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»مشنقة« االستجواب تلتف حول رقبة 
»الحكومة الصامتة« وتضع رئيسها على المحك

بوادر »االحتالل العثماني« تظهر في شمال العراق

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
لطاملا ظّل مصطف�ى الكاظمي منذ توليه 
رئاس�ة الحكوم�ة، منهم�كا يف التحض�ر 
سياسياً ملرحلة جديدة ينوي خاللها تصّدر 
املشهد السيايس، عرب تكتالت حزبية تّدعي 
تمثي�ل التظاه�رات، يديرها مستش�ارون 

ُيشّكلون الحلقة الضيقة املقربة منه.
وم�ن هذا املنطلق، يمكن ترجمة ترصفات 
الكاظم�ي وس�لوكياته، يف التعاط�ي م�ع 
امللف�ات التي جعل�ت العراق ع�ى صفيح 
الحقيقي�ة  املقوم�ات  س�اخن، وأفقدت�ه 
لس�يادة الدولة عى أراضيها، حسبما يرى 

مراقبون للشأن السيايس.
ولعلَّ من أبرز امللفات التي تصّدرت املشهد 
يف اآلون�ة األخرة، ومازالت تداعياتها تهدد 
تبق�ى«  و«م�ا  العراقي�ة  األرايض  وح�دة 
م�ن س�يادة البالد، ه�و مل�ف االنتهاكات 
العس�كرية الرتكية املتك�ررة، حيث أعلنت 
األربع�اء  ي�وم   الرتكي�ة،  الدف�اع  وزارة 
املايض، عن إطالق عملية عسكرية جديدة 
يف ش�مال الع�راق، تحم�ل اس�م »مخل�ب 
الن�ر 2«، حيث ب�دأت العملية يف منطقة 
»ق�ارا«، الس�تهداف معاقل ح�زب العمال 
الكردس�تاني، الذي تعتربه أنق�رة تنظيما 

إرهابيا.
وادعت الوزارة أن العملية أطلقت اس�تنادا 
إىل »ح�ق تركيا املعرتف ب�ه دوليا يف الدفاع 
عن النف�س«، بهدف رد الهجمات وضمان 

أمن حدود البالد، عى حد زعمها.
وكان�ت تركيا قد أجرت عددا من العمليات 
العس�كرية ضد حزب العمال الكردستاني 
ظ�ل  يف  الع�راق،  ش�مال  يف  )الرتك�ي( 

صمت حكوم�ي مطبق، باس�تثناء بعض 
الترصيحات التي لم ترتِق ملس�توى الخرق 

الكبر لسيادة البالد.
وم�ا ي�زال املس�ؤولون األت�راك يطلق�ون 
تحذيرات بشن عملية عسكرية يف منطقة 
س�نجار العراقية بذريعة مالحقة عنارص 
حزب العمال الكردس�تاني وس�ط صمت 
حكوم�ي ين�ذر بتحوي�ل البالد إىل س�احة 

للتدخالت الرتكية واإلقليمية.
ويف هذا اإلطار لم يس�تبعد املتحدث باس�م 
الرئاسة الرتكية إبراهيم قالن تنفيذ عملية 
تركي�ة يف س�نجار لط�رد عن�ارص ح�زب 

العمال الكردستاني.
وق�ال قالن يف ح�وار مع قن�اة » تي آر تي 
» الرتكية، الخميس املايض، إن بالده تثّمن 
اتف�اق بغداد وأربيل بش�أن إخراج عنارص 

حزب العمال من سنجار داعيا إىل رضورة 
ع�دم اس�تمرار أي أنش�طة إرهابي�ة ضد 
تركي�ا انطالق�ا م�ن أي بقع�ة يف األرايض 
العراقية، وليس س�نجار فحسب، عى حد 

زعمه.
ورداً ع�ى ذل�ك يق�ول عضو لجن�ة األمن 
والدف�اع النيابي�ة مهدي تق�ي ل�«املراقب 
العراقي«: »نستغرب من صمت الحكومة 

العراقي�ة وعى وجه التحدي�د القائد العام 
للقوات املس�لحة إزاء العمليات العسكرية 
الرتكي�ة يف ش�مال الب�الد«، مس�تدركاً أن 
»ه�ذه العملي�ات تأت�ي بذريع�ة محاربة 
حزب العمال الكردس�تاني لكنها جزء من 
مخط�ط عثمان�ي الجتياح ش�مال العراق 

واالستحواذ عى أرايض البالد«.
ويضيف تقي أن »الحكومة الحالية فشلت 
فش�اًل ذريع�اً يف الحفاظ عى أم�ن العراق 
وس�يادته ، وبالتايل سنعمل عى استجواب 
القائد العام للقوات املسلحة داخل مجلس 
النواب بخصوص مل�ف االحتاللني الرتكي 

واألمركي«.
ويش�دد تقي ع�ى »رضورة تطبي�ق قرار 
مجل�س النواب الق�ايض بإخ�راج القوات 
األجنبي�ة بكافة مس�مياتها م�ن األرايض 

العراقية«.
ويف الوقت الذي صوت فيه مجلس النواب، 
خالل جلسة استثنائية عقدها يف الخامس 
م�ن كان�ون الثاني 2020، عى ق�رار ُيلزم 
الحكوم�ة بإخ�راج الق�وات األجنبي�ة من 
األرايض العراقي�ة. توغل�ت ق�وات الجيش 
الرتك�ي حتى وقت قريب، يف عمق يصل إىل 
أكث�ر من 25ك�م داخ�ل األرايض العراقية، 
وبأع�داد كبرة عى غ�رار االنتهاكات التي 

يرتكبها رجب طيب أردوغان يف سوريا.
وج�اء ذل�ك بعد إع�الن أنق�رة يف منتصف 
حزيران 2020، إطالق عملتني عسكريتني 
باس�م “مخلب النر” و”مخل�ب النمر”، 
يف مناطق إقليم كردس�تان الشمالية حيث 
توج�د قواعد ومعس�كرات تدري�ب لحزب 

العمال الكردستاني
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وزارة الدفاع االيرانية تصنع طائرات 
مسيرة للقطاع الزراعي

عشرة الفجر بين شرف المقاومة 
وخيال البؤساء
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
ملكافح�ة  العلي�ا  اللجن�ة  ق�ررت 
كورونا، امس السبت، فرض حظر 
للتجوال من الثامنة مساًء للخامسة 
صباح�اً بدءاً م�ن الثامن عرش من 
الش�هر الج�اري ومل�دة أس�بوعني.  
تابعت�ه  بي�ان  يف  اللجن�ة  وقال�ت 
»املراق�ب العراقي« انها »اس�تثنت 
الصح�ة والقوات األمني�ة والدوائر 
الخض�ار  بي�ع  ومح�ال  الخدمي�ة 
من حظ�ر التج�وال«. واضافت انه 
»تق�رر منع اقامة مجال�س العزاء 
)الفواتح( مع فرض غرامة خمسة 

مالي�ني للمخالف�ني، باالضاف�ة اىل 
إغالق املس�اجد والحسينيات كافة 
وفتحها اوق�ات الصالة فقط لرفع 

األذان«.
ولفت�ت اىل ان »القرار يش�مل ايضاً 
يف  االف�راح  حف�الت  إقام�ة  من�ع 
قاع�ات املناس�بات وغلقها من 15 
ش�باط اىل اش�عار اخ�ر.«، مبين�ة 
ان »التعلي�م يف امل�دارس واملعاه�د 
واالهلي�ة  الحكومي�ة  والكلي�ات 
س�يكون الكرتوني�اً م�ن ي�وم 18 
ش�باط باس�تثناء املراحل النهائية 

لطلبة كليات الطب«.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د تحال�ف الفتح، امس الس�بت، ان بقاء الق�وات األمريكية يف العراق 

يشكل تهديدا واضحا عى سيادة العراق.
وقال�ت النائ�ب ع�ن التحالف س�ناء املوس�وي، يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة منه إن »بق�اء املحتل األمريكي فرتة أط�ول يف العراق 
يتن�اىف م�ع قرار مجل�س الن�واب واملطالب الش�عبية الرافض�ة للوجود 
األمريكي«. وأضافت أن »الوقت حان ملحاسبة الواليات املتحدة األمريكية 
عى جرائمها التي اقرتفتها بحق أبناء الش�عب العراقي«. وأشارت إىل أن 

»بعض املواقف املؤيدة ألمريكا بررت وجودها داخل العراق«.
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المراقب العراقي/ أحمد محمد...
القبول باإلرشاف االجنبي عى االنتخابات 
العراقية املقبل�ة وجعل ذلك »أمرا واقعا، 
أم�ام البي�ت الس�يايس وأبن�اء الش�عب 
العراقي هذا هو الهدف الذي تسعى اليه 
واش�نطن خ�الل الف�رتة االخ�رة، وذلك 
الس�تهداف مقاع�د الكت�ل النيابية التي 
وقعت عى قرار إخ�راج القوات االحنبية 
من العراق والس�عي اىل إعالء كتل أخرى 

عى مقربة من واشنطن.
نواب يف الربملان حذروا من دور تمارس�ه 
واش�نطن عن طريق س�فارتها يف بغداد 
بواسطة »أصدقائها« السياسيني بهدف 

القبول باالرشاف الدويل. 

وخالل الفرتة االخرة التي رافقت رشوع 
املفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخابات، 
باالس�تعدادات الفنية إلجراء االنتخابات 
املبكرة، قدمت مجموعة دول للمشاركة 
االنتخاب�ات  ع�ى  الدولي�ة  الرقاب�ة  يف 
العراقي�ة، حي�ث يمتلك البع�ض من تلك 
ال�دول الخ�ربة املرتاكم�ة يف إدارة املل�ف 
االنتخابي، لكن ما أثار حفيظة الش�عب 
العراقي واالوساط السياسية هو الطلب 
املقدم من الجانب الس�عودي للمشاركة 

بمراقبة االنتخابات العراقية!.
أن�ه  للمفوضي�ة  بي�ان  يف  ج�اء  حي�ث 
استجابة للدعوات الرسمية التي وّجهتها 
الس�فارات  إىل  االنتخاب�ات  مفّوضي�ة 

العربي�ة واألجنبي�ة واملنّظم�ات الدولية 
املعني�ة بالش�أن االنتخاب�ي للمش�اركة 
يف الرقاب�ة ع�ى االنتخاب�ات، اس�تقبلت 
املفّوضية طلبات اعتماد مراقبني دوليني 
ملراقب�ة االنتخابات من س�فارات الدول 
اآلتية: )الهن�د، الفلبني، لبن�ان، اليابان، 
اململك�ة  الكوي�ت،  فنزوي�ال،  اليون�ان، 

العربية السعودية(.
وحذرت كتلة دول�ة القانون، من عملية 
االرشاف االممي عى االنتخابات الربملانية 
املزم�ع انطالقها مطلع ترشي�ن املقبل، 

معتربة أنها انتهاك علني لسيادة البالد.
رئي�س  ملستش�ار  ترصي�ح،  آخ�ر  ويف 
الوزراء لشؤون االنتخابات عبد الحسني 

الهن�داوي، تح�دث في�ه ع�ن دور األمم 
املتحدة يف االنتخابات، فيما أشار إىل أنها 
ل�ن تتدخ�ل يف العملية االنتخابي�ة، الفتاً 
اىل أن دور االم�م املتح�دة يف االنتخاب�ات 
ه�و املراقب�ة من خ�الل التقيي�م وليس 

االرشاف.
وأض�اف الهن�داوي، أن العراقي�ني ه�م 
الذين يقومون ب�إدارة االنتخابات يف كل 
مراحله�ا، الفت�اً اىل أن املرجعية تحدثت 
ومراقب�ة  املتح�دة  االم�م  إرشاف  ع�ن 
االنتخاب�ات، لكن م�ن الناحي�ة العملية 
ف�إن وزارة الخارجي�ة طلب�ت املراقب�ة 

فقط.
وكش�فت أوس�اط م�ن داخ�ل مجل�س 

الن�واب ع�ن قي�ام الس�فارة االمريكية 
ومنذ وق�ت مبك�ر بالتحرك ع�ى بعض 
القوى القريبة منها وذلك لتسويق فكرة 
التدخل املب�ارش يف كافة العمليات الفنية 
التي تخص االنتخابات وبحجة االرشاف 

الدويل.
وأضاف�ت أن ه�ذا الضغ�ط ب�دأ يتوضح 
أكثر وبصورة مب�ارشة من خالل إطالق 
االرشاف  رقع�ة  توس�يع  اىل  الدع�وات 
الدويل عى س�ر العملية االنتخابية بكل 
مفاصلها، مبينة أن االمريكان يس�عون 
اىل إبع�اد كل األصوات املنادية بخروجهم 

وانتهاء احتاللهم للعراق. 
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
يواص�ل مل�ف تج�اوزات حكوم�ة االقليم 
ع�ى أم�وال العراقي�ني اس�تمراره، يف ظل 
وتماه�ي  العراقي�ة  الحكوم�ات  ضع�ف 
القوى السياس�ية م�ع الك�رد خاصة مع 
الربملاني�ة،  االنتخاب�ات  موع�د  اق�رتاب 
فبالرغم من االنش�قاق الكب�ر يف الحزبني 
الحاكم�ني بكردس�تان وخ�روج 20 نائباً 
منهما وتشكيل كتلة أمل كردستان، إال أن 

الحكومة ما زال�ت تقدم التنازالت الواحدة 
تلو االخرى لألحزاب الحاكمة.

والكذبة الك�ربى يف املفاوضات مع االقليم 
هي تس�ليم 250 ألف برميل لرشكة سومو 
مقابل حصته الس�نوية ورواتب موظفيه، 
واألده�ى أن اإلقلي�م يرفض تس�ليمه مع 
أن النف�ط مغتصب م�ن االرايض العراقية 
التي يس�ميها االقلي�م ) املتن�ازع عليها ( 
وهي حقول ش�مال محافظة نينوى ، وما 

يجري يتم بعلم الحكومة بحسب ما يؤكده 
مراقبون.

اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة أك�دت أن تركي�ا 
تتحك�م بمل�ف النف�ط يف االقلي�م، وبينما 
أش�ارت اىل عدم ق�درة حكومة االقليم عى 
توقيع اتفاق بش�أن ملف النفط مع بغداد 
أك�دت أن نفط االقليم ره�ن بيد تركيا وأن 

بيدها القرار النهائي املتعلق به.
رشك�ة النفط والغ�از النرويجي�ة )دي أن 

أو( اش�رتت حصة عمالق النفط االمريكي 
يف  باملائ�ة   32 البالغ�ة  موبي�ل  أكس�ون 
ترخيص حقل بعشيقة يف كردستان العراق 

ما رفع حصة دي أن أو اىل 64 باملائة .
ونق�ل موق�ع أي كورد دي�ي  حديث يقول 
»نح�ن بانتظ�ار موافق�ة حكوم�ة إقليم 
كردس�تان  لتخط�ط الرشك�ة النرويجية 
ع�ى  والتقيي�م  االستكش�اف  برنام�ج 
الرتخيص مع تتبع اإلنتاج املبكر من اآلبار 

الحالية يف عام2021 “.
مختص�ون أكدوا أنه  اليخف�ى عى أحد أن 
االقلي�م كان وما زال ي�رق نفط املناطق 
املتنازع عليها س�واء يف كركوك أو ش�مال 
محافظة نين�وى، بل تعدى اىل داخل حدود 
نينوى , فالرشكة النرويجية اشرتت حصة 
أكس�ون موبي�ل يف حق�ل بعش�يقة التابع 

لنينوى...
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السفارة األمريكية تستنفر »خيَّاِطيها« لفصال 
االنتخابات على مقاساتها!

»شوكة« األحزاب الكردية ُتغرس بجسد 
نينوى وتمتص نفط »بعشيقة« المراقب العراقي/بغداد...

اكدت لجنة االمن والدف�اع النيابية، 
يف  ضع�ف  وج�ود  الس�بت،  ام�س 
عمليات التصدي اىل تهريب املستورد 

عرب املنافذ الحدودية الشمالية. 
وق�ال عضو اللجن�ة النائ�ب كاطع 
الركابي يف ترصي�ح صحفي تابعته 
»نعت�رب  انن�ا   العراق�ي«  »املراق�ب 
حماية املنتج الوطني س�واء اكان يف 
القطاع الزراعي او الصناعي اولوية 
لبن�اء اقتصاد يس�هم يف خلق توازن 
ويعطي مس�احة اكرب لتوفر فرص 
العم�ل بما يس�اعد ع�ى امتصاص 
البطال�ة وخف�ض مع�دالت الفق�ر 
الح�اد خاص�ة وان اغراق االس�واق 

باملستورد له تداعيات سلبية بشكل 
عام”.

واض�اف ،ان »لجن�ة االم�ن والدفاع 
النيابي�ة خ�الل لقاءاته�ا م�ع قادة 
املنظوم�ات االمني�ة العلي�ا يف البالد 
وجه�ت تعميما ش�امال وتاكيدا عى 
املناف�ذ  بمل�ف  االهتم�ام  رضورة 
الش�مالية والرشقي�ة للع�راق م�ن 
اج�ل مواجهة اي محاوالت للتهريب 
واغ�راق االس�واق لك�ن لالس�ف لم 
دع�وات  رغ�م  اهتم�ام  اي  نلم�س 
مس�ؤويل وزارتي الزراعة والصناعة 
رزنام�ة   ووضوعه�م  املتك�ررة 
م�ن  ممنوع�ة  وم�واد  محاصي�ل 

االستراد لحماية املنتج الوطني«.

األمن النيابية تؤكد وجود ضعف في 
التصدي لعمليات تهريب المستورد 

المراقب العراقي/بغداد...
أك�د النائب ع�ي البديري، امس الس�بت،  ان الربملان صوت ع�ى انهاء عمل 

الوكاالت يف مؤسسات الدولة، اال ان ذلك القرار بقي حرباً عى ورق.
وق�ال البدي�ري يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراقب العراق�ي« إن »مجلس 
النواب س�بق له ان صوت ضمن تعديل قان�ون املوازنة عام 201٩ عى الزام 
الحكوم�ة يف إنهاء عمل الوكاالت يف مؤسس�ات الدول�ة وتم التصويت بعدها 
ع�ى قرار تم فيه تمديد الفرتة لفس�ح املج�ال للحكومة ملعالج�ة هذا امللف 
وارسال االسماء اىل مجلس النواب للتصويت عليهم«، مبينا ان »ما حصل ان 

املدة انتهت والحكومة ذهبت وجاءت اخرى وُنيس هذا القرار«.
واض�اف البديري، ان »العامل�ني بالوكالة وقعوا كتبا رس�مية ورصفت لهم 
رواتب ومخصصات طيلة الفرتة الس�ابقة وألكث�ر من عام وهم قانونيا من 
املف�رتض ان يتم تجميد عملهم لحني تحويله�م باالصالة من خالل تصويت 

مجلس النواب عى البعض منهم وتصويت الحكومة عى البعض اآلخر«.

نائب: قرار منع العمل بالوكالة 
حبرًا على ورق

كورونا تغلق أبواب بغداد من جديد

الفتح :بقاء القوات األمريكية
 في العراق يهدد السيادة

المراقب العراقي/بغداد...
أك�دت اللجنة املالي�ة النيابية، امس الس�بت، ان م�رشوع املوازنة 

اكتمل بشكل نهائي، فيما بينت أن املباحثات مع الكرد توقفت.
وق�ال عضو اللجنة ثامر ذيبان يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »مرشوع قانون موازنة س�نة 2021 اكتمل بش�كل 
نهائ�ي خ�الل اليوم�ني املاضيني، وتم اع�داد القانون بعد دراس�ة 
مس�تفيضة وتعديل بعض الفقرات واملواد واضافة بعض الفقرات 

واملواد عى القانون«.
وب�ني ان »قان�ون موازنة 2021 جاهز لغرض إرس�اله إىل رئاس�ة 
مجلس النواب العراقي، لتحديد موعد جلس�ة التصويت عليه، لكن 
التأخر يف عدم ارسالها اىل رئاسة الربملان وتحديد جلسة التصويت 
هو بس�بب عدم حس�م الفقرة الخاص�ة بحصة اقليم كردس�تان 
م�ن املوازن�ة، فلغاية اآلن لم تحس�م رغم اللق�اءات واالجتماعات 

املستمرة مع وفد االقليم«.
كردس�تان  إقلي�م  حكوم�ة  رئي�س  »ترصيح�ات  أن  اىل  ولف�ت 
م�رور بارزاني االخرة، اصبحت حجر عث�رة وعرقلت الحوارات 
واالجتماع�ات، وهذه الترصيح�ات اوقفت املباحث�ات والحوارات 
واللق�اءات م�ن أجل التوص�ل اىل اتفاق حاس�م لحص�ة االقليم يف 

املوازنة«.

المالية النيابية: مشروع الموازنة 
اكتمل بشكل نهائي 

6
جثير يواصل متابعة الالعبين الشباب 
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كتــل تتعهــد بمجـابهـة محــاوالت التـزويـر

واشنطن »تسخــر« أدواتهـا لتبـريـر اإلشـراف
 على االنتخــابــات العــراقيـة

ُ

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
القبلول بلاإلرشاف االجنبلي على 
االنتخابلات العراقية املقبلة وجعل 
البيلت  أملام  »أملرا واقعلا،  ذللك 
السليايس وأبناء الشلعب العراقي 
هلذا هو الهلدف الذي تسلعى اليه 
الفلرة االخرية،  واشلنطن خلال 
وذللك السلتهداف مقاعلد الكتلل 
النيابيلة التلي وقعلت على قلرار 
إخلراج القوات االحنبية من العراق 
والسلعي اىل إعاء كتلل أخرى عى 

مقربة من واشنطن.
نلواب يف الربمللان حذروا ملن دور 
طريلق  علن  واشلنطن  تمارسله 
بواسلطة  بغلداد  يف  سلفارتها 
»أصدقائهلا« السياسليني بهلدف 

القبول باالرشاف الدويل. 
وخال الفلرة االخرية التي رافقت 
رشوع املفوضيلة العليا املسلتقلة 
لانتخابات، باالسلتعدادات الفنية 
إلجراء االنتخابلات املبكرة، قدمت 
يف  للمشلاركة  دول  مجموعلة 
الرقابلة الدوليلة على االنتخابات 
العراقيلة، حيلث يمتللك البعلض 
ملن تلك الدول الخلربة املراكمة يف 
إدارة املللف االنتخابي، لكن ما أثار 
حفيظة الشعب العراقي واالوساط 
السياسلية هلو الطللب املقدم من 

للمشلاركة  السلعودي  الجانلب 
بمراقبة االنتخابات العراقية!.

حيلث جاء يف بيلان للمفوضية أنه 
اسلتجابة للدعوات الرسلمية التي 
االنتخابلات  مفّوضيلة  وّجهتهلا 
إىل السلفارات العربيلة واألجنبيلة 
واملنّظمات الدولية املعنية بالشلأن 
االنتخابي للمشاركة يف الرقابة عى 
املفّوضية  اسلتقبلت  االنتخابلات، 
طلبلات اعتملاد مراقبلني دوليلني 
ملراقبلة االنتخابلات من سلفارات 
الدول اآلتية: )الهند، الفلبني، لبنان، 
اليابان، اليونان، فنزويا، الكويت، 

اململكة العربية السعودية(.
القانلون،  دوللة  كتللة  وحلذرت 
ملن عمليلة االرشاف االمملي عى 
املزملع  الربملانيلة  االنتخابلات 
انطاقهلا مطللع ترشيلن املقبل، 
معتلربة أنها انتهاك علني لسليادة 

الباد.
ويف آخر ترصيح، ملستشلار رئيس 
اللوزراء لشلؤون االنتخابلات عبد 
الحسلني الهنداوي، تحدث فيه عن 
دور األملم املتحلدة يف االنتخابات، 
فيملا أشلار إىل أنهلا للن تتدخل يف 
العملية االنتخابية، الفتاً اىل أن دور 
االملم املتحلدة يف االنتخابلات هو 
املراقبة ملن خلال التقييم وليس 

االرشاف.
وأضاف الهنداوي، أن العراقيني هم 
الذيلن يقومون بلإدارة االنتخابات 
أن  اىل  الفتلًا  مراحلهلا،  كل  يف 
املرجعيلة تحدثت عن إرشاف االمم 
املتحدة ومراقبلة االنتخابات، لكن 
ملن الناحيلة العملية فلإن وزارة 

الخارجية طلبت املراقبة فقط.
وكشفت أوساط من داخل مجلس 
النواب عن قيام السفارة االمريكية 
ومنلذ وقلت مبكلر بالتحلرك عى 
بعض القلوى القريبلة منها وذلك 
لتسلويق فكرة التدخلل املبارش يف 
كافة العمليلات الفنية التي تخص 
االنتخابات وبحجة االرشاف الدويل.
بلدأ  الضغلط  هلذا  أن  وأضافلت 
يتوضح أكثر وبصورة مبارشة من 
خال إطلاق الدعوات اىل توسليع 
رقعلة االرشاف اللدويل على سلري 
االنتخابية بكل مفاصلها،  العملية 
يسلعون  االمريلكان  أن  مبينلة 
املناديلة  األصلوات  كل  إبعلاد  اىل 
احتالهلم  وانتهلاء  بخروجهلم 

للعراق. 
وللحديث أكثر حول هذا املوضوع، 
أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل 
الفتلاوي، أن »الكتلل السياسلية 
التلي ترفض الوجود االمريكي عى 

االرايض العراقيلة، تتحفلظ وترص 
عى قرارتها بخصلوص املحاوالت 
االجنبيلة التلي تتبناهلا الواليلات 
املتحدة االمريكية والدول الصديقة 
لها وعرب سياسيني عراقيني قريبني 
منهم والتلي تتضمن االرشاف عى 
االنتخابات بشلكل كاملل، لكن يف 
الوقلت نفسله نرحب بلأي عملية 
مراقبلة دوليلة عى سلري العملية 
االنتخابيلة لضملان خلوها من أي 

عمليات تزوير«.
للل  ترصيلح  يف  الفتلاوي  وقلال 
»االرشاف  إن  العراقلي«  »املراقلب 
على عمليلات االقراع هلو تدخل 
مبارش بالِشلأن العراقلي، وبالتايل 
فهلو انتهلاك  للسليادة العراقيلة 
نقبلل  وال  الدوللة  بحلق  وإهانلة 
بله مهما كللف االملر«، معتربا أن 
»مفوضيلة االنتخابلات العراقيلة 
قادرة عى إجلراء انتخابات نزيهة 
صلوت  حفلظ  تضملن  وعادللة 

الناخب العراقي«.
املبكلرة  أن االنتخابلات  اىل  يشلار 
لت اىل ترشيلن املقبل  كانت قلد اُجِّ
بعلد طللب قدمتله املفوضيلة اىل 
مجللس اللوزراء، حيلث كان ملن 
شلهر  مطللع  انطاقهلا  املزملع 

حزيران املقبل.

تغريدة

االعالمي مازن الزيدي

 - عندم���ا يتحول المثقف 
مش���روع  ال���ى  والناش���ط 
فنحن  وسياس���ي  حزب���ي 
عن  يتخلى  مجتم���ع  امام 
ليكون  االخالق���ي  ضميره 

مجتمعاً بال ضمير!
- هناك خي���ط رفيع بين 
الناس،  الدفاع عن قضاي���ا 
خي���ارات  تبّن���ي  وبي���ن 

سياسية!

املراقب العراقي/ بابل...
أعلنلت قيادة رشطلة بابل، امس السلبت، القبلض عى 48 

متهماً بقضايا جنائية متنوعة ومخالفات قانونية.
وقالت وكالة وزارة الداخلية لشلؤون الرشطة، يف بيان تلقت 
»املراقلب العراقي« نسلخة منله، إن »مفارز ملن مديريات 
االقسلام التحقيقية يف بابلل نفذت يف غضون الل٢4سلاعة 
املاضيلة عدد ملن الفعاليلات األمنيلة ملتابعة تنفيلذ أوامر 

القبض القضائية«.
واضافلت الوكالة، أن »مفارز مديريات االقسلام التحقيقية 
يف رشطلة بابل، تمكنت من القبض على 48 متهماً بقضايا 

جنائية متنوعة ومخالفات قانونية«.
رشطلة  أقسلام  على  توزعلوا  »املتهملني  ان  واوضحلت 

)مكافحلة االٕجلرام/ 3، البللدة الصوب الكبلري/ 1٢، البلدة 
الصلوب الصغري/ 4 ، االقضية/ 7 ، املحاويل/ ٢، املسليب/ 
4، االسلكندرية/ ٢، الرافديلن/ 4، الهاشلمية/ ٢، ناحيلة 
القاسم/ 4 ، ناحية الحمزة الغربي/1 ، الشوميل/ ٢ ، حماية 
االرسة/ 1«.واشلارت الوكاللة، إىل ان »املفلارز املنفذة نقلت 
املتهمني كافة اىل مراكز التحقيق وبحسلب قاطع املسؤولية 

الستكمال االجراءات القانونية«.
ولفتت إىل أن »جهود مفارز سيطرة الل17 املشركة يف متابعة 
املطلوبلني وضبط امللواد املمنوعة واملهربة عنلد أحد مداخل 
املحافظة الشلمالية، مكنتهم من خال إجلراءات التفتيش 
وتدقيق أسلماء الوافدين مع بيانات الحاسلبات األمنية من 

القاء القبض عى مطلوب وفق املادة )4 إرهاب(«.

االستخبارات تطيح بـ13 داعشيا يف نينوىشرطة بابل تقبض عىل ٤٨ متهما بقضايا جنائية
املراقب العراقي/ نينوى...

أعلنلت وكالة االسلتخبارات، امس السلبت، عن 
القلاء القبض عى 13 عنلرصا بجماعات داعش 

االجرامية االجرامي يف محافظة نينوى.
وقالت الوكاللة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نسخة منه، إنه »استناداً ملعلومات استخباراتية 
دقيقة ملن قبل املصلادر تمكنت مفلارز وكالة 
اسلتخبارات  بمديريلة  املتمثللة  االسلتخبارات 
نينلوى يف وزارة الداخلية من القلاء القبض عى 
13 ارهابيلا بمناطلق متفرقلة ملن محافظلة 
نينلوى مطلوبني وفقلا الحكام امللادة 4 ارهاب 

النتمائهلم لعصابات داعلش االرهابي ولعملهم 
بما يسلمى فرقة الفرقان والرشطة الااسامية 
واملعسكرات العامة وفرقة ذات الصواري بصفة 
عسلكر وامنيلني وعنلارص اسلناد تحلت كنلى 

واسماء مختلفة«.
وأشلار البيلان اىل أنله »ومن خلال التحقيقات 
العصابلات  لتللك  بانتمائهلم  اعرفلوا  معهلم 
االجرامية واشراكهم بعدة عمليات ارهابية ضد 
القوات االمنيلة قبل عمليات التحرير«، مبينا أنه 
»تلم تدوين اقوالهم باالعلراف واتخذت بحقهم 

اإلجراءات القانونية«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

الصحة: اعددنا حزمة اجراءات لمواجهة موجة كورونا الجديدة 
املراقب العراقي/ بغداد...

أكلدت وزارة الصحلة والبيئة، 
امس السلبت، اعدادها حزمة 
ملن االجلراءات الوقائية التي 
تساعد يف قطع سلسلة انتقال 
العدوى بكورونا وتقليل نسب 

االصابات.
وقالت اللوزارة، يف بيان تلقت 
»املراقب العراقي« نسخة منه 
إنله »يف الوقت اللذي تتصاعد 
فيه نسلب اإلصابات بفريوس 
كورونلا منذرًة بموجلٍة ثانية 
تكلون  قلد  الجائحلة  ملن 
اقىس ملن االوىل، وقد أشلارت 
بياناتنلا املتكلررة طيلة األيام 
املواطنلني  محلذرًة  املاضيلة 
بالتهاون  االسلتلللمرار  ملن 
اال  الوقائية،  باالجلللللراءات 
انله ولاسلف الشلديد أصبح 
علدم االلتزام والتهلاون يمثل 
ظاهرة عامة أتسلعت لتشمل 
التجمعات النخبوية والرسمية 
الجمللللاهريية  واملؤتملرات 
والنقابية واالحتفاالت الكبرية 
بدون االلتفات اىل خطورة تلك 
التجمعات عى أتسلاع التفيش 
الوبائي و تبعاته الخطرية عى 

صحة املواطنني«.
»ملن  البيللللان،  واضلاف 
مسؤوليتنا الوطنية و مهامنا 
بموجلب قانللللون الصحلة 
العاملة النافذ نكلرر تحذيرنا 
للمواطنني كافة واملؤسسلات 
املثقفلة  والنخلب  الرسلمية 
واالعاميلة يف بلدنلا الحبيلب 
باالجلراءات  التلام  بااللتلزام 

اي  اقاملة  وعلدم  الوقائيلة 
تجمعات برشيلة مهما كانت 
دواعيها اذ ان الوضع الوبائي 
بات خطريا ويحتمل استمرار 
اذا  تصاعلد االصابلات فيملا 
باالجراءات  التهلاون  اسلتمر 
االصغلاء  وعلللدم  الوقائيلة 
للبيانات التي تصدر من وزارة 
الصحة وقرارات اللجنة العليا 

للصحة والسامة الوطنية«.
اكدت  البيلان،  وبحسلللللب 
»اعلدت حزمة  بانها  اللوزارة 
ملن االجلراءات الوقائية التي 
سلسللة  قطلللع  يف  تسلاعد 
انتقلال العدوى وتقليل نسلب 
االصابات اذا تم االلتزام بها«، 
مبينلة انه »يف حال اسلتمرت 
نتيجلة  باالرتفلاع  االصابلات 
لعلدم تنفيلذ هذه االجلراءات 
الصلللحلة  وزارة  سلتضطر 
الصحلي  بالحظلر  للتوصيلة 
الشلامل والغللق التلام للكل 
مرافلق الحيلاة الحيويلة ذات 
لحماية  البرشيلة  التجمعلات 
النظلام الصحي ملن االخفاق 
املتزايلد  العلدد  اسلتيعاب  يف 
والوفيات  االصلللابلات  ملن 
وحماية املواطنلني من تبعات 

الجائحة«.
وتابلع البيلان ان »مسلؤولية 
الوبلاء  هلذا  على  السليطرة 
ليست مسؤولية وزارة الصحة 
وحدها بل مسلؤولية الجميع 
باالجلراءات  االلتلزام  وان 
الوقائية لهلو الطريق االقرص 

للسيطرة عى الوباء«.

بالــوثيقـة

امان���ة مجلس الوزراء: اط���الق ترفيعات 
وعالوات الموظفين من تاريخ االستحقاق 

وليس تاريخ صدور األمر.

رسائل قصيرة جدا 
بالنظر ملا يشهده الوضع السيايس العراقي من سعة امللّفات وكثرة 
اإلشلكاالت وتواتر الترصيحات وتقلّب املزاجات وتعدد النجاسات 
وتشلظي القيادات وزحمة الزعامات وسلطوة الطرّهات وانتشار 
الخزعبات و)الثعلب فات فات وبذيله سلبع لفات ( , بالنظر لكل 
ذلك سلنقوم بتجميع القضايا وما يشلهده العلراق من البايا وما 
يعانيه الناس من رزايا فنحدد املسلائل لنخاطب ألفطاحل با قيل 
وال قائل من دون ذكر األسلماء واملسلميات أو تحديد املقامات أو 
تشخيص الفتاوات , فهم يعرفون أنفسهم وأنتم تعرفونهم ونحن 
نعرفهلم وهلذا كاٍف ومقبول ومجلزي للرشوط . رسلائلنا كثرية 
ألن البابلا كثلرية والترصيحات كثرية والتغريلدات كثرية كما هي 
الزعاملات والقيادات والرئاسلات واألحزاب والحلركات يف العراق 
أمسلت من املسللّمات فتجاوزت أعداد النفايات , لذلك سنخترص 
قدر املسلتطاع ونسلتجمع الرسلائل من دون اقتطاع با تبديل أو 
اسلرجاع . إىل كل من ثار من أجل الوطن  أين أنتم وأين من وقفوا 
معكم بالصوت والصلورة والتحريض هل علمتم أنهم توزعوا بني 
مستشار إعامي وناطق رسمي ورئيس كتلة وقائد حزب أو ضيف 
يف فنادق خمس نجوم يف أمريكا أو يف أربيل والرياض ودبي وعّمان 
!!! إىل أولئك الذين يطالبون بمحاربة الفسلاد ومحاسبة الفاسدين 

هل تجهللون أو تتجاهلون أنكم أفسلد 
خللق اللله وأن الشلعب العراقي يعرف 
كم أنتم فاسلدون ومنافقلون ولو كان 
هنلاك حلق وعلدل وإنصلاف القتلص 
القضلاء منكلم بالحق وجعلكلم عربة 
لكل من يعترب . إىل كل من ينادي بحرص 
السلاح بيد الدولة ومحاربة امليليشيات 
هلل تركتم لنا شليئا من الدوللة وماذا 
تسمي السلاح والقوات التي بني يديك 

.؟ إىل ذللك اللذي يرصح ملن دون حياء 
أن جميع السلاح املنفلت والجماعات املسللحة هي عند )إخواننا 
الشليعة( . نقول للك مع اإلكبار ألهلنا السلنة الرشفاء ولكن ماذا 
تسلمي تنظيم القاعدة الذي ابتدأ مسلسلل اإلرهاب يف العراق وملن 
ينتسلب للسلنة أم للشليعة . هل كان الزرقاوي شيعيا وكذلك هم 
»جيش أنصار السلنة«، وجيش محمد«، و«كتائب ثورة العرشين، 
وجيلش املجاهدين، وجيلش النقشلبندية والجيش اإلسلامي يف 
العلراق وجيش الطائفة املنصلورة، و«كتائب صلاح الدين وآخر 
املستنقع الوهابي يف داعش . ال نقول إن الّسنة كلهم دواعش لكن 
داعش كلهم ُسلّنة . إىل رؤسلاء الكتل السياسلية العربية الشيعية 
منها قبل السلّنية . ملاذا لم نسلمع لكم صوتا ولم نَر منكم موقفا 
إلنقاذ ملرشوع ميناء الفاو الكبري وربط العراق بطريق الحرير أم 
أنكم اسلتلمتم هدايا الشلقيق الكويتلي رسا أو يف األكياس .. ملاذا 
لا ُبْكًما إزاء ملا يقوم بله البارزاني  تستسللمون وتصمتلون ُصمًّ
ملن نهب للنفلظ واألموال وما يقلوم به مصطفلى الكاظمي من 
خطلوات كارثيلة يف السياسلة واالقتصاد ملن األف إىل الياء . غى 
الرئاسلات والربملان . أنتم أسباب األزمة املالية يف العراق برواتبكم 
وحماياتكلم وامتيازاتكم فاسلتحيوا من الله فقلد طغى الظلم إن 

كنتم تستحيون.

إصبع عىل الجرح .. 

منهل عبد األمري المرشدي ..

إلنجاح االنتخابات..كتلة سياسية تنصح »المفوضية« باتباع خطوات 
املراقب العراقي/ بغداد...

حلذر القيلادي يف ائتلللللاف النلرص، عقيل 
الردينلي، املس السلبت ملن ملا وصفله بل 
’’فوىض امللللللال السليايس’’، يف االنتخابات 

املقبلة.
وقلال الردينلي، يف ترصيلح تابعتله »املراقب 
العراقلي« إن “امللال السليايس للللله تأثلري 
واضح وكبلري عى نتائلج االنتخابات، خاصة 
مع لجلوء البعلض إىل دفع أملوال وتجهيزات 
يف  للناخبلللللللني  وأفرشلة  كهربائيلة 
االنتخابلات املاضيلة، مقابلل التصلللويلت 

لصالح قوائمهم”.
واضاف الرديني، ان “املال السيايس اذا ما عاد 
مرة اخرى يف االنتخابات القلللادمة سليقود 
اىل الفوىض، النه يمثل اكرب عملية فساد، وهو 
من سلبب ببلللللدء انهيار النظام السليايس 

“املفوضيلة  بلان  مؤكلللللللدا  البلاد”،  يف 
السلللابقة للم تتخلذ لاسلف، اي اجلراءات 
رادعلللللة بحلق اي مرشلح اثللللللر عى 

نتلللللللائلج االنتخلللابلات من خال املال 
السيايس”.

واشلار اىل ان “املفوضيلة الجديلدة اذا ارادت 
اجلراء انتخابلات حلرة ونزيهلة فعليهلا، ان 
تلجلأ اىل حرملان اي مرشلح ملن املشلاركة 
باالنتخابلات اذا عملد اىل اسلتخدام امللال يف 
التأثلري على الناخبلني، لكسلب اصواتهلم”، 
قائاً: “املال السليايس هو الفساد بعينه وهو 
الفوىض اللذي قلد يقودنلا للمجهول”.وتابع 
ان “احزاباً متنفذة تسليطر عى آبلللار نفط 
لديهلا  عماقلة  ورشكات  حدوديلة  ومنافلذ 
أمكانيات مالية كبرية، تحللللاول من خالها 
كسلب االصوات، خاصة وان الباد تمر بأزمة 
اقتصاديلة صعلللللبة وبطاللة مرتفعة، لذا 
سليكون للملال السليايس دور يف التأثري عى 

الناخبني”.

املراقب العراقي/ بغداد...
اكد مؤكدا أنه »عدم وجود أي إجراءات رسلمية الستجواب 

أي وزير خدمي«.
وقال شلفي، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن »لجنة 
الخدمللللللات يف مجلس النواب لم تقدم أي طلب رسلمي 
لغايلة االن السلتجلللللواب أي ملن اللوزراء الخدميني يف 

حكومة مصطفى الكاظمي«.
وأضلاف أن »هنلاك اسلتجوابا لوزيلر املاليلة عليل عاوي 
االعلام  هيئلة  ورئيلس  املركلزي  البنلللللك  ومحافلظ 

واالتصاالت«.
وأشلار شلفي إىل أن »هنلاك الكثري ملن الترصيحات حول 
اسلتجواب وزراء يف حكوملة الكاظملي لكلن ال يوجلد أي 

إجراءات رسمية لغاية االن«.

عضو بالخدمات النيابية: 
ال توجد إجراءات رسمية 
الستجواب أي وزير خدمي
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أك�د النائب ع�ن محافظة املثنى عدي الش�عالن ابو الج�ون، أن موازنة 2021 
“بخس�ت” حق املحافظة من حيث التخصيص�ات املالية.وقال أبو الجون ، إن 
“تخصيصات محافظة املثنى يف موازنة 2021 قليلة جدا مقارنة بنسبة الفقر 
والبطال�ة فيه�ا”، مبين�ا أن “محافظة املثن�ى من املحافظ�ات الفقرية كونها 
التمتلك اي موارد او منافذ حدوددية او مطارات”.وأضاف، أن “هناك مطالبات 
لن�واب املحافظة بزي�ادة التخصيصات املالي�ة ملحافظة املثنى النتش�الها من 
الفق�ر والبطالة”، مش�رية إىل أن “املوازنة س�تعرض خالل االس�بوع الجاري 
للتصويت”.وبش�أن مصري الحوارات الجارية بخصوص املوازنة اكد أبو الجون 
أن “املناقش�ات ال زالت مستمرة بش�ان التخصيصات املالية والنفقات”.وكان 
النائ�ب منص�ور البعيج�ي رأى، ام�س الجمعة، أن تمري�ر املوازن�ة باألغلبية 
السياس�ية هو الح�ل الوحيد إلنه�اء الخالف عليه�ا ، مطالبا رئاس�ة الربملان 

بتحديد موعد عقد جلسة التصويت عىل قانون املوازنة.

نائب عن المثنى: موازنة 2021 
بخست حق المحافظة

اعل�ن مرصف الرافدين اس�تمراره يف منح القروض 
االخ�رى  املرصفي�ة  والتس�����هيالت  والس�لف 

للمواطنني واملوظفني .
واوض�ح املكت�ب االعالم�ي للمرصف يف بي�ان ان ” 
االخ�ري اطل�ق خ�����دمات�ه املرصفي�ة املتنوع�ة 
للمواط�ن وامل������وظ�ف م�ن ق�روض وس�لف 

شخصية”.
مش�ريا اىل ان�ه “بام������كان الزبائ�ن مراجع�ة 
ف�روع املص��رف للحص����ول ع�ىل تلك املنتجات 

املرصفية”.

الرافدين يعلن استمراره بمنح السلف 
والقروض للموظفين والمواطنين

قانوني يحسم الجدال حيال امكانية رفع دعوى ضد البنك المركزي العادة سعر الصرف
حس�م رئيس اتحاد الحقوقيني يف 
دياىل حسني الطائي ، الجدل حيال 
امكانية رف�ع دعوى قضائية ضد 
البنك املركزي العادة س�عر رصف 

الدوالر اىل ما كان عليه.
وق�ال الطائ�ي ،ان “تحديد قيمة 
س�عر الرصف للدوالر امام الدينار 
م�ن الصالحي�ات الحرصية للبنك 
املرك�زي العراقي كونه املس�ؤول 
ع�ن السياس�ية النقدي�ة يف البالد 
والقانون وفق مضامينه املتعددة 

تس�مح ان ينظ�م ويح�دد س�عر 
اقتصادي�ة  ملقتضي�ات  ال�رصف 
سواء اكان قراره صحيح او خطأ 
كونه ه�و من يتحمل املس�ؤولية 
ويحق مس�الته من قب�ل الربملان 
باعتب�اره اعىل جه�ة ترشيعية يف 
البالد ولديه�ا حق الرقابة عىل كل 

مؤسسات الدولة ومنها املالية”.
واضاف الطائي،انه “ال يمكن رفع 
دعوى قضائية عىل البنك املركزي 
اىل  ال�دوالر  رصف  الع�ادة س�عر 

ماكان عليه النه باالساس تحديد 
الس�عر ح�ق حرصي للبن�ك  مثل 
ممارس�ة وزارة او هيئة قطاعية 
مختصة معني�ة لصالحياتها  اي 
ان املوض�وع متعلق بالصالحيات 
للبن�ك  ح�ق  وه�ي  الحرصي�ة 
القضاء  ان”  اىل  املركزي”.واش�ار 
العراقي يتدخ�ل عن طريق وجود 
دعوى واالخرية يجب ان يكون لها 
س�ند قانوني اذا ل�م يكن موجود  
كي�ف  باالس�اس  مفق�ود  وه�و 

س�يحكم الق�ايض”، الفت�ا اىل انه 
“حتى لو رفعت س�يكون رد البنك 
املرك�زي او من يمثل�ه انه مارس 
صالحياته الحرصية وفق القانون 

وهو لم يخالف بنوده”.
وكان البن�ك املرك�زي رفع س�عر 
ام�ام  االمريك�ي  ال�دوالر  رصف 
العراقي بش�كل مفاجى  الدين�ار 
دون س�ابق انذار قبل نحو ش�هر 
يف  ارب�اك  اىل  ادى  م�ا  االن  م�ن 

االسواق”.

االقت�صادي

دع�ا الخب�ري يف الش�أن االقتص�ادي صف�وان ق�ي ، اىل 
اس�تثمار مب�ادرة االصالح االقتص�ادي الوزاري�ة العادة 
تقيي�م بعض القوان�ني املالية واالداري�ة .وقال قي:« يف 
ظل تنامي الحاجة لإلصالح االقتصادي الش�امل بارشت 
الحكومة بأطالق عملية إصالح اقتصادي شامل برئاسة 
رئيس ال�وزراء وم�ن الرضوري اس�تثمار ه�ذه الجهود 
العادة تقييم بعض القوان�ني املالية واالدارية ، باالضافة 
اىل خلق نوع من املنافس�ة العادلة بني القطاع الحكومي 
الع�ام والقطاع الخاص إلدارة الثروات وتنش�يط القطاع 
االس�تثماري ال�دويل يف البيئة املحلية الس�تغالل الطاقات 

الش�بابية العاطل�ة وتقليل نس�ب الفقر يف الع�راق الذي 
يمتلك أدوات النهوض يف كل القطاعات االقتصادية«.كما 
دعا قي اىل » إزاحة املفس�دين و الفاس�دين عن مواقع 
املس�ؤولية ووض�ع رج�االت الدولة يف مواقع املس�ؤولية 
، وه�م كث�ر ».واض�اف : » ان االجراءات الفني�ة الالزمة 
لتحقيق ذلك واس�عة لكن يجب أن تكون شاملة وتستند 
إىل اف�كار حرة ال تبحث عن املصالح الخاصة وتنطلق من 
رؤية التكامل االقتصادي مع دول املنطقة وبني الوزارات 
االتحادي�ة ومع القط�اع الخاص املحيل وال�دويل وتحفيز 

عملية التنظيم للقطاع الخاص غري النظامي ».

خبير اقتصادي يدعو الى استثمار 
مبادرة اإلصالح الوزارية

وصل وزي��ر الصناع�ة واملع�ادن منهل 
عزي�ز الخب�از ال��ى االردن الس�تكمال 
تفعي��ل  وخط��وات  اِجتماع��ات 
اِتفاق��ات التع��اون الصناع��ي بي�ن 
بغ�داد وعم�ان .وذكرت الوزارة يف بيان 
:« ان الخباز وصل اىل االردن مساء امس 
الجمع�ة ، ع�ىل رأس وف�د وزاري رفيع 
ض�ّم املُستش�ار العلمي لل�وزارة عم�ار 
عب�د الله الجناب�ي واملُدراء العامني لعدد 

من دوائر وتش�كيالت ال�وزارة ، يف زيارة 
رس�مية تس�تغرق ثالثة أيام ».واوضح 
البي�ان :« ان الزيارة تأت�ي تلبيًة للدعوة 
املُقدمة م�ن وزيرة الصناع�ة والتجارة 
والتموين األردنية مه�ا عل�ي ، للتباحث 
الُثنائي�ة ب�ني  ح�ول تعزي�ز العالق�ات 
اِجتماع�ات تفعي�ل  البلدي�ن وحض�ور 
اِتفاقات وُمذك�رات التفاهم بني العراق 

واألردن .

وزيـر الصناعـة : تفعيـل اِتفاقـات 
التعـاون الصناعـي بيـن بغـداد وعمـان

أرقام واقتصاد

ألف وحدة في بسماية 
تم اطالق بيعها 
للمواطنين وبسعر 

مدعوم وقروض ميسرة 
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مليار دينار كلفة المشاريع 
المتوقفة في محافظة 

ديالى واغلبها تتراوح نسب 
انجازها من 30 % - 50 %

 400

المالية البرلمانية :البرلمان سيجري اصالحات 
اقتصادية لضمان عدم وقوع االفالس

النـزاهـة تضبط متهمين 
بصـرف وصـوالت وهميـة 

لتنفيذ مشاريع في صالح الدين
ضبط�ت دائ�رة التحقيقات يف الهيئ�ة عدداً من 
املُتَّهمني يف مديريَّة املوارد املائيَّة وبلديَّة تكريت 
يف محافظ�ة صالح الدين؛ إلقدامهما عىل تنفيذ 
َف�ت بموجبها وص�والٌت وهميٌَّة  مش�اريع رُصِ

بلغت قيمتها )820,000,000( مليون ديناٍر.
وأشارت إىل أن فريق عمل مكتب تحقيق صالح 
الدين ال�ذي انتق�ل إىل مديريَّة امل�وارد املائيَّة – 
ن من ضبط )3( ُمهندس�ني يف  اإلس�حاقي تمكَّ
املديريَّ�ة؛ لقيامه�م بتنفيذ عدٍد من املش�اريع 

بموجب وصوالٍت وهميٍَّة.
وأضاف�ت إن الفري�ق قام، يف عمليَّ�ٍة ُمنفصلٍة، 
بضب�ط ُمدي�ر بلديَّة أس�بق و)4( ُمتَّهمني، من 
أعض�اء لجنة التنفيذ املُب�ارش يف بلديَّة تكريت؛ 
لقيامهم برصف مبالغ ماليٍَّة بموجب وصوالٍت 

وهميٍَّة لتنفيذ مشاريع ُمختلفة.
وأوضح�ت أنَّ�ه ت�مَّ تنظي�م مح�رضي ضب�ٍط 
َذت�ا بموجب  أصوليَّ�ني بالعمليَّت�ني، اللت�ني ُنفِّ
رتني قضائيَّ�تني، وعرضهما رفقة املُتَّهمني  ُمذكَّ
عىل السّيد ق�ايض التح�قيق املُختصَّ بق�ضايا 
الن�زاه�ة يف ص�الح الدي�ن؛ الذي ق�رَّر توقيف 
املُتَّهمني وفقاً ألح�كام املادَّة )331( من قانون 

العقوبات.
�ت عىل العقوبة  ُيش�اُر إىل أنَّ امل�ادَّة )331( نصَّ
ھاتی�ن  بإح�دى  أو  وبالغرام�ة  بالحب�س 
العقوبتی�ن: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة 
ارتك�ب عم�داً ما يخال�ف واجب�ات وظیفته أو 
امتنع عن أداء عمل من أعمالھا بقصد اإلرضار 
بمصلحة أحد األفراد أو بقصد منفعة ش�خٍص 

عىل حساب آخر أو عىل حساب الدولة.

أحــزاب اإلقليــم »تنهـب« حقــول نينــوى 
النفطية بدعم تركي ورضا حكومي 

ســرقـــات تجــري فـي وضـــح النهــــار 

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
يواص�ل مل�ف تج�اوزات حكوم�ة االقليم عىل 
أم�وال العراقي�ني اس�تمراره، يف ظ�ل ضع�ف 
الحكومات العراقية وتماهي القوى السياسية 
مع الكرد خاص�ة مع اقرتاب موعد االنتخابات 
الربملاني�ة، فبالرغ�م م�ن االنش�قاق الكبري يف 
الحزب�ني الحاكم�ني بكردس�تان وخ�روج 20 
نائباً منهما وتش�كيل كتلة أمل كردس�تان، إال 
أن الحكوم�ة ما زالت تقدم التن�ازالت الواحدة 

تلو االخرى لألحزاب الحاكمة.
والكذبة الك�ربى يف املفاوضات مع االقليم هي 
تس�ليم 250 ألف برميل لرشكة س�ومو مقابل 
حصته السنوية ورواتب موظفيه، واألدهى أن 
اإلقليم يرفض تس�ليمه مع أن النفط مغتصب 
م�ن االرايض العراقي�ة التي يس�ميها االقليم ) 
املتنازع عليها ( وهي حقول ش�مال محافظة 
نينوى ، وما يجري يتم بعلم الحكومة بحس�ب 

ما يؤكده مراقبون.
اللجنة املالي�ة النيابية أك�دت أن تركيا تتحكم 
بملف النفط يف االقليم، وبينما أش�ارت اىل عدم 
ق�درة حكومة االقليم عىل توقيع اتفاق بش�أن 
مل�ف النفط مع بغ�داد أكدت أن نف�ط االقليم 
ره�ن بي�د تركي�ا وأن بيده�ا الق�رار النهائي 

املتعلق به.
رشك�ة النفط والغ�از النرويجي�ة )دي أن أو( 
اش�رتت حصة عمالق النفط االمريكي أكسون 
موبي�ل البالغ�ة 32 باملائ�ة يف ترخي�ص حقل 
بعشيقة يف كردستان العراق ما رفع حصة دي 

أن أو اىل 64 باملائة .
ونق�ل موق�ع أي ك�ورد دي�يل  حدي�ث يق�ول 
إقلي�م  حكوم�ة  موافق�ة  بانتظ�ار  »نح�ن 
كردستان  لتخطط الرشكة النرويجية برنامج 
االستكش�اف والتقييم عىل الرتخيص مع تتبع 
اإلنتاج املبكر من اآلبار الحالية يف عام2021 “.

مختص�ون أك�دوا أن�ه  اليخف�ى ع�ىل أحد أن 
االقلي�م كان وم�ا زال ي�رق نف�ط املناط�ق 
املتن�ازع عليه�ا س�واء يف كرك�وك أو ش�مال 

محافظ�ة نين�وى، بل تع�دى اىل داخ�ل حدود 
نين�وى , فالرشك�ة النرويجية اش�رتت حصة 
التاب�ع  بعش�يقة  حق�ل  يف  موبي�ل  أكس�ون 
لنين�وى , ما يفضح الصم�ت الحكومي لبغداد 
ع�ىل تج�اوزات االقليم , واليخف�ى أن حكومة 
بارزاني عقدت اتفاقا مع تركيا الحتالل أرايض 
العراق مقابل حماية االس�تثمارات الكردية يف 
أط�راق مدينة املوصل , وال يعلم أحد من أعطى 
الحق باس�تثمار تلك الحقول , إال إذا كان هناك 

تواطؤ م�ن الحكومات الس�ابقة والحالية مع 
الكرد والتفريط بثروات العراقيني مقابل الدعم 

الكردي لتشكيل أية حكومة جديدة .
وي�رى الخبري االقتصادي إياد املالكي يف اتصال 
م�ع ) املراق�ب العراق�ي(: أن حكوم�ة اإلقليم 
مازالت تنه�ب ثروات العراقيني وس�ط صمت 
حكومي وس�يايس , فكردستان رهنت نفطها 
اىل تركيا ملدة خمس�ني عاما والقس�م االخر تم 
بيعه ل�رشكات أجنبي�ة , لذا فهي التس�تطيع 

االلت�زام مع بغ�داد بتس�ليم 250 ال�ف برميل 
يوميا , ورغ�م أن حكومة بارزاني ترق نفط 
نين�وى وكركوك وبعل�م الحكومات الس�ابقة 
والحالي�ة ومع ذلك ترفض االلت�زام بتعهداتها 

لبغداد .
وتاب�ع املالك�ي:أن  الربمل�ان يس�عى لتقدي�م 
تن�ازالت جدي�دة لحكوم�ة االقلي�م م�ن خالل 
إيج�اد صيغ�ة يف قان�ون موازنة الع�ام الحايل 
لتس�ليم كردس�تان حصتها الس�نوية ورواتب 
موظفيه�ا دون تس�ديد حصته�ا م�ن النفط 
لس�ومو ويف نف�س الوق�ت ترف�ض حكوم�ة 
بارزاني تس�ديد الديون التي بذمتها للحكومة 
املركزي�ة , والتن�ازالت الجدي�دة الت�ي قدمتها 
الحكوم�ة والكتل السياس�ية لعائل�ة بارزاني 
ه�ي تج�اوز ع�ىل ث�روات العراقي�ني وخاصة 

املحافظات الجنوبية والوسطى.
م�ن جهت�ه أكد املخت�ص بالش�أن االقتصادي 
املراق�ب   ( م�ع  اتص�ال  يف  عب�اس  س�الم 
العراقي(:أن  اس�تخراج االقليم لنفط بعشيقة 
ه�و تجاوز عىل ث�روات العراقيني , ولم يتوقف 
االم�ر عن�د ذل�ك فاالقليم ي�رق أيض�ا نفط 
كركوك وبعل�م حكومة الكاظم�ي التي تغض 
النظر عن تلك الرق�ات لضمان تأييده لوالية 
ثاني�ة، وبني عباس أن تل�ك الرقات جزء من 
صفقة ما بني االكراد واالتراك وحكومة بغداد , 
فحكومة اإلقليم تغض النظر عن احتالل تركيا 
مقاب�ل حماي�ة اس�تثماراتها يف املناط�ق التي 

احتلتها تركيا من شمال العراق.

نواب يحذرون من وجود مواد في الموازنة تسمح باالستحواذ على أراضي الدولة
 ح�ذر أعضاء يف مجل�س النواب،من أن 
عدم ح�ذف مادتین يف موازنة 2021 قد 
يفتح ب�اب التالعب والتزوير والفس�اد 
بأرايض الدول�ة، بینما اكدوا ان املادتین 
»41،42 »م�ن مرشوع قان�ون املوازنة 
الزراعی�ة  االرايض  ببی�ع  تس�محان 
اململوكة للدولة ملن يمتلك حق الترصف 

بھا.
الن�واب  وق�ال نائ�ب رئی�س مجل�س 
بش�یر الحداد يف حديث صحفي تابعته 
» املس�لة«، ان ھن�اك تقارب�ا كبی�را يف 
وجھات النظر بین بغداد واربیل، مشیرا 
البیان�ات  االقلی�م ق�دم جمی�ع  ان  اىل 
الحكوم�ة  اىل  واملعلوم�ات  واالرق�ام 

االتحادية .
واضاف أن من اھم األس�س التي يجب 
أن تك�ون بوابة إليجاد حلول جدية ھي 
االحت�كام اىل الدس�تور م�ن قبل جمیع 

األطراف لتحديد االلتزامات والحقوق.
من جانبه، اوضح النائب عيل س�عدون 
أن م�رشوع القان�ون علی�ه الكثیر من 

اإلش�كاالت التي تعقد عملی�ة تمريره، 
وھي االختالف بش�أن البنود والفقرات 
الخاصة باألجراء والعقود واملحارضين.

وبّی�ن أن تحالف س�ائرون لديه رشوط 
للمش�اركة يف التصوي�ت ع�ىل املوازنة، 
وھ�ي أن تكون موازن�ة عادلة ال تظلم 

أي محافظة عىل حساب األخرى.

 42،41 املادتی�ن«  املوازن�ة  وتضمن�ت 
»اللتین تسمحان ببیع االرايض الزراعیة 
اململوكة للدولة ملن يمتلك حق الترصف 

فیھا.
وقال رئیس الربنام�ج الحكومي حازم 
الخال�دي، ان م�رشوع موازن�ة 2021 
تضم�ن فق�رات كارثیة منھ�ا املادتان 

امل�واد  تل�ك  ان  اىل  ،«مش�یرا   42،  41«
تضمنت نقل ملكیة الدولة لصالح عدد 
محدود م�ن اصحاب النفوذ الس�یايس 
واملحرتفی�ن يف االس�تحواذ ع�ىل امل�ال 

العام.
واض�اف ان تلك املواد تق�ود اىل التحلیل 
ب�ان ھن�اك مخطط�ا لتجري�د الدول�ة 
والش�عب العراقي من أمالكھما العامة 
ومص�ادر ثرواتھم�ا والبن�ى التحتی�ة 
ملكی�ة  اىل  وتحويلھ�ا  الس�رتاتیجیة 

خاصة.
بھذا الش�أن يرى رئیس لجن�ة الزراعة 
واملیاه واالھوار النیابیة سالم الشمري، 
ان تلك الفقرات تؤثر يف ھیبة الدولة لذا 
طالبنا اعضاء اللجنة املالیة بحذف تلك 
الفقرات حفاظا ع�ىل ممتلكات الدولة 

وعدم العبث باالرايض الزراعیة.
واش�ار اىل ان تل�ك الفق�رات س�تجعل 
للفس�اد  عرض�ة  الزراعی�ة  االرايض 
واملفس�دين لذا لن نسمح ببیع االرايض 

الزراعیة.

اك�دت وزارة الزراعة ، ان غياب التخصيص�ات املالية أدى 
إىل تعطيل تنفيذ املش�اريع الجديدة واتساع رقعة التصحر 
يف عم�وم البالد.وق�ال وكي�ل وزارة الزراع�ة مهدي س�هر 
الجب�وري ، ان “هن�اك مش�كالت كث�رية تواج�ه ظاه�رة 
التصح�ر نتيجة وجود مس�احات شاس�عة وكثبان رملية 
تقابلها قل�ة التخصيصات املالية الت�ي وقفت عائقا امام 

االس�تمرار بمش�اريع الواح�ات التي كان�ت موجودة قبل 
العام 2014 او البدء بمشاريع جديدة اخرى”.

وبني الجب�وري أن “ال�وزارة زادت املس�احات املزروعة يف 
املناط�ق الصحراوي�ة وس�قيها عن طريق املي�اه الجوفية 
باآلب�ار او املرش�ات بعد اضاف�ة نحو ملي�ون دونم يف تلك 
املناط�ق كاالنبار وكركوك وص�الح الدين والنجف وكربالء 

واملثن�ى، مم�ا جع�ل تلك املس�احات تكون حزام�اً اخرض 
يخفف الكثبان الرملية، االمر الذي من شأنه خفض الغبار 

مقارنة باألعوام املاضية”.
واضاف، أنه “ويف ظل غياب القوانني التي تدعم املش�اريع 
الزراعية والتش�جري، فإن مسألة اتس�اع رقعة التصحر يف 

عموم البالد ستزداد مستقبال”.

الزراعة تكشف عن اتساع رقعة التصحر بالعراق بسبب غياب التخصيصات المالية

حقق�ت مديري�ة زراع�ة كرب�الء 
املركز االول عىل املحافظات بإنتاج 
العسل الذي وصل اىل أكثر من 130 
طنا، بزيادة 80 طنا مقارنة بالعام 

املايض .
وقال مدي�ر الزراعة املهندس رزاق 
“مديري�ة  ان   ، بي�ان  يف  الطائ�ي 
الزراع�ة أخ�ذت عىل عاتقه�ا منذ 
النحال�ني وزي�ادة  س�نوات دع�م 
خالي�ا النح�ل ، م�ا أدى اىل زي�ادة 
الس�نوات  خ�الل  العس�ل  انت�اج 
املنرصم�ة”، مبينا أن “انتاج العام 
امل�ايض بلغ نح�و 80 طنا ، يف حني 
الح�ايل  املوس�م  انتاجي�ة  بلغ�ت 
أكث�ر من 130 طن�ا ، لتحقق بذلك 

كربالء املركز االول عىل املحافظات 
العراقية”.

“ه�ذه  ان  الطائ�ي،  وأض�اف 
االنتاجي�ة جاءت م�ن خالل وجود 
18 أل�ف خلية نحل يقوم برعايتها 
504 نحال�ني بينه�م 431 نح�اال 
“مع�دل  أن  اىل  مش�ريا  مج�ازا”، 
انت�اج الخلية الواحدة بلغ س�بعة 
الخاص�ة  للمناح�ل  كيلوغرام�ات 
للمناح�ل  كيلوغرام�ات  وثماني�ة 

الحكومية”.
الزراع�ة  “مديري�ة  أن  وأوض�ح، 
خصص�ت 100 علب�ة من العس�ل 
توزع مجان�ا عىل املرىض املصابني 

بفريوس كورونا”.

أعلنت وزارة النفط ، أن إنتاج الغاز 
املصاحب خالل ش�هر كانون األول 

املايض بلغ 2500 مقمق باليوم .
وقال�ت ال�وزارة يف احصائي�ة له�ا 
الرس�مي،  موقعه�ا  ع�ىل  ن�رشت 
املصاح�ب م�ن  الغ�از  “إنت�اج  إن 
قب�ل ال�رشكات النفطي�ة يف عموم 
العراق لش�هر كان�ون االول املايض 
بل�غ 2505مقمق بالي�وم”، مبينة 
بل�غ  1302مقم�ق  “املح�روق  أن 
باليوم”.وأضاف�ت أن “انتاج رشكة 
نفط الش�مال والوس�ط م�ن الغاز 
باليوم  بل�غ 350مقم�ق  املصاحب 
واملح�روق من�ه بل�غ 108 مقم�ق 
بالي�وم، يف ح�ني بل�غ انت�اج الغاز 

املصاح�ب م�ن نفط الب�رصة وذي 
قار وميس�ان 2155 مقمق باليوم 

واملحروق 1194 مقمق باليوم”.
“انت�اج  ان  اىل  ال�وزارة  واش�ارت 
العراق م�ن الغاز الجاف بلغ 1194 
مقمق يومي�اً، فيما بلغ إنتاج الغاز 

السائل 5709 أطنان يومياً”.
وتفي�د التقدي�رات األولي�ة ل�وزارة 
النفط بأن الع�راق يمتلك احتياطياً 
يق�در بنح�و 132 تريلي�ون ق�دم 
مكعب من الغاز، حيث أن نحو %70 
من الغاز العراقي هو غاز مصاحب 
الس�تخراج النفط ملعالجته، ويحل 
الع�راق يف املرتب�ة ال�11 ب�ني دول 

العالم الغنية بالغاز الطبيعي.

كربالء تتصدر المحافظات العراقية 
بإنتاج العسل الطبيعي

أكثر من 2500 مقمق يوميًا انتاج 
العراق من الغاز المصاحب في شهر
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هل ينجلي الغبار عن خيانتهم ؟

المراقب العراقي/ متابعة
ولم يمض شهراً واحداً عىل ترصيحات 
وزي�ر الخارجية الس�عودّي، فيصل بن 
فرح�ان، ال�ذي أعرب ب�كل وقاحة عن 
أمله بأن يكون التفاق�ات الخيانة بني 
العدو الصهيونّي الغاصب وبعض دول 
الرشق األوس�ط تأثري إيجابّي، مضيفاً 
إّن التوصل التفاق بني الس�عودية وتل 
أبي�ب يتوق�ف ع�ىل تنفيذ ما أس�ماها 
العربّي�ة«، حي�ث  التس�وية  »مب�ادرة 
خيان�ة  الترصيح�ات  تل�ك  اعت�رت 
رصيح�ة من اململكة لدينه�ا وأخالقها 
وقيمه�ا العربّي�ة واإلنس�انّية، واليوم 
 »Jewish Press« صحيف�ة  تؤّك�د 
الصهيونّي�ة، أّن اب�ن س�لمان يعتق�د 
أّن التع�اون م�ع الع�دو األول للع�رب 
واملس�لمني س�يعزز م�ن أم�ن ب�الده 
ويدعم محاوالته للتغي�ري االقتصادّي، 

أو ما ُيطلق عليه اسم »رؤية 2030«.
ويف ه�ذا الش�أن، أش�ارت الصحيف�ة 
الصهيونّية إىل أّن السعودية لم تتوصل 
حت�ى اآلن إىل اتف�اق »إش�هار تطبيع« 
مع الكيان الصهيونّي املجرم، ألّن امللك 
سلمان آل سعود، ملتزم بفكرة وجوب 
إنش�اء دولة فلس�طينّية قب�ل اإلعالن 
عن التطبي�ع، ويف نفس الوقت يرى أّن 
التع�اون مع ت�ل أبيب يف مج�ال األمن 
س�وف يع�زز الدف�اع عن اململك�ة وأّن 
التقني�ات الصهيونّية س�تكون مفيدة 
للغاي�ة يف التح�ول االقتص�ادّي ال�ذي 

يتصوره.
وتش�ري املعلومات إىل أّن�ه من الواضح 
أن اب�ن س�لمان ي�درك رضورة إجراء 
تغي�ريات عميق�ة يف الس�عودية الت�ي 
للفك�ر  الص�ارم  للتطبي�ق  تخض�ع 
وأضاف�ت  التكف�ريي،  الوهاب�ّي 
يف  جاري�ة  التغي�ريات  أّن  الصحيف�ة 
اململكة بأوامر م�ن ويل العهد، كتعديل 
التعليمّي�ة وإزال�ة املحت�وى  املناه�ج 
املع�ادي لليهود، كما ذّك�رت بالخطبة 
الت�ي ألقاه�ا إمام املس�جد الح�رام يف 
مك�ة املكرمة، عبد الرحمن الس�ديس، 

بموافق�ة العائل�ة املالك�ة، يف 6 أيلول 
املن�رصم، والت�ي دعا فيه�ا إىل الحوار 
والعط�ف م�ع غري املس�لمني، وأش�ار 

بشكل مبارش إىل اليهود.
يف  السياس�ية  األح�داث  يق�رأ  وم�ن 
املنطق�ة يعلم بأّن الري�اض قد طبعت 
ب�دأت  حي�ث  حت�ى،  اإلم�ارات  قب�ل 
الس�عودية الغوص يف وح�ول خيانتها 
من�ذ أن عرض�ت قن�اة mbc التابع�ة 
له�ا، مسلس�لني تلفزيوني�ني رمضان 
امل�ايض، هدفهما التطبي�ع مع الكيان 
الغارديان  املعتدي، وأش�ارت صحيفة 
الريطانّي�ة يف تقرير لها يف ذلك الحني، 
إىل أن املسلسالت الرمضانّية السعودّية 
هدفه�ا التطبي�ع م�ع كي�ان االحتالل 
الصهيون�ي، فاملسلس�ل األول يعرض 
تاري�خ اليهود يف منطق�ة الخليج، أما 
اآلخر فيش�ري إىل أن الكيان الصهيونّي 

ق�د ال يكون ع�دواً، وأن الفلس�طينيني 
ل�م يكون�وا يف ي�وم م�ن األي�ام م�ن 
املمتنني والش�اكرين ملساعدات مملكة 
اب�ن س�لمان، وذك�رت الصحيف�ة أن 
 ”mbc“  مجرد عرض ذلك عىل ش�بكة
الس�عودية ال ي�دع مج�اال للش�ك أنها 
حصل�ت ع�ىل موافق�ة م�ن س�لطات 
الب�الد، وقد أع�رب املش�اهدون العرب 
وقته�ا عن غضبهم من تح�ول الدراما 
الرمضانّية إىل منر س�يايّس لألعداء، و 

يدعو للتطبيع معهم.
وال يمكن حرص أدلة الخيانة السعودّية 
بح�ق العرب والفلس�طينيني عىل وجه 
التحديد، وخاصة يف الفرتة األخرية التي 
أظه�رت بوضوح »معدن الس�عودية« 
الفلس�طينّية  القضي�ة  فيم�ا يخ�ص 
من�ذ أن رّشع�ت دولة اإلم�ارات أبواب 
الخيان�ة يف العالم العرب�ّي وحتى اآلن، 

وم�ن ين�ى الترصيح�ات الس�عودية 
عق�ب االنتقادات الالذعة التي وجهتها 
الفلس�طينّية  والفصائ�ل  القي�ادات 
التف�اق الع�ار ال�ذي وقعت�ه البحرين 
الصهيون�ّي  الع�دو  م�ع  واإلم�ارات 
الغاصب، حيث شّن رئيس استخبارات 
النظ�ام الس�عودّي الس�ابق، بن�در بن 
س�لطان، وقته�ا هجوم�اً ح�اداً ع�ىل 
م�ن  الفلس�طينّية  الس�لطة  موق�ف 
الخليجّي، واعترت  اتفاق االستس�الم 
القيادات  الهجومّية ع�ىل  ترصيحات�ه 
الفلس�طينّية، رغبة واضحة من بالده 
إلقام�ة عالق�ات رس�مّية م�ع الع�دو 
الرسّي  التق�ارب  الصهيون�ّي، وتعزيز 

مع تل أبيب.
ومن�ذ ذل�ك الح�ني، كش�فت الرياض 
اللثام عن نهجها القذر وأعلنت تأّييدها 
بشكل رسمّي التفاق الخنوع اإلماراتّي 

– البحرين�ّي م�ع الع�دو الغاش�م، يف 
الوق�ت الذي تحدث�ت في�ه الكثري من 
التقاري�ر اإلعالمّي�ة العربّي�ة والدولية 
عن العالقات السعودّية - الصهيونّية، 
واألسباب الداخلّية التي تمنع الرياض 
من الكش�ف عن عالقاتها مع تل أبيب 
بش�كل علنّي، بعد أن انقلبت سياس�ة 
وسائل اإلعالم السعودّية، بشكل كامل 
تج�اه االحتالل الصهيون�ّي، وأصبحت 
يف الفرتة األخرية تش�يد بشكل فاضح، 
أبرمته�ا  الت�ي  الخيان�ة  باتفاق�ات 
بعض ال�دول العربية مع ع�دو العرب 
واملس�لمني، ناهيك عن أنها استجابت 
بالس�ماح  حينه�ا  اإلم�ارات  لطل�ب 
للرحالت القادمة م�ن األرايض املحتلة 
الواقعة تحت س�لطة الع�دو الغاصب 
بعبور أجوائها، م�ا أّكد عىل أّن خطوة 
تعك�س  ل�م  اإلماراتّي�ة  االستس�الم 

موقفها الفردّي ب�ل الخليجّي املرتافق 
ب� »ضوء أخرض« سعودّي.

وبعدها بأس�ابيع، تكش�فت األسباب 
الخيان�ة  إىل  أدت  الت�ي  الحقيقّي�ة 
اإلماراتّي�ة بموافق�ة س�عودّية، حيث 
أبوظب�ي  أّن  إع�الم  وس�ائل  تحدث�ت 
وت�ل أبي�ب يهدف�ان إىل إقامة مرشوع 
بح�رّي يرب�ط مدين�ة إي�الت بمدين�ة 
جدة الس�عودية، وُكش�ف عن املخطط 
خ�الل زيارة وف�د إمارات�ّي إىل األرايض 
الفلس�طينّية املحتل�ة الواقع�ة تح�ت 
س�لطة العدو، بع�د جول�ة ميدانية يف 
ال�ررشاش  »أم  إي�الت  مدين�ة  مين�اء 
املرصّي�ة«، عىل س�احل خلي�ج العقبة 
يف البح�ر األحم�ر، والتقى بمس�ؤولني 
صهاينة قام�وا بزي�ارة مماثلة إىل أبو 
ظبي لبح�ث التفاصيل املتعلقة بتنفيذ 

املرشوع.
وكشف إعالم العدو الصهيونّي حينها، 
اإلمارات�ّي – اإلرسائي�ّي  امل�رشوع  أّن 
جن�وب  الس�ياحة  تعزي�ز  إىل  يه�دف 
األرايض العربّي�ة الت�ي يس�يطر عليها 
الكي�ان، وفت�ح الب�اب أمام الس�ياحة 
الدينّي�ة املب�ارشة ب�ني ب�الد الحرمني 
الرشيفني وكيان االحتالل، عر السماح 
لقوافل الحج والعمرة من فلس�طينيي 
48 بالسفر عر املمر البحرّي إىل مدينة 

جدة ومن ثم إىل مكة املكرمة.
وذك�رت تحلي�الت إعالمّي�ة يف الوق�ت 
ذاته، أّن تل أبيب تحاول أيضاً استغالل 
فرص نق�ل النفط الخليجّي إىل أوروبا، 
م�ن خ�الل االجتماعات الت�ي عقدتها 
وزارت�ّي الخارجّي�ة والدفاع يف حكومة 
االحتالل، وشارك فيها مسؤولون كبار 
من رشكة النفط الحكومّية »كاتشا«، 
ويتضم�ن املخطط الصهيون�ّي تفعيل 
خط »إي�الت عس�قالن« يف االتجاهني، 
بحي�ث يتم عره نق�ل النفط الخليجّي 
مخط�ط  وأّن  األوروبّي�ة،  ال�دول  إىل 
تصدي�ر النف�ط الخليج�ّي إىل أوروب�ا 
ال�رشق  يف  اللعب�ة«  »قواع�د  س�ُيغري 

األوسط بشكل مطلق.

مرة أخرى، تؤّكد السعودّية ممثلة بنظامها الحاكم وولي عهدها محمد بن سلمان، حجم خيانتها ومدى عمالتها ضد الوطن 
العربّي واإلسالمّي، والدليل على ذلك ما كشفته صحيفة »Jewish Press«، الصادرة في نيويورك والتي تصف نفسها 

بأنها »أكبر صحيفة أسبوعية يهودّية في أمريكا«، حول أّن ابن سلمان يسعى بشدة إلى تكثيف التعاون مع الكيان 
الصهيونّي الغاصب في مجال تقنيات التجسس، والتعاون مع تل أبيب في مجال األمن والتقنيات، ما أعاد قضية خيانة 

العائلة المالكة في بالد الحرمين إلى الواجهة من جديد.

المراقب العراقي/ متابعة
م�ن  ع�دد  وأصي�ب  استش�هد 
األش�خاص يف مدين�ة الراعي بريف 
حلب الس�ورية جراء انفجار سيارة 
مفخخ�ة يف س�وق املدين�ة. وذكرت 
وس�ائل إع�الم محلي�ة أن س�يارة 
مفخخة انفجرت الس�بت، يف سوق 
مدينة الراعي بريف حلب، ما أدى إىل 
استشهاد شخصني عىل األقل وجرح 
آخري�ن وأضاف�ت أن ف�رق الدف�اع 
املدني وطواقم اإلسعاف عملت عىل 
محاولة إنق�اذ املصابني، ونقلهم إىل 
املش�ايف القريب�ة ملعالجته�م. جدير 
بالذك�ر أن مدينة الراع�ي التي وقع 
االنفج�ار داخل س�وقها، تس�يطر 
لالحت�الل  موالي�ة  عليه�ا فصائ�ل 

الرتكي.

المراقب العراقي/ متابعة...
أفاد تقرير لألمم املتحدة، الس�بت، بأن الكيان الصهيوني هدم أو صادر 
ما ال يقل عن 178 مبنى فلس�طينيا يف الضف�ة الغربية منذ مطلع عام 

.2021
وذك�ر التقري�ر الص�ادر ع�ن مكتب األم�م املتحدة لتنس�يق الش�ؤون 
اإلنسانية “أوتشا” يف األرايض الفلسطينية، أن عمليات الهدم واملصادرة 

اإلرسائيلية أدت إىل تهجري 259 شخصا، بمن فيهم نحو 140 طفال.
ولفت إىل أن س�لطات االحتالل هجرت مؤخ�را 9 عائالت تضم 60 فردا 
من بينهم 35 طفال، جراء هدم منش�آتهم يف تجمع “حمصة البقيعة” 

البدوي يف منطقة األغوار.
ونبه التقرير إىل أن تلك العائالت أصبحت عرضة لخطر متزايد بالتهجري 
القرسي، يف وق�ت تتفاقم حالة الضعف التي تعاني منها هذه العائالت 

بفعل فصل الشتاء واستمرار أزمة فريوس كورونا.
ورصد التقرير أنه يف 8 ش�باط عادت اإلدارة املدنية اإلرسائيلية، برفقة 
الجيش، إىل تجمع حمصة البقيعة وصادرت أو هدمت 16 مبنى سكنيا 

وحظرية مواش أخرى.
ووف�ق التقرير، فإن 13 من هذه املباني والحظائر ممولة من املانحني، 
حيث قدمت كمساعدات إنس�انية يف سياق االستجابة لحادثتني وقعتا 

يف يومي 1 و3 من الشهر الحايل وهدم خاللهما 46 مبنى أو صودر.
ولف�ت التقري�ر إىل أنه خالل عمليات املصادرة التي نفذت يف 8 ش�باط، 
أخرت اإلدارة املدنية اإلرسائيلية س�كان التجمع ب�أن أي مبان جديدة 

يتم بناؤها أو الترع بها ستهدم أو تصادر.

الكيان الصهيوني يهدم 
ويصادر 178 مبنى بالضفة منذ 

مطلع 2021

المراقب العراقي/ متابعة...
وقع�ت وزارة »الدف�اع واس�ناد القوات املس�لحة« م�ع وزارة »الجهاد 
الزراعي« يف الجمهورية االس�المية االيرانية اتفاقا للتعاون تقوم وزارة 
الدفاع بموجب�ه بتصنيع املعدات الالزمة للقط�اع الزراعي من ضمنها 

طائرات زراعية مسرية واستخدام املروحيات الطفاء حرائق الغابات.
ويرك�ز اتفاق التعاون اكثر عىل تصني�ع املعدات الزراعية الحديثة ومن 
ضمنه�ا الطائ�رات املس�رية الزراعية الت�ي تعد اليوم م�ن ضمن البنى 

التحتية للزراعة املستديمة.
وق�ال وزي�ر الدف�اع العمي�د ام�ري حاتم�ي يف ترصيح له ع�ىل هامش 
املراس�م: ان القطاع الزراع�ي يعد البنية االكثر اساس�ية لتوفري الغذاء 

الكايف والسليم واملفيد واملستديم.
واضاف: ان من اهم مجاالت هذا التعاون؛ انتاج مكائن للقطاعات ذات 
الصلة بالزراعة وانتاج الطائرات املس�رية واستخدام املروحيات الطفاء 
حرائ�ق الغابات واس�تثمار الطاقات التكنولوجي�ة واالقمار الصناعية 
والجوية لتنمية البنى التحتية الزراعية واكمال سلس�لة انتاج وتوزيع 

املحاصيل الرضورية للمواطنني.    
م�ن جانبه قال وزي�ر الجهاد الزراع�ي كاظم خاوازي خالل املراس�م: 
ان وزارة الدفاع واس�ناد القوات املس�لحة بامتالكها تكنولوجيا معقدة 

يمكنها دعم وزارة الجهاد الزراعي يف مختلف القطاعات.

وزارة الدفاع االيرانية تصنع 
طائرات مسيرة للقطاع الزراعي

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�دت رشك�ة الط�ريان النيوزلندي�ة، 
الق�وات  م�ن  ع�دد  م�ع  مش�اركتها 
البحرية يف الخ�ارج بما يف ذلك القوات 
البحري�ة الرتكي�ة املتهم�ة بارت�كاب 
يف  بش�دة  واملتورط�ة  ح�رب  جرائ�م 

الرصاع السوري.
ج�ريج«  »كرس�ت  موق�ع  وذك�ر 
النيوزلندي ان ”الحرب السورية رصاع 
بعيد ع�ن نيوزيلندا حي�ث تقول األمم 
املتحدة إن الجيش الرتكي والجماعات 
االرهابي�ة التابع�ة له نف�ذت عمليات 
اع�دام واغتصاب وتعذي�ب ، فيما قال 
املتح�دث باس�م الش�ؤون الخارجي�ة 
لحزب الخرض، غولري�ز قهرمان، إننا 

ن�درك أن البحري�ة الرتكي�ة ارتكب�ت 
بعض جرائم الحرب املروعة يف ش�مال 

سوريا”.
وق�ال فال�ريي م�وس م�ن منظم�ة 
ولنغت�ون للس�الم إن�ه ”ال يكف�ي ان 
تع�رف ان نيوزلندا مش�اركة، ذلك ان 

مس�اهمة رشكة الطريان النيوزلندية 
يعني ببساطة املشاركة يف العمل الذي 

يقوم به الجيش الرتكي”.
واض�اف التقرير ان ”تحقيقا كش�ف 
النيوزلندي�ة  الق�وة  مس�اهمة  ع�ن 
ايضا يف املش�اركة يف اصالح محركات 

للبحرية السعودية التي تحارص اليمن 
حالًيا، كما كشفت عن مساهمة القوة 
النيوزلندية أنها تعمل حالًيا عىل عقود 
عسكرية أخرى مع أسرتاليا والواليات 

املتحدة وكندا وتايوان وتركيا”.
لرشك�ة  التنفي�ذي  الرئي�س  وق�ال 
الط�ريان النيوزلندي�ة جري�ج ف�وران 
، إن�ه “لم يك�ن لديه فك�رة كبرية عن 
الجيوش التي كانت الرشكة تساعدها 
حتى ظهور التحقيقات“، مبينا »أنني 
أش�عر بخيب�ة أم�ل وأعتقد أن ش�عب 
نيوزيلندا س�يصاب بخيبة أمل ملعرفة 
أن الناق�ل الوطن�ي الخ�اص يس�اعد 
يف املذبح�ة الفعلي�ة للن�اس من خالل 

عقودها”.

شركة طيران نيوزلندية تقر بضلوعها بـ«مذابح بشرية«
 في سوريا واليمن

اندبندنت: واشنطن حرفت مسارات الربيع العربي لصالح 
األنظمة االستبدادية

لوموند: غلق الحدود ووقف الرحالت يخلف 
مآسي للجزائريين المقيمين والعالقين بالخارج

شهداء وجرحى بانفجار سيارة مفخخة 
في ريف حلب

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�د تقري�ر لصحيف�ة االندبندن�ت الريطاني�ة، الس�بت، ان 
مس�ارات ما يس�مى بالربيع العربي قد انحرفت بتدخل القوى 
االجنبي�ة والواليات املتحدة يف الث�ورات من اجل مصالحها مما 
امال الكفة لصالح االنظمة العربية االس�تبدادية او انتهت تلك 

الثورات بالفوىض والرصاعات يف منطقة الرشق االوسط.
وذك�ر التقري�ر: “ل�م يكن هناك يشء زائف بش�أن ه�ذا التوق 
الجماع�ي للحرية والعدال�ة االجتماعية، حي�ث اعتقدت أعداد 
كب�رية من األش�خاص املحروم�ني لفرتة وجي�زة أن بإمكانهم 
اإلطاح�ة بالديكتاتوري�ات الجمهوري�ة وامللكي�ة، لك�ن ه�ذه 
األس�س كانت أقوى مما كانت تأم�ل ، وكان حلم الغد األفضل 
الذي ع�رت عنه املاليني خالل الربيع العرب�ي يف عام 2011 أن 
تم تبديده بوحش�ية مع هجوم األنظم�ة القديمة املضاد، فقد 
أعادوا تأكيد أنفس�هم ، وهم أكثر قس�وة وقمعية من أي وقت 

م�ى ، أو حيثما س�قطوا ، تم اس�تبدالهم بالعنف الفوضوي 
والتدخل العسكري األجنبي”.

واض�اف أن ”م�رص والبحرين أصبح عنف وقمع الدولة أس�وأ 
بكث�ري مما كان عليه يف املايض، فقد عان�ى آخرون يف البحرين 
أس�وأ بكثري ، ومات بعضهم تحت التعذيب وفًقا للجنة تحقيق 
دولي�ة. كان األطب�اء يف املستش�فى ال�ذي عال�ج املتظاهري�ن 
املصابني هدًفا خاًصا للمحققني من األجهزة األمنية البحرينية، 
حي�ث  قال أحد املستش�ارين الذي تعرض لل�رضب املرح عىل 
م�دى أربعة أي�ام: “كان األمر غريباً”. لق�د أرادوا إثبات أن كل 

أعمال العنف جاءت من املتظاهرين أو من املستشفى”.
وتاب�ع أن “رد الفع�ل نفس�ه حدث�ت يف جمي�ع أنح�اء الرشق 
األوس�ط وش�مال إفريقي�ا ، حيث اس�تخدم الحكام الس�جن 
الجماع�ي والتعذي�ب الروتين�ي واإلع�دام بإج�راءات موج�زة 

لسحق املعارضة، 

المراقب العراقي/ متابعة ...
قالت صحيف�ة لوموند الفرنس�ية إنه 
من�ذ 17 آذار امل�ايض أغلق�ت الجزائ�ر 
حدوده�ا، تاركة العديد م�ن املواطنني 
عالقني يف الخارج، وخاصة يف فرنس�ا. 
هؤالء وجدوا أنفسهم ينتظرون العودة 
إىل بالدهم يف ظروف مأس�اوية أحيانا، 
كم�ا تنق�ل الصحيف�ة ع�ن إحداهن، 
والت�ي ت�كاد ت�ردد يف كل لحظ�ة بأنها 
حزينة جدا وطالبت بعدم الكش�ف عن 
هويتها حت�ى ال يتعرف املقربون منها 
عىل الظروف املزري�ة التي تمر بها منذ 

11 شهرا حسب تعبريها.
ه�ذه الجزائري�ة التي تبلغ م�ن العمر 

41 عام�ا، ظل�ت عالقة يف فرنس�ا منذ 
17 آذار 2020، تاري�خ إغالق س�لطات 
بالدها لحدودها لكبح انتش�ار جائحة 

كورونا.
وال تمل�ك مليك�ة الفنان�ة التش�كيلية 
عائلة أو أصدقاء يف فرنس�ا، فاضطرت 
إىل تدبر أموره�ا لوحدها وهي ال تملك 
س�وى 1500 يورو. تمكن�ت يف البداية 
م�ن اس�تئجار ش�قة تش�اركية خالل 
األش�هر األوىل، وحني اق�رتب رصيدها 
م�ن الصف�ر توجه�ت نح�و س�فارة 
الجزائر يف فرنس�ا للتس�جل عىل قائمة 
رحالت اإلج�الء، غري أنها لم ترمج لها 

أي رحلة الحقا.
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آل سعود يتجهون إلى »التطبيع المكشوف« 
عبر بوابة »التجسس«

المراقب العراقي/ متابعة...
املراقب العراقي/ متابعة

أفادت مصادر إعالمية يمنية بأن قوات العدوان 
الس�عودي يف رشق م�أرب ب�دأت االنس�حاب 
تدريجي�اً، بعد اق�رتاب قوات الجي�ش واللجان 

الشعبية من املدينة.
وتتواص�ل املع�ارك العنيفة بني ق�وات حكومة 
االنق�اذ الوطن�ي يف صنع�اء من جه�ة وقوات 
املخل�وع منص�ور ه�ادي املس�نودة بطائرات 
لَّعة  تحالف العدوان الس�عودي يف منطق�ة الطَّ
الحم�راء، ع�ىل الطري�ق الحي�وي الراب�ط بني 

واح ومدينة مأرب. مديرية رصرِ
مص�ادر ميدانية أك�دت للميادين ب�أن القوات 
املس�لحة اليمني�ة بات�ت تخ�وض املواجه�ات 
يف مواق�ع عس�كرية قريبة من منطق�ة الزُّور 
املحاذي�ة لس�د م�أرب، وأش�ارت املص�ادر إىل 
أن الق�وات املس�لحة اليمنية تحق�ق إنجازات 

ميداني�ة يف مختل�ف مح�اور القت�ال يف مأرب، 
رغم الغارات الجوية املكثف�ة لتحالف العدوان 

السعودي.
كما تش�تد املواجهات بني الجانبني يف منطقتي 
نخ�ال والكس�ارة عن�د الطريق ال�دويل الواصل 
ْدعان  �ل الجرِ ب�ني مدينة م�أرب ومديريتي َمْدغرِ

ورصواح ش�مايل غ�رب املحافظ�ة ويأتي هذا 
بع�د أن تمكنت الق�وات املس�لحة اليمنية من 
الس�يطرة عىل معس�كر كوفل االس�رتاتيجي، 
ومواق�ع عس�كرية أخ�رى يف مناط�ق َهْي�الن 
واملَْخَدرة واملَّش�َجح غرباً، إثر مواجهات دامية 
أسفرت عن قتىل وجرحى يف صفوف الطرفني.

طائ�رات  ش�نت  األخ�رية  الس�اعات  وخ�الل 
التحالف العدوان السعودي 18 غارة استهدفت 
فيها مواقع تابعة لقوات حكومة صنعاء وبهذا 
يرتفع عدد غارات التحالف العدوان الس�عودي 
عىل مديرية رصواح خالل أس�بوع إىل أكثر من 
100 غارة جوية، إىل ذلك قتل وجرح العديد من 
قوات املخل�وع منصور هادي خالل اس�تعادة 
القوات املس�لحة اليمنية السيطرة عىل منطقة 
دحيضة يف صح�راء العلم املمت�دة بني مديرية 
�ْعف يف محافظة الج�وف ومديرية  َخ�ْب والشَّ

رغوان شمايل محافظة مأرب.

انسحاب تدريجي للعدوان من شرق مأرب مع اقتراب القوات اليمنّية



تعزى لعبة جر الحبل بني الحكومة املركزية وحكومة االقليم هي مماطلة 
يف تنفيذ جميع رشوط االتفاقات السياسية التي بينهم ويرجع ذلك لعدم 
االلت�زام بتنفي�ذ بنود الدس�تور الذي اقرت�ه نفس هذه الكت�ل والتيارات 
املش�اركة يف العملي�ة السياس�ية يف ظ�ل وج�ود ضبابية وع�دم وضوح 
يف تفس�ري اغلب مواده واس�باب اخرى كثرية تتعل�ق بالرواتب وامليزانية 
والتس�ليح مما جعل الكورد يصلون اىل قناعة برضورة اس�تخدام ورقة 
االنفصال كوس�يلة ضغط سياسية عند شعورهم بأستنفاذ جميع سبل 

التفاهم مع بغداد .
واذا م�ا ارادن�ا الوص�ول لخيار ق�رار االقاليم الذي هو بأعتق�اد الجميع 
بانه افضل اس�وء الحلول املطروح�ة التي قد تخرج الع�راق من معادلة 
املس�اومات السياس�ية وفقدان الثقة باالرادة السياسية ويف ظل تملص 
سياس�يو االنبطاح الدويل واالقليمي من الوصول اىل املش�ركات الوطنية 
وعجزهم عن ايقاف النبش برفاة املايض، فيكون باعتقادي افضل حلول 

االقاليم ليست بسنستان وشيعستان وكوردستان بل :
عىل الرغم من اش�مئزازي عند س�ماع مصطلح املكونات الذي يش�عرني 
بوج�وده الغري بريئ اطالق�ًا والعتقادي بأن هذه الكلم�ة هي عبارة عن 
خلطة م�ن امل�واد الكيمياوية القابل�ة لالنفجار تعمد املُ�رع ترويجها 
بدالً من مصطلح املواطنة ولكنني س�أكون مجرباً الستخدامه للرضورة 
التعبريي�ة ال اكث�ر ، فاذا م�ا اراد املكون الكوردي البق�اء ضمن الركيبة 
املجتمعية للدولة س�تكون انذاك قوة اقليم كوردس�تان يف اندماجه داخل 
املكون الس�ني ليكون انذاك تياران سياس�يان يتنافس�ان داخل مجلس 
النواب االتحادي مابني املعارضة وادارة الحكومة، وتكون هنالك امكانية 
لتغليب املصلحة الوطنية الحقيقيه وبناء دولة مؤسسات فاعلة فيما اذا 
اس�تطاع الفرقاء اقناع الكورد بأن الحل الجذري لجميع املسائل العالقة 

يكمن يف هذه الجزئية بالتحديد بعد اثبات حسن النوايا لهم بالتأكيد.
ليك�ون بذلك االغلبية السياس�ية التي دعى اليه�ا املالكي من قبل وقطع 
ت�ام للطريق امام جميع املس�اومات السياس�ية املس�تقبلية مع الكورد 
واظهار مكانة اقتصادية وس�يادية للمركز وتنافس عميل جاد مع اربيل 
التي س�تراجع حتما امام بوصلة البرصة االقتصادية مع ايران وطريق 
الحري�ر ودخول االنبار ع�ىل خط التنمية ليكون بذل�ك ازدهار اقتصادي 
ملم�وس بحكم املوق�ع الجغرايف لالخري والذي يتوس�ط اربي�ل والبرصة 

امتداداُ لحركة التجارة العراقية االردنية-السورية-السعوديه.
فالثروات الطبيعية واملس�احة الكبرية واملوق�ع الجغرايف للبرصة يختلف 
كلي�اً ع�ن اربيل ناهي�ك عن عدم حس�م موض�وع التهديدات املس�تمرة 
بس�بب تواجد ال PKK والتصدع يف املواقف داخل البيت الكوردي ازاء ذلك 
خصوصاً الس�ليمانية الت�ي لديها عالقات متينة معه�م بوجود العوامل 
االقليمية املتمثلة بركيا وايران وسوريا وموقفهم من القضية الكورديه.
ماتعاني�ه اليوم جميع املحافظ�ات من تعدد مصادر القرار هو الس�بب 
االس�ايس لتكرس القرة الداخلية للس�يادة ومماطلة يف اق�رار القوانني 
املعطل�ة التي تخدم املواطن ومنها قانون النف�ط والغاز ، فالكورد اليوم 
يحاول�ون الدف�ع باتج�اه تنفيذ امل�ادة ١٤٠ كبداي�ة لحل بقية املس�ائل 
العالقة لكي يتم عىل اثرها اقرار هذا القانون والذين يقفون اليوم حائال 
دون تطبيق�ه بس�بب عدم وج�ود توافقات وضمانات م�ع رشكائهم يف 
بغداد، وحس�ب قناعتي فاذا اردن�ا ان تكون كركوك خارج حلقة الرصاع 
والتنافس الس�يايس فوجودها تحت مظلة اقليم بغداد وبضمان التوزيع 
الع�ادل للثروات لجميع املكونات س�يكون احدى الحلول الناجعة ونهاية 

ملسلسل املهازل السياسية.

الفيدراليات الثالثة..الخالصة
بقلم / عامر ناصر 
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بقلم/ حسين قطايا
يتصاع�د توّت�ر العالق�ات ب�ني االتحاد 
األوروب�ي وروس�يا ح�ول سلس�لة من 
الخالف�ات يف عّدة ملف�ات، وعىل خلفّية 
إصدار حك�م قضائّي بس�جن املعارض 
ال�رويس أليك�ي نافالن�ي مل�دة ث�الث 
ومطالب�ة  الس�نة،  ونص�ف  س�نوات 
الف�وري عن�ه، يف  باإلف�راج  بروكس�ل 
تدّخل سافر يف شأن داخيّل رويّس بشكل 
ت�ام، وموض�وع ذي طبيع�ة قانوني�ة، 
رّدت عليه موس�كو برصامة ال تس�مح 
للطموح�ات األوروبي�ة بالوصاي�ة عىل 

»دولة عظمى«.
لم تتخلَّص أوروبا من »العقد التاريخية« 
يف عالقتها مع روسيا »الجديدة« ما بعد 
االتح�اد الس�وفياتي، وم�ا زالت معظم 
ضمن�اً  تعت�رب  األوروبي�ة  الحكوم�ات 
وعلن�اً، أحياناً، أن روس�يا تش�كل أكرب 
التهدي�دات األمنية واالس�راتيجية لها، 
أوروبي�ة معادي�ة  وتعتربه�ا حض�ارة 
لليربالية الغربية وتس�عى للسيطرة عىل 
أوروب�ا، إضاف�ة إىل مخ�اوف م�ن غزو 
عسكري رويس تطرحه الدول األوروبية 
ذات الحدود املشركة مع روسيا بشكل 

خاص.
الت�ي  العقوب�ات«  »ح�رب  اس�تمرار 

يخوضه�ا االتح�اد األوروب�ي بمواجهة 
الكرمل�ني هّم�ش سياس�ات االحت�واء 
االس�راتيجي األوروبي لروس�يا، املبنية 
ع�ىل تفاهمات واتفاقي�ات من »يالطا« 
بنظ�رة  واس�تبدالها  »هلس�نكي«،  إىل 
»تنم�ر« ال تح�رم الري�ك وال تثق به، 
وتدفع إىل تبديد اآلمال بوالدة عالم جديد 
ما بعد نهاية الحرب الباردة، وإىل تكّهن 
بع�ض املراقبني بح�رب ب�اردة جديدة، 

لكنها »هجينة«.
كلّما توس�ع الحضور السيايس الرويس 
يف املساحات الدولية وتوسعت رشاكته، 
ازداد القلق األوروب�ي عموماً، وارتفعت 
املخاوف إىل ما يشبه حالة »روسوفيليا« 
ثقيلة بحارضها، ومنيعة أمام »التجدد 
الدبلوم�ايس« يف مس�تقبلها، تمع�ن يف 
سياس�ات الكي�ل بمكيل�ني الت�ي تربك 
صاحبه�ا بازدواجي�ة صورت�ه يف عالم 

ميلء باالضطرابات. 
كم�ا أن خس�ارة ملي�ارات الي�ورو تثري 
استياء الركات األوروبية، جراء حملة 
تش�نها  الت�ي  االقتصادي�ة  العقوب�ات 
بروكس�ل ع�ىل روس�يا، وكذل�ك ت�رض 
بمصال�ح دول عدي�دة يف أوروبا، وأولها 
االعتم�اد األوروب�ي عىل الغ�از الرويس 

الذي ال يلني.

يف  ب�دأت  الت�ي  االقتصادّي�ة  األزم�ة 
الع�ام 2٠٠8 ما زالت جاثم�ة يف الغرب 
والرق بنس�ب متفاوتة. أوروبا تخترب 
ق�درة العالج�ات االقتصادي�ة املحلي�ة، 
والتخفيف م�ن أعباء معومل�ة يف األصل 
)يف توزي�ع املآيس سواس�ية عىل األقل(، 
وتعزي�ز تنمية كل دولة عضو يف االتحاد 
ضمن هيكلي�ة التكامل األوروبي، الذي، 
وإن قام عىل بنية تحتية »صلبة«، إال أنه 
يراجع أمام االهتزازات العاملية الكربى 

التي لن تكون آخرها جائحة كورونا.
ال يعن�ي ذل�ك أّن االتح�اد األوروبي عىل 
ش�فري الضم�ور. ي�درك الكرمل�ني هذا 
األمر بدقة، لكنه يعلم أيضاً أن االقتصاد 
األوروب�ي )الثال�ث عاملياً بع�د الواليات 
يق�ايس الس�تعادة  والص�ني(  املتح�دة 
فعاليته، مع التشكيك بمقولة بروكسل: 
»إن ق�وة أوروبا تكمن يف أنها تخرج من 

كل أزمة أقوى من ذي قبل«.
الرئيس�ية،  الجيوسياس�ية  الخالف�ات 
من أوراس�يا إىل الرق األوسط والبحر 
األسود وآس�يا الوسطى، تبدو كخطوط 
تم�اس ملواجه�ة »ش�به إيديولوجي�ة« 
بني النخب األوروبية والنخب الروس�ية 
ح�ول طبيع�ة الحوكم�ة ومرتكزاته�ا 
والديمقراطية الغربية وحقوق اإلنسان 

وفصل الس�لطات، وغريها من »القيم« 
التقليدي�ة التي يتمس�ك بها األوروبيون 
ك�رط لتعزيز العالقات مع موس�كو، 
الت�ي ترفض بدورها ال�رط األوروبي، 
كم�ا ترف�ض االنصي�اع إىل مرجعي�ات 

حقوقية مشكوك فيها باألصل.
األوروب�ي  االتح�اد  قاط�رة  قائدت�ا 
)أملانيا وفرنس�ا( تؤي�دان الضغوط عىل 
موس�كو، وتركان أبواب الدبلوماس�ية 
الخلفي�ة مفتوح�ة معه�ا، ريثم�ا تربد 
حمي�ة بعض ال�دول األوروبية األعضاء 
الت�ي تس�خن ه�ذا املل�ف باإلناب�ة عن 
واش�نطن، وتعويض�اً ع�ن دور أجادته 
اململكة املتح�دة يف التحريض الدائم عىل 
الكرمل�ني قب�ل خروجه�ا م�ن عضوية 

»نادي بروكسل األوروبي.«
كيف يمكن لحفلة »الجنون« الجارية يف 
بروكسل أن تراجع عن التسخني املبالغ 
به؟ لن ت�ؤدي املزيد من العقوبات إال إىل 
املزيد من االنزالق نحو عدم االس�تقرار، 
وإىل إع�ادة أوروب�ا إىل أج�واء ش�ديدة 
التناقضات قد تستدعي ما هو أبعد من 
املواجه�ات السياس�ية والدبلوماس�ية، 
وه�ي مخاط�ر كب�رية ال تب�دو أوروب�ا 
مس�تعدة لها، من املس�توى االقتصادي 
املتعثر إىل املستوى العسكري املستحيل.

بقلم/ أحمد فؤاد
باختص�ار، يح�اول املمس�ك بمفت�اح التش�غيل اإلعالمي 
العربي املوايل لألمريكي والصهيوني، تصدير فكرة النجاح 
املتوهم رغم الهزيمة الواقعة، ويستفز الناس بمداعبة ما 
كان�وا ينتظرون�ه وكأنه حدث بالفعل، وه�ي تتماىش مع 
مس�رية الفش�ل التي أدمنتها النظم التابع�ة لألمريكي يف 
املنطقة، وال يزيدها الزمن -مع اس�تمرارها املفروض- إال 

عجزًا وخفة وبالهة.
يف هذه األيام، التي تس�رجع فيه�ا املنطقة أحداث الثورة 
اإلس�المية املجيدة، والتي وصفها األس�تاذ الراحل محمد 
حس�نني هيكل ب�«رصاص�ة انطلقت من القرن الس�ابع 
لتس�تقر يف قلب القرن العرين«، مس�تلهمة أنبل معاني 
اإلسالم ومثله العليا وغاياته، يعرف العدو قبل الصديق أن 
الجمهورية اإلس�المية قد أسس�ت عرًصا جديًدا بالكامل، 
من�ذ ٤2 عاًم�ا، وقدم�ت البدي�ل الجاه�ز ع�ايل الكف�اءة 
واملق�درة، لش�عوب كانت ت�دور يف خياري�ن أحالهما مر، 
وبعد قيامها بس�نوات وس�قوط االتحاد السوفياتي، فإن 

مر املايض حتى قد صار حلًما بعيد املنال.
استطاعت الثورة أن تنرص دم اإلمام الحسني عليه السالم، 
بعد قرون من سيادة الجربوت، وعلت بنداء الشعوب فوق 

دوي رصاص كل يزيد جديد.
كتبت الدماء من جديد قصة الحق، نقًيا طاهرًا، ورس�مت 
الطريق الواضح بني العدو والحليف. كان الشيطان األكرب، 
وقت�ذاك، يعترب ه�و العال�م املتق�دم والغرب الح�ر، ِقبلة 
العقول والقلوب بالنسبة ألغلب الحكام العرب، واألنكد أن 
قاعدته العس�كرية املتقدمة -الكي�ان الصهيوني- تتحكم 
يف رقابه�م وترع�ب أرواحه�م، إىل الح�د الذي دع�ا املفرّط 
العربي األول السادات إىل أن يعد شعبه باملن والسلوى فور 

االستسالم لروط صديقه بيجني.
بالنس�بة إىل كل من يحلم بالحرية والعدالة، كانت الطريق 
قد ُرسمت بالدماء يف عرة الفجر، قبل ٤ عقود؛ األمريكي 
ل�ن يمنح ش�يًئا، وليس حليًفا، ولم يك�ن صديًقا ألحد، بل 

هو أفعى تريد مّص الدم حتى العظم.
الي�وم، طهران التي لم تراجع أمام الث�ور الهائج ترامب، 
لم تقبل أن تقاد إىل طاولة مفاوضات بايدن وفق رشوطه، 
ووضعت الئحة مطالبها الوطنية، ليقبلها هو، ومن ورائه 
أوروبا، كما فرضت ردها العس�كري الحاس�م قبل توديع 
فارس القدس وبطلها الجنرال قاس�م س�ليماني، وعشنا 
إىل الي�وم ال�ذي رُضبت في�ه الوالي�ات املتح�دة األمريكية 
، يف عالم عربي كاد ليطوف  عس�كرًيا، بال مواربة أو تخ�فٍّ
رؤس�اؤه ركًع�ا س�جًدا ح�ول قواعده�ا املنت�رة بطول 

املنطقة وعرضها، لو أنها أشارت بطرف أصبع.
منحت الجمهورية اإلس�المية مطلع عامها الجديد، درس 

التف�اوض األه�م؛ العملية السياس�ية هي الج�زء الهادئ 
ملعرك�ة اإلرادة طويلة امل�دى مع األمريكي، ح�رب بأدوات 
دبلوماس�ية، لكنها تبقى حرًبا، تحتاج للتعبئة والتصميم، 
وتستحق أن تخاض بالقوة الكاملة لألمة، وفق رؤية تضع 

الخطوط العريضة واإلشارات الحمراء.
يف مقاب�ل هذا املوقف اإليراني، يف قضية تمس أعز تطلعات 
ش�عبها ومس�تقبله، وهي امت�الك التكنولوجي�ا املتقدمة 
والالزمة يف عرص جديد س�يقوم عىل اقتصاد املعرفة، يأتي 
املثال اآلخر، حني تم�ي دولة يف طريق التبعية لألمريكي، 
حت�ى وإن تصور نظ�ام حكمه�ا واهًما أن�ه تحالف، وما 

التحالف إال بني ندين.
قضية سد النهضة، التي تأرس روح املرصي العادي حالًيا، 
وتضغ�ط عىل أعصابه، بق�در ما تهدد بف�رض التعطيش 
الكامل، وجدت الحل العبقري ذاته، عرب مداخلة تلفزيونية 
للرئي�س املرصي، مع برنامج يقدمه أحد أدوات آل س�عود 

بالقاهرة، قائاًل: »سنقاتل باملفاوضات«.
بداي�ة، فإن األس�بوع األول م�ن ش�باط/فرباير، قد حمل 
متغ�رًيا مهًم�ا، إذ بدأت الس�ودان يف انتقاد الس�د اإلثيوبي 
عالني�ة، داعية إىل وقف األعمال اإلنش�ائية أو تخزين املياه 
لحني توقيع اتفاق ملزم للدول الثالث )إثيوبيا – الس�ودان 

– مرص( قبل الدخول يف مرحلة امللء الثاني للسد.
ول�و -ال ق�در الله- تمكن�ت إثيوبيا من ملء س�دها للمرة 
الثانية، سيكون من العسري جًدا التوجه نحو حل عسكري، 
إذ س�يهدد الفيض�ان الناتج ثل�ث أرايض رشق الس�ودان، 
وجن�وب م�رص بالكام�ل، وهو م�ا يع�د خي�اًرا انتحارًيا 

للشعبني العربيني.
يف املرحل�ة األوىل، نجح�ت أدي�س أباب�ا بالكام�ل، نجاًح�ا 
كاس�ًحا، يف تحقي�ق كل م�ا خططت له، أنش�أت س�دها، 
ورضبت باالتفاقات الدولية عرض الحائط، واس�تثمرت يف 
ضعف نظامي الحكم يف كل من مرص والسودان عىل أكمل 

وجه، وبات حلمها الكبري أمرًا واقًعا.
كثريون كتبوا ح�ول كارثة التفاوض التي انتهجها النظام 
املرصي، غالبيتهم من الخرباء األفذاذ، وعىل رأس�هم وزير 
الري األس�بق محم�د نرص الدين ع�الم، منتق�ًدا ما جرى 
م�ن عملي�ة تف�اوض، فرط�ت قب�ل أن تب�دأ يف كل ثوابت 
األم�ن املائي املرصي، وتنازلت مقدًم�ا عن الحق التاريخي 
والحق�وق القانوني�ة الدولي�ة الثابتة، ثم هاجم�وا توقيع 
اتفاق مأس�اوي مل�زم، عىل هذا القدر م�ن الخطورة دون 
وج�ود م�ا يس�تدعي رسع�ة التس�ليم واالنس�حاب بهذه 

البساطة.

يوم توقي�ع االتفاق اإلط�اري حول نهر الني�ل، هلل إعالم 
النظ�ام، وص�درت الصحف موحدة املانش�يت »الس�يي 
حلّها«، وقاد املخبولون العميان يف س�باق بالهة نحو أيهم 
يحصد كأس النفاق.. ويتجىل مع كل ترصف إثيوبي جديد 
انكش�اف حجم وعمق الكارثة الت�ي جلبها النظام، وحلت 

فوق الرؤوس.
ولكي يأتي املش�هد الختامي أكثر بؤًسا وعجزًا، فقد وضع 
النظ�ام املرصي بقي�ة البيض كله يف س�لة ترامب، وذهب 
إىل واش�نطن طالًب�ا م�ن التاجر األمريكي أن يتوس�ط بني 
القاه�رة وأديس أبابا، وحني أدرك أب�ي أحمد مقدار هوان 
مفاوضه وافتق�اده ألي فعل جاد، فقد ترك دبلوماس�ييه 
يماطل�ون يف الش�اطئ البعي�د، حت�ى رحل راع�ي البقر، 

وكسبت إثيوبيا شهوًرا جديدة إضافية.
الس�نة املاضي�ة م�ن عمر الث�ورة اإلس�المية، ربم�ا أكثر 
من غريه�ا، كانت كاش�فة للفارق الواض�ح بني طريقني 
متعاكس�ني تماًما، األول قادر أن يفرض نفس�ه كفاعل يف 
مع�ادالت القوة وموازين الرصاع، واآلخ�ر ال يملك من أمر 
يومه ش�يًئا، فضاًل عن مستقبله، وال يستطيع أن ينخرط 
يف رصاع م�ن األص�ل، حتى لو لحفظ رصي�ده من الحق يف 

الحياة.. املياه.

بقلم/ شارل ابي نادر
اعتب�اًرا من تري�ن األول/ أكتوبر من العام 2٠١5، 
انترت أول دفعة من الوحدات الخاصة األمريكية يف 
سوريا تحت عنوان التحالف الدويل ملحاربة »داعش«، 
وتباًع�ا مع تطّور املعركة، وم�ع تداخل مهمات تلك 
الوحدات مع مس�تجدات امليدان داخل سوريا، والتي 
كانت تتغيري بشكل دائم، تّم تعزيز تلك القوات تحت 
شعار دعم قوات س�وريا الديمقراطية ومجموعات 
أخرى من »املعارضة« الس�ورية )ظاهريا(، وعمليا 
كان�ت لدع�م مجموع�ات ارهابي�ة، وّكلَتها بش�كل 
ضمن�ي ومخفي، بتدم�ري وتفتيت الدولة الس�ورية 

ورضب بنية الدولة والجيش والنظام.
وتح�ت ش�عارات غامض�ة، ال تحم�ل أي تربي�ر، ال 
س�يايس وال عس�كري، م�ن الت�ي م�ن املمك�ن أن 
تغطي أي تدخل عس�كري لدول�ة داخل أخرى، وبما 
يش�كل احتالالً واضح�ًا بكامل التوصي�ف القانوني 
والعس�كري، ما زالت تلك الوح�دات األمريكية تحتل 

قس�ماً غري بس�يط م�ن األرايض الس�ورية يف رشق 
وشمال رشق البالد.

عملًيا، حت�ى اآلن لم يثُب�ت األمريكي�ون، بإداراتهم 
املختلف�ة، ديمقراطي�ني أو جمهوري�ني، عىل تحديد 
أهدافه�م بدقة من احتالل مناطق يف رشق وش�مال 
رشق س�وريا، وحي�ث م�ن غ�ري املنطق�ي، حتى يف 
مفه�وم وذهن أي ق�وة احت�الل، أن تتحرك وحدات 
عس�كرية بكام�ل تجهيزاته�ا، آالف الكيلوم�رات 
بعي�ًدا عن بلدانه�ا، مع كل م�ا يحمل ه�ذا التحرك 
واإلنتش�ار من خطورة وتداعي�ات مختلفة، دون أن 
تك�ون املهمة واضحة، ك�ي يبنى عليه�ا مناورة او 
اس�راتيجية  واضحة، وكل فرة يرصح املسؤولون 
السياسيون او العس�كريون، عن هدف مختلف عن 
اآلخ�ر، ليع�ود املتابعون له�ذا االحتالل م�ن جديد، 
لتقدير أو اس�تراف األهداف الحقيقية لواشنطن، 
وما هي االسراتيجية املرتقبة التي يمكن أن تحقق 

تلك األهداف.

املستجد يف هذا اإلطار، ما رصح به البنتاغون أمس، 
ح�ول تغي�ري تل�ك األه�داف )العلنية(، م�ن حماية 
النفط الس�وري )عمليا هو تغطي�ة وحماية رسقة 
النفط الس�وري( والذي كان الهدف األحب عىل قلب 
الرئي�س الس�ابق دونالد ترام�ب، اىل الع�ودة ملحور 
األه�داف األس�ايس )العلن�ي طبع�ا( وه�و محاربة 
االره�اب، وال�ذي انطلق التحرك االمريك�ي والتدخل 
يف س�وريا عىل أساس�ه، برعاية وقرار م�ن الرئيس 
أوباما وبمش�اركة فاعلة يف القرار من  نائبه حينها 

والرئيس الحايل جو بايدن.
وحي�ث كالعادة، تتعارض وتتناقض األهداف املعلنة  
لألمريكييني من وراء احتاللهم ألراض س�ورية، من 
الرضوري محاولة ع�رض بعض أهم هذه األهداف، 
ومحاول�ة ربطها، ليس فقط بقرار تغيريها من قبل 
االدارة الجديدة، بل بما يمكن أن تقدمه السراتيجية 
األخرية بش�كل عام عىل الصعيد الدويل، وليس فقط 

يف املنطقة أو يف سوريا ومحيطها.

 أواًل: يدخ�ل هذا التغيري يف أه�داف اإلدارة األمريكية 
الجدي�دة يف س�وريا، من ضم�ن مس�ار التمايز عن 
سياس�ات ادارة ترام�ب، والتخ�يل أو إلغ�اء نس�بة 
كب�رية منها، عىل األقل يف النقاط التي يمكن املناورة 
فيها، وحيث يش�ن الرئيس جو بايدن حاليا معركة 
تصفية رشسة عىل إرث ترامب، وخاصة عىل صعيد 
السياس�ة الخارجي�ة، يمك�ن وضع ه�ذا التغيري يف 
ه�ذا اإلطار، دون أن يعني ذل�ك عدم امكانية العودة 
مج�دًدا اىل اعتم�اد ه�دف تغطي�ة ورسق�ة النف�ط 
الس�وري، كون ذلك يحمل بعًدا اس�تهدافًيا لتماسك 
الدول�ة الس�ورية االقتص�ادي واملايل، وال�ذي يدخل 
ضم�ن اس�راتيجية الضغ�ط األمريك�ي أو الغرب�ي 

الواسع ضد سوريا.
ثانًي�ا: البعد العس�كري، والذي ال يمكن اس�تبعاده 
ايضا من سياس�ة تغيري االه�داف وتخفيفها، حيث 
حدد  ترصيح البنتاغون ع�دد الوحدات االمريكية يف 
سوريا بحوايل 9٠٠ عنرص، لُيستنتج من ذلك ان هذا 

العدد ل�ن يرتفع يف الوقت الح�ارض، لذلك تم تحديد 
االه�داف بمحاربة داع�ش فقط، ك�ون حماية ابار 
النفط يف رشق س�وريا، تتطلب جهودا اكرب يف العديد 
والتجهي�زات وااللي�ات، االمر غري ال�وارد كما يبدو 
حاليا، او يف املس�تقبل القريب، لحساسية املوضوع 
يف الداخ�ل االمريكي، ولكي ال ُتطبع سياس�ة بايدن 
منذ البداية بزّج وحدات امريكية اكثر خارج الوطن، 
وأيًض�ا، هذا ال يعني باملطلق، عدم العودة عن القرار 
وإدخال وحدات عس�كرية أمريكية أكثر يف س�وريا، 
حي�ث اإلمكانية اللوجس�تية والعمالني�ة موجودة، 
انطالًقا من عرات القواعد الجوية والربية القريبة، 
يف الع�راق أو يف تركيا أو يف الخليج أو االردن، خاصة 
أن قاع�دة التن�ف م�ا زال�ت تش�كل نقط�ة ارتكاز 
أساس�ية ورئيس�ة، لتنفيذ أي تحرك مشبوه أو غري 
مش�بوه، تقوم به الوحدات األمريكية يف سوريا، ويف 

التوقيت الذي تختاره.
أخ�رًيا: البع�د املتعل�ق بسياس�ة باي�دن بمواجه�ة 

الالعبني اآلخرين، املعنيني أو املؤثرين يف سوريا، وعىل 
رأس�هم روس�يا وتركيا وايران و«ارسائيل«، وحيث 
تنتظر العالقة املرتقبة لالدارة األمريكية الجديدة مع 
كل من هذه األطراف، تغيريًا أو اش�تباًكا أو منافسة 
أو مواجه�ة، م�ن املنطقي أن يك�ون »طعم« تغيري 
األهداف يف س�وريا، والذي رمته واشنطن بمواجهة 
ه�ؤالء، نقطة ارتكاز أو انطالق للسياس�ة الجديدة، 
فيم�ا يتعلق بامللف الس�وري وبارتباطاته اإلقليمية 
والدولي�ة، وال�ذي، وهذه هي النقط�ة األهم واألكثر 
حساس�ية، يتطل�ب متابع�ة دقيق�ة، أن يكون هذا 
القرار )تغيري االه�داف وحرصها بمحاربة داعش(، 
تمهي�داً  لقرار االنس�حاب األمريكي من س�وريا، يف 
محاول�ة لتجن�ب مغطس الت�ورط امل�ؤذي للواليات 
املتح�دة االمريكي�ة، ع�ىل األق�ل كم�ا حص�ل لها يف 
رعايته�ا الحرب ع�ىل اليمن، ألن املغطس الس�وري 
س�وف يكون أشد إيالما عىل األمريكيني من املغطس 

اليمني.

أوروبا .. »جنون« الّتصعيد ضد روسيا

عشرة الفجر بين شرف المقاومة وخيال البؤساء
اخترع اإلعالم العربي مصطلح التمثيل المشرف، لصالح مغازلة الوجدان الجمعي لقلوب أنهكها 

الوهن، وباتت تبحث في أي مجال عن ملجأ ومهرب وسلوى، حتى لو كان ميداًنا ترفيهًيا، لكن - دائًما 
- يظل اإلنجاز عسيًرا والصدمات دائمة ومتتالية.

تخّبط أميركي حول سوريا.. هل من انسحاب قريب؟
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تش�هد أروقة االندية العراقية، التي تلعب 
املمت�از، تح�ركات  الك�روي  ال�دوري  يف 
لضم العبن محرتف�ن إىل صفوف فرقها 
الكروي�ة، لتعزي�ز تواجده�ا يف ال�دوري 
الش�توية  االنتق�االت  ضم�ن  املمت�از، 
املفتوح�ة حت�ى نهاي�ة الش�هر الح�ايل، 
حي�ث تطمح االندي�ة اىل تقوية صفوفها 
ومحاولة س�د الثغرات املوجودة يف فرقها 
س�واء بالعبن محلي�ن او محرتفن من 
اجل تفادي الهبوط الندية اسفل الرتتيب 

واملنافسة الندية املقدمة.
نفط الوسط يضم سدير

واعل�ن املكت�ب االعالم�ي لن�ادي نف�ط 
الوسط، عن تعاقد إدارة النادي مع كابتن 
فريق نادي الس�ماوة الالعب اياد س�دير 
لتمثيل فريقها الك�روي للمرحلة الثانية 
من منافس�ات ال�دوري العراق�ي املمتاز 

لكرة القدم.
صفقتان عىل أعتاب الطلبة

يق�رتب ن�ادي الطلب�ة م�ن التعاق�د مع 
محرتفن من س�وريا والكامريون، خالل 
فرتة االنتقاالت الشتوية، لتعزيز صفوف 

الفريق يف الدوري العراقي.
وقال بهاء كاظم، املدرب املساعد للطلبة، 
»الجهاز الفني اطلع عىل الكثري من السري 
الذاتية لالعبن، وتابع عددا من املحرتفن 
إلبرام صفقتن خالل املريكاتو الشتوي«.
وأض�اف: »الجه�از الفني أب�دى قناعته 
التام�ة بال�دويل الس�وري الس�ابق عالء 
الش�بيل، والع�ب آخ�ر كامريون�ي، ومن 
املؤم�ل أن يت�م إنجاز الصفقتن بش�كل 

رسمي خالل األيام املقبلة«.
يش�ار إىل أن الطلبة يحتل املركز التاس�ع 
ع�ر )قب�ل األخ�ري( يف ج�دول الرتتيب، 

برصيد 15 نقطة.
بغداد يضم عبد القادر

اعل�ن نادي امان�ة بغداد، تعاقده بش�كل 
رس�مي م�ع الالعب عب�د الق�ادر طارق 

بشكل رسمي.
وذك�ر الن�ادي أن »املهاج�م عب�د القادر 
طارق انضم اىل صفوف فريق امانة بغداد 

قادما من الطلبة«.
وس�بق وان مث�ل ط�ارق اندي�ة الك�رخ 

والرطة والطلبة والنفط.
تراوري ينضم لنفط ميسان

اعلن�ت ادارة ن�ادي نف�ط ميس�ان، ع�ن 
تعاقدها مع العب افريقي لتمثيل فريقها 
الك�روي يف املرحل�ة الثانية م�ن الدوري 

العراقي املمتاز.
وقال رئيس النادي يحيى زغري، ان االدارة 
تعاقدت مع املهاجم املايل بوبكر تراوري، 
لتمثي�ل الفري�ق يف املرحل�ة الثاني�ة من 

الدوري العراقي املمتاز.
وب�ن ان الالع�ب املايل س�يصل اىل العراق 
قريب�ا ويلتح�ق بصف�وف الفريق خالل 

االيام القليلة املقبلة بعد االتفاق معه عىل 
كل الجوانب املالية واالدارية.

ويحتل فريق نفط ميس�ان املركز الثامن 

برصيد 28 نقط�ة يف ترتيب فرق الدوري 
العراق�ي املمت�از لكرة القدم بع�د انتهاء 

الجولة الثامنة عر.
الديوانية يضم سيف سلمان 

أعل�ن ن�ادي الديوانية الري�ايض، تعاقده 
بشكل رسمي مع الالعب سيف س�لمان.

وقال رئيس النادي حس�ن العنكويش إن 
»الالعب سيف سلمان وقع بشكل رسمي 

للديواني�ة وس�يمثل الفري�ق يف النص�ف 
الثاني من الدوري«.

س�تقدم  الديواني�ة  »ادارة  ان  واوض�ح 
الدعم الالزم لالعب كي يعود اىل مس�تواه 
املعه�ود، فهو العب دويل وذو خربة كبرية 

ومكسب الي فريق«.
يذكر ان االنتقاالت تنتهي يف االول من اذار 

املقبل.

تغل�َب منتخب األش�بال  عىل فريق ناش�ئة 
املص�ايف بنتيج�ة هدف�ن مقاب�ل اليشء، يف 
اللقاء الودي الذي جمع الفريقن عىل ملعب 
املصايف، ضمن تحضرياتهما  لالستحقاقات 

املقبلة. 
وق�دَم منتخ�ب االش�بال أداًء الفت�ا طيل�ة 
ش�وطي اللقاء، وتمك�ن املهاج�م )اوريقد 
فت�وح( م�ن افتت�اح التس�جيل يف الش�وط 
االول عرب هجمة منس�قة، ث�م عزز النتيجة 
يف الش�وط الثاني بهدف شخيص ثاٍن. وقال 
مدرب املنتخب، حسن كمال: »ان  التدريبات  
تج�ري ع�ىل ق�دٍم وس�اق بغي�ة التحضري 
لالس�تحقاقات املقبلة، حيث وضعنا ضمن 
منهاجنا التدريبي خوض عدٍد من املباريات 
الودي�ة مع فئة الناش�ئن، وقد حصلنا عىل 
مرادنا، بعد أن وصلنا بالالعبن اىل الجاهزية 
الجي�دة م�ن الناحي�ة البدني�ة، ناهيك عن 

غرس املفاهيم الخططية لديهم« . 
أم�ام  مهم�ة  مب�اراة  »خضن�ا  وأض�اَف: 
ناش�ئة املصايف، حيث طبق الالعبون جميع 
الواجب�ات املنوطة بهم، ونأم�ل املزيد من 
املباري�ات الودي�ة املقبل�ة لبث روح 
التنافس بن الالعبن، وتطوير 

قداتهم الفنية«.

 حراك كبير الندية الدوري الممتاز
 في االنتقاالت الشتوية

منتخب األشبال يهزم ناشئة المصافي وديًا

اتحاد الطائرة يصدر جملة من العقوبات 

جثير يواصل متابعة الالعبين الشباب  الخميس والجمعة انطالق دوريي الرديف والناشئين 

الطلبة 
الفصل الجديد!

إذا كان البع�ض يعتق�د أن نادي الطلبة الريايض س�يعيش يف ربيع 
األج�واء يف الف�رتة املقبلة، بع�د خريف طاله لس�نوات مضت، فأنه 
مخطئ تماماً، برغم أنني أكاد أجزم أن الطلبة النادي بمعية رئيسه 
الجديد صباح الكناني سيعيش يف أحوال تختلف ُكلياً عّما كان عليه 

الحال يف زمن الرئيس السابق عالء كاظم!
وحينم�ا أعن�ي أن االختالفات تظهر ب�ن الحقبت�ن، فأنني أذهب 
اىل م�ا كان يواجه�ه النادي يف تل�ك الفرتة املليئة بالركود والكس�اد 
والخم�ول، بمقابل ما س�يظهر عليه النادي م�ن انتعاش تدريجي 
س�تتضح مالمح�ه يف امل�دة االنتقالية والتي من ش�أنها أن ترس�م 
خارط�ة الطري�ق الت�ي ينتهجها الرئي�س املُنقذ والذي َس�يدخل يف 

)معمعة( ال أول لها وال آخر!
ومن وجهة نظري فإن ترّصف صباح الكناني يف األخذ بيد ناٍد عانى 
م�ا عاناه مالياً وفنياً، بل وحتى م�ن حيث اإلهمال الذي طال البنى 
التحتي�ة، أكاد أن اش�بهُه بالخروج عن املألوف، م�ع التذكري أن ما 
حصل يف املواس�م املنرصمة للطلبة من تدهور يف األحوال وتراجع يف 
النتائج وتذبذب يف املستوى وإفالس مايل واضح واخفاقات اقرتبت 
من حدود الهبوط اىل درجات أدنى بفريق الكرة، الذي شّكل لسنوات 
واجهة حقيقية أقرتن اس�مه ب�)األنيق( كلّها ستكون عامالً مهّماً 
يف إعادت�ه اىل حالته الطبيعية، واس�رتداد عافيته، ل�ن تتم بن ليلة 
وضحاها، ولكن س�تكون بش�كل تدريجي وفق�اً لطريق )خطوة � 

خطوّة(!
ال أري�د أن أذكر وأياكم، م�ا واجهه الطلبة، يف حقب�ة عالء كاظم.. 
وأكت�ب عن يشء س�ّجله التاريخ عن رحلة النادي الذي ش�ّكل ثقالً 
مهّم�اً يف مي�دان الرياضة عموماً وك�رة القدم عىل وج�ه التحديد، 
ولكنه أنتهى وأضحى من إطالل املايض لحظة قرار عالء ترك النادي 
لصب�اح، وعلين�ا اآلن جميعاً أن ُنفك�ر بكيفية إصالح ما أفس�دته 
ح وإعادة  الس�نوات اللعين�ة، والطري�ق األمث�ل يف بن�اء هذا ال�رصرِ
أمجاده وضّم رموزه واالرتقاء بحالته التي ال ترّس أّحداً من محبيه!
أَج�ْل علين�ا أيها اإلخ�وة.. أن ُنس�هم يف تحفي�ز نجوم�ه يف ترميم 
أوضاع�ه ونش�ّجع كل )طاّلب�ي( به�دف توحيد الجه�ود واإلرصار 
ع�ىل تحقيق غاياته يف الوصول اىل الواجه�ة أوالً والبحث عن إنجاز 
ينهي الجدل فيما واجهه نجوم كبار ويعيد للنادي أس�مه ومكانته 
م�ن حيث األلقاب التي فقدها بس�بب الظ�روف القاهرة التي بقي 
يعيش فيها نتيجة غياب الدعم أو تهميش أبنائه أو لسوء التخطيط 
اإلداري الذي واجهها النادي منذ فرتة طويلة، وبقي يئرِ أمام جميع 

من يعرف قيمة ومكانة الطلبة النادي الكبري بإنجازاته وسمعته!
لن أجزم أن طريق صباح الكناني سيكون معّبداً وصوالً اىل ُمبتغاه، 
لكنن�ي أضمن أن هذا الرجل س�يكون ُمرّصاً عىل م�ا جاء من أجله 
وهو إعادة هيكلة النادي بالش�كل األمثل اىل جانب ما سيضعه من 
أولويات وركائرِز يستعيد الطلبة عافيته من خاللها بعد قحط استمّر 
لنحو عقد كامل من الزمن، ورّبما سيكون من املُهم أن ال تستعجل 
جماهري الطلبة املُحبَّة عىل النتائج اإليجابية ألنها لن تكون رسيعة 
وتنقل الن�ادي من اإلخفاقات املتالحقة اىل االنتصارات املنتظرة، إن 
املنط�ق يفرض نفس�ه ع�ىل كل يشء، أّولها أن فري�ق الكرة يعيش 
يف أجواء املس�ابقة املحلّية، مثلما أن توّفر األموال الالزمة س�تكون 
العصب الحقيقي يف انتشاله من وضعه الراهن، اىل جانب االنسجام 
ال�ذي يفرتض أن يكون عام�اًل فّنياً مؤّثراً ع�ىل انتقالة الفريق من 
حالة اىل حالة أخرى، وهو ما يتعلّق بمدرب الفريق املعروف حس�ن 
أحمد ومالكه الفني املس�اعد، فهو قادر عىل تحقيق أشياء إيجابية 

فنية بحتة!
ذ الجديد لنادي الطلبة، الذي س�يعيش يف فصٍل جديٍد  أتمنى من املُنقرِ
م�ن تاريخه ال�ذي يمتدُّ اىل عق�وٍد ماضية، أتمّن�ى أن يفتح قنوات 
االتص�ال م�ع أبناء الطلب�ة الحقيقي�ن لرُِيعيد َمن َيرغ�ب يف تقديم 
املُس�اعدة ومّد يدرِ الَعون له، كٌل حس�ب عمله، إدارياً أو فنياً بهدف 
إنقاذه قوالً وفعالً، مع الرتكيز عىل قضية اإلصالحات التي يفرتض 
أن تكون حارضة ضمن برنامج تصحيح املسار، وهو ما ننتظر أن 

يحدث عىل أرض الواقع!

عمار ساطع

أعلن االتح�اد العراقي املركزي للك�رة الطائرة، 
جمل�ة عقوب�ات بح�ق العب�ي واندي�ة الف�رق 
املمتازة. وقال االتحاد يف بي�ان تابعته /املراقب 
العراق�ي/ إن�ه ت�دارس يف اجتم�اع مجري�ات 
مباريات دوري أندي�ة العراق للدرجة املمتازة / 
التجمع االول والتي تجري مبارياته يف محافظة 
الس�ليمانية. وأوضح أنه اتخ�ذ بعض القرارات 
ومنه�ا حرمان ايمن عيل مس�لم الع�ب النادي 
البحري )مباراة واحدة( وغرامة مالية مقدارها 
٥٠٠٠٠٠ دينار )خمسمائة الف دينار( وستكون 
العقوبة اشد يف حالة تكرارها، مشرياً إىل توجيه 
عقوب�ة )االن�ذار( اىل الالع�ب س�يف حس�ن، 
والح�ركات  الترصف�ات  ع�ن  الك�ف  ورضورة 
املرفوض�ة. وق�رر االتح�اد أيضاً دع�وة مدربي 
ورؤس�اء الفرق املش�اركة والحكام املشاركن 
يف التجمع لالجتم�اع اليوم االحد لتدارس بعض 
االم�ور الهام�ة، موضحاً  أنه يس�مح اىل العبي 

ن�ادي الدغ�ارة االنتقال واملش�اركة ضمن فرق 
اندية العراق للدرجة االوىل لهذا املوسم استثناءا 
من الفقرة 15 من الالئح�ة الفنية والتعليمات، 

وذلك النس�حاب نادي الدغارة من املش�اركة يف 
دوري الدرجة املمت�ازة ورفع الحيف عن هؤالء 

الالعبن.

يواصُل م�درب املنتخب الوطني للش�باب، قحطان 
جثري، واملالك التدريبي املساعد له، متابعة الالعبن 
الش�باب أثناء مباري�ات دوري الكرة املمتاز، وحتى 
متابعة الالعبن املغرتبن الذين من املؤمل تواجدهم 

مع املنتخب خالل أقرب استحقاق لهم. 
وقاَل املدرب قحطان جثري » نمتلك رؤية مستقبلية 
ملنتخ�ب الش�باب، رغم إلغ�اء نهائيات كأس آس�يا 
للش�باب التي كانت من املؤمل أن تقام بداية الشهر 
املقب�ل، بس�بب جائح�ة ف�ريوس كورون�ا، ولكننا 
مستمرون بمتابعة العبي املنتخب الذين يلعبون يف 
دوري الك�رة املمتاز، فضالً ع�ن البحث عن مواهب 

صاعدة من أجل ضمهم لصفوف املنتخب«.
وأضاَف مدرب منتخب الش�باب »متابعتنا مستمرة 
أيض�اً لالعبن املغرتبن يف الخ�ارج، وقد تمت دعوة 
أربعة العبن أثناء معسكر قطر نهاية العام املايض، 
يف خط�وة غ�ري مس�بوقة لتواجدهم م�ع املنتخب، 
ونتابُع عددا من الالعبن من أجل دعوتهم للمنتخب 

بعد إنهاء اوراقهم اإلدارية«.
وأش�اَر جث�ري  إىل أن »هناك اجتماع�ا قريبا 
س�يجمع امل�الك التدريب�ي ملنتخب الش�باب 
مع اللجن�ة الفنية يف الهيأة التطبيعية خالل 
األيام املقبلة، ملناقش�ة مس�تقبل املنتخبات 
يف ح�ال كان هن�اك ترحي�ل إىل فئ�ات أعىل 
بع�د إلغ�اء جميع البط�والت للع�ام الحايل، 
حيث س�تكون هناك دعوات جديدة لالعبن 
بأعم�ار جديدة. مضيف�اً: لدين�ا رؤية فنية 
يف ح�ال ترحي�ل األعم�ار بالنس�بة ملنتخبات 

الفئ�ات العمرية.وختَم م�درب ليوث الرافدين 
حديثه: أن اتحاد غرب آسيا 

البط�والت  ح�دد مواعي�د 
ملوس�م  الفئ�ات  لجمي�ع 
س�تقام  والت�ي   ،2021
جميعه�ا يف الربع األخري 

من العام الحايل.

الهي�أة  يف  املس�ابقات  لجن�ة  ح�ددت 
دوري  انط�الق  مواعي�د  التطبيعي�ة، 
الردي�ف والناش�ئن ملحافظ�ة بغ�داد، 
يف االجتم�اع ال�ذي ُعق�د بمق�ر االتحاد 
بحض�ور ممث�يل االندية.   وق�اَل رئيس 
اللجن�ة، الدكتور حيدر ع�ويف: إن دوري 
الردي�ف س�ينطلق ي�وم 2021/2/18، 
بينما تنطلق منافسات دوري الناشئن 
ع�ويف:  وأض�اَف   .2021/2/19 ي�وم 
اللجن�ة أك�دت ع�ىل األندي�ة املش�اركة 
برضورة جلب كش�وفاتها مع تعهدات 

وتحدي�د  واملدرب�ن،  الن�ادي  رئي�س 
املالعب الخاصة بهم، وكذلك الش�هادة 
التدريبية فئة »c« فما فوق، وبعكس�ه 
ال يحق للن�ادي املش�اركة يف البطوالت 
املذك�ورة، وخ�الل موع�د أقص�اه يوم 
2021/2/14. واختت�َم رئي�س لجن�ة 
املسابقات بالقول: نطمح اىل ان تكون 
والناش�ئن  الردي�ف  دوري  مباري�ات 
الالعب�ن،  ق�درات  لتطوي�ر  فرص�ة 
واكتش�اف الطاق�ات الواع�دة لخدمة 

كرتنا مستقباًل.



يبقى زين الدين زيدان، املدير الفني 
لري�ال مدريد، مرش�ًحا بقوة لقيادة 
منتخ�ب فرنس�ا، يف أق�رب فرص�ة 

ممكنة.
وقال نويل ل�و جريه، رئيس االتحاد 
الفرن�ي لك�رة الق�دم »تجمعن�ي 
عالقة جي�دة مع زي�دان، عىل األقل 

عىل املستوى الشخيص«.
 RTL وأض�اف لو جري�ه عرب قن�اة
»إذا رحل ديديه ديشامب عن تدريب 
املنتخ�ب الفرن�ي، وكن�ت باقًيا يف 
منصب�ي، س�يكون زي�دان املرش�ح 

األول بني خياراتي«.
ويمت�د تعاق�د ديديه ديش�امب مع 
املنتخ�ب الفرني حتى منافس�ات 

كأس العالم 2022.
كما يمتد تعاقد »زي�زو« مع النادي 
يف  املقب�ل  املوس�م  بنهاي�ة  امللك�ي 

حزيران 2022.

كش�ف تقري�ر صحفي بريطان�ي، عن تطور جديد بش�أن وضع 
األوروجوياني إدينسون كافاني، مهاجم مانشسرت يونايتد.

ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلسبانية، فإن عقد كافاني مع يونايتد 
ينتهي يف الصيف املقبل، مع إمكانية التمديد ملوس�م آخر.وأشارت 
إىل أن عم�ر كافان�ي )34 عاًما( أصاب مس�ؤويل يونايت�د بالرتدد 
بش�أن تفعي�ل بن�د التمديد.وأوضحت أن ب�وكا جوني�ورز يراقب 
موق�ف كافاني، ويرغب يف الحصول عىل خدماته يف الصيف املقبل، 
خاص�ة أن خوان ريكيلمي نائب رئيس النادي عىل اتصال دائم مع 

مهاجم يونايتد.
يذكر أن كافاني انضم إىل الش�ياطني الحمر يف الصيف املايض خالل 

صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جريمان.

أعلن ن�ادي اليبزي�ج، تفعيل بند ال�راء يف عقد 
إس�موريس  أنخ�ل  خوس�يه  اإلس�باني  العب�ه 
»أنجلينيو«، املعار منذ عام من مانشسرت سيتي، 
وتوقيع عقد يمتد حتى 2025 مع النادي األملاني 
الذي أحرز الالع�ب بقميصه 9 أهداف وصنع 16 

آخرين.
وأوضح يوليان ناجلسمان، مدرب اليبزيج، عقب 
الفوز 2-1 عىل أوجسبورج: »أنجلينيو العب جيد 
للغاي�ة، وهو أحد ركائ�ز خطتنا. لعب دورا كبريا 
لصالحنا منذ البداية، ورغم تطوره بشكل رسيع 

ورائع، لكنه ال يزال يمتلك الكثري إلظهاره«.
وق�ال املدير الريايض للفريق ماركوس كروش�ه: 

»احتاج أنجل لوقت قصري كي يتأقلم عىل أسلوب 
لعبن�ا وحج�ز مكان�ا أساس�يا ل�ه من�ذ البداية. 
س�اهم كذلك يف تحقيق أهدافن�ا بدوري األبطال. 
نحن سعداء للغاية باس�تمراره يف ارتداء قميص 

اليبزيج«.
وخ�اض الالعب البالغ من العم�ر 24 عاما حتى 
اآلن 46 مباراة مع فريقه 32 منها يف البوندسليجا 
و10 يف دوري األبطال وأربع يف كأس أملانيا، سجل 
خالله�ا 9 أه�داف )5 يف ال�دوري األملان�ي، و3 يف 
الش�امبيونز وه�دف يف الكأس(، كم�ا صنع 16 
هدفا لزمالءه منها خمس�ة يف البطولة األوروبية 

األهم لألندية.

يس�عى ريال مدري�د لرتتيب أوراقه بحل�ول الصيف 
املقب�ل، من أجل حس�م العديد من األم�ور املهمة يف 
مل�ف تعاقداته لدعم الفري�ق، يف ظل األزمة الخانقة 

الناجمة عن تداعيات فريوس كورونا.
ويف هذا الس�ياق، كش�ف تقرير صحفي إسباني عن 
موق�ف ريال مدري�د تج�اه العبه داني س�يبايوس، 

املعار إىل آرسنال، حتى نهاية املوسم الجاري.
ورحل س�يبايوس معارا من ريال مدريد إىل آرسنال، 
يف صي�ف 2019، وملدة موس�م واحد فق�ط، قبل أن 

تتجدد تلك اإلعارة يف صيف 2020 ملوسم آخر.
وبحس�ب موق�ع »ديفينس�ا س�ينرتال« اإلس�باني، 
واملق�رب من ريال مدري�د، فإن الن�ادي امللكي ليس 
املقب�ل،  الصي�ف  يف  س�يبايوس  بع�ودة  متمس�كا 

وسيكون هناك اتجاه للتخلص منه.
وأوض�ح التقرير، أن ريال مدريد ي�درس بيع العديد 
م�ن الالعبني الذين لن يت�م االعتماد عليهم، من أجل 
مواجه�ة األزم�ة االقتصادية الت�ي أحدثها فريوس 

كورونا.
وأش�ار التقرير إىل وج�ود أنباء تفي�د برغبة ميكيل 
أرتيتا، املدير الفني آلرس�نال، يف استمرار سيبايوس 
بملعب اإلمارات والتعاقد معه نهائيا يف نهاية املوسم 

الجاري.
واختتم التقرير بأن ريال مدريد مس�تعد حاليا لفتح 

ملف التفاوض عىل بيع سيبايوس إىل آرسنال.
اىل ذل�ك وضع ريال مدري�د خطة جديدة 
النرويجي  املهاج�م  للظفر بخدمات 
إيرلين�ج هاالن�د، نجم بوروس�يا 

دورتموند، يف الصيف املقبل. 
 20( هاالن�د  اس�م  وارتب�ط 
للري�ال بعد  عاًم�ا( باالنتقال 
انته�اء املوس�م الج�اري، يف 
ظ�ل املس�تويات املبهرة التي 
يقدمها يف البوندس�ليجا، منذ 
انتقاله إىل دورتموند يف كانون 

الثاني 2020.
وبحس�ب موقع »ديفينس�ا 
اإلس�باني،  س�ينرتال« 
واملقرب من ري�ال مدريد، 
فإن هناك سيناريو وضعه 

املرينجي بالفعل إلقناع دورتموند بالتخيل عن هاالند 
يف الصيف.

وأض�اف التقرير، أن إدارة ري�ال مدريد مقتنعة بأن 
عقد صفق�ة تبادلي�ة م�ع دورتمون�د باإلضافة إىل 
مبلغ مايل، سيكون كافًيا إلقناع النادي األملاني بعقد 

الصفقة.
وأوض�ح التقري�ر، أن ري�ال مدري�د يري�د دف�ع 40 
ملي�ون ي�ورو إىل دورتمون�د، باإلضاف�ة إىل تضمني 
ل�وكا يوفيتش أو ماريان�و دياز يف الصفقة، من أجل 

الحصول عىل خدمات هاالند.

وخ�رج يوفيت�ش وماريان�و من حس�ابات مدربهم 
زي�ن الدين زيدان، بعد أن فش�ال يف تقديم مس�توى 
مقن�ع، حيث رحل األول إىل ناديه الس�ابق آينرتاخت 
فرانكفورت عىل س�بيل اإلعارة، بينما يستمر الثاني 

يف الفريق، دون مساهمة حقيقية.

ريال مدريد يرغب ببيع سيبايوس ويخطط للتعاقد مع هاالند

رسميا.. اليبزيغ 
يضم أنجلينيو 

حتى 2025
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زيدان 
المرشح األول

 لتدريب فرنسا 

تأه�ل ال�رويس أن�دري روبلي�ف، املصنف 
الثام�ن عامليا بني العبي التنس املحرتفني، 
لثم�ن نهائي بطول�ة أس�رتاليا املفتوحة، 
أوىل البط�والت األرب�ع الك�ربى يف موس�م 
التنس، عىل حس�اب اإلسباني فيليسيانو 

لوبيز )65(.
وفاز روبليف، املرش�ح السابع للقب، عىل 

منافسه اإلس�باني بنتيجة 7-5 و2-6 
و2-6.

به�ذا الفوز، صع�د روبلي�ف لثمن 
نهائ�ي البطولة، حيث س�يواجه 

رود،  كاس�رب  النرويج�ي 
املصنف ال��28 عامليا، الذي 

تغلب بدوره عىل املولدويف 
رادو ألبوت بواقع 1-6 

و5-7 و6-4 و4-6.

بات املغربي حكيم زياش، جناح تشيلي، مراقًبا 
من قبل يوفنتوس وميالن، خالل املوسم الحايل.

ووفًق�ا لصحيف�ة »ذا ص�ن« ف�إن زي�اش خرس 
مكانه يف التش�كيل األسايس لتشيلي، منذ قدوم 
امل�درب األملاني توماس توخيل، بع�د إقالة فرانك 
المبارد.وأش�ارت إىل أن�ه رغ�م الدف�ع بزياش يف 
مب�اراة كأس االتح�اد اإلنجليزي أمام بارنس�يل، 
إال أن توخي�ل رصح بأن النجم املغربي بحاجة إىل 

التكي�ف م�ع ق�وة ال�دوري اإلنجلي�زي املمت�از.
وأوضح�ت أن مي�الن ويوفنت�وس يراقبان وضع 

حكي�م زي�اش ع�ن كث�ب، ويخطط�ان لضم�ه 
يف الصي�ف املقبل.يذك�ر أن تش�يلي اتف�ق م�ع 
أياك�س ع�ىل ضم زي�اش يف ش�باط 2020 نظري 

وصل 37 مليون جنيه إسرتليني،  بينم�ا 
لن�دن  إىل  يف الالع�ب 

الصيف املايض.

صفقة تبادلية بين إيسكو وكوندي
يوفنتوس وميالن 

يتصارعان للتعاقد مع زياش 

أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم 
)يويفا( أن آرسنال سيواجه 
بنفي�كا يف إياب دور 32 
لل�دوري األوروب�ي 
أثينا، بسبب  يف 
د  لقي�و ا

املفروض�ة يف اململك�ة املتح�دة ع�ىل القادم�ني م�ن 
الربتغال بسبب كوفيد-19.

وُنقلت املباراة، التي كان من املقرر إقامتها عىل ستاد 
اإلمارات، بس�بب وجود الربتغ�ال يف »قائمة حمراء« 
باململك�ة املتح�دة، مما يعن�ي أن القادم�ني من هذه 
الدولة يجب أن يعزلوا أنفس�هم لعرة أيام وال يوجد 

استثناءات للرياضيني.
وق�ال اليويف�ا يف بيان »يس�تطيع اليويف�ا تأكيد أن 
مب�اراة اإلي�اب يف دور 32 لل�دوري األوروب�ي ب�ني 
آرس�نال وبنفيكا س�تقام اآلن عىل ستاد جورجيوس 

كارايسكاكيس يف اليونان«.

وتقام مباراة الذهاب باالستاد األوملبي يف روما.
وُنقل�ت مباراة مانشس�رت يونايتد خ�ارج ملعبه ضد 
ري�ال سوس�يداد يف دور 32 م�ن س�ان سيباس�تيان 
إىل تورين�و بس�بب قيود الس�فر يف إس�بانيا بس�بب 
القادم�ني م�ن  والت�ي تحظ�ر دخ�ول  كوفي�د-19 

بريطانيا.
كم�ا ُنقلت مباراة ليفربول خ�ارج دياره ضد اليبزيج 
يف ذه�اب دور الس�تة عر ل�دوري أبط�ال أوروبا يف 
16 شباط إىل بودابس�ت نتيجة قيود السفر يف أملانيا، 
مثلم�ا حدث ملب�اراة الذهاب بني مانشس�رت س�يتي 

وبروسيا مونشنجالدباخ يوم 24 شباط.
انضم ناٍد جديد إىل سباق التعاقد مع املرصي محمد صالح، نجم 
ليفرب�ول، خ�الل املريكاتو الصيف�ي املقبل.وربط�ت العديد من 
التقاري�ر الصحفية صالح باالنتقال إىل ريال مدريد، حال فش�ل 
األخري يف ضم الفرني كيليان مبابي من باريس س�ان جريمان.
كم�ا ارتب�ط بايرن بضم ص�الح، عقب ترصيح�ات كارل هاينز 
رومينيجه، الرئي�س التنفيذي للبافاري، ح�ول الالعب املرصي.
ووفًق�ا ملوق�ع »le10sport« الفرن�ي، ف�إن آم�ال ليفربول يف 
املنافس�ة عىل لقب الدوري اإلنجليزي املمتاز هذا املوسم تالشت 
لصالح مانشس�رت سيتي.وأش�ار املوقع الفرني إىل أن ليفربول 
ب�ات مجربًا عىل املنافس�ة لحج�ز مقعد مؤه�ل إىل دوري أبطال 
أوروبا يف املوس�م املقبل.وأوضح أن يف حالة الفش�ل يف التأهل إىل 
دوري األبطال، سيكون ليفربول مهدًدا بخسارة صالح يف الصيف 
املقبل.وق�ال »le10sport« إن ريال مدريد مهتم بالصفقة، لكن 
الحالة املادية للمرينجي وبرشلونة ستجرب صالح عىل البحث عن 
وجه�ة أخرى.وأضاف أن باريس س�ان جريمان يراقب الصفقة 
منذ كانون أول املايض، كما يحافظ بايرن عىل اهتمامه بالالعب 

املرصي.

سان جيرمان يوجه
 بوصلته نحو صالح

اليونايتد متردد بشأن مصير كافاني

روبليف يواجه كاسبر في 
ثمن نهائي أستراليا

بسبب كورونا.. آرسنال يواجه بنفيكا في أثينا

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، ع�ن موقف 
إيس�كو أالرك�ون، الع�ب ري�ال مدري�د، من 

االنتقال إىل إشبيلية يف صفقة تبادلية.
وكانت أنباء قد ت�رددت مؤخرًا عن رغبة ريال 
مدريد يف عقد صفقة تبادلية مع إشبيلية، لضم 

املدافع الفرني جول كوندي يف الصيف.
وبحس�ب موق�ع »ديفينس�ا س�ينرتال« اإلس�باني، 
ف�إن ريال مدري�د لم يكن يفكر يف تضمني إيس�كو يف 
الصفق�ة، لك�ن الفكرة ق�د طرأت، مع تمس�ك جولني 
لوبيتيجي، املدير الفني إلش�بيلية بض�م الالعب الذي ال 

يشارك باستمرار مع زين الدين زيدان.
وأوضح التقرير، أن إيس�كو طل�ب الرحيل عن ريال مدريد 
يف كانون الثاني املايض، لكن املرينجي اش�رتط الحصول عىل 
45 مليون يورو، نظري املوافقة عىل رحيله، وهو ما جمد طلب 
الالعب، خصوصا أن الرقم كبري للغاية يف ظل األزمة االقتصادية 

التي تعاني منها األندية.
لكن يف ظل اهتمام إش�بيلية بضم إيس�كو، بدأ ريال مدريد يفكر يف 
إمكانية املوافقة عىل رحيل إىل النادي األندلي، مقابل الحصول عىل 

خدمات كوندي.

واختت�م التقري�ر، بأن إيس�كو ال يمانع مطلًقا االنتقال إلش�بيلية، حيث 
يثق يف قدرته عىل اللعب أساس�ًيا تحت قيادة لوبيتيجي، الذي أرشف عىل 

تدريبه يف منتخب إسبانيا.
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ما أصدَق السيَف إْن لم َيْنِضِه الَكِذُب 
وأكذَب السيَف إْن لم يصدق الغضُب

بيُض الصفائِح أهدى حني تْحِمُلَها
 أيٍد إذا َغلََبْت يعلو بها الغلُب

أدهى من الجهِل ِعلٌْم يْطَمِئُّ إىل 
أنصاِف ناٍس طغوا بالعلِم واْغَتَصُبوا

قالوا: هُم البرُش األَْرَقى َوَما أََكُلوا
ُبوا  شيئاً ..كما أكُلوا اإلنساَن أو َشِ

ماذا جرى يا أبا تمام تسألني 
عفوا سأروي وال تسأل عن السبب

َيْدمى السؤاُل حياًء حنَي تسألُه:
 كيف احتفت بالِعدا)حيفا( أو)النَّقُب(

اليوَم عادْت ُعُلوُج ) الروِم (فاتحًة 
لَُب وموطُن العرِب املسلوُب والسَّ

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

ابراهيم الفقي
يمكنك أن تتحكم يف ذاتك عن طريق التحكم يف أفكارك.. 
فعندم�ا تنخفض قوة األفكار تنخف�ض بناءا عىل ذلك 
قوة األحاس�يس الناتج�ة عنها ويمكن�ك أن تفعل ذلك 
ب�أن تض�ع التحديات يف مكانه�ا الطبيع�ي وال تعطي 
األمور أكرب من حجمها ألن العقل يتعامل مع ما تحدده 
من أف�كار، وبالتايل تنبعث األحاس�يس تبعاً ملا حددته 
من أف�كار، وما دامت األحاس�يس متزن�ة ألنها نابعة 
م�ن أفكار غ�ر املبالغ فيها فإنك س�وف تتعامل معها 
بص�ورة أرسع وأيرس.. وإن بالغت يف األفكار فس�ينتج 
عن ذلك أحاس�يس بالغة الش�دة من الصع�ب التحكم 

فيها ويف سلوكك الناتج عنها.

احتراق

»سيميولوجيا اللون« معرض َسـراب  
للفنان التشكيلي حيدر الالمي

رّن الهات�ف ب�إرصار، وب�إرصار لم ي�رّد عىل 
املّتص�ل، تركه يرّن حتى توّق�ف، وتكّرر األمر 

مرًّة وثانيًة وثالثة... 
التقط مفاتيح الس�يارة برسعة وغادر الشّقة 
ت�اركاً الهات�ف يواص�ل رنين�ه... ه�و يعرف 
أّن صديق�ه ل�ن يتوّقف ع�ن االتص�ال، املبلغ 
الذي اقرتضه منه, منذ خمس�ة أش�هر تراكم 

ببشاعة...! 
أخذ نَفساً عميقا قبل أن يطرق الباب...

ابتسمت له والدته بحنان وهي تلمح تقطيبة 
جبينه ... لم تس�أله ... هي تعرف وقد خاضا 
هذا النقاش مرّات ضاع معها العد ولم يتوّصال 
إىل توضي�ح وجهت�ي نظرهما... ف�كّل منهما 
يحاول تس�لّق فك�رة يبن�ي عليها مس�تقبالً 

يبقى مع كّل النقاش مجهوال...
�� متَعب؟

�� قليال!
�� العمل؟

�� نفسه ال جديد!
�� جائع؟

�� ال!
ألقى بجس�ده ع�ىل األريكة الوثرة ... ابتس�م 
حني مّد يده بني طّياتها متلّمس�ًا قلم رصاص 
قديماً كان قد انزلق منه منذ س�نوات هناك... 
هدوء، صمت إاّل من اغنية قديمة تحّب والدته 
أن تسمعها بني حني وآخر... )هذا مو إنصاف 

منك...(
َعِبق البيت برائحة الش�اي م�ع »الهيل«، بعد 
كّل ه�ذه الس�نوات ما يزال ه�ذا العطر غريباً 
يف الح�ّي ... أغم�ض عيني�ه... ل�م ين�م من�ذ 
ثالث�ة أيام، ال يجد حاّلً ملش�كلتِه، األرق أصبح 
روتين�اً... مث�ل الخيبة ... أراح رأس�ه لدقائق 

قليلة… 
نه�ض فزعاً عىل صوت س�يارة اإلطفاء وهي 
تخطف مرسعة ...م�أت أنفه رائحة »الهيل« 
من جديد ... تذّكر أّنه يجب أن يعود إىل ش�ّقته 

قبل الذهاب إىل العمل...
�� ماما أنا خارج )بصوت مرتفع(

_ حبيبي عد إىل هنا بعد العمل 
_ ربما!

الطري�ق إىل ش�قته مزدحم عىل غ�ر عادة ... 
س�يارة إطف�اء أخ�رى وإس�عاف .. أص�وات 
مزعجة ... اقرتب أكثر .. يا إلهي هذه شقتي...

قالها بشهقة عالية ... فّكر رسيعاً .. أغرايض؛ 
هاتف�ي، مالب�ي، كّل يشء، أوراقي معها … 
كتب�ي القديم�ة... نظ�ر إىل الله�ب املتصاعد 
بذهول ال يعرف كي�ف اندلع الحريق.. البيوت 
خش�بية تنترش فيها الن�ار بس�هولة ... فّكر 
برسعة…  ياوييل الكثر من األعمال الورقية... 
الرس�مية...  األوراق  اس�تخراج  الرشط�ة… 
التأم�ني… كّل القلق خلق حفراً يف رأس�ه… يف 
جس�ده… منذ زمن بعيد... عاد إىل البيت نظر 
يف عيني أّمِه كأّنه يبحث عن عالم بعيد جّدا… 

حلٍم بعيد جداً... 
_ ماذا حدث؟؟

_ احرتقت الشّقة وكل يشء .
وضع رأس�ه عىل كتفه�ا وأجه�ش بالبكاء... 

احتضنته بقوة 
_ س�يكون كل يشء بخر...  أن�ت هنا اآلن ... 

بأمان!!

قصة قصيرة

غموٌض عىل ناصيٍة
 ل�كأنَّ رتقاً تفتََّق عبثاً 

يف موضٍع ُه�زَم بِه 
من رساِب الوهِم 

ُيشعُل
 تارًة و ُيخِمُد

تارًة أُخرى.
فراشاٌت ُهنا  ال  تشيخ ،

ُسطوٌر ت�توشُح 
خريف

الضوء املُتناِث�ر
 بنَي

أزقة ُمدٍن ثملة بالشعر
َم�طٌر ُيغِسُل قصيدًة

يف يديِه لم تكتمل 
ِم�ن َشهقٍة ُرمَيت 

عىل
قارعِة الرصيف 

دَم�اً
تخّثَر من نياط

الَكبت ، 
ك��يَف لِل�ريِح 
أن يتلو سورَة 

الرصِد 
و َجناحاُه

 تكرست
يف مسرِة 

األمِس

وىلَّ ول�م  ي�ُعد ، 
املرايا التي 

تتمرتُس
ِب��زاويٍة ُنصبت

بعد أن ُخِدَشت
ُسطوحها باتت

 ك�َحارٍس
ٍل ِب�أغالٍل  ُمكب�َّ

وضعها لٌِص
ب�عَد أن

 كاَن يُغ�طُّ يف 
ُسباٍت َمقيٍت

ٍ لِلحَدس.
ال  أنت

 ال غسق 
 ال  فجر

ِكالنا َرماٌد آمنت 
بِه الريح  .

املراقب العراقي /متابعة...
يف  التش�كيلية  الفن�ون  دائ�رة  تحتض�����ن 
وزارة الثقافة والس�����ياحة واآلثار،يوم غٍد  
االثني�����ن املعرض الش�خ����يص الس�ابع 
للفن�����ان التش�كييل حي�����در عل����ي 

الالمي.
وس�يقام املع������رض ع�ىل قاع�ة الفن�ون 
الك�ربى يف مب����نى وزارة الثقافة يف ش�ارع 

حيفا.
ويض�م املع�رض ال�ذي س�يقام تح�ت عنوان 
)س�يميولوجيا الل������ون( )79( عمالً فنياً 
بعي�دٍة  متف������ردٍة  لوني������ٍة  ب�دالالٍت 
ع�ن التعقيد وبأس����لوٍب قري���ٍب م����ن 

املتلقي.

 التشخيص الفني والبالغي في قصة »الباب« القصيرة جدا 
عبد املجيد َبطايل 

1 – املتن: 
 =======

»قاَل القفُل للمفتاِح وللباِب: 
-أنا من يحُرُسُكْم... ردَّ املفتاُح : 

-ال جدوى ِمنُكم بدوني... 
رَصَخ الباُب: 

-أنا من يحميُكْم... ثمَّ دوى االنفجاِر... 
سَقَط الحائط وصَمَت الجميُع..« 

2 – القراءة: 
وس�م القاص محمد ياسني صبيح قصته ب�� )الباب( 
ه�ذا العن�وان/ الرم�ز/ ال�دال، يحيل املتلق�ي بداية يف 
ظاه�ره ع�ىل الب�اب الخش�بي أو الحدي�دي املتعارف 
عليه باعتباره املدخ�ل الرئيس للبيت أو الدار أو املنزل، 
لكن وج�وده كعالمة يف النص ضمن عالقات س�ياقية 
وتركيبية لغوية يستدعي قراءة ثانية للعالمة/ الدليل/ 
الب�اب، لكن ضمن س�ياقات داللية واقعي�ة اجتماعية 
وثقافي�ة، بغية الحفر يف البني�ة العميقة للمتن.وهكذا 
يتخذ لغز)الباب( تأويال مغايرا ينأى عن الس�طحية إىل 

العمق ال�داليل.. يف إطار نص قصيص قصر جدا، ينحو 
نحو قصة بطعم رسد حواري.. يستنطق فيها القاص 
»محمد ياس�ني صبيح« الجمادات/ األشياء الصامتة، 
بإضفائ�ه عليها صفة األنس�نة لتكليمه�ا، باعتبارها 
عالم�ات مع�ربة بقوة ع�ن العج�ز الب�رشي، وهو ما 

 )personnification  = )التش�خيص  بعن�ر  يع�رف 
ضم�ن التصوير البالغي... لذلك جعل س�يادة »القفل« 
الخط�اب،  يتص�در  »الب�اب«  يف  وتحكم�ه  إلحكام�ه 
فيخاط�ب املفت�اح والب�اب قائال: »أنا من يحرس�كم« 
والحراس�ة تحصني ووقاية ومنع.. يقوم بها ش�خص 
أو أش�خاص/ ح�راس.. والب�اب/ مدخ�ل/ أو بواب�ة 
ملجتمع أو مدينة/ أو بلد أو غره.. يقع عليه الحرس.. 
ي�ردُّ املفتاح يف أنانية أضخم من أنانية القفل قائال: »ال 
ج�دوى منكم بدوني...« وأمام ه�ذا الوضع من الجدل 
النرج�ي، ي�رخ »الب�اب« يف أنانية أق�وى: »أنا من 
يحميك�م«.. ويف ج�و من الراع املتع�ايل بني األطراف 
الثالث�ة.. يفاجأ الجميع يف غفلة من الخالف البيزنطي 
بني األطراف املش�اركة ب�دوي انفجار ق�وي، خّر عىل 
إثره ق�وام الج�دار الذي هم ب�ه متمس�كون جميعا.. 
وفيه تعبر عن الواقع املأس�اوي الذي تعيشه الشعوب 
العربية اختالف فخالف ثم رصاع ثم س�قوط وهالك... 
قصة دامغة، استلهمت فن التشخيص لتكليم الجماد، 
يف حوارية رسدية ممتعة.. عىل مستوى الكتابة، لكنها 

مؤملة عىل مستوى الداللة...

املراقب العراقي/ متابعة...
اختارته�ا املرتجم�ة لنخبة من 

الروائيني والُكتاب املعارصين.
تضم�ن الكت�اب ثماني قصص 
قصرة هي ع�ىل التوايل » نهاية 
غويتيس�ولو  لخ�وان  عطل�ة« 
اليزابي�ل  الق�ايض«  و«ام�رأة 
العج�وز  و«الرج�ل  الليني�دي  
وأغنيت�ه« لبي�و باروخ�ا  و«ال 
ال�كالب« لخوان  نب�اح  تس�مع 
اللين�ا  و«الرس�الة«  رولف�و 
بونياتوس�كا  و«متحف الجهود 
الضائعة« لكرستينا بري رويس 
عنوانه�ا   الكت�اب  الت�ي حم�ل 
وملاركو دينيبي نقرأ قصة  »إلة 
الذب�اب« وآلن�ا ماري�ا ماتوته » 

قصة خطيئة التهميش«.
الناش فإن املرتجمة   وبحس�ب 
إشاق عب�د الع�ادل حرصت يف 
ه�ذا الكت�اب ال�ذي تقدم�ه دار 
املأمون ع�ىل »االحاطة بظروف 

إنتاج النصوص الت�ي اختارتها 
ونقلته�ا اىل العربي�ة ب�كل دقة 
القص�ة  تع�رض  و«  وتف�ان« 
الالتيني�ة  وام�ركا  أس�بانيا  يف 

وتنتق�ل بإتق�ان ب�ني تياراته�ا 
والفرتات  واملع�ارصة  الحديث�ة 
الت�ي عاش�تها والت�ي تمي�زت 
ب�ربوز الخي�ال ال�ذي يحلّ�ق يف 
سماء الالمعقول، واختارت هنا 
مجموع�ة قص�ص لكوكبة من 
املبدعني املنتم�ني لهذه التيارات 
بنوع  ابداعاتهم  اتس�مت  الذين 
العن�ان  واط�الق  الج�رأة  م�ن 
لحري�ة الخي�ال ال�ذي لي�س له 

حدود«.
يف  فتوض�ح  املرتجم�ة  ام�ا 

مقدمته�ا ان خل�ف كل كات�ب 
م�ن ُكتَّاب القصص التي ضمها 
الكت�اب » تقف  قص�ة حقيقية 
فرضها عليه محيطه وأس�لوب 
التاريخي�ة  واملرحل�ة  حيات�ه 
بتفاصيله�ا  عاش�ها  الت�ي 
كاف�ة السياس�ية واالقتصادية 
واالجتماعي�ة« مضيف�ة »ول�و 
عوامله�ا  تقرتح�ه  م�ا  تأملن�ا 
وش�خصياتها وأحداثها التي ال 
تخل�و من ص�ور تف�وق الواقع 
واملنطق، لتأكد ما تركته الذاكرة 

لنا من وقائع ومشاهد حقيقية 
لم توثقه�ا كت�ب التاريخ فقط 
وإنس�اني  إبداع�ي  نت�اج  ب�ل 
كبر، ُيَسجل التاريخ اإلنساني، 
يكش�فه ويتعّم�ق في�ه ويحلل 
عق�ده ثم يط�رح الحل�ول له«. 
وقد احس�نت املرتجمة بإلقائها 
الضوء ع�ىل القصة يف إس�بانيا 
وأم�ركا الالتينية وعىل تياراتها 
والفرتات  واملع�ارصة  الحديث�ة 
التي عاش�تها، وم�ا أضافه لها 
األمرك�ي  اإلس�باني  الخي�ال 
الالتين�ي »ال�ذي ارتب�ط  بنحو 
أو بآخ�ر  م�ع التي�ارات األدبية 
الطليعي�ة األوربي�ة وه�ي التي 
وأفكاره�ا  بأس�اليبها  تمي�زت 
النفس�ية والفلسفية وتقنياتها 
تقاط�ع  حي�ث  الس�وريالية؛ 
معظم ُكتَّ�اب القص�ة والرواية 
مع رؤية املنطق للواقع وأنتجت 
أعماال تدور يف محيط  الالمعقول 
وغ�ر القاب�ل للتفس�ر«. وق�د 
أضف�ت التعريفات التي قدمتها 
املرتجمة ل�كل كاتب قب�ل ايراد 
مس�حة  الكت�اب  ع�ىل  قصت�ه 
معرفية اث�رت املحتوى وأتاحت 
تل�ك  ع�ىل  االط�الع  للمتلق�ي 
التي�ارات باإلضاف�ة اىل فرص�ة 

االطالع عىل نصوص جديدة.

»متحف الجهود الضائعة« إطالق العنان لحرية الخيال غير المحدود
صدر عششن دار المأمششون للرتجمة والنششر يف وزارة 
متحششف   « كتششاب   واآلثششار   والسششياحة  الثقافششة 
الجهششود الضائعششة » ترجمششة ارشاق عبششد العششادل 
عن اإلسششبانية ويضم مجموعة قصششص حديثة من 

األدب االسباين واألمريكي الالتيني .

رفيف الفارس

فارس الجندي

بغداد منطلق اإللهام المبهر إلبداعات الكاتب 
الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا األدبية

وفدها عام 1948 كوطن بديل فتأثر بها وبثقافتها

املراقب العراقي/املحرر الثقايف...
 ي�رى الناق�د عب�د اله�ادى الزع�ر 
املبه�ر  اإلله�ام  ان بغ�داد منطل�ق 
إلبداعات الكاتب الفلس�طيني  جربا 
إبراهيم جربا األدبي�ة بعد ان وفدها 
ع�ام 1948كوط�ن بدي�ل فتأثر بها 

وبثقافتها.
وق�ال الزع�ر يف ق�راءة نقدية خص 
به�ا )املراق�ب العراق�ي(: ان بغداد 
كان�ت معين�اً ثراً ح�ني وفدها جربا 
ابراهيم جربا عام 1948- – تأثر بها 
وبثقافتها حيث تميزت بأس�اليبها 
ومعطياتها ورموزها ؛ فأغنته كثرا 
وصقل�ت مواهب�ه –المثي�ل لبغداد 
-أتس�م  ال�رشق  له�ا ىف  وال قري�ن 
حراكه�ا اإلبداع�ي ع�ىل مس�توين 
الف�ن واألدب –وله�ذا وث�ق عالئقه 
الش�فافة بأدبائها وفنانيها  متخذا 
من دار السالم وطنا بديالً عن وطنه 
املغتص�ب -أس�هم بإخ�الص ع�ىل 
م�دى عقود ع�دة  ب�رؤاه الناضجة 
نق�داً ورسداً وترجم�ًة –وكان قريبا 
للطبقة الواعية املمثلة بجواد سليم 
وعائلته الفنية املثقفة وفائق حسن 
والدروبي وش�اكر حس�ن اّل سعيد 
والوت�ري والعالم�ة ال�وردي ناهيك 
عن ضي�وف بغ�داد م�ن أكاديميني 
وتدريس�يني عرب وأجان�ب –كذلك 
عمل اس�تاذا مل�ادة األدب االنكليزي 
يف دار املعلم�ني العالية لكونه خريج  

الهارد فارد .
وتابع :ان ) رصاخ ىف ليل طويل ( و) 
صيادون ىف ش�ارع ضيق(  اختصت 
بتح�والت املدين�ة العربي�ة ونموها 
و )الس�فينة ( و ) البح�ث عن وليد 
باالش�رتاك  كت�ب  كم�ا   ) مس�عود 
مع عب�د الرحمن مني�ف ) عالم بال 
خرائ�ط ( 1984 و)الغ�رف األخرى 
(1986 وختمه�ا بروايت�ه األخ�رة 

)يوميات رساب عفان ( 1992.
واس�تطرد :ال يخف�ى ع�ىل املتلقي 
الرسدي�ة  الش�خصية  ان  الناب�ه  
تبنى  ع�ىل عنرين ممتزجني هما 
الحقيق�ة والخي�ال ولهم�ا قواع�د 
وضواب�ط اليمك�ن تجاوزهما وعىل 
الق�اص الذك�ي  أن يض�ع ح�دودا 
لكل ش�خوصه: أبعاده�ا االخالقية 
واالجتماعي�ة والفكري�ة – – وتل�ك 

ه�ي فرضي�ات الحي�اة محكوم�ة 
التاس�ع  الق�رن  من�ذ  بجدلياته�ا 
عرش حتى أواس�ط القرن العرشين 
وبعده�ا تغرت حاالت ال�رسد تبعا 
ملناهج الحداثة وما بعدها  فظهرت 
الشخصية املتش�ظية واملسطحة و 
والثانوية –تأخذ معظم  املس�تديرة 
وجرعاته�ا  الرسدي�ة  املس�احات 
؛ أفقي�ا وعمودي�ا باألخ�ص عال�م 
االف�رتاض وش�طحاته الت�ى ال تعد 
وما فرضته املس�تجدات كالسحرية 

والكافكوية وادب العبث –
واالخت�الف  التن�وع  ه�ذا  وس�بب 
املدارس  الدارس�ون لكث�رة  يوع�زه 
النقدية وتنظراته�ا الوافدة وتباين 
االتجاهات الفنية التى عمت االفاق

فأمس�ت رواية اليوم وس�يلة لفهم 
جديد ورؤية غر مستثناة ملتطلبات 
الحياة ىف وس�ط صاخ�ب و مرتهل 
وم�رتدد خلقي�ا ؛ مم�ا ح�دى بأحد 

الروائيني الفرنسيني قوله :
 الفائ�دة من اي�ة رواي�ة مالم تنفع 
االنس�ان وتىضء له الدرب .واش�ار 
اىل ان معظ�م أبط�ال ج�ربا تكيفوا 
م�ع عامله�م أن كانوا ىف الش�تات أم 
ىف بلدهم االم وعندما ملسوا التقهقر 
والفش�ل بفعل أمانيهم وتطلعاتهم 
الت�ى اليس�عها الطقس املت�اح لهم 
أنقلبوا عىل واقعهم املعاش وتمردوا 
–ل�م يهت�م ج�ربا بمظه�ر أبطال�ه 

الخارج�ى ب�ل نظ�ر لهم 
من الداخل الالمرئى وتلك 
مؤث�رات  م�ن  الحيثي�ة 
مدرس�ة فوكنر وجيمس 
انه  –فصحي�ح  جوي�س 
معلوم�اً  أس�ماً  أعط�ى 
لكل منه�م ولكنه أعتمد 
)الضمر( كعالمة تميزه 

عن سواه –
واوض�ح: ان ج�ربا زاد 
يف وصف ش�خصياته 

بال�ذات  وعيونه�م 

كولي�د مس�عود وغ�ره كم�ا أنه ) 
أس�طر( أبطال�ه وجع�ل صفاته�م 
فس�لمى  ال�دوام  ع�ىل  أيجابيي�ة 
الربي�ىض وس�الفة التق�وى وتال�ه 
ىف يومي�ات رساب عف�ان ش�بههم 
بمكتب�ة مل�ا ح�ووه من 
أفكار و ىف الس�فينه 
عص�ام  نج�د 
الس�لمان يصف 
مل�ى  ش�خصية 
الغن�ى  عب�د 
قائ�ال :) تدي�ر 

خدها اىل الناظرين وتستعيل بعنقها 
(بان�ت  رؤوس�هم  ف�وق  الس�امق 
النرجسية صفة غالبة ملعظم أبطاله 
وهى ظاهرة س�ايكلوجية)تنم عن 
عل�ه ( أو فائ�ض من ثق�ة بالنفس 
! رغ�م أنه�ا تراجعت ىف أنت�اج أكثر 
:ان ش�خصياته  الروائي�ني –وب�ني 
ىف  تك�ون مك�ررة  ت�كاد  النس�وية 
كونه�ا  تع�دو  ال  قصص�ه  معظ�م 
مثقفة بامتياز وجميلة ومعش�وقة 
دائما وتميل للس�يطرة واالستحواذ 
وأن ل�م تس�تطع فس�تنهج طرق�ا 
ملتوية –جعل شخصياته تتكلم عن 
نقس�ها مباشة أو بواسطة ) راٍو ( 
يك�ون خارج املت�ن الرسدى كما 
أن�ه أّطره�م بمحي�ط زماني 
فمعظ�م  مح�دد  ومكان�ي 
يحلم�ون  ج�ربا  أبط�ال 
دياره�م  إىل  بالع�ودة 
وبلده����م فلس�طني 
يش�اركه  وربم����ا 
وب�إرصار  بق���وه 
كل م���ن غس�ان 
كنفان�ي والقاص 
لفلسطي���ني  ا
حبيبي  أمي���ل 
بنظري  فالثالثة 
جمجم�ة الرسد 
لفلس�ط��يني  ا

األكفاء .

عبد الهادي الزعر

رقابة الدولة على األعمال 
الفنية الهابطة 

إن املحافظ�ة عىل النظام العام واجب أس�ايس من واجب�ات الدولة وهو من 
الثواب�ت حت�ى وإن لم ي�رد بنص وعليه ال يج�وز التنازل عن�ه أو إحالته إىل 
غره�ا، وألن من ضمن أركان ه�ذا النظام هي اآلداب العامة والتي تس�تمد 
بع�ض خصائصها م�ن هذا النظام س�واء تم ذل�ك بمنظ�ور قضائي بنص 
ترشيع�ي ف�إن حمايتها وصونها من كل ما يدنس�ها واج�ب ال اختالف عىل 
أهميت�ه إذ إن املحافظة عىل الدولة وحمايتها لقيمها ومبادئها وأخالقها هو 

تأكيد لوجودها وضمان لبقائها.
وُتعت�رب قواعد اآلداب العامة قواعد نس�بية متغرة تختل�ف باختالف املكان 
والزم�ان واملجتم�ع وكذل�ك من جيل إىل جي�ل آخر لذات املجتم�ع، والتي قد 
تكون مباحة يف مجتمع ما ومخالفة يف مجتمع آخر أو قد يكون غر املقبول 
يف املجتم�ع الواحد يف مرحلة زمني�ة معي���نة قد يصب�ح مقبوالً يف مرحلة 

الحقة.
ولعلن�ا  إذا م�ا توس�عنا يف قواع�د اآلداب العام�ة فأنن�ا س�نكون يف نط�اق 

مت�وازي م�ع قواعد األخ�الق العام�ة ذلك أن 
قواع�د اآلداب من ش�أنها إل�زام الفرد تجاه 
مجتمعه، أما قواعد األخالق فإنها باإلضافة 
لذلك ُتلزم الفرد بس�لوكه الش�خيص، والتي 
تدخ�ل فيها األص�ول االخالقي�ة الجوهرية 
الت�ي ُتعترب األس�اس يف اس�تقامة املجتمع 
لذل�ك نجدها ج�اءت واضح�ة ورصيحة يف 
القوان�ني العراقي�ة ومنها ما ج�اء يف الباب 
التاس�ع م�ن الفص�ل الثان�ي م�ن قان�ون 
العقوب�ات رقم )111( لس�نة 1969 املعدل 

والتي وردت بعب�ارة )الجرائم املخلة باألخالق 
واآلداب العامة(.وبالرغ�م م�ن ذل�ك ف�إن ما نش�هده اليوم من س�لوكيات 
جدي�دة عىل مجتمعاتن�ا يف ظل  املتغرات الثقافية واالجتماعية التي س�اعد 
عىل ذلك انتشار الفضائيات واالس�تخدام غر املُسيَطر عليه ملواقع التواصل 
االجتماعي التي س�اهمت وبش�كل كبر يف اندثار بعض السلوكيات وظهور 

غرها والتي أثرت بشكل واضح عىل الواقع.
ولعلنا هنا ُنركز عىل موضوع الفضائيات السيما تلك التي غر ُمسيطر عليها 
كونها تُبث من خارج العراق والتي تعرض عىل شاشاتها برامج ومسلسالت 
قد تمس الحياء وتنقل صورة س�لبية عن مجتمعنا يف الداخل والخارج ال بل 
قد ُتساهم يف انتشار العنف واالنحالل عىل أساس أن كل سلوك مشابه مباح.

لذلك أصبح من الواجب األس�ايس للس�لطات املختصة يف التصدي لذلك وفقاً 
للقوان�ني العراقي�ة يف متابعة االعمال الفنية قانون�ًا ونقابياً ألن مجتمعنا ال 
يزال بخر والربكة بش�بابنا وإن ما ُينقل ع�ن املجتمعات الطالبية ما هو إال 

ُمبالغ فيه غايته عكس صورة سلبية بعيدة عن الواقع الفعيل.

ثقافة	..	

 اللواء الدكتور عدي سمري الحسناوي 
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من يدخل إىل منطقة املعامل جنوبي 

الخدمات  ضعف  يستوقفه  لن  بغداد 

بل  النفايات فقط،  انتشار مقالع  أو 

عشوائية  مقابر  بوجود  سيتفاجأ 

أرسار  تحيطها  مقابر  املنطقة،  يف 

وغموض، بعيدا عن طائلة القانون أو 

مراقبة األجهزة املختصة.وعىل الرغم 

»العلوية  مقربة  يف  القبور  أن  من 

اىل  تشري  الباوية«  »بستان  أو  رسل« 

األطفال  من  هم  فيها  املدفونني  أن 

تخالف  الشواهد  أن  إال  »حرصاً«؛ 

منها  القريبون  السكان  ويؤكد  ذلك، 

بعد ساعات  دفن  عىل حدوث حاالت 

املنحدر  أن  كما  الليل،  من  متأخرة 

مقربة  أصبح  البزل  عىل  يطل  الذي 

مرأى  عن  وبعيدا  فيها  الدفن  يسهل 

عن  بعيداً  املقربة  لتتوسع  االرس 

اىل  دخلت  الحكومية،  الجهات  رقابة 

ظل  ملفا  لتفتح  املقابر  هذه  عمق 

االعالم  وسائل  عىل  لسنوات  عصيا 

املقربة  هذه  عىل  الضوء  لتسلط 

والتي  املرخصة  غري  األخرى  ومقابر 

»بستان  املنطقة.مقربة  بهذه  تحيط 

رسل«  »العلوية  مقربة  أو  الباوية« 

كما يسميها سكان منطقة املعامل، 

محاذية  للدولة  مملوكة  أرض  هي 

سنوات  مدار  وعىل  البزل،  ملرشوع 

املناطق  سكان  من  الكثري  اتخذها 

معظم  بهم،  خاصة  مقربة  املجاورة 

حديثي  ألطفال  تعود  القبور  هذه 

كما  االسقاط،  حاالت  أو  الوالدة 

الزوراء  قضاء  قائممقام  يوضح 

ذلك  إىل  تشري  وكما  املحمود،  كاظم 

يف  ولكن  املبنية،  القبور  تلك  غالبية 

منحدر البزل قبور »لم يجر بناؤها« 

وهذا ما أثار التساؤل عما تخبئ تلك 

األهايل  تعود؟.مخاوف  املقابر؟! وملن 

منهم  الكثري  شاهد  أن  بعد  تجذرت 

أشخاصاً يأتون يف جنح الليل ليدفنوا 

مسؤول  وجود  عدم  وبسبب  املوتى، 

بصورة  الدفن  يجري  ال  املقربة،  عن 

لشهادة  وفقا  قانونية  أو  رشعية 

رغم  العديل،  الطب  عن  صادرة  وفاة 

أن هناك مقربة قريبة من هذا املكان 

تقع عىل الشارع السياحي مرخصة 

تكون  فيها  الدفن  وطرق  نظاميا 

الوفاة.وبحسب  شهادات  بحسب 

املقربة  هذه  فإن  األهايل؛  مشاهدات 

تحولت إىل مرتع للكالب السائبة التي 

النظامية«  »غري  القبور  بنبش  تقوم 

املقربة  أن  كما  املوتى،  جثث  ونهش 

بأعمال  للقيام  مرسحاً  أصبحت 

يقمن  نساء  من  خصوصاً  »السحر« 

ليالً بنبش القبور، وبحسب شهادات 

من  العديد  »وجدوا  فإنهم  األهايل 

تلك وقاموا بإخراجها  السحر  أعمال 

عمليات  حرقها«.وألن  أو  وإتالفها 

غري  بصورة  تجري  الدفن 

املقربة  يف  رشعية 

جثث  وتكون 

بعكس  السطح  من  قريبة  األموات 

طرق الدفن الرشعية اإلسالمية؛ فإنها 

للبيئة.وبحسب  مهدداً  مصدراً  تشكل 

خرباء، »تعد املقربة تجاوزاً عىل أمالك 

التصاميم  خارج  هي  وكذلك  الدولة، 

ومخالفة  بغداد،  للعاصمة  الرسمية 

للضوابط واالحكام التي تمنع الحق يف 

بوجود شهادات  إال  املوتى  دفن جثث 

وفاة«، وبحسب موظفي أمانة بغداد 

فإن املقابر املرخصة يف العاصمة هما 

ومقربة  غريب(  )أبو  الكرخ  مقربة 

أطراف  »بلديات  سكران.مدير  محمد 

سعيد  أمجد  يارس  املهندس  بغداد« 

عن  سألته  حني  تفاجأ  القرييش 

وجود مقربة »العلوية رسل« بمنطقة 

املعامل، وبني أن »هذه املنطقة خارج 

حدود  وخارج  بغداد  أمانة  حدود 

البلديات، أي أنها منطقة واقعة ضمن 

ليس  ولكن  لبغداد  االدارية  الحدود 

املحافظة«،  مؤسسة  حدود  ضمن 

املنطقة عشوائية  أن »هذه  إىل  مشريا 

وال تحتكم اىل قوانني البلدية كوحدات 

إدارية، كونها مناطق زراعية تحولت 

رسمية  غري  سكنية  مناطق  اىل 

هي  لذا  العمراني،  التخطيط  وخارج 

أنه  غري مهيأة حتى للمقابر«، مؤكداً 

»يسمع ألول مرة بهذه املقربة«.

تقليل  ث و لتلو ا
يف  االجواء  وتنقية  البيئي 
ووصف  بغداد.  العاصمة 
بأنها  الخطوة  هذه  كثريون 
تمت  متميزة  مجتمعية  »بادرة 
بجهود ذاتية، ومضت بخطوات 
جدية وواثقة نابعة من الشعور 
ان  اىل  مشريين   ، باملسؤولية« 
صميم  من  هي  الخطوة  »هذه 
العلوم البيئية يف مواجهة ارتفاع 
الحرارة يف مدينة بغداد  درجات 
انطلقت   . الصيف«  خالل فصل 
من  لفيف  بمشاركة  الحملة 
الذين  والطالبات  الطالب 

تستفز  ان  يف  األمل  يحدوهم 
هذه الخطوة املؤسسات املعنية، 
بالجمال  الشعور  فيهم  وتحرك 
تشجري  أجل  من  الجاد  والعمل 
اجوائها  وتلطيف  العاصمة 
»شجرة  ان  معنيون  .ويؤكد 
يف  كبرية  فاعلية  ذات  ألبيزيا« 
وتسهم   ، الحرارة  امتصاص 
خاصة  االجواء،  تحسني  يف 
وان درجات الحرارة يف فصل 
الصيف ترتفع بدرجات كبرية 
يف مدينة بغداد«. ورفع الطلبة 
لحملتهم،  شعارات  والطالبات 
بشكل  باملعنى  املبنى  يصل 
الحملة  فشعار   ، مبارش 
هو »لهواء عذب نزرع 
وهو  )ألبيزيا(«، 
عن  يكشف  شعار 
الحملة  اهداف 
اذ   ، بسهولة 
هذه  تمتاز 
ة  لشجر ا
ت  صفا بموا
 ، عديدة 
ها  ز بر ا
تها  ر قد

طيب عىل  تر
الحرارة، األجواء  وخفض 

الشجرة  هذه  تستخدم  كما 
والقلق  التوتر  من  يحد  كمهدئ 
ملن يعانون من هرمونات التوتر 

املزمن يف الجسم.
يمكن  فانه  مطلعني،  وبحسب 
هؤالء  مساعدة  البيزيا  لشجرة 
بعض  عىل  العثور  يف  الناس 

الهدوء واالسرتخاء.
اطالق  الحملة  تقترص  ولم   
بل   وحسب،  والعمل  الشعار 
مطويات  توزيع  ايضا  تضمنت 
بأهمية  للتعريف  وبوسرتات 
الحملة، ورضورة اطالق حمالت 
تشجري تعيد للعاصمة العراقية 
بعضا من جمالها، بعد ان طغت 
التجاعيد عىل جسد هذه املدينة 

الحضارة  عمق  يف  الضاربة 
العربية واالسالمية واالنسانية.

الحملة  عىل  املرشفة  تقول 
اختيار  »تم  إنه  قحطان،  ريا 
بعد  الحملة  هذه  موضوع 
عديدة  وعرض  طويلة  مداوالت 
عىل  اخريا  االختيار  وقع  وانه   ،
يف  تسهم  حيوية   موضوعة 
املعنية  والجهات  املواطنني  حث 
االٔشجار«،  من  نوع  زراعة  عىل 
ألبيزيا  شجرة   « ان  اىل  مشرية 
مجمع  يف  كبري  بشكل  منترشة 
كبرية  فوائد  ولها  الجادرية، 
العراقية«.وأضافت:  البيئة  عىل 
الحملة  موضوع  اختيار  »بعد 
الطلبة  عىل  املهام  توزيع  تم 
وعددهم 21 طالبا«، الفتة اىل ان 
اعضائها  من  تطلبت  »الحملة 
قراءة الكثري عن هذه الشجرة ، 
وتوجيه اسئلة بشأنها اىل خرباء 
االٕطالع  عن  فضال   ، الزراعة 
املصادر  يف  الشجرة  هذه  عن 

الزراعية املتاحة«. 
»تم  أنه  اىٕل  قحطان،  وأشارت 
إطالق حسابات خاصة بالحملة 
عىل مواقع التواصل االجتماعي 
وانه  واالنستغرام،  الفيسبوك  يف 
كونها  املواقع  هذه  اختيار  تم 
من  واستخداما  شيوعا  االٔكثر 
املجتمع  يف  واسعة  رشائح  قبل 

العراقي«.
الطلبة  احد  اعرب  جانبه،  من 
عن  الحملة  بهذه  املشاركني 
يعود  بعمل  السهامه  »سعادته 
بالنفع العام عىل الحياة العامة 
»العمل  ان  اىل  بغداد«، مشريا  يف 
اىل  يقود  بسيطا  كان  مهما 
نتائج طيبة ، وان بغداد بحاجة 
التطوعية  االعمال  هذه  مثل  اىل 
التي تساعد املؤسسات الرسمية 
والجهات املعنية عىل العمل من 
بشكل  العاصمة  اظهار  اجل 
يتناسب مع جمالها الضارب يف 

اعماق التاريخ.

السكن  ظاهرة   2003 العام  ومنذ  برزت 
بمرور  مناطقها  تحولت  والتي  العشوائي 
السنوات إىل مدن كبرية تضم أعدادا كبرية 
حسب  شخص  ماليني  الثالثة  تتجاوز 

إحصائية حكومية.
العشوائيات  ساكني  دفعت  كثرية  أسباب 
القانونية  غري  االحياء  تلك  اىل  اللجوء  اىل 
مع  العيش  مقومات  ألبسط  تفتقر  والتي 
االسباب  هذه  وابرز  للخدمات،  تام  غياب 
السكن،  اسعار  وارتفاع  العيش  ضيق  هو 
بنائها  طرق  اختلفت  التي  البيوتات  فتلك 
البسيطة توفر مالذا مجانيا لتلك العائالت 
التوسع  غياب  االخر  والسبب  الفقرية، 
وارتفاع  السكن  ازمة  وتفاقم  العمراني 
عدد  يف  الزيادة  جانب  اىل  العقارات  اسعار 
الحاجة  زيادة  ترافقه  والذي  السكان 
االسباب  عن  النظر  السكن.وبرصف  اىل 
اختيار  اىل  املواطنني  هؤالء  دفعت  التي 
هذه  فإن  العشوائيات،  تلك  يف  السكن 
متجاوزة  الحكومي  املنظور  من  الرشيحة 
الخدمات  وعىل  للدولة  تابعة  أراض  عىل 
هذه  أن  كما  والطرق،  والكهرباء  واملاء 
شوهت  مختصني  حسب  العشوائيات 

جمالية املدن.
عبد  التخطيط  لوزارة  الرسمي  املتحدث 
األنباء  لوكالة  قال  الهنداوي  الزهرة 
العراقية )واع(، إن »الوزارة قدمت مسودة 
سنتني  قبل  النواب  مجلس  إىل  قانون 
السكن  معالجة  خريطة  فيها  طرحت 
الفتا  عام«،  بشكل  العراق  يف  العشوائي 
العام  يف  كان   القانون  هذا  »إعداد  أن  اىل 
2016 وبالتنسيق مع برنامج األمم املتحدة 
والبلديات  واإلسكان  االعمار  ووزارة 
واألمانة العامة ملجلس الوزراء، وتم وضع 
محورين،  ومن  متكاملة  معالجة  خطة 
العشوائيات  انتشار  من  الحد  هو  األول 
أن  املعالجة«، وأضاف،  الثاني هو  واملحور 
حتى  قانونيا  غطاء  يحتاجان  »املحورين 
عارض  البعض  أن  خاصة  املعالجة،  تتم 
اعداد  من  سيزيد  أنه  باعتبار  القانون 

أخرى  اقرتاحات  ووضعت  املتجاوزين، 
للقانون لكنها لم تكن باملستوى املطلوب«، 
مؤكدا أن »هناك تحركا من الوزارة وايضا 
من لجنة العمل والخدمات النيابية، بإعادة 
بكل  امللف  ومتابعة  القانون  بهذا  النظر 
تفصيالته، وسعت الوزارة إىل إجراء مسح 
يف  العشوائيات  لكل  واجتماعي  ميداني 
العراق للوقوف عىل حالة كل عشوائية وما 
بعض  إن  حيث  املطلوب،  التدخل  نوع  هو 
العشوائيات قد ال تمثل تجاوزا عىل امالك 
األساس  التصميم  خارج  كانت  اذا  الدولة 
خاصة،  او  عامة  ممتلكات  خارج  او 
كأن  أخرى  ببدائل  التفكري  الحلول  ومن 
لسكان  سكنية  اراض  قطع  توزيع  تكون 
مجمعات  بناء  خالل  من  او  العشوائيات 
إىل  تحتاج  كلها  وهذه  بديلة،  سكنية 
»رضورة  عىل  الهنداوي  ترشيع«.وشدد 
جديدة  عشوائيات  وتواجد  تمدد  من  الحد 
من خالل تنفيذ املرحلة الثانية من الخطة 
وصل  أن  بعد  حتى  سكن،  توفري  وهي 
ماليني  ثالثة  إىل  العشوائيات  سكان  عدد 
كان  الذي  املسح  حسب  ألف،  وأربعمئة 
ثالثة  إىل  االن  وصل  وربما  سنوات  قبل 
أن  اىل  ألف«.وأشار  وخمسمئة  ماليني 
»الوزارة تبذل الجهود من اجل التنسيق مع 
ايضا  وتسعى  وحكومية،  دولية  منظمات 
خالل  للعشوائيات  شامل  مسح  تنفيذ  اىل 
هذا العام، اذا سمحت لها الظروف بسبب 
املسح  هذا  إلجراء  متطلبات  إىل  الحاجة 
هذا  نتائج  أساس  »عىل  أنه  مبينا  املهم«، 
املسح سيحدد نوع التدخل يف كل عشوائية 
هذا  مخرجات  تكون  أن  ايضا  ويمكن 
املسح هي مدخالت للقانون واعادة النظر 

فيه عىل وفق املعطيات الجديدة«.
يف  »التدخل  أن  اىل  الهنداوي  ولفت 
يكون  أن  يجب  جهة  اي  من  العشوائيات 
أنه  بمعنى  سلبيا،  وليس  إيجابيا  تدخال 
ما  معينة  عشوائية  نزيل  أن  يمكن  ال 
العشوائية،  هذه  لسكان  بديل  يوجد  لم 
اي  تعرض  بعدم  املعيار،  هو  هذا  وبالتايل 

موضحا  االستقرار«،  عدم  إىل  شخص 
أساسا  أعدت  التي  الطريق  »خطة  أن 
منظمات  إحدى  مع  بالتعاون  كانت 
لألمم  اإلنمائي  والربنامج  املتحدة  األمم 
الدويل  البنك  مع  تعاون  وهناك  املتحدة 
الفقر  تخفيض  باسرتاتيجية  يتعلق  فيما 
فقراء  هم  العشوائيات  سكان  أن  باعتبار 
إىل رعاية واهتمام، وال  وبالتايل يحتاجون 
وإن  خاصة  ماليا،  فقط  التعاون  يكون 
الدويل  »البنك  أن  قليال«.وبني  فيكون  وجد 
مليون   )300( مقداره  قرضا  سابقا  قدم 
املشاريع  تمويل  يف  تخصيصه  وتم  دوالر 
الصندوق  خالل  من  الوزارة  تنفذها  التي 
املرحلة  يف  وشملت  للتنمية  االجتماعي 
وصالح  )املثنى  محافظات  ثالث  االوىل 
ثمان  شمول  تم  واآلن  ودهوك(  الدين 
استهداف  خالل  من  جديدة  محافظات 
يف  املحافظات  هذه  يف  الفقرية  القرى 
املرحلة األوىل«، منوها بأن »هذه القروض 

نجحت يف تنفيذ 62 مرشوعا يف 29 
املحافظات  يف  منترشة  قرية 

خدمات  ووفرت  الثالث، 
مواطن  الف   63 لحوايل 
عمل  فرص  ووفرت 
يف  شاب  الف  من  ألكثر 
الثالث  املحافظات  هذه 
ثمان  هنالك  ايضا  واآلن 

وهي  جديدة  محافظات 
واالنبار  قار  وذي  بغداد 

وميسان  وبابل  ونينوى 
السليمانية  والديوانية 
يف  شمولها  تم  جميعها 
واملتبقية  الثانية،  املرحلة 
من املحافظات يف املرحلة 

سكان  وتمكني  الثالثة، 
الحصول  من  القرى  هذه 

مثل  أساسية  خدمات  عىل 
ويف  والطرق،  املاء  الكهرباء 

العام حدث اكثر من لقاء مع  هذا 
اللجنة الربملانية للخدمات واألعمار  

ايجابيني،  جدا  وكانوا 
إعادة  كانت  والفكرة 
مرشوع  بمسودة  النظر 
الذي  العشوائيات  قانون 

قدمته وزارة التخطيط عىل 
اعتبار أنها أعدت يف سنوات 

تغيريات  وظهرت  سابقة 
جديدة  عشوائية  ظهور  مثال 
نحن  ولذلك  ومستجدات 
ممكن أن نذهب بإعادة النظر 

وصياغة  القانون  يف 
بنوده وفقا ملعطيات 

املرحلة«.

عن  بحثاً  الحكومية  املؤسسات  يف  عمل  فرصة  عن  للبحث  الشباب  معظم  يتجه 
رواتب ومخصصات وضمان رواتب تقاعدية، االمر الذي انعكس عىل زيادة العاطلني 
وضعف يف القطاع الخاص دون ان يعلم الكثري منهم بوجود قانون يضمن حقوق 
العمل والضمان  قانون  الحكومية وهو  الوزارات واملؤسسات  اسوار  العمال خارج 
االجتماعي.والسبب وراء عدم معرفة الكثري عن هذا القانون حسب مراقبني يعود 
اىل عدم تسجيل اغلب اصحاب مواقع العمل الخاصة يف العراق ورشهم أو معاملهم 
ومشاريعهم  لدى نقابة العمال ما حرم العديد من العاملني لديهم من حقوق كثرية 
اىل رضر جسدي  العامل  تعرض  لهم يف حالة  يجيز  الذي  القانون  عليها هذا  ينص 
نتيجة العمل اىل تقايض اجور تقاعدية تمكنه من توفري مستلزماته املعيشية. رئيس 
االجتماعي  الضمان  اهمية   « اكد عىل  دنبوس  العمال ستار  لنقابة   العام   االتحاد 
الخاص  الجديد  القانون  ،مبديا »تخوفه من صياغة  االعمال«  لكل عامل ويف شتى 
بالعمال والذي تمت قراءته قراءة اوىل من مجلس النواب«.واشار اىل أن »االتحاد لديه 
الربملان،  اوىل يف  الذي تمت قراءته قراءة  العمال  الكثري من االعرتاضات عىل قانون 
ألن هنالك الكثري من املميزات يف القانون السابق رقم  )71( وهو افضل من القانون 
الجديد الذي يسري نحو التصويت عليه النه يخلو من امليزات الحسنة بل ان القانون 
الجديد فيه مميزات ضد العمال »،مشريا اىل ان »االتحاد  يجب ان يقف مع الطبقة 
العاملة النهم هم من يبنون االوطان وان اغلب الفقرات التي تم الغاؤها من القانون 
مثل   ، املتقاعدين  العمال  تفيد  املواد  )85(وهذه  مادة  اىل   )80( مادة  من  تبدأ    71
أن  دنبوس  وغريها«.واضاف  والسالمة  والصحية  االجتماعية  التامينات  فقرات 
املتقاعد  العامل  لعمر  سنوات  ثالث  زيادة  يتضمن  الجديد  القانون   «
يدفعه  الذي  االجتماعي  الضمان  توقيفات  مبلغ  زيادة  وكذلك 
حقوقهم  اليعرفون  العمال  »اغلب  ان  مؤكدا  العامل«، 
ابلغ  االتحاد   « ان  اىل  االجتماعي«.ولفت  الضمان  يف 
يف  متخصصني  خرباء  لديه  بان  الربملانية  اللجنة 
هذا  عىل  االعرتاض  اىل  يلجأ  وسوف  املجال  هذا 
القانون، لدى منظمة العمل العربية والدولية 
النهما يضعان القوانني يف الدستور العاملي 
اجرا  يتقاىض  عامل  »كل  ان  موضحا   ،«
من صاحب العمل يعترب عامال باالتفاق 
شفهي  وباتفاق  العمل  صاحب  مع 
او  العمال  نقابة  وبارشاف  تحريري  او 
ان  العامل  ويلزم  نفسه  العامل  بإرشاف 
لم  واذا   ، املستقبلية  حقوقه  لضمان  يسجل 
لالتحاد  كتابا  ويكتب  العمل  صاحب  يضمنه 
قانوني  ترخيص  ولديه  مختصة  لجان  لديه  الذي 
وقت  وباي  والنهار   الليل  يف  العمل  موقع  بفحص 
يختارونه، خاصة ان القانون منحهم الحق بان يحيلوا 

صاحب العمل اىل القضاء«.
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

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

نور 9
على 
نور

زائر الليل الحزين 

العامل وقانون
 العمل و الضمان االجتماعي

مدن شيدها البؤس و الفقر

�سحيفة-يومية-�سيا�سية-عامة

نفذ طلبة الدراسات العليا لشهادة 
لماجستير في قسم العالقات 

العامة بكلية اإلعالم في جامعة بغداد، 
وبإشراف استاذة العالقات العامة ريا 
قحطان حملة لزراعة شجرة )ألبيزيا( 

بهدف زيادة المساحات الخضراء

لتلطيف الجو

و تحسين المزاج

شجرة 
»ألبيزيا« 

اسرار
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انش�أت هيئة تش�غيل حقل غرب القرن�ة/١ جرسي عبور 
حديديني يف ناحية النشوة شمال البرصة استجابة لشكاوى 
املواطن�ني يف املنطقة من خطورة الجس�ور القديمة املبنية 
م�ن ج�ذوع النخيل.وذك�ر مس�ؤول وحدة تدري�ب اللحام 
صادق ريس�ان يف بيان  تلقت ) املراقب و الناس (  نس�خة 
من�ه، بأن م�اكات الوحدة نف�ذت العمل اس�تنادا لتوجيه 

بالجهد الوطني ومن موجودات الرشكة.
وأش�ار إىل أن الجس�ور الجدي�دة أكث�ر متانة وأمن�اً لعبور 

املشاة واملركبات.

السام عليكم ورحمة الله وبركاته 
اىل  رئيس مجل�س الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي  نحن موظفي رشكة اويل 
س�رف الواقعه يف الرميله الش�ماليه 
ت�م تعلي�ق عقودن�ا يف بداية الش�هر 
الراب�ع م�ن س�نة 2020 م�ن قب�ل 
الرشكة ونحن أصحاب خربه وخدمه 
يف الرشك�ة علم�آ إن ع�دد املوظفني 
 300 عقوده�م  تعلي�ق  ت�م  الذي�ن 
موظف حيث قام�ت الرشكة بتعليق 
عقودنا دون س�ابق إنذار ونحن أبناء 

البرصه النفطيه..
نرج�و م�ن حظرت�ك املقابل�ه لك�ي 
ل�ك معاناتن�ا ومظلوميتن�ا  ن�رشح 
من قب�ل الرشكه عن طري�ق ممثلنا 
االس�تاذ يارس معارج .. مع الش�كر 
والتقدي�ر لحظرت�ك (( اتمن�ى م�ن 
ال�وزراء  لرئي�س  االعام�ي  مكت�ب 
ايصال املناش�ده ولكم فائق الش�كر 
والتقدي�ر واالح�رام معاكم حس�ني 

داخل كاظم

             * حسني السعيدي

  

 تم تعليق عقودنا 

السام عليكم
 يرجى تفضلكم باالستماع اىل شكواي 
ع�ى املختص�ني والقائم�ني ع�ى ادارة 
وصيان�ة منطقتي الدوره ابودش�ر م 
٨٥2 ز١٤ د 2 حي�ث ت�م رف�ع محول�ة 
زق�اق ١2 والربط عى املحول�ة التابعة 
لزق�اق ١٤ وكذل�ك ز ١٦ ) تجطي�ل ( 
وكل يوم تشتعل املحولة بالنار ويتناثر 

ال�رشار مم�ا جعله�ا كاب�وس  منه�ا 
ملنزيل وموقع�ي وقد ناش�دت واتصلت 
بش�كاوى الكهرباء ولم يس�تجب احد 
ونحن عى هذا الحال ما يقارب الس�تة 
اش�هر فارجوا م�ن حرضاتك�م النظر 
باملوضوع واتخاذ مايل�زم ولكم جزيل 

الشكر واالحرام0770٨0١٥772

                   * احمد طالب

السام عليكم
مع�ايل الس�يد وزي�ر الكهرب�اء املح�رم 
منذعرشة ايام ونتيج�ة تماس كهربائي 
البالي�ة ادت اىل تس�اقط  ب�ني االس�اك 
االس�اك ع�ى األرض يف ش/٤7 وز2٦ و 
2٩ م٨73 ح�ي تب�وك ولم تت�م اصاحها 
رغم املناشدات لصيانة حي العامل نامل 
تفضلك�م مش�كورين لايع�از باص�اح 

العطب ولكم كل التقدير واالحرام

                * عب�د االم�ر عي�دان

السآلم عليكم ورحمة الله وبركاته 
مناش�دة إىل كل غيور بقط�اع كهرباء الكرخ نحن محلة ٨٥١ 
ح�ي الرس�الة األوىل أنقط�ع التي�ار الكهربائي منذ اس�بوع 
نتيجة انقطاع االس�اك بعد املراجعة تبني عدم وجود اس�اك 
يف الدائ�رة تم رشاء اس�اك من قبل اهل املحل�ة واباغ الدائرة 
املوضف املختص يرفض الربط اال تجلب املحلة اس�اك اخرى 
بحج�ة ربطها من جهة اخرى علما ان كوادر الوزارة هي من 

ربطت الربط السابق اغيثونا

                                                            * احمد عبد

السآلم عليكم ورحمة الله وبركاته 
نح�ن  عقود_وزارة_الكهرب�اء  األجراء_القدم�اء 
مضت عى خدمتنا أكثر من ١٤ عام والبالغ عددنا 
) ٨7٤3 ( ش�اباً يعانون من الظلم والفساد  .. ١٤ 
عام لم نثبت عى املاك الدائم  .. سنة كاملة بدون 
روات�ب ! .. قدمنا ش�هداء 2١0 ش�هيداً بصعقات 
كهربائية اثناء العم�ل .. عملنا يف وزارة الكهرباء 

شباباً  واالن نحن شياباً ..مرو علينا الوزراء

٤ سنوات _ #كريم_وحيد
٤سنوات_ #كريم_عفتان

٤ سنوات #قاسم_الفهداوي
2 سنة _ #لؤي_الخطيب

أنصفونا بالتثبيت ع املاك الدائم
من خال الحذف واالستحداث ..

انصفونا يف #موازنة202١

                   *  شهاب احمد

السام عليكم و رحمة الله
اىل السيد امني بغداد..

التمس م�ن جنابك�م الكريم 
ان تأتي اىل الشعلة يف الشارع 
الوسطاني اصبحت  )جوبة ( 
لبي�ع و رشاء االغنام واالبقار 
و االده�ى ان  بلدية الش�علة 
االم�ر اليعنيها  صامت�ة كان 
وال  بعي�د  او  قري�ب  م�ن 
تحاس�ب اح�د يب�دو انها 

قابضة الثمن.

              *خالد كاظم

التماس

شكا عدد من املزارعني يف منطقة الشذيرية يف قضاء امليمونة 
غرب ميسان من تردي واقع التيار الكهرباء وقلة التجهيزات 

الزراعية عاوة عى غياب الرعاية الصحية يف منطقتهم. 
وقال عدد منهم إن املنطقة شهدت نزوح العديد من املزارعني 
منها وذلك بس�بب ت�ردي التي�ار الكهربائي إضاف�ة إىل عدم 
استامهم ملس�تحقاتهم الزراعية وغياب األعاف املخصصة 

للموايش واألغنام التي يمتهنون تربيتها.

الع�راق وطن الجمي�ع ويعاني 
املواطن واملسؤول من موضوع 
الط�رق ومش�اكلها وموضوع 
صيانته�ا وديمومة تلك الطرق 
.وعن�د الحدي�ث عنه�ا يف�رس 
وضعه�ا باس�باب ال ترتقي إىل 
الواقعي�ه واحيانا إىل الش�ك يف 

النوايا. 
االس�باب الحقيقية هو ارتقاء 
نوعي�ة وحج�م امل�رور وع�دم 
العاملي�ه  االتجاه�ات  مواكب�ة 
يف املعالج�ات وه�ذه املعالجات 
ننظ�ر له�ا وكانم�ا ه�ي م�ن 

والتقني�ات  التكنولوجي�ات 
املعقده .

علمي�ه  اف�اق  فيه�ا  صحي�ح 
وعملية ولكنه�ا ضمن املمكن.

الطموح�ات  ع�ن  اتح�دث  ال 
ولكني اتحدث بواقعيه بمتابعه 
طويل�ه  لس�نوات  مس�تمرة 
وتقنياته�ا  ارساره�ا  عرف�ت 
وج�دت  تنفيذه�ا  يف  ودخل�ت 
أن الع�راق يف�رض أن يك�ون 
موطنهااالسايس لتوفر موادها 
تتج�اوز٩0./.  بنس�به  االوليه 
وتقنياته�ا غر مكلفه .لم يكن 

ه�ديف االس�تفاده ولك�ن ه�و 
ش�غف علمي واستوعبتها وان 
شاء الله سادخلها بامكانياتي 
ب�ل  الع�راق  إىل  املتواضع�ه 
ادخلته�ا ولكن ع�ى امكانيتي 
ال  ودعمه�ا  زم�ن  اىل  تحت�اج 
يحتاج اىل تكاليف ولكن تحتاج 
اىل تنس�يق حكومي وموافقات 
صاحية كونه�ا نظام متكامل 
وليست مفرده وتفتح مجاالت 

واسعه لخدمة العراق.

                * خالد عبد

شكاوى الكهرباء لم تستجب 

تمكنت ش�عبة االس�تجابة للط�وارئ يف رشكة 
النفط م�ن مكافحة تلوث بحري )بقعة زيتية( 

يف مياه ميناء البرصة. 
وق�ال مص�در يف الرشك�ة إن ذل�ك التل�وث غر 
معلوم املص�در، مرجحا أن يكون نفط خام من 
إحدى الناق�ات النفطية بمين�اء البرصة داخل 
القطاعات، مشرا إىل أن كوادرهم ومنذ الصباح 
الباكر قامت بمكافحته والحيلولة دون انتشاره 
بواسطة الس�احبة ذو الفقار، واس�تمر العمل 
عى التخلص من ذلك التلوث ما يقارب الخمس 

ساعات.

ه�ل بلديه املنصور والبلدي�ات االخرى تعلم  ان 
موظفيها يغضون النظر عن البناء غر االصويل 

وبدون اجازات بناء مقابل مبالغ ماليه.
و ه�ل تعلم امانه بغداد ان االحي�اء التي كانت 
مصمم�ه ملس�احات دور معين�ة وع�دد م�ن 
الس�كان اصبحت هذه االحياء عب�ارة عن دور 
بمس�احة تص�ل يف بعض االوقات اىل خمس�ني 

مر مربع.
التحتي�ة  البني�ه  ان  املس�ؤولني  يعل�م  و ه�ل 
التتحمل الن الكهرباء واملاء واملجاري محسوب 

عى الكثافة السكانية.

                  * صاحب العساف

والربمج�ه  القط�ع  ع�ى  العامل�ني 
يتاعبون بالقطع مقابل مبالغ ضخمه 
م�ن قبل اصح�اب املعام�ل والبحرات 
وحق�ول الدواج�ن.. وع�ى صعيد حق 
املواطن فانه يج�ب – العدالة املتناهية 
يف التطبيق ليشمل املشركني كافة عى 

حد سواء.
– االنضب�اط والوع�ي والنزاهة يف أداء 
القائم�ني ع�ى تنفي�ذ الربنام�ج م�ن 
موظف�ي املحط�ات الثانوي�ة املغذي�ة 

ومراكز السيطرة والتشغيل.

                        * عيل الامي

السام عليكم..
لق�د انقطعت الكهرباء يف منطقتنا من�ذ اربعة ايام .. وضعنا يف 

غاية السوء .. فنحن با ماء النه ال ياتي اال باملاطور 
.. منطقتنا الغدير 702 زقاق ١٨..وضعنا اصبح تعبان جدا .. 

                                             * يارس الزبيدي

مسؤول الشكاوي
السام عليكم..

مس�ؤول  الس�يطرة يف فلكة ٨3  ليس لديه  هاتف ش�كاوي وال 

حساب رسمي حاله حال الكثر من املسؤولني .      

                                             * ثائر السعيدي

مخاطر التلوث البحري 
في ميناء البصرة

دعا اتحاد الجمعيات الفاحية يف محافظة ميسان، 
املؤسس�ات املعني�ة اىل دع�م املزارع�ني وصي�ادي 
األس�ماك يف اهوار ام نعاج والحويزة والتي تشهد يف 
الوقت راهن وفرة مائية وانتعاش للثروة الس�مكية 
الت�ي تحت�اج اىل حمايته�ا والحف�اظ ع�ى عملية 

تكاثرها.
وقال رئي�س االتحاد كريم حطاب للمربد إن االهوار 
تشهد كذلك اقبال العديد من االهايل بهدف السياحة 
واالس�تجمام خصوصا بعد ان اضفت الوفرة املائية 
صورا للطبيعة الخابة التي اعتربها بعض الس�واح 
بدائية ولم تستثمر بش�كل جيد من قبل املؤسسات 

املعنية.

مطالبات بزيادة التخصيصات المالية إلقامة المشاريع اإلستراتيجية في الديوانية

دعوات لدعم المزارعين وصيادي االسماك

طال�ب محافظ الديواني�ة، زهر عيل 
الش�عان، الحكومة االتحادية بزيادة 
التخصيصات املالية إلقامة املشاريع 
اإلسراتيجية والتنموية يف الديوانية، 
 202١ الع�ام  بموازن�ة  وإنصافه�ا 
األخرى.وق�ال  باملحافظ�ات  أس�وة 
الش�عان يف بي�ان تلق�ت ) املراقب و 
الناس ( نس�خة منه خ�ال حضوره 
اجتم�اع الهيئ�ة العليا للتنس�يق بني 
املحافظ�ات برئاس�ة رئي�س مجلس 

الوزراء  وحضور ع�دد من الوزراء 
واملحافظ�ني، ان�ه تم�ت مناقش�ة 
عدد م�ن القضايا وامللف�ات املهمة 
مع رئي�س ال�وزراء ، والتي تخص 
اس�تكمال  أبرزه�ا  املحافظ�ة 
مرشوع مج�اري الديوانية الكبر، 
وتخصيص مبال�غ إضافية إلقامة 
مش�اريع البنى التحتية، باإلضافة 
مش�اريع  بانج�از  اإلرساع  إىل 

الوزارات املتلكئة.

 منطقة الشذيرية
تعاني من الكهرباء المتردية

الطرق ومشاكلها وموضوع صيانتها
اعيدوا الينا الكهرباء

اعادكم اهلل الى جادة الصواب

مناشدة

تالعب آثم بالقطع و البرمجة

اغيثونا

بعد شكاوى لمواطني المنطقة إ
انشاء جسري عبور حديديين في ناحية النشوة

يف منطقة )س�بع ابكار( منذ اس�بوع مقط�وع )الفيز (وال يوجد 
كهرباء بالكيزر .. يف هذه االيام شديدة الربودة .

                                               * سها محمد

اعزائ�ي مس�ؤويل كهرباء الزعفراني�ة .. لقد اخذت�م  املحولة من 
محلتنا )محلة ٩70 زقاق ٩( ومنذ شهرين الناس بدون كهرباء .. 

من يقبل بهذا الظلم .             * سامي سعد

ملاذا تركتم شارع فلسطني 
الخدمي بدون تبليط بعد 
ان قمتم بكشط الشارع 
وتركه ع�ى حاله لفرة 

مايقارب السبع سنوات

محولة منقولة

تماس كهربائي
السام عليكم

نحن اهايل منطقة االعام محلة ٨3٩ 
زقاق ١٤ نعاني من الكهرباء الوطنية 
حيث ال تأتينا الكهرباء يف اليوم اال 3 
س�اعات فقط بسبب املس�ؤلني عن 
تزوي�د منطقتنا بالكهرب�اء واعطاء 
حصتن�ا اىل مناط�ق أخ�رى مقاب�ل 

الرشاوي واملحسوبيات .

                     * زهور طارق

الرشاوي والمحسوبيات

تصف�ر الخريج�ني القدام�ى بالتعي�ني 
والركي�ز ع�ى االعم�ار 30 عام�ا وأكثر 
ووضع صيغة للتعي�ني املبارش لهم دون 
قيد أو رشط بارسع وقت كون أعمارهم 
ال تتحمل االنتظار خصوصا بعد تخفيض 
س�ن التقاعد فمت�ى يتعني؟ومتى يخدم 

بوظيفتة؟حتى يحصل عى التقاعد
# انصفوا- الخريجني القدامى بالتعيني.

                     * مريان يوسف

السام عليكم و رحمة الله 
و بركاته

السيد امني بغداد املحرم

انق�ذو محل�ة ٤2٤ الش�ارع 
اصبح  الس�كني  العري�ض 
والذب�ح  صناع�ي  ح�ي 
العش�وائي وانتش�ار دماء 

االبق�ار وباقي املوايش ام�ام انضار 
االطف�ال وكذال�ك التجاوز عى ش�بكات 

املاء الصالح للرشب من قبل محات غس�ل 
الس�يارات املنترشة ضم�ن املحل�ة املذكورة 
وكث�رة الحفرو املطب�ات وانتش�ار النفايات 
كل هذا امام انضارومس�اعدة بلدية الش�علة 
مقاب�ل يش معل�وم للق�ايص والدان�ي انقذو 

املحلة انقذو املحل�ة ان كنتم صادقني النحتاج 
اىل اع�ام نحت�اج اىل عمل يريض الل�ه واملواطن 
مقاب�ل رواتبك�م الكب�رة كف�ى فس�اد الدوائر 

البلدية.

                                 *كريم الكعبي

مطلب جماهيري

انقذوا  محلة »٤٢٤«

 * احمد حسن

مجرد سؤال

امان�ة بغداد انتبهوا لبغداد النها رجعت ١00 س�نة 
اىل لوراء  يعني هل من الصعوبة عليكم ان تش�غلوا 
عم�ال بعقود وتش�رون فق�ط صب�غ وتخططوا 
الش�وارع وتصبغوا االرصفه بش�كل مستمر . هل 
م�ن الصعوب�ة  عليك�م  ان تختاروا كل س�نه عى 

االقل ١0 ش�وارع بالعاصم�ه يف مناطق مختلفه و 
تجعلوها نموذجيه أم هل من الصعوبة  ان تبدلون 
ج�رس املش�اة ايل باب مستش�فى الرم�وك لجرس 

كهربائي مربد للمرىض.. 

           * املهندس محمد كريم

هل تعلم ؟

شوارع نموذجية

) 87٤3 ( شابًا يعانون من الظلم والفساد 

انتعاش السياحة باهوار ميسان

أطلق ناش�طون يف محافظ�ة املثنى، حملة 
لتحذي�ر س�كان ومرت�ادي مناط�ق البادية 
ملن�ع االقراب من األماك�ن التي تنترش فيها 

املخلفات الحربية.
وقال ع�دد منه�م للمرب�د إن الحمل�ة التي 
ب�دأت يف مواقع التواص�ل االجتماعي تهدف 
للتحذي�ر م�ن املخلف�ات الحربي�ة بمختلف 
أنواعها الس�يما مع زيادة عدد األش�خاص 

املتواجدين يف البادية.
وأشار إىل أن الحملة تتضمن أيضا تحديد تلك 
املناطق وذكر أسمائها كمناطق خرض املاي 
وقرب خط نق�ل النفط واألش�باك ومحيط 

بصية والعوجة وغرها من املناطق.

في المثنى .. حملة للتحذير من مناطق 
تنتشر فيها المخلفات الحربية



أن  ع�ن  جدي�دة،  دراس�ة  كش�فت 
الكيميائي�ة  امل�واد  م�ن  االنبعاث�ات 
يف  املس�تخدمة  ل�أوزون  املدم�رة 
الثالجات والع�زل والصناعة تراجعت 
برسع�ة بع�د ارتف�اع ح�اد يف ع�ام 
2018، حي�ث فحص فري�ق دويل من 
العلماء، بما يف ذلك جامعة بريستول، 
البيانات املتعلقة بمس�تويات الغالف 
الج�وي للم�ادة الكيميائي�ة ووجدوا 

انخف����اًضا كبريًا يف االنبعاثات.
وأظهرت دراس�تان ُنرشت�ا يف دورية 
انبعاث�ات  مس�تويات  أن   ،Nature
مركب�ات الكربون الكلوري�ة فلورية 
واح�دة  وه�ي   ،»11-CFC  «  11-
م�ن العدي�د م�ن امل�واد الكيميائي�ة 
التي تس�تخدم ع�ى نطاق واس�ع يف 
الثالج�ات، ترتاج�ع يف جمي�ع أنحاء 
العال�م، مم�ا يعط�ي األم�ل يف جهود 

استعادة األوزون. 

ويق�ول العلماء، إن هذا يأتي بعد أقل 
م�ن عام�ن من الكش�ف ع�ن عودة 
ظهور املادة الكيميائية، حيث أوضح 

الدكت�ور لوك ويس�رتن، م�ن جامعة 
بريس�تول، إن�ه إذا ظل�ت االنبعاثات 
عن�د املس�تويات األعى، فق�د يكون 
هناك تأخري، ربما لسنوات عديدة، يف 

استعادة األوزون.
وكان تم حظر إنتاج CFC-11 عاملًيا 
يف ع�ام 2010 كجزء م�ن بروتوكول 
نص�ت  معاه�دة  وه�ي  مونرتي�ال، 
ع�ى التخل�ص التدريج�ي م�ن املواد 

املستنفدة لأوزون.
كم�ا أنه م�ن املف�رتض أن تنخفض 
انبعاث�ات امل�ادة الكيميائي�ة من تلك 
النقط�ة، لك�ن يف ع�ام 2018 الحظ 

قف�زة  العلم�اء 
 2014 ع�ام  عن 
مم�ا  ت�قريًب�ا 
أث����ار القل�ق 
م�ن اس�تئناف 

اإلنتاج.
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قدمت رشكة فيف�و vivo براءة اخرتاع لهاتف جديد 
قاب�ل للطي، حيث يعد الجه�از الجديد أحدث حلول 
الرشكة الصينية للمنافسة يف مجال األجهزة القابلة 
للط�ي، إذ تق�دم رشكات تصني�ع الهوات�ف الذكية 
حل�وال مختلفة للمنافس�ة بقوة يف س�وق األجهزة 

املستقبلية بتقنيات شاشات مطوية مختلفة.
وبحسب ما ذكره موقع »gsmarena« التقني، تأتي 
براءة االخرتاع من رشكة فيفو لتصميم هاتف قابل 
للط�ي يحاكي إص�دار نظريتها موتوروال واملس�مى 
Motorola StarTAC العك�ي، والذي يضم مفصلة 
خارجي�ة يف األس�فل وشاش�ة ممت�دة إىل اللوح�ة 

الخلفية.
ورصدت ب�راءة اخرتاع فيفو الجدي�دة ضمن قوائم 
 ،CNIPA اإلدارة الوطني�ة الصينية للملكية الفكرية
مع رسومات تظهر تصميم الهاتف الجديد من جميع 

الجوانب.
كش�����فت  و

ر  لص����و ا
امل���رافق�ة 
لب�����راءة 
عن  االخرتاع 

فيفو  خط�ط 
خمس  لوض�ع 

ع�ى  كام�ريات 
الخلف�ي  الج�زء 

هاتفها  م�����ن 
للطي،  القاب����ل 

يف  س�تظهر  والت�ي 
ش�كل حر )X( داخل 

إعداد مربع، إىل جانب 
فالش LED وهو عبارة 

ع�ن رشيط صغ�ري عى 
الجانب األيمن مثل هاتف 

.Pro vivo X50
وال يعن�ي الحص�ول ع�ى 

براءة اخ�رتاع لهذا التصميم 
غ�ري الع�ادي لهات�ف قاب�ل 

فيف�و  رشك�ة  أن  للط�ي، 
الجه�از قريبا  تخطط إلطالق 

لالستخدام التجاري.

براءة اختراع لهاتف »فيفو« الخارق.. 
قابل للطي للخارج ومزود بـ 5 كاميرات

ماهو سبب إصابة 
البرق ألماكن معينة؟

تخط�ط رشكة توي�رت يف األس�بوع املقبل إلضافة 
تس�ميات لتحدي�د املزيد م�ن الحس�ابات التابعة 
للدول�ة، بما يف ذلك الحس�ابات الش�خصية لقادة 
العال�م، وذلك يف س�بيل من�ح املس�تخدمن املزيد 
من الس�ياق بش�أن املحادثات الجيوسياسية عرب 

املنصة.
وتأت�ي هذه الخط�وة يف الوقت ال�ذي يخضع فيه 
نهج تويرت تجاه الش�خصيات الب�ارزة والحكومة 

للتدقي�ق بع�د الحظ�ر الب�ارز لحس�اب الرئي�س 
وان�دالع  ترام�ب(  )دونال�د  الس�ابق  األمريك�ي 

العواصف السياسية يف ميانمار والهند.
ويف شهر أغسطس، قالت تويرت: إنها تبدأ بتسمية 
حس�ابات وس�ائل اإلع�الم التابعة للدول�ة، مثل: 
س�بوتنيك الروس�ية وش�ينخوا الصينية، وبعض 
لأعض�اء  الرئيس�ين  الحكومي�ن  املس�ؤولن 
الخمس�ة الدائم�ن يف مجلس األم�ن التابع لأمم 

املتحدة: الصن وفرنس�ا وروسيا واململكة املتحدة 
والواليات املتحدة.

وقال�ت املنصة يف تدوينة: إنها توس�ع تس�مياتها 
لتش�مل كبار املس�ؤولن الحكومين واملؤسسات 
م�ن دول مجموعة الس�بع وأغلبية البل�دان التي 
حددت فيه�ا تويرت ما تعتربه عملي�ات معلومات 

مرتبطة بالدولة.
وذك�رت نماذج التس�ميات التي ش�اركتها تويرت 

مؤسس�ة حكومية أمريكية أو مس�ؤول حكومي 
أمريكي.

ورًدا ع�ى س�ؤال ح�ول كيفي�ة تحدي�د توي�رت 
للتسميات الحكومية يف مواقف مثل ميانمار حيث 
استوىل الجيش حديًثا عى السلطة يف انقالب، قال 
مدي�ر السياس�ة العام�ة العاملية يف توي�رت، )نيك 
بيكلز( Nick Pickles: إن الرشكة لم تسمي الدول 

التي كانت الحكومة فيها محل خالف.

تويتر تخطط لتسمية الحسابات الشخصية لرؤساء الدول

أندرويد على وشك تغييرات في واجهة المستخدم وميزات خصوصية جديدة

أستراليا تقدم تشريعات اللزام مواقع التواصل على دفع أموال للناشرين مقابل محتواهم

دراسة تكشف انخفاض االنبعاثات العالمية للمادة 
الكيميائية المدمرة لألوزون

ساعة ذكية من فيسبوك تركز على الصحة

م�ن املتوقع أن تكش�ف جوجل 
اإلص�دار   -  12 أندروي�د  ع�ن 
تش�غيل  نظ�ام  م�ن  الجدي�د 
األجه�زة املحمولة يف وقت الحق 
من هذا العام، لكن قبل اإلصدار، 
ظه�رت الوثائ�ق املزعومة التي 
تلخص مي�زات أندرويد 12 عى 
اإلنرتنت، حي�ث ظهرت لقطات 
يف  التغي�ريات  تلخ�ص  شاش�ة 

نظام التشغيل أندرويد القادم.
الهندي،   TOI وبحس�ب موق�ع 
ففي لقطات الشاش�ة املزعومة 
الت�ي تمت مش�اركتها يف تقرير 
بواس�طة مطوري XDA، يمكن 
للمرء أن يرى لوحة إش�عارات 
جدي�دة بزوايا أكث�ر وضوًحا، 
وُيزعم أن أندرويد 12 سيزيل 
الخلفية الش�فافة من لوحة 

اإلشعارات بخلفية معتمة.
كما ُتظهر لقطة الشاشة 
أيًض�ا أنه يمك�ن تقليل 
اإلعدادات  لوح�����ة 
الرسيع�ة م�ن 6 إىل 
4، مما يتيح زيادة 
و  الرموز،  حجم 
تبديل  أيًضا  تم 
ض���ع  ا مو
لتاري����خ  ا
 . عة لس�ا وا

تكش�ف لقطات الشاش�ة أيًضا 
عن إضافة مؤرشات خصوصية 
جديدة يف الزاوية العلوية اليمنى.
وع�ى صعي�د الخصوصي�ة، قد 
ُيعلم أندرويد 12 املستخدم متى 
سيستخدم التطبيق الكامريا أو 
امليكروف�ون، وق�د ي�ؤدى النقر 
ف�وق رم�ز التنبيه إىل الكش�ف 

بالضبط عن اسم التطبيق الذي 
يس�تخدم الكامريا/ امليكروفون 
دون إذن، وباإلضاف�ة إىل ذل�ك، 
 Google م�ن املتوق�ع أن تق�وم
بتغي�ري إع�دادات الخصوصي�ة 

باستخدام أندرويد 12.
وقد يأتي نظام التشغيل الجديد 
م�زوًدا بمفاتي�ح تبديل لتعطيل 

الكامريا وكتم صوت امليكروفون 
تماًما م�ع الوص�ول إىل املوقع، 
وتخط�ط جوجل أيًض�ا لتجديد 
األدوات باس�تخدام أندرويد 12، 
وق�د تضي�ف أداة »املحادث�ات« 
لتس�ليط الض�وء عى الرس�ائل 
األخ�رية أو املكامل�ات الفائتة أو 

حاالت النشاط.

تبن�ي رشكة فيس�بوك س�اعة ذكي�ة كجزء من 
جهودها املس�تمرة يف مجال األجهزة، وذلك وفًقا 

.The Information لتقرير جديد صادر عن
وُيقال إن »الجهاز عبارة عن س�اعة ذكية تعمل 
بنظ�ام أندرويد، وذلك بالرغم م�ن أن التقرير ال 
يذكر ما إذا كانت فيس�بوك تنوي تشغيل الجهاز 

بنظام Wear OS من جوجل«.
ويوض�ح التقري�ر أن فيس�بوك تعمل ع�ى بناء 
نظام تش�غيل خاص به�ا لأجهزة وأن النس�خ 
املس�تقبلية للجهاز القابل لالرتداء قد تعمل بدالً 

من ذلك عى تشغيل هذا النظام.
املراس�لة  مي�زات  الذكي�ة  الس�اعة  وتتضم�ن 
والصح�ة واللياق�ة البدني�ة، وتخط�ط عمالقة 
التواصل االجتماعي لب�دء بيعها العام املقبل، يف 
خطوة من شأنها أن تش�ري إىل دخولها إىل سوق 

تهيمن عليه حالًيا آبل وهواوي.
وتعمل الساعة الذكية من فيسبوك عرب االتصال 
الخلوي، مما يتيح للمس�تخدمن إرسال رسائل 
م�ن خالل خدماتها وأيًض�ا االتصال بخدمات أو 
أجه�زة رشكات الصح�ة واللياق�ة البدنية، مثل 

.Peloton Interactive
 Ray-Ban وتعمل فيس�بوك أيًضا عى نظ�ارات

الذكي�ة ذات العالم�ات التجارية ليتم 
طرحها يف وقت الحق من هذا العام.
وتنضم الس�اعة الذكية إىل نظارات 
م�ن   Oculus االف�رتايض  الواق�ع 

الدردش�ة  وأجه�زة  فيس�بوك 
م�ن  كج�زء   Portal املرئي�ة 
النظام البيئي لأجهزة املتنامي 

للشبكة االجتماعية.
منفصل�ة  مب�ادرة  وهن�اك 

ألبح�اث الواقع املعزز ُتعرف باس�م 
م�ن  ج�زء  وه�ي   ،Project Aria
املعزز األوسع  الواقع  استكشافات 
للرشك�ة، الت�ي تعم�ل عليه�ا منذ 

بعض الوقت اآلن.
ويش�ار إىل أن طموح�ات األجهزة للش�بكة 

االجتماعية العمالقة ليست رسية، حيث تضم 
الرشكة أكثر من 6000 موظف يعملون يف العديد 
من مش�اريع الواقع املع�زز واالفرتايض وكجزء 
م�ن أقس�ام األجه�زة الحالية، مث�ل: Oculus و 
Portal، باإلضاف�ة إىل املبادرات التجريبية ضمن 
قس�م Facebook Reality Labs، حسبما أفادت 

بلومربغ الشهر املايض.

فلكيون يحددون أبعد جسم فضائي ُيعثر عليه في نظامنا الشمسي

ميزة جديدة تسهل عرض مزيد من الروابط ذات الصلة ببحث »غوغل«

حدد علماء الفلك أبعد جس�م 
فضائي ُيعثر عليه يف نظامنا 
لق�ب  وأعط�ي  الش�مي، 
»Farfarout«، ويصن�ف عى 

أنه يشبه الكوكب.
وه�ذا يعن�ي أنه صغ�ري جدا 
بحيث ال يمكن اعتباره كوكبا 
أو كوكب�ا قزم�ا، ولكن�ه م�ا 
ي�زال كتلة صغرية تدور حول 

شمسنا.
وس�ابقا، اعتقد علماء الفلك 
أن بلوت�و ه�و أبع�د جس�م 
يدور حول الشمس. وبفضل 
التق�دم التكنولوج�ي، أصبح 
نظ����رة  اآلن  للعلم����اء 
أعم�ق يف الفض���اء.وُيعرف 
 ،AG37 2018 علمي�ا باس�م
ويق�ع ع�ى بع�د 
 12.4 زه����اء 
ميل  ملي����ار 
الش�مس.  من 
رن�ة،  ملقا وبا
األرض  ف�إن 
تبع�د فقط 

زهاء 93 مليون ميل.
ويبعد الكوك�ب القزم بلوتو، 

حوايل 3.7 مليار ميل.

 Farfarout وم�ع ذل�ك، ف�إن
يتح�رك أحيان�ا بالق�رب من 
الش�مس واألرض يف مس�اره 

املداري ملدة 1000 عام.
ويعني شكله املداري أن هناك 
نقط�ة كل 1000 عام يصبح 

فيه�ا أقرب إىل الش�مس، من 
كل من نبتون وبلوتو.

لذا، قد يكون الكائن األبعد يف 
نظامن�ا الش�مي، يف الوقت 
ل�ن يحتفظ  الح�ايل، ولكن�ه 

بهذا اللقب دائما.
وهن�اك كوك�ب قزم يس�مى 
Goblin، وهو حاليا أقرب إىل 
الشمس من Farfarout ولكن 
لديه القدرة عى التحرك بعيدا 

عن مساره املداري.
وق�ال الباحث ديفي�د ثولن، 
م�ن جامعة ه�اواي: “يمكن 
الديناميكي�ات  تس�اعدنا  أن 
املدارية ل��Farfarout يف فهم 
كيفية تشكل نبتون وتطوره، 
حيث م�ن املحتم�ل أن يكون 
النظ�ام  أُلق�ي يف   Farfarout
الش�مي الخارجي من خالل 
االقرتاب الشديد من نبتون يف 
املايض البعي�د. ومن املحتمل 
أن يتفاع�ل م�ع نبت�ون مرة 
أخرى ألن مداراته تس�تمر يف 

التقاطع”.

ق�ال مس�ؤول حكومي كبري، 
إن أس�رتاليا س�تقدم األسبوع 
املقبل ترشيعات إلجبار رشكتي 
غوغل وفيس�بوك، عى دفع أموال 
للنارشين واملذيعن مقابل املحتوى.
الترشي�ع  إن  غوغ�ل  تق�ول  فيم�ا 
س�يكون »غ�ري قاب�ل للتطبي�ق«، كما 
الت�ي  األوىل  الدول�ة  أس�رتاليا  س�يجعل 
تطل�ب م�ن فيس�بوك وغوغ�ل دف�ع ثمن 
املحت�وى اإلخب�اري، وق�ال أم�ن الخزان�ة 
ج�وش فرايدنربج يف بيان أرس�ل عرب الربيد 

اإللكرتون�ي: »س�ينظر الربمل�ان يف م�رشوع 
القانون من األس�بوع الذي يبدأ يف 15 شباط 

.»2021
ويمك�ن أن يدخ�ل القانون حي�ز التنفيذ هذا 
الش�هر عى الرغم من مخ�اوف غوغل، التي 
تق�ول إن القان�ون س�يجربها ع�ى س�حب 
وظيف�ة البح�ث الخاصة به�ا، وقالت رشكة 
مايكروس�وفت العمالقة للربام�ج إنها واثقة 
م�ن أن منتج البحث »بين�ج« الخاص بها قد 

يمأ الفجوة يف أسرتاليا إذا انسحبت غوغل.
وقالت لوسيندا لونجكروفت، مديرة الشؤون 

يف  لغوغ�ل  العام�ة  والسياس�ة  الحكومي�ة 
أس�رتاليا ونيوزيلن�دا، إن الرشك�ة اقرتح�ت 
تعدي�الت ع�ى تحقيق مجلس الش�يوخ لكن 
ت�م رفضه.ومع ذلك ال ت�زال الرشكة تأمل يف 

مناقشة القانون مع أعضاء الربملان.
الربي�د  ع�رب  بي�ان  يف  لونجكروف�ت  وق�ال 
اإللكرتوني: »نتطلع إىل املشاركة مع صانعي 
السياس�ات م�ن خ�الل العملي�ة الربملاني�ة 
ملعالج�ة مخاوفن�ا وتحقي�ق رم�ز يناس�ب 
الرقمي�ة  واملنص�ات  الن�ارشون   - الجمي�ع 

والرشكات واملستخدمون األسرتاليون«.

توص�ل العلماء إىل س�بب إصاب�ة الربق 
أماك�ن معين�ة ما ق�د يس�اعد يف التنبؤ 

برضبات الربق يف املستقبل.
يف ُن�رشت  الت�ي  الدراس�ة  وتدع�ي 

 ،Geophysical Research Letters
تقدي�م إجاب�ات عن »س�ؤال مل�ح« من 
خ�الل مقط�ع فيدي�و مدت�ه 10 ث�وان 
 The لرضبة ب�رق، وفقا لتقاري�ر مجلة

.Science Times
وُيظه�ر مقط�ع الفيدي�و، ع�ى الرغ�م 
م�ن أنه تم التقاطه من خالل اس�تخدام 
كام�ريا فائقة الرسع�ة، الطريق�ة التي 
تتط�ور به�ا رضب�ة الربق يف أج�زاء من 

الثانية فقط.
كب�رية،  برسع�ة  ال�ربق  ويح�دث 
وبس�بب ه�ذا، ال يمك�ن معرفة نش�أته 
بالع�ن البرشي�ة فق�ط. ونظ�را للتقدم 
التكنولوج�ي، ورسع�ان م�ا اتض�ح أن 
الربق لي�س مج�رد صاعق�ة تنتقل من 
الس�حابة إىل األرض، ع�ى الرغ�م م�ن 
انبعاث الشحنات غري املتوازنة يف كل من 

األرض والسحب.
وتشري الدراسة إىل مواقع األرض املحددة 
للظاه�رة الطبيعية عى أنه�ا “الفتات” 
تتضم�ن أعم�دة اإلنارة واألش�جار التي 

تتصل ب�”قادة الربق” من السحابة.
وتكش�ف الورق�ة الجدي�دة ع�ن م�كان 
ح�دوث ارتباط ال�ربق بالضب�ط، ولكن 
ال يمك�ن تحديد املوق�ع النهائي لرضبة 

الربق عندما يبدأ يف التكون يف السماء.
يف  املش�ارك  الرئي�ي  املؤل�ف  وأوض�ح 
الدراس�ة، روب�ن جي�ان، أن عملية ربط 
الربق هي العملية الت�ي تحدد يف النهاية 
س�يصطدم  ال�ذي  الجس�م  أو  امل�كان 
بومي�ض الربق.وق�ال مؤلف�و الدراس�ة 
إنه�م تمكنوا من “وض�ع وزن أكرب وراء 
النظري�ة القائل�ة بأن ال�ربق القادم من 
س�حابة يلتقي بتيار واح�د من األرض، 
ويش�كل ارتباطا مطلق�ا ويصدر طاقة 
مكثفة عى شكل صاعقة من البالزما”، 

وذلك بحسب “دييل ستار”.

طرح تطبي�ق غوغل للبحث تع�رض الروابط 
ذات الصلة بسهولة أكرب.

فوفًق�ا لتقري�ر صادر ع�ن 9to5 غوغل، تم 
طرح هذه امليزة يف اإلصدار التجريبي 12.4 
للتطبي�ق، حيث س�يتمكن املس�تخدمون 
م�ن التمري�ر رسيًعا ألعى ع�ى الرشيط 

السفيل بعالمة تمرير جديدة.
وتحمل عالمة التبويب التي يتم فتحها 
عنوان »عرض األشخاص أيًضا« وبها 
ش�عار غوغ�ل يف األع�ى، وىف عالم�ة 
التبويب هذه، سيتمكن املستخدمون 

من رؤي�ة موجز باملق�االت ومقاط�ع الفيديو 
املتعلق�ة بالراب�ط اكتش�اف أو البح�ث ال�ذي 
فتحوه بالفعل، ويضيف التقرير أن هذا يتضمن 
بطاق�ات كامل�ة الع�رض ضعيف�ة مث�ل الرف 

الدائري.
وىف وقت س�ابق من هذا الشهر، طرحت غوغل 
للمس�تخدمن  تتي�ح   Axe ل��  مي�زة جدي�دة 
الحص�ول عى مزيد م�ن املعلومات حول موقع 
الوي�ب الذي هم عى وش�ك فتح�ه، وكجزء من 
هذه املعلومات، س�تعرض غوغ�ل وصًفا ملوقع 
الويب م�ن ويكيبيدي�ا، وىف حالة ع�دم احتواء 

موق�ع الويب ع�ى وصف ل�� ويكيبيديا، تقول 
غوغ�ل إن�ه س�يعرض للمس�تخدمن س�ياًقا 
إضافًي�ا قد يكون متاًحا، مثل عندما قام غوغل 

بفهرسة املوقع ألول مرة.
وقال�ت الرشكة:«بج�وار معظ�م النتائ�ج عى 
غوغل، س�تبدأ يف رؤية رمز قائمة يمكنك النقر 
علي�ه ملعرفة املزيد ح�ول النتيجة أو امليزة ومن 
أين تأت�ى املعلومات. مع هذا الس�ياق اإلضايف، 
يمكنك اتخاذ قرار أكثر اس�تنارة بشأن املواقع 
التي قد ترغ�ب يف زيارتها وما هي النتائج التي 

ستكون أكثر فائدة بالنسبة لك«.



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

مواقيت ال�صالة

قال رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: »أال أدلكم عىل 
سالح ينجيكم من أعدائكم، ويدّر أرزاقكم؟ قالوا: بىل،
قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سالح المؤمن الدعاء«
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رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

   صناعة تنور الطين جزء أصيل من التراث الشعبي 

news

سجلت عمليات توصيل الطعام واملشرتيات اليومية ارتفاعاً كبرياً يف بلدان كثرية 
يواجه سكانها قيوداً عىل التنقالت بسبب فريوس »كورونا«، مع إعالن املنصات 

العاملة يف القطاع مليارات الطلبيات يف 2020.
وأعلنت »أوبر« تكبّدها خسائر فادحة يف 2020 عن مجمل أنشطتها، ولكنها لفتت 
إىل أن خدمتها لتوصيل الطعام »أوبر إيتس« شهدت نمواً بنسبة 224% يف العالم يف 
الربع الرابع من العام وحده.وأكد رئيس املجموعة دارا خرسوشاهي »نبقي ثقتنا 

بإمكان أن يصبح قسمنا الخاص بخدمات التوصيل مربحاً يف 2021«.
ويف ظل الرضبة القوية التي سددتها الجائحة عىل خدمات األجرة، رّكزت »أوبر« 
السنة املاضية نشاطها عىل توصيل الطعام من خالل رشاء تطبيق »بوستمايتس« 
لتوصيل الطعام بهدف تعزيز حضورها يف القطاع عرب توسيع خياراتها عىل صعيد 
املطاعم.أما خدمة »دليفرو« الربيطانية، إحدى أبرز الرشكات املنافسة لـ»أوبر« 
يف مجال توصيل الطعام، فلم تعلن بعد أرقامها لعام 2020، ولكنها كشفت أخرياً 
تسجيل نمو يف املبيعات وتحقيق ربحية ألكثر من ستة أشهر بعدما ازداد االعتماد 

عىل خدمات التوصيل بسبب القيود عىل التنقالت.

حققـت لعبـة الفيديـو »غراند ثيفـت أوتو يف« 
مبيعـات لـ 20 مليون وحدة يف 2020، مما رفع 
مجموع قيمة املبيعات إىل 140 مليون دوالر منذ 
إطالقها األويل يف 2013. وجاء ذلك وفقاً لألرقام 
التـي نرشتها تقاريـر أرباح رشكـو »تيك تو«، 
كمـا ذكر موقع »يس إن بـي يس«.وبعد ثمانية 
أعوام عىل إطالقها تقريبـاً، تحقق أضخم لعبة 
فيديـو »غراند ثيفـت أوتو يف« أفضـل املبيعات 
عـىل اإلطالق، كما قال املديـر التنفيذي للرشكة 
شـرتاوس زيلنيك، يف حديث تلفزيوني مع جيم 
كرامـري مؤخـراً. وأشـار زيلنيـك إىل أن صناعة 
ألعاب الفيديو تماماً كما نمو أعداد املشـرتكني 
يف اشـرتاكات بـث الفيديوهـات قد اسـتفادت 
مـن املسـتهلكني الباحثني عن املزيـد من املتعة 

املنزلية يف خضم الجائحة.

قيود »كورونا«
 تدعم خدمات توصيل الطعام

لعبة تحقق
 140 مليون دوالر !

االحد  14  شباط  2021   العدد  2524  السنة الحادية عشرة

يوجد يف املوروث الشعبي العراقي الكثري من 
املشاهد الحية والعالمات التي تدل عىل عراقة 
هذا البلد،ومـن تلك املوروثات انتشـار املهن 
والحـرف  التي تعـد جزءا اصيال مـن الرتاث 
الشـعبي العراقـي الذي يعـود تاريخه آلالف 
السـنني ،واحدى أبـرز الصناعات الشـعبية 
التـي عرفـت يف وادي الرافديـن تنـور الطني 
التي انتقلت اىل البلدان االخرى خالل مسـرية 
التاريخ وتتابع الحضارات ،وبحسب االبحاث 
فأن مدينة املوصـل كانت أقدم مدينة عرفت 
صناعـة التنور ،حيـث مازالت آثار السـوق 

الخاصة بهذه املهنة قائمة حتى اليوم .
وعىل الرغـم من التقـدم التكنولوجي ،اال ان 
مهنـة صناعة تنـور الطـني مازالت تحتفظ 
بمكانتهـا ومـازال بعـض النـاس يزاولونها 
كحرفـة فنية تراثيـة ومصـدرا للرزق،حيث 
تنتـرش يف مختلف املدن العراقيـة وترتكز  يف 
املناطـق الريفيـة منها،التي مازال سـكانها 
يفضلـون اسـتخدام التنـور  عـىل االفـران 
الحديثـة ذلـك ملـا يعطيـه التنور مـن نكهة 
خاصـة بالخبز والتي تتأثر بنوعية الخشـب 
املسـتخدم يف إيقاده.وطريقـة عمـل التنور 
الطينـي تبدأ بجلب نوع مـن الطني من بحر 
النجـف الذي يحتـوي عىل نسـبة عالية من 
النقاء ويميل لونه اىل االحمر ويسـمى محليا 
طـني خاوة،ويخلـط بالـرتاب النقـي واملاء 
ويستمر بتحريكه اىل ان يصبح بقوام سميك 
ثـم البدء بعمل طبقات التنـور   الواحدة تلو 
االخرى حتى يكتمل ومن ثم يرتك يف الشمس 

ليجف وبعدها يصبح جاهزا لالستعمال.
ووفقـا للمصـادر التاريخية فأن اسـتخدام 
تنـور الطني يف العـراق يعـود اىل الحضارات 
السـومرية والبابليـة وهي مـن الحضارات 
التـي كانت تعطـي اهتمامـا ألفـران الخبز 
،حيـث كان لصناعة الفخـار وظيفة واحدة 
هـي تلبيـة احتياجـات االنسـان الـذي أخذ 

يصنـع أدواته املسـتخدمة يف الحياة اليومية 
كالتنور واالواني الفخاريـة والجرار وغريها 

من متطلبات الحياة يف حفظ االغذية.
وقد إرتبط التنور باالمثال الشـعبية املتداولة 
لدى العراقيني ترتبط جميعها بالخبز والتنور 
ومنهـا) ماينفـع الجوعـان شـجر التنانري( 
و) طلـع النور من التنـور( و) تنورك مورثة 

نـاره وخطـارك جايـب بشـارة( و) إنطي 
الخبز لخبازته لو تاكلـه نصه(،كذلك تغنى 
العديد من الشـعراء سواء بالتنور او بخبزه 
اللذيـذ ويف الريـف واملدينـة عىل حد سـواء 
تعيـش يف الذاكـرة رائحـة الخبـز وطريقة 
تجهيـزه وإعـداده بشـكل مغـر آلكليه من 
محبيـه الذيـن ينتظـرون خروجه سـاخنا 

وطازجا ،تلك الذاكرة التي تنقل املرء اىل أيام 
الحصـاد والبيادر الصفراء التي تخرج منها 
الحنطة والشـعري لتصبح خبزا بعد طحنها 
يف طاحونـة البيـت التـي تسـمى ) الرحى( 
حيث تنشـد الطاحنات ) ماتنسـمع رحاي 
بس إيدي تديـر  ..أطحن بقايا الروح موش 

أطحن شعري(.

تسعى رشكة الطريان األمريكية »يونايتد إيرالينز« إىل رشاء 200 سيارة أجرة طائرة 
غضون  يف  أمريكا  مطارات  إىل  الركاب  بالكهرباء،لنقل  تعمل 
السنوات الخمس املقبلة.وبحسب شبكة »بي بي يس« الربيطانية، 
سيارات  رشكة  يف  ستستثمر  أنها  أكدت  إيرالينز«  »يونايتد  فإن 
دوالر  مليار   1.1 بقيمة  صفقة  من  كجزء  »آرترش«  الطائرة  األجرة 
عمودي.ويُنظر  بشكل  والهبوط  اإلقالع  عىل  قادرة  طائرة  لتطوير 
الناشئة،  »آرترش«  رشكة  عىل  املوافقة  ختم  أنها  عىل  الصفقة  إىل 
بعد  األمريكية  األسهم  سوق  يف  أسهمها  ستطلق  إنها  قالت  التي 
إيرالينز«  »يونايتد  األوسط.وقالت  الرشق  صحيفة  وفق  الصفقة 
فوق  الركاب  لنقل  الطائرة  األجرة  سيارات  استخدام  تتوقع  إنها 
الطرق الرسيعة املزدحمة إىل املطارات املحورية.وتقول »آرترش« إن 
سيارات األجرة ستكون قادرة عىل الطريان ملسافة 60 ميالً )95 كم( 
برسعة 150 ميالً يف الساعة )240 كم/ ساعة(، مشرية إىل أنها يمكن 
األشخاص  فيها  يتسبب  التي  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  تخفض  أن 

املتوجهون للمطارات بالسيارات العادية إىل النصف تقريباً.

محافظة  مدن  إحدى  يف  مسؤولة  مرص  يف  السلطات  أحالت 
تسمية  يف  منصبها  استغالل  بسبب  التحقيق،  إىل  القليوبية 
مدينة  رئيس  أقاربها.وأوضح  بأسماء  املدينة  شوارع  بعض 
ذكر  ما  بحسب  أمس،  رفعت،  هشام  اللواء  شكر،  كفر 
الواقعة إىل محافظ  أنه تمت إحالة ملف  موقع »مرصاوي«، 

القليوبية الذي أحالها بدوره إىل الشؤون القانونية.
وأكد رفعت أنه اتخذ الالزم فور علمه بتسمية بعض شوارع 
املجلس.وذكر  يف  املسؤولة  وأقارب  زوج  بأسماء  املدينة 
التواصل  مواقع  يف  الواقعة  عن  أخبار  بانتشار  فوجئ  أنه 
بتسمية  أوصت  الهندسية  اإلدارة  أن  إىل  مشرياً  االجتماعي، 
للواسطة  منعاً  فيه  موجود  شخص  أقدم  باسم  الشوارع 

واملحسوبية.

نورنربج  مدينة  يف  ُمرشدة  امرأة  وضعت 
بجنوب أملانيا مولودها يف الهواء الطلق يف 
درجة حرارة تبلغ سالب 15 درجة مئوية.

املرأة  العثور عىل  تم  أنه  الرشطة  وأعلنت 
البالغة من العمر 20عاما ورشيك حياتها 
يحاوالن  وهما  الوالدة  حديث  وطفلهما 
فوق  نوم  حقيبة  داخل  أنفسهم  تدفئة 
مرتو  محطة  من  بالقرب  تهوية  شبكة 
)التوقيت  صباحا   5 الساعة  يف  أنفاق 

املحيل(.
وتم نقل املرأة والطفل إىل املستشفى عرب 

سيارة إسعاف.

سيارات طائرة لنقل الركاب إلى المطارات

واجه أب رويس يف الـ33 من عمره مفاجأة غريبة 
طفليه  دفن  وشك  عىل  كان  بينما  نوعها  من 
يف  أنه  اكتشف  حيث  الوالدة،  حديثي  التوأم 
»دميتني«  دفن  عىل  أوشك  األمر  حقيقة 
أبلغته  أن  ملفوفتني يف كفن، بعد 
الطفلني عقب  بوفاة  زوجته 
وقت  يف  له  وتبني  الوالدة، 
زوجته  حمل  أن  الحق 
ادعاء  مجرد  كان 

كاذب منذ البداية.
»داود  األب  واعتقد 
للوهلة  داودوف« 
طفليه  أن  األوىل 
أن  املمكن  من 
عىل  مازاال  يكونا 
تم  وقد  الحياة  قيد 
بالدميتني  استبدالهما 
يف  اتجار  عملية  من  كجزء 
ملوقع  وفقا  الرضع،  األطفال 
الرشطة  األب  البلد.وأبلغ  صدى 
يف  تحقيق  وُفتح  ذلك،  أعقاب  يف 
الواقعة بناًء عىل ادعائه بأن عاملني يف 
مستشفى الوالدة استبدلوا طفليه التوأم بالدمى 
قبيل جنازتهما، كما كشف عن مقطع فيديو وثق 
فيه لحظة اكتشافه وجود الدميتني بعد أن فتح 
الكفن قبيل الدفن مبارشة إللقاء نظرة 
عىل طفليه للمرة األوىل، وأثارت هذه 
الواقعة فضيحة بشأن استغالل 

األطفال يف روسيا.

ميل«  »دييل  لصحيفة  تقرير  يف  ورد  ملا  ووفًقا 
اضطرت  داودوف«  »داود  زوجة  فإن  الربيطانية، 
يف  تنجب  لم  بأنها  الخميس،  أمس  لالعرتاف، 
األساس، ولجأت إىل خدعة لف الدميتني يف كفن من 
عىل  أقدمت  إنها  اعرتافها  يف  وقالت  الجنازة،  أجل 
فعلتها ألن زوجها كان سعيًدا للغاية لسماعه خرب 

حملها ولم تستطع التوقف عن الكذب.
منطقة  محافظ  فالديمريوف«،  »فالديمري  وأفاد 
بأن  الواقعة،  شهدت  التي  الروسية  »ستافروبول« 
الزوجة خضعت لفحص طبي ثبت من خالله أنها 
لم تنجب مطلًقا، الفتًا إىل أنها أكدت يف إفادة خطية 
»فالديمريوف«  برمتها.وأضاف  للقصة  اختالقها 
سيطرة  تحت  اآلن  أصبحت  الواقعة  صاحبة  أن 
سلطات إنفاذ القانون، معربًا عن أمله يف أن يتقدم 
هؤالء الذين اتهموا أطباء مستشفى الوالدة بالخطأ 
باعتذار.وجاء يف تقرير »دييل ميل« إىل أن الزوجة، 
وتُدعى »لورا«، اعرتفت بأنها ادعت الحمل كذبًا إىل 
جانب ادعائها إنجاب طفلني توأم ووفاتهما بسبب 
رغبة زوجها الشديدة يف إنجاب أطفال، واستطردت 
أجرته  الذي  األويل  الحمل  اختبار  خطأ  ثبت  أنه 
مدى  رأت  عندما  لكنها  إيجابية،  نتيجته  وكانت 
سعادة زوجها بهذا الخرب، لم تكن ترغب يف إزعاجه 
بادعائها  أقاربهما  وعىل  عليه  الكذب  قررت  لذا 
الحمل.واستأجرت يف أعقاب ذلك شقة بالقرب من 
مستشفى الوالدة واشرتت الدميتني وأخربت زوجها 
وعائلتها بأن مولوديها توفيا بعد الوالدة، ويف اليوم 
مقربة  يف  دفنهما  يف  برغبته  زوجها  أخربها  ذاته 

عائلته بداغستان.

أب يتلقى صدمة أثناء 
دفن طفليه حديثي الوالدة .. بسبب كذب زوجته

حرف ومهن تراثية شعبية موغلة في القدم

ماجد الشويلي

يف الحلقة السابقة ذكرنا أن من جملة العنارص والخصائص التي انفردت بها الثورة 
اإلسالمية يف إيران عن سائر الثورات يف العالم ؛ أنها انبثقت وانطلقت برعاية قيادة 

علمائية ربانية ، يف زمن كان يسود فيه الصمت املطبق عىل سياسة الشاه ، 
وينئ العالم بأرسه تحت وطأة الهيمنة الرأسمالية غرباً ، واالشرتاكية رشقاً .

بنا  ، كي اليطول  الخميني )رض(  اإلمام  أريد هنا االستغراق يف مالكات ومزايا  ال 
املقام  ، ونبتعد عن الغاية املرجوة من هذه اإلثارة .

لذا سأكتفي باإلشارة إىل البعد العاملي يف شخصيته  وقيادته الفذة  التي أضفت عىل 
الثورة نفحات وجوده املبارك ، فأخذت أبعادها  األممية وتخطت األطر الضيقة التي 

كبلت والزالت تكبل كثرياً من الثورات العاملية وتحجمها.
األمر األول :-هو أن اإلمام الخميني عاِلُم ديٍن ومرجٌع إسالمٌي كبري،  فمن الطبيعي 
نظراً   ، نبيلة  دينية  بمشاعر  مواقفه  مع  ويتفاعلون  لحركته  املسلمون  ينشدَّ  أْن 
لخاصية اإلفتاء التي يتمتع بها فيجد املسلمون أنفسهم عىل اختالف بلدانهم أنها 
تعنيهم وتخصهم  ألنها تكشف لهم أحكام الرشيعة يف الوقائع واألحداث الجارية .

ففي الفرتة التي برز فيها اإلمام الخميني )رض( ملعارضة الشاه والواليات املتحدة 
وإرسائيل،  لم تكن هناك نهضة شمولية بهذا الحجم  ، ولم يكن املوقف الرشعي  

واضحاً بخصوص مواجهة االستكبار العاملي . إذ إن الحركات 
اإلسالمية)شيعية وسنية( أغلبها تنظيمات حزبية رسية دون 

تصدٍّ واضح من قبل قيادة علمائية.
وكانت جل الحركات والزعامات قومية.

 أما اإلسالمية منها؛ فهي لم تكن تحمل الوضوح والعمق الذي 
عىل  وإرسائيل  أمريكا  لسياسة  الخميني  اإلمام  فيه  تصدى 

املستوى العاملي .
عىل  يرتكز  كان  أنه  إِّما  الزعامات_  تلك  _أي  حراكها  أن  كما 
أو   ، الطاغية  بقاء  ظل  يف  محددة  إصالحات   إجراء  محاولة 
تصور  دون  )أي  الحاالت  أحسن  يف  فحسب   النظام  إسقاط 

واضح للبديل اإلسالمي الصحيح لها.
 وحتى التنظيمات التي كانت تحمل مرشوع النظام اإلسالمي 
أو   ، أهدافها  لتحقيق  الثورة  بمنهجية  تعتقد  ال  أنها  فِإّما   ،
االستكبار  لقوى  بعدائها  تجاهر  أن  استعداد  عىل  ليست  أنها 

والدخول معها يف مواجهة مبارشة .
وهذه املواجهة لقوى االستكبار العاملي بحد ذاتها  يف منهجية اإلمام الخميني كانت 
أبناء  بإيجابية من قبل  الثورة اإلسالمية والتفاعل معها  تأييد  سبباً التساع رقعة 

األمة اإلسالمية .
األمر الثاني:- هو تشخيص اإلمام الراحل الدقيق ملقتضيات التغيري الجذري يف إيران 
، ولوازم التحول صوب تفجري الثورة وصياغة النظام اإلسالمي وإقامة الحكومة 

والدولة.
تقطع  أن  شأنها  من  التي  الرشوع  نقطة  اإلمام  بتحديد  تمثل  التشخيص  هذا  إن 

مسافة األلف ميل بخطوة واحدة !!
وهي االنتصار عىل الذات ، وهزيمة النفس األمارة بالسوء والتغلب عليها

فسَد  العاِلُم  فسَد  ))إذا  الروايات   من  سيل  مضمون  من  املعنى  هذا  أدرك  وكأنه 
العاَلُم((

 فرأى )إذا صَلَح العاِلُم صلَح العاَلُم (
فعكف عىل إصالح نفسه أوالً بالنحو الذي راعى فيه كل األبعاد التي تكتنفها النفس 

البرشية وحقيقة اإلنسان، 
بدءاً من البعد الروحي واملادي ، وصوال إىل البعد الفردي واالجتماعي ، وحتى البعد 

الدنيوي واألخروي ووصل فيها ملراتب شاهقة جداً .
ُهوََّة  بعضها  يردم  التي  واملعارف  العلوم  تلك  عىل  يهيمن  أن  رضورة  أحرز  فقد 
الفلسفة، ويرفع من  ُهوََّة  العرفان  ، ويردم  الفقه  ُهوََّة  الفلسفة  تردم  بعض،كما 
.فاستقام ظل  املستكربين   السيايس يف مواجهة  والوعي  الجهاد  ؛  قيمتها جميعا 

مريديه بظل شاخصه ، وتكامل أتباعه بتكامل شخصيته .
فصار شعبه كظله ، يقوم بقيامه ،ويجلس بجلوسه ويتنفس من نفحاته .

الناس بيشء من مواجهة  الثالث:- أن اإلمام الخميني )رض( لم يكن ليأمر  األمر 
الطاغوت  حتى يأتيه هو بنفسه ويتحمل تبعاته ومسؤولياته .

كان يقول للناس إنني ذاهب ألخوض لهوات
املحطات  يف  أنه  إال  األنانية  عن  الناس  أبعد  كان  أنه  .ورغم  فاتبعوني  املواجهة 
املفصلية من حياة األمة وحينما تحتدم املواجهة مع الطاغوت تحرض عنده األنا ) 

أيها الشاه أنا سأخرجك من إيران (، )أنا من سيشكل الحكومة ( إلخ...
لكن حينما يتحقق النرص  تذوب  تلك األنا

 وتتالىش تماماً ) الفضل ليس يل وال لكم يف نجاح الثورة الفضل كله لله( أو )الله 
هو الذي حرر خرمشهر(

املعارك  الله فحينما كانت  الذي كان يحمله روح  العاملي  الفكر  الرابع:- هو  األمر 
مستعرة  يف الحرب التي فرضها صدام واالستكبار العاملي ضد الجمهورية اإلسالمية 
والقوات  للمجاهدين  بياناته  إحدى  يف  يقول  كان  ترتى  الشهداء  قوافل  وكانت 
املسلحة اإليرانية )نحن النقاتل من أجل الرتاب ، نحن نقاتل تأدية لواجبنا الرشعي(

ترشيعاتكم  التكون  أن  يجب   ( الترشيعية  السلطة  يخاطب  السيايس  امليدان  ويف 
مختصة بإيران  فحسب وإنما لإلسالم(

وفعالً أضحت الدولة الوحيدة يف العالم بأرسه التي تنص قوانينها عىل وجوب دعم 
القضية الفلسطينية ودعم املستضعفني يف كل العالم.

لهذا فإن الثورة
 اإلسالمية عالمية

الحلقة الثانية

أذهل رسم ضخم أنجز من آالف الخطوط املرسومة عىل الثلج 
السـكان بالقرب من العاصمة الفنلندية هلسنكي.وتم دمج 
األنمـاط الهندسـية املعقدة يف الثلج إلنشـاء ما يشـبه لوحة 
ضخمة تشـبه الفسيفساء رسمها متطوعون بأحذية ثلجية 
تحـت إرشاف الفنانـة املحلية جـان بيكو.يبلغ قطر الرسـم 
حوايل 160 مرتاً، وتقول وسائل اإلعالم الفنلندية إنه قد يكون 

أكرب رسم عىل الثلج تم رسمه يف الدولة االسكندنافية.
انجـزت الفنانة بيكو العمـل الفني بمسـاعدة مجموعة من 
املتطوعـني عىل مدار يومني.وتم تصميـم العمل الفني ليكون 
رسيـع الزوال، ويسـتمر فقـط إىل توقف تسـاقط الثلوج أو 

هبوب الرياح التي تمحو كل آثاره، بحسب »يورونيوز«.

فنلندية تذهل الناس
 في الرسم على الثلج

تستغل منصبها في تسمية
 الشوارع بأسماء أقاربها !

تضع مولودها في الشارع
 بدرجة سالب 15مئوية


