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أخرى في »مصادرة المناصب«

تغيير دراماتيكي يطرأ على »الدولة العميقة«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
لطامل�ا ظ�ل مصطل�ح »الدول�ة العميقة«، 
مالزم�ًا مللف تعيينات الدرج�ات الخاصة يف 
العراق بعد عام 2003، وقد وّجهت اتهامات 
عّدة ألحزاب محددة دون أخرى، بالتأسيس 
لهذه الظاه�رة التي تآكلت بس�ببها العديد 
م�ن املؤسس�ات الحكومي�ة، إال أن املرحلة 
التي تلت تظاهرات ترشين وتشكيل حكومة 
مصطفى الكاظمي ش�هدت متغريات جّمة 

يف هذا امللف الشائك.
غ�ري  ش�ائع  مفه�وم  العميق�ة،  والدول�ة 
اختصايص ُيس�تخدم لوص�ف أجهزة حكم 
غ�ري منتخبة تتحك�م بمصري الدول�ة، وقد 
تتك�ون الدول�ة العميقة به�دف مؤامراتي 
أو بهدف م�رشوع كالحفاظ ع�ى مصالح 

الدولة كنظام حكم.
ويف�رض ب�أن للدول�ة العميق�ة عن�ارص 
موج�ودة يف مؤسس�ات ومفاص�ل الدول�ة 
املدنية والعس�كرية والسياسية واإلعالمية 
واألمني�ة، وتقدر هذه العن�ارص التي تعمل 
صوب أهداف مش�ركة من التأثري وتوجيه 
وقراراته�ا  الرس�مية  الدول�ة  مؤسس�ات 

السياسية.
باألزم�ة  العراقي�ون  ينش�غل  وبينم�ا 
االقتصادية التي افتعلتها الحكومة الحالية، 
عك�ف »الفريق الخ�اص« برئي�س مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظم�ي، عى »التمدد« 
يف مؤسسات الدولة، عرب تعيينات وسلسلة 
تغيريات إدارية أجريت خالل الفرة األخرية.
األمني�ة  املناص�ب  يف  التغي�ريات  ولع�لَّ 
حكوم�ة  عنه�ا  أعلن�ت  الت�ي  الحساس�ة 
الكاظمي، بع�د التفجري املزدوج يف س�احة 
الش�هداء  ع�رشات  خلّ�ف  ال�ذي  الط�ريان 

والجرح�ى. وكان م�ن بني الق�ادة األمنيني 
الذين شملهم التغيري، هو أبو عيل البرصي، 
مس�ؤول خلية الصقور االستخبارية، التي 
طامل�ا كان�ت الي�د الضارب�ة للعراقيني ضد 

الجماعات اإلرهابية.
ويف اآلونة األخرية بدأت األوراق تتكّشف أمام 
ال�رأي الع�ام، بعدما أعادت قوى سياس�ية 
ط�رح املل�ف وجعلته يتصدر املش�هد، وهو 
م�ا يؤي�ده القي�ادي يف تيار الحكم�ة فادي 
الش�مري، ال�ذي رّصح مؤخراً ب�أن أحزاباً 

تس�عى إىل »التوس�ع أكثر يف عملية الوجود 
الحكومي بالسلطة القائمة«.

وق�ال الش�مري إن »تحالف س�ائرون بات 
يتمدد يف الدولة، وحصل عى مناصب عديدة 
منه�ا األمني الع�ام ملجلس ال�وزراء، فضالً 
ع�ن وكالء يف وزارات عدة«، الفتاً إىل »وجود 
انكف�اء لحض�ور تحال�ف الفت�ح، وح�زب 
الدعوة ال�ذي كان يس�يطر فيما مىض عى 

الدولة العميقة«، عى حد تعبريه.
واس�تدرك الش�مري قائ�اًل إن »الكاظم�ي 

وفريق�ه دخل�وا عى ه�ذا املل�ف وأصبحوا 
حساس�ة  ملواق�ع  ش�خصيات  يرش�حون 
ومهمة، معظمها ينتمي لتيار املرحلة، الذي 

شكله فريق الكاظمي«.
وغالباً ما تص�در ترصيحات، يّدعي خاللها 
فريق املستش�ارين واإلعالميني املقربني من 
الكاظمي، بأن الحكومة الحالية »انتقالية« 
وتس�عى إىل تحقيق أهداف مرحلية أبرزها 
إجراء االنتخابات املبّكرة، التي لم تعد كذلك 
بع�د تأجيل موعده�ا إىل العارش من ترشين 

األول املقبل، إال أن الوقائع والسياسات التي 
اته�ا الكاظم�ي، تربه�ن عى وج�ود »نوايا 

مبّيتة«.
وم�ن هن�ا انطل�ق »تي�ار املرحل�ة« ال�ذي 
ش�ّكله فري�ق الكاظمي، لخ�وض الربملانية 
االنتخاب�ات املقبل�ة، واالنخ�راط يف العملية 
السياس�ية الت�ي كان�وا يصفونها س�ابقاً 
بأنها »فاشلة«، كما شاركوا بدعوات عديدة 

ل�«إسقاط النظام السيايس«!
م�ن جانبه�ا تقول عض�و لجن�ة االقتصاد 
واالس�تثمار النيابي�ة، ندى ش�اكر جودت، 
ل�«املراق�ب العراق�ي«، إن�ه »ع�ى الرغ�م 
م�ن األزم�ة املالية الخانق�ة الت�ي يمر بها 
الع�راق، والتأكي�دات الحكومي�ة املتك�ررة 
بإيق�اف التعيين�ات، إال أنن�ا نالحظ وجود 
درجات وظيفية تمنح بالخفاء عى أس�اس 

املحاصصة واملحاباة السياسية«.
وتضيف جودت أن »الدولة العميقة ما تزال 
موجودة وأغلب األحزاب السياس�ية مازالت 
تبس�ط نفوذه�ا ع�ى مؤسس�ات الدولة«، 
مؤك�دة أن »ذلك س�بب تراجع�ا يف أداء هذه 
التأث�ريات والضغ�وط  املؤسس�ات نتيج�ة 

والتداخالت«.
جدير بالذكر أن املعنى العام للدولة العميقة، 
يقصد به شبكة األشخاص الذين ينتمون إىل 
تنظيم غري رس�مي، له مصالحه الواس�عة، 
وامتدادات�ه العريض�ة يف الداخ�ل والخارج. 
ونقط�ة القوة في�ه أن عنارصه األساس�ية 
لها وجودها يف مختلف مؤسسات ومفاصل 
الدولة، املدنية، والعس�كرية، والسياس�ية، 
واإلعالمية، واألمنية، األم�ر الذي يوفر لتلك 
العنارص فرصة توجيه أنش�طة مؤسسات 
الدولة الرسمية، والتأثري يف القرار السيايس.
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تعليق يمني على قرار وقف بيع السالح 
اإليطالي للسعودية

مطار الموصل واألهمية الجيوستراتيجية 
في الصراع الفرنسي - التركي
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د النائ�ب حس�ني ع�رب، ام�س 
ال�دوالر  رصف  س�عر  ان  الس�بت، 
امام الدين�ار يف موازنة 2021، ليس 
مس�تحيالً. وقال ع�رب ، يف ترصيح 
صحفي تابعته »املراقب العراقي« ان 
» قرار اللجنة املالية النيابية وقناعة 
مجل�س النواب هي من تحدد االبقاء 
ع�ى س�عر ال�رصف املت�داول حاليا 

1450 للدوالر مقابل الدينار العراقي 
او تغيريه »، مشريا اىل ان » تخفيض 
س�عر الرصف الحايل يتطل�ب تقليل 
ايرادات ونفقات املوازنة العامة ككل 
». واضاف ان » وجهة النظر الحالية 
داخ�ل مجلس الن�واب حتى االن هي 
االبق�اء عى س�عر ال�رصف الحايل ، 
باالم�كان تخفيضه مس�تقبال  لكن 

وهذا االمر ليس مستحيال ».

المراقب العراقي/بغداد...
دع�ا تحال�ف الفتح، امس الس�بت، الق�وى الرافضة للوج�ود االمريكي 
بالح�ذر من خط�وات الكاظمي االخرية.وقال القي�ادي بالتحالف طاهر 
الدراج�ي يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراقب العراق�ي«  ان »الخطوات 
الت�ي يس�ري فيه�ا الكاظم�ي رغ�م فش�له يف ادارة الدول�ة  مدروس�ة 
ومقص�ودة«. واضاف ان »رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي يعمد عى 
استهداف القوى واملكونات والشخصيات التي تعارض الوجود االمريكي 
يف الع�راق بني الح�ني واالخر وفق سلس�لة اجراءات مخطط لها يس�ري 
بها«. واوضح ان »لقوى السياسية واملكونات الرافضة للوجود االمريكي 
يجب ان تعي حجم الخطر والخطوات التي يسري فيها الكاظمي واخرها 

تغيري القيادات االمنية الرافضة لالمريكان«.

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

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
تح�اول االح�زاب الكردس�تانية بش�كل 
او بآخ�ر تعطي�ل قان�ون املوازن�ة بغية 
االقلي�م كامل�ة بغ�ض  ضم�ان حص�ة 
النظ�ر عن االتف�اق النفط�ي املوقع مع 
بغداد، مس�تغلة بذلك »مجامالت« الكتل 
السياس�ية القريبة منه�ا، يف الوقت الذي 
كشف فيه نواب عن املحافظات الجنوبية 
والوس�طى عن وجود ظل�م تتعرض اليه 
محافظاتهم يف قانون املوازنة االتحادية، 
جلس�ات  حضوره�م  بع�دم  مهددي�ن 
التصويت عى املوازن�ة، مالم يتم ضمان 

حقوق تلك املحافظات.

وبالتزام�ن مع الحراك الس�يايس الرامي 
اىل حس�م ملف قانون املوازنة االتحادية، 
مازال�ت املماط�الت ح�ارضة م�ن جهة 
واملجام�الت يف التخصيص�ات التي تمنح 
اىل االقليم ، حيث تحاول احزاب كردستان 
ضم�ان تمرير النص�وص املعنية باموال 
كردستان، عى الرغم من التنصل الواضح 
يف تطبي�ق االتف�اق النفط�ي م�ع بغداد، 
االمر الذي ث�ار حفيظة نواب املحافظات 
الجنوبية والوس�طى، والذين هددوا عى 
اث�ره بعدم التصويت ع�ى املوازنة كونها 

مجحفة بحق محافظاتهم.
اىل ذل�ك أك�د النائب عن االتح�اد الوطني 

الكردس�تاني طه أم�ني، أن وفد حكومة 
إقليم كردس�تان سيعاود زيارة العاصمة 

بغداد اليوم األحد.
وقال أم�ني، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن “وفدا كرديا برئاس�ة نائب 
رئي�س حكومة إقلي�م كردس�تان قوباد 
طالبان�ي وعضوية كال م�ن وزراء املالية 
آوات ش�يخ جناب والتخطيط دارا رشيد 
واإلقليم خالد شواني، ومسؤولني آخرين 
س�يزور بغ�داد ي�وم غ�د األح�د يف جولة 
نهاية قبل ع�رض املوازنة عى التصويت 

يف الربملان«.
وأض�اف أن »الزيارة تهدف لتثبيت حصة 

اإلقلي�م يف املوازن�ة واالتفاق ع�ى آليات 
تس�ليم كمية النفط املتف�ق عليها، وهي 
250 ألف برميل من النفط، وهل ستسلم 

نقداً أم كمية لرشكة سومو«.
وأشار امني إىل أنه “نأمل أن يكون هنالك 
تجاوبا مع الزي�ارة األخرية، آلن املترضر 
األك�رب من عدم التوصل التفاق س�يكون 

هو الشعب الكردي«.
ويف س�ياق متص�ل حددت اللجن�ة املالية 
النيابي�ة، امس الس�بت، موعد التصويت 
ع�ى مرشوع قان�ون املوازن�ة االتحادية 

لعام 2021.
يف  احم�د حم�ه،  اللجن�ة  وق�ال عض�و 

ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»اللجنة املالية ح�ددت يوم االثنني املقبل 
موع�دا للتصوي�ت ع�ى م�رشوع قانون 
املوازنة االتحادية لع�ام 2021«، الفتا اىل 
أن »اللجنة ثبتت جميع الفقرات املتعلقة 

بالعقود واالجراء اليوميني«.
واض�اف ان »اغل�ب الفق�رات يف املوازنة 
تم تعديله�ا وس�تعرض للتصويت داخل 
مجلس النواب”، مبينا ان “اللجنة املالية 
س�تصوت يوم االثنني عى بن�ود املوازنة 
ومن ثم ترس�لها لرئاس�ة مجلس النواب 

لتصويت املجلس عليها بشكل كامل”.
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
ال يخفى عى أحد أن ورقة اإلصالح الحكومي 
لم تخ�رج عن إطار سياس�ات صندوق النقد 
ال�دويل وإجراءات�ه التقش�فية ذات التكاليف 
تضمن�ت  فالورق�ة  الباهظ�ة،  االجتماعي�ة 
“تخفي�ض فاتورة األج�ور والرواتب من%25 
م�ن الناتج املح�يل اإلجم�ايل إىل 12.5% خالل 
ث�الث س�نوات ، فضال ع�ن رفع الدع�م بكل 
أش�كاله عن املواطن وجعل�ه يواجه االزمات 

بمف�رده ، ولع�ل االخط�ر يف الورق�ة البيضاء 
والتي أطلق البعض عليها بالس�وداء، هو أنها 
تضم فق�رة بيع أصول الدولة يف موازنة العام 
الح�ايل، ورغ�م االعراض الش�عبي والربملاني 
، إال أن حكوم�ة الكاظم�ي كرس�ت فش�لها 
والس�يناريوهات املوكلة إليه�ا بتدمري كل ما 
يم�ت بصلة للدول�ة العراقية , فق�د لجأت إىل 
بيع محطتي الرميلة وش�ط العرب إىل رشكة 
»كار« الكردية  التي تعود ملكيتها إىل مسعود 

البارزاني .
لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار النيابي�ة أبدت، 
امتعاضها الش�ديد من قرار مجل�س الوزراء 
األخ�ري وموافق�ة رئي�س املجل�س مصطفى 
الكاظمّي حول تمليك محطتي الرميلة وشط 
العرب إىل رشك�ة كار الكردية س�يئة الصيت  
بعد تخفيض قيمتها السعرية بوضعها الحايل 
, فالحكومة جاءت لتكرس فش�لها من خالل 
بيع محط�ات الكهرباء املهم�ة يف البرصة إىل 

رشكة عرفت بمقاوالتها املش�بوهة , تاركني 
أهل البرصة يعيش�ون يف معاناة مس�تمرة .

مختص�ون أكدوا أن تجاوز حكومة الكاظمي 
ع�ى أمالك العراقي�ني وخاصة الب�رصة التي 
تعان�ي م�ن التخلف البيئ�ي والخدم�ي , هو 
محاولة إلفالس العراق ، ويبدو أن مستشاري 
 ، االقتص�اد  يف  الحكوم�ة اليفقه�ون ش�يئا 
فعملي�ة التح�ول االقتص�ادي التت�م ببيي�ع 
ممتل�كات الدولة , واالغرب من ذلك أن معظم 

الكتل السياس�ية لم تعرض , بل هي موافقة 
عى بيع العراق يف ظل حكومة فشلت يف إدارة 

امللف االقتصادي.
وبينوا أن رشك�ة كار مملوكة لعائلة بارزاني 
, الت�ي س�تصبح مالك�ة لقط�اع الكهرباء يف 
البرصة وبسعر بخس ، ستعتمد عى مقدرات 
البرصة وبطرق ملتوية من أجل تشغيلها , ما 

يهدد املحافظة وأهلها بسياسة مسعود...
تفاصيل اوسع صفحة 3

الكتل الكردية تحث الخطى لنيل حصة 
»االسد« في موازنة »21«

محطات »البصرة« الكهربائية تباع 
في »بازار« الفساد الحكومي

المراقب العراقي/بغداد...
ح�ذرت كتل�ة دول�ة القان�ون، ام�س 
الس�بت،  من قانون االنتخابات الجديد 
ال�ذي س�يخلق مش�اكل كب�رية، فيما 
بين�ت ان اغلب الكت�ل لديها مالحظات 

عى القانون.
وق�ال النائب عن الكتلة ع�يل الغانمي 
يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »دول�ة القان�ون لها رأي 
بم�ا يخص الدوائ�ر االنتخابية لقانون 
االنتخابات حيث ان الدوائر لم تستكمل 
من الناحي�ة االدارة والفنية«، مبينا ان 
»بعض الكتل ترى ان الدوائر االنتخابية 

تتوافق مع رغبتها ومصالحها«.
واض�اف ان »موق�ف دول�ة القان�ون 
م�ن الدوائ�ر االنتخابية ه�و املحافظة 
دائ�رة والعودة اىل القان�ون القديم مع 

اج�راء بعض التعديالت مثل الرش�يح 
»قان�ون  ان  اىل  مش�ريا  الف�ردي«، 
االنتخابات س�يؤدي اىل مش�اكل كثرية 
ولدينا تحفظ عليه وتخوف يف صعوبة 
تطبيق�ه ومخ�اوف م�ن تول�د هيمنة 

عشائرية وحزبية ».
واك�د ان »كتلت�ه ل�م تق�دم اي طل�ب 
بتعدي�ل  الربمل�ان  رئاس�ة  اىل  رس�مي 
قان�ون االنتخاب�ات او الطع�ن ب�ه يف 
املحكمة االتحادية«، الفتا اىل ان »اغلب 
الكتل السياس�ية لديها موقف مراجع 
من قانون االنتخابات بعد دراس�تها له 
ووقفت عى حجم املشكلة وتفاقهما«.

وتابع الغانمي ان »االنتخابات س�ارية 
يف التعديل االخري لقانون االنتخابات«، 
موضح�ا ان »هنال�ك صعوب�ة لتعديل 
القانون يف الدورة االنتخابية الحالية«.

»القانون« تحذر من قانون االنتخابات

المراقب العراقي/بغداد...
اكد النائب عن تحالف الفتح عدي الش�عالن، امس الس�بت ، ان 

امريكا لديها مرشوع الحياء االرهاب يف العراق.
وقال الشعالن يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« ، أن 
»أمري�كا لن تتوقف عن مرشوعه�ا التدمريي يف املنطقة عموما 

والعراق خصوصا«.
واض�اف، أن »واش�نطن تهدف إىل تغلغل جدي�د يف العراق لنرش 
الف�وىض واإلره�اب عرب تنظيماته�ا االرهابي�ة وأن واحدة من 
أهداف أمريكا القادمة إعادةإحياء داعش لالستمرار بمرشوعها 

التخريبي«.
يش�ار اىل القوات االمريكية كانت قد اس�تغلت احتالل عصابات 
داعش االجرامية لعدد من املحافظات لتعيد تواجدها العسكري 

يف العراق.

نائب: امريكا لديها مشروع 
الحياء االرهاب في العراق

برلماني: تغيير سعر صرف الدوالر 
ليس مستحياًل

الفتح يدعو القوى الرافضة للوجود 
االمريكي الى الحذر من خطوات الكاظمي

6
مدرب القاسم: نعول على الصفقات 

الشتوية

المراقب العراقي/بغداد...
علّق�ت لجن�ة العالق�ات الخارجي�ة النيابية، امس الس�بت، عى 
وضع العراق باملركز 160 عاملياً، يف مؤرش الشفافية الذي تصدره 

منظمة الشفافية الدولية.
وق�ال عض�و اللجن�ة عام�ر الفايز يف ترصي�ح صحف�ي تابعته 
»املراق�ب العراقي« إن »وضع العراق يف املركز 160 بني 180 دولة 
يف مؤرش الش�فافية، يدل عى أن اإلجراءات الحكومية يف مكافحة 

الفساد يف مؤسسات الدولة ال تزال ضعيفة«.
وأضاف أن »امل�ؤرش يعتمد عى ما تتبع�ه الحكومة من إجراءات 
تجاه مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين«، الفتاً إىل أن »العملية 

تحتاج إىل إرادة سياسية وقوة حقيقية لفتح امللفات الكبرية«.
وأوضح ، أن »املحاصصة والفس�اد نهش�ا جس�د الدول�ة، بالتايل 
نحتاج إىل إجراءات حقيقية عى أرض الواقع يف مكافحة الفس�اد 

وليس كالم إعالمي فقط«.
يش�ار اىل ان تقرير ملنظمة الش�فافية الدولية، كش�ف عن مؤرش 
الفس�اد خ�الل العام امل�ايض، واك�د أن منطقة الرشق األوس�ط 
وش�مال أفريقي�ا ال ت�زال ش�ديدة الفس�اد رغم تق�دم ضئيل يف 
الس�يطرة، فيم�ا أش�ار إىل أن الع�راق ال�� 160 يف قائم�ة مؤرش 

الفساد.

العراق في ذيل قائمة 
الشفافية ولجنة نيابية تعلق
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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

وفد كردستاني اليوم في بغداد 

الكــــرد يسعــــون لالستحـــــواذ علــى المــــوازنـــة 
ونـواب الجنوب يهددون بتعطيل التصويت

املراقب العراقي/ احمد محمد...
الكردس�تانية  االح�زاب  تح�اول 
بش�كل او بآخ�ر تعطي�ل قان�ون 
املوازنة بغية ضمان حصة االقليم 
كامل�ة بغ�ض النظر ع�ن االتفاق 
النفطي املوقع مع بغداد، مستغلة 
بذلك »مجامالت« الكتل السياسية 
ال�ذي  الوق�ت  القريب�ة منه�ا، يف 
كش�ف فيه نواب ع�ن املحافظات 
الجنوبي�ة والوس�طى ع�ن وجود 
ظل�م تتع�رض الي�ه محافظاتهم 
االتحادي�ة،  املوازن�ة  قان�ون  يف 
مهددين بعدم حضورهم جلسات 
التصوي�ت عىل املوازن�ة، مالم يتم 

ضمان حقوق تلك املحافظات.
وبالتزام�ن مع الحراك الس�يايس 
الرام�ي اىل حس�م مل�ف قان�ون 
مازال�ت  االتحادي�ة،  املوازن�ة 
جه�ة  م�ن  ح�ارضة  املماط�الت 
التخصيص�ات  يف  واملجام�الت 
، حي�ث  االقلي�م  اىل  الت�ي تمن�ح 
تح�اول احزاب كردس�تان ضمان 
املعني�ة باموال  النص�وص  تمرير 
كردس�تان، عىل الرغم من التنصل 
الواضح يف تطبيق االتفاق النفطي 
مع بغ�داد، االمر الذي ثار حفيظة 
الجنوبي�ة  املحافظ�ات  ن�واب 
والوسطى، والذين هددوا عىل اثره 

بعدم التصويت عىل املوازنة كونها 
مجحفة بحق محافظاتهم.

اىل ذل�ك أك�د النائ�ب ع�ن االتحاد 
الوطن�ي الكردس�تاني ط�ه أمني، 
أن وف�د حكومة إقليم كردس�تان 
س�يعاود زي�ارة العاصم�ة بغداد 

اليوم األحد.
وق�ال أم�ني، يف ترصي�ح تابعت�ه 
»املراقب العراقي« إن “وفدا كرديا 
رئي�س حكوم�ة  نائ�ب  برئاس�ة 
إقليم كردس�تان قوب�اد طالباني 
وعضوي�ة كال م�ن وزراء املالي�ة 
والتخطي�ط  جن�اب  ش�يخ  آوات 
دارا رش�يد واإلقليم خالد شواني، 
بغداد  آخرين س�يزور  ومسؤولني 
ي�وم غد األحد يف جول�ة نهاية قبل 
ع�رض املوازنة ع�ىل التصويت يف 

الربملان«.
وأضاف أن »الزيارة تهدف لتثبيت 
حصة اإلقلي�م يف املوازنة واالتفاق 
ع�ىل آلي�ات تس�ليم كمي�ة النفط 
املتف�ق عليه�ا، وه�ي 250 أل�ف 
برميل م�ن النفط، وهل ستس�لم 

نقداً أم كمية لرشكة سومو«.
أن  أن�ه “نأم�ل  إىل  ام�ني  وأش�ار 
يك�ون هنالك تجاوبا م�ع الزيارة 
األخ�رة، آلن املت�رر األك�رب من 
عدم التوصل التفاق س�يكون هو 

الشعب الكردي«.
ويف س�ياق متصل ح�ددت اللجنة 
املالي�ة النيابي�ة، ام�س الس�بت، 
موع�د التصوي�ت ع�ىل م�رشوع 
قان�ون املوازن�ة االتحادي�ة لع�ام 

.202١
وق�ال عضو اللجنة احمد حمه، يف 
ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »اللجن�ة املالي�ة ح�ددت ي�وم 
االثنني املقبل موعدا للتصويت عىل 
مرشوع قان�ون املوازنة االتحادية 
لع�ام 202١«، الفتا اىل أن »اللجنة 
ثبت�ت جمي�ع الفق�رات املتعلق�ة 

بالعقود واالجراء اليوميني«.
الفق�رات يف  »اغل�ب  ان  واض�اف 
املوازن�ة ت�م تعديلها وس�تعرض 
للتصويت داخ�ل مجلس النواب”، 
مبينا ان “اللجنة املالية س�تصوت 
ي�وم االثنني عىل بنود املوازنة ومن 
ثم ترسلها لرئاسة مجلس النواب 
لتصوي�ت املجل�س عليها بش�كل 
كامل”.وللحدي�ث حول هذا امللف، 
ش�به النائب ع�ن تحال�ف الفتح، 
املوازن�ة  التعيب�ان،  االم�ر  عب�د 
فيما  الدس�تورية«،  ب�«التعديالت 
انتقد مجاملة االقليم عىل حساب 

حصص املحافظات.
وقال التعيبان، إن »موازنة 202١ 

الدس�تورية  بالتعدي�الت  اش�به 
وتتضمن نفقات كب�رة و32 بابا 

لاليرادات«.
واضاف« الحكومة الحالية عودتنا 
عىل خل�ق االزم�ات ورم�ي الكرة 
دائم�اً يف ملع�ب مجل�س النواب؛ 
اال انن�ا رفضنا نفقات الرئاس�ات 
الثالث املبالغ فيها واس�تقطاعات 

املوظفني«.
يف  الخل�ل   « ان  التعيب�ان  وتاب�ع 
املوازنة يكمن يف االنفاق الحكومي 
ولي�س يف ال�واردات فه�ي لديه�ا 
الصالحية الكاملة بفرض القانون 

عىل جميع املنافذ الحدودية«. 
واش�ار اىل ان« هناك كتل سياسية 
فاس�دة »لم يس�مها« تتسيد عىل 
القان�ون بس�بب نظ�ام برملان�ي 

ضعيف«.
وختم التعيب�ان حديثه بالقول ان 
» االقلي�م تمت مجاملته سياس�يا 
عىل حساب املحافظات الجنوبية، 
وديوان الرقابة املالية ال يس�تطيع 
ممارسة دوره يف كردستان لوجود 
ع�ىل  مس�يطرة  بروقراطي�ات 
جميع مقدرات االقليم، وليس من 
املنصف دفع ديونها لسنوات دون 
تقدي�م مابذمتها لبغ�داد ورفضنا 

ذلك يف املوازنة«.

تغريدة

االعالمية اسالم السعدي

 اع���ادة االتفاقي���ات م���ع 
م���ن  وإعفاؤه���ا  االردن 
ال���ى  اضاف���ة  الضرائ���ب 
اس���عار نف���ط مخفض���ة 
الفائ���دة  ه���ي  م���ا   ...
للبلد  منها  االقتصادي���ة 
نعيش  نح���ن  فترة  في 
اقتصادي���ة؟؟!!!  ازم���ة 

واهلل عجيب.

املراقب العراقي/ بغداد...
ح�ذر النائب ع�ن محافظة ص�الح الدي�ن محم�د البلداوي 
, الس�بت , الحكوم�ة والقي�ادات األمني�ة من ازياد نش�اط 
»داع�ش« يف املحافظ�ة, مش�را اىل وجود معلوم�ات مؤكدة 
بالدع�م األمريك�ي لتل�ك الجماع�ات التي نش�طت يف اآلونة 

األخر.وق�ال البلداوي، يف ترصي�ح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »االس�تهداف يف ناحي�ة العلم لقطعات الحش�د الش�عبي 
واس�تمرار املعركة لوقت طويل يؤكد لن�ا وجود اعداد كبرة 
للدواع�ش عىل تخوم صالح الدي�ن واملحافظات املجاورة لها 
مث�ل كرك�وك واالنبار وهن�اك خطوط اتصال م�ع محافظة 

دي�اىل«، مبين�ا أن »التصعي�د يف العملي�ات وبه�ذه الحري�ة 
مدعوم أمريكيا«.وأضاف انه »ما ال يقبل الش�ك بأن القوات 
االمريكي�ة وأجهزته�ا االس�تخبارية ه�ي م�ن مول�ت تل�ك 
الجماع�ات باألس�لحة واملعلوم�ات وخر دليل ان األس�لحة 
واملعدات التي يس�تخدمها االرهابيون هي أس�لحة أمريكية 

وتتضمن نواظ�ر حرارية واليات واس�لحة )M١6( وغرها 
من األسلحة االمريكية حيث تم العثور عليها من قبل القوات 
األمني�ة العراقي�ة والحش�د الش�عبي«.وحذر البل�داوي من 
»امت�داد الخطوط ب�ني تلك املحافظات وص�وال اىل الطارمية 

والتاجي ويعني ذلك تهديدا للعاصمة بغداد«.

برلماني من صالح الدين: لدينا ادلة عن وقوف امريكا وراء نشاط داعش األخير

نائب مستقل: العجز الموجود في موازنة 2021 مخالف لقانون االدارة المالية
املراقب العراقي/ بغداد...

اعترب النائب املس�تقل اس�عد ياس�ني، امس الس�بت، أن 
العج�ز امل�ايل كبر وال�ذي يتج�اوز الس�بعني تريليون يف 
موازنة 202١ مخالف لقانون االدارة املالية.وقال ياسني، 

يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراق�ي« إن »اللجنة املالية 
تعم�ل جاه�دة منذ اكث�ر من اس�بوعني لضغ�ط املبالغ 
الكب�رة يف املوازن�ة كونه�ا تحتوي عىل عج�ز مايل كبر 
يتجاوز الس�بعني تريليون وهذا مخال�ف لقانون االدارة 

املالي�ة«، الفت�ا اىل ان » عم�ل اللجن�ة املالي�ة ش�اق جدا 
بس�بب الخروقات الكبرة والكث�رة املوجودة يف املوازنة، 
لذل�ك يجب ضغط ه�ذه املبالغ وخاصة مبال�غ الوزارات 
ومجلس الوزراء ورئاس�ة الجمهورية«.واوضح ياس�ني 

ان » املوازنة س�تصل اىل مئة وخمس�ة وعرشين تريليون 
تقريبا وفقا لتوقعات اللجنة املالية«، مضيفا ان » العجز 
املايل يجب ان يضغط ايضا قدر االمكان ويصل اىل خمسة 

وثالثني تريليون كحد اقىص«.

مقترح الجراء االنتخابات المحلية والنيابية في يوم واحد
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلنت اللجنة القانونية بمجلس النواب، 
امس الس�بت، عن رفع مقرتح لتعديل 
موع�د انتخاب�ات مجل�س املحافظات 
ودمجها مع مجلس النواب اىل رئاس�ة 
املجل�س من أج�ل درج�ه كقانون عىل 
ج�دول أعم�ال املجل�س لتت�م قراءت�ه 
الق�راءة األوىل، مبين�ة أن ه�ذا التعديل 
مجال�س  انتخاب�ات  بإج�راء  يس�مح 
انتخاب�ات  ي�وم  بنف�س  املحافظ�ات 

الربملان أو بعدها بعرشة أيام.
وقالت عض�و اللجنة به�ار محمود، يف 
بيان تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه إن »اللجن�ة القانوني�ة ناقش�ت 
قان�ون  مق�رتح  االقالي�م  لجن�ة  م�ع 
مجال�س  انتخاب�ات  قان�ون  لتعدي�ل 
انتخاب�ات  تج�ري  وأن  املحافظ�ات، 
مجالس املحافظات أما يف نفس الوقت 
مع انتخابات مجل�س النواب أو بعدها 

بعرشة أيام«.
وأضافت به�ار، أن »ه�ذا التعديل جاء 
التحض�رات  املفوضي�ة  تعم�ل  لك�ي 
ل�كل االنتخاب�ات”. وأضافت أن “هناك 
البايومرتي  تعديالت اخرى بخص�وص 
والعد والف�رز اليدوي، أي جميع االمور 
التي طالبت به�ا اللجنة والتي لم تدرج 

بقانون انتخابات مجلس النواب”.
وأوضح�ت، أن “اللجن�ة ق�ررت رف�ع 
القانون اىل رئاس�ة املجلس ليقرأ قراءة 
اوىل وبعده�ا تت�م مناقش�ته، ويبق�ى 
عىل الرئاس�ة تحديد املوع�د وقد يكون 

بعد العطلة الترشيعية”، مش�رة اىل أن 
“رئاس�ة الجمهورية تعمل عىل مقرتح 
تعدي�ل لقان�ون االنتخاب�ات، ويف حال 
جاء من الرئاس�ة سيتم دمجه مع هذا 

املقرتح«.

املراقب العراقي/ االنبار...
أعلن قائد رشطة محافظة االنبار الفريق 
الحقوق�ي ه�ادي رزي�ج كس�ار، ام�س 
الس�بت، ع�ن ضب�ط ١4 كيلو غ�رام من 

مادة الحشيشة و ١2الف حبه مخدرة.
وقال كس�ار، يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
العراقي« إن »قيادة رشطة االنبار رشعت 
بحملة امنية اس�تباقية اس�تهدفت كافة 
م�دن االنب�ار تمكن�ت م�ن خالله�ا من 
اعتقال عدد من تج�ار ومروجي الحبوب 
املخدرة واثناء سر التحقيق مع املعتقلني 

اعرتف احد تجار املخ�درات بوجود كمية 
م�ن الحشيش�ة ت�م اخفاءه�ا يف قضاء 

الرطبة غربي االنبار«.
واضاف، أن »قوة من قيادة رشطة االنبار 
التحقي�ق  اس�تحصلت موافق�ة ق�ايض 
املنطقة املس�تهدفة  املخت�ص وداهم�ت 
تمكن�ت من خالل من ضبط ١4 كيلو من 
م�ادة الحشيش�ة و١2 الف حب�ة مخدرة 
»الق�وة  ان  مبين�ا  )كبتاج�ون(«،  ن�وع 
الجه�ات  اىل  املضبوط�ة  امل�واد  س�لمت 

املختصة«.

شرطة االنبار تضبط 14 كيلو غرام 
حشيشة و 12 الف حبه مخدرة

الحشد الشعيب يطيح بقيادي »داعيش« 
بكمين محكم غريب الموصل

املراقب العراقي/ املوصل...
أعلن الحشد الشعبي، امس السبت، عن القاء القبض عىل قيادي 
يف جماع�ات »داعش« اإلجرامية بكم�ني محكم غربي املوصل.
وق�ال بيان إلعالم الحش�د الش�عبي، تلقت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »ق�وة من الل�واء 53 بالحش�د واس�تخبارات 
الحشد الشعبي اعتقلت قياديا بداعش بكمني محكم، وبحوزته 
جنس�يات مزورة غربي املوصل«.وأضاف البي�ان أن »اإلرهابي 
كان يتنقل ب�ني محافظات صالح الدين ونين�وى واالنبار وهو 
متورط بعمليات إرهابية كربى يف البوكمال والباغوز الس�ورية 

وقضاء حديثة وغرها من العمليات اإلرهابية«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

هدية غسل ولبس 
ك�م هي خادعة ماكرة قاس�ية هذه الدني�ا الدنية التي تعمي 
العيون وتبكم األفواه وتصم اآلذان ملن تش�اء أن تّذل أو تهني 
فيغ�دو أص�م أبك�م أعم�ى البصرة والب�رص يتقب�ل اإلهانة 
بعيون مكس�ورة ونفس ذليلة وذات مهانة. ما ش�اهدناه يف 
مقط�ع الفيديو املرّسب م�ن )أش�قائنا( الكويتيني عن عمد 
وتعمد وس�بق وإرصار وترصد لرئيس الربملان العراقي محمد 
الحلب�ويس ونائبه محم�د الكعبي وهم يس�تلمون )أكياس( 
الهدايا الكويتية لرأس الس�لطة الترشيعية العراقية ورقبتها 
الرئي�س والنائ�ب م�ن دون تعليق وال ترتي�ب وال مقدمة وال 
إيجاز وال احرتام أو ش�به احرتام ملا يمث�الن وما يحمالن من 
صفة يؤطرهما حياء من يدري بالفضيحة وال يريد أن يدري 
أو يدع�ي أنه ال ي�دري , بعيون ترتقب ما حوله�ا ومن ينظر 
لهما باس�تصغار وتس�اؤل وس�ؤال . م�ا الذي يج�ري وملاذا 
ويف ه�ذا الظ�رف وه�ذه األيام . مل�اذا ؟ رصاعنا م�ع الكويت 
بش�أن ميناء الفاو الكبر وما يثار حوله من فساد وما يؤكد 
الجمي�ع ملا تدفع الكويت من رش�وات وفضائح تلطخ أركان 
املسؤولني العراقيني وكل من زار الكويت للتفاوض . الكويت 
ومشكلة التجاوز عىل الحدود العراقية وميناء مبارك وكارثة 

خورعب�د الل�ه وكل يشء قبل�ه وكل 
يشء بع�ده . ليس هذا فحس�ب فقد 
تكررت وتس�ارعت وتعاقبت زيارات 
رئيس مجلس النواب العراقي محمد 
الحلب�ويس للكوي�ت حي�ث زارها يف 
ي�وم ١6/ ٩ /2020 وكرر الزيارة يف 
يوم 4 /١0 /2020 وعاد ليزورها يف 
يوم 25 /١ /202١ فما هو الس�بب 
وم�ا ه�و املس�بب وه�ذه امل�رة مع 

نائبه الكعب�ي فأرادها أه�ل املضيف 
الكويت�ي أن تك�ون تح�ت زوم الكام�رات لت�رّسب املش�هد 
وتكش�ف ش�يئا من املس�تور عن عمد وتعمد وقصد وتقصد 
وغاية ال يعلمها إال الل�ه وأمر الكويت ومخابراته واملؤمنون 
واملؤمنات يف مجلس النواب العراقي . ال نعرف ما هو املوجود 
يف تل�ك األكي�اس املهينة املعيب�ة التي كانت وب�كل املقاييس 
ويف الطريق�ة الت�ي تمت بها إهانة )غس�ل ولب�س( وبكل ما 
تعنيه الكلمة ملن اس�تلمها وهو مطأطأ الرأس شاحب الوجه 
ب�ال رد أو تعلي�ق أو هم�س أو كالم . وما يق�ول وماذا يقال . 
هل يعل�م الحلبويس أنه أهان الس�لطة الترشيعي�ة العراقية 
وأه�ان الش�عب العراقي حني قب�ل )الكيس الهدي�ة( صاغرا 
ذليال منكرسا ومثله فعل الكعبي الذي ال يليق ذلك املش�هد به 
بكربياء الس�يد محمد صادق الص�در وإرث التيار الصدري يف 
مواجهة الظلم والطواغيت . لو شاء الله وهداهما إىل التوفيق 
ب�أن يرفضا تل�ك الهدية اإلهانة وبتلك الصيغ�ة وارتقيا فوق 
نزوات النفس األمارة بالسوء ومهاوي الدنيا الدنية لتحوال إىل 
بطلني يف عيون الشعب العراقي والستقبلتهما الجماهر عىل 
األكتاف لكن الله لم َيَش�ْأ لهما ذلك وال َيَشاءا إال أن يشاء الله 

وهو عىل كل يشء قدير.

إصبع عىل الجرح .. 

بالــوثيقـة

االعالم واالتصاالت تمنع اسياسيل 
م����ن اطالق خدمة ال� 4G بس����بب 

عدم تسديد ديونها.

منهل عبد األمري المرشدي ..
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اعلن عضو مجلس النواب محمد ش�ياع السوداني ، عن قيام رئيس 
الجه�از التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت ع�ي الخويلدي بتجديد 
التعاق�د م�ع رشكة زي�ن ومنحها ترخي�ص خدمات الجي�ل الرابع 
مجاناً.وق�ال الس�وداني يف تغريدة ع�ى صفحته بموق�ع التواصل 
االجتماعي “تويرت”، إنه “يف تح�دٍّ صارخ للقضاء والقانون، رئيس 
الجه�از التنفيذي لهيأة اإلعالم واالتصاالت يجدد التعاقد مع رشكة 

زين ويمنحها ترخيص خدمات الجيل الرابع مجاناً”.
وأضاف الس�وداني، أن ذلك تم “بدون تس�ديد الديون وعدم صدور 
ق�رار م�ن محكمة التميي�ز االتحادي�ة”. وافاد مص�در برملاني ،ان 
الخويلدي اس�تلم رشوة بقيمة 30 مليون دوالر من رشكات الهاتف 

النقال مقابل تجديد عقود تراخيصها.

نائب: الخويلدي يجدد ترخيص 
شركة زين في تحٍدّ صارخ للقانون

أعلن�ت دائ�رة التحقیقات يف ھی�أة النزاھة ،ضبط مس�ؤولین يف 
رشكة نفط الش�مال، تالعبا يف تقارير رس�میَّة، بغیة رصف أكثر 

من ملیار دينار شھرياً خالفاً للقانون.
وذك�رت دائ�رة التحقیق�ات يف بی�ان، أن »فريق عم�ل يف مكتب 
تحقی�ق كرك�وك ق�ام بضب�ط رئیس ش�عبة متعھ�دي الحماية 
ومس�ؤول وحدة التجاوزات يف رشكة نفط الشمال، لتالعبھما يف 
تقاري�ر زيارة مواقع م ّ تعِھدي حماي�ة األنابیب واآلبار وبصورة  

مخالفة للقانون«.
وأض�اف البی�ان، أن »الرشكة قام�ت بإبرام عقود م�ع أكثر من 
4000 ش�خٍص بمبال�غ تص�ل إىل أكثر م�ن ملی�ار دينارومائتني 

مليون دينار لم ترصف لهم . 

مسؤوالن في شركة نفط 
االقت�صاديالشمال يتالعبان بالمال العام 

تعت������زم الش�����ركة العامة للحديد والصلب 
إح���دى تش�كي���الت وزارة الصناع�ة  واملعادن 
، دخ�����ول ن����ادي ال�دول املصنع�ة للحدي�د 

والصلب.

وبحس�ب الرشك�ة ف�إن »دخ�ول الع�راق يف نادي 
الدول املصنعة للحديد والصلب س�يكون من خالل 
قرب تدش�ني مصانعها خالل الربع األول من العام 

الجاري 2021”.

وأشارت الرشكة إىل أن«العمل يف مصانعها السابقة 
ل�م يتوق�ف ليوم�ا واح�د بس�بب االزم�ة الصحية 
واملالي�ة الت������ي رضب�ت العراق ومس�تمرة يف 
اإلنتاج الي���ومي للحديد والصلب لتغطية الحاجة 

املحلية وتص����دي�ر الف������ائض من��ه لدول 
الخارج«.

وأك�دت الرشك�ة أن اعمال التأهيل تس�تمر بوترية 
اإلنج�از  متصاع�دة حي�ث تج�����اوزت نس�بة 

ح�دود 80 يف املئ���������ة برغ�م معوق�����ات 
التموي�ل املايل التي اجربت الرشك�ة الحكومية عى 
االقرتاض بنح�و 50 ملي���ار دينار عراقي إلكمال 

مشاريعها«.

الكاظمي يبيع محطتي كهرباء الرميلة وشط العرب إلى شركة »كار« البارزانية 
ُعِرَضتا بثمن »بخس« لضمان والية ثانية 

فض�ال ع�ن رف�ع الدع�م ب�كل 
أش�كاله ع�ن املواط�ن وجعله 
يواجه االزم�ات بمفرده ، ولعل 
البيض�اء  الورق�ة  يف  االخط�ر 
البع�ض عليه�ا  أطل�ق  والت�ي 
بالس�وداء، هو أنها تضم فقرة 
بي�ع أص�ول الدول�ة يف موازنة 
الع�ام الحايل، ورغ�م االعرتاض 
أن  إال   ، والربملان�ي  الش�عبي 
كرس�ت  الكاظم�ي  حكوم�ة 
املوكلة  والسيناريوهات  فشلها 
إليها بتدم�ري كل ما يمت بصلة 

للدول�ة العراقي�ة , فق�د لجأت 
إىل بيع محطتي الرميلة وش�ط 
العرب إىل رشكة »كار« الكردية  
التي تعود ملكيتها إىل مس�عود 

البارزاني .
واالس�تثمار  االقتص�اد  لجن�ة 
امتعاضه�ا  أب�دت،  النيابي�ة 
الشديد من قرار مجلس الوزراء 
األخ�ري وموافقة رئيس املجلس 
مصطفى الكاظمّي حول تمليك 
محطتي الرميلة وش�ط العرب 
إىل رشك�ة كار الكردي�ة س�يئة 

الصي�ت  بعد تخفي�ض قيمتها 
 , الح�ايل  بوضعه�ا  الس�عرية 
لتك�رس  ج�اءت  فالحكوم�ة 
فش�لها من خالل بيع محطات 
الب�رصة  يف  املهم�ة  الكهرب�اء 
إىل رشك�ة عرف�ت بمقاوالته�ا 
املشبوهة , تاركني أهل البرصة 

يعيشون يف معاناة مستمرة .
تج�اوز  أن  أك�دوا  مختص�ون 
حكوم�ة الكاظمي ع�ى أمالك 
الب�رصة  وخاص�ة  العراقي�ني 
التي تعاني م�ن التخلف البيئي 
والخدمي , هو محاولة إلفالس 
الع�راق ، ويبدو أن مستش�اري 
الحكوم�ة اليفقه�ون ش�يئا يف 
التح�ول  فعملي�ة   ، االقتص�اد 
ببيي�ع  التت�م  االقتص�ادي 
واالغ�رب   , الدول�ة  ممتل�كات 
الكت�ل  معظ�م  أن  ذل�ك  م�ن 
السياس�ية لم تعرتض , بل هي 
موافقة عى بي�ع العراق يف ظل 
حكوم�ة فش�لت يف إدارة امللف 

االقتصادي.

وبين�وا أن رشك�ة كار مملوكة 
لعائلة بارزاني , التي س�تصبح 
يف  الكهرب�اء  لقط�اع  مالك�ة 
البرصة وبسعر بخس ، ستعتمد 

عى مق�درات الب�رصة وبطرق 
ملتوي�ة من أجل تش�غيلها , ما 
يهدد املحافظة وأهلها بسياسة 
مسعود، الفتني إىل أن الكاظمي 

يريد ضمان والء بارزاني لوالية 
ثاني�ة , وبذل�ك س�يكون لهذه 
الرشك�ة دور خبي�ث يف تدم�ري 
م�ا تبق�ى م�ن  البن�ى التحتية 

ملحافظة البرصة.
وبهذا الش�أن ي�رى االقتصادي 
جاس�م الطائي يف اتصال مع ) 
املراق�ب العراق�ي(: أن خطوات 
الحكومة الحالية التنم عن وعي 
بما س�تؤول اليه أمور البالد يف 
حال بيع محط�ات الكهرباء يف 
الب�رصة التي هي أص�ال تعاني  
ش�حة توليد الكهرب�اء , فضال 
ع�ن تده�ور قط�اع الخدم�ات 
البطال�ة  مع�دالت  وتصاع�د 
والفق�ر , فرشك�ة كار الكردية 
ستقوم برفع أس�عار الكهرباء 
االس�تثمارية , وس�تتغذى عى 
وق�ود الب�رصة , وبذل�ك فه�ي 
الرابحة , فضال عن عملية البيع 

التي ستخلف مشاكل لكبرية.
وتاب�ع الطائي: أن بي�ع أصول 
الدولة أمر مستهجن ومرفوض 
, فلم تتجرؤ أية حكومة سابقة 
ع�ى ه�ذا الفع�ل , ويب�دو أن 
الكاظم�ي يس�عى للبي�ع ومن 
ث�م اله�روب إىل خ�ارج البالد , 

الحلق�ة االصعب  فهو س�ينفذ 
يف تدم�ري العراق وف�ق أجندات 
امريكي�ة , وخضوع�ه لرغبات 
ضعف�ه  ع�ى  دلي�ل  بارزان�ي 
ووج�ود صفقات تحت الطاولة 

ملصلحة مستشاري الكاظمي.
املخت�ص  أك�د  جهت�ه  م�ن 
حس�ني  االقتص�ادي  بالش�أن 
ع�الوي يف اتصال م�ع ) املراقب 
العراق�ي(:أن خض�وع حكومة 
الكاظمي لرغبات صندوق النقد 
وراء بيع أصول الدولة العراقية 
, فالحكومة تس�ري بالبالد نحو 
الهاوية وس�ط صمت س�يايس 
وه�و أمر يث�ري الريب�ة , وكان 
االج�در بالكاظم�ي العمل عى 
تحس�ني الطاق�ة الكهربائية يف 
الب�رصة وليس بي�ع محطاتها 
لرشك�ة كردي�ة له�ا صفق�ات 
مش�بوهة مع حكوم�ة العراق 
طيل�ة الفرتات املاضي�ة , وعى 
الربمل�ان أن يثبت وج�وده بعدم 

تمرير هذه الصفقة.

ال يخفى على أح���د أن ورقة اإلصالح الحكومي لم تخرج عن 
إطار سياس���ات صندوق النقد الدولي وإجراءاته التقش���فية 
ذات التكالي���ف االجتماعي���ة الباهظ���ة، فالورق���ة تضمن���ت 
“تخفي���ض فاتورة األج���ور والروات���ب من25 % م���ن الناتج 

المحلي اإلجمالي إلى 12.5 % خالل ثالث سنوات .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

الصناعة: نحن على أبواب دخول نادي الدول المصنعة للحديد والصلب

أرقام واقتصاد

مليون م3 خسائر محافظة 
ديالى من المياه سنويا 

بسبب عدم تطبيق 
استراتيجية حصاد االمطار 

 500

ألف طن من الرز قيمة 
المناقصة العالمية التي 

طرحتها وزارة التجارة
 لسد االحتياج المحلي 

 30

اس�تحصلت االدارة املحلي�ة ملحافظ�ة واس�ط موافق�ة 
الحكوم�ة املركزية عى فت�ح منفذ الش�هابي الحدودي 
مع الجارة ايران رشقي املحافظة، والذي سيس�هم بفك 
الزخ�م الحاصل يف منفذ زرباطية والحصول عى عائدات 

مالية جديدة تدعم ميزانية املحافظة.
وق�ال مدي�ر اعالم املحافظ�ة ماجد العتاب�ي يف بيان انه 
“تم اكس�اء وتبليط الطريق الرابط بني منفذ الش�هابي 

وناحية ش�يخ س�عد بطول 40 كم ذهاب�ا وايابا واصبح 
جاهزا  لسري املركبات والحافالت الذاهبة والقادمة«.

وأضاف العتابي، ان “املنفذ سيكون مهيأ الستقبال الفي 
ش�خص يوميا ونحو مليوني ش�خص خالل املناس�بات 
الديني�ة، حيث ت�م تجهيزه بصاالت اس�تقبال وكابينات 
تأش�ري س�مات الدخ�ول وجمي�ع املس�تلزمات االخرى 

املعمول بها يف املنافذ الحدودية االخرى«.
وأوض�ح، ان “املنفذ الجديد هو االقرب اىل مدينتي كربالء 
والنج�ف املقدس�تني”، منوه�ا بان�ه “يس�هم يف ايج�اد 

مصادر مالية تضاف اىل خزينة املحافظة«.
ويربط املنفذ ناحية شيخ سعد جنوبي الكوت ومحافظة 
اي�الم االيراني�ة، بينم�ا يتوق�ف افتتاحه عى اس�تكمال 
موافق�ات الدوائر املعني�ة وجاهزيتها ودرجة االمان من 
ناحية السيول بتقرير يعد من قبل مديرية املوارد املائية.
ويبعد املنفذ الجديد مس�افة 70 كم ع�ن منفذ زرباطية 
الح�دودي، بينم�ا يبعد مس�افة 200 كم خ�الل االرايض 
االيرانية وذلك بس�بب التضاري�س وتموج االرايض داخل 

ايران.

الحك��ومة  تواف��ق على افتت��اح
 منف��ذ ح��دودي ج��دي�د 

رابطة المصارف الخاصة: اكثر من 4.8 ماليين حساب مصرفي مفعل في العراق
أعلن�ت رابطة املصارف الخاصة 
العراقي�ة، ان ع�دد الحس�ابات 
املرصفي�ة يف املص�ارف العاملة 
داخل العراق بلغت اكثر من 4.8 
ماليني حس�اب مرصيف، مؤكدة 
املرصفي�ة  البطاق�ات  ع�دد  أن 
املفعل�ة اكث�ر م�ن 11.2 مليون 

بطاقة.
للرابطة  التنفي�ذي  املدي�ر  وقال 
عي طارق، يف بيان صحفي، إن« 
الحس�ابات املرصفية تبلغ اكثر 

من 4.8 ماليني
جي�دة  نس�بة  وه�ي  حس�اب 
جدا، وتش�هد نموا س�نويا كبريا 
بفض�ل   ٪44 م�ن  اكث�ر  وه�و 
برنامج توط�ني رواتب موظفي 
الدولة وافتت�اح رشكات جديدة 
باإلضاف�ة إىل احتي�اج املواطنني 
بس�بب  املص�ارف  يف  لالدخ�ار 
نس�بة الفائ�دة العالي�ة للودائع 
الثابت�ة وال�رشاء م�ن االنرتنت 

وغريها«.
البطاق�ات  »ع�دد  أن  إىل  ون�وه 
املرصفي�ة املفعل�ة حالي�ا اكثر 
من 11.2 ملي�ون بطاقة، بينما 

عدد أجه�زة الرصاف االلية تبلغ 
1170 جهازا، موضحا أن أجهزة 
 POS�نق�اط البي�ع املعروف�ة ب
تبلغ نح�و 4 االف جهاز، وتعمل 

االلكرتوني عى  الدف�ع  رشكات 
املتاجر  زي�ادة لتش�مل جمي�ع 
يف عم�وم البل�د خالل الس�نوات 

املقبلة«.

ولف�ت ط�ارق إىل أن« املحاف�ظ 
اكثر  تبل�غ  املفعلة  االلكرتوني�ة 
من 3.5 مليون محفظة، كما أن 
نق�اط الدفع النق�دي تبلغ نحو 
13 الف جه�از منترشا يف عموم 
العراق«.وأك�د أن« اس�رتاتيجية 
البن�ك املركزي العراق�ي لتعزيز 
يف  س�اهمت  امل�ايل  الش�مول 
املرصفي�ة  الحس�ابات  زي�ادة 
والبطاق�ات املرصفي�ة وأجهزة 
الدفع االلكرتون�ي، باإلضافة إىل 
أنها تمكنت من تنويع الخدمات 
املرصفي�ة إىل جمي�ع املواطن�ني 
يف بغ�داد واملحافظات«، مش�ريا 
إىل أن البن�ك املرك�زي يعمل مع 
صن�دوق النقد ال�دويل وصندوق 
ال�دويل  والبن�ك  العرب�ي  النق�د 
الخاص�ة  املص�ارف  ورابط�ة 
واملؤسس�ات املالية األخرى عى 
تعزي�ز مفه�وم الش�مول امل�ايل 

داخل العراق«.

أكثر من مليون بيضة توصل 
الديوانية لالكتفاء الذاتي

 أعلن�ت وزارة الزراع�ة ، ارتف�اع مع�دل إنتاج بيض 
املائدة إىل أكثر من مليون بيضة لش�هر كانون الثاني 
2021 .وقال�ت الوزارة يف بيان ان�ه » تم انتاج مليون 
و100 أل�ف بيضة يف مش�اريع الديوانية خالل ش�هر 
كان�ون الثاني«، مبينا أن »املحافظة حققت االكتفاء 

الذاتي من خالل املشاريع املوجود يف املحافظة«.
وأضافت أن »عدد مش�اريع فروج اللح�م العاملة يف 
املحافظة بلغ�ت )56( مرشوعا س�وقت )137950( 
من الدج�اج وإعداد االفراخ الداخلة إليها )588450( 
والوزن الحي املسوق منها )206925( طناً«، مشرية 
إىل أن »عدد مش�اريع املفاقس العاملة )7( مش�اريع 
انتجت )235425( من االفراخ وان عدد البيض املرقد 
فيها بلغ )1253554(«.واش�ارت اىل ان »هذا النجاح 
قد تحقق بفضل مشاريع بيض املائدة و فروج اللحم 
عن طريق الرتبي�ة بنظام األقفاص والرتبية االرضية 
والتي ساهمت بس�د حاجة السوق املحلية من بيض 

املائدة ولحوم الدواجن وتحقيق االكتفاء الذاتي«.
وأعلنت وزارة الزراع�ة العراقية، يف 10 كانون الثاني 
ع�ن من�ع اس�ترياد مقطع�ات الدجاج الالح�م لدعم 
املنتج املح�ي، فيما حظرت اس�ترياد البيض م���نذ 

عام 2019.

مختص اقتصادي: العراق 
اسوأ بلد اقتصاديا

اكد املختص يف الش�ان االقتص�ادي عي جبار 
الفريج����ي ان موازنة الع�راق للعام 2021 
تحت�ل املرتب�ة الثاني���ة عرب����ي�ا بمعدل 
)113 ملي���ار دوالر(بع������د الس�عودية 
صاحب�ة املرتب�ة األوىل بمع�دل )264 ملي�ار 

دوالر(.
وقال الفريجي  ان :م����وازنة العراق تعادل 
موازن�ة قط�ر وال����ت�ي تبل�غ )53 ملي�ار 
دوالر( و املغرب )51 ملي�ار دوالر(بضعفني ، 
لكن يف الوقت ذاته الع�راق يحتل املرتبة األوىل 

االسوأ اقتصاديا«.
واش�ار اىل ان : الع�راق يحت�ل املرتب�ة االوىل 
واألع�ى  الخدم�ات  بتق����دي�م  باالس�وأ 

بمعدالت تبيض وتهريب األموال.
وض�ع  ض������رورة  على�����  مش���دد   
خط�ط اقتص�����ادي�ة م����دروس�ة من 
قبل خب�������راء الع�����راق االقتصاديني 
لرس�م املوازن�ة واب�������واب ص����رفها 
االزم����������ات  الع������راق  لتجن�ب 

االقتصادية«.

المالية تصدر بيانًا بشأن القروض 
االخيرة التي اطلقتها

اص�درت وزارة املالي�ة ، بيان�اً بش�أن الق�روض االخرية 
التي اطلقته�ا، داعية اصحاب املحالت واملهن االخرى اىل 
االس�تفادة منها.وقالت الوزارة، يف بيان ، انه “تم االيعاز 
إىل كاف�ة فروع مرصف الرافدين يف بغ�داد واملحافظات، 
لرتوي�ج معام�الت من�ح ق�روض املش�اريع الصغ�رية 
للمواطن�ني من أصحاب املح�ال التجارية واملهن االخرى 
وق�د يصل مقدار الق�رض  اىل 25 ملي�ون دينار”.ودعت 
الوزارة، “املواطنني من اصح�اب املحالت واملهن االخرى 
بمختلف انواعها اىل االستفادة من هذا القرض والتقديم 
عليه عرب فروع املرصف املنترشة يف بغداد واملحافظات”.
وأضاف�ت، أنه “حرصاً ع�ى حماية االقتص�اد الوطني، 
تمكن�ت الهيئة العامة للكمارك إحدى دوائر وزارة املالية 
ع�ن ضبط عدة ش�احنات محملة بم�واد غذائية وطبية 
ومواد إنش�ائية مخالف�ة للضوابط والتعليم�ات النافذة 
يف املراك�ز الكمركي�ة الحدودي�ة وبالتع�اون مع رشطة 
الكم�ارك وهيئ�ة املناف�ذ الحدودية حيث ت�م إحالتها إىل 
القضاء”.وتابع�ت، “م�ن جه�ة أخ�رى، أع�ادت الهيئة 
إصدار ارس�اليات تحتوي عى مواد متنوعة غري صالحة 

لالستهالك البرشي، كما أعلنت الهيئة عن تسهيل دخول 
صهاريج محملة بمادة األوكسجني ومواد طبية خاصة 
بوزارة الصحة ملواجهة  جائحة كورونا عرب مركز كمرك 
سفوان الحدودي وان الهيئة العامة للكمارك وبالتعاون 
مع الرشط�ة الكمركية هيئ�ة املنافذ مازالت مس�تمرة 

بعملها عى مدار الساعة”.
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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مستقبل محفوف بالمخاطر

المراقب العراقي/ متابعة
وم�ا يمكن قوله اليوم، إن قط�اع غزة يعاني 
أوضاعاً كارثية تجعل من واقعة ومس�تقبله 
محفوفاً بالتحديات واملخاطر، بسبب عوامل 
متعددة أبرزها الحصار اإلرسائييل الذي جعل 
القط�اع تتعمق فيه األزم�ات، وما أحدثه من 
دم�ار هائ�ل يف البيئ�ة واملراف�ق االقتصادية، 
وارتف�اع ح�اد يف مع�دالت الفق�ر والبطالة، 
إضاف�ة إىل اإلج�راءات العقابية التي فرضتها 
السلطة الفلس�طينية برام الله عىل املوظفني 
ومخصصات األرسى والش�هداء، وما أفرزته 

جائحة كورونا.
يف  املتمثل�ة  األخ�رى  األزم�ات  إىل  وإضاف�ة 
املي�اه  الكهرب�اء وأزم�ة  انقط�اع  اس�تمرار 
وتراج�ع الخدم�ات الصحية وارتفاع نس�ب 
الفقر والبطالة ومع�دالت العنف االجتماعي، 
الضغ�وظ النفس�ية وتوقف بعض املنش�آت 
االقتصادية وغريها من التحديات اإلنس�انية 
والت�ي س�اهمت يف  األخ�رى،  واالجتماعي�ة 

تفاقم الوضع اإلنساني.
وحالي�اً يواجه ع�رات اآلالف من الش�باب 
يف قطاع غ�زة صعوبة الحي�اة، ويأتي هذا يف 
ظ�ل ارتفاع مع�دالت الفق�ر والبطالة نتيجة 
استمرار الحصار اإلرسائييل وتدهور األوضاع 

االقتصادية.
ووفق مرك�ز اإلحصاء الفلس�طيني ارتفعت 
معدالت البطالة بني فئة الش�باب والخريجني 
يف الفئة العمرية من 20-29 س�نة الحاصلني 
عىل مؤه�ل دبل�وم متوس�ط أو بكالوريوس 

لتتجاوز %72 .
ومؤخراً كشف تقرير للمرصد األورومتوسطي 
لحق�وق اإلنس�ان ع�ىل أن مع�دالت الفقر يف 
قط�اع غزة قفزت م�ن 40% يف عام 2005 إىل 
56% يف الع�ام 2020، فضالً عن ارتفاع فجوة 
الفق�ر م�ن 14% إىل 20% وتضاعف�ت تكلفة 

انتشال القطاع من الفقر أربع مرات.
ويربط االحتالل أي تخفيف للحصار وتحسني 
الواق�ع االقتص�ادي بتقديم حماس وس�لطة 
غزة تنازالت سياس�ية تتعل�ق بالتهدئة، رغم 
أنه�ا واقع�ة فعالً بحي�ث باتت ه�ي القاعدة 
والتصعيد بمثابة االس�تثناء طوال الس�نوات 
الس�ابقة، وأخرياً وصل االبتزاز اإلرسائييل إىل 
حد استغالل التدهور االقتصادى بظل جائحة 
كورونا لدفع حماس إىل القبول بصفقة تبادل 
أرسى ال تلبي الحد األدنى املقبول فلسطينياً، 

وفق السوابق التاريخية املماثلة.
األورومتوس�طي  املرص�د  يس�تطع  ول�م 

لحقوق اإلنس�ان، الصمت أكث�ر عىل الجرائم 
االرسائيلي�ة وحص�ار غ�زة، ودع�ا من خالل 
تقريره الس�نوي إىل إنهاء مأساة حصار غزة 
املس�تمرة منذ 15 عاًما، مؤك�ًدا أن الرتتيبات 
الفلس�طينية  االنتخاب�ات  إلج�راء  الجاري�ة 
العام�ة تتطلب ضمانات دولي�ة جادة إلنهاء 
الحص�ار دون اش�رتاطات متعلق�ة بنتائ�ج 

االنتخابات.
وب�ني التقرير الذي حمل عنوان »حياة ش�به 
مس�تحيلة يف غزة بعد 15 عاماً من الحصار« 
أن�ه وخ�الل العقد امل�ايض بلغ نصي�ب الفرد 
الواحد يف قطاع غزة من الخسائر االقتصادية 
بفع�ل الحص�ار نح�و 9 آالف دوالر أمريك�ي 
والعملي�ات  األم�د  طوي�ل  اإلغ�الق  بس�بب 
العسكرية التي تعرض لها القطاع، واستناداً 
إىل املعطي�ات الت�ي توص�ل لها مؤتم�ر األمم 
املتحدة للتجارة والتنمية يف تقريره الصادر يف 

ش�هر ترين الثاني م�ن العام املايض خلص 
إىل أن التكلفة االقتصادية لالحتالل اإلرسائييل 
ع�ىل قطاع غزة خالل العق�د املايض قدرت ب 

16.7 مليار دوالر أمريكي.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أشار التقرير 
أن�ه األكثر تأث�راً وداللة عىل تده�ور األوضاع 
اإلنس�انية يف قط�اع غ�زة، فبجان�ب النقص 
الحاد يف األدوية واملس�تلزمات الطبية ما تزال 
املش�ايف ومراكز الرعاية األولي�ة يف غزة تعمل 
بمس�تويات متدنية من طاقتها االستيعابية 

وفاقمت أزمة فريوس كورونا ذلك التدهور.
ودعا األورومتوس�طي ووف�ق املعطيات التي 
وصفها بالكارثي�ة يف قطاع غزة عىل رضورة 
أن تش�مل الرتتيب�ات الجاري�ة لالنتخاب�ات 
الفلس�طينية ح�راكاً محلياً وإقليمي�اً ودولياً 
إلنه�اء بع�دم تك�راره مس�تقبالً، معت�راً أن 
املدخل الصحي�ح إلنج�اح االنتخابات صدور 

قرار دويل ملزم بإنهاء الحصار عىل غزة الذي 
اتفقت املرجعيات القانوني�ة الدولية عىل أنه 

يش�كل جريمة حرب.
ووف�ق التقري�ر، فإن�ه وقبل ف�رض الحصار 
ع�ىل قطاع غزة، بلغ املعدل الش�هري لخروج 
الفلس�طينيني م�ن حاج�ز إيرز ال�ذي تديره 
إرسائي�ل ح�وايل 30,000 حال�ة خ�روج. ويف 
ع�ام 2019 بل�غ املع�دل الش�هري لخ�روج 
الفلس�طينيني عر حاجز إيرز حوايل 14,960 
حال�ة، أم�ا يف ع�ام 2020 فق�د بل�غ املع�دل 
الش�هري لح�االت الخ�روج م�ن قط�اع غزة 
حوايل 4,600 حالة، أي برتاجع بلغ نحو %85 
عن معدل ما قبل فرض الحصار عام 2006.

أما فيم�ا يتعلق بمعر رف�ح مع مرص، ففي 
ع�ام 2019، بل�غ املع�دل الش�هري لخ�روج 
نح�و  خالل�ه  م�ن  الفلس�طينيني  ودخ�ول 
12,172 حال�ة، أم�ا يف ع�ام 2020، فقد بلغ 

املعدل الشهري نحو 4,245 حالة فقط.
املئات م�ن أهايل قط�اع غزة ينتظ�رون فتح 
املعر عىل أحر من الجمر ليتمكنوا من السفر 
لتحقيق أهدافه�م عىل اختالفها، مناش�دين 
الجان�ب املرصي بالنظر إليه�م بعني الرحمة 
من أجل تس�هيل سفرهم وفتح املعر بأرسع 

ر مصالحهم. وقت، لكي ال ُتدمَّ
وكان معر رفح الري قد فتح آخر مرة يف 24 
ترين الثاني املايض أمام حركة املس�افرين 
ملدة 3 أيام، ولم يفتح بعدها رغم املناش�دات 
املستمرة من املواطنني. ويف إحصائية تقريبية 
لعم�ل املعر يف ع�ام 2020، فقد تم فتحه 90 
يوًم�ا يف العام، يف حني بلغت أيام اإلغالق 275 
يوًم�ا. ويف أيام فتحه بلغ ع�دد املغادرين من 
غ�زة 25120 مس�افرًا، يف حني وصل 25530 
عالًقا، يف ح�ني بلغ عدد املرجعني من الجانب 

املرصي لدواٍع أمنية وغريها 2245 مرجًعا.

أقل ما يمكن قوله أن الوضع في غزة كارثي ومزري، وهذا ليس أمرًا مستغربًا بعد حصار ال يزال قائما منذ أكثر من 14 
عاما، يفرضه كيان العدو االسرائيلي على القطاع، وال يمكن إغفال التضييق المصري على الفلسطينيين أيضًا، من خالل 

اغالق معبر رفح في وجه الطلبة والمرضى والحاالت الطارئة وال تفتحه سوى أليام معدودة، وفوق كل هذا جاءت 
كورونا لتزيد الطين بلة وتعقد األوضاع االقتصادية والصحية وتشدد الحصار.

المراقب العراقي/ متابعة
أعل�ن س�فري كوري�ا الش�مالية ل�دى جنيف، 
ه�ان داي س�ونغ، أن بيونغ يان�غ دفعت نحو 
تعزيز قدراتها العس�كرية، بهدف “فتح حقبة 
حقيقية من الس�الم”، وفقا ل�وزارة الخارجية 

الكورية الشمالية.
وأش�ار ه�ان داي س�ونغ، خالل مؤتم�ر نزع 
الس�الح الذي عقد يف جنيف ع�ر الفيديو، يوم 
الثالثاء املايض، إىل أن “الس�بب وراء قيام بالده 
ببن�اء ق�درات ال�ردع الحربي، ه�و الدفاع عن 
نفسها، وفتح حقبة سالم حقيقية بال حروب 
أبدية”، بحس�ب ما أف�ادت الخارجية الكورية 

الشمالية.
وتاب�ع الس�فري الك�وري الش�مايل موضح�ا: 
“نحت�اج إىل تعزي�ز ق�وة الدف�اع الوطني دون 
توقف، ل�ردع التهديدات العس�كرية، وتحقيق 

السالم، واالزدهار يف شبه الجزيرة الكورية”.
جدير بالذكر أن الزعيم الكوري الش�مايل، كيم 
جون�غ أون، كان قد عقد مؤتمرا لحزب العمال 
الحاكم، يف وقت سابق من هذا الشهر، دعا فيه 
إىل “تعزي�ز ردع الحرب النووية”، و”بناء أقوى 

قوة عسكرية” يف البالد.

المراقب العراقي/ متابعة...
قت�ل 12 فردا من ق�وات األمن الع�ام األفغاني وأصي�ب أربعة آخرون، 
الس�بت، نتيج�ة تفجري انتح�اري بس�يارة مفخخة يف إقلي�م ننغرهار 

رشقي أفغانستان.
ونقل�ت وكال�ة “س�بوتنيك” ع�ن املكتب اإلعالم�ي لحاك�م الوالية، أن 
التفجري وقع يف منطقة غاندوماك بناحية ش�ريزاد قرابة الساعة 4:30 

صباحا.
وقال مصدر مس�ؤول: إن 12 عنرصا قتل�وا واصيب أربعة اخرون. كما 

تحقق فيلق سيالب العسكري من عدد الضحايا.
من ناحيته أكد أجمل عمر، نائب رئيس مجلس الوالية، املعلومات التي 
تفي�د بأن التفجري تم بواس�طة عرب�ة هامفي وأن أف�راد األمن أرسوا 

مدرعة أخرى.
وقال إن 14 من أفراد األمن قتلوا وأصيب أربعة آخرون. ودمرت القاعدة 
األمنية وُدفن العديد من أفرادها تحت األنقاض، فيما لم تعلن أي جهة 

مسؤوليتها عن التفجري.
ويف وقت س�ابق، أعلن نائب رئيس املكتب الس�يايس لحركة “طالبان”، 
شري محمد عباس ستانيكزاي، أمس الجمعة، من موسكو، أن الحركة 
س�تكون مضطرة للقتال إذا انتهكت الواليات املتحدة االتفاق املرم ولم 

تسحب قواتها من أفغانستان.

قتلى وجرحى بانفجار سيارة 
مفخخة شرقي أفغانستان

المراقب العراقي/ متابعة...
علّ�ق رئيس الوفد الوطن�ي املفاوض يف اليمن محمد عبد الس�الم، عىل 

قرار إيطاليا بشأن إيقاف بيع األسلحة للسعودية واإلمارات.
وق�ال عبد الس�الم يف تغري�دة عر توي�رت: “إع�الن إيطالي�ا وقف بيع 
األس�لحة للدول التي تش�ن عدوانا عىل اليمن خطوة إيجابية تس�هم يف 

حماية املدنيني ودعم عملية السالم”.
وكان وزي�ر الخارجية اإليط�ايل لويجي دي مايو، أعلن يوم الجمعة، أن 
بالده أوقفت بيع آالف الصواريخ للسعودية واإلمارات، مشريا إىل التزام 

روما باستعادة السالم يف اليمن وبهدف حماية حقوق اإلنسان.

تعليق يمني على قرار وقف 
بيع السالح اإليطالي للسعودية

المراقب العراقي/ متابعة...
ن�رت وكالة أنباء “أسوش�ييتد ب�رس”، تقريرا 
أع�ده جون كامريل قال في�ه إن دبي بعد فتحها 
أبوابه�ا للمحتفلني بالع�ام الجدي�د، فإنها باتت 
مالم�ة عىل انتش�ار ف�ريوس كورون�ا يف عدد من 
الدول مع انتش�ار أس�ئلة حول قدرة اإلمارة عىل 

التعامل مع كوفيد-19.
املش�يخة  إن  دب�ي  يف  اإلعالم�ي  املكت�ب  وق�ال 
تعمل ما بوس�عها ملواجهة الوب�اء مع أنه تجنب 
اإلجابة مرارا عن أس�ئلة تتعلق بقدرة اس�تيعاب 

املستشفيات.
وج�اء يف بي�ان تلقت�ه الوكالة أنه “بع�د عام من 
التعام�ل م�ع الوب�اء نحن ع�ىل ثقة بالس�يطرة 
ع�ىل الوضع الحايل. ولدينا خط�ط لتعزيز قدرات 

العناية الصحية حال تطلب األمر”.
لكن نارص الشيخ املسؤول املايل السابق لدبي قدم 
رؤية مختلف عندما طالب الس�لطات بالسيطرة 

عىل الضغوط املتزايدة.
وق�ال: “تقيم القيادة قراراته�ا عىل توصيات من 
الفري�ق، التوصي�ات الخطأ التي تع�رض األرواح 
البري�ة للخط�ر وتؤثر س�لبا ع�ىل مجتمعنا”. 

وأضاف: “يحتاج اقتصادنا للمحاسبة”.
وكانت دبي املعروفة بطريانها وأطول بناية فيها 

والش�واطئ والحان�ات أول وجه�ة س�ياحية يف 
العالم لتعلن يف تموز ع�ن عودة الحياة الطبيعية 
فيه�ا. وأوقف�ت هذه الخط�وة النزي�ف يف قطاع 
الس�ياحة والعق�ارات الذي تس�بب ب�ه اإلغالق. 
وبعد عودة السياحة بدأت حاالت فريوس كورونا 

بالتزايد ببطء مع أنها ظلت مستقرة.

دبي تساهم بنشر سالالت كورونا المتحورة

تقرير: الفساد بأميركا في أعلى مستوياته هآرتس: العصابات اليهودية تواصل جرائمها 
ضد الفلسطينيين

كوريا الشمالية تواصل تعزيز
 قدراتها العسكرية

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقري�ر ملؤسس�ة الش�فافية الدولية، 
السبت، ان مستوى الفساد يف الواليات املتحدة 
هو االس�وأ منذ م�ا يقرب من عر س�نوات 
الديمقراطي�ة  املؤسس�ات  تتع�رض  حي�ث 
لالنحالل ووجود اس�اءة الس�تخدام السلطة 

عىل اعىل املستويات.
وذك�ر التقري�ر ال�ذي نرت�ه مجل�ة فورين 
بولي�ي ان املؤسس�ة اوضح�ت يف تقريره�ا 
ان “الوالي�ات املتح�دة هبط�ت اىل املرتبة 67 
م�ن مجم�وع 100 درجة يف م�ؤرش مدركات 

الفساد املايل واالداري السنوي”.
واض�اف التقري�ر أن ”هن�اك تدهورا اوس�ع 
يف املؤسس�ات السياس�ية األمريكي�ة كعامل 
رئيي يس�اهم يف ارتفاع مس�تويات الفساد 
يف البالد، فيما قال مدير الحماية يف املؤسس�ة 

يف  الجمه�ور  ”ثق�ة  إن  جريت�اك  س�كوت 
تآكل�ت بس�بب  األمريكي�ة ق�د  االنتخاب�ات 
املعلومات املضللة واملبالغ غري املس�بوقة من 

األموال التي ال يمكن تعقبها يف الحمالت”.
واض�اف جريك أن ”االمر امله�م الثاني يتعلق 
بسلس�لة من الفضائح التي كشفتها وسائل 
االعالم والتي بينت الكمية الهائلة من االموال 
الق�ذرة الت�ي تتدفق اىل النظام امل�ايل يف داخل 

الواليات املتحدة“.
واوضح التقرير ان ”االتحاد الدويل للصحفيني 
االس�تقصائيني كش�ف أن البن�وك الكرى يف 
الواليات املتحدة وأماكن أخرى قد سهلت عن 
عمد غسيل تريليونات الدوالرات من املعامالت 
املالية املش�بوهة ، مما مكن زعماء املخدرات 
واإلرهابيني م�ن نقل األموال الفاس�دة حول 

العالم”.

المراقب العراقي/ متابعة ...
سلطت صحيفة عرية الضوء عىل الجرائم 
ترتكبه�ا  الت�ي  املتواصل�ة  واالنته�اكات 
املواطن�ني  بح�ق  املس�توطنني  عصاب�ات 
الفلس�طينيني يف األرايض املحتل�ة يومي�ا، 

وخاصة يف الظالم.
وأوضح�ت صحيف�ة “هآرت�س” يف مق�ال 
للكات�ب ميخائي�ل س�فارد، وه�و مح�ام 
إرسائي�يل وناش�ط س�يايس متخصص يف 
قان�ون حق�وق اإلنس�ان ال�دويل وقوان�ني 
اليهودي�ة الت�ي  الح�رب، أن “العصاب�ات 
تهاجم الفلسطينيني بالليل، تمارس أعمال 

شغب عنرصية”.
ملثم�ون  “مس�توطنون  وأضاف�ت: 

وعصاب�ات، تقتح�م عن�د هب�وط الظ�الم 
ع�ن  بحث�ا  والق�رى  الط�رق  مفرتق�ات 
تل�ك  أعض�اء  ويق�وم  الفلس�طينيني، 
العصاب�ات بإغالق الطرق م�ن أجل القيام 
بعملية انتق�اء والعثور عىل س�يارات ذات 
لوح�ات فلس�طينية، ومهاجم�ة ركابه�ا، 
كما ينقضون ع�ىل البيوت يف قرى الضفة، 

ويحطمون الزجاج ويشعلون الحرائق”.
وأك�د أن ه�ذه األعمال اإلجرامي�ة “تحدث 
كل ليل�ة من�ذ ش�هر تقريب�ا، ألن أصدقاء 
س�انداك، وهو أحد عنارص “شباب التالل” 
)عصاب�ات يهودية( الذي قت�ل يف مطاردة 
يدف�ع  أن  ق�رروا  اإلرسائيلي�ة،  للرط�ة 

الفلسطينيون ثمن موته”.
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غزة تخنق بحبال صهيونية مصرية وفجوة الفقر تتسع

المراقب العراقي/ متابعة...
تع�رض الرئي�س االمريكي امله�زوم دونالد ترامب اىل انتكاس�ة قوية يف 
محكم�ة نيوي�ورك حينما طالبته املحكمة بتس�ليم س�جالته املالية اىل 

املدعي العام.
وذك�رت صحيفة نيويورك تايم�ز أن ”القايض الفيدرايل زاد من الضغط 
القانوني عىل رشكة عائلة الرئيس الس�ابق ورشكائه، وامرهم باعطاء 
املحققني الحكوميني الوثائق املالية يف تحقيق مدني بشأن الحصول عىل 

قروض بنكية ومزايا رضيبية“.
واض�اف أن ”الق�ايض آرثر إف إنغورون من املحكم�ة العليا يف مانهاتن 
وج�ه الرضبة الثانية لركة ترامب خالل االس�ابيع االخرية ، حيث امر 
الركة بكش�ف الس�جالت التي ح�اول املحامون حمايته�ا بما يف ذلك 

بعض املمتلكات املتعلقة بمقاطعة ويستشسرت”.
وتاب�ع أن ”الق�ايض انغورن ذه�ب اىل ابعد م�ن ذلك بالق�ول إنه يجب 
تس�ليم املزي�د من الوثائ�ق ، فضالً ع�ن االتصاالت مع رشك�ة محاماة 
التي اس�تأجرتها مؤسس�ة ترامب، وبذلك رفض ادعاءات املحامني بأن 

املستندات املعنية كانت مغطاة بامتياز املحامي واملوكل“.
وواصل أنه ”باإلضافة إىل التحقيق الذي أجراه املدعي العام يف نيويورك ، 

يخضع ترامب أيًضا للتحقيق من قبل  املدعي مانهاتن دي. ساي فانس 
االب�ن، حيث ركز املحققون اهتمامهم عىل مجموعة من املعامالت ، بما 
يف ذل�ك إعادة الهيكلة املالي�ة لفندق وبرج ترامب الدويل يف ش�يكاغو يف 
عام 2010 والتي نتج عنها إعفاء رشكة )فورتس كردت كوربوريشن( 

التابعة لرتامب عن ديون تزيد قيمتها عىل 100 مليون دوالر”.

محكمة نيويورك تطالب ترامب بتسليم سجالته المالية للمدعي العام



 لعبة املجاهدين العرب اسسس�تها املخابرات الرسية االمريكية بمس�اعدة 
الدوالر الس�عودي وتدخ�ل مبارش من عبد الل�ه بن عبد العزي�ز عندما كان 
امري واالمري  نايف بن س�لطان بن عبد العزي�ز واالخوين مقرن وبندر واول 
رجل اختري اس�امة بن الذن وهو من اصول يمنية وش�قيقه سامي بن الذن 
امللياردي�ر ورشيك عائلة بوش النفطية. وب�داءت هذه الحركة واالتفاق بعد 
خ�روج  باب�رك كارمل من افغانس�تان ومج�يء محمد نجي�ب واهم يشء 
س�يطرة ما يس�مون انفس�هم املجاهدين الع�رب عىل مزارع الخش�خاش 
والحش�يش وباقي اصناف املخ�درات والجانب الرويس عند دخوله س�يطر 
ع�ىل ما يقارب نصف امل�زارع فكانت الوجه الظاهر محارب�ة املد االحمر يف 
افغانس�تان والوجه الحقيقي الس�يطرة عىل مزارع املخ�درات وتهريبها اىل 
خارج افغانس�تان مثلها مث�ل حرب الفواكه يف ام�ريكا لالتينية وانتاج فلم 

محاربة املخدرات.
بعد انس�حاب الروس من افغانس�تان اصبح هذا الفصيل ما يسمى بالعرب 
املجاهدين عبء كبري عىل االدارة االمريكية واجهزتها االس�تخباراتية وحتى 
عىل اجهزة املخابرات الس�عودية والس�بب هو رشط اس�امة ب�ن الذن قبل 
دخول�ه العملي�ة ان تكون له نس�بة يف الزراع�ة والتهريب مم�ا اعطاه هذا 
االتفاق فرصة ثمينة بجمع املليارات يف بعض البنوك واولها الس�ودان وفتح 

مصنع لالدوية هذا ظاهره وباطنه صناعة املخدارت واملواد املزدوجة !
هن�ا انقس�م التنظي�م اىل ثالث تج�ار ارهابيون م�ن الصنف العامل�ي تريده 

االستخبارات االمريكية وبقيادة بن الذن.
وحركة اس�المية متطرفة بقيادة ابو حمزة وغ�ريه وباتفاق بني املخابرات 

املركزية واالوربية.
 اعط�وا فرصة للقس�م الثاني ان يحصل عىل اللج�وء يف دول العالم واهمها 

اوربا واولها بريطانيا لكونها كانت جزء من االتفاقية عند تاسيسها
اما القس�م الثالث انقسم اىل جزئني الجزء االول املعتقد بان بن باذن خليفة 
للمسلمني فراح بن باذن ليؤسس بهم جيش رسي اشبه باملخابرات ارهابية 

رسية تم توزيعها يف دول العالم.
 والجزء الثاني انظم مع حركة طالبان. 

هنا اصبح هذا التش�كيل يهدد النضام الس�عودي وامن الس�عودية  فرشعة 
السعودية فطلب من امريكا مساعدها للقضاء عليه ولكن بعد فوات االوان.
 ام�ا تنظي�م القاعدة ودخوله اىل العراق ف�كان اول دخوله عام ١٩٩١ ولكن 
برسية تام�ة التنظيم وحاول الدخول لعمق النظ�ام العراقي وبعلم املقبور 
صدام ولكن بطرق مختفية غري معلنه وتتذكرون اعدام ١٦ نفر من املوصل 
بتهم�ت التنظي�م االرهاب�ي كان مج�رد دعاية كاذب�ة اما اختي�ار املقبور 
الزرق�اوي فكان اختي�ار امريكي س�عودي اردني لكون اكثر اف�راد تنظيم 
القاع�دة هم من الفلس�طينيني  االردني�ني وهم ارشس مجموع�ة ارهابية  
لك�ون املرشف عىل تنظيمهم ارسائي�ل  وبالعمل املبارش واغلب االجتماعات 
كان�ت تح�دث يف كارتون هوتيل قرب الدوار الثال�ث يف عمان ويف عام ٢٠٠٤ 
كان اجتماع رسي حرضته القيادات العراقية وبحضور االمري زيد واشخاص 
مجهول�ني واثناء اللقاء دخ�ل االمري محمد بن زايد وتكل�م وهو واقف اربع 
او خم�س دقائق اهان الجميع وخرج وخرج مع�ه االمري زيد وتوجهوا عند 
االمري حس�ن بن طالل لكونه يشغل املحفل املاسوني االول بالرشق االوسط 
جناح العربي وكان الحضور من العراق الس�يخ الضاري وطارق الهاش�مي 
خلف العليان وبعض الش�خصيات سامحهم الله والكل كان وال يزال يتمتع 

برواتب وتقاعد وووالخ.
اما جن�اح داعش االرهابي فهو من نفس املنظومة االرهابية الذي ش�كتها 

املخابرات االمريكية االرسائلية السعودية. 

تاسيس االرهاب السعودي .. 
تنظيم القاعدة داعش

بقلم/ محمد السعبري

Aاراء5 l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االحد 31 كانون الثاين 2021 العدد 2514 السنة الحاديةعشرة

بقلم/ محمد عبد الرحمن عريف
جاءت املوصل يف العام ١٩٢٦ ضمن حدود اململكة 
العراقّي�ة الناش�ئة من�ذ الع�ام ١٩٢١، وص�ارت 
عاصمة ملحافظة نينوى. ومنذ عرشينيات القرن 
العرشين وحتى اليوم، أصبحت تتمّتع مع كركوك 

بثروة نفطية كبرية.
بعدها، حرض مطار املوص�ل )إياتا: OSB، إيكاو: 
ORBM( كمط�ار دويلّ يق�ع يف عاصم�ة نينوى، 
ثاني أك�ر مدينة يف العراق بع�د العاصمة بغداد، 
وهو يبعد عن وس�ط مدين�ة املوصل حواىل 5 كم، 
ويرج�ع تاريخ�ه إىل عام ١٩٢٠، إذ قام بإنش�ائه 
س�الح الجو امللكي الريطاني أثناء فرتة االحتالل 
الريطاني للعراق، وتحوَّل من مطار عسكري إىل 

مطار مدنّي يف العام ١٩٢٢.
م�ع مطل�ع الع�ام ٢٠٢١، ح�رض األم�ني الع�ام 
ل مجل�س الوزراء حميد الغ�زي خالل حفل توقيع 
مذّكرة التفاهم بني سلطة الطريان املدني ورشكة 
»ADP-I«، وإن كان�ت البدايات ق�د أتت يف أواخر 
الع�ام ٢٠٢٠، ح�ني منح�ت الحكوم�ة العراقية 
املركزية يف بغداد عقد تجديد مطار املوصل املدّمر 
منذ س�قوط املدين�ة بني العام�ني ٢٠١٤ و٢٠١7 
للرشكة الفرنس�ية العمالق�ة »مطارات باريس - 

أيرو بورتس دو باريس«.
وقد ج�اء االنتصار الفرنيس عىل حس�اب تحالف 
من رشكتني تركيتني تعمالن يف مجال اإلنشاءات، 
هما »كورك« و«قالي�ون«، كانتا قد قّدمتا عرضاً 

للحكوم�ة العراقية إلعادة مط�ار املوصل الواقع 
غرب املدينة إىل الحياة يف العام ٢٠١٩. 

لقد رست موج�ة من التف�اؤل يف الدوائر الرتكية 
بفوزهما بالعقد، وخصوصاً بعد زيارة الكاظمي 
إىل أنقرة يف منتصف كانون األول/ ديسمر املايض، 
ولقائ�ه إردوغان لبحث التعاون ب�ني البلدين، ثم 
رسعان ما تبّدد ذلك التفاؤل بعد ذيوع نبأ التعاقد 
العراقي مع »مطارات باريس«، وتأكيده من قبل 
الس�فري الرتك�ي يف بغ�داد فاتح يل�دز، يف تغريدة 
نرشها يف حسابه الشخيص يف موقع »تويرت« يوم 

8 كانون الثاني/يناير الجاري.
هنا، وعىل الف�ور، ربطت التحلي�الت الرتكية بني 
فش�ل »كورك - قالي�ون« والرصاع�ات املحتدمة 
مؤخ�راً بني تركيا وفرنس�ا حول ع�دة ملفات يف 
منطقة الرشق األوس�ط وجنوب القوقاز، أبرزها 
االعرتاض الفرنيس عىل التنقيب الرتكي عن الغاز 
الطبيع�ي يف منطقة رشق املتوس�ط، وكذلك دعم 
فرنس�ا ألرمينيا يف ح�رب ناغورن�و كاراباخ ضد 

أذربيجان املدعومة من تركيا. 
هن�ا، لن�ا أن نتوّق�ع م�ن الحكوم�ة الفرنس�ية 
ممارس�ة الضغط عىل نظريته�ا العراقية لقبول 
عرض »مطارات باريس« بدالً من العرض الرتكي، 
لخلق مساحة جديدة للضغط عىل أنقرة، وذلك يف 
الع�راق هذه املرة، بس�بب األهمية االس�رتاتيجية 
القصوى لألخري بالنس�بة إىل تركي�ا. تلك الرؤية، 
جعلت م�ن التنافس عىل مطار املوصل، توس�عة 

فرنسية لجغرافيا الرصاع مع تركيا.
يف ق�راءة التقري�ر الحدي�ث الّ�ذي ن�رشه موق�ع 
»املونيت�ور« للمحلّ�ل فهي�م تش�تكني، واملرف�ق 
ببيانات مهّمة عن فوارق أساس�ية بني العرضني 
الفرن�يس والرتكي بش�أن مطار املوص�ل منحت 
األفضلي�ة يف النهاي�ة ل�ألول، إضاف�ًة إىل األزمات 
السياس�ية بني تركيا والعراق بشأن ملفات بالغة 
الحساس�ية، مثل الك�رد واملياه والرؤي�ة الرتكية 
املؤدلج�ة بخصوص املوص�ل نفس�ها... كّل ذلك 
يدفع إىل تحويل ق�راءة إخفاق »كورك - قاليون« 
م�ن أرضي�ة النزاع�ات »الرتكي�ة - الفرنس�ية« 
إىل أرضي�ة موازي�ة ترتب�ط بالعالق�ات الرتكية - 

العراقية املضطربة.
يف الواق�ع، اجتمع�ت ع�ىل األرض مجموع�ة من 
العوامل لرتّجح كّفة العرض الفرنيس عىل نظريه 
الرتكي، منها فوارق الخرات التي تصّب يف صالح 
»مطارات باري�س«، إذ تعمل الرشكة الفرنس�ية 
ط�وال العق�د األخ�ري يف تطوي�ر البني�ة التحتية 
للطريان املدني يف الع�راق، مرشفة خالل ذلك عىل 
تجديد مطارات بغداد والبرصة، إضافًة إىل إنش�اء 
مطار »دهوك« ش�مال العراق. كما س�اهمت مع 
رشك�ة بريطانية يف تصميم مطار وس�ط الفرات 

عىل بعد ٤٠ كيلومرتاً شمال غرب النجف.
يف مقابل تلك الخرة الفرنس�ّية العريضة، تفتقد 
رشك�ة »ك�ورك« الرتكية الت�ي تعم�ل بكثافة يف 
مناطق كردس�تان الع�راق إىل خرات ش�بيهة يف 

املجال نفس�ه، وهو م�ا دفع القائم�ني عليها إىل 
التحال�ف مع رشكة إنش�اءات تركي�ة أخرى هي 
»قالي�ون«، وهي واحدة من 3 رشكاء فازوا بعقد 

تأسيس مطار إسطنبول الجديد.
كذل�ك، كان تقديم الرشك�ة الفرنس�ية لعرضها 
برفق�ة رشي�ك محّل ُوص�ف بكون�ه »مقرباً من 
دوائر الس�لطة يف بغداد« عامالً آخر منحها الفوز 
ع�ىل املنافس الرتك�ي. ويؤّكد تقري�ر »املونيتور« 
فه�م »مط�ارات باري�س« لواق�ع االس�تثمار يف 
الع�راق، حيث الرتحي�ب يف األغلب باملس�تثمرين 
األجانب الذين يقبلون التعاون مع رشكاء محليني 

عراقيني أكثر من العمل مع املس�تثمرين األجانب 
الذين يرغبون يف العمل يف املرشوعات املس�تهدفة 
بصورة منف�ردة، وهو ما عج�ز التحالف الرتكي 

عن إدراكه، كما يبدو.
يف النهاي�ة، يمكن له�ذه الحقائق كلّه�ا فقط أن 
تف�رس إس�ناد بغ�داد تجدي�د مط�ار املوص�ل إىل 
الرشكة الفرنس�ية )مطارات باريس(، وليس إىل 

تحالف »كورك – قاليون«. 
وإضاف�ة إىل املزاي�ا االقتصادي�ة الت�ي يقدمه�ا 
الرشيك الفرنيس، يمكن تفس�ري ما حصل بكونه 
محاول�ة م�ن الحكوم�ة العراقي�ة املركزية ملنع 

تركي�ا من تدش�ني هيمنة عىل املوصل تخش�اها 
جمي�ع األط�راف املتنافس�ة ع�ىل الع�راق، كذلك 
ملّف املياه الذي يواجه األخري فيه ش�بح الجفاف 
الش�امل نتيجة البدء بملء س�د »إليسو« جنوب 
رشق تركي�ا، وأيض�اً يف مل�ف السياس�ة الرتكية 
يف ش�مال العراق، حي�ث ما يزال النظ�ام الرتكي 
وق�ف  أو  بعش�يقة  قاع�دة  انس�حاب  رافض�اً 
رضباته العس�كرية يف محافظة نين�وى.. عليه، 
يبق�ى تطوير مطار املوصل ب�ني األهمية »الجيو 
- اس�رتاتيجية.. والجي�و - سياس�ية« يف رصاع 

فرنيس - تركي.

بقلم/ محمود الهاشمي 
لم ترفع ارسائيل من منس�وب ترصيحاتها 
ض�د الجمهوري�ة االس�المية بهذا الش�كل 
الرصيح مثل ه�ذه املرة ،فقد اعتدنا ان نقرأ 
بني الس�طور عن مرشوع هج�وم ارسائيل 
يس�تهدف املنش�آت النووية االيرانية ،فيما 
ل�م تؤيد ذلك جهة دولية بما يف ذلك الواليات 

املتحدة !
ان اع�الن حرب م�ن قبل اي دول�ة يف العالم 
يجب ان يحمل اسباب )مقبولة( كي يتفهم 
العالم الحاجة للحرب ! ويف حال القيام بهذه 
الحرب دون س�بب منطق�ي وقانوني فعىل 
من  اشعل الحرب تحمل نتائجه ! ونسأل ؛- 
ان دوال عدي�دة تمتلك اس�لحة نووية ومنها 

ارسائيل ،فلماذا اليحق اليران ان تمتلكها ؟
صحي�ح ان العقي�دة االس�المية الحاكم�ة 
يف اي�ران تح�رم انت�اج االس�لحة النووي�ة 
واس�تخدامها للح�رب النه�ا تحم�ل صفة 
)االب�ادة( للجنس البرشي ال�ذي خلقه الله 
باحس�ن تقويم ،ولكن ح�ق الدفاع مكفول 
باالس�الم كما ان اس�تخدام الطاقة النووية 
الغراض س�لمية اصبح واح�دا من املصادر 

املهمة بالعالم .
ما الذي دفع ارسائيل العالن الحرب ؟

ادرك�ت ارسائيل ان دول اوربا دخلت مرحلة 
الش�يخوخة ولذا قال عنها ترام�ب )القارة 
العج�وز ( وق�ال عن )حل�ف الناتو ( اصبح 

قديما !
وب�ذا ماعادت تعول ع�ىل )العجائز ( للدفاع 
عنها ،كما ادرك�ت ان الواليات املتحدة بدأت 
بالضعف وانحسار النفوذ وهي  غري جاهزة 
لالنخراط يف حرب التصب بمصلحة شعبها .

كتل�ة  صناع�ة  يف  يخط�ط  كان  ترام�ب 
اقتصادي�ة وعس�كرية يف منطق�ة ال�رشق 
االوس�ط تقودها ارسائيل عسكريا وتمولها 
دول الخلي�ج وجيوش�ها من م�رص واالردن 
وربم�ا الس�ودان واالردن ،للتعوي�ض ع�ن 
االنس�حاب االمريكي باتجاه املحيط الهادي 

حيث الصني .
هذا امل�رشوع الح�ت مالمحه عر سلس�لة 
من االجراءات بدأ بمؤتمر وارس�و وورش�ة 
البحري�ن وص�وال للتطبي�ع م�ع البحري�ن 

واالم�ارات واملغرب والس�ودان ،واالمتيازات 
التي منحها ترام�ب الرسائيل وغريها وكان 
مخططا ان يكون العراق جزًء منه ،ومجيء 
الكاظم�ي ولقاءات�ه الثالثية مع رؤوس�اء 
االردن ومرص وعقد االتفاقيات  تصب بذات 
امل�رشوع ،لك�ن كل ه�ذا املخط�ط اصطدم 
بهزيمة )ترام�ب ( وع�ودة الديمقراطي اىل 
ادارة الحكم يف امريكا وتداعيات االنتخابات 

ونتائجها سواء عىل امريكا او املنطقة !
الدول املقرتحة لالنضمام اىل )حلف ارسائيل 
( غ�ري مس�تعدة للذه�اب اىل ح�رب تخرس 
فيها خس�ارتني االوىل س�معتها ،فش�عوب 
ه�ذه ال�دول ثقافته�ا ض�د ارسائي�ل ،واذا 
كانت الس�عودية دفعت امللي�ارات اىل مرص 
لالنخ�راط معها يف حرب ض�د اليمن فكانت 
ردة فع�ل الش�عب امل�رصي واس�عة جعلت 
يغلق�ان  والس�عودي  امل�رصي  الطرف�ان 

املوضوع بالتمام ،فكيف سيتقبل املرصيون 
القتال مع ارسائيل وهم يغلون عليهم غيظاً 
وه�ذا يتمدد عىل االردن والس�ودان واملغرب 
ايض�ا ،فيما دول الخليج اذا ارادت ان تذهب 
مع ه�ذه الحرب ضد اي�ران فالبد ان تحتاج 
الغطاء والدعم االمريكي وهذا غائب واالدارة 
االمريكية ،الجديدة تسعى اىل تهدئة منطقة 
الرشق الوس�ط وه�ذا تج�ىل يف رغبتها حل 
مش�كلة اليمن والعودة لالتفاق النووي مع 

ايران !
الس�عودية تعي�ش وضع�ا صعبا س�واء يف 
الح�رب عىل اليم�ن والنزاع مع انص�ار الله 
وتلقيه�ا رضب�ات الصواري�خ والطائ�رات 
املس�رية الحوثية ،وس�واء فقدانها الهيمنة 
الس�ابقة عىل دول الخلي�ج وقرارتها ،وهذا 
ماتج�ىل يف قم�ة مجل�س التع�اون االخرية 

وخيبة النتائج !

لذا ادرك�ت خطورة املوق�ف فعاجلت زيارة 
روسيا وفرنسا اليجاد الحلول ،فيما ارسلت 
االم�ارات وفودها اىل طهران لالطمئنان عىل 
مصريه�ا ،وه�ي ت�درك معن�ى املنازلة مع 

ايران !
ام�ا عم�ان والكوي�ت فابع�د مايك�ون عن 
االنخ�راط باي ح�رب ،وق�د زار وكيل وزير 
الخارجي�ة االيراني الكويت للتحاور بش�أن 
مصري املنطقة وق�دم اوراق تفاهمات المن 

املنطقة ومستقبلها !
البحرين تخنقه�ا املعارضة ،وقطر صديقة 

اليران .
ارسائيل تعلم ان حربا دون الواليات املتحدة 
تعن�ي الخس�ارة وتعن�ي زواله�ا ،النه�ا قد 
تب�دأ ولك�ن النهاي�ة له�ا ،وت�درك ان ايران 
كل  م�ن  اس�رتاتيجي  بعم�ق  س�تواجهها 
صوب وحدب قب�ل ان تردها صواريخ ايران 

االسرتاتيجية!
اليون�ان البل�د االكث�ر تده�ورا اقتصاديا يف 
اوربا ،ويعيش عىل املس�اعدات االوربية ،ثم 
ما خالفه م�ع ايران كي يدخل الحرب معها 

؟
وم�ا مصلحت�ه يف ارسائيل ك�ي يضحي من 

اجلها ؟
املرحل�ة املقبل�ة تؤك�د ان الوالي�ات املتحدة 
ل�م يع�د )الجن�س االبي�ض( م�ن يحكمها 
فق�د تداخلت الوانها ،والح�ت بوادر فرقتها 

وضعفها ،وباتت الصني )خصمها( االول .
باملقاب�ل ف�ان ب�وادر تش�كيل ق�وة جديدة 
قد اتضح�ت وطريق الحرير اصبح س�الكا 
حتى البحر االبيض املتوس�ط ،وان الس�اعة 
الت�ي علقه�ا الش�عب االيران�ي يف طه�ران 
للع�د بانهيار. امري�كا وزوال ارسائيل باتت 

عقاربها اكثر رسعة .!

عباس المساوي
أعلنت السعودية منذ أيام أن دفاعاتها 
الجوية تصدت لهجوم صاروخي يمني 
الري�اض،  العاصم�ة  إىل  كان موجه�اً 
ون�رشت تفاصيل�ه وعملية اإلس�قاط 
يف وس�ائل اإلعالم املختلفة. وقابل ذلك 
نفي ص�ارم بخالف العادة من حكومة 
صنع�اء، فسياس�تهم ال تقبل التثليث، 
فهم إم�ا يعلنون ع�ن العملّي�ات التي 
يقومون بها ويتبنونها وإما يسكتون، 
وس�كوتهم هذا يؤدي م�راده، ومن ثم 
تصل الرس�الة بحّد املوس إىل من يهّمه 

األمر. 
إذاً، م�ن أطل�ق الص�اروخ ال�ذي حمل 
توقي�ع الثال�ث والعرشين من الش�هر 
الج�اري؟ ومل�اذا يدفعني اليق�ني دفعاً 
إىل الجزم بأن الس�عودية الرسمية هي 

الت�ي س�ددت الرمي�ة إىل صدرها الذي 
ل�م يص�ب ب�أذى، وأن الص�اروخ من 
تدب�ري مخابراتها ويحم�ل بصمات آل 
الشيخ والعس�ريي ومحمد بن سلمان 
الخائبة دوماً؟ فهل يكون الحجر الذي 
أصاب عصفوري�ن؟ من جهة يرفعون 
األمريكي�ة  اإلدارة  أم�ام  عقريته�م 
الجدي�دة بأن بالده�م ضحية لإلرهاب 
الق�ادم من اليم�ن. ومن جه�ة ثانية، 
يسكتون أو يحّيدون األصوات الرافضة 

لتصنيف أنصار الله جماعة إرهابية.
وقد ع�رت ه�ذه األصوات اإلنس�انية 
م�راراً ع�ن خش�يتها م�ن التداعي�ات 
اإلنسانية الس�يئة أصالً بفعل الحصار 
الجائر املسكوت عنه دولياً عىل الشعب 
اليمن�ي، يف ح�ال اس�تمرت الخارجية 
ه�ذا  تأكي�د  يف  الجدي�دة  األمريكي�ة 

التصني�ف الذي ح�دده ماي�ك بومبيو؛ 
وزير خارجية املخلوع ترامب.

ستتس�اءلون: من أين يل به�ذه الثقة؟ 
الجواب ببساطة ش�ديدة، ألنها عملية 
مكشوفة وس�خيفة ومفضوحة تشبه 
عملي�ة قتل املرحوم خاش�قجي داخل 
قنصلي�ة ب�الده يف إس�طنبول الرتكية، 
والتي ال يزال العالم يتذكرها بالسخرية 
والغض�ب يف آن، فلم يكن قد مىض عىل 
تنفيذه�ا س�وى س�ويعات حت�ى علم 
به�ا العال�م، وُع�رف من خط�ط ومن 
نف�ذ، فضجَّ من يف الّس�ماوات واألرض 
بالّضحك، رغم فداحة الجريمة. ومرر 
الّس�خرية هنا أس�لوب التنفيذ البدائي 
ال�ذي يدّل عىل عقلي�ة تفتقر إىل الذكاء 
والتخطي�ط... »يكاد امل�يسء أن يقول 

خذوني«.

من جهة ثاني�ة، عّودنا الجيش اليمني 
ع�ىل أنه�م ال ي�رتّددون أب�داً يف اإلعالن 
ع�ن أي عملية يقومون به�ا يف العمق 
الس�عودي رداً عىل ما يصفونه بجرائم 
الرياض، فه�م يعتقدون أن ذلك مبعث 
فخ�ر له�م، وهم بذل�ك يدافع�ون عن 
أنفس�هم وعن أرضه�م وديارهم. وقد 
نف�ى الحوثي�ون ه�ذه التهم�ة جملة 
وتفصي�اًل، وقال�وا إنه�م ل�م يهاجموا 
األرب�ع  الس�اعات  خ�الل  الس�عودية 
وعرشي�ن الت�ي س�بقت الح�دث، كما 

أسلفنا من قبل.
ثالث�اً، وه�و أم�ر يدع�و إىل الضح�ك 
حت�ى الثمال�ة، أعلن�ت الس�عودية أن 
»دم�رت  الظاف�رة  الجوي�ة  قواته�ا 
س�قوطه  قب�ل  الحوث�ي«  الص�اروخ 
بدقة متناهية، والسؤال املنطقي: ملاذا 

عج�زت كل أنظم�ة دفاعاته�ا الجوية 
»الباتريوت« و«ث�اد« األمريكيتني،  من 
املصّنع�ة  الحديدي�ة  القب�ة  وحديث�اً 
إرسائيلي�ًا، ع�ن إس�قاط أي منها من 
قبل، بينما نجحت اآلن، وبهذا االمتياز؟
وم�ن املفارق�ة أن التص�دي للصاروخ 
وإسقاطه حظي بتصوير عايل التقنية، 
وه�و ما ل�م يج�رؤ اإلعالم الس�عودي 
عىل فعل�ه طيلة الفرتة الت�ي تعرضت 
القواعد العس�كرية الس�عودية  فيه�ا 
النفطي�ة  واملنش�آت  واملط�ارات 
الحساس�ة لقصف باليس�تي متواصل 
لع�رشات امل�رات، وكل ما نرش س�ابقاً 
يف ه�ذا املج�ال كان عب�ارة ع�ن صور 
أو مقاط�ع فيديو التقطه�ا أصحابها 
بهواتفهم، ثم بّثوها عر صفحاتهم يف 
وسائل التواصل االجتماعي وتداولوها 

يف ما بينهم. ه�ذا التوثيق ال يدعونا إىل 
الريبة فقط، بل إىل حس�م الظن قطعاً: 

»يداك أوكتا وفوك نفخ«.
وألجل إكم�ال »الفهل�وة« املفضوحة، 
تحري�ك  إىل  الس�عودية  عم�دت 
دبلوماسيتها الستجداء اإلدانة الدولية 
مل�ا قال�ت إن�ه »قص�ف حوث�ي يطال 
املدني�ني«، وهو ما نجح�ت به بالفعل، 
فقد تدّفقت اإلدانات من كل فّج عميق 
عىل غري العادة إلدانة اليمن الذي يدافع 
عن نفسه يف وجه آلة الحرب السعودية 
املدعوم�ة عاملياً، ما يدّل ع�ىل أّن األمر 
كان ش�ديد التدب�ري يف وق�ت حّس�اس 
انتقلت فيه الس�لطة يف واش�نطن من 
الجمهوريني املؤيدين للسعودية مقابل 
املال إىل الديمقراطي�ني الذي عّروا عن 
تحّفظهم ع�ىل هذا الدع�م »الرتامبي« 

الالمحدود للرياض، عىل حساب القيم 
اإلنس�انية التي ال تبارح املس�امع ليالً 

نهاراً.
ال يمك�ن أن نصدق، بحس�ب التجربة، 
أن هن�اك عدال�ة أو أن رئيس�اً أمريكياً 
سيختلف عمن سبقه أو سيخلفه، وإن 

كان م�ن اخت�الف، فهو يف الش�كليات 
وأس�لوب التنفيذ، فأمريكا هي أمريكا، 
ال يمك�ن أن تتغ�ري إال يف حالة واحدة؛ 
أن تكون يدك ممدودة للسالم وتقابلها 
أخ�رى أصل�ب وأخش�ن تس�تطيع رّد 

الصاع صاعني أو ثالثة.

مطار الموصل واألهمية الجيوستراتيجية في الصراع الفرنسي - التركي

تهديد اسرائيل و »ساعة طهران«! 
أكد رئيس اركان جيش االحتالل الصهيوني بانه سيتم تشكيل تحالف من اسرائيل ومصر واالردن واليونان 

وقبرص ودول الخليج لغرض محاربة ايران ،بالمقابل فان الناطق الرسمي باسم القوات االيرانية سرعان مارد 
)سنسوي االرض بتل ابيب وحيفا (!!بين هذين التصريحين مساحة كبيرة من الكالم .

السعودية وبايدن .. نذر اتفاق أم اختالف في ملف اليمن؟
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تس�تأنف لليوم الثان�ي منافس�ات الجولة 
ال�� 16 م�ن املرحلة االوىل لل�دوري العراقي 
املمت�از لك�رة الق�دم وذل�ك بارب�ع لقاءات 
تجم�ع الرشطة بالحدود وال�زوراء بالنجف 
والقوة الجوية بالنفط وكذلك نفط الوسط 
بزاخ�و، حي�ث تأتي تل�ك املباري�ات بعد ان 
سيطرت التعادالت عىل مباريات اليوم االول 

من الجولة.
وبدوره اكد املدرب املساعد للرشطة، حسني 
عب�د الواح�د، يف ترصيح�ات صحفي�ة، أن 
»الفريق س�يفتقد لثالثي املنتخب الوطني، 
ع�الء مه�اوي وعيل فائ�ز وم�ازن فياض، 
فضال عن أحمد ج�الل الذي تعرض إلصابة 

بالغة أمام القوة الجوية«.
وأض�اف عبد الواح�د، انه »رغ�م اإلصابات 
إال أن  3 العب�ني دولي�ني،  املؤث�رة وغي�اب 
الفريق سيدخل مواجهة الحدود، عىل ملعب 
التاج�ي يف بغ�داد، بش�عار الف�وز وحص�د 
النق�اط الث�الث، ومواصل�ة الضغ�ط ع�ىل 

املتصدر«.
وأش�ار إىل أن »املدرب يعرف جي�ًدا، طريقة 
لع�ب الخص�م، وبالتايل وضع أس�لوب لعب 

ضاغط من أجل حسم املباراة«.
يشار إىل أن الرشطة يحتل املركز الرابع عىل 
جدول الرتتي�ب، برصيد 28 نقط�ة، بفارق 

نقطة واحدة عن املتصدر القوة الجوية.
ومن جهته يسعى الطلبة لتجاوز أزماته يف 
مواجهة امليناء، اليوم األحد، يف إطار الجولة 
16 م�ن عم�ر ال�دوري املمتاز، ع�ىل ملعب 

املدينة الرياضية يف البرصة.
وقال عيل حس�ن، امل�درب املس�اعد للطلبة 
يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن 
»الفري�ق وص�ل إىل البرصة وخ�اض مرانه 

األخري قبل املواجهة املرتقبة أمام امليناء«.
وأض�اف حس�ن أن »الجهاز الفني يس�عى 
لتج�اوز جميع األزمات التي تواجه الفريق، 
والت�ي أث�رت بش�كل كب�ري ع�ىل الطلبة يف 

املباريات السابقة«.
ون�وه أن »بع�ض الالعبني طلب�وا املغادرة، 
لك�ن املدرب حس�ن أحمد س�عى إلقناعهم 

باستكمال املشوار«.
وتاب�ع »وم�ع ذل�ك، غ�ادر الح�ارس أمجد 
رحيم، هناك رغبة لدى الالعبني عيل قاس�م 
ومحم�د زام�ل يف املغ�ادرة، رغم مس�اعي 

الجهاز الفني إلقناعهما بالبقاء«.
وشدد عىل ان »الفريق يفقد خدمات سامال 
س�عيد وف�راس فنج�ان بس�بب اإلصاب�ة، 
وبالت�ايل وض�ع الفري�ق صعب، وم�ع ذلك 
يس�عى الجهاز الفني إلعادة الروح املعنوية 
والدخ�ول للمباراة بش�عار الفوز وتعويض 

النتائج السلبية«. 
يش�ار إىل أن الجه�از الفني بقيادة حس�ن 
أحم�د، تس�لم مه�ام تدري�ب الطلب�ة قبل 
مبارات�ني، خلًف�ا للم�درب املس�تقيل أحمد 

خلف.
ويف مب�اراة الي�وم االول م�ن الجول�ة خي�م 
التع�ادل الس�لبي، ع�ىل مب�اراة الس�ماوة 
وضيفه أمانة بغداد، اليوم السبت، لحساب 
الجولة 16 من عمر الدوري العراقي املمتاز.

ورغ�م املح�اوالت املس�تمرة م�ن الفريقني 
لخطف هدف الفوز، إال أن التحفظ الدفاعي 

وغلق املنافذ طغى عىل أسلوب الناديني.
ورف�ع الس�ماوة رصي�ده إىل 16 نقط�ة يف 
املرك�ز الرابع عرش، فيما رف�ع أمانة بغداد 

رصيده إىل 21 نقطة يف املركز العارش.
ويف إط�ار نف�س الجول�ة، انته�ت مب�اراة 

ميس�ان،  ونف�ط  الكهربائي�ة  الصناع�ات 
بالتعادل السلبي أيًضا.

املب�اراة تأث�رت بربودة الطق�س، ولم يلفح 
بع�ض  رغ�م  الش�باك،  ه�ز  يف  الفريق�ان 

املحاوالت الخجولة.
ورف�ع الصناع�ات الكهربائي�ة رصي�ده إىل 
11 نقط�ة يف ذيل الرتتي�ب، بينما رفع نفط 
املرك�ز  23 نقط�ة يف  إىل  ميس�ان رصي�ده 

الثامن.
كم�ا وس�يطر التع�ادل ع�ىل مب�اراة فريق 
ضم�ن  الديواني�ة  فري�ق  أم�ام  القاس�م 

منافسات ذات الجولة. 
وس�يكون ملع�ب الش�عب ال�دويل مرسحا 
ملواجهة القوة الجوية والنفط، وس�يضيف 
ملعب النجف االوملب�ي لقاء صاحب االرض 

النجف وضيفه الزوراء.
وج�رى الزوراء مرانه االخ�ري يف بغداد تحت 
زخ�ات املط�ر الزوراء قب�ل التوجه غ�داً اىل 
النجف ملالق�اة النجف اليوم االحد يف الجولة 
السادسة عرش لدوري الكرة املمتاز ويعاني 
ال�زوراء من غي�اب قائد الفري�ق عالء عبد 

الزهرة لالصابة.

ت�وج ن�ادي النج�ف بلق�ب بطول�ة أندي�ة 
محافظة النج�ف للجودو الت�ي احتضنتها 
قاع�ة منتدى الغ�ري النموذج�ي عىل مدى 

ثالثة أيام.
وقال عضو االتحاد العراقي املركزي للجودو 
ع�يل نظ�اي يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن »هذه البطولة تعد االوىل للعام 
الج�اري يف منهاج أنش�طة االتحاد املركزي 
برئاس�ة عدي الربيعي«، مبين�ا ان »ثمانية 
أندية شاركت يف منافساتها لفئات األشبال 

والناشئني والشباب واملتقدمني«.
وأض�اف أن »املركز الثان�ي كان من نصيب 
ن�ادي التضامن ، فيما حص�ل نادي الكوفة 
عىل املركز الثالث وجاء نادي املشخاب رابعا 

والكرار باملركز الخامس«.
ولف�ت اىل أن »البطولة كش�فت عن خامات 
جديدة يف عمر الزهور من شأنها أن تضمن 

لها مستقبل واعد عىل البساط«.
وأع�رب نظ�ار ع�ن س�عادته مل�ا »أفرزت�ه 
تل�ك البطول�ة م�ن أم�ور بمنته�ى الروعة 
تخ�ص الجانب التنظيم�ي واالداري فضال 
ع�ن الجان�ب الفن�ي لالعب�ني واملدرب�ني 
الذي�ن أك�دوا انهم ع�ىل مس�توى عال 
م�ن املس�ؤولية امللق�اة ع�ىل عاتق 

الجميع«.

الوطن�ي  املنتخ�ب  الع�ب  أعل�ن 
للكيوكوشنكاي، مصطفى محمد، 
عن بدء تحضرياته لبطولتي العرب 
وآس�يا بإقامة معسكر خارجي يف 

إيران.
وق�ال محم�د، يف ترصي�ح تابعته 
»أوىل  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
س�تكون  اإلعدادي�ة  محطات�ه 
بإقامة معس�كر خارجي يف إيران 

تح�ت يس�تمر مدة ع�رشة أيام 

إرشاف مدربه عيل عمار، استعداداً 
لبطولت�ي الع�رب التي س�تقام يف 
ش�هر أيلول املقبل بدولة الكويت، 
س�تجري  الت�ي  آس�يا  وبطول�ة 
الثاني  منافس�اتها ش�هر ترشين 

املقبل يف الصني«.
»املعس�كر  أن  إىل  وأش�ارمحمد 
نفق�ة  ع�ىل  س�يكون  الخارج�ي 
نادي الذئب الذي تكفل بمصاريف 

املعسكر كافة«.

اكد عادل نعمة، مدرب 
يراهن  إنه  القاس�م، 
اإلضاف�ة  ع�ىل 
التي س�يقدمها 
الوافدون الجدد 
املريكات�و  يف 
 ، ي لش�تو ا
الفري�ق  النتش�ال 
م�ن املناط�ق امله�ددة 

بالهبوط.
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  نعم�ة،  وق�ال 
»الره�ان  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
م�ن  الثاني�ة  املرحل�ة  يف  س�يكون 
الدوري العراقي، بعد إضافة عدد من 
الالعبني الذين نعول عليهم لتصحيح 

مسار الفريق«.
يض�م  »الديواني�ة  أن  إىل  وأش�ار 
الالعب�ني،  م�ن  جي�دة  مجموع�ة 

وبالتايل الفريق بات يملك ش�خصية 
مختلفة«.

ون�وه »فريقنا حقق نتائ�ج مقبولة 
يف املباريات املاضية، نسعى للحفاظ 
البيان�ي  الخ�ط  يف  االرتف�اع  ع�ىل 

للمستوى الفني«.
وأوضح أن خط�وط الفريق مكتملة 
باس�تثناء املدافع س�ليم حميد الذي 

غادر الفريق. 

التعادالت تسيطر على مباريات اليوم االول

القيثارة بمواجهة الحدود والصقور 
والنوارس بموقعتين أمام النفط والنجف

تس�ببت االج�راءات الصحي�ة يف 
دولة قطر، من س�فر العب نادي 
الرشطة احمد جالل اىل العاصمة 

الدوحة إلكمال العالج.
وق�ال املنس�ق االعالم�ي لن�ادي 
الرشط�ة حس�ني الخرس�اني، يف 
ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »الالعب احمد جالل لن يتمكن 
م�ن الس�فر اىل الدوح�ة للع�الج 

بالرغم من صدور التأشرية«.
واضاف الخراس�اني، أن »س�بب 
عدم سفر جالل يعود اىل اجراءات 
دولة قطر االحرتازية ضد فريوس 
»االجراءات  ان  كورون�ا«، مبين�اً 
التي تتخذها دولة قطر تنص عىل 
ان كل شخص يصل الدوحة عليه 

الحجر االجباري ملدة عرشة ايام، 
وبالتايل ل�ن يتمك�ن احمد جالل 

من السفر اىل هناك«.
الرشط�ة  »ادارة  ان  واض�اف 
تواص�ل جهوده�ا للتواص�ل مع 
اعىل الجه�ات الطبية يف الخارج، 

حيث من املؤم�ل اختيار تركيا او 
لبنان بدالً من قطر«.

وكان ج�الل ق�د تع�رض إلصابة 
مروع�ة يف الس�اق خ�الل مباراة 
الق�وة  ام�ام  االخ�رية  فريق�ه 

الجوية.

تعاقدت الهيئة اإلدارية لنادي الصناعات الكهربائية 
م�ع املهاجم الكونغويل، كلودي كيالنكاالنكا، لتمثيل 

الفريق بعد فتح باب االنتقاالت الشتوية.
وق�ال مص�در مق�رب م�ن اإلدارة، إن الصناع�ات 
تعاقد مع كلودي قادم�ا من الهالل التونيس، يف أوىل 

صفقات املدرب الجديد، عباس عبيد.
وأضاف أن إدارة النادي، رشعت يف إجراءات الحصول 
عىل تأش�رية الدخول لالعب املحرتف، من أجل ضمه 

رسميا للفريق.
يش�ار إىل أن الصناعات الكهربائية، تعاقد مع طاقم 
فني جديد، يقوده املدرب عباس عبيد، ويساعده كل 
من حيدر عبيد وعيل رحيمة، خلفا للمدرب الس�ابق 

عماد عودة.

لن�ادي  االداري�ة  الهيئ�ة  كش�فت 
أربيل، امس الس�بت، عن تعاقدها 
مع العب كروات�ي، لتمثيل فريقها 
ال�دوري  بمنافس�ات  الك�روي 

العراقي املمتاز.
للن�ادي  اإلعالم�ي  املنس�ق  وق�ال 
تلق�ت  بي�ان  يف  رم�زي،  ريب�ني 
»املراقب العراقي« نس�خة منه، إن 
»إدارة نادي أربيل تعاقدت رس�مياً 
مع الالعب الكرواتي ايفور فايتزر، 
منافس�ات  يف  الفري�ق  لتمثي�ل 

الدوري املمتاز«.
وأضاف رمزي أن »الالعب الكرواتي 
فايتزر يلعب يف خط الوسط وسبق 
ان اح�رتف يف دوري�ات كرواتي�ا، 
هنغاريا، البوسنة، البانيا، اليونان، 

االمارات، أوزبكستان، وايران«.
وأشار املنسق اإلعالمي للنادي، إىل 
أن�ه »من املؤم�ل ان يص�ل الالعب 
املقبلني  اليوم�ني  الكرواتي خ�الل 
اىل مدين�ة اربيل للتوقيع عىل العقد 

رسميا«.
هذا ومن املقرر أن يحل فريق اربيل 
اليوم ضيف�ا عىل فري�ق الكهرباء 
ضم�ن مباري�ات ال�دوري الكروي 

املمتاز.

»قيود كورونا« تعرقل سفر احمد جالل الى الدوحة

الصناعات الكهربائية يتعاقد مع مهاجم كونغولي

فريق فتاة واسط يحرز لقب بطولة أندية 
المحافظة النسوية

العب منتخبنا بـ »الكيوكوشنكاي« يعسكر في إيران نادي النجف يتوج بلقب بطولة المحافظة بالجودو
تحضيرًا لبطولتي آسيا والعرب 

مدرب القاسم: نعول على الصفقات الشتوية

اربيل يوقع عقدا مع العب كرواتي للدفاع 
عن الوان الفريق 

احرز فريق نادي فتاة واس�ط لقب بطولة أندية 
املحافظ�ة النس�وية، والتي نظمته�ا لجنه كرة 
الص�االت يف اتحاد كرة الق�دم الفرعي عىل قاعة 

املعهد التقتي يف الكوت.
أركان  الص�االت  ك�رة  لجن�ة  رئي�س  وق�ال 
الشحماني، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »البطول�ة التي أقيمت ضمن مفردات املنهاج 

الس�نوي للجنة، ش�ارك فيها خمس فرق مثلت 
اندية فتاه واس�ط واملوفقية والدجييل وواس�ط 

والعزة«. 
واض�اف، أن »منافس�ات البطولة أس�فرت عىل  
احراز نادي فتاة واس�ط املركز االول، وحل نادي 
املوفقي�ة باملركز الثان�ي، فيما حل ن�ادي العزة 

باملركز الثالث«.



انضم الدويل النرويجي آلرسنال آمالً يف فرض نفسه عىل 
تش�كيل ميكيل أرتيتا بعد وعود األخري له بمركز أسايس 
ودور مهم، الالعب الذي يف سوس�ييداد أدواره الهجومية 
كانت مهمة يف مسرية الفريق نحو نهائي الكأس، ولكن 
يف آرسنال س�يجد نفسه أمام زمرة من الشباب الطامح 
للفرص�ة أيضاً.إيمي�ل س�ميث روي ه�و أب�رز منافيس 
أوديج�ارد ع�ىل مقع�د يف التش�كيل األس�ايس، الالع�ب 
اإلنجليزي الش�اب انفجرت موهبته يف األسابيع األخرية 
وب�رع يف مرك�ز صان�ع اللع�ب الهجومي، امل�كان الذي 
يف�رض أن يلعب به الصفقة الجديدة للمدفعجية، ومن 
هنا الحرية بخصوص ضم أوديجارد، أين س�يلعب، وإذا 

لعب، ما هو مصري روي؟املؤرشات قد تقول إن أوديجارد 
قد يواجه نفس املصري الذي واجه س�واريز وسيبايوس، 
وإن اختلفت األس�باب، األول اإلصاب�ات عطلته، إذ لعب 
فقط ست مباريات مع آرسنال وكلها كبديل، ورحل بعد 
ست شهور وانحدرت مسريته واآلن يلعب يف سلتا فيجو 
بع�د أن كان يعت�ره البعض خليفة أندريس إنييس�تا يف 
برشلونة.س�يبايوس يف املقابل بدأ بقوة وفرض نفس�ه 
عىل تش�كيل آرسنال مع أوناي إيمري ويف بدايات ميكيل 
أرتيتا، ولكن رويداً رويداً مع اإلصابات وتراجع املستوى 
خرج من الحسابات، ويبدو أنه لن يتم تمديد إعارته ملرة 

ثالثة أو ينضم نهائياً للمدفعجية.

أي�ام قليلة تفصلنا عن انطالق بطول�ة كأس العالم لألندية، التي 
تس�تضيفها قط�ر يف الف�رة ب�ن 4 و11 ش�باط املقب�ل، والتي 
تأج�ل انطالقها بس�بب تفيش ف�ريوس كورونا.وتض�م البطولة 
ه�ذه النس�خة 6 ف�رق فق�ط، بع�د انس�حاب بطل أوقيانوس�يا 
أوكالند س�يتي النيوزيالندي، ليلتقي الدحي�ل ممثل البلد املضيف 
للبطول�ة، األه�ي املرصي بط�ل إفريقي�ا يف الدور الثان�ي، بقمة 
عربية منتظرة.،أس�فرت قرعة البطولة عن مواجهة قوية للفائز 
ب�ن األهي والدحيل أم�ام بايرن ميونخ، يف ال�دور نصف النهائي 
للبطولة.ويمل�ك األه�ي خ�رات أك�ر م�ن الدحي�ل يف البطولة، 
فالفريق صاحب ال�9 ألقاب إفريقية، يش�ارك للمرة السادسة يف 
تاريخ البطولة، حيث حقق من قبل املركز املركز الثالث يف نس�خة 
2006 يف اليابان، بعد إنرناسيونال الرازيي وبرشلونة اإلسباني.

كما أن بيتس�و موسيماني املدير الفني لألهي، هو املدرب الوحيد 
يف البطولة، الذي ش�ارك بها من قبل، حن قاد صن داونز الجنوب 
إفريقي.وب�ال ش�ك، ُيع�د باي�رن ميونخ املرش�ح األب�رز للتتويج 
بالبطول�ة، رغ�م األحالم العربي�ة بوجود ممثل للع�رب يف املباراة 
النهائي�ة، وتكرار إنج�از الرجاء املغربي والع�ن اإلماراتي، بلعب 
النهائ�ي وحصد املرك�ز الثاني.ولعب الرج�اء النهائي ضد بايرن 
ميونخ يف 2013، وخرس بثنائية نظيفة، أما العن اإلماراتي فلعب 
نهائي 2018 ضد ريال مدريد وخرس بنتيجة )4-1(.ويضع بايرن 
ميونخ عينه عىل السداس�ية التاريخية تحت قي�ادة املدرب هانز 
فلي�ك، والذي توج م�ع الفريق بخماس�ية )البوندس�ليجا، كأس 
أملانيا، كأس الس�وبر األملاني، دوري أبطال أوروبا، كأس الس�وبر 

األوروبي(، ويتبقى فقط لقب كأس العالم لألندية.

كل ساعة تنقيض دون توصل ريال مدريد 
التفاق مع القائد سريجيو راموس بشأن 
تجدي�د العقد، تقرّب�ه أكثر م�ن مغادرة 
الن�ادي يف املريكاتو الصيفي بش�كل حر، 
ويوم بع�د اآلخر تزداد املفاوضات تعقيداً 
بن الطرفن، فإما أن يتنازل أحدهما عن 
رشوطه، أو أننا نش�هد الفصل األخري من 
مس�رية الالعب األس�طورية م�ع النادي 

امللكي.
ويحق لراموس التفاوض مع أي ناٍد يريده 
منذ بداية شهر يناير الحايل، وذلك بحكم 
أن عقده س�ينتهي بعد أقل من 6 أش�هر 
فق�ط، ورغ�م املفاوض�ات الطويلة التي 
خاضته�ا إدارة ريال مدريد مع الالعب يف 
األشهر املاضية، إال أنه يقرب من الرحيل 
م�ع مرور الوق�ت بس�بب االختالف عىل 
التفاصي�ل املالية.صحيفة ماركا نرشت 
السبت تقريراً تؤكد خالله أن آخر عرض 
قدمه فلورنتين�و برييز لراموس يتضمن 
تمديد العقد ملدة عامن، مع منحه نفسه 
الراتب الذي يتقاضاه اآلن بدون زيادة أو 
نقص�ان، ويعتقد رئيس النادي امللكي أن 
ه�ذا أفضل عرض يمكن أن يمنحه لقائد 
الفري�ق يف ظ�ل جائحة ف�ريوس كورونا 
الت�ي خلقت أزمة مالية لدى جميع أندية 

. ب�ا و ر و كم�ا أ

أوضحت الصحيف�ة يف تقريرها أيضاً أن 
راموس أبلغ إدارة ريال مدريد أنه س�وف 
يس�تمع للعروض التي ستصله من أندية 
أخ�رى خالل الف�رة الحالي�ة، يف املقابل 
يراه�ن فلورنتين�و بريي�ز ع�ىل أن قائ�د 

الري�ال لن يحصل عىل ع�رض أفضل من 
الذي منحه إياه، مستدالً بهذا من معاناة 
األندية األخرى اقتصادياً بس�بب كورونا، 
الس�يما وأن�ه متق�دم بالس�ن ويبلغ 35 

عاماً.

يف الحقيقة، افراض إدارة ريال مدريد أنه 
ال يوجد أي ناٍد مستعد ملنح راموس راتب 
أع�ىل من الذي يتقاضاه اآلن هو مجازفة 
غري محس�وبة ع�ىل اإلط�الق، فصحيح 
تخفي�ض  تح�اول  االندي�ة  جمي�ع  أن 

مصاريفها، لكن هن�اك بعض األندية لن 
تفرط بفرصة التوقيع مع العب بقدرات 
ونجومية راموس ملدة عامن أو ثالثة.وال 
ش�ك أن باريس س�ان جريمان لن يردد 
باملجازف�ة يف ه�ذه الصفق�ة، ومس�تعد 

ب�كل  املالي�ة  رام�وس  مطال�ب  لتلبي�ة 
س�هولة، ورغ�م أن هناك قوان�ن تحكم 
جمي�ع أندي�ة اوروب�ا اقتصادي�اً، إال أن 
األندية اململوكة لش�خص واحد دائماً ما 
تمل�ك حلول جديدة وحي�ل ملتوية قادرة 
فيها عىل االنفاق بش�كل أكر، والسنوات 

املاضية أثبتت لنا صحة هذه النظرية.
باري�س س�يعطي  إىل  رام�وس  وص�ول 
إضاف�ة قوية للن�ادي من حي�ث العالمة 
التجارية، فالنادي يملك نجوم من الصف 
األول، لك�ن جميعه�م يلعب�ون يف خ�ط 
الهج�وم، وبالتايل التعاقد مع أكثر مدافع 
ش�عبية ونجومي�ة يف العالم س�يكون له 
تأثري إيجابي مهم عىل النادي من الناحية 
املالية، وبالتايل لن يش�عر باريس بالقلق 
كثرياً م�ن الراتب الخيايل الذي س�يمنحه 
لالعب، السيما وأنه سيتعاقد معه بشكل 

مجاني.
نقط�ة أخ�رى ربما غابت عن ب�ال برييز 
وهي أن هناك بعض االندية تحتاج لالعب 
مثل س�ريجيو راموس لكي تأخذ خطوة 
الكب�رية، نتح�دث  البط�والت  لألم�ام يف 
هن�ا بالتحديد عن باريس س�ان جريمان 
ومانشس�ر يونايتد، فكالهما ينقصهما 
ه�ذا القائد الذي يعيد ش�حن الفريق كل 
أس�بوع، ويمنحهم الثقة والق�وة للفوز 

بلقب مثل دوري أبطال أوروبا.
إذا ظ�ل برييز متمس�كاً بموقفه ورفض 
ب�دء مفاوض�ات جدي�دة م�ع رام�وس 
ومحاول�ة التوص�ل التف�اق جدي�د فيما 
يخ�ص الرات�ب وبنود العقد، ف�إن رحيل 
الالعب سيكون حتمياً، ألنه سيحصل عىل 
عروض أخرى أفض�ل بكثري مما يعرضه 
النادي امللكي، الرهان ع�ىل أزمة كورونا 
لن يفيد برييز بيشء س�وى أنه س�يخرس 
أهم عنرص يف فريق�ه، وهو ال يملك بديل 
حقيق�ي له لغاية اآلن، وس�تكون تكلفة 

تعويضه أكر بكثري مما يتخيل.

ريال مدريد ُيقامر على مستقبل راموس 
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أوديجارد وآرسنال .. إعادة سيناريو سواريز

يؤمن جوان البورتا املرشح الرئايس لنادي برشلونة اإلسباني، 
أن باريس س�ان جريم�ان يمكنهم التعاقد م�ع ليونيل مييس 
يف حال�ة واحدة فقط.مس�تقبل مييس يعتر م�ن أهم امللفات 
يف برش�لونة الفرة املاضية، حيث لم يت�م التجديد لالعب حتى 
اآلن، قب�ل نهاية عقده يف نهاية يونيو القادم.باريس هو النادي 
األكث�ر اهتماًم�ا بالتعاقد م�ع الالعب يف الوقت الح�ايل، بوجود 
منافس�ة قوية من نظريه اإلنجليزي مانشس�ر س�يتي وكذلك 
نادي إنر اإليطايل.ليوناردو املدير الريايض لباريس س�بق أن قال يف 
ترصيح�ات صحفية:«النجوم العظماء مثل مييس دائًما عىل قائمة 
باريس لالنتقاالت ولكنه ليس الوقت املناس�ب للحديث عن األمر«.
وه�و م�ا رد عليه البورت�ا يف ترصيحات لصحيف�ة »ليكيب«:«ما 
يفعلونه غري مناسب ويظهر افتقارهم للخرة عىل هذا املستوى، 

ال يزال لديهم الكثري لتعلمه يف عالم كرة القدم«.
وأضاف:«كنت دائًما أحرم األندية األخرى، ولكن ال أعرف ما إذا 
كان بإمكانه�م التوقيع مع مييس، ربما يمكنهم القيام بذلك لو 

استمروا يف خرق قواعد اللعب املايل النظيف«.

أيام قليلة تفصلنا عن انطالق 
االتح�اد  كأس  منافس�ات 
ملحريف التنس، وهي البطولة 
بالغ�ة  أهمي�ة  تمث�ل  الت�ي 
كونه�ا  الالعب�ن،  لجمي�ع 
التي يش�ارك  األوىل  البطول�ة 
فيها النجوم منذ نهاية املوسم 
نح�و  األنظ�ار  املايض.وتتج�ه 
املصن�ف األول الرصب�ي نوف�اك 
الثاني  ديوكوفيت�ش، واملصن�ف 
اإلس�باني رافائيل ن�ادال، حيث 
ستكون هذه البطولة الخطوة 

األوىل لألخ�ري إلزاحة ديوكوفيتش عن عرش 
التصنيف.ويملك ديوكوفيتش فرصة مثالية 
لك�رس الرقم القي�ايس لفي�درر، الذي وصل 
إىل 310 أس�ابيع كمصن�ف أول، حيث يملك 

نوفاك حاليا 304 أسابيع كمصنف أول.
ول�ن يخرس نوفاك أي نقاط بس�بب تجميد 
التن�س  اتح�اد العب�ي  النق�اط م�ن قب�ل 
املحرفن؛ بس�بب جائحة فريوس كورونا.

باإلضاف�ة إىل ذل�ك لن يضي�ف ديوكوفيتش 
أي نق�اط أيًض�ا ألن�ه يمتلك أك�ر عدد من 
التن�س  العب�ي  اتح�اد  كأس  يف  النق�اط 
املحرفن وأسراليا املفتوحة، لذلك سينهي 

املوس�م  م�ن  األول  الرب�ع  ديوكوفيت�ش 
مهم�ة  وتب�دو  نقط�ة.   12030 برصي�د 
ن�ادال صعبة للغاي�ة يف الوصول للتصنيف 
األول، خصوصا يف الربع األول من املوس�م، 
حيث يتوج�ب عليه تحقي�ق الحد األقىص 
م�ن النق�اط يف البط�والت التي سيش�ارك 
فيها شهري ش�باط وآذار؛ من أجل إزاحة 
ديوكوفيتش عن املركز األول.ويمتلك نادال 
حالي�ا 9850 نقط�ة، ويحت�اج إىل 2180 
نقط�ة عىل األق�ل ليصبح املصن�ف األول، 
ليمن�ع ديوكوفيت�ش م�ن الوص�ول لرقم 

فيدرر القيايس.

اس�تنكر تش�يليس اإلنجليزي اإلهانات العنرصية 
الت�ي تع�رض له�ا مدافع�ه ري�س جيم�س عر 
اإلنرنت، ودع�ا منصات التواص�ل االجتماعي إىل 
اتخ�اذ إج�راءات صارمة بح�ق م�ن يرتكب مثل 
جيم�س  الخسيس�ة”.ونرش  “الترصف�ات  ه�ذه 
الع�ب منتخب إنجل�را ص�ورة للرس�ائل املهينة 
التي تلقاها عر “إنس�تغرام” مع عبارة “أش�ياء 
تحتاج إىل تغيري”.وقال تش�يليس اللندني يف بيان: 
“ال�كل يف تش�يليس يش�عر باالش�مئزاز بس�بب 
اإلهان�ة العنرصية التي وجه�ت إىل ريس جيمس 
عر وس�ائل التواصل االجتماعي مساء الجمعة”.

وأض�اف البيان: “النادي يعت�ر العنرصية وكافة 
أشكال التمييز ترصفات غري مقبولة”.

وطالب تشيليس وسائل التواصل االجتماعي بخلق 
بيئ�ة ال تقبل الكراهية والتمييز وال تتس�امح مع 

أي ترصفات م�ن هذا القبيل.وق�ال النادي أيضا: 
“نضم صوتن�ا إىل األصوات الت�ي تطالب منصات 
التواص�ل االجتماعي والس�لطات الرقابية باتخاذ 
خطوات أكثر فاعلية ع�ىل وجه الرسعة ضد هذه 

الترصفات الخسيسة.
وتابع: “هناك أش�ياء تحتاج إىل تغيري وتحتاج إىل 

التغيري اآلن”.
واجتمع وزراء يف الحكومة الريطانية يوم االثنن 
امل�ايض مع عدد من أبرز الالعب�ن اإلنجليز لبحث 
اإلس�اءات العنرصي�ة الت�ي توج�ه لالعب�ن عر 
اإلنرن�ت يف إط�ار سلس�لة م�ن املناقش�ات التي 
تتناول “مس�تقبل ك�رة القدم”.ويحتل تش�يليس 
املرك�ز الثامن بن فرق ال�دوري اإلنجليزي املمتاز 
مب�اراة   20 م�ن  نقط�ة   30 برصي�د  العرشي�ن 

وسيلتقي مع ضيفه بريني األحد.

مهمة صعبة لنادال لمنع ديوكوفيتش من تدمير إنجاز فيدرر

البورتا: باريس سان
 جيرمان يمكنه  ضم 
ميسي في هذه الحالة!

تشيلسي غاضب من »إهانات عنصرية« 

وص�ل برونو فرينانديز إىل مانشس�ر يونايتد، ي�وم 30 كانون 
ث�ان 2020، أي منذ ع�ام بالتمام، متحدًث�ا حينها عن ذكرياته 
بمش�اهدة مواطن�ه كريس�تيانو رونال�دو يتأل�ق يف قلعة أولد 
نج�م  فريناندي�ز،  برون�و  أصب�ح  ش�هرًا،   12 ترافورد.وبع�د 
الشياطن الحمر األول، علًما بأنه جاء من لشبونة مقابل 46.6 
مليون جنيه إس�رليني.وفوز مشاركته، نجح برونو يف صناعة 
الفارق وس�اهم يف صعود يونايتد بش�كل غ�ري متوقع لصدارة 
ج�دول ترتيب الدوري اإلنجليزي هذا الش�هر، ويكفي النظر إىل 
إحصائيات�ه ملعرفة تأث�ريه الهائل ع�ىل الفريق.وتمكن الالعب 
البال�غ م�ن العمر 26 عاًم�ا، من تس�جيل 28 هدًف�ا وصناعة 
17 آخري�ن يف 52 مب�اراة خاضها.ومنذ مش�اركته للمرة األوىل 
بقميص يونايتد أمام وولفرهامبتون مطلع فراير املايض، وال 
يوجد العب ساهم يف تسجيل أهداف من العبي الريمريليج، أكثر 

منه يف جميع املسابقات، وذلك بحسب »سكاي سبورتس«.
ونجح برونو يف تسجيل 28 هدًفا من بينهم 15 هدًفا من ركالت 
جزاء، وهدفن من ركالت حرة مبارشة، وصنع 17 هدًفا، وخلق 
136 فرصة.وتص�در برون�و، قائم�ة ه�دايف ال�دوري األوروبي 
املوس�م امل�ايض، وس�اعد يونايت�د يف الوص�ول لنص�ف نهائي 

البطولة، وحصد جائزة العب العام يف يونايتد العام املايض.

فيرنانديز يحفر اسمه في 
تاريخ مانشستر يونايتد



باسم الفضيل  
كتب�ت دراس�تي التحليلي�ة املقتضبة عن نص 
الش�اعر املب�دع عادل قاس�م حي�ث وجدت ان 
النص يمث�ل ) وثيق�ة فنية ( تدين مااس�ميه 
) غوبلزي�ة صناع�ة البط�ل يف ثقاف�ة الع�رب 
االنهزامية ( ففي زمن االندحارات واس�تباحة 
االوطان ارضا وشعبا ، ومايولده من انكسارات 
نفس�ية ، ويفضح�ه م�ن زيف وجب�ن وحتى 
خيانة الزعام�ات ، تتم صناعة والدة ) حمدان 
( كف�ارس مغ�وار ، م�ن رح�م ثقاف�ة الخواء 
واالنهزامية العربية كمقاب�ل للبطل الحقيقي 
املفق�ود ، فيكف�ي ان يك�ون هن�اك تقاربي�ة 
متوهم�ة ب�ن صفات ش�خص م�ا واخر من 

السلف الصالح عرفت عنه مالمح البطولة :
 )إنني أشبُه َجدي

شخصُه ُ، وجهُه املرشُق ،م��ْن
ماٍء ،ومن ِطٍن، َوَبرْدْي (

.. / هن�ا املواصف�ات تقودنا اىل س�ومرة ) من 
سومر( ذلك الجد .

يكفي هذا حتى يتوىل ارباب الس�لطة وابواقها 
بالتبشري بوالدة فارس االمة الذي سيعيد اليها 

امجادها :
) كلما إْجتَمعْت عىل ذاِت الَحصرية

ثلُة الوجهاء يِف بيت الَعشرية
َهلِّلوا. حمداَن هذا،

إنُه الفارُس يف َزمن الَتدي (
 وبغبل�زة ) من غوبلز الهتلري الدعاية / اكذب 
اك�ذب حت�ى .. ( هذا الف�ارس ، يصدق الناس 

وجوده ، بل ان املسكن حمدان واباه يصدقان 
تلك الكذبة:

 ) وأنا َصدَّقُت َنْفيس وأَبي َزهياَن.ُ  َيلثُم َجبهتي 
ِحيناً و َخدي( 

 لك�ن الزمن كم�ا فضح رأس الدعاي�ة النازية 
،يفضح كذبة الغوبلزي�ن العرب فحمدان ظل 
يركض وحده / يركض مكافئ صولة الفارس 
ع�ىل صهوة ج�واده يف املع�ارك ،فقد اكتش�ف 
الجمي�ع انه ف�ارس م�ن ورق مطاب�ع وزارة 

اعالم حكومات الخنوع والخور:
 ) ولقْد مرَّ زماٌن َوأن��ا،

مازلُت حمداٌن انا ،أَْركُض َوْحدي ( 

A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r
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أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

جربان خليل جربان
مجتمعن�ا ال يرى بالعن، ب�ل يرى ب�األذن. إذا كان ال بّد من وجود 
الخطيئ�ة فإّن فريقاً مّن�ا يرتكبونها بالتفاته�م إىل الوراء إلقتفاء 
خط�وات آبائن�ا وجدودن�ا. يف األمس أطعن�ا امللوك وحنين�اً رقابنا 
أم�ام األباط�رة .. لكن اليوم نرك�ع فقط أمام الحقيق�ة .. ال نتبع 
سوى الجمال وال نطيع سوى الحب. أوالدكم ليسوا لكم .. أوالدكم 
أبناء الحياة املش�تاقة إىل نفسها، بكم يأتون إىل العالم، ولكن ليس 
منكم .. ومع أنهم يعيش�ون معكم، فهم ليس�وا مل�كاً لكم .. أنتم 
تس�تطيعون أن تمنحوهم محبتكم، ولكنكم ال تقدرون أن تغرسوا 
فيه�م ب�ذور أفكاركم، ألن لهم أف�كارأً خاصًة به�م .. ويف طاقتكم 
أن تصنع�وا املس�اكن ألجس�ادهم .. ولك�ن نفوس�هم ال تقطن يف 
مس�اكنكم فه�ي تقطن يف مس�كن الغ�د، الذي ال تس�تطيعون أن 
ت�زوروه حتى وال يف أحالمك�م .. وإّن لكم أن تجاهدوا لكي تصريوا 

مثلهم ولكنكم عبثاً تحاولون أن تجعلوهم مثلكم.

ارى االشياء تهرول 

العي�د  دوالي�ب  منح�درات  خل�ف 

الخشبية 

عىل انغام ايقاع خُطانا

م�ن  اثق�ل  محتدم�ة  مش�اريع   

صداعي 

ربما ال تفرط من حلمنا السافر 

مهد طفولتنا

ينازع الخيال 

صوب وجع ارحام االمهات

 تدفن الرغبة املضمرة 

يف حرضة تلك الريح املخضبة 

برائحة اعواد الكربيت املحتقة 

  افقتدنا اتزاننا املحتشم 

من رحم غصات عناقيد االحالم 

فنتازيا الخوف تتأرج 

عند اول قلق مرتقب 

 يرشع الحزن 

ابوابه املوصدة 

 ارصفة تندلق 

عىل شيخوختنا خداعاً 

ذلك الوطن املباح 

 يقتل الزيتون 

يستبيح الظالل

يمزق هيبة االشياء

 طفولة غضة لم يتصلب عودها

شعاب احجيات أمهاتنا

 تناقضات الشك املتأرجح 

خلف اللعبة الربيئة

 اودعتن�ا معاملها واس�تبدلت بحلم 

كاذب 

اخرسه جدول

 دروسنا االسبوعي 

وحزمة دموع

 واصابع رمال 

وضوء خافت

عىل ضفائر ذهبية ضائعة

 يف مالمح االبطال 

 تنعى نعش الدمى 

خلف عالم الشكوك 

تتقب قيامة الله 

وراء هواجس صوت

 مزامري صدئة

نعش الدمى 
مازن جميل المناف

املراقب العراقي/ متابعة...
م�ن أج�ل أن يقط�ع مع الس�بل 
املُيرسة إىل شعره؛ وهذا دليل آخر 
عىل غرائب هذا الخيميائي وُمتعه 

العجيبة.
يمك�ن أن نعت�رب كت�اب محم�د 
س�ريذاتيا  »تطريًس�ا«  بنطلح�ة 
مختلًفا يتعلق بمفاصل رئيس�ية 
وتطوره�ا،  تجربت�ه  بأقاني�م 
وجنس�ه كونه »س�رية شعرية«: 
الس�رية عىل نحوعرشين  تشتمل 
فصاًل؛ وهي فصول مركزة كانت، 
يف األصل، بمثابة مداخالت ألقاها 
الش�اعر ع�ىل ف�تات متقطع�ة 
)1992- 2015( يف ه�ذا اللق�اء، 
أو ذاك حول تجربته الش�عرية، أو 
عىل إث�ر صدور إح�دى مجاميعه 
الش�عرية. منها ما ألقاه الشاعر 
بالعربي�ة )أربع�ة ع�رش فص�اًل( 
بالفرنس�ية  كتب�ه  م�ا  ومنه�ا 
)خمس�ة فص�ول( حي�ث توج�ه 

عربه�ا إىل ق�ارئ أجنبي بش�كل 
أوجد معه ميثاًق�ا قرائيا مختلًفا 
واألف�كار  العن�ارص  حي�ث  م�ن 
الت�ي عولج�ت فيها، مث�ل: البعد 

املرك�ز  للش�عر،  املتوس�طي 
والهوامش، نش�أة الشعر املغربي 

الحديث ولغاته، إلخ.
تب�دو لن�ا ه�ذه الس�رية مكتوبًة 
بلغٍة ُمفك�ر فيها ومفارقة تمزج 
والبح�ث  النظ�ري  التأم�ل  ب�ن 
بالنف�س  األركيولوج�ي  املع�ريف 
االس�تعاري، فأت�ت مقاط�ع غري 
قليل�ة منه�ا، كأنه�ا متواليات أو 
نصوص شعرية، كما يف نص »من 

متاهة إىل أخرى«.
الش�اعر ش�ذرات م�ن  يس�تعيد 

ف�اس؛  يف  وإقامت�ه  طفولت�ه 
حيث قىض ماش�ًيا بن املدرس�ة 
العناني�ة وال�دار الت�ي ن�زل فيها 
اب�ن خل�دون، م�روًرا ب�)قنطرة 
الرصيف( وعاش وس�ط أمكنتها 
)جن�ان  الس�حرية  الواقعي�ة 
املخفي�ة،  القطان�ن،  الس�بيل، 
ظهر املهراز( التي اس�تلهم منها 
أبجدي�ات الش�عر ومحبت�ه، كما 
التقى عربها ش�خصيات كان لها 
صيت محيل ُخرايف، مثل: عس�الة، 
جرب�ا، زرزاي�ة. وأيام دراس�ته يف 
الثانوية أو يف كلية اآلداب، وتعرف 
عىل »أغاني الحياة« ألبي القاسم 
الش�ابي، و»اآلداب« الت�ي فتحته 
وع�ىل  الوجودي�ة  مذه�ب  ع�ىل 
نصوص الش�عر العرب�ي الحديث 
الت�ي أفهمته أن »الش�عر تحويٌل 
ع�ارٌم لألنس�اق وللقي�م« وكتب 
محاوالت�ه األوىل يف كتابة الش�عر 
الح�ر ع�ام 1970، الت�ي كان�ت 
تتحس�س مثل هذا الفهم. يقول: 
»يف خض�م ذل�ك الجو املش�حون 
بالكث�ري م�ن تناقض�ات املرحلة 
والتباساتها لم أَُكْن عابرًا محايًدا. 
كن�ت ذلك العابر القل�ق. وكنت – 
يف الوقت نفس�ه � أش�حذ أدواتي 

بدون جلبة أو ضوضاء«.

»الجسر والهاوية« أقانيم التجربة وسيرة الكتابة وذاتها
يف ثقافتنا الشعرية الحديثة، وجدنا الشعراء 
يضع��ون تآليف وُكتيبات لرشح »نظرياتهم« 
يف الش��عر وبس��ط آرائهم ومواقفهم حوله، إال 

هذا الشاعر الذي كتب »الجرس والهاوية«.

فؤاد العبودي
مث�ل قل�ب الس�مكة قي�ل يل خ�ذ مجموعت�ك 
لتطب�ع.. وفع�ال.. لألتح�اد  االؤىل  القصصي�ة 

اخربت صديقي الذي اعتز واحب الش�اعر منذر 
عبد الحر بأن عن�دي مجموعة قصصية..رحب 
الش�اعر منذر وبما انه ولظ�رف طارئ لم يفي 
بوع�ده قم�ت بتس�ليمها لالخ عيل ش�بيب ورد 
كي يقوم بتسليمها وبالفعل اتصل بي الشاعر 
منذر قائال تس�لمت مجموعت�ك وانا يف طريقي 
لتس�ليمها....فرح قلب�ي ووع�دت نفيس خريا 

بأنيل مجموعة ستطبع....
وبع�د ان طال نومه�ا يف االتحاد الع�ام لألدباء 
اتصل�ت مجددا...) هاا اخ�ي منذر(ارسع وقال 
انه�ا يف حرص امن وهي عن�د الخبري...ثم بعد 
نومه�ا عند الخب�ري اتصل�ت بالش�اعر املؤدب 
الك�ربى  الصاعق�ة  الحر..فج�اءت  منذرعب�د 
سألهم اين مجموعة فؤاد العبودي القصصية...

اخربوه انها عند الخبري
وملا س�ؤل الخبري قال لم ادر بها وبحث الشاعر 

عنه�ا وال يعرف عنها ش�يئا واطلع عىل س�جل 
التس�ليم فلم يجده�ا ...هل هذا عم�ل االتحاد 

العام لألدباء.
وه�ل اللصوصية وفس�اد االمكنة ق�د وصل اىل 
اتحادنا...هل يعقل ان مجموعة قصصية كتبت 
بالعق�ل ومهجة ال�روح هكذا يمكن وبرمش�ة 
عن تضيع او ترسق...وكنت قد احرضت عددا 
من النقود ومجموعة ش�عرية ك�ي اقدمها....

اليس هناك من الت�زام ص������دق وقليل من 
املس���ؤوليةكي تص�ان محفوظ�ات اعض�اء 

االتحاد .
الي�س م�ن املف�روص ان يحافظ عليه�ا كماء 
العن...حت�ى وان كان�ت التس�اوي ش�يئا....

س�أنتظر ماوعدن�ي به اخي الش�اعرمنذر عبد 
الحر من انه سيجدها وااليام بيننا....وسأعرف 
كيف اترصف ..واعلن محبتي للشاعر منذرعبد 
الحر..وخط�������أي االخ�ر ه�و انني اعلنت 
صادق�ا ان االتح���اد ه�و مث�ل حض�ن االم 

الرحيمة.

»مشيت في جنازتي« قصص ضاعت في دهاليز اتحاد األدباء

غوبلزية صناعة البطل في ثقافة 
العرب االنهزامية

»فوانيس عتيقة« ومضات شعرية خاطفة واقتناص لحاالت إنسانية عراقية المعنى والحدث
عناوينها اتسمت باالختزال واالقتصاد والتكثيف 

املراقب العراقي/املحرر الثقايف...
ت�رى الناقدة إس�تربق ع�زاوي ان 
دي�وان فواني�س عتيق�ة للش�اعر 
العراقي جاسم العيل هي مجموعة 
ومضات شعرية خاطفة واقتناص 
لحاالت إنس�انية متنوع�ة عراقية 
املعنى والحدث،مبينة ان  عناوينها 
واالقتص�اد  باالخت�زال  اتس�مت 

والتكثيف.
وقال عزاوي يف قراءة نقدية خص 
بها)املراقب العراقي( :صدر حديثاً 
للش�اعر العراق�ي جاس�م الع�يل 
مجموعته الش�عرية الجديدة التي 
تحم�ل العن�وان )فواني�س عتيقة 
( وذل�ك ع�ن دار ثائ�ر العصام�ي 
للطباعة والن�رش والتوزيع ببغداد 
، ويحت�وي الدي�وان ال�ذي يقع يف 
74 صفح�ة من القطع املتوس�ط 
ع�ىل إح�دى وخمس�ن قصي�دة ، 
االنس�انية  موضوعاته�ا  تنوع�ت 
ب�ن االجتماعي والوطن�ي أي انها 

عراقية املعنى والحدث.
املجموع�ة  .تمظه�رت  وتابع�ت   
بش�كل نصوص ش�عرية مختزلة 
أش�به بومض�ة خاطف�ة تحمل يف 
طياتها الكثري الدالالت ولعل عنوان 
الديوان يعكس ش�كالً من أش�كال 
تل�ك النصوص ، ويمك�ن القول أن 
الش�اعر جاس�م العيل ق�د عِمَد اىل 
تبن�ي أس�لوب االيجاز لش�عري يف 
محاول�ة ملواكب�ة مظاه�ر العرص 
الت�ي ب�ات االخت�زال فيه�ا صفة 

تسود مختلف منابر التعبري حيث 
البرصيات الحس�ية واملراهنة عىل 
سيماء الصورة وداللتها يف أنساق 
الخطاب لذلك فقد أدرك الكثري من 

صناع الجم�ايل االدبي أو الفني اىل 
أهمي�ة تبن�ي معادل�ة جديدة من 

التوازن بن عنارص الخطاب .
الحدي�ث  إط�ار  ويف  واوضح�ت: 

عن فك�رة االيجاز ن�رى انها باتت 
الش�عراء  م�ن  الكث�ري  تس�تهوي 
فاملع�روف أن مفه�وم اإليج�از يف 
اللغ�ة هو تقليص مس�احة الكالم 
وتكثيفه وتطويع�ه لصالح إيجاد 
ال�ذي  االك�رب  املغ�زى  أو  املعن�ى 
يري�د الش�اعر إيصال�ه وبحس�ب 
)سوس�ري( ثم�ة توظي�ف لإليجاز 
يعتم�د ع�ىل إخ�راج الص�ورة من 
معناها املستخدم لسانياً اىل املعنى 
الال متوقع وكثريا ً ما يتجس�د ذلك 
يف الجم�ل الجمل�ة الش�عرية أكثر 
م�ن غريها من فن�ون األدب حيث 
تنتقل األلفاظ من معناها اللغوي 
اىل معناه�ا الكالم�ي وق�د ح�اول 
الشاعر العيل تجريب هذه اآللية يف 
نصوص هذا الدي�وان وقد نجح يف 

الكثري من نصوصه .
أَو كلما حِملُت إليك 

النرجسَة بيدي
نثرَتها مسافاُت ،.... التعلثم

وإضطراُب مخاوفنا الضئيلة . ص 
47 من قصيدة تلعثم .

واضاف�ت :ويف إط�ار الحديث عن 
قصائد دي�وان فوانيس عتيقة البد 
م�ن الحدي�ث عن ش�كل القصيدة 
الت�ي وردت يف ه�ذا الدي�وان التي 
حي�ال  الش�اعر  هم�وم  عكس�ت 
العدي�د من املوضوعات االنس�انية 

.األجنة 
لم تكتمل

بيد أَن األعاصرَي ،

ُتطلُق فيها ثواني الخروج
ُترى من ُيفّوج

يف تداخل هذه البحار
كي يفرَس للحزِن

... معنى التضاؤل ؟
وبين�ت :ل�م يف�ت الش�اعر حدث 
انتفاض�ة ترشين يف الع�ام 2019 
حي�ث اقتنصت مخيلته الش�عرية 
ع�دداً من الصور الت�ي ضجت بها 
س�احة التحري�ر وه�ي تحتض�ن 

ينش�دون  ش�باب  ب�ن  ال�رصاع 
مس�قبالً مرشقاً وبن نخبة حكم 
فاس�دة وظف�ت أذرعها املس�لحة 
إلسكات صوت الش�باب املنتفض 
ضد الفس�اد واملفس�دين والتبعية 
التي يعاني منها العراق ن فجاءت 
قصي�دة حكايات ترشيني�ة لتعرب 
عن الحدث بجمل شعرية مقتضبة 

ومعربة ومتدفقة .
يف ترشين

بساط املوت أحمر ،
وأصابع الحبيبات

مثل رمِح الرب ،
يف قلِب الخريف

وتابعت :ويف رحلة الغوص يف ثنايا 
دي�وان ) فوانيس عتيق�ة ( يمكن 
مالحظة أن عناوين القصائد أيضاً 
االخت�زال واالقتصاد  أخذت طابع 
والتكثي�ف فج�اء معظمها بكلمة 
واحدة مثل ) س�كون ، مس�افة ، 

ش�غف ، أن�ت ِ إخ�تت ِ ، تفاصيل 
، صم�ت ( اىل آخ�ره م�ن العناوين 
التي جس�دت متونها فكرة قصائد 
الومض�ة الت�ي تعد نمطا ً ش�عريا 
ً ق�د ب�دأت بواكريه يف س�بعينيات 
القرن املن�رصم يف تجارب عدد من 
الش�عراء ) أحم�د مط�ر ، مظف�ر 
الن�واب ( وغريهم�ا من الش�عراء 
حتى تأص�ل هذا النمط الش�عري 
عرب الزمن ليتبلور بوصفه ش�كال 
الش�عري  التجدي�د  أش�كال  م�ن 
التكي�ب  يف  بخصويت�ه  ويتمي�ز 
لعن�ارص  العضوي�ة  والوح�دة   ،
وع�دم   ، االيح�اء   ، القصي���دة 

املبارشة ( .
ولفت�ت اىل أن هذا اللون الش�عري قد 
إنترش يف الس�نوات املنرصمة املاضية 
إس�تجابة ل�رضورات الع�رص ال�ذي 
نعي�ش حي�ث رسع�ة إيق�اع حياتنا 
اليومي�ة ووف�رة ما نتلق�اه من مواد 
صوري�ة وبرصية تحم�ل الكثري من 
معان�ي الصور الش�عرية ، وثمة آراء 
ُترج�ع ه�ذه االنم�اط اىل مرجعيات 
ياباني�ة وأوربي�ة بيد إننا نش�عر أنه 
محاول�ة أدبي�ة تتف����اع�ل فيه�ا 
عن�ارص االيق�اع والص�ورة والفكرة 
وتمتزج فيه�ا خصائص ت�����راثنا 
مف�رادت  م�ع  العرب�ي  الش�عري 
الح������داثة العاملية ألننا ببساطة 
نعي�ش ه����ذا التثاق�ف االنس�اني 
معرفي�ة  نواف�ذ  ع�رب  الك��ون�ي 

وإع���المية ذات آفاق رحبة .

جاسم العلي

شمس الدين الكويف

 مالبس الصرب تبلينا ونبليها

ومدة الهجر نفنيها وتفنينا

شوقا إىل أوجه متنا بفرقتها

حزنا وكانت تحيينا فتحيينا

يادهر قد مسنا من بعدهم حرق

 من الفراق إىل التكفن تكفينا 

وعدتنا بالتالقي ثم تخلفنا 

افكم نرى منك تلوينا وتلوينا

ديارهم درست من بعدما درست

نفيس بها من تالقينا تالقينا

قصص قصيرة جدا

مسافات
اكرم ياور رمضان

يف كل الشوارع ثمة أرصفة ليست عىل 
مق�اس مقعده، فم�طَّ قامتُه ليصري 
جرساً مهمالً عىل نهٍر مهجور، جمع 
أجزاءُه خشية أن يس����رقه أسماك 
النه�ر، الحظ ذلك الكس�بة واألطفال 
امل�رشدون، لم يب�ق له إال أن يس�تد 

أحالمُه من بطون األسماك.  

 بيت محاصر
عمار حميد 

ح�اول القطي�ع اقتحام اح�د البيوت 
الجه�ل  نعم�ة  ليف�رض  املح�ارصة 
عىل أهله، ع�������ادوا مرتعبن اىل 
قائدهم قائلن... اقتح�ام هذا املنزل 
لديه�م  ياس�يدي، توج�د  مس�تحيل 

مكتبة.

 كفاح
هيثم العوادي

خ�رَج م�����ن رِح�ِم املعان�اة، آثاُر 
الصخ����وَر،  نحت����َ�ِت  أظف�ارِه 
ب��ن ُركاِم األلِم، ورف�وِف الجليِس، 
نش�ي�����َد  ح�����روُف�ه  نطق�ْت 
الُخل������وِد، دواُت�ه الت�ي اهت�زْت 
وَرَب�ْت؛ تمخ�����َض منه����ا يراٌع 

بارٌع.

 مكابدة
احسان علي العارضي

رمان�����ي به�وة الخ�ذالن، ح�ويل 
مس�وخ ضاحك�ون، تذك�������رت 
بيت�ي العتيق، وه�دف ابتلعته األيام، 
أصبح�ت ب�ال مج�ذاف، أفك�ر كيف 
الخالص، لك�ن التيار أخذن�ي بعيًدا، 

نكرني الحلم.

مسرحية »العشاء األخير« االنتصار لحضارة العقل
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رجل يجلس مع عائلته فوق 
حقل الغام ..

 الماء وال كهرباء وال طريق 
معبد وال مدرسة ، ومع هذا 
وعاد  املدينة  الرجل  هجر 
منذ  تركها   التي  ارضه  اىل 
الحرب  بسبب   1980 عام 
وجود  من  الرغم  وعىل    .
االلغام فقد قام السيد جابر 
بتسييج ارضه وقام بزرعها 

واحياءها من جديد .
يف  جابر  السيد  اىل  ذهبنا 
عن  لنا  ...ليتحدث  ارضه 
تعلقه بارضه ثم عن يأسه 
من الجهات الحكومية التي 
الزالة  وتكرارا  مرارا  وعدته 
االلغام دون جدوى اوفائدة 
انا  امتلك   : يقول  حيث 
دونم   550 عمومتي  وابناء 
بدء  ... ومع  يف ناحية عتبه 
تركنا   1980 عام  الحرب 
اماكن  اىل  وذهبنا  االرض 
القصف  عن  بعيدا  مختلفة 
انتهاء  ومع   ... واملوت 
الحرب ولحد االن لم يقم احد 
تركة  من  ارضنا  بتنظيف 
الغام ومخلفات  الحرب من 
حربية رغم الوعود والعهود 
  .. املسؤولون  اطلقها  التي 
قررت  سنوات  خمس  ومنذ 

فطمرت  اريض  اىل  العودة 
الرتاب  باكوام  االلغام 
زرعتها   ... االرض  وزرعت 
الجت  اجمع  و«جت«  نخال 
يوميا وابيع » الشده« بالف 
يف  جابر  السيد  .ويسرتسل 
ان  اىل   : ليقول  لنا  حديثه 
قبل  بستوتته  جاء  شخصا 
عن  بحثا  املنطقة  اىل  فرتة 
وقد   ... والحديد  الصفر 
فانفجر  ينتهي  ولم  نهيته 
فقطعه  لغما  بوجهه 

تقطيعا .
ويضيف قائال : طاملا نفقت 
 ، االلغام  بسبب  حيواناتي 
استطيع  ال  حيوانات  هناك 
مثل  عليها  السيطرة 
اىل  باالضافة   ، الجاموس 
اخرى  وحيوانات   ، االغنام 
تخرج من املنطقة املسيجة 
انفجار  لتلقي مصريها مع 

لغم كانت قد داسته .
حياته  تفاصيل  وحول 
ماء  ال  حيث  هنا  اليومية 
احصل   : يقول  كهرباء  وال 
خالل  من  الغسيل  ماء  عىل 
فاقوم  اريض  يف  صغري  نهر 
ماء  اما   .. املياه  بتنقية 
التنومة  فاجلبه من  الرشب 
تجرها  مقطورة  خالل  من 

الكهرباء  اما   .. ستوته 
فاحصل عليها من مولدتني 

هنا يف مزرعتي ...
حديثه  جابر  السيد  يختم 
بارتباط  اشعر   : ليقول  لنا 
استطيع  وال  باالرض  قوي 

تركها .
السيد  بابنتي  ايضا  التقينا 
جابر فقالت الكبرية : نحن 
ال نذهب اىل املدرسة لبعدها 
عنا اوال ولعدم وجود طريق 
اىل  يوصلنا  ان  يمكن  معبد 
 .... عتبة  ناحية  يف  املدرسة 
ان  تتمنى  فانها  ذلك  ومع 
مستقبال   « طبيبة   « تكون 
االخرى  اختها  اما   ....
انها  فتقول  مالك  واسمها 
املدرسة  اىل  تذهب  لم  ايضا 

والسبب : االلغام .
جابر  السيد  مزرعة  تبدو 
واخاذه  جميلة  املسيجه 
واملاء  والعشب  النخل  حيث 
تظل  ذلك  مع  ولكن   ...
حذرة  وعائلته  الرجل  حياة 
العرشات  وجود  مع  ووجلة 
من االلغام واملخلفات تحت 
ان  يامل  والتي   ... الرتاب 
به  تقوم  لذي  اليوم  ياتي 
لرفع  املختصة  الجهات 
املوت الكامن تحت اقدامه .

يف  العاملي  األغذية  برنامج  كشف 
إطالق  إلعادة  توجه  العراق 
املدرسية  التغذية  برنامج 
تقديم  أكد  فيما  الوطني 
دوالر  مليون   43 من  أكثر 

لدعم األرس األكثر ضعفاً.
األغذية  برنامج  ممثل  وقال 
العاملي عبد الرحمن ميجاج :إنه 
يجرى  املدارس  فتح  إعادة  »ومع 
اعادة اطالق برنامج التغذية املدرسية 
العاملي  األغذية  التابع لربنامج  الوطني 
أن  اىل  الفتا  الحكومة«،  مع  وبالتعاون 
»الربامج يهدف اىل دعم األطفال املحتاجني من 
خالل توفري وجبات مدرسية منتظمة ومغذية«.

املجتمعات  تدعم  الربامج  هذه  »مثل  أن  واضاف 
املحلية وتسهم يف خلق فرص عمل مثل العمل 

يف املخابز واملستودعات«.
األغذية  »برنامج  أن  اىل  ميجاج  واشار 
رشكائه  مع  العمل  يواصل  العاملي 
بما يف ذلك الحكومة، عىل تلبية 
األكثر  األرس  احتياجات 
نطاق  من  ويوسع  ضعفاً 
القدرة  زيادة  برامج 
والحماية  الصمود  عىل 
البلد«،  يف  االجتماعية 
برنامج  عمل   « أن  مبينا 
يساعد  العاملي  األغذية 
رقمنة  يف  التجارة  وزارة 
التموينية،  الحصة  نظام 
كفاءة  أكثر  يصبح  حتى 
من  »كجزء  أنه  وفعالية«.وتابع 
مرشوع رقمنة نظام الحصة التموينية 
أفضل  عىل  االستفادة  عىل  الحكومة  وملساعدة 
األغذية  برنامج  يعمل  املحدودة،  املوارد  من  وجه 
العاملي مع وزارة التجارة ووزارة الداخلية للتحقق 
من هوية األرس واألفراد من أجل إزالة أي أرسة ال 
وجود لها من النظام، وضمان حصول األشخاص 
املناسبني عىل الحصص الغذائية التي هم بحاجة 
لها، فضالً عن ذلك فقد طلبت وزارة التجارة من 
برنامج االغذية العاملي الدعم الالزم لتحويل نظام 
الحصة التموينية إىل نظام يركزعىل األرس األكثر 

احتياجاً نظراً للموارد املحدودة«.
 ونوه اىل أنه »من املحتمل أيضاً أن ترتبط الرقمنة 
أخرى  بخطط  التموينية  الحصة  نظام  وإصالح 
اجتماعي(  )سجل  إنشاء  يتسنى  حتى  للوزارة، 
الدعم«،  إىل  احتياجاً  األكثر  اولئك  ليشمل  واحد 
يف  يساعد  أن  شأنه  من  السجل  »هذا  أن  مؤكدا 

استهدافاً  وأكثر  أفضل  اجتماعية  حماية  توفري 
لهذه األرس ويرصد برنامج األغذية العاملي ويبحث 
بشكل مستمر وضع األمن الغذائي لألرس يف أنحاء 
العراق، وينرش تقارير منتظمة عن الجوع واألمن 
الرشكاء  من  وغريها  الحكومة  لدعم  الغذائي 

املهمني«.

تطبيق تمويني
وذكر ميجاج أنه »يف العام املايض، أطلق برنامج 
الهاتف  تطبيق  أيضاً  والحكومة  العاملي  األغذية 
املحمول )تمويني( حتى يتمكن الناس من تحديث 
من  التموينية  بالحصة  الخاصة  العائلة  بيانات 
داخل بيوتهم ويعني ذلك أنهم قادرون عىل البقاء 
أثناء انتشار جائحة كورونا«، مشريا  يف منازلهم 
التغريات  تسجيل  يضمن  التطبيق  »هذا  أن  اىل 
لهم  يتسنى  حتى  برسعة  األرس  عىل  تطرأ  التي 

االستمرار يف تلقي املساعدة وفقاً لذلك«.
واوضح أنه »يجرى حاليا تجريب هذا التطبيق مع 
12 ألف شخص يف بغداد واملوصل ويتوسع قريباً 

ليشمل كل محافظة النجف األرشف«. 

دعم النازحني
يقدم  العاملي  األغذية  »برنامج  أن  ميجاج  وبني 
العراقيني  الضعيفة من  الدعم لألرس  يف كل شهر 
نقدية  مساعدات  شكل  عىل  السوريني  والالجئني 
التي  الغذائية  املواد  رشاء  من  يتمكنوا  حتى 
منوها  املحلية«،  األسواق  من  إليها  يحتاجون 
منح  يف  يساعد  أن  شأنه  من  الدعم  »هذا  بأن 
تناوله،  يفضلون  ما  اختيار  وكرامة  حرية  األرس 
االمرالذي يؤدي إىل نتائج أفضل يف مجال التغذية«.

واوضح أن »األرس النازحة والعائدة من املخيمات 
كسب  مشاريع  يف  تشرتك  املضيفة  واملجتمعات 
العيش التابعة لربنامج األغذية العاملي، ملساعدتها 
يف خلق مصادر دخل مستدامة لألمد البعيد، وتلبية 

احتياجاتها من الغذاء«.

 املبالغ املقدمة
العام  يف  قدم  العاملي  األغذية  »برنامج  أن  واكد 
2020 الدعم ألكثر األرس ضعفاً يف العراق، بأكثر 
التحويالت  من  أمريكي  دوالر  مليون   43 من 
النقدية من خالل املشاريع التي قدمها يف جميع 
البالد، باإلضافة إىل سالل غذائية ووجبات  أنحاء 
ميجاج  إليها«،واعرب  حاجة  يف  هم  ملن  مدرسية 
عن »شكره لجميع رشكائه واملانحني عىل دعمهم 
السوريني  والالجئني  داخلياً  للنازحني  املتواصل 
العاملي  األغذية  »برنامج  أن  اىل  مشريا  أيضا« 
سيواصل العمل بجد لتلبية احتياجاتهم وتحسني 

حياتهم«.

تعديل  اىل  ومسؤولون  مرشعون  دعا 
من  وحمايتهم  األيتام  رعاية  قانون 
الترشد ،فيما شددوا عىل أهمية إعادة 

النظر ببعض مواد القانون.
وقالت عضو اللجنة القانونية النائبة 
بسمة محمد بسيم: إن« لجنة رعاية 
مشكلة  واجهت  االجتماعية  الشؤون 
بخصوص األيتام الذين يبلغ أعمارهم 
السن القانونية الثامنة عرشة«،الفتة 
عادل  إجراء  هنالك  يكن  »لم  أنه  اىل 
التي  القانونية  الفقرة  هذه  بسبب 
اإليواء  دار  اليتيم  مغادرة  عىل  تنص 

بعد تجاوزه السن القانونية«.
إيجاد  »رضورة  عىل  بسيم  وشددت 
السن  تجاوزهم  بعد  لأليتام  عمل 
الثامنة عرشة أو عقود أو أجور يومية 
لخدمة  مجاني  كمتطوع  العمل  أو 
مقابل  األخرى  والدور  السن  كبار 
»رضورة  اىل  داعية  واملأكل«،  السكن 
وتدخل  قانوني  ترشيع  عىل  العمل 
برملاني لتغيري هذه الفقرة التي ترض 

باأليتام ».
السماح  يتم  أن  »يجب  أنه  وأضافت 
أصبحوا  حال  يف  باملغادرة  لأليتام 
بتكوين  ويرغبون  ذلك  عىل  قادرين 
البنت  ،وكذلك  للشباب  بالنسبة  أرسة 
بتزويجها أو عند حصولها عىل عائلة 

أو سكن«.
األيتام  »وقوع  من  بسيم  وحذرت 
بيد  الفقرة  هذه  بسبب  البالغني 
والعصابات  اإلرهابية  املجاميع 
أخرى  بأمور  اإلجرامية،واستغاللهم 
واالنحراف  بأعضائهم  كاملتاجرة 
تكون  أن  »رضورة  األخالقي«مؤكدة 
من  وجادة  حقيقية  التفاتة  هناك 
لجنة املرأة والطفل واملنظمات املعنية 
اللجنة  ،وكذلك  اإلنسان  بحقوق 
القانونية النيابية لتعديل هذا القانون 
عىل  تنص  التي  الفقرات  ،خاصة 

تحديد العمر ملغادرة دار اإليواء«.

تعديل القانون
اللجنة  عضو  طالبت  بدورها، 
القانونية النيابية النائبة بهار محمود 
باأليتام«،  الخاص  القانون  »بتعديل 
مؤكدة أن »الفقرة املوجودة يف قانون 
رعاية األيتام تنص عىل أن اإلنسان يف 
عىل  وقادراً  ناضجاً  يكون  العمر  هذا 
االعتماد عىل نفسه ،لكن يف الحقيقة 
،ألنه  تعديل  إىل  يحتاج  القانون  هذا 
لذلك  الدار  اليتيم من  يتم طرد  فجأة  
بتعديل  ،وهو  حل  إيجاد  يتطلب 

القانون حتى يكون عادالً ورحيماً«.
الشؤون  لجنة  عضو  يرى  فيما 
الفتالوي  فاضل  النائب  االجتماعية 
دار  خارج  البالغني  األيتام  »ترك  ،أن 
مبيناً  الخطورة«،  غاية  يف  أمر  اإليواء 
لجنة  يف  تم طرحه  املوضوع  »هذا  أن 
العمل وسوف تتم مناقشته عىل نطاق 
للجنة حتى  املقبل  االجتماع  يف  واسع 
الفقرة  لهذه  تغيري  إىل  التوصل  يتم 
بحت  انساني  موضوع  هذا  ألن   ،

يستحق أن يتصدر جدول األعمال ».

استيعاب البالغني
ذوي  دائرة  مدير  قال  جانبه  من 
محافظة  يف  الخاصة  االحتياجات 
إن  الحسني:  طاهر  سالم  بغداد 
الطرق  بشتى  حاولت  »املحافظة 
الستيعاب هذه الفئة من الشباب بعد 
بلوغهم الثامنة عرشة من خالل عدة 
خيارات منها تحويل بعضهم اىل أجراء 
،ومنهم  عقود  اىل  ثمة  ،ومن  يوميني 
أن  اىل  الفتاً  املالك«،  عىل  أصبح  من 
يحالفهم  لم  الذين  البالغني  »األيتام 
املاضية  املالية  السنة  بسبب  الحظ 
التي ال يوجد فيها ال أجور وال عقود 
دور  يف  متطوعني  إىل  تحويلهم   تم 
وامللبس  املأكل  مقابل  نفسها  اإليواء 

،ليكونوا مشمولني بالرعاية«.
وأوضح أن »الدورات املهنية والتعليم 

ألنهما  الدور  يف  بهما  معمول  غري 
وتخصيصات  موافقات  اىل  يحتاجان 
بغداد  »محافظة  أن  مبيناً   ،« مالية 
هذه  الستثناء  املالية  وزارة  خاطبت 
من  ويكون  التطوع  من  الرشيحة 
ضمن الدار بغض النظر عن توجهات 
وزارة املالية باعتبار أن هذا الشخص 
تطوع وال يرتتب عليه اجراءات ادارية 
عىل  إشكالية  فيه  يكون  وال  ومالية 
موازنة الدولة والنفقات باعتبار أنهم 
تكون  أن  أمل  وعىل  تطوعيني  أجراء 
الفرصة األخرى هي أجري ثم متطوع 

ثم مالك ».
وأعرب الحسني »عن قلقه عند بلوغ 
سيكون  ألنه  القانونية  السن  األيتام 
وهو  القانون  تطبيق  عىل  مجرباً 
اىل  مشرياً  البالغ«،  اليتيم  عن  التخيل 
أن »محافظة بغداد فيها دور إيوائية 
لأليتام ،منها داران يف منطقة الصليخ 
،ولالناث  والكبار   الصغار  للذكور 
يف  للصغار  بالنسبة  أيضاً  داران 
منطقة  يف  والكبار  العلوية  منطقة 
بعهدة  الدور   هذه  وكانت  االعظمية 
االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة 
محافظة  بعهدة  أصبحت  اآلن  لكنه 

بغداد«.
إرثاً  ورثت  أن«املحافظة  وأضاف 
بالنسبة  ،ألنه  العمل  وزارة  من  ثقيالً 
لهذه الدور ،ألن فيها مشاكلها كثرية 
واىل  وخدمات  صيانة  اىل  وتحتاج 
املايل  والتخصيص  األمور   من  الكثري 
،ألن التخصص الحايل ال يستوعب هذه 
األعمال«،مشرياص  وهذه  املشاريع 
وفق  تعمل  بغداد  »محافظة  أن  اىل 
معمول  إدارية  وقوانني  سياقات 
رقم  قانون  ومنها  الحكومة  يف  بها 
الرابع  التعديل   2016 لسنة   )15(
 1994 لسنة   )5( رقم  الدولة  لدور 
سن  بلوغ  عند  أنه  عىل  ينص  والذي 
الثامنة عرشة فإن املستفيد يتم إنهاء 

استضافته يف الدار وقطع عالقته«.
بدورها أكدت دائرة ذوي االحتياجات 
الخاصة أن »بعض األيتام البالغني تم 
تزويجهم بإناث أيتام أيضا وأصبحت 
موجودون  وبعضهم  عوائل  لديهم 
،وحتى  بغداد  محافظة  يف  كموظفني 
أن تم استحصال  العمل بعد  يف وزارة 
املوافقات لهم«، مشرية اىل أن« الدائرة 
تعمل عىل استثناء االيتام البالغني من 
يف  كمتطوعني  وقبولهم  التعليمات 

الدار«.

غياب السند
االجتماعية  الباحثة  وأعربت 
،عن  ابراهيم  عايدة  والحقوقية 
دورهم  من  االيتام  الخراج  »اسفها 
ان  اىل  مشرية  القانون«،  هذا  وفق 
األكرب  التأثري  لهما  عاملني  »هناك 
الطفولة  بفرتة  يرتبط  األول  عليهم، 

لدخولهم  األول  اليوم  من  تبدأ  التي 
حتى  السادسة  سن  من  أى  الدار، 
وجود  عدم  وهو  عاًما،  عرش  الثامنة 
ولديهم  ومؤهلني  مدربني  مرشفني 
قدرة عىل التعامل مع األيتام، ما يؤدى 
والتعدي  االنتهاكات  حوادث  لتكرار 
عىل األطفال دون رادع، والعامل اآلخر 
األيتام  دار  من  الخروج  بفرتة  يرتبط 
أى بعد سن الثامنة عرشة، ويتمثل يف 
عدم وجود قانون يلزم الدولة بتوفري 
مسكن أو عمل لأليتام بعد خروجهم 
عنه  املتخىل  يعيش  كيف  الدار،  من 
»التخيل  موعد  حلول  ساعة  واليتيم 
كيف  الكرب«؟  مرحلة  يف  الثاني 
تستقبله الدنيا ؟ وهل يتم إعداده لهذا 
املرحلة؟  هذه  تبعات  هي  ما  املوعد؟ 
لم  التي  التساؤالت  بعض  كانت  تلك 

يرد عليها أي مسؤول بعد«.

بدأ سوق الكمأ يف قضاء الزبري غرب البرصة باالنتعاش بعدما تعرض للركود يف 
املوسم املايض بسبب تفيش جائحة كورونا واإلجراءات الصحية بمنع التجوال، 
الفقع  بالـ  أو  العامية  باللهجة  جمه  بالـ  يعرف  ما  أو  الكمأ  سوق  شهد  حيث 
رواجاً مع بدء املوسم الحايل ووصول كميات كبرية تجاوزت 2000 كلغم يف اليوم 

وبأسعار متفاوتة لألنواع املطروحة يف السوق.
وأكد أبو بجاي الزبريي احد باعة الجملة يف سوق الكمأ أن هذا العام شهد بدايته 
وجويبدة  واللحيس  الربجسية  مناطق  من  وجلبه  الكمأ  أنواع  لـ  كبرية  وفرة 
والرميلة، مبينا أن أفضل األنواع التي تعرف بالـ »الزبيدي« يتم جلبه من املناطق 
الصحراوية القريبة عىل مناطق الرميلة ويباع بأسعار ترتاوح بني 75 ـ 100 ألف 

للكيلو غرام الواحد.
املاء  فيما بني عدد من يطلق عليهم »الجالبة« الكمأ من صحراء مناطق خرض 
والرميلة إن هذا املوسم يشهد وفرة كبرية ربما سيصل خالل األيام القادمة إىل 

6000 كيلوغرام.
كما طالبوا الجهات الحكومية واألمنية برضورة تخفيف اإلجراءات بحق العاملني 
بجلب الكمأ من صحراء الرميلة والسماح لهم بمزاولة أعمالهم والتي تعترب فرتة 

قصرية تحصل موسمياً.
زيادة  مع  املقبلة  األيام  خالل  ستنخفض  األسعار  أن  عىل  الكمأ  باعة  وأجمع 
الكميات املتوقعة وبأسعار تصل إىل 5000 آالف دينار للكيلو ماعدا النوع الزبيدي 
الذي سيحافظ عىل أسعاره، وتبعوا بالحديث إن هذا النوع يتم بيعه إىل تجار يف 

الكويت وقطر والبحرين باإلضافة محافظات كردستان، حسب قولهم.
يذكر أن نبات الكمأ أو بطاطا البدو كما يسميه السكان الرحل يف الصحراء هو 
مناطق صحراء  يف  وينترش  املختلفة  بأشكاله  الرتبة  تحت  تنمو  التي  أنواع  احد 
البرصة والزبري امتدادا إىل صحراء السماوة خالل موسم الشتاء والربيع ويشتهر 

بأنواعه املختلفة املميزة وأفضلها الزبيدي واإلخاليص.
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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

 يحيي ارضه الميتة منذ 40 عاما 

إنتعاش سوق »الكمأ«
 بعد ركوده الموسم الماضي

االيتام البالغون .. هواجس من المجهول وترقب لتعديل قانون رعايتهم

رغم الموت الكامن تحت قدميه:  توجه إلعادة إطالق برنامج التغذية 
المدرسية الوطني في العراق

�سحيفة-يومية-�سيا�سية-عامة

برنامج األغذية العالمي يواصل 
العمل مع شركائه بما في ذلك 
الحكومة، على تلبية احتياجات 

األسر األكثر ضعفًا ويوسع من نطاق 
برامج زيادة القدرة على الصمود 

والحماية االجتماعية في البلد«، وأن 
» عمل برنامج األغذية العالمي يساعد 
وزارة التجارة في رقمنة نظام الحصة 
التموينية، حتى يصبح أكثر كفاءة 

وفعالية«.
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السيد امني بغداد املحرتم ..
.تحست انظاركسم منطقة بساب املعظم مجاور كلية الهندسسه السساحة الواقعة بجانب مجسر الخلفاء مقابل 
املتوسسطة الغربية ... اصبحت مالذ للمتجاوزين من الباعة املتجولني وقد تم بناء محالت كبرية وعمالقة بحيث 
من الصعوبة املرور من هناك ونسسمع شستى الكالم البذيء والسسوقي والتحرش من قبل الباعة الذين اصبحو 
اصحساب محالت كبسرية جدا .. وكذلك الشسارع املؤدي من مجر الخلفساء اىل الكراج قد اصبح سسوق والباعة 
واصحاب البسطات قد صادرو الشارع واليوجد ممر للميش اال بني بسطاتهم ....حيث يشعر املواطن البغدادي 
بالسسخط مسن امانة بغداد واملسرور العامه ملا الت اليه هسذه املنطقة ووجودهؤالء املتجاوزين هو الفسساد املايل 
واالداري وباالتفاق مع موظفي االمانة التابعني واملرشفني عىل هذه السساحة و يسساومون الباعة مقابل مئات 
الدوالرات تجبى وتدخل جيوب املوظفني الفاسسدين و املرشفني عىل نظافة هذه السساحة مقابل السسكوت عن 

املتجاوزين .                                                                                        * زيدون نور

رجحت مديرية ماء البرصة إعادة ضخ 
املياه لبعض املناطق خسالل اليومني أو 
الثالثسة املقبلسة رشيطسة االنتهساء من 
أعمسال الصيانسة يف االنابيسب املتكرة 
الواقعة ما بني شسط البرصة ومرشوع 
مساء العبساس، مبينسة ان فسرتة العمل 
قسد تطسول يف حالسة حسدوث مشساكل 
فنيسة اضافية نتيجسة للصعوبسة التي 
تالقيها كوادرهسا يف موقع العمل.وقال 
مديسر املديرية زهري جسواد، أن هناك 3 
انابيسب تعرضت للكر بسسبب ِقدمها 

وتهالكهسا، وفيمسا أشسار اىل ان كوادر 
واليسات املديريسة تعمل ضمسن وجبتني 
اماكسن  اسستبدال  يف  )نهساًر ومسساًء( 
الكسر، بسنينّ أنهسم يالقسون صعوبسة 
بسسبب تقسارب االنابيسب فيمسا بينهسا 
وضيق املساحة التي تستوجب الدقة يف 
التنفيذ، فضال عن انخفاض املوقع عن 
النهر املجاور.واضاف جواد، أن مناطق 
مدينسة البرصة لم تتسرر بقطع املياه 
عسدا تلك املتجساوزة من خسالل التغذية 
عسىل االنابيسب الخسام كمنطقسة االمن 

الداخيل  والرباضعيسة واملناطق االخرى 
التي تمر بهما.ونسوه مدير ماء البرصة 
اىل ان اعمسال الصيانسة كان مقسرر لها 
ان تكسون عسىل عاتسق رشكسة )بسريق 
الجنسوب( التي أحيل لهسا املرشوع من 
قبسل الحكومة املحلية، لكسن تم ارجاء 
العمل من الصيف اىل الشستاء بسبب ما 
ستشهده مراحل التنفيذ من قطع ملياه 
االسالة، لكن هذا التأجيل ادى اىل ما قد 
حصسل االن من تكسر يف ثالثة انبابيب 

من ضمن خمسة أخرى.

 باب المعظم .. ساحة بائسة وعنوان فشل االمانة و المرور

قدم شبكة المياه وتآكلها تركة ثقيلة للمشاكل المزمنة 

السالم عليكم 
نطالبك�م باملوافق�ه ع�ي تحوي�ل قراء 
املقايي�س يف وزاره الكهرب�اء اىل عق�ود 
واخراجه�م م�ن الق�رار ٣٤١ املجح�ف 
الظالم بحقهم اىل عقود قرار ٣١٥ كون 
هذا القرار غري منص�ف بحقهم ...فهم 
يتجولون يف الش�وارع والدور الس�كنية 
ويتعرضون لتج�اوز البعض منهم عىل 
الجاب�ي ويس�مع كلم�ات االس�اءة من 
بع�ض املواطنني رغم ان�ه غري موضف 
او يظمن�ه حقه برات�ب ثابت اذا تعرض 
لحادث اثن�اء العمل نطالبكم بتحويلهم 
تثبيته�م  او   ٣١٥ ق�رار  عق�ود  ال�ئ 
ع�ىل امل�الك الدائ�م ان الق�رى واالرياف 
واالقظيية والنواح�ي تختلف عن مركز 
املحافظة بالجباية وهذا قرار مجحف 
حي�ث  املقايي�س  لق�راء  وظال�م 
التنق�ل  تكف�ي  ال  نس�بتهم 
املناطق نرجوا  بني احي�اء 
النظ�ر بقظية قراء  منكم 
املقايي�س وتحويلهم إىل عقود 

او تثبيته�م ع�ىل املالك والبال�غ عددهم 
٨٠٠٠ شخص يف العراق وهم ال يشكلون 
عبىء عىل املوازنه ك�ون اعدادهم قليلة 
وياتون باموال اىل الوزاره . ابنائكم قراء 

املقاييس يف العراق

... شكرا.       

                    * عيل الشمري

أعربت النائبة عسن البرصة ميثاق الحامدي عن وجود 
مخاوف لدى نواب املحافظة من أن تمرر املوازنة دون 
أن تعطسى حقوقها.وقالت الحامسدي إنه وقبل يومني 
كان لديهسم كنواب عن  املحافظسة اجتماع مع اللجنة 
املالية لالستفسسار وإليضاح من اللجنة حول ما الذي 
سستعطية وسستضيفه إىل املحافظسة التسي تعطي 85 
باملائة إىل املوازنة لبعض املشساريع االسستثمارية مثل 
تصفيسة امليساه فضال عسن تضمني رواتب السس 30 ألف 
درجسة وظيفية.وأضافست أن اللجنة وعسدت بان تجد 
باباً لذلك لكنها نوهت اىل أنه ومن خالل الجلسسة فقد 

ملسسوا عدم وجود اطمئنان إلعطساء البرصة حقوقها 
وقالت إنهم لوحوا للجنة يف حال عدم االسستجابة لهم 
فانهم لن يحروا كنواب للتصويت عىل املوازنة، فيما 
هددوا بدعوة جماهري املحافظسة للخروج بتظاهرات 
سسلمية تقطع مسن خاللها الطرق الرابطسة مع بغداد 
فضال عسن الخروج أمسام السرشكات النفطية إليقاف 
عملية التصدير.وتابعت، »إنهسم كنواب لديهم تخوف 
حتسى وإن لم يحروا لجلسسة التصويت عىل املوازنة 
سسيكمل النصساب وتمسرر بهسذا الظلم عسىل البرصة، 
منتقدًة عدم متابعة الحكومة املحلية ملشساريعها مع 

اللجنسة املالية«، ومبينة إنه حتى وان كان هناك نواب 
يمثلسون املحافظة فيجب أن تكسون هناك متابعة من 
الحكومسة ملشساريعها لكي تضمنهسا اللجنسة املالية.

واشسارت اىل وجسود تبايسن يف عمليسة منسح الحقوق 
ملحافظة البرصة أسوة بإقليم كردستان مشريًة اىل ان 

األخسري لم يقدم الواردات مسن النفط املصدر ومبالغ 
املنافسذ اىل الحكومسة االتحادية ويمنح مسستحقاته 
كاملسًة عىل العكس مسن البرصة التي ترفسد املوازنة 
بكامل مبالغها من الصادرات ولم تمنح مستحقاتها 

التي يف ذمة الحكومة االتحادية.

السالم عليكم 
نحسن محلسه ٦٤٩ زقساق ٦8 
لغسرض  املوافقسات  حصلست 
سسحب انبسوب مساء صالسح 
للرشب صار )8( اشهر تقريبا 
واىل حسد االن لسم يتسم التنفيذ 
علما اهايل املنطقة تعاني من 
شسحة يف املاء راجني تعاونكم 

خدمتا للصالح العام

           * مصطفى خالد
      * خالد كاظم الحمريي

متى التنفيذ  ؟

طالب عسدد من مواطنسي مدينسة الكوت الجهسات املختصة 
بوضسع حلول جذرية ملشسكلة ضعسف خدمسة االنرتنت الذي 
تغسري اسستخدامه مسن الرتفيهسي اىل االسستخدام الروري 
بسسبب تحويل التقديم عسىل اغلب املعامسالت الحكومية عن 
طريق اسستمارات إلكرتونية.وقال عدد منهسم أن التحول إىل 
االستمارات اإللكرتونية يجب أن يقرتن بإيجاد حلول ملشكلة 
االنرتنت حيث أن الوضع بشسكله الحسايل زاد من التعقيد عىل 
املواطن بإضافسة حلقة جديدة يف سلسسلة املراجعات لدوائر 
الدولة.واضاف آخرون من طلبة الجامعات أن ضعف االنرتنت 
يتسسبب بعسدم إمكانيسة دخولهسم إىل املنصسات االلكرتونية 
الخاصة باملحارضات او أحيانا يتم تسسجيل الخروج بشكل 

تلقائي األمر الذي يتسبب بغيابهم عن املحارضة.
ولفتسوا إىل أن إطسالق خدمات الجيل الرابسع من قبل رشكات 
االتصسال للهاتسف النقال التي عمدت إىل تحويل االشسرتاكات 
مسن املفتوحسة اىل االشسرتاكات املحسددة بحزمسة بيانات مع 
ارتفاع رسعتها وكذلك ارتفاع أسسعارها بسسبب عدم كفاية 
هذه الحزم األمر الذي يتطلب إعادة االشسرتاك ما يعني اثقال 

كاهل املواطنني.

انتقد عضسو لجنة االتصساالت النيابية، 
عالء الربيعي خدمة االتصاالت واألنرتنت 
السرشكات  بسأن  العسراق، فيمسا رأى  يف 
املزودة لها والوزارة )يف اشسارة اىل وزارة 
االتصساالت( وهيئة االعسالم واالتصاالت 
متعاونسة عىل رسقسة املواطسن وبالتايل 
ضياع املوارد والخدمة لهذا القطاع الذي 

سيطر عليه الفاسدون حسب قوله.
وقال الربيعي انه يف السابق كانت تدعى 
تلك الرشكات بانها تقسدم خدمة الجيل 
الثالسث، اال ان املختصني والفنيني يف هذا 
الجانب أكدوا ان الخدمة اقل من املعلن، 
واالن فانهسم يدعسون بان هنساك خدمة 
الجيل الرابع قد أطلقت للمسستخدمني، 
بنيتهسم  أن  املختصسون  يؤكسد  بينمسا 
التحتيسة غري جاهز لتلك الخدمة، مردفا 
ان الرشكات سسوف تدخسل تلك الخدمة 
لسساعات قليلسة، لكي تقسول ان خدمة 

الجيل الرابع قد دخلت للعمل فعلياً.
وبسني ان هسذه السرشكات ليسست محل 
ثقسة الن تعمل بالعسراق وانسه يجب ان 
تجلب رشكات عامليسة رصينة كي توفر 
الخدمات الحديثة وبالتايل تدعم موازنة 
البلد باملوارد.وتابع ان العراق يمر بأزمة 
حقيقيسة بسياسسة قطساع االتصساالت 

حقيقيسة  رغبسة  او  إرادة  والتوجسد 
بتصحيح هذا املسسار، وان هناك معاناة 
يف هسذا القطساع ومسن يسء اىل اسسوء، 
وبالتسايل ضساع هسذا القطاع ومسوارده، 
وكان يفسرتض أن تكسون املسورد الثاني 

بعد النفط.
وزاد ان قطاع االتصاالت بشسقيه سواء 
االنرتنست  أو  النقسال  الهاتسف  رشكات 
فقسد تمكن عليه الفاسسدون واحتكرته 

السرشكات منذ سسقوط النظسام البائد،  
حسب قوله. وكل مايجري فيه من عام 
2003 يف إطسار سياسسة غسري صحيحة 
ويجب اعادة رسسم اسسرتاتيجية جديدة 
لهسذا القطساع وفسق متبنيسات حقيقية 
كي تنفسع الدولسة العراقية، مسستدركا 
اننا نشسهد ضيساع املوردين فيسه )املايل 
والخدمي(.وواصسل بالقول انه تم كذلك 
احتكار قطاع االنرتنت بما يتعلق بخدمة 

االنرتنت ألبنائنسا يف املدارس والجامعات 
ووسسائل التعليم، وهناك نفوذ عىل هذا 
القطاع ادى كذلك اىل ضياع أمواله وسوء 

الخدمة.
قسد وعسد  االتصساالت  ان وزيسر  وبسني 
بإصالح خدمة االنرتنت من خالل طرح 
مجموعسة خطوط جديدة التي تسسمى 
»ألسف تسي تسي اج« ويف كل محافظسات 
العراق والذي من شسأنها خلق منافسة 
بسني السرشكات يف العراق، سسيما يف ظل 
وجسود عدد مسن السرشكات التسي تزود 
خدمة االنرتنت وسسيطروا عىل السسوق 
كمسا يشساؤون وفسق االمكانسات التسي 
لديهم، حسسب قوله، مشدداً عىل أهمية 
القطساع  لهسذا  دخسول رشكات كثسرية 
لكسي تحصسل هنساك منافسسة.ويف رده 
عسىل سسؤال هل مسن اسستضافة لوزير 
االتصساالت اجساب الربيعسي انهسم عىل 
تواصسل مع وزيسر االتصساالت، كما رد 
ايضا عسىل مداخلة حسول تقديم الوزير 
سسابقا وعسداً باالسستقالة حسال عسدم 
دخول خدمسة الجيل الرابع مطلع العام 
الجساري، اجساب الربيعسي بسان ثقافة 
االسستقالة غري حقيقية بالعراق واليوم 

الكل متمسك بالسلطة.

مناشدة الى اعضاء المالية البرلمانية 
بعد مناشسدات من املواطنني للقضاء عىل 
القسوارض الناقلة لالوبئسة ..نفذت صحة 
ميسسان حملة ملكافحة القوارض ونواقل 
االمسراض وذلسك يف قضساء قلعسة صالسح 
جنسوب املحافظسة بالتعساون مسع فريسق 

تطوعي
وقسال مدير قسسم الصحة العامسة بدائرة 
صحة ميسسان عيل النسوري يف بيان تلقت 
) املراقب و الناس ( نسسخة منه ان وحدة 
االمسراض االنتقالية يف القطساع مع فريق 
املركسز  يف  التطوعسي  واملكافحسة  السرش 
الصحسي بقضساء قلعسة صالسح 2 نفذت 
الحملة بالتنسيق مع قسم الصحة العامة 
وشملت منطقة املجرية وقرية الشويالت 

ومناطق اخرى يف القضاء.

سسيادة رئيس الوزراء اهايل منطقة الطي 
التابعسه للكاظميسة االن يعانسون من ظلم 
وتعسسف من جهسات بعضها فاسسدة حد 
النخاع بفرضهم حصارا لم يشسهده حتى 
قطاع غزه بمنعهسم دخول مواد البناء من 
الطابسوق وحديد التسسليح وغسريه بحجة 
الزراعسي يف حسني االخريسن مسن املتنفذين 
يبنسون عمسارات ومسو ل دجلسه وجامعة 
اهليسه يف نفسس املنطقة الزراعيسه ؟؟؟!!! 
نسسالك ملاذا الكيسل بمكيالني بسني املتنفذ 

والفقري.

                  * صاحب العساف

السالم عليكم و رحمة الله
 االخسوة االفاضل يف امانسة بغداد.. 

تحية و تقدير
لنسا  توصلسوا  ان   منكسم  نلتمسس 
ماء االسسالة يف منطقة )املسسائلة 
والعدالة( يف حي الجهاد محلة 885 
زقساق ٩0 ونحن متأكسدون  بتوفر 

االمكانية و الكفاءة  لديكم . 

          * سالم أبو أحمد

السيد رئيس الوزراء املحرتم 
السالم عليكم 

نلتمس من جنابكم الكريم تمديد لسيارات  
القسرار ١١5) املعاليسة( وتعويضنا بالفسرتة الضائعسة والبالغة 
أربعة اشسهر بسبب جائحة كورونا هو مطلبنا وحقنا القانوني 
حيث لم نستطيع ترويج معامالت التنزيل لضيق الفرتة والبالغة 

شهرين شاكرين تعاونكم من خالل منربكم املبارك وشكراً

                                             * ابو غزوان الغزي

السيد رئيس الوزراء املحرتم 
السالم عليكم 

نطالب بساالرساع باصدار قانسون التعليم املوازي 
الذي يشمل املقبولني ابتداءاً من العام الحايل

وتحويل املقبولني سسابقاً اىل القنساة العامة كون 
القانون ال يصح بأن يكون بأثر رجعي.

                        * تبارك غازي

مناشدات لمكافحة 
القوارض

تغلسق  متسسارعة،  بوتسرية 
الحكومسة مخيمات النازحني 
تباعسا، عسىل أمل إغسالق ملف 
النزوح نهائيسا قبل انتخابات 
برملانيسة مبكرة يف ١0 ترشين 

األول املقبل.
السسلطات  تصسف  وبينمسا 
عودة النازحسني إىل مناطقهم 
املحررة من داعسش اإلرهابي 
بس«الطوعية«، يشكو نازحون 
من العسودة إىل مناطق مدمرة 

بال خدمات وال بنى تحتية.
فمنذ إعالن الحكومة االنتصار 
يف  االرهابسي،  داعسش  عسىل 
ديسسمرب/ كانون أول 20١7 
ثانسي  يناير/كانسون  وحتسى 
الجاري، أغلقت وزارة الهجرة 
مخيمسا   ١٤٦ واملهجريسن 

للنازحني من أصل ١7٤.
يف  املخيمسات  تلسك  وتوجسد 
محافظسات نينسوى وكركوك 
وصالح الديسن واألنبار ودياىل 

وبغداد وإقليم كردستان.
واملوصسل، مركسز نينوى، هي 
تعرضست  التسي  املسدن  أكثسر 

لدمسار التهم نحسو 80 باملائة 
من املنسازل والبنسى التحتية، 
بحسسب الحكومسة، وال تزال 
إالعمار تسسري  إعسادة  عملية 
قلسة  بسسبب  شسديد؛  ببسطء 

املخصصات املالية.
وقسدرت منظمة األمم املتحدة 
عسام  )يونيسسف(  للطفولسة 
20١8 عسدد املنسازل املدمسرة 
جسراء  وحدهسا،  املوصسل  يف 
العمليات العسسكرية، بسأكثر 

من 2١ ألف منزل.
وقسال املتحسدث باسسم وزارة 
عسيل  واملهجريسن،  الهجسرة 
جهانكري، يف ترصيح صحفي 
إن »عدد العائالت التي نزحت 
التي شسهدت  املحافظات  من 
هجمسات داعش عسام 20١٤، 
بلغ ٩82 ألف عائلة، بمتوسط 
عسدد أفسراد للعائلسة الواحسد 

.»5.7
وأضساف جهانكسري أن »57٦ 
ألف عائلسة نازحة عسادت إىل 
مناطقها املحسررة بني 20١7 

ومطلع 202١«.

وبسدأت الحكومسة، منتصسف 
2020، حملة إلغالق مخيمات 
النزوح، ضمن خطة تستهدف 
النسزوح قبيسل  إغسالق ملسف 
الربملانية  االنتخابسات  إجسراء 

املبكرة.
وتلسك االنتخابسات هسي أحسد 
مطالسب احتجاجات شسعبية 
يف  بسدأت  مسسبوقة،  غسري 
ضسد   ،20١٩ األول  ترشيسن 
الخدمسات  وتسردي  الفسساد 
سياسية  ومشساكل  والبطالة 

واقتصادية.
وأوضسح جهانكسري أن »أغلب 
النازحسني يرتكسزون حاليا يف 
مخيمسات بمحافظسات أربيل 
ودهسوك والسسليمانية بإقليم 
ألسف   ٤0 بنحسو  كردسستان 
عائلسة، فيمسا ال يسزال نحسو 
2300 عائلسة يف أحد مخيمات 
املوصل، و٩00 عائلة يف مخيم 
عامريسة الفلوجسة بمحافظة 

األنبار«.
 ١7٤ إنشساء  »تسم  وتابسع: 
عمسوم  يف  للنسزوح  مخيمسا 

العسراق بعسد اجتيساح داعش 
للمناطسق صيسف 20١٤، وال 
يزال 28 مخيما لم ُتغلق، هي 
2٦ يف إقليم كردستان ومخيم 
يف املوصسل وآخسر يف عامريسة 

الفلوجة«.
الهجسرة  وزيسرة  ان  يذكسر 
إيفسان فائق أعلنست األثنني 
املايض ان »السوزارة لم يتبق 
لها سسوى مخيمسي الجدعة 
عسدا  الفلوجسة  وعامريسة 
كردسستان  اقليم  مخيمسات 
بعد ان تبنت خطة الطوارئ 
يف غلسق املخيمسات واعسادة 
سساكنيها طوعا اىل منازلهم 
يف مناطق سكناهم االصلية 
معانساة  مسن  وتخليصهسم 
املخيمات التي ال تنسجم مع 

العيش الكريم«.
وأشارت اىل حاجة اىل االخرى 

من إعمسار للبنى التحتية 
 ، الخدمسات  وتوفسري 
تنتهسي  ان  متمنيسة 
يف  النازحسني  معانساة 

كل مكان .

اقامة دعاوى قضائية بحق المتجاوزين على االنهر في الديوانية

ماء شحيح
مساء ضعيف منذ شسهر يف محلة 
3٦7 زقساق 22 الثعالبسة واللسه 
حرام و نحن  يف  الشستاء لو  كنا 

يف الصيف ماذا نعمل .
                    * وليد الشمري

عودة النازحين.. فرحة تنغصها مشاهدة مناطقهم

اعلنت مديرية املوارد املائية يف محافظة الديوانية 
عن اتخاذ االجسراءات القانونية بحق املتجاوزين 
عىل االنهر والجداول يف مختلف مناطق املحافظة 
عرب رفسع دعساوى قضائية ضدهسم وذلك ضمن 

حملتها الزالة التجاوزات عىل االنهر والجداول.
وقال مدير عام املديرية إن املوارد املائية مستمرة 
االقضيسة  بمختلسف  التجساوزات  رفسع  بعمليسة 
والنواحي ومركز املدينة، مشريا اىل ان حملة رفع 
التجساوزات اسسهمت بايصسال امليساه اىل املناطق 

النائية ومناطق الجداول والذنائب.

مطالبات في الكوت بوضع حلول 
جذرية لمشكلة ضعف االنترنت

تعاون آثم على سرقة المواطن الرازح تحت ضغوطات الحياة المرهقة
التماس

مطالبات باصدار
 قانون التعليم الموازي

مظلمة
الماء في حي الجهاد

 مخاوف من تمرير الموازنة دون منح البصرة مستحقاتها
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 Google أطلقت رشكة غوغل األمريكية، تحديثا مهما س�يتيح ملس�تخدمي تطبيق
Lens ترجمة النصوص للغات املختلفة، عىل الفور دون الحاجة لالتصال باإلنرتنت، 
وذلك عىل جميع هواتف أندرويد . وبحس�ب موقع 9to5Google فإن غوغل س�تتم 
طرح دعم الرتجمة يف تطبيق Google Lens للمستخدمني دون اتصال، وذلك بمجرد 
تلق�ي التحديث، والقي�ام بتحميله.ويجب عىل املس�تخدمني الذين يري�دون القيام 
برتجمة النصوص للغات املختلفة عىل تطبيق Google Lens القيام بتحميل تحديث 

اللغ�ة املطلوبة بالضغط عىل جانب الشاش�ة عىل 
خانة »تحديد اللغة«، وسيؤدى الضغط عليها إىل 
تحميل حزم�ة اللغة املعني�ة للرتجمات يف وضع 
ع�دم االتص�ال. ويش�به التحديث ال�ذي أطلقته 
غوغ�ل يف تطبيق Google Lens إىل ميزة الرتجمة 
الفوري�ة يف Google Translate ، حي�ث ي�ؤدى 
التحدي�ث إىل الرتجم�ة التلقائي�ة للن�ص املحدد 
بمجرد توجيه الكامريا إليه، حيث ال توجد حاجة 
للضغط عىل الزر اللتقاط ص�ورة ثابتة. ويتوفر 
 Google Lens تحدي�ث الرتجم�ة ب�ال اتص�ال يف
عىل هوات�ف أندروي�د، ويمكن تحمي�ل التطبيق 

م�ن خ�الل متجر غوغ�ل  Play Store. وكان�ت رشكة غوغل قد أدخل�ت تغيريا عىل 
متجر تطبيقاتها »غوغل بالي«، والذي يسمح ملستخدمي الهواتف الذكية واألجهزة 
اللوحي�ة الت�ي تعمل بنظام التش�غيل »أندروي�د«، بمعرفة وقت تش�غيل التطبيق، 
ويمك�ن أن يس�اعد ذلك يف التأثري ع�ىل قرار ال�راء، أو إذا كن�ت تعاني من نقص 

املساحة، أو عىل التطبيقات التي ربما تريد حذفها.

كش�فت رشك�ة غوغل عن أنها س�تبدأ يف إظه�ار مواقع التطعي�م ضد فريوس 
كورون�ا القريب�ة من املس�تخدمني عىل خدمت�ي »خرائط غوغ�ل« و«البحث«، 
خاص�ة مع ظه�ور العديد من عمليات البحث ع�ن اللقاحات عرب محرك بحثها 
والت�ي زادت بمقدار خمس أضعاف.وبحس�ب املدونة الرس�مية لركة غوغل، 

ف�إن ه�ذا الدعم س�يظهر مبدئًي�ا يف كل من 
أريزونا ولويزيانا وميسيس�يبي وتكس�اس، 
وقريًب�ا يف املزي�د م�ن البلدان والوالي�ات، أما 
فيما يتعلق بهذه اإلضافة، فسوف يتم عرض 
معلومات مثل ما إذا كان املستخدم ستحتاج 
إىل موع�د أو إحالة للحصول ع�ىل اللقاح، أو 
إذا كان اللق�اح مقص�وًرا ع�ىل مجموع�ات 
س�كانية معين�ة، أو إذا كان اللقاح متاًحا يف 
موقع قيادتك.وكش�فت رشك�ة غوغل أيًضا 
عن أنها س�تفتح مكاتب كمواقف السيارات 

ومباني تابعة له�ا مختارة لتوزيع اللقاحات، 
عىل أن يتم البدء بهذا اليشء يف املدن التالية »لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو 

وكريكالند يف واشنطن ونيويورك«، وستصل مواقع أخرى يف وقت الحق.

تخت�رب منص�ة يوتيوب ميزة جديدة تس�مى Clips تتيح للمس�تخدمني إنش�اء 
مقاطع الفيديو القصرية والقابلة للمشاركة من البث املبارش لصناع املحتوى.

وتع�د Clips مي�زة قياس�ية يف الب�ث املب�ارش، ويت�م اعتمادها أخريًا بواس�طة 
يوتيوب، وأعلنت املنصة أنها تخترب هذه امليزة مع مجموعة صغرية من املبدعني.
وإذا كان�ت ش�عبية Clips عرب منصة Twitch تش�ري إىل أي م�ؤرش، فقد تكون 
هذه املي�زة إحدى أكثر اإلضافات أهمية عرب يوتيوبف�ي الذاكرة الحديثة.وتتيح 

Clips للمبدعني واملش�اهدين التقاط لقطات 
م�ن البث املبارش ي�رتاوح طولها بني 5 و 60 
ثانية ومش�اركتها مع األش�خاص اآلخرين.
ويمي�ل املش�اهدون إىل إنش�اء مقاط�ع من 
مجموع�ات البث عندما تك�ون هناك لحظة 
مضحك�ة، أو اقتباس ثاقب، أو خطأ محرج، 
وما إىل ذلك.ومن املالئم بش�كل كبري مشاركة 
مقط�ع مدت�ه 15 ثانية ب�دالً من مش�اركة 
البث املبارش كله املمتد ألكثر من 3 س�اعات، 
ع�ىل س�بيل املثال.وتحصل مقاط�ع الفيديو 

القص�رية الناتج�ة عىل عنوان URL خ�اص بها مرتبط بقن�اة صانع املحتوى، 
ويف كل مرة يقتطع فيها املش�اهد بًثا ويش�اركه، من املحتمل أن يس�اعد القناة 
يف اكتس�اب املزيد من املش�اهدين.ويمكن لصناع املحتوى واملش�اهدين إنش�اء 
املقاط�ع القصرية من خالل النقر ع�ىل أيقونة Clips، وذلك بالرغم من أن امليزة 

تقترص حالًيا عىل أجهزة سطح املكتب وأجهزة أندرويد.

Clips يوتيوب تختبر ميزة
 عبر البث المباشر

خرائط غوغل تتيح للمستخدمين معرفة 
أماكن تلقي لقاحات فيروس كورونا

غوغل تتيح الترجمة الفورية دون 
االتصال باإلنترنت 

االحد 31 كانون الثاين  2021 العدد 2514 السنة الحادية عشرة

موتوروال تكشف عن تقنية جديدة 
لشحن الهواتف عن بعد

مراقبة نسبة السكر في الدم.. أهم ميزة لساعة آبل 7 المرتقبة

أصدر خرباء القلب الب�ارزون يف العالم 
بياًن�ا مش�رتًكا، م�ع دعوة الس�لطات 
إىل إيج�اد طرق عاجل�ة ملكافحة اآلثار 
اله�واء، حي�ث كان  لتل�وث  الصحي�ة 
اله�واء امللوث مس�ؤوالً ع�ن واحد من 
كل ثماني�ة، 12% م�ن جمي�ع الوفيات 
كان  حي�ث   ،2019 ع�ام  يف  العاملي�ة 
القل�ب  بأم�راض  مرتبًط�ا  نصفه�ا 

واألوعية الدموية.
ووفق�ا ملا ذكرته صحيف�ة »دييل ميل« 
الربيطاني�ة، يدع�و بي�ان الخ�رباء إىل 
إجراء تغيريات يف البنية التحتية لتقليل 
مس�تويات تل�وث اله�واء م�ع تزوي�د 

املرىض أيًضا بطرق تقليل تعرضهم.
ويزيد تل�وث الهواء أيًض�ا من مخاطر 
اإلصاب�ة بأم�راض أخرى، بم�ا يف ذلك 
الدماغية  القلبي�ة والس�كتة  النوب�ات 

والسكري. 
فت�ًكا  أكث�ر  كورون�ا  أن  وُيعتق�د 
باألش�خاص املصابني بأم�راض القلب 
واألوعية الدموي�ة، حيث وجدت إحدى 
الدراس�ات أن أولئك الذين يعيش�ون يف 
مناطق ذات مستويات عالية من تلوث 
الهواء ه�م أكثر عرضة للوفاة بنس�بة 

11% بسبب اإلصابة بفريوس كورونا.
وق�ال الخرباء يف بيانهم إن تلوث الهواء 
يضع ضغًطا هائالً عىل القلب، وعندما 
 19-Covid �يقرتن بالتهديد املتزاي�د ل

القل�ب  أم�راض  مس�تويات  وارتف�اع 
يؤخ�ذ  أن  يج�ب  الدموي�ة،  واألوعي�ة 
التهدي�د الثالثي املش�رتك ع�ىل محمل 

الجد.
كما ن�رت املنظمات األرب�ع: االتحاد 
األمريكي�ة  والكلي�ة  للقل�ب  العامل�ي 
القل�ب  وجمعي�ة  القل�ب  ألم�راض 
األمريكية والجمعية األوروبية ألمراض 
القلب، البيان نفس�ه اليوم يف مجالتها 
الخاصة.وق�ال ماي�كل ب�راور، رئيس 
مجموعة خرباء تل�وث الهواء باالتحاد 

العاملي للقلب والباحث املشارك للبيان: 
»حتى قبل جائح�ة كورونا، كان تلوث 
الهواء مصدر قلق متزايد بسبب تأثريه 
عىل صح�ة الناس، عىل الرغ�م من أنه 
كثريا ما تم التغايض عنه كعامل خطر 
واألوعي�ة  القل�ب  بأم�راض  لإلصاب�ة 

الدموية«.
 19-COVID وأضاف براور:«لقد جلب 
عامالً قات�اًل جديًدا للمعادلة، وقد حان 
للتح�دث  الصح�ي  للمجتم�ع  الوق�ت 

واتخاذ اإلجراءات«.

خبراء يدعون لمكافحة تلوث الهواء لخطورته على الصحة

تمكن علماء الجامع�ة الوطنية للبحوث 
التكنولوجي�ة، مع زمالئهم الفرنس�يني 
م�ن زي�ادة صالب�ة س�بائك التيتاني�وم 
والف�والذ املق�اوم للصدأ بمقدار س�بعة 

أضعاف.
 Surface and Coatings وتفي�د مجل�ة
Technology، بأن الباحثني، تمكنوا ألول 
م�رة يف العالم م�ن الجمع ب�ني تقنيتني 
ملعالجة املعادن، كانت تعترب غري ممكنة، 
وبالتايل حققوا تحسنا كبريا يف خصائص 

السبائك.
وكم�ا ه�و مع�روف تس�تخدم املع�ادن 
ذات خصائص محس�نة يف إنتاج األجزاء 

املصممة بص�ورة خاص�ة لتحمل أثقال 
كب�رية: كثاف�ة عالية، مرون�ة، مقاومة 
للتآكل. وللحص�ول عىل هذه الخصائص 
تس�تخدم ع�ىل نط�اق واس�ع، طريق�ة 
 HIP)  hot) الضغط  الس�اخن املت�وازن

.isostatic pressing
ولكن ه�ذه الطريقة لم تعط يف الس�ابق 
نتائ�ج جي�دة عند معالج�ة امل�واد التي 
يحصل عليها باستخدام تكنولوجيا رش 
الغاز البارد الش�ائعة. هذه التكنولوجيا 
وفقا للخرباء، أصبحت اليوم أساس�ية يف 
صناعة الطائرات والس�يارات والهندسة 
الكهربائي�ة والط�ب، ألنه�ا تس�مح ب�� 

بالش�كل  فري�دة  منتج�ات  »إنم�اء« 
املطلوب.وق�د تمك�ن علم�اء الجامع�ة 
ألول  التكنولوجي�ة،  للبح�وث  الوطني�ة 
م�رة يف العال�م م�ن اكتش�اف مؤرشات 
ملعالج�ة املع�ادن، تس�مح بالجم�ع بني 
فعالي�ة الطريقت�ني، وبالت�ايل مضاعفة 

الخصائص املفيدة للمنتجات.
م�ن  تش�يفرييكني  فالديم�ري  ويق�ول 
طريق�ة  اس�تخدمنا  »لق�د  الجامع�ة، 
HIP يف معالج�ة امل�واد الت�ي ل�م ينصح 
س�ابقا بمعالجته�ا به�ذه الطريقة، ألن 
س�طحها كثري املس�ام املفتوح�ة. ولكن 
بع�د وض�ع طبق�ة رقيق�ة م�ن نف�س 

املعدن عىل س�طحها، حصلنا عمليا عىل 
كبس�ولة محكمة، ما يسمح باستخدام 
الطريقة املذكورة. وبفضل هذه املعالجة 
انخفضت املسامية إىل النصف، وارتفعت 
مقاومتها للضغ�ط بمقدار 25%. واألهم 
تضاعفت مقاومتها للش�د عدة مرات«. 
فعىل س�بيل املث�ال، تضاعف�ت مقاومة 
الف�والذ والتيتاني�وم للش�د حوايل س�بع 
س�بيكة  مقاوم�ة  وتضاعف�ت  م�رات. 
التيتانيوم واألملني�وم Ti6AL4V بمقدار 
28 م�رة. ووفقا لتوضيح الخ�رباء، هذا 
التحسن يف الخصائص امليكانيكية ينجم 
عن انتشار املادة وتغري بنيتها املجهرية.

مجتمعة رقماً قياس�ياً قدره 42% من طاقة اململكة املتحدة والطاقة الشمسية والطاقة الحيوية والطاقة الكهرومائية املتح�دة ألول م�رة يف ع�ام 2020، وأنتج�ت طاق�ة الرياح الوق�ود األحفوري لتصبح أكرب مص�در للكهرباء يف اململكة أظهر تحليل جدي�د أن مصادر الطاقة املتجددة تفوقت عىل 
املتحدة، حس�بما كش�ف التحلي�ل الذي أج�راه كل من إمرب الوقود األحف�وري أنتج 41% من إجم�ايل الطاقة يف اململكة ووفق�ا مل�ا ذكرته صحيف�ة »دييل مي�ل« الربيطاني�ة، فإن العام املايض.

أخ�رًيا، فف�ي ع�ام 2019، أنتجت 37% من كهرب�اء اململكة وتظه�ر النتائج أن مصادر الطاقة املتجددة قد قلبت امليزان وأجورا إنرجيفيندي.
كورونا، والتي حدثت عىل خلفية االنخفاضات طويلة املدى انخف�اض الطلب العام امل�ايض يف مواجه�ة عمليات إغالق وج�اء التحول بني الوقود األحف�وري والطاقة املتجددة مع ووصلت أملانيا وإسبانيا إىل نفس نقطة التحول. كمص�در رئييس للكهرباء يف االتحاد األوروبي يف عام 2020، كم�ا تفوقت مصادر الطاقة املتجددة عىل الوقود األحفوري املتحدة مقارنة ب� 45 % للوقود األحفوري.

اململكة املتح�دة، حيث تفوقت مصادر الطاقة املتجددة عىل Ember أن�ه ت�م الوص�ول إىل معلم رئييس يف ع�ام 2020 يف وقالت الركة يف بيان: »يكشف التحليل الذي أجرته رشكة يف استخدام الكهرباء.
الوقود األحفوري كمصدر رئييس للكهرباء«.

كهرباء من مصادر متجددةالول مرة.. بريطانيا تنتج 

طريقة روسية جديدة لمضاعفة صالبة السبائك

فلكيون يجرون دراسات لوالدة كواكب صغيرة الحجم
دراس�ات  األمل�ان  الفلكي�ون  أج�رى 
تفصيلية لنجوم فتي�ة تقل كتلتها عن 
كتلة الش�مس بمقدار 5 – 10 أضعاف 
وعمليات تجري بأقراص الغاز والغبار 

املحيطة بها التي تلد كواكب بداخلها.
ون�ر العلم�اء مق�اال بهذا الش�أن يف 

 Astronomy Astrophisicsمجل�ة
العلمية الفلكية.

وذل�ك بع�د أن رص�د فري�ق م�ن 
الفلك�ي،  برئاس�ة  الفلكي�ني 

نيك����والس كورتوفيت�ش، 
األملاني  م�ن معه�د بالن�ك 
الفلك�ي 6 أق�راص غازية 
حديث�ة  بنج�وم  تحي�ط 
الوالدة وصغ�رية الحجم 
مؤخ�را  اكتش�افها  ت�م 
يف كوكب�ة الث�ور. وق�ال 
تل�ك  كل  إن  الفلكي�ون 
النج�وم كان�ت تتش�كل 

عىل م�دى 3 ماليني عام . 
لذل�ك ال تزال ت�دور حولها 

أق�راص مكون�ة م�ن الغ�از 
والغب�ار يمك�ن أن تل�د داخلها 

كواكب.
ورصد الفلكيون بواسطة تلسكوب 
ALMA العامل باملوجات املايكروية 

حرك�ة تي�ارات الغبار داخ�ل األقراص 
وس�جلوا تسلس�ل تغري كثاف�ة الغبار 
فيها.وأظه�رت األرص�اد أن 3 أق�راص 
قد تكونت فيها أطواق وفراغات تظهر 
عادة عشية والدة كوكب جديد. ويعتقد 

العلماء أن كتلته يمكن مقارنتها بكتلة 
كوك�ب زح�ل أو عمالق�ة غازي�ة غري 
كبرية مكتش�فة س�ابقا يف منظومات 

نجمية أخرى.
إلق�اء  اآلن  إىل  العلم�اء  يس�تطيع  وال 
الض�وء ع�ىل عملي�ة والدة الكواك�ب 
ل�دى النجوم حديثة ال�والدة ذات 

األرص�اد  أن  إال  صغ�ري.  حج�م 
العملي�ة  تل�ك  أن  الفلكي�ة تؤك�د 
تج�ري برسعة فائق�ة، أي عىل 

امت�داد مئ�ات األع�وام، إذ 
أن الغبار داخل األقراص 
الغازية يختفي برسعة 

أش�عة  تأث�ري  نتيج�ة 
النج�م حدي�ث الوالدة.

كورتوفيتش،  ويأم�ل، 
وزم�الؤه ب�أن تس�اعد 
الفلكية  األرص������اد 
باس�تخدام  الالحق���ة 
إدراك  يف   ALMA مرص�د 
كيفي�ة والدة الكواكب لدى 
األق�زام الحم�راء، بصفته�ا 
أكث�ر النجوم انتش�ارا يف  درب 
التبان�ة، م�ا سيس�اعد ب�دوره يف 
تقيي�م احتمال والدة حي�اة يف تلك 

الكواكب.

يمكن أن توفر ساعة آبل 7، وهي 
س�اعة ذكية من الجيل التايل من 
املتوق�ع إطالقه�ا يف وق�ت الحق 
من هذا الع�ام، أداة غري جراحية 

ملراقبة نسبة السكر يف الدم.
وفًقا لتقرير صادر عن موقع 
»إي ت�ي ني�وز« اإللكرتوني، 
ستكون مراقبة نسبة السكر 
يف الدم ميزة بارزة يف س�اعة 

آبل القادمة.
م�رىض  نس�بة  أن  وبم�ا 
الس�كري كب�رية يف العال�م، 
فإن ق�راءات الس�كر يف الدم 
تس�اعد  ق�د  املعص�م  ع�ىل 
عىل األرج�ح عدًدا كب�رًيا من 
آبل عىل  مس�تخدمي س�اعة 

إدارة حالتهم الصحية.
عىل الرغ�م من أنن�ا ال نتوقع 
أن تقرتح آبل أن ميزة الس�اعة 
الذكي�ة ملراقبة الغلوك�وز يمكن 
أن تح�ل محل االختبارات الطبية 
إال  كام�ل،  بش�كل  التقليدي�ة 
أنه�ا م�ؤرش جيد ع�ىل التقدم يف 

تكنولوجيا املراقبة.
وليس�ت مي�زة الس�اعة الذكي�ة 

الجديدة التي تن�وي آبل إطالقها 
قريباً، الوس�يلة التقنية الوحيدة 
الختبار مستويات السكر يف الدم، 
إذ تق�دم العدي�د م�ن ال�ركات 
األخ�رى أنظم�ة ال تعتم�د ع�ىل 
وخز اإلصبع لقياس السكر، مثل 
“فري س�تايل ليرب” و ديكسوم” 
متوافقة  تطبيق�ات  باس�تخدام 
آب�ل. كم�ا وف�رت  م�ع س�اعة 
نظ�ام “وان دروب”  أيض�اً  آب�ل 

إلدارة نسبة الس�كر يف الدم، عىل 
متجرها اإللكرتوني الخاص.

وع�ىل الرغم م�ن أن وقت إطالق 
س�اعة آبل 7 غري مع�روف بدقة 
املراقب�ني  أن  إال  اآلن،  حت�ى 
يتوقعون إطالقه هذا العام وذلك 
لعلمه�م ب�أن آب�ل تق�وم برتقية 
س�اعتها الذكية بأداة صحية كل 
عام، وفق م�ا أورد موقع “تومز 

غايد” اإللكرتوني.

ق�ررت رشكة موت�وروال الكش�ف عن 
تقنية جديدة لشحن الهواتف السلكيا 

عن بعد.
وبالرغ�م م�ن أن مي�زة الش�حن 
الهوات�ف  يف  وج�دت  الالس�لكي 
س�نوات،  بض�ع  من�ذ  الذكي�ة 
مضط�را  املس�تخدم  كان 
إلبقاء الهات�ف بالقرب من 
الش�احن ليزوده بالطاقة، 
ق�ررت  موت�وروال  أن  إال 
تطوير هذه امليزة ليصبح 
ع�ىل  ق�ادرا  املس�تخدم 
ش�حن هاتفه عن بعد، 
إمكاني�ة  يس�هل  م�ا 
ل  س�تع������ما ا
أثن�اء  الجه�از 

الشحن.
نرته�ا  الت�ي  للمعلوم�ات  وتبع�ا 
موت�وروال ف�إن ش�واحنها الالس�لكية 
 Motorola One Hyper الجدي�دة 
ق�ادرة عىل إيصال الطاقة للهواتف عىل 
مسافات ترتاوح ما بني 80 و100 سم، 
واألبرز من ذلك هو إمكانية شحن عدة 
هوات�ف قد يص�ل عدده�ا إىل 7 يف وقت 

واحد.
ويأتي إعالن موتوروال عن هذه التقنية 
تزامن�ا م�ع إع�الن xiaomi ع�ن جهاز 
جديد أيض�ا، وصفت������ه بأنه قادر 
عىل ش�حن مخت���لف أن�واع األجهزة 
الذكي�ة الس�لك����يا وم�ن مس�افات 
بعيدة.وي�رى الخ�رباء أن ظه�ور مث�ل 
ه�ذه التقنيات قد يس�اعد يف الس�نوات 
القريب�ة القادمة عىل إطالق جيل جديد 
م�ن الش�واحن الالس�لكية 
الت�ي ق�د تك�ون متعددة 
ت  ما ا س�ت������خد ال ا
وتغن�ي الناس ع�ن رشاء 
شاحن منفصل لكل جهاز 

إلكرتوني.
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 50( إليزابيث  إيمي  ثروة  تقدر 
دوالر  ماليني  بـ5.3  عاماً( 
إطباق  يف  هواية  وتجد  أمريكي، 
منها  واإلنفاق  عليها،  كفها 
أنها  لدرجة  الحرص،  بمنتهى 
من  لتزيد  القطط  طعام  تتناول 
تعيش  التي  الخمسينية  االدخار. 

تنفق  األمريكية  فيغاس  الس  يف 
1000 دوالر يف الشهر فقط ال غري، 
»الدبايبل«،  موقع  ذكر  حسبما 
حتى  أبداً،  تتخطاه  أن  وترفض 
املال  الدخار  طرقاً  ابتدعت  إنها 
وقد  حياتها.  جوانب  كافة  يف 
أنها  تلفزيونية  مقابلة  يف  أكدت 

املياه  سخان  إبقاء  عىل  تحرص 
بضبطه  »أقوم  وقالت:  مطفأ، 
الكايف  الوقت  دقيقة،   22 ملدة 
لتسخني املياه، وألعلم متى أصبح 
أهدر  ال  حتى  جاهزاً،  حمامي 
هذه  أن  وتعترب  زيادة«.  دقيقة 
الخطوة فقط توفر لها 80 دوالراً 

يف الشهر.
يف  ما  بطريقة  نجحت  حني  ويف 
طالقها  بعد  باملنزل  االحتفاظ 
جعله  من  تمكنت  زوجها،  من 
أسبوعياً،  باملجان  لها  ينظفه 
عىل  يحافظ  ذلك  أن  بحجة 
يتعلق  فيما  أما  البدنية.  لياقته 
تبذر  أن  بالطعام، فإنها ترفض 
فتكتفي  التونة،  علب  عىل  املال 
بتلك البخسة املخصصة للقطط 
وتقر  لضيوفها.  تقدمها  كما 
إىل  ذهابي  أن  »أعلم  قائلة: 
يزعج  الحرص  يف  التطرف  حّد 

الكثريين لكنني ال أهتم«.

مليونيرة تتناول طعام القطط بهدف االدخار !

الهندسة  رشكات  إحدى  تسعى 
تخطيط  إذن  عىل  للحصول  املعمارية 

ناطحتي سحاب يف فانكوفر بكندا عىل 
ارتفاعهما  يبلغ  »شجرتني«  شكل 

االستديو  وكان  مرتاً.   117
بريطانيا  يف  ومقره  »هيثرويك« 

تصميمات  اقرتاحه  عن  أفاد  قد 
ملرشوع سكني جديد يف املدينة، هو 

حسب  كندا،  يف  شاهق  مرشوع  أول 
من  استلهم  أنه  إىل  مشرياً  وصفه، 

شكل الشجرة يف تطويره فكرة هياكل 
عامودية ذات انحناءات لطيفة 

الطوابق  يف  الناس  تربط 
السفىل باألبراج العليا.

»دييل  لصحيفة  ووفقاً 
الربجان  سيقام  ميل« 
شقة   400 من  املؤلفان 

وست  »حي  يف  سكنية 
وفيما  بفانكوفر،  اند« 

 34 الغربي  الربج  سيضم 
الرشقي  الربج  سيضم  طابقاً 

األسفل  يف  الربجني  وسرتبط  طابقاً.   30
ساحة عامة من خمسة طوابق وصفها االستديو 

املدينة،  يف  بالحياة  نابضة  راحة  وسيلة  تمثل  بأنها 
مع مجموعة من املرافق التي تشجع عىل التآزر 

وخدمة املدينة.يصف االستديو املفهوم وراء 
الربجني بأنه يهدف إىل جلب مستوى جديد 
من التميز العاملي يف التصميم إىل فانكوفر، 

عىل  وساحة  مضيئني،  رشيقني  برجني  مع 
الجمهور  إليها  يصل  أن  يمكن  األريض  املستوى 
املراجعة  قيد  التخطيط  يزال  املجتمعية.ال  للمشاركة 
الجمهور حتى  لتلقي مالحظات  حالياً، وهو مفتوح 
14 مارس املقبل، علماً أنه ال يوجد جدول زمني للبناء 

حتى اآلن.

يف مشهد نادر ال يتكرر كثريا، امتزجت الرمال الذهبية 
شّكلت  حيث  الجزائر،  صحراء  يف  األبيض  الثلج  بلون 
األبيض لوحات طبيعية ساحرة  بلونها  الجليد  حبيبات 
املشاهد  هذه  خلق  إىل  أدى  ما  الذهبية،  الرمال  عىل 

الساحرة.
صحراويّة  منطقة  يف  املشهد  هذا  مثل  تكرار  ويندر 
الجاف،  الصحراوي  ومناخها  األمطار،  بقلة  معروفة 

وارتفاع حرارة الّطقس.
أن  من  بوشطاطة،  كريم  الجزائري  املصور  وتمكن 
الظاهرة يف منطقته بعني الصفراء  يوثق بعدسته هذه 

الصحراوية، يف جنوب غرب الجزائر.
وقال بوشطاطة: »راودني شعور غريب وكأنني أمسك 
من  يتلفت  كان  أنه  مضيفاً  مرة«،  ألول  التصوير  آلة 

حوله كثرياً بسبب جمال املنظر.
وال تعد هذه املرة األوىل التي وثق فيها بوشطاطة مشهد 
الصقيع الذي يكسو الكثبان الرملية، إذ سبق له توثيق 
الكثبان الرملية املكسوة بالثلج يف منطقة عني الصفراء 
ألول مرة يف عام 2016، ثم يف عام 2018، ليحصل عىل 

لقب »صائد الظواهر«، بحسب ما قاله.

»الكروشيه« مبلغا  النسيج  دمية مصنوعة من 
بيع  العلني.وتم  باملزاد  للبيع  بعد عرضها  كبريا 
ألف   20 يتجاوز  بمبلغ  ساندرز  بريني  دمية 
الذي  الزهيد  السعر  أن  من  الرغم  عىل  دوالر، 
أن  سنتا.وبعد   99 والبالغ  املزاد  بداية  يف  طرح 
 79 العمر  من  البالغ  ساندرز،  صورة  رسقت 
عاما، حفل التنصيب األضواء، وهو جالس عىل 
كريس قابل للطي، بعيدا عن الضيوف اآلخرين، 
يرتدي  وكان  الربد،  خشية  الظهر  محني  وبدا 
كينغ  توبي  قامت  مكتنزة،  محبوكة  قفازات 

بحياكة دمية شبيهة به من الكروشيه.

تايم  »توبي  لرشكة  املالكة  لكينغ،  ووفقا 
 20300 بمبلغ  الدمية  بيع  تم  فقد  كروشيه«، 
يف  حسابها  عىل  ذكرت  ما  بحسب  دوالر، 
ألنني  مذهل  أمر  »إنه  كينغ  إنستغرام.وقالت 
كنت أعرف أن بريني تحول إىل واحد من األسماء 
األيقونية،  الصورة  تلك  بسبب  تداوال  األكثر 
وكان لدي بالفعل قطعة صوف ودمية لبريني. 
فائقة«. برسعة  وتعديلها  بحبكها  قمت  لذلك، 

ساندرز  بريني  مظهر  تعديل  أن  وأوضحت 
حفل  أثناء  بالصورة  شبيهة  دمية  إىل  وتحويله 
التنصيب استغرقت حوايل 7 ساعات من الحياكة 

يبدو  الكوشيه،  الدمية  خالل  توقف.ومن  بال 
وخصوصا  بالتفاصيل،  كينغ  اهتمام  واضحا 
فيما يتعلق بالقفازات »األيقونية« التي رسقت 
»القفازات  كينغ:  التنصيب.وقالت  يوم  العرض 
ليست بهذه الصعوبة، إنها مجرد تغيري يف اللون، 
وغرزة خاصة«.ونرشت كينغ، البالغة من العمر 
 9 مقاس  للدمية  صورا  البداية  يف  عاما،   46
إنستغرام، وحصدت  بوصات عىل حسابها عىل 
السبت،  آالف اإلعجابات والتعليقاتوبحلول يوم 
 ،eBay باي«  »إي  موقع  عىل  الدمية  نرشت 

وباعتها باملزاد العلني مقابل 20300 دوالر.

سفر  بجواز  يستعينون  أفرادها  كان  كبرية  تزوير  شبكة  تفكيك  بلغاريا  أعلنت 
الزبائن  إلقناع  ستالون  سيلفسرت  األمريكي  املمثل  إىل  زورا  منسوب  غريب 
الذي  املزّور  البلغاري  السفر  اإلجرامية.ويبنّي جواز  العمليات  بمهاراتهم يف هذه 
فمه،  وفاتحا  حاجبيه  عاقدا  األمريكي  النجم  البلغارية،  العامة  النيابة  عرضنه 

الوثائق  املستخدمة يف  للصور  وعاملياً  أوروبياً  املحددة  الرشوط  تراعي  يف صورة ال 
الثبوتية.وكانت الشبكة التي تزّور أيضا أوراقا نقديّة، تستخدم هذا الجواز للرتويج 

اتهامات ألربعة أشخاص باملشاركة يف عمليات  التزوير.ووجهت الجمعة  ملهاراتها يف 
التزوير يف إطار مجموعة إجرامية منظمة، وإىل اثنني آخرين بتهمة التواطؤ، وفق بيان 

للنيابة العامة.وأجرت الرشطة البلغارية تحقيقا بالتعاون مع هيئة »يوروبول« األوروبية 
ووكالة الخدمة الرسية األمريكية املكلفة مكافحة تزوير العمالت بجانب مهمتها األساسية 

يف حماية الشخصيات.وكانت السلطات داهمت مطبعة يف 2018 خالل طباعة أوراق 
عىل  الساحلية  بيتش  ساني  منطقة  يف  األرض  تحت  مرآب  داخل  مزورة  نقدية 

البحر األسود.وصودرت مستندات مزورة تشمل بطاقات هوية ورخص قيادة 
يورو   681500 بقيمة  دوالرا،  و50  يورو   100 فئة  من  نقدية  وأوراق 

و340750 دوالرا.

توصل فريق مشرتك ضمن البعثة املرصية الدومينيكانية العاملة بمعبد 
تابوزيريس ماجنا الذي أسسه امللك بطليموس الرابع غرب اإلسكندرية 

يف مرص إىل  كشف أثري جديد  يرجع تاريخه إىل أكثر من 2000 عام، 
ملومياوات  دفنة   16 يف  تمثل  اإلسكندرية،  يف  الجديد  األثري  الكشف 
التي  الحائطية  الدفن  فتحات  طراز  عىل  الصخر  يف  منحوتة  بمقابر 
اليوناني والروماني وفقا لوسائل إعالم  شاع استخدامها يف العرصين 
شكل  عىل  ذهبية  رقاقات  من  تمائم  وجود  الكشف  مرصية.أظهر 
كانت  أنها  األثرية  البعثة  رئيس  وأوضحت  املومياوات،  أفواه  يف  لسان 
يف  النطق  عىل  قدرته  لضمان  خاص  طقس  يف  املتوىف  فم  يف  توضع 
األثرية  البعثة  رئيس  األوزيرية.وأوضحت  املحكمة  أمام  اآلخر  العالم 
اثنتني  املومياوات  هذه  أهم  من  أن  دومنيجو،  سانتو  لجامعة  التابعة 

احتفظتا ببقايا اللفائف وأجزاء من طبقة الكارتوناج، األوىل وجد 
عىل رأسها تاج »اآلتف« املزين بقرون وحية الكوبرا عند الجبني، 
العريضة يتدىل  القالدة  ووضع عىل صدرها زخرفة مذهبة تمثل 
املومياء  تحمل  بينما  حورس،  املعبود  رمز  الصقر  رأس  منها 
أوزوريس  املعبود  تظهر  مذهبة  وزخارف  تذهيب  بقايا  الثانية 
آثار  عام  مدير  الحمد  أبو  خالد  الدكتور  اآلخر.وقال  العالم  إله 
أهمها  األثرية  اللقى  البعثة عثرت عىل عدد من  إن  اإلسكندرية، 
قناع جنائزي لسيدة، وثمانية رقائق ذهبية تمثل وريقات إكليل 
ذهبي، باإلضافة إىل ثمانية أقنعة من الرخام ترجع إىل العرصين 
النحت  يف  عالية  دقة  األقنعة  هذه  وتظهر  والروماني،  اليوناني 

وتصوير مالمح أصحابها.

مشهد نادر.. الرمال الذهبية 
تمتزج بلون الثلج األبيض !

يف  عنها  البحث  يف  الكريمة  األحجار  محبو  ينهمك 
كل مكان، ويسعدون حني يجدونها، عىل أي شكل 
مثرياً  الكريم  الحجر  كان  املرة  هذه  ولكن  وحجم، 
يف  »كعكي«  شخصية  يشبه  وأنه  خاصة  للضحك، 
الربنامج العاملي »شارع سمسم« والنسخة العربية 
برازييل  عليه  عثر  ما  سمسم«.هذا  يا  »افتح  منه 
تسمى  »الجيود«  بـ  شبيهة  صخرة  فتح  عندما 
العقيق، يف منطقة سوليداد بجنوب الربازيل، وتبني 
الحجر يشبه شخصية شهرية من دمى شارع  أن 

إىل  العقيق  الزرقاء.ووصل  العيون  ذات  سمسم، 
عن  كاليفورنيا،  يف  املعادن  جامع  باورز،  مايك 
لوكاس  الربازييل  الكريمة  األحجار  عالم  طريق 
فاساري، الذي حصل عليه يف مجموعة من العقيق 
عقيق  الفور  عىل  باورز  واشرتى  سوليداد.  من 
»كوكي مونسرت«.وبعد أن نرش صورة حجر العقيق 
يف  كتابات  مع  انتشارا مذهالً  فيسبوك، حقق  عىل 

الصحف من أسرتاليا إىل الواليات املتحدة.
مونسرت  »كوكي  أن  أدرك  أكن  »لم  باورز:  يقول 

جدا  معروفة  كانت  العربية(  النسخة  يف  )كعكي 
أنه  العاملي«. وكشف  الثقايف  الرتاث  وأنها جزء من 
منذ ذلك الحني، تلقى اتصاال من املمثل الذي يلعب 
وفقاً  سمسم«.  »شارع  يف  مونسرت«  »كوكي  دور 
ملوقع »روسيا اليوم«.وقال باورز: »من غري املألوف 
إىل حد ما العثور عىل شكل وجه يف العقيق، لكن يف 
إنك ترى  الغيوم.  النظر إىل  كثري من الحاالت يشبه 

وجها نوعا ما«.
وأضاف أن هناك ميزة فريدة أخرى لعقيق »كوكي 

مونسرت«، وهي أن الوجه يظهر عىل جانبي الحجر 
بدقة  الفراغات  اصطفاف  يتم  ال  وعادة  املقطوع. 
إلنشاء صورة معكوسة.وقال باورز إنه يخطط يف 
قد  املطاف  وإن  بالحجر.  لالحتفاظ  الحايل  الوقت 
من  مقتني  جامع  أيدي  يف  أو  متحف  يف  به  ينتهي 
الرفيع.ونرش لقطات للصخرة عىل حسابه  الطراز 
يف »فيسبوك« هذا الشهر، وقال إنه قد ُعرض عليه 
منذ ذلك الحني مبلغ 10000 دوالر مقابلها، من قبل 

خمسة مشرتين مختلفني.

برجان مؤلفان من 400 شقة سكنية على شكل شجرتين !

News

عصابة تزوير تستخدم جواز سفر »رامبو« لالحتيال على الناس !

أخفت سيدة جثة والدتها يف ثالجة املنزل 
العثور  يتم  أن  قبل  سنوات،   10 ملدة 
نظافة.وقالت  عامل  قبل  من  عليها 
يوشينو  يومي  وتدعى  اليابانية،  املرأة 
يف  والدتها  جثة  أخفت  إنها  عاما(،   48(
كانت  »ألنها  الرشطة  أعني  عن  الثالجة 
تخىش إجبارها عىل مغادرة املنزل« إذا تم 
اكتشاف الوفاة.وأعلنت الرشطة اليابانية 
أنها اعتقلت يوشينو بتهمة »إخفاء جثة 
األربعاء  يوم  عليها  عثر  أن  بعد  أنثى«، 

املايض داخل الثالجة يف شقة يف طوكيو.
عامل  اكتشف  الصدفة،  طريق  وعن 

نظافة الجثة يف ثالجة مخبأة يف خزانة.

يوشينو  أن  رشطية  مصادر  وكشفت 
حوايل  قبل  والدتي  توفيت  »عندما  قالت: 
كنت  ألنني  الجثة  أخفيت  سنوات،   10
الشقة  من  الخروج  عىل  إجباري  أخىش 

املشرتكة بيننا«.
وذكرت وكالة أنباء »كيودو« اليابانية أن 
األم، التي يعتقد أنها كانت تبلغ من العمر 
حوايل 60 عاما وقت وفاتها، ورد اسمها 
سكني  مجمع  يف  الشقة  إيجار  عقد  يف 
يوشينو  إن  تقارير  للبلدية.وقالت  تابع 
منتصف  يف  الشقة  مغادرة  عىل  أجربت 
دفع  عن  تخلفت  أن  بعد  الجاري،  يناير 

اإليجار.

عىل  األخرية  ملساتها  موسبورغ،  بلدة  يف  قرص  داخل  أنطوانيت  األملانية  الفنانة  تضع 
جدارية عمالقة سوف تتمدد عىل مساحة 100 مرت مربع.هذا العمل الضخم الذي تطلق 
عليه »مذبح أوروبا« قامت بإنجازه باستخدام أقالم رصاص وتلوين، واستخدمت حتى 
اآلن 1500 قلم عىل مدى ثالث سنوات.تقول أنطوانيت يف مقابلة مع موقع »دويتشه 
فيله«، إنها لم ترسم أي اسكتشات أو مخططات؛ ألنه يف ظل عمل ضخم بهذا النطاق، 
لم تكن لتحصل عىل أي نظرة عامة للعمل، من تصاميم صغرية بكل األحوال.وتضيف 
اللوحات األربع األخرية من 13 لوحة باإلجمايل، أما األخريات  أن موسربغ هي موطن 
فموجودات يف برليتز فيينا وبراغ.وأكدت أن أوروبا كانت محور أعمالها عىل مدى 40 
أوروبية تخرب قصصاً عن  عاماً، وقد مألت جداريتها بمخلوقات خرافية من حكايات 
الحرية والبؤس والحب والكراهية، وحيث أوروبا هي امرأة كما يف امليثولوجيا اإلغريقية.
أن  إىل  أنطوانيت  موسربغ.وأشارت  يف  وعرضها  تجميعها  يجري  سوف  كلها  الجدارية 
العمل عىل الجدارية لم يكن سهالً، ذلك أنها غري قادرة عىل إراحة يدها عىل اللوحة، وال 
تستطيع ارتكاب أي خطأ خوفاً من تمزيق الورقة، وال تزال تفتش عن موقع لعرض 

الجدارية.

شهدت العمالت النقدية تطورات عديدة منذ أن 
االقتصادي  للتعامل  الرسمية  الطريقة  صارت 
العمالت  قصص  تخلو  »املقايضة«.وال  بعد 
أبرز  إليكم  والدهشة،  الغرابة  من  الورقية 

العمالت الغريبة حول العالم منذ إصدارها.
الكونغو  دولة  وألن  الكونغو  رئيس  عملة 
أزمات  من  تعاني  كانت  الديمقراطية 
موبوتو،  جوزيف  حاكمها  عهد  يف  اقتصادية 
املالية  األوراق  طباعة  الحكومة  قررت 
للنفقات. توفريًا  موبوتو  الزعيم  وجه  دون 
األملانية  الحكومة  اعتادت  الحمار  نقود 
طبع  األوىل،  العاملية  الحرب  بعد  والنمساوية 
الطوارئ منها عمالت  عمالت أسموها عمالت 
تم   ،1994 عام  خيايل  برقم  »الحمار«.عملة 

بـ  ورقة  وهي  نوعها  من  غريبة  عملة  صك 
دينار   500.000.000.000.000.000.000
لتصبح أكرب عملة ورقية يف يوغسالفيا.دوالرات 
داخل  العملة  هذه  تداول  ينحرص  كوك  جزر 

جزر الكوك فقط، واليوجد أي بنك يف العالم 
قيمتها  أن  رغم  يقبلها  بأرسه 

الرشائية 10 دوالرات.أكرب عملة 
يف العالم     :عملة فلبينية، وتمت 

تحتفل  كي   ،1998 عام  طباعتها 
البالد باستقاللها عن إسبانيا، وكانت 

الورقة الواحدة منها تعادل 3700 دوالر 
دوالر  تريليون  بـ100  أمريكي.عملة 

بدأت زيمبابوي يف طباعتها بداية من يناير 
دوالر  تريليون   100 قيمتها  وتبلغ   ،2009

زيمبابوي، لكنها تعادل 300 
أمريكي  دوالر    

فقط.

تخفي جثة أمها في الثالجة 10
حجر كريم يشبه شخصية »كعكي« في افتح يا سمسم ! سنوات وعامل نظافة يكشف السر

دمية من الكروشيه تباع بـ 20 ألف دوالر !

مومياوات في أفواهها تمائم ذهبية !

»مذبح أوروبا« جدارية
 بأقالم الرصاص على مساحة 100 متر مربع

عمالت ورقية تثير الغرابة والدهشة


