
الحشد الشعبي يتحّدى اإلرادة األميركية وينتصر لدماء الضحايا
»نظرة عوراء« تالحق رجال المقاومة

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
إىل  اس�تندت  خاطف�ة  عملي�ة  يف 
معلوم�ات دقيق�ة، أطاح�ت ق�وات 
الحش�د الش�عبي، بمرتكبي جريمة 
قرية الب�ودور الواقعة جنوب تكريت 
يف محافظة صالح الدين، التي نفذها 
تنظي�م »داعش« اإلجرام�ي مؤخراً، 

وخلّفت مذبحة برشية.
ونف�ذ داع�ش مذبح�ة »انتقامي�ة« 
طال�ت ثمانية أش�خاص م�ن عائلة 
واح�دة، يف قرية الب�و دور بمحافظة 
ص�الح الدين، يف جريم�ة هزّت الرأي 
العام العراقي، وفتحت سيناريوهات 
عدي�دة ع�ن ع�ودة نش�اط اإلرهاب 

بوترية متصاعدة.
وبع�د م�رور أي�ام ع�ى الجريم�ة، 
أصدر الحشد الش�عبي بياناً قال فيه 
إنه »تم تش�كيل غرف�ة عمليات من 
اللواء 35 واستخبارات  اس�تخبارات 
وأمن الحشد وبمشاركة استخبارات 
املعلوم�ات  لتحلي�ل  الداخلي�ة 
»الجه�ود  أن  مبين�ا  واإلف�ادات«، 
تكلل�ت بإلقاء القبض ع�ى املتهمني 
الرئيس�يني يف الجريم�ة حي�ث تمت 
مصادقة أقوالهم يف محكمة جنايات 

تكريت«.
وأضاف البي�ان، أن »املجرمني امللقى 
القب�ض عليه�م م�ن نف�س القرية 

وبينهم من تعاون مع داعش وشارك 
أن  إىل  مش�رياً  عن�ارصه«،  بتموي�ل 
»الجريم�ة الجبان�ة حدث�ت بس�بب 
تع�اون االه�ايل م�ع الق�وات االمنية 
والحشد الش�عبي ولكونهم رافضني 

لإلرهاب وأفكاره«. 
ووفق�اً ملعلومات أمنية فإن الجريمة 
وقع�ت منتص�ف الليل، واس�تهدفت 
3 من�ازل تع�ود ملواطن�ني يف قري�ة 
الب�و دور بمنطق�ة العوينات جنوب 

تكريت يف محافظة صالح الدين.
األمن�ي، يف  اإلع�الم  وأعلن�ت خلي�ة 
حينها مبارشة التحقيق يف مالبسات 
الجريمة التي قتلت عى إثرها، عائلة 
مكون�ة م�ن 4 أش�خاص وامرأتني، 
إىل جان�ب ش�خصني آخري�ن يف دار 

مجاورة.
الكتش�اف  األوىل  اللحظ�ات  ومن�ذ 
البشعة، ش�هدت صفحات  الجريمة 
التواص�ل  مواق�ع  ع�ى  مش�هورة 
االجتماعي، ووس�ائل إعالم معروفة 
التموي�ل والتوّجه، حملة ش�عواء يف 
محاول�ة إللص�اق تهمة تنفي�ذ تلك 

الجريمة بقوات الحشد الشعبي.
وظل الحال هكذا حت�ى أعلن تنظيم 
»داع�ش« اإلرهاب�ي مس�ؤوليته عن 
جريم�ة البو دور، ليتع�رّى الخطاب 

اإلعالمي الذي تتبن�اه جهات ممولة 
أمريكياً وخليجيا.

وأعلن�ت قي�ادة العمليات املش�ركة 
التحقيقي�ة  »اللجن�ة  أن  آن�ذاك، 
املشركة املكلفة بالتحقيق بالجريمة 
االرهابي�ة البش�عة الت�ي وقع�ت يف 

الب�و دور يف تكري�ت أعلن�ت  قري�ة 
التحقيق�ات بالحادث  ع�ن اكتم�ال 
وتوصل�ت إىل أن منفذي الجريمة هم 
عنارص من داعش اإلرهابي تس�للت 
إىل القرية بش�كل راجل«، مش�رية اىل 
أنهم »يرتدون الزي العسكري بحجة 

تفتي�ش منازل املغدوري�ن يف أطراف 
القري�ة وقام�وا بتنفي�ذ جريمته�م 
الغادرة بحق األبرياء العزل املش�هود 

لهم باملواقف الوطنية«.
وأضاف البي�ان أن »الق�وات األمنية 
حددت هوية املس�ؤول عن الجريمة 

وهو م�ن س�كنة القرية الس�ابقني 
حي�ث قام�ت العوائ�ل بط�رده م�ن 
قريته�م رفض�ا ألعمال�ه اإلرهابي�ة 
وجاء لينتقم من هؤالء األبرياء العزل 
أنه  وأبنائه�م النش�امى«، موضح�اً 
»أس�فر عن الجريمة استشهاد ستة 
أفراد م�ن عائلة واحدة ومنتس�ب يف 

رشطة صالح الدين ومحامي«.
ويف الوق�ت الراهن، ب�دت الصفحات 
والفضائي�ات ذاته�ا صامت�ة، بع�د 
إعالن الحش�د الش�عبي ع�ن اعتقال 
التغ�ايض ع�ن  إذ تعّم�دت  الجن�اة، 
نرش بيان الحش�د، يف محاولة إليهام 
ال�رأي العام وتوجي�ه التهم لفصائل 
املقاوم�ة اإلس�المية، حس�بما يرى 

مراقبون.
وتعليقاً عى ذل�ك، يقول عضو لجنة 
األمن والدفاع النيابية كاطع الركابي، 
ل�«املراقب العراقي«: »نس�تغرب من 
صمت الذين يعتربون أنفس�هم قادة 
رأي يف املجتم�ع، فض�اًل عن وس�ائل 
اإلع�الم التي تغاضت ع�ن بيان هيأة 
الحشد الش�عبي بشأن إلقاء القبض 

عى مرتكبي جريمة البو دور«.
وي�رى الركاب�ي أن »بع�ض ه�ؤالء 
س�ارعوا بكيل التهم للحشد الشعبي 
وقت وقوع الحادثة دون وجود أدلة، 

وهذا يربهن عى أن الكثري من هؤالء 
داخلي�ة  سياس�ية  أدوات  تحركه�م 
وخارجي�ة، تهدف إىل تش�ويه صورة 

الحشد«.
ول�م تنفك الواليات املتحدة عن تنفيذ 
الع�راق،  يف  “مدم�رة”  مخطط�ات 
“رجال�ه  األول  املق�ام  يف  تس�تهدف 
األوفي�اء” الذين أفش�لوا حت�ى اآلن، 
الت�ي حاكها  ع�رشات “املؤام�رات” 
الالعب األمريكي، لزعزعة االستقرار 
يف بالد ما بني النهرين، حس�بما يرى 

مراقبون وخرباء يف الشأن األمني.
وأعادت بع�ض األطراف السياس�ية 
تدوي�ر خطابه�ا “املتش�نج” تج�اه 
الحش�د الش�عبي والتحري�ض ع�ى 
مس�احات  تمس�ك  الت�ي  قطعات�ه 
واس�عة م�ن االرايض املح�ررة، بغية 
إخراجها من تلك املناطق، تماهياً مع 
الدعوات االمريكية الس�اعية إىل حله 

أو تقويض دوره.
وتستغل تلك االطراف عنوان “السالح 
املنفلت”، الستخدامه كمنطلق لنزع 
“سالح الحشد” أو الدعوة لتقويضه، 
متناس�ني أن�ه تابع ملؤسس�ة تأتمر 
بأم�ر القائد العام للقوات املس�لحة، 
وُمص�وَّت عليه�ا بموج�ب قانون يف 

الربملان العراقي.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د النائ�ب ع�ن كتل�ة صادقون 
عدن�ان الفيحان، ام�س االحد، ان 
الكت�ل النيابي�ة عازمة ع�ى إقرار 
موازنة عام ٢٠٢١ يف السبت املقبل 
،سواء حرضت الكتل الكردية ام لم 

تحرض.
 وق�ال فيح�ان يف ترصيح صحفي 
أن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
الوض�ع  ومس�تقبل  »الش�ارع 
االقتص�ادي ينتظران اقرار املوازنة 

،وان الرؤية لدى الكتل السياس�ية 
وممثليها بمجل�س النواب تختلف 

اليوم عن السابق«.

واوضح ان »قرار االكراد باملوافقة 
، ويف حال�ة  الرح�اب ب�ه  س�يتم 
ارصوا عى رفض املوازنة سنميض 
قدم�ا يف اقراره�ا من اج�ل انعاش 

االقتصاد الوطني«. 
 وتعث�رت املوازن�ة منذ اس�ابيع يف 
اروق�ة الربمل�ان، بس�بب الخالفات 
الح�ادة ب�ني االقلي�م واملركز حول 
عائ�دات النف�ط وحص�ة االقلي�م، 
فض�اًل ع�ن اس�عار رصف الدوالر 
الت�ي اصطدمت برف�ض حكومي 

منع من تغيريها يف املوازنة.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت الجبه�ة الركماني�ة، ام�س 
األح�د، ان كرك�وك ل�ن تك�ون جزءاً 
من اقليم كردس�تان، فيم�ا انتقدت 
الديمقراط�ي  الح�زب  ترصيح�ات 

الكردستاني حول ذلك.  

وق�ال رئيس الكتلة أرش�د الصالحي 
يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراقب 
العراق�ي« »نوج�ه رس�الة ش�ديدة 
الح�زب  يف  القي�ادي  اىل  اللهج�ة 
كم�ال  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
كركوك�ي الذي وص�ف كركوك بانها 

رمز كردستان«.
وأض�اف، »نقول له َكرك�وك لم ولن 
تك�ون ج�زءاً م�ن اقليم كردس�تان 
وهي َتنعم باألمن واالستقرار، أبعدوا 

كركوك عن رصاعاتكم الحزبية«.
وأردف، أن »كرك�وك مدين�ة عراقية 

بهوي�ة تركماني�ة وقدمنا تضحيات 
كب�رية م�ن أجله�ا من�ذ عرشينيات 
القرن امل�ايض، وان هذه الش�عارات 
الش�وفينية ت�رض بالش�عب الكردي 
اوالً وته�دد التعاي�ش املجتمعي بني 

ابناء كركوك«.

وأكم�ل مخاطب�ا األح�زاب الكردية، 
أن »االس�تفتاء الذي قمتم به انتهى 
لك�م  نق�ول  ولذل�ك  بفش�ل كب�ري، 
ابعدوا كركوك ع�ن رصاعاتكم فهي 
اليوم تنع�م باألمن واالم�ان بجميع 

مكوناتها«.

هل يحسم »السبت« أزمة الموازنة ؟

الجبهة التركمانية: كركوك لن تكون جزًءا من كردستان

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
قان�ون املوازن�ة أصبح م�ادة دس�مة للحمالت 
االنتخابية املبكرة لدى بعض الكتل التي تنقس�م 
اىل فئت�ني , االوىل وه�ي التي تنس�ق م�ع اإلقليم 
لكس�ب ود حكومت�ه وتأييده�ا يف االنتخاب�ات 
املقبل�ة من خالل الضغط ع�ى اللجان املختصة 
لتمرير حصة االقليم ب�دون ضمانات تقدم عى 
التزامه بتعهداته وهي نف�س الكتل التي تعرقل 

املوازن�ات يف االعوام املاضية , وأما الفئة االخرى 
م�ن الكت�ل فق�د اس�تغلت قضية ارتفاع س�عر 
رصف ال�دوالر وبدأت تم�ارس ضغوطا من أجل 
إجب�ار الحكومة ع�ى إعادة رصف�ه كما كان يف 
الس�ابق من خ�الل منابره�ا االعالمي�ة وتظهر 
نفسها بأنها راعية ملصالح الشعب وهي نفسها 
كان�ت يف فرة ما تس�تلم زمام أم�ور الدولة ولم 
تقدم ش�يئا ملموس�ا للمواطن ولم تضغط عى 

الحكوم�ة إلجباره�ا ع�ى مراجع�ة قرار س�عر 
رصف الدوالر , لكنها اس�تغلت قرب االنتخابات 
لتظه�ر تعاطفه�ا م�ع العراقي�ني , فاإلثنت�ان 
تح�اوالن تأخ�ري املوازنة ملصالحهم�ا الخاصة , 
والضحية هو املواطن البسيط وخاصة موظفي 
العق�ود واالجور الذين لم يس�تلموا رواتبهم منذ 

فرة وكذلك املقاولون واملزارعون.
واتھم�ت اللجنة املالیة النیابی�ة، عددا من الكتل 

السیاس�یة بالتنس�يق م�ع كردس�تان انتخابیا 
مقابل تمرير املوازنة.

وذك�ر عضو اللجنة ثامر ذيبان،  أن بعض الكتل 
السیاس�یة تتعمد تأخیر تمرير املوازنة لتحقیق 
أغراض انتخابیة ضیق�ة، الفتا إىل أن عدم إدراج 
املوازنة ضمن جدول أعمال جلسات الربملان أمر 

يؤسف علیه.
تفاصيل اوسع صفحة 3

كتل سياسية تستخدم ورقة »الموازنة« للّعب 
االنتخابي وتقامر على قوت المواطن

»بيع أصول الدولة« مادة ُتحرَّك بالخفاء 
لتمريرها بالموازنة 

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
يب�دو أن الكت�ل السياس�ية يف الربمل�ان غري 
ج�ادة برفع نص امل�ادة القانونية التي تجيز 
للحكومة الترصف بعق�ارات وأصول الدولة 
املالي�ة وبيعها، وه�ذا االمر برهنت�ه اإلفادة 
االخ�رية للجنة املالي�ة النيابي�ة والذي أكدت 
في�ه أن امل�ادة ل�م يت�م رفعها م�ن القانون 
الذي الزال يخضع لجدال واس�ع بني الفرقاء 

السياسيني.
ويف ترصيح مثري لالس�تغراب أكد برملانيون، 
أن امل�ادة الزالت يف القانون، مش�ريين اىل أن 
الكت�ل اكتف�ت بطرح مق�رح بإلغاءها بدال 
من الرشوع بذل�ك، محذرين م�ن »التفاف« 
تمارس�ه بع�ض الكتل ق�د ي�ؤدي اىل رفض 

املقرح القايض بإلغائها.
وكش�ف نواب يف الربمل�ان، أن امل�ادة 6٠ من 
موازن�ة ٢٠٢١ تجيز بيع أصول الدولة املالية 

ورشكاتها العامة خالل س�تة أش�هر يف ظل 
الفساد املهيمن عى قراراتها .

وتتضم�ن تل�ك امل�ادة مب�دأ خطريًا حس�ب 
الن�واب، وفيه تفري�ط بالغ بأص�ول الدولة 
اململوكة للرشكات العامة وتقرر بيعها خالل 
ستة أشهر، علما أن هذه األصول قد رصفت 
ملي�ارات  الدول�ة ع�ى تش�ييدها ع�رشات 
ال�دوالرات ولس�نني عديدة واألخط�ر يف هذه 
املادة أنها تباع يف ظروف هيمنة الفس�اد عى 
ق�رارات الدولة ما يعني أنها س�تقود لبيعها 
بأرخ�ص األثم�ان وم�ن املؤكد أن الساس�ة 
النافذي�ن وم�ن خ�الل واجهاته�م التجارية 
سيس�تحوذون عى ه�ذه األص�ول الوطنية 
، وم�ن ه�ذه امل�ادة وامل�واد الت�ي تش�ابهها 
يف قان�ون موازن�ة ٢٠٢١ تتض�ح سياس�ة 
الحكومة بالتوجه إلنه�اء ملكية الدولة لكل 
األص�ول اإلنتاجي�ة س�واء كان�ت زراعية أو 

صناعية وعرضها للبيع، حس�ب ترصيحات 
نيابي�ة س�ابقة. وح�ذر عضو لجن�ة تنفيذ 
الربنامج الحكومي والتخطيط االسراتيجي 
محم�د البل�داوي م�ن بي�ع أص�ول الدول�ة 
العراقي�ة كم�ا ورد يف موازن�ة ع�ام ٢٠٢١, 

عادا إياه استهالكا ملقدرات البلد.وأكد وجود 
توجه ع�ام لجمي�ع الكتل السياس�ية بعدم 
التصوي�ت عى فقرة بيع أصول الدولة إذا ما 

اُعيد تضمينها بمرشوع قانون املوازنة .

تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/بغداد...
تحدثت لجن�ة الخدمات النيابي�ة ، امس األحد، 
عن قوان�ني جديدة يس�عى اىل تمريرها الربملان 
من اهمها ما يخص العش�وائيات وفرز األرايض 

الزراعية.
وق�ال عض�و اللجنة ياب�ر العط�ايف يف ترصيح 
صحف�ي تابعت�ه »املراقب العراق�ي« ان »هناك 
مشاريع قوانني خدمية سرى النور يف مقدمتها 
العش�وائيات واملتجاوزون وفرز األرايض، حيث 
أن هن�اك إجماعا نيابيا عى تمرير تلك القوانني 

خالل الدورة النيابية الحالية«.
واضاف، أن »هناك قوانني جديدة يسعى اإلعداد 
لها من اجل تمريرها تخص رشائح متعددة من 

أبناء الشعب العراقي«.
آالف  خلف�ت  الس�كن  ازم�ة  ان  اىل  يش�ار 
العش�وائيات التي بنيت وس�ط العاصمة بغداد 
واطرافها فضالً عن املحافظات االخرى، السيما 
بعد ارتفاع اس�عار العقارات يف العراق اىل ارقام 

عالية.

الخدمات النيابية تتحدث 
عن قوانين جديدة 

بخصوص العشوائيات
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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السماوة 456

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار النيابية ، 
امس االحد، ان تخفيض س�عر الدوالر التراجع 

عنه.
وق�ال عض�و اللجنة م�ازن الفي�ي يف ترصيح 
صحفي تابعته »املراقب العراقي«  ان »الحديث 
ع�ن تخفي�ض س�عر ال�دوالر ج�اد وال يمكن 
الراج�ع عنه وه�و مدعوم بالكث�ري من الكتل 
السياس�ية ويف ح�ال عدم تطبيقه ف�ان الكتل 

السياسية ستقاطع الجلسات«.
واضاف ان “سعر الدوالر الحايل أرض باملواطن 
البسيط ورفع اسعار السلع بشكل كبري حيث 
يمكن التخفيض بشكل ريايض عرب رفع سعر 
النف�ط التخمين�ي يف املوازن�ة وتحدي�د س�عر 
ال�دوالر بنحو ١٢5٠ لل�دوالر الواح�د عى اقل 

تقدير”.
وأش�ار الفي�ي اىل ان »املوازن�ة ال تحت�اج اىل 
تفكيك ب�ل تحت�اج اىل تخفي�ض العجز ورفع 
بنود اضافية يف املوازنة ابرزها ضغط النفقات 

الحكومية بشكل كبري«.

لجنة نيابية: تخفيض سعر 
الدوالر ال تراجع عنه

نائب مستقل: 
مطالبات حل البرلمان 

»دعاية انتخابية« مبكرة
المراقب العراقي/بغداد...

وصف النائب املس�تقل باسم خش�ان، امس األحد، دعوات حل الربملان 
ب�«الدعاية« االنتخابية املبكرة.

وقال خش�ان يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« إن »حديث 
الكتل السياسية عن حل الربملان دعاية انتخابية ليس إال«.

وب�ني ان�ه »يف الحقيقة ه�م ال يريدون ح�ل الربملان، بل إكم�ال دورته 
الحالية، حتى يبقى نفوذهم ملدة أطول«.

واوض�ح، أن »جميع القوى السياس�ية، وليس األغلبي�ة، ال تريد إجراء 
االنتخاب�ات املبكرة، وحديثه�م عن دعم املبكرة ه�و أيضا يأتي ضمن 
الدعاي�ة االنتخابية لهم أم�ام جمهورهم والش�ارع العراقي الغاضب، 
وله�ذا ال نتوقع ان تكون هناك انتخابات برملانية مبكرة، ولن نرى حل 

الربملان اال بانتهاء دورته الحالية«.

-
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كتل سياسية تخطط لتمرير المادة بنعومة !
البـرلمـان يكتفـي بمقتـرح »شكلي« إللغـاء

 نص قـانـوني يجيـز بيـع أصـول الدولة 
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

يبيدو أن الكتيل السياسيية يف الربمليان غير 
جادة برفع نيص املادة القانونيية التي تجيز 
للحكومة التيرف بعقارات وأصيول الدولة 
املاليية وبيعهيا، وهيذا االمر برهنتيه اإلفادة 
االخرة للجنة املالية النيابية والذي أكدت فيه 
أن امليادة لم يتم رفعها من القانون الذي الزال 
يخضع لجدال واسع بني الفرقاء السياسيني.

ويف تريح مثر لالسيتغراب أكيد برملانيون، 
أن امليادة الزاليت يف القانون، مشيرين اىل أن 
الكتيل اكتفت بطيرح مقيرح بإلغاءها بدال 
من اليروع بذليك، محذرين مين »التفاف« 
تمارسيه بعيض الكتيل قيد ييؤدي اىل رفض 

املقرح القايض بإلغائها.
وكشيف نيواب يف الربمليان، أن امليادة 60 من 
موازنة ٢0٢١ تجيز بيع أصيول الدولة املالية 
ورشكاتهيا العامة خالل سيتة أشيهر يف ظل 

الفساد املهيمن عىل قراراتها .
وتتضمن تلك املادة مبدأ خطرًا حسب النواب، 
وفيه تفرييط بالغ بأصيول الدولية اململوكة 
لليركات العامية وتقيرر بيعها خالل سيتة 
أشهر، علما أن هذه األصول قد رصفت الدولة 
عىل تشيييدها عيرات ملييارات اليدوالرات 
ولسينني عديدة واألخطير يف هذه امليادة أنها 
تبياع يف ظروف هيمنة الفسياد عيىل قرارات 
الدولية ما يعني أنها سيتقود لبيعها بأرخص 
األثمان ومن املؤكد أن الساسة النافذين ومن 
خالل واجهاتهم التجارية سيستحوذون عىل 
هذه األصول الوطنية ، ومن هذه املادة واملواد 

التي تشيابهها يف قانون موازنة ٢0٢١ تتضح 
سياسية الحكومية بالتوجيه إلنهياء ملكية 
الدولية ليكل األصيول اإلنتاجية سيواء كانت 

زراعيية أو صناعيية وعرضها للبيع، حسيب 
تريحات نيابية سابقة.

وحذر عضو لجنة تنفييذ الربنامج الحكومي 

والتخطيط االسيراتيجي محمد البلداوي من 
بيع أصول الدولة العراقية كما ورد يف موازنة 
عام ٢0٢١, عادا إياه استهالكا ملقدرات البلد.

وأكد وجود توجه عام لجميع الكتل السياسية 
بعيدم التصويت عىل فقرة بييع أصول الدولة 
إذا ما اُعيد تضمينها بمروع قانون املوازنة 

.
وقال البليداوي، إن قضية بييع أصول الدولة 
قد تعدد طرحها خالل املوازنات السيابقة ويف 
املوازنة االتحادية إال أن الربملان يف كل مرة كان 
يرفضهيا، مبينا أنه إذا ما اٌِقرَّْت فيعني أن تلك 
االٔصول سيتباع بأسيعار بخسية وستشوبها 

عمليات فساد كبرة.
وبدورهيا، أكيدت النائبية عن تحاليف الفتح 
سيناء املوسيوي، أن »هناك الكثير من مواد 
قانيون املوازنية االتحاديية لسينة ٢0٢١ من 
بينهيا امليادة املتعلقة ببيع أصيول الدولة، قد 
تم رفضها من قبل الكتل السياسية املنضوية 
داخل قبة مجلس النواب«، مشرة اىل أن »هذه 
املواد لم ترفع من املسيودة الحالية، وإنما تم 
االتفاق عىل إخضاعها للتصويت والنواب هم 

سيتولون مسألة رفضها أو قبولها«.
وقاليت املوسيوي، يف ترييح ليي »املراقيب 
العراقي« إن »مقرح اللجنية املالية النيابية، 
نيص عىل إلغياء امليادة املتعلقة ببييع أصول 
الدولية، وكذلك امليادة االخرى التي تشير اىل 
خصخصية عمل الكثير من قطاعيات عمل 

الدولة«.
وأضافت املوسيوي، أن »عملية رفض املقرح 
أمير وارد، خصوصيا يف ظيل كتيل سياسيية 

مرحبة بالفكرة«.
وأشيارت اىل أن »عمليية حذف تليك املادة من 
مسيودة املوازنة اليواردة من قبيل الحكومة، 
ال يمكين إال يف حال إرجاعها اىل الحكومة من 

جديد«.

تغريدة

االعالمي محمد رسمي

      الع���راق ثان���ي اكبر مس���تورد 
واول  تركي���ا  م���ن  للحلوي���ات 
التركي  الاللنكي  لمادة  مستورة 

بقيمة ٣٨ مليون دوالر. 
واول مس���تورد لأللب���ان التركية 

بقيمة 61 مليون دوالر.
بالمناس���بة جميع هذه المدخالت 
ه���ي م���ن منافذ تحت س���يطرة 
كردس���تان وال يمل���ك العراق اي 
احصائي���ة حقيقي���ة ل���ذا ينتظر 

اعالن االرقام من جمعية تركيا.

إليك يا سيد القلب  
طفيح الكيل وبان الكرب وفاض الغييض وامتألنا قهرا وحيفا 
وظلميا وغيدرا وخذالنيا وابتيزازا . صربنيا كثرا حتيى لم يعد 
للصيرب عنيوان إال وكتبناه حروفا من دموع ودعاء وخشيوع , 
وبكينا كثرا بدل الدمع دما وشيكونا حالنيا أملا وجراحا ونزفا 
وقتيال ودمارا وخرابا . تقاذفت أقدارنا مفردات حياتنا وأمورنا 
ومصرنيا من ظلم إىل ظليم ومن ظالم إىل ظالم ومن طاغية إىل 
طاٍغ ومن أرعن إىل أبله ومن دعي إىل تافه وسفيه . طفح الكيل 
وقد اتخمتنا األيام نعييا وبكاًء ورثاء وحزنا وعزاًء حتى غدونا 
مصداق حي وصدى ال ينتهي لكربالء األمس واليوم والغد , ويف 
كل قليب مفجوع ومظليوم وفقر واقعة للطف وسيهم يذبح 
الوليد وزينب تجمع األشيالء وتنعى الكربياء وحسني يمنح من 
زكاة سييل الدماء قربان حق  للسيماء يف عني الله حتى يرىض 
الليه .. طفح الكييل وقد غدونا ثلة من العقيالء تنوء بآالمها يف 
زحام املجانني وقليل من أرباب العفة والحياء تتوارى يف صخب 
قيوم ال يسيتحيون وال يخجلون وال يحسيبون للعيب حسيابا 
وال يعرفيون ميا معنيى الحياء. طفيح الكيل وقد ميّس الرض 
كرامتنا وقداسيات أبرارنا ومثابات شهدائنا وتطاول السفهاء 
عيىل كل معاليم النبل والسيمو والرفعية فينا وأجميل ما فينا 
وأقدس ميا فينا حتى أميى الريف 
غريبيا مسيتغربا ضعيفا مسيتضعفا 
واهنيا مهانيا مسيتهانا محتقيرا بني 
الرذيلية  وأربياب  األدعيياء  ضجييج 
وأبنياء الفاحشية مين أفيواج الهمج 
الرعاع وأنعام الجهل وأرسى الشيذوذ 
والظيالم  . طفيح الكيل وبيان الكرب 
يا سييد القلب فقد سياد الظلم وتسّيد 
السيحت وتفرعن  الظامليون وتفيى 
الفاسيدون وتعاىل نهيق مطاييا النفاق 
وأزالم )الرفاق( يف زحيف الجموع وتعملق أبناء الذلّة والخنوع 
فيال نصح ينفع وال ناصح يشيفع وال صدى يسيمع أو همس 
يرجيع  . كل يشء غيدا مرتهنيا بني سيارق وميروق وناهب 
ومنهوب وقاتيل ومقتول وحارق ومحروق وكأن ال يشء تبّقى 
من العراق أو يشبه العراق الذي تناهشت فروزه أنياب الذئاب 
وحاط به نبيح الكالب من املارقني وحيتان الفسياد وسيالطني 
النفاق فال غرابة وال استغراب أو مستغرب وال عجب أو تعجب 
أو مستعجب أن ترى الحرامي خطيبا يتحدث واعظا عن األمن 
واألميان واألمانية  أو تسيمع سيفيها وقحا يحكيي عن األدب 
ويدعيو لألخالق والقيم أو يطل عليك كل يوم  فاسيد أو معتوه 
يتبيوأ موقع الصدارة يف النصح والتنبيه إلقامة العدل والرشياد 
واإلصيالح , أو تتفاجيأ بقاتل مارق يف موقع القيايض أو دعيٍّ 
منبوذ هو الناسيك أو عميل مأجور ينّظير للجموع عن الوطن 
والوطنية وقداسية األوطان . دع عنك سييدي ما قال الرعاع  أو 
يقولون فأنت أكرب وأسمى وأنبل وأبهى وألطف وأرقى وأرشف 
وأزكيى من كل أولئيك مهما نهقيوا أو نعقوا ومهميا نبحوا أو 
نفثوا فليس لنا بعد الله سيواك نرباس للفجر وكاشيف لغسق 

الليل يا سيد القلب .

إصبع	عىل	الجرح	..	

منهل عبد األمري المرشدي ..

اليــوم.. وصـول أول وجبـة مـن لقــاحــات 
»مرفق كوفاكس« إلى العراق

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلين وزيير الصحية حسين التميميي، 
امس االحد، وصيول أول وجبيييية لقاح 
ضيد كورونيا الييوم االثنيني مين مرفق 

»كوفاكس«.
وقال التميميي، يف مؤتمر صحفي تابعته 
االثنيني  »الييوم  إن  العراقيي«  »املراقيب 
سيشيهد وصول اول وجبة مين لقاحات 
كورونيا ضمن مرفق كوفاكيس بعد عدة 
تأجييالت بسيبييييب سيوء اإلدارة عيىل 
الرغم من دخول العيراق للمرفق يف أيلول 
من العيام املايض ودفع ١70 مليون دوالر 
يف كانيون األول مين نفيس العيام ضمن 
بيي ١6  العيراق  لتجهيييييييز  اتفاقيية 
ملييون جرعيييية إال أن املرفيق قد أجل 
موعيد التسيليم لعدة مرات بسيبب حجم 
الطليب عيىل اللقييييييياح وكان أخرها 
يوم أمس السيبت إال أنه تم التأجيل ليوم 

غد«.
وأضياف، أن »الوزارة دخليت اتفاقية مع 
رشكية فاييزر وبتجهيز 3 ملييون جرعة 
سيبدأ التجهيز يف األول ميييييين نيسان 
املقبيل وعيىل شيكل دفيييعيات فيما تم 
االتفياق مييع رشكة سيينوفارم لتجهيز 

أن  موضحيا  جرعية،  بمليونيي  العيراق 
املشكليييية عاملية وليس يف العراق فقط 
بسيبب حجيييييم الطلب عىل اللقاحات 
من مختلف دول العالم وعدم قييييييدرة 

الركييييييات عىل تلبيتها وفق املواعيد 
املقبلية  الفيييييرة  وان  املحييييييددة 
ستشيهد انطيالق عمليييييات التلقييح 

بشكل كبر«.

بالــوثيقـة

برلماني يكش����ف ع����ن جهة في 
وزارة الداخلي����ة تبت����ز الضب����اط 

مقابل تنفيذ أوامر نقلهم.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلين النائب عن تحييييياليف عراقيون خالد 
الجشيعمي، اميس األحيد، اسيتيفاء جمييع 
اليروط الالزمية السيتجواب محافيظ البنك 
املركيييييزي مصطفيى غاليب، فييييييميا 
لفيت اىل ان كتلتيه بانتظيييييار تحديد موعد 
رئاسية  قبييييييييل  مين  اإلسيتجييييواب 

الربملان.
وقال الجشيعمي، يف ترييح تابعته »املراقب 
العراقيي« إن »كتلية عراقييون سيتطالب من 

رئاسية مجليس النيواب بتحدييد أول جلسية 
السيتجواب محافيظ البنك املركيزي بعد إقرار 

املوازنة االتحادية مبارشة«.
وأضياف أن »رئاسية املجلس ليم تلتيييييزم 
بالوعود يف تحدييد مواعيد اسيتجواب الوزراء 
ورؤسياء الهيئيات املسيتقلة«، مشيرا إىل أن 
»مليف اسيتجيييييواب املحافظ عيىل طاولة 
رئييس اليييييربمليان ونحن بانتظيار تحديد 
بعمليية  لليروع  النهائيي  املوعيييييييد 

اإلستجواب«.

ماذا ينتظر البرلمان الستجواب
 محافظ البنك المركزي ؟

املراقب العراقي/ بغداد...
اكيد عضيو مجليس النيواب مرض 
الكروي، امس االحييييد، أن اختيار 
االتحيييييادية  املحكمية  اعضياء 
سيسيتغرق نحيييييييييو اربعية 

اسابيع.
وقيال الكيروي، يف ترييح تابعته 
»املراقيب العراقيي« إنيه »تصويت 
مجلس النواب اول امس عىل قانون 
تعدييل املحكمية االتحاديية املرقم 

30 لسينة ٢005 حسيم الخالفيات 
حول قانون مهم جيدا كونه يتعلق 
التشييييييريعات  مين  بالكثير 
التيي تحتاج اىل حسيم وفق االطار 

الدستوري«.
واضاف الكروي،ان »اختيار اعضاء 
سيسيتغرق  االتحاديية  املحكمية 
نحو 4 اسيابيع لحسم االسماء قبل 
رفعهيا للمصادقة عليهيا«، مؤكدا 
أن »هنياك رشوط محددة يف اختيار 

االعضاء من ناحيية مدة عملهم يف 
املحاكيم وان يكونيون مين قضاة 

الدرجة االوىل«.
واشيار اىل ان »املحكمية االتحادية 
الجدييد  تشيكيليييييها  بعيد 
سيتكون امام ملفا معقيدة للغاية 
مين  الكثير  وجييييييود  ظيل  يف 
االستفسييييارات والطعيون حول 
قييييييييرارات حكوميية ونيابية 

متعددة«.

الكروي: اختيار اعضاء المحكمة االتحادية 
سيستغرق نحو شهر

الحشـــــــــد	الشعبـــــــــي	يطيــــــح
	بـ	9	دواعش	فـــي	نينـــــوى

شرطة	دياىل	تقبض	عىل	11	مطلوبا	
بحوزتهم	مواد	مخدرة	

املراقب العراقي/ دياىل...
أفيادت قيادة رشطية محافظية دياىل، 
القبييييييض  بإلقياء  األحيد،  اميس 
عيىل ١١ متهميا من املطلوبيني برويج 

املخدرات.
وقاليت القيادة، يف بييان تلقت »املراقب 
»مفيارز  إن  منيه،  نسيخة  العراقيي« 
ودورييات من رشطية دياىل بالتنسييق 
مع قسيم شيؤون املخيدرات واملؤثرات 
العقليية يف املحافظة تمكنيت من إلقاء 
القبيض عيىل )١١( مطلوبيا بحوزتهم 

مواد مخدرة«.
وأضافيت، أن »هذه املمارسيات تهدف 

للحيد مين انتشيار الظواهير السيلبية 
يف املجتميع ومحاسيبة الخارجيني عن 

القانون وتقديمهم للعدالة«.

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

املراقب العراقي/ نينوى...
أفاد إعالم الحشد الشعبي، امس 
بتسيعة  باإلطاحيييية  األحيد، 
يف  نوعيية  بعمليييية  دواعيش 

نينوى.
وقيال إعيالم الحشيد، يف بييان 
تلقت »املراقب العراقي« نسيخة 
منيه، إن »قوة من الليواء 30 يف 
الحشيد الشيعبي نفذت، عملية 
أمنية ملالحقة االٕرهابيني يف عدد 
من مناطق نينوى، حيث نجحت 
القوات باعتقال 9 إرهابيني وفق 

مذكرات قبض قضأيية«.

»العمليية   أن  البييان،  وأضياف 
تميت بنياء عيىل جهيد وتحيرٍّ 
معاونيية  قبيل  مين  واسيعني 
شٔوون االسيتخبارات يف الحشد 
يف ساعة متأخرة من الليل، إذ تم 
القبيض عىل املطلوبيني للقضاء 
لضلوعهم بانتهاكات للمواطنني 
وجرأيم إرهابيية طالت االٔبرياء 
و تم اتخياذ االٕجراءات القانونية 

الالزمة بحقهم«.
وأكيد ، أن »هيذه العمليية تأتي 
لدعيم حالية االٔمن واالسيتقرار 

التي تتمتع بها املحافظة«.
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االثنين 22 آذار  2021 العدد 2550 السنة الحادية عشرة

اكلد عضلو لجنلة االقتصلاد واالسلتثمار النيابية ملازن الفيلي ، ان 
تخفيض سلعر الدوالر ال يحتاج اىل تفكيك املوازنة، مبينا ان االجراءات 
هلي رياضة بحاجة اىل تفاهم سليايس.وقال الفيلي  ان ” الحديث عن 
تخفيض سلعر الدوالر جاد وال يمكن الرتاجع عنه وهو مدعوم بالكثري 
ملن الكتلل السياسلية ويف حال علدم تطبيقه فلان الكتل السياسلية 
سلتقاطع الجلسلات”.واضاف ان “سلعر الدوالر الحايل ارض باملواطن 
البسليط ورفع من اسلعار السلع بشلكل كبري حيث يمكن التخفيض 
بشلكل ريايض عرب رفع سعر النفط التخميني يف املوازنة وتحديد سعر 
الدوالر بنحو 1250 للدوالر الواحد عىل اقل تقدير”.وأشلار الفيي اىل ان 
“املوازنلة ال تحتاج اىل تفكيك بلل تحتاج اىل تخفيض العجز ورفع بنود 

اضافية يف املوازنة ابرزها ضغط النفقات الحكومية بشكل كبري”.

االقتصادية النيابية: تخفيض سعر 
الدوالر ال يحتاج الى تفكيك الموازنة

وجله رئيس الربملللللللان محمد الحلبويس بتحويل 
ملروع ) الصلللللنلدوق السليادي( ، الذي قدمه 
النائبان علن تحالف سلائلللللرون الدكتورة انعام 
الخزاعي وناجي السلعيدي ، اىل مجلس الوزراء لبيان 
رايله يف الصندوق السليادي بعد تأكيلد اللجلللللنة 
 « امللروع  ان  الربمللللللان  يف  القللللانونيلة 
الدسلتور  يف  الشلكلية  لللروط  مسلتلللللوف 
وللنظللللام الداخي » ملجلس النواب وان » األسباب 
التلي اسلتند اليهلللللللا املشلللللروع تسلتدعي 

تريعه .

البرلمان يحيل مشروع الصندوق 
االقت�صاديالسيادي الى الحكومة تمهيدا لتشريعه

قوت المواطن يسقط ضحية الصراع السياسي على موازنة »21«
ضريبة »التأجيل« من يدفعها ؟

تقلدم علىل التزامله بتعهداته وهي 
نفلس الكتل التي تعرقل املوازنات يف 
االعلوام املاضية , وأما الفئة االخرى 
من الكتل فقد استغلت قضية ارتفاع 
سلعر رصف الدوالر وبلدأت تمارس 
ضغوطلا ملن أجل إجبلار الحكومة 
عىل إعادة رصفه كما كان يف السابق 
من خلالل منابرها االعالمية وتظهر 
نفسلها بأنها راعية ملصالح الشعب 
وهي نفسها كانت يف فرتة ما تستلم 
زملام أملور الدولة ولم تقدم شليئا 
ملموسلا للمواطن وللم تضغط عىل 

الحكومة إلجبارها عىل مراجعة قرار 
سلعر رصف الدوالر , لكنها استغلت 
قلرب االنتخابات لتظهلر تعاطفها 
مع العراقيلن , فاإلثنتلان تحاوالن 
تأخري املوازنلة ملصالحهما الخاصة 
, والضحيلة هلو املواطلن البسليط 
العقلود واالجور  وخاصة موظفلي 
الذين لم يسلتلموا رواتبهم منذ فرتة 

وكذلك املقاولون واملزارعون.
واتھمت اللجنة املالیة النیابیة، عددا 
من الكتل السیاسلیة بالتنسليق مع 
كردسلتان انتخابیلا مقابلل تمرير 

املوازنة.
وذكر عضو اللجنلة ثامر ذيبان،  أن 
بعض الكتل السیاسیة تتعمد تأخیر 
املوازنلة لتحقیلق أغلراض  تمريلر 
انتخابیلة ضیقلة، الفتلا إىل أن عدم 
إدراج املوازنلة ضمن جلدول أعمال 

جلسات الربملان أمر يؤسف علیه.
ملع  الخلالف  أن  ذيبلان،  وأضلاف 
كردسلتان ال يزال قائملا وأي إعالن 
املوازنلة  اتفلاق معله بشلأن  علن 
ھدفه تضلیلل الرأي العام فقط، ألن 
بعض الكتل تسعى لتسوية أغراض 
انتخابیة، مبینا أن بعض الكتل باتت 
تنسق مع كردستان انتخابیا مقابل 

تمرير املوازنة.
الخبلري  أكلد  الشلأن  هلذا  ويف 
االقتصلادي إياد املالكي ,أن املصالح 
وراء  السياسلية  للكتلل  الضيقلة 
تأجيلل إقرار قانون املوازنة , فطيلة 
أربعلة أشلهر لم نَر حراكا سياسليا 
إلجبار الحكومة علىل مراجعة قرار 
تغيري سعر الدوالر , لكن هذه الفرتة 
نشلطت بعض الكتل يف هذا الجانب 

وهو يشء إيجابلي لو كانوا خاليص 
النوايلا , لكن االبتلزاز والضغوطات 
يتحملهلا املواطلن البسليط الحالم 
بأبسلط يشء وهلو الحصلول علىل 

راتلب يكفلي عائلته وهلم موظفو 
العقلود واألجلور بأعداد الُيسلتهان 

بها .
وقلال املالكي يف اتصال مع ) املراقب 

العراقلي(: إن هنلاك ملن يضغلط  
ألجلل تحقيلق مصاللح االكلراد يف 
املوازنة وهلم الطامحون بلتأييدهم 
يف االنتخابات املقبللة للحصول عىل 

مناصلب سليادية وهلؤالء تناسلوا 
معانلاة العراقين وهم كتل معروفة 
لجميع الشلعب العراقي , والعجيب 
أن الجميلع للم يتطرقلوا اىل حجلم 
املوازنلة  يف  املفروضلة  اللراب 
واالرتفلاع الحاصل للملواد الغذائية 
الذي سيتصاعد بمجرد إقرار املوازنة 
بسلبب سياسلة الحكومة الفاشلة 
, فضلال علن القلروض الخارجيلة 
والداخلية التي ترص عليها الحكومة 
رغلم ارتفلاع أسلعار النفلط والتي 
ستؤدي اىل مشاكل كبرية يف املجتمع.
اىل ذللك كشلفت مسلودة موازنلة 
عام 2021، فرض الربمللان العراقي 
رضائب جديدة شلملت عدة مجاالت 
أبرزها املروبات الكحولية والوقود 
وثائلق نلرت  املسلتورد.وأظهرت 
مؤخلرا، فلرض رضيبلة 100% عىل 
علىل   % و200  والسلجائر،  التبلغ 

املروبات الكحولية .
كما فرضت رضيبة بنسبة 15% عىل 
الوقود املسلتورد، و20% عىل خدمة 
تعبئلة الهاتلف املحمول وشلبكات 

اإلنرتنت.
وبشلأن خطورة الرائب يف قانون 
املوازنلة، أوضلح املختص بالشلأن 
االقتصادي عبد الحسلن الشلمري, 
أنله ال يخفى علىل أحلد أن املواطن 
سيعاني كثريا من جراء بنود املوازنة 
, فيما يتعلق بالرائب , فاالسلواق 
اليوم تعيش حالة من التوتر وارتفاع 
االسلعار يف ظل غليان شلعبي جراء 
ذلك , ويف حال تطبيق الرائب فأن 

املواطن هو من يتحملها.
ملع  اتصلال  يف  الشلمري  وقلال 
)املراقب العراقي( : إن معظم الكتل 
السياسلية لم ُتِعلْر أهمية للرائب 
وخاصلة لجنلة االقتصلاد النيابيلة 
التي خرجلت بترصيلح عجيب بأن 
الرائب للن تمس املواطلن , فمن 
اللذي تمسله ؟، فهلذه الترصيحات 
تلدل علىل علدم خلربة أعضلاء تلك 
اللجلان , لذللك يجلب الرتكيلز عىل 
إلغاء الرائب ملع املطالب األخرى 
بدال ملن املهاترات السياسلية التي 

تضاعف معاناة املواطن.

قان���ون الموازن���ة أصبح م���ادة دس���مة للحمالت 
االنتخابية المبكرة لدى بعض الكتل التي تنقسم 
الى فئتين , االولى وهي التي تنسق مع اإلقليم 
لكس���ب ود حكومت���ه وتأييدها ف���ي االنتخابات 
المقبلة م���ن خالل الضغط عل���ى اللجان المختصة 

لتمرير حصة االقليم بدون ضمانات.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

اعلنلت وزارة التجلارة ، عن تجهيلز املواطنن بوجبة 
جديلدة من مادة زيلت الطعام يف بغلداد واملحافظات 

ضمن مفردات البطاقة التموينية.
وقالت اللوزارة يف بيان ، إنها »سلبق وان تعاقدت مع 

املناشئ الوطنية لراء 10 االف طن وتم تجهيزها اىل 
املحافظلات يف حن تعاقدت الوزارة ملع 36 الف طن 
من املناشئ الوطنية وبارشت مراكز التسويق يف بغداد 
واملحافظات بتجهيزها للوكالء املواد الغذائية ومن ثم 

للمواطنن«.
واضافت، انها »ستقوم بالتعاقد لراء كميات جديدة 
من مادتي زيت الطعام والسلكر من املناشئ الوطنية 
وتوقيع عقود اخرى مع املناشئ العاملية لتجهيز مادة 

الرز وفق مناقصات واالليات الجديدة التي وافق عليها 
مجلس الوزراء«.

ودعت الوزارة املواطنن اىل »مراجعة الوكالء، الستالم 
حصصهلم من ملادة زيلت الطعلام، يف الوقلت الذي 

تسلتلللللعد فيه لتجهيلز مادة كاملة ملن مفردات 
البطاقلة التللللللموينيلة بالتزامن مع قدوم شلهر 
رمضان املبللللللارك والتعاقلد لراء كميات اخرى 

بعده«.

التجارة تجهز العراقيين بوجبة جديدة من زيت الطعام وتعدهم بمادتين

أرقام واقتصاد

الف برميل صادرات النفط 
العراقية المريكا خالل 
االسبوع الماضي وهي 

االعلى خالل الشهر الحالي
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دولة تم اعفاء مواطنيها 
من تأشيرة الدخول

 إلى العراق لتنشيط 
االستثمار
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ترأسلت وزارة النقلل االجتملاع التنسليقي العراقلي 
السعودي )لجنة النقل واملنافذ الحدودية واملوانئ(.

وذكر بيان لوزارة النقل »أن وزير النقل نارص حسلن 
بندر الشلبي ، بحث خالل ترؤسه اجتماع لجنة النقل 
واملنافلذ الحدوديلة واملوانلئ ضملن اعملال املجلس 
التنسليقي العراقي - السلعودي ، آلية العمل الفتتاح 
منفلذ املعرب الحدودي ) عرعر - جديدة - عرعر( ملرور 

الشلاحنات والسليارات وذللك بعلد ان تسللم العراق 
مروع املنفذ كامال بمنشآته وتجهيزاته من الجانب 

السعودي«.
وأكلد الشلبي« متابعتله مع هيئلة املنافلذ الحدودية 
تطبيلق اتمتلة االجلراءات الكمركية من اجلل توحيد 
التعرفة الكمركية يف جميع املنافذ العراقية ،و التنسيق 
مع االمانة العامة ملجلس الوزراء حول مذكرة التعاون 

الكمركي بن البلدين تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ ».
ملن جانبه اكلد الجانب السلعودي جاهزيلة اململكة 
لبحث عملية الربط االلكرتوني ملنفذي الجديدة وعرعر 
عند اكتملال اتمتة االجلراءات الكمركية بمنفذ عرعر 
ليصبلح جاهزاً لعملية الربط مع النظام اآليل للكمارك 

السعودية.
كما تلم االتفاق عىل تشلكيل فريق فنلي من الركة 
العاملة للنقلل البحلري والركلة العاملة للموانلئ 
العراقية والهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للنقل 
السلعودية لتفعيل النقل البحري بلن موانئ ام قرص 

وموانئ السعودية للركاب والبضائع . 

النقل تبحث آلية العمل الفتتاح منفذ 
» جديدة - عرعر« لمرور الشاحنات

الصين: مخزون النفط العالمي ينفذ بعد سنوات قليلة
كشلف عالم وملدرس جامعي 
صينلي علن معلوملة صادملة 
قد تغري وجه االقتصلاد العاملي 
ومفهلوم الطاقلة والنقلل عىل 
كوكب األرض بعد سنوات.وأكد 
التكنولوجية  الجامعلة  رئيلس 
وعضلو  الصلن  يف  الجنوبيلة 
للعللوم،  الصينيلة  األكاديميلة 
ملوارد  أن  كيكلون،  شليويه 
األرض  األحفوريلة عىل  الطاقة 

ستنفد يف غضون 50 عاًما.
وكشلفت العالم يف روقة بحثية 
مفصللة علن علدة معلوملات 
بل”الصادمة”  وصفهلا  يمكلن 
األول  الطاقلة  تتعللق بمصلدر 
املستخدم يف وقتنا الحايل، حيث 
أشلار إىل أنله خلالل اللل 250 
ثلالث  املاضيلة، حدثلت  عاًملا 
ثلورات صناعيلة كربى بسلبب 
زيادة استخراج مصادر الطاقة 

األحفورية يف العالم.
لكن العالم توقع أن هذه املصادر 

الطبيعيلة تتأثر بشلكل مبارش 
بزيادة وزيادة تطلور االقتصاد 
العاملي، وتوقع اسلتنفاذ الكثري 
موقلع  بحسلب  امللوارد،  ملن 

“thepaper” الصيني.
وأكلد العاللم اسلتنفاد امللوارد 
الهيدروكربونيلة خلالل نصلف 
القلرن املقبلل. لذلك، ملن أجل 
الحفلاظ علىل املسلتوى الحايل 
للتقدم، دعا العالم إىل اسلتبدال 
املعتلاد  األحفلوري  الوقلود 

بمصادر طاقة بديلة.
علىل  ورقتله  يف  العاللم  وركلز 
كمصلدر  الشمسلية  الطاقلة 
رئيلي بديل للطاقلة يف العالم، 
املسلتحيل  ملن  اعتلرب  والتلي 
نفاذهلا علىل األقلل يف الوقلت 

القريب.
واقرتح املدرس الجامعي الكبري 
استبدال الفحم والغاز الطبيعي 
بوقود الهيدروجن باإلضافة إىل 

عدد من املصادر البديلة.

النزاهة تضبط حاالت 
اختالس وجباية أموال خالفًا 

للقانون في بابل وذي قار
أعلنلت دائرة التحقيقلات يف هيئلة النزاهة ، عن 
تنفيذهلا عمليَّتي ضبط ُمتَّهملن بجباية األموال 
بصورٍة ُمخالفلٍة للقانون يف ُمحافظتي بابل وذي 
قلار، ُمبّينلًة وجود اختلالٍس وفروقلاٍت يف مبالغ 
الجباية.وقالت الهيئة يف بيان ، إن “شعبة التحرّي 
نت  والضبط القضائلّي يف مكتب تحقيق بابل تمكَّ
في لجنة الجباية التابعة  من ضبط ثالثٍة من ُموظَّ
لبلديَّلة الحللة؛ لقيامهم بجباية أملواٍل من إحدى 
سلاحات وقوف السيَّارات أكثر من املُقرَّر رسمياً، 
واسلتحصال مبالغ دون قطع وصوالٍت رسميٍَّة”، 
الفتًة إىل أنه “بعد تدقيق الوصوالت املمسلوكة من 
فلي لجنة الجباية تبلنَّ وجود فروقاٍت  قبل ُموظَّ

ت جبايتها”. بينها وبن املبالغ التي تمَّ
دت الدائلرة “قيام فريق  ويف عمليَّلٍة ُمنفصللٍة، أكَّ
عمل مكتب تحقيق ذي قار بضبط أحد األشخاص 
اللذي يقوم بجباية األموال من أحد املرائب التابعة 
ملُديريَّلة بلديَّلة النارصيَّة، وضبط سلجلِّ الجباية 
واملبلغ الذي بحوزته، ُموضحًة قيام املُتَّهم بجباية 

املبالغ دون وصوالٍت رسميَّلٍة”.

عدم منح إجازات استيراد 
النواع االسماك حفاظا 

على المنتج المحلي
أكلدت لجنة الزراعلة واملياه واألهلوار النيابية عدم 
منلح إجازات االسلترياد ألنلواع األسلماك من أجل 

حماية املنتج املحي.
وقلال رئيلس اللجنلة سلالم الشلمري يف بيلان إن 
“اللجنلة والوزارة داعمتان ملربي األسلماك وقطاع 
األسلماك لالرتقاء باملنتج املحي اللذي حقق خالل 
الفلرتة املاضيلة انجلازات كبلرية من خلالل دعم 
وحمايلة املنتج الوطني بعد خطط منع االسلترياد، 
ودعلم القطاع الزراعي والتلي تحققت بعد الجهود 
املتواصللة يف متابعة هذا امللف املهم لدعم االقتصاد 

الوطني”.
ولفلت إىل “االتفلاق ملع اللوزارة علىل علدم منح 
إجلازات االسلترياد ألنواع األسلماك كافلة؛ لوجود 
االكتفلاء الذاتي منها ومن أجل حماية املنتج املحي 

ودعم املربن”.
وشلدد الشلمري علىل أن “قطلاع األسلماك مهلم 

وحيوي للبلد لتوفري االمن الغذائي للمواطن”،
مؤكلداً “إمكانية إقامة مشلاريع متطورة للمربن 
واالسلتفادة من الكفاءات العلمية التي من شأنها 

تطوير الثروة السمكية وزيادة اإلنتاجية”.

الغرابي: لن نسمح للكرد أن ينتقوا ما يريدون 
رشحلت النائبة عن كتلة املواطن منى الغرابي ، 
ما هيللللللة ما جرى إزاء اتفاق بغداد واربيل 
بموضوع تصديللللللر وواردات النفط، الفتة 
إىل أن الكللللللرد ينتقون ملللللا يريدون من 
بنود تخلص النفللللللللط، لكننا لن نسلمح 

بذلك.
وقلال الغرابلي ، »نحلن عازملون علىل تطبيق 
الدسلتور يف املوازنلة وال يمكن السلماح القليم 
كردسلتان بانتقائية بنود االتفاقات، وليهم أن 
يلتزملوا بمنح بغلداد الكمية التلي تحددها من 

النفط« .
وأضلاف أن »النقطلة التلي اضافتهلا القلوى 
السياسلية الشليعية تتلخلص بقطلع االموال 
الشلهرية التي تسللم من بغلللللداد اىل اربيل 
يف حال امتنلاع اربيل عللللللن تسلليم النفط 
اىل بغداد بشلكل مبارش وهذا ما رفضته القوى 

الكردية«.
وأضافلت أن »القوى السياسلية غلري الكردية 
لديهلا اغلبيلة مطلقلة يف مجلس النلواب وهي 
املوازنلة  تمريلللللللللر  اىل  متجهللللللة 

خالل االيام املقبلة باالغلبية السياسلية يف حال 
ارصار حكوملة كردسلللللتان عىل عدم تنفيذ 

االتفاقيات«.
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المراقب العراقي/ متابعة...
ش�ن ط�ران الع�دوان الس�عودي سلس�لة 
غارات جوية عىل العاصم�ة اليمنية صنعاء 

ومحافظة الحديدة غربي البالد.
وقالت مص�ادر يمنية، ان الط�ران الحربي 
لتحال�ف العدوان قصف عدة م�رات منطقة 

الحف�ا يف العاصم�ة صنع�اء، باالضاف�ة اىل 
غارات عىل مطار صنعاء الدويل وسط تحليق 

جوي مستمر ومكثف.
كذل�ك اغار عىل دفعات ع�ىل منطقة جربان 
يف مديرية س�نحان، وعىل حي النهضة، كما 
اف�ادت املصادر بأن طران العدوان اغار عىل 

ميناء الصلي�ف يف محافظ�ة الحديدة غربي 
البالد. وي�رى مراقبون ان هذه الغارات تأتي 
انتقام�ا م�ن اليم�ن بس�بب الخس�ائر التي 
منيت بها الس�عودية من قبل الجيش اليمني 
واللج�ان الش�عبي الت�ي ت�رب يف العم�ق 

السعودي وتنزل باملرتزقة انواع الخسائر.

المراقب العراقي/ متابعة...
حق�ق الجيش واللج�ان الش�عبية اليمنية »أنص�ار الله«، 
الكثر م�ن االنتصارات خ�الل االيام املاضية واس�تطاعوا 
التقدم باتج�اه مدينة مأرب آخر معقل لحكومة »عبد ربه 
منصور هادي« املس�تقيلة يف ش�مال اليمن بعد سيطرتهم 

عىل جبل »هيالن« االسرتاتيجي.
وس�يطر »أنصار الله« ع�ىل جبل هيالن املط�ل عىل مأرب 
بعد معارك خلفت ع�رات القتىل والجرحى من الطرفني. 
ولف�ت ذلك املصدر العس�كري اليمني إىل أن س�قوط جبل 
»هيالن« يشكل تهديدا لجبهات الدفاع االوىل لقوات تحالف 

العدوان السعودي ومرتزقته عن مدينة مأرب.
وتمك�ن املقاتل�ون اليمني�ون كذل�ك م�ن قط�ع خط�وط 
امداد بع�ض الجبهات وباتوا يس�يطرون ناريا عىل جبهة 
»املش�جح« ش�مال غربي مأرب. وحول هذا السياق، حذر 
ع�دد م�ن قادة تحال�ف العدوان الس�عودي م�ن أن مدينة 
مأرب بعد س�قوط جبل »هيالن« باتت يف خطر، مش�رين 
إىل أنه أعىل مرتفع يطل عىل املدينة. وقالوا إن قوات تحالف 
العدوان الس�عودي ش�نت عر غارات جوي�ة عىل مواقع 
تابع�ة ألبطال الجي�ش واللجان الش�عبية اليمنية »أنصار 
الل�ه« بعد ذل�ك. ومن جانب�ه، رأى »ماج�د املذحجي« من 
مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية أنه ال يوجد إمكانية 
لس�قوط مأرب عىل املس�توى القريب، ولكنه أش�ار إىل أن 

التقدم مهم ويشكل ضغطا إضافيا.
ومنذ عام ونّي�ف يحاول أبطال الجيش واللجان الش�عبية 
اليمني�ة »أنصار الله« الس�يطرة عىل مدينة م�أرب الغنية 
بالنف�ط بهدف وضع أيديه�م عىل كامل الش�مال اليمني. 
وبع�د فرتة من التهدئة، اس�تأنف أبط�ال الجيش واللجان 
الش�عبية اليمنية »أنصار الله« يف الثامن من فرباير املايض 
هجومهم عىل قوات تحالف العدوان الس�عودي ومرتزقته 
يف محافظة مأرب اليمنية. ويسعى أبطال الجيش واللجان 
الش�عبية اليمني�ة »أنصار الله« للس�يطرة عىل مأرب قبل 
الدخ�ول يف أي محادث�ات جديدة مع الحكومة املس�تقيلة 
املوالي�ة للري�اض خصوص�ا يف ظل ضغ�وط إدارة الرئيس 

األمريكي »جو بايدن« للدفع باتجاه الحل السيايس.
واس�تمراراً ل�كل هذه االنتص�ارات امليداني�ة، أعلنت القوة 
الصاروخي�ة التابع�ة ألبط�ال الجي�ش واللجان الش�عبية 
اليمنية »أنصار الله« يوم الجمعة استهداف رشكة ارامكو 
النفطي�ة يف العاصم�ة الس�عودية الرياض بغ�ارات جوية 
نفذتها ست طائرات مسرة للجماعة فجر الجمعة، ضمن 

عملية نوعية استهدفت العمق السعودي.
وذك�ر املتحدث العس�كري للقوات اليمني�ة العميد »يحيي 
رسيع« يف سلسلة تغريدات عىل صفحته يف موقع التواصل 
االجتماعي »تويرت« بأن الطائرات املسرة أصابت أهدافها 
بدق�ة. وق�ال »رسيع« بأن ه�ذه الهجمات تأت�ي كرد عىل 
م�ا وصفه ب� »تصعيد العدوان الغاش�م وحصاره الظالم« 
مؤك�دا عىل اس�تمرار العملي�ات وتصاعدها خ�الل األيام 
القادم�ة. ودع�ا »رسيع« ال�ركات األجنبي�ة واملواطنني 

الس�عوديني اىل االبتع�اد الكام�ل عن األهداف العس�كرية 
والحيوي�ة لكونه�ا اصبحت هدفا مروع�ا »، الفتا اىل أن 

االستهداف قد يطالها يف اي لحظة.
وح�ول هذا الس�ياق، ذك�رت وزارة الطاقة الس�عودية أن 
هجوما جوي�ا عىل مصفاة للنفط بالري�اض يوم الجمعة 
أس�فر عن حري�ق تمت الس�يطرة عليه، وذل�ك بعد إعالن 
أبط�ال الجي�ش واللجان الش�عبية اليمنية »أنص�ار الله« 
اس�تهدافهم املوقع بس�ت طائرات مس�رة. وتدير رشكة 
أرامكو الحكومية الس�عودية املصف�اة. وقالت الوزارة إن 
الهج�وم، الذي وقع يف الس�اعة 6:05 صب�اح يوم الجمعة 
بالتوقيت املحيل، لم يس�فر عن س�قوط قت�ىل أو مصابني 
ول�م يعطل إمدادات النفط أو مش�تقاته. وأش�ارت وزارة 
الطاق�ة الس�عودية إىل أن�ه يف الثام�ن م�ن آذار الج�اري، 
تعرض�ت لهجمات بطائ�رات دون طيار، اس�تهدفت أكرب 

مرافئها النفطية يف ميناء »رأس التنورة«.
وع�ىل ه�ذا املن�وال نفس�ه، س�ارعت العدي�د م�ن الدول 
واملنظم�ات العاملية بإدانة هذه الهجمات متناس�ية كافة 

الجرائ�م غ�ر االنس�انية التي ارتكبه�ا وال ي�زال يرتكبها 
تحال�ف العدوان الس�عودي يف ح�ق أبناء الش�عب اليمني 
املظل�وم، حي�ث أدان�ت األم�م املتح�دة والوالي�ات املتحدة 
األمريكي�ة وم�ر واإلم�ارات واألردن والبحري�ن، هجوم  
»أنص�ار الله« الذين اس�تهدفوا، مصف�اة لتكرير النفط يف 
العاصمة الس�عودية، بطائرات مسرة دون طيار. وأكدت 
األمم املتحدة رفضها للهجمات املتكررة عىل البنية التحتية 
املدنية واملدنيني يف الس�عودية. وقال »س�تيفان دوجاريك« 
املتحدث باسم األمني العام، يف مؤتمر صحفي عقده باملقر 
الدائ�م للمنظمة الدولي�ة يف نيويورك، »س�بق وأن تحدثنا 
مرارا وبحزم ضد هجمات الطائرات املسرة التي تستهدف 

البنية التحتية املدنية واملدنيني، هذا أمر ال يمكن قبوله«.
ومن جانبه�ا، أدان�ت اإلدارة األمريكية، ه�ذا الهجوم عىل 
منشآت لركة »أرامكو« يف الرياض. وقالت املتحدثة باسم 
الخارجي�ة األمريكية، »جالينا بورت�ر«، إن الهجوم عبارة 
عن محاول�ة »إلعاقة إمدادات الطاق�ة العاملية«. وأضافت 
املتحدثة األمريكية يف إفادة للصحافيني، إن واشنطن تدين 

محاوالت الجيش واللجان الشعبية اليمنية إلعاقة إمدادات 
الطاقة العاملية عرب استهداف البنى التحتية السعودية.

وعىل هذا الصعيد، جاء الرد من قبل حكومة صنعاء وقادة 
الجيش واللجان الشعبية اليمنية »أنصار الله« كالصاعقة 
عىل رؤوس تلك الدول واملنظمات املتباكية عىل الس�عودية 
واملتناس�ية كل الجرائم التي ارتكبتها السعودية يف اليمن، 
حي�ث علق�ت جماع�ة »أنص�ار الل�ه« اليمنية ع�ىل بيان 
الخارجي�ة االمريكية الذي دعت فيه قي�ادات الجماعة إىل 
إظهار النية وااللتزام بوقف ش�امل إلطالق النار والدخول 
يف مفاوضات تضم كافة األطراف اليمنية إلنهاء الراع يف 
اليمن . وقال رئيس الوفد اليمني املفاوض التابع لحكومة 
صنع�اء »محم�د عب�د الس�الم«، أن 14 س�فينة نفطي�ة 
محتج�زة يف البح�ر األحمر ألكثر من ع�ام رغم أنها أخذت 
جميع اإلجراءات املفروضة تعسفا من قبل تحالف العدوان 
وم�ع ذلك ممنوع�ة من الدخ�ول ردا عىل بي�ان الخارجية 
االمريكية الذي أعقب الهجوم الذي استهدف مصايف النفط 

يف رشكة أرامكو بالعاصمة السعودية الرياض.

عربي دوليعربي دولي
هجمات جديدة على أرامكو 

الغرب يذرف دموع التماسيح على الرياض 
ويتناسى جرائمه في اليمن

4
العدوان يشن سلسلة غارات جوية على صنعاء والحديدة

توقيف نائب تركي مؤيد للكرد 
بعد تجريده من مقعده

العفو الدولية تطالب 
باالفراج عن ممثل حماس 

المعتقل في السعودية

السلطات الهولندية تعتقل 58 شخصًا بسبب تظاهرات أستراليا تشهد أعنف فيضانات منذ نصف قرن
مناهضة إلجراءات كورونا

4 دول تجري مناورات بحرية 
ضخمة في الخليج

المراقب العراقي/ متابعة...
اعلن�ت البحرية االمريكي�ة، االحد، انها س�تجري تدريبات بحرية 
كبرة إىل جانب بلجيكا وفرنسا واليابان يف منطقة الخليج بالرق 

األوسط.
وذكرت وكالة االسوش�يتد برس ان ”املناورات ستجري يف منطقة 
بحر العرب وخليج عمان قيام س�فن من الدول االربع باملش�اركة 
وتش�مل الس�فن املعنية حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول، 
وكذلك الس�فينة الهجومية الربمائية االمريكية يو إس إس ماكني 

آيالند”.
واضاف ان ”الفرقاطة البلجيكية هنلمز ليوبولد واملدمرة اليابانية 
ج�ي اس ارياك باالضافة اىل طائرات م�ن الدول االربع، حيث تأتي 
هذه املناورات يف الوق�ت الذي تحاول فيه الواليات املتحدة الضغط 

عىل ايران للعودة اىل االتفاق النووي”.
واوض�ح التقرير ان ”الرئيس االمريك�ي جو بايدن اعرب رغبته يف 
العودة إىل االتفاق لكن ايران اش�رتطت رفع العقوبات االقتصادية 
االضافية التي فرضها الرئيس الس�ابق دونال�د ترامب قبل العودة 

اىل االتفاق“.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال�ت الس�لطات األس�رتالية األح�د إن األمطار 
الغزي�رة ع�ىل ط�ول الس�احل الرق�ي للب�الد، 
تس�ببت بأعن�ف فيضان�ات من�ذ نص�ف ق�رن 
يف بع�ض املناط�ق، مم�ا أج�رب اآلالف ع�ىل ترك 

منازلهم.
وأوضحت رئيس�ة وزراء والية نيو س�اوث ويلز، 
جالديس بريجيكليان، أن هطول األمطار يف أكثر 
واليات أسرتاليا س�كانا، ويبلغ عددهم 8 ماليني 
نس�مة، كان أس�وأ مم�ا كان متوقع�ا يف باديء 

األمر، خاصة يف املناطق املنخفضة بشمال غربي 
سيدني.

وقالت بريجيكليان إن السلطات ربما تطلب من 
4 آالف شخص آخرين إخالء منازلهم.

وأمرت الس�لطات األس�رتالية السكان يف مناطق 
بش�مال غربي مدينة س�يدني بإخ�الء منازلهم 
يف منتص�ف الليل، مع اس�تمرار هطول األمطار 
الغزيرة عىل الس�احل الرقي ألس�رتاليا، األحد، 
حيث تس�ببت املياه التي تتحرك برسعة يف دمار 

واسع النطاق يف جميع أنحاء املنطقة.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعتقل�ت الرطة يف هولندا 58 ش�خصا 
خ�الل مظاه�رة يف أمس�رتدام احتجاجا 
االحرتازي�ة  التقييدي�ة  اإلج�راءات  ع�ىل 

املفروضة لتاليف انتشار فروس كورونا.
وجاء يف بيان مجلس أمسرتدام: »أوقفت 
غ�ر  مظاه�رة  أمس�رتدام  يف  الرط�ة 
قانوني�ة يف س�احة املتح�ف، ت�م تحديد 
ساحة املتحف واملنطقة املحيطة بها عىل 

أنه�ا مناطق خطر بعد ورود أنباء عن أن 
الناس س�يذهبون إىل امليدان باألس�لحة. 

ونتيجة لذلك، تم اعتقال 58 شخصا«.
ل�م  املتظاهري�ن  أن  إىل  البي�ان  وأش�ار 
يلتزموا باملس�افة وغرها من اإلجراءات 
التقييدي�ة، كما لم يس�تجب املتجمعون 
لنداءات الرطة بالعودة إىل املنازل وترك 
س�احة التظاهرة، وبعد ذلك تم استخدام 
خراطي�م املياه من قب�ل الرطة لتفريق 

الجموع. ويوم الس�بت، ُنظمت تظاهرة 
غ�ر منس�قة احتجاجا ع�ىل اإلجراءات 
التقييدية ضد كورونا يف ميدان املتاحف يف 
أمسرتدام، شارك فيها مئات األشخاص.

ويف نهاية األس�بوع امل�ايض نظمت أيضا 
تظاه�رة مماثلة يف وس�ط الهاي، جرى 
فيه�ا أيض�ا اس�تخدام خراطي�م املي�اه 
لتفري�ق املتظاهري�ن، واعتقلت الرطة 

نحو 20 شخصا.

المراقب العراقي/ متابعة...
أوقفت الس�لطات الرتكي�ة النائب الرتكي املؤيد لألك�راد عمر فاروق 

جرجريل أوغلو، بعد أن جرد من مقعده يف الربملان قبل أيام.
وكان النائ�ب الرتكي يرفض مغادرة الربمل�ان منذ أيام عدة احتجاجا 
عىل تجريده من مقعده النيابي بعد إدانته ب�”اإلرهاب”، وفق ما أعلن 

حزبه.
وكت�ب حزب الش�عوب الديمقراطي املؤيد لألك�راد يف تغريدة “نائبنا 

فاروق جرجريل أوغلو وضع يف الحبس االحتياطي”.
ويواجه حزب الش�عوب الديموقراطي ثال�ث أحزاب املعارضة، حملة 

قمع قاسية منذ 2016 مع توقيف عدد من مسؤوليه املنتخبني.
وج�رد الربمل�ان الرتك�ي النائ�ب جرجريل أوغل�و من صفت�ه كعضو 
باملجلس يوم األربعاء املايض، بعد ش�هر من تأييد إدانته بنر دعاية 

إرهابية.
وتزيد الخطوة الضغوط عىل حزب الشعوب الديمقراطي الذي ينتمي 

إليه جرجريل أوغلو، إذ يواجه الحزب دعوات من القوميني لحظره.
وسجن وعزل كثر من النواب املنتخبني ورؤساء البلديات واملسؤولني 

املنتمني إىل الحزب خالل السنوات القليلة املاضية.
وخفض إسقاط عضويته عدد مقاعد حزب الشعوب الديمقراطي يف 

املجلس املؤلف من 600 عضو إىل 55.
وحك�م عىل جرج�ريل أوغلو بالس�جن عام�ني ونصف الع�ام لنره 
موضوع�ا م�ن ع�ام 2016 تضم�ن تعليق�ات م�ن ح�زب العم�ال 
الكردس�تاني املس�لح الذي تعتربه تركيا والوالي�ات املتحدة واالتحاد 

األوروبي جماعة إرهابية.

المراقب العراقي/ متابعة...
طالب�ت منظم�ة العف�و الدولية، الس�لطات الس�عودية، باإلفراج 
عن محمد الخري، فلس�طيني الجنس�ية. ويعمل ممثالً لحركة 

حماس يف الرياض، ونجله هاني املعتقلني بسجون اململكة.
وانتق�دت املنظمة حرمان األب وولده من العالج، كما التس�بب يف 

تراجع حالتهما الصحية باإلهمال.
وقال تقرير “أمنس�تي” إنه يف وقت س�ابق من الع�ام الحايل، فقد 
محم�د الخري القدرة عىل تحريك يده اليمنى، وبعض أس�نانه. 
وه�و اآلن يعتم�د ع�ىل نجل�ه املحتج�ز مع�ه م�ن أج�ل إطعامه 

ومساعدته يف السجن.
ويف شهر ترين الثاني من العام املنرم 2020، تم نقل الخري 
ونجله هاني إىل أبها. وهي منش�أة تفتقر إىل األخصائيني الطبيني 

والرعاية الصحية السليمة التي تحتاجها حالته الصحية.
وتوجهت منظمة العفو الدولية بالخطاب امللك الس�عودي سلمان 
بن عبد العزيز، داعية إياه إىل ضمان إس�قاط التهم التي ال أس�اس 

لها من الصحة ضد محمد الخري وهاني الخري.
وأكدت املنظمة عىل رضورة إطالق رساح األب ونجله.

المراقب العراقي/ متابعة...
تعهد رئيس ال�وزراء اإلرسائييل، بنيامني 
نتنياه�و، األح�د، بإطالق رح�الت جوية 
مب�ارشة إىل مك�ة املكرم�ة ح�ال ف�وزه 
يف انتخاب�ات الكنيس�ت املق�ررة الثالثاء 

املقبل.
ونقلت صحيفة “جورازليم بوس�ت” عن 
نتنياه�و قوله، “س�أحر لك�م رحالت 
جوي�ة مب�ارشة من ت�ل أبي�ب إىل مكة”، 
مش�را إىل أن “العالق�ات مع الس�عودية 

عالقات طبيعية”.
وكان نتنياه�و رفض الخمي�س املايض، 
التعليق عىل سؤال وّجه له بشأن العالقات 
املحتملة مع السعودية. واكتفى نتنياهو، 
يف حديث م�ع إذاعة الجي�ش اإلرسائييل، 
بالقول إن “هناك 4 دول أخرى عىل وشك 

توقيع اتفاقيات معنا”، دون ذكر من هي 
هذه الدول.

وقال وزير االس�تخبارات اإلرسائييل، إييل 
كوهني، ي�وم األربعاء امل�ايض، إنه يعتقد 
أن “قط�ر والس�عودية وس�لطنة عم�ان 
والنيجر هي الدول التي ستطبع عالقاتها 

مع إرسائيل”.
وزع�م كوه�ني، يف مقابل�ة م�ع موق�ع 
صحيفة “يديعوت آحرونوت”، أن “الدول 
الراغب�ة يف التطبي�ع تري�د معرفة موقف 
اإلدارة األمريكية الجديدة بشأن توقيعها 
اتفاق س�الم م�ع إرسائي�ل، وكذلك حيال 
موقفه�ا م�ن االتف�اق الن�ووي اإليراني، 
بوج�ه خ�اص أو إي�ران بوج�ه ع�ام”، 
مرجحا توقي�ع املزيد من ال�دول العربية 

واإلسالمية اتفاقات سالم مع إرسائيل.

المراقب العراقي/ متابعة...
قالت صحيفة واش�نطن بوس�ت األمريكي�ة، إن إدارة الرئيس 
جو بايدن تس�ارع للسيطرة عىل أكرب زيادة ىف أعداد املهاجرين 
املتجه�ني إىل الوالي�ات املتحدة منذ 20 عام�ا، حيث تواجد نحو 
مليون�ي مهاجر عىل الح�دود الجنوبية للبالد ه�ذا العام، وهى 

النتيجة التي قال بايدن إنه أراد أن يتجنبها.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن الهج�رة، إىل جان�ب ال�راع الحاىل 
ملكافحة وب�اء كورونا، ظه�رت كواحدة م�ن التحديات األكثر 
إلحاح�ا أم�ام اإلدارة، والت�ي اس�تغلها الجمهوريون كس�الح 
س�ياىس، مم�ا يمث�ل مخاط�ر للديمقراطي�ني ىف االنتخاب�ات 
النصفية ىف 2022، وربما تقوض أجندة الحكم الخاصة ببايدن، 
كم�ا أن القضية تهدد ب�أن تطغى عىل االنتصارات السياس�ية 
األخرة التي حققها بايدن ىف تمرير حزمة إغاثة كورونا بقيمة 

1.9 تريليون دوالر، وترسيع جهود توزيع اللقاح.
وتابع�ت الصحيفة قائلة إن الوضع ع�ىل الحدود، الذى يرفض 
باي�دن ومستش�اروه بوصف�ه باألزم�ة ه�و نتيج�ة إلدارة تم 

تحذيره�ا من الزي�ادة القادم�ة، إال أنها ال تزال غر مس�تعدة 
وتفتق�ر لق�درات التعامل معها. فق�د أصدر مس�ئولو اإلدارة 
الرس�ائل املشوش�ة، وىف بعض األحيان قدموا مناش�دات بدت 
موجه�ة إىل النش�طاء الليربالي�ني أكث�ر من املهاجري�ن بأنهم 

بحاجة إىل الرتاجع عن القدوم إىل البالد.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

صحيفة عبرية: نتنياهو يخطط إلطالق 
رحالت جوية مباشرة إلى مكة!

واشنطن بوست: بايدن يحاول السيطرة على أكبر زيادة 
بأعداد المهاجرين منذ 20 عامًا



لم يتخلى األكراد يومًا عن أحالم تأسيس دويلة لهم، وحتى لو كان هذا إقليما يعمل على تقسيم العراق، ويؤثر على دول الجوار،فأنهم 
يسعون بكل جهد ألجل هذا الحلم، وسعى القادة األكراد ألكثر من مرة لالنفصال،وما االستفتاء األخير الذي أجراه رئيس اإلقليم في حينها 
مسعود البارزاني والذي جوبه بالرفض من القوى السياسية في العراق،إلى جانب الرفض اإلقليمي والدولي لمثل هكذا إجراء غير دستوري..

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االثنين 22 اذار 2021 العدد 2550 السنة الحادية عشرة

بقلم/ محمد حسن الساعدي
هذا اإلس�تفتاء والذي أث�ر كثرياً عىل العالقة 
م�ع املركز،وم�ع كل ه�ذه املح�اوالت التي 
يقوم به�ا الكرد،إال أنهم م�ا زالوا يحاولون 
اقتط�اع هذا الجزء املهم م�ن البالد، لتكوين 
إمرباطوري�ة لهم تناف�س الدول�ة العراقية 
املوحدة،وتعمل لتعزيز قوتها بالسيطرة عىل 
منابع النفط وتصديره إضافة إىل الس�يطرة 
عىل املنافذ الحدودية،وعىل الرغم من فش�ل 
كل املح�اوالت لتحقي�ق ذل�ك الحل�م إال أن 
األك�راد ب�دأوا بالتوظي�ف وتهيئ�ة املجتمع 
فكري�ا للتقس�يم، من خالل إص�دار طوابع 
بريدي�ة بمناس�بة زي�ارة الباب�ا إىل العراق، 
والت�ي زار فيه�ا إقليم كردستان،ورس�خت 
ه�ذه الطوابع مفهوم االنفص�ال، عندما تم 

رس�م خارطة اإلقليم وهي تض�م أجزاء من 
إيران وتركيا والعراق،والذي جوبه باستنكار 
ورفض من الحكومة العراقية ودول الجوار .

الفع�ل  ه�ذا  خل�ف  تق�ف  كث�رية  أه�داف 
الدول�ة  أهمه�ا الس�عي لرتس�يخ مفه�وم 
الكردية،ومحاول�ة تصدي�ر ه�ذا املفهوم إىل 
دول الجوار،وإيه�ام ال�رأي الع�ام أن أك�راد 
إي�ران وتركي�ا وس�وريا لهم نف�س الهدف 
يف انفصاله�م ع�ن بلدانهم،وتأس�يس دولة 
مج�اورة له�ذه ال�دول الث�الث، والس�يطرة 
ع�ىل منابع النف�ط فيها، إىل جان�ب التحكم 
باملناف�ذ الحدودي�ة فيها،وه�ذا ما ت�م فعالً 
حيث تم اس�تغالل زيارة الباب�ا لتصدير هذا 
املفهوم،وع�ده ورق�ة ضغط ع�ىل الحكومة 
العراقي�ة ، لتحقي�ق مكاس�ب مالية خارج 

حدود الدس�تور والقانون، وهذا ما ملس�ناه 
من خ�الل الخطوات الت�ي اتخذتها حكومة 
اإلقلي�م تج�اه الحكوم�ة املركزية،وطريقة 
تعاطيه�ا م�ع القضاي�ا وامللفات املش�رتكة 
والتي تحتاج فيه إىل قرار الحكومة املركزية 
وليس اجتهادات ش�خصية من قبل ساس�ة 
اإلقليم،كما أن االمريكان لعبوا عىل هذا الوتر 
جيداً واعت�ربوه ورقة ضغط ع�ىل الحكومة 

العراقية وبحسب مصالحها يف البالد.
أن عملي�ة إص�دار الطابع وبه�ذه الطريقة 
املس�تفزة عىل املس�توى املح�ي واإلقليمي، 
الدول�ة  فك�رة  لتس�ويق  محاول�ة  ه�ي 
اجم�ع  للعال�م  رس�الة  الكردية،وإط�الق 
خ�ارج  حدوده�ا  املزعوم�ة  دولته�م  أن 
العراق،وع�ىل الجمي�ع التعام�ل م�ع ه�ذه 

الواقع..
حكومة اإلقليم اس�تغلت األجواء املأساوية، 
الت�ي تعرض�ت له�ا األقلي�ات يف املوصل من 
املس�يحيني،وعملت عىل  تهج�ري خصوص�اً 
اس�تغالل من املهجري�ن املس�يحيني إلقناع 
البابا أن كردس�تان كانت امل�كان األكثر أمناً 
لهم،لذل�ك عمل�ت حكوم�ة كردس�تان عىل 
إيصال رس�الة للحكومة العراقية أن الزيارة 
البابوي�ة ق�د بارك�ت ه�ذه الطموح�ات يف 
تش�كيل إقليم مستقل،وما إصدار الطابع إال 

لتثبيت الخريطة الفعلية لإلقليم.
أن ضع�ف الحكوم�ة املركزي�ة يف بغداد، هو 
م�ن أعط�ى املس�وغ لحكوم�ة اإلقلي�م أن 
تمارس هك�ذا ضغوط، وتعط�ي انطباع أن 
إقليم كردستان بات يعيش مستقالً عن البلد 

األم، يف ح�ني أن الواقع يتح�دث عكس ذلك، 
فاإلقلي�م يتحكم بص�ادرات النف�ط ويعمل 
دون دس�تور أو قان�ون عىل تهري�ب النفط 
إىل الخ�ارج، إضافة إىل س�يطرته عىل املعابر 
الحدودية سواًء مع إيران أو تركيا أو سوريا، 
حي�ث تق�در قيم�ة امل�وارد املالية م�ن هذه 
النوافذ بمليارات الدوالرات ش�هرياً، وهذا ما 
تؤكده اللجن�ة املالية يف مجلس النواب، لذلك 
عىل املعنيني يف الدول�ة العراقية من حكومة 
ومجلس النواب رضورة فرض هيبة الدولة، 
وإنهاء االجتهادات الشخصية سواًء لإلقليم 
أو حت�ى م�ن خ�الل تفعي�ل بنود الدس�تور 
العراق�ي والت�ي تحك�م العالقة ب�ني اإلقليم 
واملرك�ز وبما يحقق ضمان حقوق الش�عب 

العراقي ككل.

بقلم/حسين قطايا
اجتمع�ت ق�وى متناقضة املصال�ح والتوّجهات 
يف ش�ّن الح�رب عىل س�وريا، لغاي�ة علنّية وغري 
موارب�ة، هدفه�ا الوحي�د إس�قاط »الحكومة – 
الّدول�ة«، وإع�ادة تش�كيل نظامه�ا الس�يايس، 
وتحدي�د دوره�ا الخارج�ي بعي�داً م�ن مح�ور 
املقاوم�ة، فضالً ع�ن دوره�ا التاريخ�ي البعيد 
والحدي�ث، لك�نَّ تحال�ف الع�دوان الهج�ني ل�م 
يس�تطع تدجني هدف اس�رتاتيجّي ضخم كهذا، 
ي�رّبر ضخامة االئتالف ب�ني دول عظمى وأخرى 
إقليمي�ة )بعضه�ا ي�راوح يف التفاه�ة بقيمته( 
والجماعات املسلّحة، من الجماعات »اإلخوانية« 
إىل تنظيم�ي »الن�رة« و«داع�ش« وأخواتهما، 
كما لم يس�تطع تدجني التناقضات بني أعضائه 
ت الجريمة التي جمعت  لزمن طويل. وقد تش�ظَّ
بينهم عنوًة أمام صمود سوريا الشعب والدولة.

بثقٍة، أش�اعت القي�ادات السياس�ّية واإلعالمّية 
وغ�رف العملي�ات العس�كرّية املش�رتكة لهؤالء 
أّنهم قاب قوس�ني أو أدنى من نر محّتم خالل 
3 أش�هر فقط. بعض الواهمني اس�تبدل الصالة 
يف الجامع األموي يف دمش�ق بالصالة يف املس�جد 
األق�ى يف القدس. إيهود ب�اراك، رئيس حكومة 
ت�ل أبي�ب آن�ذاك، كان أكث�ر تف�اؤالً م�ن حّكام 
الّدوحة والرياض وأنقرة وأبو ظبي، ووضع مدى 

زمنياً لسقوط دمشق ال يتجاوز األسابيع.
األشهر الثالثة امتدَّت إىل سنوات، واإلخفاقات يف 
الجبهتني العس�كرية والسياس�ية بلغت ذروتها 
بع�د 10 س�نوات، والوع�ود ب�«صي�دة« س�هلة 
ذهب�ت أدراج الحس�ابات الخاطئة واملس�تخّفة 
بس�وريا وصالبته�ا أوالً، وبق�وَّة املح�ور ال�ذي 

تنتمي إليه ثانياً.
الص�الة يف املس�جد األم�وي لم تكن أح�د أهداف 

إىل  واش�نطن  م�ن  الغ�رب،  يف  الع�دوان  ق�ادة 
العواصم األوروبي�ة، ويف »تل أبيب« بالطبع. لقد 
ترك�وا هذه األوه�ام »إلخ�وٍة« يف العاملني العربي 
واالس�المي. إّن غايته�م واضحة ال لب�س فيها، 
تتمثل يف إسقاط الدولة وتسليمها إىل »الفوىض« 
واملجهول، وإىل التفكك والتش�ظي الذي يناس�ب 
»صدف�ًة« طموح�ات »إرسائي�ل« يف أن تك�ون 
س�وريا ضعيف�ة فاقدة للق�درة ع�ىل املواجهة، 
كي تمرر صفقات االستس�الم واالنبطاح بهدوء 
)اتفاقيات أبراهام(، للضغط عىل الفلس�طينيني 
وعزلهم عن عمقهم االسرتاتيجي وإجبارهم عىل 

التخّي عن حقوقهم.
ال ش�كَّ يف أنَّ العقد األخري من تاريخ الراع عىل 
س�وريا هو األرشس واألكرب، ولكنَّ العدوان عىل 
س�وريا »الحديثة« لم يبدأ منذ 10 سنوات فقط، 
واألطماع بالس�يطرة ع�ىل »س�وريا التاريخية« 

وموقعها الجيوسيايس األهم يف العالم تمأسست 
�ت عدوانها بعناوي�ن »دينية«  ع�رب الزمن، وغطَّ
طائفية، كم�ا يف »الحمالت الصليبية« يف املايض، 

ويف »حقوق اإلنسان والديمقراطية« اليوم. 

معظم دول املنطقة تحتاج إىل اإلصالحات بنسب 
متفاوتة، وس�وريا إحدى هذه ال�دول، لكنَّ رفع 
الق�وى الغربي�ة هذا الّش�عار تفوح من�ه رائحة 
النف�اق، بدعمه�ا األنظم�ة يف الس�عودية وقطر 
واإلم�ارات والبحري�ن، التي مّولت ه�ذه الحرب 
باملال والسالح، واألخطر، بإيديولوجية الكراهية 
والحق�د الطائفي واملذهبي األس�ود الذي تجاوز 
كل الح�دود يف س�وريا، كم�ا أن دع�وات اإلبادة 
ملكون�ات اجتماعية، والتي ص�درت عن مجالس 
تزعم »تمثيل العلماء«، استعرت، وأرادت تكريس 

»أنَّ ما يجري هو حرب مذهبية«.

َفِشل هذا التزوير، ولم تستجب القيادة السورية 
ومح�ور املقاوم�ة للدعوة املش�بوهة والس�عري 
الوح�ي، وت�م رفضها بش�كل طبيع�ي، بحكم 
معاكس�تها عقيدة املحور وأخالق�ه الجوهرية، 
لك�ّن ثقافة »ش�يطنة« القيادة الس�ورية باقية 

منذ 10 سنوات عىل حالها. 
يف كّل م�رة ُيطرح فيها ملف األزمة الس�ورية يف 
املنتدي�ات الدولية، تنق�ّض آالت إعالمية متنوعة 
من جديد إلعادة تدوير س�يل م�ن األكاذيب التي 
تعّد جريمة من جرائم الفس�اد العميق املعّشش 
يف أقبي�ة صناع�ة السياس�ة لق�وى االس�تعمار 
الحدي�ث يف الغرب، ويف الرشق عند معظم أنظمة 

التبعية.
�ف  الرئيس األمريكي الس�ابق باراك أوباما، تأسَّ
ألن�ه لم يمنع ان�زالق ليبيا إىل »الح�رب األهلية«، 
رغم أن�ه يتحمل مس�ؤولية كبرية يف ذل�ك البلد، 

لك�ن مس�ؤوليته أك�رب يف الح�رب عىل س�وريا، 
كما يالحظ بيرت فورد )س�فري بريطانيا األس�بق 
يف دمش�ق(، وه�و ي�رى أن س�وريا، بمكوناتها 
االجتماعي�ة الثري�ة، م�ن أكث�ر ال�دول تقدماً يف 
الرشق األوس�ط بمزاج علمانّي قوّي، وأن تزويد 
الواليات املتحدة لإلرهابني املتعطش�ني إىل الّدماء 
ة  بالّس�الح والعت�اد »كان إهم�االً إجرامياً، بحجَّ
األولوّية القصوى إلزاحة األسد عىل أّي اعتبارات 
أخ�رى«. تواص�ل الوالي�ات املتح�دة وحلفاؤها 
زعزعة االس�تقرار يف س�وريا واملنطقة، ولم يعد 
نكران الحقائق بعد 10 س�نوات من القتال حالة 
عرضي�ة. ربما نحت�اج يف هذه الحال�ة إىل ابتكار 
»عي�ادة طّبية« للّش�فاء من عناد س�يايسٍّ يزيد 
جريمة ع�ىل الجرائم املرتكبة، وه�ي إن نجحت 
اليوم بتأجيل موعد املحاس�بة عىل ارتكابها، فلن 

تنجح غداً. إنَّه منطق التاريخ ال الّسياسة.

بقلم/ شارل ابي نادر
ليس�ت امل�رة االوىل التي يقوم فيها مس�ؤول 
امريك�ي، عس�كري او ديبلوم�ايس بزي�ارة 
لبن�ان، فاالمريكي�ون حافظ�وا دائم�ا ورغم 
اقىس الظ�روف التي تعرض له�ا لبنان، عىل 
نفس نم�ط التواصل والتواج�د، وحيث كان 
يقل احيانا التواجد الجسدي لديبلوماسييهم 
او ملسؤوليهم االمنيني والعسكريني، وذلك يف 
ح�االت التوتر االمني والعس�كري التي كانت 
تش�هدها الس�احة اللبنانية، ولكنهم عمليا، 
ل�م يرتكوا وترية تاثرياتهم ونش�اطاتهم تقل 
بتات�ا، ال بل كان�ت ترتفع اكثر م�ع كل توتر 
امني او عس�كري يف لبنان، النهم باالس�اس 
ه�م املعني�ون الرئيس�يون ب�كل حركة غري 
متوازن�ة يف لبن�ان، تخطيطا وتنفي�ذا، وعىل 

االقل مراقبة ومتابعة.
م�ا كان الفت�ا مؤخ�را ويف س�ياق زي�ارات 
املس�ؤولني االمريكيني اىل لبن�ان، زيارة قائد 
منطق�ة  او  املركزي�ة  االمرييك�ة  املنطق�ة 
الرشق االوس�ط، والتي اخذت طابعا مختلفا 
وغريب�ا عن باق�ي الزيارات، اوال يف الش�كل، 
وثاني�ا يف املضمون بمختلف أبع�اده، لناحية 

التوقيت، او لناحي�ة مكان الزيارة او لناحية 
موضوعها، وذلك عىل الشكل التايل:

في الشكل:
تخصي�ص  كان  الزي�ارة  يف  الالف�ت  اوال: 
األمريكي�ني الجيش اللبناني فقط يف التواصل 
والتحضري واالس�تقبال، بغياب اي مرجع او 
مس�ؤول ديبلومايس من وزارت�ي الخارجية 
مفرتض�ا  كان  حس�بما  وذل�ك  الدف�اع،  او 
لناحية االص�ول والربوتوك�ول، فصحيح ان 
الجن�رال ماكين�زي هو مس�ؤول عس�كري، 
ولك�ن مرك�زه ووظيفت�ه كقائ�د للوح�دات 
االوس�ط  ال�رشق  يف  االمرييك�ة  العس�كرية 
وش�مال افريقي�ا، يضعه يف موق�ع اقرب اىل 
الديبلومايس االمرييكي اكثر منه العس�كري، 
وزياراته الس�ابقة اىل لبنان او اىل اغلب الدول 
الت�ي تدخل ضم�ن صالحية تواج�د املنطقة 
العس�كرية الت�ي يق�ود الوح�دات االمرييكة 
س�يايس  طاب�ع  تح�ت  تت�م  كان�ت  فيه�ا، 

ديبلومايس بشكل كامل.
ثانيا: أخذت االجراءات االمنية املتشددة التي 
واكب�ت الزي�ارة، طابع�ا اس�تثنائيا، لناحية 
انتش�ار وحدات الحماية القريب�ة او البعيدة 
عن م�كان الزيارة، او لناحي�ة عدد طوافات 

املراقب�ة او الحماي�ة والنقل والت�ي تجاوزت 
الس�ت طواف�ات، وايض�ا لناحي�ة من�اورة 
الهبوط والتحليق الخاص�ة، والتي ال تختلف 
كث�ريا ع�ن اي من�اورة تق�وم به�ا وح�دات 
عس�كرية محمولة جواً، بهدف تنفيذ عملية 

خاصة، امنية او عسكرية.
في المضمون:

لناحي�ة التوقيت: ج�اءت الزي�ارة يف أصعب 
وق�ت يعيش�ه لبن�ان، لناحية االنهي�ار املايل 
واالقتص�ادي، وحيث فقدت بني مس�ؤوليه، 
وخاص�ة املعني�ني بتش�كيل الحكوم�ة، اي 
امكانية للتواص�ل او للتخاطب او للعودة اىل 
التوازن الس�يايس املطلوب ع�دم تجاوز حده 
االدنى، ويف وقت حس�اس، بدت فيه الساحة 

اللبنانية اقرب اىل االنفجار بمختلف اوجهه.
الالف�ت ايض�ا يف توقيت الزي�ارة، انها جاءت 
بع�د فرتة قصرية من تعديل مناطق صالحية 
املنطق�ة املركزية االمرييكة حيث مس�ؤولية 
ماكينزي، باضافة ارسائيل اليها، ويف توقيت 
يشهد اقى مس�توى من التوتر بني االخرية 
وحلفائه�ا الج�دد من الخليجي�ني من جهة، 
وبني ايران ومحور املقاومة وضمنا لبنان من 
جهة اخرى، بدت الزيارة وكأنها رس�الة تحٍد 

امريكي�ة ارسائيلية للبن�ان، كحاضن رئيس 
لطرف اس�ايس من اطراف مح�ور املقاومة: 

حزب اهلل.
لناحية امل�كان: قد تكون االج�راءات االمنية 
االس�تثنائية التي رافقت الزي�ارة، خري دليل 
عىل حساس�ية مكان الزيارة بالنسبة للزائر 
وم�ا يمثله، حي�ث منطقة البق�اع، وبمعزل 
ع�ن التواجد املبارش او ع�دم التواجد املبارش 
للمقاوم�ة يف بقع�ة الزي�ارة )غ�زة البق�اع 
الغرب�ي(، فه�ي تش�كل منطق�ة حاضن�ة 
بالكامل لحزب الله، يف بعدها الش�عبي، او يف 
بعدها امليدان�ي وارتباطها املب�ارش جغرافيا 
مع سوريا، او يف بعدها العملياتي للمقاومة، 
يف معاركها ضد العدو االرسائيي قبل التحرير 
يف مناط�ق جنوب غ�رب املحافظ�ة )ميدون 
ومش�غرة ويحمر وعني التين�ة وغريها(، او 
يف مع�ارك املقاومة ض�د التكفرييني يف رشق 

وشمال رشق املحافظة.
النقط�ة الالفت�ة ايض�ا يف مكان الزي�ارة، ان 
بل�دة غزة بح�د ذاتها، وبوجودها املكش�وف 
يف الس�هل، ال تحم�ل اي بع�د ميدان�ي أمني 
عس�كري، بل الرتكي�ز يج�ب ان يتجه، ومن 
هذه النواحي )االمنية والعسكرية وامليدانية( 

اىل جن�وب رشقها بع�دة كيلوم�رتات، إىل تلة 
وبلدة السلطان يعقوب االسرتاتيجية، والتي 
تش�كل بموقعها وبجغرافيته�ا املرشفة عىل 
قس�م كبري من الحدود اللبنانية الس�ورية او 
ع�ىل املنطقة الجنوبية م�ن البقاع واملرتبطة 
جغرافيا مع الجنوب اللبناني، تشكل النقطة 
االكث�ر احتم�اال لتك�ون بقع�ة ان�زال جوي 

لوح�دات محمولة، وبقع�ة لتمركز قوة برية 
منزلة )مش�اة ومدرعات(، من غري املستبعد 
ان تك�ون امرييك�ة، تبع�ا لتطور اي مس�ار 
امن�ي او عس�كري داخ�ل االرايض اللبناني�ة 
وخاصة بقاعا، وحيث إن القدرة العس�كرية 
االمرييكة لهكذا عمل متوفرة وبش�كل اكيد، 
فإن�ه م�ن ش�به املؤك�د ان تك�ون منطق�ة 

الس�لطان يعقوب من ضمن النق�اط االكثر 
احتم�اال يف مخطط�ات الوح�دات االمرييكة 

لتكون بقعة االنزال املذكورة.
لناحية موضوع الزيارة المعلن:

لق�د جاءنا ماكينزي ليفتتح برئ مياه منجزة 
منذ عامني، كانت قد ساهمت يف بنائها وكالة 
التنمية االمريكية، ويف توقيت غريب، مختلف 
بالكام�ل عم�ا يج�ب ان تك�ون مرك�زة فيه 
اهتمامات اللبنانيني، مواطنني او مسؤولني، 
كما وص�در بيان الس�فارة االمرييكة تعليقا 
عىل الزيارة، بانها تعبري عن دعم لبنان وامنه 
وس�يادته، وانه�ا ج�اءت لتعرب ع�ن وقوف 
واش�نطن قرب�ه، يف ه�ذه الظ�روف الصعبة 
التي يعيش�ها، يف الوقت الذي نجد فيه عمليا، 
تعارض�ا واختالف�ا كامال بني بيان الس�فارة 
االخري، مع ما تقوم به واشنطن من اجراءات 
تقوض سيادته، وتس�اهم يف ترسيع انهياره 

اقتصاديا وماليا...
م�ن هنا، يمك�ن من كل ذل�ك، وخاصة حول 
م�ا ذك�ر أع�اله لناحي�ة توقي�ت الزي�ارة او 
ان نس�تنتج  لناحي�ة خصوصي�ة مكانه�ا، 
حقيقة الهدف من هذه الزيارة، او بعضا من 

مخططات االمريكيني املرتقبة تجاه لبنان.

طابع كردستان ... توظيف ودالالت 
يف مثلن�ا الدارج؛ »اليث�رد يدري والياكل مايدري« كثري من التش�ابه 
م�ع واقع حالن�ا املع�اش، وأظنني أصي�ب القول إن قل�ت أن أغلب 
ساس�تنا وأصحاب القرار من قياديينا يف مجالسنا الثالث، هم الذين 
»ياكل�ون« أم�ا الذين يق�ع عليهم تعب ال�� »ث�رد« ويتحملون وزر 
م�ا »ينتجه« اآلكلون فه�م العراقيون الذين الح�ول لهم والقوة غري 
التحم�ل والتجمل بالصرب، فهم وحده�م تدور عليهم رحى املصائب 
التي تعصف بالبلد، والتي هي بطبيعة الحال واحدة من مخلفات ال� 

»آكلني« وإفرازاتهم.
ومن تطلع ملا جرى يف الساحة العراقية ألكثر من عقد ونصف العقد 
مضت، يتحري بما يمر به البلد من تضاربات يف األحداث، فتارة تبدو 
ل�ه حياة العراقي�ني عىل كف عفريت، وعىل ش�فا حفرة من الهالك، 
من جراء ترفات ساس�ة من الداخل، تقابلها من الخارج تدخالت 
إقليمية بأجندات تتنوع أبعادها بني سياس�ية واقتصادية، وقبلهما 
طائقي�ة. وتارة أخرى تل�وح له يف األفق القريب بش�ائر أمل، ويرى 
ان الف�رج أدنى م�ن قاب قوس�ني للعراقيني الذين ط�ال انتظارهم 
له، ولس�انهم يله�ج دوما بكالم الل�ه: »إن مع العرس ي�رسا إن مع 
الع�رس يرسا«. ذل�ك ان الخالفات الت�ي يختلقها ويتبادلها ساس�ة 
ع�راق الديمقراطي�ة بتفنن متقن، أضحت منذ اعتلوا س�دة الحكم، 
هي السمة البارزة والطبيعة السائدة لسياسة البلد، فمامن اجتماع 
تحت قبة من قبب مجالسه إال وكانت لهم صوالت وجوالت وبطوالت 
التكاد تتوقف، وكأن سياسيينا فطموا عىل بيضة »دجاجة هراتية« 
فصار الع�راك وال� »مناگر« ديدنهم يف اجتماعاتهم وجلس�اتهم، يف 
قيامهم وقعودهم وعىل جنوبهم، واضعني مصلحة الوطن واملواطن 
جانب�ا. أم�ا مايلوح من بش�ائر أمل م�ن تريح هذا املس�ؤول، أو 
بي�ان م�ن ذاك، فهو عادة مايك�ون رسابا يف صح�راء أرادوها بديال 
عن رياض العراق وجنانه، وقد خرب العراقيون طباع ساس�ته هذه، 
وصاروا أمامه كتابا مفتوحا التخفى عليه تفاصيل سيناريوهاتهم، 
وما املماطالت واملماحكات والتجاذبات إال معوقات لم يعد لها صدى 
بع�د ان صدئت، وفاح�ت منها روائح كثرية، منه�ا رائحة التقاعس 
ورائح�ة الغدر بالعهود، وعدم إيفاء الوع�ود، وكذلك رائحة األنانية، 
عالوة عىل رائحة االنقياد والذيلية لجهات تقبع خارج حدود البالد.

الي�وم وبع�د التجارب املريرة الت�ي مر بها العراقيون، عىل ساس�ته 
التنب�ه إىل أن الذقون ل�م تعد مرتعا لضحكه�م، وأن صيحة املواطن 
املظل�وم قد انطلقت ولن تتوقف، وستس�قط عروش�ا أم�ام دويها، 
وس�تداس تيجان وتسحق لحى، وتمرغ حينها وجوه ناعمة بخشن 
الرتاب، جزاء ظلمها وسوء صنيعها، وقد آن األوان ملن يعتلون مراكز 
قيادة البالد والتحكم بمصائر العباد، أن يتحذروا من رد فعل املواطن 
املسلوب حقه، وليحذروا من استجابة دعاء املظلوم، وقد قال يف هذا 

إمامنا عليه السالم:
واحذر من املظلوم سهما صائبا

واعلم بأن دعاءه اليحجب
لقد تكش�فت للمواطن اليوم ألعوبة ساس�ته وخديعتهم التي أودت 
بأرواح أبري�اء آمنني يف مدنهم منذ ق�رون، وأفضت اىل ضياع أراٍض 
شاس�عة م�ن وطن�ه، وتع�رض أخوان�ه وأهل�ه يف محافظاتهم اىل 
مصائ�ب وأهوال، التحت�وي وصفها صفح�ات ومجلدات ل�و أردنا 

حرها.
إن املواط�ن ياساس�ة ويامس�ؤولون، ل�م يعد ينطي علي�ه ماكنتم 
تمررون�ه باألمس، وعليكم م�داراة هذا الجانب وتغيري سياس�تكم، 
فمن يدري ومن يضمن؟ لعل ثورة ما تفيض اىل َسورة غضب عارمة، 
تتفجر تحت وطأة الش�د التي يعاني منها املقه�ورون واملظلومون 
املس�لوبة حقوقهم، يومها الينفع الساس�ة اآلكلني »ثريد« والجاه، 

والمال، والبنون، وهم عاملون بأي منقلب ينقلب الظاملون.

ذقوننا ليست للضحك..!
علي علي  

سوريا.. هنا اجتمع العدوان كي يتشّظى

زيارة غريبة لماكينزي ... ماذا يخطط االميركيون للبنان ؟
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أبو الهيل يستقيل 
من تدريب األنصار

التطبيعية تطالب باقامة اجتماع اتحادات 
الخليج في بغداد

خيم التعادل السللبي على مواجهة الزوراء 
والكهرباء،  يف ملعب التاجي، لحساب الجولة 
25 من الدوري املمتاز. وفوت الزوراء فرصة 
القفز إىل الوصافلة أو املركز الثالث عى أقل 
تقدير، بعد تعثر الرشطة أمام نفط الوسط، 

ليكتفي بالتعلادل ويحصل عى نقطة فقط 
ملن مبلاراة الكهرباء. ووقفلت العارضة يف 
3 مناسلبات، حائلة دون تسلجيل الزوراء، 
حيث أضلاع عالء عبد الزهلرة ومحمد رضا 
جليل ومهند عبد الرحيم فرصا ممكنة، فيما 

رد قائم الزوراء كلرة لالعب مرتىض هديب، 
ورغلم الضغط الكبلر للزوراء لكلن املباراة 

انتهت بالتعادل السلبي .
ورفع الزوراء رصيده إىل النقطة 45 يف املركز 
الرابع، فيما رفع الكهرباء رصيده إىل النقطة 

24 يف املركلز 16. ويف مبلاراة ثانيلة حقلق  
أربيل فلوزا قاتال جاء يف الدقائق األخرة من 
عمر املباراة التي جمعته بمضيفه السماوة، 
ضملن الجوللة 25 ملن اللدوري العراقلي 

املمتاز.

الزوراء يهدر نقطتين بتعادله مع الكهرباء واربيل يفوز على السماوة

الوطني يكمل فحوصات كورونا قبل مواجهة 
اوزبكستان وديًا

االصابة تبعد حميد عن رحلة طشقند

اكلد املنسلق االعالملي للمنتخلب الوطني 
العراقلي هشلام محملد، أن وزارة الصحة 
أكمللت املسلحة الخاصلة بوفلد املنتخلب 
اىل  اليلوم  املتوجله  القلدم  الوطنلي لكلرة 
اوزبكسلتان لخلوض لقائله اللودي أملام 

املنتخب االوزبكي نهاية الشهر الحايل.
وقلال محمد إن »املنتخب الوطني سليغادر 
من مطار بغداد الدويل بطائرة خاصة )ذهابا 

وايابا( خصصتها الحكومة العراقية«.
واوضلح ان »التطبيعيلة اتفقلت مع وزارة 
الصحلة العراقيلة لتلقيلح العبلي املنتخب 
الوطنلي بلقلاح كوفيد 19 بعلد عودته من 
اوزبكسلتان لتأملن وضعهلم الصحي من 

خطر كورونا«.
واشلار اىل ان »الهيلأة التطبيعيلة جهلزت 
كل متطلبلات واحتياجلات وفلد املنتخلب 
الذي سليغادرنا اليلوم«، مبينا ان »الالعبن 
توجلد  وال  اوزبكسلتان  للقلاء  جاهلزون 
اصابات باالسلماء التي اختارها كاتانيتش 

للقاء املرتقب«.
من جهته اسلتقبل وزير الشباب والرياضة 
عدنلان درجلال الجهازين الفنلي واإلداري 
ملنتخلب العلراق، لبحلث أهلم متطلباته يف 

برنامج اإلعداد للمرحلة املقبلة.
وشلدد درجلال، على تقديلم الدعلم اللذي 
يحتاجله املنتخلب ومدربله كاتانيتلش يف 
املرحللة الحالية واملقبلة، وهو يسلتعد لل3 
اسلتحقاقات متمثلة يف كأس العالم 2022 
وبطولة آسليا، فضالاً عن بطوللة العرب يف 

الدوحة نهاية العام الحايل.
وأضاف: »منتخبنا ينال أقىص درجات الدعم 
الجماهلري واإلسلناد الحكوملي لتوفلر 
جميع احتياجاته، كما يحظى بأفضل ُسبل 
اإلعداد من معسكرات وتجهيزات ومباريات 
ودية للظهور بمستوى مرشف يليق بسمعة 

ومكانة الكرة العراقية«.

واسلتمع درجال لرشح مفصل عن مسرة 
اإلعداد وبرناملج التدريب الذي قدمه عضو 
الهيئلة التطبيعيلة التحلاد الكلرة الدكتور 
أحملد كوجر، وامللدرب كاتانيتلش، واملدير 

اإلداري للمنتخب.
كاتانيتلش  سرتشلكو  السللوفيني  وكان 
ملدرب املنتخلب العراقلي قلد اعللن علن 
العاصملة  إىل  سلتغادر  التلي  قائمتله 
األوزبكية طشلقند للدخول يف معسكر 
تدريبي، يتضمن مبلاراة تجريبية مع 

منتخب أوزبكستان.
وضملت القائملة كال من: حراس 
املرملى: جلالل حسلن - فهلد 

طالب - أحمد باسل.
مهلاوي-  علالء  الدفلاع: 

مصطفى محمد جرب- أحمد إبراهيم- سعد 
ناطلق- علي فائلز- ميثلم جبلار- فيصل 
جاسلم- رضغام إسلماعيل- حسلن رائد- 

مصطفى محمد معن.
الوسلط: أمجلد عطلوان- صفلاء هلادي- 
إبراهيم بايش- محمد قاسم ماجد- حسن 
عي- أحملد عبد الحسلن- هملام طارق- 

بشار رسن- شركو كريم.
الهجوم: علالء عبد الزهرة- أيمن حسلن- 

محمد داود.
يذكلر أن التطبيعيلة قررت إيقلاف الدوري 
25 الرتبلاط العبلي  الجوللة  انتهلاء  بعلد 
املنتخلب الوطني الذين يمثلون اندية العراق 

بمباراتهم الودية امام اوزبكستان.
اىل ذلك افاد باسلل كوركيلس املدير اإلداري 

للمنتخلب العراقلي لكلرة القلدم، 
بان الفحوصات واملسلحة الطبية 
املدرب  أثبتلت إصابلة  للمنتخلب 
املسلاعد رحيم حميلد بفايروس 

كورونا.
وقال كوركيس  ان املسلحات أثبتت 

اصابلة رحيلم حميلد بالفروس 
وتم إبعاد اسلمه علن الوفد 

املغادر لطشقند.
كوركيلس  وأضلاف 
أن امللدرب كاتنيتلش 
الالعلب  إبعلاد  قلرر 
علن  ناطلق  سلعد 

املنتخلب  تشلكيلة 
تأثلره بإصابتله  بعلد 

يف اللرأس خلالل مبلاراة الرشطة 
ونفط الوسلط جرت أمس ضمن 
للدوري   25 الجوللة  منافسلات 

الكرة .
وبلن الفحوصلات الطبية أثبتت 
اصابة راسله بارتجاج بسيط 
خلالل  سليتعاىف 
اىل  اربلع 

خمسلة 
ايام.

ال ُيمكلن للبرشيلة أن ُتكّيلَف أقدارهلا وفقلااً لرغباتهلا وحوائجها 
املعيشلية، فالقدر دائمااً ملا يبَعُث لهم بأبناء زمنهلم كُمصلحن أو 
منقذين، ورّبما يكونوا ِعبئااً عليهم ولن تسلتقيم األمور معهم اىل ما 

ال نهاية حتى تأتي األقدار بالبدائل!
ويف الرياضة، كبقية شلؤون الحياة العراقية التي أختلط الصالحن 
والطالحن بن جنباتها، دفعت األقدار بأشخاص غر مألويف االطباع 
كسلوك إداري يف النادي واالتحاد أو فكر متجّدد يف املؤسسة األوملبية، 
لكنهم تمّكنلوا يف وقت قصر أن يحتلّوا املقاعد األمامية يف تجّمعات 
نخبوية لكبار مشلاهر الرياضية، وأمام كاملرات التلفزة كمحلي 
أزمات وباحثن عن حلول مؤقتة، وكشفوا للصحافة خفايا الرصاع 
عى املواقع، وإذا بهم بعد فرتة يسلقطون يف الكمائن املعّدة الحتالل 

املواقع نفسها وإن بّرروا األهداف وحّصنوا الدوافع!
للم يدر بخلد أهلل الرياضة أنَّ َكرََم صباح حسلن الكنانلي بإهدائِه 
مفتاحلي سليارتن لفاطمة سلعد بطللة القوس والسلهم وملحمد 
األسدي بطل بناء األجسام ملناسبة تفّوقهما الدويل، سيكون مناسبة 
قدرية لتسلّمه مفتاح دخول بوابة مشاهر الرياضة برغم ترصيحه 
وقتهلا أن عمله كرجل أعمال يحمل الجنسلية العراقية فقط ولديه 
إقامة استثمارية يف الربتغال يدفعُه لتكريم أصحاب اإلنجازات بعدما 

أهملت مؤسسات الدولة رعايتهم واالهتمام بتحفيزهم معنويااً.
كان ذللك يف 14 كانون األول علام 2018، عى هامش حضور صباح 
الكنانلي مبلاراة فريقلي الكرخ والنفلط ضمن دوري كرة السللة، 
وقبلها لم يكن أحد يعرف شليئااً عنله، يف الرياضة عى األقل، فخالل 
مدة قصلرة، وضع يده بقوة عى ملفات الفسلاد يف عموم مفاصل 
الرياضة وخارجها، بعدما تماهى مع سياسة اإلصالح وفكَّ ُطالسم 
معارضة وزارة أحمد رياض ألوملبية رعد حمودي )كمؤّسسة وليس 
االشخاص( واستفاد من تساؤل الخبر الريايض د.باسل عبد املهدي 
لله عقب انتهاء تجّمع تشلاوري يف فندق بابلل )كيف تميض بملف 
ترشليحك اىل انتخابات تفتقد الغطاء القانون(؟ فتحّول من مرّشح 
النتخابلات املكتب التنفيذي شلباط 2019 )أي بعد سلتن يومااً من 
ظهوره األول يف الرياضة( اىل معارض شلديد للتنفيذي ذاته، ورّصح 
)أن موضلوع االنتخابات عبارة عن نصب واحتيلال بعدما تعرّضت 
لغشلاَوة تنظيم أكثر من 40 انتخابااً بحضلور ممثل اللجنة األوملبية 
الوطنيلة وحتلى بعلض ممثي االتحلادات الدوليلة تمهيلدااً إلقامة 
انتخابات 15و16 شلباط 2019 الخاصلة بالتنفيذي، كل ذلك جرى 
من دون قانون جديد أو محدَّْث، وهو يخالف مبادئي التي أرّسلخها 
يف حملتلي لبنلاء دوللة رصينة ونظلام أوملبي ال يشلوبه التزوير أو 

الضعف أو سوء النتائج، ولهذا أعلنُت انسحابي ببيان رسمي(.
حماسة وشلجاعة كاللتن يتحال بهما صباح الكناني، يف بلد نخرته 
أرضلة الفسلاد تحّتلم عليله أن ال يتكّبل بمسلؤوليات مثلل املكتب 
التنفيلذي للجنة األوملبيلة املؤّمل انتخابه يف 26 آذار الجاري، سلّيما 
أن أوىل معالِلم خروجلِه عن خّطه االصالحي املُلتلزم هو تحّدثِه قبل 
أيام عن دعم فالن وإقصاء عالّن ُقبيل بدء االقرتاع، وانهماكه برسم 
اً أنها لن تغّر شيئااً يف الواقع، طاملا  خارطة لهيكلية أوملبية يعلم جيدا
الشلخوص أنفسهم عاشلوا زمنااً طويالاً واسلتمّدوا رشعياتهم من 
انتخابلات )النصب واالحتيال( ثم خانوا القرآن والعهد والرشف كما 

قال!
صبلاح الكناني، إكراملااً لدورك الوطنلي املنفرِد واملُقلّدر من عموم 
العراقيلن الذين نتابلع تعليقاتهم يف منّصلات التواصل االجتماعي 
وهم يتحّدثلون بإيجابية عنك، أدعوك لتعلن انسلحابك من )مهزلة 
ْك بسالح اإلصالح يف خطوط املعركة الرشسة ضد  االنتخابات( وتمسَّ
خنلادق رّساق الفقراء يف عموم ُمدن العراق وليس سلاحة الرياضة 
وحدهلا، فالرِهان على ُمغامراتك كضارب أول ألوكار الفاسلدين يف 
حكومة مصطفلى الكاظمي خُر لَك من نائب ثاللث يرتّبع فوق تلِّ 
من خلراب الرياضلة التي حنث رموزهلا يف حلفهم بكتلاب الله أن 

يحافظوا عى املال وانقلبوا غر مرّة عى ميثاق الرشف األوملبي!

ضبابية ُمصلح األولمبية !

إياد الصالحي

باسم عباس: سنبدأ من الصفر 
إلدارة الطلبة

تقلدم املدرب العراقلي عبد الوهاب أبلو الهيل، باسلتقالته من 
تدريب األنصار. وقال أبو الهيل، إنه تقدم برسالة نصية إىل مدير 

النادي عباس حسن، يبلغه فيها باستقالته.
وكان األنصلار قلد تعثر بالتعادل 2-2 مع الصفلاء وذلك بعدما 
لا بهدفلن دون رد، يف الجوللة األوىل ملن سداسلية  كان متقدماً
البطلل. وأضاف أبو الهيل »أشلكر جماهر األنصار عى دعمهم 
املتواصلل يل خلالل الفلرتة املاضية، 

سعيد بكل أوقاتي معهم«.
»األنصلار يف طريقله  وتابلع 
نحلو البطوللة، الظلروف لم 
أتمنلى  مؤخلراًا،  تخدمنلي 

التوفيق للفريق«.
وتراجلع األنصلار إىل املركلز 
الثانلي خللف النجملة 
املواجهات،  بفارق 
يمتللك  حيلث 
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نقطة.

أفلادت الهيلأة التطبيعيلة التحلاد 
الكلرة العراقلي، بانها قدملت طلبااً 
رسلميااً السلتضافة اجتماع رؤساء 
شلهر  نهايلة  الخليلج  اتحلادات 
نيسلان املقبل يف بغداد. وقال شامل 
كاملل نائلب رئيلس التطبيعيلة ان 

»التطبيعية دعت ان يكون االجتماع 
املقبل لرؤساء اتحاد الخليج يف بغداد 

بدال من قطر«.
وأضلاف كاملل ان »الدعلوة تلقلت 
اسلتجابة واستحسان رؤساء اتحاد 
أفضلل ملن  بغلداد  الخليلج كلون 

إقامتهلا يف قطر من ناحية 
االقامة الصحية«.

»سلبب  ان  واوضلح 
االتحاد  رؤساء  استجابة 
االجتماع  بإقامة  الخليج 
يف بغلداد بلدال ملن قطر 
ُتخضلع  هلو الن قطلر 

صحلي  لحجلر  الزائريلن 
اغلب  السبوعن حالها حال 
دول الخليلج لكلن يف العراق 
سلنتمكن من الحصول عى 
االجتماع  لعقلد  اسلتثناءات 

مبارشة«.
وأشلار كاملل إىل أن »االجتماع 
املقبل يعد حاسمااً التخاذ القرار 
النهائي القامة بطولة خليجي 
25 وسلتتم خاللله مناقشلة 
التنظيميلة  الجوانلب  كافلة 

أكلد باسلم عبلاس نائلب رئيلس 
الهيئة املؤقتة لنادي الطلبة، تسلم 
الهيئلة املؤقتلة للنادي رسلميا من 
امللفلات  وأغللب  السلابقة  اإلدارة 
اإلداريلة واملاليلة وعقلود الالعبلن 

الخاصة بالنادي.
الحاليلة  »اإلدارة  إن  عبلاس،  وقلال 
ستسلعى بعد تسلمها املهام رسميااً إىل 
إيجلاد حللول رسيعة لتأملن الدفعات 
والنثريلة  بالالعبلن  الخاصلة  املاليلة 

الخاصة بنفقات النادي«.
وأوضلح أن »اإلدارة املؤقتلة ستحسلم هذا 
املوضلوع مع وزارة التعليم خالل األسلبوع 
الحلايل«، الفتلااً إىل أن »اجتماعلا مرتقبلا 
سلتعقده الهيئلة العاملة مع اللوزارة 
إلنهاء امللفلات املتعلقلة كافة منها 

املالية«.
»الهيئلة  أن  إىل  وأشلار عبلاس، 
الحاليلة تسلملت تركلة ثقيلة 
وبدأت ملن الصفر«، مبينا أن 
»النادي اآلن عبارة عن ركام 
ويحتلاج إىل عمل حقيقي 

ليعود من جديد«.
كهيئلة  إننلا  وتابلع 
مؤقتلة ورغلم الفلرتة 
القصلرة التلي حددت 
لنا »سنسعى لبناء هذا 
العريق وسنعمل  النادي 

التلي  للإدارة  حقيقيلن  مؤسسلن  لنكلون 
ستتسلم مهمة النادي من بعدنا«.

ولفت عبلاس، إىل أن »فريق كلرة القدم يعاني 
كثرا بسلبب التخبطلات التي واجههلا النادي 
خالل سلنوات طويلة، وسليكون ملن أولويات 
عملنلا إعادته لوضعله الطبيعي والسليما انه 
صاحلب قاعلدة جماهريلة واسلعة ويرتقب 
الجمهور لفعل يشء إلنقلاذ الفريق من وضعه 

الصعب«.
ويحتل فريق نادي الطلبة املركز 18 برصيد 21 
نقطة، يف ترتيب فرق الدوري املمتاز بعد انتهاء 

الجولة 24.

اعللن نادي الرشطة أن املدافع سلعد ناطق 
»الفدائلي«، غادر املستشلفى وهو بصحة 
جيلدة. وقلال معاللج فريق الرشطلة، عبد 
الرحمن جابر ان »العب الفريق الكروي سعد 
ناطق يف صحة جيدة، وغادر املستشفى بعد 

أن أجريت له الفحوصات الالزمة«. وأضاَف 
ان »الفحوصلات اإلشلعاعية التلي أجريت 
لالعب يف مستشلفى الحسلن يف محافظة 
كربالء أكدت سالمته تماما من أي عوارض 
صحية نتيجة اصطلدام كرة قوية مفاجئة 

برأسله أدت إىل فقدانله الوعي للحظات، ما 
اضطرنا لنقله إىل املشلفى بشلكل عاجل«. 
وأشلار جابر إىل ان »الطبيلب املعاين نصح 
الالعب سلعد ناطق برضورة خلوده لراحة 
سللبية أليام قليلة بغية اكتسلابه الشلفاء 

التام«.
وغلادر ناطلق ملعب مبلاراة الرشطة 

بعلد   19 الدقيقلة  يف  الوسلط  ونفلط 
تعرضه الصطدام كلرة قوية مفاجئة 

برأسه.

سعد ناطق يغادر المستشفى بصحة جيدة



أشاد يواخيم لوف املدير الفني للمنتخب األملاني لكرة القدم بمساعده 
الس�ابق هان�ز فليك الذي ق�اد بايرن ميونخ للتتويج بس�تة ألقاب يف 

املوسم املايض، لكن عقده مع النادي البافاري يمتد حتى 2023.
وقال ل�وف يف ترصيحات لإلذاعة البافارية »ق�د نتفق جميعا عىل أن 

هانز لديه قدرات عالية عىل قيادة الالعبني الكبار«.
وأش�ار إىل أن هناك فرصة أمام باقي املرش�حني لكنه لن يكشف عن 

مرشحه املفضل بشكل علني.
وأضاف »القرار ال يرجع يل، س�أبقى محايدا، عىل األقل عىل املستوى 

العلني وأيضا ألن هانز مرتبط بعقد، إنه وضع مختلف«.

وأكد »االتحاد األملاني لكرة القدم ومديره أوليفر بريهوف س�يتخذان 
القرار األنسب للفريق«.

وأوض�ح فلي�ك أنه »من الرائع االس�تماع إىل إش�ادة ل�وف« بعد فوز 
بايرن عىل ش�توتجارت بأربعة أهداف دون رد، لكن لم يتغري أي يشء 
بالنس�بة لوضع�ه حيث يص�ب كامل ع�ىل تركيزه عىل مس�ريته مع 

النادي البافاري.
ويلعب املنتخب األملاني يف يورو 2020، يف مجموعة واحدة مع فرنسا 
والربتغ�ال واملج�ر وبعدها س�ريحل لوف عن تدري�ب الفريق بعد 15 

سنة من العمل تخللها الفوز بلقب مونديال الربازيل 2014.

باي�رن  ع�اد 
ق�راره  ميوني�خ عن 
الس�ماح  بع�دم 
ال�دويل  لهداف�ه 
روب�رت  البولن�دي 
فس�كي  و ند ليفا
فع�ه  ا مد و
النمس�اوي دافي�د 
بااللتح�اق  أالب�ا 
بلديهما  بمنتخب�ي 
إنكل�را  ملواجه�ة 

واس�كتلندا توالي�اَ يف التصفيات املؤهلة 
 ،™2022 قط�ر   FIFA العال�م  ل�كأس 

بسبب الحجر االلزامي عند عودتهما.
وق�ال فلي�ك بعد ف�وز فريقه الس�احق 
عىل ش�توتغارت برباعي�ة نظيفة بينها 
لليفاندوفسكي: »أعطينا الضوء  ثالثية 

األخرض لكال الالعبني«.
بع�د  الباف�اري  الفري�ق  ق�رار  ويأت�ي 
تخفي�ف إج�راءات قي�ود الس�فر إث�ر 
تداعي�ات ف�ريوس كورون�ا يف بريطانيا 
اعتباراً من األح�د ما يعني بأّن الالعبني 
يس�تطيعان الدفاع عن ألوان بلديهما 
ث�م الع�ودة إىل أملاني�ا م�ن دون 
الخضوع للحجر الصحي ال 
سيما بأّن مباراة قمة 

تنتظرهما ضد اليبزيغ.
ووفقاً للقوانني السارية حالياً يف أملانيا، 
يخض�ع األش�خاص الذي�ن يصلون من 
منطقة خطر خ�ارج االتحاد األوروبي، 
للحج�ر  املتح�دة،  اململك�ة  فيه�ا  بم�ا 
الصح�ي مل�دة 14 يوم�اً، لك�ن األم�ور 
س�تتغري اعتب�اراً من غ�د األحد.وتلتقي 
بولندا مع إنكلرا يف 31 آذار فيما تواجه 
النمس�ا مضيفتها اس�كتلندا يف 25 منه 
 FIFA العال�م  كأس  تصفي�ات  ضم�ن 
قطر 2022.اىل ذلك أعل�ن بايرن ميونخ 
رس�مًيا، غياب نجميه ألفونس�و ديفيز 
وج�ريوم بواتين�ج، عن مب�اراة اليبزيج 

املقبلة لإليقاف.
وحص�ل ديفي�ز ع�ىل بطاق�ة حم�راء 

مبارشة خالل مباراة شتوتجارت، اليوم 
الس�بت، بينم�ا تلقى بواتين�ج البطاقة 
الصف�راء الخامس�ة ل�ه ه�ذا املوس�م، 
ليفق�د بايرن اثنني من أهم العبي الخط 

الخلفي أمام منافس قوي.
جدير بالذكر أنه عىل الرغم من البطاقة 
الحمراء املبكرة الذي حصل عليها ديفيز 
)الدقيق�ة 11(، إال أن باي�رن نج�ح يف 
الفوز برباعية نظيف�ة، ضمن مباريات 

الجولة 26 للبوندسليجا.
ويحت�ل باي�رن ميون�خ املرك�ز األول يف 
ترتيب الدوري األملاني برصيد 61 نقطة، 
بينم�ا يحل اليبزيج املركز الثاني برصيد 

57 نقطة.

البايرن يوافق على التحاق
 ليفاندوفسكي وأالبا بمنتخبي بلديهما
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س�جل األملان�ي إلكاي جندوج�ان، نجم 
مانشسر سيتي، هدًفا خالل فوز فريقه 
عىل إيفرت�ون )2-0(، يف ربع نهائي كأس 

االتحاد اإلنجليزي.
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، أحرز 
جندوج�ان 12 هدًفا مع فريق�ه، يف جميع 
املس�ابقات، خالل ع�ام 2021، أكثر من أي 

العب آخر من الربيمريليج.
ويع�د ه�ذا أول ه�دف يس�جله جندوج�ان 
بال�رأس لصالح الس�يتي، منذ كان�ون األول 

2018، يف شباك كريستال باالس.
بي�ب  س�يتي،  مانشس�ر  م�درب  وأرشف 
جوارديوال، عىل انقالب يف مسرية النجم األملاني 
هذا املوس�م، حي�ث حوله إىل مهاج�م وهمي يف 
العدي�د من املباري�ات، بدال من مرك�زه الطبيعي 
كالع�ب وس�ط مدافع، وهو ما نتج عنه تس�جيله 

للكثري من األهداف.

يس�عى مانشس�ر يونايتد لتوقيع عقد جديد مع أحد العبي�ه البارزين يف خط الدفاع 
خالل املوسم الحايل.ووفًقا لصحيفة »مريور« الربيطانية، فإن مانشسر يونايتد 
يس�عى للتجديد مع الظهري األيرس لوك ش�او، رغم أن األخري ما يزال يرتبط 
بالن�ادي ألكثر من عامني يف عقده.وأش�ارت إىل أن مانشس�ر يونايتد 
يريد مكافأة شاو عىل تألقه، حيث أن الالعب يقدم أفضل موسم 
له بقميص الش�ياطني الحمر.ونجح ش�او، هذا املوس�م، يف 
التخل�ص م�ن اإلصابات املتك�ررة الت�ي هاجمته خالل 
املواس�م األخرية، كما عاد مؤخرًا إىل صفوف منتخب 
إنجلرا.يذكر أن مانشسر يونايتد بلغ ربع نهائي 
ال�دوري األوروب�ي، كما يحتل املرك�ز الثاني يف 

جدول ترتيب الدوري اإلنجليزي املمتاز.

يخط�ط نادي نابويل، لعرض نجم�ه للبيع، خالل فرة 
االنتقاالت الصيفية املقبلة.

وينته�ي عقد الس�نغايل كاليدو كوليب�ايل مع نابويل يف 
صي�ف 2023، وتزعم عدة تقارير أن الالعب قريب من 

االنتقال إىل الربيمريليج.
ووفًقا لصحيفة »الجازيتا ديللو سبورت«، فإن نابويل 
مستعد لعرض كوليبايل للبيع يف الصيف، بسبب خطط 

النادي لخفض إجمايل الرواتب يف الفريق.
وأش�ارت إىل أن كوليبايل كان عىل أعتاب مغادرة نابويل 
أكث�ر من مرة خالل الس�نوات املاضية، لك�ن لم يقدم 

أي ناٍد، الس�عر ال�ذي يطلبه البارتينوب�ي )80 مليون 
يورو(.

وأوضح�ت أن س�عر كالي�دو كوليبايل س�ينخفض يف 
الصيف املقبل، مما يسهل رحيله عن صفوف نابويل.

وب�ات كوليب�ايل عبًئا ع�ىل نابويل عىل املس�توى املايل، 
حي�ث أنه يتق�اىض 11 مليون يورو س�نوًيا، ما يمثل 

10% بمفرده من إجمايل رواتب الفريق األول.
وذك�رت الصحيف�ة أن الكثري من األندي�ة تهتم بضم 
كوليب�ايل، مثل ليفربول ومانشس�ر يونايتد وباريس 
سان جريمان وبرشلونة ومانشسر سيتي وآرسنال.

رد مس�ؤولو مي�الن بش�كل عميل ع�ىل مماطل�ة الركي 
ه�اكان تش�الهانوجلو، صانع ألعاب الفري�ق، يف التوقيع 

عىل عقد جديد مع الروسونريي.
وينتهي عقد تش�الهانوجلو يف الصي�ف املقبل، ولم يوافق 

عىل عرض ميالن للتجديد حتى اآلن. 
ووفًقا ملوقع »كالتشيو مريكاتو« اإليطايل، فإن ميالن عاد 
ملطاردة الكرواتي نيكوال فالسيتش، صانع ألعاب سيسكا 
موسكو، تحس�ًبا لرحيل تش�الهانوجلو مجاًنا يف الصيف 

املقبل. 
وأش�ار إىل أن فالس�يتش يع�د هدًف�ا قديًما ملي�الن منذ 3 
س�نوات، أثن�اء تواج�د املدير الريايض األس�بق ماس�يمو 

مريابييل.
وأوضح أن فالس�يتش لديه رشط جزائ�ي يف عقده بقيمة 
35 مليون يورو، لكن سيس�كا موسكو مستعد لقبول أي 

عرض يراوح بني 28 و30 مليون يورو.
وذكر املوقع اإليطايل، أن ميالن قد يبدأ املفاوضات الرسمية 

لهذه الصفقة خالل األسابيع املقبلة.

لوف يرفض الكشف عن مرشحه لتدريب ألمانيا

نابولي يعرض كوليبالي للبيع

لوك شاو يقترب من تجديد  عقده مع اليونايتد

إنر  يس�عى 
مي�الن للتعاق�د مع 

مهاج�م جديد خ�الل املريكاتو 
الصيفي املقب�ل، بناء عىل طلب 
امل�درب أنطونيو كونتي.وس�بق 
أن طل�ب كونت�ي التعاق�د م�ع 
مهاج�م بديل للنج�م البلجيكي 
روميلو لوكاكو، لكن إدارة إنر 
فش�لت يف تلبي�ة رغبت�ه خالل 
املوس�م الحايل، بس�بب معاناة 

النادي 
مادًيا.ووفًقا 

لصحيفة »ذا ص�ن« الربيطانية، 
ف�إن إنر مي�الن يراق�ب موقف 
كل م�ن س�ريجيو أجوي�رو نجم 
مانشس�ر س�يتي، وإدينس�ون 
الش�ياطني  مهاج�م  كافان�ي 

عق�د  الحمر.وينته�ي 
أجوي�رو يف الصي�ف املقبل، 
وتربط�ه العديد م�ن التقارير 
باالنتق�ال إىل برش�لونة وباريس 
س�ان جريمان.ويصب�ح كافاني 
املقب�ل،  الصي�ف  أيًض�ا ح�رًا يف 
حيث ينتهي عقده مع مانشسر 
املهاج�م  يرغ�ب  وال  يونايت�د، 
بن�د  تفعي�ل  يف  األوروجويان�ي 

التمديد ملدة 12 شهرًا.

أجويرو وكافاني على رادار إنتر ميالن

اليونايتد يخطط 
للتعاقد مع بيدرو نيتو

يس�عى مانشس�ر يونايتد للتعاقد مع أكثر م�ن العب مميز 
خالل املريكات�و الصيفي للمقبل.ووفًق�ا لصحيفة »ذا صن« 
الربيطاني�ة، ف�إن أه�داف مانشس�ر يونايت�د الرئيس�ية يف 
املريكاتو هي الثنائي اإلنجليزي جاك جريليش )نجم أس�تون 
فيال( وجادون سانشو )جناح بوروسيا دورتموند(.وأشارت 
إىل أن مانشس�ر يونايتد يضع خطة بديل�ة يف الصيف، حيث 
س�يتحرك لضم الربتغايل بيدرو نيتو نجم وولفرهامبتون، إذا 

فشل يف حسم صفقتي جريليش وسانشو.
وأوضحت أن سعر صفقة نيتو يتخطى 50 مليون إسرليني، 
عقب املوس�م الرائع الذي يقدمه م�ع وولفرهامبتون.ونجح 
نيت�و هذا املوس�م يف تس�جيل 5 أه�داف وتقدي�م 4 تمريرات 

حاسمة خالل 33 مباراة يف مختلف البطوالت.

ميالن يطارد نيكوال فالسيتش

جندوجان 
يتفوق 
على 
مهاجمي
البريميرليغ 
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الثقافـي

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

كونفوشيوس 
التعل�م بال تفكري مضيعٌة للوقت. أما التفكري بال علم, 
يشء خطري. كل األشياء الناجحة سببها إعداد ناجح. 
فبدون اإلعداد الناجح, ال غرابة من حدوث الفشل. ما 
يبحث عنه الرجل الرفيع موجود يف نفسه. وما يبحث 
عن�ه الرجل الدن�يء موجود عند اآلخري�ن. من يتكلم 
دون تواضع سيجد صعوبة يف جعل كلماته مسموعة. 
هنالك ثالثة أش�ياء يجب عىل الرجل الرفيع االحرتاس 
منه�ا. عند الصغ�ر، الرغب�ة. و عند القوة، الّش�جار. 
و عن�د الكرب، اإلش�تهاء مل�ا يملكه الغ�ري. األب يخفي 
أخط�اء ابن�ه، واالب�ن يخفي أخط�اء أبي�ه. الحذرون 

يخطئون نادراً.

تشكييل...

وأنا ملا أزل 

أدعك تصدع لوحتي املطوية 

ألفك عويلها الغرائبي 

كي اتحسس ما وراء اللون 

وتأوه وجعي 

ما بني نربات لونها الرسي 

وامتداد أكتئاب صمتي 

الذي يرتعد

من استفهامي املبهم

وأسئلتي املدالة بعجالٍة

فوق مناديل الرمل 

إذن سأجرُف قليالً 

من مسريي الجدير 

الملحك أسماً جميالً 

بطواٍف غريب .

مسحة حزني...

تحادثني نصوص شعري 

عن ماهية

أىس طرقاتي الالذعة 

عن قسوة .تشكلت متأخرة

عن مكان 

أقربته األزمنة 

من نشوة العبث

وانا ارتجُف من صوت لذتي 

وهيكيل الذي 

يفرز مسحة حزني

أستقطر رعشة قصائدي 
املغسولة ليالً

مثل إمرأة توقظ انوثتها

بإلفة متمردة 
تتقىص حلمها الغامض كرهاً

وتغني بطمأنينة ترمرُم

دهشتها املتهرئة 

أستفهامي المبهم 
من نشوة العبث

طبعة فريدة لديوان الجـواهري
 بحسب أحرف األبجدية العربية

رسول عبد األمير التميمي 

املراقب العراقي/ متابعة...
ع�ىل  فعالي�ة  ع�ن  وكذل�ك   
موق�ع زووم إلط�الق الكتاب 
م�ن  ع�ددا  فيه�ا  دع�ت 
الش�عراء والكت�اب وأصدقاء 
الكات�ب واملهتم�ني بالثقافة 

والش����عر.
مقدمة  املجموع�ة  تضمن�ت 
س�ورية،  »أحجي�ة  بعن�وان 
وس�ت عرشة قصيدة حملت 
عناوي�ن: English، قطارات، 
األخ�ري،  الجن�دي  عش�اء 
جمي�الت  قادم�ة،  الق�وارب 
ضائع�ة،  س�فينة  نائم�ات، 
س�يف  الذئ�ب،  س�اعدوا 
مقطوع،  اتص�ال  دمش�قي، 
املقربة السعيدة، لعبة املوتى، 
تنجي�م امل�ايض، محمدنامه، 
القنف��������ذ، ب������وذا 
و«جمعي�ة  الح�����ديق�ة 

الشعراء املوتى«.
حمل غالف الكتاب ثالثة آراء 

يف املجموع�ة، فق�ال الناق�د 
الس�وري خل�دون الش�معة، 

متمي�ز  املجموع�ة »رسد  إن 
بأس�لوب  لقراءت�ه  يدفع�ك 
الكات�ب،  بس�رية  مزرك�ش 
وأن�ه »يع�رض بتمك�ن مثري 
لإلعج�اب مواد معقدة، حيث 
يستكش�ف الن�ص مفهوم�ا 
ألق�ا مليئا بالق�وة والرباعة، 
الكاتب�ة  اعت�ربت  فيم�ا 
هيفاء  العراقي�ة  والش�اعرة 

زنكن�ة أن الش�اعر يح�اول، 
عرب الش�خوص العديدة التي 
تنطق يف قصائده »اإلمس�اك 
بأح�الم الحب واألم�ل ألولئك 
يح�����������اولون  الذين 
البق�اء أحي����اء يف األزمنة 

املظلمة«.
 أما الشاعر والكاتب العراقي 
جّبار ياسني فراى أن الشاعر 
»ينظ�ر بوع�ي الغريب حيث 
امل�كان البعي����د واللحظ�ة 
الس�حيقة القدم ضاعا لألبد، 
مقارنا إياه بالش�اعر العربي 
القديم الواق�ف عىل األطالل، 
غ�ري أن قصائد حس�ام »بدال 
من ذل�ك، تقف أم�ام كوارث 
نفس�ه،  لتعزي�ة  الح�ارض 
»حي�ث الكلم�ات ه�ي عزاء 

الروح«.
لوح�ة الغ�����الف للفن�ان 
التشكييل والش�اعر السوري 

إسماعيل الرفاعي.
املجموع�ة س�تصدر برتجمة 
عربية ع�����ن دار املتوسط 

بعنوان »قرب يف بحر«.
حس�ام الدي�ن محم�د كاتب 
وشاع�������ر وصحايف من 
مواليد دمش�ق ع�ام 1960، 
وه������و يقي�م ويعمل يف 

لندن.

»قبر في بحر« مجموعة باالنكليزية لحسام الدين محمد
الربيطاني��ة  بولوي��ل  ن��ر  دار  ع��ن  ص��درت 
للش��اعر  باالنكلزيي��ة  ش��عرية  مجموع��ة 
والكاتب الس��وري المقيم يف بريطانيا حسام 

،Grave Seas« الدني محمد بعنوان

»راس لاليجار« صور شخصيات إيجابية تسير نحو المستقبل لترمم ماأحدثته الطائفية 
عنوانها سخرية الكاتب من بعض العقول المتحجرة

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
يرى الكاتب والناقد عبد الكريم حسن 
مراد يرس�م ان الكات�ب كريم صبح يف 
املجموع�ة القصصية »راس لاليجار » 
صور ش�خصيات إيجابية تنحو نحو 
طريق املستقبل والخري لرتمم الثغرات 
الطائفي�ة  النع�رات  أحدثته�ا  الت�ي 
واملذهبية،مبين�ا ان عن�وان املجموعة 
يمث�ل س�خرية الكات�ب م�ن بع�ض 

العقول املتحجرة.
وق�ال م�راد يف ق�راءة نقدي�ة خ�ص 
به�ا )املراق�ب العراق�ي(:»ان تكت�ب 
معناه إش�عال العالم« ه�ذا ما طرحه 
اح�د النق�اد م�ن رؤي�اه عن�د قراءته 
لح�د األعم�ال الروائية لكات�ب عربي، 
وال�ذي م�ن خالله ن�درك م�دى تأثره 
باألف�كار وأحداث ذلك العم�ل املنجز، 
وإال ف�ال يمك�ن ان يطل�ق مث�ل ه�ذا 
ال�كالم جزافا م�ا لم يك�ن هنالك ثمة 
فعل حقيقي يش�غل هذا العالم امليلء 
باملتناقض�ات، س�يما بعدم�ا حدث�ت 
متغريات يف خريطة العالم والش�عوب 
من انقالبات وسقوط أنظمة تحجرت 
بأفكارها وبقيت منغلقة عىل نفسها، 
وظهور تي�ارات متطرفة تري�د إبقاء 
العال�م وإرجاع�ه إىل العصور املظلمة 
األوىل وذل�ك م�ن خالل فلس�فة القتل 
والتهج�ري واملوت املجان�ي لآلخر، من 
دون النظ�ر إىل أن�ه إنس�ان وال يفكر 
مثل�ه بظالمية، وهذا ينطبق عىل بقية 
األدي�ان، فالتط�رف معن�اه أن�ك ترى 
أن�ك أنت األح�ق يف التحك�م باآلخرين 

بق�وة الس�الح وبطرق أكثر وحش�ية 
كالتمثي�ل به�م، كل ه�ذه الص�ور قد 
وّظفوه�ا ُكّتاب الرواي�ة والقصة من 

خالل رسوده�م التي كتبوه�ا ليّطلع 
عليه�ا اآلخ�رون وه�ذا ما ملس�ناه يف 
املنجز القصيص الجديد للكاتب )كريم 

صب�ح( والت�ي تحم�ل عن�وان )رأس 
لإليج�ار( ال�ذي يحم�ل دالالت عدة يف 
معن�اه، وهذا ه�و ما اس�تفز القارئ 

ملعرفة شفرات العنوان الصادم.
واض�اف :إن يف خطاب�ات الكاتب ثمة 
رس�ائل إنس�انية أح�بَّ أن يطرحها، 
خ�الل  م�ن  رس�مها  ن�رّية  وأف�كارا 
ب�كل  كاف�ة  املجموع�ة  ش�خوص 
اإلنس�انية  ومس�توياتهم  ثقافاته�م 
واملعاش�ية.. فمن خالل العنوان ندرك 
م�دى س�خرية الكات�ب م�ن بع�ض 
العق�ول املتحجرة الت�ي ال ترى يف هذا 
العالم من متغريات س�وى لغة األرقام 
والصفق�ات من دون النظر إىل األحالم 

املستقبلية لآلخرين.
وتابع :فالذي نلمس�ه من خطاب هذه 
املجموع�ة ان ال�رؤى الخاوية هي من 
يتحكم بهذا العالم، فكاتب قصص هذه 
املجموعة له رس�ائل تضمينية للعالم، 
إذ يرس�م ص�ور ش�خصيات إيجابي�ة 
تنح�و نح�و طري�ق املس�تقبل والخري 
لرتمم الثغ�رات التي أحدثته�ا النعرات 
الطائفي�ة واملذهبي�ة، وأخرى س�لبية 
تح�اول إبق�اء العالم عىل م�ا هو عليه 
م�ن فوىض لغ�رض التحك�م بمصريه، 
فاالعت�دال يف الخطاب�ات ه�و جوه�ر 
اإلنس�ان الحقيقي، وهذا ما ملس�ناه يف 
قص�ص »كريم صب�ح« القص�رية من 
خ�الل ترصد ش�خوصه الت�ي تتفاعل 
وتتأم�ل وتحزن مع اآلخري�ن من دون 
النظ�ر إىل معتقداتهم ومذاهبهم، وهذا 
ما جاءت ب�ه لعبة لتداعي�ات بني تارة 

وأخ�رى من خ�الل الضمائ�ر بأفعالها 
العدة، فالص�ورة املرشقة هي الواجهة 
الحقة التي البد أن تطفو عىل الس�طح 
لتس�ري عجلة الحياة، فنظرية أنا.. هو 
أنت هو م�ا يؤكد عليه الكاتب من دون 
النظ�ر إىل عقلية الظالمي�ني واالهتمام 
بأمره�م م�ادام هناك أن�اس متحدون 
مع بعضهم، فصورة الوطن الواحد هو 
ما يطمح إليه الكاتب من خالل أحداث 
قص�ه، يقينا ان�ه يحمل يف ذات�ه نزعة 
إنس�انية جميل�ة، ذل�ك ما ملس�ناه من 
خالل رسمه لوقائع واحداث شخوصه 
لت�ي كان�ت تتحرك ب�يء م�ن الحذر 

بني حني وآخر باس�تباقية نحو األمام. 
واشار اىل ان املجموعة تتناول ومضات 
من الحياة العراقية بلغة بسيطة حينما 
عرضت رشائح يومية مدّونة ، نشّبهها 
عىل أنها أرشطة تسجيل مكتفية بذاتها 
م�ن دون تفصيالت جانبي�ة تثقل املتن 
القص�يص  ، لكن هنالك » اس�تبصار » 
و » حدي�ث » متع�دد األص�وات يف رأس 
ي�كاد يس�قط بس�بب أحمال�ه الثقيلة 
كم�ا يف عديد قص�ص املجموع�ة التي 
نقرأ مفتتحها يف » أفول » وهي القصة 
القص�رية ج�دا الت�ي يمك�ن أن تميط 
اللثام عن التكني�ك الذي أتبعه صبح يف 

صياغة بقية قصص املجموعة.
وخت�م :وأخ�ريا أن م�ا يؤخ�ذ عىل هذه 
يف  الفن�ي  الضع�ف  ه�و  املجموع�ة 
بع�ض تمفص�الت القص�ص القصرية 
لع�دم تمك�ن الكاتب من س�بك الخيط 
القص�يص بإحكام، وهذا يأتي من عدم 
قراءته لقواعد القصة القصرية بش�كل 
جيد، فه�ذه هي محاولت�ه الثالثة التي 
جاءت بعد محاولتني قصصيتني ش�به 
ناجحتني إلدراجها ضمن عملية القص 
املتعارف عليه، فالكاتب لكونه أس�تاذا 
جامعي�ا فقد هيمن عىل بعض قصصه 

طابع البحثية والتقريرية املبارشة.

الكميت

طربت وما شوقاً إىل البيض أطرب

وال لعباً مني وذو الشيب يلعب

ولم تلهني داٌر وال رسم منزٍل  

ولم يتطرّبني بناٌن مخضب

بني هاشم رهط النبي فإنني  

لهم وبهم أرىض مراراً وأغضب

خفضت لهم مني جناحي مودٍة  

إىل كنف عطفاه أهل ومرحب

املراقب العراقي/ متابعة...
أتمت وزارة الثقافة الس�ورية اصدار الجزء األخري- 
الجزء الخامس، من دي�وان الجواهري، عام 1984 
وقد كان جزؤه االول قد اصدرته عام 1979 .. وهي 
طبع�ة فري�دة ، واوىل م�ن نوعها كما ن�دري، ألنها 
اعتمدت نرش القصائد وترتيب تسلسلها ليس زمنيا 
كم�ا هو معتاد، ولكن وفق احرف املعجم )االبجدية 

به�ا  الت�ي جائ�ت  العربي�ة( 
القوايف..

ش�مل الج�زء االول: مداخلة 
الجواه�ري  ع�ن  دراس�ة   –
بعن�وان “يف رحاب الش�عر” 
نج�اح  د.  الثقاف�ة  لوزي�رة 
مقدم�ة  ث�م  العط���ار، 
لتوثيق-  بس�بعني صفح�ة 
رسد تاريخ�ي، كتبه د. عىل 
جواد الطاهر، عن صديقه، 
الش�اعر العظي�م، اواس�ط 
الس�بعينات املاض����ي�ة، 
موس�وم ب�� ” م�ن املول�د 
حت�ى الن�رش يف الجرائد”. 
وبعده تعري�ف موجز عن 
الطبع�ة، ونثرية الش�اعر 
قارع�ة  ع�ىل  الش�هرية” 
الطري�ق” توالت القصائد 
ت�رتى. ويف االجزاء الثالثة 
وصدر  الثان�ي  الالحق�ة: 
ع�ام 1980 والثالث عام 
ع�ام  واالراب�ع   1981

1982 اس�تمر حرص جميع القصائد وترتبيها، منذ 
عام 1921 وحتى عام 1980.

ام�ا الج�زء الخام�س- األخ�ري، فق�د ش�مل، وفق 
)الرباعي�ات-  الغ�الف:  صفح�ة  ع�ىل  للمنش�ور 
وج�اءت   .. الفه�ارس(  امللحق�ات-  املرس�الت- 
الفهارس املشار لها اربعة: اولها ثبٌت اضايف، بحسب 
التسلس�ل الزمني لقصائد الديوان العامر. وثانيها: 
فه�رس االع�الم ال�واردة اس�ماؤهم يف القصائ�د ، 
والثال�ث لألماك�ن الت�ي 
ت�م ذكره�ا يف الدي�وان.
الراب�ع،  الفه�رس  ام�ا 
ح�رص  فه�و  واالخ�ري، 
وتوثيق بأس�ماء “االقوام 
التي  والجماعات واألرس” 
الجواه�ري،  له�ا  اش�ار 

وعنها، يف اشعاره..
الطبع�ة  ج����اءت  لق�د 
الفري�دة الت�ي نعن�ى بها 
ب�ثالث�ة  الكتاب�ة  ه�ذه  يف 
االف صفح�ة م�ن القط�ع 
وبالحرف  املتوس������ط، 
الصغري)نس�بيا( وتوزع�ت 
عىل خمسة اجزاء كما سبق 
الق�ول. ام�ا اساس�ها فهي 
طبع�ة بغداد يف الس�بعينات 
املاضية، ذات السبعة اجزاء، 
مع اضاف�ات لبعض قصائد 
وتش�كيل  ألخ�رى،  ورشوح 

وتدقيق وتصحيح.

مسابقة روائع األقالم للقصة القصيرة جدا
املراقب العراقي /خاص...

تقي�م رابطة الرسد يف العراق والوطن العربي مس�ابقة 
روائ�ع األق�الم للقص�ة القصرية ج�داً رق�م ) ٣( لعام 
2021 بع�د ان اقامت املس�ابقتني االوىل والثانية خالل 

الشهرين املاضيني من العام الحايل.
وقال�ت مدي�رة املس�ابقة أم�رية إبراهيمف�ي ترصيح 
ل�)املراق�ب العراق�ي (: ان رابط�ة ال�رسد يف الع�راق 
والوطن العربي س�تفيم مسابقة روائع األقالم للقصة 
القص�رية ج�داً رقم ) ٣( لع�ام 2021 وكالع�ادة يف كل 
شهر من اشهر السنة.واضاف: يبدأ استقبال النصوص 
تاري�خ  2021/٣/20حت�ى  تاري�خ  م�ن  املش�اركة 
2021/٣/2٥ الس�اعة التاسعة مس�اء بتوقيت بغداد 
ع�ىل ال أن اليكون النص منش�وراً س�ابقاً أو مش�رتكاً 
يف أي مس�ابقة للرابط�ة أو أي رابط�ات أدبي�ة أخرى، 
وأن الين�رش إال بعد إع�الن النتائج والتقب�ل الومضات 

القصصية أو الشعرية أو الخواطر.
واش�ارت اىل ان وج�ود األخط�اء اإلمالئي�ة والنحوي�ة 

يحسم كثريًا من نقاط النص ألجل التنافس .
واوضحت : تستبعد النصوص التي التمتلك الحد األدنى 
م�ن رشوط القص�ة القصرية ج�ًدا خاص�ة النصوص 

الطويلة واليحق ألي متس�ابق اإلع�رتاض عىل قرارات 
لجن�ة التحكي�م.و أن يحت�وي النص ع�ىل عنونة وأن 

يكون باللغة العربية الفصحى حرًصا.
وبين�ت: أن ال يتضمن محت�وى النص عىل أي تحريض 
سيايس أو ديني، وأن ال يتعرض اىل أي  شخصية أو فئة 

أو طائفة باإلساءة واإلنتقاص.
 وختم�ت :ان املش�اركة بن�ص واحد فق�ط، وبخالفه 
املس�ابقة وتتأه�ل  العض�و م�ن  تس�تبعد مش�اركة 
النص�وص الفائزة باملراكز الخمس�ة األوىل للمنافس�ة 
عىل لقب الرابطة يف املس�ابقة الكربى التي تقام نهاية 

العام..وسوف تدخل يف كتاب الرابطة.

املراقب العراقي/ متابعة...
»ارفعوا صوت التلفاز« رواي�ة الروائي عيل الحديثي 
ق�د ُينظ�ر إليها يف كث�ري من األحيان ع�ىل أنها قصة 
من أدب الح�رب ، لكننا لو تأملنا عناوين أقس�امها 
العرشي�ن ب�دءا م�ن » من�ارصة الخرف�ان » حتى » 
الجريدة » سنكون أمام عدة أصوات ترددت يف زحام 

أحداثها، فهو بإهدائه :
»إىل

موت
استوطن بلدي«

جعلن�ا نفه�م كل يشء فيه�ا، ش�خوصها، أماكنها، 
مجموع�ة أحزانه�ا، وعندم�ا نقل�ب أوراقه�ا األوىل 
نتع�رف عىل » كري�م القص�اب » الذي س�يأخذنا يف 
جولة طويلة فيها والثيمة التي يمكن مالحظتها هنا 
توزعت بني الحرب التي عاشتها البالد من جهة وبني 
م�ن اصطىل به�ا كريم، مه�دي، وحتى س�جى التي 
أحبه�ا كريم هي ج�زء من ذلك االصط�الء من جهة 
أخرى، وبعدد صفحات بلغت 1٣9 صفحة الحظنا يف 
رواية الحديثي توافقا مدهشا يف إيقاع ووحدة بناء ال 
خلل فيها حيث جم�ع اهتماما بالرسد الروائي وبني 

انتق�االت أبطال�ه وبني زمان وم�كان حدوثها، ومن 
خالل ذل�ك االصطفاف وجدت أن هن�اك حالة لخلق 
» تصميم�ات داخلي�ة » توزعت بني فص�ول الرواية 
زاد من جمالية قراءتها خاصة يف » الساعة السابعة 
» الت�ي يص�ور فيها ترق�ب امل�رأة الس�تينية البنها 

العس�كري ال�ذي تأخر ع�ن املجيء وما إن س�معت 
ص�وت قرقعت�ه حت�ى ضمت�ه : » يف حضنه�ا، ومن 
حضن�ه انطلق�ت بخطواتها املتعب�ة إىل املطبخ لتعد 
له العش�اء، لم تكن تبايل بسبب تأخره ، املهم عندها 
أنه بخري، عيناه تراقبان الهاتف وهو يجلس مع أبيه 
وأخوت�ه يحدثهم عن نقله�م إىل مركز تدريب النجف 
، وكي�ف كانت س�اعات الرعب الت�ي التفت حولهم 
كاألفع�ى وهم يظنون أنهم متجه�ون إىل الكويت »، 
أو يف » أن�ا صمون�ة »، أو » أنا وال�كالب »، أو » كالنا 
ي�أكل اآلخر »، لكنه يف » جس�ور » يرس�م لنا حروفا 
حزينة ملا شاهده يف مدينته » املحمودية » بعد أن عاد 
إليها مج�ازا من وحدته العس�كرية فوجد أن ال أحد 
م�ن أرسته هناك، رحل�وا إىل بغداد خوفا من القصف 
الج�وي له�ا :» أحاول أن أس�توعب أنه�ا املحمودية 
مدينتي الش�عبية، املدينة الت�ي ال تعرف عينها كيف 
تن�ام ليلها، عن�د الفلك�ة القديمة الت�ي أزيحت منذ 
س�نوات وقفت أمام ش�ارعي الحزين كما اعتدت أن 
أسميه، أصابع الظالم تنهش قبور الخوف يف داخيل، 
أخربتني الس�اعة أن الوقت هو الثامنة مساءا، لكن 

من سيخربني أن هذه هي املحمودية ؟ ».

»ارفعوا صوت التلفاز« الموت حينما يستوطن الوطن

عبدالكريم حسن مرادكريم صبح
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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. نور 9
على 
نور

، فاصبح من النادر أن نجد شخصاً مرتدياً 
كمامته يف ظل التحذيرات واملخاوف من انتشار 
موجة الفريوس الثانية الخطرية التي اجربت 

الكثري من الدول عىل إعادة فرض القيود والحظر. 

المباالة  ــــــــــــــــــ
يقول الشاب محمد كريم )23 عاماً( »بحكم عميل 
كسائق اجرة اجد الكثري من الناس غري ملتزمني 
الفرتة،  هذه  يف  السيما  الوقائية،  باالجراءات 
انه  العراق، مبيناً  انتهى يف  الوباء قد  واشعر كأن 
يف بداية املوجة االوىل للفريوس كنت اقوم بتعقيم 
املقاعد قبل صعود الركاب، لكن االن وبعد انتشار 
حالة الالمباالة والتعايش مع الفريوس ابتعدت انا 

وارستي عن االلتزام باالجراءات الوقائية«. 
عاماً(   35( عيل  حميد  الرأي  يف  معه  ويتفق 
باالجراءات  ملتزمني  غري  الكثري  »ان  يرى  الذي 
اذ  معدوم«  شبه  االلتزام  فاصبح  االحرتازية، 
الدوائر  احدى  يف  موظفا  »كوني  عيل  يضيف 
غري  وزميالتي  زمالئي  من  الكثري  ارى  الرسمية 
ملتزمني، فال اجد اال القليل ممن ال يزالون يتبعون 
االجراءات الوقائية، ويرجع سبب تهاون املواطنني 

اىل غياب الرقابة من قبل الجهات املعنية«.  

استهانةــــــــــــــــــ
ال يوجد تطبيق لالجراءات االحرتازية، اذ نرى 
يوجد  وال  باليد  واملصافحة  والتحية  السالم 
كبري  تهاون  وهناك  اإلطالق،  عىل  تباعد  أي 
ما  هذا  االماكن،  جميع  يف  املواطنني  قبل  من 
عاماً(،مضيفة   32( محمد  غيداء  به  اخربتنا 
»عند ذهابي اىل االسواق ال اجد اال القليل من 
الناس ملتزمني باالجراءات، اذ ان الكثري غري 
ملتزمني، وجميع االماكن مكتظة باملواطنني، 
فعند مشاهدتي لهم اشعر كان الفريوس قد 

اختفى نهائياً«. 

 توعية الجماهري ــــــــــــــ
يقع عىل عاتق املدرسة وجميع مؤسسات االعالم 
زيادة توعية الناس لاللتزام باالجراءات الصحية، 
االصابات  واعداد  موجوداً  مازال  الفريوس  ان  اذ 
يف زيادة مستمرة، وتقول املعلمة منار جبار )35 
انتشار  منذ  الكمامة  ارتداء  عىل  »اعتدت  عاماً( 
وباء كورونا واليمكنني التخيل عنها يف الصف عىل 
الرغم من انها تعيقني اثناء الدرس والتحدث مع 
التالميذ« ، موضحًة » لكوننا نعد القدوة للتالميذ 
باالجراءات  االلتزام  عىل  نشجع  أن  علينا  فيجب 
الجميع من خطر  حفاظاً عىل سالمتهم وسالمة 

العدوى«. 

 رضورة املتابعة ــــــــــــــ
يقف رجل املرور محمد كمال مرتدياً كمامته 
يف احد التقاطعات، وهو ينظم السري ويحمل 
معه املعقم اينما ذهب، ويؤكد كمال : »اشعر 
غري  وهم  للناس  مشاهدتي  عند  بالحزن 
من  الرغم  عىل  الوقائية  باالجراءات  ملتزمني 
ارتفاع معدالت الوفاة واالصابة«، مبيناً »اتابع 
التواصل  مواقع  يف  الوبائي  باستمراراملوقف 

االجتماعي ونرشات االخبار«.

 قلة الوعي ــــــــــــــــــ
وكأني  ذهبت  اينما  تالحقني  التعجب  نظرات 
الوقائية  الذي ال يزال يلتزم باإلجراءات  الوحيد 
مجيد  رائد  به  مابدأ  هذا  كورونا،  فريوس  ضد 
»بعد  يضيف  حديثه،اذ  معرض  يف  )3٦عاماً( 
اصابتي بفريوس كورونا اصبحت اكثر حرصاً 
بسبب  الوقائية  باالجراءات  االلتزام  عىل 
والسعال  الحمى  من  اصابتي  خالل  ماعانيته 
عىل  قدرتي  عدم  عن  فضالً  التنفس،  وضيق 
اصبحت  الفريوس  من  شفائي  بعد  الحركة،و 
الكمامة والقفازات من االشياء الرضورية التي 

ال استغني عنها«.

 تعايش مع الفريوس ــــــــــ
التعايش  فرتة  »ان  ماجد  جليل  الدكتور  يرى 
ال  الفرتات،  اصعب  من  كورونا  فريوس  مع 
من  الكبري  التهاون  بسبب  العراق،  يف  سيما 
والذي  الوقائية  اإلجراءات  يف  املواطنني  قبل 
و  الفريوس،  النتشار  االساس  السبب  يعترب 
يجب عىل املواطنني االلتزام بجميع التعليمات 
وارتداء  االجتماعي،  التباعد  مثل  الصحية، 
عن  واالبتعاد  األيدي،  وتعقيم  الكمامة، 

التجمعات حفاظاً عىل سالمتهم«.
فعاليته  يثبت  لم  اآلن  اىل  اللقاح  »ان  مبيناً 
يف  لكونه  الفريوس،  عىل  القضاء  يف  وقدرته 
املوجة  ظهور  بعد  السيما  مستمر،  تجدد 
الثانية التي تعد اصعب بكثري من املوجة االوىل، 
باالجراءات  االمكان  قدر  االلتزام  يجب  لذا 

االحرتازية«.

ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.

االثنين   22 آذار  2021   العدد  2550  السنة الحادية عشرة

بين االهمال و االستهانة .. تكمن حياة االبرياء

اآلخرون
االجراءات الوقائية هم الجحيم

الذي  الوحيد  الرسمي  املستمسك  هو  السفر  جواز   
يعرب الحدود الدولية، وألهمية هذه البطاقة  التعريفية 
الفقدان  أو  التزوير  لكثري من قصص  تتعرض  فأنها 
ورود  الدوام  املحاكم  عىل  أروقة  وتشهد  والتهريب، 
عدد كبري من دعاوى التزوير أو فقدان الجواز منها ما 
سببته هجرة الشباب  ومنها تعليمات الحج والعمرة 

وأسباب مجتمعية أخرى.
أول  قايض  جسام  محمد  بشار  القايض  ويقول 
قانون  15من  »املادة  إن  الرصافة  تحقيق  محكمة 
 جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 تعاقب بالحبس 
مدة ال تقل )3( سنوات )كل من باع أو  أشرتى جواز 
سفر عراقي أو أستحوذ عليه بقصد استخدامه خالفا 

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

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

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

يف  حالة السفر إليها عند طلب التأشريات الدخول«.  
ويعرج القايض عىل أن »تبديل جوازات السفر تكون 
ومنها  قضاء  وقدر  والفقدان  التلف  منها  حاالت  يف 
األسباب  بيان  بعد  املحكمة  من  وبقرار  اإلهمال، 
يمكن إصدار جواز جديد من  املحكمة ويغلق التحقيق 
وفقا  جديد  جواز  بإصدار  الجوازات  مديرية  وإشعار 
كله  ذلك  ويتم  القانون،  من  الفقرة  ب  من   8 للمادة 
أقواله ومفاتحة  الجواز وتدوين  بعد حضور صاحب 
مديرية  الجوازات لبيان صحة صدور الجواز الذي فقد 
أو اتلف«، الفتا إىل ان »مديرية الجوازات  والسفر تقوم 
بإبطال الجواز التالف أو املفقود استنادا إىل املادة )9( 

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

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

املزورة«. 
املوحدة  الوطنية  البطاقة  إصدار  »بعد  انه  إىل  ويشري 

انحرص تزوير الجوازات 
باستخدام  بطاقات 
ويف  فقط  مزورة  سكن 
صدور  حقيقية  حاالت 
عىل  بناء  سفر  جواز 
موحدة  وطنية  بطاقة 

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

 األحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية«.  
بها  يقوم  التزوير  حاالت  »اغلب  أن  القايض  ويرى 
أشخاص يعتاشون عىل تعقيب املعامالت  وهم شبكة 
من املزورين متواجدين قرب مكاتب إصدار الجوازات 
التي ترد  للمحكمة ترتاوح مابني 100- الحاالت  وان 

150 حالة تزوير شهريا«.  
قايض  نعيم  شيماء  القاضية  تعلق  جانبها،  ومن 
السفر هو  املستند  إن »جواز  الكرخ  محكمة تحقيق 
الذي تصدره الدولة للفرد لغرض السفر إىل خارج البلد 
املرور  أما جواز  كما عرفه  الدستور،  إليه،  العودة  أو 
فهو املستند الذي يصدر للفرد الذي فقد جوازه خارج 
وليس  العراق  يف  جوازه  فقد  الذي  او  األجنبي  العراق 
املادة )1/ثانيا(  دبلومايس كما ورد يف  تمثيل  لدولته 

 من قانون الجوازات رقم 32 لسنة 2015«.  

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

التنقل عرب الحدود  العراقية الربية«. 
وتشري القاضية اىل »عدم جواز منح العراقي الصادر 
ألي  سبب  السفر  بمنع  بات  قضائي  حكم  بحقه 
سواء مدان بجريمة أو إرهاب أو اإلخالل بأمن الدولة 
رفع  بعد  إال  أودع  السجن  ومن  الخارجي  أو  الداخيل 

املنع«. 

الجواز العراقي.. ما هي الفئة األكثر أمانًا ؟

جان بول سارتر

لم يعد فيروس كورونا 

يخيف العراقيين، مثلما 

كان في ذروته االولى، 

فعلى الرغم من ارتفاع 

معدالت االصابة الى ارقام 

غير مسبوقة ، اال اننا نرى 

الحياة عادت الى طبيعتها 

المعهودة رغم قرارات 

الحظر المشددة ، فقد فتحت 

الموالت واالسواق الشعبية 

ابوابها امام المتبضعين 

والمطاعم التي ال تكاد تخلو 

من الزبائن، من دون االلتزام 

باالجراءات الوقائية

150 حالة تزييف تسجل شهريًا
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انتقد النائب جمال املحمداوي تضمني مادة جديدة يف 
املوازنة قال إنها مخالفة للعدالة االجتماعية وفيها 
مفارقة تس�تفز مش�اعر مئات اآلالف من الشباب 
العاطل�ني والخريج�ني، وتق�ي بإعف�اء ق�روض 
املبادرة الزراعية من التسديد يف حال سدد املقرتض 
)50%( من أصل القرض ويش�مل ه�ذا اإلعفاء من 
اق�رتض مبلغ يص�ل إىل 300 مليون دين�ار، معتربا 
هذه املقرتحات تؤس�س إىل إقطاعيات سياس�ية و 
بناء املوازنة عىل أس�اس مصال�ح انتخابية ضيقة. 
وتس�اءل املحمداوي يف بيان تلقى املربد نسخة منه 
ه�ل أن من يقرتض 300 ملي�ون دينار يعد فقرياً أو 
من الطبقات الهشة حتى يعفى دينه او قرضه من 
التس�ديد يف ح�ني يطالب مئات اآلالف من الش�باب 
الخريج�ني بتحصيل وظيفة براتب ش�هري ال يزيد 

عن 300 ألف دينار.

ويقول�ون ان وزارة الرتبي�ة 
تقوم بتطبيق  كل االجراءات  
الوقائي�ة يف امل�دارس!! هذه 
واح�ده م�ن امل�دارس الت�ي 
ه�ي ككل او اغل�ب املدارس 
ي�وم  اول  يف   ... العراقي�ة 
امتحانات!!ي�ا وزارة الرتبية 
أين االج�راءات وأين التباعد 
ب�ني الط�اب.. انه�ا فق�ط 
ف�ارغ  كام  و  تش�دقات 
لاس�تهاك لي�س اال.. م�ن 
يسمع كامكم يف الفضائيات 
وو سائل االعام ) يضن ( ال 
سامح الله .. انكم مخلصون 
للواجب الوطني و حريصون 
ع�ىل ارواح ه�ؤالء الفتية .. 
الحقيقية  الث�روة  الذين هم 
ع�ىل  الحف�اظ  و   : للوط�ن 
حياتهم و سامتهم من اوىل 

مسؤلياتكم.

جه�از  م�ن  ق�وة  ضبط�ت 
األم�ن الوطني مدي�راً عاماً يف 
إحدى وزارات الدولة متلبس�اً 

بتعاطي الرشوة.
ووف�ق مقط�ع فيدي�و نرشه 
موقع األم�ن الوطني اطلعناؤ 
عليه، فقد ُضبط مبلغ الرشوة 
البالغ 100 أل�ف دوالر بحوزة 
املته�م الذي تم إلق�اء القبض 
الجه�ات  إىل  وإحالت�ه  علي�ه 

املختصة.

أن  الكهرب�اء  وزارة  أعلن�ت 
افتت�اح محطت�ي الكهرب�اء 
الغازية املركبة يف محافظتي 
ذي ق�ار واملثنى حال االنتهاء 
من أعم�ال وتش�غيل الدورة 
إجمالي�ة  بطاق�ة  املركب�ة 
1500 مي�كا واط ومن خال 
زي�ارة خاصة لرئيس الوزراء 

قريبا.
وقال الناطق اإلعامي باس�م 
إن  م�وىس   احم�د  ال�وزارة 
الغازي�ة  النارصي�ة  محط�ة 
 500 بطاق�ة  حالي�ا  تعم�ل 
ميكا واط ومن املؤمل اكتمال 
ال�دورة املركب�ة بطاقة 250 
ميكا ليك�ون إجمايل طاقتها 

أن  له�ا  يمك�ن  مي�كا   750
تسهم يف رفد الشبكة الوطنية 
التجهيز من  وتحس�ني واقع 

التيار الكهربائي.
هذا ووص�ل وزي�ر الكهرباء 
إىل  اإلم�ارة  مه�دي  ماج�د 
محافظ�ة ذي ق�ار الفتت�اح 
الغازي�ة  الطاق�ة  محط�ة 
املركب�ة يف زيارة غ�ري معلنة 
للمحافظ�ة، فيما أكد مصدر 
يف املحافظ�ة إن الوزير وصل 
يف وق�ت مبك�ر م�ن وتوج�ه 
امل�رشوع الفتتاح  إىل موق�ع 
املركب�ة  الغازي�ة  املحط�ة 
ومتابعة عمل دوائر الكهرباء 

يف املحافظة.

بلدية البصرة : اكثر التجاوزات في المحافظة سكنية
قال معاون مدير بلدي�ة البرصة ميثم 
عبيد إن لديه�م إحصائية بالتجاوزات 
جمي�ع  وع�ىل  الب�رصة  يف  الحاصل�ة 
أصنافها التجارية والس�كنية وغريها 
مؤكدا أن أكثرها س�كنية، وتم تسليم 
تل�ك اإلحصائي�ة إىل الحكوم�ة املحلية 

واالتحادية.
وأض�اف عبي�د إن إزال�ة التج�اوزات 
ع�ادت نتيج�ة إح�االت املش�اريع من 
قبل املحافظة التي تحتاج إىل أراضيها 
س�يما الرتفيهية واملتنزهات املتجاوز 

عليها.
ولف�ت إىل أن املتجاوز حال رفضه رفع 
تجاوزه فإنه سيتم مقاضاته باملحاكم 
وبالتايل يس�توجب علي�ه رفع تجاوزه 
وبنفقته الخاصة، مس�تدركا أن لجنة 
رفع التج�اوزات »والج�راف األصفر« 

حسب قوله يقوم بالوقت الراهن.
كما أشار إىل أن رفع التجاوزات تشمل 
أيض�ا تنظيم الش�وارع باملدينة.ولفت 
إىل وجود تواص�ل مع مديرية البلديات 
لغ�رض إزال�ة التج�اوزات يف األقضية 
ش�كوى  ع�ىل  ردا  وذل�ك  والنواح�ي، 
مواط�ن وردت بهذا الشأن.وأش�ار إىل 
أن املوق�ع الذي تتم إزال�ة تجاوزه يتم 
تسليمه إىل مركز الرشطة ضمن قاطع 
املسؤولية وفقا ألوامر أصدرتها قيادة 
العمليات، وش�دد عىل حاج�ة البلدية 
إىل قوة خاصة تنس�ب إىل البلدية تبقى 
ترافق حملة رف�ع التجاوزات.وبني أن 
ل�دى البلدية صاحية لرفع التجاوزات 

الحاصل�ة ع�ىل األنهر بعد اس�تحداث 
وح�دة لألنه�ار معني�ة بهذا الش�أن.

وأضاف عبي�د أن بلدية البرصة عقدت 
اجتماع مع قواطعها السبعة من أجل 
وضع بدائل لبعض أصحاب البسطات 
وتصميم نماذج وإهدائها لهم وتكون 
بس�طات متحركة يعمل به�ا من قبل 
الجميع وتكون بأرشاف بلدية البرصة 

والقوات األمنية.
داعي�اً الجمي�ع بع�دم دف�ع أي مبالغ 
إيج�ار ألي جه�ة ك�ون ذل�ك خ�ارج 
القوان�ني ومخال�ف لتعليم�ات بلدي�ة 
البرصة والتي ال تس�مح باستئجار أي 
شارع أو رصيف من قبل أي جهة.ويف 
السياق نفس�ه  قال مدير بيئة بلديات 
الب�رصة حس�ني ظاه�ر التميم�ي إن 

لديه�م خط�ة أيضا إلزال�ة التجاوزات 
يتوالها رؤس�اء الوحدات اإلدارية، عىل 
غ�رار الخطط الت�ي تنفذه�ا مديرية 

البلدية.
وقال التميم�ي لدينا خطة أيضا إلزالة 
التج�اوزات يتوالها رؤس�اء الوحدات 
اإلداري�ة، وهن�اك مش�اكل يف رفعه�ا 
س�يما بالزب�ري.. وقد اس�تعانت بلدية 
الب�رصة بوض�ع »خ�ط أصف�ر« أمام 
املحال التجارية يف خطوة جديدة منها 
للح�د م�ن التج�اوزات الحاصل�ة عىل 

االرصفة.
وذكرت البلدية يف بيان تلقت ) املراقب 
و الن�اس ( نس�خة منه إنه�ا وضعت 
اصح�اب  تج�اوز  م�ن  للح�د  خط�ة 
املح�ال التجاري�ة يف ش�ارع الكوي�ت 

بمنطقة العش�ار التجارية، ش�ملت 
وضع »خط اصف�ر« لتمكني عرض 
بضاعته�م، وم�ا بع�د الخ�ط يعترب 

تج�اوز، مح�ذرة ان صاح�ب املحل 
س�يعرض اىل الغرام�ة الفورية حال 

تجاوزه.
واش�ارت اىل أن ذلك سيطبق يف كافة 
االماكن التجارية ضمن حدود مركز 

املحافظة.
وال يب�دو الل�ون االصف�ر غريبا عن 
حم�ات  عرف�ت  فق�دت  البلدي�ة، 
رفع التج�اوزات الت�ي أطلقتها منذ 
ع�ام 2019 تح�ت إرشاف الحكومة 
املحلية، بحملة الجراف االصفر التي 
واصل�ت رف�ع التج�اوزات وتوقفت 
تزامناً انطاق التظاهرات الشعبية - 
تظاهرات ترشين ، ثم عادت مؤخراً 
لتش�مل مركز املدين�ة، نتيجة إحالة 
املش�اريع الت�ي تحت�اج اىل اراضيها 
حس�ب ما اوضحت�ه البلدي�ة  حيث  

سلطت  الضوء عىل هذا امللف.

قريبًا..افتتاح محطتي كهرباء الناصرية والسماوة الغازيتين المركبتين

كش�ف رئي�س اللجنة الوزاري�ة للطاقة 
وزير النفط إحس�ان عب�د الجبار وضع 
الحكوم�ة وال�وزارة خطط�اً لانتق�ال 
تدريجي�اً إىل اس�تخدام الوق�ود النظيف 
ومنها الغاز والطاقة الشمسية والرياح 
وغريها من خال زيادة مس�احة العمل 
واإلنتاج واالس�تثمار يف هذه القطاعات 
وتقليل نسبة استخدام الوقود الهايدرو 
ضم�ن  وذل�ك  واملحروق�ات،  كارون�ي 
الت�زام العراق بمعايري ومحددات حماية 
البيئة املحلية والعاملي�ة، جاء ذلك خال 
مش�اركته االفرتاضي�ة يف مؤتمر برلني 

للمناخ عرب املنصة االلكرتونية.
ولفت عبد الجبار يف بيان تلقت) املراقب 
و الناس (  نسخة منه، إىل أن تلك الخطط 
تهدف للوصول إىل إنتاج )10 كيكاواط( 

من مش�اريع إنتاج الطاقة الشمسية، 
فضاً عن إيقاف حرق الغاز املصاحب 
للعملي�ات النفطية بفض�ل التعاقدات 
األخرية مع الرشكات العاملية الرصينة 
الس�تثمار الغاز يف محافظات البرصة 

وميسان وذي قار.
وع�رب عبد الجبار عن أمل�ه يف التوصل 
خال الفرتة القليلة املقبلة إىل اتفاقات 
عاملي�ة  رشكات  م�ع  عق�ود  وإب�رام 
الس�تثمار الغ�از الح�ر يف محافظ�ات 
األنب�ار ودي�اىل، منوه�اً ب�أن ال�وزارة 
تعم�ل عىل تعزيز العاقة مع منظمات 
ومراك�ز ومعاه�د الطاق�ة يف العال�م، 
والعم�ل عىل توفري البيئ�ة اآلمنة لعمل 
الف�رص  العاملي�ة وزي�ادة  ال�رشكات 

االستثمارية.

خطط وزارية لإلنتقال تدريجيًا إلى إستخدام الوقود النظيف

تجهيز ذي قار بحصة الكهرباء »جيدة جدا« خالل فصل الصيف
كشفت وزارة الكهرباء ان ساعات التجهيز من التيار الكهربائي يف 
محافظة ذي قار س�تكون »جيدة ج�دا« خالل فصل الصيف املقبل 
بحس�ب توجيهات وزير الكهرباء خالل زيارته للمحافظة لالطالع 
ع�ى االس�تعدادات الجارية إلكمال مش�اريع الكهرباء يف قطاعات 
اإلنتاج والنقل والتجهيز.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد 
م�وىس، إن العدي�د من املش�اريع هي قي�د اإلنجاز حالي�ا عى أمل 
اكتمالها قبل موس�م فصل الصيف مع تشديد الوزارة عى االلتزام 
باملواعيد والس�قوف الزمني�ة إلنهائها، مش�را إىل أن هنالك أموال 
ومش�اريع مخصص�ة إىل محافظ�ة ذي قار يف إط�ار موازنة العام 

الجاري يف حال االنتهاء من إقرارها.

االثنين   22 آذار  2021   العدد  2550  السنة الحادية عشرة

متلبس بالجرم المشهود ..
 األمن الوطني يضبط مديرا عاما مرتشيا بـ 100 ألف دوالر

نفذت صحة واس�ط وبالتنس�يق مع فريق C.B.R.N التاب�ع إىل مديرية الدفاع 
املدني وعدد من منظمات املجتمع املدني حملة توعوية واس�عة بش�أن مخاطر 
الجائح�ة ش�ملت األس�واق املركزي�ة واألماك�ن املزدحم�ة بعد زيادة تس�جيل 
اإلصاب�ات بش�كل ملح�وظ يف املحافظة.وقالت مدير قس�م الصح�ة العامة يف 
واس�ط س�ندس الامي أن الحملة تضمنت توزيع منش�ورات توعوية ومراقبة 
مدى الت�زام أصحاب املح�ال التجارية واملواطن�ني بارتداء الكمام�ات وتطبيق 
مبادئ التباعد الجسدي.فيما بني ضابط شعبة C.B.R.N يف الدفاع املدني هاني 
محسن أن الحملة تضمنت تعفري هذه األماكن املزدحمة بمادة الفاركون اآلمنة 

عىل املواطنني.
كم�ا دع�ا املواطنني إىل 
التباعد  بمبادئ  االلتزام 
التجمع  وعدم  الجسدي 
يف م�كان واح�د س�يما 
املغلقة.وطالب  األماكن 
املواطن�ني  م�ن  ع�دد 
املختص�ة  الجه�ات 
يف  العم�ل  بتوس�يع 
ه�ذه الحمات لتش�مل 
يف  الش�عبية  املناط�ق 
والتي تش�هد  املحافظة 
حاالت من عدم االلتزام 
الوقائي�ة  بالتعليم�ات 
االجتماع�ي  والتباع�د 
املناس�بات  وإقام�ة 
االجتماعية فيها بشكل 

اعتيادي.
محافظ�ة  أن  يذك�ر 
أكثر من  واسط سجلت 
ألف إصابة خال ال� 72 

ساعة املاضية.

واسط .. حملة توعوية 
واسعة من مخاطر الجائحة

أض�اف مجلس الن�واب  فقرة تل�زم وزارة 
املالية بتوف�ري التخصيصات إلعمار مدينة 

الصدر.
ونقا ع�ن الوكالة الرس�مية إنه وحس�ب 
مجل�س  لرئي�س  األول  النائ�ب  مطالب�ة 
النواب حسن الكعبي بشكل رسمي بتوفري 

تخصيصات إلعمار مدينة الصدر.
وبني أن مجلس النواب أضاف فقرة رصيحة 
ُتل�زم وزارة املالي�ة بتوف�ري التخصيصات 

املالية الازمة لتطوير وإعمار املدينة.

يف الموازنة تلزم المالية 

باعمار مدينة الصدر

بالقلم العريض

ليس امتحانا ..  لكنه رمي للشباب طعما للجائحة

الموازنة تؤسس
 إلقطاعيات سياسية

صيد العدسة
تحقي�ق العداله االجتماعي�ه من خال 
توف�ري وظائف وف�رص عمل للش�باب 
الخريجني املظلومني وهم بناة املستقبل 
وغريه�م واع�ادة النظ�ر بس�لم موحد 
لروات�ب موظف�ي الدولة كاف�ه ليكون 
منصفا وعادال للجميع إذ من غري العدل 
واالنص�اف ان هن�اك تباي�ن واضح بني 
رواتب الوزارات والهيئات املستقله وبني 
وزارات اخرى ويصل الف�ارق بالرواتب 
اىل الضع�ف واكث�ر ب�ني وزاره ووزاره 
اخرى واالمثله كثريه والكل يعرف ولكن 
هذا السكوت غري عادل ورغم مطالبات 
كث�ريه ومنه�ا مطلب املرجعي�ه الدينيه 
الرشيده صمام امان لكل العراقيني قبل 
ع�دة س�نوات بهذا املوضوع الحس�اس 
والذي يمس قوت الشعب وارزاقهم ولم 

يتحقق!!!!!!!!!

        * بو حسني الشمري

فرص عمل للشباب

ترميم 28 منزاًل  لذوي الشهداء
أعلن قس�م الش�هداء والجرحى يف مكتب هيئة الحشد الشعبي يف البرصة عن مبارشة 
رشكة موانئ العراق برتميم منازل ش�هداء الحشد وللعوائل املتعففة بواقع 28 منزالً 
للوجب�ة األوىل.وقال مس�ؤول املتابعة يف قس�م الش�هداء والجرحى بمكت�ب الهيئة يف 
املحافظ�ة احمد فاض�ل، إن رشكة املوانئ ب�ادرت برتميم وإعادة بن�اء منازل عوائل 
ش�هداء الحشد الشعبي يف عموم مناطق البرصة وعىل شكل وجبات، مبينا أن الوجبة 
األوىل ش�ملت 28 منزالً بأعم�ال الرتميم وإعادة البناء لتلك املنازل.وأش�ار فاضل 
إىل أن هناك وجبات الحقة س�يتم العم�ل واملبارشة بها تباعا ووفقا 

لقاعدة البيانات يف قسم الشهداء والجرحى.
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تواج�ه رشك�ة أب�ل Apple العدي�د من الخالف�ات يف اآلون�ة األخرية، والت�ي عادة ما 
تنته�ى بالرشك�ة يف املحكمة، آخر ه�ذه الش�كاوى تخص متجر تطبيق�ات هواتف 
آيف�ون التاب�ع للرشكة، حيث وجه أح�د املطورين عدة اتهامات ض�د متجر الرشكة 
اإللكرتوني »App Store«.وبحس�ب ما ذكره موقع »gizchina«، قال املطور كوس�تا 
الفثرييو Kosta Eleftheriou، يف دعوى قضائية أمام محكمة مقاطعة س�انتا كالرا 
يف كاليفورني�ا: »إن متج�ر تطبيق�ات أب�ل حق�ق 
أرباًحا بمليارات الدوالرات عىل حساب التطبيقات 
الصغرية ومصالح املطورين«.واتهم املطور التقني 
مؤس�س FlickType، وهو تطبي�ق لوحة مفاتيح 
مخصص ألجهزة آيفون وأبل واتش، يف شكواه ضد 
متجر تطبيقات »أب�ل« بأنه يقدم إعالنات الكاذبة 
وتصني�ف مزي�ف، باإلضاف�ة إىل املنافس�ة غ�ري 
العادل�ة وانته�اك اتفاقيات املطوري�ن وانتهاكات 
أخرى.وترج�ع املش�كلة لبداية ع�ام 2019، حني 

»الفثرييو«  التق�ى 
املدي�ر التنفي�ذي لرشك�ة »أب�ل« راندي مارس�دن 

للتف�اوض بش�أن االس�تحواذ ع�ىل التطبي�ق 
الخ�اص ب�ه، ومع ذلك، ل�م تت�م املوافقة عىل 
إال  التطبيق�ات  متج�ر  يف   FlickType إدراج 
تدع�ي  اللفثريي�و،  عام.ووفق�ا  م�رور  بع�د 
رفضه�ا  أن  األمريكي�ة  التقني�ة  عمالق�ة 

للموافق�ة يرجع إىل أن تطبيق�ات لوحة املفاتيح 
الكامل�ة ليس�ت مناس�بة لس�اعتها الذكية، وبالت�ايل، فإن 

املفاوضات بني الطرفني لم تحرز أي تقدم.

تعتزم رشكة »فيس�بوك« إطالق نس�خة من تطبيق الصور الش�هري »إنس�تغرام« 
مخصص�ة لألطفال دون س�ن 13 عاما، س�عيا منه�ا إليصال منتجها الش�هري إىل 
الجيل القادم من مستخدمي اإلنرتنت.وتم اإلعالن عن التطبيق الجديد داخليا أمس 
الخميس، ولكن لم يتم إطالقه بعد، بحسب صحيفة 
»بلومبريغ«. ويطلب »إنستغرام« حاليا أن يكون 
عم�ر املس�تخدمني 13 عاما عىل األق�ل. وأصبح 
التطبيق الشهري، الذي اشرتته رشكة »فيسبوك« 
منذ م�ا يقرب من عقد من الزم�ان مقابل مليار 
دوالر، أحد أكثر منتجاتها شعبية، يف وقت فشلت 
في�ه خاصي�ة الش�بكات االجتماعية الرئيس�ية 
املس�تخدمني  بع�ض  ل�دى  ص�دى  تحقي�ق  يف 
األصغر س�نا.وقال جو أوزبورن، املتحدث باس�م 
»فيس�بوك«، يف بي�ان: »يس�أل األطف�ال بش�كل 
متزاي�د والديهم عما إذا كان بإمكانهم االنضمام 
إىل التطبيقات التي تس�اعدهم ع�ىل مواكبة أصدقائهم.. يف الوق�ت الحايل ال توجد 
كثرة من الخيارات لآلباء، لذلك نحن نعمل عىل إنش�اء منتجات إضافية، كما فعلنا 

مع ميسنجر كيدز، مناسبة لألطفال، يديرها اآلباء«.

جديد انستغرام.. نسخة خاصة 
لألطفال دون سن 13عاما

كش�فت رشكة إنتل عن مواصفات جيلها الحادي عرش من املعالجات التي ستمنح 
الحواس�ب مقدرات ورسعات مميزة يف التعامل مع البيانات.ويأتي عىل رأس قائمة 
املعالج�ات الجدي�دة معال�ج 11900K-i9 ثمان�ي الن�وى الذي أتت بع�ض أنويته 
ب�رتددات تص�ل إىل 5.3 غيغاهريت�ز، وت�اله 11900KF-i9 بنف�س ال�رتدد تقريبا، 
1900T-i9 11900 برتدد يص�ل إىل 5.2 غيغاهريتز، وF-i9 11900  و-i9  وبع�ده

 Core i7 برتدد أعظم�ي 4.9 غيغاهريتز.أما فئة
  11700K-i7 من املعالجات الجديدة فتصدرها
إىل  ترددهم�ا  يص�ل  الل�ذان   11700KF-i7 و 
و   11700-i7 وبعدهم�ا  غيغاهريت�ز،   5.0
-i7 و  غيغاهريت�ز،   4.9 ب�رتدد   11700F-i7
11700T ال�ذي يصل تردده م�ع معزز الرسعة 
إىل 4.6 غيغاهريتز.وم�ن أب�رز معالجات الفئة 
-i5 11600 وK-i5 11700 ج�اء معالجاT-i7
11600KF الل�ذان يصل تردد بع�ض أنويتهما 
إىل 4.9 غيغ�ا هريت�ز، و i5-11600 برتدد يصل 
إىل 4.8 غيغاهريت�ز، و 11400F-i5 ب�رتدد 4.4 غيغاهريت�ز، و 11500T-i5 برتدد 
-i3 الجديدة من غنتل فضمت معالج Core i3 3.9 غيغاهريتز.أم�ا معالجات الفئة
10325 برتدد 4.7 غيغاهريتز، و i3-10305 برتدد يصل إىل 4.5 غيغاهريتز، ومعالجا 
i3-10105 و 10105F-i3 برتددات تصل إىل 4.4 غيغاهريتز، و 10305T-i3 برتدد 

4.0 غيغاهريتز، و 10105T-i3 الذي يصل تردده إىل 3.9 غيغاهريتز.

متجر »أبل« يثير غضب مطوريه
مايكروسوفت تصدر التصحيح الثاني إلصالح مشاكل الطباعة

روسيا تعتزم اطالق 14 صاروخا متعدد االستخدام بالغاز المسال

تحذير من خطر الموت بسبب قلة النوم

بدون حذف.. تخلص من المساحة الزائدة في الهاتف

تعتزم روس�يا أن تطلق لغاية عام 2030 
يق�ل ع�ن 14 صاروخ�ا متع�دد  ال  م�ا 
االستخدام من طراز »آمور« يعمل بالغاز 

املسال.
وأعل�ن ذلك مدير الربامج العلمية الواعدة 
يف مؤسسة »روس كوسموس« الفضائية 
الروسية، ألكسندر بلوش�ينكو، يف تقرير 
قدمه ملؤتمر الغاز املسال الدويل السنوي.

وأوضح أن القطاع الفضائي سيحتاج كل 
ع�ام إىل 2.8 طن من الغاز املس�ال لتنفيذ 

تلك املهمة.
أن »روس كوس�موس«  ومرك�ز  يذك�ر 
للصواري�خ  ال�رويس  »بروغري�س« 
الفضائية وقعا يف أكتوبر املايض  اتفاقية 

إعداد م�رشوع تقني ألول صاروخ رويس 
متع�دد االس�تخدام يعمل بالغاز املس�ال 
)غاز امليثان(. وسيطلق الصاروخ، حسب 
االتفاقي�ة، م�ن مط�ار »فوستوتش�ني« 
الفضائي الواقع يف رشق روسيا وستعود 
إط�الق  بع�د  األرض  إىل  األوىل  مرحلت�ه 

الصاروخ إىل الفضاء.
أما مدير عام مركز »بروغريس« 

الرويس،  الفضائ�����ي 
رومان���وف،  دمي�رتي 
مؤخ�را  فأعل�������ن 
العم�ل  أن  للصحفي�ني 
م�رشوع  إع�داد  ع�ىل 
ص�اروخ » آم�����ور« 

متع�دد االس�تخدام » س�يختتم يف الربع 
الثالث من العام الجاري.

يذك�ر أن »آمور« هو ص�اروخ قادر عىل 
إط�الق 10.5 طنا م�ن الحمول�ة املفيدة 
إىل م�دار األرض املنخف�ض. ويتوق�ع أن 
يح�ل »آمور« يف املس�تقبل محل صاروخ 
»س�ويوز – 2«  ال�رويس الفضائي األقل 

قدرة.

م�ن  مجموع�ة  ن�رشت   
املتعلق�ة  والتقاري�ر  األخب�ار 
بالتكنولوجي�ا خالل الس�اعات 
املاضي�ة، ُمتضمن�ة الجديد عن 

أحدث التقنيات املُختلفة.
آب�ل   Apple رشك�ة  وتس�ببت 
كب�رية  صدم�ة  ىف  األمريكي�ة 
 4K ملس�تخدميها من حواسيب
iMac، بعدم�ا قام�ت الرشك�ة 
املس�احة  خي�ارات  بتخفي�ض 
 1 م�ن  لألجه�زة  التخزيني�ة 
ترياباي�ت و 512 جيجا بايت إىل 

سعة 512 جيجابايت فقط.
وكش�فت ترسيب�ات أن رشكة 
الصيني�ة  ه�واوى   Huawei
أفض�ل  إلط�الق  طريقه�ا  ىف 
معالجاته�ا عىل اإلط�الق، وهو 
ال�ذى   9000L  Kirin معال�ج 
يتمت�ع بع�دد م�ن اإلمكان�ات 
سيس�تخدم  حي�ث   ، الكب�رية 
املعالج م�ع هوات�ف P50 التى 
س�يتم إطالقه�ا ىف ش�هر مايو 

املقبل. 
واس�تطاعت رشكة Oppo أوبو 
الصينية، ألول مرة يف تاريخها، 

رشك�ة  أك�رب  تصب�ح  أن  م�ن 
يف  الذكي�ة  للهوات�ف  مصنع�ة 
الص�ني، متفوقة ع�ىل صاحبة 

ه�ذا اللق�ب س�ابقا ه�واوي ، 
وكذلك رشكة شاومى العمالقة 
التى تم وضعها هى األخرى عىل 

القائمة الس�وداء 
للتع�اون التجاري، 

وتتمي�ز أوبو بعدد من 

هوات�ف الفئة املتوس�طة التى 
تم إطالقها مؤخ�را مثل هاتف 

 . Oppo A94
 Clubhouse تطبي�ق  واش�تهر 
كلوب هاوس ىف الفرتة األخرية، 
حيث ارتف�ع التطبيق من نحو 
تخط�ى  إىل  مس�تخدم   1500
املليون مستخدم، كما وصل إىل 
رأس مال سوقى ملليار دوالر مع 
100 ملي�ون عملي�ة تحميل ىف 
بداية شهر فرباير الحاىل، وذلك 
بعدم�ا ش�جع رج�ل األعم�ال، 

إيلون ماسك عىل استخدامه. 
ويعانى الكثري من مس�تخدمي 
الهوات�ف الذكي�ة من مش�كلة 
التخزينية  عدم كفاية املساحة 
لديه�م عن�د تحمي�ل تطبيقات 
جدي�دة أو عن�د تخزي�ن صور 
مم�ا  هواتفه�م  إىل  حديث�ة 
يضطره�م ىف بعض األحيان إىل 
مسح صور أخرى بديلة للصور 
الحديث�ة وكذل�ك تطبيق�ات أو 
ملف�ات مهمة، مم�ا يعرض 
الص�ور وامللف�ات  ه�ذه 

لخطر الضياع.

مجموع�ة  مايكروس�وفت  رشك�ة  أص�درت 
التحديث�ات املعت�ادة لنظ�ام التش�غيل وين�دوز 
10، لك�ن أبل�غ املس�تخدمون بع�د طرحها عن 
مش�اكل يف الطباعة تضمنت رس�ومات مفقودة 
وظه�ور الشاش�ة الزرقاء.وت�م ط�رح تحدي�ث 
إلص�الح مش�اكل الشاش�ة الزرق�اء يف 15 اذار، 
لك�ن الرشكة أصدرت التصحي�ح الثاني إلصالح 

التخطي�ط. مش�كالت 

ويحاول التصحيح الثاني من مايكروسوفت حل 
مش�كالت الطباعة بالنس�بة لنظ�ام ويندوز 10 
غري املقص�ودة التي بدأت م�ع التحديث الصادر 
كاٍف  ع�دد  زال  م�ا   ،2021 ع�ام  اذار.ويف   9 يف 
من األش�خاص وال�رشكات يش�رتون الطابعات 
ويس�تخدمونها وتح�اول مايكروس�وفت اتخاذ 

إجراءات رسيعة لكي ال تسوء األمور.
وعىل مدار األس�بوعني املاضيني، 

تسببت تحديثات ويندوز 10 يف حدوث مجموعة 
من املش�كالت للمس�تخدمني، مما أثر يف أجهزة 
الحاسب والطابعات.وكان من املفرتض أن يعالج 
اإلصالح الصادر يف 15 مارس مش�كلة الشاش�ة 
الزرق�اء، لكن ظه�رت منذ ذلك الح�ني املزيد من 
التقاري�ر الت�ي تفيد بأن بعض أجهزة الحاس�ب 
العاملة بنظام ويندوز 10 ال تزال تتعطل بس�بب 
املتعلق�ة بالطباعة.وأوضحت  الزرقاء  الشاش�ة 

مايكروس�وفت أن س�بب الشاش�ة الزرق�اء هو 
بعض برامج تش�غيل الطابع�ات، والحظ العديد 
من املس�تخدمني مش�اكل يف طباعة الرسومات 
وأج�زاء مفق�ودة م�ن مطبوع�ات املس�تندات 
تطبيق�ات  م�ن  فارغ�ة  ملصق�ات  وطباع�ة 
امللصق�ات بعد تثبي�ت اإلصالح.ويب�دو أن هناك 
خط�أ لم يت�م حل�ه يف واجهة جهاز الرس�ومات 

GDI يف ويندوز من خالل التحديث.

أعلن�ت أولغ�ا كوروش�ينا، رئيس�ة قس�م طب 
األعص�اب وجراح�ة األعص�اب وعل�م الوراث�ة 
الطبي�ة يف جامعة فولغوغراد الطبية الحكومية 
الروس�ية، أن هذا االضطراب يمكن أن يؤدي يف 
بع�ض األحي�ان إىل املوت.وقال�ت يف فيديو نرش 
ع�ىل اليوتي�وب إن النوم الس�يئ لعدة أس�ابيع 
يس�مى »األرق الح�اد«. وفًق�ا لها، من الس�هل 
جًدا عالجه بمس�اعدة الحب�وب املنومة، والتي 
يج�ب أن يختارها الطبيب ويصفه�ا.يف الوقت 
نفس�ه، وفًق�ا للطبيب�ة، يمكن أن ت�ؤدي مدة 
النوم أقل من خمس س�اعات يومًيا إىل عدد من 

االضطرابات يف الجسم وحتى املوت.
الش�خص  يش�عر  الت�ايل،  الي�وم  »يف  وقال�ت: 
بالضعف والتعب. يف اليوم الثاني، تقل وظائفه 
املعرفية. أي ذاكرت�ه واهتمامه وفهمه وقدرته 

ع�ىل اتخ�اذ القرارات«.يف الي�وم الثال�ث أو الرابع، 
يحدث انتهاكات للنشاط الكهربائي الحيوي أو ما 
يس�مى بنوبات الرصع.وبعد خمسة إىل ستة أيام 
من دون نوم، يعاني الش�خص م�ن اضطرابات ال 
رجع�ة فيها يف عمل الدماغ، والتي يمكن أن تؤدي، 
يف أس�وأ الح�االت، إىل املوت.لذل�ك، عندم�ا ُيطرح 
الس�ؤال ما ه�و األه�م يف حياتنا: الطع�ام أو املاء 
أو الن�وم، فس�يكون النوم أكثر أهمي�ة. وخلصت 
الطبيب�ة إىل أن الش�خص س�يموت من قل�ة النوم 

مبكرا.
م�ن أجل ن�وم جي�د، أوص�ت كوروش�ينا بإطفاء 
الض�وء أو إغ�الق الس�تارة إذا كان يدخ�ل الضوء 
م�ن الش�ارع إىل الناف�ذة، وكذلك إطف�اء األجهزة 
ذات الص�وت الع�ايل يف املن�زل، ع�ىل س�بيل املثال، 

التلفزيون.

تعرف على أحدث جيل 
من معالجات انتل

تس�تعد رشك�ة HMD العاملي�ة 
إلط�الق ثالث�ة هوات�ف ذكي�ة 
جديدة ضمن عالمتها التجارية 
»نوكيا«، وه�ي Nokia G10 و

إىل   ،Nokia X20و  Nokia X10
جانب نماذج أخرى ضمن املؤتمر 
الصحف�ى املق�رر إقامته يوم 8 

نيسان املقبل.
وبحس�ب ما ذكره موقع 
ظه�ر   ،»gizchina«
 N o k i a ت�ف ها
قوائم  ضمن   ،X20
منصة تقييم األداء 
 ،G e e k b e n c h
إلطالقه  استعدادا 
أك����دت  والت�ي 
الجه�از  ه�ذا  أن 
س�يعمل بواسطة 
معالجات  إح�دى 
كوالكوم من نوع 
 S n a p d r a g o n

.5G 480
لتقارير  ووفق�ا 

التجارية  العالمة  سابقة، س�تتخىل 
التس�مية  أس�لوب  ع�ن  »نوكي�ا« 
العرشي الس�ابق لهواتفه�ا الذكية، 
القادم�ة  الط�رازات  م�ن  وب�دءا 
ستس�تخدم طريقة تسمية مبارشة 
أكث�ر وس�يكون الط�راز األول منها 
هو هاتف Nokia G10، والذي سيتم 
 Nokia اإلعالن عنه إىل جانب هاتفي

.Nokia X20و X10
ن�وع  م�ن  معال�ج  جان�ب  وإىل 
س�يأتي   ،5G  480  Snapdragon
هات�ف Nokia X20، م�زودا بذاكرة 
 6 بس�عة  رام  عش�وائي  وص�ول 
جيجابايت، وذاك�رة تخزين داخلية 
بس�عة 32 جيجابايت، وكما س�يتم 

تشغيله أيًضا بنظام أندرويد 11.
هات�ف  يتوف�ر  أن  املتوق�ع  وم�ن 
Nokia X20، مقاب�ل س�عر ح�وايل 
416 دوالرا أمريكي�ا )أي م�ا يعادل 
6 آالف و500 جني�ه م�رصي(، إىل 
جانب إص������دار آخر بسعة 6 + 
32 جيجابايت، س�يباع بسعر 357 

دوالرا أمريكيا.

 Nokia X20 واتساب تفاجئ مستخدميها بميزة جديدة تنافس تيليغرامنوكيا تستعد إلطالق هاتف
التقاري�ر  بع�ض  أش�ارت 
التقنية، إىل أن فريق واتس�اب 
WhatsApp، يعمل عىل تطوير 
ميزة تش�غيل برسعة متغرية، 
وبالرغم من هذه امليزة ليست 
جدي�دة تماًما ع�ىل تطبيقات 
االجتماعي�ة، فه�ى  الرتاس�ل 
الدردش�ة  بتطبي�ق  متاح�ة 
ولكنه�ا  تيليج�رام،  املناف�س 
تص�ل إىل واجه�ة »واتس�اب« 

ألول مرة.
موق�ع  ذك�ره  م�ا  وبحس�ب 
املي�زة  توف�ر   ،»gizchina«
ملس�تخدمي  الجدي�دة 
»واتس�اب«، أداة س�تتيح لهم 
الصوتي�ة  الرس�ائل  ترسي�ع 
يرس�لها  والت�ي  املس�تلمة، 
بم�دة  واألق�ارب  األصدق�اء 

أطول ووقت أكثر من دقيقة.
 ،WABetaInfo ش�ارك  وق�د 
مزاي�ا  رص�د  يف  املتخص�ص 
واتس�اب التجريبي�ة، لقطات 
شاش�ة حول املي�زة الجديدة، 
والت�ي تظه�ر كي�ف س�تبدو 
رسع�ة  مس�تخدم  واجه�ة 

التش�غيل املتغ�رية يف تطبي�ق 
الرتاسل »واتساب«.

وتوض�ح لقطات الشاش�ة أن 
الق�ادم  »واتس�اب«  تحدي�ث 
القدرة  مس�تخدميه  سيعطى 

عىل التحكم يف رسعة مقاطع 
الفيديو الطويلة، بحيث يمكن 
للمس�تخدم عن طريق ملصق 
خاص عند النقر عليه س�يتم 
ترسي�ع املالحظ�ة الصوتي�ة، 

رسع�ات  ث�الث  باس�تخدام 
 ،1.5x ،x1  « :مختلف�ة ه�ي
تس�تمع  يجعل�ك  مم�ا   ،»2x
للمقط�ع إذا كان 5 دقائ�ق يف 

دقيقتني ونصف فقط.
ت�زال  ال  للتقري�ر،  ووفق�ا 
مي�زة تغي�ري رسعة تش�غيل 
الرس�ائل الصوتي�ة الجدي�دة 
ب� »واتس�اب« قي�د التطوير، 
ول�م يصل س�وى لع�دد قليل 
النس�خة  مس�تخدمي  م�ن 
التجريبي�ة م�ن التطبيق عىل 
نظام التش�غيل أندرويد والذي 

يحمل الرقم 2.21.6.11.
تش�غيل  مي�زة  وس�تكون 
برسعات  الصوتي�ة  الرس�ائل 
متغ�رية، مفيدة ألولئ�ك الذين 
يتلق�ون مالحظ�ات صوتي�ة 
طويلة بش�كل يوم�ي، والتي 
ستس�اعد أكث�ر م�ن ملياري 
مس�تخدم لتطبيق »واتساب« 
ترسي�ع  أداة  اس�تخدام  ع�ىل 
لزي�ادة  الصوتي�ة  الرس�ائل 
املقاط�ع  تش�غيل  رسع�ة 

املستلمة الطويلة.



...  االمام الحسين ) عليه السالم (فمن قبلني بقبول الحق فاهلل أولى بالحق
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نصب كهرمانة.. رمز لقلب بغداد النابض بالحياة

news

استهان ثالثيني بقوة مسنة صينية عمرها 
76 عاما فهجم عليها فجأة يف وضح النهار 
األمريكية،  فرانسيسكو  سان  مدينة  وسط 

ولكن األخرية لقتنه درساً لن ينساه.
ووفقاً ملوقع »روسيا اليوم«، رضب املهاجم 
عينها  يف  املسنة  عاما   39 العمر  من  البالغ 

عليه  ردت  الشجاعة  املرأة  أن  إال  اليرسى، 
إىل  نقله  إىل  أدى  مما  بالعصا،  برضب 

املستشفى.

أراد مهاجمة مسنة فأدخلته المستشفى !

متحف الش�مع يزيل تمث�ال ترامب 
بسبب تعرضه للرضب املتكرر

أزال متحف الشمع يف والية تكساس 
األمريكية تمث�ال الرئيس األمريكي 
الس�ابق دونال�د ترام�ب م�ن قاعة 
العرض بعد تعرُّضه للرضب واللكم 
من ِقبل الزوار بش�كل مس�تمر؛ ما 
أدى إىل ظهور العديد من التشوهات 
التمثال.وح�اول  ع�ى  والخ�دوش 
املوظف�ون حماية التمث�ال بوضعه 
يف م�كان ب�ارز وأم�ام املوظفني إال 
أن ذل�ك لم يك�ن كافيًا ل�ردع الزوار 
م�ن التهجم عى التمثال.وقال املدير 
اإلقليم�ي للرشك�ة املالك�ة ملتاحف 
الشمع: »إن التمثال أُزيل من متحف 
انتوني�و  س�ان  مدين�ة  يف  الش�مع 

بتكساس، وذلك بعد أن لوحظ رضب 
وَلْكم الزوار له بشكل منتظم. ورغم 
محاولة إص�الح بعض التش�وهات 
يف وقت س�ابق إال أن تش�وه التمثال 
لم يجعل�ه صالًحا للع�رض العام«.
وس�بق أن تع�ّرض تمث�ال أوبام�ا 
كذل�ك للهج�وم؛ إذ ت�م قط�ع أذن�ه 
س�ت مرات، كما أن�ه تم تمزيق أنف 
الرئيس جورج ب�وش االبن بعد َلْكم 
الزوار له مرات عدة يف أوقات سابقة 
خالل فرتة رئاس�ته.ويُتوقع أن يتم 
إعادة تمثال ترامب إىل املتحف خالل 
أس�ابيع عدة بعد إصالح التشوهات 
».ويفّكر القائمون عى املتحف يف أن 
يتم حفظ التمثال يف خزانة زجاجية 
يف محاول�ة ملنع العب�ث به.من جهة 

اخ�رى صمم الفن�ان هونغ جينيش 
تمثاال للرئي�س الخامس واألربعون 
للواليات املتحدة، من الخزف، يصور 
دونال�د ترام�ب كم�ا لم ي�ره العالم 
م�ن قب�ل - مرتديًا قميص�اً أبيض، 
الرجل�ني، وعيناه  وجالس�ا مرتبّ�ع 
مغمضت�ان بلط�ف كما ل�و كان يف 
حالة تأمل عميق. اس�توحى هونغ، 
ال�ذي يصم�م األث�اث ع�ادة، تمثال 
ترام�ب م�ن أح�د ألق�اب ترامب يف 

الصني: »ملك أعرف كل يشء«.
وأوض�ح هون�غ: »هن�اك الكثري من 
مقاط�ع الفيديو الت�ي يعطي فيها 
كل  يفه�م  بأن�ه  انطباًع�ا  ترام�ب 
يشء، وال يمك�ن ألي ش�خص آخ�ر 

منافسته.

عثر مؤرخان هاويان عى نفق دفن فيه عرشات 
الجنود األملان أحياء شمايل فرنسا، إبان الحرب 
العاملي�ة األوىل الت�ي عرفت ب� »ح�رب الخنادق 

واألنفاق«، بسبب كثرة االعتماد عليها.
ول�م تكن مهم�ة العثور عى النفق س�هلة عى 
امل�ؤرخ أل�ني مالينوفس�كي وابنه بي�ري، كون 
عملي�ة الحف�ر ق�د ت�ؤدي إىل توجي�ه اتهامات 
جنائي�ة لهم�ا، ع�الوة ع�ى خط�ورة انفج�ار 

مخلفات تلك الحرب املدمرة.
واس�تعان االثنان بحف�ار ميكانيكي يف املوقع، 
بعدما عثروا عى أقنعة غاز وبنادق آلية ورفات 
جن�ود، مم�ا بدا لهم�ا دليال عى وج�ود مدخل 

النفق.
واس�تغرقت عملية البحث ع�ن النفق من األب 
وابنه نحو 15 عاما، وذلك بعد رفضت السلطات 

الفرنسية املشاركة يف مثل هذه العملية.

ويب�دو أن الس�لطات انزعج�ت م�ن اكتش�اف 
املؤرخ�ني، ألن ذلك س�يجرب الحكوم�ة إما عى 
فت�ح النفق كام�ال أو حماي�ة املوق�ع باعتبار 

أثريا.
يذكر أنه يف مايو 1917، اندلعت معركة أيس�ن، 
يف إطار الحرب العاملية األوىل، وخاللها س�قطت 
قذيفة فرنس�ية عى مدخيل النفق، مما أدى إىل 

انفجار الذخائر هناك.
وحورص إث�ر القصف، نح�و 270 جنديا أملانيا 
م�ن املش�اة لعدة أي�ام، ومع نفاد األكس�جني، 
اختنق الجن�ود أو انتحروا أو طلبوا من رفاقهم 
اإلجه�از عليهم، ولم ينج س�وى 3 فقط ويقع 
نفق وينرتبرغ قرب بلدة كرون ش�مايل فرنس�ا 
وبعدما س�يطر الفرنس�يون ع�ى املنطقة إثر 
انس�حاب القوات األملانية، نس�يت القصة، ألن 

الجنود ليسوا فرنسيني.

يبل�غ عدد س�كان الس�ودان 43 مليونا، وثمة توزان نس�بي بني الذك�ور واإلناث يف 
تركيبة الس�كان، لكن األمر ال ينطبق عى مؤسس�ات التعليم الع�ايل »الجامعات«.
وتب�دو أن هناك أكثرية أنثوية يف الجامعات الس�ودانية بنس�بة كب�رية تصل إىل ما 
ح�واىل 75 باملئة من عدد املس�جلني يف معظم كليات وجامع�ات البالد البالغ عددها 
34 جامع�ة حكومية و20 أخ�رى خاصة.وال يقترص التف�وق األنثوي عى الناحية 
العددي�ة فقط، بل يمت�د إىل التفوق األكاديم�ي امللحوظ، فمن ب�ني املائة األوائل يف 
امتح�ان الش�هادة الثانوية عام 2020 يف الس�ودان، كان نصيب اإلن�اث 74 مركزا 
منه�ا 7 يف العرش األوائل.وخالل الفرتة م�ن 2010 وحتى 2020 تمكنت 7 بنات من 
احتالل املركز األول يف امتحان الش�هادة الثانوية املؤه�ل لدخول الجامعة مقابل 3 
ذكور فقط.انعكس التفوق األنثوي عى نتائح القبول للجامعات يف هذا العام، ففي 
بعض الكليات العلمية مثل الطب والصيدلة يصل عدد البنات إىل أكثر من 3 أضعاف 
أع�داد الذكور.وتظهر قوائ�م القبول لكلية الطب بجامعة الخرطوم، التي تش�رتط 
أع�ى معدالت النجاح عى مس�توى البالد، دخ�ول 169 بنتا مقابل 66 ش�ابا فيما 
قبل�ت كلية طب جامعة الجزيرة وهي الثانية م�ن حيث صعوبة متطلبات القبول، 

52 بنتا مقابل 14 شابا.

يف رحلة بدأت منذ 4 س�نوات، وبقلٍب 
يؤمن أن الفن للجمهور دون حواجز 
الفن�ان املرصي  بينهم�ا، اس�تخدم 
أحمد حس�نني ما تعلم�ه داخل كلية 
فن�ون جميل�ة، ليح�ول أكث�ر م�ن 
200 صن�دوق كهرب�اء يف مختل�ف 
محافظات م�رص إىل معرضه الفني 
العام.ويحك�ي الفنان امل�رصي، أنه 
فور تخرج�ه من كلية فنون جميلة، 
ولكونه م�ن أوائل الدفعة، تم تعيينه 
مصمم ديك�ور يف هيئ�ة املجتمعات 

العمرانية املرصية. 
مناس�بة  فرص�ة  تل�ك  أن  واعت�رب 
ليش�ارك رئيس�ه يف العم�ل الفك�رة 
الت�ي كانت تراود عقله منذ س�نوات 
الدراسة، فكان يحلم بأن يصل الفن 
للجمهور يف الش�وارع، ووقع اختيار 
الكهرب�اء  صنادي�ق  ع�ى  حس�نني 
ليحوله�ا إىل أعمال�ه الفنية.وأضاف 
»كنت أرى صناديق الكهرباء مغطاة 
بأوراق اإلعالنات، والعبارات املكتوبة 
التي يك�ون بعضه�ا يحمل ش�تائم 
للحياء، فحاولت استخدام  خادش�ة 
ملس�تي الفنية لتجميله�ا، لتبديد ما 

تحمله من قبح«.

فنان صيني يصمم »بوذا ترامب«  اليد العليا لإلناث في الجامعات.. مؤرخان هاويان يعثران على »نفق الموت« !
ظاهرة جديدة في السودان !

االثنين   22 آذار  2021   العدد  2550  السنة الحادية عشرة

العاصمة  امتازت 
من  غريها  عن  بغداد 
العراقية  املحافظات 
والتماثيل  النُصب  بكثرة 
شوارعها  تحتضنها  التي 
وساحاتها ، والتي يعتربها 
الرموز  من  العراقيون 
التأريخية التي تروي قصتها 
لكل من يشاهدها ومن ضمن 
كهرمانة  تمثال  النصب  تلك 
اعمال  احد  وهو 
محمد  النحات 
حيث  حكمت  غني 

نفذ يف ستينيات القرن املايض والذي 
خلق جدال بني األوساط العامة حول 

قصة كهرمانة الحقيقية .
من  كهرمانة  ساحة  وتعترب 
حيث  بغداد  يف  املهمة  الساحات 
الكرادة  طريقي  مفرتق  بني  تقع 
شوارع  اهم  لرتبط  والخارج  داخل 

العاصمة. 
الستار  عنه  أزيح  كهرمانة  نصب 
عام 1971، وصنعه النحات العراقي 
كهرمانة  أما  حكمت،  غني  محمد 
بطلة هذه الحكاية فهي »قهرمانة« 
بالقاف التي أصبح بعد ذلك الكاف، 

هي  و
طفلة 

كية  ذ

يشبه  ما  يملك  كان  ألب  وشجاعة 
الفندق اليوم، ويدعى »الخان« إليواء 
يضع  عربة  ويمتلك  املسافرين، 
فوقها عددا من الجرار التي يملؤها 
يف  ليبيعه  يوم  كل  صباح  بالزيت 

السوق. 
أربعني  ترتبع وسط  فتاة  وكهرمانة 
جرة يف نصب عراقي يقع يف ساحة 
ساحة  تسمى  بغداد  وسط  دائرية 
منطقة  بني  وتفصل  كهرمانة، 

الكرادة وشارع السعدون.
نهضت  باردة،  شتاء  ليلة  ويف 

سماعها  بعد  فراشها  من  كهرمانة 
من  عددا  لتشاهد  غريبة،  أصواتاً 
الجرار  يف  اختبؤوا  الذين  الغرباء 
ملراقبة  برؤوسهم  وأطلوا  الفارغة 
رجال الرشطة الذين أحاطوا املكان، 
والدها،  إلخبار  كهرمانة  فأرسعت 
الخان  يف  ضجة  إحداث  عى  واتفقا 
لكي يخفي اللصوص رؤوسهم وتم 
قامت كهرمانة  أرادا، وهنا  ما  لهما 
وراحت  بالزيت،  األواني  أحد  بملء 
تصبه يف الجرار الواحدة تلو األخرى، 
والعويل؛  بالرصاخ  اللصوص  فأخذ 

مما أوقعهم يف يد رجال الرشطة.
ال  أنه  عى  هنا  التأكيد  من  بد  وال 
»عيل  بقصة  النصب  لهذا  عالقة 
يعتقد  كما  حرامي«  واألربعني  بابا 

البعض.
األماكن  من  كهرمانة  نصب  يعد 
الفنانني،  خاصة  للعراقيني،  املحببة 
من  متكاملة  لوحة  شّكل  حيث 
حيث الصورة والصوت عند الوقوف 
املاء،  خرير  وسماع  منه  بالقرب 
لكن لونه الذهبي اختفى اليوم، وتم 
باللون  األخرية  السنوات  يف  صبغه 
بجمال  ذهب  الذي  األمر  األخرض؛ 

كهرمانة.
ال  جزءا  يبقى  كهرمانة  رمز  لكن 
النابض  القلب  بغداد،  من  يتجزأ 
بالحياة، خاصة إذا اشتعلت أضواؤه، 
عى  لتدل  الجرار  يف  املياه  ونزلت 
استمرار الحياة يف هذا البلد العريق، 

رغم كل الظروف التي يمر بها.
أي  عن  حديد  زها  سئلت  وعندما 
أن  تفضل  بغدادي  تذكاري  نصب 
يكون »رمزا إعالميا لبغداد« لم ترتدد 
األفضل  كهرمانة  نصب  ترى  إنها 
لبغداد  الذهبي  للعرص  يرمز  ألنه 
وقصص ألف لية وليلة وهذا مرتبط 

أساسا باملخيال العاملي لبغداد.

»رفرفة« نادرة فوق بحيرة إيرلندية

انترش فيديو ملربية نحل محرتفة يف تكساس عى نطاق واسع عرب االنرتنت 
بعد أن ظهرت وهي تنقذ خلية نحل كانت عالقة تحت ألواح أرضية خشبية 

يف حديقة ألكثر من عامني.
تطبيق  عى  أنجزتها  التي  اإلنقاذ  عملية  فيديو  تومسون  إيريكا  ونرشت 
تيك توك يوم الجمعة املايض ، حيث شاهده 60 مليون مستخدم كما حقق 

الفيديو أكثر من 1.5 مليون مشاهدة عى  تويرت وفق »إنديبندنت«.
أنها عندما رفعت األرضية وجدت خلية  الفيديو  إيريكا من خالل  وتوضح 
إىل  اضطرت  أنها  لدرجة  جًدا  كبرية  الخلية  كانت  بالنحل،  مليئة  ضخمة 
سحب قسم آخر من األرضية إلزالة الخلية، وقامت مبارشة بعدها بوضع 

النحل يف خلية جديدة آمنة.
الخلية  من  بيدها  النحل  بعض  بإزالة  قامت  عندما  أنها  إيريكا  وأوضحت 
األصلية ووضعها أمام الخلية الجديدة، ذهب النحل مبارشة داخلها، وتوجه 

بعدها سيل من النحل من تحت األرض إىل الخلية الجديدة.
مشبك  يف  إيريكا  فوضعتها  دقيقة،   15 حوايل  بعد  النحل  ملكة  وظهرت 

لألوراق لحملها بلطف إىل الخلية الجديدة. 
وبمجرد وصول امللكة إىل الخلية الجديدة. بدأ بعض النحل يف إرسال إشارات 

ملساعدة النحل اآلخر يف العثور عى طريقه إىل الخلية الجديدة.

الرحمن  عبد  املرصي  الشاب  استغل 
مالمح  من  القريبة  مالمحه  ليلة،  أبو 
وأعاد  ياسني،  إسماعيل  املرصي  الفنان 
إحياء مشاهد الراحل يف األفالم القديمة 
ليلة  أبو  الرحمن  مبتكرة.عبد  بطريقة 
الفنان  بينه وبني  الكبري  الشبه  يدرك  لم 
نبهته  عندما  إال  الباكي«،  »الضاحك 
الفور  وعى  ذلك،  إىل  الصغرية  أخته 
شعر  وتصفيفة  جده  بمالبس  استعان 
تسجيل  يف  وبدأ  القديمة،  الطريقة  عى 
الكوميدي  للفنان  الشهرية  املقاطع 
أدوات  من  بأي  االستعانة  الراحل.ودون 
الفنانون  يستخدمها  التي  التجميل 
نسخة  إىل  الشاب  الفنان  تحول  عادة، 
ياسني،  إسماعيل  من  األصل  طبق 
باللونني  التصوير  تقنية  استغالل  ومع 
مقاطع  إنتاج  يف  بدأ  واألسود  األبيض 
املتابعني  قلوب  أرست  صغرية  فيديو 
عبد  الراحل.ويقول  بالفنان  وذكرتهم 
الرحمن  إن جميع أفراد أرسته متعلقني 
يف  تقليده  منه  وطلبوا  بياسني،  بشدة 
بعض املشاهد املشهورة، ثم تحول األمر 
إىل فيديوهات يتابعها اآلالف عى مواقع 

التواصل االجتماعي.

60 مليون مشاهد لفيديو
 امرأة تنقذ خلية نحل !

فنان يحول صناديق الكهرباء الى  لوحات فنية

قصر سيئون

قرص سيئون أو الحصن القديم هو واحد من التحف 
املعمارية باليمن، وأكرب املباني املبنية من الطني يف 
الحكم  قرص  وكان  عام   500 قبل  بنائه  تم  العالم، 
وادي  حكمت  التي  »الكثريية«  الدولة  لسالطني 
اتخذه  حيث  الزمن،  من  طويلة  لفرتة  حرضموت 

العام  يف  إلقامته  مقرا  طويرق  أبو  بدر  السلطان 
1516، بعد أن جدد عمارته وبنى بجانبه مسجدا، 
ومن حينها أصبحت مدينة سيئون عاصمة للدولة 

الكثريية وعاصمة للوادي ككل.

صورة تعليق

اسماعيل ياسين »يعود إلى الحياة« 


