبد اللـه الغذامي مفهوم 
العقـل يف الثقافة اإلسـالمية ويف الفلسـفة 
الغربيـة، وكتـب الباحث منصـف الوهايبي 

يف نظريـة الشـعر عنـد العـرب بـني القديم 
واملحـدث، فيما كان موضـوع الدكتور نادر 
كاظم هو عن )زمن األشـياء ـ الوقوف عى 
كتفـي بروديـل وماركس(، وكتـب الدكتور 
عيل حاكـم صالح عن )رواية صوت الطبول 

من بعيد ـ البحث عن بداية(. 
أما يف باب املقاالت فقد كتب: كاظم الحجاج 
عـن )زمـان املهرجـان(، والدكتور سـعيد 
عدنـان عـن )طالئـع التنويـر يف العـراق(، 
وكتب عبـد القادر الحصني )بني مهرجانني 
للشـعر(، وتسـاءل عيل النجار  )هـل ينقذ 

الفن عاملنا؟(.
وكتب الدكتور عيل متعب جاسـم موضوعاً 
عنوانه )أزمة نقد، أم أزمة ناقد( فيما تناول 
الدكتـور إبراهيـم خليل العالف عـن ذاكرة 
األقـالم العراقيـة) 19٦4 ـ 2014(، وكتـب 
عيل محمود خضري عن )نوبل لآلداب 2020 

/عودة االعتبار إىل الشعر( 
فيمـا تنـاول الكاتـب نجـم وايل موضوعـاً 
عنوانـه )فيمـا يخـص الكتابة، ومشـاغل 

الوقت الحر(. 
حفـل العـدد بنصـوٍص متميـزة لنخبٍة من 
الشعراء منهم : عدنان الصائغ وعبد الرزاق 
الربيعـي وعمـاد جبـار وآية منصـور وآدم 
فتحـي وإيهـاب البشـبييش،وقصائد غـري 

منشورة للشاعر يوسف الصائغ. 

املراقب العراقي /متابعة...
هناك عدد من الروايات دارت أحداثها 
الروائية عن عقوبة اإلعدام، واستمدت 
تلـك العقوبـة التـى يرفضهـا العالم 
اآلن قصـص حيكـت حولهـا دراما ال 
زالت تلهم العالـم إىل اليوم، ومن هذه 
الروايات:1- »آخر يـوم ملحكوم عليه 
باإلعدام« وهي رواية لألديب الفرنيس 
فيكتـور هوجـو، وهـى عبـارة عـن 
خطـاب داخيل لسـجني محكوم عليه 
باإلعدام، قبل أسابيع قليلة من موعد 
اإلعـدام يحـاول فيها فكتـور هوجو 
إيصال رسـالة إىل اإلدارات املسـؤولة 
- آن ذاك - أن عقوبـة اإلعدام ليسـت 
الحـل األمثـل للمجرم، فنحـن ىف هذه 
الحالـة ال نعطيـه فرصـة لتصحيـح 
أخطائـه، ونحـن ال نعـرف ال اسـم 
املحكـوم وال الجريمة التـي قام بها، 
لكنـه يحكى لنا عـن صعوبة املواقف 
التي يمـر بها حينمـا ال تتذكره ابنته 

الصغرية وعن املؤسسات اإلدارية.
2- عقوبـة اإلعدام : رواية لـ موريس 
املؤلـف  بالنشـو، جـاء عـى لسـان 
فقـد  تخصنـي  األحـداث  هـذه  »إن 

وقعـت ىف عـام 1938 وأنـه لينتابني 
قلـق عـارم حني أتحـدث عنهـا، لقد 
حاولت مـراراً وتكـراراً أن أصف هذه 
األحداث وأضعها يف سـياق من الجمل 

والكلمات.
تقـول  الجنـدي سـلوف:  إعـدام   -3
الروايـة إنه يف اب 1944، قافلة قاتمة 
مـن املجنديـن الخـام الذيـن كانـوا 
متجهـني لالنضمـام إىل الفرقـة 28، 

التـي سـتقوم بقطـع األشـجار عى 
طـول طريـق فرنـيس عاصـف ميلء 
النافقة والجثث ومعدات  بالحيوانات 
االحـرتاق، كان أحـد هـؤالء املجندين 
هو إيدي سـلوفك البالغ من العمر 24 
عاًمـا، وهو لص صغـري من ديرتويت 
قىض شبابه داخل املدارس اإلصالحية 
وخارجهـا، وتغري حظ إيـدى مؤخرًا، 
مـع وظيفة ثابتة ىف املصنـع والزواج 
من فتـاة جميلة منحته األمل واألمان 
ألول مرة ىف حياته، لكن شـهر العسل 
- مثـل العديد مـن املتزوجني الجدد ىف 
زمن الحـرب - انقطع بسـبب ذهابه 
القافلـة  وتعرضـت  الخدمـة،  ألداء 
لقصـف مدفعـي مكثـف، وىف حالـة 
االرتباك انفصل سـلوفيك عن وحدته، 
قبـل أن يقدم تقريرًا أخـرًيا إىل الفرقة 
ال  ولكـن  بندقيـة  يحمـل  كان   ،28
ذخـرية، تـم تعيينـه ىف فصيلـة لكنه 
ابتعد، رافًضـا القتال، تم القبض عى 
سـلوفك، وحكم عليه باإلعدام، عندما 
حوكم مئـات الجنـود بتهمـة الفرار 
من الخدمة العسـكرية خالل الحرب 

العاملية الثانية. 

روايات تدور أحداثها حول »اإلعدام« 

حسن النصار 

عرض كتاب مختصر

املراقب العراقي/ متابعة...
ربمـا تكون رواية »البشـموري« هي 
أيقونة أعمال األديبة الكبرية سـلوى 
بكـر، ورائعتها الخالـدة، إال أن هناك 
أعمـاال أخـرى ال تقـل إبداعـا عـن 
الرواية سـالفة الذكـر، لألديبة كبرية 
عدة أعمـال متنوعة ما  بـني الرواية 
أعمالهـا  والقصـة واملـسح، ومـن 
القصصية الرائعـة كانت مجموعتها 
» من خرب الهناء والشـفاء« الصادرة 
عـن دار العـني للنـرش والتوزيع عام 

.2007
ويضم الكتاب عـرش قصص قصرية 
هي: فرامـل خفيفـة واألرض، وعبد 
الدايم محمود خليـل، وأمى العزيزي 
وصـداع نصفـى، وبسـتان أخـر، 
ويـا حنـني، وحديـث من خـرب الهنا 
والشـفاء، وحبيبتي فـريا، وحكايات 
أخرى لـ الفيلسـوف، وختـم الكتاب 
بمسحيـة مـن فصـل واحـد وثالث 
نهايـات عـن بدايـة ونهايـة لنجيب 
محفوظ، وبعنوان )اسـتمع إىل دقات 

قلبي(.

 وتتميـز كتابـات الروائيـة والقاصة 
الكبرية سلوى بكر، بالرمزية خفيفة 
الظل، املمتعة واملسـتمدة من الواقع 

فيـه،  وتصـب 
املؤلفـة  وتكتـب 
الكتـاب  هـذا  يف 
مـن  مجموعـة 
القصصيـة التي 
لها  بـأن  تتسـم 
باحث عن  مذاق 
الطبيعـة وعـن 
بكـر  يشء  كل 
مـذاق  فيهـا، 
يقـدس النسيم 
ىف  الرقيــــق 
مرشق،  صباح 
اللـون  مـذاق 
وهو  الخـر 
أمام  منبسطاً 
األعـني حتـى 
بزرقة  يلتقي 
يف  السـماء 
لوحة إبداعية 

لـن تصفهـا الحـروف أو األلوان عى 
اللوحات، تقرأها وتشـعر بمشـاعر 
الطفل الربيء عندما يذوب يف أحضان 
القصص  تقـف  أمه.ولم 
هذا  عنــــد 
وحسب  الحد 
تدخلنا  وإنما 
عالــــم  إىل 
املدنيـة التـي 

نعيشـها 
ندركهـا،  وال 
إلينا  تسـوقها 
كحقــــائـق 
ة  يد جــــــد
وكأننـا  علينـا 
أنفسـنا  نـرى 
أمامنـا  تمـى 
علــــى األرض 
الثانيـة  للمـرة 
لـــــن تتوقف 
عند  القصــص 
هـذا الحـد، فقد 
الكتـاب  أردفـت 

بنهايـة مسـتمدة ومتخيلـة لروايـة 
بدايـة ونهايـة التـى أبدعهـا األديب 
العاملـى نجيـب محفوظ، لتقـدم لنا 
كوكتيل رائع من النكهات واملشـاعر 
إبتسام  الناقدة  والقصص.وبحسـب 
السـعيد، فـأن مجموعة سـلوى بكر 
األخرية تـدور يف إحدى عـرشة قصة 
منها بضمـري الغائب وقصـة واحدة 
بضمري املتكلم وهـو الحمار وضمري 
الغائـب جاء داالً عى ذوبان السـارد، 
كمـا أن املجموعـة تظهـر كيـف أن 
املجتمع يظـل قائماً بني الخري والرش 
والصحـة واملـرض والغنـى والفقر، 
وهذا يوتر عالقـات الناس ويظهر يف 
النهاية أرضا خصبة لإلبداع.املعروف 
تشـعرنا  بكـر  سـلوى  قصـص  أن 
بانصهـار كل األزمنة، فنشـعر كأننا 
يف انتظـار رغيـف العيـش السـاخن 
لنأكله، ونذوب يف هذا الرغيف وننىس 
زمـن صنعـه، وتتوحد يف هـذا الزمن 
مـع هـذا الرغيف السـاخن فنشـعر 
أن القصـص تكتـــــــب حاالً من 

قلمها ومخيلتها.

أنيس منصور: ماتت» من خبر الهناء والشفاء« الرمزية خفيفة الظل المستمدة من الواقع
 هي ألحيا أنا !
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

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

نور 9
على 
نور

التحديات  من  العديد  الريفية  املرأة  تواجه 
لكنها اعتادت أن تتغلب عىل كل انواع املصاعب 
لتديم اسنادها للرجل وتؤكد اهمية دورها يف 

املجتمع ..
 ) حسني  ام   ( تعرض   ، الصباح  بدايات  مع 
الرائب  واللبن  الحليب  من  الطازجة  بضاعتها 
ركن  يف  الحيواني  والدهن  والزبد  والجبن 
املنتجات  فهذه   ، الشعبية  السوق  أركان  من 
الحيوانية هي مصدر رزقها منذ سنوات عديدة 
ألنها اعتادت تربية الحيوانات وتركت ألوالدها 
التي  الصغرية  االرض  قطعة  زراعة  مهمة 
الطعام  الجت(   ( بنبات  والدهم  عن  ورثوها 
خالل  الحرب  اىل  زوجها  غادرها  فقد  ابقارها 
ان  واضطرت   ، يعد  ولم  الثمانينات  سنوات 
تعتمد عىل نفسها يف كل يشء حتى بلغ اوالدها 
حرمت  انها  حسني  ام  ..وتقول  الرجولة  سن 
اوالدها من التعليم بسبب الفقر وحاجتها اىل 
مساعدتهم وهو األمر الوحيد الذي ندمت عليه 

كثريا ألنها لم تؤد رسالتها كاملة..
اما الحاجة سعدية فرحان فلم يحالفها الحظ 
بالحصول عىل عون األبناء ألنها فقدت جميع 
مسلحي  دخول  بعد  وابناء  زوج  من  رجالها 
القرية  رجال  ومحاولة  قريتها  اىل  داعش 
مع  نزحت  انها  فرحان  لهم..وتؤكد  التصدي 
بمجرد  اليها  وعادت  قريتها  من  النازحني 
خروج داعش منها لتعيد الروح اىل االرض التي 
بناتها  بأزواج  استعانت  لذا   ، رجالها  غادرها 
ملساعدتها يف حرث االرض واعدادها ثم بارشت 
السقي  بمهمة  القيام  مع  بنفسها  زراعتها 
واالرشاف عىل جني املحصول ونقله اىل السوق 
يف مركبتها ) البيك آب( التي تقودها بنفسها 
اوالدها واحفادها  ، فضال عن رعاية زوجات 
الدراسة  مقاعد  اىل  اعادتهم  الذين  اليافعني 

لتحقق بذلك أحالم اوالدها الراحلني ..
من جهتها ، تمكنت الشابة آمال من التوفيق 
وتربية  الزراعة  يف  وعملها  دراستها  بني 
الحيوانات ضمن عائلتها كبرية العدد ، وبسبب 
القاهرة  الظروف  مقاومة  عىل  ارصارها 
الريفية فقد تفوقت  للفتاة  القارصة  والنظرة 
يف هذا العام وحصلت عىل معدل 95 % ، وهي 
تنوي دخول الجامعة دون ان تفكر يف التخيل 
عن مساعدة اهلها يف اعمالهم الزراعية خالل 

اوقات فراغها .
الحسني  عبد  أمل  املدنية  الناشطة  وترى 
للمرأة  بالنسبة  مهم  عنرص  هو  التعليم  ان 
اقتصاد  يف  تساهم  انها  اعتبار  عىل  الريفية 
االنشطة  كافة  يف  الكبري  دورها  ويربز  االرسة 
االقتصادية ليجعل منها ذلك قوة مؤثرة يف بناء 
املجتمع وتعزيز اركان السالم واحداث التغيري 
بجميع  العنف  محاربة  طريق  عن  واقعها  يف 
اشكاله ومواجهة العادات والتقاليد واالعراف 
يمكنها  أفضل  مستقبل  اىل  للوصول  املجحفة 

السياسية  الحياة  يف  املشاركة  خالله  من 
والعملية بما يضمن مكانتها االجتماعية ..

يف  املتخصص   / الخفاجي  باسم  الدكتور  اما 
علم االجتماع فريى ان املجتمع العراقي يعاني 
املراة  فيها  تلعب  مجتمعية  ثقافة  ازمة  من 
حقها  املرأة  تأخذ  ان  اليمكن  اذ   ، سلبيا  دورا 
يف أي ترشيع قانوني دون ان تسعى للمطالبة 
والعمل  الحياة  يف  حقها  وانتزاع  بنفسها  به 
واملساواة ، فكيف اذا كانت املرأة تسكن الريف 
وينظر لها املجتمع نظرة قارصة فهي تمارس 
للحيوانات  ومربية  كمزارعة  املهن  اصعب 
ألنها  جهودها  عىل  بالرتكيز  التحظى  لكنها 
 70-60 مايعادل  وتنجز  الحقول  يف  تعمل 
يف  الرجال  يتواجد  بينما  الزراعة  اعمال  من 
االجتماعية  واملحافل  االرشاد  ودوائر  الندوات 
مع تغييب دور املرأة وتضييع حقوقها املادية 

واالجتماعية غالبا ..
وتؤيد الناشطة انوار مهدي من شبكة النساء 
منظمات  عىل  ان  بقولها  ماسبق  العراقيات 
الريفية معنويا عن  املجتمع املدني دعم املرأة 
 ، املعنية  الجهات  اىل  صوتها  ايصال  طريق 
وألن الجهات الحكومية ربما التقدم لها شيئا 

الجهات  اىل  صوتها  ايصال  محاولة  من  فالبد 
املانحة والدولية ألنها تقدر عمل املرأة الريفية 
وجهودها وانجازاتها عىل الرغم من افتقارها 
الريفية  املرأة  ان  اىل  مهدي  ..وتشري  للتمويل 
التحصل عىل فرص التعليم وتعمل مع الرجل 
وتوفري  املاشية  ورعاية  املحاصيل  انتاج  يف 
الغذاء لكنها تعاني من سلب حقوقها وكثرة 
زواج  تشجع  الريفية  فاملجتمعات  واجباتها 
يعانني  الريفيات  النساء  ومعظم  القارصات 
خطط  وجود  عدم  ظل  يف  واألمية  الفقر  من 
حكومية تهدف اىل تحسني واقع املراة الريفية 

..
آليات ..للنهوض باملرأة

باملقابل ، توضح الدكتورة ابتسام عزيز / مدير 
عام دائرة تمكني املرأة يف مجلس الوزراء ان %60 
قطاع  يف  يعملن  العالم  يف  العامالت  النساء  من 
الزراعة حسب احصائيات منظمة االمم املتحدة 
االكثر فقرا  ذلك فهن  الرغم من  ، وعىل  لألغذية 

وترضرا يف األزمات ..
القوى  من   %70 حوايل  هنالك  ان  عزيز  وتؤكد 
احصائية  وفق  النساء  من  الريف  يف  العاملة 
الحقل  يف  تعمل  الريفية  فاملرأة  التخطيط  وزارة 

واالوالد  باالرسة  واالعتناء  الحيوانات  وتربية 
وبيع  التقنية  باملهام  الرجل  يضطلع  بينما 
املحصول ، كما ان املرأة يف العراق كباقي البلدان 
العربية تعمل والتملك األرض ، مادعا الحكومات 
منها  آليات  عدة  وضع  اىل  املتعاقبة  العراقية 
سرتاتيجية التخفيف من الفقر التي أولت املرأة 
تم  كما   ، كبريا  اهتماما  وتطويرها  الريفية 
تشكيل لجنة النهوض باملرأة الريفية التي تتوىل 
أثر  من  لها  ملا  الريفية  املرأة  احتياجات  معرفة 
عىل التنمية االقتصادية واالجتماعية يف املجتمع 
مؤسساتي  نظام  ضمن  اللجنة  هذه  وتعمل   ،
فضال  والرتبية  والصحة  الزراعة  وزارة  يضم 
ونقابة  الفالحية  والجمعيات  االتحادات  عن 
مثل  الدولية  واملنظمات  الزراعيني  املهندسني 
الزراعي  االرشاد  مديريات  وعرب   ، فاو  منظمة 
واالقضية  والقرى  النواحي  مختلف  يف  املنترشة 
املستوى  رفع  عىل  تعمل  والتي  العراق  عموم  يف 
الثقايف واالجتماعي وليس التوعية الزراعية فقط 
ادخال  عرب  اقتصاديا  املرأة  لتمكني  تسعى  كما 
متساوية  فرصا  ومنحها  العمل  يف  التكنولوجيا 
بهذه  ينهض  الذي  باملستوى  لتكون  الرجال  مع 
املهمة الصعبة بزيادة االنتاج وبطرق حديثة .

  جواز السفر هو املستمسك الرسمي الوحيد الذي يعرب الحدود الدولية، وألهمية هذه 
والتهريب،  الفقدان  أو  التزوير  قصص  من  لكثري  تتعرض  فأنها  البطاقة  التعريفية 
وتشهد أروقة املحاكم  عىل الدوام ورود عدد كبري من دعاوى التزوير أو فقدان الجواز 
منها ما سببته هجرة الشباب  ومنها تعليمات الحج والعمرة وأسباب مجتمعية أخرى.
»املادة  إن  الرصافة  تحقيق  محكمة  أول  قايض  جسام  محمد  بشار  القايض  ويقول 
 )3( تقل  ال  مدة  بالحبس  تعاقب   2015 لسنة   32 رقم  السفر  قانون  جوازات  15من 
أو أستحوذ عليه بقصد استخدامه  أو  أشرتى جواز سفر عراقي  سنوات )كل من باع 

خالفا ملقتضيات إصداره(«. 
ويواصل القايض أن »هذه املادة حددت عقوبة الشخص الذي يبيع جواز سفر العراقي 
او لشخص آخر  له  الذي اصدر  السبب  أو استحوذ عليه الستخدامه يف غري  أو  اشرتاه 

واعتربها  جريمة من جرائم الجنح وتنظرها محكمة الجنح«. 
الثانية من املادة ذاتها أشارت إىل من اتلف أو افسد أو  ويشري القايض إىل أن »الفقرة 
أعاب  إبطال جواز سفره النافذ املفعول بسوء نية وألي سبب كان فان العقوبة نفسها 

ترسي عليه«. 
املدة املاضية حني فرضت  أنه »يف  ويستشهد القايض بحاالت واردة اىل محكمته منها 
من  البعض  أقدم  مرة،  من  ألكثر  املعتمرين  عىل  رسوما  السعودية  اململكة  العربية 
املواطنني الراغبني  بأداء مناسك العمرة عىل إتالف جوازات سفرهم التي تحوي تأشريات 
دول  تفرض  التي  البلدان  إىل  السفر  لألرايض  السعودية وكذلك يف بعض حاالت  دخول 

أخرى قيودا ورقابة يف  حالة السفر إليها عند طلب التأشريات الدخول«.  
والفقدان  التلف  منها  تكون يف حاالت  السفر  »تبديل جوازات  أن  القايض عىل  ويعرج 
قضاء  وقدر ومنها اإلهمال، وبقرار من املحكمة بعد بيان األسباب يمكن إصدار جواز 
جديد من  املحكمة ويغلق التحقيق وإشعار مديرية الجوازات بإصدار جواز جديد وفقا 
للمادة 8 من الفقرة  ب من القانون، ويتم ذلك كله بعد حضور صاحب الجواز وتدوين 
أقواله ومفاتحة مديرية  الجوازات لبيان صحة صدور الجواز الذي فقد أو اتلف«، الفتا 
إىل ان »مديرية الجوازات  والسفر تقوم بإبطال الجواز التالف أو املفقود استنادا إىل املادة 

)9( الفقرة الرابعة«.  
ويلفت القايض إىل انه »إذا كان فقدان الجواز ألول مرة ناتجا عن إهمال، فعالجته املادة 
يعاقب  ما  أو  عراقي  دينار  ألف   )250000( قدرها  عقوبة  بفرض  القانون  )10(  من 
بنفس املبلغ، أو  قد تصل إىل مليون دينار عراقي ملن فقده ألكثر من مرة وبسبب اإلهمال 
وال يمنع من صدور  جواز سفر جديد إال بعد ميض 3 أشهر من تبدأ من تاريخ صدور 

الحكم«.  
ويقسم القايض جوازات السفر من حيث إمكانية التزوير قائال إن »جواز السفر من 
املحكمة  لدى  أرشت  التي  الحاالت  وان  تزويره،  يمكن  وال  عالية  ذو  جودة   ) A ( نوع 
أن  أي  مزورة،  ثبوتية  مستمسكات  عىل  بناء  رسمي  جواز  هي  إصدار  واسع  وبشكل 
الجواز صادر بشكل رسمي  لكن املستمسكات املزورة استخدمت بعد ملء االستمارة 
الكرتونيا مثل هوية األحوال املدنية  وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن املزورة«. 

ويشري إىل انه »بعد إصدار البطاقة الوطنية املوحدة انحرص تزوير الجوازات باستخدام 
بطاقة  عىل  بناء  سفر  جواز  صدور  حقيقية  حاالت  ويف  فقط  مزورة  سكن   بطاقات 

وطنية موحدة  مزورة«.
ويذكر »مثاال عىل ذلك، إصدار جوازات لعائلة فلسطينية مكونة من خمسة أشخاص 
 حيث سبق وان أصدرت الجوازات سابقا وعند التجديد تم ضبطهم بعد التأكد من تزوير 

هويات  األحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية«.  
تعقيب  عىل  يعتاشون  أشخاص  بها  يقوم  التزوير  حاالت  »اغلب  أن  القايض  ويرى 
املعامالت  وهم شبكة من املزورين متواجدين قرب مكاتب إصدار الجوازات وان الحاالت 

التي ترد  للمحكمة ترتاوح مابني 100-150 حالة تزوير شهريا«.  
ومن جانبها، تعلق القاضية شيماء نعيم قايض محكمة تحقيق الكرخ إن »جواز السفر 
هو  املستند الذي تصدره الدولة للفرد لغرض السفر إىل خارج البلد أو العودة إليه، كما 
عرفه  الدستور، أما جواز املرور فهو املستند الذي يصدر للفرد الذي فقد جوازه خارج 
العراق او  األجنبي الذي فقد جوازه يف العراق وليس لدولته تمثيل دبلومايس كما ورد يف 

املادة )1/ثانيا(  من قانون الجوازات رقم 32 لسنة 2015«.  
وتعرج القاضية عىل »عدم جواز مغادرة العراق إال ملن يحمل جواز سفر  أو جواز مرور 
أو  وثيقة سفر صادرة وفقا للقانون وفق املادة )3/ أوال /د( لكن هناك استثناء وفق 
املادة القانونية   )3/ثانيا( وهم املعفيون وفق اتفاقيات دولية يكون العراق طرفا فيها 
وبحدود تلك االتفاقيات  ونوتية السفن والطائرات أي يكون مستخدما بصفة نوتي وهم 
من يصلون العراق ويغادرونه  يف طواقم السفن أو الطائرات وكذلك البدو الرحل الذين 

تتطلب ظروفهم التنقل عرب الحدود  العراقية الربية«. 
بمنع  بات  بحقه حكم قضائي  الصادر  العراقي  »عدم جواز منح  اىل  القاضية  وتشري 
أو  الداخيل  الدولة  بأمن  اإلخالل  أو  إرهاب  أو  بجريمة  مدان  سواء  ألي  سبب  السفر 

الخارجي ومن أودع  السجن إال بعد رفع املنع«. 

المرأة الريفية العراقية ألق المجتمع وركيزة بناء االسرة 

مصطلح  ظهر  األنرتنت،  شبكة  ظهور  مع 
األخري  العقد  يف  االلكرتونية(  )التجارة 
تحوالت  إىل  أدى  والذي  املايض،  القرن  من 
العديد  تتم  العالم، حيث  يف  اقتصادية كبرية 
العالم عن طريق  التجارية يف  التعامالت  من 
والصورة  والصوت  اإللكرتونية  املراسالت 
اإلنرتنت،  شبكة  طريق  عن  وذلك  بُعد،  عن 
قطاع  شهدها  التي  التطورات  بسبب  وهذا 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
التجارة  مصطلح  ظهر  فقد  العراق  يف  أما 
ولكن  تحديداً،   2007 عام  يف  اإللكرتونية 
بشكل ضعيف جداً، ما يجعله هشاً وال يرتكز 
بدأ  فقد  ذلك  ومع  صحيحة،  مقومات  عىل 
باالنتشار يف بعض املناطق، حيث إّن األغلبية 
يفضلون  يزالون  ال  العراق  يف  العمالء  من 

والتفاوض عىل  قبل رشائها  السلعة  معاينة 
املجال  العاملني بهذا  أّن بعض  سعرها، كما 
ما  والرشاء  للبيع  ملتوية  أساليب  يعتمدون 
يفضلون  ال  العمالء  من  كبرياً  عدداً  جعل 
السلع  رشاء  عند  خاصة  الطريقة  هذه 

اإللكرتونية.
وعوملة  الحديثة  التكنلوجيا  تطور  ومع 
االسترياد والتصدير اصبحت مواقع التواصل 
وغريها  البحث  ومحركات  االلكرتوني 
بافتتاح  يسمح  الذي  الحد  اىل  متطورة 
أرباحاً  يكتسب  خاص  الكرتوني  مرشوع 

كبرية تكاد تفوق املتاجر الواقعية . 
غرفة  يف  التسويق  لجنة  مسؤول  أكد  حيث 
تجارة بغداد، فالح حسن، أن »هناك ضوابط 
عامة عىل صاحب املرشوع سواء كان واقعياً 

او الكرتونياً ، فيجب أن يملك رشكة مسجلة 
أن  و  العالقة  ذات  املعنية  بالدوائر  رسمياً 
يكون حائزاً عىل هوية غرفة التجارة يف حال 
االتجار بمنتجات مستوردة من قبل الرشكة 
نفسها » مضيفاً أن«عىل الرشكة أن تخضع 
يف  االلكرتوني  للدفع  املركزي  البنك  لضوابط 

حال تزويدها لخدمات الدفع االلكرتوني«.
بغداد  تجارة  غرفة  »تقوم  أنه  وأوضح 
بمتابعة دورية للتجار ومشاريعهم ومتابعة 
املشاريع  زيارات  خالل  من  احتياجاتهم 
املتاجر  أيضاً  وتشمل  الواقع  أرض  عىل 
بيانات  قاعدة  تكوين  خالل  من  االلكرتونية 
لهم  دعوات  وتوجيه  األلكرتونية  باملشاريع 
لحضور ندوات ومؤتمرات تناقش التطورات 

يف هذا املجال ».
ريادة  أيضاً  التجارة  غرفة  »وتدعم  وأضاف 
خالل  من  الناشئة  واملشاريع  األعمال 
الريادي  للشباب  والدورات  الورش  تقديم 
وتشجعيهم عىل تسجيل مشاريعهم كرشكة 
التجاري  األسم  وحجز  الرشكات  مسجل  يف 
يف غرفة تجارة بغداد، حيث أن نسبة كبرية 
من املشاريع الناشئة تصب يف مجال التجارة 

اإللكرتونية«
واملشاريع  املتاجر  معاملة  »يتم  أنه  وبني 
األلكرتونية معاملة الرشكات حيث تتبع كل 
رشكة الضوابط املرسومة من الدوائر املعنية 
بمتابعة الحسابات والرضائب ويف حال كون 
صاحب املرشوع يمارس عمله كتاجر مصدر 
أو مورد فأنه يحصل عىل امتيازات كثرية من 

خالل حصوله عىل هوية غرفة التجارة«.
وأشار حسن اىل أن«غرفة تجارة بغداد تقدم 
التجاري  األسم  حجز  منها  عديدة  خدمات 
يكون  أن  عىل  بها  املعمول  الضوابط  وفق 
العربية  باللغة  يكون  وأن  مكرر  غري  االسم 
ذلك  جانب  اىل  معروفاً  يكون  وأن  الفصيحة 
التي تمنحه حق  التاجر  الغرفة هوية  تمنح 
الحصول عىل  االسترياد والتصدير وإمكانية 
بني  والتنقل  السفر  لتسهيل  التاجر  فيزا 

الدول واالقامة ».
وتابع »تقوم غرفة تجارة بغداد بعقد ندوات 
املختلفة  التجارة  مجاالت  يف  ومؤتمرات 

وتشجيع التجار وأصحاب املشاريع الناشئة 
املميزين  بالتجار  قائمة  إعداد  خالل  من 
إعالمياً  مشاريعهم  عىل  والثناء  وتكريمهم 

كونها مشاريع مميزة«.
بتطوير  األعمال  ريادة  قسم  ويقوم 
واملشاريع  األفكار  أصحاب  وتدريب 
حاضنات  مع  بالتنسيق  التسهيالت  وتقديم 

ومرسعات األعمال العاملية واملحلية. 
الجنابي  عيل  السيد  بني  السياق  ذات  ويف 
األلكرتوني  هاوس  بيوتي  مرشوع  صاحب 
أنه« فتح االنرتنت  املنزيل،  للوحات والديكور 
السيما  الشباب  امام  للتجارة  جديدة  افاقا 
يملكون  ال  وممن  العمل  عن  العاطلني 
باتت  حيث  مهنية  خربات  أو  شهادات 
مهم  معييش  مصدر  األلكرتونية  الصفحات 

للكثري منهم ».
وأضاف الجنابي أن »مواقع التواصل تفرض 
إعداد  حيث  من  ترويجية  والتزامات  قيوداً 
األشخاص الذين يتم وصول ترويج منتجاتنا 
يصل  الواحد  الدوالر  مقابل  مثالً  اليهم، 
السابق  يف  بينما  شخص   500 اىل  ترويجنا 
كان لكل دوالر واحد 1000 متابع لكن هذه 
أن  مايمكن  أمام  بها  بأس  ال  االلتزامات 
نحصل عليه يف املقابل من إعالن وعدد أكرب 

من الزبائن ». 
ويبنّي أن »للتجارة األلكرتونية فوائد ومضار 
رضائب  أو  رسوم  التدفع  أنك  فوائدها  من 
خربة  لديه  ملن  مفتوح  ربح  وباب  حكومية 
أنه  التجارية واملضار  إدارة األعمال  جيدة يف 
اليوجد لدينا أية ضوابط أو رشوط ممنهجة 
بعد  الرشاء  وعدم  الزبون  تالعب  حال  يف 
مترضرة  القطعة  إرجاع  بحال  أو  التوصيل 
الوصول  استطاعتنا  وعدم  هاتفه  إغالق  أو 

إليه ».
وّفر  الفيسبوك  التواصل  أن«موقع  وأضاف 
خاصية االستهداف للفئات التي سوف تتابع 
الصفحة وتتعرف عىل البضائع املتوفرة ويتم 
تحديد املناطق والجنس والعمر وهي خاصية 
اىل  التجاري  الرتويجي  العمل  يف  جداً  جميلة 
جانب أنه عند إطالق حملة إعالنية يجب أن 
يبقى العمالء تحت املراقبة لساعات عمل قد 

تصل اىل 20 ساعة عمل«.
أنه« يتم شحن البضائع عن طريق  وأوضح 
تكون  بدورها  والتي  الدويل  الشحن  رشكات 
بعض  يف  ولكن  الضمانات  بكافة  متكفلة 
البيع  مصادر  اىل  الذهاب  علينا  األحيان 

للتعّرف عىل جودة البضائع قبل الشحن«. 
وبني أن »التغيري الذي يطرأ بني فرتة وأخرى 
ومشاكل  مثالً  الفيسبوك  خوارزميات  عىل 
املشاكل  أكثر  أحد  هي  واإلعالنات  الرتويج 
األلكرتوني  التجاري  العمل  التي تصادفنا يف 
حال  إال  بها  التنبؤ  اليمكن  املشكالت  وهذه 
فرض  »احتمالية  أن  اىل  »مشرياً  حدوثها 
التجار  عىل  الرضائب  العراقية  الحكومة 

االلكرتونيني كبرياً أسوة بدول العالم«.
مرشوع  صاحبة  زمن  السيدة  وتقول 
إن«العمل  للسجاد،  األلكرتوني  هوم  زمن 
األلكرتوني أصبح هو األقرب للناس باعتبار 
مدمن  أصبح  والخارجي  الداخيل  العالم  أن 
من  أكثر  تطبيقات  وتصفح  تواصل  مواقع 

الشارع ».
االلكرتوني  أن«الرتويج  وبينت 
املاسرت  بطاقة  عىل  جداً  مهم 
وبعد  الزبائن  من  عدد  أكرب  لجذب 
الزبائن  بعدد  االكتفاء  يتم  الرتويج 
السيما  الصفحات  يف  املوجودين 
االنستغرام«،موضحة  ترويج 
التجار  بني  كبرية  أن«املنافسة 
االلكرتونيني السيما ممن يعرضون 
جودة  يبقى  ولكن  البضائع  نفس 
الزبائن  التعامل مع  املنتج وأسلوب 
من  وغريها  التوصيل  ورسعة 
صاحب  يخلقها  التي  االمتيازات 
بني  الفارق  مايسجل  هي  املرشوع 

املشاريع والصفحات التجارية«.
تفرض  لم  اآلن  أن«حتى  وأضافت 
رضائب ،ومن وجهة نظري يف حال 
األلكرتوني  بالعمل  الحكومة  تدخل 
تذكر  نجاحات  هناك  يبقى  لن 
ألصحاب املشاريع الرقمية، فاتمنى 
أن يبقى التدخل الحكومي بعيداً عن 

التجارة عىل شبكات االنرتنت«.

جائحة كورونا أنعشت التجارة األلكترونية في العراق

الجواز العراقي.. 150 حالة 
تزييف تسجل شهريًا



     

تعرض  ميسان،  جامعة  استنكرت 
بمادة  العتداء  اساتذتها  احد 
قبل  من  الحارقة   « الـ«تيزاب 
مجهولني، مطالبة الجهات االمنية يف 
بالتحقيق يف مالبسات الحادث بأرسع 
اقىس  وانزال  الفاعلني  وكشف  وقت 

العقوبات بحقهم.
اطلع  لها  بيان  يف  الجامعة  وذكرت 
وتستنكر  »تشجب  أنها  املربد   عليه 
الذي  الجبان  الحادث  العبارات  بأشد 
مهدي  صالح  الدكتور  االستاذ  طال 
الجغرافية  التدرييس يف قسم  الزيادي 
بكلية الرتبية بجامعة ميسان من قبل 

جهات مجهولة«.

السافر  االعتداء  »هذا  أن  واضافت 
التدريسية  للمالكات  تهديدا  يمثل 
الجامعات  يف  االكاديمية  والنخب 
العراقية كافة، كونهم ضحوا وقدموا 
واملعريف  العلمي  العطاء  من  الكثري 
وخرجوا  العلمية  املسرية  وخدموا 
بالطاقات  البلد  رفدت  التي  االجيال 
اقىس  ويف  املجاالت  شتى  يف  العلمية 

واصعب الظروف«.
ميسان  صحة  اعالم  مدير  وكان 
محمد الكناني قد اعلن ان مستشفى 
الزهراوي يف محافظة ميسان استقبل 
تلك الحالة لغرض اسعافها، دون ذكر 

املزيد من التفاصيل.

قضاء  سكنة  من  عدد  ..أعرب  ميسان   
السالم  يف محافظة ميسان  امليمونة وناحية 
ارتفاع  نتيجة  الغرق  شبح  من  تخوفهم  عن 
مناسيب مياه نهر دجلة، ضمن حدود ميسان 
اثر وصول  كميات كبرية  من املياه  الفائضة 

عرب واسط.
من  تحركات  أي  ملسهم  عدم   من  وشكوا   
قبل املؤسسات املعنية لدرء مخاطر الفيضان 
سيما وان امليمونة والسالم شهدتا قبل عامني 
موجة فيضانات التزال يف ذاكرة األهايل الذين 
واالستفادة  األهوار  إىل  املياه  بترسيب  طالبوا 

منها للموسم القادم.

العكييل.  طلوبي  صباح  النائب  االستاذ 
املحرتم.. نرجوا منكم الوقوف معنا النصافنا 
 ٢١٨ القانون  لتعديل  املعد  املرشوع  إقرار  يف 
يف  املنحل  الثورة  قيادة  مجلس  من  الصادر 
العام ٢٠٠٢ والذي الحق الغبن يف فئة قدمت 
خدمة لبلدها يف زمن قاس جدا مر عليهم وعىل 
ويرفع  سينصفنا  اقراره  وان  وطنهم  أبناء 
العسكرية  الخدمة  سيعترب  والذي  عنا  الغبن 
التعيني  قبل  املوظف  قضاها  التي  االلزامية 
الغراض العالوة والرتفيع وآلتقاعد.. علما بأن 
العدد املتبقي يف الخدمة الوظيفية حاليا قليل 
بدون  اقراره  وليكن  مالية..  جنبة  واليمثل 
شكرنا  مع  املالية..  للجنبة  تالفيا  رجعي  أثر 

وتقديرنا لكم.

                                      * عالء سعدون

يبدو أن الخدمات البلدية يف مدينة بغداد ال تقل 
البالد،  يف  الكهربائية  الطاقة  وضع  عن  سوءا 
فكالهما يجعل املواطن يعيش وضعاً مأساوياً، 
التيار  أزمة  مع  للرشب  الصالح  املاء  فانقطاع 
»البديهيات«  من  اصبحت  املزمنة  الكهربائي 
ليتبعها  الحارة،  الصيف  اشهر  دخول  بمجرد 

اتهامات متبادلة عن سبب هذه الشحة.
بغداد«  »مأساة  فأن  العاصمة  اهايل  وبحسب 
تقل  ال  أيضاً  اخرى  خدمات  أزمة  يف  تتلخص 
املرتاكمة  والنفايات  والحفر  فاملطبات  سوءا، 
املواطن  لحياة  مالزمة  اصبحت  الشوارع  يف 
»قدر  يبدو  وكما  عليه  كتب  الذي  البغدادي، 

املعاناة« سواء داخل املنزل او خارجه.
البغداديني، أن ما تقوم  يرى عدد من املواطنني 
بها امانة بغداد من اعمال خدمية ال تعد سوى 
»اعمال ترقيعية«، مشريين اىل ان هذه االعمال 
التي تقوم بها فقط يف النهار تسبب ازدحامات 

يف املدينة املزدحمة اصال.
»ما  إن  حسني،  محمد  امني  املواطن  يقول 
تعترب  اعمال خدمية  بغداد من  امانة  بها  تقوم 
تضع  التي  املشاريع  ملصاف  تصل  وال  ترقيعية 
حال جذريا للمشكلة«، مبينا ان »ملف النفايات 
وملف الرصف الصحي واملاء لم تحل لغاية االن 

يف العاصمة بغداد«.
ويتساءل حسني عن »مصري االموال املخصصة 
السابقة«،  السنوات  طيلة  لالمانة  واملرصوفة 
مؤكدا ان »هذه االموال ذهبت لجيوب املفسدين 
تمهيدا  العالم  دول  بنوك  يف  اودعوها  الذين 

لهروبهم متى ما تم اكتشافهم«.
الخدمات  املواطن احمد منعم تردي  فيما يعزو 
معظم  »كون  اىل  بغداد  العاصمة  يف  البلدية 
لهم  ليس  ثانويني  مقاولني  اىل  تمنح  املشاريع 
املشاريع«، مستدركا يف  بتنفيذ  او كفاءة  خربة 
التخطيط  وزارة  به  تقوم  »ما  ان  نفسه  الوقت 
من االعالن بني الحني واالخر عن وضع رشكات 
عىل  دليل  خري  لهو  السوداء  القائمة  يف  كثرية 
»الخدمات  ان  حديث  يف  منعم  ذلك«.ويوضح 
اقل  هي  البغدادي  املواطن  عليها  يحصل  التي 
الدول  اكثر  املواطنون حتى يف  ما يحصل عليها 
بالخدمات  ملف  »ابسط  ان  اىل  الفتا  فقرا«، 
املتعلق بالنفايات لم تستطع االمانة ايجاد حل 
يف  لطيف  حمزة  املواطن  يقول  جانبه  له«.من 
حديث، إن »جميع املشاريع التي تنفذ من قبل 
النهار مما تسبب ارباكا  امانة بغداد تتم خالل 
وازدحامات كبرية يف الشوارع«، مبديا استغرابه 
»من عدم تنفيذ هذه املشاريع ليال مع قلة سري 

املركبات وسري املواطنني«.
الصالح اصبح  املاء  »ازمة  ان  اىل  ويشري لطيف 
ايضا من املعضالت الذي ال يمكن ان ايجاد حل 
لها يف العاصمة بغداد«، معتربا ان »ما تعلن عنه 
مجرد  للماء  مشاريع  انجاز  من  بغداد  امانة 
اوهام الهدف من وراءه رسقة االموال املخصصة 
لها«.ويقول عضو مجلس محافظة بغداد سعد 
الجهة  هي  بغداد  »امانة  ان  حديث  يف  املطلبي 
وتطوير  بناء  عن  وقانونيا  دستوريا  املسؤولة 
وادارة العاصمة واالرشاف عليها، واليمكن الي 
االمانة  بعمل  تلكؤ  حالة  وجود  ينكر  ان  طرف 
يف توفري ماعليها من واجبات خاصة ما يتعلق 
بتبليط الطرق والساحات العامة وغريها نتيجة 
 ،»٢٠١4 عام  بعد  املالية  التخصيصات  لنقص 

مؤكدا »وجود تراجع كبري بتلك الخدمات«.
السنوات  طيلة  »االمانة  ان  املطلبي،  ويوضح 
يستطيعوا  لم  االمناء  مختلف  وعىل  السابقة 
وجود  مع  الصحيح  بالشكل  االموال  استثمار 
التي  الكونكريتية  الصبات  منها  كبرية  مشاكل 
قطعت العاصمة خالل الحرب الطائفية«، مبينا 
ان »عمل امانة بغداد بعد عام ٢٠١4 لم تستطع 
تقدم  فيما  للعاصمة  شئ  تقديم  او  شئ  عمل 
االمانة تربيرات بنقص االموال او نقص الكوادر 

وغريها من التربيرات االخرى«.
النائب السابق حسن سالم، يف حديث ان  يقول 
»الفساد واملشاريع املتلكئة والوهمية واملحاباة 
والتسرت عىل ملفات الفساد واملحاصصة كانت 
اسباب اساسية وجذرية يف الوضع الذي تعيشه 
الذي  والتقصري  »االهمال  ان  مبينا  العاصمة«، 
تعيشه العاصمة خاصة حني نشاهد مناطقها 
وغريه  الرشيد  كشارع  واالثرية  الحضارية 

نجدها خراب وهو امر نحزن له كثريا«.
وال  ترقيع  عمليات  »هناك  ان  سالم،  ويضيف 
توجد مشاريع اساسية وهذا االمر اليجدي نفعا 
بالعاصمة«، معربا عن اسفه ألن  لخلق تكامل 
»تكون بغداد حارضة الدنيا والتي كانت تنافس 
اكرب مدن وعواصم العالم بهذا الحال من تردي 
يف  وانعدامها  التحتية  البنى  وضعف  الخدمات 

بعض مناطقها«.
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عمليات ابتزاز

مأساة حي القضاة
 في النعيرية 

اين امني بغداد .. ليأتي ويرى شقق حي السالم 
يف البي�اع .. املنطق�ة عباره ع�ن خرابه ال ازبال 
ترف�ع ال خدم�ات تنج�ز .. وتذه�ب اىل بلدي�ة 
الرش�يد تقول هذا ش�غل الجمعي�ه والجمعيه 
عب�اره عن ديك�ور واضعيه�ه التعمل اي يشء 
ابسط يشء النفايات ال احد يرفعها ..  جدوا لنا 

حل يرحمكم الله .
                          * امري الوادي

نحن س�كنة  حي القض�اة بمنطقة النعرييه يف 
بغ�داد الجديده نعاني من عدم تبليط الش�ارع 
ونعان�ي ما نعان�ي من االتربه ..وعند س�قوط 
املطر تنعزل املنطقة عن العالم بسبب االوحال.

رجاء ساعدونا ..
ارحمونا يرحمكم الله

حي الفض�اة خلف منطقة االل�ف دار يف بغداد 
الجديده.

                       * يونس الركابي

بعد صدور امر من محافظ بغداد بتوجيه تناكر 
امل�اء الحكومي�ه املجاني�ه ملنطق�ة الكرغوليه 
املنكوبه وخصوصا ح�ي ام البنني ع ، بحضور 
النائ�ب طه الدفاع�ي وبعض وجهاء وش�باب 
املنطقه ، ومدير اس�الة ماء تقاط�ع النهروان 

عىل علم بذلك ولم يحرك ساكن
» ماش�فنه اي تنك�ر باملنطقة رغم ش�حة املي 

القاتله ، فقط التناكر االهليه »نريد ماءز
                                * قاسم عناد

قدم عضو اللجنة املالية النيابية، محمد الدراجي، شكوى إىل القضاء 
تجاه »مزاد العملة« نتيجة الهدر واستنزاف وتهريب العملة الصعبة.  
وق�ال الدراج�ي يف تغريدة له ع�ىل تويرت إنه »حفاظ�ا عىل االقتصاد 
العراقي، وبعد خمسة أعوام من املحاوالت الحثيثة تنفيذياً وترشيعياً 
ورقابياً لوقف نزيف العملة، لم أجد غري القضاء كملجأ أخري«، مبينا 
»تقدمُت بش�كوى ضد اله�در الحاصل يف نافذة بي�ع العملة ونقص 

اإليرادات«.  
وأكد  الدراجي »ال أس�تهدف أحدا وال أجامل أحدا، وال غاية يل س�وى 

إيقاف تهريب العملة الصعبة«.  

السيد امني بغداد املحرتم
السيد مدير عام دائرة عقارات امانة بغداد

بغداد  امانة  عقارات  مزايدات  عىل  ترشفوا  ان  حاولوا 
هناك   يحدث  حيث  الرصايف  وعمارة  بالشورجة  وخصوصا 
ابتزاز للمؤجر االصيل من قبل ناس انتهازيني بالتعاون مع 
بعض موظفي امانة بغداد مقابل اموال ومبالغ كبرية عن 
والاصحاب  التجار  هم  العلم  مع  املزايدة  دخولهم  طريق 
انتهازيني  مجرد  التجارة  عن  البعد  كل  وبعيدين  مصالح 
قبل  من  املزايدة  قاعة  بدخول  السماح  يتم  ملاذا  وحثاالت 
هوالء ؟؟؟؟ خصوصا يف قاعة متنزه الزوراء حتى مسلحني 
كانوا يدخلون للقاعة عبارة عن عصابات وعىل امني بغداد 

الجديد ان يضع حال لهذه الظاهرة املقيتة.

                               *  راجي ريكان االحمد

الئ من يهمه....
ـــــــــــــــــــــــــــــ

السادس  الصف  طالب  باسم   
االبتدائي للمدارس املسائيه ومدارس 
ذي       لكتابكم  وبالنظر  االميه    محو 

الرقم  ٨٠١٢  ......
وبتاريخ٢٠٢٠/٩/٢٨

الرشيحه  هذه  شمول  نناشدكم 
بالقرارالوزاري الناص علئ احتساب 
واعتبارها  السنه  نصف  درجات 
درجات نهائيه اسوه بغريهم  طالب 
هو  ظروف  من  النهاريه  الدراسه 

نفسه الذي جرئ
شمولهم  عدم  سبب  هو  فما  عليهم 

بهذا القرار
قبل  للدوام  انظموا  وأنهم  خاص 
طلبه  من  كغريهم  السنه  نصف 
الدوام النهاري لذا نرجوا منكم قبول 

مناشدتنا ولكم فائق التقدير.     

                    * فراس عيل

السالم عليكم .. التمس النظر يف املقرتح التايل
الشوارع  لتنظيف  شعبيه  حمالت  عمل   -
وتسليك  وتنظيف  األشجار  وزراعة  وترقيعها 
القوات  مع  بالتعاون  التجاوزات  ورفع  املجاري 
آلياتهم  خالل  من   ( الشعبي  والحشد  االمنيه 
الشهيد  السيد  ومكتب   ) الهنديس  وجهدهم 
املحلة  أو  املنطقة  وأهايل   ) رسه  قدس   ( الصدر 
يف جميع مناطق بغداد وخصوصاً مدينة الصدر 
القناة  رشق  مناطق  وكافة  اور  وحي  والشعب 
كونها تعاني من الجو املرتب بسبب تهالك تبليط 

الشوارع وانعدام أو قلة املناطق الخرضاء
ومطامر  النفايات  تجميع  نقاط  حرق  إيقاف   -
والبلديات  الصدر  مدينه  قاطع  ضمن  النفايات 
تسببه  ما  اردتم معرفه  وان  اور  والشعب وحي 
الجيش بعد  من اذى فقط مرو عىل طريق قناة 
ريحة  واشتمو   ) الليل  منتصف   (  ١٢ الساعة 
مظفر  ساحة  نفق  من  الدخان  وشوفو  الحريق 

مقابل منطقة  الجديدة خصوصاً  بغداد  نفق  إىل 
الدخان  بسبب  أصالً  التنفس  يمكن  ال  الحبيبيه 
حرج  وال  فحدث  اور  وحي  الشعب  أما  الكثيف 
لتهالك  الغبار  وتطاير  النفايات  حرق  بسبب 

الشوارع.

                       * حسني املحمداوي

»مزاد العملة« هدر و استنزاف و تهريب

محله ٨4٨ االزقه )١٩-٢6( كفاءات الصحه يف الدوره تعاني 
من االهمال وانعدام الخدمات بسبب عدم وجود شبكه رصف 
صحي عىل الرغم من عمر املنطقه اكثر من ٢٠ سنه ولحد االن 
ال مجاري وال تبليط وهي مأهوله بالسكن .نناشدكم لوضع 
الحياه  تتوقف  حيث  الشتاء  فصل  يف  خصوصا  ملعاناتنا  حد 
املياه  تجمع  بسبب  السري  يمكنها  ال  السيارات  حتى  تماما 

واالطيان باالزقه الداخليه .

                                        * ليث العراقي

ان شاء الله نشوف تغيري عىل بغداد بما يتناسب 
مع تاريخها وحضارتها...وهنا احب التمس من 
امانة بغداد ان تاخذ مسألة التجاوزات ع محمل 
الج�د خصوص�ا داخ�ل االف�رع الس�كنية حيث 
اغل�ب للبيوت متج�اوزة ع االرصفه وكانها ملك 
له�م وليس لعامة الناس وايض�ا تجاوزات ببناء 
عمارات بني البيوت السكنيه وخصوصا منطقة 

الكرادة مع الشكر

                                 * نزار ظافر

تجاوزات

انقذوا قضاء الميمونة وناحية السالم قبل وقوع الكارثة

ظاهرة غريبة تثير االستنكار و االمتعاض

حدث وال حرج 

كفاءات الصحة في الدورة 
حي القاهرة محلة 3١١ زقاق ٢٠تعاني من االهمال

منذ  اغلقته  البناء  تجاوزات  ولكن   .. 6 مرت   الشارع عرضه 
 5٢ املرقمة  الدار  يف  السكراب  تجارة  فان  ذلك  اىل  شهر.. 
واملخالفة ويأتون اهل السكراب تحميل وتنزيل ولديهم رشيك 
بالعمل ...لكونهن نساء واالمانة قسم التجاوزات وجهت لهم 

اكثر من انذار دون جدوى .. ومن أمن العقاب اساء االدب.

                                              * محمد الساعدي

من أمن العقاب اساء االدب

 مشاريع وهمية وخدمات ترقيعية

بسم الله الرحمن الرحيم
 ) العراقية  القرية   ( العامرية  منطقة  اهايل  يعاني 
انعدام  بل  بالخدمات  نقص  و  املستمر  االهمال  من 
كان  املسٔوولني  احد  مناشدتنا  بعد  و  التام  الخدمات 

رده كالتايل :) بأننا غري مشمولني بالخدمات ( !!
علماً ان ظاهرة انتشار النفايات ظاهرة غري حضارية 

و وبائية ... أين بلدية املنصور !!
هذا و لكم االٔمر و لله املشتكوى.

                                  * عيل املوزاني

انعدام الخدمات

الناسما قل ودل هموم 

السالم عليكم ورحمة الله..
 دول�ة رئيس ال�وزراء املحرتم نح�ن املقاولني املظلوم�ني من ديوان 
الوقف الش�يعي سلبوا حقوقنا من سنه ٢٠١١ولحد االن لم يمنحونا 

مستحقاتنا نتوسم فيكم خريا  بانصافنا.
                                            * وسام املوسوي

انصفونا

مناشدة

بعد تأخري إجراء إصدار األوامر االدارية للمعتصمني ٤٤٠ يف الجرس املعلق 
الذين تمت املوافقة عىل تعيينهم عىل مالك وزارة الدفاع يف 2020/8/5

اليوم املعتصمني يناش�دون رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي باكمال 
اإلجراءات بإصدار األوامر االدارية واملبارشة.

                                                       *  عالء الركابي

اكمال اجراءات

غبن ظاهرة غريبة
املحاربني  شؤون  يف  غريبة  ظاهرة  هناك 
يتم تعيني ضباط  السياسيني( حيث  )املفصولني 
برتب مختلفة الشخاص ليس لديهم خط خدمة 
لديهم  وليس  العسكرية  الكلية  يدخلوا  ولم 
شهادات اكاديمية وهم ليسوا مفصولني .مقابل 
مبالغ مالية تصل اىل ١٠٠٠٠ دوالر . سمعت جيش 
اي  بدون  ضباطه  يبقى  ان  نتمنا  هذه  العراق 
شائبة وتنظيف هؤالء وكيف تم دخول اسمائهم 
ولديهم  راتب  يستلمون  شهر  وكل  البودرة  يف 
وكلينس  شاي  يبيعون  والخريجني   . باجات 

بالتقاطعات .

                                     * كلكامش العراقي

الكرغولية تستغيث
نريد ماء

شقق حي السالم في البياع
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أك�دت النتائ�ج النهائي�ة لتجارب 
لقاح رشك�ة Moderna األمريكية 
أن  كورون�ا،  لف�ريوس  املض�اد 
فاعليت�ه تص�ل إىل 94%، وأن م�ن 
حصلوا ع�ى اللقاح ل�م ُيصب أيٌّ 
منه�م بأعراض ش�ديدة للمرض، 
 The صحيف�ة  نقلت�ه  م�ا  وف�ق 
ع�ن  الربيطاني�ة   Guardian
الرشكة، أم�س اإلثنني 30 ترشين 
الثان�ي 2020، وتس�تعد لتمري�ر 
بياناته�ا إىل الجه�ات التنظيمية؛ 
من أج�ل الحصول ع�ى تصاريح 

للقاح كورونا.
بحس�ب الصحيفة، ف�إن الرشكة 
ُتعد لتقدي�م بياناته�ا إىل الجهات 
املتح�دة  الوالي�ات  يف  التنظيمي�ة 
وأوروب�ا واململك�ة املتح�دة؛ م�ن 
أج�ل الحصول عى ترصيح طارئ 
للق�اح كورونا، فيما م�ن املتوقع 
وال�دواء  الغ�ذاء  إدارة  تنظ�ر  أن 
األمريكي�ة يف أم�ر الترصيح خالل 
اجتم�اع ال�17 من كان�ون األول، 
النهائية:  للرشكة.النتائ�ج  وفق�اً 
 Moderna تحلي�الت  وتضمن�ت 
باملرحل�ة الثالثة 30 ألف ش�خص 
شاركوا يف التجارب داخل الواليات 
املتحدة، ولم يمرض منهم س�وى 
196. فيم�ا تده�ورت حال�ة 30 

منهم، ولكن لم يمت سوى شخص 
واح�د فقط.وش�ارك يف التج�ارب 
كثري من األشخاص ضمن الفئات 
بينه�م  للخط�ر،  عرض�ة  األكث�ر 
س�بعة آالف ش�خص أكرب من 65 
عاماً، وخمس�ة آالف ش�خص من 
الشباب املصابني بأمراض مزمنة 
مثل الس�كري والس�منة املفرطة 

وأمراض القلب.
أل�ف   11 الدراس�ة  كم�ا ش�ملت 
شخص من ذوي البرشة السمراء، 
األقليات  ومجتمعات  واآلسيويني، 
الت�ي  للرشك�ة  وفق�اً  العرقي�ة، 
قالت إن نس�بتهم تص�ل إىل %37، 
وهي نسبتهم نفس�ها يف السكان 
التحلي�ل  األمريكيني.وتضم�ن 
النهائ�ي 33 م�ن البالغ�ني األكرب 
س�ناً، و42 ش�خصاً من األقليات. 
وقال�ت الرشكة إنها ل�م ترصد أي 
أع�راض جانبية خط�رية. وكانت 
أكث�ر األع�راض الجانبية ش�يوعاً 
وآالم  واإلره�اق،  الص�داع،  ه�ي 

الذراع.
الكامل�ة  البيان�ات  ُتن�رش  ول�م 
للتج�ارب بع�د، لك�ن س�ُتنرش يف 
دوري�ة علمي�ة تخض�ع ملراجع�ة 
األقران يف الوقت املناسب، وفقاً ل�

.Moderna

مودرنا تستعد إلنتاج 500 مليون 
جرعة من لقاح كوفيد - 19

كش�فت دراسة حديثة أن النساء أكثر عرضة 
الخم�س  الس�نوات  يف  للوف�اة   %20 بنس�بة 
األوىل بع�د تعرضه�م  للنوب�ة القلبي�ة األوىل 
مقارن�ة بالرجال.ووفًقا لصحيف�ة دييل ميل 
الربيطاني�ة، أن الباحث�ون م�ن كندا درس�وا 
إىل  45.064 مريًض�ا م�ن كن�دا ت�م نقله�م 
املستش�فى بع�د أول نوب�ة قلبي�ة تعرض�وا 
له�ا ، وراقبوهم ملدة س�ت س�نوات تقريًبا«.

ووج�د الفريق أن النس�اء يتلق�ني عالًجا أقل 
من الرجال يف املتوس�ط - م�ع إجراء عمليات 
جراحية أقل واستش�ارات متخصصة وأدوية 
موصوفة.وتأت�ي النوبات القلبية يف ش�كلني 
- ش�كل مهدد للحياة يس�مى احتشاء عضلة 
 ، STEMI أو ، ST القل�ب بارتف�اع مقط�ع
 non-STEMI ونس�خة أقل حدة تس�مى
، وه�ي أكث�ر ش�يوًعا.ووجد الفريق يف 
دراس�تهم أن تطور قصور القلب بعد 
احتش�اء عضلة القل�ب الناجم عن 
احتش�اء عضل�ة القل�ب أو عدم 
احتش�اء عضلة القلب - سواء 
يف املستش�فى بع�د الخ�روج 
من املستشفى - ال يزال أعى 
بالنس�بة للنس�اء من�ه لدى 
الرجال.وع�ى وجه التحديد، 
كان�ت النس�اء أكث�ر عرضة 
بنس�بة 9.4 يف املائة للوفاة يف املستشفى بعد 
احتش�اء عضلة القل�ب الناجم عن احتش�اء 
عضل�ة القلب و 4.5% بعد اإلصابة باحتش�اء 
عضل�ة القل�ب - مقارنة ب�� 4.7% و %2.9 
للرجال. الت�وايل  ع�ى 

 ، املتوس�ط  يف 
النس�اء  كان�ت 
املجموع�ة  يف 
س�ة  و ر ملد ا
بقلي�ل  أك�رب 
م�ن الرج�ال بعرش 
س�نوات - بمتوسط عمر 
72 ، مقارن�ة ب� 61 - وكانوا 
أكثر عرضة ملش�اكل صحية 
أخرى.وش�ملت هذه الحاالت 
مثل الرجفان األذيني ومرض االنسداد الرئوي 
املزم�ن والس�كري وارتفاع ضغ�ط الدم.عى 
الرغ�م من هذه املش�اكل الصحي�ة املتزايدة ، 
فقد ت�م فحص 72.8% فقط من النس�اء من 
قبل أخصائي أمراض القلب واألوعية الدموية 
، مقارنة بنسبة 84% من الرجال.وقال مؤلف 
البحث وطبيب القلب جوستني إيزيكويتز من 
جامعة ألربت�ا إن تحديد متى وكيف يمكن أن 
تك�ون النس�اء أكث�ر عرضة لإلصابة بفش�ل 
القل�ب بع�د اإلصابة بنوب�ة قلبي�ة يمكن أن 
يس�اعد مقدمي الخدمة عى تطوير أس�اليب 

أكثر فعالية للوقاية.

النساء أكثر عرضة 
للوفاة بالنوبات القلبية 

مقارنة بالرجال

أظه�رت دراس�ة طبي�ة بريطانية أن�ه إذا كن�ت تعاني من 
الته�اب يف األن�ف أو وج�ود زوائ�د لحمي�ة يف ج�وف األنف 
واس�تمر 12 أس�بوعا أو أكثر، فقد تكون مصابا بالس�الئل 
األنفية أو ما يسمى بالجيوب الرسطانية وقد تنذر برسطان 

العقد الليمفاوية.
ويع�د الرسط�ان مصطلح�ا ش�امال ملجموعة واس�عة من 
األمراض التي تتشكل من خاليا غري طبيعية تنقسم بشكل 

ال يمك�ن الس�يطرة عليه، ولها ق�درة عى التس�لل وتدمري 
أنس�جة الجس�م الطبيعية، وتعتمد مدى استجابة جسمك 
لع�الج الرسطان ع�ى عوامل عدة، بما يف ذل�ك املرحلة التي 
تم فيها تش�خيص الرسطان ومدى انتشاره، وفقا لدراسة 
لهيئ�ة الخدم�ات الوطنية الصحي�ة الربيطاني�ة ونرشتها 
صحيفة »إكس�ربس« الربيطانية.وتقول الدراس�ة إن »من 
ب�ني األجزاء األقل ش�هرة يف الجس�م التي يمك�ن أن تظهر 

أع�راض امل�رض، هي األن�ف، ولكنه يف الحقيق�ة قد يحمل 
عالمات لإلصابة برسطان األنف أو الجيوب األنفية«.ووفقا 
لهيئ�ة الخدمات الوطنية الصحية الربيطانية، فإن رسطان 
األنف أو الجيوب األنفية، يؤثر عى تجويف األنف، وهو نوع 
نادر من الرسطان الذي يصيب الرجال الذين تزيد أعمارهم 

عن 40 عاما.
وقالت دراسة هيئة الخدمات الوطنية الصحية الربيطانية:

يختلف رسطان األنف والجيوب األنفية عن رسطان املنطقة 
الت�ي يتصل به�ا األن�ف والحنجرة وتس�مى طبي�ا »العقد 
الليمفاوية«، وتكمن األعراض األكثر شيوعا لرسطان األنف 
والجيوب األنفية يف: انس�داد األنف غ�ري الواضح، والضغط 
أو األل�م يف املنطقة وراء األنف أو يف األس�نان، وظهور الدم 
عند نفخ األنف.واملتخصصون يؤكدون عى أهمية مراجعة 

الطبيب يف حال:

دراسة: زوائد التجويف األنفي تنذر باإلصابة بأحد انواع السرطان

قدم خرباء يف التجميل والشعر، نصيحة بتجنب احد االخطاء يف 
تصفيف الش�عر وهي تتعلق بترسيحة معينة تسمى بترسيحة 

»ذيل الحصان« لكونها تتسبب بتساقط الشعر. 

وحسب ما ذكرته ذا دييل ميل الربيطانية قال الخرباء إن بعض 
ترسيحات الش�عر مثل ترسيحة ذيل حصان، يمكن أن تتسبب 
يف تمزق الش�عر وس�قوطه، وينترش هذا بش�كل خاص اآلن يف 
الصال�ة الرياضية واللياقة البدنية، لذل�ك من األفضل أن تربط 

املرأة شعرها برفق واستخدمي أحزمة حلزونية أكثر ليونة.
وح�ذر الخ�رباء من خط�ر تفتيح الش�عر يف املن�زل، وقالوا إن 
صبغات الشعر التي تقوم بها السيدات يف املنزل تسبب تراكم يف 
اللون غري مرغوب فيه ويصع�ب التخلص منه ويعطيك نتيجة 

غري مرضية.
كما حذر الخرباء من مجففات الش�عر األكثر سخونة، ألن ذلك 
يس�بب تلفا شديدا بالش�عر وتس�اقطه، كما قد يؤدى لجفاف 
ش�ديد فيم�ا بعد، وق�ال الخرباء ب�دال من اس�تخدام الصبغات 
والسيش�وار ينص�ح باالعتن�اء بالش�عر عن طريق اس�تخدام 
الش�امبو املناسب لنوع ش�عرك ووضع الزيوت الطبيعية ، كما 
نصح�وا باالبتعاد عن املنتجات الت�ى تحوى عى مواد كيميائية 

أو كحول ألنها تسبب جفافا وتلف الشعر فيما بعد.

خبراء يحذرون السيدات من تسريحة معينة تسبب تساقط الشعر

بمناسبة اليوم العالمي لإليدز.. األمم المتحدة: 38 مليون شخص مصاب بالفيروس عالميا

الزنك يحد من نزالت البرد واإلسهال والسكري

أشخاص يجب عليهم ترك البيض وآخرون ينفعهم

العامل�ي  الي�وم  بمناس�بة 
لإليدز ال�ذي يواف�ق االول من 
برنام�ج  أعل�ن  االول  كان�ون 
األم�م املتحدة املش�رك املعنى 
املناع�ة  نق�ص  بف�ريوس 
البرشية »اإليدز«، أن هناك 1.7 
مليون إصابة جديدة بفريوس 
نقص املناع�ة البرشية و690 
ألف حالة وفاة بسبب أمراض 
مرتبطة باإليدز يف عام 2019.

وع�ى الصعيد العامل�ي يعيش 
38 مليون شخص مع فريوس 
نق�ص املناع�ة البرشي�ة، مع 
أكثر م�ن 12 مليون ش�خص 
ينتظرون العالج املنقذ للحياة 
م�ن ف�ريوس نق�ص املناع�ة 

البرشية.

وح�ذرت األم�م املتح�دة م�ن 
أن وب�اء كورون�ا الح�ايل ق�د 
ألف�ا   123 ح�دوث  إىل  ي�ؤدى 
إصاب�ة  حال�ة  أل�ف   293 إىل 
جديدة بفريوس نقص املناعة 

البرشية و69 ألفا إىل 148ألف 
حالة وف�اة إضافي�ة مرتبطة 
باإلي�دز ىف العام�ني املقبل�ني، 
وذل�ك وفق�ا مل�ا ذك�ره موقع 

.TimesNowNews

وىف ي�وم اإلي�دز العامل�ي حذر 
ع�ن  ص�ادر  تقري�ر  أح�دث 
برنامج األمم املتحدة املش�رك 
املعن�ى بفريوس نقص املناعة 
البرشي�ة )UNAIDS( م�ن أن 
وباء كورونا الح�ايل يمكن أن 
ي�ؤدى لزيادة ح�االت اإلصابة 
والوفي�ات املرتبط�ة بفريوس 

اإليدز ىف العامني املقبلني.
وذك�رت وكال�ة أنب�اء الصني 
الجديدة )شينخوا( أن برنامج 
األمم املتحدة املشرك ملكافحة 
اإلي�دز ح�ذر يف تقري�ر نرشته 
االس�تجابة  أن  م�ن  الي�وم 
العاملي�ة لإلي�دز كان�ت خارج 
املس�ار الصحي�ح حت�ى قب�ل 

تفيش الوباء.

تزعم الدراس�ات أن تناول مكمالت الزنك يمكن أن 
يس�اعد يف عالج ن�زالت الربد واإلس�هال ومخاطر 

السكري.
وُيع�رف أن املكمالت تس�اعد يف مجموعة متنوعة 
م�ن املش�كالت الصحي�ة، ويجب أن تك�ون خط 
الدف�اع األول قب�ل ال�رشوع يف تن�اول املض�ادات 
الحيوية. ووفقا للدراسات وخرباء الصحة، يمكن 
أن يس�اعد تن�اول مكم�الت الزن�ك يف العدي�د من 

املشكالت:
تقليل مخاطر اإلصابة بمرض السكري

وقال Diabetes.co.uk إنه عى غرار املغنيس�يوم، 
ُيفرز الزنك يف البول عندما تكون مستويات السكر 

مرتفعة.
وتابع املوقع الصحي أن�ه »نتيجة لذلك، قد يكون 
ل�دى مرىض الس�كري مس�تويات أقل م�ن الزنك 
مقارن�ة باألش�خاص غ�ري املصابني بالس�كري. 
ويس�اعد الزنك يف إنت�اج وإفراز األنس�ولني، وإذا 
كن�ت تعاني م�ن النق�ص، فقد ينصح�ك طبيبك 

بتناول مكمالت الزنك«.
وأظه�رت الدراس�ات الحديثة ال�دور الديناميكي 
للزنك، وهو يحاكي األنسولني ، باعتباره »مرساال 
خلوي�ا ثاني�ا« يف ت�وازن الجلوك�وز، ويف التحك�م 

املكتب�ة  األنس�ولني، حس�بما ذك�رت  بإش�ارات 
الوطنية للصحة.وأضافت »تعتمد عملية التخليق 

واإلفراز وعمل األنسولني عى الزنك والناقالت. 
وهذا يش�ري إىل أن الزنك يلع�ب دورا، لم يتم 

تحدي�ده من قب�ل، حي�ث يمك�ن أن تؤثر 
التغ�ريات يف حال�ة الزن�ك بم�رور الوقت 
عى نشاط األنس�ولني. وهذا مجال جديد 
للتحقيق ويقدم فئة جديدة من العقاقري 

املفيدة للعالج الدوائي ملرض السكري«.
يحمي من نزالت الربد

وق�ال الدكت�ور إي�ان تولب�ريغ، املدي�ر 
 UC Health Medical الطبي ملجموع�ة
Group: »هناك دليل جي�د عى أن الزنك 
يعم�ل بش�كل جي�د.  أظه�رت األبحاث 
التي امتدت لعقود أن استخدام مكمالت 
الزن�ك خالل فرة الربد يحدث فرقا طبيا 

هاما«.
يساعد يف عالج اإلسهال

الوطني�ة  املكتب�ة  يف دراس�ة ُن�رشت يف 
الوطني�ة  املعاه�د  للط�ب،  األمريكي�ة 
للصح�ة، ت�م التحقي�ق يف دور الزن�ك يف 

املساعدة يف عالج اإلسهال.

تق�ول الدكتورة أولغ�ا كورابليوف�ا، أخصائية 
التغذي�ة الروس�ية، أن البي�ض م�ادة غذائي�ة 
طبيعي�ة مهدئ�ة وتخفض الش�هية. ولكن ملن 

البيض مفيد وملن ضار؟
وتش�ري الخب�رية يف حدي�ث لوكالة نوفوس�تي 
الروس�ية لألنب�اء، إىل أن البي�ض مفي�د ألن�ه 
ده�ون،  و%12  بروت�ني   %13 ع�ى  يحت�وي 
وكالس�يوم وفوس�فور ومجموع�ة كاملة من 
الفيتامينات. وفائدة البيض ال عالقة لها بلون 
قرشته. ألن لون قرشة البيض مرتبط بس�اللة 
الدج�اج، أي أن فائ�دة البيض البن�ي واألبيض 

متساوية.
وتضي�ف أن�ه »يحت�وي صف�ار البي�ض ع�ى 
م�ادة الليتس�ني، الت�ي تغ�ذي أنس�جة الدماغ 

وتزودها بالفوس�فور وتمنع تكون لويحات 
غ�رام   100 يف  وتوج�د  الكوليس�رول. 

م�ن صفار البي�ض 7.7 ملليغرام من 
م�ادة الليتس�ني املك�ون األس�ايس 
لفيتامني D، ال�روري خاصة يف 
موس�م الش�تاء، حيث تقل األيام 
املشمسة، ألن الجسم ينتجه عند 
تالم�س الجل�د مع األش�عة فوق 

البنفس�جية. لذل�ك يجب تعويض 
هذا النقص«.

وتش�ري الدكتورة، إىل أن »تناول بيضة 

واح�دة أو اثنت�ني يف الي�وم يس�اعد ع�ى بناء 
الكتل�ة العضلي�ة، كم�ا أن امتص�اص بروتني 
البيض أسهل من بروتني اللحوم. ومع أن 100 
غ�رام من البيض تحتوي عى س�عرات حرارية 
قليل�ة ) 150-160 كيلوس�عرة ( إال أن�ه مغ�ذ 

الش�هية،  ويخف�ض  م�ا ج�دا 
يس�مح بتناول كمية 

طع�ام أق�ل م�ن 
املعتاد.

وتضي�ف أنه 
ن  م�كا بإ «

لشخص  ا
لس�ليم  ا

تن�اول 2-3 بيض�ات يف الي�وم ونظري�ا يمكنه 
تن�اول حت�ى 10 بيض�ات وأكث�ر، ولك�ن من 
األفض�ل عدم تن�اول أكث�ر م�ن 5-6 بيضات، 
ألن�ه يجب تناول مواد غذائي�ة أخرى إىل جانب 
صف�ار  الجس�م  »يمت�ص  البيض«.وتق�ول 
البي�ض يف جميع حاالته-نيئا، مس�لوقا مقليا 
وغريها، ولكن البي�ض النيئ يمكن أن يحتوي 
عى بكترييا الس�لمونيال الخطرة. لذلك يفضل 
تناول�ه مس�لوقا، حي�ث باإلضاف�ة إىل ذلك 

يمتصه الجسم بشكل أفضل«.
وتشري اىل أن تناول البيض يوميا يحسن 
امل�زاج، حي�ث تحتوي 100 غ�رام منه 
ع�ى 320 ملليغراما من مادة الكولني 
الطبيعي�ة املهدئة. كم�ا أن 100 غرام 
م�ن البي�ض املس�لوق تحت�وي ع�ى 
20% م�ن حاجة الجس�م اليومية ملادة 
الربتوفان، التي تنتج هرمون السعادة 

»سريوتونني«.
من عليه تجنب تناول البيض؟

يمكن أن يسبب البيض الحساسية كالفراولة 
واملكرسات وغ�ريه. كما ال ينصح به ملن يعاني 
م�ن ارتف�اع مس�توى الكوليس�رول يف الدم. 
وكذلك الذين يعانون من التهاب البنكرياس أو 
من مشكالت يف الكبد وكيس الصفراء والتهاب 

املعدة الحاد.

5 فوائد صحية ال تصدق ألسهل رياضة في العالم
دائم�ا  الخ�رباء  ي�ويص 
بالح�رص ع�ى ممارس�ة 
خ�الل  اليوغ�ا  تماري�ن 
الحي�اة اليومية، ملا لها من 
فوائد »جس�دية ونفسية«، 
تناس�ب  وأنه�ا  الس�يما 

مختلف األعمار.
واليوغا مشتقة من الكلمة 
»يوج�ي«،  السنس�كريتية 

التي تعني »االتحاد«.
ممارس�ة  اليوغ�ا  وتعت�رب 
قديم�ة تجم�ع ب�ني العقل 
تش�مل  حي�ث  والجس�د، 
والتأمل  التنف�س  تماري�ن 

ووضعيات االسرخاء.
وق�ال موق�ع »هيلث الين« 
إن لليوغا فوائد صحية عى 
العقل والجس�د، إذ تساعد 
اإلنس�ان ع�ى االس�رخاء 
وتح�د م�ن التوت�ر اليومي 

وتخفف القلق.
أس�باب   5 املص�در  وق�دم 
يدعمها العلماء ويعتربونها 

»مقنعة« ملمارسة اليوغا:
��� من فوائ�د اليوغ�ا أنها 
العض�الت  آالم  تخف�ف 
وتعمل عى طرد الس�موم، 
األمر الذي يساهم يف زيادة 
أنها  الجس�م، كما  نش�اط 
تزي�د م�ن مرون�ة وليونة 
املفاصل واألربطة واألوتار. 
إن  أيض�ا  الخ�رباء  يق�ول 
الدم  اليوغا تخف�ف ضغط 

وتقلل عدد نبضات القلب.
الرياضة  �� تس�اعد ه�ذه 
ال�وزن.  تخفي�ض  ع�ى 
أن  دراس�ات  ووج�دت 
تجع�ل  اليوغ�ا  ممارس�ة 
تناول  اإلنس�ان يمتنع عن 
س�عرات  ذات  املأك�والت 

حرارية عالية.
��� أثبتت األبح�اث الطبية 
أن اليوغ�ا تق�ي عى آالم 
الظهر وتس�اهم يف تناسق 
كم�ا  الجس�م.  عض�الت 
وجد باحثون أن ممارس�ة 
يف  م�رات  ع�دة  اليوغ�ا 
األس�بوع تجعلك قادرا عى 

االسرخاء أكثر يف الليل.
��� هن�اك ك�م هائ�ل من 
الت�ي ربطت بني  األبح�اث 
القل�ق.  وتقلي�ل  اليوغ�ا 

وتوصلت إحدى الدراس�ات 
ممارس�ة  أن  إىل 

اليوغ�ا مرت�ني 
األس�بوع  يف 

تخف�ف 
القلق  مستوى 
بشكل ملحوظ.

تحت�اج  ال  رياض�ة 
ويمكن  معق�دة  معدات 

زم�ان  أي  يف  ممارس�تها 
وم�كان وتناس�ب مختلف 

األعمار.



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

مواقيت ال�صالة

االربعاء  2  كانون االول  2020   العدد  2472  السنة العاشرة

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

غابات األمازون توفر لألرض 9% من إجمالي األوكسجين !

السماء  يف  ليالً  ُرصد  ناري  شهب  أشعل 
ووسطها،  اليابان  غرب  من  أجزاء  فوق 
شبكات التواصل االجتماعي بمنشورات 
الفائق  للنجم  صوراً  نرشوا  ملستخدمني 

السطوع.
شهب  أن  يابانية  إعالم  وسائل  وذكرت 
النار كان عبارة عن نيزك منفجر شديد 
السطوع. وقال تاكييش إينو مدير القبة 
لبلدية  التابعة  )بالنيتاريوم(  الفلكية 
لألنباء:  اليابانية  كيودو  لوكالة  أكايش 
كان  ضوئي  انفجار  آخر  أن  »نعتقد 

ساطعاً بالقدر عينه كالقمر البدر«.

وكانت كرة النار مرئية لبضع ثواٍن فقط 
جرى  لكن  األحد،  من  األوىل  الساعات  يف 
كامريات  صور  خالل  من  املشهد  تخليد 
مملوكة لإلذاعة الوطنية »إن إتش كاي«. 
وكتب شاهد رأى شهب النار، عرب تويرت: 
وساورني  للحظة  السماء  »أضيئت 
أن  إمكان  عدم  ظل  يف  غريب  شعور 
يكون ذلك ناجماً عن الربق. شعرت بقوة 
أرفقها  تغريدة  يف  آخر  وقال  الكون!«. 
بمقطع فيديو عن النيزك املتفجر التُقط 
القيادة: »هل كانت هذه كرة نار؟  أثناء 

أعتقد أنها نهاية العالم«.

هدم حائط إلخراج فرنيس 
يزن 300 كغ من بيته !

إغاثة،  عنارص  حاول 
وزنه  يقرب  رجل  إخراج 
من ثالثمائة كيلوغرام من 
بربينيان  مدينة  يف  منزله 
جنوب غرب فرنسا، حيث 
يف  سنوات،  منذ  يقبع 
الحساسية  بالغة  عملية 
عىل  خطرا  تشكل  قد 
صحافيني  وفق  حياته، 
من وكالة فرانس برس يف 

املكان.
الفرنيس  إخراج  ويتعذر 
 53 البالغ  بانابيري  آالن 
عىل  يعيش  والذي  عاما 
يستويف  ال  منزل  يف  األرض 
عىل  الرجل  قدرة  عدم  إىل  نظرا  الساللم  عرب  السالمة،  رشوط 
العبور من باب الغرفة، يف هذه العملية »البالغة الخطورة« وفق 

محاميه جان كودونييس.
املؤلف من طابقني يف حي ذي  للمنزل  أوىل  تدعيم  أعمال  وبعد 
البريينيه  منطقة  يف  الواقعة  املدينة  وسط  يف  ضيقة  شوارع 
ند حواىل خمسني شخصا بينهم رشطيون وعنارص  الرشقية، جُّ
إطفاء وفرق طبية ملحاولة إخراج الرجل، وفق السلطات املحلية.
وسيهدم هؤالء جزءا من واجهة الطبقة األوىل من املنزل إلجالء 
رافعة ستنزل  إىل حجرة محمولة عىل  أفقيا  نقله  قبل  بانابيري 

الرجل عىل الطريق حيث تنتظره سيارة إسعاف.
وسيُنقل بانابيري بداية إىل مستشفى يف مدينة مونبيلييه جنوب 
فرنسا للخضوع لـ»تقويم شامل« لوضعه الصحي، قبل نقله 
بعد أسابيع إىل مركز إلعادة التأهيل، وفق رئيس قسم أمراض 

الغدد والسكري والتغذية أنطوان أفينيون.

سيزران،  مدينة  يف  أرسة  عثرت 
كنز  عىل  روسيا،  غرب  بجنوب 
النقود يف أرضية شقة كانت  من 
األرسة  قيام  اشرتتها.وأثناء 
تفاجأت  الشقة،  ترميم  بعملية 
أثناء عملية  بأموال تحت بالطها 
استبداله، وفق ما ذكرت »روسيا 
الشقة  اليوم«.   ويقول أصحاب 
أجرت  كانت  الشقة   إن  الجدد 
رشائها،  قبل  السابق  يف  مرات 
هذه  أخفى  من  أحد  يعلم  وال 
عن  البالط.ونُقل  تحت  النقود 
الواضح  األرسة قولها: »لكن من 
ومخبأ.  كنزا  يكن  لم  املال  أن 

ما  أكثر  هو  عليه  العثور  تم  ما 
يشبه تعويذة من النقود، عمالت 
معدنية من فئات ومواد مختلفة، 
مختلف  من  آالف  خمسة  حوايل 
أنها  األرسة  الفئات«.وكشفت 
بالكنز،  االحتفاظ  من  متخوفة 
دفن  أنه  تعتقد  أنها  إىل  مشرية 
هذا  يف  سحري!.وقالت  لغرض 
املغرمني  لسنا من  »نحن  الشأن: 
أجريت  لو  ماذا  ولكن  بالسحر، 
أن  نريد  ال  الطقوس؟  بعض  هنا 
نتورط يف مثل هذا األمر«، ولذلك 
الكنز  التخلص من  قررت األرسة 

وإعادة دفن النقود.

أسرة تتشاءم من عثورها
 على كنز وتعيد دفنه!

، هذا الوبـاء القاتل الذي اجتاح العالم أجمع قبل عام 
تقريبا وتسبب يف وفاة أكثر من مليون شخص وماليني 
اإلصابـات وأدخل دول العالم أجمع يف حالة شـلل كيل 

ألشـهر عدة.يف هذا السياق، قال بيرت سوكولوفسكي، 
محـرر قامـوس مرييـام ويبسـرت، يف حديـث لوكالة 
»أسوشـيتيد بـرس«، إن هـذا االختيـار قد ال يشـكل 
صدمة كبرية، مؤكدا أن كلمة جائحة تحولت إىل كلمة 
شائعة خالل هذا العام، ومن املرجح أن تصبح الكلمة 

املتبعة للحديث عن هذه الفرتة يف املستقبل.

اكتسـبت الكلمـة أهميـة كـربى يف مـارس عندما تم 
تصنيـف أزمـة فريوس كورونـا عىل أنهـا جائحة، إال 
أنهـا بـدأت يف الظهـور عىل موقـع »مرييام ويبسـرت 
دوت كـوم« يف أوائل يناير ومرة أخرى يف فرباير عندما 
تـم اإلعـالن عن تسـجيل أول حالـة وفـاة يف الواليات 
املتحدة األمريكية وبدأ الوباء باالنتشـار يف البالد.ففي 
30 ينايـر، أعلنـت منظمة الصحة العاملية رسـميا أن 
تفيش فـريوس كورونا الجديد يشـكل حالـة طوارئ 
صحيـة عامـة، ويف 11 مـارس أكـدت املنظمة تحول 

كوفيـد-19 إىل جائحـة عاملية، عندها بـدأت عمليات 
البحث عـن الوباء عىل املوقع ترتفع بشـكل ملحوظ.

ولفت سوكولوفسـكي، إىل أن البحث عن هذه الكلمة 
ظـل محـط اهتمـام واسـع طيلـة العـام، بحسـب 
»يورونيوز«.ومـا يعنيه سوكولوفسـكي أن عمليات 
البحـث عـن الوباء يف 11 مـارس كانت أعىل بنسـبة 
115806 باملئة مـن عمليات البحث التي تمت بنفس 
هذا التاريخ من العام املايض.والجائحة تعني فريوس 

ينترش بني البرش يف قارة أو بلد ككل.

وقـال إن هـذه الكلمة تعـود إىل القرن السـابع عرش 
وأنها اسـتخدمت بشكل واسع لإلشـارة إىل األمراض 
العامليـة وبشـكل أوضـح تـم اسـتخدامها يف نـص 
طبـي يف سـتينات القـرن السـادس عرش.وبحسـب 
سوكولوفسـكي حدث هذا األمر بعد الوباء الذي ظهر 

يف العصور الوسطى.
وأضـاف أن عملية البحث عـن الكلمة ال ترتبط فقط 
بالباحثـني والعلماء، بـل انترشت لتشـمل املواطنني 

الذين يرغبون في معرفة املزيد حول هذا الفريوس.

»كرة نار« في السماء تبهر اليابانيين !

تعد غابات األمازون املطرية واحدة من أهم النظم البيئية 
متزايد.  بشكل  للتدمري  تتعرض  لكنها  الكوكب،  هذا  عىل 
فماذا سيحدث إذا ُدّمرت األمازون بالكامل؟.تغطي منطقة 
األمازون 6.9 مليون كيلومرت مربع عرب أمريكا الجنوبية، 
النباتات و1300  نوع من  وهي موطن ألكثر من 40000 

نوع من الطيور، وأكثر من 430 نوعا من الثدييات.
إىل 9% من  أنها توفر لألرض ما بني ستة  العلماء  ويعتقد 
إجمايل األوكسجني، ما يعني أنها مهمة للحياة عىل كوكبنا. 
األمازون  منطقة  من  و%17   15 بني  ما  ُفقد  ذلك،  ومع 
بسبب النشاط البرشي، مع استمرار هذا الرقم يف االرتفاع. 
األمازون  ُدّمرت  إذا  سيحدث  اليوم.ماذا  لروسيا  وفقا 
البيئي  النظام  بالكامل؟يلعب كل حيوان وحرشة دوره يف 
انقرضت  إذا  وحتى  الكوكب،  أنحاء  جميع  يف  الطبيعي 
أصغر حرشة، فقد يكون لها تأثري كبري.وكتب سيباستيان 
 The يف  للتكنولوجيا،  أوكالند  جامعة  من  لوزينغر، 
Conversation: »ربما يكون التأثري األكثر خطورة واألقل 
قابلية للعكس هو فقدان تنوع الحياة الربية. وبمجرد أن 
تُفقد األنواع، فإنها تُفقد إىل األبد، وسيكون هذا يف نهاية 
األمازون. ومن  العواقب رضرا لقطع غابات  أكثر  املطاف 
كموزع  دورها  فقدان  من  أسوأ  األمر  يكون  أن  املحتمل 

آخرا،  وليس  وأخريا  والكربون.  للمياه  وتخزين  ضخم 
غابات  يف  يعيشون  شخص  مليون   30 زهاء  هناك 
فقدان  عواقب  إن  منها.  وبالقرب  املطرية  األمازون 
الغابة كمقدم لخدمات النظام اإليكولوجي وكمصدر 
التداعيات  وستطال  فهمها.  يمكن  ال  واملوئل،  للغذاء 
والقضايا  العاملي  واالقتصاد  العاملية  السياسات 
الطريقة  يف  تتمثل  أخرى  مشكلة  املجتمعية«.وهناك 
التي تخزن بها األرض الكربون وتوزع املياه.كما تعترب 
تداول كميات هائلة من  أيضا عن  األمازون مسؤولة 
أنظمة  تعطلت  »إذا  لوزينغر:  الربوفيسور  املياه.وقال 
سحابة األمازون وقدرتها عىل إعادة تدوير املياه، فإن 
البيئي سينقلب ويتحول بشكل ال رجعة فيه  النظام 
تقديرات  الجافة برسعة كبرية. وترتاوح  السافانا  إىل 
املكان الذي يمكن أن تكمن فيه نقطة التحول هذه، من 
40% من إزالة الغابات إىل 20% فقط من فقدان الغطاء 
الحراجي من األمازون. وإعادة التحريج يف مكان آخر 
لتحقيق القدر نفسه من تخزين الكربون أمر ممكن 
تقنيا، لكن ليس لدينا الوقت )ستكون هناك حاجة إىل 
عدة مئات من السنني( وال األرض )عىل األقل ستكون 

هناك حاجة إىل مساحة سطح مكافئة(«.

»الجائحة« الكلمة االكثر تداوال في  العام 2020  !
أعلن قاموس 
»ميريام ويبستر« 
األمريكي اختيار 
كلمة »جائحة« 
كلمة العام 2020 
في إشارة إلى 
فيروس 
كورونا الجديد

لم تخطر يوما عىل بال برونو مياني فكرة زيارة 
يف  الصغري  الربيطاني  الجيب  هذا  طارق،  جبل 
وعرقل  الوباء  حّل  أن  إىل  إسبانيا،  جنوب  أقىص 

مشاريع زواجه.
العمر  من  البالغ  الربازييل  املصّور  هذا  قّرر  وقد 
الذي يعيش مع رشيكته يف دبلن، وفق  40 عاما 
يف  للزواج،  جديدة  وجهة  اختيار  »يورونيوز«، 
إيجاد  وصعوبة  اإلدارية  املؤسسات  إغالق  ظّل 
متن  عىل  فسافرا  القران،  لعقد  مناسب  موعد 
رحلة جّوية منخفضة التكلفة إىل مالقة واستقاّل 
تزّوجا. حيث  طارق،  جبل  إىل  أخذتهما  حافلة 

ويقول برونو مياني، الذي لم يكن يف وسعه حبس 
دموعه بعد إتمام قرانه بناتاليا سينا ألفيش دي 
ليما »أرسع طريقة للزواج راهنا هي الذهاب إىل 

جبل طارق«.
هذا  يف  االقرتان  يف  الراغبني  من  يُطلب  ما  وكّل 
بداية  منذ  مفتوحة  حدوده  أبقى  الذي  اإلقليم، 
ميالد  وشهادة  سفر  جواز  هو  الوبائية،  األزمة 

أو  الزواج  قبل  األقّل  عىل  واحدة  لليلة  وإقامة 
امللّقب  التسهيالت من اإلقليم،  بعده.وتجعل هذه 
عليه  يصعب  ملن  مضيافة  أرضا  بـ«الصخرة«، 
عىل  وليس  هذه،  الجائحة  أوقات  يف  االقرتان 
املتزّوجني فيه سوى أن يسجّلوا زواجهم يف بلدهم 

بعد العودة إليه.
تنظيم  وكالة  مديرة  هيندل،  ليان  وتكشف 
الزيجات »ماري أبرود سيمبيل« قائلة »إن الوضع 
ما  بساطة  بكّل  لدينا  يعد  ولم  بالفعل،  جنوني 

يكفي من التواريخ واملواقع« لتلبية الطلب.
وكثريون من املتزّوجني حديثا يف جبل طارق هم 
بلد  يف  كّل  يعيش  مختلفة،  جنسيات  من  أزواج 
ويتعّذر قدومه إىل بلد الحبيب بسبب قيود ناجمة 
عن الوباء. وكّلهم عىل عجلة من أمرهم للزواج، 
قول  حّد  عىل  الحاالت،  باختالف  تختلف  ألسباب 
هيندل التي تعطي مثل زوجني لم يكن تأمينهما 
الصحي يقبل بتغطية تكاليف عالج املساعدة عىل 

اإلنجاب الباهظة جّدا، إال يف حال كانا متزّوجني.

املستجد  كورونا  فريوس  غري  أن  بعد 
لالستعداد  تتبع  كانت  التي  العادات، 
من  العديد  وحرمان  امليالد،  لعيد 
كلوز«  »سانتا  لقاء  من  األطفال 
اإلغالق،  قيود  بسبب  لوجه  وجهاً 

غرفة  تحويل  لندن  يف  زوجان  قرر 
إىل  غرفتني  من  املكونة  شقتهما  يف 
عىل  البهجة  لرسم  سانتا«  »مغارة 
»يورونيوز«. وفق  األطفال،  وجوه 

وبمجرد أن تقوم العائالت بحجز اتصال 

هاتفي عرب الفيديو، يمكن ألوالدهم لقاء 
معه  الحديث  وتبادل  افرتاضيا  سانتا 
ومعايري  السالمة  بقواعد  االلتزام  مع 
فرضتها  التي  االجتماعي  التباعد 
كوفيد-19. استرشاء  لكبح  السلطات 

شخصيات افتراضية 

هدم حائط إلخراج فرنسي يزن 
300 كغ من بيته !

»جبل طارق« مالذ الراغبين بالزواج قليل الكلفة !

املناطق  أقيم يف  للعلوم يف أسرتاليا،أن تلسكوبا جديدا قويا  الوطنية  الوكالة  أعلنت 
النائية من أسرتاليا رسم خرائط ملناطق شاسعة من الكون يف وقت قيايس، وكشف 

عن مليون مجرة جديدة، وفتح الطريق أمام اكتشافات جديدة.
وتمكن التلسكوب الالسلكي من تحديد مواقع حوايل 3 ماليني مجرة يف 300 ساعة 

فحسب. واستغرقت عمليات مسح مماثلة للسماء فرتات وصلت إىل 10 سنوات.
وقال عالم الفلك ديفيد ماكونيل، الذي قاد دراسة منظمة الكومنولث للبحوث العلمية 
والصناعية للسماء الجنوبية يف مرصد مورشيسون بغرب أسرتاليا »سيحدث فارقا 
باستخدام  الواسع،  رؤيته  مجال  هو  فريدا  التلسكوب  هذا  يجعل  فعال«.وما  كبريا 
أجهزة استقبال صممتها املنظمة، والتي تسمح له بالتقاط صور بانورامية للسماء 
بتفاصيل أكثر وضوحا منذ قبل.واحتاج التلسكوب فقط إىل دمج 903 صور لرسم 
السماء  تغطي  التي  األخرى  الالسلكي  املسح  بعمليات  مقارنة  للسماء،  خريطة 
بالكامل والتي تتطلب عرشات اآلالف من الصور.وقال مكونيل لرويرتز »إنها أكثر 
حساسية من عمليات املسح السابقة التي غطت السماء بأكملها بهذا الشكل لذا 

نرى أشياء أكثر مما رأينا يف املايض«.

دمج 903 صور
 لرسم خريطة للفضاء ! 


