في هذا العدد

رفض نيابي الستقطاع
رواتب الموظفين
المراقب العراقي/بغداد...

رفض�ت اللجنة املالي�ة النيابية،
امس الثالثاء ،اس�تقطاع رواتب
املوظفين او ف�رض رضائ�ب
عليها.
وقالت عض�و اللجنة محاس�ن
حم�دون يف ترصي�ح صحف�ي
تابعت�ه «املراق�ب العراقي» ان
” اللجن�ة املالية النيابية رفضت
وبش�كل قطع�ي التصويت عىل
اس�تقطاع روات�ب املوظفني او
ف�رض الدخ�ل بس�بب ارتف�اع
اسعار الدوالر من قبل الحكومة

وه�و ايض�ا راي االغلبي�ة
النيابية”.
واضاف�ت حم�دون ان “اكث�ر
م�ن  18فقرة يف املوازنة س�يتم
رفضه�ا او تعديله�ا بش�كل
كبري لوجود خل�ل فيها من قبل
الحكومة”.
واش�ارت اىل ان “البن�ك املركزي
رفض طلبنا بش�ان النظر برفع
س�عر الدين�ار واك�د ان�ه ماض
بتل�ك الفقرة ما يس�تلزم اتخاذ
عدة اج�راءات لتخفيف الضغط
عىل املواطن واملوظفني”.
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ظريف يُعلّق على مساعي أمريكا الرامية
إلى العودة لالتفاق النووي
فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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تجريم ترامب  ..النهاية األسوأ

موازنة «ال َت َرف» ترفع مستوى «الشظف»

ّ
الكاظمي يُصادر محتوى «السلة» ويضع
«الغلّة» بيد «راعي التطبيع»

المراقب العراقي/بغداد...

اكد تحالف س�ائرون  ،امس الثالثاء ،ان
قان�ون املحكم�ة االتحادية ه�و العائق
امام اجراء االنتخابات يف وقتها املحدد.
وق�ال عض�و التحال�ف النائ�ب س�تار
العتاب�ي يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه
«املراقب العراق�ي» ان « قانون املحكمة
االتحادي�ة ه�و املش�كلة الوحي�دة التي
تعيق اج�راء االنتخابات يف وقتها املحدد،
وهن�اك رأيان يف مجلس النواب حول هذا
القانون».
واش�ار اىل ان « ال�رأي االول ه�و تغيير
القان�ون باكمل�ه وهذا يحت�اج اىل وقت
كبير وال نمتل�ك الوق�ت ال�كايف لتغيريه
حتى موع�د االنتخابات املبك�رة ،والرأي
الثاني ه�و الذهاب باتجاه التعديل فقط
والبقاء عىل القانون الس�ابق وهو الرأي
االرجح نسبة اىل الوقت الذي نمتلكه».
وبين العتاب�ي ان « ه�ذا القان�ون يجب
صعد مختلفة».
وكان الكاظمي ق�د أجرى يف ترشين األول املايض،
جولة مكوكية خاطفة شملت ثالثة بلدان أوروبية
هي فرنس�ا وأملاني�ا وبريطانيا ،لك�ن نتائج هذه
ت�واز حجم الرتوي�ج اإلعالمي الضخم
الجول�ة لم
ِ
ال�ذي رافقها ،منذ انطلاق طائ�رة الكاظمي من
مطار بغداد الدويل.
َّ
وحط الكاظمي رحاله أوالً ،يف العاصمة الفرنسية
باريس ،لينتقل بعدها إىل أملانيا ومن ثم بريطانيا،
ضمن زيارة التقى خاللها والوفد الحكومي املرافق
ل�ه ،عددا ً من املس�ؤولني يف ال�دول الثالث ،وفق ما
أعلن مكتبه اإلعالمي عن “اللقاءات العلنية”.
وكان�ت األجواء الت�ي رافقت الزي�ارة طيلة األيام
املاضي�ة طبيعي�ة ،قب�ل أن ت�رد أنب�اء ،وم�ن ثم

تأكي�دات ،ع�ن “لقاء رسي” أج�راه الكاظمي مع
وفد صهيوني ،كان عىل ما يبدو بانتظار وصوله.
وأفصح�ت مص�ادر كان�ت ضم�ن الوف�د املرافق
للكاظم�ي يف رحلته ،عن طبيعة اللقاء وجانب من
تفاصيل�ه ،قائل�ة إن “مصطف�ى الكاظمي التقى
ش�خصيات صهيونية بش�كل رسي ،وبحث معها
ملف التطبيع مع كيان االحتالل”.
م�ن جانبه ،يرى املحلل الس�يايس مؤي�د العيل أن
«املوازنة التي قدمتها حكومة الكاظمي ،سياسية
ً
مشيرا إىل أنها
وبعي�دة عن تطلع�ات العراقيني»،
«وضع�ت من أجن�دات خارجية إلغ�راق العراق يف
وحل الفوىض االقتصادية والتجويع».
ويق�ول العلي لـ»املراق�ب العراق�ي» ،إن «ه�ذه
الفوىض ستس�اعد عىل تمرير م�ا تريده أمريكا يف

االستثمار في العراق «عقدة» صعبة
«المنال» ومقترحات تفعيله «تفشل»
لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...

أث�ار مقرتح نياب�ي باعتماد التس�عرية القديمة
للشركات االس�تثمارية ،نوع�ا م�ن القل�ق يف
الوس�ط الصناع�ي والتج�اري  ،فاملقترح أن
يقوم البنك املركزي بسياس�ة تنش�يط املشاريع
التنموي�ة الصناعية والزراعية ،من خالل إعطاء
امتي�ازات للرشكات التي تنق�ل خطوط إنتاجها
للع�راق ،ضمن مدة زمنية محددة  ,أو للرشكات
االستثمارية عند فتح مستند اعتماد يحسب لهم

س�عر رصف الدوالر بـ 120أل�ف دينار من أجل
تنشيط االستثمار وجعل العراق بيئة استثمارية
جاذبة.
إذ عد مختصون ذلك املقرتح بأنه ال يخدم سوى
املستثمر الذي س�يكون هو االخر املتحكم برفع
االس�عار وتخفيضه�ا يف ظ�ل غي�اب الحكومة
وأجهزتها التي س�تكون خارج ق�وس  ،فعملية
جذب املس�تثمرين ال تك�ون عن طريق تخفيض
أس�عار الرصف لهم فق�ط  ،وتحقي�ق االصالح

المراقب العراقي/بغداد...

وق�ال املصدر يف ترصي�ح صحفي
تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» إن
“قاعدة عني االس�د الجوية بناحية
البغ�دادي بقض�اء هي�ت غرب�ي
االنب�ار ،ش�هدت وصول ع�دد من
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المراقب العراقي/بغداد...

أكدت لجنة الش�هداء والس�جناء والضحايا النيابية  ،امس الثالثاء ،ان هنالك قصورا ً
حكوميا ً تجاه حقوق الشهداء.
وق�ال رئيس اللجن�ة عبد اإلله النائلي يف ترصيح صحفي تابعت�ه «املراقب العراقي»
أن «لجنة الش�هداء والس�جناء والضحايا س�تبارش عملها بالتحقيق بشأن إجراءات
الحكومة بحق رشيحة املضحني».
ولف�ت اىل أن «مجلس النواب ش�كل لجن�ة تحقيقية لرصد القوانين التي يتم خرقها
بهذا الخصوص معتربا ان الحكومة خرقت قوانني مرشعة من قبل مجلس النواب «.

عن وصول هذه الرشكات».
وبني ان «هذه الخط�وة جاءت إثر
نية الق�وات االمريكية االنس�حاب
م�ن بع�ض املحافظ�ات اىل قاعدة
عني االسد الجوية».

العراقي» ان «الذي وضع موازنة  2021وهو وزير
املالي�ة الذي ال يعلم م�ا هو حجم الدمار يف املوصل
واملحافظات املحررة».
واضاف ان «س�كان املوص�ل يصلون لنحو  %5من
س�كان العراق ،وضعت له�م موازنة ضعيفة وهو

امر مجحف وغري مقبول».
ولف�ت اىل ان «الن�واب يف املحافظ�ات املح�ررة لن
يصوت�وا على املوازنة التي تجاهلت امل�دن التي لم
يعد فيها مستشفيات او مدارس او جسور ووصل
حجم الدمار يف بعض النواحي فيها بنحو .»%90

بطاقة الناخب ضمن المستمسكات الرسمية..
الحكومة ُتجبِ ُر المواطن على تحديث بياناته
ق�رار مجلس ال�وزراء ال�ذي اتخذه
ي�وم أم�س وال�ذي يقضي باعتبار
بطاق�ة الناخ�ب البايومرتية وثيقة
ثبوتية ومستمس�كا رسميا مطلوبا
م�ن املواطنين خلال مراجعاته�م
إىل الدوائ�ر الحكومي�ة بغي�ة إنجاز
معامالته�م ،هو مص�ادرة واضحة
وعلنية لحرية املواطنني يف ممارسة
الحق الدس�توري االنتخابي ،حسب
ما وصفته أوساط قانونية وشعبية

وسط صمت مطبق وواضح من قبل
الجهات التي سبق لها أن أعربت عن
امتعاضه�ا حين جرى اتخ�اذه من
قبل الحكومات السابقة (حكومتي
ن�وري املالك�ي و حي�در العبادي)،
إضافة إىل وجود تأييد س�يايس غري
مس�بوق للقرار يأتي خشية عزوف
املواطنني عن االنتخابات.
وخلال املؤتم�ر الصحف�ي ال�ذي
عق�ده الناط�ق باس�م الحكوم�ة
وزير الثقافة حس�ن ناظم أعلن أن

مجل�س الوزراء ع�د بطاقة الناخب
البايومرتي�ة طويلة األمد واحدة من
املستمس�كات الرس�مية املعتم�دة
يف دوائ�ر الدول�ة ،فيم�ا أك�د من�ح
املوظفين م�دة  60يوم�ا ً لتحدي�ث
بياناتهم البايومرتية.
والجدي�ر بالذك�ر أن كتال سياس�ية
منضوية يف مجلس النواب ،كانت قد
وصفت هذا القرار خالل الحكومات
الس�ابقة بأن�ه البداي�ة لرس�م
دكتاتوري�ة جدي�دة وتع� ٍّد واض�ح

عىل حرية املواطنني يف ممارس�تهم
للعملية الديمقراطية.
وواج�ه الق�رار رفض�ا واس�عا من
قبل املواطنني عبر مواقع التواصل
االجتماع�ي ،حي�ث وصف�وه بأن�ه
التفاف عىل حقهم الدس�توري الذي
يخريه�م بين االنتخاب م�ن عدمه
أو االقب�ال عىل االج�راءات املتعلقة
باالنتخاب كتحديث س�جل الناخب
بمقدمتها ...
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Corona Virus Infections
البصرة

الوفاة

أك�د النائب ع�ن محافظة نينوى نايف الش�مري،
ام�س الثالثاء ،ان وزير املالي�ة اهمل حجم الدمار
يف املناطق املحررة.
وقال الشمري يف ترصيح صحفي تابعته «املراقب

المراقب العراقي /احمد محمد...

خليك في البيت

لجنة نيابية :هنالك قصور حكومي
بالتعامل مع حقوق الشهداء

املنطق�ة وهو التطبيع مع الكيان الغاصب» ،الفتا ً
يف الوق�ت ذات�ه إىل أن «م�ا تضمنت�ه املوازن�ة من
اس�تقطاعات لرواتب املوظفني واملتقاعدين تمثل
رسقة واضحة جدا ً ومحاولة لتجويع املواطن».
ويردف قائالً إن «املوازن�ة فيها حيف واضح وقع
على املحافظ�ات الجنوبية من خالل ملس�تحقات
املمنوح�ة لها ،مقارنة مع التخصيصات الضخمة
التي حصل عليها إقليم كردستان».
وس�بق للكاظمي أن أدىل بترصيحات مثرية للجدل
يف آب امل�ايض ،عندما اعتبر التطبيع بني أبو ظبي
وتل أبيب“ ،ق�رارا ً إماراتيا ً وال ينبغي لنا التدخل”.
وجاء ذل�ك خالل مقابلة مع صحيفة “واش�نطن
بوس�ت” ،أجراها خالل زيارته إىل الواليات املتحدة
آنذاك ،ولقائه الرئيس األمريكي دونالد ترامب

المراقب العراقي/بغداد...

االقتصادي اليجري عرب ذلك املقرتح.
وبني املختصون أن العراق طيلة االعوام املاضية
كان قد ثبت سعر الرصف بـ 120ألف دينار لكل
مائ�ة دوالر ،ولم يفتح ذلك االبواب أمام رشكات
اس�تثمارية إال يف قطاع�ات النف�ط والطاق�ة
الكهربائي�ة وع�دد محدود جدا من املس�تثمرين
العراقيين .لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار أكدت
تقديمها مقرتحا ً لتنشيط املشاريع التنموية ...

الشركات االمني�ة الجدي�دة عبر
طائرة خاصة».
وأض�اف ،أن “القي�ادات االمني�ة
العراقي�ة املتمرك�زة يف مبن�ى
القاع�دة ليس لديه�ا اي معلومات

املضي به على عجال�ة وهذا يحت�اج اىل
توافقات سياسية» ،الفتا اىل ان « النقص
الذي حصل يف اعضاء املحكمة االتحادية
يحت�اج اىل ترش�يح ش�خصيات جديدة
وهذا ايضا يتطلب التوافق السيايس».

نائب :وزير المالية أهمل حجم الدمار في المناطق المحررة

الشركات األمنية األمريكية تتهافت
على قاعدة عين األسد
كشف مصدر امني ،امس الثالثاء،
عن وصول رشكات أمنية امريكية
جديدة اىل قاعدة عني االسد الجوية
غرب االنبار .

كاتانيتش :المنتخب ليس بحاجة
للمحترفين

تحالف سياسي :قانون المحكمة
االتحادية يعرقل إجراء االنتخابات

المراقب العراقي /المحرر السياسي...

سياس�ة «الرتكيع» التي اتبعته�ا الواليات املتحدة
يف بلدان منطقة الرشق األوس�ط ،بدأت تؤتي أُكلها
عندما دفعت إدارة الرئيس األمريكي املنتهية واليته
دونال�د ترامب ،عددا ً من تلك البلدان نحو «حظرية
التطبي�ع» مع الكيان الصهيوني ،بذريعة السلام
املزعوم ال�ذي روجت له تل أبي�ب لتربير عالقاتها
م�ع زعم�اء الخليج ،أو م�ن بات ُيطل�ق عليهم يف
الشارع العربي لقب «ملوك الرمال».
بي�د أن دوالً عربي�ة وأخرى إسلامية ب�دت حتى
اآلن ،عصيّ�ة عىل مخططات واش�نطن الرامية إىل
محارصتها أمنيا ً وسياس�يا ً واقتصادياً ،للرضوخ
إىل مس�عى التطبيع مع كيان االحتالل ،عىل الرغم
من الجرائم الكربى التي يرتكبها يوميا ً يف املنطقة.
َّ
ولع�ل الع�راق يعد م�ن أبرز تل�ك ال�دول ،التي ما
ّ
متمس�كة بالقضية الفلسطينية وعاصمتها
تزال
الق�دس الت�ي تض�م قبل�ة املس�لمني األوىل ،األمر
الذي بات يثير قلقا ً مطردا ً يف األروقة السياس�ية
األمريكية واإلرسائيلية.
وم�ن أه�م عوام�ل الصم�ود العراقي أمام س�يل
التطبيع الجارف ،هي فصائل املقاومة اإلسلامية
التي تقف س�دا ً منيعاً ،أم�ام املخططات األمريكية
الت�ي تح�اك للعراقيين من�ذ ع�ام  ،2003ب�دءا ً
ّ
املنظ�م ومرورا ً بمس�اعي االنقالب عىل
باإلرهاب
النظ�ام الس�يايس ،وغري ذل�ك من املؤام�رات التي
أنهكت بالد ما بني النهرين.
لكنها اليوم بدأت حربا ً جديدة يف العراق ،بعيدا ً عن
قوة السالح التي أثبتت فشلها أمام صمود فصائل
املقاوم�ة ،التي كانت ومازالت كتائ�ب حزب الله،
ّ
تمث�ل رأس الحربة فيها ،حيث اختارت واش�نطن
هذه املرة اللعب عىل الوتر االقتصادي ،واس�تهداف
لقمة عيش العراقيني ومصادرة قوت يومهم ،عرب
موازن�ة «تقش�فية» بقيم�ة «انفجاري�ة» أع ّدتها
لحكوم�ة مصطف�ى الكاظم�ي ،حس�بما أفادت
مصادر سياسية واسعة االطالع.
وعلم�ت «املراق�ب العراقي» من ه�ذه املصادر ،أن
«اإلدارة األمريكية أع ّدت بمعيّة الحكومة العراقية،
موازنة ته�دف إىل تجويع املواطنين ،ووضع البلد
أمام أزمة عارمة قد تؤدي يف النهاية إىل انهيار عىل
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تحذيرات من «خرق» دستوري يعطل مصالح الشعب
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حكـومـــة الكـاظمـي تصـادر «حـريـة» المـواطنين
وتجبرهم على تحديث بطاقة الناخب
املراقب العراقي /أحمد محمد...
ق�رار مجل�س ال�وزراء ال�ذي
اتخ�ذه يوم أم�س والذي يقيض
باعتب�ار بطاق�ة الناخ�ب
البايومرتي�ة وثيق�ة ثبوتي�ة
ومستمس�كا رس�ميا مطلوب�ا
من املواطنني خالل مراجعاتهم
إىل الدوائ�ر الحكومي�ة بغي�ة
إنجاز معامالتهم ،هو مصادرة
واضحة وعلنية لحرية املواطنني
يف ممارس�ة الح�ق الدس�توري
االنتخابي ،حس�ب م�ا وصفته
أوس�اط قانوني�ة وش�عبية
وس�ط صم�ت مطب�ق وواضح
م�ن قب�ل الجه�ات التي س�بق
له�ا أن أعرب�ت ع�ن امتعاضها
حين ج�رى اتخ�اذه م�ن قب�ل
الحكومات الس�ابقة (حكومتي
نوري املالكي و حيدر العبادي)،
إضاف�ة إىل وجود تأييد س�يايس
غير مس�بوق للق�رار يأت�ي
خش�ية ع�زوف املواطنين عن
االنتخابات.
وخلال املؤتم�ر الصحفي الذي
عق�ده الناطق باس�م الحكومة
وزير الثقافة حس�ن ناظم أعلن
أن مجل�س ال�وزراء ع�د بطاقة

دوائ�ر الدولة ،حيث سيتس�بب
بتعطي�ل معاملات املواطنين
الذي�ن يصرون على ع�دم
التحديث.
م�ن جهت�ه اعتبر النائ�ب عن
تحال�ف الفت�ح حس�ن ش�اكر
الكعب�ي ،أن «القرار ال إش�كال
في�ه خصوصا أن الع�راق مقبل
على انتخابات مبك�رة» ،معلال
ذل�ك لـ «ع�دم توجه ع�دد كبري
م�ن املواطنني الس�تالم بطاقته
االنتخابية أو تحديثها».
واعتبر الكعب�ي ،يف ترصيح لـ
«املراق�ب العراق�ي» أن «ه�ذا
الق�رار يمث�ل نوع�ا م�ن أنواع
التش�جيع على املش�اركة يف
االنتخاب�ات ولي�س بص�ورة
إجبار».
وأش�ار إىل أن «ع�دم ذه�اب
املواطنين إىل صنادي�ق االقرتاع
يعن�ي ذه�اب االنتخاب�ات إىل
التزوي�ر وهذا املوج�ب الرئييس
من وراء صدور القرار!».
وبدوره أكد الخبري القانوني عيل
التميمي ،أن «الدستور العراقي
يعتبر االنتخ�اب حق�ا ولي�س
واجبا وبالتايل اليمكن إجبار أي

الناخ�ب البايومرتي�ة طويل�ة
األم�د واحدة من املستمس�كات
الرس�مية املعتم�دة يف دوائ�ر
الدول�ة ،فيما أكد منح املوظفني
مدة  60يوم�ا ً لتحديث بياناتهم
البايومرتية.
والجدير بالذكر أن كتال سياسية
منضوي�ة يف مجل�س الن�واب،
كان�ت قد وصف�ت ه�ذا القرار
خلال الحكوم�ات الس�ابقة
بأن�ه البداية لرس�م دكتاتورية
جدي�دة وتع ٍّد واض�ح عىل حرية
املواطنني يف ممارستهم للعملية
الديمقراطية.
وواج�ه الق�رار رفض�ا واس�عا
من قب�ل املواطنني عبر مواقع
التواص�ل االجتماع�ي ،حي�ث
وصف�وه بأن�ه التف�اف على
حقهم الدستوري الذي يخريهم
بين االنتخ�اب م�ن عدم�ه أو
االقبال عىل االج�راءات املتعلقة
باالنتخ�اب كتحدي�ث س�جل
الناخب بمقدمتها.
وح�ذر مراقب�ون يف الش�أن
الس�يايس م�ن أن يك�ون له�ذا
الق�رار تبع�ات تتعل�ق بتفشي
عملي�ات االبت�زاز والرىش داخل

القانونية النيابية :التعديالت المقترحة على قانون االنتخابات ال تؤثر على موعد االقتراع
املراقب العراقي /بغداد...
أك�دت اللجنة القانوني�ة النيابية ،امس الثالث�اء ،أن املواد
املقرتح تعديلهـا يف قان�ون االنتخابات الجديد ،لن تؤثر يف
موعد إج�راء االنتخابات وال يف االج�راءات الفنية املتعلقة
بعمل املفوضية.

وق�ال عض�و اللجنة ،النائب س�ليم شوش�كي يف ترصيح
تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» إن «نواب�ا يف كت�ل سياس�ية
مؤتلف�ة تبنوا مقرتح تعدي�ل قانون االنتخاب�ات ،إضافة
اىل رغب�ة مفوضي�ة االنتخاب�ات بتقديم مشروع تعديل
القانون».

بالــوثيقـة
جمع تواقيع نيابية اللزام الحكومة
باعادة المفس����وخة عقودهم من
الحشد.

وأضاف شوشكي ،أن «اللجنة القانونية النيابية اجتمعت
م�ع املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات ،وق�د أبدت
رغبته�ا يف تعديل بعض فقرات القانون ،كي تتناس�ب مع
االج�راءات الفني�ة داخل املفوضية بس�بب تناقض بعض
املواد يف القانون الجديد الذي صوتنا عليه».

وأوضح أن «قانون االنتخابات اشتمل عىل مواد ال رضورة
لوجوده�ا ويفترض أن تحذف ،على اعتبار ع�دم وجود
قوائ�م انتخابية لكي نتكلم عن ترتيب أس�ماء املرش�حني
يف القائم�ة» ،مؤك�دا أن «املواد املعدلة ل�ن تؤثر ال يف موعد
إجراء االنتخابات ،وال يف االجراءات الفنية للمفوضية».

وجهاء االنبار يرفضون قرار الخزانة االمريكية..
استهداف للرموز التي قارعت االرهاب
املراقب العراقي /بغداد...
رفض شيوخ ووجهاء عشرية
الب�و عبي�د يف محافظة االنبار
ام�س الثالث�اء ،م�ن املم�اس
بالرمــــ�وز والش�خصيات
الوطنية التي قارعت االرهاب
داعي�ا الحكـــوم�ة املركزية
اىل التحـــ�رك واتخــــ�اذ
مواق�ف ش�جاعـــة بهــ�ذا
الشأن.
وقال الش�يخ قط�ري العبيدي
احد ش�يوخ ووجهاء عشيرة
الب�و عبي�د يف االنب�ار ،إن «ما
أقدم�ت علي�ه وزارة الخزان�ة
االمريكية بإدراج اس�م رئيس
هيئ�ة الحش�د الش�عبي فالح
الفياض يمث�ل انتهاك صارخ
للس�يادة الوطني�ة ك�ون ان
الفياض يمثل رئيس مؤسسة
حكومي�ة وال يمك�ن التعامل
به�ذه الطريق�ة لدول�ة ذات
سيادة».
واضاف العبيدي ،أن «ش�يوخ
ووجهاء البوعبيد يف محافظة
االنبار يس�تنكــــرون ادراج
اس�م الفياض من قب�ل وزارة

الشريط األمين

املراقب العراقي /بغداد...
ضبطت ملاكات مديريَّة تحقيق بغ�داد يف هيئة النزاهة
ً
ً
قانوني�ا ومهندس�ا ً يف وزارت�ي املاليَّة
ممثلا
االتحاديَّ�ة
ُّ
والصناعة واملعادن؛ لقيامهما بتس�لم الرشوة واالبتزاز.
قانوني
واف�ادت دائرة التحقيقات يف الهيئة بضبط مُ مث ٍل
ٍّ
يف دائ�رة عقارات الدولة؛ لقيامه بابتزاز وتس�لُّم رش�و ٍة

عمليات االنبار تعلن اعتقال «داعشيين»
اثناء محاولتهما الدخول اىل الفلوجة
اف�اد مصدر امني يف قي�ادة عمليات محافظة
االنب�ار ،ام�س الثالث�اء ،باعتق�ال اثنين من
ابرز عنارص ارهابي داع�ش اثناء محاولتهما
الدخول اىل مدينة الفلوجة .
وق�ال املص�در ،إن «ق�وة امني�ة م�ن مف�ارز
ش�عبة االس�تخبارات العس�كرية وبالتنسيق
مع قيادة عملي�ات االنبار ،تمكنت من اعتقال
اثنين من ابرز عنارص التنظيم االجرامي اثناء
محاولتهم�ا الدخ�ول اىل مدين�ة الفلوجة من

احدى الس�يطرات االمنية من الجهة الشمالية
للمدينة».
واضاف املص�در ،أن «املعتقلني يعدان من ابرز
املطلوبني للقوات االمنية بتهم تتعلق باإلرهاب
ومهاجمة القطعات العس�كرية اثناء عمليات
التحري�ر» ،مبين�ا أن «عملي�ة االعتقال جاءت
وفق معلوم�ات اس�تخباراتية دقيق�ة مكنت
الق�وات االمنية من اعتقالهما دون ذكر اس�م
املستهدفني لدواعي امنية».

 يهاجم���ون موازن���ة ٢٠٢١
كونه���ا لم تنص���ف البصرة
اب���و كالش» الت���ي خص���ص
له���ا  1.1تريلي���ون بينم���ا
منحت اإلقلي���م «ابو جزمة»
 13تريليون ،مع ان الحكومة
لم تخالف االع���راف اذ انها
اعتم���دت مقولة»يج���د ابو
كالش ويأكل ابو جزمة»!

تغريدة

االعالمي الدكتور عالء مصطفى

إصبع عىل الجرح ..

إذا نام الشعب كثيرا  ..؟

الخزان�ة االمريكي�ة ويع�د
ه�ذا اس�تهداف لش�خصيات
الوطني�ة الت�ي قارعت ارهاب
داع�ش» ،مبين�ا ان «الفياض

من عشيرة معروفة وتربطنا
معهـــ�م عالقات عش�ائرية
طيبة وعلينا جميعا ان نحرتم
الرموز الوطنية».

واوضــــ�ح أن «الجميــ�ع
يرفض املس�ــــاس بالرموز
الوطني�ة التـــــ�ي قارعت
االرهاب».

النــزاهـــة تضبــط متهميـــن بالـــرشـــوة واالبتــــزاز فــي بغــداد
من أح�د املُواطنني بعد إيهامه بإيقاف إجراءات مصادرة
العق�ار العائد ل�ه؛ بالرغم م�ن أن العقار غري مش�مول
باملصادرة ،مشيرة إىل أن املتهم قام باس�تغالل مواطنة
مادي�اً ،لتحقي�ق منفع ٍة ش�خص َّي ٍة له وألقارب�ه ،مقابل
إيقاف إجراءات إخالء العقار العائد لها.ويف عملية ثانية،
َّ
مهندس يف وزارة
تمكنت مديريَّة تحقيق بغداد من ضبط
ٍ

مواط�ن عراق�ي على االنتخاب
وه�ذا ما اتفقت علي�ه القوانني
الدولية».
وق�ال التميم�ي ،يف ترصي�ح لـ
«املراق�ب العراق�ي» إن «اعتماد
ه�ذا الق�رار واعتب�ار بطاق�ة
الناخب مستمس�كا رس�ميا ال
غب�ار عليه لكن بشرط عىل أن
ال يرتتب علي�ه تعطيل ملعامالت
املواطنين بس�بب ع�دم تقديم
بطاقة االنتخاب».
وأك�د التميم�ي ،أن�ه «ال يمكن
بأي ش�كل من األش�كال إجبار
املواطنين على التحدي�ث أو
اإلتيان ببطاقة الناخب لتمشية
املعامالت يف دوائ�ر الدولة وهذا
يمث�ل خرقا دس�توريا وقانونيا
علنيا».
ويب�دو أن ه�ذا ق�رار الحكومة
الجدي�د ج�اء مترسع�ا فف�ي
الوق�ت ال�ذي تتحدث في�ه كتل
سياس�ية ع�ن فق�دان أكثر من
 30أل�ف بطاق�ة انتخ�اب ل�دى
املواطنين ،فم�اذا يكون مصري
هؤالء بعد القرار الجديد وما هو
موقفهم من حرمانهم مراجعة
الدوائر الحكومية؟.

الصناعة واملع�ادن  -الرشكة العامَّ �ة للفحص والتأهيل
ً
متلبس�ا بتس�لُّم الرش�وة يف بغداد.وأضافت إنه
الهنديس
ً
ُّ
ت َّم ضبط املتهم مُ تل ِّبس�ا بتسلم الرشوة من أحد أصحاب
الشركات املُتعاق�دة مع الوزارة ،مبينة أن�ه اعرتف أثناء
التحقي�ق بقيامه بابتزاز أصحاب الرشكات املُتعاقدة مع
الرشكة العامَّ �ة للفحص والتأهيل الهنديسِّ  ،وطلب رىش

منهم مقابل تس�هيل رصف مُ س�تحقاتهم.وبيَّنت أنه ت َّم
تنظيم محضري ضبط أصوليَّين يف العمليّتين ،اللتني
ُن ِّف َذت�ا بموج�ب مُ َّ
ضبط قضائيَّـتين ،وعرضهما
ذكرتي
ٍ
رفق�ة املُ َّتهمين على قايض محكم�ة تحقي�ق الرصافة
املُ َّ
ختص�ة بقضاي�ا النزاه�ة؛ ال�ذي ق�رَّر توقيفهما وفق
أحكام القرار ( 160لسنة .»)1983

الحشد الشعيب يعرث عىل مضافة تابعة
للجماعات االرهابية شمال سامراء
املراقب العراقي /سامراء...
أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي،
امس الثالثاء ،عن العثور عىل مضافة تابعة لجماعات
داعش االجرامية يف حويجة البو جواد ش�مال مدينة
س�امراء املقدس�ة.وقال بيان إلعالم القي�ادة ،تلقت
«املراق�ب العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن «معلوم�ات
استخبارية دقيقة وردت إىل اس�تخبارات اللواء ٣١٥
بالحشد الشعبي أفادت بوجود مضافة تابعة لتنظيم
داعش االرهابي يف حويجة البو جواد يس�تغلها العدو

يف تنفيذ هجماته عىل القوات األمنية».
وأض�اف أن «ق�وة من اللواء  ٣١٥بالحش�د الش�عبي
وف�وج ط�وارئ الل�واء واالختصاص�ات العس�كرية
وبإيعاز من آم�ر اللواء  ٣١٥توجه اىل معالجة الهدف
بالتنس�يق م�ع الفرق�ة الرابع�ة الل�واء  ١٧رشط�ة
اتحادي�ة ،حي�ث قامت الق�وات بتنفي�ذ العملية عىل
اكم�ل وج�ه» ،مشيرا ً اىل انه «ت�م العثور على مواد
متفجرة داخل املضافة ،حيث س�يطرت عليها قواتنا
وتم تفجريها بالكامل».

بعد قصة حب دامت لسنني ممزوجة برصاع العوائل وعناد
اآلب�اء وخالف األمه�ات واختالف املزاج�ات والقيل والقال
اس�تطاع (عب�د الواحد) وبوس�اطة أهل الخير وأصحاب
العق�ل أن يت�زوج ابنة عمه (تس�واهن) وألن عب�د الواحد
يحب تس�واهن كثريا وعانى من أجل الحصول عليها كثريا
وال يري�د أن يراها يوما غاضبة أو حزينة كان يجلس معها
بنهاية كل أس�بوع ويعقدا اجتماعا مغلق بعيدا عن وسائل
التنصت العائلية ووس�ائل إعالم صلة األرحام بما فيها من
تقنيات وألغام .
بعد عام من زواجهما وقبل ليلة والدتها تداوال واتفقا عىل
العوامل والقواسم املشتركة وخصوصا تربية األبناء لذلك
قررا أن يتفقا عىل األسماء إذا ما رزقهما الله بولد أو بنت .
كان الج�دال محتدما وس�اخنا بني إرصار عبد الواحد عىل
أن يسمي الولد عىل اسم أبيه رسحان وبنت عمه التي ترص
عىل أن يكون اس�م الولد سلمان عىل اسم أبيها وحال للنزاع
اتفق الطرفان عىل أن يكون اس�م املول�ود معتمدا عىل أول
كلمة يقولها املذيع بنرشة األخبار يف التلفزيون .
رزقهما الل�ه بولد فانتظرا نرشة األخب�ار وتزامن ذلك مع
أج�واء االحتفاالت الت�ي تمأل البالد
بعد االنتصار عىل األعداء يف س�وح
القت�ال فابت�دأت نشرة األخب�ار
وخرج املذيع وقال ( الشعب يواصل
احتفاالته يف النرص عىل األعداء ) .
فق�ال عب�د الواح�د وزوجت�ه عىل
برك�ة الل�ه س�يكون اس�م الول�د
(شعب) .
ببنت
الله
رزقهما
واحدة
س�نة
بعد
منهل عبد األمري المرشدي ..
وانتظرا نشرة األخبار وخرج املذيع
وقال ( الحكومة تهنئ الشعب بذكرى االنتصار عىل األعداء
) فق�ال الزوج�ان تماما وعىل برك�ة الله اس�م البنت هو
(حكومة) .
وصار لديهما ولد اسمه ش�عب وبنت اسمها حكومة .لقد
نش�أ األخوان ش�عب وحكوم�ة يف بيت واح�د لكنهما كانا
مختلفين يف الطب�اع واألخلاق فق�د كان الول�د طيبا جدا
وساذجا بسيطا جدا وقنوعا جدا وراضيا بكل يشء راقصا
م�ع كل من رق�ص وباكيا م�ع كل من بكى ويح�ب النوم
كثــريا ويحب األكل كثريا ويتذكر قليال وينىس كثريا .
فيما امت�ازت أخته حكومة بالصالفة والوقاحة وسلاطة
اللس�ان والك�ذب والنف�اق وطول الي�د والنفاق وتش�عب
العالقات وكثرة املشاكل .
لق�د تعب عب�د الواح�د وتس�واهن يف تربية الول�د والبنت
والس�يطرة على ترصف�ات حكوم�ة وكان كلم�ا يتص�ل
رسحان بإبنه عبد الواحد أو يتصل س�لمان ببنته تسواهن
يس�أالنهما عن األوالد (ها بابا اش�لونكم برشونا بالجهال
اشلونهم ) يقوال لهما بصوت واحد ( شعب نايم وحكومة
تلعب بكيفها ).ال

اسعار الذهب

نائبة :وزير المالية ارتكب
مخالفة قانونية في الموازنة
كش�فت عضو اللجنة االقتصادية النيابية النائبة املس�تقلة ندى
ش�اكر جودت  ،عن قيام وزارة املالية بوضع تسديد جميع ديون
اقلي�م كردس�تان للشركات النفطية ضم�ن املوازن�ة ،مبينة ان
كردستان باعت النفط بشكل مبارش دون العودة لبغداد.
وقال�ت ج�ودت ان “وزي�ر املالية علي عبد االمري علاوي خالف
القان�ون بش�كل رصيح بع�د ان وضع تس�ديد دي�ون الرشكات
النفطية بالنسبة القليم كردستان ضمن املوازنة”.
واضافت ان “تسديد ديون كردستان للرشكات النفطية بعد قيام
اربي�ل ببيع النف�ط دون العودة لبغ�داد خالل الس�نوات املاضية
ال يمكن قبوله بش�كل بس�بب عدم التزام كردس�تان بتسديد ما
بذمتها من ديون للحكومة املركزية”.

اسعار الذهب عيار  67,240 18دينار

اسعار الذهب عيار  78,400 21دينار
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اسعار الفضة
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اسعار النفط

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

ً
دوالرا
األمريكي 52.94

ً
دوالرا للبرميل
برنت 56.45

اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

المالية النيابية :موازنة 2021
ال ترتقي ان تكون موازنة!
اكدت اللجنة املالي�ة النيابية ,ان املوازنة التي رفعتها الحكومة اىل الربملان
الترتقي اىل مفهوم ومنهج املوازنات الحقيية لكونها تخلو من اسرتاتيجي
أو اصالح�ي كما تدعي بها الحكومة بانها تاريخية  ,الفتا إىل أن املوازنات
االنفجارية تعني تبديد االموال.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار  ,إن “املوازنة التي وضعتها وزارة املالية
تخلو من اي تخطيط اسرتاتيجي أو اصالحي كما تدعي الحكومة”.
وأضاف أن “هناك تناقضا بشكل تام بني بنود املوازنة وبني ورقة االصالح
البيض�اء وحزم�ة االصلاح واملنه�اج الحكومي ب�ل زادت م�ن النفقات
التش�غيلية “.وأش�ار الصفار إىل أن “املوازنة االنفجاري�ة تعني املزيد من
تبدي�د االموال عىل مش�اريع وخدمات غري مهمة” ،موضح�ا أن “املوازنة
سيتم قراءتها اليوم يف مجلس النواب قراة ثانية تمهيدا لوضع االصالحات
عليها من قبل املالية النيابية”.

االربعاء  13كانون الثاين  2021العدد  2502السنة العاشرة

سعر بيع الدوالر =  144.500دينار

سعر شراء الدوالر =  142,500دينار

تخفيض سعر صرف الدوالر للمستثمرين

مقترح برلماني يصب في مصلحة المضاربين تحت غطاء « االصالح»
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي

أث���ار مقترح نيابي باعتماد التس���عيرة القديمة
للش���ركات االس���تثمارية ،نوعا م���ن القلق في
الوس���ط الصناع���ي والتج���اري  ،فالمقترح أن
يقوم البنك المركزي بسياسة تنشيط المشاريع
التنموية الصناعية والزراعية.
م�ن خلال إعط�اء امتي�ازات
للشركات الت�ي تنق�ل خط�وط
إنتاجه�ا للع�راق ،ضم�ن م�دة
زمني�ة مح�ددة  ,أو للشركات
االس�تثمارية عن�د فت�ح مس�تند
اعتماد يحس�ب لهم س�عر رصف
الدوالر ب�ـ 120ألف دينار من أجل
تنشيط االس�تثمار وجعل العراق
بيئة استثمارية جاذبة.
إذ ع�د مختصون ذلك املقرتح بأنه
ال يخ�دم س�وى املس�تثمر ال�ذي
س�يكون هو االخ�ر املتحكم برفع

االس�عار وتخفيضها يف ظل غياب
الحكومة وأجهزتها التي ستكون
خ�ارج ق�وس  ،فعملي�ة ج�ذب
املس�تثمرين ال تكون ع�ن طريق
تخفيض أسعار الرصف لهم فقط
 ،وتحقي�ق االصلاح االقتص�ادي
اليجري عرب ذلك املقرتح.
وبين املختص�ون أن العراق طيلة
االع�وام املاضي�ة كان ق�د ثب�ت
س�عر الرصف بـ 120أل�ف دينار
ل�كل مائ�ة دوالر ،ول�م يفتح ذلك
االبواب أمام رشكات اس�تثمارية

إال يف قطاع�ات النف�ط والطاق�ة
الكهربائي�ة وعـــدد محدود جدا
مــن املس�تثــــمرين العراقيني
.لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار
أك�دت تقديمها مقرتحا ً لتنش�يط
املش�اريع التنموي�ة ،مبين�ة أن
اس�تثناء بع�ض الفئ�ات من أجل
النه�وض بالقط�اع الصناع�ي
والزراع�ي لـــ�ن يــؤث�ر يف
املوازنة.
يف حين أك�د خبراء يف الش�أن
االقتص�ادي أن ه�ذا املقترح
لتش�جيع االس�تثمار يف البلاد
محترم ،لكن عملية اس�تقطاب
املس�تثمر تعتم�د بالدرج�ة االوىل
على الجان�ب االمن�ي م�ن خالل
توفري بيئة آمنة لالس�تثمار بعيدا
عن املضايق�ات ,فضال عن وجود
قان�ون اس�تثمار يضم�ن حقوق
املس�تثمر مؤكدي�ن أن قان�ون
االس�تثمار مازال حبرا ً عىل ورق
واليلب�ي طم�وح املس�تثمرين ,
فضال عن مؤرشات الفساد للعراق

الذي يحت�ل مراكز متقدمة يف هذا
الجان�ب  ,وحقيق�ة أن املقترح
يخ�دم مافي�ات العمل�ة يف البلاد
واملرتبطة باملصارف املش�اركة يف

البرلمان يستمر بمناقشة الموازنة
لـ «ضمان عدم المساس بالرواتب»
اعلـــن�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة  ،ع�ن
اس�تمـــــرار مناقش�ـــــــــة املوازن�ة
العـــــام�ة االتحــــادي�ة للس�نة املالي�ة
 2021لضمـــ�ان ع�دم املس�اس برواتــــ�ب

املــوظفني وعـــــدم فــــرض أي ضــريبه
عىل رواتبهم.
وقال عض�و اللجنة عبد الهادي الس�عداوي  ،إن
“مجلس النواب سيس�تمر يف جلس�ته مناقش�ة
مشروع قان�ون املــــوازنة العام�ة االتحادية
لعام  2021بغيـــــة تخفيـــض مخصصات
الــــ�وزارات والهيئــــــــ�ات والدرج�ات
الخاصة”.
وأضاف السعداوي ،أن “املوازنة بحاجة إىل إجراء
تعديلات جــــوهري�ة على أغل�ب فقراتها”،
مشيرا إىل أن “الكثير م�ن الفقـــــ�رات التي
وردت يف املوازن�ة فيه�ا إجح�اف وظلم الس�يما
املوظفني”.
وأش�ـــــار إىل أن لجنته “ستستمر يف مناقشة
املــــوازن�ة يف جلـــس�ة اليـــــوم الس�تالم
آراء ومقــــرتح�ات وطلبــــ�ات أعضـــاء
مجلـــ�س النـــــواب بغي�ة تضمينـــها يف
املوازنة”.

المعدن األصفر يرتفع مع تراجع
األسهم وتباطؤ توزيع لقاح كورونا
ارتفع�ت أس�عار الذه�ب ،ليتعاىف من
أدنى مستوى يف س�تة أسابيع والذي
المسه يف الجلسة السابقة ،إذ هبطت
األس�هم بفع�ل اضط�راب س�يايس
يف واش�نطن وب�طء وتيرة التطعي�م
بلقاح�ات مض�ادة لكوفي�د  19 -يف
أنحاء العالم.
وصعد الذه�ب يف املعاملات الفورية
 0.8باملئ�ة إىل  1860.10دوالر
لألونصة.
والمست األس�عار أدنى مس�توياتها
من�ذ الثان�ي م�ن كان�ون األول أمس
االثنني.
وربح�ت العق�ود األمريكي�ة اآلجل�ة
للذهب  0.5باملئة إىل  1860دوالرا.
وقال كونال ش�اه رئيس األبحاث لدى
نريمال بانج للسلع األولية يف مومباي
إننا نشهد انتعاشا فنيا يف الذهب بعد
أن باع�ه املس�تثمرون لجن�ي بعض
األرباح يف الجلستني السابقتني.

وتراجع�ت األس�هم اآلس�يوية م�ن
مستويات قياسية مرتفعة مع اتجاه
الديمقراطيين يف مجل�س الن�واب
صوب طل�ب عزل الرئي�س األمريكي
دونال�د ترامب يف أعقاب حصار مبنى
الكونغرس األس�بوع املايض وارتفاع
اإلصابات بكوفيد.19-
وتماس�كت عائدات س�ندات الخزانة
األمريكي�ة القياس�ية ألج�ل عشر
س�نوات عند أعىل مس�توى يف عرشة
أش�هر ،مم�ا يس�اعد ال�دوالر ويزيد
تكلفة الذهب.
ويزيد ارتفاع عائدات السندات تكلفة
الفرصة البديلة لحيازة املعدن األصفر
الذي ال يدر عائدا.
وبلغ�ت اإلصاب�ات بفيروس كورونا
عىل مس�توى العالم م�ا يزيد عن 90
مليون�ا يف الوق�ت ال�ذي تواج�ه فيه
الدول صعوبات بش�أن وترية عمليات
التطعيم.

م�زاد العملة  ,فهم يس�ارعون إىل
تش�كيل رشكات اس�تثمارية من
أجل الحصول عىل الدوالر بأسعار
مخفض�ة ومن ث�م املضاربة به يف

االسواق ليبقى التذبذب يف االسعار
سمة السوق العراقي .
ويرى املختص بالشأن االقتصادي
سالم عباس يف اتصال مع (املراقب

العراقي) :أننا مع تنشيط الحركة
التجاري�ة واالس�تثمارية ،إال أنن�ا
لم ننجح يف اس�تقطاب الرشكات
العاملية الرصينة بس�بب الفس�اد
وع�دم رغب�ة املس�ؤولني بق�دوم
رشكات رصين�ة التتعام�ل
بالعم�والت وهــــ�ي حقيق�ة
معروف�ة للجمي�ع  ,حت�ى عندما
كان الدوالر منخفضا سعر رصفه
يف الس�ابق  ,والي�وم ن�رى دعوات
برملاني�ة تحاول مداعبة مش�اعر
العراقيين م�ن خلال رشكات
أجنبي�ة تعمـــ�ل يف الع�راق
وتستقطب العمالة املحلية.
وتابع عباس :أن تخفيض أس�عار
الصرف للشركات االس�تثمارية
العراقي�ة واالجنبية ه�و نوع من
الفس�اد املبطن الذي سيجعل من
بورص�ة ال�دوالر متذبذبة بس�بب
س�يطرة الشركات العراقي�ة
االس�تثمارية والوهمية عىل رشاء
ال�دوالر وبيعه يف االس�واق املحلية
 ,وه�ذه الشركات االس�تثمارية

المحمداوي يجمع تواقيع برلمانية لمناقشة سياسة
البنك المركزي و تحديد موعد استجواب المحافظ
جم�ع عضو مجل�س النواب النائ�ب جمال
املحمداوي ،تواقيع  25نائبا لعرض موضوع
عـــام للمناقشة بشــــأن سياسة البنك
املركــــ�زي الخـــاص�ة بمــــ�زاد بيع
العملة.
وواف�ق رئيس مجلـــس النواب عىل تحديد
موع�د الس�تجـــواب محـــاف�ظ البن�ك
املركزي.
وكش�فت وثيقة صادرة عن مكت�ب النائب
جمال املحمـــداوي ان  :النائب املحمداوي
جمـــ�ع تواقي�ع  ٢٥نائب�ا لعـــ�رض
موض�وع عــــام للمناقش�ة بش�ــــأن
سياس�ة البنك املركزي الخاص�ة بمــــزاد
بيـــــع العملة.
واش�ارت الوثيق�ة إىل أن الن�واب املوقعين
يطالبـــ�ون بطـــــ�رح موض�وع ع�ام
للمناقشة بخصوص سياسة البنك املركزي
العــــراق�ي الخــــاص�ة بمـــ�زاد بيع

أرقام واقتصاد
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آالف مشروع خدمي
حكومي متوقف سيتم
استكمال العمل بها
خالل المرحلة المقبلة

٤٠

مليو ًنا و( )١٥٠الف نسمة
عدد سكان العراق ،لعام
،٢٠٢٠موزعين بواقع ()% ٥٠،٥٠
للرجال و( )%٤٩،٥للنساء

العملة.
وحملــــت الوثيقة هامش رئيس مجلس
النواب عىل تحديد موعد الستجواب محافظ
البن�ك املـــــرك�زي واإلجابة عىل أس�ئلة
النواب.

طهران :العراق ثاني أكبر
مستورد للسلع اإليرانية

هيأة االستثمار  :خطة  2021تركز على القطاعات المنتجة والمشاريع السكنية
ح�ددت هيئة االس�تثمار الوطني العراقية املش�اريع
املس�تهدفة يف خطته�ا لع�ام .2021وقال�ت رئي�س
الهيئ�ة س�هى النجار ،إن «خطة عام  2021ستركز
عىل مشاريع القطاعات املنتجة كالصناعة والزراعة

كونها تساهم يف تنوع القاعدة االقتصادية بعيدا ً عن
النف�ط إىل جانب اس�تيعابها لعدد كبري م�ن العمالة
واالستفادة من القيمة التنافس�ية مقابل االسترياد،
الس�يما بعد انخفاض سعر رصف الدينار».وأضافت

أن «الخطة تركز أيضاً عىل املشاريع السكنية يف جميع
املحافظات للميض يف مرشوع املليون وحدة س�كنية،
باإلضافة إىل إيجاد حل جذري للمشاريع املتلكئة عن
طريق إعادة عرضها كفرص استثمارية».

األسبوع المقبل ..كردستان توزع رواتب الموظفين مع فرض استقطاعات عالية
أكد عضو برملان إقليم كردس�تان عن
حركة التغيري أحمد دبان  ،أن حكومة
اإلقلي�م س�تبارش ي�وم األح�د املقبل
بتوزي�ع روات�ب املوظفين يف اإلقليم
لش�هر تارشي�ن الثان�ي م�ن الع�ام
املنرصم.
وقال دبان  ،إنه “عىل الرغم من مرور
أكثر م�ن  50يوما عىل تأخري الرواتب
ومع الصعوب�ات االقتصادية الكبرية
الت�ي رافق�ت ارتف�اع س�عر ال�دوالر
وتأثيره على حرك�ة الس�وق ،ف�أن
حكومة اإلقليم تقوم بتوزيع الرواتب
مع ف�رض اس�تقطاعات عالية تصل
إىل .”%21

وأضاف أنه “باألمس قررت الحكومة
فرض رضائب عىل عدد من القطاعات
واملوظفني يف الشركات الخاصة ،ويف

لن تس�تثمر وإنما ن�وع جديد من
الفس�اد وكان االج�در بالربمل�ان
إج�راء تعديلات على قان�ون
االس�تثمار لك�ي يخ�دم عملي�ة
االستثمار.
م�ن جهته أك�د املختص بالش�أن
االقتصادي عبد الحسين الشمري
يف اتصال مع (املراق�ب العراقي):
أن البيئة املالئمة لالستثمار ترتكز
على االس�تقرار االمن�ي ونزاه�ة
التعام�ل م�ع ال�وزارات العراقية
 ,لك�ن مع االس�ف الع�راق صنف
من الدول املتقدمة بالفس�اد وهذا
االم�ر س�بب ع�زوف الشركات
االستثمارية الرصينة من الدخول
للس�وق العراقية رغم كونه سوقا
واع�دا  ,لذا ن�رى مقترح اللجان
الربملانية اليخدم س�وى املضاربني
بال�دوالر وه�م املقرب�ون م�ن
املصارف املش�اركة بم�زاد العملة
 ,ل�ذا نح�ن يج�ب أن نهي�ئ بيئة
آمنة لالس�تثمار بدال م�ن الحلول
الرتقيعية.

نف�س الي�وم ق�ررت توزي�ع الرواتب
وفقا الستقطاعات عالية ،وهذا يعني
أنه�ا نري�د زي�ادة حالة املعان�اة لدى

املواطنني”.وأش�ار دب�ان إىل أنه “مع
ارتفاع سعر النفط ووصوله إىل حوايل
 57دوالرا ً وتصدي�ر اإلقلي�م ألكثر من
نص�ف ملي�ون برميل وم�ع العائدات
األخ�رى ،كان يفرتض توزيع الرواتب
بش�كل منتظ�م واحترام املواطن ،ال
االستهانة به بهذه الطريقة”.
وش�هدت م�دن إقلي�م كردس�تان
وتحدي�دا الس�ليمانية وضواحيه�ا
اضطراب�ات عدي�دة ،نتج�ت عنه�ا
تظاه�رات واحتجاج�ات وح�رق
للمق�رات الحزبي�ة ،نتيج�ة اعرتاض
املواطنين عىل تأخ�ر رصف رواتبهم
وتوزيعها وفقا لنظام االستقطاع.

أعل�ن مدي�ر مكت�ب الش�ؤون
العربي�ة واالفريقي�ة بمنظم�ة
التنمي�ة التجاري�ة االيراني�ة
ف�رزاد بيلت�ن ،عن تب�وء العراق
املرتبة الثانية يف قائمة االس�واق
التصديري�ة للس�لع بقیم�ة 5.9
مليار دوالر خالل  9ش�هور فرتة
 20مارس/آذار حتى  20كانون
االول .2020
وق�ال بيلت�ن على املوقــــ�ع
االلكرتون�ي للمنظمـــــ�ة ،إن
الص�ادرات للعراق س�جلت نحو
 20مليون طن بنمو  7باملئة عىل
أساس س�نوي ،مبينا أن السوق
العراقية اس�تحوذت على 23.6
باملئة م�ن اجمايل صادرات ايران
يف الش�هور التس�عة املذك�ورة،
وج�اءت يف املرتب�ة االوىل من بني
دول الج�وار والثاني�ة برتتي�ب
االسواق التصديرية.
ولف�ت بيلت�ن اىل أن م�ن أه�م

الس�لع غير النفطي�ة املصدرة،
هــ�ي الحـــدي�د والطماط�م
ومعجون الطماطم وقطع غيار
التوربين�ات البخاري�ة واليوري�ا
والبالس�تيك واالس�منت وامل�واد
الغذائي�ة والحلوي�ات والبطي�خ
واملكيفات املائية.
نّ
وبّي� أن من أه�م املعوقات التي
إعرتض�ت الص�ادرات االيراني�ة
للع�راق يف الس�نة املالي�ة (بدأت
 20م�ارس/آذار  ،)2020تتمثل
بانغلاق املناف�ذ واالس�واق
الحدودية بنحو  3شهور وتعطل
إقامة املعارض التجارية وتبادل
الوف�ود وذل�ك بس�بب جائح�ة
كورون�ا ،فضلا ع�ن القي�ود
التصديري�ة بمج�ال الصل�ب
وتشديد العراق استرياد املنتجات
الزراعي�ة ،انخف�اض ص�ادرات
منتجات االلبان قياس�ا بالس�نة
املاضية.

األسهــم األوروبيــة تتعــافى مــع ارتفــاع أسعـار النفـط وأسهــم السفـر
استقرت األس�هم األوروبية  ،بعد انخفاضها يف الجلسة
املاضي�ة مع تطلع املس�تثمرون ملوس�م األرب�اح املقبل
وتركيزه�م على احتم�ال إق�رار املزي�د م�ن التحفيز يف
الواليات املتحدة يف عهد الرئيس القادم جو بايدن.
وارتفع املؤرش ستوكس  600األوروبي  0.4باملئة بحلول

الس�اعة  0811بتوقي�ت جرينت�ش مع صع�ود قطاعي
النفط والغاز والس�فر والرتفيه بما يزيد عىل واحد باملئة
لكل منهما ليقودا املكاسب.
وجنى املستثمرون األرباح  ،بعد ارتفاع األسبوع املايض،
إذ أدى اكتس�اح الديمقراطيين يف انتخاب�ات مجل�س

الش�يوخ األمريك�ي إىل زي�ادة التوقعات بحواف�ز مالية
أمريكية أكرب.
وربحت رشكات النفط العاملية بي.بي وش�ل وتوتال مع
تعايف أس�عار النفط الخام وس�ط توقعات بالسحب من
مخزونات النفط الخام األمريكية.

وارتفع س�هم رشك�ة الش�حن الدنمركية مريس�ك 2.8
باملئ�ة بع�د أن قامت رشكة الس�مرسة بريينبرج برفع
تصني�ف الس�هم إىل «رشاء» ،قائل�ة إن زخ�م األرب�اح
مدفوعا بأسعار الشحن قد يؤدي إىل ارتفاع السهم.
وقفز س�هم رشك�ة األلع�اب الس�ويدية على اإلنرتنت

كيندري�د خمس�ة باملئ�ة بع�د أن أعلنت ع�ن زخم قوي
للنش�اط خالل الربع الرابع ،بينما ارتفعت أسهم رشكة
رين�و  1.5باملئ�ة بعد أن قالت رشكة صناعة الس�يارات
الفرنس�ية إنه�ا ب�دأت ع�ام  2021بمس�توى أعىل من
الطلبيات مقارنة بعام .2019
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«غلّة الشام» رهينة االحتالل

ظريف يُعلّق على مساعي أمريكا
الرامية إلى العودة لالتفاق النووي

الواليات المتحدة تمعن في سرقة
ثروات السوريين
المراقب العراقي /متابعة

ل�م يأتِ على مر العصور احتلال أقذر من
االحتلال األمريكي الذي ال يملك ذرة أخالق
واح�دة يف التعاط�ي م�ع ش�عوب العال�م.
لديه قدرة ال تص�دق باالعتداء عىل كرامات
الش�عوب وس�يادة ال�دول دون أن يرف له
جف�ن ،وم�ا فعل�ه يف فيتنام وأفغانس�تان
والع�راق وغريها من الدول خير دليل عىل
ذلك.
ويف هذه املرحلة يتمركز االحتالل األمريكي
يف ش�مال رشق س�وريا ،املنطق�ة الت�ي
كانت تفي�ض على البلد بالخيرات ،وهي
بالحقيق�ة غلة س�وريا ومرك�ز مؤنها من
املحاصي�ل الزراعي�ة والث�روات النفطي�ة،
ونظرا لوجود االحتالل األمريكي س�ابقا يف
العراق ،وجد يف الش�مال الس�وري خارصة
رخ�وة يمك�ن احتاللها لس�ببني :األول هو
املساحات الشاس�عة التي تمتد عليها هذه
املنطقة وع�دم قدرة الدولة الس�ورية عىل
ارس�ال أعداد كافي�ة لحمايتها ،أن�ا الثاني
فهو وجود «األك�راد» حلفاء أمريكا ،الذين
يقدمون لها ما تريد ويس�اعدوها يف رسقة
خيرات س�وريا وتهريبها ،ويقبل�ون بكل
رسور أن تس�تخدمهم واش�نطن كأدوات
ملشاريعها القذرة.
وقب�ل يومين أخرج�ت ق�وات االحتلال
ً
محملا بالش�عري
االمريك�ي رت�ل آلي�ات
املسروق من األرايض الس�ورية إىل ش�مال
الع�راق عبر معبر الوليد غير الرشعي يف
ري�ف اليعربية .ووفق وكالة «س�انا» قالت
مصادر محلية :إن «الرتل يضم  50شاحنة
مع ع�دد من البرادات خرجت م�ن مدينة
املالكية إىل معرب الوليد غري الرشعي متجهة
إىل األرايض العراقية».
ولفت�ت املصادر إىل قيام االحتالل األمريكي
«بعملي�ات رسقة منظم�ة للحبوب املنتجة
من الحقول الس�ورية آخرها رسقة القمح
من صومع�ة الطويب�ة ومن مس�تودعات
رشكة نما».
وتس�تمر عملي�ات الرسق�ات األمريكية يف
نهب الث�روات الس�ورية وخصوصا ً النفط
والحب�وب بش�كل يوم�ي وتح�ت حماي�ة
ّ
تسهل عمليات دخول
ميليشيا «قسد» التي
ً
وخروج املستعمر الذي يقوم يوما بعد يوم
بعمليات الرسقة العلنية.
ونظ�را ً ملا تقوم به «قس�د» بدع�م أمريكي
نفذ أبناء مدينة القامشلي السورية وقفة
وطني�ة احتجاجي�ة يف ح�ي ط�ي الي�وم
رفضا ً ملمارس�ات ميليش�يا «قسد» الرامية
للتضيي�ق على األه�ايل ومحارصته�م يف
أحيائهم ومنع دخول امل�واد الغذائية إليهم
أو نقل الح�االت اإلس�عافية الحرجة األمر
الذي يهدد بأزمة إنسانية.

المراقب العراقي /متابعة...

قال وزي�ر الخارجي�ة االيرانية محمد ج�واد ظريف ،الثالث�اء ،إنه ال
يكفي أن تعود الواليات املتحدة إىل االتفاق النووي يف الوضع الحايل.
وذك�ر ظري�ف خلال مقابلة م�ع موقع املرش�د اإليران�ي أن “خالل
الس�نوات األرب�ع املاضية ح�اول الرئيس األمريكي دونال�د ترامب أن
يفرغ االتفاق النووي من محتواه وفرض عقوبات س�تظل سارية إذا
ما عادت الواليات املتحدة إىل االتفاق النووي“.
وأض�اف انه “يجب عىل الواليات املتح�دة أوالً أن تفي بالتزاماتها ،ثم
تصبح قضية عودة الواليات املتحدة إىل االتفاق النووي قضية ثانوية،
القضية الرئيسية هي تطبيع عالقاتنا االقتصادية مع بقية الدول“.
كذل�ك ،أوض�ح أن ما يري�ده قائد الث�ورة واملس�ؤولون واملفاوضون
ه�و رفع العقوبات ،ث�م يتم النظر بقضية دخول اميركا إىل االتفاق
النووي.

الموقع اإللكتروني
للخارجية األميركية يعلن انتهاء
والية ترامب!

وتح�ارص «قس�د» ح�ي طي وح�ي حلكو
يف مدين�ة القامشلي وتمن�ع إدخ�ال املواد
الغذائي�ة إىل أه�ايل الح�ي به�دف الضغط
عليه�م للرض�وخ ملمارس�ات امليليش�يا
اإلجرامية.
كم�ا ج�دد املش�اركون رفضه�م لالحتالل
الرتكي الذي يحتل األرض وينهب املحاصيل
الزراعي�ة ويحرق األرايض ويعتدي بش�كل
يوم�ي مع مرتزقت�ه اإلرهابيني عىل األهايل
اآلمنين يف منازله�م وقراه�م إضاف�ة إىل
اس�تهدافهم البني�ة التحتي�ة واملراف�ق
الخدمية وال سيما محطات املياه والكهرباء
ما ي�ؤدي اىل خروجها م�ن الخدمة لفرتات
طويلة.
وليس جديدا ً على أمريكا رسقة املحاصيل
الس�ورية واالنتق�ام من الس�وريني ،ففي
وقت س�ابق أقدمت طائرات تابعة للجيش
األمريك�ي عىل إحراق مئ�ات الدونمات من
حقول القمح والشعري عرب رميها «بالونات
حرارية» فوق األرايض الزراعية يف خمس�ة
قرى بري�ف بلدتي تل ب�راك والهول جنوب
رشقي الحسكة السورية
وق�ال تقرير ملوق�ع «إنرتناش�ونال بزنس

تايم�ز» اإلخب�اري األمريك�ي ،إن مجموع
املساحات التي أحرقتها القوات األمريكية،
ي�وم  17مايو ،تج�اوزت ال�ـ 300هكتار،
تتوزع عىل أرياف حلب والرقة والحسكة.
وما قامت به واش�نطن يع�د خرقا واضحا
للقان�ون ال�دويل ،وجريم�ة إتلاف متعمد
للإرضار باألم�ن الغذائ�ي الس�وري ،ومع
ذل�ك ال أحد يجرأ أن يتحرك أو يقف يف وجه
أمريكا يف املحافل الدولية.
هذا اإلتلاف اإلجرامي ملحص�ول مهم جدا
لتحقي�ق األم�ن الغذائ�ي يدخ�ل يف إط�ار
حرب الحصار االقتص�ادي والتجويع التي
تمارس�ها أمري�كا ضد الش�عب الس�وري،
ودولت�ه به�دف تطويع�ه سياس�يا ً لإلرادة
األمريكي�ة ،أو محاول�ة تغيير حكومت�ه
الوطني�ة عبر الضغط االقتص�ادي بعد أن
فشل العدوان اإلرهابي والعدوان املبارش يف
تحقيق هذا الهدف.
تكت�ف واش�نطن بح�رق املحاصي�ل
ول�م
ِ
ورسقته�ا ،ب�ل عم�دت اىل تطبي�ق قانون
«قيصر» الذي يصعد اإلج�راءات القرسية
أحادي�ة الجانب غري املرشوع�ة دوليا ً تجاه
الدولة والشعب السوريني؟.

واله�دف الثان�ي م�ن ح�رق املحاصي�ل
ه�و إفق�ار أصح�اب األرض من الس�كان
املحليين وإجبارهم تحت ضغ�ط الحاجة
والفاق�ة على العمل م�ع ق�وات االحتالل
األمريكي والرتكي وإلرغامهم عىل املوافقة
على إرس�ال أبنائه�م للقت�ال يف صف�وف
املجموعات اإلرهابية التي تدعمها وخاصة
يف ظ�ل تنام�ي الرف�ض الش�عبي لوج�ود
قوات االحتالل ومرتزقت�ه يف املنطقة حيث
اعرتض�وا خلال األش�هر القليل�ة املاضية
عشرات امل�رات آلي�ات ومدرع�ات لقوات
االحتلال األمريكي وتص�دوا لها وأجربوها
عىل العودة إىل قواعدها غري الرشعية.
ورسق�ت أمري�كا ايض�ا ً البذور الس�ورية،
ألن زراعته�ا تعان�ي ع�دة مصاع�ب خالل
الس�نوات األخرية ،ج�راء انتش�ار أمراض
تصي�ب النباتات وارتف�اع درجة الحرارة يف
الوسط الغربي للبالد ملا بني درجة ودرجتني
فهرنهايت ،وهو رقم يفوق املعدل الطبيعي
للقرن العرشي�ن ،كما أن املدة الفاصلة بني
هطل األمطار تزداد تباعدا .وسعى العلماء
إىل إيج�اد بدائل طبيعي�ة غري مرضة إلنقاذ
املحاصي�ل األمريكي�ة م�ن تبع�ات التغري

نهاية دموية الشتباك مسلح بين الشرطة وعصابة مخدرات
المراقب العراقي /متابعة...

ُقت�ل  10أش�خاص ،م�ن بينه�م
رشط�ي ،يف مكس�يكو يف اش�تباك
بالسلاح الناري ببل�دة “فياغران”
بوالي�ة “غواناخواتو” بني الرشطة
وعنارص تابعة لعصابة “خاليسكو
ني�و جينرييش�ن” املحلي�ة لتجارة
املخدرات.
وحسب صحيفة “الفينانسياريو”
املحلي�ة ،نقلا ع�ن دوائ�ر األم�ن،
انطل�ق االش�تباك املس�لح عندم�ا
أطلِق�ت النيران من عدة س�يارات
تابع�ة لعصاب�ة “خاليس�كو”
باتج�اه رج�ال الرشط�ة بالق�رب

م�ن ح�ي “س�انتا روزا دي ليم�ا”
ال�ذي ُيعتبر مرك�ز قي�ادة كارتل
املخدرات املذكور .وانتهى االشتباك

بإصاب�ة رشطي بج�روح خطرية،
لفظ أنفاس�ه األخرية عىل إثرها يف
املستش�فى ،فيما ُق ِت�ل  9من أفراد

العصاب�ة ،كما ُ
اعتقل  3أ ِش�خاص
مش�بوهني ،وتم�ت الس�يطرة عىل
متفجرات وأس�لحة نارية وعربات
تعود للعصابة خالل العملية.
وتج�در اإلش�ارة إىل أن عصاب�ة
“خاليسكو” ،التي توصف بشديدة
العنفَ ،
تعترب الجناح املسلح لكارتل
ُ
“س�ينالوَا” .وصنف�ت واش�نطن
“املان ُ
ْ
تش�و” يف آذار 2020
قائ َده�ا
عىل رأس قائمة املجرمني املطلوبني
يف الواليات املتحدة األمريكية األكثر
خط�را ،م�ع عرض مكاف�أة بـ 10
ماليني دوالر لكل من يأتيها برأس�ه
أو يساعدها عىل القبض عليه.

وزير الصحة البريطاني :نمر بأسوأ وضع وبائي منذ بدء الجائحة
المراقب العراقي /متابعة...

وص�ف وزي�ر الصح�ة الربيطان�ي ،الوض�ع
الوبائي الحايل يف بالده بأنه “األس�وأ” ،منذ بدء
جائحة كورونا.
وق�ال الوزي�ر الربيطاني إن  32,294ش�خصا
أدخل�وا املستش�فيات ،مضيف�ا “أننا يف أس�وأ

مرحل�ة م�ن الجائح�ة” .يف أعق�اب كش�ف
بريطاني�ا ع�ن السلالة الجدي�دة املتح�ورة
للفريوس ،والتي تعد أرسع تفش�يا من الوضع
السابق.
وكان�ت بريطاني�ا أعلنت تطبي�ق ثالث إغالق
ش�امل ،لكامل البالد ،ملواجهة الفريوس والحد

م�ن التفشي الرسي�ع ،وكش�فت أن أكثر من
مليون ومئة ألف بريطاني ،أصيبوا بالفريوس
خالل األسبوع املايض.
وحت�ى اللحظ�ة بلغ�ت الحصيل�ة اإلجمالي�ة
إلصابات فريوس كورونا يف بريطانيا ،أكثر من
 3ماليني إصابة.

انكسار زحف مكثف لقوى العدوان السعودي في الحديدة
المراقب العراقي /متابعة...

كسرت ق�وات الجي�ش اليمن�ي واللج�ان
الش�عبية ،الثالث�اء ،زحف�ا واس�عا لق�وى
الع�دوان واملرتزق�ة يف مديري�ة حي�س
بمحافظة الحديدة.
وق�ال مص�در عس�كري يمن�ي أن “ق�وى
العدوان نفذت زحف�ا جنوب مديرية حيس
س�انده قصف مكثف بأكث�ر من  40قذيفة
واستمر لس�اعتني” ،مؤكدا أن “املجاهدين

تمكنوا بعون الله م�ن كرس الزحف وتكبيد
العدو خسائر فادحة يف األرواح والعتاد دون
أن يتمكنوا من إحراز أي تقدم“.
ولف�ت املص�در إىل أن زح�ف املرتزق�ة يعد
خرقا فاضحا التفاق الس�ويد ووقف إطالق
النار يف الحدي�دة” ،مبينا أن “قوات الجيش
واللج�ان الش�عبية يف أت�م الجهوزية لقلب
الطاول�ة عىل الع�دو يف الس�احل الغربي يف
حال قررت القيادة ذلك.

املناخي واألمراض التي تنخر النبات ،وبعد
بحث طويل ،جاء الحل من سوريا.
وتس�تمد الب�ذور الس�ورية قوته�ا مم�ا
اكتس�بته من جينات ذكي�ة راكمتها آلالف
الس�نني ،األمر الذي س�يجعلها حالً مثاليا ً
ملجابهة الحشرات التي تفت�ك باملحاصيل
األمريكية.
ويف الخت�ام؛ م�ا تق�وم به واش�نطن يأتي
يف س�ياق الح�رب اإلرهابي�ة واالقتصادية
األمريكية والغربية ضد الش�عب الس�وري
وهي مخطط أمريكي معد مسبقا ً وبأوامر
مب�ارشة م�ن الرئي�س األمريك�ي دونال�د
ترامب ،ويف موازاة ذلك تعمد قوات االحتالل
الرتكي ومرتزقت�ه إىل رسقة املحاصيل عرب
الضغط عىل األهايل لبيعها بأرخص األثمان
وتهريبه�ا إىل األرايض الرتكية حيث أدخلت
أم�س عددا ً من الحصادات إىل منطقة رأس
العني املحتلة بريف الحسكة الشمايل لرسقة
محاصي�ل الفالحني الزراعي�ة وتهريبها إىل
األرايض الرتكية وكذلك االس�تيالء عىل جزء
م�ن اإلنتاج بع�د تهديد الفالحين بإحراق
حقول القمح والش�عري يف ح�ال لم يمتثلوا
للضغوطات التي فرضت عليهم.

المراقب العراقي /متابعة...

أورد املوقع اإللكرتوني لوزارة الخارجية األمريكية بشكل سابق ألوانه أن
والية الرئيس دونالد ترامب ،انتهت االثنني ،ما أثار لغطا ً كبريا ً عىل وسائل
التواصل االجتماعي.
وج�اء يف صفحة السيرة الذاتية الرس�مية لرتامب ّ
أن “والي�ة دونالد ج.
ترامب انتهت يف  2021/1/11الساعة  ،″19:49قبل أن ُتحذف الصفحة
ّ
متصفحوها إىل رس�الة تفيد بحصول خطأ تقني ،علما ً ّ
أن املوقع
و ُيحال
ّ
اإللكرتوني للبيت األبيض لم يش�هد أي تعديل يف ما يتعلق بوالية الرئيس
أو هويته.ول�م تدل وزارة الخارجية عىل الفور بأي تعليق ر ّدا ً عىل س�ؤال
حول ما إذا الحادثة ناجمة عن عملية اخرتاق إلكرتوني أو خلل يف النظام.
ونق�ل موقع “بازفيد” عن دبلوماس�يَّني طلبا عدم كش�ف هويتيهماّ ،
أن
“موظفا ً غاضباً” يف وزارة الخارجية ع ّدل السيرة الذاتية للرئيس ولنائب
الرئي�سّ ،
وأن وزي�ر الخارجي�ة ماي�ك بومبيو طلب فت�ح تحقيق داخيل
لتحديد هوية الفاعل.
وم�ن املقرّر أن يؤدي جو بايدن القسَ �م الرئايس يف  20كانون الثاني عند
الظه�ر ( 17,00ت غ) بعدم�ا ف�از عىل ترام�ب يف انتخاب�ات الثالث من
ترشي�ن الثاني.ويطال�ب برملانيون ترامب بالتنحّ ي ،كم�ا يطالبون نائبه
مايك بن�س والحكومة بإقالته والكونغرس بإطالق إجراءات عزله بعدما
ّ
ح�ض منارصي�ن له على التوجّ �ه إىل الكابيت�ول لالحتجاج عىل جلس�ة
املصادقة عىل فوز بايدن بالرئاس�ة ،وقد اقتحم هؤالء الكونغرس وعاثوا
فيه خراباً.

أخبار من
الصحف
والمجالت
ً
مديرا لـ« »CIAمن خارج عالم التجسس
واشنطن بوست :بايدن يختار
المراقب العراقي /متابعة

ق�ال ديفي�د إغناطي�وس يف صحيف�ة «واش�نطن
بوست» ،إن الرئيس املنتخب جوزيف بايدن اختار
ويلي�ام ج�ي برين�ز ،الدبلوم�ايس الس�ابق ليتوىل
منصب مدير وكالة االس�تخبارات األمريكية (يس
آي إيه) خلفا للمديرة الحالية جينا هاسبل.
وق�ال إن برين�ز خ�دم يف اإلدارات الجمهوري�ة
والديمقراطي�ة ون�ال احرتام�ا يف داخ�ل أمري�كا
وخارجها حيث س�يتوىل وكالة تعرضت للرضبات
السيئة من الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف أن تس�مية برين�ز م�ن اإلدارة املقبلة هو

آخر القرارات الش�خصية ويظه�ر الكفاءات التي
تطب�ع فريق باي�دن املوكلة إليه مهمة السياس�ة
الخارجي�ة .فبرين�ز هو الع�ب من الداخ�ل؛ ذكي
ومتحفظ ويحب العمل الجماعي موال للمسؤولني
عنه وحتى عندما يكونون مخطئني كما اعرتف يف
مذكراته عام .2019
وم�ع أن�ه رج�ل دبلوم�ايس باملمارس�ة ولي�س
جاسوس�ا لكن�ه مث�ال كالس�يكي ع�ن «الرج�ل
الرم�ادي» مث�ل الرجال الذي�ن يعيش�ون يف عالم
االس�تخبارات .وعادة ما لعب دور املبعوث الرسي
وهو عن�وان مذكرات�ه «القن�اة الس�وداء» والذي

يشير يف ج�زء من�ه إىل دوره يف الوس�اطة الرسية
يف املحادث�ات األولي�ة م�ع إي�ران والتي ق�ادت إىل
االتفاقية النووية عام .2015
ويعتقد إغناطيوس أن برينز يعترب خيارا مناس�با
لوكال�ة تعمل من خلال الثقة الش�خصية .وكما
كت�ب قب�ل عامين تقريب�ا عندم�ا ق�دم مراجعة
ملذكرات�ه ،فبرينز «يعترب وبش�كل واس�ع أحس�ن
مس�ؤول يف الخدمات الخارجية يف جيله» ،وقائمة
املرشفني عليه يف الس�لك الدبلومايس تضم جيمس
بيك�ر الذي عم�ل وزيرا لخارجية ج�ورج هريبرت
بوش يف السنوات األخرية للحرب الباردة.

تقرير :ترامب يعترف بمسؤوليته عن أحداث الكونغرس في محادثة خاصة
المراقب العراقي /بغداد...

كش�ف تقري�ر نشره موق�ع قن�اة
«يس ب�ي أس ني�وز» ،الثالث�اء ،ان
الرئي�س االمريك�ي املنتهي�ة واليته
دونال�د ترامب اعرتف بان�ه يتحمل
املس�ؤولية ول�و جزئيا عم�ا حصل
م�ن ش�غب يف مبنى الكابيت�ول يوم
االربعاء املايض .
وذك�ر التقرير ان ”هذا االعرتاف من
ترام�ب ج�اء يف مكامل�ة خاصة مع
زعي�م االقلية يف مجل�س النواب من
الح�زب الجمهوري كيف�ن مكارثي

الذي كش�ف عن املحادثة ونقلها اىل
بقية زمالئه من الجمهوريني “.
واضاف ان ” العديد من الجمهوريني
اك�دوا هذه التفاصي�ل ،حيث جاءت
املكامل�ة بين الرئي�س وأكبر عضو
جمهوري يف مجلس النواب يف نفس
اليوم الذي التق�ى فيه ترامب وج ًها
لوج�ه يف املكتب البيضاوي مع نائب
الرئيس بنس ألول مرة منذ الحصار
املمي�ت  ،حي�ث ُس�مع املتظاهرون
وه�م يهتف�ون باملطالب�ة “بش�نق
مايك بنس”.

وتاب�ع أن ” التواص�ل يأت�ي بين
الجمهوريني يف الوقت الذي يس�تعد
في�ه مجل�س الن�واب االمريك�ي
للتصويت ه�ذا اليوم عىل قرار يدعو
بنس إىل اس�تخدام التعديل الخامس
والعرشين مع مجلس الوزراء إلقالة
الرئيس من منصبه”.
وواصل أنه ” إذا لم يفعل مايك بنس
والحكوم�ة ذل�ك  ،فم�ن املتوقع أن
يصوت مجلس الن�واب يوم األربعاء
عىل فق�رة لعزل ترام�ب  ،وتحميله
مس�ؤولية تحريض الغوغ�اء الذين

هاجموا مبنى الكابيتول  ،مما أسفر
عن مقتل خمسة أشخاص”.
واش�ار زعيم االقلية كيفن مكارثي
اىل أن ” مؤتم�را بين الحزبين
الجمهوري والديمقراطي س�ينعقد
للتوصي�ة باجراءات جديدة للتصدي
ألعمال الش�غب يف مبنى الكابيتول ،
بما يف ذلك إنش�اء لجنة من الحزبني
لدراس�ة الهج�وم وإصلاح قان�ون
العد االنتخابي لعام  1887وصياغة
ترشي�ع “لتعزي�ز ثق�ة الناخبني يف
االنتخابات الفيدرالية املستقبلية”.

آراء
ً
مؤيدا لإلرهاب!!
عدم رضوخ المسؤول لألمريكان يجعله
صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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القرار الصادر عن وزارة الخزانة األمريكية بوضع اسم الصديق فالح الفياض في قائمة األشخاص المتهمين باالرهاب والمشمولين بالعقوبات األمريكية
ً
سافرا على الدولة العراقية  ،وجاء توقيته في أواخر أيام حكومة ترامب الراعية لالرهاب ،فدونالد هو ذاته أبرز محرّض
يعتبر سابقة خطيرة ،و اعتدا ّء
على الشغب والتمرد ،حتى ضد الكونغرس االمريكي ،مما أدى الى وقوع القتل و الفوضى في داخل امريكا و خارجها.
ولي�س دفاعا ً عن الفياض؛ إنما ال بد من
مدعما ً
ّ
القول إن القرار املذك�ور لم يكن
َ
مس�ندا ً بمس�تندات
بأدل�ة قانونية ،وال
مقبول�ة قضائياً ،وال ه�و قرار منطقي،
وليس له أساس من الصحة .
والغري�ب أنه ج�اء بعد الحك�م الصادر
عن ق�ايض محكم�ة الرصافة الش�جاع
بجلب القاتل الفاشل ترامب اىل املحكمة
يف العراق عرب االنرتب�ول لغرض تقديمه
للمحاكم�ة و إن�زال العقاب الع�ادل به،
بعد اعرتافه العلني عرب شاشات التلفزة
و تغريدات تويرت بأنه هو الذي أمر بقتل
املواطن العراقي جمال جعفر آل إبراهيم
و املواط�ن االيران�ي قاس�م س�ليماني،
وس�تة من رفاقهما يف  3كان�ون الثاني
 2020و كان�وا خارجني للت� ّو من مطار
بغداد الدويل املدني بسيارتني مدنيتني ،و
بمالبس مدني�ة ،و كانوا يف مهمة مدنية
،يف دول�ة مس�تقلة ذات س�يادة  ،مم�ا
يستدعي جلب القاتل الغادر وتقديمه اىل
املحاكمة .
والعجيب حقا ً ان أيا ً من الرؤساء الثالثة
[رئي�س الجمهوري�ة ،ورئي�س الوزراء،
ورئي�س مجل�س الن�واب] ل�م يص�در
عن�ه أي رد فع�ل أو موق�ف مدافع ،عن
ش�خص يجتم�ع معه�م عدة م�رات يف
األسبوع، ،و اليوم انعقد اجتماع رسمي
بين�ه وبين رئي�س الجمهوري�ة ،وهو

رئي�س هي�أة رس�مية عس�كرية تابعة
للقيادة العامة للقوات املس�لحة ،و هذه
الهي�أة لم تتدخل بتاتا ً يف احداث س�احة
التحري�ر و املطعم الرتكي و املحافظات،
و لوكان�ت ق�د تدخلت ألنه�ت كل يشء
خلال يوم أو بعض ي�وم ،بل كان الكثري
م�ن املؤمنني يعتب�ون عىل ه�ذه الهيأة،
ويعتربون عدم تدخلها يف احداث س�احة
التحري�ر قد ش�جع البلطجية والش�واذ
والعصاب�ات الخارج�ة ع�ن القان�ون
واللصوص واصحاب الس�وابق الجنائية
ُ
وق ّط�اع الط�رق ،على ممارس�ة القتل
والتمثيل باملواطنني ،وإث�ارة القالقل ،و
س�لب األمن ،وقطع الطرق�ات و رسقة
املحلات ،و تعطي�ل الجامع�ات ،وغل�ق
امل�دارس وحرم�ان الطلاب والطالبات
من الدراسة ،ورضب االقتصاد الوطني،
وممارس�ة الرذيل�ة و االعم�ال املنافي�ة
للشرف و العف�ة يف السرادق ،و الخيم
و املطع�م ،م�ع الفاس�دات و الباغي�ات
و الش�واذ ،طيل�ة  11ش�هراً ،مم�ا
ألح�ق ارضارا ً فادح�ة وخس�ائر كبيرة
ّ
وحط�م االقتص�اد
بالش�عب العراق�ي،
ّ
وأرض بمصالح الناس ،وعرقل
الوطن�ي،
دراس�ة أبنائه�م  ،وكل هذه املمارس�ات
الفوضوي�ة و اعمال الش�غب والبلطجة
تطلق عليه�ا وزارة الخزانة األمريكية و
أذناب سفارتها بأنها «احتجاج سلمي!!
و تحقيق العدالة !!

إص�دار القض�اء العراق�ي مذك�رة القاء
قب�ض بح�ق الرئي�س األمريك�ي دونالد
ترام�ب  -وإن كان متأخ�رًا  -لجريمت�ه
املتمثل�ة باغتي�ال قائ�دي النصر ،نائب
رئي�س هيئة الحش�د الش�عبي الش�هيد
الح�اج ابو مهدي املهن�دس ،وقائد فيلق
القدس الش�هيد اللواء قاس�م سليماني،
كان خط�وة يف االتج�اه الصحي�ح م�ن
أج�ل العمل على ع�دم التفري�ط بدماء
وأرواح الناس الرشف�اء املضحني ،وعدم
التفري�ط بالس�يادة الوطني�ة والس�عي
الجاد الستعادتها بصورة حقيقية كاملة
من خالل طرد املحتل وانهاء كل مظاهر
التواجد األجنبي املرفوض يف البالد.
ه�ذا كان مضمون مجم�ل ردود األفعال

العراقي�ة على الصعيدي�ن الش�عبي
والس�يايس بعدم�ا أص�در الق�ايض يف
محكم�ة تحقي�ق الك�رادة حي�در عب�د
الكري�م ن�ارص يف الس�ابع م�ن الش�هر
الجاري مذكرة قب�ض بحق ترامب ،فقد
وصف ساس�ة وأصحاب رأي ومواطنون
عادي�ون ،ق�رار القض�اء العراق�ي ،بأنه
«يمث�ل انتصارًا الرادة الجماهري املليونية
الت�ي تظاه�رت يف بغداد ي�وم الثالث من
كان�ون الثان�ي ،وطالبت بتجري�م ادارة
ترامب ومحاس�بة القتل�ة ،بجانب تنفيذ
قرار الس�لطة الترشيعي�ة بإنهاء تواجد
القوات االجنبية».
وبالفع�ل ،يمث�ل تحري�ك مل�ف جريمة
مطار بغ�داد ال�دويل مطل ًب�ا جماهري ًيا،
ً
واستحقاقا وطن ًيا ،ينبغي أن تضطلع به

بقلم:د.رعدهادي جبارة

و امللفت للنظر أن الفياض نفسه سبق
و أن زار أمري�كا الع�ام امل�ايض ،زي�ارة
رس�مية ،و لم تعتربه واشنطن مشجعا ً
لالرهاب! فما عدا مما بدا؟؟!!
و ه�ل عندم�ا يرفض مس�ؤول عراقي
الرك�وع والرض�وخ لالمري�كان يغ�دو
ارهابياً؟؟
ويف الحقيق�ة أنني ال تربطني به س�وى
عالقة صداقة قديمة؛ توقفت أو تباطأت
ُ
امتنعت عن التواصل معه ،حينما
عندما
توىل مناصب رس�مية يف بغداد ،فلم أش�أ
ُ
توكل�ت عىل الله
التواص�ل مع�ه  ،ألنني
فقط ،وال أحتاج إال إليه يف الدنيا واآلخرة،
ولم أطم�ع بأي منصب أو مغنم منه وال
م�ن غريه كب�ار املس�ؤولني والزعماء يف
بغداد و املحافظات ،الذين كانوا زمالء أو
ُ
وجدت من الالزم و
أصدقاء يل ،ومع ذلك
الرضوري أن أسجّ ل هذه املالحظات،لله
ويف الله.
وال ش�ك ان ق�رار وزارة الخزان�ة
األمريكية ضد الفياض يكشف التدخالت
الس�افرة يف شؤون العراق_ خالفا ً مليثاق
األم�م املتح�دة _ ويعد اعت�دا ًء ظاملا ً عىل
ش�خصية وطنية ،بل على كرامة الدولة
العراقية ،و هذا القرار س�يخدم الفياض
انتخابيا ً .
وص�دق الل�ه اذ قال ج�ل ثن�اؤه{ :وَلَ ْن
َت�ر ىَْض َع ْن َ
�ك الْ َي ُهو ُد وَال َّ
الن َ
ص�ارَى َح َّتى
َت َّت ِب َع مِ لَّ َت ُهمْ}.

تجريم ترامب  ..النهاية األسوأ
بقلم /عادل الجبوري

مختلف الجهات ،بدءا من القضاء ،مرورًا
باملفاص�ل الحكومي�ة املعنية ،ووس�ائل
االعلام والنخ�ب املجتمعي�ة املختلف�ة
وال�رأي العام ،وال ش�ك أن خطوة اصدار
مذك�رة الق�اء قبض بحق ترام�ب ،تمثل
بداي�ة الطريق ،فال بد أن تتبعها خطوات
أخ�رى ،حتى يت�م تفعيله�ا عمل ًيا وعدم
حرصه�ا بالبع�د االعالم�ي والس�يايس
الداخلي ،وذل�ك م�ن خلال العم�ل عىل
ارشاك الرشط�ة الدولي�ة (االنرتب�ول) يف
ً
مضافا اليه�ا منظمة األمم املتحدة
ذلك،
ومفصله�ا التنفي�ذي املتمث�ل بمجل�س
األم�ن ال�دويل ،اىل جان�ب منظم�ة العدل
الدولي�ة واملنظمات الدولي�ة املتخصصة
بالقضاي�ا القانوني�ة والحقوقية .فضلاً
ع�ن ذل�ك ،ف�إن التنس�يق والتع�اون

والتواصل مع الجان�ب االيراني باعتباره
معن ًي�ا بالجريم�ة ،يفترض أن يحظ�ى
باالهتم�ام املطل�وب ،ألن�ه يمك�ن أن
يفضي اىل جمع وترتي�ب األدلة والوثائق
واملستندات الجرمية.
وال ش�ك أن تجري�م ترام�ب باغتي�ال
الق�ادة الش�هداء ،ه�و ن�زر يسير م�ن
سلس�لة جرائ�م كثرية وكبيرة اقرتفتها
ادارته يف العراق وس�وريا واليمن ولبنان
واي�ران وغريه�ا م�ن الدول ،ل�م تقترص
عىل الع�دوان العس�كري ،وانم�ا امتدت
اىل مح�ارصة وتجوي�ع الش�عوب ،وهذه
تس�تحق انزال أقىص وأقسى العقوبات
بحقه.
ق�د ينظ�ر اىل اص�دار مذك�رة قبض من
قبل احدى املحاكم العراقية ،بحق رئيس

الوالي�ات املتح�دة االمريكي�ة على أنه�ا
خطوة رمزية من الصعب -ان لم يكن من
املستحيل_ تفعيلها عمليا وهي ال تتعدى
يف تأثريها البعد االعالمي والسيايس.
ربما كان ذلك صحيحا ،بيد أنه من الخطأ
التقليل من أهمية هذه الخطوة ودالالتها
ً
خصوصا
املعنوية والنفسية والسياسية،
انها جاءت يف وقت يعيش الرئيس ترامب
فيه أس�وأ وأصعب أيامه ،فهو من جانب
مني بخس�ارة كبرية يف س�باق الرئاس�ة
أمام منافس�ه الديمقراطي ج�و بايدن،
واألنك�ى م�ن ذل�ك ،ل�م يك�ن مس�تع ًدا
لتقبل الهزيمة وبق�ي مرصّ ا عىل أنه هو
الفائ�ز ،وأن عملي�ات التزوي�ر هي التي
قلب�ت النتائ�ج لصال�ح خصم�ه ،لي�س
ه�ذا فحس�ب ،بل إن�ه ح�رض املجاميع

الفوضوي�ة املتطرف�ة املدعوم�ة من�ه
والداعمة له اىل اقتحام مبنى الكونجرس
الفش�ال جلس�ة املصادقة على تنصيب
ً
رئيسا للواليات املتحدة االمريكية.
بايدن
لكن ،لو ل�م تكن مذك�رة القبض مؤثرة
وتنط�وي على أبع�اد ودالالت مهمة ،ملا
أثارت ردود أفعال غاضبة ومستاءة لدى
بعض األوساط القريبة من ترامب ،فضلاً
عن وسائل االعالم ،أو تلك التي رأت فيها
أنها موجه�ة ضد الوالي�ات املتحدة أكثر
مما هي موجهة ضد ترامب كشخص.
وي�درك ترام�ب جي� ًدا ،أن خس�ارته يف
االنتخابات ال تعني فقط مغادرته للبيت
االبي�ض ،وانما س�وف تدخل�ه يف متاهة
الدع�اوى القضائي�ة الكثيرة ،وربم�ا
تلق�ي ب�ه خل�ف القضبان ،يف ح�ال قرر

مرة جديدة ُتخترق السيادة العراقية من أوسع األبواب
بقلم /محمد كاظم خضير

ّ
إن العقوب�ات التي فرضتها وزارة الخزانة األمريكية عىل
نواب وش�خصيات ينتمون إىل الحشد الشعبي واملقاومة
وآخره الحاج فالح الفياض ،ليست هي األوىل ولن تكون
األخريةّ .
ألن الوالي�ات املتحدة تهدف من هذه اإلجراءات،
إىل ممارس�ة املزي�د من الضغوط عىل الع�راق وحكومته
 ،لحمل�ه عىل اإلذع�ان والرضوخ للسياس�ات األمريكية
حي�ال املنطق�ة ،وحيال�ه بال�ذات ،وتحمي�ل الحكوم�ة
العراقية يف ما بعد املس�ؤولية ع�ن التبعات الناجمة عن
ه�ذه العقوب�ات ،وع�ن ّ
تقصير من جانبه�ا يف حال
أي
ٍ
عدم التج�اوب مع املطالب األمريكي�ة ،لجهة العمل عىل
تجريد الحشد الشعبي من سالحها  ،وفق ما يريده العدو
ّ
ويصر علي�ه وترغبه واش�نطن .وكذلك صفق�ة القرن
ورفض العراق لها ،وعدم انخراطه يف مش�اريع التطبيع
م�ع العدو ،ورفضه املطلق لبق�اء القوات االمريكية عىل
أرض�ه ،واس�تحالة تجاوبه م�ع السياس�ات األمريكية
فريق س�يايس ،هو ركن أس�ايس يف
الرامي�ة إىل اخت�زال
ٍ
الحي�اة السياس�ية العراقي�ة  ،يتمت�ع بقاعدة ش�عبية
واس�عة ع ّززت حضوره ،ووجوده وفعاليته عىل الساحة
العراقي�ه كلها ،ال س�يما داخل املجل�س الربملاني وداخل
الحكوم�ة ،وأيض�ا ً دوره املتميّ�ز املق�اوم يف الدف�اع عن
وجود العراق وسيادته وأمنه واستقراره ،وتحرير أرضه
والتزامه بقضية العرب املركزية ودعمه لها.
م�ا كانت العقوب�ات األمريكية ُ
لتفرض على العراق لوال
معرف�ة واش�نطن ّ
أن املقاومة يف العراق  ،تش�كل عقبة
رئيس�ة يف وجه سياس�اتها الرامية إىل ترويض العراق ،
وضمّ�ه إىل معس�كر التطبيع مع إرسائي�ل  ،وحمله عىل
اإلذع�ان لسلام األم�ر الواق�ع الذي ترس�مه واش�نطن
وحلفاؤها يف املنطقة.
ّ
إن العقوبات األمريكي�ة ْ
وإن ُغلِّفت بحجج واهية تفتقد
للصدقية ،هي عقوبات سياس�ية رصف�ة تعوّدت عليها
دول عدي�دة يف العال�م ،عان�ت م�ا عانت�ه من اس�تبداد
وتعسّ �ف الق�رارات األمريكي�ة حياله�ا .وم�ا العقوبات
الت�ي ُفرض�ت بحق فالح الفي�اض  ،إال لتش�كل انتهاكا ً
س�افرا ً لس�يادة الع�راق واعت�دا ًء صارخ�ا ً على الحياة
الديمقراطي�ة فيه ،وعىل كرامة العراقيني ّ
بكل أطيافهم.
عقوباتٍ تجسّ د العنجهية والصلف والتسلط واالستبداد
للسياسات األمريكية املستمرة التي لم تتوقف أبداً.
ّ
إن الوالي�ات املتح�دة التي دعمت عىل م�دار عقود أعتى
الديكتاتوري�ات يف العال�م ،وأطاح�ت برؤس�اء وحكام،

ّ
ورع�ت أنظم�ة فاس�دة عنرصي�ة،
وغط�ت حكوم�اتٍ
ً
رجعي�ة ،وأش�علت اضطراب�ات وحروب�ا يف الق�ارات
الخم�س ،وفكك�ت دوالً ،وس�اندت ح�ركاتٍ انفصالية،
وأجّ جت حروبا ً أهلية ،وكانت بأجهزة استخباراتها وراء
العدي�د من االنقالبات على األنظمة الوطني�ة املعارضة
لسياس�اتها والرافض�ة للدخ�ول يف فلكه�ا ،تري�د م�ن
الحكومة العراق اليوم تح�ت الضغط والتهديد والوعيد،
والتلوي�ح بالعقوبات تل�و العقوبات ،أن تخنق الحش�د
الش�عبي وتطوّقه ،وتن�زع عنها ّ
كل أس�باب القوة التي
تستند إليها.
بعد فش�ل ّ
كل السياس�ات املعادية التي اتبعتها الواليات
املتحدة خالل السنوات املاضية حيال املقاومة يف العراق
 ،وإنفاقه�ا مئ�ات املاليين من ال�دوالرات عىل تش�ويه
سمعتها ،وش�يطنتها ،لجأت واشنطن إىل اتخاذ سلسلة
من اإلجراءات ،تضع قادة املقاومه بجناحيه العس�كري
والس�يايس على الئح�ة اإلره�اب ،وتالح�ق العدي�د من
عن�ارصه .إال ّ
أن ه�ذه اإلج�راءات ل�م تفلح ول�م تحقق
لواش�نطن غايته�ا ،ما دفعها إىل تصعي�د العقوبات عىل

الحش�د الش�عبي التي من خاللها تري�د وضع الحكومة
العراقية وجه�ا ً لوجه يف مواجهة املقاومة وهي تمارس
عليها وعىل وقادة املقاوم�ه املزيد من الضغوط والقيود
الت�ي ُترهق الحكوم�ه العراقية  ،وتض�ع الحكومة بعد
م�أزق حرج تج�اه العراقي  ،تدفعه�ا إىل تحميل
ذلك يف
ٍ
الحشد الش�عبي يف ما بعد املس�ؤولية عن الذي يحصل،
وكذل�ك تبعات وتداعيات العقوبات األمريكية املفروضة
عىل قادة املقاومه . .
ّ
إن القيادات السياس�ية والحزبية والفعاليات والهيئات
الش�عبية أمام مسؤولية تاريخية ،ال يمكن التفريط بها
أو تجاهلها .فاملس�ألة ال ترتبط بفالح الفياض والحشد
الش�عبي فقط ،وإنما ترتبط أيضا ً بمصير العراقيني ،
ّ
فريق
كل العراقيين دون اس�تثناء .فاالنقض�اض على
ٍ
ما ال س�يما فري�ق املقاومة ،هو انقض�اض عىل الوطن
كلهّ ،
ألن مواقف العراقيني ونضال املقاومني وقضاياهم
غير منفصلة عن القضايا املرتبط�ة بالعراق واملنطقة.
إذ ال يس�تطيع العراق أن يقف موق�ف الالمبايل حيالها،
أو الداع�م للمش�اريع الخارجي�ة املش�بوهة ،خاص�ة

عندما تكون املس�ائل الجوهرية ترتبط بس�يادة العراق
واس�تقراره وأمنه ثرواته ووحدة ش�عبه .إنها مسؤولية
الجميع دون اس�تثناء .فما تريده واشنطن هو أن تكون
املقاومة ،والحشد الشعبي  ،كبش فداء للحلف األمريكي
اإلرسائيلي وأتباع�ه يف املنطق�ة ،بغية تمرير سياس�ات
ترام�ب فيها ،وبال�ذات صفقة الق�رنْ ،
وإن جاءت هذه
السياس�ات عىل حساب ش�عوب املنطقة كلها ،ال سيما
عىل حساب سيادة وأرض وشعب العراق .
نقول ه�ذا ليس دفاع�ا ً عن فال�ح الفي�اض واملقاومة،
فاملقاوم�ة التي ناضل�ت وح�رّرت أرض وطنها ومرّغت
أنف العدو داعش  ،تستطيع أن تدافع عن نفسها ،وإنما
نقول ذلك دفاعا ً عن مس�تقبل العراق ومصالحه وصوْنا ً
لس�يادته وحرية ق�راره ،وتعزيزا ً لوحدة ش�عبه ،ووفا ًء
لشهداء الوطن الذين دافعوا عنه ،وحرّروا جنوبه ،حيث
دماؤهم الزكية لم تجف عىل أرضه بعد.
إنه�ا وقف�ة ّ
كل العراقيني يف وجه اإلره�اب الذي تقوده
ً
حكومة وشعباً.
وتمارس�ه اإلدارة األمريكية بحق العراق
فالرض�وخ لالبت�زاز والعقوب�ات ،والتباي�ن يف وجه�ات
النظ�ر ،واللعب على حبال السياس�ة الداخلية ،وتحميل
لط�رف م�ا ،وإيج�اد التربي�رات املش�بوهة
املس�ؤولية
ٍ
للعقوبات ،سيؤ ّدي إىل رضب النسيج الوطني يف الصميم،
وإىل إيجاد انقس�ام داخيل خطري يراهن عليه املرتبّصون
بالعراق  ،نحن بغنى عنهّ .
ألن االنقسام سيجلب الويالت
للبالد و ُيدخلها يف نفق مجهول.
ّ
إن املوق�ف العراقي ضد عقوبات على الفياض يجب أن
حص�ن ويك�ون واحدا ً موح�دا ً ال غبار علي�ه ،رِّ
ُي ّ
يعب عن
مصلحة وطن ومستقبل ش�عبه ،وعن مسؤولي ٍة وطني ٍة
عالية قبل ّ
كل يشء ،دون الدخول يف متاهات األخذ والر ّد،
وتبادل االتهامات والسجاالت العقيمة ،وتحميل قرارات
العقوب�ات لجه ٍة ما وتضيي�ع البوصل�ة .فالجميع عىل
مركب واحد .وهنا تكمن املس�ؤولية الكاملة حيث نعوّل
عىل حكمة املس�ؤولني يف التعاطي مع العقوبات الظاملة
آن إىل آخر،
الت�ي تواصل اإلدارة األمريكية يف اتخاذها من ٍ
ّ
تتوسع أكثر لتصبح أكثر إيالماً.
والتي من املتوقع لها أن
ّ
ُّ
خيار
ف�أي
املحك…
عىل
الي�وم
السياس�ية
كل األطي�اف
ٍ
قرار موحد ش�جاع يصون
يف
الوطن
خيار
أهو
أمامها؟!
ٍ
س�يادته ووح�دة ش�عبه؟! أم هو خيار تجّ ار السياس�ة
املفرّطني بمصالح الوطن يف بازار االبتزاز األمريكي؟!
هي األيام بيننا التي ستكشف النقاب الحقا ً عن املواقف
وحقائق األمور.

الديمقراطي�ون ومعه�م الجمهوري�ون
الناقم�ون على ترام�ب واملس�تاؤون
واملتضررون م�ن سياس�اته فت�ح كل
امللف�ات ،ال س�يما مل�ف اقتح�ام مبنى
الكابيت�ول وتعري�ض أم�ن واس�تقرار
الوالي�ات املتح�دة للخط�ر ،وإح�داث
انقس�امات سياس�ية ومجتمعية حادة
راحت آثاره�ا وتداعياتها تبرز وتتبلور
بوض�وح يومً �ا بع�د آخ�ر عبر املناب�ر
السياس�ية والش�ارع االمريك�ي ،ناهيك
ع�ن أن ترامب يواج�ه يف األي�ام األخرية
م�ن واليت�ه الرئاس�ية خط�ر عزله وفق
التعديل الخامس والعرشين من الدستور
االمريك�ي ،وه�ذا ل�و تحقق ،فس�يعني
أسوأ نهاية الس�وأ رئيس يف تاريخ القوة
العاملية االكرب.
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ّقمي كأه ِّم حام ٍل لل ّدعاي ِة ّ
السياس�يّ ِة
االجتماعي
والتواص ِل
العربي الر ّ
ّ
ّ
ْ
ّ
أفكار
إم�رار
ّ�ة على الس�واءِ؛ وق�د نجح�ت إىل ح ٍد بعي�دٍ؛ يف
واملذهبي ِ
ٍ
ِ
سياس� ّي ٍة؛ أو مذهبيّ� ٍة؛ وحجب أف�كار أخرى .وهي ْ
ُ
تكتس�ب أكث َر
إذ
ٍ
ِ
ّ
َ
عبري؛
فأكث َر مجاالتٍ
أوس�ع من الحر ّي ِة وفضاءاتٍ أرحبَ من حرّي ِة الت ِ
أن َثم َ
ّ
إلاّ َّ
ْ
ّ
وتجّ
ار
ف�ط
ّ�ة م�ن ال َي�رى فيه�ا أكث َر مِ �ن مطي ٍة ألم�را ِء الن ِ
ِ
ّ
ّ
َ
َ
ّ
ّ
الح�روب والسياس�يّني الطائفيّني والش�خصياتِ (العميل� ِة) الفاعل ِة
ِ
عربيًّ�ا الت�ي تق ّر ُر ما ترا ُه ِع رْ َ
ب هذ ِه الوس�ائ ِل بحيث تتح�و ُّل إىل حام ٍل
الس�يايسّ ّ
ائفي ومدافع عن ُه ّ
للخطاب ّ
باألمر؛
حتى ولو لم تجاه ْر
الط ّ
ِ
ِ
ٍ
ُ
ٌ
ٌ
َ
ُ
ّ
وهذ ِه الوسائل واعية وداعمة لهذ ِه الدعاي ِة! وهي من تخلق الحدث أو
َ
والعربي
العاملي عمومً ا؛
أوس�اط الرّأي العا ِّم
األوس�ع يف
تعطي ُه ُبع َد ُه
ِ
ّ
ّ
ُ
ُ
ً
فيصبح صاحبُ
خصوص�ا؛ ويف داخ ِل املجتمع�اتِ املؤدلج ِة وغريه�ا؛
والسير يف ركب ِه؛ ولعلَّ
ٰ
ّ
اإلعالم
الخصوع لس�طو ِة
الق�رار مضط�رًا إىل
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
تجربة قنواتِ ( :العربيّة؛ والعربيّة الحدث؛ والحرة األمريكيّة)؛ وقنوات
رّ
ّ
الفتنة :الشقيّة؛ ودجل�ة؛ والرّافدين؛ والتغيري؛ والفلوجة ...إىل آخرهِ.
ً
اقط ٰ
ِ ّ
ْ
ظام ّ
وإىل يومنا هذا!
العراق مُ ْن ُذ
الفتة يف
كانت
الس ِ
ِ
سقوط الن ِ
َ َ
ّ
َ
ّ
ْ
والطائفي ِةّ
تأجيج الفتن� ِة
ّئي�س يف
ور الر
ِ
فق�د كان ُلهذ ِه القن�واتِ الد ِ
ِ
ُ
ْ
العراقي؛ وقد لعبت دورًا يف صناعتها للرّأي
جتمع
س�س امل
وتهش�يم أ
ّ
ِ
ِ
ِ
العامِّ؛ أس�ه َم يف تحطيم أوارص املُ
وتس�ليط ّ
الضو ِء ٰ
عىل
العراقي
جتمع
ِ
ّ
ِ
ِ
ِ
ً
الجوانب ّ
العراقي.
والجنوب
الوسط
السلب ّي ِة
حرصا يف محافظاتِ
ِ
ّ
ِ
ِ
ُ
َّ
ُ
اإلعالم
وإن حمالت (الربوباغندا) التي قادتها هذ ِه القنوات؛ ووس�ائل
ِ
ْ
مارس�ت رأ ًي�ا عامًّ ا مقبولاً لدى (األغلبيّ�ة!!) و ََق ْد تمَّ
الرقمي املؤدلج؛
ّ
ُ
َ
ذل�ك ملصالح ال ّدو ِل الخليج ّي ِة وم�ن يدعمها من أج ِل ّ
غط
توظيف
الض ِ
ِ
َ
ٰ
ّ
بحسب مصالح تلك الدو ِل!
العراق سياسيًّا وتوجيه ِه
عىل
ِ
ِ
َ
ِّ
تقومُ
ب ِه ه�ذ ِه القنواتِ ؛ وباألخص قناة (الحرّة
مصاديق ذلك ما
وم�ن
ِ
العراقي وتفصيالت ِه؛
املجتمع
بشأن
األمريكيّة) املُدارة إماراتيًّا؛ يوميًّا؛
ّ
ِ
ِ
ْ
وكيف وجّ ْ
وأدارت بأصابعها االتهام نحو ثقاف ِة مجتمعنا
هت إعالمَ ها؛
وتفكيك ِه ...وهذ ِه
املجتم�ع
أس�س
تحطيم
وفك�ر ِه وتقاليده من أج ِل
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ْ
املؤدلجة سياس�يًّا
القنوات
اتقنت أدواته�ا هذ ِه
بمثاب� ِة (بروباغن�دا)
واجب عىل مجتمعنا ْ
ٌ
يعي
وطائفيًّا؛ وبطبيع ِة الحا ِل ستستمرُّ؛ ولذا
أن َ
س�ائس ّ
ُ
القنوات من أج ِل خدم ِة
والتضلي ِل الذي تمارس ُه هذ ِه
حج َم ال ّد
ِ
َّ
َ
يايسّ
ّ
.
العراق وسيادت ِه ونظام ِه الس
مشاريع خطري ٍة ضد
ِ
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العدد  2502السنة العاشرة

محكمة المنازعات
تحدد موعد النظر
بشكوى عبد االله

ح�دد ق�ايض محكم�ة املنازعات
الرياضي�ة ي�وم الخمي�س املقبل
موع�دا ً للمرافع�ة االوىل ،للنظر يف
الدع�وى املقدم�ة إللغ�اء اللجنة
الثالثية الخاصة باللجنة االوملبية

العراقية.
وذك�ر بيان ص�ادر م�ن املحكمة
/تابعت�ه املراق�ب العراق�ي /أن
«ق�ايض محكم�ة املنازع�ات
الرياضي�ة ح�دد ي�وم الخمي�س

املواف�ق  14كان�ون الثاني 2021
موع�د املرافع�ة االوىل ،للنظ�ر يف
الدع�وى املقدمة م�ن رسمد عبد
االله ،التي يطلب من خاللها الغاء
تش�كيل اللجن�ة الثالثي�ة املكلفة

ب�ادارة عم�ل اللجن�ة االوملبي�ة
الوطنية العراقية».
وأشار البيان إىل أن اللجنة تشكلت
م�ن «أكرم نعيم عطوان وقاس�م
الخاقاني وآزاد حسن قادر».

«ال�شـو» االنتخابي على
امل�رسح الريا�ضي!

كورونا يتسبب بتأجيل البطولة
العربية للمالكمة
ق�رر االتح�اد العرب�ي للمالكمة،
تأجيل البطولة العربية للمتقدمني
بسبب تداعيات فريوس كورونا.
وق�ال املنس�ق االعالم�ي التح�اد
املالكم�ة محم�د الخفاج�ي إن
«االتح�اد العرب�ي للمالكم�ة
ق�رر تأجي�ل البطول�ة العربي�ة
للمتقدمين الت�ي كان من املزمع
إقامتها يف الكويت شباط املقبل».
واوضح أن “التأجيل يأتي بسبب
جائحة كوفي�د  ،19اذ تقدم البلد
املضي�ف بطل�ب تأجي�ل لالتحاد
العربي ووافق االخير عىل ذلك»،
مشيرا ً إىل أن “االتحاد العربي لم
يحدد املوعد الجديد للبطولة».
يذك�ر ان ه�ذه البطول�ة كان من
املفترض ان تك�ون املش�اركة
الدولية االوىل التحاد املالكمة.
اىل ذل�ك اك�د االتح�اد املرك�زي
للمالكمة موافقته عىل مش�اركة
فريق نادي الحسين باملالكمة يف
بطول�ة الع�راق للمتقدمني والتي
ستقام يف البرصة الرابع عرش من
الشهر الحايل.
واع�رب امني رس االتحاد عيل عبد
الزه�رة يف بي�ان لالتح�اد تابعته
املراق�ب العراق�ي عن «س�عادته
بع�ودة املي�اه اىل مجاريه�ا م�ع
فريق الحسين احد الفرق املهمة
واملتميزة يف العراق بعد ان حصلت
بع�ض الخالف�ات يف وجه�ات
النظ�ر مقدم�ا ش�كره اىل جميع
االش�خاص الذي�ن تدخل�وا لرأب
الص�دع واذاب�ة جب�ل الجليد بني
النادي واالتحاد سيما من رؤساء
االندي�ة والش�خصيات الرياضية
واالعالمية».
واش�ار عبد الزه�رة اىل ان «قرار
العقوبة يخص ممثل النادي دونا
عن كيانه وال نس�مح للمرتبصني
ان يعك�روا صف�و العالق�ة م�ع
الن�ادي ورياضي�ه س�يما مم�ن
يحاولون الع�ودة اىل االضواء من
خالل اتحاد املالكمة».

الشرطة يحدد مدة غياب أمجد عطوان
كش�ف الجهاز الفني للرشطة ع�ن مدة غياب
الالع�ب الدويل أمجد عطوان إث�ر اإلصابة التي
تعرض له�ا يف املباراة الس�ابقة
أم�ام النف�ط يف الجول�ة
الثالثة عشر من الدوري
العراقي املمتاز.
وقال املدرب املساعد

للرشطة حسين عبد الواحد إن «اإلصاب�ة التي تعرض لها
أمجد عطوان والتي تس�ببت يف غيابه عن املنتخب العراقي
س�تبعده عن املالعب لفرتة لن تتعدى عرشة أيام وس�يعود
مجددا إىل الفريق».
وبني أن مدة الغياب س�تبعد الالعب عن املباراة املقبلة أمام
الطلبة املقررة يوم األحد يف س�تاد الشعب بالجولة الرابعة
عرش ،وسيوفر الجهاز الفني البديل للمشاركة يف املباراة.

وأوضح أن الجهاز الفني ينتظر عود عطوان بسلامة ألنه
الع�ب مؤثر ويبذل جهودا كبرية يف كل مباراة يخوضها مع
الفري�ق ،الفتا إىل أن مواجهة الطلب�ة صعبة رغم األوضاع
الت�ي يم�ر بها الفري�ق وأن عليه�م التحضري بش�كل جيد
للمواجهة.
يشار إىل أن الجولة الرابعة عرش من الدوري ستلعب يومي
السبت واألحد املقبلني.

قصص وحكايات وروايات ش�تى بدأت تستعيد نفسها وتظهر
على (املسرح الريايض) ،املناس�بة فيه�ا معروف�ة وهي قرب
االستحقاق االنتخابي ،ووس�يلتها البليغة هنا وسائل التواصل
االجتماعي!
يف سياق التوظيف لالنتخابات الربملانية املقبلة ،عادت الرياضة
لتك�ون املفت�اح واألداة والوس�يلة م�ن دون أن تك�ون الغاية،
فاألسابيع أو األشهر التي سيظهر فيها الشأن الريايض موضع
االهتمام والزيارات ووعود الدعم ستنقيض ،وسيختفي األبطال
يف ه�ذه الع�روض وراء الكوالي�س ،وس�يغادر الجمهور صالة
العرض ،فتزداد الرياضة عندنا معاناة عىل معاناة!
السؤال الذي طرحته يف دورات انتخابية سابقة لم نقبض منها
س�وى الريح ،أعيد طرح�ه اليوم :ملاذا تكثر زيارات املس�ؤولني
إىل أماكن الناس يف ش�تى تخصصاته�م الحياتية والعملية حني
يقرتب موعد االنتخابات؟!
أتذكر أنني طرحت الس�ؤال ،برقة متناهية ،عىل مس�ؤول كبري
زار إح�دى املناط�ق الش�عبية قب�ل انتخاب�ات  2010وقد أوعز
ملس�اعديه بتوزيع عصري يسير الثمن ال يزيد سعره عن مئتني
وخمسني ديناراً ،عىل الناس ..ولم ينزعج املسؤول الستفهامي
إنما ر ّد بابتسامة متناهية وقال إنه خادم للناس يزورهم وقت
يش�اء ،أو وقت يشاؤون ،يف اللني كما يف الشدة ..ومن يومها لم
أر أثرا ً لذلك املسؤول الكبري خالل السنوات التي أعقبت انتخابه
عضوا ً يف الربملان ،لم أعرف ش�يئا ً ع�ن أخباره إال عرب الفضائية
الت�ي يملكها ،ولم تكن ّ
لدي الق�درة منذ ذلك الوقت عىل تذكريه
بكالمه الكبري قبل انتخابه بشهر واحد!
ه�ذه الص�ورة قف�زت م�ن ذاكرت�ي
من�ذ أيام حني ب�دأت ماكين�ة التواصل
االجتماع�ي يف صناع�ة وت�داول ص�ور
عن هذا (الس�من والعسل) الذي يجمع
السياس�يني ورجال األعمال بالرياضة،
وم�ن حق�ي أن أطرح الس�ؤال نفس�ه
مهم�ا اختلف�ت النواي�ا واألنف�س وما
يعتمل يف القلوب..
علي رياح
ه�ل السر يف الزي�ارات والعزوم�ات
واللق�اءات الت�ي تب�دو يف ظاهره�ا
م�ن دون ترتيب مس�بق ،يكمن الهم املشترك وهو الخوض يف
الوضع املزري املرتدي املتهالك الذي تعيش�ه الرياضة ومحاولة
اس�تنهاض الهم�م وانتش�ال الرياضة مما تعانيه من ش�ظف
العي�ش وفقر الح�ال ووضع للم�وارد وغي�اب اإلدارة املركزية
املسؤولة التي تقود وال (تنقاد)؟!
كان الس�ؤال يحارصني وأقول لكم ملاذا ..فنحن لم نعرف يوما ً
من األيام أن لدى هذه الوجوه السياسية أو الحزبية أو الربملانية
اهتمام�ات رياضي�ة ،أو كروية تحديداً ،ولم نك�ن نعرف أن أيّا
منه�ا كان مرشوع الع�ب يف ناد أو حتى فريق ش�عبي أو حتى
يفرق بني جالل عبد الرحمن وجالل حسن!
لس�نا هنا يف صدد التهوين من محاولة أي س�يايس أو حزبي أو
برملاني أو رجل أعمال الدخول من أي باب إىل الفضاء الريايض،
كما أننا لسنا نستكثر عليه العمل عىل التحشيد السمه وأسهمه
يف االنتخاب�ات املقبل�ة متخذا ً من الرياض�ة والرياضيني قنطرة
للعبور إىل صناع�ة النفوذ يف الربملان ..ففي ه�ذا العالم املحيط
بنا املئات من التجارب التي حققت ش�يئا من الرتابط والتكامل
ال�ذي يقدم الخدمة الحقيقية والدعم الفعيل للنش�اط الريايض
يف مرحل�ة م�ا بعد الف�وز يف االنتخابات ..هنا تك�ون املعضلة..
فاملس�ؤول لدينا يختفي تمام�ا ً ومعه كل وع�وده (الرياضية)
وينفض يديه تماما ً من كل ما يتعلق بالرياضة وأهل الرياضة!
أق�ول م�ع محاولت�ي إك�راه نفيس عىل افتراض حس�ن النية
أمام هذا (الش�و) االنتخابي املبكر :الرياض�ة يف حاجة اىل دعم
حقيق�ي ..وإذا ل�م يكن ل�دى أي زائر مثل ه�ذا التبني والدعم،
فإننا س�نرصف الزيارة حتما إىل تلك األغراض التي كان يرومها
ذلك املس�ؤول الكبير يوم زار املنطقة الش�عبية ،ول�م نره بعد
نجاحه انتخابيا ً إال يف قناته التلفزيونية!

كاتانيتش :المنتخب ليس بحاجة للمحترفين
اك�د م�درب املنتخ�ب الوطني بك�رة القدم،
رسيتش�كو كاتانيتش ،انه ال يوجد س�بب
الس�تدعاء الالعبين املحرتفين كون
املنتخ�ب الوطن�ي لع�ب جمي�ع
املباريات من دونهم.
وقال كاتانيتش يف ترصيح نرشه
املوقع الرس�مي للهيئة التطبيعية
وتابعت�ه /املراق�ب العرق�ي /ان
«املنتخب االماراتي اصبح اقوى االن خاصة

م�ع قيامه�م بتجنيس ع�دد م�ن الالعبني،
كنت هنا (يقصد االمارات) قبل  10س�نوات
ولكن االن الفريق اختلف».وعن س�بب عدم
استدعائه لالعبني املحرتفني ،اكد كاتانيتش،
ان «الالعبين يتوج�ب عليه�م معرف�ة عدم
تواجدهم مع املنتخب ،انا استدعي الالعبني
الذي�ن يقدمون مس�تويات جي�دة» .وتابع
«املنتخب الوطني خاض مباراة ايران وكأس
الخلي�ج والكثير م�ن املباريات م�ن دونهم

ونح�ن متص�درون املجموع�ة يف
التصفي�ات ،لذل�ك ال يوجد س�بب
الستدعائهم».
واكم�ل كاتانيت�ش« ،كل العب من
هؤالء لدي اعالم�ي يدعمه ،عليهم
الك�ف عن ذلك يجب ان ال يس�لطوا
الضغ�ط عىل العب�ي املنتخــــب
الوطني».

وزير الشباب والرياضة يطمئن جماهير االنيق
طمأن وزير الش�باب والرياضة عدنان درجال،
جماهري نادي الطلب�ة بإيجاد مخرج قانوني
لح�ل أزمة الفري�ق .وتظاه�ر العرشات من
جماهري الطلب�ة امام مقر وزارة الش�باب
والرياضة ،ملطالبة درجال بإصالح اوضاع
النادي.
وق�ال درج�ال مخاطب�ا ً جماهير االنيق
«صالحي�ات عملي مح�ددة فيم�ا يخص
ن�ادي الطلب�ة وهن�اك قوانني ال اس�تطيع
الحي�اد عنه�ا» .واض�اف «س�أنقل جميع
طلباتك�م اىل رئيس نادي الطلبة عالء كاظم
الٕيجاد ح�ل لالزمة ،وقفت م�ع الطلبة دائما ً
ليس لشخص عالء وانما بسبب حبي للفريق».

ويعان�ي ن�ادي الطلبة من تراج�ع النتائج فضالً عن
ازمة مالية خانقة بعثرت اناقة وتأريخ الفريق.

اتحاد التايكواندو يطمح للتعاقد
مع مدرب اجنبي
ق�دم االتح�اد العراق�ي
للتايكون�دو ،طلب�ا ً اىل وزارة
الش�باب والرياض�ة من اجل
التعاق�د م�ع م�درب أجنبي يف
التصفي�ات اآلس�يوية املؤهل�ة
لألوملبياد وبطولة اسيا.
وبحس�ب طلب رئي�س االتح�اد ابراهيم

جبار شنني ،فإن االتحاد طلب من الوزارة
مبل�غ  24الف دوالر من اجل اتمام التعاقد
مع املدرب االجنبي لغرض تطوير الالعبني
يف بطول�ة آس�يا وتصفي�ات آس�يا املؤهلة
لألوملبياد.
ويف املقابل وافقت وزارة الش�باب والرياضة
عىل رصف املبلغ لإلرساع بالتعاقد مع املدرب.

رسميا ..برشلونة
يعلن القائمة
النهائية لالنتخابات

أص�در ن�ادي برشلون�ة ،بيان�ا رسمي�ا
لإلعالن عن القائمة النهائية للمرشحني
لالنتخابات الرئاسية بالنادي.
وق�ال النادي عبر موقع�ه اإللكرتوني:
«خ�وان البورت�ا ،فيكتور فون�ت ،توني
فريش�ا ،إيميلي روسود ،ه�م األعضاء
األربعة الذي�ن اجتازوا الح�د األدنى من
التوقيعات املطلوبة ،وهو  2257توقيعا،
ليصبحوا مرشحني لرئاسة النادي».
وأض�اف« :يف انتظ�ار نتيج�ة عملي�ة
التحق�ق م�ن صح�ة التوقيع�ات ،ول�م
يتمك�ن ج�وردي ف�اري وفيالجوان�ا

وأجوست�ي بينديتو ولوي�س فرينانديز
وبير ريريا م�ن الوص�ول للح�د األدنى
ويودعوا السباق».
وتابع« :خ�وان البورتا كان أكثر مرشح
حص� ًدا للتوقيع�ات بإجم�ايل 10272
توقيع�ا ،يلي�ه فيكتور فون�ت بـ4713
توقي ًعا ،وتوني فريشا الذي حصد 2822
توقي ًع�ا ،وأخ ً
ريا إيمييل روسود بمجموع
 2510توقيعات».
وباالعتماد عىل ع�دد التوقيعات التي لم
يتم التحقق من صحتها قد يختلف العدد
النهائي من املرشحني يف االنتخابات».

الرياضية
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ديباال يغيب عن مواجهتي إنتر ونابولي واليوفي يتحرك لضم سكاماكا

أرتيتا يطمح الى استمرار تطور أرسنال
ق�ال ميكي�ل أرتيت�ا م�درب أرسن�ال إن
املباراتني املقبلتني أمام كريس�تال باالس
ونيوكاسل يونايت�د يف الدوري اإلنكليزي
املمت�از لك�رة الق�دم ،ستح�ددان م�دى
التط�ور الحقيق�ي للفري�ق اللندن�ي يف
األسابيع األخرية.
وف�از أرسن�ال يف آخ�ر ثلاث مباري�ات
بال�دوري وب�دأ حمل�ة الدفاع ع�ن لقب
كأس االتح�اد اإلنكليزي بالفوز -2صفر
عىل نيوكاسل يوم الس�بت بفضل هدفني
يف الوقت اإلضايف.
وأبلغ أرتيت�ا الصحفيني:
«املبارات�ان القادمت�ان
حاسمت�ان لرؤية االتجاه
ال�ذي اتخذن�اه لتحسين
األوضاع».
وأض�اف أرتيت�ا ال�ذي
يحت�ل فريق�ه املركز 11
بع�د انطالق�ة متواضعة
«سن�رى إن ك�ان يمكننا
البناء عىل النتائج األخرية
يف املباراتني املقبلتني».
وانهمرت دم�وع املهاجم
غابريي�ل مارتينييل عقب
إصابت�ه يف الكاحل خالل
إحماء قبل مباراة الكأس
لك�ن امل�درب اإلسبان�ي
يأم�ل يف ع�ودة املهاج�م

الربازييل ( 19عاما) خالل وقت قريب.
وتابع «ل�م نفحصه بعد املباراة ألنه كان
يتألم بشدة ولكنه خضع لفحوص وتبدو
حالته أفضل وليس�ت خطيرة ويمكننا
االعتماد عليه يف وقت قريب».
كم�ا أش�ار إىل أن العب الوس�ط توماس
بارت�ي أصبح جاه�زا للع�ودة بينما قال
إن موقف مس�عود أوزيل لم يتغري وسط
توقعات برحي�ل العب الوسط األملاني اذا
تلقى النادي عرضا جيدا.

الريال يبدأ رحلة الدفاع
عن كأس السوبر من ملقه

كش�ف تقرير صحف�ي إيط�ايل ،عن مدة
غي�اب األرجنتين�ي باول�و ديب�اال نج�م
يوفنتوس عن املالعب ،بع�د اإلصابة التي
تع�رض له�ا خلال مواجه�ة ساسول�و
بالجولة  17من الكالتشيو.
وأثبتت الفحوصات التي خضع لها ديباال
إصابت�ه بدرج�ة منخفض�ة يف الرب�اط
الجانب�ي للركبة اليسرى ،وسيظل بعي ًدا
عن املالع�ب لفرتة بين  15و 20يومً ا ،ما
يعن�ي غياب�ه ع�ن مواجهتي إنتر ميالن
ونابويل ،بحسب شبكة «سكاي سبورت».

ويلتقي يوفنتوس مع إنرت ميالن يف مباراة
مهم�ة بالكالتش�يو ،وبعده�ا سيواج�ه
نابويل يف نهائي كأس السوبر اإليطايل يوم
 20كانون الثاني الجاري.
وأف�اد التقري�ر ،ب�أن أندريا بريل�و املدير
الفني ليوفنتوس سيكون يف ورطة ،حيث
ال يمكن�ه ض�م بدائل م�ن فرق الش�باب
لتعوي�ض ديباال ،ألن الفريق األول يخضع
للعزل الذاتي بع�د أن ثبتت إصابة أليكس
سان�درو وخوان ك�وادرادو وماتياس دي
ليخت بفريوس كورونا.

ويف السياق نفس�ه ،يأمل بريلو ،أن يلحق
الثنائي يس�تون ماكيني وفيدريكو كييزا،
اللذي�ن تعرض�ا لإلصاب�ة ض�د ساسولو،
بمواجهة إنرت ميالن يوم األحد املقبل.
اىل ذلك تحرك مس�ؤولو يوفنتوس إلضافة
الع�ب جدي�د إىل هج�وم الفري�ق خلال
املريكاتو الشتوي الجاري.
ً
ووفق�ا لقن�اة «سب�ورت إيطاليا» ،ف�إن أندريا
بريل�و ،م�درب يوفنت�وس ،طل�ب م�ن اإلدارة
التعاقد مع مهاجم رابع خالل الشتاء ،إىل جانب
كريس�تيانو رونال�دو وألف�ارو مورات�ا وباول�و

ديباال.
ً
عرضا للتعاقد مع
وأشارت إىل أن يوفنتوس قدم
جيانلوكا سكاماكا ،مهاج�م ساسولو املعار إىل
جنوى ،من أجل ضمه عىل سبيل اإلعارة ملدة 18
شهرًا ،مع إلزامية الرشاء يف صيف .2022
وأوضحت أن يوفنتوس سيفي بطلبات ساسولو
الذي يريد من  20إىل  25مليون يورو ،لالستغناء
عن سكاماكا.
وقال�ت القن�اة اإليطالي�ة إن بارم�ا وبولوني�ا
يتفاوض�ان ً
أيض�ا للتعاقد م�ع سكاماكا ،لكن
يوفنتوس حتى اآلن يتواجد يف الصدارة.

إصابة فيتسل تهدده بالغياب عن اليورو
تهدد اإلصابة أحد نجوم منتخب بلجيكا بالغياب عن بطولة
أوروبا لكرة القدم (يورو  )20املقررة يف حزيران املقبل.
وخضع الدويل البلجيكي أكسل فيتسل ،العب وسط بوروسيا
دورتموند ،لجراحة ،لعالج قطع يف وتر العرقوب.
وأصيب فيتس�ل يف الفوز  1-3عىل رازن بال شبورت اليبزيج
الس�بت املايض ،وخ�رج يف الدقيق�ة  30بع�د سقوطه دون
تدخل مع أي العب.
وق�ال فيتس�ل ،على «تويتر»« :أجري�ت جراح�ة ناجحة،
وسأعمل بكل قوة للتعايف والعودة أكثر قوة من السابق».

مورينيو يسعى لضم
جونزاليس من شتوتغارت
يستهدف الربتغايل جوزيه مورينيو
تعزيز هج�وم توتنهام هوتس�بري
بأحد العبي ال�دوري األملاني خالل
فرتة االنتقاالت الصيفية القادمة.
وذك�رت صحيف�ة «سب�ورت
بيل�د» نقال ع�ن موق�ع «األتلتيك»
أن موريني�و يض�ع نيك�والس
جونزاليس ،مهاج�م شتوتجارت،
على رأس قائم�ة أولويات�ه يف
املريكاتو الصيفي.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل اهتم�ام
يوفنت�وس ً
أيض�ا بض�م املهاج�م
األرجنتين�ي ،البالغ م�ن العمر 22

عامً ا.
وبحس�ب م�ا ذكرت�ه الصحيف�ة،
ف�إن سع�ر الالع�ب يق�در بحوايل
 30مليون ي�ورو ،حيث ال يتضمن
ً
رشطا جزائ ًيا.
عقده
ومن�ذ بداية املوس�م الحايل ،سجل
جونزالي�س  5أه�داف وصن�ع 2
خلال مش�اركته يف  10مباري�ات
بالدوري األملاني.
ويرتبط مهاجم شتوتجارت بعقد
مع ناديه حتى صيف  ،2024حيث
جاء توقيعه عليه يف ترشين الثاني
املايض.

وتابع« :بمؤازرة األصدقاء والعائلة سأعود قريبا».
من جهته ،علق روبرتو مارتينيز ،مدرب بلجيكا« :اإلصابات
جزء من كرة القدم ،لكني حزين لهذه اإلصابة الخطرية».
وأض�اف« :سأنتظ�ر حتى آخ�ر لحظة ملحاولة ضم أكس�ل
لتشكيلة بطولة أوروبا .يلعب دائما دورا مهما داخل وخارج
امللعب .خاض  110مباريات دولية وهو العب مهم ،ولذلك ال
أستبعده من املشاركة يف بطولة أوروبا».
لكن م�ن املتوقع أن يغيب فيتس�ل ،الذي سيكم�ل  32عاما
لفرتة ترتاوح بني  4و 7أشهر.

تحديد موعد عودة
بن ناصر لمباريات ميالن

ت�درب العبو ري�ال مدريد ،الي�وم اإلثنني ،يف ملعب مدين�ة ملقه؛ استعدا ًدا لنص�ف نهائي كأس
الس�وبر اإلسباني ،أمام أتلتيك بيلباو غدا الخميس بعد سفر الفريق مبارشة من بامبلونا ،التي
ظل فيها منذ الجمعة؛ بس�بب استحالة العودة إىل مدريد؛ بس�بب تساقط الثلوج الكثيفة.وكان
الفريق ،تعرض يوم الجمعة للبقاء يف الطائرة بمطار مدريد لـ 3ساعات ونصف من أجل التوجه
لبامبلون�ا ،ول�م يتمكن من الع�ودة ً
أيضا بعد مب�اراة أوساسونا يف الليجا الت�ي انتهت بالتعادل
الس�لبي.وبالتايل قرر ريال مدريد الس�فر مبارشة م�ن بامبلونا ،إىل ماالجا بال�ـ 22الع ًبا ،الذين
خاضوا مباراة أوساسونا.
وسيع�ود ريال مدريد للتدريبات قبل يوم من رحلة الدفاع عن اللقب الذي فاز به املوسم املايض،
يف ج�دة (الس�عودية) بع�د التغلب عىل فالنس�يا ( )1-3والف�وز يف النهائي على أتلتيكو مدريد
بركالت الرتجيح ( )1-4بعد انتهاء الوقت األصيل بالتعادل السلبي.

غوميز ير ّد على مدربه غاسبيريني

اقرتب الجزائري إسماعيل بن نارص ،العب وسط ميالن ،من العودة
إىل املالعب.وك�ان ابن ن�ارص تعرض إلصابة يف أوت�ار الركبة خالل
مب�اراة بارما بالدوري اإليط�ايل ،لكنه اآلن يف املرحل�ة النهائية من
إعادة التأهيل والعودة إىل املالعب.
ً
ووفقا لصحيفة «الجازيتا ديلو سبورت» اإليطالية ،فإن ابن نارص
سيتواج�د عىل مقاع�د البدالء يف مب�اراة ميالن وكالي�اري ،اإلثنني
املقبل ،بالجولة  18من الدوري اإليطايل.
وأشارت إىل أليكسيس ساليميكرس ،جناح ميالن ،يعاني من نفس
إصابة بن نارص ،لكنه تعاىف بشكل أفضل ويستطيع اللعب أساس ًيا
ضد كالياري.
وأوضحت أن النجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش سيشارك ً
أيضا
أساس ًي�ا ضد كالياري ،بعدم�ا حصل عىل دقائق قليل�ة للعب أمام
تورينو يف الدوري اإليطايل.

مواجهة اليونايتد وليفربول األبرز في كأس إنكلترا
ستك�ون املواجه�ة بين مانشستر
يونايت�د وغريمه التقلي�دي ليفربول
على ملع�ب «أول�د تراف�ورد» أق�وى
مباري�ات ال�دور الرابع من مس�ابقة
ك�اس االتحاد اإلنكلي�زي لكرة القدم
بموجب القرعة.
وتق�ام مباري�ات ه�ذا ال�دور يومي
 23و 24كان�ون الثان�ي الحايل أي ّ
أن
الفريقين سيلتقيان مرتين يف مدى
أسبوع واحدّ ،
ألن ليفربول يستضيف
يونايت�د عىل ملعب أنفيل�د يف الدوري
املحيل يف  17الحايل أيضاً.

ويتص�در ليفرب�ول ترتي�ب ال�دوري
املحيل متساويا ً نقاطا ً مع مانشسرت
يونايت�د ال�ذي يمل�ك مب�اراة مؤجلة
يخوضه�ا ضد برينيل وه�و يف حاجة
إىل التعادل أو الفوز لكي ينتزع املركز
األول.
برنامج الدور الرابع:
إيفرتون  -شيفيلد ونزداي
برنتفورد  -ليسرت سيتي
وست هام  -دوناكسرت
تشيليس  -لوتون
شيفيلد يونايتد  -بليموث

فولهام  -برينيل
ويكومب  -توتنهام
برايتون  -بالكبول
تشوريل  -وولفرهامبتون
بارنسيل  -نوريتش سيتي
ساوثمبت�ون او سرشوزبيري -
ارسنال
مانشسرت يونايتد  -ليفربول
سوانيس سيتي  -نوتنغهام فوريست
بورنموث  -كرويل
تشلتنهام  -مانشسرت سيتي
ميلوول  -بريستول سيتي

واص�ل األرجنتين�ي بابو غومي�ز العب
أتاالنت�ا إثارة الجدل بخص�وص العالقة
الت�ي تربط�ه بامل�درب ج�ان بييرو
غاسبرييني.
وعل�ق غومي�ز على ترصيح�ات املدرب
اإليط�ايل الت�ي أدىل بها الس�بت املايض،
حي�ث ق�ال غاسبريين�ي إن االختيارات
تمليه�ا عوامل عدة ،مؤكدا عىل أنه اتخذ
الق�رار لضرورة إيج�اد ن�وع مختلف
من أسل�وب اللعب للفري�ق ،مضيفا أن
الجمي�ع كان يكافح يف عدي�د اللحظات
ولم يكن غوميز يتأقلم مع التغيريات.
وكان الرد من قبل غوميز يتمثل يف نرشه
ملقاطع فيديو عرب حس�ابه يف انستغرام
سلط فيه�ا الضوء عىل بعض املناسبات
الت�ي ع�اد خاللها ملس�اعدة العبي خط
الوسط يف املواسم القليلة املاضية.

الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
اإلمام عيل ابن ابي طالب «عليه السالم»
• املنص�ف كري�م والظال�م لئي�م • .الحس�ود مغموم
والظال�م مل�وم • .الخضوع دن�اءه • ال تسيء اللفظ
وإن ض�اق عليك الج�واب  • .تكلموا تعرفوا  ،فإن املرء
مخبوء تحت لسانه  • .ال تقل ما ال تعلم  ،بل ال تقل َّ
كل
ما تعلم  • .إذا ت َّم العقل نقص الكالم  • .ينبئ عن عقل
امرئ لس�انه  • .يس�تدل عىل عقل الرجل بحس�ن
كل
ٍ
مقاله  • .ال يقوّم الس�فيه إالَّ م ّر الكالم  • .الصمت آية
الحلم  • .اللس�ان ترجمان العق�ل  • .نعم قرين الحلم
الصم�ت  • .ال خ�ازن أفضل من الصمت  • .العاقل من
عق�ل لس�انه  • .ال حاف�ظ أحف�ظ من َّ
الصم�ت  • .ال
عبادة كالصمت .
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أبيات خالدة في الذاكرة

عبد الوهاب البياتي
أولد يف مدن لم تولد
لكني يف ليل خريف املدن العربية مكسور القلب
أموت
ادفن يف غرناطة حبي وأحرق شعري وأموت
وعىل أرصفة املنفى أنهض من بعد املوت
ألولد يف مدن لم تولد وأموت.

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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يبحث عن إقامة دائمية ال تدركها قوانين الحياة

«ال أحد يعرف إسمي» عندما يتأرجح الشاعر بين الحزن
العــراقـي الطويل والحنين إلى الماضي
املراقب العراقي /املحرر الثقايف...
ي�رى الناقد عقيل منقوش ان الش�اعر خالد
ُ
يعرف
الحلي يف مجموعته الش�عرية «ال أحد
إس�مي» يتأرجح بني الحزن العراقي الطويل
والحنين إىل املايض كما انه يبحث عن إقامة
دائميّ�ة ال تدركه�ا قوانني الحي�اة املعارصة
املعقدة .
وق�ال منق�وش يف ق�راءة نقدي�ة خ�ص
بها(املراقب العراقي) :ان املجموعة الشعرية
ٌ
يعرف إس�مي»
الت�ي حملت عن�وان «ال أحد
ص�درت ع�ن دار كلم�ات يف أستراليا مدينة
س�يدني وه�ي الكت�اب الثالث للش�اعر فقد
أص�در يف الع�راق ع�ام  1964كتاب�ا بعنوان
«عين�ان بال لون» كذلك مجموعة ش�عريّة يف
املغ�رب يف العام  1988بعنوان «مدن غائمة»
ترجمه�ا له رغي�د النحاس ونشرت باللغة
اإلنكليزيّ�ة تح�ت عن�وان «إس�مك ذاكرت�ي
بيايروس ييلشيتغ» يف مدينة ملبورن.
واضاف  :ان الش�اعر خالد الحلي ينتمي إىل
جي�ل ش�عري عراق�ي نتس�تطيع تس�ميته
بالجيل الذهبي يف الثقافة العراقيّة بفرسانه
الشعراء الكبار الستينيني الذين نقلوا الشعر
العراقي واألدب بش�كل عام من سماء ّ
علتها
يدا بدر شاكر السياب ونازك املالئكة ومن ثم
عب�د الوهاب البياتي وآخرين إىل س�ماء أكثر
إتس�اعا ً وألقا ً وبألوان مختلف�ة ,وقد حافظ
شاعرنا الحيل عىل لون قصيدته التي حرص
أن تكون وفيّة لنمط الشعر الحر الذي مازال
يكتب فيه .

ّ
أخط بمسمار سومري
على تراب أسود
زهير بهنام بردى

إىل الراحل الشاعر ألفريد سمعان
من األفضل
ّ
بمسمار سومري
أخط
أن
ٍ
تراب أسود
عىل
ٍ
وأغسل قدميك العاريتني ّ
بكفي
وأضع جرنا ً من ماء فصح
ً
خبز رقاق تنانري بيت
ووس�ادة من
ِ
نهرين
وأنا أرمي خصالتِ الضو ِء
األرض تحتك
إىل
ِ
ّ
الحناء
وأضع
لطني طري
إيقونة
ٍ
***
من األفضل
َ
أستعني
أن
بثالثٍ وتسعني نخل ٍة
وأخلط ّ
َ
جثتك بالتابوت
ً
ُ
أفعل هذا َ
ليس سعيا للجنون
َ
أكرسُ
زجاج املرايا
وأخلطها بشفتي قهوة الصباح
والعني التي رأت
والبرص الذي ّ
غنى بذكرك
لوح النعي
والكتابة يف ِ
والصحف العارية من املتن
والهامش نحن
***
من األفضل
َ
أضع يف نعشك
أن
ّ
َ
القش
بعض
ومذو َد ماء
وثيابَ رعاة
وزيتونا ً ال ترا ُه يوم القيامة
***
من األفضل
أن أستدعي
ُ
يجلب
القطا َر الذي
املا َء من الغيم
َ
ْ
حملت نفسها
واألرض وقد
لتكتبَ لك ولو شكرا ً
وتصع َد بك إىل مكان مالئم
لقارب يديك
ِ
ومر ّدي شفتيك
ّ
الظل
ويف
ّ
كعاشق
نم
ترت
ٍ
َ
أدراج ُه إىل الضوء
يعو ُد
َ
وأنت تستلقي يف بريق إيقونة
برباء ِة طفل
شديد ّ
الرقة

خالد الحلي
وتاب�ع :تتكون املجموع�ة الجديدة من ثالث
وعرشي�ن قصيدة كتب�ت أغلبها يف س�نوات
واحدة ومتقاربة يش� ّدها خيط السؤال الذي
يف�كك م�ا ح�دث بالضب�ط ملوطن الش�اعر
الع�راق وال�ذي يجس�ده بس�ؤال إفتت�ح به
مجموعته الجميلة  :لم ال ترتكنا
أيها الحزن العراقي الطويل
أيها الحزن الذي يمتد
من جيل إىل جيل
لم ال ترتكنا
لم ال ترتكنا
س�ؤال واقعي لكنه صعب للغاي�ة فالجواب

لم يحصل عليه اإلل�ه كلكامش العراقي من
قب�ل أكثر م�ن ثمانية آالف ع�ام حينما رأى
امل�وت يلف صديق�ه أنكيدوا مم�ا جعله يبدأ
رحلة البح�ث عن الخلود ,ربما ألن العراقيني
ه�م املس�ؤولون ع�ن الفك�رة الت�ي ورطت
العالم بالس�ؤال عن جدوى الحياة وماهيتها
وغيبيّاته�ا الت�ي تجعل الكائ�ن يف حرية من
أمره
كما يكتب الشاعر يف قصيدة «سور»:
يتسلق سورا ً
ُ
أعمى
ُ
يقول ل ُه
السو ُر
إفتح عينيك !

قصتان قصيرتان جدا
من أجواء المستشفيات

صالة إنتظار

قرار مصيب

حدق�ت إحداهن بأحده�م بعد أن
بان�ت على محي�اه أل�وان الحزن
والوجوم...سألته
 ملاذا ال تبتسم._ ملن سيدتي
_ للغد
_ أبتسم واملرض
يج�ري بجس�ـــدي كس�ــم
االفعى
_ برغ�م ذل�ك أبتس�م..فأنا أنتظر
س�ويعات رحيلي االب�دي ..بع�د
استفحال املرض ...
جحظ�ت عين�اه ..أنفجـــــ�ر
باكيا..
_ نعم س�يدتي سأبتس�م للغد من
أجلك ومن أجلنا...

لم يالحظ الطبيب الحكومي عليه
اع�راض مرضية رغم الش�حوب
البادي عىل وجهه وملا سأله شكا
وجع املعدة والصـــداع فأرسله
اىل قس�م التحليلات املرضي�ة
وصــــ�دق توقــ�ع الطبيب اذ
ظه�ر س�ليما مــــ�ن كــــل
مرض .
ابتس�م بوجه�ه الطبي�ب وطلب
من�ه الجلوس وقدم له س�يجارة
وس�أله بش�كل ودي ( ك�م مىض
على خالفك معه�ا ؟ ) رد بحرقة
 :مضى اكث�ر م�ن س�نة  ,كت�ب
الطبيب بهدوء عىل ورقة املراجعة
( يح�ول اىل مستش�فى االمراض
العقلية يف الشماعية ) .

كريم جبار الناصري

راضي المترفي

أو يف قصيدة « تأرجح»:
صوت يتأرجح يف الريح
ورساب يتأرجح يف الصوت
فلماذا تتأرجح روحي بحبال الصوت
واس�تطرد  :الحظ إستخدام الشاعر لكلمات
الري�ح  ,الص�وت  ,السراب يقابله�ا فع�ل
التأرج�ح بالحبال التي تله�و بروحه وكأنها
جدليّ�ة الوج�ود ال�ذي يأخذن�ا يف مجاهيله
املعتم�ة ولعبة أقداره التي تضرب يف مكان
وزمان غير معلومني غري مبالي�ة بأرواحنا
املنقادة الذاهبة إىل أين؟
أو كما يف قصيدة «أغصان متناثرة»:
أيام
ال تدع األيامُ تنام
أيامُ َك ليس لها بيت
أو يف قصيدة « كما يحدث»
قد يحدث أو ال يحدث
قد
سك ُ
ني القد تقددني
واش�ار اىل ان القصائ�د ال تخلو م�ن الحنني
إىل امل�ايض  ,خطوته الت�ي إنطلقت قبل أكثر
من س�تني عام م�ا رافق رحلة الش�اعر من
محطات مختلف�ة وتجارب غنيّ�ة بأحداثها
عصفت بحياته التي تخللتها هجرات قرسيّة
وإقام�ات يف أماك�ن غير بلده الع�راق الذي
يمتاز بهج�رة مبدعيه عىل م� ّر التاريخ كما
يق�ول الش�اعر يف ه�ذا املقطع م�ن قصيدة
«نافذة وصوت»:
أحالمي رسقت

أدب الجاسوسية ورموزه… بين الحقيقة والسينما
زيد خلدون جميل
م�اذا يجم�ع مسلس�ل «رأف�ت الهج�ان»
ومسلس�ل « »24وسلس�لة أفالم «جيمس
بوند» وكذلك سلس�لة أفلام «بورن»؟ إنها
جميعا أعمال س�ينمائية أو تلفزيونية عن
عالم الجاسوس�ية ،وش�هرية جدا ،وجعلت
م�ن ممثليه�ا نجوم�ا س�ينمائيني .وه�ذا
لي�س ظاه�رة غريب�ة ،حي�ث يمث�ل عالم
الجاسوس�ية مادة مهمة للسينما العاملية،
بس�بب تركي�ز وس�ائل اإلعلام العاملي�ة
علي�ه ،حي�ث م�ا ت�زال فضائ�ح روزنربغ
وكي�م فيلبي ،ت�دوي يف اإلعلام حتى اآلن،
باإلضاف�ة إىل أخب�ار أنش�طة التجس�س
الخطيرة يف الوقت الحارض.ومم�ا زاد من
إثارة عالم الجاسوس�ية كونه عاملا غامضا
بالنس�بة للمش�اهد الع�ادي ،فعلى عكس
عالم اإلج�رام ،الذي قد ال يك�ون بعيدا عن
حي�اة الش�خص العادي أحيان�ا ،فإن عالم
الجاسوسية بعيدا جدا عنه ،ومن الصعوبة

بمكان أن يلتقي اإلنس�ان العادي بشخص
يع�رّف نفس�ه كعمي�ل لجه�از مخابرات.
ويعط�ي ه�ذا الغم�وض حري�ة واس�عة
ملؤلف�ي قص�ص الجاسوس�ية يف كتابة ما
يحل�و له�م .وإذا اعتقد امل�رء أن الهوة بني

«انعكاس» حينما تكون التفاصيل ً
جزءا أساسيًا من النص
ً
�وا يف
أحيان��ا – عيب��ا وحش� ً
ق��د تك��ون التفاصي��ل ـ ً
القص��ة القصرية ،وزوائ��د ال دايع لها ،ترهق كاهل
الن��ص وتضعف��ه ،ولك��ن المش��كلة ليس��ت يف
التفاصيل؛
املراقب العراقي /متابعة...
فقد تكون حشوا ً إن أُيسء توظيفها ،أو
قيمة مضافة وجزءا ً أساس ًيا من النص،
إن أتق�ن س�بكها ونس�جها ،وتكون يف
هذه الحالة بهارات تعطي النص نكهة
مميزة ،أو مفاصل ال يستقيم النص إال
بها ،أو ألوانا ال تكتمل جمالية النص إال
بوجوده�ا .وهذا ما برز بجالء يف جميع
قصص مجموعة «انع�كاس» لل ُعمانية
رشيف�ة التوب�ي ،إذ ج�اءت التفاصيل
جميلة ،فاتنة ،تعمق من روعة املشاهد،
وتزيد من بهاء الصور ،وتجذب القارئ
ملتعة القص وبراعته.
تتك�ون املجموع�ة م�ن اثنت�ي عشرة
قصة ،هي عىل التوايل :املزهرية ،السحر
األس�ود ،نف�اس ،س�ينما ،الس�احر،
انع�كاس ،ن�زف ،فراش�ة ،غجري�ة،
اللؤل�ؤة ،الربتقال�ة ،البياض والس�واد.
وأي قص�ة منها تصلح كنموذج لجمال
التفاصيل وروعتها :يف الفقرة األوىل من
قصة املزهرية  ،نقرأ« :سقطت املزهرية

البيضاء ذات النقوش الزرقاء من تلقاء
نفس�ها ،كما تقول العامل�ة ،ال بد من
يد دفعته�ا للس�قوط ،كما أق�ول لها،
لكنها تنكر وتؤكد أن املزهرية سقطت
فجأة ،أجمع تل�ك القطع الخزفية التي
تناثرت على األرض ،تجرحني الحواف

وذراعي فقدت
ولساني يحكمه املوت
صمت  ,صمت و صمت
هل سيجيء الصوت
كيف يعلو الصوت
واتم  :مازال الشاعر يبحث عن إقامة دائميّة
التدركه�ا قوانين الحياة املع�ارصة املعقدة

التي يرفضها سؤال الش�عر الذي يأتي دائما
ليكن�س الخ�راب ع�ن وج�ه األرض ويوقف
الدمار قبل أن يتسع  ,رغم ذلك يقول الشاعر
يف قصيدة «حلم وأرض»:
أمس حلمت
ّ
بأني مجنون يتسكع
بني محطات قطار
تعرب يل جسدي
حني يضج بها صخب الركاب
ماذا جد  ,وماذا سيجد
أقدامي تبحث عن أرض
كذلك يف قصيدة «إنتظار»
يتثاءب يف وجهي الوقت
ولساني يغفو فوق مياه عطش
تنحدر عيناي وأسرتخي
ال الليل يجيء
ال الصبح يجيء
ال أحد يأتي
وختم  :ان أغلب قصائد املجموعة تسير عىل
هذه الوترية اللغويّة التي يس�تخدم الش�اعر
فيه�ا عددا ً محدودا ً من املفردات التي يتحكم
بتوظيفه�ا ب�ذكاء ودراية يف جمي�ع قصائد
املجموعة خاتما ً إياه باإلس�تفادة من حكاية
حي�وان الكنغر الذي تش�تهر قارة أستراليا
بوج�وده فقط وال�ذي دائم�ا ّ
يذك�ر بتاريخ
املس�تعمرين البي�ض الذي�ن ج�اؤا فاتحين
ومازالوا يجهلون وبعد أكثر من مئة وعرشين
س�نة ثقافة س�كانها األصليني األبورجينيز
وعمرها أكثر من ستني ألف عام.

ً
ً
الصقا
رشيط�ا طب ًي�ا
املتش�ظية ،أل�ف
على إصبع�ي وأكمل جم�ع م�ا تناثر،
ألضع�ه يف علب�ة فارغ�ة ،أجل�س على
مقعدي املتأرجح يف صالة البيت ،أتأمل
الشهادات واألوسمة العسكرية املعلقة
على الجدار ،أتن�اول الجري�دة ،يلفتني
خبر يف صفحتها األخيرة ،يغيّب املوت
الفنان التش�كييل حسين س�الم ،أترك
الجري�دة جانب�اً ،داعي�ة ل�ه بالرحمة،
وعىل كل األم�وات الذين رحل�وا ،أتذكر
س�قوط املزهري�ة وموتها ،وه�ي التي
عاش�ت معي عرشين عامً ا كروح كنت
أشعر بوجودها ،وكل يوم كنت أكتشف

فيه�ا س�حرًا غري ًب�ا يمدن�ي بأس�باب
الحياة».
قد تب�دو ه�ذه الفقرة مج�رد تفاصيل
عبثي�ة ،أو مملة يف نص قصيص قصري،
ولكنه�ا فق�رة مكثف�ة ،ت�كاد تلخص
القص�ة كله�ا ،وكل تفصيل�ة فيها لها
داللته�ا العميقة؛ فذك�ر ألوان املزهرية
والحرص عىل أن تقوم بتجميع الفتات
مع وجود العاملة ،لقيمة هذه املزهرية
وأهميته�ا يف حياتها ،وعلى الرغم من
جرحه�ا إال أنه�ا أكمل�ت مهم�ة جمع
الش�ظايا ،ث�م ع�ادت به�ا الذك�رى إىل
مسيرتها العملية يف السلك العسكري،
وإىل ي�وم تلقيها أجمل وأكبر مزهرية
رأته�ا م�ن قب�ل كهدية من ش�خص ال
تعرف�ه ،وعندم�ا تصفح�ت الجري�دة،
ق�رأت نع�ي الفن�ان «حسين س�الم»
صاح�ب الهدية ب�دون س�ابق معرفة،
ألنه�ا اليش الجمي�ل الوحي�د الذي كان
ي�راه من نافذة زنزانت�ه وهي تميش إىل
مكتبه�ا يف جناح غري جناح�ه ،ولذا لم
تكذب العاملة عندما أكدت أن املزهرية
س�قطت فجأة ،لكأن لألشياء أجل ،وال
ب�د أن تم�وت؛ فماتت املزهري�ة بموت
مُ هديه�ا .إن بع�ض األش�ياء تكتس�ب
أهمي�ة وقيمة كبيرة يف حياتن�ا ،ليس
الرتف�اع ثمنه�ا أو نفاس�تها ،وإنم�ا
الرتباطها بمناس�بة معين�ة ،أو لحظة
سعيدة ،أو بإنسان قريب من القلب.

الحقيقة واألدب أو الس�ينما يف مجال عالم
اإلج�رام كبرية ،فإن ه�ذه الهوة أكرب بكثري
يف عالم الجاسوس�ية ،عىل الرغم من ادعاء
بعض ّ
الكت�اب أن مؤلفاتهم مقتبس�ة من
أحداث حقيقي�ة ،أو أنها تنبأت بأحداث قد

حدثت فعال.ش�هدت بداية القرن العرشين
ظه�ور أدب الجاسوس�ية بق�وة ،متوافقا
م�ع تزاي�د التوت�ر الس�يايس والعس�كري
بين الق�وى العظم�ى آن�ذاك ،م�ا أدى إىل
اندالع الحرب العاملي�ة األوىل ،وبروز أجهزة
املخابرات الحديثة بش�كل واضح ،واتس�اع
نطاق عملها ليش�مل جمي�ع أنحاء العالم.
وتنتم�ي رواي�ات أدب الجاسوس�ية إىل ما
يس�مى ب�أدب املغام�رات ،مث�ل الرواي�ات
البوليس�ية .وال يرقى ه�ذا النوع من األدب
إىل أعىل املس�تويات يف عال�م األدب العاملي.
تثير روايات وأفالم الجاسوس�ية ش�عورا
غريبا لدى املشاهدين ،فعىل الرغم من كون
العملاء ال يختلفون عن رج�ال العصابات
يف قس�وتهم وأس�اليبهم ،يظهرهم صانعو
الفيلم األشخاص الصالحني دائما .ويختلف
رج�ال املخاب�رات يف الس�ينما ع�ن رج�ال
العصابات ،حيث أنهم ال يخشون الرشطة،
وهم فوق كل قانون ومبدأ أخالقي.

عباس محمود العقاد ومعركة السياسة
رشيد أمديون
ه�ل يمك�ن أن يحضر عب�اس محم�ود العقاد
يف أذهانن�ا مرتبطا بالسياس�ة ،خاص�ة أنه يعد
ش�خصية عملت يف الصحافة زمن�ا طويال ،وله
بصمة يف مجال السياس�ة ،من خالل ما خاضه
يف معاركه السياس�ية ،التي دفعته أيضا للكتابة
يف هذا املجال؟
ع�ن ه�ذا يجي�ب كت�اب «العق�اد يف معارك�ه
السياس�ية» لس�امح كر ِّيم ،الذي ص�در عن دار
القلم يف بريوت عام  ،1979ويصل عدد صفحاته
إىل  327صفحة.
إن ج�ل ما خاض�ه العقاد من مع�ارك يف ميدان
السياس�ة ،وم�ا تبناه م�ن مواق�ف يقدمه هذا
الكت�اب يف عشرة أقس�ام مفصل�ة ،بحيث تعد
إجاب�ات ع�ن مجموع�ة م�ن األس�ئلة منها ما
يتعلق بتفسير مواقف العق�اد الكثرية ،فهو ما
ي�كاد يفرغ من موقف حتى يبدأ يف اتخاذ موقف
جديد ،وهو نفس�ه م�ا يكاد يفرغ م�ن معركة
حتى يب�دأ يف أخرى ،ما يعطينا ش�خصية لعلها
خلق�ت للمواقف ،وهو ما دف�ع البعض بوصفه
بالس�يف ،يف حدته وش�دته وانتقاده وتمس�كه
الش�ديد برأيه ،مهم�ا كان األمر .ولتفسير ذلك
فقد قدم الكتاب ثالثة تفسيرات هي ،التفسير
الس�يايس ،واالجتماعي ،والفكري .وكل تفسري
يوض�ح جانب�ا م�ن مالم�ح ش�خصية العقاد.
ويسرتس�ل الكت�اب يف ع�رض مواق�ف العق�اد
م�ن بعض املفاهيم السياس�ية ،الت�ي تمثلت يف
صيغ األحزاب ،والثورات ،واملذاهب االجتماعية،
واألح�داث الوطني�ة ،والنظ�م العنرصي�ة،
والح�ركات الدينية ،وقد جاءت يف س�تة فصول

توس�ع فيها الكاتب ،ثم انتقل إىل الش�خصيات
السياس�ية الت�ي خ�اض العق�اد معه�م أعنف
املعارك السياسية ،بداية بمعركته مع الخديوي
عباس حلمي الثاني ،حيث أن هذا األخري كان له
ّ
م�س ذاته التي ال تمس
موق�ف من العقاد الذي
يف ع�رف امللوك والسلاطني ،فاتهمت الس�لطة
العق�اد ،وحي�ث كان ه�و أول صح�ايف مرصي
تتخ�ذ الس�لطة موقفا ض�د كتابات�ه املناهضة
لسياس�تها… ثم يأخذن�ا هذا الكت�اب أيضا إىل
مع�ارك العقاد مع امللك فؤاد وابنه امللك فاروق..
مرورا عىل باشوات العهد امللكي ورؤساء وزرائه
وأحزاب�ه إىل غاية قي�ام ث�ورة  23يوليو/تموز
 ،1952وهن�ا توق�ف ه�ذا الكت�اب لحظات مع
موق�ف العقاد م�ن قائد الث�ورة املرصية جمال
عبد النارص.
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من اقوال االمام علي ( عليه السالم )
والظلم فإ ّنه أكبر المعاصي ،وإنّ ّ
إيّاك ّ
الظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.
إيّاك ومصادقة األحمق فإ ّنه يريد أن ينفعك فيضرّك.
ً
صديقا حتى يحفظ أخاه في ثالث :في نكبته وغيبته ووفاته.
ال يكون الصّ ديق
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زاخو

عبق يمتد عطره لحضارة امتدت االف السنين
شارع املتنبي احد اشهر معالم العاصمة بغداد
،يقع وسطها بالقرب من شارع الرشيد ،ويشهد
ايام الجمع من كل اسبوع تظاهرة ثقافية من
غري موعد مسبق اذ يجمع االدباء و الشعراء
و الكتاب و الفنانني و الباحثني عن الثمني من
الكتب و املطبوعات القديمة و الحديثة.
الشاعر الشاب محمد السيد احد اعضاء رابطة
شعراء املتنبي  ،يقول « :اجد يف شارع املتنبي
تعبريا لهمومي و احزاني  ،وانا اقف انشد الشعر،
اذ يتجمع الناس حويل»  ،مبينا  ،أن «الحضور يف
شارع املتنبي وساعة القشلة ،اصبح من العادات
الجميلة التي يحرص الكثري عىل استمرارها
ملا يف ذلك من مواكبة للحركة الثقافية فضال
عن عرض الكثري من الفنانني ألعمالهم الفنية
كالرسم و النحت و املرسح و الغناء يف اروقة
الشارع املخصصة لذلك» .
ويقول الشاعر عالوي كاظم كشيش « :ليس
غريبا عىل من ينشأ قرب دجلة و الفرات  ،ان
ينبت او ينتج شخصا كاملتنبي الذي تلقى علومه
يف الكوفة وبغداد «.
واطلق عىل الشارع الذي يربط مبنى القشلة
(املحكمة يف العهد العثماني) بشارع الرشيد اسم
املتنبي يف  1932يف عهد امللك فيصل االول تيمنا
بشاعر الحكمة والشجاعة ابو الطيب املتنبي.
ويعد شارع املتنبي سوقا ثقافية عريقة  ،يضم
محاال تجارية تحتضن بني رفوفها عديد
الكتب و املؤلفات النادرة والثمينة التي تجتذب
السياح و املثقفني من داخل و خارج العراق .
وداد حجاج  ،اديبة و شاعرة من لبنان  ،تزور
العراق حاليا  ،كانت حارضة يف شارع املتنبي ،
تحدثت بالقول « :رب العاملني أكرمني و رأيت
هذا الشارع الرائع الذي يجعلك تشعر انك يف
قلب التأريخ و انت تميش فيه  ،فان الصور
ترتاكم يف رأسك و مخيلتك و ترتاجع معها
للوراء اىل ايام سوق عكاظ و العباسيني ،
فضال عن ان الثقافة و الحضارة يف العراق
تشاهدهما عىل االرض و الواقع عرب هذا الشارع
«،مبينة انه « شارع يختزل التأريخ «.
تعرض الشارع كغريه من االماكن يف بغداد
بعد العام 2003م اىل تفجريات ارهابية ،
فشهد اثر ذلك فرتة من السكون و الركود وعزوف
البعض عن ارتياده  ،لكنه رسعان ما عاد طقسا ً

تشهد املناطق السياحية يف مدينة زاخو عىل الحدود مع تركيا ،اقباال يف هذه األيام
الشتائية  ،حيث ازداد عدد السائحني الوافدين من مناطق وسط وجنوب العراق إىل
املدينة لالستمتاع باالجواء ااشتائية الجميلة يف مواقعها السياحية الطبيعية .ومع
إنخفاض درجات الحرارة يف معظم مناطق البالد خالل األيام القليلة املاضية ،استقبلت
زاخو اعدادا كبرية من السياح ،الذين يتوجهون اىل املناطق السياحية يف املدينة املعروفة
بجرسها الحجري الشهري ،وبعدد من املواقع السياحية مثل شالل كيل رشانش .وقالت
ليىل جالل ،التي جاءت للسياحة برفقة عائلتها «لقد جئنا اىل الشمال يف التسعينات،
كان الوضع مختلفاً ،اآلن هناك تطور كبري وخدمات ممتازة» .وقال السائح عيل موفق:
«كل يشء ممتاز ،سواء من ناحية الخدمات أو من ناحية الفنادق أو من ناحية التعامل
مع السياح العرب الوافدين من وسط وجنوب البالد» .ويقدر معدل ما يمكن ان يرصفه
السائح من مال خالل فرتة تواجده يف املناطق السياحية باالقليم والتي تمتد لنحو
اسبوع واحد ،بنحو  200دوالر بحسب العاملني يف الرشكات السياحية ،ويتضمن املبلغ
كلفتي االقامة والنقل ،وهو رقم مقبول جدا قياسا للسياحة يف دول الجوار .وتقع مدينة
زاخو التابعة ملحافظة دهوك يف املثلث الحدودي الذي يربط العراق وتركيا وسوريا،
ونظرا للطبيعة الخالبة يف املدينة ،يتوافد السياح من مختلف أنحاء العراق اليها حتى
يف هذه االيام الشتائية الجميلة ليستمتعوا باالجواء يف املنتجعات واملرافق السياحية.
ويوجد أكثر من  20موقع سياحي يف زاخو ،وقد زارها نحو  60الف سائح لحد اآلن،
عن طريق الرشكات السياحية ،وهؤالء قدموا من مناطق وسط وجنوب العراق قاطعني
مئات الكيلومرتات ،ومن املتوقع أن تتضاعف أعدادهم يف الفرتة املقبلة.

ثقافيا ً اسبوعيا ً يستيقظ صباح كل يوم جمعة
بفعالياته املتنوعة للشعراء واالدباء باإلضافة اىل
االحتفاء بالفنانني و االعالميني الرواد ليعطي
صورة ان الشارع و اروقته لم يعد مكانا لبيع
ورشاء الكتب فحسب وانما ملتقى يجتمع فيه
اغلب املثقفني من بغداد و املحافظات بال موعد.
سلوى البدري اديبة عراقية ،تقول « :كل
ما تبحث عنه تجده يف شارع املتنبي وكذلك
تزور الوفود العربية واالجنبية هذا الشارع عند
قدومها العراق وذلك يدل عىل القه وعودته بعد
سنني من االرهاب و الحرب».
وعن بيع الكتب و اقتنائها من قبل رواد الشارع
و القراء.
التقينا صاحب اشهر دار كتب يف الشارع ،احمد
عبد الوهاب رايض ،الذي يملك ويدير دار الكتب

العلمية للطباعة و النرش و التوزيع فتحدث
قائالً  :إن «مكتبتي تضم عرشات االالف من
العناوين لكتب تطال مختلف االختصاصات و
املجاالت ،وإن والدي قد اسس هذه املكتبة يف
ثمانينيات القرن املايض ،وبعد اكثر من عرشين
عاما اديرها اليوم بنفيس».
واضاف أن «مبيعات الكتب يف الشارع جيدة
جدا  ،اال انها تأثرت قبل سنني يف األعمال
االرهابية لتنظيم القاعدة املتطرف  ،وكذلك
بعد ظهور تنظيم داعش االرهابي ،ففي
الخامس من اذار عام  ، 2007ه َّز تفجري
ارهابي الشارع مخلفا عرشات الشهداء
والجرحى ،كان من بينهم موظفون يف
مكتبتي ،اضافة اىل خسائر مادية تقدر
بماليني الدنانري للمكتبات االخرى ،و اليوم و

الحافالت ُ
ُ
ذات الطابقين
ٌ
رمزية لبغداد و خدمات سكانها
تنفرد بغداد عن غريها من العواصم العربية ,
منذ ثالثينيات القرن املايض بوجود الحافالت
ذات الطابقني التي تتجول يف شوارعها او
كما يسميها سكان بغداد بـ (املصلحة) او
(االمانة) وهي بذلك تشابه شوارع العاصمة
الربيطانية لندن بهذه امليزة  ,فاملواطنون
يفضلونها يف التنقل عىل سيارات النقل االهلية
كونها مدفئة يف الشتاء و مربدة يف الصيف ,
اضافة اىل امانتها بالوصول و تخفيفها معاناة
االنتظار  ,فاغلب ركابها من الطبقة املتوسطة
و ما دونها فهي توفر لهم تنقالت و ان كان
وقتها طويل نسبيا اال انها مناسبة للموظفني
واصحاب املهنة الحرة البسيطة .
ابو عبد الله متقاعد من وزارة املالية  ,يبلغ
من العمر ( )75عاما يقول « :كنت استقل
هذه الباصات منذ كانت اجرة الراكب (عرشة
فلوس) و الزلت استقلها حتى اليوم رغم
انقطاعها لسنوات بسبب الحروب  ,فأنا
استشعر جمال بغداد و اناقتها من خاللها ,
و كنت ارص عىل الصعود يف الطابق الثاني فيها
عندما كنت شابا  ,اما اليوم فاجلس يف الطابق
االول  ,و كانت خطوطها تصل اىل جميع
مناطق بغداد و بأرقام يحفظها جميع ركابها

زهرة الشتاء الزاهية

و سكان العاصمة» .
ويقول احمد كامل  )40(,عاما  ,موظف يف
وزارة التعليم العايل ,وهو احد الركاب اليوميني
يف هذه الحافالت : ,إن «املصلحة ذات الطابقني
وسيلة نقل حضارية كما هي مريحة جدا و
نطمح بزيادة اوقات عملها اىل الليل وان يتم
استخدام نظام البطاقة االلكرتونية يف الجباية
مع التزام سواقها بلبس كامل الزي املخصص
لهم من القبعة و البدلة و حتى الحذاء ,
لتتناسب مع حضارة بغداد و البالد».
واضاف ،أن «اجرة هذه الحافالت اليوم ,
مدعومة من وزارة النقل و مسعرة بـ()500
دينار عراقي اي ما يعادل ( )40سنتا امريكيا،
وهذا املبلغ مناسب الغلب الفئات ةالرشائح
االجتماعية «.
وتابع كامل  ،أن «الخدمات التي توفرها
الباصات ذات الطابقني ال توفرها وسائل
النقل الصغرية االخرى لذلك يفضل اغلب
اهايل بغداد و من يفدها من املحافظات ان
يستقلونها بني مناطق العاصمة» .
ويجد محمد العزاوي سائق حافلة  ،العمل
يف «املصلحة» مهنة عمره التي اليتنازل عنها
رغم حصوله عىل شهادة البكالوريوس ،يقول

خالل رحلتي معه من ساحة النرص اىل الباب
املعظم  ,إلعداد هذا التقرير  ,انه «يعمل سائقا
يف مصلحة نقل الركاب منذ ( )25عاما  ,وانه
لم يرتك عمله حتى بعد ان حصل عىل درجة
البكالوريوس يف التاريخ من جامعة بغداد
و مارس يف تلك الفرتة التدريس ملدة خمسة
اشهر و بعدها وجد مهنة العمر .
واوضح «جئت لهذه املهنة عن حب و ليس
مجربا  ,و لم اتركها سابقا و غري مستعد
لرتكها حاليا».
وعن صعوبة املهنة يضيف العزاوي «الزحامات
املرورية اهم مشكلة تواجه عملنا اليوم,
رغم ان فكرة الحافالت ذات الطابقني تهدف
باألساس للحد منها اال ان كثرة السيارات عىل
حساب عدم توسعة الشوارع ادى اىل تفاقم
هذه املشكلة»..
تأثري هذه الحافالت واضح يف بغداد فهي
تتمتع برمزية كبرية لدى السكان فمنذ اكثر
من سبعة عقود كان الطالب واملوظفون
والعمال ينتظرونها يف محطات وقوفها اللتزام
سائقيها بالوقت املحدد  ,اضافة اىل ذلك تستمد
العديد من معالم املدينة رمزيتها من تفاصيل
تتعلق بتسمية هذه الحافالت حتى ان ارقام
الخطوط اصبحت مالزمة للمناطق مثال 1
االعظمية و 2ساحة النرص وو 73مدينة
الشعب و 66حي الرشطة ،وال زالت ساحة 55
يف مدينة الصدر تطلق عليها الن الباص رقم 55
كان يمر بها كذلك ساحة  83وغريها  ..،ولكي
تصل خدماته الباص االحمر لجميع مناطق
بغداد والتجمعات السكانية تعدت ارقام
الخطوط عن املئة لتصل اىل . 111
وعن عمل هذه الحافالت و خطط تطويرها
التقينا بـ املهندس كريم كاظم حسني مدير
عام الرشكة العامة لنقل املسافرين والوفود
 ,قائال  :ان الباصات ذات الطابقني تعمل
يف شوارع بغداد منذ العام 1938م ,وفقا
التفاقية وقعتها الحكومة آنذاك مع الحكومة
الربيطانية  ,وبعد انقطاعها عن شوارع
بغداد بسبب الحرب االخرية عام 2003م ,
عادت عام 2012م  ,بعد التعاقد مع رشكة
(الباهاوس) برشاء  100حافلة  ,و الرشكة
اليوم تملك ( )150حافلة  ,تصل اىل اغلب
مناطق و احياء العاصمة التي تستطيع
وصولها  ,و اما االماكن التي ال تصلها فهي
بسبب اسالك الكهرباء املتدلية من املولدات
االهلية و السيطرات االمنية و قطوعات بعض
الشوارع «.

بعد القضاء عىل تنظيمي القاعدة و داعش
االرهابيني نهائيا  ،تعود حركة الشارع
واملبيعات ملا كانت عليه و افضل» ،مبينا أن
«استرياد الكتب برا ً من بريوت يستغرق 7
ايام «.وعن الكتب القديمة اوضح احمد «لدي
كتب تعود لـ  400سنة  ،مكتوبة بخط اليد
وذات قيمة عالية جدا « ،مؤكدا ،أن «العراق
قياسا لباقي البلدان العربية  ،هو االكثر
قراءة من بينها ،وسوقه االقوى بالبيع» .
عبق يمتد عطره لحضارة امتدت االف السنني
 ،بإمكان الزائر أن يتنسمها و يشعر بها بني
اروقة وجدران هذا الشارع الذي يحتضن
تمثال املتنبي الواقع عىل ضفاف نهر دجلة ،
لريوي حكاية شعر وادب وفنون ابتدأت و ال
نية لها ان تنتهي.

البطاقة الموحدة مشروع رقمي
مهم بحاجة الى تخصيصات مالية
يطمح اغلب املواطنني بانجاز البطاقة
الوطنية املوحدة بوقت قصريخاصة للمواليد
الحديثة التي يشرتط ادراجهم يف البطاقة
التموينية عىل ان يكون لديهم بطاقة
وطنية موحدة ما يستوجب مراجعة الدائرة
املختصة الصدار بطاقة لهم لكن النقص
امللحوظ يف اجهزة الحاسوب الخاصة
باملعلومات وتوقفها عن العمل بسبب التيار
الكهربائي او لوجود خلل فني فيها ،وذلك
بعد انتهاء العقد مع رشكة اطلس املرشفه
عىل صيانة اجهزة املرشوع وقلة االحبار
الخاصة للطابعات اضافة اىل نقص املادة
الخام للبطاقة ،ادى اىل حدوث الكثري من
التلكأ والتاخري .
وقال املواطن «محمود فليح جاسم إن «ابنه
الرضيع البالغ من العمر تسعة اشهر بقى يف
الدائرة لساعات طويلة يف قاعة تنعدم فيها
التهوية ووجود اعداد كبرية من املراجعني
ما ادى اىل اصابته بمرض اتعبه رغم تعاون
كادر دائرة احوال الخالص يف محافظ دياىل
ومديرها الذي استضافهم يف غرفته الخاصة
والتي كانت هي االخرى غرفه متعبة
ومهدمة».
من جهته اوضح مديرالبطاقة الوطنية

املوحدة اللواء نشأت ابراهيم الخفاجي  ،أن
«البطاقة املوحدة هي مرشوعا ً وطنيا ً يهدف
اىل اختزال معلومات الفرد العراقي ببطاقة
واحدة وتحويل اكثر من  30مليون بطاقة
وسجل اىل معلومات رقمية باستخدام اجهزة
ونظم معلوماتية حديثة»،مشريا ً اىل أن
«هذا املرشوع يحتاج اىل تخصيصات مالية
كبرية ،لكن ماحدث هو عدم وجود هذه
التخصيصات «.
واضاف الخفاجي،
أن « املرشوع يحتاج
ايضا اىل تعاون
من قبل وزارات
وجهات عدة تسهل
الكثري من املعوقات
واالرساع بشمول
اكرب عدد ممكن
من املواطنني ،لكن
التعاون امللموس
ضعيف ويحتاج اىل
وضع خطة عمل
مشرتكة ومتابعة
مبارشة من قبل
لجنة متخصصة «.

وتابع ،أن «مرشوع البطاقة املوحدة ،مهم
جدا وتم اصدار  12مليون بطاقة موحدة منذ
انطالق املرشوع ،فيما يواصل منتسسبوا
املرشوع العمل كفريق واحد يتحدى الصعاب
رغم تزايد اعداد الراغبني يف استخراج بطاقة
وطنية « ،الفتا اىل أن « حامل البطاقة املوحدة
يمكنه استخراج جواز سفر بشكل سهل
اضافة اىل تسهيل املعامالت االخرى يف الدوائر
الحكومية االخرى».

متظاهرون يطالبون بإطالق رواتبهم المتأخرة
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تظاه�ر العشرات من أعض�اء املجال�س البلدية يف
القواط�ع واألحي�اء أم�ام مكتب مجل�س النواب يف
الديواني�ة للمطالب�ة بإطالق رواتبه�م املتأخرة منذ
ثمانية سنوات.وقال منسق التظاهرة نارص القصري
إن مطال�ب املتظاهري�ن تتضم�ن مطالب�ة مجلس
النواب بإدراج فق�رة رواتب أعضاء املجالس البلدية
ضم�ن موازن�ة العام الج�اري ،فضال ع�ن املطالبة
بإيقاف الدع�اوي القضائية بح�ق أعضاء املجالس
البلدية.وأش�ار إىل أنه بحالة عدم االستجابة ملطالب
املتظاهرين س�يكون هناك خطوات تصعيدية لحني
االستجابة ملطالب املتظاهرين.

االربعاء  13كانون الثاين  2021العدد  2502السنة العاشرة

المواطن يدفع ضريبة الفشل الحكومي في التخطيط و التنفيذ
أصبح السري والتنقل يف شوارع بغداد
أمرا ً يحرق أعصاب أصحاب السيارات
ومعهم الركاب ؛ نتيجة الزحام الخانق
الذي تشهده شوارع بغداد  ،نظري األعداد
الهائلة من السيارات ،والذي يأتي بسبب
سوء تخطيط الشوارع ،وقِدمها وعدم
تطوير شبكة الطرق وغياب سرتاتيجية
لتطوير مدينة بغداد وبناء مجرسات أو
إنشاء أنفاق جديدة  ،وعدم وجود نظام
مروري حازم يوقف املخالفني.
وبرغم قرارات الحكومة بفتح عرشات
الشوارع يف العاصمة بغداد ،وإلغاء
العديد من السيطرات  ،إال أن بغداد التزال
تستغيث وال تستطيع أن تتنفس بسبب
شدة االزدحامات خصوصا ً أثناء الدوام
الرسمي.
محمود عزيز موظف يقول إن ما
نشاهده من زحامات كبرية يف الشوارع
يتطلب وجود نظام مروري حازم يفرض
هيبة رجل املرور ،وكذلك وجود طرق
حديثة وأنفاق ومجرسات  ،أمّا اللجوء
إىل أسلوب الحلول الوقتية غري املبنية عىل
خطط مدروسة فإنه لن يفيد؛ ألنه مجرد
مسكنات ألزمة تتزايد يوما ً بعد آخر ،
وشدّد عزيز عىل أن التخطيط السليم
لشبكة الطرق يف املدن له دور كبري يف
انسيابية وسهولة الحركة املرورية،
مضيفا ً أنه البد أن يكون لدى محافظة
بغداد مخطط هنديس عام شامل ومرن
لطرق السيارات وإعدادها من عام
إىل عام ،وكذلك تطور املدينة واملناطق
التي ستنتقل إليها الكثافة املرورية يف
املستقبل ،عىل أن يكون املخطط الشامل
للنقل العام متناسبا ً مع نمو العاصمة
بغداد يف الحارض واملستقبل ويتواكب مع
تمدد املناطق ونموها ،مضيفا ً أن أسلوب
الحلول الوقتية غري املبنية عىل خطط
مدروسة ال يفيد؛ ألنه مجرد مسكنات

ألزمة السري يف بغداد
التي تتزايد باستمرار
 ،وهذا يتطلب وجود
مهندسني يف مجال
الطرق واملرور ، ،مبينا ً
إنه لم يعد املطلوب
من رجل املرور أن يقف
تحت مظلة لينظم حركة
السري ويقفل اإلشارة
ويفتحها؛ ألن هذه أمور
أصبح التحكم فيها آلياً،
لكن يجب عليه أن يكون
متواجدا ً ملراقبة تقيد كل
صاحب مركبة باألنظمة املرورية،
وعدم السماح بمخالفتها؛ ألن املالحظ
أن الكثري من أصحاب السيارات

يخا لفون
األنظمة بشكل سافر ويف وضح
النهار بعد أن تحول وجود رجل
املرور اىل يشء رمزي يف الشوارع
من جانبه نفى صادق عيىس أحد
رجال املرور يف شارع الرشيد  -أن
يكون رجل املرور غائبا ً وال يؤدي عمله
كما ينبغي ،مؤكدا ً عىل أن رجال املرور
موجودون يف كل موقع وتواجدهم
عىل مدار ساعات اليوم ،والدوريات
املرورية ال تتوقف عن رصد االزدحام
وضبط املخالفات ،مضيفا ً أن عدم
وجود شوارع جديدة وقدم الطرقات
وغياب املجرسات واالنفاق هو السبب

ارحموا المنسبّين ..المنسيين

الرئيس يف ظاهرة االزدحامات
التي يعاني منها رجل املرور قبل
املواطن.اىل ذلك
اكد احد املواطنني « ،أن «االزدحامات
يف بغداد ش ّلت مفاصل الحركة يف
العاصمة ،لدرجة أن بغداد تبدو غابة
من السيارات يف أغلب أوقاتها ،وأضاف
أن «الوضع يف شوارع بغداد مجنون
وهستريي ،وتشعر لوهلة أن الجميع
يعاني من أمراض نفسية ،فالوضع
النفيس مضطرب وعصبي ،وكأن

منطقة البيجية
مرعى للحيوانات

توفير العملة الصعبة
وتشغيل األيادي العاملة العراقية

الله يرىض عليكم نحن
سكنة منطقة البيجيه ...
االغنام واالبقار والجمال
ترسح وتمرح يف املنطقة
و تنقل مختلف االمراض
 ..عندما افتح باب بيتي
اجد كل قاذورات الجمال يف
الباب هل هذا امر مقبول
واملربده تسحب كل انواع
الروائح النتنه منها ونحن
لدينا اطفال  ..ارحمونا
نظم املنسبون ضمن الـ  30ألف فرصة عمل يف دوائر وزارة
الصناعة واملعادن تظاهرة احتجاجية أمام مقر رشكة ابن ماجد
يف البرصة للمطالبة برصف مستحقاتهم املالية املتأخرة منذ عرشة
أشهر.وقال عدد منهم إن عدد املنسبني إىل دوائر وزارة الصناعة
واملعادن يتجاوز  1500موظف يعملون يوميا ً وينجزون واجباتهم
داخل رشكات الوزارة دون أي مقابل أو اجر مايل منذ أشهر طويلة.
وأضافوا أن الكرة أصبحت بملعب مجلس النواب ويجب عليهم
عدم تمرير املوازنة ما لم تتضمن رواتب أجراء الـ  30ألف فرصة
عمل وكذلك تحويلهم إىل عقود وزارية ،مؤكدين استمرارهم
بالتظاهر واإلرضاب واإلجراءات التصعيدية املوضوعة من قبل
اللجان التنسيقية لحني تحقيق مطالبهم.

اغالق الشارع باالنقاض ومواد البناء
السالم عليكم
اىل السيد أمني بغداد املحرتم
تحية طيبة اني مواطن من سكنة منطقة
املنصور/حي دراغ /محلة/603/
زقاق 38عانينا ومازلنا نعاني من
صاحب الدار املرقم ()23منذ بداية بنائهِ
للدار قبل عامني لغاية يومنا هذا وذلك
بغلق الطريق امام املاره بسب وضع
مواد البناء (الرمل والحىص واالسمنت
اضافه اىل االنقاض)وسط الشارع دون
مراعاة حرمة الطريق والجار اضافة
اىل تدمري شبكة املجاري الخاصه بمياه
االمطاربسبب تلك املواد اضافة اىل انه
قام بربط مجاري الرصف الصحي

الخاصه بالدار والشقق املجاوره بشبكة
مجاري مياه االمطار وقد تم تبليغه
من قبل الجريان لكن دون جدوى ويرد
بالحرف الواحد (وين متشتكون اشتكوا
شرتيدون تسوون سووا)علما ً ان هذ ِه
املواد واالنقاض مر عليها وقت طويل
 ..علماً/ان هذ ِه الدار والشقق املجاوره
ل ُه تم بنائها بدون الرتخيص الرسمي
الخاص بالبناء (اجازه بناء) لذلك يرجى
تفضلكم باالطالع عىل شكوانا واتخاذ
االجراء الذي ترون ُه مناسبا ً شاكرين
تفضلكم باالطالع.

* سليم الطيار

الجميع حكم عليه باملوت البطيء».
املسؤول املحيل يف العاصمة بغداد
عبد الرحمن الزوبعي يف إن «شوارع
املدينة تستوعب  600ألف مركبة
فقط ،إال أن املركبات املتواجدة يف بغداد
فاقت املليوني مركبة ،والعدد بازدياد
مع وجود رشكات تبيع السيارات
بالتقسيط املريح ،وعدم وجود إدراك
حقيقي لحجم األزمة من قبل وزارة
التخطيط» ،الفتا ً إىل أن «الشوارع التي
ُفتحت ،لم تنعش بغداد بالقدر الذي
كان متوقعاً ،مع العلم أنها ساعدت
لكن دون املستوى الذي يسعى له
املواطن».
ويكمل إن «الزخم املروري لم يؤثر عىل
حركة السري فقط ،إنما عىل تراجع

األداء الوظيفي والتأخر بالوصول إىل
الدوام ،ويبدو عىل املوظفني يف الدوام
الحكومي وغريه يف القطاع الخاص
اللهاث الدائم كأنهم أمام تح ٍد دائم،
وهو الوصول إىل الدوام يف الوقت املحدد،
لكنهم يواجهون عرقلة االزدحامات».
وتشري أحد البحوث إىل أن التكدس
املروري ال يسبب فقط سوء املزاج،
وتدني اإلنتاجية ،وكثرة أخطاء العمل،
ولكنه قد يسبب الوفاة ،وإنه يرتبط
بإصابة شخص واحد من بني كل 12
بأزمة قلبية ،وأن األشخاص الذين
يواجهون التكدس املروري ترتفع
لديهم احتماالت اإلصابة باألزمات
القلبية ثالث مرات عن غريهم وح ّذرت
من آثار االختناقات املرورية عىل
أصحاب األمراض املزمنة كالس ّكر
وأمراض القلب .وتضيف الدراسة اىل أن
« تأخر العاملني كل يوم عن بداية وقت
الدوام الرسمي بساعة أو أكثر ،يقلل
يف مجمله ساعات العمل املطلوبة مما
يخفض اإلنتاجية ،وكذلك يتكبد القطاع
الخاص كثريا ً من الخسائر سنويا ً
بسبب تأخر وصول شحنات وبضائع
الرشكات نتيجة لهذه الزحمة املرورية،
وما يصاحبها من الحوادث املتكررة
وبالتايل ترتفع فاتورة خسائر االقتصاد
الوطني بشكل عام.
املواطن املترضر الوحيد يف أزمة
الزخم املروري» مشكالته اليومية إذ
يشكو املواطن ابو حمزة البياتي رجل
خمسيني يصطحب زوجته املقعدة يف
كريس متحرك من أزمة زحمة الشوارع
ويقول :زوجتي تحتاج ملراجعة الطبيب
مرتان يف الشهر لم أعد أقوى نفسيا ً عىل
املراجعة بها فرحلة الذهاب بشوارع
مشلولة وعاجزة كعجزها يضعف
قابليتي عىل التحمل ويستنزف طاقتي.

* مالك االغا

قدمت لجنة االقتصاد واالستثمار
النيابية  ،مجموعة مقرتحات اىل
اللجنة املالية النيابية لتضمينها يف
مرشوع قانون املوازنة االتحادية
للعام .2021وتتعلق املقرتحات التي
اعدها عضو اللجنة النائب حامد
املوسوي  ،بتوفري العملة الصعبة

وتشغيل األيادي العاملة العراقية ،
من خالل الزام وزارة املالية والبنك
املركزي بشمول جميع احتياجات
املشاريع الصناعية والزراعية من
املواد األولية وخطوط اإلنتاج بسعر
رصف ( )١٢٠٠دينار للدوالر الواحد
ومن املرصفني الصناعي والزراعي

حرصا للمشاريع التنموية
التي تحت مظلة هيئة املدن
الصناعية والتنمية الصناعية
واملبادرة الوطنية لتشغيل الشباب
وباعتمادات مستندية  ،ويكون
هذا الدعم مرشوطا للسنة املالية
الحالية قابال للتجديد وحسب
تقدير الجهات املختصة الحكومية
والربملانية  ،اعتمادا ً عىل بيانات
امليزان التجاري السنوي (نسبة
االسترياد إىل التصدير) .
كما تضمنت املقرتحات  ،شمول
جميع مفردات البطاقة التموينية
من األغذية(زيت الطعام والسكر
والرز وحليب األطفال والطحني)
وكذلك األدوية املستوردة بسعر
الرصف املدور  ،عىل أن يتم حرص
هذا االستثناء لتلك االسترياد من
خالل وزارة التجارة بالنسبة
للمواد الغذائية ورشكة كيماديا يف
وزارة الصحة العراقية .

تخسفات شوارع حي الرسالة حول العمارات السكنية
.تحية طيبة لالعالميني املبدعني
املسؤولني عىل هذا النرش واالفكار
الجميلة البنائة..نحن سكنة عمارات
حي الرسالة مقابل العاب السيدية

مجمع ٧سكني عمارات محلة ٨٤٩
شوارع وافرع املجمع تعاني من
التخسفات والتكرسات والحفر نرجوا
التفاتتكم الكريمة لتبليط املنطقة

ولكم كل التقدير واملوفقية

* ابو سارة العميد

اىل السيد أمني بغداد املحرتم (الراحمون يرحمهم الله تعاىل)
مقاطعة  .٢،٣/١٠ابودشري هي ارايض سكنية وليست زراعية
ومسجلة منذ ١٨عام ولم يكتمل افرازها لحد االن وتحتاج اىل
الخدمات االساسية للسكن من ماء وكهرباء وفتح الشوارع
الرئيسية للمقاطعة ليتسنى لنا بناء دور لنا ولعوائلنا وبذلك
تكون الدولة قد ساعدت باسكان ٢٣الف عائلة وهم من ذوي

الدخل املحدود وبذلك يسهم يف التخلص من شبح االيجارات
وتحقيق حلمهم بالسكن وتوفري فرص للعمل لكافة املهن
علما ان املساحة الكلية للمقاطعتني هو  ٥٦٠دونم وموقها
مجاور لعلوة الرشيد لبيع الفواكه والخرضوات مقابل منطقة
ابو دشري وهي من ضمن قاطع بلدية الرشيد.

* نور عبد الكريم

ينثرون النفايات
رجاءا رجاءا اسمعوني ...انا كل يوم ارمي
النفايات وطبعا كلها باكياس خاصة
للنفايات اضعها عىل جانب من الرصيف الن
ال يوجد حاويات لكي يأتي عامل النظافة و
يأخذها مبارشة للسيارة لكن الذي يحصل
االحظ كل يوم الصبح االكياس كلها متمزقة
والنفايات بكل مكان واتعجب لكن بعد فرتة
عرفت هذا كله بسبب العتاكة ما اعرف ماذا
يسمونهم هؤالء الذين يجمعون علب الببيس
رجاءا جدوا لنا حل النفايات بكل مكان والله
العظيم عندما رأيت هذا املنظر وكيف ينثرون
النفايات ارجو تحديد غرامة مالية لكل
شخص يحاول رمي النفايات بدون اكياس او
وضع حد للعتاكة وشكر.

* جواد سعد

رحم اهلل من عمل
عمال صالحا و اكمله

السالم عليكم
مناشده اىل امني بغداد املحرتم
منطقه الرشاد فيها  3محالت 770و772و 774
اكملوا محلتني وبقيت محله  774فقط اكملو
املجاري فقط يف الشهر الرابع ولحد االن لم تدخل
اليات التبليط ما فرقنا عن املحالت الباقيه وملاذا
هذا التقصري من امانه بغداد واملحله عباره عن
شارعني و ثمان افرع وجاء الشتاء و ال تبليط ..
ممكن نعرف ملاذا ؟؟؟؟!!

* ابو مهدي الزيرجاوي

مناشدة
بسم الله الرحمن الرحيم
السالم عليكم
السيد امني بغداد املحرتم
استاذنا الفاضل اطلب منكم النظر للساحة
املوجودة قرب مسبح الفردوس  ...شقق زيونة
وتحويلها لحديقة لتكون متنفس ألهل املنطقة
بدال من النفايات.

* رفيدة سعد

طريق بسماية
طريق بسماية من هو املسؤول عنه ؟..هل رايتم
كيف اصبح بعد ان دمرته سيارات الحمل(
الرتيالت) اىل متى تبقى الشوارع و املناطق
بدون صيانة و ادامة اىل متى يبقى الفاسدون
ينتهكون الدوائر الخدمية  ..شوارع بغداد
وخارج بغداد بدون ترميم وبدون ادامه تنقل
صورة سيئة عن العاصمة  ..يا امانة العاصمة
.

الراحمون يرحمهم اهلل

العتاكة

* ميادة بدر

ساعدونا

السالم عليكم
اخي العزيز نحن م  ٧٤٣ز  ( ٢٥شارع جانبي خلف املركز الصحي يف حي النفط ) لدينا مشكلة يف عدم
وصول سيارة رفع النفايات يف الشارع ملدة طويلة مما يؤدي اىل تراكم النفايات يف الشارع و تناثرها
امام املنازل مما يضطرنا اىل نقل النفايات بسياراتنا الخاصة .تم التواصل مع مسؤول املنطقة و سائق
سيارة النفايات اكثر من مرة ولكن تتم االستجابة ليوم او يومني ثم تنقطع السيارة عن املرور يف
الشارع و تعود نفس املشكلة .

ال تضعها بجانب الحاوية

عسى ان تنفع الذكرى
من البوسترات
االرشادية
المانة بغداد
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ظاهرة فلكية نادرة نهاية
األسبوع الجاري
س�تتاح ملراقبي النجوم فرصتان الكتش�اف ظاه�رة «إش�عاع األرض» النادرة التي
تحدث عىل س�طح القمر ،هذا األس�بوع.ويعني وجود الهالل النحيف يومي الجمعة
والس�بت أن�ه من املمكن اكتش�اف إش�عاع األرض بالعين املجردة.ما هو “إش�عاع
األرض”؟ربم�ا تكون ق�د الحظت تألق األرض م�ن قبل دون أن ت�درك ذلك .وتعرف
الظاهرة بأنها اإلضاءة الخافتة املنعكس�ة من سطح األرض ،نتيجة أشعة الشمس،
باتج�اه الجان�ب املظلم للقم�ر ،واملع�روف أيضا
باس�م توهج القمر الرمادي.وهي ظاهرة مرئية
بالعني املجردة فق�ط عندما يكون القمر يف أرفع
مراحله حيث يمكن رؤية س�طوع األرض ييضء
الج�زء غري املضاء م�ن القمر ال�ذي يواجهنا.وال
ينبغي الخلط بني هذا الجزء املظلم وبني “الجانب
املظلم م�ن القمر” الذي يتواج�د دائما بعيدا عن
األرض.ويف بعض األحيان عندما تنظر إىل الهالل،
يمكنك أيض�ا تحديد بقية ش�كله املس�تدير عىل
الرغم من ظهوره بش�كل نحي�ف جدا.وتاريخيا،
تم�ت اإلش�ارة إىل ه�ذه الظاه�رة الس�ماوية بـ
“القم�ر الجديد يف أحضان القمر القديم”.وال يمكن رؤية س�طوع األرض إال بالعني
املجردة عندما يظهر هالل نحيل للغاية عند الشفق.
وإذا كانت السماء مظلمة جدا ،فلن تتمكن من رؤيتها ،وإذا كان جزء القمر املضاء
كبريا جدا ،فلن تتمكن من اكتشافه أيضا.

كوالكوم تطرح نظاما جديدا الستشعار
البصمة بأداء أسرع ومساحة أكبر
كش�فت رشكة كوالكوم خالل فعاليات  CES2021ع�ن الجيل الثاني من تقنية
 ،3D Sonicحي�ث إن اإلصدار الجديد من التقنية يأتي بأداء أرسع بنس�بة ،%50
كم�ا تدعم تغطية مس�احة أكرب.وبحس�ب موق�ع  Engadgetاألمريكي ،فيأتي
مستش�عر  3D Sonicالجدي�د م�ن كوالك�وم بحج�م أكرب بنس�بة  %77مقارنة
باإلص�دار الح�ايل ،حي�ث تقدم كوالك�وم ترقية
جدي�دة يف التقنية مع تغطية  64ملم مربع (8
ملم ×  8ملم) مقارنة باإلصدار األول البالغ 36
ملمًا مرب ًعا ( 4ملم ×  9ملم) ،كما يسمح قارئ
البصم�ة جمع  1.7مرة م�ن البيانات الحيوية،
مع تغطية ملساحة أكرب.
كم�ا كش�فت الرشك�ة أن مستش�عر البصمة
 3D Sonicيدع�م معالج�ة أرسع للبيان�ات مع
اس�تجابة رسيعة بنس�بة  %50يف فتح الهاتف،
حي�ث يأت�ي مستش�عر  3D Sonicبتقني�ة
املوج�ات الف�وق صوتي�ة لدعم مس�ح الحواف
واملس�ام لإلصبع بآداء رسيع ،وأيضاً دعم املس�تخدم بحماي�ة أكرب ،وال يزال
اإلصدار األخري أصغر بكثري من  ،3D Sonic Maxالذي يغطي مساحة 600
ملم مربع ويمكنه التحقق من بصمتني يف وقت واحد.

Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper

نظارات واقع افتراضي من لينوفو
أطلقت رشكة «لينوفو» الصينية الرائدة نظارات واقع
افرتايض جديدة ثورية وصفت بأنها بـ» 5أرواح».
وأوضح تقرير منش�ور عرب موقع «إنغادجيت» التقني
املتخص�ص أن نظ�ارات «ثين�ك ريليتي أي�ه  »3للواقع
االفرتايض ،مزودة ألول مرة بخمس شاشات افرتاضية.
ووصف�ت «لينوفو» تلك النظارات الذكي�ة بأنها األكثر
«تقدم�ا وتنوعا» يف العالم ،بحيث يمكنها اس�تخدامها
لتطبيقات التصور الثالثي األبعاد وسير العمل املوجه
بالواقع املعزز.
كما أن تلك النظارات الذكية الجديدة تتميز بتصميمها
القوي األكثر متانة وأكثر أمانا يف استخدامها.

أعطت اململك�ة املتحدة الض�وء األخرض لخدمة
اإلنرتن�ت عبر األقم�ار الصناعي�ة Starlink
التابع�ة لرشكة  ،SpaceXوبدأ املس�تخدمون يف
البالد بالفعل يف تلقي مجموعة أدواتهم للنسخة
التجريبي�ة العام�ة للرشك�ة ،وذل�ك بحس�ب
موق�ع  businessinsiderاألمريكي.ومنح�ت
هيئ�ة تنظيمية لالتص�االت يف اململك�ة املتحدة
ً
ترخيصا لرشكة
 Ofcomرشكة الفض�اء الجوي
 Starlinkاململوك�ة لرجل األعمال إيلون ماس�ك
يف ترشي�ن الثان�يً ،
وفق�ا ملا رصح ب�ه متحدث

باسم الهيئة املنظمة لـ  ،Bloombergوقد بدأت
الرشكة يف تشغيل إصدار تجريبي من Starlink
يف الواليات املتحدة يف أواخر عام .2020وتسمح
رخص�ة اململك�ة املتح�دة لرشك�ة Starlink
باملنافسة ضد مزودي اإلنرتنت األريض ،مثل BT
 ،Groupورشكات األقم�ار الصناعي�ة التقليدية
مث�ل  ،OneWebالت�ي تم إنقاذها م�ن اإلفالس
من قبل الحكومة الربيطانية ورشكة االتصاالت
الهندي�ة بهارتي جلوبال يف ترشي�ن الثاني.وبدأ
األش�خاص يف اململكة املتحدة الذين اشتركوا يف

اختبار « »Better Than Nothing Betaالخاص
برشك�ة  SpaceXيف تلقي باقة  ،Starlinkوالتي
تكل�ف  439جني ًه�ا إسترلين ًيا ( 591دوالرًا)
مقدمً ا ،باإلضافة إىل  84جني ًها إسترلين ًيا (120
دوالرًا) لالشرتاك الش�هري.واآلن مع ،Starlink
يبلغ متوس�ط رسع�ة اإلنرتن�ت  85ميجابت يف
الثانية ،وقالت  SpaceXيف رسالة بريد إلكرتوني
للمشتركني يف  26أكتوب�ر أن املس�تخدمني
املش�اركني يف اختب�ار «Better Than Nothing
 »Betaيمك�ن أن يتوقع�وا رسع�ات ترتاوح بني

 50و 150ميجاب�ت يف الثاني�ة ،ويق�ول بع�ض
املس�تخدمني األمريكيني إنهم يحصلون بالفعل
على رسعات تنزي�ل تزيد ع�ن  210ميجابت يف
الثانية.ويتمثل هدف «ماس�ك» النهائي لرشكة
 Starlinkيف توفري نط�اق عريض فائق الرسعة
ح�ول العالم من خالل تغطي�ة األرض بما يصل
إىل  42000قم�ر صناع�ي ،فيما تع�د Starlink
هي جزء م�ن رشكة  SpaceXللملياردير ،والتي
أطلق�ت حت�ى اآلن م�ا ال يق�ل ع�ن  830قمرا ً
صناعياً من  Starlinkيف املدار.

معرض افتراضي يقدم تقنيات جديدة لمحاربة كورونا
تس�تحوذ األجه�زة املتعلق�ة بالوقاي�ة م�ن
فيروس كورون�ا على نصي�ب األس�د يف أول
معرض افترايض لإللكرتونيات االس�تهالكية
يف الس فيغاس.وتم نق�ل الحدث التكنولوجي
الش�هري إىل العالم االفرتايض عرب اإلنرتنت هذا
العام ،بس�بب جائح�ة فيروس كورونا ،لكن
ذل�ك لم يمنع الشركات من ع�رض ابتكارات
جدي�دة تس�اعد يف من�ع انتش�ار الفيروس.
وش�اركت مجموعة م�ن الشركات تقنياتها
الجدي�دة التي ستس�اعد املوظفني عىل العودة
إىل املكات�ب ،وتخفي�ف القلق بين أولئك الذين
يخضع�ون للحظ�ر،
والبق�اء
يف
أم�ان أثن�اء الخ�روج م�ن املنزل.وفيم�ا يلي
مجموع�ة من التقنيات الجديدة التي ُعرضت
يف مع�رض اإللكرتوني�ات االس�تهالكية
ه�ذا الع�ام ،بحس�ب صحيف�ة ديلي ميل
الربيطانية:
BioButton:
عرض�ت رشك�ة  BioIntelliSenseجه�ا ًزا
قابًل�اً لالرت�داء بحجم عمل�ة معدنية يلتصق
بصدر املس�تخدم ،ويراقب العن�ارص الحيوية
مث�ل درجة ح�رارة الجل�د ،ومع�دل التنفس،
ومع�دل رضب�ات القل�ب ،ومس�توى

تمكن�ت رشكة «إن إي يس» اليابانية ،من إنتاج نظام ذكي قادر عىل كش�ف هوية
أي ش�خص يف ظ�ل ارتدائه لقناع الوج�ه ،والنظام الجديد يعمل على تحديد هوية
الش�خص ال�ذي يرتدي ً
قناعا من خالل األجزاء التي لم يت�م تغطيتها ،مثل :العيون
واملناط�ق املحيطة به�ا ،للتحقق من هوية الش�خص ،عىل أن يقوم املس�تخدمون
ً
سابقا.ومن جهته ،رصح شينيا تاكاشيما ،مساعد مدير
بتس�جيل صورة لوجههم
قس�م املنصات الرقمية يف رشكة «إن إي يس» بأن االحتياج لهذا النظام ،نما بشكل
أكرب بس�بب فيروس كورون�ا حيث اس�تمرت
حال�ة الطوارئ يف الع�ام املايض لفترة طويلة
واضط�ر املاليين ح�ول العال�م الرت�داء أقنعة
الوجه لحماية أنفس�هم من كوفيد  ،19قائال»:
ل�ذا فقد قدمنا ه�ذه التكنولوجيا إىل الس�وق».
وأوض�ح تاكاش�يما أن تقني�ة التع�رف على
الوجه تعني ع�دم االضطرار إىل إب�راز البطاقة
األمني�ة ،الت�ي يمك�ن أن ُتفقد أو ُتسرق ،كما
تس�اعد التكنولوجيا الناس عىل تجنب مالمسة
األس�طح املختلفة.وتابع« ،أصب�ح التحقق من
الشخصية ،دون ملس أسطح أمرا بالغ األهمية بسبب تأثري فريوس كورونا ،ونأمل
يف املساهمة يف تحقيق السالمة وراحة البال من خالل تعزيز الجهود يف هذا املجال».
وقالت الرشكة إن التحقق من هوية مرتدي الكمامة يستغرق أقل من ثانية واحدة،
وتزعم أن معدل الدقة يزيد عن  99.9يف املئة ،ويمكن استخدام النظام عند البوابات
األمنية يف مباني املكاتب واملرافق األخرى.

الحصول عىل رسعات أعىل.
وتخط�ط  TP-Linkلتقدي�م
جه�ازي توجي�ه للش�بكات
املتداخل�ة مع دع�م 6E Wi-Fi
يعتبر
ه�ذا الع�ام ،بحيث
X96
كل م�ن Deco
Plus
و Deco X76
توج�ه
بمثابة جهاز

النش�اط ،وج�ودة النوم.وباس�تخدام كل هذه
القياس�ات ،يكون الجهاز قادرًا عىل تحديد ما
إذا كان املس�تخدم يعان�ي من أعراض فريوس
كورونا ،حتى لو لم يش�عر هو نفسه باملرض،
وحصل ه�ذا الجهاز بالفعل على موافقة من
إدارة الغ�ذاء وال�دواء لقدرت�ه على اكتش�اف
أع�راض امل�رض بش�كل مبكر.وق�ال جيمس
مول�ت الرئي�س التنفي�ذي للرشك�ة « يرشفنا
للغاي�ة أن نحص�ل على جائزة أفض�ل ابتكار
يف مع�رض اإللكرتوني�ات االس�تهالكية ،إن
اإلطالق التجاري لح�ل فحص أعراض كورونا

 BioButtonومراقب�ة اللقاحات يأتي يف الوقت
املناس�ب ملواجه�ة التح�دي املتزاي�د املتمث�ل
يف الع�ودة اآلمن�ة إىل مواق�ع العمل واملدرس�ة
والسفر واملؤتمرات والرتفيه».
:Qoobo
بينم�ا تس�اعد بع�ض األجه�زة الجمهور عىل
البقاء بأم�ان خارج منازله�م ،تحاول أجهزة
أخ�رى مس�اعدتهم يف التعام�ل م�ع كونه�م
محبوسني بالداخل ،وتم تصميم روبوت Petit
 Qooboله�ذا الغ�رضُ ،
وصن�ع ه�ذا الروبوت
املس�تدير ذو الف�رو ليبدو وكأن�ه قطة بدون
رأس وس�اقني ،و وه�و متوف�ر بأربعة ظالل
واقعية من الفراء الصناعي.
وتقول رشك�ة  Yukai Engineeringاليابانية
الت�ي تقف خل�ف ه�ذا االبت�كار « يذكرنا هذا
الروب�وت بالحيوان�ات الصغيرة ب�ل وينت�ج
«نبض�ات قلبه�ا» الت�ي يمكن للمس�تخدمني
سماعها والش�عور بها ،وظهر Petit Qooboo
يف مع�رض  2020 CESكنم�وذج أويل ،ولك�ن
كش�ف النقاب اليوم عنه كمنتج عميل بس�عر
 110دوالر.
:UV-C LED Disinfection Light
أطلقت رشك�ة  Targusض�وء التعقيم UV-C
 LEDألول م�رة ،وهو قادر على قتل ما يصل
إىل  %99.9من الفريوس�ات والبكترييا التي قد
تتسلل إىل لوحة املفاتيح.

مصباح ذكي يراقب كبار السن الذين يعيشون بمفردهم
توص�ل خرباء اىل مصب�اح ذكي Nobi
 Smart Lampيوف�ر طريق�ة واح�دة
ملراقب�ة األحب�اء األكبر ً
س�نا للتأكد من
أنهم ليسوا يف أي نوع من الضيق.
ووفق�ا ملوقع «ديجيت�ال نريند» يس�تخدم
املصب�اح الذك�ي  Nobiال�ذكاء االصطناعي
ملراقب�ة أولئك الذين يعيش�ون بمفردهم
ويمكن�ه تلقائ ًي�ا اكتش�اف س�قوط
شخص ما.
ً
ووفق�ا لنوب�ي ،يس�قط واح�د من
كل ثالث�ة أش�خاص ف�وق  65عامً ا
مرة واح�دة عىل األق�ل كل عام ،مما
يؤدي غال ًب�ا إىل إصابات خطرية .وإذا
لم يس�تطع الش�خص النهوض ،فقد
تكون النتائج كارثية.

شركة  TP-Linkتقدم ترقية جديدة للشبكة الالسلكية
أعلن�ت رشك�ة  TP-Linkع�ن
أجه�زة التوجي�ه الخاص�ة بها
األوىل الداعم�ة ملعي�ار Wi-Fi
 ،6Eال�ذي يمثل ترقي�ة جديدة
ضخم�ة للش�بكة الالس�لكية
تضاع�ف املوج�ات الهوائي�ة
املتاح�ة أرب�ع م�رات للحصول
على رسع�ات أرسع واتصاالت
أكثر موثوقية.
أجه�زة
وتتضم�ن
التوجي�ه األربع�ة األوىل
الت�ي تعلن عنه�ا TP-
 Linkجه�ازي توجي�ه
املتداخل�ة
للش�بكات
وجه�ازي توجي�ه أحادي
الوح�دة عالية الجودة،
بما يف ذلك جهاز
يدع�م رسع�ات
 10جيجاب�ت يف
الثانية.
وتضي�ف أجه�زة
التوجي�ه الداعم�ة
ملعي�ار 6E Wi-Fi
ً
ً
ثالث�ا للش�بكة
نطاق�ا
الالس�لكية ،لذلك باإلضافة

وتعم�ل نظ�ارات «لينوف�و» للواق�ع
االفترايض بمعال�ج م�ن إنت�اج
«كوالكوم» تحت اسم «سنابدراغون
إك�س آر  1إس أو يس» ،ويع�رض
 5شاش�ات افرتاضية بدق�ة 1080
بيكسل.
كم�ا أنه�ا م�زودة بكاميرا بدقة 8
ميغابيكسل يمكنها تصوير لقطات
فيديو بدقة  1080بيكسل ،باإلضافة
إىل كامريات «عني السمكة» املزودوجة
لتتبع نطاق الغرفة.

بريطانيا تعطي الضوء األخضر لنشر خدمة اإلنترنت الفضائي

شركة يابانية تصمم نظاما ذكيا يتعرف
على الوجوه رغم ارتداء أقنعة

إىل نطاق�ي  2.4جيجاهرتز و 5
جيجاهرتز ،سيكون هناك اآلن
نطاق  6جيجاهرتز.
وس�تكون ه�ذه الش�بكة أكرب
ً
أيضا بشكل ملحوظ،
مم�ا يعن�ي تقليل
االزدحام وزيادة
إ مكا ني�ة

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

ثالث�ي املوجات ،ويس�تخدمان
نطاق  6جيجاهرتز الجديد.
وم�ن املفترض أن ي�ؤدي ذلك
ً
ثباتا
إىل عملي�ة توصي�ل أكث�ر
وأرسع من الش�بكات املتداخلة
ثالثية املوجات التقليدية.
وهن�اك جان�ب س�لبي واح�د،
إذ عندم�ا تشتري الهوات�ف
والحواسيب املحمولة واألجهزة
األخ�رى الت�ي تدع�م اتصاالت
الش�بكة الالس�لكية بنط�اق 6
جيجاهرتز ،ف�إن هذه األنظمة
تتص�ل به�ا عبر نطاق�ي 2.4
جيجاهرت�ز و  5جيجاهرت�ز
فق�ط ،وذل�ك ألن ش�بكة 6
جيجاهرتز يتم استخدامها من
أجهزة التوجيه نفسها.
ويع�د Deco X96
برسعات تصل إىل 7800
ميجابت يف الثانية ،بينما
يع�د Plus Deco X76
برسع�ات تص�ل إىل 5400
ميجاب�ت يف الثانية ،ويتضمن
ً
ً
مدمج�ا
أيض�ا رادي�و Zigbee
لدعم األدوات املنزلية الذكية.

ويس�مح  Nobi Smart Lampلكبار الس�ن
بالحف�اظ عىل اس�تقالليتهم لفترة أطول،
ويوف�ر إض�اءة ذكي�ة ومراقب�ة على مدار
الساعة طوال أيام األسبوع ،ويحتوي ً
أيضا
عىل مجموعة من امليزات األخرى.
ويمكن ملصباح ً Nobi Smart
أيضا اكتشاف
الحريق داخل املن�زل ومراقبة جودة الهواء
واكتش�اف الس�طو والتعرف على األنماط
يف أنم�اط معيش�ة الس�كان عبر ال�ذكاء
االصطناعي.
ويتم التع�رف عىل الجهاز دون إرس�اله إىل
الس�حابة ،مما يضم�ن مس�توى أعىل من
خصوصية بيانات املس�تهلك .ويقرر املقيم
يف املنزل ما إذا كان يريد مش�اركة الصور أم
ال ،وكذل�ك من يمكنه الوص�ول إىل البيانات

والتنبيهات.
ووضعت «نوبي» خطوات بسيطة للتثبيت،
فقد عىل املس�تخدم اس�تبدال ضوء السقف
بـ  Nobiأو  Nobitaوهي نس�خة من Nobi
للغ�رف والحمام�ات األصغ�ر .كما ليس�ت
هن�اك حاج�ة إىل بطاري�ات ،وشاش�ات
اإلضاءة يف جميع ساعات اليوم.
وم�ن املتوق�ع أن يتوف�ر Nobi Smart
 Lightبحل�ول نهاي�ة ع�ام  2021بس�عر
يب�دأ م�ن  2490دوالرًا أمريك ًي�ا ،أي إذا ت�م
رشاء مصابي�ح ذكية لكل غرف�ة .نعم ،يعد
ً
مكلف�ا إذا اتبع�ت ه�ذا الخي�ار،
اس�تثمارًا
ً
خاص�ة عندم�ا تض�ع يف االعتب�ار خدم�ة
االشتراك الت�ي تبل�غ  19دوالرًا يف الش�هر
والتي تكون مطلوبة ً
أيضا.

حاسب جديد من  Lenovoقادر على العمل مع شبكات 5G
كش�فت عمالقة صناعة اإللكرتونيات
 Lenovoمؤخرا ع�ن مجموعة جديدة
من الحواسب املحمولة املتطورة ،منها
حواسب قادرة عىل العمل مع شبكات
.5G
وم�ن أب�رز األجه�زة الت�ي كش�فت
عنه�ا الرشكة ج�اء حاس�ب Lenovo
 5G IdeaPadال�ذي جه�ز بهيكل أنيق
ومتني مصنوع من املعدن والبالس�تيك
يزن  1.2كلغ فقط.
كما حصل هذا الحاس�ب عىل شاش�ة
 IPSبمق�اس  14بوص�ة بدقة عرض
( )1080/1920بيكس�ل ،مع�دل
س�طوعها يع�ادل  300ش�معة/م
تقريبا.
ويضم�ن األداء املمت�از واالتص�ال
الرسيع مـــــع الش�بكات
له�ذا الجه�از معال�ج
،5G 8cx Snapdragon
ومعالـــ�ج رس�وميات
 ،680 Adrenoومودي�م
Snapdragon
X55
.Modem-RF

وجهزت�ه  Lenovoبذواك�ر وص�ول
عش�وائي  8غيغابايت ،وقرص تخزين
داخلي م�ن ن�وع  SSDبس�عة 512
غيغاباي�ت ،ومنف�ذ لرشائ�ح االتصال
الق�ادرة على العمل مع ش�بكات 5G
و ،4Gونظ�ام تش�غيل
«ويندوز.»10-
كم�ا حص�ل الحاس�ب
أيضا عىل لوحة مفاتيح
متط�ورة م�ن ن�وع
 ،IdeaPadوعلى
مي�ز ا ت

التش�غيل الف�وري الت�ي تعتم�د على
الكامريات واألش�عة ما تحت الحمراء،
وعىل أنظمة  Dolby Audioللصوتيات،
إضاف�ة إىل بطاري�ة باس�تطاعة 51
واطا تعمل مع تقنية الش�حن الرسيع
.Rapid Charge Express

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

( نور عىل نور )
قال رسول اهلل(صىل اهلل عليه وآله وسلم)« :أال أدلكم عىل
ّ
ويدر أرزاقكم؟ قالوا :بىل،
سالح ينجيكم من أعدائكم،
قال :تدعون ربكم بالليل والنهار ،فإن سالح المؤمن الدعاء»
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حرارة مدن العالم قد ترتفع أربع درجات بحلول !2100

تمثال نادر عمره اكثر
من  500سنة في بستان حمضيات !

عثر مزارعون يف بستان حمضيات بالقرب من ساحل خليج
املكسيك ،عىل تمثال مذهل يبلغ ارتفاعه ستة أقدام لشخصية قد
تمثل امرأة من النخبة .وقال املعهد الوطني لألنثروبولوجيا والتاريخ
إنه كان أول تمثال من هذا القبيل يتم العثور عليه يف منطقة تُعرف
باسم هواستيكا.
وقال املعهد إن تمثال املرأة له شعر منحوت بشكل متقن وعالمات
تدل عىل مكانتها ،وقد يعود تاريخها إىل حوايل  1450إىل  .1521ويف
حني أن املوقع الذي تم العثور عليه هو أقرب إىل موقع أثري قبل
اإلسباني إل تاجني ،يُظهر التمثال بعض تأثريات األزتيك .ووجد
املزارعون التمثال يف يوم رأس السنة ،وأبلغوا السلطات برسعة.
والتمثال منحوت من الحجر الجريي يبلغ عرضه  60سم وسمكه
نحو  25سم.

رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد

صالة الصبح

5 :39

نرشت مجل�ة «نايترش كاليميت تش�اينز» بحثا ً مؤخرا ً
أك�دت في�ه أن بعض م�دن العالم قد تش�هد ارتفاعا ً يف
درج�ات الح�رارة يزيد عىل أربع درج�ات مئوية بحلول
الع�ام  2100وذل�ك بس�بب ارتفاع مع�دالت االنبعاثات
الناجم عن تغري املناخ.
وتزام�ن ذلك مع إص�دار مكتب األرص�اد الجوية لبيان
املن�اخ الس�نوي ال�ذي أش�ار إىل تس�جيل أسرتاليا عام
 2020وللس�نة الرابع�ة عىل التوايل الع�ام األكثر حرارة
بالرغ�م من أنه كان عام «ال نين�ا» أو التذبذب الجنوبي
الذي عاد ًة ما يؤدي لدرجات حرارة أكثر برود ًة.
وأش�ار الباحث�ون يف الدراس�ة إىل أن توقعاته�م حي�ال
املناخ ستمن�ح «املخططني الحرضيني وصناع القرار يف
أي مدين�ة بالعالم إمكانية التوصل إىل تصورات محددة
خاصة باملدن».
ويف حين كش�ف البح�ث أن ارتف�اع درج�ات الح�رارة
يف املناط�ق الحرضي�ة بمعظم�ه سيحص�ل يف النصف
الشمايل للكرة األرضية غري أن املدن األسرتالية ستشهد
استمرارا ً يف السخونة .ويكشف التقرير إىل أننا قد نشهد
موج�ات حرارة أكث�ر حدوثا ً وطوال ً قد ت�ؤدي إىل زيادة
الج�زر الحرارية الحرضية سيما يف مدن كس�يدني من
خالل رفع درجات الحرارة الداخلية لتصل إىل ما يقارب
الـ 10درجات أكثر من املناطق الساحلية.

ايس كريم بالبطاطس المهروسة! 
«البطاطس املهروسة»
عند سماع اسمها فنعلم
جميعنا هو الطبق املفضل
عند أكثر الشعوب العربية ،حيث
يعترب من املقبالت الدائمة بجانب
الطعام ولكن هذه املرة األمر مختلف تمام.

خطة ماكرة وراء هروب
 3محكومين باإلعدام في مصر !

وكشفت سلسلة مطاعم للوجبات الرسيعة
وخصوصا ً بسنغافورة عن أغرب أنواع تقدمه
وهو ايس كريم بالبطاطس وأطلق عليه اسم
«البطاطس املهروسة» ،ويتكون املنتج من
«ايس كريم» بنكهة الفانيليا والشيكوالتة،
باإلضافة إىل أصابع البطاطس تستخدم يف

تخرق حظر التجوال
ً
مقيدا برسن!
و تن ّزه شخصا

«التغميس».وحسبما ذكرت صحيفة «دييل
ميل» الربيطانية فإن سلسلة املطاعم الشهرية
أطلقت هذا النوع الغريب بعد أن الحظت إقباال
من املستهلكني عىل «اآليس كريم» والبطاطس
املقلية كل عىل حدى ،ليقوموا بتغميس األخرية
يف األوىل ،ففكرت بدمجهما معا.

غيوم لؤلؤية رائعة تغطي سماء أيسلندا !

رصد عنارص رشطة شابة عرشينية تميش عىل رصيف يف وسط املدينة يرافقها
شخص مقيّد برسَ ن.ومن دون أن تضحك ،أوضحت لعنارص الرشطة الذين
استجوبوها «أنها كانت تميش مع كلبها» ،وأعادت الرشطة سبب ترصفها إىل
رغبتها يف «اختبار» كيفية ترصف رجال األمن.
ّ
ووقعت عىل الفتاة وصديقها غرامة ،لك ّن الشابة أكدت أنها ستعاود الك ّرة كل
مساء حتى لو كان أدى ذلك إىل تراكم الغرامات يف حقها.
ويف حال تكرار املخالفة ،يمكن أن تصل الغرامة إىل ستة آالف دوالر كندي (4700
دوالر أمريكي).وأصدرت الرشطة يف أنحاء املقاطعة نحو  740محرض ضبط يف
حق مخالفني لحظر التجول ،وفق األرقام الرسمية.

الصيادون ينحتون
طرقات الرزق في البرد القارس
يف خطة ماكرة تمكن  3سجناء محكوم عليهم
باإلعدام واملؤبد من الهرب من أحد السجون يف
مرص .
وأكدت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية،
اليوم االثنني ،صدور تعليمات من وزير الداخلية
بالتحقيق الفوري يف قضية هروب  3سجناء
محكوم عليهم باإلعدام واملؤبد.
وتابعت املصادر األمنية ،أن املتهمني الثالثة من
«املسجلني خطر» يف قضايا قتل وإتجار يف املواد
املخدرة والسالح ،وتمكنوا من تنقيب جدران
السجن طوال  3أشهر ماضية.
كما قام املتهمون بتعطيل كامريا املراقبة وفروا
هاربني عرب أسوار وأسطح املنازل املجاورة
للسجن.
وأشارت املصادر األمنية إىل أن توقيت الهروب
كان يف الساعة الثانية صباحا حتى الرابعة
فجرا ،يف فرتة الرتاخي األمني ألفراد وقوات
الرشطة ،مشرية إىل أن السجن يبعد نحو 200
مرت من مقر مبنى مساعد وزير الداخلية لقطاع

وسط الدلتا ،وفقا لوسائل إعالم مرصية.
وتكثف األجهزة األمنية بمديرية أمن الغربية
جهودها ملالحقة  3متهمني هاربني من سجن
طنطا العمومي ،عقب تسللهم من أسوار السجن.

ّ
يشقون طريقهم وسط جلي ٍد جعل من بحرية دال يف والية كشمري الهندية،
ً
مرجا أبيض وقد ترامت أطرافه؛ إنهم الصيادون ،الذي يرشعون يف فصل
الشتاء بتكسري طبقات الجليد بمجاديفهم وكأنّهم ينحتون ألنفسهم
طرقات الرزق وسط برد قارس.دال ،التي تع ّد ثاني أكرب بحرية يف كشمري،
هي واحدة من األماكن السياحية حتى إنه قد أُطلق عليها تسمية
«جوهرة تاج كشمري» ،هذه البحرية التي ما برحت تع ٌد مصدر رزق للكثري
من الس ّكان الذي امتهنوا الصيد وجني النباتات املائية ،وفق «يورونيوز».

نباهة سائق مترو تنقذ ً
صبيا من موت محقق !

بعد وصول جو بالدهم لدرجة االنجماد

اليابانيون يستعملون الثلوج في مكافحة الجائحة !
تساقطت الثلوج بكثافة يف اليابان خصوصا ً بالقرب من ساحل بحر
اليابان ،بسبب ما يسميه علماء املناخ «توزيع الضغط الشتوي».
ويف محافظة فوكوي يف وسط البالد ،شوهدت أكثر من  100مركبة
تقطعت بسائقيها السبل يف الطريق الرسيع.وتدخلت السلطات
إلسعاف وإنقاذ العالقني ،كما حذر مسؤولو األرصاد الجوية من أن
بعض املناطق قد تشهد تساقط ثلوج أكثر من املعتاد بثالثة أضعاف يف
الفرتة املقبلة ،بحسب «يورونيوز».
عىل صعيد متصل لجأ  12يابانيًّا من الجنسني لتمرين غريب تمثّل يف
النزول إىل حمام سباحة ممتلئ باملاء البارد والثلج ،لنقاء الروح وانتهاء
جائحة «كوفيد.»19وبعد أداء بعض التمرينات لإلحماء وترديد الهتافات
جو سُ جلت درجة الحرارة فيه  5.1درجة مئوية،
تحت سماء صافية ،ويف ٍ
نزل  9رجال و 3نساء إىل املاء املث ّلج.وتكافح اليابان الحتواء زيادة طرأت يف
اآلونة األخرية عىل اإلصابات بالعدوى ،وأعلنت حالة طوارئ محدودة يف طوكيو
و 3مقاطعات مجاورة لها ،بما يضم حوايل  % 30من سكان البالد؛ يف محاولة ملنع
انتشار الفريوس ،فيما تم ،رصد  1.494حالة إصابة جديدة.

نرش املكتب الصحفي إلدارة النقل يف
موسكو فيديو يظهر لحظة سقوط
صبي عىل سكة الحديد يف مرتو أنفاق
موسكو.
ويظهر الفيديو أن سائق القطار
استطاع إيقاف سريه يف اللحظة األخرية.
وجاء يف بيان إدارة النقل أن بعد إيقاف
القطار تمكن السائق من قطع الكهرباء
عن السكة برسعة ،مما سمح بإنقاذ
الصبي ،وفق «روسيا اليوم»

فيروس خفافيش
جديد يظهر في فرنسا !
ظهر فريوس خفافيش نادر يف فرنسا وتسبب يف وفاة
شخص بشكل مأساوي بعد إصابته بالفريوس.وتويف
متقاعد فرنيس بسبب نوع نادر من داء الكلب يقال إنه أصيب به
من الخفافيش التي كانت تعيش فوق سطح منزله.وبحسب ما
نرشته «روسيا اليوم» فإن املركز املرجعي الوطني لداء الكلب أكد
أن الرجل يف الستينات من عمره تم نقله إىل مستشفى جامعة
ليموج بفرنسا يف أغسطس .2019واعتقد األطباء أن الرجل
تعرض للعض أو الخدش من قبل خفاش يعشش عىل منزله.
وتويف الرجل بشكل مأساوي يف املستشفى وذكر األطباء يف ذلك
الوقت أن السبب الرسمي لوفاته هو التهاب يف الدماغ ،لكن
خرباء طبيني قالوا إن السبب غري معروف.ونظرا لعدم تفسري
األصل ،تم إرسال العينات إىل مستشفى نيكر البارييس ومعهد
باستور ،بهدف تحديد أسباب التهاب الدماغ.وأظهر التحليل أنه
أصيب بفريوس ليسا ،وهو فريوس الخفافيش األوروبي من
النوع  ،)1-EBLV( 1لدى الخفافيش وتم تشخيصه بأثر رجعي
بعد حوايل عام من وفاته.

غيوم لؤلؤية رائعة تغطي سماء أيسلندا ،والتي
هي دولة يبدو وكأنها يقع عىل كوكب آخر
تماما!هذه الدولة الجزرية األوروبية الواقعة
شمال املحيط األطليس عىل الحافة وسط األطليس،
تم التقاطها بواسطة عدسة األيسلندي Hörður
 ،Kristleifssonوفق (.)futurasciences
تتكون هذه الغيوم يف طبقة السرتاتوسفري؛

وهي إحدى طبقات الجو العليا التي تعلو طبقة
الرتوبوسفري وتمتد من ارتفاع  18كيلومرت إىل
نحو  50كم فوق سطح البحر ،وهي طبقة من
الهواء الرقيق تجتاحها الرياح العاتية إذ ينساب
يف قاعدتها نهران من التيارات الهوائية يجريان
حول معظم الكرة األرضية ويعرفان باسم تيارات
الرياح

حاول «اختبار» ردة فعل الشرطة فغرم 1200دوالر !
عوقب رجل يف مقاطعة كيبيك الكندية
بغرامة تقرب من  1200دوالر نتيجة محاولته
«اختبار» رد فعل الرشطة عىل خرقه حظر
تجول صارما ً بعد بدء رسيانه السبت ،إذ قاد ا
سيارته مخمورا ً يف شريبروك.
وأوضحت الناطقة باسم رشطة املدينة إيزابيل
جندرون لوكالة فرانس برس أن دورية للرشطة
ضبطت يف العارشة والنصف مساء السبت
سيارة مخالفة لحظر التجول يقودها رجل وإىل
جانبه ابنه.
ونقلت جندرون عن نجل السائق قوله «أردنا
أن نرى ما يحصل عندما تكون يف الخارج أثناء
حظر التجول».
لكن اختبار الكحول يف الدم أظهر أن السائق
تجاوز الكمية املسموح بها قانونيا ً بثالثة

اضعافّ .
ووقعت عليه غر امة قدرها 1500
دوالر كندي ( 1176دوالرا أمريكيا) لخرقه
حظر التجول ،إضافة إىل تعليق رخصة السوق
الخاصة به ملدة  90يوما ً ومصادرة سيارته
ومالحقته قضائيا ً بسبب قيادته السيارة تحت
تأثري الكحول.
وكان حظر التجول ،وهو األول يف مقاطعة
كندية منذ قرن ،دخل حيز التنفيذ يف الثامنة
من مساء السبت (حتى الخامسة من صباح
اليوم التايل) ،ويهدف إىل احتواء املوجة الثانية
من جائحة كوفيد 19-بعد االرتفاع الكبري لعدد
اإلصابات يف كيبيك.
ومن املقرر أن يستمر حظر التجول شهراً،
واستُثني منه العاملون يف مهن رضورية
واألشخاص الذين ين ّزهون كالبهم.

