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قائد الثورة: فيلق القدس هو العامل 
الرئيسي األكبر لمنع الدبلوماسية المنفعلة

في هذا العدد

المراقب العراقي/ بغداد...
انتقد النائب فاضل الفتالوي، امس االثنني، الساعني للطعن بقانون 

االنتخابات، مبيناً ان التوقيت غري صحيح كونه سيؤجل انطالقها.
وق�ال الفت�الوي يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراق�ب العراقي« انه 
»م�ن غري املمكن إجراء التعديالت اآلن قياس�ا بالوقت املتبقي ملوعد 
االنتخابات«، مبينا أن »الطعن بقانون االنتخابات يف هذا الوقت غري 

صحيح«.
وأض�اف أن »من يطعن بقانون االنتخاب�ات ال يريد لها ان ُتجرى يف 

موعدها املحدد يف العارش من العام الحايل«.
يش�ار اىل ان مجل�س الوزراء كان قد حدد الع�ارش من ترشين االول 
املقب�ل موعداً الجراء انتخابات مجلس الن�واب بعد ان اجل موعدها 

السابق يف العارش من حزيران.

برلماني ينتقد الساعين للطعن 
بقانون االنتخابات

المراقب العراقي/ بغداد...
اكدت اللجن�ة القانونية النيابية، 
ام�س االثنني، ان هناك مس�ارين 
يمك�ن اتخاذهما لحس�م قضية 
مجال�س املحافظ�ات بع�د قرار 
بع�دم  االتحادي�ة  املحكم�ة 

دستورية استمرار عملها.
وقال عضو اللجنة حسن فدعم يف 
»املراقب  تابعته  ترصيح صحفي 
العراقي«، إن »مجلس النواب أمام 
خيارين لحس�م قضي�ة مجالس 
ق�رار  ص�دور  بع�د  املحافظ�ات 
املحكم�ة بع�دم دس�تورية املادة 
14، االول ترشيع قانون مجالس 
االنتخابات  واج�راء  املحافظ�ات 
له�ا والثاني الذهاب نحو التعديل 

واالس�تفتاء الدستوري عىل الغاء 
مجالس املحافظ�ات وأن ينتخب 
املحاف�ظ م�ن قبل الش�عب وهذا 

يحتاج اىل تعديل دستوري«.
وأض�اف، أن »بق�اء الوض�ع غري 
يف  كب�ريا  خل�ال  يول�د  محس�وم 
الالمرك�زي«، مبينا  النظام  ادارة 
أن�ه »كان ع�ىل املحكم�ة ايضاح 
الدليل يف عدم دستورية املادة 14 

وتحديد البديل لها«.
وتابع أن »تعيني املحافظ من قبل 
الحكومة يعد من جانب آخر خلال 
كبريا ويجب أن يعالج«، موضحا 
ملجل�س  الس�ابقة  »ال�دورة  أن 
النواب هي التي تتحمل مسؤولية 

هذا الخلل«.

المراقب العراقي/ بغداد...
دع�ا تحالف الفتح، امس االثنني 
، اىل انهاء التوغل الرتكي ش�مايل 
تهدي�داً  يمث�ل  كون�ه  الع�راق 

للسيادة.
وقال النائب عن التحالف محمد 
صحف�ي  ترصي�ح  يف  الش�بكي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« أن 
»التوغ�ل الرتكي داخ�ل األرايض 
العراقي�ة مرف�وض ويعد تدخال 

س�افرا«، مبين�ا أن »الحكوم�ة 
االتحادي�ة ل�م تتخذ أي�ة خطوة 

جدية إلنهاء التوغل الرتكي«.
واضاف أن »تركيا تريد استغالل 
االرايض العراقية لتنفيذ خططها 
التوغلية االحتاللية ضد س�نجار 

بحجج واعذار واهية ».
إنه�اء  »رضورة  ع�ىل  مش�ددا 
التواج�د الرتكي داخ�ل األرايض 

العراقية بارسع وقت ممكن«.

مساران أمام مجالس المحافظات 
بعد قرار المحكمة االتحادية

الفتح يدعو إلى إنهاء التوغل 
التركي في العراق

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي 
كش�فت اللجنة املالية يف مجل�س النواب عن 
مقرتح يقيض باعتماد موازنة 2021 لألعوام 
الثالث�ة املقبل�ة، بينما وضع�ت وزارتا املالية 
والتخطي�ط »خط�ة عم�ل« لترسي�ع تنفيذ 

املوازنة، وإدراج املشاريع ومتابعتها.
وأضافت اللجن�ة  أن »هناك ثالثة مقرتحات 
للس�ري بآلية تنفيذ موازنة العام املقبل، أولها 
اعتم�اد بيان�ات وحس�ابات موازن�ة 2021 
ملوازن�ة 2022، بينما تضم�ن املقرتح الثاني 
اعتم�اد موازنة ه�ذا العام للس�نوات الثالث 
املقبل�ة وه�و رأي مق�دم م�ن ن�واب وكت�ل 

سياسية«.
وتابع�ت أن »املقرتح الثالث ه�و اعتماد آلية 
1/ 12 يف ال�رصف التزام�ًا بتنفي�ذ قان�ون 
اإلدارة املالي�ة باالعتماد عىل موازنة 2021 يف 
حال تعذر ترشيع قان�ون موازنة 2022 ألي 

سبب كان«.
هذه الترصيحات أثارت استغراب واستهجان 
خ�راء االقتص�اد كونه�ا التن�م ع�ن دراي�ة 
بالواقع العراقي , فموازنة العام الحايل اُِقرَّْت 
نهاي�ة الش�هر الثالث بعد جدل اس�تمر عدة 
أش�هر , والي�وم يراد تك�رار أخط�اء املوازنة 
الحالي�ة، لالع�وام املقبل�ة والتي ل�م تنصف 
محافظات الوس�ط والجنوب س�وى االقليم 

ال�ذي أخذ أكث�ر مما يس�تحق ويريد مجلس 
الن�واب ووزارة املالي�ة والتخطيط إعادة تلك 

االخطاء.
االقتص�ادي  الش�أن  يف  وتس�اءل مراقب�ون 
بقوله�م: إن جمي�ع موازنات الع�راق تفتقد 
اىل حس�ابات ختامي�ة حقيقي�ة , فكيف تتم 
صياغ�ة املوازن�ات للعام�ني املقبل�ني وم�ا 
ه�و ثم�ن برمي�ل النف�ط ؟ مس�تغربني من 
ترصيح�ات برملان لم يتبقَّ من عمره س�وى 

خمسة أشهر.
ويف هذا الش�أن أكد الخبري االقتصادي صالح 
الهمايش أن موضوع إعداد موازنات لألعوام 
املقبلة يكون أشبه بموازنة العام الحايل وهو 
رضب م�ن الخي�ال يعش�عش يف عق�ول من 
يطرح هكذا مشاريع غري ناضجة , وال نعلم 
هل االزمات العاملية انتهت أو أس�عار النفط 

ستبقى عىل ما هي عليه اآلن ...
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كارثة موازنة »2021« هل تتكرر 
لثالثة أعوام متتالية ؟

»قنبلة موقوتة« تهدد سكان بغداد وتفتح 
الباب أمام »سيناريو مظلم«

ّ
َمْن يمنع الحل العسكري في الطارمية ؟

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ما يزال الحل العسكري غائباً عن قضاء الطارمية، 
الواقع إىل الشمال من العاصمة بغداد، الذي ظل عىل 
مدى أع�وام طويلة يمثل مصدر تهدي�د للعاصمة، 
وث�الث محافظ�ات عراقي�ة ُمطلّ�ة ع�ىل القضاء، 
جراء اإلره�اب املمنهج الذي ينذر بعودة س�يناريو 

التفجريات والهجمات الدامية.
وعىل مدى األع�وام املاضية ظلّت محافظات صالح 
الدي�ن ودياىل واألنبار املتاخمة للطارمية، فضالً عن 
بغداد الت�ي يقع القض�اء يف خارصتها الش�مالية، 
تعاني من وضع أمني غري مستتب جراء التنظيمات 
اإلرهابي�ة، الت�ي تنش�ط يف املناطق الرخ�وة أمنياً، 

ولعل الطارمية إحدى أبرز تلك املناطق.
الداخ�ل إىل الطارمي�ة يتخي�ل أن ه�ذه  وال ي�كاد 
الش�وارع الزراعية والبساتني الكثيفة، والنهر الذي 
يمتد عىل طول الطريق إليها، هي يف الواقع »مصائد 

موت« مستمرة منذ نحو 15 سنة بدون توقف.
وم�ع تصاع�د وت�رية اإلره�اب مج�دداً يف بغ�داد 
ومحافظ�ات عراقي�ة أخ�رى، برزت حاج�ة ملّحة 
لش�ن عملي�ة عس�كرية واس�عة، تس�تهدف فلول 
تنظيم داعش« يف الطارمية، إال أن الحديث عن الحل 
العسكري يف هذه الخارصة الرخوة، غالباً ما يجابه 
بهجمات إعالمي�ة وإلكرتونية لتحويل املعركة ضد 
اإلره�اب، وإعطائه�ا صبغة طائفية، ع�ر توجيه 
اتهامات للحشد الش�عبي بمحاولة االستحواذ عىل 

القضاء وتنفيذ عمليات تصفية.
وي�رى مراقب�ون أن تل�ك الحم�الت الت�ي تقودها 
ش�خصيات وجه�ات معروف�ة التوج�ه والتمويل، 
املحارصي�ن،  اإلرهابي�ني  ع�ن  التنفي�س  هدفه�ا 
ومنحه�م فرصة لتنظيم صفوفه�م، عىل اعتبار أن 
الحشد لم يدخل معركة إال وحسمها بشكل رسيع.

وي�وم الس�بت امل�ايض، استش�هد ثالث�ة ضب�اط 
اس�تهدفت  ناس�فة  عب�وات  بانفج�ار  وجندي�ان 
مدرعته�م، كما يق�ول مصدر أمن�ي رفيع يعمل يف 

املنطقة.
وق�ال املصدر إن »عنارص داع�ش أطلقوا النار عىل 
أح�د األب�راج يف منطق�ة العبايج�ي يف الطارمي�ة، 
م�ا أدى بالجن�دي املوجود فيها إىل طلب املس�اعدة 

والدعم«.

ويب�دو أن املوضوع كان كمين�ا، كما يقول املصدر، 
مشرياً إىل أن »هذا أسلوب داعش ونحن نعرفه، لكن 
الجندي كان خائفا وكرر طلب املس�اعدة باستمرار 

م�ا أج�ر الضب�اط ع�ىل التوج�ه لنجدت�ه«.
وزرع اإلرهابي�ون عبواته�م ع�ىل الطري�ق ال�ذي 
يؤدي إىل برج الحراس�ة الذي يتواج�د فيه الجندي، 
وفجروه�ا عىل س�يارة تحم�ل ضابط�ني أحدهما 
برتب�ة رائد، واآلخر برتبة م�الزم كان قد تخرج َتوَّاً 
من الكلية العس�كرية، وجندي�ان آخران، ما أدى إىل 

استشهادهم جميعا.
واستش�هد أيض�ا ضاب�ط يف االس�تخبارات توج�ه 
لنج�دة املجموعة، فيما نجا الجندي األول الذي بقي 

يف برجه إىل الصباح، وفقاً للمصدر ذاته.
وف�ق ذلك يق�ول املختص بالش�أن األمني حس�ني 
الكنان�ي ل�«املراقب العراقي«، إن »النفس الطائفي 
مقدم يف العملية السياس�ية عىل املصلحة الوطنية، 
م�ن قبل ُمريدي داع�ش، عىل الرغم م�ن العمليات 
يف  األمني�ة  األجه�زة  تس�تهدف  الت�ي  اإلجرامي�ة 
الطارمي�ة التي تتمي�ز بمناطق وع�رة وصعبة من 

الناحية العسكرية«.
وي�رى الكنان�ي أن »الطارمية من أخط�ر املناطق، 
وكان�ت منطلقاً للكثري من العمليات اإلرهابية التي 
اس�تهدفت املواطنني والقطعات العسكرية«، الفتاً 
إىل أن »هن�اك اس�تهجاناً وتش�ويهاً يعرق�ل إطالق 

عمليات عسكرية لتأمني هذه املدينة«.
ويضي�ف أن »هذه األصوات النش�از، تعكس غياب 
البعد الوطني وتقديم املصلحة الشخصية والفئوية 
ع�ىل العامة«، داعي�اً الحكومة ومجل�س النواب إىل 
»ع�دم اإلصغاء له�ذه األصوات النش�از التي تعتر 

أبواقاً لإلرهاب ويجب محاسبتها«.
ويع�د الطارمية أح�د األقضية الس�تة التي تحيط 
بالعاصمة، وتس�مى بحزام بغ�داد، وتكمن أهميته 
يف ربط�ه أربع محافظات عراقية هي بغداد وصالح 
الدين ودياىل واألنبار، ويتألّف هذا القضاء من ثالث 
نواحي هي مركز القضاء وناحية املشاهدة وناحية 

العبايجي وتبلغ مساحته حوايل 192411 دونماً.

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
اس�تفزاز غ�ري مس�بوق إلرادة العراقيني عر 
»حن�ث« اليمني الدس�تورية من قب�ل رئيس 
مجل�س النواب محمد الحلبويس، س�يما بعد 
زيارت�ه الت�ي أجراه�ا ي�وم أم�س االثنني اىل 
أربي�ل عاصم�ة إقلي�م كردس�تان والتي خال 
جدول أعمالها من مناقش�ة االنتهاك الرتكي 
االخ�ري ع�ىل الس�يادة العراقي�ة والتحركات 
املش�بوهة الت�ي أجراها وزي�ر الدفاع الرتكي 

خل�ويص آكار، والقائمة عىل إرصار حكومته 
عىل تأسيس قاعدة عسكرية للقوات الرتكية 
يف الش�مال العراق�ي وكذل�ك امل�يض بتنفي�ذ 

الرضبات العسكرية يف العراق.
مراقبون للشأن السيايس املحيل، عدوا اقتصار 
زيارة الحلبويس االخرية عىل عقد زيارات مع 
مس�ؤولني أكراد ومن دون مناقشة االنتهاك 
الرتك�ي بأنه�ا »حن�ث« باليمني الدس�تورية 
وكذل�ك ت�ؤرش يف عم�ل الحلب�ويس كرئي�س 

للسلطة الترشيعية يف العراق.
واقت�رصت زيارة الحلبويس الت�ي أعلن عنها 
مكتبه االعالمي الرسمي عىل عقد اجتماعات 
موس�عة مع كبار مس�ؤويل إقليم كردستان، 
لبح�ث جمل�ة م�ن القضاي�ا ذات االهتم�ام 
املش�رتك، فيما أش�ار اىل أن هذه الزيارة ذات 

أهداف سياسية.
والتقى الحلبويس خالل الزيارة مع مس�عود 
بارزاني، ورئيس إقليم كردس�تان، نيجريفان 
بارزان�ي، ورئي�س حكوم�ة اإلقلي�م مرسور 
بارزاني، لكن يف الوقت ذاته لم تتطرق الزيارة 
اىل أي مناقش�ات بخص�وص التغلغل الرتكي 
املس�تمر ع�ىل االرايض العراقي�ة م�ن الجهة 
الشمالية!، عىل الرغم من الدعوات السياسية 
م�ن قبل بع�ض االط�راف النيابي�ة برضورة 
أن يكون ملجل�س النواب موق�ف إزاء التوغل 
الرتك�ي تج�اه الس�يادة الوطني�ة، وهو جزء 
من اليمني الدستورية الذي يحتم عىل رئاسة 
الرملان والنواب ب�رضورة الحفاظ عىل أرض 

العراق وسمائه ومياهه وخرياته.
ولم تص�ِغ هي�أة رئاس�ة الرمل�ان لألصوات 
املنادية برضورة عقد جلس�ة طارئة للرملان 
ملناقش�ة التداعيات الخطرية من قبل الجانب 

الرتكي...
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السباق االنتخابي »يعُصب« عين 
رئاسة البرلمان عن االنتهاكات التركية
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الصحة والسالمة يجب ان نتعلمها ونتقن 
ادارتها كي نتجنب الكوارث

الطاقة النيابية تتهم وزير النفط باستغالل موارد الوزارة انتخابيًا
المراقب العراقي/بغداد ...

اتهم�ت لجنة النف�ط والطاق�ة الرملانية، 
امس االثنني، وزير النفط  باستغالل موارد 
ال�وزارة وامل�ال الع�ام يف دعاي�ة انتخابية 

مبكرة.
وقال عضو اللجنة النائب امجد العقابي يف 
بي�ان تابعته »املراق�ب العراقي« ان »وزير 
النفط س�بق له أن وعد مهنديس النفط يف 
محافظة ميس�ان بتعيينه�م عىل مالكات 

الوزارة بعد اقرار املوازنة االتحادية«، مبينا 
انه »اليوم بدأ بالحديث معهم بتكر وتعايل 
واخرهم بكل وضوح بان نفط ميسان بال 
فائدة وهو نفط ثقي�ل واالولوية يف العمل 

ستكون ملهنديس محافظة البرصة«.
واضاف العقابي، »لس�نا بالضد من تعيني 
مهن�ديس البرصة وجمي�ع مواطنيها عىل 
اعتب�ار انه�ا محافظة قدم�ت الكثري من 
املوازن�ة  واردات  م�ن  و%80  التضحي�ات 

تاتي منه�ا، لكننا يف نف�س الوقت نرفض 
االس�لوب املتع�ايل م�ع مهنديس ميس�ان 
والتنكيل بهم والتنصل عن الوعود املقدمة 

لهم«.
 ولف�ت اىل ان »وزير النفط رش�ح نفس�ه 
لالنتخاب�ات املقبلة ع�ن محافظة البرصة 
ماجعله يبدأ حملت�ه االنتخابية مبكرا من 
خالل تقديم الوعود اىل مهنديس املحافظة 
بالتعي�ني عىل حس�اب باق�ي املحافظات 

اضافة اىل اس�تخدام املال الع�ام واملنصب 
لخدمة حملته االنتخابية«.

واك�د انه »وضمن واجب�ه الرقابي كعضو 
يف لجنة النفط والطاقة الرملانية فسيعمل 
ع�ىل تقدي�م طل�ب الس�تضافة الوزير يف 
اق�رب وقت ممك�ن لالس�تيضاح منه عن 
تلك الترصفات واسباب تنصله عن وعوده 
ملهنديس ميسان وتركيز العمل عىل رقعته 

االنتاخبية فقط«.

المراقب العراقي/ بغداد ...
رف�ض النائ�ب عن تحال�ف الفتح محم�د البلداوي، ام�س االثنني، 

فرض الحظر الشامل عىل املواطنني، فيما بني انه ليس حالً.
وق�ال البل�داوي يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراقي« 
إن »تفاق�م أع�داد املصاب�ني كان بس�بب تأخ�ري الحكومة يف رشاء 
اللقاحات مما س�بب أزمة صحية يف البل�د«، مبيناً »الدور الضعيف 
الذي قامت به وزارة الصحة من رشاء اللقاح وعدم تكثيف االعالنات 

واالرشادات التي يمكن ان تشكل وعيا للمواطن من الخطر ».
وأض�اف يف »ظ�ل الظروف الصحي�ة والوضع االقتص�ادي وأرتفاع 
االس�عار وس�عر رصف الدوالر ال يك�ون الحظر الش�امل هو الحل 

بالنس�بة للطبقات الفقرية ».
وذكر أن »عدم التوازن يف القرارات والوضع املعييش للمواطن يخلق 
فجوة كبرية ل�دى ميزانية العوائل املتعففة«،الفتاً اىل »اهمية اعادة 
النظر يف ”حظر التجوال الش�امل واتخاذ قرارات تس�اعد املواطنني 

وتخرجهم من الوضع االقتصادي الصعب«.

رفض نيابي للحظر الشامل

صفاء هادي يعود الى الدوري 
الروسي الممتاز
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

َمْن يحل رباط المربوطين ؟
ل�م نعد نأمل خ�را أو نتأمل يف الكتل السياس�ية العراقية 
ش�يئا ما يدل عىل توبة  وصحوة وصالح واعرتاف بالخطأ 
والخطيئة والذنب والجريمة التي ارتكبوها وال زالوا بحق 
الش�عب العراقي ومقّدراته وأمواله ومس�تقبل أبنائه . لم 
نع�د نرجو أو نرتّجى أو نرتج�ي منهم خرا وال خر فيهم 
من كبرهم إىل الصغر فيهم بمختلف املسميات والهويات 

واأللقاب واملذاهب . 
لكننا س�معنا مذ كنا صغارا بيت شعر عربيا بليغا ومؤثرا 
للش�اعر الخالد أبي القاس�م الش�ابي يقول ) إذا الش�عُب 
يوًم�ا أَراَد الحياَة... فالُبدَّ أَْن يس�تجيَب الَقَدْر ... والُبدَّ لِلَّْيِل 

أَْن َيْنجِل... والُبدَّ لِلَْقْيِد أَْن ينكِسْ ( .
 أليس نحن ذلك الشعب الذي كان وال زال متشبثا بالحياة 
بع�زة وكرام�ة مدافع�ا عنه�ا بفخ�ر وكربياء من�ذ ثورة 
العرشين قبل مائة عام ومن ثم يف مواجهة الطاغوت هدام 
يف االنتفاض�ة الش�عبانية ويف املقاوم�ة البطولية لتواجد 
املحتل األمريكي .  ألسنا نحن الشعب الذي لّبى نداء فتوى 
املرجعية العليا فكان حشدا مقدسا سّطر مالحم اإلعجاز 
ودحر مع القوات املس�لحة عصابات داعش وَمْن وراءها 
. فم�اذا ج�رى ويادهر ويحك مابدا مما ع�دا . أما يكفينا 

عبادة األصنام ومطاوعة الطغاة والفاسدين .
 أم�ا يكفينا رقص�ا وتصفيقا وتمجيدا ملافي�ات الحرمنة 

والعمالء واملأجورين .
 أي عبودية هذي التي تؤطر عقولنا وأي سطوة هذي التي  
قّيدت حياتنا . أي ذل وخنوع نرتضيه ونحن الذين نرصخ 
يف كل عاش�وراء الحسني )ع( هيهات مّنا الذلة . أين نحن 

من الحس�ني عليه الس�الم . لست 
إْن كان م�ا استش�هد ب�ه  أدري 
م�ن حكاية متوافق�ا مع البعض 
مّن�ا وكم هم أولئك البعض ومتى 
يقتنع�وا أنَّ َم�ْن عق�د الرباط يف 
أعناقهم هو أوىل بالرباط منهم .

 وحكايتي تق�ول إن فالحا ذهب 
لجاره يطلب منه حبالً لكي يربط 
حماره أمام البيت . فأجابه الجار 
بأن�ه ال يملك حبالً ولك�ن أعطاه 

نصيح�ة وقال ل�ه يمكن�ك أن تقوم 
بنفس ح�ركات ربط الحب�ل حول عنق الحم�ار وتظاهر 
بأن�ك تربط�ه بالفعل وما عليك إال أن تطمنئ فإنه س�وف 
ل�ن يربح مكانه . عم�ل الفاّلح بنصيح�ة الجار رغم عدم 
اقتناع�ه به�ا وقام بمش�هد تمثيل أمام الحم�ار عىل أنه 
يرب�ط الحب�ل حول عنق�ه  ويف صباح الي�وم الثاني  وجد 
الف�الح حماره يف مكانه تمام�ًا.  . ربََّت الفالح عىل حماره 
وأراد أن يأخ�ذه للذه�اب به للحقل  ولك�ن الحمار رفض 
التزح�زح من مكانه ! ح�اول الرجل ب�كل قوته أن يحرك 
الحم�ار ولكن دون ج�دوى فقد ثبت أب�و صابر يف مكانه 
صافنا صفنته األزلية حتى أصاب الفاّلح اليأس من تحرك 

الحمار.
 فع�اد لج�اره ال�ذي نصحه ليخ�ربه ويطلب من�ه الحل . 
فس�أله هل تظاهرت للحمار بأنك تحل رباطه ؟ فرد عليه 

الفالح ب�استغراب , ولكن ليس هناك رباط. 
أجاب�ه جاره : هذا بالنس�بة إليك أما بالنس�بة إىل الحمار 
فالحب�ل موج�ود.  عاد الرج�ل وتظاهر بأنه يف�ك الحبل 
فتح�رك الحمار مع الفالح بأريحي�ة وصفنة وهدوء دون 
أدن�ى مقاومة ! أخرا وليس آخ�را أقول إن البعض صاروا 
أرسى لقناع�ات وهمي�ة تقّيده�م وضالالت تس�تعبدهم 
ألصنامهم وما عليهم إال أن يكتش�فوا الحبل الخفي الذي 
يلت�ف ح�ول )عقولهم( ويمنعه�م من االنعت�اق والتحرر 
وكس القيود . نعم فإننا كما قال الش�اعر .. َنعيُب َزماَننا 
َوالَعي�ُب فين�ا .. َوما لِزَماِنن�ا َعيٌب ِس�وانا .......  َوَنهجو 
ذا الزَم�اَن ِبَغِر َذنٍب .. َولَو َنَطَق الزَم�اُن لَنا َهجانا ....... 
َولَيَس الِذئُب َيأُكُل لَحَم ِذئٍب ..  َوَيأُكُل َبعُضنا َبعضاً َعيانا.

إصبع	عىل	الجرح	..	

تزامنا مع حدة االنتهاكات التركية

ر  الحلبوسي »يحنث« باليمين الدستورية وُيسخِّ
زيارته لكردستان ألهداف انتخابية 

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
اس�تفزاز غ�ر مس�بوق إلرادة العراقي�ني ع�رب 
»حنث« اليمني الدستورية من قبل رئيس مجلس 
النواب محمد الحلبويس، س�يما بعد زيارته التي 
أجراه�ا يوم أمس االثنني اىل أربيل عاصمة إقليم 
كردستان والتي خال جدول أعمالها من مناقشة 
االنته�اك الرتكي االخ�ر عىل الس�يادة العراقية 
والتحركات املش�بوهة التي أجراها وزير الدفاع 
الرتك�ي خل�ويص آكار، والقائم�ة ع�ىل إرصار 
حكومته عىل تأس�يس قاعدة عس�كرية للقوات 
الرتكية يف الش�مال العراقي وكذلك امليض بتنفيذ 

الرضبات العسكرية يف العراق.
مراقبون للشأن الس�يايس املحل، عدوا اقتصار 
زي�ارة الحلب�ويس االخرة عىل عق�د زيارات مع 
مس�ؤولني أك�راد وم�ن دون مناقش�ة االنتهاك 
الرتكي بأنها »حنث« باليمني الدستورية وكذلك 
ت�ؤرش يف عم�ل الحلب�ويس كرئي�س للس�لطة 

الترشيعية يف العراق.
واقت�رصت زي�ارة الحلب�ويس التي أعل�ن عنها 
مكتبه االعالمي الرس�مي عىل عق�د اجتماعات 
موس�عة مع كب�ار مس�ؤويل إقليم كردس�تان، 
لبحث جملة من القضايا ذات االهتمام املشرتك، 
فيم�ا أش�ار اىل أن ه�ذه الزي�ارة ذات أه�داف 
سياس�ية.والتقى الحلب�ويس خ�الل الزيارة مع 
مس�عود بارزان�ي، ورئي�س إقلي�م كردس�تان، 
نيجرف�ان بارزان�ي، ورئي�س حكوم�ة اإلقليم 
م�سور بارزاني، لك�ن يف الوقت ذاته لم تتطرق 
الزي�ارة اىل أي مناقش�ات بخص�وص التغلغ�ل 
الرتكي املستمر عىل االرايض العراقية من الجهة 
الش�مالية!، عىل الرغم من الدعوات السياس�ية 

م�ن قبل بع�ض االط�راف النيابية ب�رضورة أن 
يكون ملجلس الن�واب موقف إزاء التوغل الرتكي 
تج�اه الس�يادة الوطنية، وهو ج�زء من اليمني 
الدس�تورية ال�ذي يحت�م ع�ىل رئاس�ة الربملان 
والن�واب ب�رضورة الحف�اظ ع�ىل أرض العراق 

وسمائه ومياهه وخراته.
ولم تصِغ هيأة رئاسة الربملان لألصوات املنادية 
ب�رضورة عقد جلس�ة طارئة للربملان ملناقش�ة 

التداعيات الخطرة من قبل الجانب الرتكي.
وأظهر فيديو مس�جل أول أم�س، لوزير الدفاع 
الرتك�ي خل�ويص آكار وه�و يتج�ول يف إح�دى 
القواع�د العس�كرية الرتكية ش�مايل العراق بعد 
عمليتي مخل�ب الربق والصاعقة والتي انطلقت 
يف ال� 23 من نيس�ان املايض بشكل متزامن ضد 
عنارص »حزب العمال الكردستاني« يف منطقتي 

متينا وأفشني-باسيان شمال العراق.
وأث�ارت الصور الت�ي تناقلتها عدد من وس�ائل 
االع�الم لوزير الدف�اع الرتكي وه�و يتجول مع 
االش�مئزاز  العراقي�ة  االرايض  داخ�ل  جن�وده 
ل�دى املواطن�ني العراقيني عرب مواق�ع التواصل 
غي�اب  املواطن�ون  انتق�د  حي�ث  االجتماع�ي، 
ال�دور الحكوم�ي والربملان�ي الذي يق�ف بوجه 
هذه االنته�اكات الرتكية املتك�ررة عىل االرايض 
العراقية.وبدوره، اعترب املحلل الس�يايس صالح 
الطائ�ي، أن »ال�دور االهم للس�لطة الترشيعية 
من الناحية الدس�تورية والقانونية هو الحفاظ 
ع�ىل أرض العراق وس�مائه وكذلك حف�ظ البلد 
من األخطار واالطماع الخارجية التي تمارس�ها 
تركيا وبعض الدول تجاه العرق«، مش�را اىل أن 
»ذل�ك يؤرش ضعفا ب�األداء النيابي س�تكون له 

عواقب وخيمة عىل ملف السيادة العراقية«.
وق�ال الطائي، يف ترصيح ل�� »املراقب العراقي« 
إن »هذا الحال ينطبق أيضا عىل رئاس�ة مجلس 
ال�وزراء ورئي�س الجمهوري�ة باعتب�اره حاميا 
للدس�تور العراق�ي ع�ىل الرغ�م م�ن التأكيدات 
املس�تمرة م�ن قبل املس�ؤولني االت�راك بأهمية 
الحف�اظ ع�ىل أطماعه�م يف الع�راق خصوص�ا 

بمحافظة كركوك«.
وأض�اف، أن »هذه التج�اوزات س�تزداد حدتها 
خالل الف�رتة املقبلة وس�تفتح الب�اب لحكومة 
كردس�تان بجل�ب املزيد من الطامع�ني بالعراق 
الس�يادة  بح�ق  االنتهاك�ي  دوره�م  ملمارس�ة 

الوطنية العراقية«.
وأش�ار اىل أن »امل�رشوع الرتك�ي ل�م يتوق�ف يف 
العراق وربما تش�هد الفرتة املقبلة تدخالت أكثر 
وأرشس من التدخالت الحالية بسبب عدم وجود 

أي رد أو مواجهة إزاء االعتداءات الحالية«.
ولفت اىل أن »خلو جدول أعمال زيارة الحلبويس 
م�ن مناقش�ة االنته�اكات الرتكي�ة واقتص�ار 
الزيارة ع�ىل التحاور حول القضايا السياس�ية 
واالنتخابي�ة بأن�ه دلي�ل عىل ضعف املس�ؤولية 
يف إدارت�ه للس�لطة الترشيعية ب�ل يمثل »حنثا« 
لليمني الدستورية التي أداها عند تسلمه منصب 

رئاسة السلطة الترشيعية«.
وتاب�ع، أن »هذه الس�يناريوهات الت�ي تحاك يف 
الف�رتة الحالي�ة والتماه�ل املوج�ود إزاءها من 
قبل السلطات الرس�مية يف العراق هدفها وضع 
الع�راق أم�ام أم�ر واق�ع ال يمكن تغي�ره وهو 
الس�ماح ملزيد م�ن االنتهاكات م�ن قبل الجانب 

الرتكي«.

تغريدة

المحلل السياسي نجاح محمد علي

   ل���م يك���ن الش���هيد الحاج 
قائ���د   #قاسم_س���ليماني 
الميدان فقط، بل كان قائدا 
استثنائياً في كل الميادين 
الت���ي ع���ززت م���ن مكانة 

الجمهورية اإلسالمية..
لق���د كان قائًدا ب���ال منازع 
دخل الميادين كلها بشجاعة 

، وخرج منها بفخر.
}َوَساَلٌم َعلَْيِه َيْوَم ُولَِد َوَيْوَم 

ا{. َيُموُت َوَيْوَم ُيْبَعُث َحًيّ

تحالف الفتح: خطأ تكليف الكاظمي لن يتكرر
املراقب العراقي/ بغداد...

رجح النائب ع�ن تحالف الفتح نعيم العبودي، 
امس االثنني، تجاوز مقاعد تحالفه 50 مقعدا 
خ�الل االنتخاب�ات النيابي�ة املقبل�ة املقررة يف 
ترشي�ن األول امل�ايض، فيم�ا اعت�رب أن خط�أ 
تكلي�ف رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي لن 

يتكرر.
وق�ال العب�ودي، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 
العراقي« إن »تحالف الفتح متجذر يف املجتمع 
وس�ننافس عىل املركز األول بأريحية«، مشرا 
إىل أن »مقاع�د تحالف الفتح قد تتجاوز ال�50 

خالل االنتخابات املقبلة«.
وأضاف أن »الخطأ الذي رافق تكليف الكاظمي 
ل�ن يتك�رر«، مبين�ا أن »االختيار بني تش�كيل 

الحكومة أو املعارضة ستفرضه االنتخابات«.
ولف�ت العبودي اىل أن »التحالفات املس�تقبلية 
مرهونة بنتائج االنتخابات«، مؤكدا أن »انتقال 

السلطة للحكومة املقبلة سيكون سلميا«.

الشعالن: بقاء األمريكان يمثل تدخال سافرا بالسيادة العراقية 
املراقب العراقي/ بغداد...

ع�د النائ�ب ع������ن  تحال�ف الفت�ح 
ع�دي الش�����عالن ابو الج�ون، امس 
االثن����ني، بق�اء القوات األم���ريكية 

يف ال����ع�راق فت������رة أط�ول بانه 
تدخال س�����افرا، مشرا إىل أن الوجود 
األم���ريكي العسكري غ����ر مرحب 

به.

وق�ال الش�ع�����الن، يف تص�����ريح 
تابعته »املراق�ب العراقي« إن »الحكومة 
بق��������رار  ملزم�ة  الع�����راقي�ة 
مجل�س الن�واب بإخ������راج القوات 

األمريك�����ي�ة خ�الل م����دة زمنية 
محددة«.

واض�اف ان »بق������اء ه�ذه الق�وات 
يعت�رب أم�������را غر مقب�ول ويجب 

الس�لمية  بالط����رق  إخراج�����ه�ا 
الدس���ت����ورية«،  مش�ي������را إىل 
أن�ه »ال س�يادة للبلد يف ظ�ل وجود هذه 

القوات«.

سائــــرون يحـــدد هــويــة تحــالفـــاته المقبلــة
املراقب العراقي/ بغداد...

اكدت كتلة سائرون, امس االثنني, 
انه�ا لي�س لديه�ا أي تحالف�ات 
ان�����ه س�ينصب  اال  انتخابي�ة 
اج�����راء  ع�ىل  املقب�ل  عمل�ه 
تحالف�ات سياس�ية م�ع أي قوة 

سياسية.
النائ�ب  التحال�ف  عض�و  وق�ال 
ترصي�ح  يف  املس�عودي،  ري�اض 

إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
»تحالف س�ائرون ارتأى ان يدخل 
تحال�ف  أي  دون  االنتخاب�ات 
انتخاب�ي, اال ان�ه يف ذات الوق�ت 
ينص�ب عمل�ه املقبل ع�ىل اجراء 
تحالف�ات سياس�ية م�ع أي قوة 
سياسية برشط ان يكون التحالف 
ملبيا لطموحات الش�عب العراقي 
وبعي�د عن أي مصال�ح كتلوية او 

حزبية وحتى شخصية«.
وأضاف ان »تحالف سائرون ومن 
خ�الل اج�راء تحالفات سياس�ية 
ان�ه يس�عى اىل تش�كيل  اليعن�ي 
حكومة يش�ارك به�ا الجميع البل 
يؤم�ن بوجود معارضة سياس�ية 
الحكوم�ة  وأداء  عم�ل  تراق�ب 
التصوي�ت  يت�م  ال�ذي  للربنام�ج 

عليه«.

وأش�ار املس�عودي، اىل أن »الهدف 
الرئي�ي م�ن ذل�ك ه�و  صناعة 
برنام�ج حكوم�ي يدف�ع الدول�ة 
حكوم�ة  تش�كيل  م�ع  لالم�ام 
قوية ق�ادرة عىل تنفي�ذ الربنامج 
الحكوم�ي، فض�ال ع�ن تس�مية 
شخصية لرئاس�ة مجلس الوزراء 
ق�ادرة ع�ىل ضب�ط إيق�اع عم�ل 

الحكومة«.

تفجري	7	صواريخ	»جهنم«	
يف	صحراء	الرثثار

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

بالــوثيقـة

دعوات نيابية إلدراج استجواب وزير 
المالية في الجلسة المقبلة.

الحشد	الشعيب	يدمر	نفقا	
لداعش	جنوب	الموصل

املراقب العراقي/ املوصل...
دمرت قوات اللواء 33 يف الحشد 
الش�عبي، ام�س االثن�ني، نفقا 
»داع�ش«  جماع�ات  لعن�ارص 

االجرامية جنوب املوصل.
الحش�د  إلع�الم  بي�ان  وق�ال 
»املراق�ب  تلق����ت  الش�عبي 
العراقي« نس�خة منه، إن »قوة 
من اللواء 33 بالحش�د الشعبي 
تمكنت م�ن تدمر نفق لعنارص 
»داع�ش« االجرامي�ة يف أطراف 

قرية الطاسة جنوب املوصل«.
»عن�ارص  أن  البي�ان  وأض�اف 
داعش كانوا يستخدمون النفق 

تنفيذ  للتنق�ل والتخفي ف���ي 
جن�وب  اإلجرامي�ة  عملياته�م 

املوصل«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلنت خلية االعالم االمني، 
ام�س االثنني، ع�ن تفجر 

يس�مى  م�ا  صواري�خ   7
)جهن�م( مح�ل الصنع يف 

صحراء الثرثار.
بي�ان  يف  الخلي�ة،  وقال�ت 
العراقي«  »املراق�ب  تلق�ت 
نس�خة من�ه إن »ق�وة من 
الفرق�ة الع�ارشة يف قيادة 
نف�ذت  االنب�ار،  عملي�ات 

واجب يف صحراء الثرثار«.
 7 تفج�ر  »ت�م  واضاف�ت 
صواريخ ما يس�مى جهنم 
محل الصن�ع من مخلفات 
داعش االرهابي عثر عليها 

يف وقت سابق«.

منهل عبد األمري المرشدي ..
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الثالثاء 4 أيار  2021 العدد 2581 السنة الحادية عشرة

كش�فت هيئ�ة النزاهة االتحاديَّة ع�ن صدور قرارحك�م حضوري يقيض 
بحب�س مدي�ر التس�جيل العق�اري يف الكرخ األوىل الس�ابق ؛ ع�ى خلفيَّة 
تالعبه بأحد العقارات.دائرة التحقيقات يف الهيئة، ويف معرض حديثها عن 
تفاصي�ل القضيَّة التي حققت فيها وأحالته�ا إىل القضاء، أفادت بإصدار 
محكم�ة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة حكماً بالحبس ثالث س�نوات عى 
مدير التسجيل العقاري يف الكرخ األوىل السابق، استناداً إىل أحكام املادتني 
)289، 298( م�ن قان�ون العقوب�ات؛ وذلك ع�ى خلفيَّة تالعب�ه باوليات 
عق�ار يقع يف منطقة)الداودي( .وتابع�ت الدائرة ُموضحًة أن املدان تورط 
بالتالعب يف أوليات العقار الذي تبلغ مس�احته )۱۰ اولك و ۵۲ مرت س�م( 
من خالل إكمال إجراءات التقرير الخارجي للعقار، وكذلك إجراءات رشح 
بي�ع العقار يف الس�جل الدائمي يف دائرة التس�جيل العق�اري، الفتة إىل أن 
اضبارة العقار يف التحفظ؛ كون املستمس�كات املقدمة من قبل املش�رتين 

مزورة و ال توجد فيها قيود.

النزاهة: ضبط مدير عقاري الكرخ األولى 
السابق لتالعبه بأصول العقارات

ارتفع�ت أس�عار رصف ال�دوالر ، يف البورص�ة الرئيس�ية يف بغداد 
بش�كل طفيف، واس�تقرت يف إقليم كردس�تان.وقال مص�در، إن 
بورص�ة الكف�اح والحارثية املركزي�ة يف بغداد س�جلت 148100 
دين�ار عراقي مقاب�ل 100 دوالر أمريكي.وكان�ت بورصة الكفاح 
املركزية قد س�جلت خالل افتتاحها 147950 دينارا عراقيا.واشار 
اىٕل أن اس�عار البيع والرشاء اس�تقرت يف محال الصريفة باالٔسواق 
املحلية يف بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما 
بلغت اس�عار الرشاء 147500 دينار ل�كل 100 دوالر امريكي.أما 
يف اربيل فقد ش�هدت اسعار الدوالر استقرارا حيث بلغ سعر البيع 
148200 دين�ار لكل مائة دوالر، وال�رشاء وبواقع 148000 دينار 

لكل مائة دوالر أمريكي.

ارتفاع طفيف بأسعار الدوالر في 
االقت�صاديبغداد واستقراره في إقليم كردستان

مقترح باعتماد موازنة 2021 ثالث سنوات والحسابات الختامية »ُمغّيبة« !
في محاولة إلبقاء العراق رهينًا لألزمات االقتصادية..

وأضافت اللجنة  أن »هناك ثالثة 
مقرتح�ات للس�ري بآلي�ة تنفيذ 
موازنة العام املقبل، أولها اعتماد 
بيانات وحسابات موازنة 2021 
تضم�ن  بينم�ا   ،2022 ملوازن�ة 
املق�رتح الثان�ي اعتم�اد موازنة 
هذا العام للسنوات الثالث املقبلة 
وهو رأي مقدم م�ن نواب وكتل 

سياسية«.
وتابع�ت أن »املق�رتح الثالث هو 
اعتم�اد آلي�ة 1/ 12 يف ال�رف 
اإلدارة  قان�ون  بتنفي�ذ  التزام�اً 
املالي�ة باالعتم�اد ع�ى موازن�ة 

ترشي�ع  تع�ذر  ح�ال  يف   2021
قانون موازنة 2022 ألي س�بب 

كان«.
أث�ارت  التريح�ات  ه�ذه 
خ�راء  واس�تهجان  اس�تغراب 
االقتصاد كونه�ا التنم عن دراية 
بالواقع العراقي , فموازنة العام 
الحايل اُِقرَّْت نهاية الشهر الثالث 
بع�د جدل اس�تمر عدة أش�هر , 
واليوم يراد تكرار أخطاء املوازنة 
الحالي�ة، لالعوام املقبل�ة والتي 
ل�م تنص�ف محافظات الوس�ط 
والجنوب سوى االقليم الذي أخذ 

أكثر مما يستحق ويريد مجلس 
النواب ووزارة املالية والتخطيط 

إعادة تلك االخطاء.
الش�أن  يف  مراقب�ون  وتس�اءل 
االقتص�ادي بقوله�م: إن جميع 
اىل  تفتق�د  الع�راق  موازن�ات 
 , حقيقي�ة  ختامي�ة  حس�ابات 
فكي�ف تت�م صياغ�ة املوازن�ات 
للعام�ني املقبل������ني وما هو 
ثمن برميل النفط ؟ مس�تغربني 
م�ن تص����ريح�ات برمل�ان لم 
يتب�قَّ من عمره س�وى خمس�ة 

أشهر.
الخب�ري  أك�د  الش�أن  ه�ذا  ويف 
االقتص�ادي صال�ح الهمايش أن 
إعداد موازنات لألعوام  موضوع 
املقبل�ة يك�ون أش�به بموازن�ة 
الع�ام الح�ايل وه�و رضب م�ن 
الخي�ال يعش�عش يف عقول من 
غ�ري  مش�اريع  هك�ذا  يط�رح 
ناضج�ة , وال نعلم ه�ل االزمات 
العاملية انتهت أو أس�عار النفط 
س�تبقى عى م�ا هي علي�ه اآلن 
, فض�ال ع�ن امتي�ازات البعض 

الت�ي حصل عليها الع�ام الحايل 
الالحق�ة  لالع�وام  تتك�رر  ه�ل 
وتبق�ى مظلومي�ة املحافظ�ات 

الجنوبية؟.
وق�ال الهم�ايش يف اتص�ال م�ع 
)املراق�ب العراق�ي(: إن »هن�اك 

مخططا خارجيا يس�عى إلبقاء 
موازن�ة  يف  الكارثي�ة  االخط�اء 
الع�ام الحايل لالع�وام االخرى يف 

مقدمته�ا  رفع س�عر الدوالر يف 
املوازنة , فضال عن عدم معالجة 
الفقر والبطال�ة والتضخم الذي 
ارتفعت نس�بته بس�بب سياسة 
طيل�ة  فالع�راق   , الحكوم�ة 
االعوام الس�ابقة لم يقر موازنة 
بتقويمها الرسمي , بل يستغرق 
أشهرا يف إرضاء الكتل السياسية 
, رغ�م االزمات التي كانت تخنق 
اقتص�اد الع�راق , والي�وم هناك 
س�عي إلع�ادة االرق�ام الكارثية 

من جديد«.
من جهته أكد املختص بالش�أن 
أن  عب�اس  س�الم  االقتص�ادي 
ظلم�ت  الح�ايل  الع�ام  موازن�ة 
وج�اءت   , جميع�ا  العراقي�ني 
وف�ق توصي�ات صن�دوق النقد 
ال�دويل والت�ي رفض سياس�تها 
جميع الحكومات الس�ابقة , إال 
حكومة الكاظم�ي التي طبقتها 
ولم تعالج املش�اكل التي خلفها 
ال�دوالر  رصف  س�عر  ارتف�اع 

وغياب الوظائف«.
وق�ال عب�اس يف اتص�ال م�ع ) 

املراقب العراقي(:إن  »الدس�تور 
ل�م يض�م يف فقرات�ه  العراق�ي 
إع�داد موازنة لعام�ني أو أكثر , 
لكن م�ا يح�دث دليل ع�ى عدم 
معرف�ة وزراء الحكومة الحالية 
بطبيعة وزاراتهم , وحتى املالية 
لديه�ا  االخ�رى  النيابي�ة فه�ي 
أخطاء كبرية , ولم نس�مع يوما 
م�ا عن إع�داد موازن�ة لعامني , 
الحكومة واللجنة  هِل  متس�ائالً 
املالية ضمنوا أس�عار النفط عى 
وضعه الحايل مل�دة عامني , فهذا 
الكالم اليدل عى علمية من يدعو 
له ,لك�ن يبدو أنه����م يريدون 
املحافظ�ة ع�ى مكاس�ب بعض 
الكتل لضمان نج�اح التحالفات 

االنتخابية.
يش�ار اىل أن النائب أحمد س�ليم 
أك�������د أن تري�ح املالي�ة 
النيابي�ة بش�أن إق�رار موازن�ة 
2022 ه�����و تريح س�ابق 
ي�������وج�د يشء  وال  ألوان�ه 
يجعلنا نرى املس�تقبل ونس�تبق 

األحداث.

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن مقترح 
يقض���ي باعتم���اد موازن���ة 2021 لألع���وام الثالثة 
المقبلة، بينم���ا وضعت وزارتا المالي���ة والتخطيط 
»خط���ة عمل« لتس���ريع تنفي���ذ الموازن���ة، وإدراج 

المشاريع ومتابعتها.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

أعلن�ت الرشك�ة العام�ة ملوان�ئ الع�راق ، أن 
املطرقة العمالقة س�تصل خالل األيام القليلة 
املقبلة اىل ميناء الفاو من أجل إنشاء الهياكل، 
مؤك�دة أنه�ا تتابع إج�راءات دخ�ول الخراء 

التابعني للرشكة الكورية.
وقال مس�ؤول العالق�ات واإلع�الم يف املوانئ 
به�اء إس�ماعيل ، إن�ه “بع�د توقي�ع العقود 

ووض�ع الحجر األس�اس يف مين�اء الفاو من 
قبل رئيس الوزراء، ب�ارشت الرشكة الكورية 
أعماله�ا بالرغ�م من قيامها ببع�ض األعمال 
قب�ل توقيع العق�ود، منها مس�ح املواقع من 

املخلفات الحربية”.
وأضاف اسماعيل، أنه “يف األيام القليلة املقبلة 
س�وف تص�ل املطرق�ة العمالقة ملين�اء الفاو 

لطرق الكتل الكونكريتية التي ستس�تخدم يف 
إنشاء الهياكل الخاصة بامليناء”.

وأش�ار إىل أن “الرشكة تتابع موضوع الخراء 
األجان�ب الذي�ن قدم�ت أس�ماءهم الرشك�ة 
الكورية من أجل تس�هيل دخوله�م، علماً أن 
ه�ؤالء الخراء م�ن جنس�يات واختصاصات 

مختلفة”.

الموانئ: المطرقة العمالقة تصل الى ميناء الفاو خالل األيام المقبلة
ظهرت دراسة نرشتها األمم املتحدة أن املبيعات عر 
اإلنرتن�ت مثلت نحو خمس إجم�ايل تجارة التجزئة 
العام املايض، إذ قادت إجراءات عزل ملكافحة تفيش 

فريوس كورونا إىل ازدهار التجارة اإللكرتونية.
وأش�ارت تقدي�رات مؤتم�ر األمم املتح�دة للتجارة 
والتنمي�ة اس�تنادا لبيانات مكات�ب إحصاء وطنية 
يف اقتص�ادات ك�ري إىل أن املبيع�ات ع�ر اإلنرتنت 

مثلت 19 باملة من إجمايل مبيعات التجزئة يف 2020 
ارتفاعا من 16 باملئة قبل عام.

واستأثرت كوريا الجنوبية بأكر حصة بلغت 25.9 
باملئ�ة ارتفاع�ا م�ن 20.8 باملئة قبل ع�ام. وبلغت 
حص�ة الصني 24.9 باملئ�ة وبريطاني�ا 23.3 باملئة 

والواليات املتحدة 14 باملئة.
وقال املؤتمر إن مبيعات التجارة اإللكرتونية العاملية 

ارتفعت أربعة باملئة إىل 26.7 تريليون دوالر يف 2019 
حسب أحدث تقدير متاح. ويشمل ذلك املبيعات بني 
الرشكات واملبيعات من الرشكات للمس�تهلك، وبما 

يعادل 30 باملئة من الناتج االقتصادي العاملي.
ويفيد التقرير بأن الجائحة سببت تباينا يف حظوظ 
ك�ري رشكات التج�ارة االلكرتوني�ة الت�ي تخ�دم 

املستهلك مبارشة يف 2020.

األمم المتحدة: حصة التجارة اإللكترونية قفزت إلى 19 % من مبيعات التجزئة

التخطيط تكشف عن أبرز المشاريع المؤمل إنجازها خالل العام 2021
كش�فت وزارة التخطي�ط ، ع�ن أب�رز 
املش�اريع املؤم�ل إنجازه�ا يف العاصمة 
بغ�داد وباق�ي املحافظات خ�الل العام 

الحايل 2021.
وق�ال وكي�ل وزارة التخطي�ط، ماه�ر 
موهان ، إن »كثرياً من مناطق العاصمة 
الوح�دة،  الب�ور،  س�بع  مث�ل  بغ�داد 
أُدرج�ت ضم�ن مش�اريع  والنه�روان، 
م�رشوع  بينه�ا  وم�ن   2021 موازن�ة 
إكمال املجاري األساس�ية فيها وهو ما 
سيخدم أعداداً كبرية تصل إىل املاليني من 

املواطنني«.
وأض�اف، أن »هن�اك مش�اريع عدي�دة 
لوزارة الكهرباء تتعل�ق بمحطات إنتاج 
البس�يطة  )الدورات  الكهرباء وتس�مى 
وال�دورات املركبة(، والتي س�توفر آالف 
كل  وتخ�دم  الكهربائي�ة  امليغاواط�ات 
الش�بكة الوطني�ة، اضاف�ة اىل مطاري 
ومستش�فيات  واملوص�ل،  النارصي�ة 
عدي�دة، منه�ا إكم�ال املوج�ودة حالياً، 

واربعة مستشفيات جديدة، اثنان منها 
ضم�ن قرض صندوق التنفي�ذ الكويتي 
الت�ي س�تدخل باتفاقي�ة هذه الس�نة، 

واثنان منها بسعة 200 رسير يف الرميثة 
واملثن�ى، وثال�ث بس�عة 600 رسي�ر يف 
املوصل، اضافة اىل مشاريع عى مستوى 

املحافظات يف ذي قار والديوانية«.
وتاب�ع وكيل وزارة التخطيط، أن »هناك 
مشاريع أُخرى مثل إنشاء ألف مدرسة، 
أدرج كذل�ك يف املوازن�ة، وه�و م�رشوع 
اسرتاتيجي أس�ايس يشمل كل العراق«، 
معرب�اً ع�ن »أمله يف أن يدخ�ل املرشوع 
ه�ذه الس�نة يف التنفيذ الفع�ي من قبل 

رشكات رصينة«.
وتحدث عن مش�اريع الق�رض الياباني 
وق�ال، إنها »تش�مل وح�دات الهدرجة 
الب�رة، وه�و  الك�رى يف  والتصفي�ة 
م�رشوع كبري س�يوفر ق�درات تصفية 
بص�ورة  املص�ايف  معالج�ة  وتحس�ني 

كبرية«.
وتاب�ع: »وهنالك أيضاً مش�اريع خارج 
القروض، تخص وزارتي النفط واالعمار 
واالس�كان، اضاف�ة اىل اكمال مش�اريع 
تم البدء بها باس�تعادة اغلب املش�اريع 
الكرى، مثل مش�اريع املج�اري واملياه، 

ونأمل أن نقطع شوطاً كبرياً فيها«.

مصرف النهرين يطلق خدمة استصناع 
بناء الوحدات السكنية وشراء السلع

أعل�ن م�رف النهري�ن اإلس�المي ، عن اط�الق خدمة 
اس�تصناع بناء الوحدات السكنية والتي تصل مبالغها اىل 
100 ملي�ون دين�ار وبمقدار ربح 4%، فيم�ا أكد املبارشة 
بتفعي�ل خدمة رشاء الس�لع والتي تص�ل مبالغها اىل 30 
مليون دينار وبمدة س�داد تصل اىل خمسة سنوات.ونقل 
ع�ن مصدر مس�ؤول باملرف قول�ه ، إن “األيام القليلة 
املاضية ش�هدت إصدار ضوابط خدمة االستصناع والتي 
تصل اىل 100ملي�ون دينار لغرض بناء وحدة س�كنية”، 
مبين�ا أن “الضوابط تتضمن الح�د األعى لتمويل إضافة 
البن�اء 50 مليون دين�ار فقط والحد األع�ى لتمويل بناء 
الوحدة السكنية 100 مليون دينار، ويف حال ارتفاع قيمة 
املقاول�ة عن تل�ك املبالغ فيتحم�ل الزبون ف�رق املبلغ”.
وأض�اف، أن “مق�دار الرب�ح يبلغ 4 % وبم�دة تمويل 15 
س�نة، ع�ى أن يس�تحق القس�ط األول بع�د 60 يوم من 
تاري�خ توقيع العق�د”، موضحاً أن “ع�ى طالب التمويل 
تقديم كفيل واحد إذا كان مبلغ التمويل 50 مليون دينار، 
وكفيلني إذا زاد مبلغ التمويل عن 50 مليون دينار وصوالً 
اىل 100 ملي�ون دين�ار، رشيط�ة أن يغط�ي نصف صايف 
راتبه مبلغ القس�ط الش�هري، وأن يتناس�ب املتبقي من 

الخدمة الوظيفية مع سن التقاعد ومدة االستصناع”.

كورونا وسندات الخزانة يمنحان 
الذهب دفعة إلى األمام

ارتفع�ت أس�عار الذهب ، إذ تدع�م اإلقبال ع�ى املعدن بفضل 
تراجع عوائد س�ندات الخزانة األمريكية ومخاوف بشأن تزايد 

حاالت اإلصابة بكوفيد-19 يف بعض البلدان.
و رب�ح الذه�ب يف املعام�الت الفوري�ة 0.3 باملئ�ة، ليس�جل 
1773.90 دوالر لألوقية. وكان حجم التداول يف آسيا منخفضا 
بسبب عطلة يف كل من الصني واليابان. وارتفعت عقود الذهب 

األمريكية اآلجلة 0.4 باملئة إىل 1773.90 دوالر لألوقية.
وقال�ت مارغريت يان�ج، املحللة لدى ديي إف.إك�س: »ال يزال 
وض�ع الجائح�ة يف الياب�ان والهن�د مص�در قل�ق رئي�ي بني 
املش�اركني يف عملي�ات الس�وق، وبالت�ايل يؤدي ه�ذا إىل زيادة 
الطلب عى أص�ول املالذ اآلمن مثل الذهب«، مضيفة أن تراجع 

عوائد سندات الخزانة األمريكية قدم مزيدا من الدعم.
وهبطت عوائد س�ندات الخزانة األمريكية القياس�ية ألجل 10 
س�نوات، بعد أن بلغ�ت أعى مس�توياتها يف أس�بوعني تقريبا 
األس�بوع املايض. وتقلل عوائد الس�ندات املنخفضة من تكلفة 

الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي ال يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، ارتفع البالديوم 0.6 باملئة 
إىل 2953.19 دوالر لألوقية بعد أن س�جل أعى مستوى له عى 
اإلطالق عن�د 3007.73 دوالر لألونصة بس�بب مخاوف تتعلق 

باإلمدادات.

أرقام واقتصاد

الف دونم مزروعة بالقمح 
والشعير سيتم حصادها 

في ديالى مع احتمال انخفاض 
االنتاج بسبب شح المياه

 500

فرعا من مصرف الرافدين 
في بغداد تم تخصيصها 
لمنح السلف للموظفين 

والعسكريين

15

استثمارات غاز البصرة تقر خطة لمدة 5 سنوات بمبلغ يصل الى 3 مليارات
اق�رت وزارة النفط،الخطة االس�تثمارية الكرى لرشكة 
غاز البرة، فیما اشارت اىل ان خطة االستثمار ستكون 
عى مدى 5 س�نوات بمبل�غ إجمايل يص�ل اىل 3 ملیارات 

دوالر.
وقال وزير النفط احس�ان عبد الجبار يف مؤتمر صحفي 
» انه ت�م اقرار الخطة االس�تثمارية الكرى لرشكة غاز 
البرة«، مبینا ان »االستثمار يف الرشكة يھدف إىل زيادة 

بنسبة 40 %من الطاقة اإلنتاجیة للغاز.
واس�تطرد ان خط�ة االس�تثمار س�تكون ع�ى مدى 5 
س�نوات بمبلغ إجمايل يص�ل اىل 3 ملی�ارات دوالر، الفتا 
اىل اننا نس�عى للوصول إىل 1400 ملیون مرت مكعب من 

الغاز عر ھذا االستثمار.
وتاب�ع ان مش�اريع اس�تثمار الغ�از مھم�ة للصناعات 
االخ�رى، الفت�ا اىل ان ھن�اك التزام حكوم�ي لتأمین كل 

مستحقات رشكة غاز البرة.
وس�تأنف القول ان ھناك مش�اريع أخ�رى يف النارصية 
ومیس�ان واملنصورية وعكاز، موضح�ا ان ھناك نقاش 
فني حول استثمار حقل عكاز من قبل رشكات أمريكیة 
وأجنبیة.واض�اف ان الھدف من االس�تثمارات الوصول 

إىل إنت�اج 400 آالف مقمق�م، الفت�ا اىل ان الوضع الحايل 
لرشك�ة غ�از البرة ممت�از، ونام�ل م�ن رشكاءنا ان 
يبذلوا جھود اكر لتوس�یع ھذا االستثمار وھنالك التزام 

حكومي بتوفیر املستحقات.
وش�دد ع�ى رضورة ان نك�ون اكث�ر ش�جاعة يف دع�م 
املش�اريع وتنفییذھ�ا وب�ذل الجھود، الفت�ا اىل ان ھناك 
تحديات كبیرة مرت عى رشكة غاز البرة التي التمتلك 

االن يف رصیدھا سوى 7000 مبار.

انخفاض اسعار النفط بفعل تراجع الطلب في الهند
سجلت أسعار النفط،  انخفاضا حيث أدى تراجع 
الطل�ب يف الهند املترضرة م�ن فريوس كورونا إىل 

الحد من التفاؤل بتعايف أسعار النفط.

وأظه�رت بيانات أولية أن مبيعات الوقود املحلية 
ل�رشكات التكرير الحكومي�ة الهندية تراجعت يف 
نيسان، بسبب قيود تهدف إىل وقف املوجة الثانية 

املتفشية من اإلصابات بفريوس كورونا.
ون�زل خ�ام برن�ت لتس�وية تم�وز 0.26 باملئ�ة 

ليسجل 66.50 دوالراً للرميل .
فيما انخفض خام خام غرب تكس�اس الوسيط 
لتسليم حزيران بنس�بة 0.28 % إىل 63.30 دوالًرا 

للرميل.
وكانت أس�عار النفط ق�د ارتفعت يف مطلع العام 
2021 عى خلفية احتم�االت انتعاش الطلب مع 
ط�رح لقاح�ات Covid-19، مما يمه�د الطريق 

لنشاط اقتصادي أكر.
ومع ذلك؛ فإن التع�ايف كان متفاوًتا، حيث عانت 
بعض ال�دول من تج�دد موجات الف�ريوس، ويف 
الوقت نفس�ه، ب�دأت منظم�ة البل�دان املصدرة 
للب�رتول وحلفاؤها هذا الش�هر يف تخفيف قيود 
اإلمدادات التي فرضوها العام املايض الس�تنزاف 

املخزونات العاملية املتضخمة وإنعاش األسعار.
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المراقب العراقي/ متابعة...
نفذت القوة الصاروخية وسياح الجو املسير اليمني 
االثنین، عملية هجومية مشيركة عيى مطار نجران 

وقاعدة امللك خالد الجوية يف خميس مشيط.
وأوضيح متحيدث القيوات املسيلحة اليمنيية العميد 
يحيى رسيع لوكالة األنباء اليمنية )سيبأ( أن العملية 

الهجومية اسيتهدفت مواقع عسكرية يف مطار نجران 
وقاعدة امللك خالد الجوية، بأربع طائرات مسرة نوع 

قاصف2K وصاروخني بالستيني نوع بدر.
وأكيد أن اإلصابية كانيت دقيقية، مشيراً إىل أن هيذا 
االسيتهداف يأتي ردا عيى تصعيد العيدوان والحصار 

الشامل عى الشعب اليمني.

المراقب العراقي/ متابعة...
لحقيوق  السيامية  املفوضية  أصيدرت 
اإلنسيان التابعة لألمم املتحدة بياناً أدانت 
فيه قميع السيلطات الخليفيية الوحيش 
والدميوي للسيجناء املحتجيني يف سيجن 
جيو بالبحرين فيميا عرف بأحيداث يوم 
السيبت الداميي. حييث عيرت املتحدثة 
باسيم املفوضة السيامية مارتا هورتادو 
عين انزعاجها مين اسيتخدام القوة غر 
الرضوريية واملفرطية مين قبيل القوات 
الخاصة للرشطة لفض اعتصام سلمي يف 
سجن جو يف البحرين يف السابع عرش من 

أبريل املايض.
وذكر البيان نقاً عن شهود عيان أن قوات 
ويل العهيد الخليفيي ألقيت قنابل الصوت 
ورضبت املعتقلني عى رؤوسيهم، ما أدى 

إىل إصابة العديد منهم بجروح بالغة.
وأضياف البييان أن السيلطات البحرينية 
يف  آخير  مبنيى  إىل  سيجيناً   33 نقليت 
السيجن، حيث تم احتجازهم بمعزل عن 
العاليم الخارجيي، ولم تتمكين عائاتهم 
أو محاميهيم من االتصيال وهو ما يعتر 

“انتهاكاً للقانون الوطني والدويل“.
لحقيوق  السيامية  املفوضية  ونوهيت 
اإلنسيان إىل أن السيجناء كانوا يحتجون 
عيى ظيروف االحتجياز، وال سييما عدم 
الحصول عى العاج الطبي، مشرة إىل أن 
االعتصام بدأ بعد وفاة السيجني السيايس 
عبياس ميال الليه بسيبب حرمانيه مين 
الحصول عى الرعاية الصحية األساسيية 

يف الوقت املناسب.

وأكيدت املفوضية عى أن نقيص الرعاية 
الصحية يف سجون البحرين املكتظة ”ظل 
مشيكلة منذ سنوات، لكنه أصبح مشكلة 

مزمنة يف ظل تفيش جائحة كورونا“.
كما أشارت املفوضية إىل أن انتشار الوباء 
يف سيجون البحريين أثيار احتجاجات يف 
جميع أنحاء الباد، فيما أقدمت السلطات 
عيى احتجياز عيرشات املتظاهرين تحت 

ذريعة خرق قيود كورونا.
العهيد  ويل  حكومية  املفوضيية  ودعيت 
الخليفي سيلمان إىل إجراء تحقيق شامل 
وفعال وفوري يف القمع العنيف لاعتصام 
يف سيجن جو. كما حثت السيلطات أيضاً 
عيى تقدييم معلوميات حول وضيع 33 
سيجيناً محتجزيين بمعيزل عين العاليم 
الخارجي، وضميان قدرتهم عى االتصال 
بمحاميهيم وعائاتهم. باإلضافة إىل ذلك، 
دعت السيلطات إىل اتخياذ خطوات فعالة 
لضميان توفير العياج الطبيي يف الوقت 

املناسب للنزالء عند الحاجة.
كما دعت السيلطات إىل النظير يف اإلفراج 
عن املزيد من املعتقلني لتخفيف االزدحام 
يف السجون، وتقليل خطر انتشار فروس 
كورونيا بيني نزالء السيجون. عيى وجه 
الخصوص ،مشيددة عيى وجوب اإلطاق 
الفيوري ليراح سيجناء اليرأي الذيين 

يحميهم القانون الدويل لحقوق اإلنسان.
ويف تحرك مماثل ضد االنتهاكات الخليفية 
لحقيوق االنسيان والعنيف املمنهيج ضد 
السيجناء طالب نواب يف الرملان اإلسباني 
حكومتهم بالكشيف عين إجراءاتها للحد 

من انتهاكات حقوق اإلنسان يف البحرين.
حيث تقدميت عضوة الرملان اإلسيباني، 
ماريا غلوريا إليزو سرانو، بسؤال مكتوب 
بشيأن حالة حقوق اإلنسيان يف البحرين، 
وال سييما قضايا املحكوم عليهم باإلعدام 
واملدافعني عن حقوق اإلنسيان. وتضمن 
السيؤال أدلية وبراهيني عيى االنتهاكات 
عين  واالستفسيار  املنامية  يف  املسيجلة 
موقف الحكومة االسيبانية منها وداعية 

الحكومة للرد عليها.
وذكير النيواب حكومتهم بقيرار الرملان 
األوروبيي الذي تم التصويت عليه بأغلبية 
كبيرة يف ميارس امليايض بشيأن أوضاع 
حقوق اإلنسيان يف البحرين، وشيددوا أن 
“القيرار يعر عين قلق االتحياد األوروبي 
العمييق مين أنه بعد مرور عرش سينوات 
عيى الربيع العربيي يف البحرين، يسيتمر 
وضع حقوق اإلنسان يف الباد يف التدهور، 

ميع تطبيق عقوبية اإلعيدام واالعتقاالت 
التعسفية واملاحقة القضائية، ومضايقة 
املدافعيني عن حقيوق اإلنسيان، وإنكار 

الحقوق املدنية والسياسية”.
كميا طاليب النيواب الحكومية برضورة 
كانيت  إن  ميا  رصييح  بشيكل  اإلجابية 
الرمليان  توصييات  سيتنفذ  الحكومية 
األوروبي بشأن أوضاع حقوق اإلنسان يف 
البحرين, وعما إذا كانت سيتعر رصاحة 

لنظرتهيا يف البحريين عن قلقها بشيأن 
أوضاع سيجناء الرأي مثل حسن مشيمع 

زعيم املعارضة السياسية.
ومن جانبهيم طالب 13 نائبيا يف مجلس 
العميوم الريطانيي، بمعاقبية البحريين 
وتطبييق  حقوقيية،  انتهياكات  جيراء 
“قانيون ماجنيتسيكي” ضد املسيؤولني 
البحرينييني. وانتقيد النيواب، انتهياكات 
حقوق اإلنسيان ضد 13 طفا محتجزا يف 
البحريين، مطالبني لنيدن بالتنديد العلني 

بإساءة معاملة هؤالء األطفال هناك.
ويتزامن هذا التحرك الرملاني يف بريطانيا 
ميع حيراك شيعبي يف البحريين يطاليب 
السياسييني،  السيجناء  رساح  بإطياق 
وخصوصا بعد تسجيل إصابات بفروس 
“كورونيا” وتعيرض عيرشات السيجناء 
للتعذيب بسيبب احتجاجهم عى املعاملة 

السيئة يف سجن “جو” املركزي.
ورداً عيى الهجيوم اليذي شينته قيوات 
ويل عهيد البحريين سيلمان الخليفية يف 
سجن جو مسيتخدمة الهراوات والقنابل 
الصوتية ضد السيجناء، كتيب الرملانيان 
الريطانييان، اللورد سيكريفن وبريندان 
أوهيارا، إىل وزيير الخارجيية الريطانيي 
دومينيك راب يدعوه إىل حث البحرين عى 
الكشيف عن مكان األشيخاص املختفني 
وضمان توفير الرعاية الطبية املناسيبة 

لجميع الضحايا.
كميا حثيوا اململكية املتحيدة عيى دعيم 
الدعيوات التيي وجههيا مكتيب املفوض 
السيامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسيان 

لإلفيراج عين سيجناء اليرأي البحرانيني 
ودخول مقرر األمم املتحدة الخاص املعني 
بالتعذييب إىل البحريين. واملقيرر الخاص 

ُمنع من دخول الباد منذ عام 2006.
البحرانيية  الناشيطة  دعيت  وبدورهيا 
املدافعية عين حقيوق اإلنسيان إبتسيام 
الصائغ السيلطات الخليفية إىل الكشيف 
عن مصر 66 سيجينا ال يعرف مصرهم 

منذ يوم السبت الدامي 17 أبريل.
الداخليية  وزارة  الناشيطة  وطالبيت 
الخليفيية باإليعياز إىل غدارة سيجن جو 
للكشيف عن مصر هؤالء السجناء الذين 
انقطعيت اتصاالتهم بعائاتهيم منذ يوم 
السيبت الدامي، ما أثيار موجة من القلق 
العائيات. وأشيارت  بيني صفيوف تليك 
الناشيطة إىل أن هيؤالء السيجناء الذيين 
انقطعت أخبارهم كانوا نزالء يف مبنى 12 
و 13 ,و 14 يعدون مختفني قرياً, الفتة 
إىل أن السيجناء اآلخرين عروا عن قلقهم 
خيال االتصيال بهيم مؤخراً عيى مصر 

املختفني.
ومين جانبهيا رحبت منظمية أمريكيون 
من أجيل الديمقراطية وحقوق اإلنسيان 
يف البحريين بهيذه الخطوة التيي اتخذها 
اليدول  مين  عيدد  يف  النيابيية  املجاليس 
األوروبية وبعض النواب األوربيني، معرة 
عين امتنانهيا لهيم ولجهودهيم يف لفت 
االنتباه إىل أزمة حقوق اإلنسيان املستمرة 
ومحنية املدافعيني عين حقوق اإلنسيان 
يف  املسيجونني  السياسييني  والنشيطاء 

البحرين.

4عربي دوليعربي دولي
هجوم يمني جديد على مطار نجران وقاعدة 

الملك خالد في السعودية

المراقب العراقي/ متابعة...
باركيت فصائل فلسيطينية، العمليية البطولية 
قرب حاجيز زعرة جنوب نابليس األحد، والتي 
أّدت إلصابية 3 مسيتوطنني مين بينهيم اثنيني 

بحالة خطرة.
ووصيف الناطيق باسيم حركة »حمياس« عبد 
اللطيف القانوع، العملية بي«البطولية«، معترًا 
أنهيا تأتي يف سيياق اليرّد الطبيعي عيى جرائم 

االحتال وإسناًدا ألهل القدس.
مين جهتها، باركت حركة »الجهاد اإلسيامي« 
بالعملية التي وصفتها بي«الفدائية«، واعترتها 

رسالة باسم الشعب الفلسطيني كله.
وأكيدت الحركة عى أن العملية تأتي تأكيًدا عى 
أّن القدس خط أحمر وأّن املسياس باملقدسيات 

سيفجر غضًبا يف وجه االحتال.
مين جانبهيا، قاليت كتائيب الشيهيد أبيو عيل 
مصطفى الجناح العسيكري للجبهة الشيعبية، 
إن هيذه العملية تؤكد أنه ال مكان لاحتال عى 

أرضنا وال خيار له سوى الرحيل. 
وأضافيت »هذه العملية هي رد طبيعي ومتوقع 
من أبطيال شيعبنا واملقاومة، يف ظّل اسيتمرار 
الجرائم »اإلرسائيلية« وتصاعدها بحق الشيعب 

الفلسطيني األعزل«.

الفلسيطينية  املقاومية  لجيان  باركيت  كذليك 
العمليية يف حاجز زعيرة جنوب نابليس والتي 
جاءت رًدا عاجيًا عى االعتداءات »االرسائيلية« 
يف القيدس املحتلية وتأكيًدا عى قدرة شيعبنا يف 

مواجهة العدو وإفشال مخططاته.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال قائيد الثورة االسيامية آية الله 
العظميى السييد عييل الخامنئي، إن 
فيلق القدس التابيع للحرس الثوري 
هو العامل الرئييس األكر يف الحؤول 
دون الدبلوماسية املنفعلة السلبية يف 

منطقة غرب آسيا.
جياء ذليك يف الكلمية املتلفيزة لقائد 
الثيورة االسيامية بمناسيية يومي 
املعليم والعمال؛ حيث نوه سيماحته 
باملقام الشيامخ للمعلميني والعمال 

ودورهم البارز يف تقدم الباد.
واضياف السييد الخامنئيي ان قيوة 
القدس حققت السياسية املسيتقلة 
للجمهوريية  املرشفية  والسييادة 
االسيامية االيرانيية يف منطقة غرب 

آسيا.
وتابع، ان االمريكيني منزعجون من 
جراء نفوذ اييران املعنوي وحلفائها 
اي قيوة القيدس وقائدهيا الشيهيد 
»الحاج قاسم سليماني« يف املنطقة؛ 
وعليه فقد سيبق ان هددوا الشيهيد 

سيليماني بالقتل ميرارا، بينما كان 
تهددونيي  »انكيم  رده عيى هيؤالء 

باليشء الذي لطاملا بحثت عنه«.
الغربييني ييرون عيى  ان  واردف 
أن تكيون سياسياتنا خاضعية لهم؛ 
ذليك ان ايران كانت لسينوات مديدة 

)خيال عهيدي القاجيار والبهلوي( 
تابعية لهيمنة الغرب، وخال العقود 
االربعية املاضية ايضا حياول هؤالء 
لذليك  البياد،  عيى  يسيتحوذوا  ان 
ارادت  اذا  يسيتاؤون  بانهيم  نيرى 
الجمهوريية اإلسيامية االيرانية ان 
تبنيي عاقيات ميع الصيني او تقيم 
عاقيات سياسيية واقتصاديية مع 

روسيا.
كما انتقد قائد الثورة، »التريحات 
االخيرة لبعيض املسيؤولني التي تم 
نرشها عير وسيائل اعيام مناوئة 
للجمهورية االسامية«؛ معترا هذه 
التريحيات »تكيرارا للتريحيات 
األعيداء  يطلقهيا  التيي  العدائيية 

واألمريكيون«.

المراقب العراقي/ متابعة...
اكيد املتحيدث باسيم وزارة الخارجية 
االيرانية سيعيد خطييب زاد، ان ايران 
ال تترع وال تدخل لعبة اسيتنزافية يف 

املفاوضات النووية الجارية يف فيينا.
وقال خطيب زادة يف مؤتمره الصحفي 
االسيبوعي يف اليرد عى سيؤال لوكالة 
انبياء »فارس« حيول ترييح بايدن 
خال لقائه رئيس املوسياد بان هنالك 
طريقا طوييا امام واشينطن للعودة 
اىل االتفياق النيووي: »ال يمكنني ابداء 
الرأي حول تريحيات منقولة ومدى 
صحتهيا وما يتيم الترييح به خال 
لقاءات املسيؤولني االجانب«. واضاف 

ان »ميا يمكننيي التريح بيه هو ان 
سياسية اييران الحاسيمة هيي عودة 
اميركا الكاملية لجمييع التزاماتها يف 
اطيار القيرار االممي 2231 بيكل دقة 
وكلمية بكلمة ليذا فاننيا مثلما رصح 
قائيد الثيورة االسيامية ال نترع وال 

ندخل لعبة استنزافية«. وقال متحدث 
الخارجية االيرانية حول اجتماع اللجنة 
املشيركة لاتفاق النيووي يف فيينا ان 
»الوفيد االيرانيي عياد مسياء األحد اىل 
طهيران للتشياور وسييتم اسيتئناف 
اجتماعات اللجنة يوم الجمعة املقبل«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنيت املحكمية الدسيتورية السيورية العلييا قبيول ثاثة 
طلبيات ترشييح ملنصيب رئييس الجمهورية ورفيض باقي 
طلبات الرشح املقدمة لعدم استيفائها الرشوط الدستورية 

والقانونية.
وقيال رئييس املحكمة محميد جهياد اللحام خيال مؤتمر 
صحفي إن املحكمة قررت يف إعانها األويل قبول ترشييح كل 

من عبد الله سيلوم عبد الله وبشيار حافظ األسيد ومحمود 
أحميد مرعي ملنصيب رئييس الجمهورية العربية السيورية 
ورفض باقي الطلبات لعدم اسيتيفائها الرشوط الدستورية 

والقانونية.
وأشيار اللحيام إىل أنيه يحق ملين رفضت طلبات ترشيحهم 
التظليم أمام املحكمية خال ثاثة أييام اعتبياراً من صباح 

الثاثاء 4 أيار.

قائد الثورة: فيلق القدس هو العامل الرئيسي األكبر 
لمنع الدبلوماسية المنفعلة

فصائل فلسطينية تبارك عملية نابلس البطولية

المراقب العراقي/ متابعة...
تحت عنيوان “املهاجرون.. الغيرق األوروبي”، 
السياسية  “ليراسييون”  صحيفية  انتقيدت 
األوروبيية ملكافحية الهجيرة غير النظاميية، 
مشيرة إىل أن األسيابيع القليلة املاضية كانت 
صعبية بشيكل خياص عيى جمعييات اإلنقاذ 
ومساعدة املهاجرين يف البحر األبيض املتوسط، 
والتيي تديين، بدورهيا، االسيراتيجية القاتلة 
لاتحياد األوروبي ووكالية فرونتكس يف مآيس 
األييام األخيرة، حيث تيويف ما اليقيل عن 599 

مهاجراً غرقاً منذ بداية العام.
ففي يوم 16 أبريل/ نيسيان املنرم، انتشيل 

خفر السيواحل التونيس 21 جثية قبالة الباد، 
بينهيا جثة رضييع، كانوا جميعا مين إفريقيا 
وكانوا يحاوليون الوصول إىل أوروبيا املجاورة 
من مينياء صفاقس التونيس. وتيم إنقاذ ثاثة 
أشيخاص فقيط من بيني 40 راكبيا يف القارب 
ولم يتم العثور عى الباقني. بعد أسيبوع، يف 22 
نيسان، كانت املنظمة الفرنسية غر الحكومية 
SOS Méditerranée أعلنيت عين غيرق 130 
شيخصاً، هذه امليرة قبالة ليبيا. ليم يتم العثور 

عى ناجني خال عمليات سفينة اإلسعاف.
ومضيت ليراسييون إىل القيول إنيه “باألمس 
كما هو الحال اليوم، فإن مسيألة إنقاذ قوارب 

املهاجريين يف هيذه املنطقية هيي التيي تثير 
التساؤالت”. ويحذر تقرير نرشته املنظمة غر 

الحكومية Alarm Phone يف اليوم التايل لحادث 
غرق سيفينة 130 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا، 
مين مغبية أن “هيذه الوفيات ليسيت حادثا”، 
السيلطات  بيدءا مين  املسيؤولني،  إىل  مشيرا 
املالطيية والليبيية، الذين، وفقيا للمنظمة غر 
الحكومية، فشلوا يف أداء واجبهم بعدم التدخل.
ويعتر التقرير أن السيلطات األوروبية فشلت 
يف تحذير السيفن التجارية املنترشة يف املنطقة 
وكان مين املمكين أن تنقيذ هيؤالء املهاجرين. 
وذليك بالرغيم مين تحلييق طائيرة اسيتطاع 
فرونتكس بعد سيبع ساعات من غرق الزورق. 

لقد تم إرسال هذه الطائرة بعد فوات األوان.

المراقب العراقي/ متابعة...
العرية،  أفادت صحيفة »هآرتيس« 
بأن توقيت الكارثية الزائدة يف تاريخ 
الكيان، قبل 100 سياعة عى انتهاء 
التفوييض الذي منيح لنتنياهو، هو 
الدلييل الداميغ عيى الحاجية امللحة 
والحيويية التيي ترخ حتيى عنان 

السماء لتغير الحكم.

وقاليت الصحيفية: »تحدث مأسياة 
كهيذه يف نظيام حكيم متعفين من 
فاسيد  زعييم  يرأسيه  أساسيه، 
وينشيغل بقضاياه الشخصية. واقع 
سييايس فيه نظام الحكم يستخذي 
أمام قطاعات ورشائيح وحاخامات 
كبيار، سييخلق حتمياً حالة شياذة 
مين الفيوىض غير املنظمية التيي 

يوجهها دفع الخاوة. وقيادة فاشيلة 
ومتهكمية وجبانية، لن تمليك يوماً 
الشيجاعة للوقوف أميام الجمهور. 
فقيد كان لديهيا 18 سياعة لفعيل 
ذلك قبيل دخول السيبت، واالعراف 

باملسؤولية وتقديم مرر«.
وأضافيت أن »جميع رؤسياء أحزاب 
التغير: يئر لبيد، وجدعون سياعر، 

وبنيي غانتيس، وباألسياس نفتيايل 
بينييت، أليس من الواضيح لهم اآلن 
أكثير مين أي وقيت مىض بيأن هذه 
وأن  تذهيب؟  أن  يجيب  الحكومية 
الحكم الذي استمر لسنوات هو مثل 
بركة املياء عكرة وقذرة يف السياحة 
فروسيات  فيهيا  تنميو  الخلفيية، 
كبيرة وبرائحة كريهية؟ وزراء جدد 

سييدخلون إىل املكاتب، وسييجلبون 
أفيكاراً جدييدة أصيلة، غير جامدة 
وغير خائفية. حكومية التغيير لن 
تكيون مرتبطية باألحيزاب الدينية، 
األمر الذي يضخ القليل من العقانية 
يف رشايني النظيام املغلقة واملتعفنة. 
سييتحملون  الذيين  هيم  واليوزراء 

املسؤولية.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

ليبراسيون تتحدث عن »غرق أوروبي« وتنتقد االستراتيجية »القاتلة«

صحيفة عبرية: نظام الحكم في إسرائيل متعفن وقيادتنا فاشلة

آل خليفة يبطشون بالمعتقلين

إدانات حقوقية وبرلمانية للقمع الوحشي 
بحق سجناء البحرين

المحكمة الدستورية السورية تعلن قبول ثالثة 
طلبات ترشيح لمنصب الرئيس

الخارجية اإليرانية: ال نتسرع وال ندخل لعبة 
استنزافية في المفاوضات النووية
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صرح يوم الخميس الفائت وزير الداخلية التركي ،بان تركيا ستنشيء قاعدة عسكرية داخل العراق على غرار ماتم 
انشاؤه في سوريا 

والسؤال :-كيف لوزير داخلية  دولة اجنبية يعلن عن انشاء قاعدة عسكرية على االراضي العراقية ،دون ان يكون 
هناك رد من الحكومة العراقية ؟

اىل اي ح�د ارض بالدن�ا مس�تباحة 
بحي�ث اليقف االمر ان تركيا تهاجم 
وتدم�ر  وتقت�ل  ي�وم  كل  اراضين�ا 
وتهجر ،بل يصل االمر اىل االعالن عن 
انش�اء قاعدة ويش�بهها بالقاعدة 

الرتكية باالرايض السورية ؟
تق�ول النائب�ة اال طالبان�ي )تركيا 
انشأت ست قواعد عسكرية بكامل 
تجهيزاتها عىل ارض كوردستان (! 
وهذا يعن�ي انها القاعدة الس�ابعة 

التي سوف يتم انشاؤها !
الع�راق االن يمتل�ك جيش�ا عدي�ده 
ملي�ون وربع امللي�ون مقاتل بكافة 
الصنوف ،ومس�لح بافضل االسلحة 
وقات�ل ارشس ع�دو وه�و االرهاب 
ب�كل تنوع تنظيماته ،واملؤسس�ات 
االمنية تقتط�ع م�ن امليزانية رقما 
ضخم�ا ،ونس�أل ؛-مل�ن اعددنا هذا 
الجي�ش والي مهم�ة ؟ ه�ل للبحث 

عن )سجاد ( يف القرى واالرياف ؟
اراضين�ا  تنته�ك  الرتكي�ة  الق�وات 
وتقت�ل ش�عبنا يف الش�مال ،وتقيم 
وتتنق�ل  لقواته�ا  موقع�ا   )36(
حيث تش�اء ،وتحتل اجزاء واس�عة 
م�ن ارايض البل�د دون رادع ؟ ه�ل 
ان  تعتق�د  العراقي�ة  الحكوم�ة  ان 
س�كان املناطق الشمالية هم ليسوا 
عراقي�ن ؟ ربم�ا يك�ون مس�عود 
بارزان�ي وحزبه قد عق�دوا صفقة 

مع اردوگان،
ولكن ارض الش�مال واهلها ليست 
ملكا ملسعود وحزبه ،والذين صمتوا 
تماما ع�ن جميع انتهاكات الجيش 
الرتكي ،وه�م يرون الش�عب هناك 
رهينة اليقوى ع�ىل فعل يشء ،لكن 

حن هاجمت املقاومة مكاتب الرش 
الصهيون�ي يف اربيل س�ارعت قوات 
البيش�مرگة اىل اط�الق الصواري�خ 
عىل مقرات الحشد الشعبي وتعالت 
الكت�ل  م�ن  س�واء  االحتجاج�ات 

السياسية او من حكومة االقليم .
من الرضوري اجراء تصعيد اعالمي 
ع�ىل اع�الن وزي�ر داخلي�ة تركي�ا 
،واعالمه ان ارض العراق لها سيادة 
وكرامة ،وان تركيا باعالنها هذا قد 
تج�اوزت كل االع�راف وقيم الجرية 

والقوانن الدولية .
كنا نأمل بيانا حكوميا او رس�الة) 
ش�كوى(  اىل مجلس االم�ن  واالمم 
اوال  العم�ل  ه�ذا  الدان�ة  املتح�دة 
والتخ�اذ اج�راء يوق�ف تركي�ا عند 

حدها !
املشكلة ان الكتل السياسية )نائمة 
تزع�ج  ان  والتري�د   ) اذنه�ا  ع�ىل 
مس�عود باعتبار ان دخ�ول القوات 
الرتكية ج�اء برض�اه ،واالنتخابات 
يحتاج�ون  وه�م  االب�واب  ع�ىل 

الديمقراطي يف التكتالت املقبلة !
اىل  للدخ�ول  تخط�ط  االن  تركي�ا 
س�نجار وتلعفر وبدأت تحش�د عىل 
ح�دود القضائن واله�دف من ذلك 
اوال تغيري ديموغرايف بطرد الش�يعة 
من هذه املناطق والثاني بالسيطرة 

عىل الحدود بن سوريا والعراق .
الي�وم االخب�ار الواردة من س�نجار 
تق�ول )ان مقاتل�ن موال�ن لحزب 
العم�ال الديمقراطي PKK اقتحموا 
س�نجار  يف  لالس�تخبارات  مق�را 
واعتدوا ع�ىل منتس�بيه واختطفوا 
ضاب�ط اس�تخبارات املرك�ز وه�و 

برتب�ة نقيب ! وال نع�رف مدى دقة 
الخ�ر ،لك�ن ان تبق�ى )س�نجار ( 
العراقي�ة  االمني�ة  االدارة  خ�ارج 
ومنطق�ة رصاع ب�ن الPKK وبن 

القوات الرتكية فهذا امر خطري .
االهايل الذين يس�كنون يف محافظة 
دهوك ومناطق اخرى قريبة وصوال 
لس�هل نينوى يعانون م�ن التدخل 
الرتكي فهم تحت القصف املتواصل 
والترشيد واالرهاب ،واملشكلة انهم 
ارسى بيد الPKK والقوات الرتكية 
فتتم عمليات اعتقال وقتل وترهيب 

واعتداءات وخطف !
اربي�ل تماما متماهي�ة وقد تكفلت 
)اتف�اق  س�تطبق  بانه�ا  تركي�ا 

س�نجار ( وتسليم املنطقة اىل قوات 
البيش�مرگة التابعة ملسعود لتصبح 
الحكوم�ة  ،فيم�ا  رحمت�ه  تح�ت 
العراقية منس�جمة مع هدا التوجه 
بي�ان  اص�دار  نفس�ها  تكل�ف  وال 
شجب عىل االقل الن املخطط يميض 
حي�ث يرغب�ون ،ومثلم�ا خطط�ت 
لذلك امريكا بقط�ع الطريق الرابط 
ب�ن س�ورًيا والعراق وتس�ليمه اىل 

عمالئهم.
ان املنهج الوحيد الذي يجب اتخاذه 
هو الذهاب اىل مجلس النواب واثارة 
املوض�وع عىل االقل الننا نعلم ما ان 
يدعو احد اعضاء املجلس اىل جلسة 
ملناقش�ة التدخل الرتكي حتى تفرغ 

القاع�ة فاالكراد يخرج�ون ومعهم 
السنة والشيعة الذين عقدوا االتفاق 
مع مسعود من االن لضمان منصب 

)رئاسة الوزراء ( !
يف ذات الوق�ت ع�ىل كتل�ة الفتح ان 
تطال�ب الحكوم�ة بتقديم ش�كوى 
اىل مجل�س االم�ن واالم�م املتح�دة 
عموم�ا  االنس�انية  واملنظم�ات 
بش�أن االنتهاكات الرتكية لالرايض 
العراقي�ة نختم ان تركي�ا قد اعدت 
املرشوع مع الجهات االتية )امريكا 
) العراقي�ة  -الحكوم�ة  -مس�عود 

ان  ،ل�ذا  تحركه�ا  بذل�ك  وضمن�ت 
الطريق الوحيد الفشال هذا املرشوع 
هو فصائل املقاوم�ة بعد ان تصدر 

بيانا تعرف به باالنتهاكات الرتكية 
وتكش�ف جذور املؤامرة ،ثم تحمل 
الحكومة املسؤولية ،وتطلق تحذيرا 
الق�وات  انس�حاب  ع�دم  ح�ال  يف 
الرتكية فان املقاومة س�تعمل عىل 
خط�ن االول رضب القوات الرتكية 
وثاني�ا  العراقي�ة  االرايض  داخ�ل 
رضب املصالح الرتكي�ة يف العراق . 
يف ذات الوقت عىل االعالم املقاوم ان 
يق�وم بواجبه ونقل وقائع االحداث 
هن�اك بالتفصي�ل واالس�تفادة من 
املعارض�ة يف االقلي�م فهناك االغلب 
ع�ن  راضي�ة  غ�ري  االح�زاب  م�ن 
االنته�اكات هذه وغ�ري راضية عن 

)صفقة مسعود (.

بقلم/عالء مهدي االسدي
فجعن�ا باالمس بحادث مستش�فى ابن الخطيب 
املنكوب�ة بمرضاه�ا وبكوادره�ا يف رضف ووقت 
ان دل عىل ش�ئ فانه يدل ب�ان الحادث من صنع 
ايدي خبيثة تحاول ش�عل الفتن واش�اعة الرعب 
والخ�وف ب�ن الش�عب العراق�ي خصوص�ا وان 
بيان الس�يد يحيى رس�ول الناطق الرسمي باسم 
الحكومة العراقية قالها وب�كل فخر واعتزاز بان 
الم�كان الي جن�دي امريك�ي او اجنب�ي يف ارض 
الع�راق من االن فصاعدا وللع�راق رجاله االبطال 
م�ن الق�وات املس�لحة العراقية س�واء كانوا من 
الجي�ش والرشطة والحش�د املق�دس الذين انهوا 

داعش والقاعدة والبعث الفايش االرهابي املجرم
ومع تفاقم الوضع العاملي الصحي بسبب جائحة 
كورون�ا الت�ي ال ترحم وجه�ود مضني�ة لكوادر 

الصحة العراقية االبطال مشكورين

ورق�ة االس�تثمار االخ�رية ل�دى س�فارة ال�رش 
االمريكي الصهيونية هي االرهاب كما رشعت به 
م�ن اول دخولهم العراق عام 2003 واىل االن وكل 
الفساد املسترشي كان بسببهم رغم تركة املقبور 
ص�دام املجرم ونظ�ام البعث الذي حكم بافس�اد 
كل ش�ئ بالعراق الذي كان بسجن مكتوب عليها 

البواب الرشقية !!
فاالرهاب وسيلة امريكية صهيونية للحلول دون 
اي تق�دم بالع�راق يف البن�اء والبن�ى التحتية من 
الكهرباء واملاء والعمل والصحة والسالمة العامة 
التي ال نعرف عنها ش�ئ بالع�راق حتى ان االدارة 
عصي�ة عىل اتقانها مهامها الن تس�لبط االحزاب 
والكتل اقوى من القانون وهنا هي الفجوة ما بن 
العدالة واالدارة املتشبثة من اجل املال باي وسيلة 
من اطماع وجشع لنفوس ال تستحي و ال تشبع !
ع�ودة اىل لل�ب املوض�وع وه�و الس�المة العامة 

يف ادارة املستش�فيات وم�ن خ�الل االختص�اص 
واملمارسة اتكلم وليس من باب اخر نهائية,يجب 
انش�اء ش�بكة نق�ل االوكس�جن يف كل الردهات 
باملستشفى,الن موضوع قناني الغاز االوكسيجن 
بات من املايض االن النها مكلفة ومضنية وخطرة 

جدا وكوارثها باهضة الثمن.
كن�دا اخرتع�ت جه�از تزويد االوكس�جن صغري 
ويمك�ن وضعه يف ال�رداب بحييز يف ملعب هواء 
طلق وربطه بالشبكة يزود الردهات باالوكسجن 
الطبي وليس الصناع�ي وهذه غري مكلفة لوزارة 
الصحة ووزير الصح�ة العراقي بعرف بهذا االمر 
ولكن�ه ال يرجح�ه الس�باب ال يعل�م به�ا اال الله 
والراس�خون بالعلم له�ذا الوزير ال�ذي جاءت به 
املحاصص�ة املقيت�ة رغ�م انه متف�ان ولكنه غري 

كفوء يف ادارة وزارة الصحة
ل�كل مستش�فى يوجد مدي�ر الصحة والس�المة 

وه�ذا دوره يخم�ن مكام�ن الخطر الق�ادم قبل 
ان يحدث بقياس�ات فنية تابع�ة لقوانن الصحة 
والسالمة العامة لتفادي اي خطر متوقع او عمل 

ارهابي غري متوقع
ام�ا بالنس�بة اىل خارط�ة بناي�ة مستش�فى ابن 
الخطي�ب فه�ي ل�م تك�ن مصممة كمستش�فى 
اطالق�ا الن فيه�ا عي�وب كب�رية وجم�ة ال يمكن 
حرصها يف مقال واحد من حيث الس�المة العامة 
ومن حي�ث محصنات وط�رق الط�وارئ يف حالة 
حدوثها الخ�راج الجرحا والضحاي�ا واملرىض من 
املستش�فى كحالة اس�عافهم من حري�ق كالذي 

حصل
وال اش�ك اطالقا ب�ان اي�دي اثيم�ة وراء الحادث 
وتحدي�دا ايادي بعثية صهيونية عملية الس�فارة 
االمريكية ردا منها عىل ترصيح املتحدث الرسمي 
السيد البطل يحيى رسول بان ال وجود الي جندي 

امريكي او اجنبي بالعراق الن فيه ابناءه ورجاله 
االبطال الذين هزموا داعش الصهيونية التكفريية 
ام�ريكا  الغرب�ن تحدي�دا  االرهابي�ة واس�يادها 
الت�ي تس�تثمر باالرهاب من اجل رسق�ة خرياتنا 
الس�يطرة عىل مقدراتنا ومنع بناء العراق ورخاء 
الش�عب العراقي بنع�م العراق وطنه م�ن زراعة 
وصناع�ة وتعلي�م وكهرب�اء وم�اء وعم�ل وفتح 
اف�اق جدي�دة لالجيال القادمة يف كس�ب املهارات 
وف�ن االدارة واخالق عليا ادبنا به�ا ديننا الحنيف 
بات الغ�رب يطبقها يف وقت ان�ه يتنكف ان يعلن 
ع�ن مصدرها االص�ي النهم يس�تنكفون ذلك ان 
يكون لس�يد الخلق اجمعن محمد صل الله عليه 
وعىل ال�ه االطهار ع اي دور يف صنع ارقى وازهى 

حضارة عرفها التاريخ والحارض واملستقبل
فتبا وتعس�ا الم�ريكا وكل رسقاته�ا بالعراق من 
النف�ط واالموال وف�رض الفرضي�ات الصهيونية 

الت�ي لن ولن نذع�ن لها مهم�ا كان�ت التحديات 
وتبا وتعس�ا لكل من يحاول نسيان اهات الشعب 
العراق�ي عىل م�دى التاري�خ املؤلم من دس�ائس 
السعودية بالعراق والخليج عموما من املطبيعين 
مع كيان ال يك�ن لهم اي احرتام بل يعاملهم علنا 
بالش�تيمة والفحش فهذا هو اس�تحقاقهم ومن 
يس�تحقونه من من طبعوا مع�ه من اوغاد وقتلة 

ورساق ومجرمن
الرحم�ة والرض�وان م�ن الل�ه ع�ىل ارواح برئية 
فاضت اىل السماء بمستشفى ابن الخطيب بشكل 
غادر س�واء كان عمل اجرام�ي وارهابي افتعلته 
الصهيوني�ة االمريكي�ة البعثي�ة التكفريية او من 
من تهاون يف اداء واجبه فكالهما واحد والش�فاء 

العاجل لكل جريح ان شاء الله .
والع�راق يق�ول كما قالها س�يد الش�هداء االمام 
الحسن ع : والله ال اعطيكم بيدي اعطاء الذليل.

بقلم/عبير بسام
ف�رتة بس�يطة بات�ت تفصلن�ا ع�ن موع�د 
والت�ي  س�وريا،  يف  الرئاس�ية  االنتخاب�ات 
س�تجري يف 26 أيار. ومنذ أن أعلن عن فتح 
باب الرتش�يح انهالت االتهام�ات املعارضة 
والغربي�ة بع�دم رشعية االنتخاب�ات، وهي 
اتهام�ات تعك�س تخوف�اً لي�س فق�ط من 
ضياع السلطة من بن أيديهم، بل تخوفا من 
عواق�ب نهاية الحرب عىل س�وريا، وإعالن 
فش�ل آخ�ر املح�اوالت اليائس�ة يف تحطيم 
ه�ذا البل�د الحّر. وس�تبدأ املرحل�ة القادمة 
من اإلعم�ار، والعمل عىل إنه�اء االحتاللن 
األمريكي والرتكي، وسيخرج جميع املعتدين 
بصفر مكاس�ب. ومن هنا يمكننا أن نفهم 
الدفع نحو التش�كيك برشعي�ة االنتخابات، 
وعرقلة إنهاء امللف�ات العالقة خالل الفرتة 
الرئاس�ية القادمة، والتي يفرتض أن تشهد 
عودة الحي�اة الطبيعية لبل�د اجتمع العالم 

عىل كر اإلرادة الحرّة فيه.
م�ن هن�ا، س�ترتافق انتخاب�ات 2021  مع 
مجموعة من النقاط الرئيس�ية التي يحاول 
األمريكي�ون الرتكي�ز عليها، وأوله�ا إعالن 
أن االنتخاب�ات يف س�وريا ه�ي غري رشعية 
واالدع�اء بع�دم نزاهته�ا ع�ر التمنع عن 
إرس�ال مراقبن دولين، ألنه�م يعلمون أن 
فوز األس�د محتم ع�ىل الرغم من عدم قدرة 
قس�م م�ن الش�عب الس�وري ال�ذي يعيش 

يف االغ�رتاب ع�ىل االنتخ�اب، م�ع العلم أن 
الس�ورين منعوا من الوصول إىل س�فارات 
بالدهم يف العام 2015 ع�ر التهديدات التي 
تلقوه�ا بالتس�فري وفقدانهم ح�ق اللجوء 

اإلنساني يف دول التهجري.
الدس�تور  بحس�ب  االنتخاب�ات،  عرقل�ة 
الس�وري الح�ايل، ش�هدت معرك�ة دولي�ة 
خالل الع�ام املايض من خالل إع�ادة إحياء 
وتفعي�ل اللجن�ة الدس�تورية يف جنيف من 
أج�ل وض�ع دس�تور جدي�د للب�الد، اذ ل�م 
يع�د خافي�اً عىل أحد م�ا املطل�ب األمريكي 
والتحال�ف الغربي- العري عىل حد س�واء، 
أال وهو تغيري نظام الحكم يف س�وريا، أسوة 
بالدول العربية األخرى. وهو ال يتعلق فقط 
بتغيري ش�خص الرئيس بل يف تركيبة الدولة 
وتحويل النظام يف س�وريا من نظام رئايس 
قوي إىل نظام برملاني، تحدد فيه صالحيات 
الرئي�س وتتجاذبه الق�وى املمثلة فيه، بدالً 
من القيام بدوره�ا الرئييس يف مراقبة عمل 
الحكومة وسن أو تجديد القوانن الناظمة، 
أي ببس�اطة تقوي�ض صالحي�ات رئي�س 

الجمهورية: رأس الدولة.
تعت�ر املرحلة القادمة، مرحلة أساس�ية يف 
عم�ر الدولة الس�ورية، فع�ىل عاتقها تقع 
معالج�ة ملفات ضخم�ة ومنها اس�تعادة 
باق�ي أراضيه�ا املحتلة، اذ إّن س�وريا تقف 
الي�وم يف مواجهة أهداف وأطم�اع الواليات 

املتح�دة و«ارسائي�ل« اضاف�ة اىل املطام�ع 
الرتكية. اذ انتهت حرب الوكالء لتبدأ الحرب 
باألصالة. فس�وريا يف ش�مالها الرشقي ويف 
معظ�م أرايض محافظ�ة ادل�ب وبعض من 
ريف حلب، ل�م تعد أزمتها م�ع مجموعات 
إرهابي�ة ب�ل ه�ي م�ع دولت�ن منضويتن 
تحت جناح األمم املتحدة، وكالهما تسعيان 
لتثبي�ت احتاللهما عىل أج�زاء من األرايض 
السورية، أي أّن سوريا اليوم يف مواجهة مع 

ثالث�ة احتالالت ولها ح�ق املقاومة بموجب 
القانون الدويل.

معرك�ة التجوي�ع، هي من أخط�ر املعارك، 
خرته�ا منطق�ة ب�الد الش�ام، وم�ا ت�زال 
املجاع�ات الت�ي انت�رشت يف الع�ام 1914، 
حية يف ذاكرة الس�ورين، والتي ترافقت مع 
هجوم الج�راد، واألمراض الفتاكة واألوبئة، 
م�ن الكول�ريا واإلنفلونزا اإلس�بانية. وكأّن 
التاريخ يعيد نفسه! حيث تتقاطع املشاهد 

يف بالد الش�ام مع مش�اهد خرتها املنطقة 
إبان الحرب العاملية األوىل حيث اشتد حصار 
الحلفاء، ورسق�ة محاصيل الفالحن والتي 
ترافق�ت م�ع مج�ازر  ال تختلف كث�رياً عن 
املج�ازر التي ارتكبتها املجموعات اإلرهابية 
املدعوم�ة م�ن قب�ل األت�راك واألمريكي�ن 
االنتحاري�ة  التفج�ريات  مس�تخدمن 
اإلرهابية وحرق األرسى وتقطيع األجس�اد 
وأكل القل�وب، وحتى املج�ازر التي ارتكبها 

األمريكيون بش�كل مب�ارش يف قصف الرقة، 
2017، أو يف قصف سوق دير الزور، 2018.

ال يق�ع إحي�اء امللف الكيماوي ضد س�وريا 
خارج نط�اق الضغط املمنه�ج، الذي تأمل 
من ورائ�ه أمري�كا بعرقل�ة االنتخابات، أو 
التلويح بعقوبات جدي�دة، أو حتى التمهيد 
لش�ن عدوان جديد. ولكن أخطر ما تواجهه 
س�وريا الي�وم ه�ي املح�اوالت األمريكية يف 
إعادة تنشيط املجموعات اإلرهابية، خاصة 
بع�د م�ا كش�ف ع�ن إع�ادة ترتي�ب غرفة 
»امل�وك« أي مرك�ز العمليات العس�كرية يف 
األردن، وش�هدت الش�هور الس�تة االخ�رية 
تصاع�د العملي�ات اإلرهابي�ة ض�د عنارص 
الجي�ش العربي الس�وري، وضب�ط وحدات 
الهندس�ة يف الجيش السوري تهريب أجهزة 
تفجري ع�ن بعد كانت يف طريقه�ا إىل درعا، 
بحسب وكالة س�انا يوم األحد 4/25، ليس 
إال دلي�اًل آخر عىل عودة نش�اط هذه الغرفة 
وغريها من الغرف التي تحاول إعادة تفجري 

الوضع يف سوريا قبيل االنتخابات.
يف ظل هذه الح�رب، يأتي الضغط األمريكي 
ممنهج�اً مع إعالن ديفيد براونش�تاين بأن 
واش�نطن س�تدعم »اإلدارة الذاتية لش�مال 
ورشق س�وريا« أي »قس�د«، والت�ي تمث�ل 
بحس�ب ترصي�ح قائ�د القي�ادة املركزي�ة 
األمريكي�ة الجنرال كيني�ث ماكنزي: قوات 
س�وريا الديمقراطية )قس�د( »رشيك مهم 

ج�دا لنا وهي تقوم بحماية جنودنا«، أي أن 
األمريكين يوحون بتمسكهم باحتالل رشق 

الفرات إىل أجل غري محدد.
يجه�د األمريكي�ون واألوروبيون للتش�كيك 
برشعي�ة االنتخاب�ات الس�ورية وبرشعية 
الرئي�س األس�د. ويعل�م ه�ؤالء أن الق�رار 
ال�دويل قد خرج من أيديه�م إىل األبد، خاصة 
وأن صمود س�وريا هو صم�ود محور قائم 
بالتأكيد، ش�كل هذا البلد نواته. وحمل هذا 
الصمود مع�ه تغي�ري األدوار عاملي�ًا، ابتداء 
بصع�ود دول الريك�س وانته�اء بتعاظ�م 
ال�دور الصيني وال�رويس يف العالم. هذا من 
ناحي�ة، وم�ن ناحية أخ�رى، فق�د أنهكت 
سلس�لة الح�روب املمتدة من الع�ام 2001 
ع�ىل منطقة الرشق األوس�ط وغرب آس�يا 
األمريكي�ن وم�ن معه�م. ولذا ف�إن إعالن 
الرمل�ان األوروب�ي أن روس�يا ه�ي دول�ة 
أوروبي�ة بامتياز ليس إال ش�اهداً عىل بداية 
فرط عق�د الق�وة األمريكية. ولك�ن عندما 
يتعلق األمر بس�وريا فهذا التناقض باألدوار 
يمك�ن أن يبق�ى حج�ر عث�رة يف املرحل�ة 
القادمة، وما تعطيل إرسال مراقبن دولين 
م�ن األمم املتحدة إال سلس�لة من محاوالت 
التحالف الغربي املستمرة للتشكيك برشعية 
االنتخابات يف س�وريا. وهو يف الحقيقة أمر 
لن يقف أمامه السوريون وستستمر عملية 

االنتخابات السورية يف وقتها املحدد.

 

 نتنقل يف الكوفة العلوية يف ذكرى استشهاد املوىل عي«عليه 
الس�الم«، بن بيته وميثمه ومحرابه وهانيه ومختاره. ومن 
مس�جد الكوف�ة اىل ش�وارعها وأزقتها وش�اطئها. والينكر 
منصف أن تحوالً كبرياً من ناحية اإلعمار والخدمات حدث يف 
الكوفة، قياس�اً بما كانت عليه يف ظل النظام السابق، إال أن 
كوفة عي التزال مهملة، التزال تعاني، التزال دون مس�توى 

منزلتها التاريخية واملستقبلية بكثري.
الكوف�ة العظيمة، ه�ي العاصم�ة الحرصي�ة لإلمامة؛ من 
أم�ري املؤمنن عي بن ابي طال�ب اىل أمري املؤمنن املهدي بن 
الحسن املنتظر. عاصمتنا التاريخية املستقبلية هذه؛ التزال 
ُمهملة، واليقدر قيمتها أغلب املعنين يف العراق؛ ال الدولة وال 
الش�يعة وال أبناء املحافظة. وإذا ابتعدنا عن الجانب الديني 
واملذهبي والس�يايس، وركزنا عىل البعد التاريخي اإلنساني؛ 
ف�إن الكوف�ة كانت يف يوم م�ا عاصمة أكر دول�ة يف العالم. 
وبالت�ايل؛ فه�ي تراث إنس�اني ودين�ي ومذهبي م�ن جهة، 
ومستقبل باملواصفات نفسها يف املستقبل، وهو ما اليتوافر 

يف أية مدينة عراقية وغري عراقية أخرى.
 لذل�ك؛ ينبغ�ي أن تك�ون الكوفة محمية إس�المية ش�يعية 
عاملية، من خالل قرار مش�رتك من مرجعية النجف والدولة 
العراقية ومنظمة االيسيس�كو، كما ينبغي أن تكون محمية 
دولية من خالل تسجيل جميع معاملها يف منظمة اليونسكو. 
واليقت�رص م�رشوع إع�ادة بن�اء الكوف�ة وحمايته�ا، عىل 
الجان�ب الديني واملذهبي والرتاثي وحس�ب؛ بل عىل الجانب 
اإلعم�اري والتحديث�ي والخدم�ي أيض�اً، فإىل جان�ب إعادة 
إنشاء الحوزة العلمية الكوفية الكرى والجامعات واملدارس 
الدينية؛ ينبغ�ي أن تكون هناك جامع�ات أكاديمية وفنادق 
ومستش�فيات حديثة وش�وارع الئقة، فض�اًل عن الخدمات 

االس�تثنائية.
واىل جانب ذلك؛ ينبغي تحويل الكوفة اىل عاصمة للس�ياحة 
الدينية يف العراق، ومركز عاملي للجذب الس�ياحي؛ ألن ما يف 
الكوف�ة من معالم دينية ومقامات وآثار؛ لعله يندر مثيله يف 
أي مدينة إس�المية تاريخية أخرى. ويكفي أن فيها مسجد 
الكوفة ومافيه من كنوز ومقامات، وماوقع فيه من أحداث، 
وهو أحد املساجد األربعة، اىل جانب املسجد الحرام واملسجد 
النب�وي واملس�جد األقىص، ويكف�ي أن يف الكوفة بيت االمام 
عي واإلمام الحس�ن ومح�راب عبادتهما ومقع�د إمامتهما 
وكريس خالفتهما، ويكفي ان فيها مسجد السهلة التاريخي 

املتف�رد يف عظمت�ه. 
ه�ذا املرشوع لي�س مرشوع�ًا محلي�اً عىل مس�توى قضاء 
الكوف�ة أو محافظة النجف، بل هو مرشوع وطني ش�يعي 
إس�المي عاملي، ينس�جم مع عاملية الكوفة وعظمتها، ومن 
واجب الدولة العراقية، التي ينتسب أغلب حكامها اىل مذهب 
أم�ري املؤمنن، أن تنهض به�ذا املرشوع، وتك�رس اهتماماً 
اس�تثنائياً مكثفاً ومس�تداماً بمدينة الكوف�ة؛ لتكون الئقة 

بماضينا وحارضنا ومستقبلنا.

»كوفة علي«
 في ذكرى استشهاده

بقلم/د.عيل المؤمن  تركيا ومسعود والحكومة يتآمرون على شمال العراق 

الصحة والسالمة يجب ان نتعلمها ونتقن ادارتها كي نتجنب الكوارث

االنتخابات السورية 2021 موعد مع القرارات الصعبة

بقلم/محمود الهاشمي 



6صحيفة-يومية-سياسية-عامة A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r الثالثاء 4 ايار 2021 
6 العدد 2581 السنة الحادية عشرة

منتخبنا يعسكر بالبصرة قبل
 مواجهتي طاجكستان والنيبال

منتخب الصاالت يواصل معسكره بالنجف اليوم.. الجوية يالعب الديوانية في مباراة مؤجلة

اك�د مدرب نادي زاخو عب�د الوهاب ابو 
الهي�ل، ان اللع�ب يف مث�ل ه�ذه االجواء 
الحارة يشكل خطراً عىل حياة الالعبني.

وقال اب�و الهيل ان »اللع�ب يف مثل هذه 
االج�واء الح�ارة وخالل ش�هر رمضان، 

تشكل خطراً عىل حياة الالعبني، خاصة 
من ناحية اللياقة البدنية«.

ان  يس�تطيع  ال  »الالع�ب  ان  واض�اف 
يعطي %40 من لياقت�ه يف هذه االجواء 
الحارة، بالت�ايل كان من املفرتض اقامة 

املباري�ات بع�د الفط�ور للحف�اظ عىل 
لياقتهم«.

يذك�ر ان مباريات املمت�از تقام اغلبها 
قبل الفطور بس�بب عدم وجود االضواء 

الكاشفة يف معظم املالعب«.

ابو الهيل ينتقد اللعب باالجواء الحارة

تحضيرًا لبطولة العرب .. منتخب العاب القوى 
يعسكر بثالث مدن 

سمى االتحاد العراقي أللعاب القوى، أسماء 
العب�ي املنتخ�ب الوطن�ي للرجال والنس�اء 
الذين س�يدخلون معس�كرا تدريبيا يف ثالث 
مدن، تحض�را لالختبارات النوعية التي من 
خاللها س�يتم اختي�ار املنتخب املش�ارك يف 

بطولة العرب بتونس.
وق�ال املنس�ق اإلعالم�ي، ميث�م الحس�ني، 
إن »االتحاد قس�م املعس�كر يف ث�الث مدن، 
فمعسكر النجف س�يكون مخصصا للقفز 
بالزان�ة والرم�ي والس�باقات املركب�ة، وتم 
اختي�ار االس�ماء وف�ق النتائ�ج يف البطولة 
األخرة واالرقام الشخصية للرياضيني ففي 
النجف سيش�مل املعس�كر كل من د. حيدر 
فائ�ق ع�ي ود.عمار مك�ي ع�ي ود.محمد 

جاس�م محم�د وهان�ي عب�د ولي�د وفاضل 
عباس حس�ن وجاس�م ج�ر محم�د وعي 
كرم عيال ومصطف�ى كاظم داغر ومرزوق 
رضا يوس�ف وكرار رعد محي وأحمد حميد 
خضر ومنتظر فالح عبد الواحد وأمر فالح 
رزاق وذو الفقار حيدر حس�ن وعي حسني 
ع�ي ومحمد حي�در حس�ن وعبد الس�جاد 
س�عدون نارص وحس�ني عي ك�رم ومحمد 
ناه�ض عبي�د وأف�اق فائق ه�ادي وزهراء 

جمال سكران.
وأضاف الحس�ني، أن »معسكر السليمانية 
س�يضم نايف شالل فرحان إداريا ود. أحمد 
به�اء الدي�ن عي ود. س�روان حام�د رفيق 
ومحسن صالح دولت وعباس جبار عبد الله 

وزردش�ت رفيق سعيد وش�مام صمد كاكا 
مد ونزار أكرم أحمد ويونس محس�ن صالح 
وحس�ني ثام�ر عب�د الواح�د وم�روة قيس 
مره�ون وصفا أحمد ش�هاب وجاوان بهاء 
الدين حس�ن وبانو طه ياسني وكوردستان 
ب�ه مو جم�ال وأس�يا عزي�ز ق�ادر وهونيا 
رفع�ت محم�د وديرين بختيار ع�ي وزيالن 

صالح حسن ونوروز أحمد قادر«.
وأوض�ح أن »معس�كر أربيل س�يضم خالد 
محمد رساج عي وعباس لفته مرزا اداريني 
ومحم�د عبد الواحد حمي�د معالجا وخزعل 
جب�ار س�باهي ورع�د عب�د الل�ه أس�كندر 
ويوس�ف عبد الرحمن يوس�ف وعي يحيى 
رديف ووس�ام حامد عطش�ان وعي حسني 

مه�دي وجبار قاس�م بني�ان وحي�در جواد 
كاظ�م وقاس�م عب�اس حس�ن ع�ي ماجد 
بالسم ورعد محي جياد ومعتز رسيع حميد 
ود. فاه�م عبد الواحد عيىس وكاروخ صالح 
محم�د وعدنان طعيس عكار وحس�ني عي 
ناهي وفالح عبد الزهرة مهدي وأكثم يونس 
حس�ني ومحمد حسن عي وحسنني حسني 
عب�د عي وس�يف رعد عب�د الواحد وخضر 
عباس نجم وطه حسني ياسني ومحمد عبد 
الرض�ا جنج�ون ويارس عي محم�د وأحمد 
فاضل محمد وجس�ام محمد مايل وفاروق 
أحمد جاس�م وع�ي نارص حس�ني وأيهاب 
جب�ار هاش�م ومصطف�ى عط�وان جبارة 
ولي�ث حاكم حس�ني وحس�ن س�عد كاظم 

ومحم�د نجاح هادي وصال�ح كاظم صالح 
ومصطف�ى رزاق عب�د وج�واد عب�د كاظم 
فرحان وفتاح تيمور عب�د الله وعبد العزيز 
حارض لعيبي ودانة حسني عبد الرزاق وأفني 
س�عيد مصطفى ورقية جميل سعد وعذراء 
نبيل جليل وأمال خرض محمد وبراء ممدوح 

محمود ومريم عبد الحميد عبد اإلله«.
وختم الحسني، حديثه بالقول إن »املعسكر 
س�يكون للفرتة من 3 لغاية 21 من الش�هر 
الح�ايل، بعدها س�يتم إجراء اختب�ار موحد 
الختبار التش�كيلة النهائية لالعبي املنتخب 
الوطني الذين سيش�اركون يف بطولة العرب 
يف تونس حيث سيس�بق البطولة معسكر يف 

تونس«.

م�ن املؤِس�ف، أنن�ا نتحّدث ع�ن الوف�اء، ونذّكر بأح�د الِخصال 
اإلنس�انية التي كانت ُتمّيز الشخصية العراقية، وكأنها أصبحت 
ش�يئاً نادراً نتفاخر به حّد الدهش�ة حني نسمع بموقف يحصل 
هنا أو هناك وتتس�ابق مواقع التواصل االجتماعي باس�تعراض 

تلك املواقف االستثنائية العظيمة!
أي زم�ن نعيش�ُه حني يس�وُد الجفاء وينحرس الوف�اُء، ويصبح 
ال�رّواد بمختلف عناوينهم الس�ابقة أرش�يفاً نتغّنى بصوالتهم 
وننتيش بانجازاتهم ونفخ�ر بتاريخهم، وهم كانوا أحد صّناعِه، 
بينما حبال الوصل معهم مقطوعة وأحوالهم املعيشية مجهولة، 
وعجل�ة الظروف وم�آيس الحياة ترمي بهم يف أحضان النس�يان 
يصارع�ون األم�راض والعوز ويتح�رّسون عىل ذكري�ات كانت 
له�م يف كل مرحلة بصمة تكفي ألن يمض�ون بحياتهم معّززين 
مكرّمني نستمدُّ منهم العزيمة وننتِفع بما يقّدموه من نصيحة.
أحمد صبح�ي ذلك الفارس الذي ترّجل مبّكراً عن صهوة املالعب 
تاركاً سجالً مطّرزاً بالعطاء وزاحم كبار األسماء يف حينِه، واضعاً 
قدمِه بثبات يف التش�كيلة األساس�ية للمنتخب الوطني، ومحرزاً 
أهداف�اً ال تن�ىس تأث�راً وفنّي�اً س�ّببت ضجيجاً ب�ني الجماهر، 
وأرعبت الخصوم إال أن ذلك الضجيج تحّول بعد اعتزاله املالعب، 
ومن ثم العمل اإلداري اىل هدوٍء قاتٍل، وهو يعيش بعيداً عن رفاق 
األم�س وأضواء اإلع�الم والصحاف�ة، مكتفياً باإلن�زواء يف بيته، 
ُيصارع مرضِه، محتفظاً بتوازنِه، وخلقِه وعزّة نفس�ِه التي أبت 
حتى كلماته من جرح اآلخرين مّمن ش�غلوا املناصب، وتناس�وا 

حتى ذكرِه أو تكريمِه أو اإلحتفاء بِه.
قائم�ة م�ن زمالء صبح�ي ترّبعوا ع�ىل مناصب مهّم�ة ومازال 
قس�م منهم يم�ارُس مهام�ه اىل اآلن، ومؤّسس�ات عديدة عمَل 
فيه�ا تجاهل�وا التواص�ل معه أو االس�تفادة من تراك�م الخرة 
لدي�ه للتواج�د يف إح�دى اللج�ان الفني�ة كخبر يحمل ش�هادة 
أكاديمي�ة بدالً من االس�تعانة بش�خوص ال يمتلك�ون مقوّمات 
العم�ل أو االستش�ارة الصحيحة، بل أن الجف�اء وصل اىل حدود 
اإلهمال والتجاهل حتى بتفّقد احتياجاته أو الس�ؤال عن أحواله 
الصّحية باستثناء أمانة بغداد التي بادرت اىل  إرسال وفد لزيارته 
وتكريم�ه ع�ام 2016 يف وقت يعل�ُم من يعنيه ه�ذا الحديث أنه 
أحي�ل عىل التقاعد، وأعلن عن إصابته بمرٍض عضال عام 2019 
أضط�رُّه اىل كتاب�ة وصّية اىل أهلِه لّخص به�ا حقيقة ما نمرُّ به 
من أزمة إنس�انية حني طلَب ما معناه )حينما أموت ال أريد أحداً 
م�ن أعضاء اتحاد الكرة أن يحرض مجل�س الفاتحة(! أطال الله 
يف عمره كش�ف بأدب م�ا يخفيه من ألٍم تج�اه من يجهل معنى 

وقيمة الوفاء!
باختص�ار.. الجميع يحتاج اىل االستش�عار اإلنس�اني بما فيهم 
اإلعالم والصحافة الرياضية التي تتحّمل جزءاً كبراً من التقصر 
يف ممارس�ة دورها بتس�ليط الضوء عىل ال�رواد الرياضيني وما 
يعان�وه من إهمال ويعملون عىل تش�كيل قّوة ضغط بأصواتهم 
وأقالمه�م من أجل لفت أنتباه الجهات املس�ؤولة وخاصة وزارة 
الش�باب والرياضة الستحداث وتحسني القوانني التي ترعى فئة 
ال�رواد والنجوم بما يحفظ كرامته�م ومكانتهم وتاريخهم، ويف 
ذات الوقت تحفيز املؤّسس�ات الرياضية والشخصيات اىل إعادة 
الحياة لجذوة الوفاء وغرس�ها يف نفوس األجيال القادمة لتكون 
نهجاً إنس�انياً متوارث�اً نفتخر به، ووصمة خ�ذالن يف جبني من 

يتخىّل عنه!

صبحي.. وأصحاب الجفاء!

رعد العراقي

الق�وة  ن�ادي  يس�تضيف 
ع�ىل  ملعب الجوي�ة، 

الشعب الدويل، 

إطار  الديوانية، ضم�ن  ن�ادي 
املباريات املؤجلة لدوري الكرة 
تم�ام  املمت�از، وذل�ك يف 

الس�اعة الع�ارشة من مس�اء 
اليوم الثالثاء.

وس�تقام غدا األربع�اء، مباراة 

واحدة ضمن املباريات املؤجلة 
يف الوقت نفس�ه وع�ىل امللعب 
الرشط�ة  فريق�ي  ب�ني  ذات�ه 

وضيفه نفط ميسان.
الجمع�ة  ي�وم  س�تقام  كم�ا 
املقب�ل، مب�اراة واح�دة فقط، 
س�تكون بني فريق نادي القوة 
الجوي�ة وضيف�ه فري�ق نادي 
نفط الوسط عىل ملعب الشعب 

الدويل يف العارشة مس�اًء.
بينم�ا س�تقام مب�اراة فري�ق 
ن�ادي الك�رخ وضيف�ه فري�ق 
نادي الرشطة عىل ملعب أحمد 
رايض يف الس�اعة الرابع�ة من 

عرص يوم السبت املقبل.
ويتص�در فريق الق�وة الجوية 
املمتاز  ال�دوري  ترتي�ب ف�رق 
برصيد 59 نقط�ة رغم تأجيل 
مبارات�ني ملش�اركته يف بطولة 

دوري أبطال آسيا.

يدخ�ل املنتخب الع�راق معس�كرا يف مدينة 
البرصة، يوم 18 من الش�هر الجاري لخوض 
الوديت�ني،  والنيب�ال  طاجكس�تان  ملبارات�ي 

تحضرا للتصفيات املزدوجة.
وقال باس�ل كوركيس، املدير اإلداري للمنتخب 
العراق�ي، »املدي�ر الفن�ي الس�لوفيني 
رسيتش�كو كاتانيت�ش س�يصل إىل 
العراق يف االس�بوع الحايل، عىل أن 
يدخ�ل الفريق املعس�كر يف مدينة 

الب�رصة«. وزاد: »املنتخب سيس�تمر باملعس�كر 
يف الب�رصة لحني خوض وديتي طاجكس�تان يوم 
24 والنيبال يوم 29 من الش�هر الجاري، يف ملعب 
جذع النخل�ة يف البرصة، لتكون محطتني مهمتني 

قبل خوض التصفيات املزدوجة«.
وأت�م باس�ل كوركي�س: »املنتخب س�يتوجه بعد 
انتهاء معسكره يف البرصة إىل البحرين الستكمال 
التصفيات، حيث سيواجه منتخب كمبوديا يف أول 

مباراة يف الثالث من شهر حزيران املقبل«.

ع�اد فري�ق كريلي�ا س�وفيتوف اىل ال�دوري 
الرويس املمتاز، بعد هبوطه املوسم املايض اىل 

دوري الدرجة الثانية.
ويلع�ب نج�م املنتخب الوطن�ي صفاء هادي 
ضمن صفوف س�وفيتوف، حي�ث انتقل اليه 

يف فرتة االنتقاالت الشتوية من العام املايض.
وتغلب س�وفيتوف عىل اك�رون بنتيجة 1-2 

قبل 3 جوالت من ختام املوسم.
ولم يتواج�د هادي ضم�ن البدالء 
لع�دم  املب�اراة،  يف  يش�رتك  ول�م 

جاهزيته.
ص�دارة  س�وفيتوف  ويحت�ل 
الرتتي�ب الع�ام ل�دوري الدرجة 

الثانية برصيد 92 نقطة.

الص�االت  لك�رة  الوطن�ي  منتخبن�ا  يواص�ُل 
معسكره التدريبي  يف محافظة النجف األرشف، 
اس�تعداداً ملواجهتي املنتخب التايلندي يف امللحق 
اآلس�يوي املؤه�ل اىل بطول�ة كأس العالم اللتني 
س�تقامان يف االم�ارات يف العرشي�ن والخامس 
والعرشي�ن من ش�هر أيار الح�ايل. وق�اَل مدير 
الجهاز الفن�ي للمنتخب، هيث�م عباس بعيوي: 
إن املنتخ�ب ب�دأ التحضر يف معس�كره الداخي 
الذي يس�تمر اىل الثامن من الش�هر الحايل، وقد 

ملس�نا اندفاعاً وحرصاً 
بالوح�دات  والتزام�اً 
التدريبي�ة املكثف�ة من 
والت�ي  الالعب�ني  قب�ل 
كان�ت الس�مة األب�رز. 
الهي�أة  ان  وأض�اَف: 

االتح�اد  يف  التطبيعي�ة 
العراقي لكرة القدم حرصت 
ع�ىل تهيئ�ة جمي�ع األم�ور 

اإلداري�ة والفنية واألجواء 
للمنتخ�ب  املناس�بة 

املعس�كر.وختَم  يف 
م�درب منتخب كرة 
الص�االت: ان ثقتنا 
كبرة بالالعبني عىل 

للعراق  انجاز جدي�ٍد  تحقيق 
يف مباريات امللحق اآلسيوي، 
الص�االت  ك�رة  ان  الس�يما 

العراقي�ة اس�تطاعت أن 
مؤثراً  حض�وراً  تس�جل 
وأكثر من رائع يف جميع 

االس�تحقاقات الرس�مية 
املنرصمة.

صفاء هادي يعود الى الدوري 
الروسي الممتاز



أكتد أنطونيتو كونتي املديتر الفني إلنتر ميالن، أن 
الفوز بلقتب الدوري اإليطتايل مع النرياتتزوري هو 
أفضتل رد عىل الجماهري التتي طالبت برحيله أواخر 

عام 2020.
وقتال كونتتي يف ترصيحاتته متع شتبكة »ستكاي 
سبورت إيطاليا«: »لقد كنت محظوًظا بعبور بعض 
املستارات املهمة مع تراباتوني وأشتعر أنني ربما لم 
أقم بعمل جيد كالعب أو كمدرب إذا لم أعمل معه«.

وأضتاف »أولئتك الذيتن لعبتوا متع إنتر أو عملتوا 

كمدربتن للنادي يدركتون أنه موقف معقتد، عليك 
أن تفهتم الديناميكيات املختلفتة، يف بعض األحيان 
تلعتب الكترات الطويلتة لكتن ال تفقد هويتتك أبًدا، 
وأنا لتم أفقد هويتتي أبًدا«.وتابع »أعتقتد أن الفوز 
باإلسكوديتو يعد موضع تقدير من قبل أولئك الذين 
رفعتوا أنوفهتم يف وجهتي يف البداية بستبب املايض 
الخاص بي. جئت لإلنر من أجل إعادته لالنتصارات 
يف غضون ثتالث ستنوات وفعلتت ذلك«.وتابع »لقد 
ركزنا عىل الحتارض وكان هذا مهًما إلنجازه وإعادة 

إنتر للفوز بعتد ستنوات طويلة. هنتاك 4 مباريات 
متبقية، وبما أنني أمتلتك املزيد من الخربة فأنا اآلن 
أريد االستمتاع بهذه اللحظة، ألنني يف املايض أوقعت 
نفيس يف مشاكل ولم أستمتع بها بما فيه الكفاية«.
وأتم »ستيكون هناك وقت للتحدث مع اإلدارة لفهم 
الوضع ومحاولة تنظيم أنفستنا ملعرفة ما ستينتج 
عتن ذلك، ومع ذلك، فأنا أريد أن أستتمتع بهذا األمر 
مع الالعبن والجماهري والنتادي، ألننا جميًعا فزنا، 

ال أريد أن ينزعج أحد مما حققناه«.

عقد باريس ستان جريمان حساباته، وتضاعفت 
مختاوف جماهريه وإدارته بشتأن التأهل لنهائي 

دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني عىل التوايل.
وختر بتي إس جي مبتاراة ذهاب قبتل النهائي 
عىل أرضه أمام مانشستر سيتي، بهدفن لهدف، 
ليصبتح العمالق البارييس أمتام خيار واحد فقط 
إذا أراد تحقيتق حلمته، وهتو الفتوز يف معقتل 

منافسه ملعب االتحاد.
معقتل  ستان جريمتان  باريتس  زار  أن  وستبق 
الستيتي مرتن، خترج يف األوىل بتعادل ستلبي يف 
الدور التمهيتدي لكأس االتحاد األوروبي موستم 
2008/2009، بينما خر يف الثانية بهدف ليودع 
دوري األبطتال متن إيتاب دور الثمانيتة موستم 

.2015/2016
يف املقابتل، عاد وصيتف أوروبا مرفتوع الرأس يف 
زيارتن ملعقل مانشستر يونايتتد )أولد ترافورد( 
حيث حقق الفوز بهدفن نظيفن يف ذهاب دور ال 
16 املوسم قبل املايض، وكرر تفوقه بثالثية لهدف 

يف دور املجموعات هذا املوسم.
ويف زيارتن مللعب آرستنال، خر سان جريمان يف 
األوىل بهتدف ليودع من كأس الكتؤوس األوروبية 
من إيتاب قبل النهائي ملوستم 1993/1994، ويف 
الثانيتة تعادل الفريقان 2/2 يف مجموعات دوري 

األبطال ملوسم 2016/2017.
كمتا حتل الفريتق الباريتيس ضيفتا مرتتن عىل 
ليفربول اإلنجليزي، لكنه خرج خارسا يف املباراتن، 
األوىل بهدفتن نظيفتن لكنه تأهتل لنهائي كأس 
الكؤوس األوروبية موستم 1996/1997 لستابق 

فوزه ذهابا بثالثية نظيفة.
كما ستقط ستان جريمان يف آنفيلد للمرة الثانية 
يف  األبطتال  دوري  مجموعتات  يف   2/3 بنتيجتة 

املوسم قبل املايض.
بينمتا حقتق بتي إس جتي أفضتل أداء يف أربتع 
زيارات مللعب ستتامفورد بريدج معقل تشتيليس 
يف دوري األبطتال، حيث حقق فتوزا واحدا مقابل 
تعادلن وخستارة.ويف 3 مواستم متتالية اعتبارا 
من 2013/2014 تأهل ستان جريمتان من لندن 

مرتن، مقابل تأهل وحيد للبلوز.
اىل ذلتك أعلن ماوريستيو بوكيتينتو، املدير الفني 
لباريس ستان جريمتان، قائمة فريقه استتعداًدا 
ملواجهة مانشسر ستيتي، اليوم الثالثاء، عىل 

ملعب االتحاد، يف إياب منافستات الدور نصف 
النهائي من دوري أبطال أوروبا.

الستيتي تمكتن متن تحقيتق الفتوز يف لقتاء 
الذهاب التذي أقيم يف حديقة األمراء بفرنستا، 

بنتيجة )1-2(.
الباريتيس كالتتايل:  الفريتق  وجتاءت قائمتة 
–راندريمامتي  –ستايداني  -ريكتو  »نافتاس 
–باكتري –كيمبيمبتي –ماركينيتوس –ديالتو 

–فلورينزي –داجبا –كيهري -كورزوا- هرييرا- 
دانيلو- رافينيا- فرياتتي- باريديس- نيمار دا 
سيلفا- سارابيا- دراكسلر- دي ماريا- مويس 

كن- إيكاردي- مبابي«.
وأعلن الحساب الرسمي لباريس سان جريمان 
أن إدريستا جايا رغم أنه مستبعد بعد طرده يف 
لقاء الذهاب، إال أنه انضم للقائمة املسافرة إىل 

مانشسر.
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تومتاس  عترب 
 ، خيتل تو

مدرب تشيليس، عن رضاه بأداء فريقه يف الفوز 
الذي تحقتق عىل ضيفه فولهتام )2-0( ضمن 
الجولة 34 من الدوري اإلنجليزي املمتاز.وسجل 
األملاني كاي هافريتز هتديف اللقاء يف الدقيقتن 
10 و49، ليعزز تشتيليس مكانه يف املركز الرابع 
عىل جدول الرتيتب، قبل املباراة املهمة أمام 
ضيفه ريال مدريد مساء األربعاء، يف إياب 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال 
توخيل يف ترصيحات لشتبكة »سكاي 
ستبورتس« عقب انتهاء اللقاء: »كنا 
نعترف أن فولهتام ستيجعلنا نمتر 
بوقتت عصيب، يجعلتوك تؤدي دون 
املستتوى ويجعلوك تعانتي أيضا، ال 
يجب أن يربتكك موقعهم عىل جدول 
الرتيتب، ولهتذا لدي أعتىل درجات 
قدموه«.وأضتاف  ملتا  االحترام 
»كانت مهمتة صعبة لنتا لكننا 
تمستكنا بالفتوز، كان يمكننا 
حستم املبتاراة يف وقتت أبكر، 
لكنته كان فوزا صعبا ومهما 
للغاية«. وتابتع توخيل »كنا 
مركزيتن، وهتذا متا طلبناه 
من أنفسنا، أظهرنا الكربياء 
التذي يمكننتا أن نكون عليه، 

وأنتا ستعيد للغاية ألننا فعلنتا ذك بن مباراتن 
مهمتن«.وواصتل »لتم يكتن هنتاك نقتص يف 
الركيتز، عانينتا من بعتض الصعوبتات حالنا 
حتال جميتع منافتيس فولهتام، لكن لتم نعان 
من نقتص الركيز وهتذا كان مفتتاح الفوز«. 
وأشتاد توخيل بنجمه هافريتتز، قائال »هذا ما 
نريتده إذا ما حصتل العب عىل الفرص، ستجل 
هدفن حاستمن وكان منخرطا يف كل لعبة مع 
تيمتو )فرينر(، عرضتان رائعا متن مهاجمينا 

بالطريقة التي يتوجب أن يحدث ذلك«.

أعلن نادي شتالكه، الذي هبط رسمًيا من دوري 
الدرجتة األوىل األملانتي لكرة القتدم، ، تعاقده مع 
سيمون تريود مهاجم هامبورج، الخبري يف دوري 
الدرجتة الثانية، أمال يف العودة للبوندستليجا بعد 

موسم واحد فقط.
وذكر شتالكه أن تريود، 33 عاما، وقع عقدا يمتد 
لعام واحد مع الفريق مع إمكانية التمديد ملوسم 

آخر.
وقتال بير كنابتل عضو مجلس اإلدارة لشتؤون 
الرياضتة واالتصال: »ستعداء بتمكنا من التعاقد 
مع ستيمون تريود، بقدراته عىل تسجيل األهداف 
وملساته الحاسمة، سيمون سيكون إضافة رائعة 

لخط هجومنا«.
وأضاف: »هو يعترف دوري الدرجة الثانية جيدا، 
وعىل مر األعتوام أثبت أن لديه العقلية املناستبة 

للنجاح يف الدوري«.
وستجل تريود 21 هدفا، ليقتستم صتدارة قائمة 
الهدافن يف املوستم الحايل، بعد أن تصدر القائمة 
صعتود  يف  ليستاهم  و2019  و2017   2016 يف 

شتوتجارت وكولن إىل البوندسليجا.
ولكن يبدو أن ستحر تريود ليس كافيا يف املوستم 
الحايل، حيث يحتل هامبورج املركز الثالث بجدول 
ترتيتب دوري الدرجتة الثانيتة وستط منافستة 
رشستة متن هولستتاين كيل التذي يتأختر عنه 
بنقطتن فقط والذي يمتلتك 3 مباريات مؤجلة، 
حيث يسعى كالهما للمشاركة يف ملحق الصعود 
والهبوط للبوندستليجا يف مواجهة صاحب املركز 

الثالث من القاع بدوري الدرجة األوىل.

جراستيا، أعلن نتادي فالنستيا، إقالة مدربه  ختايف 
يف بستبب تراجتع نتائتج النتادي. فالنستيا  وذكتر 

بإقالته من منصبه، حيث بيان، أن النادي أبلغ جراستيا 
الشتكر  الخفافيش،  للمدرب عتىل عمله وتفانيه.وجته 

أن ستلفادور جونزاليس سيتوىل وأعلتن النادي اإلستباني 
خلًفا لجراستيا، بشتكل مؤقت لحن املهمتة الفنية للفريق 

مديتر  فني ثابت.وستقط فالنستيا أمتام نظريه تعيتن 
 ، نة شتلو بنتيجتة 2-3، يف املبتاراة التتي جمعتهمتا عىل بر

ميستتايا، يف منافسات الجولة 34 من الليجا. يشار ملعتب 
ىل  أن فالنسيا يحتل املركز 14 برصيد 36 نقطة، وتفصله إ

6 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

بات مصتري النجم البولندي روبرت ليفاندوفستكي، مهاجم 
ن  يتر ميونخ، مجهواًل مع نهاية املوستم الحايل، يف ظل األنباء التي با

تفيد بإمكانية رحيله عن ناديه. 
وبحستب صحيفة »ستبورت بيلد«، فإن بيني زاهايف، وكيل ليفاندوفستكي، 

يتجهتز للتفتاوض متع مستؤويل البايرن متن أجل رحيتل موكله ختالل فرة 
االنتقتاالت الصيفيتة املقبلة. يأتي ذلك يف ظل اهتمام عتدة أندية أوروبية بضم 
صاحب الت32 عاًما، الذي يقدر سعره حالًيا بحوايل 60 مليون يورو. ويستهدف 
وكيل التدويل البولندي نقل العبه إىل أحد أندية التدوري اإلنجليزي، التي لن تجد 
مشتكلة يف تلبية متطالباته املادية وراتبه املرتفع.وسبق لوكيل ليفاندوفسكي 
محاولة إقناع إدارة النادي البافاري بالسماح للمهاجم املخرضم بمغادرة ملعب 
أليانتز أرينا مرتن، عامتي 2018 و2019، لكن طلبه قوبتل بالرفض التام قبل 
أن يمتدد الالعتب عقده حتى صيف 2023. وتبقى هنتاك 3 خيارات أمام أفضل 
العب يف العالم خالل الفرة املقبلة، أولها توقيعه عىل عقد جديد وإنهاء مسريته 
بملعتب أليانز أرينا، أو االنتظار حتى نهاية عقده والرحيل مجاًنا. وهناك خيار 
ثالث يتطلع إليه زاهايف، أال وهو فتح خطوط اتصال مع مسؤويل بايرن ميونخ 

إلقناعهم بالسماح لالعب بالرحيل هذا الصيف.

أبدى نادي ريال مدريد اهتمامه بأحد 
عنتارص فريتق فيورنتينتا اإليطايل، 
الفترة  يف  ضمته  ملحاولتة  تمهيتًدا 
»مونتدو  صحيفتة  املقبلة.وذكترت 
ديبورتيفتو« اإلستبانية، أن الرصبي 
مهاجتم  فالهوفيتتش،  دوستان 
فيورنتينا، بتات موضع اهتمام ريال 
مدريد، مشترية إىل أن النتادي امللكي 
يراقتب تطتور أحتد أفضتل املواهب 
الشتابة يف الدوري اإليطايل.وأضافت 
أن الريتال ليس الفريتق الوحيد الذي 

أيًضا  يتابتع فالهوفيتش، فهنتاك 
ميالن ورومتا يتابعونه بعتد أدائه 
املميتز متع الفيتوال هذا املوستم.
 21( الرصبتي  املهاجتم  وتمكتن 
عاًمتا( متن تستجيل 19 هدًفتا يف 
36 مبتاراة لعبهتا متع فيورنتينا، 
اإلستبانية،  الصحيفة  فيما قالت 

إن ستعره وصل بالفعل إىل 60 
مليتون يورو.وختمت بأن 

النتادي اإليطتايل يخطط 
ملنتح دوستان عقتد 

جديتد براتب يتراوح ما 
بن 3 إىل 4 مالين 

يورو.

نتادي  مستؤول  كيتل  سيباستتيان  يتوقتع 
الهتداف  استتمرار  دورتمونتد،  بوروستيا 
النرويجي إيرلينج هاالند مع الفريق يف املوسم 
املقبتل رغتم كونته »املهاجتم األكثر شتهرة يف 
العالم«.وأكتد دورتمونتد أنه لن يستمح برحيل 
هاالند لكن وكيل أعماله الشهري مينو رايوال قال 

يف مقابلتة صحفية إن هاالند قتد يكون يف طريقه للرحيل 
عن دورتموند رغم ارتباطه بعقد مع الفريق األملاني حتى 
2024 بجانتب عتدم وجتود رشط جزائي يف عقتده لفرة 
االنتقاالت الصيفية املقبلة.وقتال رايوال »إذا جاء ناد مثل 
ريال مدريد أو برشتلونة، أندية كبترية ذات تاريخ عريق، 
ستيكون متن الصعتب الرفتض« ، مضيفتا »كل األنديتة 
الكبرية تستعى لضمته.. علينا أن نرى 
إذا كان األمر ستيظل قائمتا حتى أول 

أيلول«.
لكتن كيتل قتال ملحطتة »ستبورت1« 
»أتوقع أن يلعتب إيرلينج يف دورتموند 

املوسم املقبل«.
وأضاف »هو العب مخلص تماما، أراه 
كل يوم ويمكننتي القول أنه متجانس 

تماما مع النادي«.
وتابع »نعرف مينو رايوال بشتكل جيد 
جدا، لهذا فتإن ترصيحاته ال تفاجئنا، 
لسنا ستاذجن وندرك أننا نتحدث عن 
املهاجتم األكثتر شتهرة يف العالتم وأن 

التكهنات لن تنتهي«.

كونتي: الفوز باللقب أفضل رد على الجماهير 

توخيل: مباراتنا امام فولهام كانت صعبةريال مدريد يتابع دوسان فالهوفيتش

شالكه يضم هداف 
دوري الدرجة الثانية

دورتموند يتوقع عدم رحيل هاالند
مستقبل ليفاندوفسكي حائر بين ثالثة خيارات

فالنسيا يقيل مدربه خافي جراسيا
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بسبب واقع اإلمارات القمعي وغير الديمقراطي

محمد مهدي الجواهري

أَتْعلَُم أْم أنـَت ال َتْعــلَُم     ***   بأنَّ ِجراَح الضحايا فُم

َفمٌّ ليس كاملَدعي قــولًة   ***   وليس كآَخَر َيسرتِحُم

يصيُح عىل املُْدِقعنَي الجياع  ***    أريقوا دماءُكُم ُتطَعموا

ويْهِتُف بالنََّفر املُهِطعـــني ***    أهيِنوا لِئامكُم ُتْكرَموا

أتعلَُم أنَّ ِرقـــاَب الُطغـاة  ***    أثَقلَها الُغْنُم واملأَثم

وأّن بطـوَن الُعــتاِة التي    *** ِمن الُسحِت َتهِضُم ما تهضم

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

اإلمام الحسني »عليه السالم«
 املـوت خري من ركوب العار والعار خري من دخول النار والله 

من هذا وهذا جار.
اعلـم أن مالـك ال تبقـى لـه ، وال يبقى عليك ، فكلـه قبل أن 

يأكلك .
مالـك إن لم يكن لك كنت له منفقـا ، فال تنفقه بعدك فيكن 

ذخرية لغريك وتكون أنت املطالب به املأخوذ بحسابه.
ال تصفن مللك دواء فإن نفعه لم يحمدك وإن رضه اتهمك .

اعمل عمل رجل يعلم أنه مأخوذ باالجرام ، مجزي باالحسان
ال تقولـن يف أخيك املؤمن إذا توارى عنك إال ما تحب أن يقول 

فيك إذا تواريت عنه.
ال تمارين حليما وال سـفيها ، فان الحليم يقليك ، والسـفيه 

يؤذيك.

قصص قصيرة جدا

املراقب العراقي/ متابعة...
حقق العراق جائزة عربية كبرية يف 
مجال ثقافة األطفال، حيث أعلنت 
جامعة الدول العربية عن فوز دار 
ثقافة األطفال، إحدى دوائر وزارة 
الثقافة والسياحة واآلثار، بجائزة 
الـدول الصديقة للطفولة واألرسة 
يف الوطـن العربي لعام 2020 التي 

أطلقتها الجامعة.
وزير الثقافة الدكتور حسن ناظم 
الفـوز  بهـذا  املباركـني  أول  كان 
الكبـري حيـث كتب عـىل صفحته 
التواصـل  موقـع  يف  الشـخصية 
»نبـارك  نصـه  مـا  االجتماعـي 
العـراق  يف  الثقافيـة  لألوسـاط 
فـوز دار ثقافـة األطفـال بجائزة 
الصــــديقـة  )املؤسســـــات 
للطفولـة واألرسة( للعـام 2020 
الـدول  جامعـة  نّظمْتهـا  التـي 
األمانـة  وأعلنـت عنهـا  العربيـة 
للجهود  للجامعة. تحيـة  العامـة 
املبذولـة مــــــن الـدار مديـراً 
وكـوادر ولهيئـة رعايـة الطفولة 

بالعراق«.
األطفـال  ثقافـة  دار  أن  يذكـر 
شـاركت يف هـذه املسـابقة إدارياً 
وثقافياً، وكانت مـن الدور األكثر 
تفاعالً بشهادة املعنيني واملرشفني 

عىل الجائزة.

العراق ينال جائزة الجامعة 
العربية لثقافة األطفال

»أشجار الهثة في العراء« الشاعر يصور حجم 
فاجعة انفجار الكرادة اإلرهابي كيوم قيامة 

في تناص مع القرآن الكريم

املراقب العراقي / املحرر الثقايف ...
يرى الدكتور سـعد التميمي ان الشـاعر سـعد ياسـني  يف 
ديـوان »أشـجار الهثـة يف العـراء« يصور حجـم فاجعة 
انفجـار الكرادة اإلرهابي كيوم قيامة يف تناص مع القرآن 

الكريم.
وقال التميمي يف قراءة نقدية خص بها )املراقب العراقي(: 
تقوم شـعرية النص األدبي بشـكل عام والشـعري بشكل 
خـاص يف جانب كبري منه عـىل االنزياح، الـذي يقوم عىل 
خـرق اللغـة وانتهـاك قوانينهـا املألوفـة لتفعيـل الداللة 
الشـعرية، ويرى کوهني انه يتحقق يف مسـتويات الصوت 
والرصف واالسـتبدال )الداللة( والرتكيب، وقد وقف عنده 
النقاد قديما وحديثا فـكان عندهم من أهم آليات التحليل 
األسلوبي، واذا كانت الطبيعة بشكل عام واألشجار بشكل 
خاص قد احتلت حيزا كبريا يف تجربة الشاعر سعد ياسني 
وأضحـت ثيمة مهيمنة بشـكل كبري أشـار اليها عدد من 
النقاد. وأضاف : إن فاعليـة هذه الهيمنة تنبثق من خالل 
توظيف االنزياح مما نتج عنه أنسـنة األشجار لتغدو أكثر 
فاعليـة وتتسـم باملغايرة والتفـرد عىل مسـتوى املفردة 
والرتكيـب، اذ يحـول االنزيـاح الرتاكيب اىل صور شـعرية 
خصبـة تزهر وتثمر بدالالت ومعـاٍن مؤثرة ومتفاعلة مع 
الواقع بطريقة شـفافة ومحرتفة يف استعمال اللغة، وهذا 

ما نجده يف ديوان »أشجار الهثة يف العراء«. 
وتابـع :وملـا كان العنـوان عتبـة النـص ومفتاحـه الذي 
يفتـح دالالته أمام املتلقـي فقد حاز عىل عناية الشـعراء 
فهـو الرحم الـذي تولـد فيـه دالالت النص، وقـد تضمن 
الديـوان ثمانـي وأربعني قصيـدة، عمد الشـاعر يف نصف 
عنواناتها اىل االنزياح الذي يقوم تارة عىل االستبدال وتارة 
عـىل الرتكيب.. فاالنزياح هنا أسـهم يف أنسـنة األشـجار 

وملحقاتهـا )الغصـن، الجذر، العشـب(، ففـي القصيدة 
األوىل يختار الشاعر الرتكيب األخري منها )عشبة السماء( 
ليكـون عنوانـا للقصيـدة وهو صورة شـعرية يشـكلها 
االنزياح القائم عىل االسـتبدال، اذ اسـتبدل املاء بالعشـبة 
مما اعطى النص فاعلية وتأثريا واضحا، يقول فيها: )قبل 
أن يختفي/ تحت سـحابة الربق/ أومأ اىل الجسور التي/ 

أحنـى ظهرها انتظار عتيق/ وهي تفقد كل يوم/ سـالل 
زهورها البيضاء/ املحدقة يف شـجرة السـماء(. 

وأستطرد: وال يكتفي الشاعر بتوظيف االنزياح يف العنوان 
بل يوظفه يف متن القصيدة أيضا لريسم مالمح جمالياته، 
فهـو يسـند )ظهر( اىل الجـر ويصف االنتظـار بالعتيق 
ويصـف الزهـور باملحدقة داللـة عىل البحث عـن الحرية 
والحيـاة، أمـا إضافة الشـجر اىل السـماء فاالنزياح فيها 
يحيـل اىل خاتمـة القصيـدة والعنوان، فالشـجرة تحولت 
باالنزيـاح اىل املـاء رمـز الحيـاة ومانح الجمـال للزهور، 
وقـد منحت هـذه االنزياحات عىل مسـتوى العنوان ومتن 
ع ياسني يف  القصيدة طاقة شـعرية عالية.وأوضح: وقد نوَّ

تقنية االنزياح فتارة يلجأ لالسـتبدال من خالل االستعارة 
واملفارقـة والرمز ممـا دفعه ذلك اىل ابتـكار رموز خاصة 
به وهذا ما يتجسـد يف األشـجار وأقسـامها فعـىل الرغم 
مـن التوظيف الواسـع لها يف أكثر من خمسـة دواوين إال 
أن القارئ يالحظ انـه ما زال يبتكر صورا جيدة من خالل 
تنويع التقنيات، ففضال عن االسـتبدال يوظف الرتكيب يف 

االنزياح من خالل التقديم والتأخري والحذف والتكرار.
وبـني :يحـدد كروتشــة األســـلوب بالشـكـل، ويـرى 
آخــرون أنه كل مـا ليس مألـوفا، ويعد االنزياح السـبيل 
لخلـق املفارقـة التي بدورهـا تزيد مـن ديناميـة الجملة 
يف متـن القصيـدة وتحقـق التأثيــر املطلـوب يف املتلقي، 

لذلـك لم تخـل قصائد هـذا الديوان من االنزياح بأشـكاله 
املختلفـة، اذ يسـهم يف تشـكيل الصـور الشـعرية التـي 
تسـتفز املتلقـي وتضمن تفاعلـه، ففي قصيدة )شـجرة 
القصيـدة( تتجـىل املفارقـة يف العنـوان أوال، اذ يسـتبدل 
الشـاعر كلمة القصيدة بالشجرة فهو يضيف القصيدة اىل 
نفسـها عىل سبيل املبالغة، وهذا ما يكشفه متن القصيدة 
الـذي يقـوم بشـكل كبـري عـىل االنزيـاح اذ يقـول فيها:                                                                       
)هـي تلك املتوارية/ وسـط كثافة اشـجاري/ تلوح ليمن 
نافذة الروح..( فالضمري )هي( يحيل اىل الشجرة لكن هذه 
القصيدة مختلفة عن قصائد الشاعر تحمل معنى مختلفا 
ورسـالة خاصـة قصيـدة ال تولـد إال بعد مخاض عسـري 
فهي تتمنع عىل الشـاعر وتتوارى عنه، فكلمة )أشجاري( 
أراد بهـا من خالل االنزياح باالسـتبدال القصائد،وقد يريد 
الشـاعر بالقصيدة املـرأة امللهمة فيشـبهها بالغيث الذي 
يبـدد يبـاب األرض وينبت الحياة والجمـال لتفرح األرض 
بأعيادها، وهذا ما تعكسه لوحة العنوان التي كانت عبارة 
عن شـجرة تشـكلت من مجموعة من النساء، ومن خالل 
االنزيـاح بطرقـه املختلفة تأخذ األشـجار التـي تتكرر يف 
عنوانات القصائد ومتونها صـورا متعدد، فتارة هي املرأة 
الحبيبـة، وتـارة هـي الحياة، وتـارة هي الوحـي وغريها 
مـن الدالالت التي نجح الشـاعر يف تحريرها من سـياقها 
الوضعي.وختم : وقد يأتي االنزياح عىل مسـتوى الصورة 
كما هو الحال يف قصيدة )شجرة العروج( التي يصور بها 
حـادث انفجار الكرادة، اذ يسـتبدل التفجري بيوم القيامة 
رغبـة منـه يف تصوير حجـم الفاجعة وهـول االنفجار يف 
تناص مع القـرآن الكريم، اذ يقول: )عفـوك ربي/ قامت 
قيامتهـم/ سـيأتونك عنـد سـدرة املنتهـى/ ولكـن كما 

رسمتهم النريان ..(.

املراقب العراقي/ متابعة 
بـات حقيقة تعزّز إيمانـي بأن الحلم 
الوطني سـيتحقق أيضـا، إذا لم يكن 

ألبنائي فبالتأكيد ألحفادي«.
إذن هـو حلم شـخيص تحقـق وحلم 
وطني سـيتحقق مهما طـال الزمان، 
وبهمـا يختتم محمد معـروف كتابه، 
»حيـث ال نسـيان« وهـو ثمـرة ثالث 
زيـارات ملسـقط الـرأس بـني 2017 
و2019، صـدر بعـد رحيلـه املوجـع 

واملفاجئ.
 يحتـوي الكتـاب املكتـوب بحـروف 
مـن نـار 200 صفحـة يحمـل غالفه 
صورتـه متماهيـة مع صـورة بلدته 
»دير القايس« من أعمال صفد يف أعايل 
الجليل، تعبريا عن حنينه الكاوي لها، 
رغم عدم والدته فيها لدرجة أنه تمنى 
لو مات هنـا يف الوطن وتدثـر برتابه. 
وشـاءت الصدف أن يحتضـن الكتاب 
48 صـورة من فلسـطني، وهـو رقم 
مشحون جدا بالنسبة لها وله، ويدور 

مضمونه حول هذا العام، عام الزلزال 
الكبـري يوم رسقـت الصهيونية وطن 
محمـود وأحالمـه، وطـن وأحالم كل 
أبناء شـعبه، ولذا فهـو يهدي الكتاب 
ألحفاده جوانا، يوسف، ياسمني، أليزا 
وفادي ويقول لهم »هـذا وطنكم.. ال 

تنسوه«.
محمود معروف الـذي ولد عام 1953 
وترعـرع يف مخيمات اللجوء يف لبنان، 
بعـد تهجري عائلته مـن الجليل وتعلم 
فيهـا قبـل التحاقـه بجامعـة بغداد، 
السياسـية،  العلـوم  دراسـة  منهيـا 
إلنجـاز  كورونـا  جائحـة  اسـتغل 
كتابـه، بعدمـا تثبـت مـن معلوماته 
وانطباعاتـه مـن كل مـن التقـاه يف 
فلسـطني، قبل أن يرسـل مسـودته 
ألخيه الـذي لم تلـده أمـه، ودليله يف 
الوطـن صالـح عبايس مديـر مكتبة 
»كل يشء« يف حيفا، كما تؤكد زوجته 
بحريـة عـدوان، يف مقدمـة الكتـاب 
وهو صاحب شخصية آرسة وفق ما 

سماه محمود. مشـرية إىل أن زوجها، 
زميلنا الراحـل محمود معروف انتظر 
متلّهفا انقشـاع غيمة كورونا ليصدر 

كتابـه، ويحتفل بميالده، بـل ليكون 
مرشفـا عىل والدته يف فلسـطني، لكن 
القدر لم يمهله. »رحل محمود قبل أن 
يـرى »حيث ال نسـيان« 
الكتـاب  تـاركا  النـور، 
وإخـوة  أصدقـاء  بـني 
عـىل  قطعـوا  أوفيـاء 
بمتابعته  عهدا  أنفسهم 
يليـق  بمـا  وإخراجـه 
بمكانـة كاتـب وصحايف 
تختتـم  بهـذا  كبـري«. 
الزوجـة مقدمتهـا عـن 
نهايـة زوجهـا، وهذا ما 
حصـل فقد صدر الكتاب 
بحلة جميلة غنية، شكال 
بهاء  ومضمونـا، وزادته 
مقدمـة زميلـه الكاتـب 
األديب يحيى يخلفن الذي 
يتّوقـف عنـد مزايـا نص 
ومعنى،  شـكال  محمـود 
وعنـد مزايـا شـخصيته 
ككاتـب صحايف وناشـط 
نسج  فلسطيني،  سيايس 
وإخوة  صداقـة  عالقـات 
جلدتـه  أبنـــــاء  مـع 
ومـع  والعـرب،  املغاربـة 
السياسـية  فعالياتهـم 
والثقافية خالل إقامته يف 

الرباط.

»حيث ال نسيان« رحلة إلى أرض الحلم والعلم
الالجئ  القايس  دي��ر  انب  للفلس��طيني،  »ليس 
ه��ذه  ويف  واآلن،  هن��ا  الس��ن،  ه��ذا  مث��ل  يف 
الظروف، س��وى الحلم باستنش��اق هواء وطنه، 
ولم��س تراب��ه، وتناول ثم��ر أرضه. ه��ا هو حلمي 

الشخيص، بحده األدىن.

تيه
إحسان علي العارضي

 أحرقوا النخيل، سـلبوا العـذوق حالوتها، أصبح 
كل يشء حنظـال، األنقـاض هنا وهنـاك، الوجوه 

بال نور،
 تشـوهت الخريطة، ضاع طريق العودة، سـألت 

كثريا، حني وصلت، قالوا يل: كان هنا بيتك!

 خيبة
محمد علي بالل

اسـتلم مهامه بهمة، غري فـرش املكتب، وطاقم 
عـدة  اكتملـت  بدلهـم،  والسـكرتارية  الخدمـة 

النصب؛ ذلك املسؤول الجديد!!..

 عائلة
اكرم ياور رمضان

جلس عىل كرسـيه الهزاز، يشاهد اخبار الصباح، 
زوجتـه تعـد الفطـور، الوبـاء يف الخـارج أخـذ 

بالخفـوت، صـوت: دعيني أنام املـدارس مقفلة، 
ثالثة أشخاص بال نهار، يغرقون يف صمٍت طويل، 

حَطَم الوباُء آمالهم.

 وقع...
زكريا نورالدين الجزائري 

  دون سـابق إنذار؛ ضمه إليه، رصاصة كانت قد 
اخرتقـت عموم صـدره، يرصخ مناجيـا: يا ربي 

ليتني أنا...
رمقـه اإلبن بنظـرة انتصـار: العودة حـق أبتاه؛ 

سأشفع لك. لحظات حتى ارتقى اإلثنان.

 استحالة
نزار الحاج علي

 تسـلَل فنجانها إىل كفّي؛ أدرتُه بـني أصابعي، ثّم 
جلسُت عىل الحاّفة. 

ارتشـفته مـن حيـث، نقشـت شـفتيها؛ أّرقني 
السؤال:

_من أين ينصبُّ يف قلبي...كّل هذا املرار؟.

نصوص

الفيلسوف األلماني هابرماس يرفض قبول جائزة الشيخ زايد للكتاب 

سعد ياسين

»ما بعد الحداثة وتعددية المفهوم« في ندوة افتراضية لدار المأمون 
املراقب العراقي / متابعة...

املأمـون  دار  يف  الرتجمـة  منتـدى  ضّيـف 
للرتجمـة والنـرش الدكتـورة ماجـدة هاتـو  
إللقـاء محـارضة افرتاضيـة بعنـوان ) مـا 
بعـد الحداثة.. إشـكالية املصطلـح وتعددية 
املفهـوم(. وتناولـت هاتـو يف النـدوة التـي 
نظمتهـا شـعبة العالقـات واالعـالم يف الدار 
موضوعـة الحداثة ومـا بعـد الحداثة ضمن 
ثالثـة محـاور تحدثـت يف املحـور األول عن: 
تعـدد التسـميات ملفهـوم الحداثـة وما بعد 
الحداثـة، وغريها مـن املفاهيـم النقدية ويف 
املحـور الثانـي ناقشـت إشـكالية املصطلح 
فيما دار املحور الثالث بشأن تعددية املفهوم 
لحظة التأسـيس يف الثقافـة الغربية وهجرة 
املفهـوم بني االبـداع واالسـتتباع. وأوضحت 
أن )هناك ثالثـة اتجاهات تتنـازع تصورات 
العـرب أو مفهومهـم عـن مصطلـح ما بعد 
الحداثـة، أو مفهوم ما بعد الحداثة، يتلخص 
االتجـاه األول باالتـكاء عىل مفاهيـم ما بعد 

الحداثـة، أو تبنـي هذه املفاهيـم كما هي يف 
السياق الغربي( مشريًة اىل أنَّه)ما يؤخذ عىل 
هـذا االتجاه ليس مطابقة املفهوم بل التمثل 

بهـذه املفاهيـم التـي انطلقت مـن أرضيات 
عـن  البعـد  كل  بعيـدة  الشـرتاطات  وفقـاً 
مجتمعاتنا العربيـة( مؤكدة )أهمية اجرتاح 

ما يعنينا نحن وليس استجالب ما ال يمثلنا(. 
ومضـت قائلًة إنَّ )االتجـاه الثاني يجد أن ما 
بعد الحداثـة يتمثل يف اسـرتاتيجية التفكيك 
ونظرية التلقي( مستشـهدة بآراء الناقد عبد 
العزيـز حمودة. ولفتت اىل أنَّ )االتجاه الثالث 
يرى أنَّ مـا بعد الحداثة رؤيـة نقدية جديدة 
يرتكـز فيهـا عمل النقـد ال عـىل املقومات - 
املصطلحـات واملفاهيـم - بـل عـىل طريقة 
اسـتعمالها(. وتخلل املحـارضة التي أدارتها 
مديـرة منتدى الرتجمـة زينب عبـد اللطيف 
عدد من املداخالت واألسـئلة التي ساهمت يف 
اثراء املحـارضة واالنعطاف بها نحو مناطق 
معرفية مهمة، وكان من بني املتحدثني مدير 
العالقـات واالعالم يف دار املأمون عبد اللطيف 
املوسـوي والدكتور حيدر جرب غبن واملعاون 
االداري ملديـر عـام دار املأمـون ارشاق عبـد 
العـادل. وحـر الندوة عـدٌد من األسـاتذة 
واألكاديميني فضالً عن مرتجمي دار املأمون 

ومنتسبيها.

املراقب العراقي/ متابعة...
 يف قـرار الفـت أعاد الفيلسـوف األملاني 
يورغـن هابرماس النظر يف قبول جائزة 
الشـيخ زايد للكتاب التـي تقدمها دولة 
اإلمـارات، وذلـك بعـد أن نـرشت مجلة 
شبيغل األملانية انتقادا لقبول الفيلسوف 

األملاني الشهري لهذه الجائزة.
واعترب هابرماس أن قبول هذه الجائزة 
كان قـرارا خاطئـا معلنـا عـدم قبوله 
الجائـزة املالية وقدرهـا 225 ألف يورو 
مـن حكومـة أبـو ظبـي مؤكدا أنـه لم 
ينظر جيـدا للمغزى السـيايس الخاص 
باختيـاره لهـذه الجائـزة، بحسـب مـا 

نرشت املجلة األملانية دير شبيغل.

وكانـت مجلـة دير شـبيغل قـد نرشت 
مقـاال انتقـدت فيـه قبول الفيلسـوف 
يورغـن  االجتمـاع  وعالـم  األملانـي 
أهـم  هابرمـاس -والـذي يعتـرب مـن 
علمـاء االجتمـاع والسياسـة يف عاملنـا 
املعارص، ويعد من أهم منظري مدرسة 
صاحـب  وهـو  النقديـة  فرانكفـورت 
نظريـة الفعـل التواصيل والـذي تعدت 
مؤلفاته الخمسني كتابا- جائزة الشيخ 
زايـد للكتـاب، وهـي واحـدة مـن أعىل 
الجوائـز املمنوحـة للمؤلفـني يف العالم 
والتـي يرعاها محمد بن زايـد ويل عهد 
أبو ظبي والحاكم الفعيل لدولة اإلمارات 
العربيـة املتحدة.وقالت املجلـة األملانية 

إن قبـول واحـد مـن أهـم الفالسـفة 
األملـان لجائـزة دولـة تشـتهر بالقمع 
وتنعـدم فيها الحيـاة الديمقراطية لهو 
مؤرش يثـري اإلحبـاط. وأشـارت املجلة 
إىل أن مركـز األبحـاث األمريكي فريدوم 
هـاوس، والـذي يسـجل سـنوًيا حالـة 
قـد  العالـم،  يف  الديمقراطـي  التحـول 
صنـف أن  اإلمـارات ترتاجـع إىل الوراء 
بـدالً من إحراز أي تقـدم  حيث حصلت  
عـىل 17 نقطـة مـن  100. وأوضحـت 
إىل  هابرمـاس  يتطـرق  “بهـذا  املجلـة 
السـؤال الحاسـم الذي طرحته “جائزة 
الشـيخ زايـد للكتاب”: مـن يخدم من؟ 
هل يمكن أن يتحـول هابرماس إىل أداة 
دعايـة إماراتية، يتم تدريبها عىل إخفاء 
وحشـية نظام الحكم وراء ستار دخان 
من املفردات السامية والتألق الثقايف؟”.

وبعـد قراءة الفيلسـوف األملانـي البالغ 
من العمـر 91 عاًما للمقـال بخصوص 
الجائزة يف املجلة، كتب ملجلة دير شبيغل 
معلنا رفضه قبـول الجائزة ومعربا عن 
سوء تقديره فيما يخص البعد السيايس 
الـذي أرادتـه اإلمارات، وقـال “لقد كان 
قراري خاطئا، وأنا أصححه اآلن”، وقال 
“لم أفهم بشـكل كاٍف العالقـة الوثيقة 
للغاية بـني املؤسسـة التـي تمنح هذه 
الجوائـز يف أبو ظبي والنظام السـيايس 

القائم”.
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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

فائدته  وما  تقاعدياً؟،  رقماً  يكون  أن  يمكن  وهل 
للدولة واملوظفني، وملاذا اختريت وزارة الرتبية من دون 
الوزارات االخرى لتكون االوىل يف بداية تطبيق التجربة؟، 

تعالوا معنا لنطلع عىل الحقائق.
وزارة  من  الوظيفي  الرقم  عن  رحلتنا  لنبدأ  قلنا 
رئيس  ضيافة  يف  فكنا  املرشوع،  تبنت  التي  التخطيط 
الدكتور  التخطيط،  وزارة  يف  لإلحصاء  املركزي  الجهاز 
ضياء عواد كاظم، الذي أمطرناه باألسئلة، وأولها وليس 
آخرها، كيف ولدت فكرة الرقم الوظيفي لدى الوزارة؟.

مطروحة  الوظيفي  الرقم  مرشوع  »فكرة  فأجاب 
عندما  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  لدى   2006 عام  منذ 
بيانات  % من  بنسبة 55  الوظيفي  البنك  أنجز مرشوع 
واملؤسسات  الجهات  عدا  العراقية  الدولة  يف  العاملني 
انتهاء  وبعد   2017 عام  ففي  واألمنية،  العسكرية 
عمليات التحرير واعالن النرص تعرضت الدولة العراقية 
الدويل لغرض  البنك  اىل ازمة مالية، وتوجهت حينها اىل 
االقرتاض، فتوجه البنك الدويل اىل عمل مرشوع توطني 
رواتب العاملني يف الدولة العراقية لغرض إحصاء اعداد 
ومجاميع الرواتب واملخصصات التي ترصدها الحكومة 
البنك  فتوجه  كافة,  مؤسساتها  يف  للعاملني  العراقية 
يف  الرواتب  منصة  انجزت  اردنية  رشكة  دعم  اىل  الدويل 
لغرض  لإلحصاء،  املركزي  الجهاز  التخطيط،  وزارة 
الجهات  مخويل  من  الراتب  وتفاصيل  بيانات  تجميع 
الحكومية, كما وعملت شعبة قواعد البيانات يف الجهاز 
لجميع  وظيفية  أرقام  توليد  عىل  لإلحصاء  املركزي 

العاملني يف املؤسسات الحكومية«.
الرقم وحيد  هذا  الوظيفي؟، وهل  الرقم  يتضمن  وماذا 
خوارزمية  طريق  عن  توليده  ويتم  للتكرار،  قابل  وغري 
خاصة، ولو وجدتم تشابهاً يف االسماء، فما اجراءاتكم؟.

للموظف  الكامل  االسم  تحوي  البيانات  »قاعدة  قال   
والجنس مع اسم امه وتاريخ التولد ومن الصعب يف هذه 
االن  يتم  ذلك  كل  ومع  تشابه  يوجد  أن  االربعة  املعايري 
تعديل الربامج الخاصة بمنح الرقم الوظيفي، واضافة 
حقل خاص للبطاقة الوطنية ليتم اعتماد الرقم الوطني 
اساسا  تحوي  والتي  للتكرار،  قابلة  غري  تدقيق  كاداة 

البصمة البايومرتية«.
كردستان؟،  اقليم  موظفي  املرشوع  يشمل  وهل 
الوزراء  ملجلس  العامة  االمانة  ان  تؤكد  معلوماتنا 
بمرشوع  كردستان  اقليم  موظفي  بشمول  وجهت 
توطني الرواتب، وكما تعلمون ان التنسيق بهذا الجانب 
االمانة  يف  كردستان  اقليم  منسق  خالل  من  يكون 
يعمل  الذي  الحكومي  واملوظف  الوزراء،  ملجلس  العامة 
أقول  املرشوع؟،  بهذا  سيتأثر  هل  الخاص  القطاع  يف 
لك: ان العمل يجري حاليا فقط للعاملني يف املؤسسات 
حال  يف  الخاص  القطاع  يشمل  ان  ويمكن  الحكومية 

تهيأت الظروف املناسبة.
وأين وصل املرشوع االن؟، يمكنني اخبارك ان املرشوع 
وصل اىل مستوى متقدم وما يؤخر هذا العمل هو عدم 

استقرار الدوام الرسمي يف املؤسسات الحكومية بسبب 
الوباء والظرف الصحي الذي يمر به العالم واالستجابة 
و  معنا  التعاون  يف  املؤسسات  بعض  من  الضعيفة 

تزويدنا باملعلومات.
الوزارة  باسم  املتحدث  الهنداوي  الزهرة  لعبد  وعدت 
لالحصاء،  املركزي  الجهاز  االمري من  واالعالمي حسام 
فاصطحباني  الرقم،  هذا  عن  اكثر  االستفسار  واردت 
اىل املدير العام لتكنولوجيا املعلومات يف الجهاز املركزي 
يف  فسألته  الكاظم،  عبد  عباس  الوزارة  يف  لإلحصاء 
البداية، هل تمت املبارشة باملرشوع، فاجاب: بدأ العمل 
رقم  الوزراء  مجلس  قرار  حسب   2017 عام  باملرشوع 
وجمع  وظيفية  ارقام  منح  عىل  العمل  وكان   281
بيانات موظفي وزارتي التخطيط والكهرباء، إضافة إىل 
تجريبي  كعمل  الوزراء  ملجلس  العامة  األمانة  موظفي 
غري  والجهات  الوزارات  باقي  عىل  العمل  استمر  و 
والجهات  الوزارات  بكل  اتصلنا  ولقد  بوزارة،  املرتبطة 
اعمامات  وحسب  واملحافظات  بوزارة  املرتبطة  غري 
االمانة العامة ملجلس الوزراء وتوجيهات مكتب رئيس 
الوزراء، ومن خالل هذا الرقم، سيكون باالمكان معرفة 
املؤسسات يف منح  اذا استجابت جميع  املوظفني،  عدد 

االرقام وتزويدنا باملعلومات املطلوبة.
بديال،  الوطنية  البطاقة  رقم  يكون  هل  سؤالك،  وعن   
فبامكاني أن اجيبك انه ال يمكن أن يكون هذا الرقم بديال 
الدولة  بموظفي  الرقم خاص  فهذا  الوطني،  الرقم  عن 
حرصاً، وقد يعتمد كرقم تقاعدي مستقبال، لكن الرقم 

الوطني هو رقم للمواطن العراقي سواء كان عامال يف 
قد  الوطني  الرقم  أن  علما  ال,  او  الحكومية  املؤسسات 
الخاصة  البايومرتية  بالبيانات  الوظيفي  الرقم  يدعم 
بموظفي الدولة وبالتايل تكتمل بيانات املوظف االدارية 
اعتماد  جدا  املمكن  من  لكن  والبايومرتية,  والحسابية 
الرقم الوظيفي كرقم تقاعدي يف حال اكمال منح جميع 
العاملني االرقام الوظيفية، واخذ هيئة التقاعد الوطنية 

باعتماد الرقم الوظيفي كرقم تقاعدي.
االسئلة  عىل  شهيتنا  فتح  قد  الوظيفي  الرقم  أن  يبدو 
والبنى  االلكرتونية  للحكومة  عالقة  هناك  فهل  اكثر، 
لك  سأقول  الوظيفي؟،  الرقم  بمرشوع  التحتية 
برصاحة و)الكالم لعباس(، ان مرشوع الرقم الوظيفي 
وبالتايل  العراقية  الدولة  لدى  الضخمة  املشاريع  احد 
ناحية  من  االلكرتونية  الحكومة  انطالق  بداية  يعترب 
كما  الدولة,  موظفي  خدمة  وحالة  تنقالت  متابعة 
املوظفني  من  الحكومية  املؤسسات  احتياجات  يوضح 

والتخصصات خالل عمليات الحذف واالستحداث.
بدأ  عندما  املرشوع؟،  لهذا  الزمني  السقف  عن  وماذا 
العمل يف هذا املرشوع سنة 2017، كان السقف الزمني 
رافقت  التي  الظروف  لكن  اربع سنوات،  التخميني هو 
هذه السنوات من تظاهرات ومرحلة انتشار وباء كورونا 
وما رافقها من حظر تجوال والدوام الرسمي للموظفني 
بنسبة 50 % اثرت سلبا يف املرشوع، وهل رصدت الدولة 
من  كان  متخصصة؟،  وظيفية  ومالكات  مالية  مبالغ 
املفرتض أن يتم تحويل 1 %  تستقطع من كل موظف 

يتم منحه رقما وظيفيا او من كل موظف يحصل عىل 
ترقية حسب ما اشار اليه القرار 281 لسنة 2017 وذلك 
وبرامجيات  اجهزة  من  وحاجته  املرشوع  دعم  لغرض 
ومعدات ومتابعة، اال ان وزارة املالية لم تتجاوب معنا 

يف ذلك ولم نحصل عىل اي مبلغ.
البعض يعد هذا املرشوع بمثابة تعداد عام للموظفني، 
اذا قلت لك باإلمكان  ابالغ  فما مدى صحة ذلك؟، ربما 
اعتبار مرشوع الرقم الوظيفي تعداداً وظيفيا تفصيليا 
لجميع  الراتب  تفاصيل  بيانات  رفع  انجاز  تم  لو 
تقارير  اصدار  باالمكان  وبالتايل  الحكومية  الجهات 
دقيقة ومفصلة عن كل العاملني يف الدولة العراقية من 
والتحصيل  الوظيفي  والعنوان  الوظيفية  الدرجة  حيث 
ونوع  وحالة  الجنس  نوع  تقارير  اىل  اضافة  الدرايس، 
الخدمة واملنصب، اال ان استجابة املؤسسات يف تزويدنا 

باملعلومات ليست باملستوى املطلوب.
االخري  سؤايل  لكن  األسئلة،  وكثرة  االطالة،  عن  اعتذر 
لك كمدير لتكنولوجيا املعلومات، من هي الجهات التي 
الذي  رسور،  بكل  ساجيبك  املرشوع؟،  هذا  تنفيذ  تتوىل 
املركزي  الجهاز  هو  الضخم،  املرشوع  هذا  تنفيذ  يتوىل 
وتتوىل  حاليا،  املرشوع  ادارة  عن  املسؤول  لإلحصاء 
التخطيط  وزارة  مع  الوزراء  ملجلس  العامة  األمانة 
املؤسسات  من  البيانات  وتجميع  توجيه  ،عمليات 
املركزي  والبنك  املالية  وزارة  تتوىل  كما  الحكومية 
العراقي وديوان الرقابة املالية االتحادي جانب التدقيق 
والرقابة عىل البيانات الحسابية الخاصة باملوظفني من 
خالل حساب للولوج اىل منصة الرواتب ومتابعة االرقام 

واملجاميع  الحسابية.
اقدم،  مهندسني  رئيس  حميد،  شوكت  أوبي  االستاذ 
الرتبية،  وزارة  يف  الفنية  للشؤون  العام  املدير  ومعاون 
لنا من  الواردة  التعليمات  اتبعت كل  الوزارة  ان  لنا  اكد 
وزارة التخطيط، اذ تم اعداد الرقم الوظيفي لكل موظف 
أوىل  الوظيفي.  الرقم   تفعيل  بصدد  ونحن  الوزارة،  يف 
الوزارات التي ستخترب نظام »الرقم الوظيفي«، موضحا 
أن النظام سيتضمن بيانات كاملة عن موظفي الدولة 
الرواتب  »مزدوجو  ومنها  املشكالت  جميع  وسيعالج 
شكلت  التي  »اللجنة  أن  الهنداوي  والفضائيون«.وبني 
بشأن  الجهات  من  ومجموعة  التخطيط  وزير  برئاسة 
من  العام  بداية  منذ  عملها  تواصل  الوظيفي،  الرقم 
خالل تشكيل فرق جوالة من الجهاز املركزي لإلحصاء 
ملراجعة الوزارات واملحافظات إلكمال البيانات الخاصة 

باملوظفني يف وزارات  الدولة«.
حقيقي  عدد  وجود  »عدم  ان  الهنداوي،  وأضاف 
املايل، لذلك  الدولة يخلق مشكلة بالجانب  للموظفني يف 
بيانات  ستتضمن  املنصة  هذه  أو  الوظيفي  الرقم  فان 
دقيقة،  صورة  وستعطي  الدولة  موظفي  عن  كاملة 
وعندئذ يمكن معالجة جميع املشكالت ومنها مزدوجو 
هذا  ربط  »سيتم  انّه  مبيناً  والفضائيون«،  الرواتب 

النظام مع البطاقة الوطنيَّة املوحدة البايومرتية«.

ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.
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)متى تستخدم تكنولوجيا المعلومات(  لكشف سّراق المال العام ؟

املقاهي كثرية يف مدينة النارصية )ايام زمان( فما بني 
شارع وشارع هناك مقهى..

بني سكانها،  كبرية  البطالة  ان  تعني  املقاهي  وكثرة 
وفعال كانت البطالة سمة املدينة السباب معروفة .. 
اذ ال وجود للمشاريع العمرانية واالنتاجية والخدمية 
الواقع  بسبب  للناس  العمل  فرص  تتيح  التي 

االجتماعي واالقتصادي والصحي والعلمي املرتدي..
انذاك ـ لذا كان التسكع يف الطرقات واملقاهي ظاهرة 

عامة وكبرية لقضاء الوقت يف حياتهم..
وكانت املقاهي تسمى باسماء مهن وحرف روادها..

 فهناك مقهى التجار ومقهى السواق ومقهى البنائني 
ومقهى املطريجية ! ومقهى االدباء ومقهى الفنانني 
ومقهى العبايجية ومقهى الكسبة ومقهى الصعاليك 
رمضان  شهر  يف  )املفاطري(  ومقهى  واملعقدين 
)للمسافرين  الشطرة  باب  مقهى  اىل  اضافة  املبارك 
اىل الشطرة، الرفاعي، الغراف، الفجر( ومقهى سوق 

الغنم )لباعة االغنام(.
املدينة مراكز  من جانب اخر كانت بعض املقاهي يف 
السيايس والوطني واماكن  الوعي  استقطاب يف نرش 
والسياسية،  الوطنية  بالتظاهرات  لالنطالق  تجمع 
ضد هيمنة االستعمار عىل البلد يف تلك الفرتة الزمنية 

بعض  ان  عىل  عالوة  املعارص..  العراق  تاريخ  من 
وثقافية  ادبية  منتديات  عن  عبارة  كانت  املقاهي 
االدباء  من  كانوا  روادها  فاغلب  واجتماعية..  وفنية 
بصماتهم  لهم  كانت  الذين  والفنانني  واملثقفني 
الواضحة عىل خارطة الثقافة واالدب والفن يف العراق.
وكيف  املدينة  مقاهي  اقدم  عىل  التعرف  اجل  ومن 

كانت ..
      كان لنا هذا الحوار مع السيد هاتف املالكي:

* ما اقدم مقهى يف املدينة ويف اية سنة تم تأسيسه؟
التجار  مقهى  هو  النارصية  مدينة  يف  مقهى  اقدم  ـ 
وقد تأسس يف مطلع عرشينيات القرن املايض وكان 
املدن  وتجار  املدينة  تجار  فيه  يلتقي  الذي  املكان 
شؤونهم  يف  للتداول  والنواحي  واالقضية  القريبة 
التجارية وعقد صفقاتهم وبضاعتهم وبرمجتها تج

اريا.                            
كان  عندما  قاسم  عبدالكريم  الزعيم  ان  يقال   *
برتبة مالزم اول يف اللواء الرابع عرش، كان يرتاد احد 

املقاهي ما صحة ذلك؟
ـ نعم كان الزعيم عبدالكريم قاسم يف )الفوج الثاني 
مقهى  يرتاد  النارصية  مدينة  ومقره   )14 للواء 
)حبيب( حيث كان هذا املقهى كبريا وواسعا وموقعه 

واذكر  معارفه  بعض  مع  يجلس  الزعيم  كان   .. جيد 
ان من بني اصدقائه املقربني يف املدينة شخص اسمه 

)رايض فريوز(...
يجلس معه يف املقهى ثم يذهبان معا اىل محل )سبتي 
اىل  الزعيم  يذهب  بعدها  الطعام  لتناول  الباچة(  ابو 
عبدالكريم  الزعيم  اصبح  العسكري.وعندما  النادي 
 1958 تموز   14 ثورة  بعد  للوزراء  رئيسا  قاسم 
استدعى بعض اصدقائه القدامى يف املدينة لتكريمهم 
والرشف  واالمانة  للصدق  مثاال  فيهم  يجد  كان  النه 
النبيل واالخالق العالية برغم انهم بسطاء ومن عامة 

الناس.
ومن الطرائف التي تذكر ان الزعيم عندما ارسل بطلب 
الباچة( لرؤيته وتكريمه ذهب سبتي اىل  ابو  )سبتي 
لسلم  صعوده  واثناء  الدفاع  وزارة  يف  الزعيم  مقر 
العلوي  طابقه  يف  الزعيم  مكتب  يقع  الذي  الوزارة 
السلم  من  نازال  قاسم  عبدالكريم  الزعيم  صادفه 
كان  الذي  الباچة  ابو  سبتي  يداعب  ان  واراد  فعرفه 

نظره ضعيفا .. قائال لسبتي:
اين انت ذاهب يا رجل؟ .

فأجابه سبتي بارتباك دون ان يعرف السائل :
انني ذاهب ملقابلة )كريم !!(...

الرتبة العسكرية  الكلمة مجردة من لقب  هكذا لفظ 

او املنصب الحكومي..
فانفجر الزعيم ضاحكا باعىل صوته وقال له :

انا )كريم( وعانقه واخذه من يده اىل مكتبه.
مقهى  يمتلك  كان  الذي  البدري  عزران  حكاية  ما   *
يف  املقاهي  احد  صاحب  البدري  عزران  املدينة؟ـ  يف 
املدينة. هذا الرجل كان اميا ال يعرف القراءة والكتابة 
وقد تعلمها عن طريق االدباء الذين يرتادون املقهى.. 
يرتادون  الذين  االدباء  بعض  مع  عزران  اتفق  فقد 
جلوسهم  مقابل  والكتابة  القراءة  يعلموه  ان  املقهى 
اراد وتعلم عزران  يف املقهى مجانا..وقد حصل له ما 
يتبادل  بعد  فيما  واخذ  برسعة،  والكتابة  القراءة 
وبعد  كبري،  وشغف  بنهم  ويطالعها  االدبية  الكتب 
يكتب  واخذ  املدينة  ادباء  من  عزران  اصبح  سنني 
وينرش املقاالت االدبية والقصص القصرية يف الصحف 

واملجالت العراقية والعربية.
* ماذا تقول عن مقاهي اليوم؟

ثابتة..  االشياء  تبقى  وال  وتطور  تغري  يف  الحياة  ـ 
والناس  السن  كبار  من  املقاهي  رواد  كان  املايض  يف 
)الختيارية( وكان من املعيب ان يدخل الشباب يف سن 

معينة اىل املقهى.. 
اما مقاهي اليوم فهي مقاهي الشباب العاط

األنبار  زراعة  مديرية  أطلقت 
أسماك  من  سابحة  مليون   12
بهدف  الحبانية  بحرية  يف  الكارب 
زيادة الثروة السمكية،فيما أكدت 
ملكافحة  بحملة  بدأت  فرقها  أن 
تصيب  التي  الحمرية  حرشة 

النخيل.    
وقال مدير زراعة األنبار املهندس 
إن«املديرية  السبتي   مثنى 
من  سابحة  مليون   12 أطلقت 
أسماك الكارب يف بحرية الحبانية 
الصويرة  مفقس  إنتاج  من 
السمكية  الثروة  تعزيز  بهدف 
املخزون  وتعزيز  املحافظة  يف 
السمكي يف البحرية«، مشرياً اىل أن 
»هذه العملية تمت بجهود مديرية 
زراعة األنبار متمثلة بقسم الثروة 
الحيوانية ،وكان هناك دور للجان 
إطالق  يف  ساعدت  التي  الوزارة 
املوضوع  وهذا  السابحات  هذه 
يتكرر سنوياً بهدف زيادة وتكاثر 

الثروة السمكية يف االنبار« .    
ملكافحة  املديرية  جهود  وبشأن   
تصيب  التي  الدوباس  حرشة 

السبتي  ،أضاف  النخيل  أشجار 
أن »محافظة األنبار خالية تماماً 
تصيب  التي  الدوباس  حرشة  من 
النخيل ،لكن توجد حرشة اسمها 
سنوياً  النخيل  تصيب  الحمرية 
اتخذت  »املديرية  أن  »،مبيناً 
موعد  قبل  الالزمة  التدابري  كافة 
مصائد  توفري  تم  حيث  املكافحة 
الزراعية  الشعب  مستوى  عىل 
بالنخلة  املصائد  هذه  وتعلق 
تكشف  بمفرمونات  مزودة  وهي 
،وأيضا  الحرشة  هذه  وجود  عن 
»،مبيناً  الوقت  نفس  يف  تكافحها 
مع  توزع  املصائد  »هذه  أن 
املبيدات الخاصة بمكافحة حرشة 
يف  الحرشة  هذه  وتكافح  الحمرية 
كل  بني  رشتني  بواقع  األيام  هذه 
رشة 15 يوماً ».                               

أن  األنبار  زراعة  مدير  وتابع 
بني  منترشة  الجوالة  »فرقنا 
عىل  نحصل  وسنوياً  املزارعني 
موضوع  يف  باملئة  مئة  نتائج 
تجارب  ،ولدينا  الحمرية  مكافحة 

سابقة يف السنوات املاضية«.

ال ادري ما االسباب الخفية 

التي تؤخر تطبيق  مشروع 

االحصاء الوظيفي في 

الدولة العراقية، في حين أن 

تكنولوجيا المعلومات في 

العالم اصبحت سمة عصرية، 

فلغة االرقام هي دائمًا 

تمثل الحقيقة التي يجب 

االستناد عليها في المشاريع 

كافة، وقد تحضرني فكرة 

ان هذا المشروع الذي تبنته 

وزارة التخطيط، يفتح آفاقًا 

عديدة لمكافحة الفساد في 

دوائر الدولة، على االقل من 

جانب واحد، فما هو الرقم 

الوظيفي الذي تبنته وزارة 

التخطيط؟، 

قسم الثروة الحيوانية )مقاهي الناصرية(   وذكريات عن الزعيم
يعيد الحياة لبحيرة الحبانية

و
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اعلن�ت وزارة النفط عن مجموع الص�ادرات وااليرادات املتحققة 
لش�هر نيس�ان املايض.وذكر بيان لل�وزارة  ان االحصائية االولية 
الصادرة عن رشكة تسويق النفط العراقية »سومو« ، بلغت كمية 
الص�ادرات من النفط الخ�ام )88( مليونا و) 398 ( الفا و)319( 
برمي�ًا ، باي�رادات بلغ�ت ) 5 ( مليار و)525( ملي�ون و ) 330( 
الف  دوالر .واش�ارت االحصائي�ة اىل ان مجموع الكميات املصدرة 
م�ن النفط الخام لش�هر نيس�ان املايض من الحق�ول النفطية يف 
وس�ط وجنوب العراق بلغت )85 ( مليون و) 534 ( الف و ) 915 
( برمي�ا ، ام�ا من حقول كرك�وك عرب ميناء جيه�ان فقد بلغت 

الكميات املصدرة )  2 ( مليونا و) 863 ( الفا و)403( برميا .

السالم عليكم...
ـــــــــــــــــ

املحرتم  الوزراء  رئيس  يا 
العمال  تهنئون  اتمنى 
مستحقاتهم  برصف 
كل  يف   ٣١٥ قرار  وتطبيق 
عقود  هل   .. الوزارات 
يتميزون  الكهرباء  وزارة 
الوزارات  عقود  باقي  عن 
عدهم  القرار  يتطبق  حتى 
فقط ؟؟ وترصفولهم حتى 
ليش   ٢٠٢٠ مستحقات 

هالتفرقة

             * منى عيل

تهنئة العامل صرف مستحقاته
شهادات  عىل  الحاصلني  الدوله  دوائر  موظفو  نحن 
الخدمة وبموافقة دوائرنا وعىل حسابنا  اثناء  دراسية 
الخاص بدون ان نكلف الدولة سنت واحد ودون أجازة 
دراسية كون دوامنا مغاير ألوقات الدراسه ولم نقرص 
بواجباتنا املنوطه بنا وطورنا من واقعنا العلمي بعد أن 
قرصنا عىل قوت اطفالنا لغرض الحصول عىل شهادتنا

فقرة  إدراج  بعدم  املوازنة  إقرار  بعد  اليوم  نتفاجئ 
سنة  كل  تضاف  والتي  الخدمه  اثناء  الشهادة  إضافة 
إىل املوازنةهل هذا جزاء تفوقنا ومكافئتنا عىل كفاحنا 

خالل سنني دراستنا
نرجوا من سيادتكم انصاف هذه الرشيحة املضلومه و 

معاملتهم أسوة بأقرانهم يف السنني املاضية.

                                        *  محمد عيل 

واملعاهد  الكليات  خريجي  من  العرشات  اعتصم 
من  األخرى  واالختصاصات  والتقنية  الهندسية 
شمال  النفطي  الغراف  حقل  منطقة  سكنة 
للمطالبة  الحقل  مبنى  أمام  قار  ذي  محافظة 
بتوفري درجات وظيفية لهم ضمن أعمال رشكة 

برتوناس املشغلة للحقل.
وقال أحد املحتجني إنهم منذ عدة أشهر يواصلون 
فرتة  بني  الحكومية  الوعود  مع  اعتصامهم 
يعاودون  أنهم  إال  ملشكلتهم  حل  بإيجاد  وأخرى 
االعتصام، مجددا بسبب عدم جدية تلك الوعود، 
لحني  باالعتصام  مستمرون  أنهم  إىل  مشريا 

االستجابة ملطالبهم.

انصفونا

اليـوم يشـهد الشـعب العراقـي ابشـع 
االسـتهتار السـيايس الذي تمثل برسقة 
رواتـب عقـود قـرار ٣١٥ وتحويلهـا اىل 
بعـض الـوزارات حيـث تـم تخصيـص 
مبالـغ ماليـة لقـرار ٣١٥ مـن مجلـس 
الـوزراء ولكن وزير املاليـة ولجنة املالية 
يف مجلـس النـواب حولوهـا بمـا يخدم 
مصالحهـم الشـخصية والحزبية وبهذا 
نشهد االسـتهان الصارخ بقوت الفقراء 

من الشباب وتضييع مستقبلهم
ولكن نقول لهم سوف يكون لنا رد قاس 

يف ميدان املظاهر

عـىل السـيد رئيـس الـوزراء ان يسـارع 
وبشـكل جدي لحل هيئه املنافذ الحدوديه 
واملعـوق  والعائـق  املعرقـل  باتـت  النهـا 
بوجـه االقتصـاد العراقـي الن ممارسـه 
اغلب منتسـبي وضباط هـذه الهيئة بحق 
التجار مجحفـه باخدهم امـوال وتهريب 
الحاويات بشكل مهول كما حدث يف ميناء 
ام قـرص الشـمال يف البرصه مـع اتفاقهم 
مـع مجموعـه مـن املزوريـن يف تمشـيه 
بعض املعامـالت لغرض اخـراج البصائع 
ونتمنى من السـيد رئيس الوزراء ان يعيد 
هيبه الرقابه املاليه ويعيد سلطه الكمارك 
املدنيـه فسـوف يـرى االيـرادات العظيمه 
التـي تدخل ميزانيه البلـد. وكما قال املثل. 
السفينه التكثر مالليحها تغرگ. وهوه ابن 

مضايف ويفتهم. تحياتي

      * عيل الحسيني العرداوي

أعلنت وزارة الصحة أن أي وافد من دولة 
الهند سيتم حجره ملدة ١4 يوما يف أماكن 
مخصصة لهم تابعة للوزارة وقسم آخر 
تابع للعتبات املقدسـة وذلك عىل خلفية 
انطـالق أوىل الرحالت إلجالء العراقيني يف 

الهند.
وقالـت عضـو الفريق الطبـي اإلعالمي 
السـاند للـوزارة ربى فالح »سـيتم أخذ 
مسـحات البي يس آر لكل منهم ويف حال 
التأكـد مـن إصابتهم يتـم عزلهم ضمن 
مخصصات صحيـة تابعة للعـزل وأخذ 
مسـحة ثانيـة للمحجوريـن للتأكد من 
سالمتهم بعد أسـبوع من املسحة األوىل 

إذا كانت سالبة«.

وفيمـا يتعلق بوصول وجبـة جديدة من 
لقاح فايزر بينـت فالح إن وصول فايزر 
واللقاحـات األخـرى يتم ضمـن جدول 

أسبوعي الستالمها.

ثورة عقود قرار 315 

البرصة  يف  املعلمني  نقابة  كشفت 
إصابة   4٥٠ من  أكثر  تسجيل  عن 
بفريوس كورونا بني صفوف الطلبة 

والكوادر التعليمية.

وقال رئيس فرع النقابة يف املحافظة 
يف  تزايد  هناك  أن  الزركاني  عالء 
إعداد اإلصابات بشكل ملحوظ، الفتا 
توزعت  اآلن  إىل  مدارس   7 غلق  إىل 

املحافظة وواحدة  بواقع 6 يف مركز 
يف قضاء الدير.

زيادة  أن  إىل  الزركاني  وأضاف 
دعا  التالميذ  صفوف  بني  اإلصابات 

العمل  بإيقاف  املطالبة  إىل  النقابة 
اجتياز  لحني  الحضوري  بالدوام 
املسحات  أن  إىل  املرحلة.وأشار  هذه 
  %٢٠ تتجاوز  ال  حاليا  أخذت  التي 
البرصة،  ملدارس  الكيل  العدد  من 
مرجحا زيادة عدد اإلصابات يف حال 
إكمال إجراءات املسح لعدد أكرب من 

املدارس.
اىل ذلك اعترب وزير الرتبية عيل حميد 
قرار  اتخاذ  الصعب  من  أنه  الدليمي 
أسوة  الحايل  الدرايس  العام  إنهاء 
بيان  يف  الوزير  املايض.وقال  بالعام 
بشكل  يدرس  أن  يجب  املوضوع  إن 
الوزارة  قبل  من  وتربوي  علمي 
الدائمة  اللجنة  وكذلك  الرأي  وهيئة 
القرارات  التخاذ  لالمتحانات 

الصحيحة بشأن العام الدرايس.

الخاصة  املقرتحات  أن  وأضاف 
مرهون  الدرايس  العام  بإنهاء 
الذي  الصحي  بالواقع  تطبيقها 

سيحصل يف عموم املجتمع.
والتوصيات  املقرتحات  إن  وتابع 
للصحة  العليا  اللجنة  إىل  ترفع  التي 
األزمة  تقدم يف ظل تطور  والسالمة 
الوبائية ففي حال حصول تطور يتم 
الوضع  بقي  وإذا  توصيات  تقديم 
االستمرار  يتم  عليه  هو  ما  عىل 

باإلجراءات الحالية.
وأردف التحديات التي تواجه الوزارة 
االلكرتوني  أو  املدمج  التعليم  بشان 
ال  التي  النائية  املناطق  يف  تتمحور 
وبعض  انرتنت،  خدمات  فيها  توجد 
العوائل ليس لديها اإلمكانية لتوفري 

متطلبات التعليم االلكرتوني.

نقابة المعلمين: رصدنا أكثر من 450 إصابة بكورونا
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وأكاديميي  مواطني  من  عدد  دعا 
إىل  املختصة  الجهات  الكوت  مدينة 
األعمال  ومراجعة  مراقبة  رضورة 
عرضها  يتم  التي  والربامج  الدرامية 

خالل شهر رمضان.
يف  تباينا  هناك  إن  منهم  عدد  وقال 
املواد  هذه  تتضمنه  الذي  املحتوى 
ورصانة  الهدف  حيث  من  اإلعالمية 

النصوص وكذلك األداء.
ولفتوا إىل رضورة عودة األعمال الفنية 
وتنمية  الهادف  عهدها  سابق  إىل 
الثقافة، إضافة إىل الرتكيز عىل العادات 
والتقاليد التي بدأت تتالىش يف املجتمع.
يعانون  األهايل  أن  آخرون  وأضاف 
الفنية  املواد  مراقبة  يف  صعوبة  من 
شاشات  عرب  األبناء  يشاهدها  التي 
مواقع  يف  وجودها  بسبب  التلفزيون، 
يمكن  والتي  االجتماعي  التواصل 

لألبناء مشاهدتها يف أي وقت.

الفضائية  القنوات  بعض  أن  يذكر 
املسلسالت  من  عددا  تبث  العراقية 
الحايل  رمضان  شهر  خالل  والربامج 
أوساط  بني  جدل  محط  أصبحت 

الشارع العراقي.

األعمال الدرامية التي تعرض في رمضان
اساءة للذوق العام وتخريب الفكار االطفال

القدم  ومنذ  البرصة  محافظة  اشتهرت 
بعد  فيما  عرفت  حتى  النخيل  بزراعة 
بأنها )أرض النخيل( حيث تم زرع )أول 
نخلة عىل أرضها( عىل يد )أرسة آل أبي 
القرن  يف  البرصة  سكنوا  الذي  بكرة( 
ذلك  عىل  شجعهم  حيث  الهجري  االول 
وجود )نهر املعقل( وهو من أول أنهار 
العرب  أدرك  ذلك  بعد  واهمها،  البرصة 
لزراعة  تصلح  البرصة  ارض  أن  حينها 
النخيل إضافة اىل هوائها الرطب والذي 
وكما  مرات  عدة  وليلة  يوم  بني  يتغري 
يهب  الذي  الهواء  وهو  )البارح(  يعرف 
برسعته   واملعروف  الشمال  جهة  من 
نخيل  عن  واألتربة  الغبار  فيحمل 
نافع  وهو  يوما   4٠( ويستمر  البرصة 
العرب  أيقن  كما  البرصة(  لنخيل  جدا 
بعد  يموت  الكولريا  )مكروب  أن  حينها 
لذلك  التمر(  يف  وجوده  من  ساعة   48
كان هناك اهتمام كبري لتشجيع زراعة 

النخيل يف مدينة البرصة .
تخصيصات مالية

لشؤون  البرصة  محافظ  معاون 
األقضية والنواحي سيد عرب الجزائري 
مدروسة  خطة  املحافظة  لدى  قال: 
ومهيأة لتطوير زراعة النخيل يف البرصة 

وبساتني  الزراعة  بواقع  والنهوض 
النخيل وتشجيع املنتج املحيل من حيث 
إنتاج التمور وتصديرها وتسويقها إال أن 
التخصيصات املالية وعدم منح السيولة 
التنفيذ«،  امام  حائال  تقف  الكافية 
مؤكدا أنه »يف حال وصول التخصيصات 
النخيل  بساتني  إنعاش  سيتم  املالية 
اىل  باإلضافة  فالتمور  زراعتها  وتطوير 
أنها مادة غذائية مهمة هي أيضا مادة 

لها مردود اقتصادي وإيجابي كبري«.
تصنيع التمور

أبي  قضاء  يف  التمور  مصنع  مسؤول 
الخصيب يف البرصة وهو املصنع األقدم 
إنتاجا وتصديرا للتمور عىل مر  واألكثر 
املوسوي  عبدالله  الرضا  عبد  السنني 
أشار اىل أن »موسم تصدير التمور يبدأ 
عام  كل  من  األول  ترشين  شهر  من 
اآلخر  العام  من  آب  شهر  يف  وينتهي 
وهكذا حيث يبدأ املوسم الجديد للتصدير 
يف شهر ترشين األول من كل عام ويتم 
التصدير بصورة عامة عن طريق املوانئ 
طريق  عن  التصدير  يكون  ما  نادرا  إال 

الرب وذلك عندما يصدر اىل تركيا«.
كميات  تصدر  »البرصة  أن  وأضاف، 
املحافظات  اىل  الطلب  وحسب  كبرية 

مركز  تزويد  يتم  وأيضا  العراقية، 
املحافظة »السناتر« بكميات كبرية منه 
املحافظة  املتزايد عليه يف  الطلب  نتيجة 

ملا للتمور من فائدة صحية كربى«.
وعن أنواع التمور املصدرة قال املوسوي، 
)الساير،  تمور  تصدير  »يتم  إنه 
الحالوي، الخرضاوي، الزهدي، الربحي( 
)الزهدي  املصدرة فهي  التمور  أكثر  اما 

ومن ثم الساير(«.
وتابع مسؤول املعمل، أن »إدارة املعمل 
أجرت تحديثات عىل الخطوط االنتاجية 
عام ٢٠١4 حيث تم الغاء العمل اليدوي 
استرياد  بعد  عنها  بدال  املكائن  لتحل 
وتنظيف  لغسل  إيطاليا  من  أجهزة 

التمور إضافة اىل أجهزة الكبس والتعبئة 
عىل  الحصول  بصدد  نزال  وال  والتغليف 
أجهزة جديدة ومتطورة لتحسني االنتاج  

وبطرق تغليف راقية«.
معوقات تصدير التمور

كميات  يف  تفاوتا  هناك  أن  ويالحظ 
عىل  تعتمد  والتي  املصدرة  التمور 
التي  الجهة  طلب  وحسب  التمور  نوع 
فإن  العموم  وعىل  اليها  التصدير  يتم 
محافظة  يف  املصدرة  التمور  كميات 
جدا  كبري  بشكل  تراجعت  قد  البرصة 
إذا  جدا  قليلة  املصدرة  الكميات  فباتت 
معوقات  بسبب  السابق  يف  قورنت  ما 

كثرية.

الحذر 
يقيك
الضرر

اعتصام
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العائق والمعوق 
ت 

ادا
ارش

غرفة  بإنشاء  املوقرة  الحكومة  تقوم  ان  االفضل  من 
التابعة  االستخابرات  وكالة  من  مكونة  خاصة  عمليات 
للدفاع  التابعة  االستخبارات  ومديرية  الداخلية  لوزارة 
بهذه  الهرم  رأس  ويكون  حرصا  االمنية  االصناف  وبقية 
مطلقة  وبصالحيات  الوطني  املخابرات  جهاز  هو  الغرفة 
والعمل مع القطعات االمنية بصورة رسيعة مبارشة دون 
اصبحت  والتي  املوروثة  الكالسيكية  الطرق  عىل  االعتماد 
شبه مكشوفه من خالل ما نشاهده من هجمات متكررة 
من  واالستفادة  حديثة  الكرتونية  بالتقنيات  يزودوا  وان 
قوات التحالف ومن طريانهم املسري لتحديد نقاط الضعف 
فيها  املوجودة  الفضائات  وسد  الخرق  الدائمة  املناطق  يف 
املدنية  املصادر  وتكثيف  محافظات  او  كانت  املدن  سواء 
برواتب  رصف  يتم  وان  ذاتها  املناطق  اهل  من  املوثوقة 

شهرية لهم..كما هو معمول هنا يف اوروبا

                                         * حيدر جعفر

عمتنا تنتظر التخصيصات المالية قبل وقوع الكارثةالمناطق دائمة الخرق

وزاره الكهرباء تكافئ منتسبيها من االجور والعقود بقطع 
نصف من رواتبهم بسبب الخدمه املجانيه لسنه كامله بدون 

راتب..
االجور  من  االخوه  تقدم  لو  النهار  وضح  يف  علنيه  رسقه 
االخرض  تحرق  لسوف  املحكمه  اىل  دعوه  برفع  والعقود 
واليابس وتطيح برؤس يف وزاره الكهرباء مع العلم رواتبهم 
تم تأمينها بشكل كامل يف املوازنه لسنه ٢٠٢٠ و٢٠٢١ وعىل 

السلم القديم فساد من نوع اخر.

                                * محمد صفاء الخفاجي

الى وزارة الكهرباء .. ال تظلموا الناس

حجر صحي

ال حياة لمن تنادي
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هن�اك طلب مرتف�ع عىل بعض العن�ارص األرضية 
الن�ادرة واملعادن عىل مس�توى العالم حيث يتحول 
صانعو السيارات إلنتاج السيارات الكهربائية بدالً 
من الس�يارات والش�احنات التي تعمل بمحركات 

االحرتاق.
ويتمثل أحد التحديات التي تواجه إنتاج الس�يارات 
الكهربائية يف العثور عىل ما يكفي من املواد الخام، 

التي قد يصعب رشاؤها وتكون أحياًنا نادرة.
ويعد الليثيوم هو أحد املواد الخام األساس�ية لبناء 

البطاريات املستخدمة يف السيارات الكهربائية.
وأعلن�ت أملاني�ا أنها اكتش�فت رواس�ب كبرية من 
الليثي�وم تح�ت نهر الراي�ن، وتخطط الس�تخراج 
املواد الهامة.ووفًقا لتقديرات الجيولوجيني، يمكن 
أن تحتوي الرواسب تحت النهر عىل ما يكفي لبناء 
400 مليون س�يارة كهربائية، مما يجعلها واحدة 

من أكرب ودائع العالم.
ويقع وادي الراين األعىل يف منطقة الغابة السوداء 
بجن�وب أملاني�ا يف منطق�ة يبلغ طوله�ا نحو 300 

كيلومرت ويصل عرضها إىل 40 كيلومرتاً.
ويوج�د الليثي�وم يف حال�ة منصهرة 
ومح�ارص داخ�ل ينابي�ع 
جوفي�ة م�ن املاء 
عىل  املغيل 

بع�د آالف األمت�ار تحت نه�ر الراي�ن.ويف حال كان 
م�ن املمك�ن اس�تخراج امل�ادة بنجاح، فق�د يؤدي 
ذلك إىل تقليل اعتماد أملانيا عىل الليثيوم املس�تورد، 
واملحادث�ات املبكرة جارية بالفعل مع 
الس�يارات. مصنع�ي 

الرتكيز  وم�ع 
ع�ىل 

الطل�ب املتزاي�د برسع�ة م�ن صناع�ة الس�يارات 
الطاق�ة  رشكات  تس�عى  أملاني�ا،  يف  الكهربائي�ة 
والتعدين عىل حد س�واء إىل جلب الليثيوم املحارص 
يف ينابيع املياه الجوفية املغلية عىل بعد آالف األمتار 

تحت نهر الراين إىل السطح.
وتش�عر الس�لطات، التي ترغب يف اس�تخراج املواد 
الحرج�ة، بالقل�ق إزاء املعارضة املحلي�ة املحتملة 

لعمليات التعدين.
وحتى اآلن، توجد معظم رواسب الليثيوم يف مناطق 
نائية يف أس�رتاليا أو أمري�كا الجنوبية، حيث يوجد 

عدد قليل من السكان ملعارضة عمليات التعدين.
وتخط�ط الرشك�ة األملاني�ة األس�رتالية الناش�ئة 
 Vulcan Energy ريسورس�ز  إنرج�ي  فول�كان 
Resources الس�تثمار نح�و ملي�اري دوالر لبن�اء 
محطات طاقة حرارية أرضية ومنشآت الستخراج 
الليثيوم.وتعتق�د الرشكة أن بإمكانها اس�تخراج 
15000 ط�ن من هيدروكس�يد الليثيوم س�نوًيا يف 

موقعني بحلول عام 2024.
وتب�دأ املرحل�ة الثاني�ة يف ع�ام 2025 فصاع�ًدا، 
وتس�تهدف إنت�اج 40 أل�ف ط�ن س�نوًيا يف ث�اث 

منشآت إضافية.

ذك�رت هي�أة اإلذاعة الربيطانية »ب�ي بي يس« أن رشك�ة غوغل، عماق 
محركات البحث يف العالم، فش�لت يف إيقاف إعانات املواقع املخادعة عىل 
مح�رك البحث الخ�اص بها.وأوضح�ت »بي ب�ي يس« أن جوجل تعهدت 
مراًرا وتكراًرا بإصاح املش�كلة، باعتبار أن الخدمات غري الرس�مية التي 
تس�مح ببيع املس�تندات الحكومية مثل تصاريح السفر ورخص القيادة 
تتع�ارض مع قواع�د غوغل.وعىل الرغ�م من ذلك، أش�ارت »بي بي يس« 
إىل أن »هن�اك إعانات باهظة الثمن تتعل�ق بتلك املواقع املخادعة »بائعو 
الطرف الثالث« يف كل مرة بحثت فيها خال فرتة 12 شهرًا، يف حني أعلنت 

غوغل إلغاء مليارات اإلعانات املخالفة للقواعد.ورسدت »بي بي يس« 
ع�دًدا من النم�اذج املتعلقة بتلك املواقع فعىل س�بيل املثال، يف 

اململك�ة املتحدة يع�د تغيري العنوان املوج�ود عىل رخصة 
القي�ادة الخاص�ة ب�ك مجانًيا، لك�ن جوجل عرضت 

باستمرار عرب محرك بحثها إعانات للخدمات 
التي تتق�اىض 49.99 جنيه إس�رتليني 

عن تلك الخدم�ة التي تعد مجانية يف 
األس�اس. وكذلك األم�ر يف الواليات 
املتح�دة، ال تكل�ف خدم�ة التقدم 
س�فر  ترصي�ح  ع�ىل  للحص�ول 
لزيارة الوالي�ات املتحدة أكثر من 
14 دوالًرا أمريكًي�ا، لك�ن جوجل 
سمحت باإلعانات ملواقع الويب 
التي تتقاىض أكثر من 80 دوالًرا 
الخدمة.ورص�دت »بي  عن تل�ك 

بي يس« أن يف نتائج بحث جوجل، 
تظه�ر اإلعانات املخادعة ش�بيهة 

بالنتائ�ج األصلي�ة كما تظه�ر يف أعىل 
قائمة البح�ث، وتعد مواقع الويب تلك غ�ري قانونية، ومع ذلك فإن 

بعض ال�رشكات تتقاىض أكثر من خمس�ة أضعاف املبل�غ الذي تفرضه 
 Money Saving املواق�ع الرس�مية.وقال مارتن لويس مؤس�س موق�ع
Expert: »إنه�م ليس�وا مخادع�ني.. إنه�م محتالون.. إنه�م ال يرسقون 
أموال�ك لكن يفرض�ون عليك رس�وًما مقابل يشء ال طائل من�ه تماًما«، 
ويع�د اإلعان عن مثل هذه الخ����دمات مخالف لس����ياس�ات غوغل 

الخاصة.

علماء يتوصلون الى حقيقة جديدة عن البحر األحمر

كشفت تقارير أن رشكة »آبل« 
ق�د تضي�ف مي�زة جدي�دة إىل 
س�اعتها الذكية يف املس�تقبل، 
وهي القدرة عىل مراقبة نسبة 
م�ا  الدم.وبحس�ب  يف  الس�كر 
ذكرت�ه صحيف�ة »ذا تلغراف« 
»فوربس«  ومجل�ة  الربيطانية 
األمريكية، فقد تتمكن س�اعة 
الس�كر  مراقب�ة  م�ن  »آب�ل« 
رشاكته�ا  بفض�ل  ال�دم  يف 
التكنولوجي�ا  رشك�ة  م�ع 
»روكيل  الربيطاني�ة  الصحي�ة 
وأن  خاص�ة  فونيتيك�س«، 

األمريكي�ة  »آب�ل«  رشك�ة 
عمائه�ا  كب�ار  م�ن  ظل�ت 
املاضي�ني. العام�ني  خ�ال 

أعمال رشك�ة »روكيل«  وتركز 
مستش�عرات  تصني�ع  ع�ىل 
تتعقب نس�بة الغلوكوز يف الدم 
والضغ�ط وحت�ى مس�تويات 

الكح�ول، مم�ا يش�ري إىل أن 
واح�دة ع�ىل األقل م�ن تلك 

يف  متاح�ة  س�تكون  املي�زات 
املس�تقبل،  يف  »آب�ل«  س�اعة 
بحسب التقارير.ويقترص دعم 
رشك�ة »آب�ل« مل�رىض الس�كر 
حت�ى اآلن ع�ىل حم�ل أجه�زة 
مراقبة من جه�ات خارجية يف 
ساعة  إضافة  متاجرها.ويأتي 

»آبل« مليزة قياس السكر 
يف الدم وس�ط 

اهتمام صناع�ي كبري بتطوير 
أجهزة استش�عار لس�كر الدم 
تتطل�ب  وال  لارت�داء،  قابل�ة 
إدخ�ال إب�ر يف الجس�م.وكانت 
تقاري�ر كش�فت يف ش�هر آذار 
امل�ايض ع�ن مي�زة جدي�دة يف 
س�اعة »آب�ل« الذكي�ة، وه�ي 
قدرته�ا ع�ىل قياس هشاش�ة 

مرىض القلب واألوعية الدموية 
بدقة.وبحس�ب موقع�ي »ماك 
روم�رز« و«ماي هيلث�ي آبل«، 
جامع�ة  م�ن  باحث�ون  ق�ال 
»آب�ل«  س�اعة  أن  س�تانفورد 
يمكنها معرفة ذلك من مسافة 
يقطعها املرىض داخل منازلهم 
س�ريا عىل األقدام ملدة 6 دقائق 
أش�به  أنه�ا  ليؤك�دوا  فق�ط، 

»بكشف داخل العيادة«.

»آبل« بصدد اضافة ميزة لمرضى السكر

ألمانيا تؤكد قدرتها على صناعة 400 مليون سيارة كهربائية

ابتك�ر فري�ق بحث�ي م�ادة صديق�ة للبيئ�ة 
مصنوعة م�ن الطحالب، يمكن اس�تخدامها 
يف تطبيق�ات متنوعة باملس�تقبل دون إلحاق 
الرضر بالبيئة.واس�تخدم الباحثون من قسم 
علم األحياء يف جامعة روتشس�رت األمريكية، 
وجامعة دلفت التكنولوجية يف هولندا، تقنية 
جدي�دة للطباع�ة الحيوي�ة الثاثي�ة األبعاد، 
لطباعة الطحالب الحية، والتي تخضع لعملية 

التمثيل الضوئي، مع مركب يس�مى »سليلوز 
بكتريي«.ووفقا للموق�ع اإللكرتوني لجامعة 
روتشس�رت األمريكي�ة، ف�إن املرك�ب يتمي�ز 
باملرون�ة والصاب�ة، والقدرة ع�ىل االحتفاظ 
بش�كله حتى عن�د االلتواء والس�حق.ويعمل 
»الس�ليلوز البكتريي« مثل الورق يف الطابعة، 
بينم�ا تعم�ل الطحال�ب بمثابة الح�رب، حيث 
أنتج املزيج مادة صديقة للبيئة، قابلة للتحلل 
الحي�وي، وقابلة للتطوير واإلنت�اج، وبجودة 
التمثي�ل الضوئي يف الطحال�ب، وخصائص 
الس�ليلوز البكتريي.وتتش�ابه طبيع�ة 
امل�ادة املبتك�رة م�ع النبات�ات، حيث 
يمكنها اس�تخدام التمثي�ل الضوئي 
لتغذي�ة وتجديد نفس�ها ع�ىل مدى 
أس�ابيع.وأوضح  لع�دة  ف�رتات 
الخصائ�ص  أن  الباحث�ون 
للم�ادة جعلتها  الفريدة 
مثالي�ا  مرش����حا 
متنوعة  ملجموعة 
التطبيقات،  من 
م����ن خ�ال 
الرتكيب  عملية 
 ، ئ�ي لض��و ا
يمكنه�ا  حي�ث 

صناعة أوراق نبات اصطناعية تحاكي أوراق 
النب�ات الحقيقية م�ن مواد صديق�ة للبيئة، 
عىل عك�س معظ�م تقني�ات األوراق النباتية 
االصطناعي�ة املس�تخدمة حالي�ا، والتي يتم 
إنتاجه�ا باس�تخدام طرق كيميائية س�امة.
وتوف�ر األوراق النباتية االصطناعية وس�يلة 
إلنت�اج طاق�ة مس�تدامة يف األماك�ن التي ال 
تنم�و فيها النباتات، بما يف ذلك مس�تعمرات 
الفض�اء. الستكش�اف  الخارج�ي  الفض�اء 
ويمكن أيضا استخدام املادة يف تطبيق أنظمة 
الطاق�ة املس�تدامة.من ناحيته�ا، قال�ت آن 
ماي�ر، الباحثة املش�اركة يف املرشوع: ”يوجد 
تطبي�ق آخ�ر للمادة م�ن خال اس�تخدامها 
برشي�ة  جل�ود  زراع�ة  يف  الطب�ي  باملج�ال 
باس�تخدام التمثي�ل الضوئ�ي، واس�تخدامه 
يف عملي�ات ترقي�ع الجل�د، حي�ث يمك�ن أن 
يس�اعد األوكس�جني املتولد يف تنشيط التئام 
املنطقة املترضرة باستخدام الضوء«.ويمكن 
اس�تخدام امل�ادة يف تغي�ري صناع�ة األزي�اء، 
حيث س�تعالج املاب�س الحيوي�ة املصنوعة 
م�ن الطحالب بع�ض اآلثار البيئية الس�لبية 
يف صناعة األقمش�ة الحالية، م�ن حيث إنها 
س�تكون أقمش�ة عالية الجودة ومس�تدامة 

وقابلة للتحلل تماما.

تقرير: غوغل تفشل في إيقاف 
إعالنات المواقع المخادعة

بع�د عام�ني م�ن إدراج الوالي�ات املتح�دة لرشك�ة 
هواوي يف قائمتها الس�وداء بس�بب صات مزعومة 
باالستخبارات الصينية، فقد العماق اآلسيوي، الذي 
كان يتصدر مبيعات الهواتف املحمولة، مكانته حتى 
خ�رج يف الربع األول من ع�ام 2021 من قائمة أكثر 

.)5 top( خمس عامات تجارية مبيعاً يف العالم
ويأت�ي كل ه�ذا يف س�ياق عاملي زادت فيه ش�حنات 
الهوات�ف املحمولة العاملية بأكثر م�ن 25%، ب� 346 

ملي�ون وح�دة، وفق�اً لبيان�ات التوزي�ع العاملية ل� 
›الهوات�ف الذكي�ة‹ التي تقدمه�ا العديد من رشكات 
االستشارات، بما يف ذلك )IDC( و)Canalys(، والتي 
توافقت عىل وضع سامسونغ يف املرتبة األوىل بحصة 
س�وقية تزيد عىل 21%، بينم�ا احتلت هواوي املرتبة 
الس�ابعة.وانتهى األمر بالعقوب�ات األمريكية، التي 
تم اإلع�ان عنها يف منتصف مايو )أي�ار( 2019، إىل 
ترك بصماتها عىل مبيعات هواتف هواوي املحمولة، 

خاص�ة بعد أن أدى هذا الحظر إىل وقف بيع منتجات 
جوجل للعامة التجاري�ة الصينية.ولم تقترص هذه 
املنتج�ات فقط ع�ىل تطبيق�ات الهوات�ف املحمولة 
يف متج�ر غوغ�ل، ب�ل ش�ملت الرتاخي�ص الخاصة 
بتحديثات نظام تش�غيل أندرويد، الذي كانت تعتمد 
عليه الهواتف املحمولة للرشكة الصينية، والتي، من 
ناحية أخ�رى، تروج لنظام تش�غيل خاص بها، هو 

.)Harmony Os( هارموني أو إس

بعد اكتساب قاعدة مستخدمني كبرية 
ع�رب نظ�ام iOS، بدأت رشك�ة كلوب 
ه�اوس العم�ل ع�ىل تطبي�ق لنظ�ام 
تش�غيل غوغل يف وقت س�ابق من هذا 

العام يف شهر كانون الثاني.
ويف ذل�ك الوقت، حصل�ت الرشكة عىل 
جول�ة ثاني�ة م�ن التموي�ل بقي�ادة، 
وش�اركت خطًطا الس�تخدام األموال 
لتطوي�ر تطبي�ق أندروي�د، وتوس�يع 
نط�اق التكنولوجيا والبني�ة التحتية، 
 Creator Grant برنام�ج  وتقدي�م 

الجديد.
ويب�دو أن الرشك�ة ملتزم�ة بخطتها 
حت�ى اآلن، حي�ث ب�دأت اآلن باختبار 
تطبي�ق كلوب هاوس لنظ�ام أندرويد 

عرب القناة التجريبية.
تفاصي�ل  حديًث�ا  الرشك�ة  ون�رشت 
حول أح�دث إصدار لها ع�رب تدوينة، 
وس�لطت الضوء عىل بعض التغيريات 

.iOS التي تم إدخالها عىل تطبيق
وكش�فت التدوين�ة أيًض�ا أنه�ا بدأت 
م�ن  التجريب�ي  اإلص�دار  بط�رح 
تطبيقه�ا لنظ�ام أندرويد لع�دد قليل 
م�ن املختربي�ن، م�ع خط�ط إلضافة 
املزيد م�ن مس�تخدمي أندرويد خال 

أن  ه�ذا  املقبلة.ويعن�ي  األس�ابيع 
التطبي�ق حالًيا يف اإلص�دار التجريبي 
املغلق، لذا ال يمكنك االشرتاك لتجربته 
اآلن.ويتوفر كلوب ه�اوس حالًيا عرب 
نظام iOS فقط، لكن عدًدا متزايًدا من 
مس�تخدمي أندرويد أظهروا اهتماًما 

القليل�ة  األش�هر  خ�ال  بالتطبي�ق 
املاضية.

ه�اوس  كل�وب  ش�عبية  ودفع�ت 
العدي�د م�ن املنص�ات املنافس�ة، بما 
يف ذل�ك فيس�بوك وتيليج�رام وتويرت 

وإنس�تاجرام لينك�دإن وس�بوتيفاي 
وريديت، إىل تطوير ش�كل من أشكال 

املنتجات الصوتية املبارشة.
ويتضمن ذلك تقريًبا جميع الشبكات 
االجتماعي�ة ذات األوزان الثقيلة التي 
تغط�ي ملي�ارات املس�تخدمني ع�رب 

قطاعات مختلفة.
وبس�بب هج�وم منتج�ات املحادث�ة 
الصوتي�ة يف الوق�ت الفعيل، تاش�ت 
جاذبي�ة كلوب ه�اوس قلي�ًا، حيث 
تش�ري البيان�ات األخ�رية م�ن رشكة 

أن  إىل   Sensor Tower التحلي�ات 
تنزي�ات التطبيق انخفضت يف ش�هر 
م�ارس بنس�بة 72 يف املئ�ة مقارن�ة 

بالشهر السابق.
وتبًع�ا لذل�ك، فمن املنطق�ي أن تقوم 
الرشكة بإصدار تطبيق لنظام أندرويد 
يف أق�رب وق�ت ممك�ن، أو ق�د تفق�د 
جزًءا كب�رًيا من قاعدة مس�تخدميها 
املحتملني من خال Spaces من تويرت 
أو Voice Chat 2.0 من تيليجرام، التي 
ه�ي متاح�ة للعديد من املس�تخدمني 

عرب أندرويد.
ولم تش�ارك الرشك�ة يف الوقت الحايل 
مخطًطا زمنًيا إلصدار تطبيق أندرويد 
الخ�اص به�ا، لك�ن بالنظ�ر إىل أن�ه 
متاح لبعض املس�تخدمني عرب القناة 
التجريبي�ة، فمن املتوق�ع طرحه عىل 

نطاق أوسع يف األسابيع املقبلة.
 iOS يذكر أن التطبيق املخصص لنظام
فقط أحدث ضجة كب�رية بعد إطاقه 
يف ش�هر مارس من الع�ام املايض ألنه 
يحتوي عىل نظام الدعوة لجعل الناس 
يش�عرون بالخصوصي�ة ونمط جديد 
من التفاع�ل الصوتي يف الوقت الفعيل 

دون ميزات التسجيل.

هواوي تغادر قائمة األفضل مبيعًا

كلوب هاوس »أندرويد« يدخل مرحلة االختبار التجريبي

أعلن علم�اء الجيوفيزياء أنه عىل خاف ما 
اعتقد سابقا، يبلغ عمر البحر األحمر نحو 
13 ملي�ون عام، وهذا يدل ع�ىل أنه يتحول 

إىل محيط.
ويق�ع البح�ر األحم�ر يف منطق�ة الص�دع 
عىل الحدود بني صفائ�ح الغاف الصخري 
األفريقية وش�به الجزيرة العربية. وحسب 
بيانات العلماء، بدأ تكوين القرشة األرضية 
املحيط�ة وح�وض البح�ر قب�ل 13 مليون 
ع�ام تقريب�ا وهذا ضع�ف م�ا كان يعتقد 
 Nature« س�ابقا، بحس�ب ما نقلته مجلة

.»Communications
وم�ن هنا وص�ل العلم�اء إىل اس�تنتاج، أن 

البح�ر األحم�ر  القاري�ة لتط�ور  املرحل�ة 
شارفت عىل االنتهاء وسيظهر محيط جديد 
يف م�كان البح�ر األحمر بق�رشة محيطية 

خاصة.
وحدد باحثون من أملانيا وآيسلندا بالتعاون 
م�ع جامعة املل�ك عبد الله الس�عودية ألول 
م�رة مواقع ظهور القرشة املحيطية يف قاع 

البحر األحمر.
واستخدم العلماء بيانات الجاذبية والزالزل 
بهدف دراس�ة القرشة خ�ال طبقات امللح 
املرتاكمة. وع�ن طريق الجمع ب�ني بيانات 
حقل الجاذبية املحيل الذي يكش�ف القرشة 
املحيطية الكثيفة وبيان�ات الزالزل تم بناء 

نم�وذج جيولوج�ي- جيوفيزيائ�ي جدي�د 
لحوض البحر األحمر.

وب�نينّ الباحث�ون أن للبحر األحم�ر تركيبة 
جيولوجية بس�يطة تشبه إىل حد ما تركيب 
محيط كاسيكي حديث التكوين مع براكني 
عىل امتداد الصدع الذي ينترش ببطء. وهذه 
سمات نموذجية لجميع املرتفعات الواقعة 
يف األجزاء املحورية للمحيطات حول العالم.

وقد س�مح ه�ذا النم�وذج بالحص�ول عىل 
الرتكيبي�ة  الس�مات  أكث�ر ع�ن  تفاصي�ل 
لح�وض البحر األحمر، مث�ل نظم الصدوع 
النش�طة املنترشة وحف�ر الرباكني وتحديد 

تاريخ بداية تكوينها بدقة أعىل.

ابتكار مادة صديقة للبيئة تستخدم في تطبيقات متنوعة
قالت وكال�ة الفضاء األمريكية 
»ناس�ا«، إن مس�بار »بارك�ر« 
الذي أطلق يف أغس�طس 2018 
الش�مس،  لدراس�ة  مهم�ة  يف 
تمكن مؤخرًا من تحطيم رقمني 
قياسيني، س�بق وأنه حققهما 
املس�بار نفسه، وأصبح املسبار 
باركر أرسع جس�م م�ن صنع 
رسعت�ه  بلغ�ت  إذ  اإلنس�ان، 
محطًما  كم/ساعة،   532.000
بذل�ك رقًم�ا قياس�ًيا حققه يف 
وقت س�ابق وقد بلغ 393.044 

كم/ساعة.
كما اق�رتب املس�بار باركر من 
الش�مس، ليصبح أقرب مركبة 
الش�مس،  إىل  تص�ل  فضائي�ة 
وذلك عىل مس�افة 10.4 مليون 
كيلومرت. وكان املس�بار نفسه 
 18.6 مس�افة  إىل  اتق�رب  ق�د 
مليون كيلومرت من الش�مس يف 

وقت سابق من رحلته.
ولم يس�بق أن س�افر أي جسم 
ت�م بن�اؤه بأي�د برشي�ة أرسع 
التاب�ع  بارك�ر  مس�بار  م�ن 

لوكال�ة ناس�ا األمريكي�ة، وهو 
مركب�ة فضائية صغرية الحجم 
ومقاومة للحرق بحجم سيارة 

صغ�رية و«تام�س الش�مس« 
عملًي�ا، وأش�ارت بيانات وكالة 
الفضاء األمريكية »ناس�ا«، إىل 

أن املس�بار باركر س�جل هذين 
الرقمني القياسيني الجديدين يف 

أواخر شهر أبريل املايض. 

وذكرت أنه يف 29 أبريل املايض، 
وأثن�اء اق�رتاب املس�بار باركر 
من الش�مس ووصوله إىل أقرب 

نقط�ة ممكن�ة تع�رف باس�م 
بارك�ر  كان  »الحضي�ض«، 
يسافر برسعة تساوري دوران 
الس�اعة  يف  م�رة   13 األرض 
نهاي�ة  وبحل�ول  الواح�دة، 
مهمة املس�بار بارك�ر يف أواخر 
ع�ام 2025، س�رتتفع املركب�ة 
الفضائي�ة لتك�ون ع�ىل بعد 6 
مايني كيلومرت فقط من سطح 

الشمس.
تمك�ن  امل�ايض،  فرباي�ر  ويف 
املسبار باركر من التقاط صور 
قريب�ة ج�دا لكوك�ب الزه�رة، 
ثاني كوكب يبعد عن الش�مس، 
وقد يكون كوك�ب الزهرة ثاني 
كوكب من بعد الش�مس، ولكن 
غاف�ه الجوي الس�ميك يمنعنا 
م�ن إلق�اء نظ�رة جي�دة ع�ىل 
املس�بار  وس�يلتقي  س�طحه، 
لدراس�ة  أطل�ق  ال�ذي  بارك�ر، 
أو  للش�مس  الخارجية  الطبقة 
الهالة، مع الزهرة س�بع مرات 
 7 تمت�د  الت�ي  مهمت�ه  خ�ال 

سنوات.

ناسا: مسبار »باركر« يقترب من الشمس
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ألبوم عائلي يكشف 
صورا لم ُتشاهد سابقا لهجمات 11 أيلول !

دار  مقتنيات  من  قطعة   400 من  أكثر 
الزخرفية،  الفنون  ومتحف  كارتييه، 
متحف  يف  اإلسالمية  الفنون  وقسم 
اإلسالمية  للفنون  كري  ومجموعة  اللوفر، 
ومجموعات دولية أخرى، اقرتضها متحف 
داالس للفنون يف الواليات املتحدة، من أجل 
إقامة معرض كبري عن تأثري الفن اإلسالمي 

فيكس  »آرت  ملوقع  كارتييه.ووفقاً  دار  يف 
دييل«، يتتبع املعرض الكبري املقام يف داالس 
اإلسالمي:  والفن  »كارتييه  عنوان  تحت 
الفنون  به  أوحت  ما  الحداثة«،  عن  بحثاً 
والتصاميم اإلسالمية لدار كارتييه، وتكييف 
املجوهرات  دار  ومصممي  كارتييه،  لويس 
الفرنسية لها، يف إنشاء مجوهرات وتحف، 

بدءاً من بدايات القرن العرشين حتى يومنا 
كيف  أيضاً  املعرض  يستكشف  هذا.وسوف 
األشكال  بتكييف  كارتييه  مصممو  قام 
والهندسة  اإلسالمي  الفن  من  والتقنيات 
الهند  من  ومواد  واملجوهرات،  املعمارية 
لغة  يف  وتوليفها  العربية،  واألرايض  وإيران 

أسلوب متفرد حديث معرتف به.

الثالثاء   4   أيار   2021   العدد  2581  السنة الحادية عشرة

ويرتاده  الراقية  الفنية  التحف  من  الكثري  وفيِه 
أسعار بضائعه. ويختص هذا  الناس النخفاض 
يكثر  حيث  الجمعة  يوم  خاص  بافتتاح  السوق 

فيه الباعة واملتسّوقون. ويعترب من معالم مدينة 
تاريخياً  مسجداً  مكانِه  يف  كان  حيث  بغداد. 
يبَق  ولم  أثرُه  اندرس  القبالنية،  بجامع  يعرف 
سوق  عىل  املطّلة  الحجرة  سوى  الجامع  من 
بغداد  علماء  من  رفاتني  تضم  والتي  املغازجية 
هما: اإلمام أحمد القدوري املتويف عام 428هـ، 
يف  كتاب  وهو  اإليضاح(،  )نور  كتاب  صاحب 
صاحب  الوتري  محمد  واإلمام  الحنفي،  الفقه 

القصائد الوترية.
الدولة  عهد  إىل  »الهرج«  سوق  تاريخ  يرجع 
العثمانية، عندما شق الوايل العثماني ناظم باشا 
شارعاً سمي باسم شارع )خليل باشا جاده يس( 
عىل اسم خليل باشا حاكم بغداد عام 1910. ثم 
سمي باسم شارع الرشيد، وسمي السوق باسم 
سوق امليدان، وهي التسمية العربية القديمة له، 
الهرج،  سوق  الرتكية  التسمية  من  أقدم  وهي 

التي تعني الفوىض وعدم النظام.
وتوجد أسواق تسمى بنفس االسم وتشبه سوق 
من  العديد  يف  الوظيفة  حيث  من  بغداد  يف  هرج 
مدن العراق، حيث يوجد يف املوصل سوق شعبي 

عىل نفس الشاكلة.
الدولة  عهد  إىل  السوق  هذا  بناء  تاريخ  ويرجع 
باشا  ناظم  العثماني  الوايل  العثمانية حيث شقَّ 
جاده  باشا  خليل   ( شارع  باسم  سمي  شارعاً 
عام  بغداد  حاكم  باشا  خليل  اسم  عىل   ) يس 
وسمي  الرشيد،  شارع  باسم  ُسمي  ثم  1910م، 
السوق بأسم سوق امليدان وهي التسمية العربية 
)سوق  الرتكية  التسمية  من  وأقدم  لُه،  القديمة 

هرج(، والتي تعني الفوىض وعدم النظام.
ويحوي السوق أزّقة فيها دور للمطابع الغربية 
ومع  الحيدرخانة،  محلة  يف  للخشب  وبيوت 
من  السوق  معالم  وتبدأ  الرساي،  سوق  امتداد 

جهتِه  من  الرشيد  شارع  يف  الحيدرخانة  جامع 
التاريخية  البغدادية  املقاهي  حيث  الشمالية 
القديمة وسوق الرساي املتخصص يف بيع الكتب، 
لغاية مطابع الصحف والجرائد العراقية القديمة 
والزمان  وحبزبوز  والبالد  األحرار  كصحيفة 
وغريها.تعّرض السوق لعدة تخريبات وهجمات 
ولكنُه صمد  للعراق  األمريكي  الغزو  بعد  منّوعة 
منطقة  يف  السوق  هذا  وبقي  روادُه،  لًه  زال  وما 
للمالبس  إضافة  الثمينة  التحف  يبيع  امليدان 
واألغطية والفرش واألحذية، بينما ظهرت أسواق 
أخرى عىل نفس شاكلته تبيع القديم من السلع 

يف منطقة باب الرشقي ببغداد. 
صفحات  عىل  هرج  سوق  انطلق   2006 عام  يف 
هرج  لسوق  الحقيقية  املحاكاة  حيث  االنرتنيت 
يتم  حيث  العشوائية  التفجريات  مخاطر  بدون 

البيع والرشاء خالل شبكة االنرتنيت.

سقط بسيارة من على ارتفاع 22 مترًا ومازال حيا!

معرض كبير عن تأثير الفن اإلسالمي في دار كارتييه

أمسية  ضمن  سوثبيز  مزاد  دار  تعرض 
للفنان  االنطباعي والحديث لوحًة  الفن 
بابلو بيكاسو رسمها عام 1952 إلحدى 

»املرأة  بعنوان  جيلو  فرنسواز  ملهماته 
أن  املقرر  األخرض« من  بالزي  الجالسة 
تحقق مبلغاً يرتاوح بني 14 و18 مليون 

دوالر.
أن  إىل  بيست«  »هايب  موقع  وأشار 
يف  مؤخراً  ظهرت  الشهرية  اللوحة 
أنها  كما  بلندن  سوثبيز  معارض 
الرئييس  الرشكة  مقر  يف  حالياً  تعرض 

يف نيويورك.
اشرتاها  أن  بعد  املزاد  إىل  اللوحة  وتعود 
سوثبيز  من   1986 يف  أوروبي  مالك 

مقابل 568 ألف دوالر.
وقد علق جوليان داوز الرئيس املشارك 
االنطباعي  الفن  أمسية  قسم  يف 

حني  يف   « بالقول:  له  بيان  يف  والحديث 
الجودة  بتلك  جيلو  لوحات  من  قلة  أن 
سنوات  مدى  عىل  مزاد  يف  ظهرت  قد 
بشكل  جيداً  أبلت  أنها  إال  املايض  العقد 

استثنائي.«
لبيكاسو رشيكته  الفني  العمل  ويُظهر 
أنجب منها ولدين،  التي  السابقة جيلو 
 100 الـ  ستبلغ  وهي  وكلود،  بالوما 
ملا  وفقاً  املقبل،  نوفمرب  يف  العمر  من 
أشار سوثبيز، الفتاً إىل أنها قامت بنرش 

مذكرات تسلسل حياتها مع بيكاسو.  
»اللوحة  بأن  صحفي  بيان  يف  وأضاف 
واحرتام  جيلو  شخصية  قوة  تجّسد 

بيكاسو املتواصل لها وتمسكه بها.«

أقـدم مواطن صيني عىل بيع ابنه البالـغ من العمر عامني 
مقابـل مبلغ من املـال لتحقيق حلمه بالسـفر مع زوجته 

الجديدة.
وأوقفـت الرشطة األب وقامت باحتجازه لنقله إىل املحكمة 

وتم تسليم الطفل إىل عمه.
وتلقى األب حضانة ابنه البالغ من العمر عامني، وذلك بعد 

دعاوى خاضها مع زوجته يف املحاكم.
وبدأت القصـة عندما قام األب بأخذ الولـد من منزل أخيه 
للقاء والدته، لكنه اتفق مع شخص لتسليمه الطفل مقابل 

158 ألف يوان.
وبعد فقدان الولد لسـاعات لجأ شـقيق الرجل إىل الرشطة 
طلباً للمسـاعدة، وتمكن ضباط إنفـاذ القانون من العثور 

عىل الوالد واحتجازه يف مقاطعة تشيجيان الصينية.

مرص  عرفتها  سيارة  أول  تاريخ  يرجع 
لتوزيع ألكثر من 145 عاما، وكانت سوداء 
اسم  يحمل  صغري  صندوق  ذات  اللون 
صحيفة  األوسط،  الرشق  يف  صحيفة  أول 
السيارة  تلك  وكانت  املرصية.  »األهرام« 
الجالء  لشارعي  املميزة  العالمات  إحدى 
وكان  الضخمة،  الكابينة  ذات  والصحافة، 
مدوناً عىل جانبيها أسماء أشهر اإلصدارات 
األهرام  مؤسسة  عن  تصدر  التي  الصحفية 
أنحاء  العريقة، لتمتلئ بأعدادها، ثم تجوب 
بائعي  عىل  بداخلها  ما  موزعة  املحروسة، 
الصحف يف كل مكان، وفقا لصحيفة األهرام 

صحيفة  أن  املرصية.يذكر 
األهرام العريقة 
تأسست يف 27 

يسمرب  د

1875 من قبل اثنني من األشقاء اللبنانيني، 
يف  يعيشان  كانا  اللذين  تقال،  وسليم  بشارة 

ذلك الوقت يف اإلسكندرية.
أغسطس   5 يف  منها  األول  العدد  وصدر 

املنشية  يف   1876

كل  تصدر  أسبوعية  كصحيفة  باإلسكندرية 
تأسيس  من  شهرين  بعد  ولكن  سبت،  يوم 
صحيفة  إىل  الشقيقان  حّولها  الصحيفة، 
مرص  يف  الصحيفة  هذه  توزيع  يومية.وتم 
عام  نوفمرب  وىف  الشام،  وبالد 
مقر  نقل  تم   ،1899

األهرام للقاهرة. 

أقدم سيارة لتوزيع الصحف عمرها 145 عامًا 

يبيع ابنه ليسافر 
»المرأة الجالسة« بـ 18 مليون دوالر !مع زوجته الجديدة !

كشـف األجهـزة األمنيـة املرصيـة عن 
التفاصيـل الكاملة ألكـرب عملية نصب 
عىل املواطنني والتجـار يف الصعيد وعدة 
محافظـات بالبالد.وجـاء ذلـك بعـد أن 
تعـددت البالغـات التـي تفيـد بتعرض 
مواطنـني للنصب من تشـكيل عصابي، 
حيـث أن عنارص هـذه العصابـة كانت 
تقوم بإقناع هـؤالء املواطنني بامتالكها 
ثروة طائلة خارج مرص، وأنهم يرغبون 

يف استثمارها داخل البالد.
ويف التفاصيـل، كشـفت التحريـات أن 
عصابـي  تشـكيل  الجرائـم  تلـك  وراء 
مكـون من 3 سـيدات، 2 منهن تحمالن 
ن تشـكيال  جنسـية دولـة أجنبيـة، كوَّ

عصابيا تخصص يف االستيالء عىل أموال 
املواطنني عن طريق إنشاء صفحات عىل 
موقـع التواصل االجتماعي »فيسـبوك« 
بأسماء أشـخاص أجانب، واستخدامها 
يف عمليـات احتيـال ممنهجة.كما بينت 
التحريات، أن املتهمات، ويف أطر عمليات 
النصـب التي يخططن لها،  كن يرسـلن 
طلبات صداقة عشـوائية للتعارف عـىل 
املواطنـني مـن مرتـادي تلـك املواقـع، 
وإيهامهـم بأنهن يملكن ثـروات مالية 
طائلة تقـدر بماليني الدوالرات، ويرغبن 
بقصـد  عليهـم  للمجنـى  إرسـالها  يف 
اسـتثمارها بالبـالد يف أعمـال مختلفة 

نظري حصولهم عىل عمولة .

كونيتيكيت  والية  من  مراهق  اكتشف 
لهجمات  مثيل  لها  يسبق  لم  صورا 
عائيل  ألبوم  داخل  اإلرهابية  أيلول   11
البالغ  إنيا،  ليام  الشاب  قديم.وقال 
إنه كان يتصفح  العمر 19 عاما،  من 
عيد  »يوم  عنوان  يحمل  قديما  ألبوما 
الحب« والذي كان يخص عمته الكربى 
عثر  عندما  بوغلييس مونيوز،  ماريان 
تاريخ  يف  هجوم  ألخطر  صور  عىل 
مجموعة  املتحدة.وتُظهر  الواليات 
التوأمني وقد اشتعلت  الربجني  الصور 
الدخان،  وأعمدة  اللهب  ألسنة  فيهما 
بالغبار  مغطاة  مانهاتن  وتبدو 

والحطام.

بلينز،  وايت  يف  ولد  الذي  إنيا،  وقال 
والية  يف  اآلن  ويقيم  بنيويورك، 
كونيتيكت، إنه تمكن حتى من تحديد 
التقطت منه عمته  الذي  املبنى  موقع 
الصور،  خالل  »من  الصور.وأشار: 
أعتقد أنها تعيش يف شقة 310 شارع 
ويواجه  نيويورك،  بمدينة  غرينتش 
رشفتها جنوب مركز التجارة العاملي«.
وأضاف: »يف ذلك اليوم وبعده، التقطت 
التي  الكامريات  من  نوع  عىل  الصور 
تستخدم ملرة واحدة. أعتقد أنها عاشت 
هناك من خالل النظر إىل صورة جوية 
مبنى  أقرب  موقع  وتحديد  للمباني 

سكني مرتفع شمال األبراج«.

يف مشهد شبيه بفيلم رعب هوليوودي، 
غزت آالف من طيور الكوكاتو األبيض 
األسرتالية،  ناورا  مدينة  )ببغاوات( 
هياكل  وكذلك  املنازل  أسطح  محتلة 
عىل  أيضا  سيطرت  كما  السيارات، 

سكان  يف  الرعب  أثار  ما  الطرقات، 
املدينة.

والطعام  املاء  نقص  أن  خرباء  ويرى 
لألماكن  الطيور  غزو  أسباب  من 

السكنية.

مطعم جديد يقدم إفطارا مع 22 مومياء ملكية !

يقدم مطعم جديد افتتح عىل بعد أمتار 
نقلها  تم  ملكية  مومياء   22 من  قليلة 
للحضارة  القومي  املتحف  إىل  مؤخرا 
من  فريدة  طعام  تجربة  القاهرة،  يف 
نوعها يف شهر رمضان املبارك، لزبائنه، 
اإلفطار  وجبتي  تناول  يمكنهم  حيث 

والسحور وسط املومياوات.
وافتُتح املطعم الذي يحمل اسم “موالي” 
قبل عرشة أيام من حلول رمضان ليكون 
املتحف. يف  الطعام  لتناول  مكان  أول 
إن  املطعم  صاحبة  الصبان  دينا  وقالت 
فرصة  إلتاحة  باألساس  تهدف  الفكرة 

نادرة للزوار لتناول الطعام واالستمتاع 
بعد ذلك بزيارة ليلية للمتحف.وأضافت 
األوىل  فهي  جديدة،  فكرة  أنها  “أعتقد 
تكون  ما  عادة  إذ  مرص،  يف  نوعها  من 
قدمنا  أننا  إال  املتحف،  خارج  املطاعم 
باإلفطار  للزوار  تجربة مختلفة تسمح 

والسحور يف قلب املتحف”.
هذه  تعميم  يتم  أن  الصبان  وتأمل 
التجربة يف متاحف مرصية أخرى، الفتة 
إىل أن ذلك سيسمح للمرصيني بالتعرف 
القلق  دون  آثارهم  وجمال  بلدهم  عىل 

عىل إفطارهم وسحورهم.
أحمد  للمتحف  التنفيذي  للمدير  ووفقا 
الساعة  من  أبوابه  املتحف  يفتح  غنيم 
مساء،  الثالثة  حتى  صباحا  التاسعة 
 11 حتى   8 الساعة  من  يُفتح  لكنه 

مساء خصيصا لزوار املطعم.
تجربتهم  عن  الزبائن  بعض  وتحدث 
التجربة،  إزاء  وانطباعاتهم  املطعم  يف 
حيث تقول جينا عزيز “يف السابق كنت 
تراثنا  من  االستفادة  قلة  من  منزعجة 
أصبح  لكن  عريقة،  بحضارة  الغني 
الجانب  بهذا  االهتمام  تركيز عىل  هناك 
تشد  فريدة  تجارب  عدة  أفرز  ما  وهو 

الناس وتمتعهم”.
املتحف  زيارة  أن  فريى  قطب  معتز  أما 
تشارك  حالوة  للمرصيني  تعيد  ليال 
طعام اإلفطار يف رمضان، السيما وسط 

املومياوات.
االلتقاء  فكرة  افتقدنا  “كنا  وأضاف 
إفطار  مائدة  عىل  واألقارب  باألصدقاء 
املايض  العام  منذ  واحدة  رمضانية 
لكن  كورونا،  فايروس  جائحة  بسبب 
ذلك  لعيش  الفرصة  منحنا  املطعم  هذا 
وسط  الجلوس  جانب  إىل  جديد،  من 
مشاهد رائعة، هذه التجربة تجمع بني 
بالتجوال  واالستمتاع  الطعام  تناول 

داخل املتحف”.

في العراق والسيما العاصمة 
توجد العديد من االسواق 
الشعبية التي تهتم بنوع معين 
من البضائع والسلع ومن هذه 
االسواق سوق هرج وهو 
سوق معروف في وسط مدينة 
بغداد لبيع األدوات المستعملة 
واألغراض القديمة جدًا والتي 
تكون ذات قيمة تاريخية أثرية، 
وقد تجد هناك فيه كل نادر 
وغريب وما ال تجده في غيره من 
األسواق. 

في ساحة الميدان وسط بغداد

ببغاوات بيضاء تغزو مدينة أسترالية

عصابة نسائية
 تنصب على التجار عبر الفيسبوك !

»هرج«  أجمل وأقدم سوق لبيع األدوات المستعملة والتحف القديمة   


