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مذبحة الطيران تفتح احتماالت خطيرة 
على عودة »اإلرهاب األميركي«

الكاظمي َيتهّرب من »مسؤولية الدم«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ل�م يتع�اَف العراقيون حتى اآلن، م�ن تداعيات 
»الرضب�ة« االقتصادي�ة الت�ي وجهته�ا إليهم 
حكوم�ة مصطف�ى الكاظمي، والت�ي تزامنت 
مع مأزق س�يايس أدخلهم يف نفق مظلم، حتى 
فجع�وا بانتكاس�ة أمنية أدمت قل�ب العاصمة 

بغداد.
وس�قط عرشات املدني�ني بني ش�هيد وجريح، 
ج�راء تفجريي�ن انتحاري�ني صب�اح الخميس 
املايض يف سوق شعبي مكتظ بساحة الطريان، 
يف هج�وم أوق�ع أك�ر ع�دد م�ن الضحاي�ا يف 

العاصمة منذ ثالث سنوات.
وس�مع دوي التفجريين يف كل أنحاء العاصمة، 
وانت�رش جن�ود يف الس�احة بكثاف�ة، وأغلق�وا 
الط�رق املؤدي�ة إىل امل�كان، وكان ع�دد منه�م 
يساعدون فرق اإلسعاف عىل انتشال املصابني.
وأعلن تنظيم »داعش« اإلرهابي مسؤوليته عن 
تنفي�ذ التفجريين. وق�ال إن الهدف كان رضب 
املس�لمني الش�يعة، إال أن الكاظم�ي و«فري�ق 
املدونني« الخاص به وبالسفارة األمريكية كان 

لهم رأي آخر!.
ودّشن مدونون معروفون بقربهم من السفارة 
األمريكي�ة، حملة ش�عواء حاولوا م�ن خاللها 
»رف�ع التهمة« عن داعش، ال�ذي يتبنى عقيدة 
س�لفية متش�ددة، واته�ام أط�راف وطوائ�ف 
أخرى، يف محاولة لخلط األوراق، إال أن التنظيم 
اإلرهاب�ي اع�رف بع�د ذل�ك بنفس�ه بتنفي�ذ 

الجريمة املروّعة.
ولم يجد مصطفى الكاظمي أمامه سوى خيار 
واحد، لحفظ ماء وجه حكومته، إذ أصدر عقب 
اجتم�اع طارئ مع قادة األجه�زة األمنية، أمراً 
بإج�راء تغي�ريات يف مفاصل األجه�زة األمنية 

واالس�تخبارية املس�ؤولة، لكن مراقبني حذروا 
م�ن »خض�وع التغي�ريات األخ�رية إىل أمزج�ة 

سياسية«.
ويف هذا الس�ياق قال املسؤول األمني للمقاومة 
اإلسالمية كتائب حزب الله، أبو عيل العسكري، 
يف تغريدة عىل موقع التواصل االجتماعي توير، 
إن »استغالل جريمة س�احة الطريان لتصفية 
الحسابات مع بعض القادة األمنيني هو خسة 

ونذالة، ويجب أن ال يمر مرور الكرام«.

وأضاف العس�كري: »فإن كان وال بد، فإن أول 
من يجب طرده هو كاظمي الغدر، ومعه شلته 
املتواطئ�ة يف جهاز املخابرات، أما داعش فالكل 
يعل�م أنه�م أدوات بيد ابن س�لمان وأوالد زايد، 
وتواطؤ بع�ض األطراف الحكومي�ة مع هؤالء 
يشجعهم عىل االستمرار يف جرائمهم بالعراق«.
وأكد العسكري أن »املقاومة اإلسالمية ستأخذ 
دورها يف الدفاع عن ش�عبنا العزيز ولن نركهم 

لقمة سائغة بيد اإلمعات واملجرمني«.

ويعد وقوع مثل هذا الهجوم الدموي أمرا نادرا 
يف العاصم�ة العراقية التي لم تش�هد تفجريات 
مماثلة تقريبا منذ إعالن هزيمة تنظيم داعش 

يف العراق عام 2017.
بدوره يق�ول النائب عن تحال�ف الفتح عباس 
العراق�ي«، إن »العملي�ة  الزام�يل ل�«املراق�ب 
السياس�ية والش�عب العراقي ماي�زال يف دائرة 
التآم�ر من قب�ل الق�وى الظالمي�ة التكفريية 

املتآمرة عىل العراق منذ 2003 ولغاية اليوم«.

وأض�اف الزاميل أن »ما حدث قب�ل أيام وكذلك 
العمليات اإلرهابية الس�ابقة كان�ت وراءه أياٍد 
خارجي�ة، وبالت�ايل ف�إن كل العملي�ات كان�ت 

تحدث بإرادة دولية«.
وُيشدد الزاميل عىل رضورة »محاسبة القيادات 
األمنية املقرصة واستجواب القائد العام للقوات 
املس�لحة يف ه�ذا املوض�وع، كونه يم�س حياة 

املواطنني ويؤرش عودة محتملة لإلرهاب«.
وج�اء توقيت ح�دوث التفجري تزامن�اً مع تويل 
اإلدارة األمريكية الجديدة عملها، وهو ما يؤرّش 
أن الواليات املتح�دة ما زالت تعمل عىل »تركيع 
الش�عب العراقي الذي يرص عىل إخراج القوات 

األمريكي�ة م�ن الب�الد«.
ويف جلس�ة اس�تثنائية عقدها يف الخامس من 
كان�ون الثاني امل�ايض، صوت مجل�س النواب 
عىل ق�رار ُيل�زم الحكومة بالعمل ع�ىل جدولة 
إخراج الق�وات األجنبي�ة من الع�راق، ومنعها 
من اس�تخدام أرض البالد وس�مائها ومياهها، 
لتنفي�ذ أية أعم�ال عدائي�ة تج�اه دول الجوار 

الجغرايف.
والقى القرار الرملاني، تأييداً شعبياً كبرياً تمثل 
بتظاه�رات مليونية غاضب�ة، طالبت ب�”طرد 
االحتالل” الس�يما بعد عملية االغتيال الغادرة. 
وق�د تجددت االحتجاج�ات العارمة، بعد مرور 
ع�ام عىل الفق�د الكبري ال�ذي أحدثت�ه جريمة 
املطار، إذ نّظ�م العراقي�ون بمختلف مذاهبهم 
وقومياته�م، تظاهرة مليونية حاش�دة غّصت 
بها س�احة التحري�ر ومحيطه�ا يف الثالث من 
كانون الثاني 2021، لتعلن بش�كل رس�مي أن 
الش�هيدين س�ليماني واملهن�دس هم�ا رمزان 
ق�د ُخلِّ�دا يف ضمائ�ر العراقيني رغم�اً عن أنف 

الراقصني عىل دمائهما.
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إيران أكبر مصدر للبنزين في المنطقة

تفجيرات بغداد .. والدولة االمريكية 
العميقة!
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
كش�ف مصدر امني، امس الس�بت، ان منظومة الدفاع االمريكي »يس رام« 

فشلت يف التصدي اىل الصواريخ التي استهدفت قاعدة فكتوريا.
وق�ال املص�در يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراق�ب العراق�ي« ان »القوات 
االمريكية تس�تخدم منظوم�ة الدف�اع CRAM يف قاعدة فكتوري�ا الواقعة 

بالقرب من مطار بغداد الدويل«.
واضاف ان »املنظومة فش�لت بالتص�دي للصواريخ التي اس�تهدفتها فجر 
امس الس�بت، واصابت اهدافها بدقة«. يشار اىل ان القوات االمريكية كانت 

قد ادعت بان الصواريخ وقعت بمحيط القاعدة ولم تصبها.

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت اللجنة املالي�ة النيابية، امس 
الس�بت، أن وزي�ر املالية يف حكومة 

الكاظمي اليمتلك رؤية اقتصادية.
وقال عض�و اللجنة ثام�ر ذيبان يف 
ترصيح صحف�ي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« أن »حكوم�ة الكاظم�ي 
انتهجت سياسة التقشف والتجويع 

والفقر خالل فرة وجيزة«.
وأضاف ان »وزي�ر مالية الكاظمي 

اقتصادي�ة  رؤي�ة  اي  يمتل�ك  ال 
وس�يعرض البالد الزم�ة اقتصادية 

غري مسبوقة«.
وأشار إىل أن »اللجنة املالية النيابية 
لديه�ا مالحظ�ات كثرية ح�ول أداء 
الحالية الس�يما مرشوع  الحكومة 
م�ن  ورد  ال�ذي  املوازن�ة  قان�ون 
»أغل�ب  أن  إىل  الفت�ا  الحكوم�ة«، 
فق�رات املوازن�ة ح�رب اقتصادية 

لتجويع الشعب العراقي«.
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المراقب العراقي/ أحمد محمد...
اس�تمرار إخض�اع عملي�ات تنفي�ذ أحكام 
يف  القابع�ني  االرهابي�ني  بح�ق  االع�دام 
امل�زاج الس�يايس  إىل  العراقي�ني  الس�جون 
م�ن قبل رئي�س الجمهورية، أم�ر يعود إىل 
الواجه�ة من جديد مع التهديدات االرهابية 
الت�ي عادت لتس�تهدف س�المة املواطنني، 
حيث كش�فت أوساط سياس�ية عن وجود 
»ش�بكة« من املافيات متوزعة بني وزارتي 
الع�دل والداخلي�ة وكذلك مجل�س القضاء، 
تحظى بدعم س�يايس المح�دود تعمل عىل 
الوق�وف بوج�ه مح�اوالت تنفي�ذ أح�كام 

االعدام.
مراقبون للش�أن الس�يايس، حملوا مجلس 

النواب املس�ؤولية بس�بب عدم محاس�بته 
رئي�س الجمهوري�ة ع�ىل إهانته لق�رارات 
القض�اء، مطالب�ني بإصدار ترشي�ع جديد 
ينهي الحاج�ة إىل »توقيع« الرئيس يف إنزال 

القصاص بحق االرهابيني.
وملف االعدام هو أحد الرهانات السياس�ية 
الت�ي وضعتها بعض الكت�ل النيابية رشطا 
أساس�يا لتمرير أي حكومة أو أي ملف آخر 
يحتاج إىل توافق، ففي سنة 2016 تم وضع 
قان�ون العفو العام الذي بموجبه تم إطالق 
رساح اآلالف م�ن االرهابيني املدانني بالقتل 
والجرائم االخ�رى، من قبل الكت�ل النيابية 
قان�ون  ع�ىل  تصويته�م  مقاب�ل  الس�نية 
هيأة الحش�د الش�عبي، وكذل�ك فقد جرى 

اس�تخدامه كورقة ضغط عىل دعم حكومة 
رئيس الوزراء االس�بق حيدر العبادي.  

بحس�ب  االع�دام  حك�م  تنفي�ذ  ويحت�اج 
النص�وص القانوني�ة إىل مصادق�ة رئي�س 
الجمهورية بغية إصدار مرس�وم جمهوري 
يجي�ز ل�وزارة الع�دل باعتباره�ا الس�لطة 
التنفيذي�ة بإن�زال الحك�م بح�ق املجرمني 
املص�ادق عليه�م باالع�دام، والذين صدرت 
بحقهم أح�كام قضائية مكتس�بة للدرجة 

القطعية.
إال أن رؤساء الجمهورية عىل مدى السنوات 
الس�ابقة والحالية عادة م�ا يتنصلون عن 
مصادق�ة أحكام االعدام ع�ىل الرغم من أن 
جمي�ع م�ن تش�ملهم الق�رارات مرتكبون 

لجرائم ضد الشعب العراقي بالقتل وغريها، 
لك�ن يف الوقت ذاته نجد التوقيع عىل أحكام 
االع�دام قد يس�تخدم كمحاولة المتصاص 
غضب الش�ارع عند وق�وع اعتداءات أمنية 
ع�ىل املواطنني والتي كان آخرها التفجريان 
املزدوجان يف س�احة الطريان وس�ط بغداد 
والت�ي راح ضحيتهما أكثر من 30 ش�هيدا 

و80 جريحا.
رئي�س  النيابي�ة،  ب�در  كتل�ة  واتهم�ت 
الجمهوري�ة باالمتناع ع�ن تنفيذ املصادقة 
عىل أحكام اإلعدام بحق االرهابيني القابعني 

يف السجون العراقية.
وق�ال عض�و الكتل�ة ع�دي حات�م إن آالف 
االرهابي�ني القابعني يف الس�جون العراقية 

يتمتع�ون بمميزات تكلف الدول�ة العراقية 
مالي�ني ال�دوالرات س�نويا، فيما أش�ار إىل 
أن جمي�ع الحكوم�ات املتعاقب�ة وآخره�ا 
بمزاجي�ة  تتعام�ل  الكاظم�ي  حكوم�ة 
م�ع مل�ف الدواع�ش، الفت�ا إىل أن مجلس 
النواب س�يكون له موق�ف إزاء عدم تنفيذ 
أح�كام االعدام الصادرة م�ن القضاء بحق 

االرهابيني.
ويف الوقت ذاته حمل رئيس تحالف سائرون 
النائب بدر الزيادي، رئيس الجمهورية برهم 
صالح مسؤولية االمتناع عن املصادقة عىل 
قرارات إعدام اإلرهابيني، فيما بني أن هؤالء 

يكلفون الدولة أعباء مالية طائلة....
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
ال يخفى عىل أحد أن رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي يق�ود حربا لتجويع الش�عب  من 
خ�الل ق�رارات ق�ادت الع�راق خ�الل ف�رة 
قصرية إىل أزم�ة اقتصادية صعبه وما زالت، 
وعىل الرغم من تحس�ن أس�عار النفط عامليا 
,والذي سيؤدي إىل زيادة االيرادات املالية , إال 
أن سياسة االزمات املفتعلة ستستمر نتيجة 

استهانة الحكومة بالش�عب العراقي , فبعد 
زيادة أس�عار رصف الدوالر واالستقطاعات 
يف روات�ب املوظف�ني , برزت مش�كلة جديدة 
يف موازن�ة الع�ام الحايل وهي ني�ة الحكومة 
زيادة أسعار الوقود ) البنزين والكاز( , فبعد 
القرارات املتخبطة التي اتخذتها الحكومة يف 
رف�ع الدعم عن املواطن، نراها تلجأ اليوم  إىل 
زيادة أس�عار املش�تقات النفطية يف  املوازنة 
والت�ي لم تكش�ف من قبل اللج�ان املختصة 

بالرمل�ان إال يف ق�رب االنتهاء م�ن الصياغة 
النهائي�ة للموازنة، يف س�بيل ع�دم إثارة هذا 

املوضوع يف الشارع العراقي .
اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة كش�فت ، عن رفع 
أس�عار برميل النفط املباع م�ن الحكومة إىل 
املص�ايف داخل العراق، االمر الذي قد يتس�بب 
بارتفاع أس�عار املحروقات والوقود، وس�ط 
مطالب�ات للحكوم�ة بإج�راءات تمنع رفع 

االسعار.

وقالت، إن “هن�اك اتفاقاً بني مجلس النواب 
والحكومة العراقية لرفع سعر برميل النفط 
يف موازن�ة 2021 من 42 دوالراً إىل 45 دوالراً، 
فضال عن رفع سعر الرميل املباع إىل املصايف 
العراقية، وهذا من أجل زيادة إيرادات الدولة، 

دون املساس باملواطنني”.
وبين�ت أن »ع�ىل الحكوم�ة ف�رض رشوط 
وقي�ود ملن�ع أي زي�ادة يف أس�عار البنزين أو 
غريه من املش�تقات النفطية«، مشرية إىل أن 

»هدف هذه الزيادة رفع األرباح دون املساس 
باملواطنني«.

الكاظم�ي  حكوم�ة  أن  أك�دوا  مختص�ون 
تسعى لتدمري العراق عر انصياعها لقرارات 
صندوق النقد الدويل من خالل رفع الدعم عن 
الوقود والبطاقة التموينية وتخفيض رواتب 
املوظفني وغريها من االمور التي ستؤدي إىل 

ارتفاع نسب الفقر والبطالة. ...
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مافيات الفساد واإلرادات السياسية تعطالن 
عمليات إعدام اإلرهابيين

حرب اقتصادية تقودها الحكومة ضد 
»الشعب« خلف عنوان »التقشف«

المراقب العراقي/بغداد...
اته�م تحالف س�ائرون ، ام�س السبت،رئاس�ة الرمل�ان بتعطيل جلس�ات 

استجواب الوزراء املقرصين.
وق�ال النائ�ب عن التحال�ف صب�اح الس�اعدي يف ترصيح صحف�ي تابعته 
»املراق�ب العراقي« انه » قمنا بتقديم طلب اس�تجواب لوزي�ر التجارة عالء 
الجبوري مرفق ب�48 توقيعا وقدم اىل رئيس مجلس النواب استنادا اىل املادة 
58 م�ن النظام الداخيل التي تحدد جهة التقديم والجهة املقدم اليها واضاف 
انه » بعد توجيه لجنة االستجوابات كتابا رسمي�ا اىل رئيس املجلس ونائبيه 
بان االستجواب استوىف كافة الرشوط القانونية واملوضوعية واصبح جاهزا 
لتحديد موعد جلس�ة االس�تجواب ، وجدن�ا ان هنالك مماطلة وتس�ويفا يف 

تحديد املوعد«.
واشار اىل ان »املسؤولية القانونية توجب عىل رئيس الرملان ونائبيه االرساع 

يف تحديد موعد جلسة االستجواب دون تأخري ودون مررات لتعطيله«.
ولفت اىل ان » االستجواب هو حق للمواطنني يف الدفاع عن حقوقهم ، وليس 
حق�ا للنائب فقط الذي قام بتقديم االس�تجواب والن�واب الذين وقعوا معه 
عىل الطلب ، وبالتايل ال يمكن التنصل عن هذه املس�ؤولية امام الشعب وبني 
ان »اي عملية تعطيل الس�باب سياس�ية او ش�خصية او اي اس�باب ، هي 
تجاوز عىل صالحيات عمل تتعلق بادارة الجلسات ، الن وظيفة الرئاسة هي 
ادارة مجل�س النواب وليس تملك للرمل�ان ، النه ملك للش�عب وليس للقوى 

السياسية او غريها«.

المراقب العراقي/بغداد...
والدف�اع  األم�ن  لجن�ة  اك�دت 
ان  الس�بت،  ام�س  الرملاني�ة، 
االمني�ة التتعام�ل مع  الق�وات 

الرقيات بجدية.
كاط�ع  اللجن�ة  عض�و  وق�ال 
صحف�ي  ترصي�ح  يف  الركاب�ي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« ان 
يف  حصل�ت  الت�ي  »التغي�ريات 
الداخلية  االس�تخبارات ب�وزارة 
وحت�ى يف عملي�ات بغ�داد، غري 

مسؤولية وغري مدروسة«.
»حس�ب  ان�ه  الركاب�ي  وب�ني 
املعلوم�ات، ان هن�اك معلومات 

عن تفجري س�احة الطريان، قبل 
وقوع�ه بيومني وهذه املعلومات 
وزع�ت ع�ىل الجه�ات األمني�ة 
املختص�ة، لكن كالعادة الرقية، 
ال يتم التعام�ل معها بجدية من 
األمنيني،  املس�ؤولني  قبل بعض 
يت�م  ل�م  مق�رصون،  فهن�اك 

محاسبتهم او تغيريهم«.
م�زدوج  انفج�ار  ان  اىل  يش�ار 
ق�د  كان  الناس�فة  باالحزم�ة 
الب�اب  منطق�ة  اس�تهدف 
باملتبضعني،  املكتظ�ة  الرشق�ي 
وخل�ف الع�رشات من الش�هداء 

والجرحى.

تحالف سياسي يتهم رئاسة البرلمان 
بتعطيل جلسات االستجواب

األمن البرلمانية: القوات األمنية 
ال تتعامل مع البرقيات بجدية

المراقب العراقي/بغداد...
كش�ف عضو لجنة االمن والدف�اع النيابية، مه�دي آمريل ، امس 
الس�بت، ان منف�ذ عرعر ب�ني الس�عودية والعراق اصب�ح مكاناً 

لتصدير االرهابيني.
وق�ال ام�ريل يف ترصيح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراقي« ان 
»عددا من االرهابيني السعوديني دخلوا البالد عر منفذ عرعر بني 
العراق والس�عودية«، داعيا »القوات االمنية للسيطرة عىل املنفذ 
وتدقي�ق القادم�ني منه كونه اصبح وس�يلة لدخ�ول االرهابيني 

واالنتحاريني للبالد«.
واض�اف ان »الخرق االمني الذي ح�دث الخميس املايض يف بغداد 
تتحمل�ه حكوم�ة رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي كونها 
اخفق�ت يف ضب�ط الوض�ع االمن�ي”، مبين�ا ان “الكاظم�ي يعد 
املس�ؤول املبارش عن تلك الخروق«. واتهمت اوس�اط سياس�ية 
الس�عودية بالوق�وف وراء التفجريات التي طال�ت منطقة الباب 

الرشقي وراح ضحيتها العرشات بني شهيد وجريح.

عرعر منفذا لتصدير »اإلرهابيين«

»سي رام« األمريكية تثبت 
فشلها مجددًا

لجنة نيابية: وزير مالية الكاظمي 
ال يمتلك رؤية اقتصادية

حصني يقترب من العودة لصفوف 
السفانة
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

»التشرينيون 
والعملية السياسية«

�� إقب�ال الترشينيني عىل االنتخاب�ات له دالئل عدة 
أبرزها

 �� عجزهم عن تخريب العملية السياسية
وإذعانهم لحقيقة أن العملية السياس�ية باقية وأن 
النظام الديمقراطي هو سبيلهم الوحيد للوصول إىل 

السلطة
��� تبني أنهم ظاهرة صوتية أكثر من كونهم قواعد 
جماهريي�ة ،ل�ذا تفرق�وا إىل أحزاب ع�دة لتضخيم 
أعدادهم من جهة وملحاولة حصد األصوات املبعثرة 
��� تبني أنهم) طرائق قدداً( عاجزة عن بلورة قيادة 

مركزية موحدة لها 
�� بات واضحاً أن األعم األغلب منهم طالب س�لطة 

وامتيازات .
��� تب�ني خطُؤه�م الف�ادح ال�ذي عمل�وا فيه عىل 
إيقاف املس�رية التعليمية وتعطيل مؤسسات الدولة 
وه�م اليوم يعملون تحت ظل هذه املؤسس�ات لكي 

يحصلوا عىل مايريدون منها.
��� أصبح�ت بينهم خالف�ات عميقة ب�ني من دخل 
الس�لطة وحظ�ي بمناص�ب مرموق�ة يف حكوم�ة 
الكاظم�ي وب�ني م�ن بق�ي يف س�احات التظاه�ر  
واالعتصام�ات فق�رر نهاي�ة املطاف خ�وض غمار 

العملية السياسية.
العملي�ة  يف  انخراطه�م   ���
السياس�ية بأحجامهم الحالية 
السياس�ية  خربته�م  وضع�ف 
الطري�ة  إمكاناته�م  س�ُيَذوُِّب 
الك�ربى  التقاطع�ات  أت�ون  يف 
وُيفقدهم تأييد م�ن ينتخب يف 

النهاية.
العملي�ة  يف  مش�اركتهم   ���
السياس�ية قد تصيب مؤيديهم 
يف الداخ�ل والخ�ارج بخيب�ة أمل 
تأثريه�م  واضمح�الل  عقده�م  بف�رط  تنعك�س 

السيايس واملجتمعي عىل حد سواء.
�� مشاركتهم يف العملية السياسية أسقطت حقهم 
القانون�ي باالحتكام للش�ارع وإث�ارة الفوىض من 

أجل التغيري.
�� انخراطهم يف العملية السياس�ية س�يعزز  الدعم 
األممي لها يف العراق ،تل�ك العملية التي حاولوا منذ 
ترشي�ن 2019 وصفه�ا باملنه�ارة وطالب�وا بتدخل 

األمم املتحدة إلعالن فشلها.
��� هم ُعرض�ة للخس�ارة يف االنتخاب�ات ونتائجها 
الت�ي ستكش�ف للمأل حجمهم الواقعي يف الس�احة 
العراقية لكنهم س�يخضعون للنس�ق الذي تفرضه 

األحزاب املخرضمة الكربى يف الدولة
�� مش�اركتهم يف العملية السياس�ية ستنُجُم عنها 
تقاطع�ات بيني�ة يف اآليديولوجي�ات املختلف�ة التي 
ب�دت واضح�ة يف س�احات االعتص�ام وإن كانت يف 
بواكريه�ا لكنها س�تبلغ أوجها يف ظ�ل املحاصصة 

الحزبية واملكوناتية.
�� قد تضط�ر أجهزة املخاب�رات الدولية واإلقليمية 
لالس�تثمار يف مجامي�ع أخرى إلرب�اك الوضع العام 
وهن�ا س�يجدون أنه�م يف مواجه�ة مب�ارشة م�ع 

معادلهم املوضوعي.

سياسة	..	

املراقب العراقي/ بغداد...
تحدث�ت لجن�ة االقالي�م واملحافظات غ�ري املنتظم�ة باقليم 
بمجلس النواب، امس السبت، عن معوقات إجراء االنتخابات، 
مح�ددة العوام�ل التي تضم�ن نزاهتها.وقال رئي�س اللجنة 
ش�ريوان دوبردان�ي، يف ترصيح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« 

إن »الغاي�ة من اجراء انتخابات برملاني�ة مبكرة هي النزاهة 
والعدال�ة والش�فافية، وهذا م�ا يطلبه املواط�ن الذي يرغب 
بالذه�اب اىل صن�دوق االق�راع النتخاب من يراه مناس�با«.
وافاد، أن »هناك عدة عوامل لضمان نزاهة االنتخابات املقبلة 
وهي حرص السالح بيد الدولة والقضاء عىل التزوير من خالل 

تغي�ري قانون االنتخابات واعتم�اد النظام البايومري حرصا 
وترشيع قانون املحكمة االتحادية«.ولفت إىل أن »عدم تثبيت 
موظفي املفوضية املتعاقدين من ابرز املشكالت التي تعرض 
اجراء االنتخابات يف وقتها املقرح، اضافة اىل وجود مشكالت 
فنية لدى املفوضية بعد تغيريه�ا باعتبارها جديدة وال تملك 

الخربة الكافية الدارة االنتخابات«.ووصف االستعجال باجراء 
االنتخابات الربملانية ب� »الرضبة للديمقراطية والنزاهة، اذ ال 
يمك�ن ان تكون هن�اك انتخابات حقيقية كم�ا يريدها ابناء 
الش�عب، ب�دون اعطاء مهل�ة للمفوضية الس�تكمال االمور 

الفنية واللوجستية الخاصة بها«.

لجنـــة نيـــابية: ال نجــــاح لالنتخــابات دون البطــاقة البـــايــومترية 

تغريدة

االعالمي الدكتور عالء مصطفى

 اهم ما في بيان داعش الذي 
تبنت فيه  #تفجير_س���احة_
لهدفه  تحديده���ا  الطي���ران 
الطائفية«وتوضي���ح  »إذكاء 
المفخخ���ة  الجث���ث  عائدي���ة 
اجنبي  بعراقي«انصاري«واخر 
»مهاجر«وال ندري جار عربي 
هو ام اس���يوي س���اقه س���وء 

الحظ!.
خط���اب صريح قطع االلس���ن 
المش���ككة،وأيقظ الحكوم���ة 
من غفلتها قبل ان تشب نار 

تأكل الصالح قبل الطالح!

نائب يحدد خطوتين أساسيتين لحل البرلمان نفسه
املراقب العراقي/ بغداد...

اك�د النائب عن التحال�ف الديمقراطي الكردس�تاني ديار 
ب�رواري، ام�س الس�بت ، أن ح�ل الربملان نفس�ه يتطلب 

جلسة خاصة وتواقيع ثلثي أعضائه.
وقال ب�رواري، يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»حل الربملان يتطلب مسألتني أساسيتني وهي عقد جلسة 
خاص�ة يتم من خالله�ا دعوة أالعضاء واملس�ألة األخرى 
جمع تواقيع ثلثي أعضاء املجل�س يطالبون بحل الربملان 
نفس�ه«.وأضاف أن »الدعوة إىل حل الربملان قبل ش�هرين 
من موعد االنتخابات بحاجة إىل توافق سيايس بني القوى 
السياسية«، مش�ددا عىل »رضورة إكمال إجراءات أخرى 
رضوري�ة مث�ل البطاق�ة البايومري�ة والخط�ط الفني�ة 

وكيفية تمويلها«.
وكان مجلس الوزراء ح�دد 10 ترشين األول املقبل موعدا 
جدي�دا إلج�راء االنتخاب�ات املبك�رة، فيم�ا رأى أعض�اء 
يف مجل�س الن�واب أن تأجي�ل موع�د إج�راء االنتخاب�ات 

سيفقدها صفة املبكرة.

بالــوثيقـة

جم����ع تواقيع نيابي����ة إلدراج اكبر 
مش����روع مجاري بتاريخ ديالى في 

موازنة ٢٠٢١.

دولة القانون: الحكومة تتعامل بانتقائية مع قوانين مجلس النواب
املراقب العراقي/ بغداد...

أكد املتحدث باسم ائتالف دولة القانون بهاء 
الدين الن�وري، امس الس�بت، أن الحكومة 
العراقي�ة تتعام�ل بانتقائي�ة م�ع القوانني 

التي يرشعها مجل�س النواب.وقال النوري، 
يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن 
»حكومة الكاظمي تتعامل بانتقائية مع ما 
يص�وت عليه الربملان من قوانني والتي منها 

تصويت�ه عىل اخ�راج الق�وات االجنبية من 
العراق«.واض�اف أن »يج�ب ع�ىل الحكومة 
تطبي�ق القوان�ني الواردة إليها م�ن الربملان 

بعيدا عن موضوع االنتقائية«.

املراقب العراقي/ كركوك...
أف�اد جه�از األم�ن الوطن�ي يف كرك�وك، ام�س الس�بت، 
باإلطاحة بش�بكة م�ن الخالي�ا االرهابية النائمة ش�ارك 

افرادها يف معارك البشري وبيجي.
وق�ال بيان للجهاز، تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، 
إن�ه »بع�د ورود معلوماٍت اس�تخبارية دقيق�ة وبمتابعة 
ميداني�ة تمكن�ت مفارز جه�از االمن الوطن�ي يف كركوك 
من القبض عىل ش�بكة ينتمي افرادها مل�ا يعرف بالخاليا 
النائمة مكونة من خمس�ة اف�راد مطلوبني وفق املادة »4 

/ارهاب«.
وأض�اف البي�ان، أنه »اذ اعرف�وا اثناء التحقي�ق بتلقيهم 
توجيهات العادة تنظيمهم لشن عمليات ارهابية ، وكذلك 
اعرافهم باالنتماء س�ابقاً ملا يسمى بديوان »الجند« والية 

كركوك«.
وأش�ار إىل أن »مش�اركة بعضهم يف هجمات ارهابية عىل 
قري�ة البش�ري ومصفى بيج�ي والقي�ام بتعرض�اٍت عىل 
الق�وات االمني�ة يف املحافظ�ة«، الفتا إىل »تدوي�ن اقوالهم 
اصولي�ا واحالتهم اىل القض�اء إلتخاذ االج�راءات العادلة 

بحقهم«.

املراقب العراقي/ االنبار...
نفذت قوة من الحش�د الش�عبي ملحافظة االنبار والجيش، امس 
السبت، عملية دهم وتفتيش ملالحقة فلول داعش يف عدة مناطق 
بمحافظ�ة االنب�ار وق�ال بي�ان إلعالم الحش�د الش�عبي، تلقت 
»املراق�ب العراقي« نس�خة من�ه، إن »العملي�ة تفتيش مناطق 
)دنهاش وحليجيه واملقالع ومنطقة املش�اريع( وتدقيق قاعدة 
بيانات األش�خاص املتواجدين يف تلك املناطق بحثا عن مطلوبني 
وفق مذكرات قضائية«.وتواصل قوات الحشد الشعبي والجيش 
ب�ني الحني واآلخ�ر عمليات اس�تباقية ملالحقة فل�ول داعش يف 

محافظة االنبار والحفاظ عىل أمن املواطنني. 

االمن	الوطين	يف	كركوك	
يطيح	بشبكة	من	الخاليا	

االرهابية	النائمة

الجيش	والحشد	الشعيب	يالحقان	
فلول	»داعش«	يف	االنبار

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

ماجد الشوييل ..

»مافيات« سياسية تعتاش على السجناء !

أحكام اإلعدام تخضع للمزاج السياسي
 والسجــون تغــص بــأخطــر اإلرهــابييـن والقتلة

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
اس�تمرار إخضاع عملي�ات تنفيذ أح�كام االعدام بحق 
االرهابي�ني القابع�ني يف الس�جون العراقي�ني إىل املزاج 
الس�يايس م�ن قبل رئي�س الجمهوري�ة، أم�ر يعود إىل 
الواجهة من جديد مع التهدي�دات االرهابية التي عادت 
لتس�تهدف س�المة املواطن�ني، حيث كش�فت أوس�اط 
سياس�ية ع�ن وجود »ش�بكة« م�ن املافي�ات متوزعة 
ب�ني وزارتي الع�دل والداخلية وكذلك مجل�س القضاء، 
تحظى بدعم سيايس المحدود تعمل عىل الوقوف بوجه 

محاوالت تنفيذ أحكام االعدام.
مراقب�ون للش�أن الس�يايس، حمل�وا مجل�س الن�واب 
املسؤولية بسبب عدم محاسبته رئيس الجمهورية عىل 
إهانته لقرارات القضاء، مطالبني بإصدار ترشيع جديد 
ينه�ي الحاج�ة إىل »توقيع« الرئي�س يف إنزال القصاص 
بح�ق االرهابيني.ومل�ف االع�دام ه�و أح�د الرهان�ات 
السياس�ية التي وضعته�ا بعض الكت�ل النيابية رشطا 
أساس�يا لتمرير أي حكومة أو أي مل�ف آخر يحتاج إىل 
تواف�ق، ففي س�نة 2016 تم وضع قان�ون العفو العام 
ال�ذي بموجب�ه تم إط�الق رساح اآلالف م�ن االرهابيني 
املدانني بالقتل والجرائم االخرى، من قبل الكتل النيابية 
الس�نية مقاب�ل تصويته�م ع�ىل قان�ون هيأة الحش�د 
الش�عبي، وكذلك فق�د جرى اس�تخدامه كورقة ضغط 
عىل دعم حكومة رئيس الوزراء االسبق حيدر العبادي.  
ويحتاج تنفيذ حكم االعدام بحسب النصوص القانونية 
إىل مصادق�ة رئي�س الجمهوري�ة بغية إصدار مرس�وم 
جمه�وري يجي�ز ل�وزارة الع�دل باعتباره�ا الس�لطة 
التنفيذية بإنزال الحك�م بحق املجرمني املصادق عليهم 
باالع�دام، والذي�ن ص�درت بحقه�م أح�كام قضائي�ة 

مكتسبة للدرجة القطعية.

إال أن رؤس�اء الجمهورية عىل مدى الس�نوات السابقة 
والحالي�ة ع�ادة م�ا يتنصل�ون ع�ن مصادق�ة أحكام 
االع�دام عىل الرغم من أن جميع من تش�ملهم القرارات 
مرتكبون لجرائم ضد الش�عب العراقي بالقتل وغريها، 
لك�ن يف الوقت ذات�ه نجد التوقي�ع عىل أح�كام االعدام 
قد يس�تخدم كمحاولة المتصاص غضب الش�ارع عند 
وقوع اعتداءات أمنية ع�ىل املواطنني والتي كان آخرها 
التفج�ريان املزدوجان يف س�احة الطريان وس�ط بغداد 
والتي راح ضحيتهما أكثر من 30 ش�هيدا و80 جريحا.
واتهم�ت كتلة بدر النيابية، رئيس الجمهورية باالمتناع 
ع�ن تنفيذ املصادقة عىل أحكام اإلعدام بحق االرهابيني 

القابعني يف السجون العراقية.
وق�ال عض�و الكتل�ة ع�دي حات�م إن آالف االرهابي�ني 
القابعني يف السجون العراقية يتمتعون بمميزات تكلف 
الدول�ة العراقي�ة ماليني الدوالرات س�نويا، فيما أش�ار 
إىل أن جمي�ع الحكوم�ات املتعاقب�ة وآخره�ا حكوم�ة 
الكاظم�ي تتعامل بمزاجي�ة مع مل�ف الدواعش، الفتا 
إىل أن مجلس النواب س�يكون له موقف إزاء عدم تنفيذ 

أحكام االعدام الصادرة من القضاء بحق االرهابيني.
ويف الوق�ت ذات�ه حمل رئي�س تحالف س�ائرون النائب 
بدر الزيادي، رئيس الجمهورية برهم صالح مس�ؤولية 
االمتناع ع�ن املصادقة ع�ىل قرارات إع�دام اإلرهابيني، 
فيما ب�ني أن هؤالء يكلفون الدولة أعب�اء مالية طائلة.
وأش�ار الزيادي، أىل أن هناك ق�رارات ملزمة صدرت من 
القضاء العراقي بتنفيذ أحكام اإلعدام بحق اإلرهابيني، 
مبين�ا أن رئي�س الجمهورية يمتنع ع�ن املصادقة عىل 
قرارات القض�اء بإع�دام املجرمني االرهابي�ني املاكثني 
يف الس�جون العراقية.وللحدي�ث ح�ول ه�ذا امللف، أكد 
املحلل الس�يايس عباس العرداوي، أن »ملف تنفيذ حكم 

االعدام بحق االرهابيني بات يش�كل مش�كلة خطرية يف 
النظام السيايس بعد 2003، بسبب إخضاعه للرصاعات 

السياسية واىل املجامالت بني االطراف النيابية«.
وق�ال الع�رداوي، يف ترصيح ل�� »املراق�ب العراقي« إن 
»هن�اك »أع�داداً كبرية باملئ�ات صادرة بحقه�م أحكام 
إعدام نهائية ومكتس�بة للدرجة القطعية ومن بني تلك 
االع�داد قيادات إرهابية كبرية مرتكبة جرائم يف العراق، 
لكن رئي�س الجمهورية يرفض املصادق�ة عليهم وذلك 
بس�بب إخض�اع هذا املل�ف من قب�ل للمزاج الس�يايس 
دون النظ�ر إىل أرواح الن�اس التي راحت بس�بب جرائم 
أولئ�ك االرهابيني«.وأضاف أن »هن�اك تقصريا من قبل 
الربملان بهذا امللف، حيث لم يعمل عىل اس�تجواب رئيس 
الجمهوري�ة ح�ول ه�ذا امللف ط�وال ال�دورات النيابية 
السابقة ومساءلته مع وزير العدل عىل هذا املوضوع«.

وأش�ار إىل أن�ه »البد من حماية ال�دم العراقي من خالل 
إن�زال العقوب�ات باالرهابي�ني وم�ن يق�وم بحمايتهم 
يف كاف�ة س�لطات الدول�ة«، مش�ددا عىل »أهمية س�ن 
ترشيع�ات جدي�دة ترفع الحاج�ة إىل مصادق�ة رئيس 
الجمهورية عىل حكم االعدام وتخويل وزير العدل مهمة 
تنفي�ذ الحكم بعد مدة 30 يوم أو أقل ومن دون الحاجة 

اىل توقيع الرئيس«.
ويف سياق متصل، كشفت مصادر ل� »املراقب العراقي«، 
عن »وجود مافيات يف وزارة العدل وحتى القضاء تعمل 

عىل تعطيل تنفيذ أحكام اإلعدام«.
وقالت املصادر، إن »تلك املافيات تحظى بدعم س�يايس 
ق�وي، وتعمل للحص�ول عىل أم�وال بامللي�ارات مقابل 
تخفي�ف الحكم أو إلغائ�ه، إضافة إىل وج�ود جماعات 
أخرى تعتاش عىل ملف إطعام السجناء لها دور يف عدم 

إنهاء ملفهم وحسمه«.
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االحد 24 كانون الثاين  2021 العدد 2509 السنة الحادية عشرة

كش�ف مصدر نياب�ي يف اللجنة املالية, بوج�ود اتجاهيني بقطع رواتب 
املوظف�ني , مش�را اىل ان اللجنة خفضت الرواتب م�ن 30 اىل 35 % من 
نفقات املوازنة التي أرسلتها الحكومة .وقال املصدر, ان ” اللجنة املالية 
النيابية توصلت اىل اتجاهني بشأن قطع رواتب املوظفني ” , مبينا ان ” 
االتجاه األول يتضمن فرض رضيب�ة الدخل عىل راتب املوظف واالتجاه 
الثاني قطع نسبة محددة وتصاعدية للراتب االسمي لرواتب املوظفيني 
البلغ مليون دينار فما فوق ” .وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكش�ف 
عن اسمه ان ” اللجنة املالية يف مجلس النواب قامت بتخفيض النفقات 
م�ن 30 اىل 35 % م�ن املوازنة التي أرس�لتها الحكومة”.وأش�ار املصدر 
اىل أن “اللجنة س�تنتهي من اعداد الصياغ�ة القانونية ملرشوع املوازنة 

وعرضها للتصويت خالل عرشة أيام مقبلة ” .

مصدر بالمالية النيابية يكشف عن وجود 
اتجاهين بشأن قطع رواتب الموظفين

اعل�ن النائ�ب م�ر الكروي ، ع�ن جمع تواقي�ع نيابي�ة الدراج اكرب 
م�رشوع مجاري يف تاريخ دي�اىل يف موازنة ٢0٢١.وق�ال الكروي ،ان” 
مرشوغ مجاري غرب بعقوبة والذي يش�مل ١4 حي س�كني يس�كنه 
اكثر من ١00 الف نس�مة يعد من اكرب مشاريع املجاري يف تاريخ دياىل 
وخص�ص ل�ه اكثر م�ن ١٢0 مليار دين�ار لتمويله منذ س�نوات اال ان 
اس�باب متعددة حالت دون تنفيذه ما اسهم يف خلق واقع خدمي مؤلم 
يف تلك االحياء”.واضاف الكروي،انه” بدء بجمع تواقيع نيابية من اجل 
تضمني وادراج مل�رشوع يف موازنة ٢0٢١ من اجل توفر التخصصيات 
املالي�ة الالزمة للمب�ارشة به باعتباره مرشوع حيوي جدا س�ينقذ ١4 
حي س�كني من ماس�اة مزمنة منذ عقود مؤكدا با هن�اك دعم نيابي 
للم�رشوع وتم االيع�از للجنة املالي�ة النيابية من اج�ل ادراجه ضمن 
اب�واب املوازنة”.وتعاني احياء غرب بعقوبة م�ن ازمة خدمية مزمنة 
بسبب عدم وجود مجاري ما اسهم يف تعليق الكثر من مشاريع اكساء 

للطرق وبقية الخدمات االخرى لحني االنتهاء من ملف املجاري”.

مساعي نيابية الكمال اكبر 
مشروع مجاري بتاريخ ديالى 

كوجر: اللجنة المالية تعتزم انهاء صياغة موازنة 2021 وطرحها للتصويت
إنه�اء  املالّي�ة  اللجن�ة  تعت�زم 
صياغة موازن�ة ٢0٢١ وطرحها 
للتصويت نهاية األس�بوع الحايل 
او بداية األس�بوع املقبل، يف حني 
دعت هيئة رئاس�ة الربمل�ان، اىل 
التخصيص�ات  زي�ادة  رضورة 
لألجه�زة االمنية يف ظ�ل الوضع 

األمني الحايل.
املالي�ة  اللجن�ة  عض�و  وق�ال 
“اللجن�ة  إن   ، كوج�ر  جم�ال 
املالية مس�تمرة يف من�اقش�اتها 

بش�أن املوازن�ة الت�ي اصبح�ت 
ش�به منتهية وب�دأت بصياغتها 
النهائية، لذل�ك فانه من املحتمل 
للتصوي�ت  املوازن�ة  ان تع�رض 
نهاي�ة ه�ذا األس�بوع أو بداي�ة 

األسبوع املقبل”.
واضاف كوجر، ان “اكرب معضلة 
للموازن�ة هي حصة االقليم التي 
قد تحس�م  مع وص�ول وفد من 
االقليم اىل بغداد لحس�م حصتهم 
م�ن املوازنة والتوص�ل اىل اتفاق 

ش�به نهائي بشأنها”، مستدركا 
ان “اللجن�ة ستس�تضيف اليوم 
كم�ا  االقتصادي�ني،  م�ن  وف�داً 
سيكون لها استضافة غدا األحد 
للمحافظني للوقوف عىل موازنة 
واملحافظ�ات  االقالي�م  تنمي�ة 
واالستماع اىل ارائهم وبهذا تنهي 
الخاص�ة  اللجن�ة اس�تضافتهم 

باملوازنة”.
وبني كوج�ر ان “اللجن�ة عملت 
العدي�د من التغيرات منها تغير 

موازنة الط�وارئ من 500 مليار 
دين�ار اىل ١50 ملي�اراً، اضاف�ة 
م�ن  االس�تقطاعات  فق�رة  اىل 
املوظف�ني، واتجه�ت اللجن�ة اىل 
خيار رضيب�ة الدخل ال�ذي جاء 
بأغل�ب األص�وات باالعتماد عىل 
قانون ١١3”، منوها بان “خيار 
الحكومة باالستقطاعات يوفر 4 
ترليونات دين�ار، وخيار رضيبة 
الدخ�ل يوف�ر ٢ ترلي�ون و600 

مليون دينار«.

االقت�صادي

أك�دت لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار النيابي�ة ، أن 
الربملان سيصدر توصيات بشأن سعر رصف الدوالر 
يف موازنة ٢0٢١ ، مشرة اىل ان تحديد سعر الرصف 

شان حكومي ومن صالحياتها الحرصية .
وقال عضو اللجنة مازن الفييل ، إن “مجلس النواب 
س�رفع توصي�ات يف املوازنة بش�أن س�عر رصف 

الدوالر”.
وأضاف الفي�يل، أن “االمر مرتوك للحكومة االلتزام 
بالتوصي�ات من عدمه”، مش�را إىل ان “صالحيات 

البن�ك املرك�زي رس�م السياس�ة املالي�ة والنقدية 
وتحديد سعر الرصف”.

ولف�ت إىل أن “املناقش�ات الزالت مس�تمرة بش�أن 
ارتفاع س�عر ال�دوالر مقابل الدين�ار العراقي الذي 

أرض رشائح كثرة يف املجتمع العراقي”.
وكان النائ�ب عن تحالف عراقيون حس�ن خالطي 
أكد يف ترصيح س�ابق، أن س�عر رصف الدوالر أمام 
الدين�ار العراقي لن يبقى ثابتا وفق ما تم وضعه يف 

موازنة ٢0٢١.

االقتصاد النيابية: البرلمان سيصدر توصيات 
بشأن سعر صرف الدوالر بموازنة 2021

مرشوع�ا  ق�ار  ذي  أطلق�ت 
الزراع�ي،  للقط�اع  تنموي�ا 
والث�روة الحيوانية يف املحافظة 
بالتع�اون مع املنظم�ة الدولية 
 FAO الف�او  لألغذي�ة والزراعة 
للنه����وض بالقطاع الزراعي 
الحيواني�ة  الث�روات  وتنمي�ة 
يف املحافظ�ة ويه�دف لتمك�ني 

صغار املزارع�ني ومربي الثروة 
الحيوانية من تحسني اإلنتاجية 
الحيوانية و الزراعية وباألخص 
توليد الدخل يف سالس�ل القيمة 
ذات األولوية ملحصول الطماطم 
والتم�ور وتع��زي�ز امل�وارد يف 
والتن�وع  واملي����اه  األرايض 

البيولوجي .

اطالق مشروع لدعم مربي 
الجاموس في ذي قار

أرقام واقتصاد

آالف طن من محصول 
الطماطم سيتم 

تصديرها من قبل وزارة 
الزراعة الى السعودية
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مليون دينار قيمة االسهم 
التي تم تداولها في 

بورصة العراق من خالل 
بيع  300 مليون سهم

 500

ع�ن  النف�ط  وزارة  كش�فت 
توقي�ع مذكرة اولية النش�اء 
يف  اس�تثم���اري  مصف�ى 

محافظة ذي قار.
وقال�ت ال�وزارة ان املصف�ى 
وح����دات  ع�ىل  “يحت�وي 
البنزين  وتحس�ني  الهدرج�ة 
بالعامل  والتكس�ر  واالزمرة 
ووح�دة   )FCC( املس�اعد 
اس�فلت  ووح�دة   )CCR(
طاق�ة  انت����اج  ووح�دة 

كهربائية”.
وبين�ت ان “التنفي�ذ من قبل 
 NORINCO,( ائتالف رشكات
 )PowerChina, CNEC
و)االوس�ط(  الصيني����ة، 
االماراتية”، مبينة ان “طاقة 
املصفى االجمالي�ة ١00 الف 

برمي���ل باليوم”.

واشارت اىل ان “انتاج املصفى 
املواصف�ات  وف�ق  س�يكون 
بمعي�ار  االوربي�ة  والج�ودة 
انبع�اث )ي�ورو 5(”، مبين�ة 
ان “اله�دف هو زي�ادة ورفع 
مع�دالت الطاق�ة االنتاجي�ة 
للمش�تقات النفطية والوقود 
املنتج املحيل  وتحسني نوعية 

.“
واضافت ان “املصفى سيوفر 
اكثر م�ن 3 االف فرصة عمل 
لاليدي العراقية العاملة خالل 
والتش�غيل،  االنش�اء  ف�رتة 
للعق�د  النهائ�ي  والتوقي�ع 
س�يكون بع���د االنتهاء من 
للعق�د  االقتص�ادي  املودي�ل 
ال��مؤمل  ومن  االس�تثماري 
بع����د 3  ذل�ك  يت����م  ان 

اشهر”.

افتتح�ت م���ديري�ة بلدي�ات 
مش�اريع  نين��وى  محافظ�ة 
خدمية منها تربوية وسياحية 
يف ناحية بعشيقة ٢0كم شمال 

املوصل.
نين�وى  بلدي�ات  مدي�ر  وق�ال 
امل�الكات  ان«  الحدي�دي  رع�د 
بلدي�ات نين�وى  الهندس�ية يف 
انته�ت م�ن انش�اء ع�دد م�ن 
املش�اريع منه�ا اع�ادة ط�رق 

 ١7 وافتت�اح  جدي�دة  حيوي�ة 
مدرس�ة جدي�دة م�ع افتت�اح 
مدينة العاب س�ياحية وجزيرة 
اطفال  الع�اب  س�ياحية تضم 

وكازينو للعوائل يف الناحية«
ان«املشاريع  الحديدي  واضاف 
الي�وم  اس�تئنافهما  ت�����م 
وبمش�اركة العوائ�ل االيزيدية 
م�ن س�كان ناحي�ة بعش�يقة  

شمال املوصل«. 

انشاء مصفى في ذي قار طاقته تصل لـ100 
الف برميل ويوفر فرص عمل لـ3 االف شخص

افتتاح مشاريع حيوية جديدة في 
ناحية بعشيقة شمال الموصل

المالية البرلمانية :البرلمان سيجري اصالحات 
اقتصادية لضمان عدم وقوع االفالس

صندوق النقد الدولي يحذر 
تونس من عجز مالي يفوق 9 %
ح�ث صندوق النقد ال�دويل تونس عىل ضب�ط كتلة األجور 
ودع�م املخصص للطاقة والتحوي�الت إىل الرشكات العامة 
مح�ذرا من أن العجز يف امليزاني�ة قد يرتفع اىل أكثر من %9 
من الناتج املحيل اإلجمايل.وتعاني املالية العامة التونس�ية 
من وضع صعب، حيث يتوق�ع أن يبلغ العجز املايل 5.١١% 
من النات�ج املحيل اإلجمايل يف ع�ام ٢0٢0، وهو األعىل منذ 
حوايل أربعة عقود.وتهدف ميزانية ٢0٢١ إىل خفض العجز 
امل�ايل إىل 6.6%، لكن صندوق النقد الدويل قال يف بيان عقب 
زي�ارة لتونس إن هن�اك حاجة إىل إج�راءات محددة لدعم 
ه�ذا الهدف.وتضاعفت فاتورة األج�ور يف تونس لتصل إىل 
نحو ٢0 مليار دينار )7.45 مليار دوالر( يف ٢0٢١، من 7.6 
ملي�ار يف ٢0١0.ويتوق�ع صندوق النقد نم�و الناتج املحيل 
اإلجمايل بنس�بة 3.8% هذا العام، مقارنة بانكماش قيايس 
قدره 8.٢%، متوق�ع يف ٢0٢0.وكان البنك املركزي التونيس 
قد وافق يف ديسمرب املايض عىل رشاء سندات خزانة بقيمة 
٢.8 ملي�ار دوالر لتموي�ل العج�ز املايل القي�ايس يف موازنة 

٢0٢0 بعد أسابيع من الخالف مع الحكومة.
لكن صندوق النقد الدويل حث الس�لطات املالية عىل تجنب 
التمويل النقدي املس�تقبيل للحكومة، ألنها تخاطر بعكس 
املكاس�ب التي تحقق�ت يف فرتة خفض التضخ�م، مما قد 

يضعف سعر الرصف واالحتياطيات الدولية.

النفط: أكثر من مليار برميل صادراتنا خالل عام 2020
أعلن�ت وزارة النف�ط ، أن صادرات 
العراق النفطي�ة خالل العام ٢0٢0 
بلغت أكثر من مليار برميل، مشرة 
إىل أن الص�ني والهن�د كانت�ا األكثر 

رشاء للنفط العراقي.
النف�ط  تس�ويق  رشك�ة  وقال�ت 
)س�ومو( يف إحصائية عىل موقعها 
الرس�مي، إن مجم�وع الص�ادرات 
النفطي�ة للع�ام ٢0٢0 بل�غ ملياراً 
برمي�ل،  أل�ف  و345  مليون�اً  و96 
بمع�دل تصدي�ر ش�هري بل�غ 9١ 
مليوناً و36٢ أل�ف برميل، وبمعدل 
أل�ف  يوم�ي بل�غ مليون�ني و36٢ 

برميل.
وبين�ت أن اإلي�رادات املتحققة من 
مبيع�ات النف�ط الخ�ام بلغ�ت 4١ 
ملياراً و755 ملي�ون دوالر، بمعدل 
دوالر  ملي�ون  و479  ملي�ارات   3
ش�هرياً، موضح�ة أن معدل س�عر 
البيع الشهري للنفط الخام بلغ 38 

دوالراً و86 سنتا للربميل.
أن مجم�وع  إىل  وأش�ارت س�ومو 
الصادرات م�ن الحقول النفطية يف 

البرصة ووسط العراق املصدرة عن 
طريق موانئ الب�رصة بلغت ملياراً 
برمي�ل،  أل�ف  و454  مليون�ا  و60 

بإي�رادات بلغ�ت 40 ملي�اراً و488 
مليون دوالر.

وتابع�ت ب�أن مجم�وع الكمي�ات 
املص�درة م�ن الحق�ول النفطية يف 
كرك�وك ع�ن طريق مين�اء جيهان 
الرتك�ي بل�غ 33 مليون�اً و8 االف 
برميل، بإيرادات بلغت ملياراً و١96 
ملي�ون دوالر، فيم�ا بل�غ مجموع 
الص�ادرات من حقل القي�ارة 6١7 
برمي�ل،  أل����ف  و894  مليون�اً 
بإي�رادات بلغ�ت ١٢ مليون�اً و765 

ألف دوالر.
مجم�وع  أن  س����ومو  وذك�رت 
األردن  إىل  النفطي�ة  الص�ادرات 
بل�غ مليون�ني و٢65 أل�ف برمي�ل 
بإي�رادات بلغ�ت 58 مليون�اً و38١ 
ال�رشكات  أن  مبين�ة  دوالر،  أل�ف 
النفطي�ة الصيني�ة والهندية كانت 
األكث�ر رشاء للنف�ط العراقي تليها 

الرشكات األمركية.

حــــراك حكــومــي لـــرفـــع سعــر الــوقــود ..
إجـراءات جـديـدة لتجـويع الشعب

يباع لألردن بأسعار زهيدة وللمواطن بأضعافها

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
ال يخف�ى عىل أح�د أن رئيس ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي يقود حربا لتجويع الش�عب  من خالل 
قرارات قادت الع�راق خالل فرتة قصرة إىل أزمة 
اقتصادي�ة صعب�ه وم�ا زال�ت، وع�ىل الرغم من 
تحس�ن أس�عار النفط عامليا ,والذي س�يؤدي إىل 
زي�ادة االي�رادات املالية , إال أن سياس�ة االزمات 
املفتعل�ة ستس�تمر نتيج�ة اس�تهانة الحكومة 
بالش�عب العراق�ي , فبع�د زيادة أس�عار رصف 
الدوالر واالستقطاعات يف رواتب املوظفني , برزت 
مش�كلة جديدة يف موازنة الع�ام الحايل وهي نية 
الحكومة زيادة أس�عار الوقود ) البنزين والكاز( 
, فبعد القرارات املتخبطة التي اتخذتها الحكومة 
يف رف�ع الدعم عن املواطن، نراه�ا تلجأ اليوم  إىل 
زيادة أسعار املشتقات النفطية يف  املوازنة والتي 
لم تكشف من قبل اللجان املختصة بالربملان إال يف 
قرب االنتهاء من الصياغ�ة النهائية للموازنة، يف 
سبيل عدم إثارة هذا املوضوع يف الشارع العراقي 
.اللجنة املالية النيابية كش�فت ، عن رفع أسعار 
برميل النفط املباع من الحكومة إىل املصايف داخل 
الع�راق، االم�ر الذي قد يتس�بب بارتفاع أس�عار 
املحروقات والوقود، وس�ط مطالب�ات للحكومة 

بإجراءات تمنع رفع االسعار.
وقال�ت، إن “هن�اك اتفاق�اً ب�ني مجل�س النواب 
والحكوم�ة العراقية لرفع س�عر برميل النفط يف 
موازنة ٢0٢١ م�ن 4٢ دوالراً إىل 45 دوالراً، فضال 
عن رفع س�عر الربميل املباع إىل املصايف العراقية، 
وهذا من أجل زيادة إيرادات الدولة، دون املساس 

باملواطنني”.
وبين�ت أن »ع�ىل الحكومة ف�رض رشوط وقيود 
ملن�ع أي زي�ادة يف أس�عار البنزي�ن أو غ�ره من 
املش�تقات النفطية«، مش�رة إىل أن »هدف هذه 

الزيادة رفع األرباح دون املساس باملواطنني«.
مختص�ون أك�دوا أن حكومة الكاظمي تس�عى 
لتدمر الع�راق عرب انصياعها لق�رارات صندوق 
النق�د الدويل م�ن خالل رف�ع الدعم ع�ن الوقود 

والبطاقة التموينية وتخفي�ض رواتب املوظفني 
وغرها من االمور التي س�تؤدي إىل ارتفاع نسب 

الفقر والبطالة.
مبينني أن »الربملان رشيك للحكومة يف رفع أسعار 
الوقود عرب اتفاقات رسية لم تخرج للعلن إال عند 
صياغة قان�ون املوازنة، كون�ه يرفض تخفيض 
رواتب�ه ويلقي االزمة املالية عىل عاتق الش�عب , 
فخالل االعوام املاضية لم يدرج عوائد بيع الوقود 

لالس�تهالك املحيل يف موازنة العراق وينتفع منها 
الفاسدون،واليوم تسعى الحكومة وبدعم الكتل 
السياسية إىل اإلرضار بالواقع املعايش للمواطن , 
وتبقى الطبقة السياسية يف ثرائها تاركة الشعب 

يعاني ظلم الحكومة والتالعب بمصره.
ويرى املختص بالشأن االقتصادي جاسم الطائي 
يف اتص�ال م�ع )املراق�ب العراق�ي(: أن خضوع 
الحكومة لرشوط صندوق النقد الدويل هو بسبب 

رغبتها بالحصول عىل ق�روض جديدة وبرشوط 
مجحفة , ما س�يؤثر س�لبا عىل االجي�ال املقبلة 
الت�ي يجب عليه�ا تس�ديد تلك الديون , وس�عي 
الحكوم�ة برفع قيمة ال�دوالر وإلغ�اء الوظائف 
ورف�ع الدعم عن البطاقة التموينية واس�تقطاع 
رواتب املوظفني كل ذلك يف سبيل إرضاء صندوق 
النق�د , والي�وم ن�رى أن هن�اك فق�رات ظاملة يف 
املوازن�ة اُخفيت ع�ن الش�عب ويف مقدمتها رفع 
أس�عار الوق�ود يف ظل ضع�ف الق�درة الرشائية 
للمواطن , فالحكومة تبيع النفط لألردن بس�عر 
بخس وتبيعه للمصايف الداخلية بس�عر عاٍل جدا 

من أجل التغطية عىل الفساد .
وتاب�ع الطائي: أنه خالل س�نوات ط�وال وعوائد 
املش�تقات النفطية تذهب إىل جيوب الفاس�دين 
, والي�وم تري�د الحكوم�ة الضغ�ط عىل الش�عب 
يف س�بيل رفاهية الكت�ل السياس�ية التي غضت 
النظر عن معاناة الش�عب , فموازنة العام الحايل 
ستمرر بسهولة وس�ط عجز الربملان عن إحداث 

اصالحات حقيقية يف املوازنة.
م�ن جهت�ه أك�د املخت�ص بالش�أن االقتصادي 
عب�د الحس�ني الش�مري يف اتصال م�ع ) املراقب 
العراقي(: أن سياسة الحكومة الفاشلة تنعكس 
س�لبا عىل املواطن من خالل املوازنة الحالية التي 
لم تنصف العراقيني , فالحكومة تخفض أس�عار 
النف�ط ل�ألردن وتبيعه بس�عر مرتف�ع للمصايف 
العراقي�ة م�ن أجل رفع أس�عار الوقود،  وس�ط 
صمت س�يايس ي�دل ع�ىل املوافقة عىل ق�رارات 

الحكومة.

طالب�ت هي�أة النزاهة، بمن�ع املش�مولني بالعفو والفاس�دين 
من الرتش�ح لالنتخابات املقبلة وتس�نم املناصب.ونقلت وكالة 
ة  االنب�اء العراقية عن الهيأة قولها، إن “تحصني الوظيفة العامَّ
من تسلُّل الفاسدين وعديمي الخربة والكفاية، واملُطالبة بتولية 
ة التي سعت الهيأة  النزهاء الصالحني ُتمثل إحدى الركائز املُهمَّ
س�ات  لتحقيقه�ا، مل�ا لها م�ن أثٍر بال�ٍغ يف تحقيق أهداف ُمؤسَّ
الدول�ة الرامي�ة لتقديم الخدم�ات الفضىل للمواطن�ني والدفع 
باتجاه التنمية واإلعمار والرفاهية وتوسيع االستثمار”.ولفتت 

الهي�أة إىل أن “مل�فُّ التعيينات ُيَع�دُّ بوابة الول�وج إىل الوظيفة 
العام�ة؛ ل�ذا كان ال ب�د لهي�أة النزاهة م�ن إج�راءاٍت ملعالجة 
، ومنها ما  �اس، منها م�ا هو وقائيٌّ اس�تباقيٌّ هذا امللّف الحسَّ
، إضافة إىل الش�قني  ، ومنه�ا ما ه�و زجريٌّ ردع�يٌّ ه�و إداريٌّ
”.واش�ارت إىل أنه�ا “حرصت عىل ضمان  الترشيعيِّ والتثقيفيِّ
ش�فافية إج�راءات التوظيف وت�ويّل املناصب اإلداريَّ�ة والعمل 
ع�ىل تكريس مبادئ االس�تحقاق واملس�اواة والعدال�ة وتكافؤ 
الف�رص يف التعيينات من خالل اإلعالن عن املناصب الش�اغرة، 

ووضع معاير االس�تحقاق والكفاءة والخربة والنزاهة إلسناد 
املناصب”.وبّين�ت، أنه�ا “أدرجت ذلك يف الفقرة السادس�ة من 
فق�رات برنامجه�ا الوقائيِّ التوعويِّ الذي أعدَّت�ه دائرة الوقاية 
َذ بالتعاون مع األمانة العامة ملجلس الوزراء يف شباط  فيها وُنفِّ
من العام املنرصم ويس�تمر لعامني”.وأضافت، أنها ” قامت يف 
الش�ق اإلداريِّ باتخاذها العديد من اإلجراءات للحدِّ من ظاهرِة 
التعيين�اِت الحزبيَّة والعش�وائيَّة، ومنع الوس�اطات فيها، وأْن 
تك�وَن التعييناُت عىل وفق الحاجِة الفعليَّة للبلد، وحثها يف أكثر 

من مناس�بٍة عىل اللجوء لحوكمة مل�ّف التعيينات”.وأوضحت، 
أن “مش�اركتها يف عضويَّة لجنة التعيين�ات التي ألفتها األمانة 
ق من نزاهة التعيينات يف وزارات  �ة ملجلس الوزراء؛ للتحقُّ العامَّ
س�اتها بموج�ب األمر الديوانّي رقم )7٢( لس�نة  الدولة وُمؤسَّ
�ة بمراجع�ة وتدقي�ق إج�راءات التعيين�ات بما  ٢0١8، الخاصَّ
يتالءم م�ع التعليم�ات والضوابط الص�ادرة بهذا الش�أن، وان 
هناك تعاون ودعم العديد م�ن الجهات إلجراءاتها بهذا الصدد، 

ة االّتحادي”. والسيما مجلس الخدمة العامَّ

هيأة النزاهة تطالب بمنع المشمولين بالعفو والفاسدين من الترشح لالنتخابات المقبلة 
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حزب اهلل ُيرعب الكيان المحتل

المراقب العراقي/ متابعة
الجنلرال اإلرسائيلي  الصلدد، تحلدث  يف هلذا 
املتقاعلد »إسلحاق بريك« علن كارثلة، نتيجًة 
العتملاد تلل أبيلب الكبلر على سلاح الجلو 
التلي  أرض   - أرض  واالسلتخفاف بصواريلخ 

»تحارص إرسائيل«.
»ميلدا«  ووفلق مذكلرة نلرت على موقلع 
الصهيوني، قال هذا الجنرال: »إن كفاءة ساح 
الجلو اإلرسائيي يف مواجهة وجود مئات اآلالف 
من الصواريخ يف منطقتنا يف إيران وغزة ولبنان 
آخلذة يف التدهور؛ باإلضافلة إىل اليمن والعراق 
ل دائلرًة خانقًة حول  وسلوريا، األمر الذي شلكَّ

إرسائيل«.
ولطامللا اعترب الكيلان الصهيوني سلاح الجو 
أهلم عنلر لتفوقله العسلكري يف الحلروب 
املاضيلة. كملا أن الوصول إىل أحلدث جيل من 
الطائلرات املقاتلة واملروحيات الغربية ومعدات 
التجسلس علرب األقملار الصناعيلة، إىل جانب 
تدريلب الطيارين وطواقم القلوات الجوية عى 
أعى مسلتوى من قبل أمريكا، جعل هذا الكيان 

القوة الجوية الرائدة يف املنطقة.
وخلال حروب القلرن العرين التلي خاضها 
الكيلان الصهيوني ملع الحكوملات العربية يف 
السلتينيات والسلبعينيات والثمانينيلات ملن 
القلرن املايض، لعب سلاح الجلو دوراً مهماً يف 
تغيلر موازيلن ومعادالت الحلرب ملصلحة هذا 

الکيان.
ويف حرب 1967 بني الکيان الصهيوني والجيش 
املشلرك للدول العربية مر وسلوريا واألردن 
والعلراق، على الرغم من قللة علدد الطائرات 
الحربيلة اإلرسائيلية)970 للعرب و300 للکيان 
اإلرسائيلي(، لكلن باإلضافة إىل تدملر القوات 
الجويلة املريلة يف وقلت مبكلر ملن الحرب، 
تمكنت هلذه املقاتات اإلرسائيلية نفسلها من 
تدملر الفلرق املدرعلة لدبابات اللدول العربية 

والتي كانت نقطة قوتها.
ويف الخاملس ملن حزيران، شلن سلاح الجو 
اإلرسائيلي هجوماً شلاماً ضد قواعلد القوات 
الجويلة املرية يف سليناء، حيلث أقلعت نحو 
200 طائلرة مقاتللة. وقلد حلقلت املقاتلات 
اإلرسائيلية فوق البحر األبيض املتوسط والبحر 
األحملر إلرباك شلبكة الدفاع الجلوي املرية. 
کذلك، اسلتلمت مر عدداً كبراً من الرادارات 

االتحلاد  ملن  الناريلة   »2 »سلام  وصواريلخ 
السوفيتي.

وبنلاًء على تجلارب الطياريلن األمريكيلني يف 
أن  اإلرسائيليلون  الطيلارون  تعللم  فيتنلام، 
الطران على ارتفاعات منخفضلة تحت رؤية 
رادارات العدو، يمكن أن يساعدهم بشكل كبر. 
وبالفعلل أجدی هذا العملل نفعاً. حيث رصدت 
رادارات إطلاق الصواريلخ املريلة املقاتات 
اإلرسائيلية بشلکل متأخلر، أو لم ترصدها عى 

اإلطاق.
وهلذا العنلر املهيملن يف امللايض، فقلد اآلن 
فعاليتله يف تحديلد معادالت الحلرب بعد تغير 
الجديلدة،  الحلروب  وطبيعلة  اسلراتيجية 
ل تحديلًا خطراً لقلادة الكيان  األمر الذي شلكَّ
الصهيونلي ملن حيلث كيفيلة التعاملل ملع 

الطبيعة املتغرة للتهديدات.
وعى سلبيل املثال، يف حلرب الجيش اإلرسائيي 
مع حلزب اللله اللبنانلي يف عام 2006، فشلل 

التفلوق الجلوي اإلرسائيلي املطللق يف فعل أي 
يشء، وانتهلت الحرب بقبول تل أبيب بالهزيمة 

والراجع.
كذلك، يف حني هاجم سلاح الجو التابع للکيان 
الصهيوني ملراراً وتكراراً األرايض السلورية يف 
السلنوات األخرة ملنلع إيران ملن االقراب من 
حلدوده أو ملنع حزب الله ملن الوصول إىل جيل 
جديد من الصواريخ، بحسلب مزاعلم قياداته، 
لكلن هذه الهجملات ليس لها تأثلر عى تغير 
املعلادالت، وطللب التغطيلة ملن قبلل القيادة 

املركزية هو دليل عى ذلك.
يف هلذا الصدد يضيف »بريك« أنله »يف املواجهة 
املسلتقبلية املحتمللة سلُتطلق آالف الصواريخ 
على الجبهلة االرسائيليلة، وهلو ما سليكون 
كارثيلاً، وخاصلًة ملع تضلاؤل تفلوق القوات 

الجوية«.
کما تواجه املقاتات اإلرسائيلية صعوبًة أكرب يف 
التعاملل مع الصواريخ التلي يطلق بعضها من 

منصلات متحركة، ألن هلذه املنصات املتحركة 
تغر موقعها قبل تحليق املقاتات.

وحلذَّر خلرباء عسلكريون إرسائيليلون ملراًرا 
وتكراًرا من الضعف االسراتيجي السراتيجيات 
الحرب اإلرسائيلية يف مواجهة الحروب الجديدة، 
مثل الضابط الصهيوني واملسؤول عن معالجة 
الشلكاوى العسلكرية يف الجيلش اإلرسائيلي 
»تسلحاف بريك« الذي قال يف 31 كانون الثاني 
عن عدم اسلتعداد الکيان للدخلول يف أي حرب 
مسلتقبلية محتملة، إن حباً صاروخياً يحيط 

بل«إرسائيل« من جميع الجهات.
وأضلاف الضابط الصهيوني يف تقريره، إن هذه 
ه من غزة ولبنان واليمن والعراق  الصواريخ ُتوجَّ
وسلوريا إىل أهداف إرسائيلية اسراتيجية، مثل 
محطات الطاقة ومنشآت تحلية املياه والقوات 
الجوية والقواعد الربية للجيش واملوانئ والبنية 

التحتية االقتصادية وإلخ.
والضعلف االسلراتيجي يف كيفيلة التعامل مع 

القدرة الصاروخية اإليرانية، هو موضوع ظهر 
يف رصلد وتحليلل وسلائل اإلعلام الصهيونية 
املسلرة  والطائلرات  الصاروخيلة  للتدريبلات 

األخرة للحرس الثوري.
ويف هلذا الصلدد، كتبلت صحيفلة »جروزاليم 
بوست«، يف رشحها لجزء من مناورات »الرسول 
األعظم 15« الصاروخية: لقد اسلتخدمت إيران 
طائرات مسرة ملهاجمة نظام دفاع صاروخي، 
ثم أطلقت عدًدا کبرًا من الصواريخ البالسلتية 
مثل ذو الفقار وزلزال ودزفول. وجاء استخدام 
الطائرات املسرة لتحييد الدفاعات الجوية عند 

اقراب الصواريخ«.
ويف مثلل هلذه الظروف، فلإن قلدرة صواريخ 
املقاومة عى رضب البنلی التحتية االقتصادية 
الحيوية للکيان الصهيوني يف غضون أيام قليلة 
وترك خراب اقتصادي هائل للقادة الصهاينة يف 
حال وقوع أي حرب، هو مصدر قلق خطر آخر 

للصهاينة بشأن الحروب املستقبلية.

يعتقد العديد من المراقبين المحليين واألجانب للتطورات اإلسرائيلية، أن هذا الكيان أضعف هيكلًيا من أي وقت 
مضى، من حيث قدرته على مواجهة التحديات األمنية والعسكرية، وأن عناصر تفوقه العسكري على فصائل المقاومة، 

آخذة في التراجع. وفي المقابل، أصبحت نقاط ضعف هذا الكيان أكثر وضوًحا دون أن تتمكن السلطات السياسية 
والعسكرية الصهيونية من إيجاد حل جذري لمشاكلها األمنية.

المراقب العراقي/ متابعة
دعلا ائتلاف »أوقفلوا الحلرب« الربيطاني، إىل 
التظاهلر يف جميع أنحلاء العاللم يف 25 كانون 
الثانلي الحلايل، احتجاجاً عى اسلتمرار الحرب 

عى اليمن.
وقالت املجموعة يف بيان إنه »تم توقيت التظاهر 
لوقلف الحرب على اليملن بعد أيام من تسللم 
الرئيلس األمركي املنتخب جلو بايدن منصبه، 
واللذي وعلد بإنهاء الدعلم األمركلي للحرب«، 
مشلرة إىل أن »هذا هو هدفنلا املركزي الوحيد؛ 
إلزامه بكلمته وإجبار الحكومات عى أن تحذو 

حذونا«.
ولفتت الحملة إىل أن »أكثر من 260 منظمة من 
17 دولة وّقعت عى دعوة للعمل ضد الحرب عى 
اليملن حتى اآلن، مما يجعل هذا التنسليق أكرب 
تنسليق دويل مناهض للحرب منلذ الحملة ضد 

حرب العراق«.
كملا قالت: »نصلف سلكان اليمن على حافة 
املجاعة والبلد يشهد أسوأ انتشار لوباء الكولرا 
يف التاريلخ الحديلث، واآلن يملر بأسلوأ معلدل 

وفيلات لفلروس كورونلا يف العاللم، حيث أنه 
يقتلل 1 من 4 أشلخاص يصابلون بالفروس، 
هذا وأّدى تقليص ووقف املساعدات عن البلد إىل 

املزيد من حالة جوع خطرة بني السكان«.
وأضافلت أنه »ملع كل ذلك ال زالت السلعودية 
تصّعلد ملن حربهلا على اليملن، وتزيلد ملن 
تشلديد الحصار، والحرب ممكنة فقط بسلبب 
اسلتمرار اللدول الغربيلة، بالتحديلد الواليلات 
املتحدة وبريطانيا، بتسليح السعودية واإلسناد 

العسكري والسيايس والتسويقي للحرب«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعللن املدير التنفيذي للركة الوطنية النتاج وتوزيع مشلتقات 
النفط، السلبت، أن ايران أكرب مصدر للبنزين يف املنطقة بالوقت 

الراهن.
وأوضلح “عي رضلا صادق آبلادي” عى هامش اللدورة الل 25 
ملعرض النفط والغاز و البروكيماويات أن الركة الوطنية تعد 
االكرب من حيث إنتاج وتصدير النفط يف املنطقة وتورده مبارشة 

اىل كردستان العراق وباكستان وأرمينيا وأفغانستان.
وأشار أن الباد ومنذ 22 حزيران 2019 تحولت اىل مصدر للبنزين 

بعد ما كانت تبلغ وارداتها نحو 35 اىل 40 مليون لر يوميا.
يذكر أن ايران حققت االكتفاء الذاتي بانتاج البنزين حاليا بحيث 

تنتج نحو 110 ماين لر يوميا وهو يفوق االستهاك املحي.

إيران أكبر مصدر للبنزين
 في المنطقة

المراقب العراقي/ متابعة...
تعتزم إدارة الرئيس األمركي الجديد جو بايدن، رفع الرسية عن تقرير 
املخابلرات الوطنية عن املسلؤولني الحقيقيني الخاص بمقتل الصحايف 
السلعودي جمال خاشلقجي اللذي يعد ويل العهد السلعودي محمد بن 

سلمان املتورط الرئييس فيه.
وقال رئيس لجنة االستخبارات يف مجلس النواب االمركي الديمقراطي 
ادم شيف يف تريحات صحافية، إن “رفع الرسية عن تقرير املخابرات 
الوطنيلة عن املسلؤولني الحقيقيني علن مقتل جمال خاشلقجي هو 
ضمن التعهد اللذي اعلنته مديرة املخابرات الوطنية افريل هاينز لقول 

الحقيقة امام اهل السلطة مهما كان ذلك صعبا او غر مناسب”.
وأضاف شيف، أن “رفع الرسية عن ملحق التقرير الخاص باملسؤولني 
الحقيقيني عن مقتل جمال خاشقجي هو مطلب مدعوم من الحزبني”، 
مؤكدا أن “الرئيس بايدن أكد ان جمال خاشلقجي ومحبيه يستحقون 

القيام بمحاسبة قاتليه”.
وتعرض الصحايف واملعارض السلعودي جمال خاشقجي اىل عملية قتل 
بشلعة داخل القنصلية السلعودية يف إسلطنبول بعد عملية استدراجه 

بأمر من ابن سلمان.

واقعة تقطيع خاشقجي تعود 
إلى الواجهة

المراقب العراقي/ متابعة...
قّدملت وزارة الخارجية الفلسلطينية شلكوى إىل 
األمم املتحدة ضّد دولة اإلمارات العربية املتحدة إثر 

استرادها منتجات من املستوطنات الصهيونية.
وقالت فلسطني يف شلكواها، أن العدو الصهيوني 
بلدأ باتفاقيلات تجارية مع اللركات اإلماراتية، 
بملا “يتناقلض ملع قلرار مكتب مفلوض األمم 
املتحدة السلامي لحقوق اإلنسلان بحظر التعامل 

مع املستوطنات”.
وأشلارت إىل أن االتفاقيلات املربملة حتلى اليوم، 
سليتبعها اتفاقيات أخرى مماثللة “تحت ذريعة 
تعزيز التعاون االقتصادي بني الركات اإلماراتية 

واملستوطنات غر القانونية”.
الصهيونلي  االسلتيطاني  امللروع  أن  وأكلدت 
لله “تأثلر منهجلي ومدّمر عى حقوق اإلنسلان 
الفلسلطيني”، مضيفلًة أن هلذه الصفقلات مع 
املستوطنات غر الرعية هي “املحرك للمروع 

االستيطاني”.
وكانلت اإلمارات قلد أبرمت اتفاقيلات اقتصادية 
وتجاريلة ملع رشكات صهيونيلة ينشلط الكثر 

منها يف املسلتوطنات الواقعة خارج حدود ما قبل 
علام 1967، وهلي مسلتوطنات ال تعلرف األمم 

املتحدة برعيتها.

فلسطين تشتكي اإلمارات إلى األمم المتحدة

نيويورك تايمز: مستشفيات بريطانيا تخوض 
معركة يائسة بسبب الفشل الحكومي

تقرير يحذر من استهداف النشطاء العرب بداًل 
من عصابات ترامب

أخبار من الصحف والمجالتدعوات دولية لالحتجاج ضد الحرب على اليمن

المراقب العراقي/ متابعة...
نلرت صحيفة “نيويلورك تايمز” تقريرا 
ملراسلها بنجامني مولر عن املعركة اليائسة 
التي تخوضها املستشفيات الربيطانية ضد 

تهديد حذر الكثرون من قدومه.
وجلاء فيله أن املستشلفيات الربيطانيلة 
تجاهلد للتأقلم ملع السلالة الجديدة من 
فلروس كورونلا رغلم التحذيلرات العام 
مواجهلة  يف  التحضلر  ورضورة  امللايض 

زيادة يف الحاالت أثناء الشتاء.
وقلال موللر إن السلالة الجديلدة املعدية 
بشلكل كبر ترضب نظام الصحة الوطنية 
اللذي يعمل فوق طاقته، حيث يقول عمال 
الصحلة إن هذا بسلبب فشلل الحكومة يف 

اسلتباق وتوقع الحاالت أثناء الشتاء، وهو 
ملا دفعهلم التخاذ إجلراءات أكثلر تطرفا 

ملواجهة الحاالت املتزايدة.
وتلم نلر مئلات الجنلود للمسلاعدة يف 
إىل مستشلفيات  واملعلدات  امللرىض  نقلل 
لنلدن. وتوقفلت مراكلز زرع األعضاء عن 
إجلراء العمليلات الطارئلة. وقللل األطباء 
من معلدالت األوكسلجني املعطاة للمرىض 
لحمايلة األنابيب املحملة بشلكل زائد. أما 
املمرضات فيعملن بشلكل محموم للعثور 
على ملكان وأرسة إضافيلة لنقلل املرىض 
املخطريلن يف منتصف الليل إىل العنابر التي 
تم إعدادها عى عجل لكي تستوعب مرىض 

كوفيد-19.

المراقب العراقي/ متابعة ...
مبنلى  على  الداملي  الهجلوم  أن  يبلدو 
“الكابيتول هيل” من قبل عصابات ترامب، 
على حلد تعبلر موقلع “كوملن دريمز”، 
سلوف ُيسلتخدم كذريعلة لتوسليع دولة 
األمن القومي عى حساب الحريات املدنية.
وأشار تقرير للموقع إىل قيام 135 منظمة 
املرعلني  إىل  رسلالة  بكتابلة  حقوقيلة 
للتحذيلر من ذللك، والتعبر علن املعارضة 
القانونيلة  للسللطة  املقلرح  “للتوسليع 

املتعلقة باإلرهاب“.
وقلاد هذا الجهد مؤتملر “القيادة للحقوق 
املدنيلة وحقلوق اإلنسلان” وهلو ائتاف 
متنوع ملن أكثر ملن 220 منظمة وطنية 

أمريكيلة ملتزمة بتعزيلز وحماية حقوق 
الشعب األمريكي، كما دعمت 134 منظمة 

أخرى هذا الجهد.
وجاء يف الرسلالة: ”يجب أن نواجه التحدي 
املتمثل يف معالجة عنف امليليشيات القومية 
واليمينيلة املتطرفة دون التسلبب يف مزيد 
من اللرضر للمجتمعلات املتأثلرة بالفعل 
بشلكل غلر متناسلب بالنظلام الجنائي 

القانوني”.
وكتلب مؤتمر القيلادة أن سللطات تنفيذ 
القانلون لديهلا بالفعلل أكثر من سللطة 
كافيلة ملحاسلبة املتطرفلني اليمينيني، إذا 
أعطلت الحكوملة األولويلة ملكافحة عنف 

جماعات “التفوق األبيض”.

االحد 24 كانون الثاين 2021 العدد 2509 السنة الحادية عشرة

أسطورة سالح الجو الصهيوني تتبدد مع ظهور 
صواريخ محور المقاومة

المراقب العراقي/ متابعة...
انخفلض معدل البطالة يف السلعودية يف الربع الثاللث من العام 2020، 
50 نقطة أسلاس )نصف نقطة مئوية(، إىل 14.9%، نزوالً من 15.4% يف 

الربع الثاني من العام نفسه، حسبما أظهرت بيانات رسمية.
وأفلادت بيانات “الهيئة العامة لإلحصاء” بلأن “آثار جائحة كورونا ال 
تزال مسلتمرة يف التأثر عى سوق العمل واالقتصاد السعودي”، مشرة 
إىل أن إجملايل معلدل املشلاركة يف القلوى العاملة بلغ 59.5 يف األشلهر 
الثاثلة املمتلدة ملن تموز إىل أيللول 2020، بزيلادة 0.1 نقطلة مئوية 

مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته.
وتأتي األرقام الجديد فيما تواصل السللطات سياسلات اقتصادية منذ 
2016 تحاول من خالها اسلتحداث مايلني الوظائف وخفض البطالة 
إىل 7% بحللول 2030، لكلن الخطلط تعطللت بفعل أزملة كورونا التي 
دفعت أسلعار النفلط العامليلة إىل الهبلوط يف العلام 2020، األمر الذي 
خلّف تداعيات سللبية عى االقتصاد السلعودي، كما عى مختلف الدول 
املنتجة للنفط. والبيانات الجديدة صدرت بعد يومني من إعان “مبادرة 
البيانات املشلركة” ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام للشهر 
الخامس عى التوايل لتبلغ ذروة سلبعة أشلهر عنلد 6.35 مايني برميل 

يوميلا يف نوفمرب/ ترين الثانلي، بعدما كانت اململكة قد صدرت 6.16 
مايني برميل يوميا يف أكتوبر/ ترين األول.

وأوضحت املبادرة، ان إجمايل صلادرات الخام واملنتجات النفطية ألكرب 
مصدر للخام يف العالم زاد عن الشلهر السلابق 46 ألف برميل يوميا إىل 

7.2 مايني برميل يوميا، حسبما نقلت عنها وكالة رويرز.

البطالة تضرب أطنابها في السعودية



ال شك أن يف حادث ساحة الطريان اإلرهابي املفجع رسالة شدها عىل وسطه 
إرهابي تكفريي س�عودي قادم من مهلكة الذهن الخايل السعودية يدفع به 
مخط�ط صهيوأمريكي جديد من إدارة جديدة يف البيت »األس�ود« ال تختلف 
نواياها ع�ن نوايا اإلدارة الرعناء الس�ابقة لكنها تختلف عنها يف األس�لوب 
ال�ذي ي�ؤدي إىل نتيجة واحدة، جوزي�ف بايدن ال يختلف بنواياه عن س�لفه 
املنح�رف ترامب والصهاينة وأذنابهم يف ممالك وإمارات الرش هم أنفس�هم 
بنواياهم وأس�اليبهم، هذا ما علينا أن نس�تحرضه مرة أخرى ونحن نحاول 

تفكيك شفرة الرسالة األخرية بكل ما حملته من موت وجراحات حزينة.
لع�ل اإلدارة الجديدة ال ترغب ببقاء الجي�ش األمريكي عىل األرض العراقية، 
كما ال ترغب بش�ن حروب مب�ارشة مع خصومها وأعدائه�ا، فلهذه اإلدارة 
أس�لوبها الخ�اص يف إدارة رصاعاته�ا بالنيابة من خ�ال صناعة منظمات 
إرهابية هي التي تفتك باآلخري�ن وتقوم بالتخريب وزعزعة األمن وتعطيل 
عجل�ة الحي�اة، هي التي صنعت داع�ش ومولتها من املال الس�عودي املباح 

وخططت لكل جرائمها التي إرتكبتها يف العراق واملنطقة..
وهذه هي الرسالة!

ب�أن تغيري اإلدارة األمريكية الس�ابقة بإدارة جدي�دة ال يعطي األمل بتغيري  
سياسات أمريكا التخريبية إتجاه شعوبنا..

وإن اإلره�اب ال�ذي كان يطيح بالضحايا األبرياء يف الش�وارع والس�احات 
واملطاع�م واألس�واق ويف طواب�ري الباحثني ع�ن فرصة عمل وق�د تحول إىل 
مواجه�ة مبارشة يف جبهة طويلة مع زمرة داع�ش اإلرهابية، هذا اإلرهاب 
عائد من جديد مع تنش�يط لفعاليات داع�ش لنواجه هذه املرة اإلرهاب من 
جانب�ني وليس�قطوا ضحايان�ا يف س�احات املواجهة ويف وس�ط مدننا التي 

توقعناها آمنة يف مقطع زمني معني.
النواي�ا ثابت�ة وليس�ت متغ�رية، وغرف�ة العمليات ال ت�زال فاعل�ة يف داخل 
منظوم�ة الكي�ان الصهيوني، والس�عوديون وَم�ن معهم م�ن إرهابيني يف 
معس�كرات العقيدة املنحرفة املتخلفة، وبالتايل هي مجرد توقيتات ومراحل 

و »رسائل«..
وليعل�م َمن علي�ه أن يتعلم إن اإلتفاق�ات وتبادل الزي�ارات والقبول بفتات 
الهبات واملساعدات مع هذا املحور الرشير لن يغري من معادلة النوايا شيئا.
م�ا يج�ب علينا هو أن نكون دائماً عىل إس�تعداد ت�ام للمواجهة لكي نبقى 
أحي�اء ألن ه�ؤالء ال يريدون ذلن�ا وعبوديتنا وتخلفنا وجهلن�ا فقط، هؤالء 
يري�دون موتنا بالجملة واملفرد وأن ال تبقى لنا بقية، يقتلونا الرجل واملرأة، 
الش�يخ الكبري والطفل الصغري، املقاتل يف الجبهة والكاسب الذي يبحث عن 
ق�وت يومه، الذي يس�عى لصداقتهم وَمن يراهم عدواً ل�دودا، هذا ما تريده 

أمريكا والصهيونية وممالك وإمارات األذناب الرشيرة.
التغيريات التي أجراها رجل األمن الس�ابق »الحقوقي« السيد رئيس مجلس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي املوق�ر يف قي�ادات أمنية لن تج�دي نفعاً ولن 
تمن�ع من وصول بقية الرس�ائل التي ينوي اإلرهابيون إرس�الها للعراق، إذ 
ان املش�كلة األساسية ليس�ت يف هذا القائد أو ذك، وإال فإن هناك مسؤولية 
كربى يتحملها القائد العام للقوات املسلحة ورئيس جهاز املخابرات السابق 

والحايل!
املش�كلة متعلقة بطريقة التكفري والعمل الش�املة والنوايا اإلس�راتيجية 
التي تؤَمن للعراقيني عيش�ًا رغيداً هانئاً ساملاً حراً كريما، املشكلة يف الذيلية 

والتبعية واإلنصياع ملخططات األعداء الهدامة التي ال تريد الخري لنا.
لذا علينا وقبل أن نعمد إىل القيام بتغيريات يف قيادات أمنية قد يكون البعض 
منها غري منصف هو أن نغري من طريقة تفكرينا وطريقة عملنا بما يحقق 

لنا مصالحنا الوطنية قبل أي مصلحة أخرى.

ماذا يف رسالة ساحة »الطريان« 
بقلم/ إياد اإلمارة
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بقلم/إيهاب شوقي
ش�كل التفجري االجرامي املزدوج يف وس�ط بغداد 
والذي خلف عرشات الضحايا بني جريح وشهيد، 
عودة غري حميدة لذكريات لم تطَو بعد من ذاكرة 
الش�عب العراق�ي ال�ذي يعد م�ن اكثر الش�عوب 
والت�ي  الق�ذرة  االره�اب  بعملي�ات  اس�تهدافا 
تستهدف تركيعه وحرشه حرشا يف محور امريكي 
س�عودي دون ادنى فرص�ة للقيام ب�دور العراق 

الطبيعي كضلع من اضاع محور املقاومة.
وهذا التفج�ري املزدوج من حي�ث تكتيك العملية 
الجبان�ة، ه�و ايض�ا م�زدوج م�ن حي�ث االبعاد 
واالهداف، فهو انعكاس لهزيمة محور االستعمار 
وفش�له يف تدجني الع�راق يف حظرية االس�تعمار 
بش�كل كام�ل بفضل صم�ود املقاوم�ة العراقية 
وثباتها ووفائه�ا ملحور املقاوم�ة، وايضا مؤرش 
عىل طبيع�ة التعاطي االس�تعماري والس�عودي 
القادم وال�ذي يعيد استنس�اخ ادوات�ه االرهابية 
القديمة لقطع الطريق عىل املقاومة لاس�تفاقة 
واحت�ال مكانته�ا االقليمية الائق�ة بصمودها 

وانتصاراتها عىل الحصار.
وهن�ا نح�ن ام�ام مش�هدين متتالي�ني يمك�ن 
رصدهما عرب اس�تعراض خربي�ن بثتهما وكاالت 
االنباء، وفيهم�ا دالالت واضحة عىل ما حدث وملا 

يمكن استرشافه:
االول: يف 18 ترشي�ن الثان�ي/ نوفم�رب امل�ايض، 
أعلنت هيئ�ة املنافذ الحدودية يف الع�راق، افتتاح 
منف�ذ عرع�ر الح�دودي مع الس�عودية بش�كل 

رسمي، أمام التبادل التجاري بني البلدين.

»جمي�ع  إن  العراقي�ة  األنب�اء  وكال�ة  وقال�ت 
االس�تعدادات أصبح�ت مكتمل�ة بافتت�اح منفذ 
التجاري�ة وم�رور  الح�دودي لألغ�راض  عرع�ر 

املسافرين«.
وقال رئيس هيئة املنافذ الحدودية يف الس�عودية، 
عمر الوائيل يف ترصيحات إن »افتتاح منفذ عرعر 
من الخط�وات املهمة لعمل املنافذ الحدودية، ألنه 

بوابة رئيسية لدول الخليج عىل العراق«.
ونقلت صحيفة »الرشق األوسط« عن عبد العزيز 
الش�مري، السفري الس�عودي لدى بغداد، قوله إن 
افتتاح منفذ »جديدة عرعر« من شأنه أن يساهم 
يف زيادة التبادل التجاري ب�ني البلدين، ويزيد من 

االستثمارات النوعية من الجانبني.
الثاني: يف اعقاب التفجري االرهابي، قال مستشار 
يف »قيادة عمليات بغداد« التابعة للحشد الشعبي، 
أح�د  ال�واردة تكش�ف جنس�ية  الترسيب�ات  إن 

االنتحاريني اللذين فجرا جسديهما يف بغداد.
وق�ال عباس الزيدي يف ترصيح�ات تلفزيونية إن 
أحد االنتحاريني يف التفجري املزدوج الذي استهدف 
س�وقا مزدحمة بمنطقة س�احة الطريان وسط 
بغداد وراح ضحيته 32 قتيا و110 جرحى، كان 

يحمل الجنسية السعودية.
أح�د  إن  تق�ول  ال�واردة  »الترسيب�ات  وتاب�ع: 
االنتحاريني يحمل الجنسية السعودية، وقد دخل 
ع�ن طريق منفذ عرعر وبصفة س�ائق ش�احنة، 
وم�ا إن تواج�د يف الداخ�ل حتى تم نقل�ه إىل أحد 

املاذات اآلمنة املعروفة يف بغداد«.
هنا يمكننا اس�تخاص ان منف�ذ عرعر الخليجي 

ع�ىل الع�راق ه�و منف�ذ لدخ�ول االره�اب، وان 
االس�تثمارات الخليجية املزعومة هي استثمارات 
استخباراتية يف الدم العراقي كطريق نحو الركيع 
وفرض النفوذ الخليجي وترهيب املقاومني وعودة 

للقتل عىل الهوية واشاعة الفتن الطائفية.
وم�ن حيث توقي�ت التفجري وتزامنه مع تس�ليم 
الس�لطة يف الوالي�ات املتحدة، فإن هن�اك دالالت 
سياس�ية واضح�ة، ورب�ط التفج�ري بامري�كا، 
اكث�ر وجاه�ة من فصل�ه عما يح�دث بها، حيث 
ال انفصال ب�ني املرشوع التكف�ريي وبني امريكا 

وخاصة الدولة االمريكية العميقة.
يف كت�اب »إخف�اء الدول�ة« يق�ول الربوفيس�ور 
جيسون رويس لينديس: »حتى بدون وجود جدول 
أعمال تآمري، فإن مصطلح الدولة العميقة مفيد 
لفهم جوانب مؤسس�ة األمن القوم�ي يف البلدان 

املتقدمة، مع الركيز عىل الواليات املتحدة«.
وكتب لينديس، إن »الدولة العميقة تس�تمد القوة 
من مجتمع األمن القومي، واملخابرات، وهو عالم 

يعترب أن الرسية هي مصدر القوة«.
ويذك�ر ألفري�د دبليو مك�وي أن الزي�ادة يف قوة 
مجتمع االستخبارات األمريكي، منذ هجمات 11 
أيلول/ سبتمرب »شيدت فرًعا رابًعا من الحكومة 
األمريكي�ة«، وهو »مس�تقل من ن�واح كثرية عن 

السلطة التنفيذية، وبشكل متزايد««.
ويرجع البعض هذا املفهوم البعد من ذلك، فوفًقا 
للعالم الس�يايس ج�ورج فريدمان ف�إن »الدولة 
العميقة« موجودة منذ عام 1871 وتستمر تحت 
الحكوم�ة الفيدرالية، وتس�يطر عىل السياس�ات 

وتعيد تشكيلها باستمرار«، ناهيك عن االعرافات 
الحديث�ة، مثل اعراف الس�ناتور راند بول والذي 
قال نصا: »بالتأكيد هناك دولة عميقة، ألن الدولة 
العميق�ة ه�ي أن مجتمعات االس�تخبارات ليس 

لديها رقابة«.
وس�بق وان تناولن�ا يف مق�ال بعن�وان »امري�كا 
ومع�ارك اس�تعادة الص�ورة«، ملحة ع�ن املرحلة 
التي تيل تس�لم بايدن للس�لطة مبارشة، وهي ان 

هناك جهدا أمريكيا كبريا سيتم بذله ووقتا طويا 
س�يمر يف اط�ار الس�عي وراء اس�تعادة الصورة 
االمريكي�ة املص�درة ع�ىل أنه�ا قبل�ة للحري�ات 
والديمقراطي�ة، ناهيك عن تغري مرتقب للتنافس 
التقلي�دي بني حزبني رئيس�يني يتم تناوب الحكم 
بينهما، بعد ان نجح ترامب يف شق صفوف الحزب 
الجمهوري، وربما تتش�كل حركة أو حزب جديد 
يتس�م بالفاشية بقيادة ترامب وبومبيو، وهو ما 

س�يقلب موازين السياس�ة الداخلية والخارجية 
االمريكي�ة ويكش�ف س�وءاتها الت�ي ح�اول كا 
الحزبني مداراتها عرب عقود من التجاوز والتمرير 
لبعضمها البعض باعتبارهما رشيكني يف عصابة 
اجرامية كربى تشكل قوة عظمى تسمى الواليات 

املتحدة االمريكية.
وقلن�ا ان كا الجه�د والوق�ت املبذول�ني لرمي�م 
الصن�م االمريك�ي، وبقاع�دة ع�دم وج�ود فراغ 
يف السياس�ة، سيس�مح لق�وى أخ�رى بالوثوب 
ملرسح الحكم العاملي، سواء من حلفاء أمريكا أو 

خصومها.
وان ه�ذا الس�د للف�راغ األمريك�ي يجع�ل العالم 
مرش�ًحا للتوت�ر، حي�ث يتوق�ع أن تب�ذل جهود 
للتعطي�ل واالله�اء ع�رب ن�رش ح�روب صغ�رية 
متناثرة عىل حدود من يخ�ى احتالهم للمكانة 
االمريكي�ة او القف�ز اىل درج�ة متقدمة يف س�لم 
التوازن الدويل، أو توريط القوى املرش�حة للتقدم 
يف حروب مبارشة الستهاكهم واستنزاف قوتهم 
وامكاناته�م ريثما تس�تفيق أمري�كا من كبوتها 

وتحاول استعادة توازنها.
م�رة اخ�رى نقول ان�ه وباختص�ار، ف�إن هناك 
قناب�ل دخانية متوقعة يش�ارك العدو االرسائييل 
وأصدق�اؤه م�ن املطبع�ني الع�رب يف تفجريه�ا 
بغ�رض معاون�ة أمريكا ع�ىل اس�تعادة توازنها، 
وم�ا يحدث بالعراق ولبن�ان والعدوان الصهيوني 
املتك�رر عىل س�وريا، ليس اال حلق�ة من حلقات 
التعطيل املشار اليها، والدولة االمريكية العميقة 

املتجاوزة السماء الرؤساء، رشيكة بهذا االمر.

بقلم/ محمود الهاشمي 
الداخ�ل اىل ه�ذا العال�م س�يتعرف ع�ىل 
يحمل�ون  الس�ن  يف  كب�ار  ش�خصيات 
ذكري�ات امل�كان واالس�ماء والتواري�خ 
حوله�م  م�ن  وابن�اء  احف�اد  ،ومعه�م 
يمتهن�ون ذات العمل ام�ا يف ازقة ضيقة 
او يف الفضاءات القريب�ة فيما اصواتهم 
تم�أل مس�احة امل�كان وتزاح�م صخب 
املدينة ،وال تحتاج كث�ريا للتفاهم معهم 
فاس�عارهم معلن�ة جهاراً،وبضاعته�م 
تتفحصه�ا   ان  ول�ك  امام�ك  معلق�ة 

لساعات ،
فتساءلت عن رس استهدافهم بتفجريات 
الخمي�س الدام�ي بمركز بغ�داد )الباب 

الرشقي( ،
فلي�س لهم من خصم وهم يجلس�ون يف 
قاع الحياة وراضون باالقل من املعيش�ة 
،وحني يموتون فا نائحة عليهم س�وى 
امهاته�م واخواته�م ! حت�ى انه�م يوم 
امس حني س�قط جرحاهم وشهداؤهم 
امامه�م ل�م يكلف�وا الدولة ب�يء فقد 
كفنون�م وضمدوهم بااللبس�ة القديمة 

وحملوهم بعجلة الفقراء )الستوتة(!
وكثري منه�م عاد اىل عمل�ه مبارشة بعد 

الحادث وعيونه محمرة من البكاء .
الش�خص االنتح�اري اس�تغل مروءتهم 
وقيمه�م الرفيع�ة ،حيث ما ان توس�ط 
اس�واقهم ادع�ى انه مري�ض وهوى اىل 
االرض فاندفع�وا الي�ه ملس�اعدته ف�رد 
كرمهم بتفجري نفس�ه عليهم وقتلهم !! 
االنتحاري االخر ،اس�تفاد من مروءتهم 
ايضا حني لم يهرب�وا من واقعة التفجري 
كما يفعل كثريون من سياسيني واغنياء 

ومرفني ،
وتناخوا لحمل الشهداء والجرحى ليدور 
م�ن حوله�م وكأن�ه طالب ث�أٍر ويفجر 

نفسه عليهم !
وهن�ا توقف�ت عن�د طبيعة الش�خصني 

االنتحاريني 
حيث يب�دو ان كاهم�ا يف مخطط واحد 
،ف�االول يدع�ي امل�رض والثان�ي يفجر 
املسعفني! اذن كاهما يعلم باخاق باعة 
وزبائن  )سوق املابس القديمة ( واعدوا 

الخطة وفق ذلك !
الس�ؤال هن�ا ؛-مل�اذا فج�ر االنتحاريني 
انفسهما عىل هؤالء املساكني ؟ هذا الرس 
انا اجهله تماما ،فالكل يعلم ان االنسان 
حريص عىل حياته ،ويبذل الغايل والثمني 
من اجل صحته وديمومة عمره ،فما دعا 
هذان الش�خصان ان يفرطا بهذه الروح 

)العزيزة( ؟

ال اري�د جواب�ا من اولئ�ك الذين خططوا 
للعملي�ة فهؤالء له�م اجنداتهم واراؤهم 
وس�بل رصاعه�م ،ولك�ن تركي�زي عىل 
الش�خصيتني ،فاب�د ان هن�اك )عقيدة 
( امن�وا بها ت�رى ماهذه العقي�دة ،التي 
اختارت ه�ذه الثلة من الفق�راء لقتلهم 
؟ فل�و كان االم�ر طائفي�ا ف�ان امل�كان 
ترتاده جمي�ع الطوائف واالعراق !وليس 
وال( وال  )وال  اجتماع�ي  وال  بس�يايس 

اذن ع�ىل ماذا ضح�ا هذان الش�خصان 
بحياتهما ؟

ق�د يق�ول البع�ض ان االنتحاريني تحت 
تأثري املخدر ،وهذا مردود الن االول طبق  

املرسحي�ة بحذافريه�ا بادع�اء امل�رض 
والثاني تفحص الجم�ع ودار حولهم ثم 

فجر نفسه !!
هذان االنتحاريان ليس�ا حالة ش�اذة بل 
سبقهم اىل هذا امليدان االالف ،ويكفي ان 
الس�عودية لوحدها ارس�لت اىل بلد واحد 
هو العراق )خمس�ة االف انتحاري( فما 
حص�ص الدول االخرى ؟وهذا يتمدد عىل 

دول كثرية !
هل حقا لدى خصوم االمة هذه السطوة 
ع�ىل ارواح الن�اس بحي�ث يحزمونه�م 
بادوات املوت ثم يرس�لونهم اىل اي مكان 

يبتغون وكأنهم )طائرة مسرية(؟

ال استطيع ان احرص نموذجي يف جغرافيا 
معينة ،فقد هالني مقتل خمس�ة شباب 
من مهاجمي  مبنى الكونغرس االمريكي 
،حيث ضحوا بحياتهم من اجل )ترامب( 
وسيستمر العالم يفخخ االجساد ويقتل 

بعضه بعضا .
بكائ�ي عليك�م ايها الفق�راء كثريا ،فان 
غياب اصواتكم عن الس�وق يعني غياب 
،وغي�اب  االرض  ع�ىل  البؤس�اء  نش�يد 
الدم�اء الزكي�ة الت�ي لم تلوثه�ا مباهج 
الحي�اة وزورقها ،فالس�ام عليكم وعىل 
طيب طباعكم وصربكم وانا لله وانا اليه 

راجعون .

بقلم/د.رعدهادي جبارة
ل�م تكد تميض ع�ىل انفجاَري س�احة 
الط�ريان يف بغ�داد س�وى دقائق حتى 
ش�هدنا مبادرة كثري من افراد الجيش 
االلكرون�ي وبع�ض البس�طاء لن�رش 
طويل�ة  لحي�ة  ذي  ش�خص  ص�ورة 
ويرتدي عقاالً ويش�ماغا أحمر)كوفية 
خليجي�ة( واالدع�اء بأن�ه االنتح�اري 
ال�ذي فجر نفس�ه يف س�احة الطريان 
وأنه س�عودي الجنسية واس�مه عايد 

الشمري!!!
وبمج�رد أن ت�م ن�رش ه�ذه الص�ورة 
واالس�م س�ارع االالف من مستخدمي 
الواتس�اب والفيس�بوك والتلغ�رام اىل 

تصديق اإلدعاء وارسال اللعنات!!
ولم يكلف أيٌّ منهم نفس�ه عناء التأكد 
م�ن ه�ذا االدع�اء والصورة.وبعملي�ة 

بس�يطة ل�م تس�تغرق س�وى دقيقة 
توصل�ت اىل أن الص�ورة العاق�ة له�ا 

بانفجارساحة الطريان مطلقا .
حي�ث س�بق وأن وردت صورة واس�م 
الش�خص املذك�ور اع�اه يف ترصي�ح 
الداخلي�ة  الرس�مي ل�وزارة  املتح�دث 
الس�عودية يف الثال�ث م�ن حزي�ران /
يوني�و 2015 بأن�ه] تم  ي�وم الجمعة 
امل�ايض ، إحباط محاولة تنفيذ جريمة 
داخ�ل  املصل�ني  تس�تهدف  إرهابي�ة 
عن�ه(  الل�ه  )ريض  الحس�ني  مس�جد 
بح�ي العن�ود بمدين�ة الدم�ام أثن�اء 
أدائهم صاة الجمعة، من قبل شخص 
كان متنك�راً بزي نس�ائي أثار وضعه 
املريب انتباه رجال األمن، واستش�عار 
لذل�ك، مم�ا  املصل�ني  مواطن�ني م�ن 
ح�ال دون دخ�ول الجان�ي للمس�جد، 

وإقدام�ه ع�ىل تفج�ري نفس�ه بحزام 
ناس�ف يف مواق�ف الس�يارات املقابلة 
ملدخل املس�جد، ونتج ع�ن ذلك مقتله، 
واستش�هاد )4( مواطن�ني )تغمده�م 
الل�ه بواس�ع رحمت�ه( .وعلي�ه، فق�د 
أس�فرت التحقيق�ات القائم�ة يف هذا 
العم�ل اإلرهاب�ي الدنيء ع�ن  معرفة 
هوية منّفذ الجريم�ة اإلرهابية اآلثمة 
بأنه يدع�ى خالد عاي�د محمد الوهبي 
الجنس�ية( م�ن  الش�مري )س�عودي 
موالي�د 1416/6/29ه�� ، كم�ا أثبت 
املعم�ل الجنائ�ي م�ن خ�ال فح�ص 
عينات من بقايا جثة اإلرهابي وموقع 
الحادث أن املادة املستخدمة يف التفجري 

هي من نوع »آر دي إكس«[ .
الص�ورة  ش�اهدت  أن  وبمج�رد   
املنش�ورة يف منتديات واتس�اب ومنها 

]مجل�ة الكلم�ة الح�رة[ الت�ي أت�وىل 
رئاس�ة تحريره�ا كتب�ت تعليق�ا بأن 
ياأخ�ي،إن  العجل�ة!!  *«ملاذاه�ذه 
ش�عبة االدلة الجنائية ع�ادًة ما تقوم 
بمعاينة ماتبقى من اش�اء الش�خص 
القائ�م بالتفجري و متابعة تس�جيات 
و  بالس�احة  املحيط�ة  الكام�ريات 
معرف�ة حج�م الحفرة و نوع الس�اح 
املتفج�ر و الدائرة الت�ي خلف التفجري 
فيه�ا الضحاي�ا)150 م�را أو أكثر او 
أق�ل( ونوعية الش�ضايا وهناك خرباء 
وكل  الوض�ع  يرص�دون  مختص�ون 
ماتبق�ى يف س�احة الحدث..والينبغ�ي 
االستعجال ونرش الصور، ويفرض أن 
ال نستعجل يف الحكم و االستنتاجات و 
اختي�ار صورة ش�خص ملتحي يرتدي 
يش�ماغا احمر وعق�االً وكتابة ماهية 

جنسيته..هذه من أبجديات العمل لدى 
ش�عبة االدل�ة الجنائية.. ه�م يبحثون 
ه�ل هو ناتج عن عبوة ناس�فة يدوية 
الصن�ع او قذيف�ة س�قطت او ح�زام 
ناس�ف او س�يارة ملغم�ة او دراج�ة 
نارية..كل واحدة تختلف عن االخرى«.
ويف كل األح�وال؛ الب�د م�ن التأكيد عىل 
اإلدانة الشديدة للتفجري االرهابي الذي 
اس�تهدف املدني�ني االبرياء يف س�احة 
الطريان وادى اىل س�قوط العرشات من 
الش�هداء و الجرحى ، والدعوة اىل رفع 
مس�توى التأهب االمن�ي وماحقة أي 

خايا ارهابية نائمة والقضاء عليها .
املجموع�ات  اس�تهداف  ان  والش�ك 
التكفريي�ة لألماكن العامة واألس�واق 
والش�وارع املزدحمة باملدنيني هو دليل 
ع�ىل اف�اس االرهابيني و م�وت أدنى 

مشاعر اإلنسانية لدى هؤالء املجرمني، 
ه�ؤالء  أن  جدي�د  م�ن  هذايثب�ت  و 
يس�تهدفون اإلنس�ان بش�كل عام من 
خال استهداف املرأة والطفل و الكبري 
و الصغري با تمييز و ال استثناء ، االمر 
ال�ذي يس�تدعي م�ن االجه�زة االمنية 
العراقي�ة اليقظ�ة والتحس�ب و الدقة 
و املتابع�ة و اع�ادة النظ�ر بالخط�ط 
االمني�ة وماحق�ة م�ا تبقى م�ن تلك 
الخاي�ا املجرمة كما أن عىل اإلعاميني 
و السياس�يني ع�دم الت�رسع يف ن�رش 
ص�ور و معلوم�ات تفتق�د اىل الدق�ة 
فإن من ش�أن ذل�ك فق�دان مصداقية 
و  التلفزيوني�ة  القن�اة  و  االعام�ي 
الصحيف�ة و املوقع االلكروني و حتى 
الس�يايس الذي اليتدبر فيما يصله من 
معلوم�ات و صورة فيس�بوكية فيبني 

موقف�ه ويطل�ق ترصيحات�ه بناء عىل 
كام مزي�ف!! وكان الصحف�ي الكبري 
األس�تاذ محمد حس�نني هيكل يسمي 
أمثال ه�ؤالء املترسع�ني واملتظاهرين 
بامتاك املعلومات عن االحداث األمنية 

او العسكرية ب]جنراالت املقاهي!![.

والق�رآن الكري�م يق�ول:}َوإَِذا َجاَءُهْم 
َن اأْلَْم�ِن أَِو الَْخْوِف أََذاُعوا ِبِه َولَْو  أَْمٌر مِّ
وُه إىَِل الرَُّس�وِل َوإىَِلٰ أُويِل اأْلَْم�ِر ِمْنُهْم  َردُّ
لََعلَِم�ُه الَِّذيَن َيْس�َتنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َولَْواَل 
َبْعُتُم  َفْض�ُل اللَّ�ِه َعلَْيُك�ْم َوَرْحَمُت�ُه اَلتَّ

ْيَطاَن إاِلَّ َقلِيًا{ الشَّ

تفجيرات بغداد .. والدولة االمريكية العميقة!

ابكيكم ايها الفقراء 
سوق )المالبس القديمة( في جميع دول العالم ،رواده من الفقراء ،والسباب معلومة ،كما ان باعته 

يشبهون زبائنه ،واالفقر منهم اولئك الذين يحملون المالبس القديمة ويتجولون بها علّهم  يعثرون على 
زبون مناسب ! هؤالء جميعا ليسوا طرفا في اي مشكلة سياسية وال امنية وال اجتماعية وبالكاد يوفرون 

لقمة عيشهم ولكل منهم قصة وحكاية دفعته لهذا العمل المضني .

جنراالت المقاهي .. وانفجار ساحة الطيران
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اختتمت منافسات الجولة الخامسة عرش 
من الدوري العراقي املمتاز حيث ش�هدت 
هذه الجولة محافظة الجوية عىل الصدارة 
رغم تعادله س�لبيا مع الرشطة وتقليص 
ال�زوراء ال�ذي يحتل مرك�ز الوصافة عدد 
النق�اط م�ع املتص�در اىل نقط�ة واحدة، 
وكذل�ك محافظة نفط الوس�ط والرشطة 

عىل مركزيهما الثالث والرابع.
الصناع�ات  اس�تمر  الرتتي�ب  ق�اع  ويف 
الكهربائي�ة يف املرك�ز االخ�ر فيما ترجع 
القاس�م اىل املرك�ز م�ا قب�ل االخ�ر بع�د 
خس�ارته امام ال�زوراء بينم�ا بقّي نفط 

البرصة يف املركز الثامن عرش.
الحارس

مرم�ى  ح�ارس  أحم�د:  حس�ن 
الس�ماوة، الذي رغم تلقيه هدفا 
من ال�زوراء، إال أن�ه تألق يف رد 

ثالث كرات صعبة.

الدفاع
ع�ي فائز: قلب دفاع الرشط�ة، تألق أمام 
الق�وة الجوي�ة، وتكف�ل بإبع�اد عدد من 

الكرات الخطرة.
عي كاظم: قلب دفاع القوة الجوية، ظهر 

بأداء مميز ضد الرشطة.
خ�ر عي: ظه�ر أيمن الرشط�ة، وأحد 
أب�رز العب�ي الجول�ة، حي�ث تمي�ز بدور 

مزدوج يف الدفاع والهجوم.
عب�د املهيم�ن جب�ار: ظه�ر أي�ر نفط 
ميس�ان، ظهر كأنه ش�علة من نشاط يف 
الديرب�ي النفطي، أمام نفط البرصة، كما 
تكف�ل بتس�جيل ه�دف 

فريقه يف املباراة.
الوسط

س�الم:  حي�در 
وس�ط  الع�ب 
البرصة،  نفط 

استبس�ل يف منطق�ة املن�اورات، وس�جل 
ه�دف التع�ادل يف ش�باك نف�ط ميس�ان، 

بوقت قاتل.
حس�ن عي: نجم وسط الزوراء، الذي يعد 
دينام�و الفري�ق، ويعتمد علي�ه زمالؤه يف 

بناء أغلب الهجمات.
حس�ن يونس: جناح أيم�ن امليناء، تكفل 
بإع�ادة فريقه لالنتصارات، بإحرازه هديف 

الفوز يف مرمى القاسم.
بسام ش�اكر: جناح أير النفط، يعد أحد 

أفضل مواهب الدوري العراقي.
الهجوم

محمود خليل: مهاجم الكرخ، الذي تمكن 
من قيادة فريقه لفوز مهم عىل الكهرباء، 

بتسجيله الهدف الوحيد يف اللقاء.
مصطف�ى ه�ادي: مهاجم الح�دود الذي 
لعب دور املنقذ، حيث تمكن من تس�جيل 

هدف التعادل، يف شباك أربيل.

خ�اض املنتخ�ب الوطن�ي بكرة الس�لة اوىل 
للتصفي�ات  اس�تعداداً  التدريبي�ة  وحدات�ه 

االسيوية.
إن  نج�م  خال�د  االتح�اد  رس  ام�ن  وق�ال 
»املنتخ�ب الوطني لك�رة الس�لة اجرى اول 
وح�دة تدريبية ل�ه يف بغداد بقاعة الش�عب 

بحضور 19 العباً«.
الوطن�ي س�يجري  »املنتخ�ب  ان  واوض�ح 
معس�كره الداخ�ي يف بغداد واج�راء بعض 
املباري�ات داخ�ل العاصمة بحض�ور مدربه 
ش�يالبي  اتي�ال  ومس�اعده  بك�ر  عزي�ز 
استعداداً لخوض منافسات النافذة الثالثة 
للتصفي�ات االس�يوية«.يذكر ان النافذة 
الثالث�ة م�ن التصفي�ات س�تجرى يف 
البحرين يف الس�ابع عرش من شهر 

شباط املقبل.

جاء تصنيف قرع�ة دوري ابطال 
اس�يا بكرة القدم بفريق الرشطة 

يف املستوى الرابع.
الجوي�ة  الق�وة  فري�ق  ووق�ع 
الس�عودي  الوح�دة  بمواجه�ة 
اس�يا  ابط�ال  دوري  ملح�ق  يف 

وبالتصنيف نفسه.
بمواجه�ة  فوق�ع  ال�زوراء  ام�ا 
الوح�دة االمارات�ي ب�ذات امللحق 

والتصنيف.
علما أن الفائز س�يتواجد مبارشة 
يف دوري املجموعات من املسابقة 

اىل جانب فربق الرشطة. 
الجدير بالذكر ان النسخة القادمة 
س�تقام بنظام التجمع، ويشارك 

فيها 40 ناديا للمرة األوىل.

االداري�ة  الهيئ�ة  ق�ررت 
الجوي�ة،  الق�وة  لن�ادي 
فس�خ عق�د املهاج�م عي 

حصني بالرتايض.
وق�ال مدي�ر فري�ق الق�وة 
ان  جاس�م  مه�دي  الجوي�ة 
الجوي�ة  الق�وة  »ادارة 
ال�كادر  وبالتنس�يق م�ع 

التدريب�ي، ق�ررت فس�خ عق�د عي 
»االم�ور  ان  واوض�ح  حصن�ي«. 
س�تنتهي بالرتايض بن الطرفن بعد 
منح الالعب كتاب االس�تغناء للبحث 
عن فريق جديد يف قادم االيام«. ومن 
املتوق�ع ان يعود حصن�ي اىل فريقه 
االنتق�االت  خ�الل  املين�اء  الس�ابق 

الشتوية املقبلة.

انه�ى نادي اربي�ل الريايض، عق�د مهاجمه 
فرحان ش�كور بشكل رس�مي. وقال املنسق 
االعالم�ي للنادي ريبن رمزي ان »نادي اربيل 
انهى عق�د الالعب فرحان ش�كور بالرتايض 
بن الطرف�ن«. واوضح رم�زي ان »الالعب 
سيعود اىل نادي دالكورد السويدي«، معرباً 

عن امنيات�ه »باملوفقية لش�كور يف تجربته 
املقبل�ة«. يذكر ان ش�كور انتقل اىل صفوف 

اربيل مطلع املوسم الحايل.

وطني السلة يبدأ االستعداد للتصفيات االسيوية

حصني يقترب من العودة لصفوف السفانة

اربيل ينهي تعاقده 
مع فرحان شكور 

الجوية والزوراء يواجهان الوحدة السعودي والوحدة اإلماراتي

الصفة الشبابية تطرز تشكيل الجولة 
الخامسة عشرة في الدوري الممتاز

محرقة النقد 
الرياضي

العم�ل الصحف�ي واإلعالمي الري�ايض، الع�ن الثاقبة والس�اهرة 
لتقويم الحركة الرياضية بكل مفاصلها، وعمل ش�خوصها بميزان 
ال تميل كّفته نحو مقاصد شخصية أو أهواء نفعية، بل يقسو عىل 
ذات�ه أحيان�اً حتى وإن اضط�ّر اىل أن ينصف خصم�ه كي ال يجرح 
كلمة الحق وال يظلم جهداً له أو ُيحِدث رشخاً يف األرسة الرياضية.

األمر بكل حيادية يتلّخص بأن للصحفي واإلعالمي قلبن، أّحدهما 
ينب�ُض لعيش حياتِه الش�خصية، يكرُه ويحبُّ كما يش�اُء، واآلخر 
مهن�يُّ خالص يحي�ى به لحظ�ات التعاطي مع قلم�ه وصوته فال 
تتش�ابك عنده الرؤى وال تختلط ترّصفاته بأهواء ذاتية أو مغريات 
نفعي�ة، إنه قل�ب ال تثلم�ه العاطف�ة أو تكره أحق�اد أو مواقف 

هُه مصلحة املهنة وُتنّقيه الغاية والهدف. ثأرية.. بل ُتوجِّ
من املؤس�ف القول إن العمل الصحفي واإلعالمي الريايض يمّر اآلن 
بم�أزق فكري خطر بدأت مالمحه القلقة تطفو عىل الس�احة منذ 
ع�ام 2003 بع�د أن ته�اوت الكثر م�ن القيم واملب�ادئ التي كانت 
تحكمه وتفرض عىل شخوصه نسقاً وأسلوباً يكتيس طابع االحرتام 
واالنصاف يف القول والترّصف والكياسة والتهذيب بال حدود.. فكان 
الصحفي واإلعالمي مثاالً وخزيناً للثقافة والرزانة وجميل الحديث 
واللف�ظ، وق�د تطول القائم�ة بنماذج من ش�خصيات ف�ّذة كانت 
ومازالت تمّثل الوجه امل�رشق لإلعالم والصحافة الرياضية، وهناك 
من تمّس�ك لآلن بخّط مس�رته وح�رص عىل تتبع أثره�م ترّصفاً 
وخلقاً والتزاماً وق�د تكون تلك النخبة ال تزال تحافظ عىل ما تبقى 

من هيبة ووقار للمهنة!
لك�ن الس�ؤال املهم: َمن ه�ي الجهة املس�ؤولة ع�ن إدارة ومراقبة 
املنظوم�ة الصحفي�ة واإلعالمية وضب�ط ايقاعها ولج�م االنفالت 
الفكري واالحساس الذهني لكثر من الشخوص وخاصة بعد 2003 
مّمن ب�ات يتصّور أن�ه تحّصن بمصطل�ح الحري�ة والديمقراطية 
ومنح نفسه س�لطة املسؤولية الذاتية واالنتقائية ووّظف أدواته يف 
خدمة تأمن عرش�ه اإلعالمي ومركزه الشخيص مستخدماً ذريعة 
حقه يف )النق�د الصحفي الريايض(..!!؟ يف وق�ت إن أخطر ميادين 
العم�ل هو النقد املوّجه الذي يمكن أن يمّث�ل الوجه النبيل للتقويم 
واإلص�الح ل�كل من يس�عى لتلك الغاي�ة، بينما يتح�ّول اىل تخريب 
وفساد ومحرقة حن يوظف للتسقيط واالبتزاز، ويبقى عذر الجهل 
واإلدراك السبيل الوحيد لكل من بات يسلك أسلوب النقد التسقيطي 

إن أردنا أن ُنحِسن الظن به وال نظلمه!
ق�د يكون الج�واب عند البع�ض أن هناك مؤّسس�ات من املفرتض 
أن تمث�ل املرجعية اإلدارية لكل الصحفي�ن واإلعالمين إال أن تزايد 
حاالت اإلس�اءة والتجاوز واتخاذ البعض ألفاظاً غر الئقة يطلقها 
ب�كل ثق�ة وكأنها جزءاً من ش�خصيته بعيداً ع�ن أي محذورات أو 
حسابات تفرض عليه احرتام القارئ أو املشاهد، إضافة اىل حدوث 
خالف�ات وتقاطع�ات بن الرياضي�ن والصحفين وصل�ت لحدود 
النزاع�ات العش�ائرية فيما بينهم، ب�ل أن هناك من بات يس�تهن 
يف الني�ل من ش�خصيات حكومية مس�ؤولة دون أن تتخذ إجراءات 
م�ن تلك الجهات تردع الترّصفات هذه وتوِقف عبثية من يحاول أن 

ُييسء لتاريخ وحارض ومستقبل مهنة الصحافة واإلعالم.
القضية أصبحت خارج س�يطرة السلطة اإلدارية عىل ما يبدو، لكن 
عواقب م�ا يجري باتت تم�ّس الرياضة العراقية ش�خوصاً وكياناً 
حكومياً يتطلّب من وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع الجهات 
املعنية التح�ّرك نحو إعداد ترشيعات ُملزم�ة توِقف عمليات الهدم 
واإلس�اءة وُتحّدد ضوابط العمل املهني يف إطار الحرية غر املنفلتة 
وتهّذب أس�اليب الخطاب املوّج�ه بما ال ُييسء للقارئ أو املش�اهد 
أو لس�معة البل�د، واألهم أن ال تتحّول بعض املنّص�ات اإلعالمية اىل 
محاك�م غر رشعية تصدر األحكام وتوّج�ه التهم وتّتخذ من الظن 
واملعلومة الس�معية دليالً قاطعاً عىل إدانة كل من ال يتماهى معها 

أو ُيعارض الجهة التي يعمل لها!

رعد العراقي

املين�اء، م�ع  إدارة ن�ادي  اتفق�ت 
امل�درب ع�ادل ن�ارص ع�ىل قي�ادة 
املق�ال  للم�درب  خلف�ا  الفري�ق، 

الروماني تيتا فالريو.
وق�ال مص�در مق�رب م�ن داخ�ل 
الن�ادي إن »اإلدارة حس�مت هوية 
امل�درب الق�ادم، وت�م االتف�اق مع 

عادل نارص بشكل نهائي«.
وأضاف »لكن الخ�الف قائم حالًيا 
حول الجهاز الفني املساعد تحديدا 

مدرب حراس املرمى«.
وأوض�ح: »ع�ادل ن�ارص يرغب يف 
التعاق�د مع ق�يص جب�ار كمدرب 
للحراس، فيما تريد اإلدارة التمسك 
بمدربها الحايل صدام سلمان الذي 
تحم�ل عبًئا كبرًا يف املباراة األخرة 
بقيادة الوح�دات التدريبية للفريق 

بعد إقالة الروماني تيتا«.
ستحس�م  األم�ور  أن  إىل  وأش�ار 
س�تجتمع  حي�ث  نهائ�ي  بش�كل 
اإلدارة باملدرب عادل نارص الختيار 
الطاق�م املس�اعد وإعالنه بش�كل 

رسمي.

ناصر بديال لفاليريو في قيادة كرة الميناء 



وج�ه مس�ؤولو برش�لونة، أنظاره�م ص�وب إح�دى 
الصفق�ات املجانية م�ن باريس س�ان جريمان، يف 
املريكاتو الصيفي املقبل.ووفًقا لصحيفة »موندو 
ديبورتيف�و« اإلس�بانية، ف�إن خ�وان برينات، 
ظه�ري س�ان جريم�ان، ضمن ج�دول أعمال 
برش�لونة منذ ف�رة طويلة.وأش�ارت إىل أن 
عقد برينات م�ع باريس ينته�ي يف الصيف 
املقب�ل، ويعاني الالعب م�ن إصابة خطرية 
يف الركب�ة، ل�ذا ال يخطط الن�ادي الفرنيس 

لتجديد عقده.
يف  الرياضي�ة  اإلدارة  أن  وأوضح�ت 
بدي�اًل جي�ًدا  ت�رى برين�ات  برش�لونة، 

الن�ادي  وأن  س�يما  ال  ألب�ا،  لج�وردي 
الكتالوني يف طريقه لالستغناء عن جونيور 

فريب�و ه�ذا املوس�م.يذكر أن إدارة برش�لونة 
الحالي�ة واملرش�حني يف االنتخاب�ات، يضع�ون 

الصفقات املجانية كأولوية، بس�بب معاناة 
النادي الكتالوني من أزمة اقتصادية.

ه نادي ريال مدريد، تهديًدا واضًحا إلنر ميالن، بشأن  وجَّ
صفقة املغربي أرشف حكيمي، ظهري النرياتزوري.

كان حكيمي، انتقل من ريال مدريد إلنر ميالن يف الصيف 
املايض نظري 40 مليون يورو، مقسمة إىل دفعات.

وحسب صحيفة »كوريري ديللو سبورت«، فقد ظهرت 
حالة من التوتر بني إنر وريال مدريد، عقب عدم تسديد 

النرياتزوري، للدفعة األوىل من صفقة الظهري املغربي.
وأوضح�ت أن الدفع�ة تزيد قيمتها قلي�اًل عن 10 ماليني 

يورو، وكانت تستحق يف كانون أول املايض.
وأش�ارت إىل أن ل�دى جوزيب�ي ماروتا، املدي�ر التنفيذي 
إلن�ر، اتفاقية موقعة من ريال مدريد بتأجيل الدفعة إىل 

30 آذار املقبل.
وقال�ت إن فلورنتينو برييز رئيس ريال مدريد، طلب من 
إنر، ضمانات إضافية عىل دفع أموال صفقة حكيمي يف 
موعدها، وهدد بالعمل عىل إعادة الالعب إىل املرينجي، يف 

حال اإلخالل باالتفاق.
وذكرت الصحيفة أن صفقة حكيمي تهدد مشاركة إنر 
يف البطوالت األوروبية، ألن الئحة االتحاد القاري تشرط 
ملن�ح رخصة املش�اركة يف املنافس�ات ي�وم 31 آذار، أن 
يكون النادي سدد الديون املتأخرة تجاه األندية األخرى، 
والناشئة عن االنتقاالت التي حدثت حتى 31 كانون أول 

السابق

طال�ب بي�ب جوارديوال، مدرب مانشس�ر 
س�يتي، برضورة الحفاظ عىل الربيمريليج، 
م�ع الخط�ط الجدي�دة الخاصة بتدش�ني 

بطولة دوري السوبر األوروبي.
ويت�م إغ�راء األندي�ة الس�تة الك�ربى 
يف  للمش�اركة  اإلنجلي�زي  ال�دوري  يف 

البطول�ة الجدي�دة مقاب�ل الحص�ول ع�ىل 
310 مالي�ني إس�رليني ل�كل ن�اد، إضافة 
إىل 130 ملي�ون إس�رليني 
ع�ىل أقل تقدير س�نوًيا 
البطولة  للمشاركة يف 
البديلة لدوري أبطال 

أوروبا.

وعن تلك البطولة، قال بيب بحسب ما نقلت 
صحيف�ة »ذا ص�ن« الربيطاني�ة: »أرغب يف 
حماية الدوريات املحلي�ة، أحب اللعب أمام 
ليس�ر وبرايتون وبرينيل وآرس�نال ووست 

بروميتش وليفربول«.
وأضاف: »كي تدش�ن دوري سوبر أوروبي 
مذهل، عليك تدش�ني بريمريليج مذهل من 

خ�الل تقليص ع�دد الفرق، م�ا يجب علينا 
القي�ام به حًقا، هو أن نجع�ل كل دوري يف 
أوروب�ا أقوى م�ن وضعه الح�ايل، بتقليص 
عدد الفرق وكذلك الحال يف التشامبيونشيب 
وبالت�ايل  والثاني�ة،  األوىل  الدرج�ة  ودوري 

االهتمام بالجودة وليس العدد«.
وتاب�ع: »ولك�ن لدي ش�عور بأن�ه ال يجب 

خس�ارة ما تعني�ه الدوري�ات املحلية، وما 
يعني�ه اللع�ب يف كأس االتح�اد اإلنجلي�زي 

أيًضا«.
اىل ذلك كش�ف بيب جوارديوال، املدير الفني 
ملانشس�ر س�يتي، عن م�دة غي�اب العبْي 

الفريق كيفني دي بروين وكايل ووكر.
وتع�رض الثنائ�ي لإلصاب�ة خ�الل مباراة 
الس�يتي أمام أس�تون فيال، وغادرا املباراة 

قبل النهاية.
وق�ال جواردي�وال، يف ترصيح�ات نقلته�ا 
ش�بكة »س�كاي س�بورتس« اإلنجليزي�ة: 
»سيغيب دي بروين عن الفريق ملدة تراوح 
بني 4 و6 أس�ابيع؛ بس�بب إصاب�ة يف أوتار 

الركبة«.
يف الوقت ذاته، أكد جوارديوال أيًضا أن ووكر 
س�يغيب عن مب�اراة ال�دور الراب�ع لكأس 
االتح�اد اإلنجلي�زي، بع�د أن اش�تكى م�ن 

بعض اآلالم البسيطة.
وأض�اف: »كان ل�دى كايل كدم�ة كبرية يف 
فخ�ذه، لكنه�ا مجرد ركل�ة، لذا ل�ن يكون 
متاًحا، لكن نتمنى أن يكون متاًحا للمباراة 

التالية«.
وأردف: »أم�ا كيف�ني، ف�كان ع�ىل الطبيب 
مراجع�ة الفحص، وس�يغيب م�ا بني 4 و6 
أس�ابيع«.ويف حال�ة غي�اب دي بروين عن 
مانشس�ر س�يتي ملدة 6 أس�ابيع، فإنه لن 
يخ�وض 9 مباري�ات عىل األق�ل، بما يف ذلك 
ذهاب ثم�ن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد 

بوروسيا مونشنجالدباخ. 
وأت�م جوارديوال: »علينا امل�ي قدًما، نحن 
جميًعا نعرف أهميته، لسوء الحظ بالنسبة 
ل�ه ولن�ا أن�ه س�يغيب ع�ن جزء مه�م من 
املوس�م، لكن علينا إيج�اد حل؛ ألن الجميع 

يكافح يف هذا املوقف، وعلينا التكيف«.

غوارديوال يطالب بتقليص عدد 
أندية البريميرليغ  ويحدد مدة غياب دي بروين ووكر
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وان�درارز،  وولفرهامبت�ون  ن�ادي  أعل�ن 
التعاقد م�ع مهاجم برازي�يل ارتدى قميص 
ري�ال مدري�د يف وق�ت س�ابق، وذل�ك ع�ىل 
س�بيل اإلعارة حت�ى نهاية املوس�م الحايل.

وأوضح النادي اإلنجليزي، أنه جرى التعاقد 
م�ع ويليان جوزي�ه، العب ريال سوس�يداد 
اإلس�باني، عىل سبيل اإلعارة، مع وجود بند 
يتيح التعاقد مع الالعب بصفة دائمة.وأحرز 
جوزي�ه )29 عام�ا( 62 هدف�ا خ�الل 170 
مب�اراة خاضها مع النادي املنافس يف دوري 
الدرج�ة األوىل اإلس�باني، م�ن بينها هدفان 
يف ف�وز سوس�يداد 2-صفر ع�ىل قرطبة يف 
كأس مل�ك إسبانيا.وس�بق لجوزي�ه الفوز 
ب�كأس العالم تح�ت 20 عاما م�ع منتخب 
بالده الربازيل، كما س�بق له أن أعري إىل عدة 
فرق من بينه�ا س�انتوس وجريميو وريال 
مدريد وريال رسقس�طة، قب�ل االنضمام إىل 
ريال سوس�يداد يف 2016.وس�يعزز وجوده 
خ�ط هج�وم وولفرهامبت�ون ال�ذي يدربه 
نونو إسربيتو س�انتو، يف ظل غياب املهاجم 
املكس�يكي البارز راؤول خيمنيز املصاب يف 
الجمجم�ة من�ذ ترشين الثان�ي املايض.ولن 
يش�ارك جوزيه الذي سريتدي القميص رقم 
12 يف مباراة فريقه املقبلة يف الدوري املمتاز 

أمام تشيليس اللندني،.
ويحتل وولفرهامبت�ون املركز 14 بني فرق 
ال�دوري املمتاز العرشي�ن برصيد 22 نقطة 

من 19 مباراة.

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، آخر 
النرويجي  انتقال  مس�تجدات صفقة 
مارت�ن أوديجارد، الع�ب ريال مدريد، 
إىل آرس�نال، يف إطار املريكاتو الشتوي 
الرحيل عن  الحايل.وطل�ب أوديج�ارد 
ري�ال مدري�د، عق�ب اس�تبعاده م�ن 
مباراة ديبورتيف�و ألكويانو، يف كأس 
مل�ك إس�بانيا، وأب�دى آرس�نال رغبة 
يف ضمه.وبحس�ب موق�ع »ديفينس�ا 
الن�ادي  ف�إن  اإلس�باني،  س�ينرتال« 

اللندن�ي س�يعلن رس�مًيا، اس�تعارة 
أوديجارد من ريال مدريد، لكن اإلعارة 
لن تتضم�ن بنًدا يتيح الرشاء بش�كل 
ثان�ي  أوديج�ارد  نهائي.وس�يكون 
الراحل�ن ع�ن الن�ادي امللك�ي، خالل 
املريكاتو الشتوي الحايل، بعد الرصبي 
لوكا يوفيتش، الذي أُعري إىل آينرتاخت 
أن  إىل  املوق�ع  فرانكفورت.وأش�ار 
العالق�ة الجيدة، التي تجمع آرس�نال 
بري�ال مدريد، كانت س�بًبا يف حس�م 

املفاوضات رسيًع�ا.وكان الجانرز قد 
حصلوا ع�ى داني س�يبايوس، معارا 
من املريينجي أيض�ا، يف صيف 2019، 
ملوسم واحد، قبل تمديد إلعارة ملوسم 
آخر يف صيف 2020.وأفاد »ديفينس�ا 
س�يدفع  آرس�نال  ب�أن  س�ينرتال« 
لري�ال مدريد مبلًغا، ي�رتاوح بن 1.5 
ومليوني يورو، بناًء عى عدد املباريات 
واألهداف والتمريرات الحاسمة لالعب 

النرويجي.

نادي  يخطط 
نة  شلو بر

الفرنيس  لعرض 
عثمان ديمبيل، جناح الفريق، للبيع 

خالل املريكاتو الصيفي املقبل، إذا لم يظهر والؤه 
»سبورت«  لصحيفة  الكتالوني.ووفًقا  للنادي 
مع  الفنية  قيمته  أظهر  ديمبيل  فإن  اإلسبانية، 
برشلونة يف الفرة األخرية، لكن األزمة حالًيا تتعلق 
الكتالوني.وأشارت  للنادي  التعاقدي  بالوضع 
تجديد  حاولت  برشلونة  يف  الرياضية  اإلدارة  إىل 
الالعب ووكيله  لكن  ديمبيل يف وقت سابق،  عقد 
لم يرغبا يف االستماع إىل أي عروض.وأوضحت أن 

ئيس  لر ا
لربشلونة  القرار الجديد  سيتخذ 

بشأن  لكن النهائي  ديمبيل،  وضع 
األخري  أرص  سيتم إذا  التجديد،  عدم  عىل 

حزيران بيعه يف الصيف املقبل قبل  يف  عقده  انتهاء 
الصحيفة  ديمبيل 2022.وقالت  إن  اإلسبانية، 

كان عىل أعتاب الرحيل عن برشلونة يف الصيف املايض صوب 
الرشاء،  أحقية  مع  اإلعارة  سبيل  عىل  يونايتد،  مانشسر 

لكن الصفقة انهارت يف اللحظات األخرية من املريكاتو.

أحد  ببقاء  يونايتد،  مانشسر  إدارة  تمسكت 
كافية  بمساحة  يحظون  ال  الذين  الفريق،  العبي 
للمشاركة يف املباريات هذا املوسم.ووفًقا لصحيفة 
عدة  عىل  حصل  يونايتد  مانشسر  فإن  »مريور«، 

خالل  بيك  دي  فان  دوني  الهولندي  إلعارة  عروض، 
مانشسر  إىل  بيك  دي  فان  الجاري.وانضم  الشهر 

يونايتد، يف الصيف املايض، قادًما من أياكس، مقابل 35 
مليون جنيه إسرليني، لكنه بالكاد يشارك يف املباريات.

وأشارت إىل أن مانشسر يونايتد رفض كل عروض إعارة 
ويرى  بطوالت،   3 يف  الفريق  ينافس  حيث  بيك،  دي  فان 
كل  جهود  إىل  بحاجة  أنه  سولسكاير  جونار  أوىل  املدرب 

أصيب  بيك  دي  فان  أن  أكدت  صحفية  تقارير  العب.وكانت 
إجراء  ورفض  يونايتد،  املان  يف  الحايل  وضعه  من  باإلحباط 

لقاءات تلفزيونية لهذا السبب.

قال حارس املرمى األسرايل مات رايان، إنه سعيد 
آرسنال، عىل سبيل  إىل  للغاية وفخور باالنضمام 

اإلعارة حتى نهاية املوسم الحايل.
الذي  برايتون  لنادي  عاًما(   28( رايان  ويلعب 

انضم إليه قادًما من فالنسيا يف 2017.
للفريق،  األساسية  التشكيلة  ضمن  رايان  وكان 
املوسم  يف  بوتر  جراهام  املدرب  استبعده  حتى 

املايض.
خالل  آرسنال  يشجع  دائما  كان  إنه  رايان  وقال 
سنوات الطفولة واملراهقة، ومن ثم فإن سعادته 

بهذه الفرصة ال توصف.
الرسمي  آرسنال  موقع  عرب  رايان  وأضاف 
»برصاحة ال أصدق.. أنا حًقا فخور بذلك. شعور 

عظيم يصعب وصفه بكلمات«.
يف  صغريًا  كنت  عندما  صباح  كل  »يف  وأوضح 
أسراليا، كنت استيقظ يف الرابعة صباًحا ملشاهدة 
ارتباطي  رغم  أوروبا  أبطال  دوري  مباريات 

باملدرسة ومثل هذه األمور يف هذا الوقت«.
أسراليا،  ملنتخب  األول  الحارس  هو  ورايان 
مع  آرسنال  يف  املرمى  حراسة  عىل  وسيتنافس 

بريند لينو.

برشلونة يفكر   بالتعاقد مع خوان بيرنات اليونايتد يرفض
 التخلي  عن فان دي بيك

الشعراوي،  ستيفان  بات 
ش�نهوا  ش�نجهاي  نج�م 
الصيني، عىل أعتاب العودة 
إىل ال�دوري اإليط�ايل، خ�الل 
الج�اي. الش�توي  املريكات�و 

ووفًقا لش�بكة »سكاي سبورت 
إيطاليا«، فإن الشعراوي سيجري 
الكش�ف الطبي يف روم�ا، قبل توقيع 

العقود مع الذئاب.
ورغ�م أن عق�د الش�عراوي مع ش�نجهاي 
ش�نهوا يمت�د إىل حزي�ران 2022، لكنه يحتوي 
ع�ىل بن�د يس�مح للجن�اح اإليط�ايل، بالرحيل يف 
العام الحايل.يذكر أن الش�عراوي انتقل من روما 
إىل ش�نجهاي ش�نهوا يف صي�ف 2019، نظري 16 
ملي�ون ي�ورو، كما س�بق ل�ه اللعب م�ع جنوى 
ومي�الن يف ال�دوري اإليط�ايل، كما مث�ل موناكو 
ملدة 6 أش�هر ع�ىل س�بيل اإلعارة.ويعان�ي روما 
حالًيا من أزمة تم�رد الالعبني عىل الجهاز الفني 
واإلدارة، بسبب رفضهم لطرد جيانلوكا جومبار، 

مدير الفريق السابق.

الشعراوي يقترب 
من العودة 

للكالتشيو

النادي الكتالوني يرغب ببيع ديمبلي

أوديجارد على اعتاب االنتقال الى االرسنال

رايان: ال أصدق 
انتقالي للمدفعجية

رسميا.. وولفرهامبتون يضم وليان جوزيه
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ابن زيدونالثقافـي

أْضَحى الّتنائي َبديالً عْن َتداِنيَنا

َوَناَب َعْن طيِب ُلْقياَنا تجافيَنا

أالّ َوَقد حاَن ُصبُح الَبنِي، َصّبَحنا

، َفَقاَم ِبَنا للَحنْيِ َناعِيَنا َحنْيٌ

أَنَّ الزَماَن الَّذي مازاَل ُيضِحُكنا

أُنساً ِبُقرِبِهُم َقد عاَد ُيبكينا

ُكّنا نرَى الَيأَس ُتْسلِينا َعوَاِرُضه،

َوَقْد َيِئْسَنا َفَما لليأِس ُيْغِريَنا

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

جربان خليل جربان 
األم ه�ي كل يشء يف هذه الحياة، هي التعزية يف الحزن 
والرج�اء يف اليأس والقوة يف الضعف. حني يس�تخفك 
الف�رح، ارجع إىل أعم�اق قلبك فرتى ان�ك يف الحقيقة 
تفرح بما كان يوماً مصدر حزنك وحني يغمرك الحزن 
تأمل قلبك من جديد فسرتى أنك يف الحقيقة تبكي مما 
كان يوم�اً مص�در بهجتك. يظل العالم عامل�اً ما تعلم، 
فإذا قال: علمت، فقد جهل. س�تبكي يوماً ما مما كان 
مصدر س�عادتك وبهجت�ك حني يغُمرك الح�زن، تأمل 
قلبك من جديد، فسرتى أنك يف الحقيقة تبكي مما كان 
يوما مص�در بهجتك. الحب كلمة من ن�ور خّطتها يد 
م�ن نور عىل صفحة م�ن نور. إن األي�دي التي تصنع 

أكاليل الشوك هي أفضل من األيدي الكسولة.

حميدان موظف 
عباس عجاج

ع�ىل الرغم م�ن كس�له املعت�اد فق�د كان 
متحمسا جدا للوظيفة الجديدة.للمرة األوىل 
أرى  صديق�ي يمتلك رغبة ش�ديدة بدخول 
مج�ال العمل.الصدم�ة كانت كب�رة، فقد 
اختار االنخراط يف سلك الداخلية، و تحديدا 

)رشطة األطفال ( عىل جهاز املوبايل.

سلب
احسان علي العارضي

كلما أردت أن أرس�م القت�ل والنار يف بلدي، 
يبك�ي القل�م قب�ي؛ م�ع ماذرف�ت مزجت 
الوان�ي، أغمضت عين�ي، أكملت لوحتي بال 

شخوص.!

ندامة
حفيظة بوعمامة

ق�رر أن يتغل�ب ع�ىل خجله، و يخ�رج من 
س�يارته التي قىض أياما، يراقبها من خلف 
زجاجها املظل�ل، فاجأها برغبته يف الزواج، 

فاجأه زوجها.

ذكرى
متولي محمد متولي

املرأة التي كانوا يجتمعون، ويجلسون عند 
قدميها؛ ويأكلون الش�هد م�ن صنع يديها؛ 
ل�م يح�اول أحده�م يوم�ا أن يخرجها من 

اإلطار املعلق فوق الجدار!

املراقب العراقي/ متابعة...
ت�درس وزارة الثقاف�ة والس�ياحة واآلثار 
إيجاد الهيكلية املناس�بة إلنش�اء صندوق 
)التنمي�ة الثقافي�ة(، مؤك�دًة مس�اعيها 
الحثيث�ة الع�ادة العم�ل بمنح�ة الكت�اب 
واملثقفني.وق�ال وكي�ل ال�وزارة الدكت�ور 
نوف�ل أبو رغيف : إنَّ ال�وزارة تتطلع لفتح 
باب الدعم من الجه�ات الخارجية ورجال 
األعمال واملؤسس�ات والفعاليات الثقافية 
والسياس�ية واالجتماعي�ة، مش�راً اىل أنَّ 
الحدي�ث ع�ن التنمي�ة الثقافي�ة ال يمكن 
أن يكون بمع�زٍل عن الوض�ع االقتصادي 
الذي تش�هده الب�الد بش�كٍل عاٍم.وبنيَّ أنَّ 
هناك س�ياقات متبعة يف الدول أن تحتفي 
بفت�ح الباب لقيام تل�ك العناوين املختلفة 
بدعم الثقافة والرتاث والس�ياحة واملعالم 
مقاب�ل حصولها عىل دعم معنوي من قبل 
الدول�ة، مؤك�دا ان ال�وزارة ت�درس ايجاد 
هيكلية مناس�بة إلنشاء )صندوق التنمية 
الثقافية( بع�د اقراره والتصويت عليه من 
قبل هيئ�ة الرأي يف ال�وزارة، وادرج ضمن 
الهيكلية الجديدة.وأكد أبو رغيف انه خالل 
املرحل�ة املقبلة يجب أن يرس�ل اىل مجلس 
الن�واب الق�راره، ووض�ع نظ�ام خ�اص 
لألش�خاص القائمني علي�ه، والذين يجب 
أن تك�ون لديه�م خصائ�ص ومواصفات 
إلغنائ�ه، منبهاً أنَّ هذا الصندوق س�يكون 
وس�يخضع  الوزي�ر  بمكت�ب  مرتبط�اً 
للس�ياقات القانوني�ة األخ�رى ، ويس�عى 
لدعم الفنانني واملثقفني والكتاب وغرهم.

الثقافة تدرس هيكلية إنشاء 
صندوق التنمية الثقافية 

املراقب العراقي / متابعة...
وبفهم ملعن�ى الفن يختلف بالطبع. 
فاألس�د صار حصاناً، والعدو صار 
فارس�اً، والحج�ر الصل�د تفتت إىل 
أل�وان تس�يل ع�ىل القم�اش. هذه 
االختالفات، مع اإلبقاء عىل االنتماء 
إىل  تحم�ل  األص�ل،  إىل  الش�كل  يف 
جمهور املتلقني رس�الة فيها تأكيد 
عىل أن الفن الحدي�ث تختلف دواله 
بالكام�ل، فهو يتج�ه أوالً إىل الفرد، 
ع�ىل  ويعم�ل  فردانيت�ه،  يحص�ن 
الحرية.  تأس�يس حضاري قوام�ه 
حت�ى األلوان تم توظيفها من خالل 
ه�ذه الرؤي�ة، فاألحمر ص�ار يمثل 
الش�هوة للحب بدالً م�ن التطلع إىل 
إفناء اآلخر، إنه أحم�ر بارد حيادي 
ليس حارا متطرف�اً، كما أنه يتفتح 
بق�در كبر م�ن الفطرة الس�ليمة، 
ال�روح املرح�ة الراقص�ة والقتالية 
ينقلها إلينا الفنان عن طريق األلوان 
الباذخة يف اللوحة، الرسج والرس�ن 

والعن�ان مزينة كأنم�ا بمجوهرات 
ع�روس، البهجة الطافحة يف رقصة 
الحصان تنقلنا إىل طقوس رشقية يف 
الدي�ن ويف الدنيا، ويف هذا كله رفض 
مني�ع لفوىض الح�رب الت�ي نراها 

مح�دودة جدا وتمثله�ا قطرة لعاب 
بيضاء كأنها توش�ك أن تسقط من 
ن�اب البهيمة التي تح�رس الفارس 
النائم، وهناك التفاتة كاملة للرأس 
والرقبة الجس�يمة إىل الخلف، حيث 
الجه�ة الت�ي يحيطن�ا منه�ا العدو 
الغ�ادر. ال�ر ح�ني يك�ون مبتذال 
يكون بصورة ع�دو تقوم قوته عىل 

فعل الغدر.
تق�ل قيمة األف�كار القتالية ش�يئا 
وت�كاد  الجم�ال،  بوج�ه  فش�يئا 
ف�م  يف  القلي�ل  األبي�ض  تختف�ي. 
الحص�ان املفت�وح املتأهب للصياح 

والح�رب كأنما ال وج�ود له، تطغى 
علي�ه اللمس�ات البي�ض يف األن�ف 
الجس�يمة.  والرقب�ة  والوجن�ة 
الف�ارس نائم، لكنه لي�س موهون 
العزيم�ة، والحرك�ة يف الش�فتني ال 
يجيدها غر العاش�ق، باإلضافة إىل 
لطخة األخ�ر يف القدمني. الرمال 
الصف�ر تب�ني يف اللوح�ة وال تب�ني، 
القم�ر ونجوم�ه الالمع�ة يب�ني وال 
يب�ني، وكذل�ك الظ�ل األس�ود الذي 
يلقيه الس�يف والرتس ع�ىل الرمل. 
ال يه�م م�ن ال�ذي ينت�ر، الع�دو 
املختف�ي أم الف�ارس املس�رتيح يف 
إغفاءته املنتش�ية بالوج�ود، األهم 
يف األم�ر ه�و أن الحص�ان أدى دور 
الح�ارس يف اللوحة بنجاح، مش�هد 
نق�رتب في�ه من نص�ب أس�د بابل 
الش�هر، الحارس األب�دي للمملكة 
القائم�ة يف أحالم كل منا، ذلك القدر 
 - امل�ايض  املس�تعاد م�ن  الرهي�ب 
والذي بال سبب معروف - لم يوهب 
لنا. يكش�ف العبيدي لن�ا يف اللوحة 
حقيق�ة مغايرة: بات ق�در الفارس 
اآلن مختلفاً، فال أسد هناك وال عدو 
يتحط�م ب�ني الرباثن، ولك�ن حافرا 
صلبا مساملا وسعيدا يؤدي رقصته، 
يدوس العش�ب أو السجادات فقط، 
ويح�رس يف الوقت نفس�ه الجندي 

الغايف عىل أرض املعركة.

»الحصان والفارس« ألوان باذخة كرفض لفوضى الحرب
يف لوحت��ه التي أطلق عليها اس��م »الحصان 
والف��ارس« يح��اول عام��ر العبي��دي إدراك 
العال��م بعيني فن��ان يبتعد آالف الس��نوات 

عن النحات البابيل.

المباشرة بإعادة تأهيل المسرح البابلي 
املراقب العراقي/متابعة...

أعل�ن مفت�ش آثار وت�راث بابل 
قحط�ان عب�اس ع�ن مب�ارشة 
الحكومة املحلية وكادر مفتشية 
آثار وت�راث بابل بإع�ادة تأهيل 
املرسح البابي حس�ب الضوابط 
املعتمدة من قب�ل الهئية العامة 

لالٓثار والرتاث.
واوض�ح عب���اس أن التأهي�ل 
ش�مل صيان�ة خش�بة امل�رسح 
واملرافق  الرٔييس�ية  واملقص�ورة 

العامة املحيطة باملرسح.
وق�ال عب�اس أن امل�روع ياتي 
ضم�ن مش�اريع باب�ل عاصمة 
العراق الحضاري�ة والذي يهدف 
اىل إظه�ار مدين�ة باب�ل االٔثرية 
بأجم�ل وأبهى صورة ملا تحتويه 
املدين�ة م������ن إرث حضاري 

كبر .

قصص قصيرة جدا 

املراقب العراقي/ متابعة...
ص�در ع�ن دار س�امح للن�ر يف الس�ويد ديوان 
»الطي�ور تفقد بوصلتها« للش�اعر الفلس�طيني 
أحمد نجم. يتضمن الديوان قصائد كتبها الشاعر 
خالل السنوات املاضية، وكان قد نر بعضها عىل 
صفحته الخاصة عىل موقع التواصل االجتماعي 
فيس�بوك، ويف مدّونات أخرى. وقصائد نجم التي 
ضمه�ا هذا الكت�اب يغلب عليها الهّم اإلنس�اني، 

وهي عامرة بالُحَب لإلنسان واملكان.
اإلنس�ان املقَتل�ع من مكان�ه وزمان�ه واملهاجر 

كطائر فقد بوصلته. والطائر/اإلنس�ان هذا، وإن 
حّط وألقى عصا الرتحال � ش�ماالً بارداً يف غالب 
األحي�ان � يظّل أس�ر الحنني إىل امل�كان � مكانه 
األول؛ مكان الطفولة والشمس والبحر الزبرجدّي 
وس�ور املدينة/الحلم املفقود، أو عّكا التي ُسلبت 
وم�ا يش�بهها من م�دن عربي�ة عديدة، م�ا تزال 

تتفّكك وتتداعى الواحدة تلو األخرى.
من قصيدة أجنحة مائية:

ب�اُب َيجوُب الَبس�يَطة / َعىل أَْجِنَح�ٍة ماِئيَّة  الضَّ
ُمْش�َبٌع  الَه�واُء  ِعن�اٍق /  َواألَْرُض يف  �ماُء  السَّ  /
بالتَّْحريِض / َع�ىل الُحبَّ / َوُمْش�َبٌع ِبالتَّْحريِض 
/ َعىل الَغْزِو / يف األلِْفيَّة األوىل / ُس�ُفُن الفاْيِكْنغ 
/ َتْس�َتِعدُّ لالنطالق / إلح�دى َغَزواِتها الدََّمِويَّة / 
�ماِل / كان�وا فاِتحنَي / َيْبَحثوَن  الالِجئوَن إىِل الشَّ
يف / األَلِْفيَّ�ِة الّثاِنَي�ة / َعْن ياَس�مينِهم / يف ُجُزٍر 
يوُر َتْفِق�ُد بوَصلََتها / َبْع�َد الِْتحاِم  َمْنِفيَّ�ة / الطُّ
�ماِء ِباألَْرِض / يف ُمغاَم�َرٍة عاِطِفّية / ُغزاٌة  / السَّ
َوالِجئ�وَن / لَْم َنْق�رَأْ َجِيداً / َرس�اِئَل النَّْحِل / إىِل 

الزُّهوِر الرَبِّية
ول�د الش�اعر أحم�د نج�م يف الجلي�ل يف ش�مال 
فلس�طني لوالدين م�ن صفورّية. أنهى دراس�ته 

الثانوية يف النارصة عام 1976.
ويف عام 1980، س�اقه القدر إىل الس�ويد ليلتحق 
بكلية تدريب املعلمني يف س�توكهولم، حيث أنهى 

دراسته وتخّرج معلّما عام 1985.
ثّم أكم�ل تعليم�ه يف جامعة س�توكهولم، وعمل 
من�ذ ذل�ك الح�ني مدرس�ا يف م�دارس العاصم�ة 

ستوكهولم.

 »الطيور تفقد بوصلتها« اإلنسان 
المقَتلع من مكانه وزمانه

 »المغول التركيبة الدينية والسياسية«إمبراطورية حكمت على مدى قرن 
محمود الهاشمي 

لم تزل الدراسات والبحوث التي كتبت 
ع�ن )املغول( بعيدة ع�ن حقيقة هذه 
األمة الت�ي يف لحظة اجتاح�ت العالم 
واستطاعت ان تفرض سيطرتها عىل 
مساحة واسعة منه حتى قيل )نصف 
العال�م ( امت�دت من املحي�ط الهادي 
حتى البحر األبيض املتوس�ط ،وتحت 
حكوم�ة وإدارة واح�دة خ�الل القرن 

السابع والثامن الهجري .
عني�ت  الت�ي  الكتاب�ات  اغل�ب  إن 
بإمرباطورية املغول ركزت عىل جانب 
القتل واإلرهاب والهدم والتدمر ،وهي 
وان كان�ت حقائق ،فتلك س�مة عامة 
ألعمالهم الحربية لكن احدا لم يتطرق 
إىل إن ه�ذه اإلمرباطورية التي حكمت 
عىل م�دى ق�رن م�ن الزمن ،عاش�ت 
األمم الت�ي وقعت تحت ن�ر احتاللها 
به�ا  اصطدم�ت  خاص�ة  ظ�روف  يف 

الحضارات وتنافست يف بعدها الديني 
والثقايف والفك�ري ،وكيف كان للقادة 
املغول األث�ر يف صناعة ه�ذا )الصدام 
( الحض�اري ،وهم يتنقل�ون من دين 
آلخ�ر ،وم�ن عقيدة ألخ�رى ،وما دور 
األمم األخ�رى يف هذا ال�راع وإنتاج 
تجرب�ة جدي�دة اجتمع�ت يف بوتقتها 
الحضارة الصينية واملغولية واإليرانية 
والعربية ،وأخذت األديان أبعادا أخرى 
مثل )الياس�ية( ديانة املغول والبوذية 
واليهودي�ة  واإلس�المية  واملس�يحية 
،وكي�ف كانت قوة الدين اإلس�المي يف 
الثبات والديموم�ة ومواجهة كل هذه 

التحديات .
ان كت�اب املغ�ول )الرتكيب�ة الديني�ة 
والسياس�ية ( ملؤلفت�ه الربوفيس�ورة 
ش�رين بيان�ي بح�ق م�ن املؤلف�ات 
الن�ادرة لش�خصية  اختصت بالعر 
الكت�ب  العدي�د م�ن  والف�ت  املغ�ويل 

م�ن  الع�رات  واع�دت  واملؤلف�ات 
الدراس�ات يف ه�ذا املضم�ار ،ولي�س 
غريب�ا عنه�ا ذل�ك وهي س�ليلة أرسة 
عريق�ة كان لوالده�ا األثر  يف إنش�اء 
بع�ض الجامع�ات والكلي�ات يف إيران 
،كم�ا إنها نال�ت ش�هادتها الدكتوراه 
بالتاري�خ م�ن جامعة الس�وربون يف 
فرنس�ا ،وبات�ت كتاباتها ودراس�اتها 

مراجع مهمة لطلبة العلم واملعرفة .
كما ال يفوتنا أن نعرتف بالجهد الكبر 
ال�ذي بذل�ه الدكت�ور نص�ر الكعب�ي 
رئي�س املرك�ز األكاديم�ي لألبحاث يف 
املتابع�ة واإلرشاف إلص�دار أكث�ر من 
)250( كتاب�ا ع�ن ذات املرك�ز ،ومن 
بينها الكتاب الذي عرّفنا به ،والتقدير 
الكبر ملرتج�م الكتاب عن الفارس�ية 
األستاذ س�يف عي ،فقد طالعنا كتابا 
ال تتحس�س ق�ط ان�ك تطال�ع كتاب�ا 

مرتجما .

»رسائل رطبة« الموت على قوارب الهجرة برحلة 
البحث عن لجوء إنساني في الغرب

حرك الكاتب شخصياته ضمن فضاء روائي متنوع 

املراقب العراقي / املحرر الثقايف...
ي�رى الكات�ب والناق�د مهدي ع�ي أزبني 
ان رواية  »رس�ائل رطب�ة« للروائي نبيل 
جمي�ل تتناول موضوع�ا مهما هو املوت 
عىل ق�وارب الهجرة يف رحل�ة البحث عن 

لجوء انساني يف الغرب.  
وق�ال أزب�ني يف ق�راءة نقدية خ�ص بها 
رواي�ة  :امت�ازت  العراق�ي(  )املراق�ب 
)رس�ائل رطبة( تتن�اول موضوعا مهما 
ه�و املوت عىل ق�وارب الهج�رة يف رحلة 
البح�ث ع�ن لج�وء انس�اني يف الغ�رب، 
بإتقان اللعبة الرسدية، فقد اعتمدت عىل 
صوت )خالد( الس�ارد الرئي�س، متبادالً 
الدور يف بعض املواضع مع )عائشة( عرب 
الرسائل املتواصلة بينهما، التي اشتغلت 
ع�ىل تواري�خ مختلف�ة، متماش�ية م�ع 
املتوافر من وس�ائل االتص�ال، فقد بدأت 
ورقي�ة وتحول�ت إىل نصية عرب الش�بكة 
العنكبوتية وقد حرك الراوي ش�خصياته 
ضم�ن فض�اء روائ�ي اتص�ف بالتنوع، 
وتس�اوق مع م�ا دار من أح�داث منوعة 

مستوعًبا الشخصيات وتفاعل معها. 
 واض�اف :قد تق�ارب دالل�ة النهاية مع 
ما تعنيه مف�ردة الخاتمة، هذا ما يوحي 
به االس�تخدام اللغوي، فتكون إحداهما 
مرادفة لألخرى؛ لكنهما غر متطابقتني. 
أم�ا يف التنظ�ر ال�رسدي فق�د اختلفت 
اآلراء، واتفقت عىل وجود انزياح باملعنى، 
وان هن�اك فرًق�ا يف توظيفهما، فالنهاية 

اس�تقرار  تعن�ي  اإلجرائ�ي  باملصطل�ح 
متوالي�ة امللفوظات، وتوق�ف التفاعل ملا 
بعد هذه املفردة، وتكفي عملية التسارد 
إىل حدود مفردة )النهاية( أو )انتهت(أما 
الخاتمة فت�ؤدي مهمة النهاية من حيث 
توق�ف الكتلة اللغوية، وخفوت األصوات 
املتواصل�ة الت�ي تطلقها الح�روف؛ لكن 
رنينها يبقى مس�تمرًا يف ذهنية املتلقي، 
متح�والً إىل تفاعالت تتصادى بعد الفراغ 
م�ن الق�راءة، إذ يتواص�ل التفاع�ل من 

خ�الل االنفت�اح ع�ىل تأوي�الت متعددة، 
ويبدأ املتلقي بافرتاض متون مكملة تمأل 
الفراغات وما سكت عنه النص، وتسلط 
املعتم�ة، ه�ذا  الزواي�ا  اإلض�اءات ع�ىل 
التفاعل يف�ي إىل إغناء عملي�ة التنافذ 
اإلمتاعي، واكتشاف معطيات أكثر متعة 

من مقاصد النص. 
يف  الخاتم�ة  رضورة  :تتجس�د  وتاب�ع 
ح�رص الروائي ع�ىل تركي�ز األحداث يف 
اتج�اه محط�ة النهاية، إذ تع�د الخاتمة 
إس�رتاتيجية ُتلقي بكل ثقلها عىل النص، 
وه�ي مفه�وم إجرائي يمكن بواس�طته 
اش�تغال  مس�تويات  بع�ض  تعي�ني 
س�واء  النهاي�ة،  وعالم�ات  م�ؤرشات، 
عىل املس�توى املادي املحس�وس، أو عىل 
املس�توى التأوي�ي الحديس غ�ر املبارش 
)أش�هبون، 2013م:236( وتعّد الخاتمة 
موضًع�ا ُيفرتض أن تكتمل فيه األحداث، 
ويس�دل الس�تار عىل مجرياته�ا، ويغلق 
نظام اإلش�ارات وتكتمل رسالة الروائي، 
فتك�ون الجزء األخر من ن�صّ ما، يذكر 
في�ه آخ�ر تط�ورات األح�داث يف العم�ل 
1984م:  واملهن�دس،  )وهب�ة،  الروائ�ي 
156(، فهن�اك نصوص لها بدايات ولكن 
لي�س له�ا نهاي�ات، إنم�ا له�ا خواتي�م 
تغل�ق الن��ص وال تغل�ق اش�ت����غاله 
ف�����ي ذه�����ن املتلق�����ي، وق�د 
تك�ون الخاتم�ة محوًرا أو ب�ؤرة تتجمع 
حوله�ا أو فيه�ا معظ�م عن�ارص العمل 

واس�تطرد  1986م:212(.  )بح�راوي، 
:وق�د ح�ّول بع�ض الكت�اب الخاتمة إىل 
النهاي�ة املفتوحة، متذرع�ني بأن الحياة 
ال نهاي�ة له�ا، والرواي�ة مج�رَّد صفحة 
م�ن كتاب الحي�اة، والخاتم�ة املفتوحة 
تظ�ل مرع�ة ع�ىل احتم�االت متعددة 
لذا يقوى التش�ويق ويش�ارك القارئ يف 
التألي�ف من خالل تص�ور النهايات التي 
ترضي�ه )زيتون�ي، 2002م:85(.  ولفت 
اىل ان يف )رس�ائل رطب�ة(؛ وضع الكاتب 
يف الصفحة )235( عنواًنا فرعيًّا وس�مه 
ب� )نهاية( وتحتها الرتقيم )29(، يتناول 
النقل�ة النوعية التي اتفق عليها أصدقاء 
الفي�س الثالثة )حاتم وقي�ر وخالد(، 
كما ش�مل عنوان )نهاية( القسم املرقم 
ب� )50(، وفيه يراف�ق املتلقي األصدقاء 
الثالث�ة يف بحثهم عن ط�رق عبور تركيا 
والوصول إىل بغيتهم )أملانيا أو النمس�ا( 

ويطلعن�ا الس�ارد ع�ىل تفاصي�ل اليوم 
األخر للعبور إىل الجانب اليوناني، مدّوًنا 
ذلك من منتص�ف الصفحة )245( حتى 
أن  وبع�د   .)249( الصفح�ة  منتص�ف 
ف�رش أوراقه يقول/ ]الي�وم هو األخر، 
عند منتصف الليلة س�نعرب البحر، يقول 
امله�رب أننا س�نعرب إىل جزيرة )خيوس( 
ألنه�ا األق�رب، وفيه�ا مراك�ز تس�جيل 
الالجئني... س�وف يهتم�ون بكم، ثم يتم 
نقلكم إىل مراكز اس�تقبال الالجئني، بعد 

تحقيق بسيط يتم قبولكم[249-245 
وأوض�ح ان الكات�ب يرس�م يف تضاعيف 
الح�روف امللهوفة خارطة طريق، ويعدد 
لنا كل املحط�ات والنقاط التي تقتضيها 
رحلة الخالص مع توقيتاتها وأهم أماكن 
التق�اط األنف�اس، م�ع ذك�ر العناوي�ن 
واألس�ماء لج�زر وق�رى وم�دن وحت�ى 
الفن�ادق... ويخت�م ال�راوي مخطوطته 

يف املقط�ع رقم )51( بأس�طره الس�بعة 
التي تبدأ ب� ]أنا اآلن يف أواخر شهر أيلول 
2015[، وينتهي ب� ]ب�دأ الحلم بالنمو.. 
والليلة س�يكتمل[ ص249  فها هو اآلن 
يتلمس حلمه ويشارف عىل تحقيقه، ألنه 
سيتجه بعد ساعات إىل جزيرة )خيوس( 
اليوناني�ة التي س�تكون خطوتهم األوىل 

لالنطالق عىل مسار مرتجى.  
وأش�ار اىل إن الخط�اب توق�ف م�ع بدء 
عملي�ة الهروب/ الخالص وتحقيق طلب 
اللج�وء اإلنس�اني، ونح�ن علمن�ا من�ذ 
انطالق املتون أن ما لدينا هي مخطوطة 
لرج�ل مي�ت أو مذكرات تعود لش�خص 
وه�ذه  جث�ة،  الس�واحل  خف�ر  أنق�ذه 
املخطوط�ة إحدى متعلقات�ه ومحفوظة 
يف )س�رتة نجاته(إذن ما الداعي إلعالمنا 
بمس�ار رحيلهم نحو الخالص؟  ،وجدت 
يف هذه اإلزاحة لعبة تقنية ابتكرها العقل 
الباطن للكات�ب، أو أنها حدثت بقصدية 
من�ه، وه�ذه التقنية اش�تغلت عىل زمن 
خارج س�ياق ال�رسد، وملّح�ت إىل وجود 
زم�ن افرتايض، وهو زم�ن ضائع كان ال 
ب�ّد أن يمر به خالد وصديق�اه للعبور إىل 
ضفة الحلم، وتحقيق الخالص من واقع 
طارد لإلنس�ان ويهدد وج�وده إىل فضاء 
رحي�ب يحاف�ظ ع�ىل اإلنس�ان كقيم�ة 
كربى، وينبغي أن يعيش يف بيئة صديقة، 
تسعى لتحقيق رغباته ومتطلبات الحياة 

الكمالية. 

نبيل جميلمهدي علي ازبين
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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

صنع في العراق

باتت أمنيات عودة املنتج املحيل إىل السوق العراقية 
قريبة من التحقيق بعد س�عي وزارة الصناعة اىل 
اع�ادة تأهيل املعام�ل املتوقف�ة وتحديث خطوط 
االنتاج يف املعامل االخرى اىل جانب توجه الحكومة 
لدع�م القطاع الخ�اص خصوص�ا الصناعي ، ويف 
اتج�اه آخر فإن خ�راء يف االقتص�اد ال يتفاءلون 
يف إمكانية تحقيق عملي�ة إحياء الصناعة املحلية 
وألس�باب متع�ددة من بينه�ا قل�ة التخصيصات 

املالية وبنية االقتصاد العراقي املركزي.
املتحدث الرس�مي باس�م وزارة الصناعة مرتىض 
الصايف ق�ال: إن »ال�وزارة لديها عزيم�ة وإرصار 
بتحقي�ق هذا الحل�م وأنها ب�ارشت بتنفيذ بعض 
الخطوات ضمن الخطة الس�نوية التي أخذت عىل 
عاتقها النهوض بالصناعة الوطنية تحت ش�عار 

)صنع يف العراق( ».
وأض�اف أن »وزي�ر الصناعة منهل عزي�ز الخباز 
ق�دم إىل رئيس الوزراء خط�ة للنهوض بالصناعة 
الوطني�ة وه�ي عملية توأم�ة بني القط�اع العام 
والخ�اص والقط�اع املختلط التي يج�ب أن تعمل 
بروح الفريق الواحد للنهوض بالصناعة الوطنية«، 
مبيناً أن »معامل ومصانع الوزارة توقفت ألسباب 
عديدة منها ق�دم معداتها وتدمريه�ا وتحطيمها 
م�ن عصاب�ات داع�ش اإلرهابية يف املناط�ق التي 
س�يطر عليه�ا اىل جانب وج�ود مع�دات ومكائن 
عديم�ة الج�دوى منه�ا ، م�ا أدى إىل وضع خطة 
للنه�وض بهذه الصناعة فضالً عن انفتاح الحدود 
عىل مرصعيها بعد عملي�ات التحرير وعدم العمل 
بضوابط التقييس والسيطرة النوعية وعدم وجود 
التعرف�ة الجمركية م�ا أدى إىل دخ�ول الكثري من 
الس�لع إىل العراق م�ن دون رقابة وفحص وفرض 
رضائ�ب نتج عن ذلك توق�ف املعامل الصناعية يف 
القطاع العام والخاص لعدم قدرتها عىل منافس�ة 

السلع املستوردة الرخيصة«.
وتابع الصايف أن »الحكومة حاليا اتخذت إجراءات 
عديدة منها مس�ك الح�دود ،وال نقول مئة باملائة، 
لكن هنالك إجراءات للسيطرة عليها وكذلك عملية 
التعريفة الجمركي�ة وأيضا اعادة العمل بضوابط 
التقييس والس�يطرة النوعية ،م�ا أدى إىل نهوض 
الصناعيني العراقيني م�ن القطاع العام والخاص 

لتش�غيل املعام�ل املتوقفة بس�بب الظروف 
السابقة ».

وأوضح الناطق باسم الصناعة أن »الوزارة تمتلك 
29 تش�كيال عاما وأربع هيئات ،وهذه التشكيالت 
ال�� 29 تمتل�ك 285 مصنعا، واملتوق�ف منها هو 
83 مصنع�ا وه�ذه املصان�ع املتوقف�ة ه�ي التي 
وضع�ت لها خط�ة ،كذل�ك املعامل املنتج�ة أيضا 
وضع�ت لها خطة ،وخطته�ا كانت هي تطويرها 
وزي�ادة طاقته�ا اإلنتاجي�ة وتحدي�ث خطوطها 
ضمن التكنولوجيا الحديث�ة ،أما املعامل املتوقفة 
فتم وضع خط�ة متكونة من ث�الث مراحل وهي 
متوس�طة امل�دى وقصرية امل�دى وطويل�ة املدى , 
وضم�ن الخطة الت�ي بارشنا بها وه�ي »قصرية 
امل�دى« ،فت�م املب�ارشة به�ذه الخطة من الش�هر 
الس�ابع للسنة املاضية وستس�تمر ملدة سنة وتم 
خالل االش�هر الس�تة املاضية افتتاح 12 مصنعاً 
،واملصانع متنوعة ويف جميع محافظات العراق ». 
وأشار اىل أن »الحكومة والوزارات متعاونة يف هذا 
املجال ،وهناك مخاطبات واجتماعات مس�تمرة, 
وحالي�اً القط�اع العام والخاص ت�م منحه الكثري 
من التس�هيالت ،منها النف�ط والكهرباء والحدود 
والتعرف�ة والرضائب واإلعفاءات الجمركية ،ليس 

%100 ولكن بشكل تدريجي وتصعيدي«.
 وأك�د أن »الخطة تتضمن تش�غيل األيدي العاملة 
واملعام�ل  للمصان�ع  الخط�وط  ع�دد  وزي�ادة 
النس�يجية والغذائي�ة والكهربائية وأن�واع أخرى 
،ما يؤدي إىل تش�غيل الخريجني ،وكذلك العاطلون 
عن العمل ،وهناك مشاريع ضخمة سيتم إعالنها 
قريباً منها م�روع النراس يف محافظة البرصة 
وه�ذا امل�روع س�يقيض ع�ىل البطال�ة يف ه�ذه 
املحافظ�ة واملحافظ�ات املج�اورة« .ويجد بعض 
الخ�راء االقتصادي�ني أن هن�اك صعوب�ات جمة 

تعرتض عودة املعامل العراقية املتهالكة  .
واوض�ح الخب�ري االقتص�ادي من�ار العبي�دي أن 
»التخطيط املوج�ود يف القطاع العام ال يمكنه من 
دخول  املنافس�ة إىل الس�وق العراقي�ة إضافة إىل 
عامل البحث والتطوير وهو األهم ،وكذلك العامل 
الثال�ث وهو أن اغلب العامل�ني أصبحت أعمارهم 

كبرية وتم ترحيل عدد كبري من ذوي الخرات ».

تابع�ت )اوراق  املراق�ب ( حرك�ة املواطن�ني 
يف منطق�ة الب�اب الرق�ي بع�د يوم�ني م�ن 
الط�ريان  س�احة  يف  االرهابي�ني  التفجريي�ن 
واللذي�ن أس�فرا ع�ن استش�هاد 32 مواطن�اً 
واصابة أكثر م�ن 110 آخرين.وتظهر الصور 
ع�ودة الحي�اة اىل طبيعته�ا يف املنطق�ة الت�ي 
ش�هدت حركة لتبض�ع املواطنني يف االس�واق 
وانس�يابية يف س�ري املركب�ات وس�ط 
اج�راءات اتخذتها القوات 

االمنية.

انطالقاً من حرصها عىل تقديم 
العراقي�ة،  الس�وق  يخ�دم  م�ا 
أقام�ت غرف�ة تجارة بغ�داد حف�اًل لتكريم 
التج�ار املميزين من رجال وس�يدات أعمال 
ع�ىل قاعة ص�الح الدين يف فندق فلس�طني 
التج�ارة،  وزارة  م�ع  بالتنس�يق  مردي�ان 
ممث�اًل  التج�ارة  وزي�ر  وكي�ل  وبحض�ور 
عن رئي�س ال�وزراء، فضالً ع�ن أكاديميني 
واقتصادي�ني وباحث�ني ومندوب�ي الدوائ�ر 

املعنية.
وق�ال وكي�ل وزارة التجارة غس�ان فرحان 
حميد: إن« وزارة التجارة تؤمن بأن الوضع 
الخ�اص  بالقط�اع  إال  يق�وم  ال  العراق�ي 
،واليوم نك�رم نخبة من التج�ار املتميزين، 
كما يتج�ه القطاع الخاص ل�كل املنتظمني 
يف الغ�رف التجارية عىل قدر من االس�تعداد 
لدعم القط�اع الخاص؛ بغي�ة تحقيق كافة 
الخدمات وتلبية حاج�ات البلد وبناء قاعدة 
»وزارة  أن  اىل  مش�رياً  قوي�ة«  اساس�ية 
التج�ارة تتطلع اىل دع�م وتنمي�ة الوزارات 
وتقديم التس�هيالت لرجال االعمال وحماية 

املستهلك«.
ب�دوره، أكد مدير عام دائرة القطاع الخاص 
يف وزارة التجارة رياض فاخر الهاش�مي أن 
»وزارة التج�ارة تعم�ل عىل دع�م الركات 
االس�تثمارية وتقدي�م التس�هيالت املمكنة 
حس�ب اختصاصها، مثل تس�هيل تس�جيل 
ال�ركات ومن�ح اج�ازة االس�ترياد س�واء 
مع�دات او غريه�ا الت�ي تخ�ص املش�اريع 
االس�تثمارية« موضحا أن »الركة العامة 
لالسواق املركزية مؤسس�ة بموجب قانون 
الركات العامة، وقد أحيلت بعض االسواق 
اىل االس�تثمار، وحاليا الوزارة يف طور اكمال 

االجراءات بفتح هذه املراكز«.
وأض�اف أن »وزارة التج�ارة مس�ؤولة عن 
نظ�ام التوزي�ع الع�ام للم�واد الغذائي�ة يف 
التمويني�ة،  البطاق�ة  الع�راق ع�ر نظ�ام 
وهو يس�اعد عىل اس�تقرار أس�عار الس�لع 
الغذائية االساسية، ودائرة الرقابة التجارية 
واملالية لديها تنس�يق م�ع مديرية الجريمة 
االقتصادي�ة يف م�ا يخ�ص مراقب�ة امل�واد 

والسلع يف االسواق املحلية«.  
اىل ذل�ك ق�ال مدير اتح�اد الغ�رف التجارية 
العراقي�ة عبد الرزاق الزه�ريي: إن »االتحاد 
ل�كل  مظل�ة  تش�كل  اقتصادي�ة  منظم�ة 
الغ�رف لتنظي�م ش�ؤونها وارس�اء دعائ�م 
اس�رتاتيجية تعاون مع الحكومة من خالل 
تذويب العقب�ات وتعدي�ل القوانني وتنظيم 
عمل التجارة يف الع�راق« منوهاً بأن »غرفة 
تج�ارة بغ�داد ترع�ى تجار بغ�داد حرصيا، 
وان القوان�ني املوجودة ومن ضمنها املادتني 
25و26 من الدستور لم توضحا دور القطاع 
الخاص العراقي، وإنما أعطتا الحكومة حق 
استثمار أموالها يف قطاعات أخرى، والعراق 
الي�وم بأم�س الحاج�ة اىل تري�ع قان�ون 
جديد ينظم العم�ل، ويحدد ما هو االقتصاد 
بالضب�ط، فهل هو اقتص�اد ريعي ام حر ام 

شمويل؟«.
وتاب�ع أن�ه »عندم�ا ينظ�م عم�ل االقتصاد 
تنظيماً سليماً يعطي للقطاع الخاص دوراً، 
واالتح�اد عم�ل ع�ىل تعديل قان�ون القطاع 
الخاص، مركزاً عىل املشاركة بني القطاعني 
الع�ام والخاص« مبين�اً أن »يف أزمة كورونا 
كان للتاج�ر العراق�ي دور كب�ري برغم غلق 
املنافذ واالسترياد ولكنه أبى عىل حاله إال أن 
يكون التاج�ر املتميز يف توفري املواد الغذائية 

للمواطن ومن دون أي زيادة يف األسعار«.
من جانبه أش�ار رئيس غرف�ة تجارة بغداد 
فراس الحمدان�ي اىل أن »غرفة تجارة بغداد 
دأبت عىل التنس�يق الحقيق�ي مع الحكومة 
لرتشيح الركات الرائدة واملتميزة بعطائها 
من أجل رفد االقتصاد الوطني بأهم الركات 
ودعمه، وبالتايل النهوض والخروج من هذه 
االزم�ة« الفت�ًا اىل أن »هناك معاي�ري أعدتها 
لجنة مختصة يف غرفة تجارة بغداد، لتأشري 
ال�ركات املتمي�زة وف�ق آلي�ة ذات طاب�ع 
اكاديمي متط�ور؛ واخت�ارت االفضل، التي 
بلغ�ت مائة وثمانني رشك�ة ورجل اعمال«.

ونوه اىل أن�ه »يف االيام املقبلة س�تكون لدى 
الغرف�ة رس�الة لتعري�ف الحكوم�ة والدول 
الصديقة املج�اورة بالتاجر العراقي« مؤكدا 
أن »فتح افاق جديدة م�ع الحكومة ووزارة 
التج�ارة س�وف يأت�ي بم�ردودات ايجابية 
للتعاون املشرتك بني القطاع الخاص والعام 

من خالل غرفة تجارة بغداد«. 
مدي�رة املرصف الدويل االس�المي املهندس�ة 
س�هى الكفائي ذك�رت أن »القطاع الخاص 
قادر ع�ىل أن ينجز ويبدع لكن لالس�ف هذا 
القط�اع محج�م بقوانني ال تدعم�ه« مبينة 
أن »الرملان إذا أقر اتفاقية الراكة فس�وف 
تجع�ل هذه االتفاقية التج�ار أصحاب قدرة 
وبإمكانات التكنولوجيا الحديثة وبخراتهم 
وأموالهم يدخلون عىل وزارات الدولة لتكون 
رشاك�ة يف ما بينهم ،وه�ذه الراكة تضمن 

حقوقه�م، وهذه االتفاقية تق�ول إن الدولة 
لديها إمكانات لكنها عاجزة عن التش�غيل، 
والجميع يتمنى أن تقر اتفاقية الراكة وال 

تؤجل من عام اىل آخر«.
مدير إحدى الركات املهندس االستش�اري 
قحطان عدنان عبد االمري أوضح أنه »لالسف 
اليوج�د دعم حقيق�ي للقط�اع الخاص ألن 
التعليم�ات الت�ي تعم�ل به�ا دوائ�ر الدولة 
تحد م�ن عملية التعاون املثم�ر بني القطاع 
الخاص والدولة وأغلب العراقيل التي تحجم 
القط�اع الخاص وتج�ره أن يتجه اىل طرق 

غري رسمية بسبب هذه التعليمات ».
ويف ذات الس�ياق ق�ال مدير رشك�ة خاصة 
عائ�ل كري�م الش�مري: »نح�ن م�ن التجار 
القدماء ،ما يقارب النص�ف قرن من العمل 
التج�اري، ولدين�ا خ�رة يف قواعد وأس�س 
التج�ارة لذلك تم تكريمنا م�ن غرفة تجارة 
بغداد«، داعياً »البنك املركزي اىل دعم الغرفة 

ملا تشكله من أهمية لالقتصاد العراقي«.
وب�ني نائ�ب رئي�س غرف�ة تج�ارة بغ�داد 
املهندس رعد كاظ�م املالكي: أنه »تم انتقاء 
وتكري�م التجار، فخالل ازم�ة كورونا كانوا 
ملتزمني جدا بعدم رفع االس�عار والتزامهم 
بغرفة تجارة بغداد بتجديد الهوية وهم من 
التجار املتعاونني وامللتزمني بقواعد التجارة 
وعدم استغالل أي ظرف طارئ يمر به البلد 
الحساس�هم باملواطن ابن بلدهم ،فبناًء عىل 

ذلك تم تكريمهم وتمييزهم عن الباقني«.
رشكات  إلح�دى  التج�اري  املدي�ر  وش�دد 
االتصاالت سيف الدين حازم عىل أن »السوق 
العراقي يش�كل هدفاً خ�الل املرحلة املقبلة 
واالنتق�ال اىل جي�ل جدي�د م�ن االتص�االت 
)الفور جي( اىل ذلك قال: »الس�وق العراقي 
مهم؛ ألنه  تج�اري ، ونحن يف انتقال ملرحلة 
التط�ور  بفض�ل  وه�ذا  الرقمي�ة  التج�ارة 
نس�تحصل  س�وف  وبعده�ا  والتحدي�ث 

موافقات ويتم اطالق الخدمات قريبا«.

يف بي�ت متواض�ع صغ�ري يقع يف 
أطراف محافظة النجف األرشف 
، تسكن الطفلة زينب ذات العر 
س�نوات، التي لم تعش طفولتها 
كبقية أقرانها من األطفال بسبب 
إصابته�ا برسط�ان ال�دم ال�ذي 
س�لب منه�ا صحته�ا وأرغمه�ا 
مرك�ز   مراجع�ة  ع�ىل  وذويه�ا 
الف�رات األوس�ط ل�أورام لتلقي 
العالج أمالً باكتساب الشفاء من 

هذا املرض املزمن. 
وعن حالة الطفة زينب قالت 
والدته�ا إنه »بعد تش�خيص 
األطب�اء لحال�ة ابنتها تبني 
بم�رض  مصاب�ة  أنه�ا 
رسطان الدم  )اللوكيميا( 
، م�ا جعلها أم�ام واقع 
جدي�د ل�م تك�ن تعل�م 
الصغ�رية  ابنته�ا  أن 
س�تواجهه يوم�اً من 

األيام ».
زين�ب  أم  وش�كت 

الع�الج  تكالي�ف  »ارتف�اع 
املؤسس�ات  األدوي�ة يف  وش�ح بع�ض 

ع�ىل  يرغمه�م  ،م�ا  الحكومي�ة  الصحي�ة 
رشاء تل�ك األدوية من الصيدلي�ات الخاصة 
وبأس�عار مرتفعة تفوق قدرته�م املادية«، 
مشرية إىل أن »الفاتورة األوىل للعالج كلفتهم 
مبلغ خمسمئة ألف دينار ،ناهيك عن ارتفاع 
أجور التحاليل الطبية التي تصل اىل أكثر من 

سبعني ألف دينار للتحليل الواحد« .
 وطالب�ت أم زين�ب »الجه�ات الحكومي�ة 
املعني�ة بتوف�ري العالجات مل�رىض الرسطان 
وتخصيص رواتب لهم من أجل مس�اعدتهم 

عىل مواجهة هذا املرض املتعب«.
املواطن هاشم عيل من محافظة املثنى تحدث 
ه�و اآلخر »ع�ن معاناة كبرية خ�الل رحلة 
العالج حيث يج�ره مرض ابنته اىل مراجعة 

الفرات  مركز 
س�ط  و أل ا
يف  ل�أورام 
محافظة النجف 
أسبوعياً  األرشف 
إلعطائه�ا الجرعة 

قب�ل االشعاعية  املق�ررة م�ن 
الطبيب املعالج األمر الذي يحمله والعديد من 
ذوي امل�رىض من أبن�اء محافظته مزيداً من 
العبء والتعب واملش�قة بس�بب عدم وجود 
مرك�ز متخصص للعالج يف املثنى«، داعياً إىل 
» إنش�اء مركز خاص باألمراض الرسطانية 
يف محافظة املثنى التي قدمت مئات الشهداء 
من أج�ل الوطن ،وهو أقل اس�تحقاق يقدم 

لها إلنصاف أبنائها املضحني«.  
م�ن جهته أك�د »مدي�ر عام صح�ة النجف 
األرشف الدكت�ور رضوان الكندي أن س�بب 
م�رىض  بع�الج  الخاص�ة  األدوي�ة  نق�ص 
الرسطان إىل شح األموال املخصصة من قبل 

وزارة املالية لهذا الغرض وسط ازدياد أعداد 
املراجعني للمركز الوحيد يف الفرات األوسط« 
، مبين�ا أن »هن�اك عق�وداً موقع�ة من قبل 
وزارة الصح�ة لتوفري األدوي�ة للمصابني إالاّ 
أن شح التخصيصات املالية حال دون توفري 

العالج يف الوقت املناسب«.

بعد أيام من الفاجعة 

تجار ورجال أعمال يدعون إلى تفعيل دور القطاع الخاص 

اجساد يحرقها المرض و االشعة و الفواتير
االحد  24 كانون الثاين  2021   العدد  2509  السنة الحادية عشرة

»اوراق المراقب « ترصد حركة المواطنين في الباب الشرقي

ارتفاع تكاليف العالج وشح بعض 

األدوية في المؤسسات الصحية 

الحكومية ،ما يرغمهم على شراء تلك 

األدوية من الصيدليات الخاصة وبأسعار 

مرتفعة تفوق قدرتهم المادية
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اهضم يش حمايضه بوابضات املنطقه الخضراء الن  
ارواح  سضاكنيها اعضز مضن شضباب العضراق الذين  
يتسضاقطون مثل اوراق الشجر ودمائهم اصبحت 
عىل الشضوارع يوميضا يفجع اب وقلضب ام بولدها 
الذيضن  اتعبهم  الدهر والفقضر حتى يكرب وبعدها 
يذهضب  للرتاب يف ريعان شضبابه ملاذا اوالد الفقراء 
يدفعضون رضيبضه ارواحهم ودمائهم لفشضل هذه 
الحكومضة واوالد املسضؤولني بالخضارج يتنعمون 
بخضر العضراق بضدول اوربيضه ومضدارس اجنبيضة 
يتعلمضون بها وباموال الشضعب..  وابنضاء الفقراء 

يداوي جراحه بمضرارة العيش والفقضر واملرض.. 
ايضن تذهبون من عذاب الضمضر مالذي قدمتموه 
للشضعب عىل طضوال هذه السضنني.. شضعب فقر 
مرض.. مجاعة.. نضزوح قتل تهجر واليوم املوت 
يالحق العراقيني بكل سضاعه ولحظه وبدون ذنب  
اصبضح املواطن العراقي رخيص وكل يوم نايحات 
وحزن بكل بيت شضخلفتوا للشضعب كل يوم يذبح 
ويقتل الشضباب بدم بضارد الله اكرب ايضن تذهبون 

غضب الله  ..            * نسيم محمد عيل                                                        

#معلومات_خطرية_عن_فاجع�ة_
الطريان

ابو عيل البرصي قائد خلية الصقور 
االس�تخبارية اه�م قائ�د يف العراق 
مئ�ات اآلالف من الخالي�ا اإلرهابية 
ت�م تفكيكه�ا وإلق�اء القبض عىل 
كبار قادة تنظي�م داعش .. راجعوا 
عزي�زي  وش�اهد  الخلي�ة  س�جل 
تع�رض  الت�ي  الربام�ج  املتاب�ع 
عم�ل   .. واعرتافته�م  االرهابي�ن 
جه�از الصق�ور اهم م�ن مكافحة 
اإلرهاب واملؤسسات اآلمنية جميعا 
باع�رتاف كبار املس�ؤولن األمنين 
يتح�دث  أمريك�ي  تقري�ر  وهن�اك 
ع�ن دور وامكانية خلي�ة الصقور 
االستخبارية يف مطاردة االرهابين 
بغ�داد  يف  العملي�ات  وانخف�اض 
واملحافظات للسنوات االخرية يؤكد 
كش�ف  يف  االبط�ال  الصق�ور  دور 

العمليات اإلجرامية.....

امر إعف�اء ابو عيل الب�رصي يؤكد 
بالدليل مخط�ط الكاظمي لتفكيك 
املؤسس�ة األمني�ة وتفكي�ك خلي�ة 
 .. خارجي�ة  لحس�ابات  الصق�ور 
ومؤرش خطري يؤك�د معرفة القائد 
الع�ام للق�وات املس�لحة م�ن هي 
الجه�ة الت�ي نفذت عملية س�احة 

الطريان
بعد ما قدمت الخلية وقيادة عمليات 
بغداد املنفذ س�عودي الجنسية جاء 
من طريق النقل االمن او ما يسمى 
يف  ملتنفذي�ن  السياس�ية  التغطي�ة 

الدولة متورطن بالجريمة
مخط�ط اإلفالس واالنهي�ار االمني 
واض�ح بقي�ادة خارجي�ة وتنفي�ذ 

عراقي
_ ن لربمل�ا ا _ ين ا _ م د قا _ لخطر ا #

والشعب

       * عمار الجبوري

وجهضت األجهضزة األمنيضة يف البضرة، 
بغلق سضوق الجمعضة الشضعبي الواقع 
وسضط املدينضة أمضام مرتاديضه، والذي 
يشضهد اكتظاظضاً كبراً سضيما يوم غد 

الجمعة.
وذكرت مصادر أمنيضة إن هذا التوجيه 
يأتضي كإجضراء احضرتازي  وذلضك بعضد 
الخرق األمني الذي سضجل يف العاصمة 
بغضداد، ويهضدف ملنع تجمضع املواطنني 
لحمايتهم، سضيما وان السضوق يشضهد 
اكتظاظضا كبراً جداً تصضل ذروته وقت 

الظهر.
القضوات  اسضتنفرت  ويف وقضت سضابق 
األمنيضة يف محافظات كربالء املقدسضة 
والديوانية واملثنى بعد االعتداء اإلرهابي 
الضذي وقضع يف العاصمضة بغضداد اليوم 
الخميس والذي أسضفر عن سقوط 32 

شهيداً و 110 جريحاً.

شضكا مواطنضون من سضكنة 
التجارية يف  العشضار  منطقة 
البضرة مضن تراكضم كميات 
كبضرة من القمامضة وتكدس 
برك واسعة من مياه الرف 
الصحضي بالقرب من سضوق 
ومسضتوصفها  الخضضارة 

املجاور.
وقالضوا يف شضكوى وردت لض) 
املراقضب و النضاس ( ان انهم 
يعانضون منضذ سضنوات مضن 
هضذه الظاهضرة التضي تحتاج 
مضن  وتنظيضف  متابعضة  اىل 
قبضل الجهضات املختصة كون 
املنطقضة مالصقضة إلحد اكرب 

اسواق محافظة البرة.
اطفالهضم  ان  اىل  واشضاروا 
وكبار السضن منهضم كثرا ما 
يتعرضون اىل امراض تتسبب 
املنتضرة  الحضرات  بهضا 
اآلسضنة  املسضتتنقعات  يف 

والنفايات.

وفروا االمن للمواطن بدل اغالق االسواق

إىل محافظ ذي قار املحرتم ناظم الوائيل 
بخصضوص اسضعار االمبرللمولضدات االهليضه بالكتاب 
الصادر 1/11/2020 من سيادتكم والسعر املخصص 
هو اربعة االف دينار إىل شضهر آذار الثالث..ان أصحاب 
املولدات االهليه يف ناحية الفضلية لم يلتزمو بالتسعرة 
املخصصة وابتزاز املواطنني بسضتة االف دينار و يدعي  
كل أصحضاب املولدات ان التسضعره الجديده جائت من 

املحافظ وعدم االلتزام بالتشضغيل.

تظاهرات  عقب  ناشدمواطنون   
قضاء  مستشفى  بتعزيز  لهم، 
البرة  جنوب  أقىص  الواقع  الفاو 
نتيجة  الطبية  االختصاصات  بجميع 
إىل مستشفيات  الذهاب  إىل  اضطرارهم 
للحاالت  سيما  الخصيب  أبي  قضاء 

الطارئة أو حاالت الوالدة.
مدير  اعلن   املناشدات   لتلك  ونتيجة   
محافظة  جنوب  الفاو  مستشفى 
رفد  عن  سلطان  حاجم  اسعد  البرة 
االختصاصات  بجميع  املستشفى 
الطبية حالياً إضافة إىل رفدها باألطباء 

املقيمني التي كانت تفتقر لتلك الكوادر، 
من  يعانون  القضاء  أهايل  كان  والتي 
الوضع  أن  إال  الطبي فيه،  الواقع  تردي 

حالياً بدأ يتطور يف تقديم الخدمات.
وقال سضلطان، إن املستشفى تم توفر 
كافضة األجهضزة التضي يحتضاج إليها من 
أجهزة مختربية وأجهزة سضونار تعمل 
عىل مدار السضاعة وأجهزة أشضعة نوع 

»فيليبس«.
مضيفضاً أن صحضة البضرة خصصضت 
خط لنقضل األطباء املنسضبني من مركز 
املحافظة إىل املستشضفى يف قضاء الفاو 

وبالعكضس فضالً عن تخصيص سضكن 
داخل املستشفى لألطباء الخافرين.

وفيما يتعلق بأجراء فحص الضPCR بني 
سضلطان إن مضا مخصص للمستشضفى 
150 مسحة لفحص املشتبه بإصابتهم 
بكورونا أو أي شضخص يرغضب بأجراء 
ملتزمضة  املستشضفى  وإدارة  الفحضص 
العضدد بصضورة يوميضة،  بأجضراء هضذا 
خصصضت  املستشضفى  أن  موضحضاً 
ردهة عضزل خاصضة داخل املستشضفى 
ملعالجضة املصابني بكورونا يف حال كانوا 

يحتاجون إىل رقود يف املستشفى.

عدم االلتزام بالتسعيرة 

ماذا يعني بقاء الخونة وإعفاء الشرفاء ؟!

طالبت مديري�ة مجاري الديوانية الجهات 
التش�غيلية  املوازن�ة  باط�الق  املركزي�ة 
بشكل ش�هري لصيانة ش�بكات املجاري 
واالليات الخدمية.وقال مدير عام املديرية 
حيدر امليايل إن مج�اري املحافظة بحاجة 
اىل مع�دات وتجهي�زات الس�المة املهني�ة 
للعاملن لحمايتهم من الغازات الس�امة، 
مش�ريا اىل ان�ه بحال�ة ع�دم اط�الق هذه 
املوازنة الش�غيلية سيكون لها تاثري سلبي 

عىل عمل املديرية.

نظمت دائرة صحة واسط حملة توعوية 
واس�عة يف االماكن العام�ة حول ظاهرة 
اط�الق العي�ارات النارية العش�وائية يف 
املناس�بات االجتماعي�ة بقض�اء الح�ي 
جنوب مرك�ز املحافظة بعد أن ش�هدت 
الس�نوات األخ�رية وق�وع العدي�د م�ن 
الوفي�ات واإلصاب�ات ج�راء إصابته�م 
األف�راح  يف  طائش�ة  ناري�ة  بعي�ارات 

واملناسبات اإلجتماعية.
وقالت الدائرة يف بيان تس�لمت ) املراقب 
و الناس ( نس�خة منه ان الحملة نفذت 
من قبل وحدة تعزيز الصحة وبالتعاون 
مع وحدة االعالم يف قطاع الحي للرعاية 
الصحي�ة االولي�ة ملعالجة تل�ك الظاهرة 
يف  ثقافي�ة  ج�ذور  ذات  تعت�رب  والت�ي 
املجتم�ع  وال ت�زال مس�تمرة عىل الرغم 
الت�ي  واملب�ادرات  التحذي�رات  كل  م�ن 

تطلقها وزارة الصحة.

السيد امني بغداد املحرتم 
تحية و تقدير 

تعضال اىل اطضراف بغضداد الشضمالية وبالخصوص 
منطقة سضبع البور املنكوبة املظلومة ام الشهداء 
التضي قدمت ما قدمت من  القرابني واعطت الدماء 
الزكية الطاهرة منذ بدء االرهاب يف العراق .. لرتى 

االهمال وفقدان الخدمات االساسية .. 

                          * كرار املالكي

»سبع البور« المنكوبة المظلومة

مطالبات باطالق الموازنة التشغيلية

رئيضس  دولضة  سضيادة  اوالً: 
الوزراء انت شضخص مسضر 

وغر مخر .
ثانيضاً :فقضط اريضد ان اعرف 
الذين تمتلكهم  املستشضارين 
ماكنتك االعالمية والسياسية 

واالمنية ماهو  دورهم .
ثالثا :ً املقرتحات

مفاصضل  1-هيكلضه 
االسضتخبارات وجعضل الرجل 

املناسب باملكان املناسب
2- هيكلضة جهضاز املخابرات 
واالجهضزة  الوطنضي  واالمضن 
الرسيضة جميعها الن ال فائدة 

منهم.
3- فتح دورات للخريجني من 
حملضة البكلوريوس والدبلوم 
وادخالهضم  رتضب  ومنحهضم 
وامنيضة  اسضتخبارية  دورات 
مفاصضل  يف  وزجهضم  بحتضه 
الوطني  واالمن  االستخبارات 
واملخابضرات وابعاد املتحزبني 

من االجهزة انفه الذكر الذين 
جاءت بهم احزابهم.

٤- احالضة الضبضاط من رتبة 
عقيد فما فوق اجباري لعدم 
وجضود مضالك والتخلضص من 
الرتهضل الوظيفي يف الداخلية 
االمنيضة  واالجهضزة  والدفضاع 

االخرى.
يف  جديضدة  دمضاء  ضضخ   -5
الحساسضة  االمنية  االجهضزة 
من خالل كل منتسضبيهم من 
الحاصلضني عضىل  الخريجضني 

الدبلوم كأقل تقدير
٦- ابعاد املؤسسة االمنية من 
السياسضية وتغر  املهاتضرات 
االنتمضاء  حسضب  املناصضب 

الحزبي والطائفي.
٧- اعلم تمام العلم انه كاعد 
اصفط بكيفي وما راح يصر 
اي تغر يذكر والحمد لله عىل 

هاي النعمة

            * أحمد محسن

مقترحات لحقن دماء االبرياء

مناشدات لتوفير االختصاصات

مخاطر اطالق النار العشوائي 

عندما يبتىل الوطن بالحرب ينادون الفقراء ليدافعوا عنه!
وعندما تنتهي الحرب ينادون األغنياء ليتقاسموا الغنائم!

يف وطننا تمتلئ صدور الفقراء بالرصاص و الشضايا !
و تمتلئ بطون الخونة باألموال!

و يموت من ال يستحق املوت عىل يد من ال يستحقون الحياة!
الفقراء هم ضحية كل الحروب!! .

اللهم ارحم  ش�هدائنا و اس�كنهم فسيح جناتك و الهم اهلهم 
و ذويهم الصرب و الس�لوان  وشايف جرحانا انك سميع قدير و 

باالجابة جدير .

                                               * حسن عيل

بطاقة تعزية من مواطن لعوائل الشهداء

السالم عليكم مناشدة نرجو منكم توفري حاويات 
يف منطق�ة بغ�داد الجديدة ح�ي الخلي�ج ال توجد 
حاويات مرتية يف الشارع شارع ١٣ محلة ٧٢٥وال 
ق�رب املحالت راج�ن تزويدنا بها حي�ث يتم رمي 

النفايات رمي عشوائي وشكرا

               *عبد الخاني النصرياوي

جددت الحكومة املحلية يف واسط 
مطالبته�ا إىل الحكوم�ة املركزية 
مس�تحقات  رصف  ب�رورة 
الصيف�ي  للموس�م  الفالح�ن 
امل�ايض والبالغ�ة أكثر م�ن 165 

مليار دينار.
كما اشار املحافظ محمد املياحي 
يف ترصي�ح اىل أن هن�اك أكثر من 
12 ألف فالح يف واسط يعاني من 
عدم وصول املياه إىل املزارع بسبب 
نقص تجهيز الطاقة الكهربائية، 
الفتا يف الوقت ذاته إىل أن مجموع 
مس�تحقات الفالح�ن للموس�م 

الس�ابق تجاوزت ال��365 مليار 
تم رصف 200 ملي�ار منها فقط 
وما تبقى منها سيش�كل مشكلة 
بالنس�بة للمزارعن بس�بب عدم 
إمكانيته�م االس�تمرار يف تغطية 
نفقات املوس�م الزراعي الشتوي 

الحايل.
الجمعي�ات  اتح�اد  أن  يذك�ر 
الفالحية يف واسط طالب يف وقت 
س�ابق ألكث�ر من م�رة برورة 
الت�ي  املس�تحقات  ه�ذه  رصف 
لوق�ت  الفالح�ن  ع�ن  تأخ�رت 

طويل.

املثن�ى أحمد  طال�ب محاف�ظ 
منفي، بوض�ع الرشكة املنفذة 
األملان�ي  املستش�فى  مل�رشوع 
400 رسير يف مدينة الس�ماوة 
الس�وداء وسحب  القائمة  عىل 

العمل منها بأرسع وقت.
وذك�ر منف�ي يف بي�ان تلقت) 
املراق�ب و الناس( نس�خة منه 
الحكومة  أنه خاط�ب رس�ميا 
املركزي�ة لس�حب العم�ل م�ن 
امل�رشوع  واحال�ة  الرشك�ة 

ع�ىل  الق�درة  لديه�ا  لرشك�ة 
التنفيذ. وكانت  وزارة الصحة، 
ق�د أعلنت الش�هر امل�ايض  ان 
م�رشوع  يف  اإلنج�از  نس�ب 
 400 املستش�فى االملاني سعة 
رسي�ر يف الس�ماوة وصل�ت إىل 
الرشك�ة  دع�ت  فيم�ا   ،26%
املنف�ذة لترسي�ع وت�رية العمل 
م�ن خ�الل معالج�ة املش�اكل 
الفنية واالدارية وزيادة نس�بة 

العمالة يف موقع العمل.

واسط تجدد مطالبتها بصرف مستحقات الفالحين للموسم الصيفي الماضي

المثنى تطالب بوضع شركة منفذة على القائمة السوداء

السالم عليكم 
ممك�ن نعرف مت�ى تكتمل اعمال 
املجاري عىل الش�ارع الع�ام امام 
العمل  منطق�ة الفضيلي�ة حي�ث 
به�ا من�ذ س�نن طويل�ة االتعس 
الروائ�ح الكريهة ألتي تصدر منها 
خصوص�ا أنها مب�ارشة امام باب 
اعدادي�ة صناع�ة املش�تل و حيث 
تالل االتربة املتجاوزة عىل الشارع 
الع�ام ... ش�كرا لس�عة صدرك�م 

وفقكم الله.

             * حسن صادق 

محل�ة 805  ح�ي العام�ل.
الشعبي  بالس�وق  مايسمى 
الذي  ه�و عبارةعن محالت 
بنيت يف وسط الشارع وعىل 

االرصفةبنيت محالت ..
لس�ري  طري�ق  يبق�ى  ول�م 

الناس.

    * سارةاحمد

متى تكتمل المجاري ؟

مواطنون يشكون تكدس القمامة والمياه اآلسنة

كل شيء ارتفع سعره مع الدوالر ..
 اال ارواح ابناء العراق اصبحت برخص التراب
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اين نرمي النفايات ؟

نحن بانتظار الوفاء بالعهد..
بسم الله الرحمن الرحيم

ابيِريِي�َن يفيِ  يَِذا َعاَه�ُدواْ َوالصَّ �ْم إ )َوالُْموُف�وَن بيَِعْهديِهيِ
َن الَْبأْسيِ أُولَ�ئيَِك الَّذيِيَن َصَدُقوا  اء َوحيِ َّ الَْبأَْساء والرَّ

َوأُولَ�ئيَِك ُهُم الُْمتَُّقوَن(
                                                          صدق الله العظيم

نحن بانتظار الوفاء بالعهد..
#معتصمي_العلوم_السياسيه #البوابةرقم5

  

                               * رانيا الشمري

السوق الشعبي 
في حي العامل

صيد العدسة
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تط�ور رشكة آب�ل نظ�ارة ال�رأس للواق�ع االفرتايض 
تتضم�ن تصميًم�ا من القماش ومروحة وس�عرًا 
باهًظ�ا، لك�ن النم�وذج األويل واج�ه العدي�د 
من عقب�ات التطوي�ر، وكان ل�دى الرشكة 
توقع�ات مبيعات متحفظ�ة، مما يوضح 
م�دى صعوبة تقديم ه�ذه التكنولوجيا 
االس�تهالكية الناش�ئة إىل الجماهري.
وكال�ة  وأف�ادت 
بلومربج أن نظارة 
األوىل  ال�رأس 
للواقع  آب�ل  من 
االف�رتايض ق�د 

يتم إطالقها يف أق�رب وقت ممكن يف عام 2022 بصفتها 
جه�اًزا مس�تقاًل يعمل من خ�الل البطاري�ات، عىل غرار 

.2 Oculus Quest
وتعرض نظارة الرأس بصفتها جهاز واقع افرتايض بيئة 
رقمية ثالثية األبعاد ش�املة لأللعاب ومشاهدة الفيديو 
والتواصل، وس�تكون وظيفة الواقع املعزز، والقدرة عىل 
تراك�ب الص�ور واملعلوم�ات ع�ىل طريقة ع�رض العالم 

الحقيقي، محدودة بدرجة أكرب.
وتخطط آب�ل إلطالق املنتج يف أقرب وق�ت ممكن بحلول 
ع�ام 2022، وذل�ك ملواجه�ة Oculus م�ن فيس�بوك و 
PlayStation VR من س�وني.وال تتطلع آبل هذه املرة إىل 
إنشاء تجربة تش�به تجربتها فيما يخص آيفون لنظارة 

ال�رأس األوىل له�ا، وبداًل من ذلك تس�عى الرشكة إىل بناء 
منت�ج متط�ور متخصص م�ن ش�أنه إع�داد املطورين 
الخارجي�ني واملس�تهلكني لنظ�ارات الواق�ع االف�رتايض 

األكثر شيوًعا.
وتش�ري الخطط إىل أن النظارة األوىل من آبل ستكون أغىل 
بكثري من نظرياتها املنافس�ة، التي ت�رتاوح تكلفتها بني 

300 و 900 دوالر.
ويعتق�د بع�ض املطلع�ني عىل آب�ل أن الرشكة ق�د تبيع 
نظارة واحدة فقط يومًيا لكل متجر بيع بالتجزئة، ولدى 
آب�ل ما يقرب م�ن 500 متج�ر، ووفًقا لهذا الس�يناريو، 
ستكون املبيعات السنوية أكثر بقليل من 180 ألف وحدة 

– باستثناء قنوات البيع األخرى.

تس�تعد رشكة SpaceX إلطالق أحد صواريخها لنقل مجموعة 
م�ن األقم�ار الصناعية الصغ�رية إىل الفضاء يوم الس�بت 

املواف�ق 23 كان�ون الثاني، وم�ن املق�رر أن تقلع رحلة 
ص�اروخ فالكون 9 ع�ىل مرحلتني م�ن مجمع اإلطالق 
الفضائي 40 يف محطة كيب كانافريال للقوة الفضائية 

يف فلوريدا.
كما أنه من املتوقع اإلقالع خالل نافذة مدتها س�اعة 
واحدة تفتح يف الس�اعة 9:40 صباًحا، بتوقيت رشق 

الواليات املتحدة )1440 بتوقيت جرينتش(.
ووفق�ا ملا ذكره موقع »space« األمريكي، س�تطفو 
ف�وق منصة اإلطالق التي يبل�غ ارتفاعها 230 قدًما 
)70 م�رًتا( ع�رشات األقم�ار الصناعية، م�ن مهمة 

مخصصة ملشاركة الرحالت.
 ،1-Transporter باس�م  املع�روف  الص�اروخ  وه�ذا 

س�يقوم أيًض�ا بنق�ل 10 م�ن أقم�ار Starlink الخاص�ة 
بالرشك�ة إىل الفض�اء وإيداعه�ا يف مدار قطب�ي، وهو األول 

للشبكة املتنامية من األقمار الصناعية ذات النطاق العريض. 
 SuperDove وتشمل الحموالت األخرى 48 قمراً صناعياً من نوع

لرصد األرض للكوكب، وأقمار نانوية صغرية تس�مى »تشاريل« ل� 
Aurora Insight.وستتمكن من مشاهدة حدث اإلطالق مبارشة هنا 
وعىل الصفحة الرئيس�ية ملوق�ع ProfoundSpace.org، أو يمكنك 
املش�اهدة مبارشًة من SpaceX قبل حوايل 15 دقيقة من اإلقالع. 

 ،SpaceX �ويمث�ل إطالق الس�بت املهمة الثالثة يف ع�ام 2021 ل
والثانية يف يومني فقط من ساحل فلوريدا الفضائي. 

وأطلق�ت الرشكة املصنعة للصواري�خ ومقرها كاليفورنيا 
صاروخ فالكون 9 مختلًفا يف رحلة قياسية يوم األربعاء 

)20 يناي�ر( إليص�ال مجموع�ة كاملة م�ن 60 قمراً 
صناعياً من ستارلينك إىل املدار.

وم�ن املتوق�ع أن تهب�ط املرحل�ة األوىل م�ن 
صاروخ ترانسبورتر -1 فالكون 9 عىل متن 

س�فينة SpaceX الت�ي تنتظ�ر يف املحيط 
األطليس.

SpaceX تطلق عشرات األقمار 
الصناعية في رحلة فضائية

إنتل تحقق 20 مليار دوالر في ربع سنة

اتخذ مط�ورو لعبة Fortnite الش�هرية 
إج�راءات قانوني�ة ضد جوج�ل وأبل يف 
اململك�ة املتحدة، حي�ث اتهمت الرشكة 
املط�ورة للعب�ة Epic Games، عمالقة 
التكنولوجي�ا بخ�رق قواع�د املنافس�ة 
Fortnite م�ن متاج�ر  أزال�وا  أن  بع�د 
وكان�ت  به�م،  الخاص�ة  التطبيق�ات 
املشكلة التي تس�ببت يف عمليات اإلزالة 
تتعل�ق بخي�ارات الدف�ع داخ�ل اللعبة، 

وتق�ول رشكت�ى جوج�ل وأب�ل يف ه�ذا 
الش�أن، إنها انتهكت الرشوط واألحكام 

الخاصة بهما.
ووفقا مل�ا ذكرته صحيف�ة »دييل ميل« 
الربيطانية، ليس�ت ه�ذه هي املرة األوىل 
الت�ي تس�عى فيه�ا Fortnite إىل اتخاذ 
إج�راء قانون�ي ضد أب�ل وجوجل، ففي 
الع�ام املايض رفعت دعوى قضائية ضد 
الرشكات يف محكم�ة أمريكية، مطالبًة 

بإصدار أوامر قضائية من ش�أنها إنهاء 
العديد من ممارسات الرشكات املتعلقة 

بمتاجر التطبيقات الخاصة بها.
وتع�د Fortnite ه�ي واحدة من أش�هر 
األلعاب يف العالم، لك�ن تمت إزالتها من 
 Google متج�ر تطبيقات أب�ل ومتج�ر

Play يف العام املايض.
ق�راًرا  التكنولوجي�ا  عمالق�ة  واتخ�ذ 
 Epic أضاف�ت  أن  بع�د  اللعب�ة  بإزال�ة 
Games خي�اًرا جديًدا للدفع، ما يس�مح 
للمستخدمني برشاء عنارص داخل اللعبة 
مبارشًة منهم بدالً من اس�تخدام أنظمة 
الدف�ع الخاص�ة برشك�ة أب�ل وجوجل، 
وه�و أمر قال�ت الرشكت�ان إن�ه ينتهك 
قواعدهما.وجادل�ت Epic Games ب�أن 
هذا النظام غري عادل ومضاد للمنافسة، 
حي�ث تحصل أب�ل وجوجل ع�ىل عمولة 
تصل إىل 30% عىل املعامالت التي تتم من 
خالل أنظمتها.وقال�ت Epic Games يف 
بيان له�ا: »نعتقد أن ه�ذه حجة مهمة 
يج�ب تقديمه�ا نيابة عن املس�تهلكني 
واملطوري�ن يف اململك�ة املتح�دة وح�ول 
العال�م الذين تأثروا بإس�اءة اس�تخدام 

جوجل وأبل للقوة السوقية«. 

كش�فت رشكة إنتل ع�ن نتائجه�ا املالية 
للرب�ع الراب�ع واألخري م�ن الع�ام املايض 
2020 معلن�ة تحقيقها إي�رادات إجمالية 
بلغت 20 ملي�ار دوالر أمريكي؛ حيث كان 
لقط�اع الحواس�يب ال�دور األك�رب يف هذه 
الزي�ادة الت�ي تخط�ت توقع�ات الرشك�ة 
بمقدار 2.6 مليار دوالر أمريكي.وارتفعت 
إيرادات إنتل يف قطاع الحواس�يب بنس�بة 
33% باملقارن�ة مع نف�س الفرتة من العام 
املايض؛ حيث نمت مبيع�ات أجهزة النوت 
 Intel’s بوك بنسبة 30% فيما بلغت إيرادات

Client Computing Group ذراع الرشكة 
أمريك�ي  دوالر  ملي�ار   10.9 للمنتج�ات 
بارتف�اع 9% باملقارن�ة مع الع�ام املايض.
وتع�د املبيعات الت�ي حققته�ا الرشكة يف 
لالرتف�اع  باإلضاف�ة  الحواس�يب  قط�اع 
املفاجئ يف إيرادات قط�اع تقنيات القيادة 
الذاتية “Mobileye” كان لهما جل األثر يف 
تخطيها س�قف توقعاتها املس�بقة ب�2.6 
مليار دوالر.فيم�ا بلغ صايف أرباح الرشكة 
يف ه�ذا الرب�ع 5.9 ملي�ار دوالر أمريك�ي؛ 
وهو فعلًيا أقل 1% من العام املايض و%15 

من الع�ام الس�ابق 2019؛ وهن�ا نتحدث 
عن إجم�ايل إي�رادات الرب�ع باملقارنة مع 
السنوات الس�ابقة وليس إيرادات األقسام 
املفصل�ة أعاله.أما بالنس�بة مل�ا هو قادم 
لم تبدي الرشك�ة كامل تفاصيل توقعاتها 
املالي�ة للعام الج�اري 2021 مؤجلة إياها 
 Pat حت�ى  ت�ويل املدي�ر التنفي�ذي الجديد
Gelsinger زم�ام األم�ور يف فرباير املقبل؛ 
فيما اقترص التوقع املسبق عىل الربع األول 
فق�ط بتقدير إيرادات بقراب�ة 17.5 مليار 

دوالر أمريكي.

مطورو لعبة »Fortnite« يتخذون إجراءات قانونية ضد شركتين عمالقتين

Lenovo تستعد إلطالق أنحف حواسبها 
تس�تعد رشك�ة Lenovo قب�ل نهاية الش�هر 
 Titanium ThinkPad X1 الج�اري إلط�الق
Yoga ال�ذي يعترب أنحف حواس�بها املحمولة 

وأكثرها تطورا.
وحص�ل الحاس�ب الجدي�د عىل هي�كل متني 
مصنوع من األولومينيوم يزن نحو 1.5 كلغ، 

سماكته 11.5 ملم فقط.
وزود الجهاز بشاش�ة بمق�اس 13.5 بوصة، 
تع�ادل  عرضه�ا  ودق�ة   ،»3:2« أبعاده�ا 
)1504/2256( بيكس�ل، ومعدل س�طوعها 
 Dolby  450 ش�معة/م، ومدعوم�ة بتقنيات
Vision،  يمك�ن تدويره�ا بزاوية 360 درجة 
لتتحول إىل شاشة كشاشة الحاسب اللوحي.
ويضم�ن األداء املمتاز لهذا الحاس�ب معالج 

vPro Intel Core i7 م�ن الجي�ل الح�ادي 
 ،5G عرش يمّكنه من العمل مع شبكات

 Intel رس�وميات  ومعال�ج 
وذواكر   ،Iris Xe

ل  وص�و
عشوائي 

 LPDDR4x
بحجم 16 غيغابايت، 

 2.M وق�رص تخزين داخ�يل 

PCIe بسعة 1 تريابايت.
وم�ن املف�رتض أن يط�رح ه�ذا الحاس�ب يف 
األس�واق العاملي�ة قب�ل نهاية يناي�ر الجاري 

بسعر 1899 دوالرا تقريبا.

طرح�ت مايكروس�وفت تحديًث�ا 
جدي�ًدا ملتصف�ح مايكروس�وفت 
Edge، حي�ث يعمل التحديث عىل 
نق�ل متصف�ح Edge إىل اإلصدار 
88 ويتضمن ميزات مثل منش�ئ 
كلم�ات امل�رور ومراقب�ة كلمات 
موق�ع  واملزيد.وبحس�ب  امل�رور 
gadgetsnow الهن�دي، فم�ع هذا 
مايكروس�وفت  تقدم  التحدي�ث، 
أداة »منشئ كلمات مرور« مدمج 

يمك�ن 

التس�جيل  عن�د  اس�تخدامه 
للحص�ول ع�ىل حس�اب جديد أو 
عند تغيري كلمة م�رور موجودة، 
فيم�ا  تلقائي�ة،  عملي�ة  وه�ذه 
املس�تخدمني من رؤية  سيتمكن 
القائم�ة املنس�دلة لكلم�ة املرور 
املقرتح�ة م�ن املتصف�ح يف حقل 

كلمة املرور. 
وقال�ت مايكروس�وفت إذا اختار 
مس�تخدم كلم�ة امل�رور ه�ذه ، 
فس�يتم حفظه�ا تلقائًيا يف 
املتصف�ح واملزامن�ة ع�رب 
األجه�زة، وباإلضاف�ة إىل 
ذلك، تدعي الرشكة أيًضا 
أنه يف حالة تطابق أي من 
املستخدم  كلمات مرور 
يف  املحفوظ�ة 
ملتصف�ح  ا

م�ع تل�ك الت�ي تظه�ر يف قائم�ة 
بيان�ات االعتم�اد املرسب�ة، ف�إن 
ستعلمهم   Edge مايكروس�وفت 
وتطالبه�م بتحديث كلم�ة املرور 
الخاص�ة به�م. وُيق�ال إن ه�ذه 
مراقب�ة  تس�مى  الت�ي  املي�زة، 
كلمة امل�رور، تق�وم بالبحث عن 
التطابق�ات نيابة عن املس�تخدم 
ويت�م تش�غيلها افرتاضًي�ا، أم�ا 
املي�زة األخ�رى الت�ي يتمي�ز بها 
 88  Edge إصدار مايكروس�وفت 
ه�ي زيادة الش�فافية م�ن حيث 
حي�ث  البيان�ات،  إىل  الوص�ول 
يحتوي عىل تخطيط جديد لقسم 
األذون�ات للمواق�ع التي يش�ارك 
مواقعه�م  معه�ا  املس�تخدمون 
وميكروفونه�م  وكامرياته�م 
»يمكنك  الرشك�ة  واملزيد.وقال�ت 

مراجعة أذون�ات املوقع وتعديلها 
وإع�ادة تعيينها، وكذل�ك معرفة 
األذونات التي تم تغيريها مؤخرًا، 
فيما قالت مايكروسوفت إن إدارة 
خصوصيتك للمواقع التي تزورها 
ل�م يك�ن أس�هل م�ن أي وق�ت 
مىض، كم�ا تدعي الرشك�ة أيًضا 
أنه�ا تجعل إدارة ملف�ات تعريف 

االرتباط أسهل.
وُيق�ال إن إص�دار املتصف�ح هذا 
يأتي مع خيار لالحتفاظ بملفات 
تعري�ف االرتباط الت�ي يحتاجون 
إليها للحصول عىل تجربة تصفح 
مثالي�ة وح�ذف ملف�ات تعري�ف 
ارتب�اط الط�رف الثال�ث الت�ي ال 
يحتاجونه�ا ، بدالً م�ن االضطرار 
م�رة  يشء  كل  اح�ذف  ذل�ك  إىل 

واحدة.

أعل�ن مطور الس�اعة الذكي�ة “بيب�ل” إريك 
ميغيكوفس�كي إط�الق تطبيق “بي�رب” الذي 
يس�مح الوصول إىل 15 تطبيق دردش�ة يف آن 

واحد.
ومن بني ه�ذه التطبيقات، “واتس�اب”، 
مس�نجر”  و”فيس�بوك  و”س�يغنال” 
و”توي�رت”  و”تلغ�رام”  و”س�الك” 
و”آي  و”ديس�كورد”  و”انس�تغرام” 

مسج” وغريها
ويمكن تش�غيل التطبيق ع�ىل أنظمة 
ماك وون�دوز ولينكس و”أي أو إس” 
وأندروي�د. ويدع�ي مط�ورو “بيرب” 
أنه يدعم “آي مس�ج”. وهذا التطبيق 
متاح فقط ألجه�زة آبل. ومع ذلك، يؤكد 
املطورون أن خدمة بيرب ستسمح لك بتشغيل 

“آي مس�ج” عىل أندرويد وون�دوز ولينكس. 
لكن، يجب أن يكون املستخدم متصال بشبكة 
م�اك. والرشك�ة املط�ورة مس�تعدة أن تقدم 
للمس�تخدم آيفون الرابع م�ع التطبيق إن لم 

يكن يملك كمبيوتر آبل.
ويس�تخدم التطبيق برنامج ماتركس ملزامنة 
الدردش�ات بني التطبيقات املختلفة وإنش�اء 
بمثابة جس�ور بينها، ويجمع تطبيق “بيرب” 
جميع الرسائل يف صندوق بريد واحد. ويمكن 
للمس�تخدمني إيجاد أي رس�الة من خالل أي 
تطبيق دردشة ودمجها يف مجموعات وإنشاء 

أرشيفات وتذكريات.
ويمكن�ك الحصول ع�ىل التطبيق بع�د تقديم 
طل�ب عىل املوقع، ويقدر ثمن خدمة التطبيق 

10 دوالرات شهريا.

 Edge مايكروسوفت تضيف أداة إلنشاء كلمات مرور جديدة لمتصفح

تطبيق واحد يجمع تطبيقات الدردشة

نظارة الرأس من آبل للواقع االفتراضي خالل 2022

علماء يكشفون سر ظاهرة البرق المقلوب الغامض
يعد ال�ربق أح�د أروع ظواهر الطقس 
وأكثره�ا غموضا، وع�ىل الرغم من أن 
العواصف تح����دث بش�كل منتظم، 
إال أنن�ا ما زلن�ا نبذل قص�ارى جهدنا 
يف  املت��ول�دة  الظ����واه�ر  لفه�م 

السماء.
وهناك نوع واحد من الربق غريب جدا 
ونادر ج�دا، ويف الواقع، ل�م يكن لدينا 
حت�ى دليل ملموس ع�ىل وجوده حتى 
ع�ام 1990، عندم�ا ح�دد الباحث�ون 
يف  بالصواري�خ”  “الش�بيهة  حركت�ه 
لقطة فيديو من مكوك الفضاء التابع 

لناسا يف العام السابق.
ويف وق�ت الح�ق، أطل�ق عليه�ا اس�م 
“الطائ�رات الزرق�اء”، وت�م التع�رف 
ع�ىل الخطوط اآلن ع�ىل أنها ومضات 
ضوئي�ة المعة ت�دوم بض����ع مئات 
من األل�ف م�ن الثانية، حي�ث يتدفق 
ال�ربق صعودا م�ن الس�ح�����ب إىل 

السرتاتوسفري.
وال يمكننا بسهولة رؤية هذه الظاهرة 
تحت س�تار من الغي�وم – لكن هذا ال 
يعني أن العلماء ال يمكنهم مالحظتها 

م�ن فوقها. وتدور زهاء 400 كيلومرت 
)250 ميال( فوق الكوكب حول محطة 
الفضاء الدولية، ولبعض الوقت، كانت 

األدوات املوج�ودة ع�ىل متنه�ا تراقب 
ه�ذه الومض�ات الغامضة م�ن الربق 

املقلوب.

ُجّه�ز يف ع�ام 2018،  أن  واآلن، بع�د 
سجل مرصد محطة الفضاء األوروبية 
املجه�ز بأجه�زة استش�عار برصي�ة 
ومقاييس ضوئية وكاش�فات ألش�عة 
خم�س  الس�يني،  واإلش�عاع  غام�ا 
ومض�ات زرق�اء م�ن أع�ىل س�حابة 
عاصف�ة، انته�ى إحداها بخ�ط أزرق 

عاليا يف السرتاتوسفري.
وتوف�ر هذه اللمح�ات الن�ادرة بعض 
األفكار القيمة حول بداية الترصيفات 
الغامض�ة، وفقا لفريق م�ن الباحثني 
ت�����ورس�تن  الفيزيائ�ي  بقي�ادة 
يف  التقني�ة  الجامع�ة  م�ن  نيوب�ريت 

الدنمارك.
وُيعتقد أن النفاثات الزرقاء تبدأ عندما 
تلتقي قمة س�حابة موجبة الش�حنة 
بطبق�ة م�ن الش�حنة الس�البة عن�د 
ح�دود الس�ح����ابة وطبق�ة الهواء 

ف���وقها. 
وُيعتقد أن هذا ينت�ج انهيارا كهربائيا 
يشكل قائدا – قناة موصلة غري مرئية 
لله�واء املؤي�ن ال���ذي ينتق�ل خالله 

الربق.

حل لغز عمره 100 عام حول السرطان
 2021 ع�ام  يص�ادف 
الذكرى املئوية الكتشاف 
أسايس يتم تدريسه يف كتب 
الكيمي�اء الحيوي�ة، واملتمث�ل 

فيما يعرف ب�«تأثري واربورغ«.
ويف ع�ام 1921، الحظ الطبيب األملاني أوتو 
وارب�ورغ أن الخاليا الرسطاني�ة تحصد الطاقة من 
س�كر الجلوكوز بطريقة غري فعالة بش�كل غريب: 
فب�دال م�ن »حرقها« باس�تخدام األكس�جني، تقوم 
الخالي�ا الرسطانية بم�ا تفعله الخم�رية، تخمرها. 
وتح�دث ه�ذه العملي�ة املس�تقلة ع�ن األكس�جني 
برسعة، ولكنها ترتك الكثري من الطاقة يف الجلوكوز 

غري مستغلة.
وتم اق�رتاح العدي�د م�ن الفرضيات لتفس�ري تأثري 
واربورغ عىل مر السنني، بما يف ذلك فكرة أن الخاليا 
الرسطاني�ة لديه�ا ميتوكوندري�ا )مصان�ع طاقة( 
معيب�ة، وبالت�ايل ال يمكنه�ا إجراء عملي�ة احرتاق 
محك�م للجلوك�وز. لكن أيا من هذه التفس�ريات لم 

تصمد أمام اختبار الزمن. )عىل س�بيل املثال، تعمل 
امليتوكوندريا يف الخاليا الرسطانية بشكل جيد(.

ويقدم فريق بحثي يف معهد س�لون كيرتينغ بقيادة 
عال�م املناع�ة مين�غ يل، إجاب�ة جدي�دة بن�اء ع�ىل 
مجموعة ضخمة من التجارب الجينية والكيميائية 

.Science الحيوية ونرشت يف 21 يناير يف مجلة
ويع�ود األم�ر إىل ارتب�اط ل�م يس�بق ل�ه مثيل بني 
اس�تقالب وارب�ورغ ونش�اط إنزيم ق�وي يف الخلية 

.)PI3( »يسمى »فوسفوينوسيتيد 3 كيناز
ويق�ول الدكت�ور يل: »إن PI3 ه�و ج�زيء إش�ارة 
رئييس يعمل تقريبا مثل القائد العام لعملية التمثيل 
الغذائي للخلي�ة. ومعظم األح�داث الخلوية املكلفة 
للطاقة يف الخاليا، بما يف ذلك انقسام الخاليا، تحدث 

فقط عندما يعطي PI3 اإلشارة«.
وم�ع تحول الخالي�ا إىل اس�تقالب وارب�ورغ، يزداد 
نش�اط PI3، وبالت�ايل يت�م تعزي�ز الت�زام الخالي�ا 
باالنقس�ام. وهو ما يش�به إىل حد م�ا إعطاء القائد 

العام مكرب صوت.
وتراج�ع النتائ�ج وجهة النظر املقبول�ة عموما بني 
علماء الكيمياء الحيوية التي ترى أن عملية التمثيل 
الغذائ�ي ثانوي�ة بالنس�بة إلش�ارات الخلي�ة. كما 
يقرتح�ون أن اس�تهداف التمثيل الغذائ�ي يمكن أن 

يكون وسيلة فعالة إلحباط نمو الرسطان.



...  االمام الحسين ) عليه السالم (فمن قبلني بقبول الحق فاهلل أولى بالحق
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يانصيب  العب 
من  محظوظ 
ميشيغان  والية 
بالجائزة  األمريكية 
تبلغ  التي  الكربى 

دوالر  مليار  قيمتها 
أمريكي.

فإن  املنظمني،  وبحسب 
 »Mega Millions« الكربى  الجائزة 
يف  اإلطالق  عىل  قيمة  الجوائز  أكثر  من 
جميع  واحدة  تذكرة  اليانصيب.وتطابق 
األرقام الستة 4 و 26 و 42 و 50 و 60 
بالجائزة  للفوز  رضورية  وهي   24 و 
املقدرة بمليار دوالر.ويمكن للفائز، الذي 
لم يتم الكشف عن هويته بعد، االختيار 
بني املدفوعات طويلة األجل أو دفع مبلغ 

قدره  له  إجمايل 
مليون   739.6
قطع  بعد  دوالر، 
الرضائب،  قيمة 
لروسيا  وفقا 
تعترب  و . م ليو ا
ثالث  الجائزة  هذه 
عام  منذ  لوتو  جائزة  أكرب 
الكربى  بالجائزة  الفوز  وذهب   .2016
القياسية يف »Powerball« البالغ قدرها 
أشخاص  ثالثة  إىل  دوالر،  مليار   1.586
من تينييس وفلوريدا وكاليفورنيا، وكان 
لكل منهم األرقام الفائزة يف عام 2016.

الكربى  بالجائزة  فائز  أكرب  حقق  وقد 
الفردية أرقام »Mega Millions« مقابل 
1.537 مليار دوالر يف أواخر عام 2018.

عاماً    23 الصغرية    الفتاة  هذه  تسمع  لم  ربما 
بوصية األم البنتها قديماً وهي مقدمة عىل الزواج 
تعكر  ال  وأن  هادئ  بنوم  ينعم  زوجها  تجعل  بأن 
عليه صفو نومه حتى ال تتعرض لردود فعل غري 

متوقعة من الزوج.
فقد شهدت تركيا مؤخراً حادثة غريبة من نوعها، 
حيث صّب زوج ماء مغليا عىل ظهر زوجته، بعدما 

أيقظته، وجلبت له وجبة اإلفطار لرسيره.
وحسبما ذكرت صحيفة »دييل ستار« الربيطانية، 
رقية  »الرومانسية«  الزوجة  مبادرة  انتهت  فقد 
طعام  جلبت  التي  عاما،   23 العمر  من  البالغة 
بعدما  مأساوية،  نهاية  زوجها،  لرسير  اإلفطار 
عاما،   28 العمر  من  البالغ  آي،  عيل  زوجها  صّب 

املاء املغيل عىل ظهرها وفق سكاي نيوز.
املياه املغلية بإصابة رقية بحروق بليغة  وتسببت 

يف منطقة الظهر، نقلت عىل إثرها إىل املستشفى.
إنها  ونقلت وسائل إعالم محلية عن رقية قولها، 
أعّدت اإلفطار ليتناوله الزوج يف رسيره كمفاجأة 
له، إال أن األخري شعر بغضب عارم بعدما أيقظته 

من نومه.
وأشارت الزوجة إىل أن الزوج لحق بها بعدما تركته 
بمفرده، وقام بصّب املاء املغيل عىل ظهرها، حتى 

التصقت الثياب باملنطقة املحروقة.
بينما  فعلته  ارتكب  الزوج  فإن  رقية،  وبحسب 
لتناول  وذهبت  النوم،  غرفة  يف  لوحده  تركته 
بحروق  قدمها  أصيبت  التي  ابنتها،  مع  اإلفطار 

أيضا.
أنها  إال  األلم،  بسبب  الوعي  فقدت  أنها  وأضافت 
استفاقت يف الوقت الذي بدأ فيه الزوج بجّرها إىل 
بالجريان  واستنجدت  منه،  أفلتت  حيث  الحمام، 

الذين اتصلوا بالرشطة.
واعتقلت الرشطة الرتكية الزوج، إال أنه أفرج عنه 
الحقا بكفالة مالية، األمر الذي أثار غضبا واسعا 
يف مواقع التواصل االجتماعي، ودفع السلطات إىل 

إعادته مرة أخرى للسجن.

أنفق رجل بريطاني حوايل 300 جنيه إسرتليني )410 دوالر ا أمريكيا( عىل 
عالج كلبه األليف بعد أن بدأ ذلك »الحيوان املسكني« يعرج يف مشيته دون 

سابق إنذار.
له مع  نزهة  أثناء  إحدى ساقيه  يف  أصيب بكرس  قد  راسل جونز«  كان،  و 
إثر  أيضا صار يعرج مثله عىل  أن كلبه  بدأ يالحظ  الرجل  كلبه، ولكن ذلك 
من  الكثري  شملت  عالج  رحلة  ليبدأ  ما،  خطبا  لديه  أن  فظن  الحادث،  ذلك 

الفحوصات والتحاليل والصور اإلشعاعية.
وبعد أن أنفق أكثر من 300 إسرتليني، اكتشف جونز أن كلبه لم يصب بكرس 
موقع  معه.ونقل  التعاطف  سبيل  عىل  مشيته  يف  يقلده  كان  وإنما  مثله، 
عقب  املنزل  يف  يتجول  كان  وبينما  إنه  قوله  جونز  عن  سنرتال«  »أوديتي 
إصابته بكرس يف كاحله الحظ أن كلبه ميشيل بدأ يقلده يف مشيته.وتابع: 
»أخذته إىل بعض األطباء البيطريني ولكنهم جميعا لم يستطيعوا تشخيص 
حالته«، مردفا:« ولكن مع استمراره يف امليش بتلك الطريقة قمت بتصويره 

باألشعة السينية للتأكد من عدم وجود أي كسور يف أطرافه«.
ولكن ما جعل جونز يتأكد أن كلبه سليم وال يعاني أي يشء تأكيد زوجته أن 
ميشيل يميش ويركض بطريقة طبيعية عند غيابه، وأنه ال يعرج إال عندما 

يكون موجودا.
إعجابهم بمهارة  االجتماعي عن  التواصل  الكثري من رواد مواقع  وقد عرب 
ذلك الكلب يف التمثيل، وقال أحدهم: »إنه يقلدك، هذا رائع«. فيما غرد آخر: » 
أنه يتعاطف معك« وثالث تمنى لكليهما »الشفاء العاجل«.ورغم أن البعض 
شكك يف أن يكون الكلب ميشيل يقلد صاحبه وأن ثمة خطبا حقيقيا يف أحد 
أطرافه، غري أن دراسة أجريت يف العام 2011، وجدت عىل أدلة عىل »التقليد 
العفوي والتلقائي« للكالب، مشرية أن بعضهم يقلد أصحابه من البرش حتى 

لو كان ذلك سيرض بهم.
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مفقود يشّيد كهفًا من الثلج ليبقى على قيد الحياة !

باخرتاقه  املنزلية،  األمن  بأنظمة  فني  اعرتف 
املتكرر لكامريات 200 عميل يف الواليات املتحدة، 

حيث تجسس عىل نساء دون أن يعرفن بذلك.
 35 العمر  من  البالغ  أفيلس،  تليسفورو  وأقّر 
األمريكية،  تكساس  بوالية  داالس  من  عاما، 
الرشكة  من  طرد  أنه  علما  االحتيال،  بتهمة 
التي كان يعمل فيها وهي »أي دي تي« بأبريل 

املايض.
ميل«  »دييل  صحيفة  ذكرت  وحسبما 
الربيطانية، فقد تمّكن تليسفورو من الوصول 
العمالء »الخاصة« أكثر من 9600 مرة،  لصور 

عىل مدار أربع سنوات ونصف.
تصل  قد  بالسجن  عقوبة  تليسفورو  ويواجه 
املدعي  اتهمه  بعدما  سنوات،  خمس  إىل  مدتها 
خصوصية  باخرتاقه  شاه  بريراك  األمريكي 

العمالء يف منازلهم.

عىل  تحايل  تليسفورو  إن  السلطات  وتقول 
الحسابات  إىل  بالدخول  املنازل  مراقبة  أنظمة 
اإللكرتوني  بريده  وإضافة  بها،  الخاصة 
تسجلها  التي  اللقطات  إىل  ليصل  الشخيص، 

الكامريات مبارشة.
باملنطقة  الخاصة  التحقيقات  وأشارت 
أن تليسفورو طلب  إىل  الشمالية من تكساس، 
بشكل  إضافته  العمالء  من  األحيان  بعض  يف 
مؤقت إلجراء اختبارات ألنظمة املراقبة، وعمل 
ذلك،  بعد  معرفتهم  دون  العمالء  مراقبة  عىل 

وخصوصا الحسناوات.
من جانبها، أعلنت الرشكة يف بيان أنها ستتبنى 
نظاما أمنيا أقوى ملنع تكرار مثل هذه الحوادث، 
األجهزة  من  بالتحقق  املستخدمني  ناصحة 
املتصلة بكامريات املراقبة، وتغيري كلمات املرور 

من حني آلخر.

املرصية  بالعاصمة  الجديدة،  بمرص  األرسة  محكمة  شهدت 
زوجته،  الزوج  خاللها  طالب  خلع،  قضية  مؤخرا،  القاهرة، 
برّد مليوني جنيه و400 ألف، أنفقها عليها، بعد أن أسس لها 

مرشوعا تجاريا بناء عىل طلبها.
الصداق«،  »مقدم  بند  تحت  التجاري  املرشوع  تأسيس  وجاء 
وبأنها مبالغ مالية يشملها املهر، حسبما ذكر الزوج الذي أكد 
عىل تحرير عقد مع الزوجة، يشرتط رد املبلغ املذكر بجانب املهر 

حال طلبها الطالق.
ووفق موقع صحيفة »اليوم السابع« املرصية، فإن الزوج تقدم 
بمستندات إىل املحكمة، تثبت أن الخالفات بني الطرفني متعلقة 

بسلوك الزوجة، وبأنه وّفر لها كافة متطلباتها.

يعني  الزوجة  دعوى  إن  قوله،  الزوج  عن  الصحيفة  ونقلت 
حاولت  أنها  إىل  الفتاً  الزوجية،  بالحياة  االستمرار  يف  رفضها 

التحايل لإلرضار به، رغم الدعم والتضحيات التي قدمها.
منحها  رفض  بعدما  الخلع  بدعوى  تفاجأ  أنه  الزوج  وأضاف 
املزيد من األموال، األمر الذي دفعه للتقدم بدعوى »نشوز« و«رد 

حقوق مالية«، لرتد بدعوى مطالبة بالحبس بحقه.
املالية  حقوقها  كافة  عن  تنازلها  عرضت  قد  الزوجة  وكانت 
مقدم  عرض  إنذار  أصل  وقدمت  الطالق،  مقابل  والرشعية 

الصداق بمبلغ ألف جنيه، ومحرض إيداعه بخزينة املحكمة.
مقدار  كان  إذا  أنه  املرصي،  الشخصية  األحوال  قانون  وينص 
ما  بصورية  الزوج  فادعى  بالعقد«،  »مسمى  الصداق  عاجل 
سمى بالعقد، وأنه دفع أكثر من املسمى، فإن عقد الزواج وإن 
كان رسميا يجوز إثبات ما يخالفه دون حاجة إىل الطعن عليه 

بالتزوير.
ويف تلك الحالة تقيض املحكمة بأن تلتزم الزوجة برد املهر حال 
الذي  املهر  مقدم  أو  املهر  للزوج  ترد  وأن  بـ«الخلع«،  املطالبة 
عرضا  بعرضه  إما  نقديا«،  أو  »عينيا  كان  سواء  لها  أعطاه 
لقبول  يد محرض كرشط  بإنذار عىل  أو  املحكمة،  أمام  قانونيا 

دعوى الخلع.

بعدما  النجاة  من  مفقود  مراهق  تمّكن 
الثلج  من  كهف  تشييد  يف  مهارته  استخدم 
به  وتقطعت  النجاة،  يف  األمل  فقد  بعدما 
السبل.وكان املراهق قد انفصل عن مجموعته 
وبعد  كندا،  يف  الربيطانية  كولومبيا  يف  بجبل 
إبالغ املنقذين، وخالل ساعات تم العثور عىل 
بجانب  بناه  ثلجي  كهف  داخل  آمناً  املراهق 

شجرة، حيث بقي يف مكان واحد، وكان دافئا 
وآمنا وجافا.

قاسية،  لليلة  يستعد  كان  إنه  املراهق  وقال 
شاكرا املنقذين.

الجبال  يف  السالمة  منظمات  أشادت  وقد 
بمهارات املراهق للبقاء عىل قيد الحياة، آملًة 

أن يتحىل الجميع بنفس التفكري السليم.

إيلون  األمريكي  األعمال  رجل  تعهد 
ماسك، بمنح جائزة قيمتها 100 مليون 
اللتقاط  تقنية  أفضل  لتطوير  دوالر 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
املسببة  االنبعاثات  التقاط  وبات 
لظاهرة االحتباس الحراري جزءاً مهماً 
املناخ،  تغري  عىل  السيطرة  خطط  من 
لكن لم يتم إحراز أي تقدم يُذكر يف هذه 
تركيز  وسط  اآلن  حتى  التكنولوجيا 
الجهود عىل خفض االنبعاثات بدالً من 

استخالص الكربون من الهواء.
يف  للطاقة  الدولية  الوكالة  وقالت 
إىل  حاجة  ثمة  إن  املايض،  العام  أواخر 
التقاط  زيادة حادة يف نرش تكنولوجيا 
تحقيق  البلدان  أرادت  إذا  الكربون 

أهداف خفض االنبعاثات إىل الصفر.
التنفيذي لرشكة  الرئيس  وكتب ماسك 
بمبلغ 100  »أتربع  تويرت:  »تسال« عىل 
تقنية  ألفضل  جائزة  دوالر  مليون 
األسبوع  التفاصيل  الكربون..  اللتقاط 

املقبل«.

يربح مليار دوالر بين ليلة وضحاها!

 زوجته تسمم قهوته كلما غضبت منه !

بيعت عملة ذهبية نادرة صنعها حريف 
 1787 عام  نيويورك  يف  مشهورا  كان 
يف  الواقعة  داالس  بمدينة  مزاد  يف 
والية تكساس األمريكية مقابل 9.36 

ماليني دوالر.
العملة  هرييتدج  املزادات  دار  عرضت 
دوبلون«  »برارش  عليها  يطلق  التي 
مساء  نيويورك  طراز  عىل  املصنوعة 
للعمالت  مزاد  ضمن  الخميس 

األمريكية.
وأوضحت دار املزادات أن العرض هو 
األعىل قيمة لعملة ذهبية يف مزاد، وإن 
هويته  عىل  اإلبقاء  يف  رغب  املشرتي 

رسا، وفقا لـ »سكاي نيوز عربية«.
الرئيس  نائب  إمهوف،  تود  وقال 
»برارش  إن  لهرييتدج،  التنفيذي 
دوبلون بالنسبة لهواة جمع العمالت 
الكأس  من  نوع  العمالت،  وخرباء 
األكثر  الوحيدة  القطعة   ... املقدسة 

شهرة واألكثر طلبا«.
السبع  العمالت  بني  من  بأنه  وأفاد 
التي  العملة  املوجودة، كانت  املعروفة 

بيعت الخميس »األفضل جودة«.
العملة من مجموعة مقتنيات  جاءت 
جي  دونالد  الراحل  األعمال  رجل 
اشرتاها  الذي  نيويورك  من  بارتريك 

عام 1979 مقابل 725 ألف دوالر.
برارش  صانع  أن  إمهوف  وأوضح 
دوبلون هو إفرايم برارش، وهو صائغ 
اشتهر  نيويورك  من  وفضة  ذهب 

بإنتاجه عايل الجودة.

جاسوس الحسناوات .. وصل لصور العمالء 9600 مرة !

اكتشف مسن أمريكي أن زوجته تسمم 
ركب  بعدما  منه  غضبت  كلما  قهوته 

كامريا مراقبة صغرية يف مطبخ منزله.
امرأة تبلغ  واعتقلت الرشطة األمريكية 
كشفها  أن  بعد  عاما   70 العمر  من 
يف  سامة  مادة  له  تدس  وهي  زوجها 
قهوته، فيما قالت الزوجة إنها أرادت أن 

تلقنه درسا.
فقد  سنرتال«  »أوديتي  موقع  وبحسب 
عندما  املايض  سبتمرب  يف  القصة  بدأت 
العمر  من  البالغ  بارون،  روبرت  الحظ 
63 عاما، وجود مذاق غريب يف وجبات 

طعامه.
كوينز  حي  يف  القاطن  الزوج  وقال 
باملرض  يشعر  بدأ  إنه  ينويورك  بمدينة 
األحيان  بعض  ويف  الطعام،  تناول  بعد 

إىل  يدفعه  مما  باإلرهاق  يصاب  كان 
إثر  عىل  ساعة   15 تبلغ  قد  ملدة  النوم 
له  تعدها  التي  األطباق  أحد  التهام 

زوجته.
ولشعوره بأمر مريب، فقد قرر تركيب 
دون  املطبخ  يف  صغرية  مرقبة  كامريا 
إخبار زوجته، سونشا تينفريا، ليتفاجأ 
بأنها تدس له مادة كيمائية تستخدم يف 

قتل الرصاصري بقهوته.
التي  الرشطة  إبالغ  إىل  الزوج  وسارع 
تصنعها  الذي  واألبريق  القهوة  صادرت 
وجود  تبني  الكيمائي  التحليل  وبعد  به، 
مادة من حمض البوليك الذي يستخدم 

كمطهر أو كمبيد حرشي للرصاصري.
بذنبها،  للرشطة  تنيفريا  اعرتفت،  وقد 
ثالث  أو  مرتني  ذلك  فعلت  »لقد  قائلة: 

عندما  فقط  متى،  أتذكر  وال  مرات، 
أن  فقط  »أردت  لقد  مضيفة  أغضب«، 

أعلمه درسا«.
املسنة  املرأة  عن  اإلفراج  جرى  والحقا 
يمنعها  حماية  بأمر  لكن  كفالة،  دون 

من االقرتاب من زوجها أو التعرض له.
مسحوق  عن  عبارة  البوريك  وحمض 
يف  واسع  نطاق  عىل  يستخدم  أبيض 
أحيانًا  يُستخدم  املجاالت.  مختلف 
الجروح  أو  الحروق  لعالج  كمطهر 
أيًضا  يستخدم  ولكنه  الخفيفة، 
والنمل  الرصاصري  ضد  حرشي  كمبيد 

والحرشات األخرى.
فإن  الخرباء،  بعض  شهادة  وبحسب   
ملعقة كبرية من حمض البوريك تكفي 

لقتل رجل يبلغ وزنه 68 كيلو غراما.

أيقظته من النوم .. فصب عليها ماء مغليًا !

newspaper

9.36 ماليين دوالر ثمنًا لعملة ذهبية نادرة !

100 مليون دوالر لتنقية الهواء من الكربون

طلبت الخلع .. فطالبها برد 2.4 مليون جنيه !
اكتشف علماء أن زواج األقارب يؤثر يف 
يُفقدها  أنه  موضحني  الزرافات،  صحة 
التي أهمها  بعض خصائصها الطبيعية 

طول القامة.
الحفاظ  مؤسسة  يف  الباحثون  والحظ 
تعانيان  زرافتني   )GCF( الزرافات  عىل 
التقزم، إذ يبلغ طولهما وحجمها نصف 

الطول والحجم الطبيعي للزرافات.
وأكد موقع »سبوتنيك«، نقالً عن مجلة 
العلماء توصلوا  أن  »بي إم يس نوتس«، 
التنسج  خلل  تعانيان  الزرافتني  أن  إىل 
الهيكيل، مشريين إىل أنه نوع من التقزم 
ينتج  العظام  نمو  يف  تشوهات  يسبب 
عن التزاوج بني األقارب كما يحدث لدى 

البرش.
الزرافتني،  إحدى  إن  العلماء  ويقول 
تعاني  أوغندا،  من  جيميل  تدعى  التي 
رجليها  بسبب  الحركة  محدودية 
مرت   2.8 طولها  ويبلغ  القصريتني، 

تقريباً.
الزرافة  عىل  العثور  تم  أنه  وأضافوا 
وسط  يف  نايجل،  وتدعى  الثانية، 

ناميبيا، ويبلغ طولها 2.5 مرت.
ملراقبة  العلماء  ويخطط 
إذا  ما  ومعرفة  الزرافتني 
اختالفات  أي  لديهما  كان 
الحالة  أو  السلوك  يف 
االجتماعية يف الربية بسبب 

قرصهما.
املناخ  صندوق  وأفاد 
األخرض، الذي أنشئ من قبل 
البلدان  املتحدة ملساعدة  األمم 
تغري  مع  التكيف  يف  النامية 
زرافة  ألف   111 نحو  أن  املناخ، 
براري  يف  تعيش  تزال  ال  فقط 

القارة اإلفريقية اليوم.

خطورة زواج األقارب

أنفق مئات الدوالرات على عالج كلبه..  !


