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المراقب العراقي/ أحمد محمد...
تس�تمر مح�اوالت وتحاي�ات الكت�ل السياس�ية 
النيابي�ة الرامي�ة اىل تأجي�ل االنتخاب�ات النيابي�ة 
املبك�رة، بغية تحقيق هدفه�ا بااللتفاف عىل إرادة 
الش�عب بإجراء انتخاب�ات نزيهة مبك�رة وفق ما 
أك�دت علي�ه املرجعي�ة الديني�ة يف إح�دى خطبها 
الدينية س�نة 2019، لتكون »الطعون« هي الورقة 
الرابحة حس�ب وجه�ة نظر تل�ك الكت�ل لتحقيق 

مرامها.
خ�راء يف الش�أن القانون�ي، قلل�وا م�ن خط�ورة 

الطع�ون من قبل تل�ك الكتل، حيث أك�دوا أنها لن 
تؤثر ع�ىل موع�د االنتخابات، الس�يما أن املحكمة 
االتحادية س�تُبتُّ بموقفه�ا إزاء تلك الطعون قبيل 

موعد االنتخابات بشكل إلزامي.
ويأتي ذلك يف الوقت الذي تتبادل الكتل السياس�ية 
مغازالته�ا الخاصة بالتأجيل فيما بينها، ألس�باب 
أبرزها أن بنود القانون الجديد س�تطيح بها سيما 
فق�رة الدوائر املتع�ددة، ومن جهة أخ�رى أن هذه 
الكتل تجد نفسها غري مستعدة لخوض االنتخابات 
خصوصا مع املعاناة املس�تمرة وم�ا يجعلها أمام 

صعوبة يف كسب الجمهور االنتخابي.
أما بالنس�بة لألس�باب االخرى فقد تتحجج بعض 
الكتل بالوضع االمني وانتشار الساح تارة، وبعدم 
االس�تقرار الس�يايس تارة أخرى ومن ناحية ثانية 
فق�د ترمي الكتل الس�اعية اىل التأجيل التعكز عىل 
الظروف الصحية وجائحة كورونا التي من املمكن 

أن تؤدي اىل عزوف املواطنني عن االنتخابات.  
ومن املعروف أن تلك الكتل هي التحالفات الكردية 
والس�نية وج�زء م�ن االح�زاب الش�يعية، الزالت 
معرتضة عىل قانون االنتخاب�ات الجديد واملصوت 

علي�ه من قب�ل مجل�س الن�واب، كونها تج�د فيه 
خسارة ألصواتها التي حصلت عليها يف االنتخابات 

السابقة. 
وبدوره توقع رئيس مفوضية االنتخابات االس�بق 
بقان�ون  املقدم�ة  الطع�ون  أن   ، الام�ي  ع�ادل 
االنتخابات قد تؤدي اىل تأجيل االنتخابات، مش�ريا 

اىل أن رشوط االنتخابات املبكرة أصبحت مكتملة.
وأض�اف الام�ي أن االنتخابات املقبل�ة غري مهيأة 

لإلجراء سياسيا وشعبيا...
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أحالم التأجيل تصطدم بحواجز الدستور
المراقب العراقي/بغداد...االنتخابات المبكرة قائمة ال محالة 

اعرتض�ت لجنة األم�ن والدف�اع النيابية، 
ام�س االح�د، ع�ىل ق�رار نق�ل الفرق�ة 
الخامس�ة من دياىل اىل االنبار، فيما أكدت 

أن القرار ليس يف  محله . 
وق�ال عضو اللجنة، عبد الخالق العزاوي، 
»املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي  ترصي�ح  يف 
كان�ت  »اس�باباً  متع�ددة  إن  العراق�ي« 
وراء ق�رار القائد العام للقوات املس�لحة، 
نق�ل الفرقة الخامس�ة للجي�ش  العراقي 
من محافظة دي�اىل اىل االنب�ار، رغم انها 
تنترش فيها منذ نحو 15 سنة«،  مؤكداً ان 
»القرار يف خضم االوضاع الراهنة ليس يف 

محله خاصة مع رسعة  تنفيذه«. 
واضاف العزاوي، أن »اللواء 74 يف الفرقة 
الخامس�ة بدأ اإلنتش�ار فعلي�اً يف االنبار، 
 فيما بدأ لواء آخر من الفرقة األوىل يف أخذ 
مواقع�ه بمحافظ�ة دياىل«، مش�دداً عىل 
  «رضورة اعط�اء فرتة كافية للمعايش�ة 
واس�تطاع االماكن ألن الرسعة س�تخلق 
 فراغ�ات تدفع اىل مس�ارات تؤدي لوقوع 

خسائر«. 
ولفت اىل أن »اللجنة تدعم انتقال القطعات 
بني املناطق لكن وفق اطار يضمن دراسة 
 جغرافية االرض والتحديات بشكل مكثف 

لتفادي اي مفآجات«. 

األمن النيابية تعترض على قرار تحويل 
الفرق العسكرية بين ديالى واألنبار

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...
وصف النائ�ب عن تحالف الفت�ح عباس العط�ايف، امس االحد، 

حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ب�” الفاشلة”.
وق�ال العطايف يف ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« ان 
“ق�رارات الحكومة غري حكيمة يف كل املج�االت وليس االعتقال 
فقط”، الفت�ا اىل ان “حكومة الكاظمي لم تنجح يف كل املجاالت 

وفشلت يف اغلب الجوانب”.
واضاف ان “الرملان سيكون له موقف جاد وقوي تجاه ما تقوم 

به الحكومة”، مبينا ان “حكومة الكاظمي ال تصلح للبقاء”.
ومىض عام عىل تكلي�ف حكومة رئيس الوزراء الحايل مصطفى 
الكاظم�ي، الت�ي اجرت عدة تغي�ريات عىل الصعي�د االقتصادي 
اثرت بش�كل س�لبي عىل حياة املواطن وعىل رأس�ها رفع س�عر 

رصف الدوالر.

نائب : حكومة الكاظمي »فاشلة«

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
تصاع�دت ح�دة الرف�ض الش�عبي والرملان�ي لنواي�ا 
الحكوم�ة بإص�دار موازن�ة 2022 قب�ل ترشين االول 
موعد االنتخابات الرملانية , فتريرات الحكومة لم تجد 
أذن�اً صاغية ل�دى العراقيني وخاصة م�ررات املوازنة 
»املس�تعجلة« فالحكوم�ة تريد إع�ادة أخطائها لعام 
آخر يف ظل تصاعد مع�دالت الفقر والبطالة والتضخم 
, م�ا ين�ذر بعواقب وخيمة ع�ىل البل�د، إذ إن إعداد أي 
خطة اقتصادية يعتمد باالساس عىل موازنات سابقة 
والحس�ابات الختامية لها بحسب قانون االدارة املالية 

وهذا غري ممكن لغاية اآلن.
الحكوم�ة ورغ�م انتهاء نصف الس�نة الجارية، لكنها 
لغاي�ة اآلن ل�م تطبق املوازن�ة التي اُِقرَّْت م�ن الرملان 
قبل عدة أش�هر ما يش�ري اىل الخلل االداري الواضح يف  
عملها، وأن املوازنة يف العام املقبل ستكون مشابهة ملا 
جرى إرساله يف العام الجاري وسيتم تعديلها والطعن 
يف فقراتها كما فعلت الحكومة لتأخري تنفيذها, يف ظل 
غياب الرقابة الرملانية عىل عمل األداء الحكومي وعدم 

معرفة أين تذهب الواردات اإلضافية من بيع النفط .
اللجن�ة املالية الرملانية ه�ددت ، باتخاذ موقف نيابي، 

يف ح�ال حاول�ت الحكوم�ة ع�دم تقدي�م الحس�ابات 
الختامية.

وق�ال عض�و اللجن�ة محم�د الش�بكي إن، “الرمل�ان 
س�يتخذ قرارا نيابيا، يلزم الحكومة بتقديم الحسابات 
الختامي�ة ملوازنة 2021، قبل انتهاء ال�دورة الرملانية 

الحالية، لغرض دراستها وتدقيقها”.
ودعا الشبكي، “الحكومة اىل، تقديم حسابات ختامية 
بش�أن رصفي�ات موازن�ة س�نة 2021، قب�ل إقدامها 
إلعداد أي موازنة مقبلة”، مشريا اىل أنه “من الرضوري 
تقديم الحسابات الختامية، ملعرفة أين رصفت إيرادات 

الدولة العراقية، وملعرفة وكشف ما إذا كان هناك هدر 
للمال العام أو شبهات فساد يف بعض أبواب الرصف”.
الحس�ابات  بتقدي�م  مطالب�ة  “الحكوم�ة  أن  وب�ني 
الختامي�ة، ملوازنة س�نة 2021، قبل انته�اء عمرها ، 
وعليه�ا القيام به�ذا االجراء قب�ل إقدامه�ا إلعداد أي 
موازنة جديدة، خصوص�اً أن وزارة املالية عقدت أكثر 
م�ن اجتم�اع إلع�داد موازنات االع�وام املقبل�ة، وهذا 
يثري الش�كوك واملخاوف ب�أن الحكومة ال تنوي تقديم 

الحسابات الختامية.
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استنساخ موازنة »2021« في العام المقبل
أزمة جديدة إلعادة تدوير األخطاء  المراقب العراقي/بغداد...

اكدت كتل�ة صادقون، ام�س  االحد، إن رئيس ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي حقق جميع الطموحات االمريكية يف العراق.

وق�ال النائب عن الكتلة محمد البلداوي يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن “حكومة الكاظمي س�لمت كل مفاتيحها 
ل�ادارة األمريكي�ة وجعلتها أداة لتحقيق طموحه�ا داخل  العراق  

تجاه قادة الحشد الشعبي وإعادة اإلرهاب اىل املناطق املحررة“.
وأض�اف أن ”  العراق  يمر بمنعطف خط�ري وأزمة وبدل أن تكون 
حكومة حلول جاءت عن طريق الثورة كانت حكومة قتل وخطف 

ومن حال سيىء اىل أسوأ “.
وأش�ار اىل ”أنه يجب أن يكون للحكومة موق�ف ورأي ضد االدارة 
االمريكية وليس جعلها أداة س�لمت مفاتيحها اىل امريكا لتجعلها 

تترصف بكل يشء“.

كتلة سياسية: 
رئيس الوزراء حقق الطموحات 

األميركية في العراق

»سارق معلوم« ُيمارس »خّفة اليد« على جيوب 
العراقيين ويصادر أموالهم

الدينار ينزلق نحو قعر الهاوية

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
به�ا فريق  َّ يف أواخ�ر الع�ام امل�ايض تقاط�رت أنب�اء رسرَ
مصطف�ى  الحكوم�ة  برئي�س  الخ�اص  املستش�ارين 
الكاظمي، عن وجود نوايا لخفض قيمة الدينار العراقي 
أمام ال�دوالر األمريكي، يف س�ابقة لم يش�هد لها العراق 

مثياً إال يف أوقات الحصار العصيبة.
ووقع�ت تلك األنب�اء يف حينه�ا كالصاعقة عىل أس�ماع 
العراقيني، الس�يما الجي�ل الجديد الذي ل�م يألف العديد 
منهم ش�ظف العيش، مقارنة بمن س�بقوهم وعارصوا 
النظ�ام الصدامي البائد، الذي ح�ّول العراق إىل »مجاعة 

كبرية« أهلكت العديد من أبناء باد ما بني النهرين.
وظّل فريق املستشارين طيلة الفرتة املنرصمة، مستمراً 
يف خلق مررات الس�تمالة الرأي الع�ام ومحاولة إقناعه 
ذاً  بج�دوى قرار خف�ض قيمة الدينار الذي ل�م يكن ُمّتخرَ
بش�كل رس�مي، قبل أن يعل�ن البنك املرك�زي يف كانون 
الثاني املايض عن خفض قيمته من 1180 ديناراً للدوالر 

إىل 1460 ديناراً.
وتذرعت الحكومة آنذاك، ومازالت تقدم الذرائع، حسبما 
يرى خراء اقتصاديون ومحللون سياسيون، يف محاولة 
منها إليه�ام فئة كبرية م�ن العراقيني، ب�أن ذلك القرار 

س�تكون له مردودات إيجابية عىل االقتصاد العراقي، إال 
أن التجربة العملية لخفض الدينار أمام الدوالر كانت لها 

مردودات عكسية.
ولع�لَّ أب�رز امل�ررات التي س�اقتها حكوم�ة الكاظمي، 
هي وق�ف نزيف العملة ومن�ع عمليات تهري�ب الدوالر 
خارج العراق، وبطبيعة الحال فإن املس�تهدف »األوحد« 
م�ن الحمل�ة اإلعامي�ة الت�ي قاده�ا فري�ق الكاظمي، 
كانت الجمهورية اإلس�امية اإليرانية، يف مس�عى فرّسه 
محلل�ون بأنه »يأتي اس�تكماالً للحمل�ة األمريكية التي 
تس�تهدف رشيحة الش�باب العراقي، به�دف خلق وعي 

مناهض للفكر اإلسامي الذي تتبناه إيران«.
بي�د أن جميع تلك املررات باتت هواًء يف ش�بك، الس�يما 
بعد االرتفاع الكبري يف أسعار النفط العاملية، وما حققته 
من مردود اقتصادي عىل البلدان الريعية التي يعد العراق 

واحداً منها.
وب�دالً من اتخاذ ق�رار بالعدول عن »سياس�ة التجويع« 
الت�ي تتبناه�ا الحكوم�ة يف قراره�ا الق�ايض بخف�ض 
الدين�ار، قفزت أس�عار ال�دوالر مرة أخ�رى أمس األحد، 
لتتجاوز قيمة الدوالر الواحد 1500 دينار، يف الوقت الذي 
م�ا يزال في�ه البنك املرك�زي يبيعه بس�عر 1460، حيث 

وص�ل إجمايل قيم�ة املبيع�ات إىل أكثر م�ن 207 مايني 
دوالر!

وعلم�ت »املراق�ب العراق�ي« م�ن مصادر خاص�ة، بأن 
حكوم�ة الكاظمي تن�وي خال األي�ام املقبل�ة، إحداث 
انخفاض جديد يف قيمة الدينار العراقي، ليصل إىل 1550 
لكل دوالر، يف الوقت الذي يحذر فيه سياس�يون كثر من 
آثار تلك السياس�ة الت�ي يصفونه�ا ب�«التدمريية« عىل 

الواقع العراقي.
وفق ذلك يقول املحلل السيايس صباح العكييل ل�«املراقب 
العراق�ي«، إن »ق�رار خفض الدينار هدف�ه الرئييس هو 
تجوي�ع الش�عب العراقي ودفعه نح�و  االنفجار يف حال 
تفاقمت األزمة االقتصادية«، الفتاً إىل أن »هناك ضغوطا 
خارجية عىل ما يبدو، لخلق فوىض يف الش�ارع والتمهيد 

إىل تأجيل االنتخابات«.
ويضيف العكييل أن »الحكوم�ة مطالبة بإعادة قراءتها 
ودراس�تها لخطوة خفض الدين�ار العراقي أمام الدوالر، 
وأن ال تنظر إىل مصلحتها فقط، السيما أن أسعار النفط 
مرتفعة اليوم، ما يتيح للحكومة إمكانية س�د العجز يف 

املوازنة«.
وُيش�ري العكييل إىل أن »هناك س�عياً برملانياً الس�تجواب 

وزي�ر املالي�ة ومعرفة الحل�ول املقرتحة، إلنه�اء األزمة 
االقتصادي�ة«، مبين�اً أن »العراقيني يري�دون حلوال من 

الحكومة وإيجاد طرق بديلة عن سياسة التجويع«.
وتشهد أس�واق جميلة والشورجة للبيع بالجملة عزوفا 
مؤقت�ا يف عملي�ة التس�وق من قب�ل تجار املف�رد جراء 
االرتف�اع الكبري يف أس�عار املواد الغذائي�ة، بعد إجراءات 
الحكومة بتقليل قيمة الدينار مقابل الدوالر، فيما أكدت 
ترصيحات برملانية أن الحكومة عاجزة عن تعديل س�عر 
رصف الدينار الذي فقد 25% من قيمته، وس�ط تكهنات 
بأن تش�هد األس�عار ارتفاعا آخر بعد إق�رار املوازنة، ما 
يهدد بركود اقتصادي وارتفاع يف نسب التضخم السنوية 
ومعدالت الفقر وتصاعد معدالت البطالة بعد أن ناقضت 
الحكوم�ة ترصيحاته�ا بتوف�ري ف�رص عم�ل جدي�دة 
واقترصت عىل الفئات الت�ي صدرت أوامر تعيينها العام 

املايض ولم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من عام.
ونتيجة السياس�ات التجويعية الت�ي اعتمدتها حكومة 
مصطف�ى الكاظمي، ب�ات الغليان الش�عبي عىل أبواب 
موج�ة  م�ن  مراقب�ون  ُيح�ّذر  إذ  الحاكم�ة،  الس�لطة 
احتجاجات عارمة قد تشهدها بغداد ومحافظات أخرى، 

لإلطاحة بالكاظمي وحكومته وفريق مستشاريه.

في هذا العدد

4

غزُة بيَن تجميِد العملياِت الحربيِة 
وتكثيِف األنشطِة األمنيِة

معارض بحريني: ثقافة المقاومة من 
المنجزات الكبرى لإلمام الخميني
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المراقب العراقي/بغداد...
حذرت وزارة الصحة، امس االحد، من خطورة انفلوانزا 
الطيور عىل االشخاص، فيما اوصت بجملة من االمور 

التي يتطلب االخذ بها ملنع انتشار الفايروس.
وقال�ت عض�و الفريق االعام�ي ل�وزارة الصحة ربى 
فاح يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« إن” 
فاي�روس انفلونزا الطيور هو فاي�روس نادر الحدوث 
ويشكل خطرا يف حال حدوث تحورات تؤدي اىل انتقاله 

بسهولة اكثر من شخص اىل اخر .

واش�ارت اىل ان” االس�واق املخصص�ة لبي�ع الطي�ور 
ومش�تقاتها وغري املنظمة صحياً هي ع�ادًة ما تكون 

اكثر عرضة الحتواء هذا الفايروس“.
واضاف�ت ” ننصح بطهي الطعام جي�داً واخذ الوقاية 
الكامل�ة عن�د التعامل م�ع الطيور بش�كل مبارش او 

مشتقاته مثل البيض وغريها“.
وبين�ت أن ” وزارة الصحة لم تس�جل اصابات برشية 
لهذة اللحظة والعراق خاٍل من االصابات البرشية بهذا 

الوباء“.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت وزارة الداخلي�ة، ام�س األحد، 
واملحام�ني  للصحفي�ني  الس�ماح  يف 
بحيازة الس�اح، وفقاً ل�رشوط عدة 

حددتها.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة اللواء 
خالد املحنا يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراقي«، إن »عىل الراغبني بالتقديم 
عىل رخصة الساح وحيازته التقديم 

الكرتونيا ع�ىل موقع وزارة الداخلية، 
ومن خال مطابق�ة الرشوط يجري 
اعام املتقدم إن كان مشموالً بحيازة 

الساح أم ال«.
وأضاف، أن »هن�اك فئات يف املجتمع 
س�مح له�م بحي�ازة الس�اح مث�ل 
واملحامني،  والصحفي�ني  االعامي�ني 
كونه�م يتعرض�ون للتهدي�د حس�ب 
عملهم وايضاً أصحاب املال واألعمال 

إىل  باإلضاف�ة  الخاص�ة،  والدرج�ات 
وج�ود رشوط تطب�ق ع�ىل املتق�دم 
تتمث�ل بالفح�ص الطب�ي والنف�يس 
اس�تخدام  ع�ىل  قدرت�ه  وفح�ص 

الساح«.
القانوني�ة  »العقوب�ة  أن  اىل  ولف�ت 
لحمل الس�اح غري املرخ�ص، ترتبط 
بنوع الساح اذا كان حربياً وإن كان 
مشموالً بحيازة الساح من عدمها«.

بشروط..الداخلية تسمح للصحفيين والمحامين بحيازة السالحالصحة تحذر من مخاطر انفلوانزا الطيور وتضع عدة توصيات

العنكوشي يسمي احمد خلف مدربا للديوانية
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ا نحُن أْو ُهْم..! تفجير الكاظمية؛ إِمَّ
تبّنى تنظيم »داعش« اإلرهابي، الجمعة، التفجري اإلجرامي الذي وقع 
مساء الخميس 2021/6/3 داخل مطعم يف مدينة الكاظمية املقدسة 

بواسطة عبوة ناسفة، والذي أوقع شهيدين و23 جريحا.
ذك�رت وكالة أعماق التابع�ة للتنظيم، أن »مف�رزة أمنية من مقاتيل 
»الدولة اإلس�امية«، نجحت يف اخ�راق التحصينات األمنية للحكومة 
العراقي�ة، وقام�ت بتفجري عبوة ناس�فة ع�ى تجمع للش�يعة، أمام 
رضي�ح لهم يف منطق�ة الكاظمية يف بغداد..الحق�ا أصدرت الحكومة 

بيانا، ذكر فيه أن »جسماً غريباً« انفجر متسببا بسقوط ضحايا.
الح�دث يأت�ي بعد »إعان« رس�مي ع�ن هزيم�ة التنظي�م اإلرهابي 
النك�راء، يف نهاية ع�ام 2017، وتحقيق النرص ع�ى تنظيم »داعش« 
باس�تعادة كامل األرايض الت�ي كانت تقدر بنحو ثلث مس�احة الباد 

والتي اجتاحها التنظيم صيف 2014.
 بي�د أن لن�ا وقفة مع هذا الحدث، الذي يج�ب أن ال ُينظَر إليه إال بأنه 
حدث استثنائي خطري، إذ تشهد املنطقة املحيطة بمرقد اإلمام موىس 
الكاظم عليه السام، إغاقاً كاماً من قوات األمن، وال ُيسمح بدخول 
»عصفور« إىل املنطقة، إال بعد إجراء تفتيش دقيق لألش�خاص، سواء 

كانوا رجاال أو نساًء أو أطفاال.
ه�ذا اإلغاق الذي يأتي يف س�ياق م�ا تفرضه الس�لطات األمنية، من 
إجراءات أمنية مش�ددة يف محيط األماكن املقدسة الشيعية والُسنية، 
بعدما ش�هدت خال الس�نوات املاضي�ة، هجمات أغلبه�ا انتحارية، 
لها السلطات لتنظيم  أوقعت ش�هداء وجرحى باملئات، وغالبا ما ُتحمِّ

»داعش«.
الح�دث يكش�ف أن التنظيم اإلرهاب�ي، ال يزال يحتف�ظ بخايا نائمة 
يف مناطق واس�عة بالعراق، ويش�ن هجمات بني فرات متباينة، كما 
يكش�ف أن تفج�ري الكاظمية األخري، وتبني تنظي�م داع�ش  للعملية 

يحمل دالالت خطرية.
آالف م�ن عامات االس�تفهام  تثار هنا؛ حول ج�دوى اإلغاق األمني 

د، ال�ذي يعن�ي كلف�ة مالي�ة عالية  املُش�دَّ
وجه�دا برشي�ا اس�تثنائيا، وجه�دا فنيا 
ودعم�ا لوجس�تيا، وإنش�اء بن�ى تحتية 
أمني�ة تدوم لفرة طويل�ة، وما يتبع ذلك 
م�ن آث�ار اجتماعية واقتصادية س�لبية، 
تعاني منها املناطق املشمولة باإلجراءات 
األمني�ة املش�ددة، خصوص�ا أن اخ�راق 
التنظيم ألكثر منطقة عامة تحصينا أمنياً 
يف بغداد، يشري بوضوح إىل قدرة التنظيم، 

واس�تخدامه  والحرك�ة  التخف�ي  ع�ى 
ملضاف�ات جديدة، بعي�دة عن أعني االجهزة االس�تخبارية، املنش�غلة 
بماحقة الحشد الشعبي، الذي قاتل الدواعش وانترص عليهم!. يف هذا 
الصدد يذهب العقل؛ إىل أن امتدادات الدواعش فيما يسمى والية بغداد 
وما يجاورها يف صاح الدين وكركوك، وهي القواطع األنشط للتنظيم 
عى مس�توى العراق، تقف وراء هذه العملية، فعبوة ناس�فة صغرية 
تنفجر يف الكاظمية، تحتاج إىل اس�تعدادات واس�تعدادات، واستطاع 
ودعم لوجستي..إلخ، وكل هذا يحتاج إىل قاعدة ، وليس مثل الطارمية 
قاعدة مثالية بعدما باتت خارصة بغداد الرخوة، ورأس رمح التنظيم 
نحو بغداد. منطقة بهذه الخطورة تبعد عن بغداد بمس�افة صفرية، 
ما تزال تعد أخطر البؤر الهشة أمنياً، من املؤكد أنه ما لم يتم عاجها، 
والقيام بعمل اس�تخباري � عس�كري استباقي واس�ع ومنظم، بغية 
استئصال عنارص داعش فيها ورضب مضافاتهم، فإننا سنكون بعد 
أش�هر قليل�ة أمام غول جديد ق�د يقطع الطريق الرئي�س الرابط بني 
بغداد وصاح الدين ث�م املوصل. حديث التنظيم يف بيانه، عن »مفرزة 
أمنية«، يعني أنهم عادوا إىل أسلوبهم القديم يف االستهداف، عرب تفعيل 
ما يسمى »املفارز األمنية« أو الذئاب املنفردة، العاملة عى األرض.بيد 
أن األخط�ر يف قصة التعاطي مع تنظيم داعش اإلرهابي، هو الراخي 
االمني واإلعامي، واالستهانة بالتنظيم وخطره، والسذاجة اإلعامية 
التي تروج أن داعش انتهى، وأننا لم نعد بحاجة إىل الحش�د الشعبي..
بل إن أوس�اطا حكومية نس�جت عاق�ات مع الدواع�ش، ومنحتهم 
صكوك الرباءة، وأعطت أرس قتاهم رواتب تقاعدية، وآخرها السماح 
الغب�ي بعودة الدواعش من مخي�م الهول الس�وري إىل العراق، بعدما 

رفضهم العالم كله.
كام قبل الس�ام: معركتنا م�ع الدواعش التنظيم لم تنته بعد، وليس 
من املؤمل أن تنتهي قريبا، وهي اليوم يف مقطع مفصيل هو األهم عى 

ا نحُن أْوُهْم..! اإلطاق ،معركة وجود، فإِمَّ
سام

ألواح	طينية	..	

قاسم العجرش ..

المحكمة ُملَزمة بحسم الملف قبيل تشرين األول

طعون الكتل السياسية بقانون االنتخابات تواجه 
»صفعة« دستورية تبخر آمال التأجيل

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
تس�تمر مح�اوالت وتحاي�ات الكت�ل 
السياس�ية النيابية الرامي�ة اىل تأجيل 
بغي�ة  املبك�رة،  النيابي�ة  االنتخاب�ات 
تحقي�ق هدفه�ا بااللتفاف ع�ى إرادة 
الشعب بإجراء انتخابات نزيهة مبكرة 
وفق ما أك�دت عليه املرجعي�ة الدينية 
يف إح�دى خطبها الدينية س�نة 2019، 
لتكون »الطع�ون« هي الورقة الرابحة 
حس�ب وجهة نظر تلك الكتل لتحقيق 

مرامها.
خ�رباء يف الش�أن القانون�ي، قللوا من 
خطورة الطع�ون من قبل تل�ك الكتل، 
حي�ث أك�دوا أنها ل�ن تؤثر ع�ى موعد 
املحكم�ة  أن  الس�يما  االنتخاب�ات، 
االتحادي�ة س�تُبتُّ بموقفه�ا إزاء تل�ك 
الطعون قبيل موعد االنتخابات بش�كل 

إلزامي.
ويأت�ي ذل�ك يف الوق�ت ال�ذي تتب�ادل 
الكت�ل السياس�ية مغازالته�ا الخاصة 
بالتأجي�ل فيما بينها، ألس�باب أبرزها 
أن بن�ود القانون الجديد س�تطيح بها 
سيما فقرة الدوائر املتعددة، ومن جهة 
أخ�رى أن هذه الكتل تجد نفس�ها غري 
االنتخابات خصوصا  مستعدة لخوض 
مع املعاناة املس�تمرة وما يجعلها أمام 

صعوبة يف كسب الجمهور االنتخابي.
أم�ا بالنس�بة لألس�باب االخ�رى فقد 
تتحج�ج بعض الكت�ل بالوضع االمني 
وانتشار الساح تارة، وبعدم االستقرار 

الس�يايس تارة أخرى ومن ناحية ثانية 
فق�د ترمي الكتل الس�اعية اىل التأجيل 
التعكز عى الظروف الصحية وجائحة 
كورون�ا التي م�ن املمك�ن أن تؤدي اىل 

عزوف املواطنني عن االنتخابات.  
ه�ي  الكت�ل  تل�ك  أن  املع�روف  وم�ن 
التحالفات الكردية والسنية وجزء من 
االحزاب الشيعية، الزالت معرضة عى 
قان�ون االنتخاب�ات الجدي�د واملصوت 
علي�ه من قب�ل مجلس الن�واب، كونها 
تجد فيه خسارة ألصواتها التي حصلت 

عليها يف االنتخابات السابقة. 
مفوضي�ة  رئي�س  توق�ع  وب�دوره 
االنتخابات االس�بق ع�ادل الامي ، أن 
الطعون املقدمة بقانون االنتخابات قد 
تؤدي اىل تأجيل االنتخابات، مش�ريا اىل 
أن رشوط االنتخاب�ات املبكرة أصبحت 

مكتملة.
وأض�اف الامي أن االنتخاب�ات املقبلة 
غري مهيأة لإلجراء سياس�يا وش�عبيا، 
الفت�ا اىل أن قان�ون االنتخاب�ات عبارة 
عن مس�طرة واح�دة منذ ع�ام 2005 
لغاية اآلن تس�ري عليها االحزاب ملعرفة 
وجوده�ا وثقله�ا، فيما تس�اءل إذا ما 
كانت هناك مقبولية ملرشحي االحزاب 
السياس�ية من قبل الشعب العراقي أم 

ال؟.
وم�ن املؤم�ل أن ُتج�رى االنتخابات يف 
العارش من ش�هر ترشي�ن االول املقبل 
بحس�ب قرار مجلس ال�وزراء الخاص 

بذلك.
لكن مفوضية االنتخابات وعى لس�ان 
الغ�اي،  جمان�ة  باس�مها  الناطق�ة 
أك�دت اس�تعدادها إلج�راء االنتخابات 
م�ن  الع�ارش  يف  املق�رر،  بموعده�ا 
ش�هر ترشين األول املقبل، مش�رية اىل 
أنه�ا ع�ى أت�م االس�تعداد والجهوزية 
إلج�راء االنتخاب�ات يف موعدها املحدد 
وأنها قطعت ش�وطاً كب�رياً من العمل 
االنتخاب�ي، وه�ي اآلن تعم�ل ضم�ن 

مرحلة االقراع.
وبدوره، أكد الخب�ري القانوني الدكتور 
عيل التميمي، أن »الطعون املقدمة عى 
قان�ون االنتخابات التنصب عى جميع 
املواد التي يتضمنه�ا الترشيع الجديد، 
وبالت�ايل فهي ع�ى مواد مح�ددة دون 

أخرى«.
وقال التميم�ي، يف ترصيح ل� »املراقب 
العراق�ي« إن�ه »ال يمك�ن ألي طع�ن 
نياب�ي أو مقدم من كتلة سياس�ية أن 
ينس�ف 50 مادة قانونية«، مش�ريا اىل 
أن »الطعن ليس بالعملية السهلة فهو 
يتطلب وجهة قانونية من حيث تقديم 
النص الدس�توري ال�ذي تخالفه املادة 

املطعون بها«.
وأش�ار اىل أن�ه »حت�ى يف ح�ال قب�ول 
املعين�ة  بامل��������واد  الطع�ون 
فلي�س من املمكن أن يت�م تغيري موعد 
االنتخاب�ات املص�وت علي�ه يف مجلس 

الوزراء«.

تغريدة

االعالمي مصطفى الدراجي

ثم���ن  يك���ون   عندم���ا 
صوت���ك تبلي���ط ش���ارع 
او  كهرب���اء  مول���دة  او 
مفّطح او غيرها، فتأكد 
ان���ك ال تع���رف قيم���ة 
ان هذا  صوتك، وتأك���د 
سيجني بصوتك ماليين 
ال���دوالرات، والمؤم���ن ال 

ُيلَدغ من جحر مرتين.

لفشلهم بمهامهم.. موظفو 
وزارة الثقافة يطالبون 
بإقالة الوزير ومستشاريه

نائب: قرار إعادة اسر الدواعش جاء بضغط خارجي وداخلي
املراقب العراقي/ بغداد...

اعترب النائب عن كتلة الصادقون 
النيابية محمد كريم, امس االحد, 
ان املؤيدين من بعض السياسيني 
ال�وزراء  رئي�س  لق�رار  الس�نة 
بإع�ادة  الكاظم�ي  مصطف�ى 
مغام�رة  بانه�ا  الدواع�ش  ارس 

بمستقبلهم الس�يايس, مؤكدا ان 
ق�رار إع�ادة االرس كان بضغ�ط 
خارجي وداخيل والداخيل من قبل 
هؤالء السياس�يني.وقال كريم، يف 
ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إنه »من املؤكد بان قرار الكاظمي 
بإع�ادة ارس الدواعش من مخيم 

الهول اىل الجدع�ة جنوب املوصل 
ج�اء بضغ�ط خارج�ي تتزعم�ه 
الوالي�ات املتحدة االمريكية البقاء 
العراق غري مستقر وورقة ضغط 
ع�ى الحكوم�ات العراقية , كذلك 
داخ�يل ويتمثل ببع�ض القيادات 
السنية التي لها مآرب انتخابية«.

وأض�اف ان »بعض�ا م�ن قيادات 
الس�نة ه�م م�ن اي�دوا ودعم�وا 
الكاظم�ي لانصي�اع اىل الضغط 
ب�ان ه�ؤالء  األمريك�ي بضنه�م 
اىل  تض�اف  ارق�ام  س�يكونون 
دون  له�م  االنتخابي�ة  األص�وات 

ادراكهم بتدعيات عودتهم«.
»ه�ؤالء  أن  إىل  كري�م  وأش�ار 
السياس�يني غامروا بمس�تقبلهم 
الس�يايس والعملية السياس�ية يف 
مناطقه�م وس�يخرسون كل م�ا 

يظنون به«.

العمال الكردستاني: الديمقراطي يقاتل مع االتراك ضد االقليم وبارزاني يريد إشعال حرب داخلية
املراقب العراقي/ بغداد...

أكد عضو لجنة العاقات يف حزب العمال الكردس�تاني 
كاوه ش�يخ موس، امس األحد، أن الحزب الديمقراطي 
الكردس�تاني بزعام�ة مس�عود بارزاني يريد إش�عال 

الحرب الداخلية بني الكرد.
وقال شيخ موس، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن�ه »م�ن املخ�زي واملعي�ب أن يقات�ل الديمقراط�ي 
الكردس�تاني والبيش�مركة التابع�ة ل�ه م�ع الجيش 

الرك�ي ال�ذي يريد احت�ال إقلي�م كردس�تان وباقي 
مناطق العراق«.

وأض�اف أن »الح�زب الديمقراطي عرب سياس�ته هذه 
يري�د جرنا لاقتت�ال الداخيل، رغم أننا ل�ن ننجر لهذه 

الفتن�ة الت�ي سيس�تفيد منها األت�راك ال�ذي يريدون 
إح�داث الفوىض يف اإلقليم، ليتهموا حزب العمال بذلك، 
ونحن حزب لديه قضي������ة ش�عب ولس�نا منظمة 

إرهابية«.

األمن النيابية: الحكومة الحالية »هشة« ولم تمنع اي انتهاك للسيادة
املراقب العراقي/ بغداد...

وص�ف النائب عن لجنة االم�ن والدفاع النيابية عبد 
الخال�ق العزاوي، ام�س االحد، الحكوم�ة العراقية 

الحالية بال� »هشة وفتية.
وقال العزاوي، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »الحكومة العراقية الحالية هش�ة وال تزال فتية 

لدرج�ة انها لم تس�تطع منع اي تدخ�ل دويل انتهك 
السيادة العراقية«، مشريا اىل أن »التدخات من قبل 
الدول املحيط�ة بالعراق هي تدخات س�افرة وغري 

مقبولة«.
وبني العزاوي، أن »االنفات االمني وتغيري الحكومة 
اثر عى مش�هد الساحة الدولية والحدودية واالمنية 

يف الع�راق«، مضيفا أن »العراق وخاصة املحافظات 
الغربي�ة خ�اض معارك كب�رية جدا ض�د جماعات 
داع�ش االرهابية وتكبدت خس�ائر كبرية وش�هداء 
كث�ريون لكن ال ت�زال اج�راءات الحكوم�ة تدور يف 
مح�ور التندي�د واالعراض والش�كاوى ل�دى االمم 

املتحدة فقط«.

املراقب العراقي/ املثنى...
ألق�ت الق�������وات االمني�������ة، امس 
االح�د، القب���ض ع�ى اح�د الس�جن����اء 
يف  اله�ال  مرك�ز  م���ن  اله������ارب�ني 

محافظة املثنى.
وقال مصدر أمني، إن »القوات االمنية تمكنت 
لعملي�ة  املخط������ط  أعتق������ال  م�ن 
الهروب من مرك�����ز الهال يف املحافظة«، 
مش�ريا اىل أن »اله�ارب محكوم�ا باملؤبد قبل 

هروبه«.
وأض�اف املص���������در، أن »الق����وات 
األمني�ة تمك������نت من أس������تدراجه 
اىل اح�������د  مك����اتب الص������ريفه 
ف���ي النجف بالتنسيق مع أستخب����ارت 

املثنى«.

املراقب العراقي/ بغداد...
طال�ب املئ�ات م�ن موظف�ي وزارة الثقاف�ة 
والس�ياحة واآلثار، امس األحد، بإقالة الوزير 
حس�ن ناظم ومستشاريه بس�بب »فشلهم« 
وقف�ة  املوظف�ون  الوزارة.ونظ�م  ادارة  يف 
احتجاجية أمام مقر الوزارة الكائن يف شارع 

حيفا وسط العاصمة العراقية بغداد.
ونق�ل ش�هود عيان، ع�ن أح�د املوظفني، أن 
والهاوي�ة«،  االنهي�ار  اىل  وصل�ت  »ال�وزارة 
)الجمهوري�ة  الث�اث  الرئاس�ات  مطالب�ا 

والوزراء والربملان( بالتدخل وإنقاذها«.
ودع�ا يف بيانه ال�ذي قال إنه ممث�ل عن آالف 
املوظف�ني، اىل »ت�ويل لجن�ة الثقاف�ة النيابية 
ادارة ش�ؤون الوزارة بعد إقال�ة الوزير الغاء 

االوامر الوزارية الصادرة عن ناظم«.

قوة	أمنية	تقبض	عىل	
هارب	من	السجن	يف	
محافظة	المثىن ين

ألم
ط	ا

شري
ال

بالــوثيقـة

نائ����ب يوج����ه كتابا ال����ى التقاعد 
بش����أن ع����دم تطبي����ق مادتي����ن 

بقانون الهيئة.

املراقب العراقي/ بغداد...
أف�اد مص�در امن�ي يف قيادة الحش�د 
الشعبي بمحافظة االنبار امس االحد، 
بالقاء القبض ع�ى عنرصين بارزين 
يف جماعات داع�ش االجرامية بعملية 
امني�ة اس�تباقية اس�تهدفت مناطق 

رشقي مدينة الفلوجة.
وقال املصدر، إن »قوة امنية من حشد 
االنب�ار نف�ذت حمل�ة ده�م وتفتيش 
استهدفت مناطق مختلفة من قضاء 
الكرم�ة رشقي مدين�ة الفلوجة، عى 
خلفية ورود معلومات اس�تخباراتية 
اف�ادت بوج�ود عنرصي�ن بارزين يف 
املناط�ق  يف  االجرامي�ة  الجماع�ات 

املستهدفة«.
واض�اف املصدر، أن »الق�وات االمنية 
تمكنت من اعتقال املس�تهدفني دون 

وق�وع أي مقاوم�ة تذك�ر«، مبينا أن 
»املعتقلني ش�اركا بعمليات استهداف 
الق�وات االمنية ابان س�يطرة داعش 

عى القضاء«.

الحشد	الشعيب	يطيح	
بـ«داعشيين«	شرقي	الفلوجة	



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط سعر شراء الدوالر = 149.00     دينارسعر بيع الدوالر = 150.000       ديناراألمريكي   69.41      دوالرًابرنت  71.63      دوالرًا للبرميل

غرام الفضة عيار 95،8     544،46غرام الفضة عيار99،9     567،76اسعار الذهب عيار 18     71,80  دينارااسعار الذهب عيار 21     83,77  دينارا اسعار الفضة

3
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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االثنين 7 حزيران  2021 العدد 2604 السنة الحادية عشرة

ق�رر مرصف الرش�يد ، معاملة املوظف املدن�ي يف الدائرة 
العس�كرية معامل�ة املوظ�ف املدن�ي يف الدوائ�ر املدني�ة 

االخرى.
واوض�ح املكت�ب االعالمي للمرصف يف بي�ان  ؛ انه »تقرر 
معامل�ة املوظ�ف املدن�ي يف الدائ�رة العس�كرية معاملة 
املوظ�ف املدن�ي يف الدوائ�ر املدني�ة االخ�رى«، مبين�ا ان 
»املوظ�ف املدن�ي يف الدائرة العس�كرية سيش�مل بكافة 
ال�روط التي ترسي عىل املوظ�ف املدني من ناحية منح 

السلف والكفالة«.
واضاف ان »املرصف سبق وأن أطلق يف وقت سابق السلف 
لكافة املوظفني ومنتس�بي الوزارات األمنية واملتقاعدين 

املوطنة رواتبهم لدى املرصف الكرتونيا«.

مصرف الرشيد يصدر تعليمات جديدة لمعاملة 
الموظف المدني في الدائرة العسكرية

الرئيس�ية  البورص�ة  يف   ، ال�دوالر  رصف  أس�عار  ارتفع�ت 
بالعاصم�ة العراقي�ة بغداد، وإقليم كردس�تان .وقال مصدر، 
إن بورص�ة الكف�اح والحارثي�ة املركزي�ة يف بغداد س�جلت ، 
149600 دين�ار عراق�ي مقاب�ل 100 دوالر أمريكي.وكان�ت 
بورصة الكفاح املركزية قد س�جلت خالل افتتاحها 149500 
دينار عراقي.وأش�ار  اىٕل أن اس�عار البيع والراء استقرت يف 
مح�ال الصريف�ة باالٔس�واق املحلية يف بغداد، حيث بلغ س�عر 
البي�ع 150000 دين�ار عراق�ي، بينم�ا بلغت اس�عار الراء 
149000 دين�ار ل�كل 100 دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة 
اقليم كردس�تان فقد شهدت اس�عار الدوالر ارتفاعا  أيضاً إذ 
بلغ س�عر البيع 149700 ألف دين�ار لكل مائة دوالر، والراء 

وبواقع 149500 الف دينار لكل مائة دوالر أمريكي.

الدوالر يواصل اإلرتفاع في 
االقت�صاديبغداد وإقليم كردستان

شكري:مشروع قانون استرداد األموال المنهوبة األكثر تقدمًا في مكافحة الفساد مظهر صالح : ارتفاع اسعار النفط .. ايراد اضافي لتغطية العجز وتعويض عن االقتراض 
أكد رئيس هيأة املستش�ارين يف رئاس�ة الجمهورية عيل 
ش�كري ، أن قان�ون اس�رتداد عائ�دات الفس�اد تج�اوز 
الثغ�رات واعتمد املواثي�ق الدولية، فيم�ا أوضح مميزات 
هذا القانون عن غريه من القوانني النافذة.وقال ش�كري 
، إن “رئاس�ة الجمهوري�ة ش�كلت لجن�ة إلع�داد قانون 
اس�رتداد عائ�دات الفس�اد”، الفت�ا اىل أن “ه�ذا القانون 
س�يكون األكث�ر تقدم�اً يف مكافح�ة الفس�اد باعتب�اره 
تج�اوز كل الثغ�رات املوج�ودة يف قان�ون هي�أة النزاهة 
لس�نة 2011”.وأض�اف، أن�ه “قب�ل اعداد ه�ذا املروع 
كان االتج�اه لتعدي�ل قانون هيأة النزاه�ة ولكن تبني أن 
هن�اك حاج�ة لتعديل اكثر م�ن 20 مادة ولذل�ك اتجهت 
اللجنة إلع�داد قانون جديد”، مبين�ا أن “اللجنة اعتمدت 
يف القانون الجديد عىل اتفاقية مكافحة الفس�اد التي تم 

التوقيع عليها من قبل العراق العام 2007 والذي يحتوي 
عىل عدد من املس�تجدات منها مالحقة األموال وعوائدها 
يف الداخ�ل فيما خصص فصل خ�اص باملهربة اىل خارج 
العراق”.وتاب�ع ش�كري أن “القان�ون خصص يف الفصل 
الراب�ع للمس�اعدة القانوني�ة باب�رام اتفاقي�ات ثنائية 
وجماعية السرتداد األموال العراقية وهذا االمر مستجد يف 
القانون”، منوها بأن “اللجنة أضافت من باب التشجيع 
ع�ىل االخبار ع�ن مرتكبي جرائم الفس�اد واماكن وجود 
االموال واألش�خاص املس�جلة بأس�مائهم ه�ذه األموال 
من خ�الل تخفيف العقوب�ة عن الذي يت�وىل االخبار عن 
الفاس�دين وعن اماكن تواجدهم، وتم االستناد إىل قانون 
أصول املحاكم�ات الجزائية باعفاء من يخرب عن ارتكاب 

الجريمة قبل علم السلطات املختصة بارتكابها”.

اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون املالية 
مظه�ر محم�د صال�������ح ان ارتف�اع 
اسع������ار النفط .. ايراد اضايف لتغطية 
العج�ز والتعوي�ض عن االق�رتاض الداخيل 

والخارجي .
وق�ال: تعد فروقات اس�عار النفط العراقي 
املصدر والتي تفوق اس�عاره السعر املحدد 
يف املوازن�ة العام�ة االتح�����ادي�ة البالغ 
45 دوالر للربميل الواحد بمثابة ايراد نقدي 

اضايف .
واض�اف صال�ح ان : ه�ذا االي�راد االض�ايف 
يتدف�ق اىل ارص�دة  امل�����وازن�ة العام�ة 
االتحادية ليتوىل سد فجوة العجز يف املوازنة 

السنوية واملقدرة بنح������و 29 تريليون 
دينار .

وتاب�ع : يع�د هذا االي�راد االض�ايف تعويضا  
ع�ن االقرتاض املخط�ط كال او جزءا وبديال 
الي�ة ديون س�واء اك������ان�ت داخلية ام 

خارجية.
امل�ؤرشات حت�ى   : ان  اىل   واش�ار صال�ح 
اللحط�ة تب�ني ان هذه الفروقات س�تغطي 
اذا مااستمرت اس�عار النفط بهذا التحسن 

حوايل 80٪ من فجوة العجز.
وسجل سعر نفط البرصة ارتفاعا ملحوظا 
يف الفرتة االخرية ليتجاوز 70 دوالرا للربميل 

الواحد.

وزيُر النقل يفتتح »ساحة 
ثمانين« لخزن البضائع 

والحاويات في ميناء ام قصر

محافظ نينوى يبحث مع 
وفد من سلطة الطيران 

اعمار مطار الموصل

افتت�ح وزيُر النقل الكابتن نارص حس�ني بندر 
الش�بيل ، )س�احة ثمان�ني( يف مين�اء ام قرص 
إليواء وخ�زن وتخري�ج الحاوي�ات والبضائع 
للمناول�ة  والحاضن�ات  ال�واردة  واملركب�ات 
.ووج�ه الوزير بحس�ب بي�ان » أدارَة ميناء ام 
قرص والك�وادَر الفنية والهندس�ية العاملة يف 
امليناء بتس�هيل آلية دخول وخروج الشاحنات 
ورسع�ة تخلي�ص ومتابع�ة اج�راءات عملية 
التنقل وانس�يابية العمل يف تمش�ية املعامالت 

لسائقي املركبات والشاحنات .

بح�ث محاف�ظ نين�وى نج�م الجب�وري مع 
وفد من س�لطة الطريان املدن�ي اعمار مطار 

املوصل.
وق�ال الجبوري , أن وفدا من س�لطة الطريان 
املدن�ي زار موق�ع مطار املوص�ل واطلع عىل 
حج�م الدم�ار ال�ذي ال�ذي تعرض ل�ه خالل 

سيطرة داعش عىل مدينة املوصل«.

الحكــومة تسعى لتـــوريث األخطــاء الكـارثية إلى 
موازنة العام المقبل والمالية النيابية تهدد

عدم تقديمها الحسابات الختامية دليل على فسادها

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
تصاع�دت ح�دة الرفض الش�عبي والربملان�ي لنوايا 
الحكومة بإص�دار موازنة 2022 قب�ل ترين االول 
موع�د االنتخابات الربملاني�ة , فتربيرات الحكومة لم 
تج�د أذن�اً صاغية ل�دى العراقيني وخاص�ة مربرات 
املوازنة »املستعجلة« فالحكومة تريد إعادة أخطائها 
لع�ام آخ�ر يف ظل تصاعد مع�دالت الفق�ر والبطالة 
والتضخ�م , م�ا ين�ذر بعواقب وخيمة ع�ىل البلد، إذ 
إن إع�داد أي خط�ة اقتصادية يعتمد باالس�اس عىل 
موازنات س�ابقة والحس�ابات الختامية لها بحسب 

قانون االدارة املالية وهذا غري ممكن لغاية اآلن.
الحكومة ورغم انتهاء نصف الس�نة الجارية، لكنها 
ْت من الربملان  لغاي�ة اآلن لم تطبق املوازنة التي اُِق�رَّ
قبل عدة أش�هر ما يشري اىل الخلل االداري الواضح يف  
عملها، وأن املوازنة يف العام املقبل س�تكون مشابهة 
مل�ا جرى إرس�اله يف الع�ام الجاري وس�يتم تعديلها 
والطع�ن يف فقراته�ا كما فعل�ت الحكوم�ة لتأخري 
تنفيذه�ا, يف ظل غي�اب الرقاب�ة الربملانية عىل عمل 
األداء الحكوم�ي وع�دم معرفة أين تذه�ب الواردات 
اإلضافي�ة م�ن بيع النف�ط .اللجنة املالي�ة الربملانية 
ه�ددت ، باتخ�اذ موق�ف نياب�ي، يف ح�ال حاول�ت 
الحكوم�ة ع�دم تقدي�م الحس�ابات الختامية.وقال 
عضو اللجنة محمد الش�بكي إن، “الربملان س�يتخذ 
ق�رارا نيابي�ا، يل�زم الحكوم�ة بتقديم الحس�ابات 
الختامي�ة ملوازنة 2021، قبل انتهاء الدورة الربملانية 

الحالية، لغرض دراستها وتدقيقها”.
ودع�ا الش�بكي، “الحكوم�ة اىل، تقدي�م حس�ابات 
ختامية بش�أن رصفي�ات موازنة س�نة 2021، قبل 

إقدامه�ا إلع�داد أي موازن�ة مقبلة”، مش�ريا اىل أنه 
“من الرضوري تقديم الحس�ابات الختامية، ملعرفة 
أي�ن رصف�ت إي�رادات الدول�ة العراقي�ة، وملعرف�ة 
وكشف ما إذا كان هناك هدر للمال العام أو شبهات 
فس�اد يف بعض أبواب الرصف”.وب�ني أن “الحكومة 
مطالبة بتقديم الحس�ابات الختامية، ملوازنة س�نة 

2021، قب�ل انته�اء عمره�ا ، وعليه�ا القي�ام بهذا 
االج�راء قب�ل إقدامه�ا إلع�داد أي موازن�ة جدي�دة، 
خصوص�اً أن وزارة املالي�ة عقدت أكث�ر من اجتماع 
إلع�داد موازنات االعوام املقبلة، وهذا يثري الش�كوك 
واملخاوف ب�أن الحكومة ال تنوي تقديم الحس�ابات 
الختامية.وملعرف�ة املزيد حول املوض�وع أكد الخبري 

االقتصادي لطيف العكييل، أن موضوع إعداد موازنة 
للع�ام املقبل س�يكون أش�به بموازنة الع�ام الحايل 
وه�و رضب م�ن الخيال ,يف ظ�ل غياب الحس�ابات 
الختامي�ة للع�ام الح�ايل وامل�ايض , فالحكومة تريد 
استنس�اخ موازن�ة 2022 عىل غ�رار 2021 وإعادة 
الك�وارث الحقيقي�ة الت�ي أدت اىل ارتف�اع مع�دالت 

الفق�ر والبطال�ة والتضخ�م , وعملية إعادة رس�م 
املوازنة عىل غرار العام املايض س�تصطدم بمشاكل 
كثرية تريد الحكومة الحالية توريثها للمقبلة.وقال 
العكييل يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: إن »تكرار 
أخط�اء الع�ام الحايل س�تؤدي اىل مش�اكل كبرية يف 
مقدمتها عودة االحتجاجات لتقويض االمن يف البالد 
وفق مخططات اُِعدَّْت مسبقا لهذا الغرض , وعملية 
إهمال الحس�ابات الختامية دليل عىل وجود فس�اد 
كب�ري وهدر مايل تحاول الحكوم�ة الحالية التغطية 
عليه وعدم معرفة أين رصفت االموال الضخمة وهل 
تم استخدامها يف الدعاية االنتخابية«.من جهته أكد 
املختص بالشأن االقتصادي سالم عباس أن »هناك 
مخططا خارجيا يس�عى إلبقاء االخطاء الكارثية يف 
موازنة العام الحايل لالعوام االخرى يف مقدمتها رفع 
س�عر الدوالر يف املوازن�ة , فضال عن ع�دم معالجة 
الفق�ر والبطال�ة والتضخم ال�ذي ارتفعت نس�بته 
، مبين�اً أن الع�راق طيلة االع�وام الس�ابقة لم يقر 
موازنة بتقويمها الرس�مي , بل يس�تغرق أشهرا يف 
إرضاء الكتل السياس�ية , رغ�م االزمات التي كانت 
تخن�ق اقتصاد الع�راق , واليوم هناك س�عي إلعادة 
االرق�ام الكارثية من جديد”.وق�ال عباس يف اتصال 
مع )املراقب العراقي(: إن »عملية إهمال الحسابات 
الختامي�ة من قبل الحكومات املتعاقبة هي محاولة 
لطمس الفس�اد , فضال ع�ن أننا لم نجد أي حكومة 
من�ذ 2003 ولغاي�ة 2019 رصف�ت كام�ل املوازن�ة 
وحس�ب أرقام مواقع وزارة املالي�ة , فكيف تضمن 
حكومة الكاظم�ي رصف أموال موازنة العام الحايل 

وهي لم تبدأ برصف األموال إىل اآلن«!.

توصل�ت مجموعة تضم أغن�ى دول العالم إىل 
اتف�اق تاريخي لس�د الثغ�رات الرضيبية عرب 

الحدود والتي تستغلها بعض أكرب الركات.
وقالت مجموعة السبع إنها ستدعم حدا أدنى 
للرضيبة العاملية عىل الركات عند نسبة   15   
باملئة عىل األقل وس�تتخذ تدابري لضمان دفع 
الرضائب يف البلدان التي تعمل فيها الركات.
وق�ال وزير املالي�ة الربيطاني رييش س�وناك 
للصحفيني: “بعد مناقشات عىل مدى سنوات، 
توص�ل وزراء مالي�ة دول مجموع�ة الس�بع 
إىل اتف�اق تاريخي إلصالح النظ�ام الرضيبي 
العاملي لجعله مالئما للعرص الرقمي العاملي”.

أن يش�كل  ال�ذي يمك�ن  االتف�اق،  ويه�دف 
األس�اس التفاق عاملي الشهر املقبل، إىل إنهاء 
“سباق نحو القاع” مس�تمر منذ عقود وفيه 
تتنافس البلدان عىل جذب الركات العمالقة 
بف�رض رضائ�ب منخفض�ة للغاي�ة ومن�ح 

إعفاءات.
وكلّف هذا بدوره الخزائ�ن العامة لتلك الدول 
مئات املليارات من الدوالرات مما يجعلها اآلن 
بحاجة إىل تعويض ذلك النقص بشكل عاجل 
لس�داد التكلفة الهائلة لدعم اقتصاداتها التي 

ترضرت بشدة من أزمة فريوس كورونا.
واجتم�ع وزراء مالية دول مجموعة الس�بع 
وجه�ا لوجه ألول مرة منذ ب�دء الوباء إلجراء 

محادثات يف لندن.
ووفقا لنس�خة م�ن االتف�اق النهائ�ي ، قال 
وزراء دول مجموعة الس�بع إنهم سيلتزمون 
“بح�د عامل�ي رضيب�ي أدنى ال يقل ع�ن   15   
باملئة بناء عىل ما تحدده كل دولة عىل حدة”.

»مجموعة السبع«  تتوصل إلى 
اتفاق تاريخي حول الضرائب صدرت إيران ، أول شحنة من مادة مونو 

إيثيلني غاليكول ، من إنتاج رشكة شازند 
أراك للبرتوكيماويات، من ميناء أمري أباد 
االيراني املطل ع�ىل بحر قزوين إىل ميناء 
أس�رتاخان جنوب�ي روس�يا.وقال املدير 
الع�ام مليناء أم�ري أباد محم�د عيل أصل 
س�عيدي بور يف ترصيح أوردته “فارس” 
، إن�ه “بالنظ�ر إىل توف�ر البني�ة التحتية 

البضائ�ع  لتصدي�ر  املتزاي�د  واالتج�اه 
هذا العام ، نش�هد إرس�ال جمي�ع أنواع 
البضائ�ع التجارية من بن�در أمري أباد إىل 
بلدان أخرى”.وأضاف س�عيدي: “أثمرت 
الجه�ود العلمي�ة الهادفة لدع�م اإلنتاج 
املح�يل والتس�ويق ال�دويل إىل أن يصب�ح 
أح�ادي إيثيلني جاليكول س�لعة تجارية 

وتصديرية يف البالد”.

ايران تصدر »مونو إيثيلين غاليكول« إلى روسيا

أرقام واقتصاد
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ألف دجاجة تم اتالفها  
في أربع محافظات من 

اجل السيطرة على مرض 
انفلونزا الطيور
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ماليين برميل صادرات 
العراق الى امريكا

 خالل الشهر الماضي

أعلن املجلس العاملي للذهب، عن ارتفاع احتياطيات العالم 
من الذهب، مش�ريا اىل ان العراق لم يزي�د من احتياطياته 

من الذهب منذ أيلول عام 2020.
وق�ال املجل�س يف أحدث جدول له يف ش�هر حزي�ران لعام 
2021 ؛ ان » العال�م زاد من احتياطياته من املعدن األصفر 
لتص�ل اىل 35.394 الف طنا مرتفعا بمقدار 69.4 طنا عن 

الشهر الذي سبقه«.

واض�اف ان »الزي�ادة يف احتياطي�ات الذه�ب ج�اءت من 
خمسة بنوك مركزية حيث قامت تايلند بأكرب عملية رشاء 
للذه�ب خالل الش�هر، حيث أضافت 43.5 طًنا، واش�رتت 
تركيا )13.4 طًنا( وأوزبكس�تان )8.4 طًنا( وكازاخستان 
)4.6 طًن�ا( وقرغيزس�تان )3.8 طن(، مبين�ة أن البائعني 
الوحيدين ه�م روس�يا وأملانيا، حيث انخف�ض احتياطي 
الذه�ب الرويس بمقدار 3.1 طن وج�اء البيع منه مرتبًطا 

بس�ك العمالت، كم�ا انخف�ض احتياطي الذه�ب األملاني 
بمقدار 1.3 طن، وهو أيضا مرتبطا بسك العمالت«.

واش�ار اىل ان »الع�راق حاف�ظ عىل مرتبت�ه 38 عامليا من 
أص�ل 100 دولة مدرجة بالج�دول بأكرب احتياطي للذهب 
يف العالم، ويف املرتبة الخامسة عربيا بعد كل من السعودية 
ولبنان والجزائر وليبيا«، مبينا انه »لم يشرتي الذهب منذ 
شهر أيلول من عام 2020 عندما اشرتى كمية قليلة بلغت 

ارتفاع حيازة العالم من الذهب والعراق لم َيِزْد احتياطياته منها منذ ايلول 2020

العراق األكثر تعرضا لمخاطر تراجع اإليرادات النفطية بسبب الطاقة النظيفة
 يف تقرير مخيف للع�راق وثالث دول أخرى 
منتجة للنفط كشفت رشكة أبحاث الطاقة 
ريس�تاد إنرج�ي أن اربع دول م�ن ضمنها 
تراج�ع  ملخاط�ر  تعرض�ا  االكث�ر  الع�راق 
اإلي�رادات نتيجة التح�ول للطاقة النظيفة، 
مش�رية إىل أن عام 2021 سيكون هو العام 
األخ�ري ال�ذي تقرتب في�ه رضائ�ب النفط 

والغاز العاملية من عالمة تريليون دوالر.
وقال�ت الركة يف تقرير له�ا ؛ إن »إيرادات 
ال�دول املنتج�ة للنف�ط والغاز س�تتعرض 
لصفع�ة قوية م�ع عملية تح�ّول الطاقة، 
الت�ي تفرضه�ا أزم�ة تغ�رّي املناخ، وس�ط 
تحذي�رات بمخاطر محتملة ما لم تس�ارع 
ه�ذه البلدان لتنوي�ع اقتصاداته�ا«، مبينة 
الوق�ود  ع�ىل  املعتم�دة  »االقتص�ادات  أن 
األحف�وري تمثل ما يقرب من ثلث س�كان 
العال�م، كم�ا أنه�ا مس�ؤولة ع�ن خم�س 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري«.
واضاف�ت ان »الدخ�ل الحكوم�ي العامل�ي 
املحقق من رضائ�ب النفط والغاز انخفض 

إىل أدنى مس�توى يف عدة سنوات خالل عام 
2020، ليص�ل إىل 560 ملي�ار دوالر، م�ع 
تراج�ع اإلنت�اج واألس�عار ج�رّاء تداعيات 
فريوس كورونا«، مش�رية إىل أن عام 2021 
س�يكون هو العام األخري الذي تقرتب فيه 

رضائب النف�ط والغاز العاملي�ة من عالمة 
تريليون دوالر، لتص�ل إىل حوايل 975 مليار 
دوالر، بمساعدة ارتفاع أسعار النفط، وأنه 
اعتباًرا من عام 2022، ستقترص الرضائب 
ع�ىل النط�اق املنخفض 800 ملي�ار دوالر، 

وس�رتتفع فق�ط يف أوائ�ل 2030 إىل حوايل 
900 مليار دوالر، قبل أن تبدأ يف االنخفاض 
النهائي وغري املنقط�ع إىل 580 مليار دوالر 
يف ع�ام 2040 وح�وايل 350 ملي�ار دوالر يف 
ع�ام 2050.وأش�ارت إىل أنه »م�ع تصاعد 
تحول الطاقة، قد ال يكون لدى البلدان التي 
تعتمد بش�كل كبري عىل عائ�دات الرضائب 
من صناع�ة املنبع خيار آخر س�وى تنويع 
اقتصاده�ا للحفاظ عىل ميزاني�ات الدولة، 
الفتة اىل ان »من الواضح أن هذا هو املس�ار 
املنطق�ي الذي يجب عليه�م اتباعه ، ولكن 
هناك تحديات متأصلة يف شكل عدم كفاية 
املؤسس�ات االقتصادية والقانونية والبنية 
التحتي�ة ورأس امل�ال البري«.ولفت�ت إىل 
أن »الجزائر والعراق والكويت وليبيا وكلها 
تعتمد بش�كل كبري عىل عائ�دات الرضائب 
من صناع�ة االستكش�اف واإلنتاج حصلوا 
عىل 40٪ من النات�ج املحيل اإلجمايل يف عام 
2019 ع�رب العوائ�د املحققة م�ن رضائب 

النفط والغاز«.
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صحيفة-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

من تنحية األمراء إلى قمع المعارضين

المراقب العراقي/ متابعة
هن�أ جي�ش الذب�اب اإللكرتون�ي محم�د بن 
س�لمان بالذك�رى الرابع�ة لتتويج�ه، م�ع 
خلو عه�ده م�ن أي إنج�ازات، بالتزامن مع 
مواجهته ملعارضة ش�ديدة حتى بني أمراء آل 

سعود بسبب قمعهم وسياسته املهرتئة.
وعىل مدى السنوات األربع املاضية، لم يمتنع 
محمد بن س�لمان، ع�ن أي محاولة للوصول 
إىل العرش حتى ولو كانت مثرية لالش�مئزاز. 
وقد س�عى عدد من أمراء آل سعود، بعد عبد 
العزيز آل س�عود، ليص�ل أبناؤهم إىل مقدمة 
الحك�م. مثل األمري ناي�ف واألمري »متعب بن 

عبدالله« رئيس الحرس الوطني السعودي.
ولو لم ينفذ محمد بن سلمان انقالًبا مع امللك 
الس�عودي س�لمان بن عبد العزيز، والرئيس 
األمريك�ي الس�ابق دونال�د ترام�ب، وصهر 
األخ�ري وكبري مستش�اريه جاريد كوش�نري، 
وويل عه�د أبو ظبي محمد ب�ن زايد، ملا كانت 
أمام�ه فرص�ة، إذ لم تكن لدي�ه والية العهد. 
حّول محمد بن س�لمان السعودية إىل سجن 
كبري ملنافس�يه السياس�يني وأبن�اء عمومته 
ورجال الدين والنش�طاء السياس�يني، الذين 
عربوا عن انتقاداتهم بتغريدات عرب تويرت أو 
بترصيحات، وعوقب�وا أو اختفوا قرسًيا فور 

انتقاده�م. حتى أن آل س�عود قمع�وا أولئك 
الذي�ن لم يعارضوا بش�كل أس�ايس حكم آل 
س�عود، مثل الداعية السعودي البارز سلمان 
العودة. ألنه غرد يدعو إىل إنهاء حصار قطر. 
ه�ل يمك�ن ملحم�د ب�ن س�لمان أن يحافظ 
ع�ىل حكم�ه دون دعم عدد كب�ري من األمراء 
الس�عوديني ويف ظ�ل قمعهم املتزاي�د؟ وهل 
منافسة محمد بن سلمان مع أعمامه الذين 
م�ا زالوا عىل قي�د الحياة ولديه�م الكثري من 
األبناء، املس�تمرة لها عواقب عىل املؤسس�ة 
السعودية الحاكمة وربما السعودية نفسها؟

وأدت بداية حملة االعتقال والقتل واالختفاء 
القرسي، والعقوبات الشديدة لسجناء حرية 
التعبري، ومنعهم من السفر عىل يد محمد بن 
س�لمان، إىل ظهور معارضة كثرية ومنظمة. 
وه�ذه ه�ي امل�رة األوىل يف تاريخ الس�عودية 
التي يتحد فيها العديد من األطراف ووس�ائل 
اإلع�الم داخل وخ�ارج البالد ض�د الحكومة 
الس�عودية. انتق�د املعارضون الس�عوديون 
خارج اململك�ة العربية الس�عودية، وخاصة 
الواليات املتح�دة، جرائم وسياس�ات محمد 
بن س�لمان أو حتى س�خروا منها، بينما تم 
احتج�از عائالته�م داخ�ل اململك�ة العربي�ة 

السعودية.

الزهران�ي،  عم�ر  املعارض�ة،  زعي�م  وق�ال 
ع�ىل موق�ع يوتي�وب، إن وف�دا أمريكيا دعا 
الس�عودية مؤخ�را إىل اإلفراج ع�ن ويل العهد 
الس�عودي السابق »محمد بن نايف«، وكذلك 
»أحمد بن عبد العزيز« الشقيق األصغر للملك 
سلمان، وابن وابنة »سعد الجابري«، املسؤول 
السابق يف جهاز املخابرات السعودي. التغيري 
األس�ايس يف تنظي�م املعارضة كان تأس�يس 
حزب »التجمع الوطني« يف س�بتمرب املايض، 
والذي ش�ارك فيه »يحيى عسريي«، الناشط 
واملحامي الس�عودي املقي�م يف لندن، ويتزعم 
حزب املعارضة »مضاوي الرش�يد« و«سعيد 
ب�ن ن�ارص الغام�دي« ومواطنني س�عوديني 
مقيمني يف لندن، و«عبدالله العودة« سعودي 
مقي�م بالوالي�ات املتح�دة و«عم�ر ب�ن عبد 
العزيز« املقيم يف كندا، والذي يهدف إىل حماية 
اململك�ة العربية الس�عودية من االضطرابات 
والديكتاتوري�ة الش�مولية وتمهي�د الطريق 
للديمقراطي�ة من خالل التحوالت الس�لمية. 
أظهر محمد بن س�لمان، يف مقابلته األخرية، 
أن�ه لم يحرز أي تقدم يف كس�ب دعم عائلته، 
وأن حملت�ه القمعي�ة ل�م تقي�د املعارض�ة، 

لدرجة أن الكثريين سخروا منه يف مقابلته.
لك�ن ويل العه�د يحظى بدعم بع�ض األمراء 

السعوديني، مثل »بندر بن سلطان« و«تركي 
الفيص�ل«، الذين يش�اركونه كراهيته للملك 
الس�عودي الس�ابق عبد الله. يلع�ب بندر بن 
س�لطان حالًي�ا دوًرا داعًما يف واش�نطن من 
خ�الل ابنته »ريم�ا بنت بندر بن س�لطان«، 
الس�فرية الس�عودية الحالي�ة يف واش�نطن، 
وتعتمد ريما عىل تجربة والدها الذي عمل 22 
س�نة س�فرياً للواليات املتحدة يف عهد جورج 
دبليو بوش. يتمتع بندر بن س�لطان بتاريخ 
طوي�ل من العداء للملك عب�د الله الذي أطاح 
به من منصبه س�فرياً للسعودية يف واشنطن 
للمخاب�رات  ع�ام 2005، ث�م ُع�ني رئيس�اً 
العامة ع�ام 2012، وأُقيل عام 2014 بتهمة 
دعم�ه لإلرهابيني يف س�وريا والع�راق. بندر 
بن س�لطان ه�و أح�د القالئل الذي�ن دعموا 
األمري محمد بن س�لمان علناً بعد نرش تقرير 
أمريك�ي عن ت�ورط ويل العهد الس�عودي يف 
اغتيال الصحفي الس�عودي املعارض »جمال 
خاش�قجي«. كراهي�ة ترك�ي الفيصل للملك 
عب�د الله ال تق�ل عن كراهية بن�در له، حيث 
أطاح امللك عبد الله برتكي الفيصل كسفري يف 
واش�نطن عام 2007 ليحل محله مستشاره 

»عادل الجبري«.
»خال�د الفيص�ل«، ش�قيق ترك�ي الفيص�ل 

س�لمان  املل�ك  أرس�له  ق�د  مك�ة،  وحاك�م 
للتفاوض مع تركيا بعد أن نرشت أنقرة خرب 
اغتيال خاشقجي، لكن عندما رفضوا التسرت 
عىل الجريمة، عاد متش�ائًما وخايل الوفاض. 
»عبد العزيز الفيصل«، نجل »تركي الفيصل« 
وزير الزراعة الس�عودي، القى الثناء من ابن 
س�لمان، ألنه كان مس�ؤوالً عن اس�تضافة 
الس�عودية ملس�ابقات دولية، والت�ي أنفقت 
حوايل 1.5 مليار دوالر لتلميع الصورة السلبية 
عن بن سلمان يف الرأي العام من خالل إقامة 
أحداث رياضي�ة مهمة يف الس�عودية. تركي 
فيصل هو أيضا أول فرد من عائلة آل س�عود 
يلتق�ي بمس�ؤولني إرسائيليني ع�ىل هامش 
مؤتمر »األم�ن والتعاون يف أوروبا«، كما قال 
يف مؤتم�ر صحفي بعد ترسيب أنباء عن لقاء 
رسي ب�ني رئيس الوزراء اإلرسائييل »بنيامني 

نتنياهو« وويل العهد السعودي يف نيوم.
ونتيج�ة لذلك، تب�دو األزم�ات والتحديات يف 
الس�عودية مقدمة ل�رصاع طويل ومرير بني 
ويل العهد الس�عودي وخصومه، ومن املتوقع 
أن يش�كك األم�راء الس�عوديون يف رشعي�ة 
محمد بن سلمان بعد وفاة امللك سلمان، ألنه 
اآلن يت�م تقوي�ض رشعيته من قبل س�لطة 

والده.

المراقب العراقي/ متابعة
تمكن�ت الرشطة الجزائرية من اإلطاحة بش�بكة 
مخدرات دولية، وحجز كمية هائلة من »حشيشة 
الكيف« و«الكوكايني«، إث�ر عملية نوعية نفذتها 
مصال�ح األم�ن يف إقلي�م والي�ة وه�ران ش�مال 
غرب�ي الب�الد. وقالت مص�ادر مطلع�ة لصحيفة 
»النه�ار أونالي�ن« إن مصالح األم�ن التابعة ألمن 
والي�ة وه�ران، تمكنت من وضع اليد عىل ش�بكة 
دولية تنش�ط يف مج�ال تهريب »الكي�ف املعالج« 
واملخدرات الصلبة. وأوضحت املصادر أن الش�بكة 

تتك�ون م�ن 4 أف�راد ت�م توقيفهم، فيم�ا ال يزال 
التحقي�ق معه�م جاري�ا. وق�د حج�زت مصالح 
أمن وه�ران يف ه�ذه العملية قراب�ة 300 كغ من 
»حشيش�ة الكي�ف املعال�ج«، إىل جان�ب أكثر من 
كيلوغ�رام واح�د من م�ادة »الكوكاي�ني الخام«. 
ويعكف املحقق�ون العاملون يف هذه القضية عىل 
معرف�ة مصدر تل�ك املحج�وزات والوجه�ة التي 
كانت س�تتخذها.  وتحوم ش�كوك لدى املحققني 
ح�ول وجود كمي�ات أخرى من املخ�درات ال تزال 

مخبأة يف مناطق أخرى.

المراقب العراقي/ متابعة...
اش�اد املعارض البحريني راش�د الراش�د بش�خصية االمام الخميني )رض( 
وعّد ثقافة املقاومة مرشوعاً ضخماً يف حياة األمة وهو من املنجزات الكربى 

لالنتصار العظيم الذي حققه اإلمام الراحل.
وقال الراشد: »لقد كانت معظم بالدنا اإلسالمية تعيش أوضاعاً أقل ما يقال 
فيها أنها مأساوية ومزرية حيث كانت الشعوب اإلسالمية تعيش تحت واقع 
الهيمنة والس�يطرة والنفوذ للقوى اإلس�تكبارية وأدواته�ا يف معظم البلدان 
خاصة بعد تقسيم العالم إىل مناطق نفوذ وسيطرة بعد نهاية الحرب العاملية 
الثانية يف العام 1٩45م. أدت نتائج الحرب العاملية الثانية إىل قيام واقع جديد 
يف العالم أتسم باستسالم معظم البلدان سيما اإلسالمية منها للواقع الجديد 

الذي أفرزته نتائج الحرب العاملية الثانية«.
وتابع: »عاشت شعوب العالم اإلسالمي عصوراً مظلمة من الظلم واالضطهاد 
وكان�ت من أحل�ك التخل�ف واالنحط�اط والتأخر يف ش�تى امليادي�ن بعد إن 
كانت األمة تتمتع بالريادة واملنعة يف ش�تى ميادي�ن الحياة والعلم واملعرفة. 
وسادت روح الهزيمة وأصبح اإلستسالم البائس للقوى املهيمنة أمراً واقعاً. 
وس�ادت يف األمة روح الهزيمة وسيطرت يف النفوس حاالت اإلحباط واليأس 
من القدرة عىل التغيري واإلحس�اس املر بالعجز واإلعاقة الش�املة والقناعة 

املطلقة بعدم القدرة عىل التغيري أو الدفاع عن الكرامة واملقّدسات«.

معارض بحريني: ثقافة 
المقاومة من المنجزات الكبرى 

لإلمام الخميني

الهند تنوي تخفيف قواعد 
العزل العام الخاص بكورونا

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت الهند، تسجيل 114460 إصابة جديدة بكورونا، وهو أقل عدد يف 
ش�هرين، وزيادة عدد الوفيات بمقدار 2677 بينما استعدت مناطق يف 

البالد لتخفيف قيود التنقل التي فرضت ملكافحة الجائحة.
ول�دى الهن�د ثاني أعىل ع�دد إصابات بكورون�ا يف العالم بع�د الواليات 
املتح�دة، إذ تظهر بيانات وزارة الصح�ة أن العدد اإلجمايل وصل إىل 28 

مليونا و800 ألف حالة يف حني بلغ إجمايل الوفيات 34675٩ حالة.
ول�م تنحرس بعد موجة ثاني�ة من املرض اجتاح�ت املناطق الريفية يف 
البالد لك�ن العاصمة نيودلهي ومدنا أخرى تعمل عىل الس�ماح للمزيد 
من األعمال والرشكات بالعودة لنشاطها وتخفيف قيود التنقل اعتبارا 

من غد االثنني.
وتعتزم والية مهاراشرتا يف غرب البالد، وهي أغني واليات الهند وعانت 
من أعىل عدد إصابات يف املوجة الثانية، البدء هذا األس�بوع عىل مراحل 

يف تخفيف إجراءات عزل عام صارمة فرضت يف نيسان.

المراقب العراقي/ متابعة...
دانت دمش�ق دخ�ول وفد هولن�دي وآخر 
فرن�ي إىل األرايض الس�ورية ووصفت�ه 
بأنه »انتهاك فاضح« للسيادة، كما دانت 
»إح�داث تركي�ا أمان�ة للس�جل املدني يف 

إدلب«.
وقال مص�در رس�مي يف وزارة الخارجية 
الس�ورية إن دخول وفدي البلدين »بشكل 
غري رشعي بالتواطؤ مع ميليشيات قسد، 
يش�كل انتهاكا فاضح�ا للقان�ون الدويل 

واعتداء سافرا عىل سيادة سوريا«.
وكان وف�د هولن�دي دخ�ل ي�وم الس�بت 
األرايض الس�ورية بحماي�ة أمني�ة قادما 
م�ن إقلي�م كردس�تان الع�راق، ووص�ل 
مدينة القامش�يل بهدف تس�لم امرأة و3 

أطفال م�ن ذوي عنارص تنظيم »داعش« 
الذاتي�ة  اإلدارة  ل�دى  محتجزي�ن  كان�وا 
لش�مال ورشق س�وريا. من جه�ة أخرى 
ق�ال املصدر إن دمش�ق تدين »قيام تركيا 
بإح�داث أمان�ة عام�ة للس�جل املدني يف 

مناطق سيطرة اإلرهابيني بإدلب وسحب 
البطاق�ة الش�خصية والعائلية الس�ورية 

واستبدالها ببطاقات تركية«.
ووص�ف املص�در ذل�ك بأنه »يمث�ل ذروة 

سياسة الترتيك« التي تنتهجها أنقرة.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت اللجن�ة الوطني�ة لالنتخاب�ات األح�د، أن 
حزبني معارضني يف إقليم أرض الصومال املنش�ق 
يف الصومال، فازا بأغلبية املقاعد يف أول انتخابات 

برملانية يجريها اإلقليم منذ 16 عاما.
وقال�ت اللجن�ة إن حزب أرض الصوم�ال الوطني 
الذي يطلق عليه اسم »وداني« فاز بعدد 31 مقعدا 
م�ن مقاع�د الربملان وعدده�ا 82 مقع�دا يف حني 

حصل حزب »العدالة والرفاه« عىل 21 مقعدا، أما 
حزب »الوح�دة والتنمية« الحاكم فحصل عىل 30 

مقعدا.
وكانت االنتخابات تعطلت ملدة 10 س�نوات بسبب 
ن�زاع ب�ني األح�زاب الثالثة ع�ىل تش�كيل اللجنة 
الوطنية لالنتخابات وتمت تس�وية هذا الخالف يف 

اآلونة األخرية.
وقال حزب�ا املعارضة يف بيان مش�رتك »يف أعقاب 

اإلعالن عن نتائج االنتخابات أعلنا تحالفا سياسيا 
لتحدي�د رئيس برملان أرض الصومال«، وذلك فيما 
يش�ري إىل أن الحزبني سيتفقان عىل مرشح موحد 

لرئاسة املجلس.
وأكد الحزبان اللذان فازا معا أيضا بأغلبية مقاعد 
االنتخاب�ات البلدي�ة إنهما يهدف�ان إىل التعاون يف 
املجال�س املحلية يف مختلف أنحاء اإلقليم واختيار 

رؤساء البلديات.

دمشق تدين دخول وفدين أجنبيين إلى شمال سوريا وتعتبره »انتهاكًا فاضحًا«

في أول انتخابات منذ 16 عاما.. المعارضة بأرض الصومال تحقق فوزًا كاسحًا

فايننشال تايمز: عاصمة السيسي اإلدارية تكشف 
عن تغول الجيش في اقتصاد البالد

لوموند: األحداث األخيرة حشدت جياًل جديًدا من الفلسطينيين

اإلطاحة بشبكة مخدرات دولية في الجزائر

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
نرشت صحيفة “فايننش�ال تايم�ز” تقريرا 
ملراس�لها أندرو إنغالند عن عاصمة الرئيس 
امل�رصي عب�د الفت�اح الس�يايس: “عاصمة 
جديدة يف الصحراء املرصية: نموذج السيي 
العس�كري لالقتص�اد”. وقال في�ه إن زيادة 
دور الجي�ش امل�رصي يف القط�اع الخ�اص 
ويجعله�م  األجان�ب  املس�تثمرين  يخي�ف 
مرتددي�ن كم�ا يق�ول النق�اد. وأض�اف أن 
الس�يي ال ي�رتدد ع�ن الوع�ود الكب�رية يف 
تعهدات�ه إلحياء أكرب دولة عربية ولكنه قدم 
يف آذار/ م�ارس خطابا جريئا حتى باملعايري 
املرصية. ففي حديث له بمناس�بة عسكرية 
قال إن افتت�اح »العاصمة اإلدارية الجديدة« 

التي تغطي مس�احة تعدل مس�احة جزيرة 
جدي�دة”.  دول�ة  “والدة  تمث�ل  س�نغافورة 
ويقول إنغالند إن كالم الرئيس سيكون محل 
امتحان وبشكل قريب. ففي بداية شهر آب/ 
أغسطس سيبدأ عمال الخدمة املدنية برحلة 
طولها 45 كيلومرتا إىل العاصمة الجديدة من 
مباني الوزارات الحالي�ة يف القاهرة. ويقوم 
عم�ال اإلنش�اءات بوض�ع الرت�وش األخرية 
عىل مبان�ي القطاع الحكوم�ي الذي كلف 3 
ملي�ارات دوالر، والتي يخط�ط أن يعمل فيه 
55.000 موظ�ف يف 30 وزارة ضخم�ة. ويف 
النهاي�ة تهدف الخط�ط التطويرية الخاصة 
إىل جانب مشاريع الجيش أن يتوفر يف املدينة 

سكن ل�6.5 مليون نسمة باملدينة الجديدة.

المراقب العراقي/ متابعة ...
يف ربورت�اج له�ا نرشت�ه ع�ىل موقعه�ا، قال�ت 
صحيفة “لوموند” الفرنس�ية إن األحداث األخرية 
يف األرايض الفلس�طينية املحتل�ة تحولت إىل قضية 
مش�رتكة، حش�دت جياًل جديًدا من الفلسطينيني 
يف الق�دس والضفة الغربية وغزة ويف املدن العربية 

اإلرسائيلية.
انتصار الفقراء أو دعوة للتاريخ أو عاصفة جيدة، 
ه�ي تس�ميات ضمن أخ�رى قال�ت “لوموند” إنه 
يمكن ألي ش�خص أن يطلقه�ا عىل أحداث مايو/
أيار كما يحلو له، لكن ش�يًئا جديًدا هز فلس�طني 
بالفعل. فمنذ األيام األوىل من الشهر، مهدت أعمال 
الشغب يف القدس الطريق لشن حرب يف ال�10 من 
الش�هر نفسه يف غزة وأسفرت عن استشهاد 254 
فلس�طينيا و12 إرسائيلي�ا. وأدى ه�ذا الرصاع إىل 

تأجيج العنف عىل نطاق غري مس�بوق بني اليهود 
والعرب يف املدن املختلطة يف إرسائيل.

وال يوجد يشء “طبيعي” يف األرض املقدسة تضيف 
“لوموند”، لكن يف الحياة اليومية املليئة باالنزعاج 
الدائ�م، تزايد التنم�ر الذي تمارس�ه الرشطة عىل 
الفلس�طينيني يف القدس املحتلة، بما يف ذلك حظر 
الوصول إىل األماكن املقدسة، وعوائق مرورية عند 
ب�اب العامود، وإخالء حي الش�يخ ج�راح لصالح 

املستوطنني، يف إهانة لكرامة الفلسطينيني.
تجىل الغضب املتعدد للشعب الفلسطيني يف قضية 
مش�رتكة فوجئ املجتمع الدويل الذي سئم الرصاع 
اإلرسائي�يل الفلس�طيني بع�ودة ظهورها. وخالل 
هذه األح�داث، تحدث املتظاهرون الش�باب فقط 
إىل أنفس�هم وإىل الرأي الع�ام العاملي مبارشة عىل 

الشبكات االجتماعية.

االثنين 7 حزيران 2021 العدد 2604 السنة الحادية عشرة

السجل الدموي السعودي بعد أربعة أعوام 
من تتويج ابن سلمان

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت وس�ائل إعالم س�ويرسية بأن س�لطات 
البالد س�تغلق املجال الجوي فوق مدينة جنيف 
بالتزام�ن مع عقد لق�اء القمة بني الرئيس�ني 
الرويس فالديمري بوتني واألمريكي جو بايدن يف 

16 حزيران الحايل.
الهيئ�ة  أن   NZZ am Sonntag موق�ع  وأك�د 
 )BAZL( الفدرالية السويرسية للطريان املدني
تعم�ل حاليا ع�ىل تفاصيل خطة إغ�الق أجواء 
جنيف خ�الل القمة بالتعاون مع س�الح الجو 

وغريه من الجهات املختصة.
وأش�ار املوق�ع إىل أن املس�ؤولني تمكن�وا م�ن 

تنس�يق اإلج�راءات يف ه�ذا الش�أن ويقارنون 
ه�ذا الوضع مع اإلغالق الجوي املفروض خالل 

أعمال املنتدى االقتصادي العاملي يف دافوس.

سماء سويسرا »مغلقة« خالل قمة 
بوتين وبايدن



فج�اءة وعىل حني غرة يتغري الخطاب الس�يايس يف العراق والحديث 
عن حل الحش�د الش�عبي وعىل كافة الصعد فالذي زمجر وطبل قبل 
ايام وبعد حادثة اعتقال القائد مصلح والتصعيد الذي رافق الحادثة 
م�ن قب�ل املتزلف�ني  واملتس�لقني واملتصيدي�ن يف املاء العك�ر من ان 
هذه املؤسس�ة تش�كل تهديد لبنية الدولة العراقية وان وجوهم بات 
يش�كل الخطر االكرب وعليه يجب ان يت�م حلها حتى لو اضطر االمر 
اىل التلويح باس�تخدام القوة واالستعانة باالخر كما حصل بترصيح 
السيد وزير الدفاع والذي اعلنه جهار نهارا وقد انساق مع ترصيحه 
الكث�ري  نج�د انهم قد انخرط�وا يف مرشوع جديد ه�و عملية اضفاء 
الرشعية الوطنية عىل هذه املؤسسة وكأنها ولدت فاقدة لهذه السمة 
وهنا البد من التذكري من ان الحش�د مؤسس�ة رشعية وطنية تستند 

اىل مرجعيتني.
االوىل املرجعية الدينية والتي بموجبها تأسس.

والثاني�ة هي املرجعي�ة القانونية والتي وضعت ابناء الحش�د ضمن 
اط�ار قانوني ش�أنهم يف ذلك ش�أن جمي�ع أبناء مؤسس�ات الدولة 
العراقية ولو فرضنا اننا لم نكن نملك هذين الخصلتني او املرجعيتني 
اال يكفي بدماء ابناءه والتي روت كل سهول العراق وجباله ووديانه 
واختلط دماء ابناءه مع مياه دجلة والفرات كافية الضفاء الرشعيه 
الوطني�ة عىل وج�ود هذه املؤسس�ة ان املزاي�دات التي س�معنا بها 
ويحتاج اىل الوقوف عن�د هذين الحدثني ويحتاج اىل املزيد من التأمل 

ويجب أن نلخص االمور بعدة نقاط.
١- ملاذا تم االس�تهداف وبهذه الطريقة وهذه الكيفية وملاذا تراجعت 

الحكومة بعد ذلك.
٢- ماه�ي االس�باب الت�ي تدفع صناع الق�رار يف مؤسس�ات الدولة 
او خارجه�ا للزج بالقوات االمنية والحش�د يف مواجهات عس�كرية 

مبارشة ومن املستفيد .
٣- كركوك دياىل ص�اح الدين الطارمية جرف النرص ومايحصل بها 
او ال بتظافر الجهود من اجل وضع حد لهذه املهزلة بحيث التستطيع 

الدولة مواجهة مجاميع منفلته تسبب الرعب البناء تلك املناطق.
٤- التدخل الرتكي واطاق يد القوات الرتكية يف ش�مال العراق وقطع 
املياه بهذا الش�كل الس�افر وصمت الحكومة يدلل عىل ضعف الدولة 

العراقية وانها من اضعف الحكومات التي مرت عىل العراق.
٥- عىل الحكومة ان تلتزم بما جاءت من أجله وهو اجراء االنتخابات 
املبكره ليس اال وان ما تقوم به االن هو عملية استفزازية يضع البلد 

عىل كف عفريت .
وهنا البد لنا ان نلخص االمر يف عىل النحو التايل .

لق�د ق�ال الش�هيد القائد اب�و مهدي املهن�دس رض يف اح�د لقاءات 
موصيا كل املس�ؤولني بالدولة العراقية بقولته املشهورة : التواجهوا  
الحش�د بل وجهوه. كلمة كبرية ذات مدل�والت عميقة تحتاج اىل من 
يفهم ويفكك رموز هذه الرسالة والتي تعني ان ابناء الحشد طاقات 
كب�رية لخدم�ة العراق يف الح�رب والس�لم يف الرساء وال�راء ال ان 
يستعدى  وا محاولة شيطنته ويتحول اىل خصم علينا االستفادة من 
هذه االمكانيات وتوضيفها بالش�كل الصحيح لخدمة العراق ولبناء 

دولة املؤسسات. 
))التحتق�روا االفعى النها بدون قرون لربما يأتى اليوم الذي تتحول 
في�ه اىل تنني.(( خاص�ة القول  كيف اذا كان هو تنني اصا ولكنه يف 
حالة من االس�رتخاء االن نس�أل الله ان يحفظ العراق ارضا وسماء 

وماءا من شذاذ اآلفاق والذين يريدون بنا كيدا.

الحشد بني مرجعيتني
لما رأوا بأسنا قالوا آمنا

د. عائد الهاللي  
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بقلم/شارل ابي نادر
ًا ما قال�ه قائد حركة  كان الفًت�ا ومعربرّ
»أنصار الله« السيد عبد امللك بدر الدين 
الحوث�ي، ع�ن أهمي�ة دور وموقع كل 
من املقاومة الفلسطينية واللبنانية يف 
إعاق�ة العدو »اإلرسائي�ي« من التمدد 
والتوس�ع أكثر، خاصة يف ما أشار إليه 
حول تأث�ر الواقع العربي باإلخفاقات، 
وع�دم تلقف�ه بايجابي�ة دور هات�ني 
املقاومت�ني، كنم�اذج ناجحة، صمدت 
وواجه�ت الع�دو يف بداي�ات اعتداءاته 

وتمدده واحتاله.
هذا فيما خص دور وموقف املقاومتني 
كنقطت�ي  واللبناني�ة  الفلس�طينية 
ارتكاز أساسيتني يف مواجهة ومقاومة 
الع�دو االرسائيي. ولكن م�ا لم يذكره  
الس�يد عبد املل�ك الحوث�ي، والذي عىل 
التاري�خ حكًم�ا أن يذكره، ه�و كل ما 
أبن�اء  وموق�ف  دور  بأهمي�ة  يتعل�ق 
اليمن، أوال يف الصمود والثبات أكثر من 
ست سنوات بمواجهة تحالف العدوان، 
وثانًيا، وقد يكون ه�ذا هو األهم، دور 
اليم�ن كنقط�ة ارت�كاز اس�رتاتيجية، 
عرقلت كل مشاريع االنهزام والتطبيع 
التي راهنت عليها »ارسائيل« والواليات 
حاول�ت  والت�ي  األمريكي�ة،  املتح�دة 
تنفيذها بأياٍد عربية خليجية، كان من 

املفرتض أن تكون شقيقة وصديقة.
يمكن القول إن اليم�ن لعب هذا الدور 
التاريخي، بعد أن وقف - جيشاً ولجانا 
ش�عبية ووحدات أنصار الل�ه - بوجه 
تحالف واسع من دول قادرة ومتمكنة، 
مالًيا وعسكرًيا واعامًيا وديبلوماسًيا. 
وفيم�ا كان هدف ه�ذا التحال�ف أبعد 
من الداخ�ل اليمني لناحية السياس�ة 
واملعارضة واإلص�اح، وأبعد من هدف 
إعادة رشعية ضائع�ة فقدت وجودها 
وحيثيته�ا ومرشوعيته�ا، تمثل هدفه 
يف الحقيق�ة، بانت�زاع فك�ر ومنهجية 
وق�رار املقاومة بوج�ه محور التطبيع 

واالنهزام.  
لقد اختار العدوان، ومن يدعمه، اليمن 
كنقط�ة اس�تهداف وع�دوان، بس�بب 
موقع�ه الحيوي اإلس�رتاتيجي، والذي 
يشكل جغرافًيا نقطة الربط والتواصل 
ب�ني االمتداد الحي�وي البح�ري إليران 
كقائ�دة ملح�ور املقاوم�ة م�ن جه�ة، 
وب�ني مي�دان املواجه�ة الحقيقي ضد 

»ارسائيل«، انطاًقا من سواحل اليمن 
الجنوبية مروًرا بب�اب املندب وبالبحر 
األحم�ر، وامت�داًدا إىل لبن�ان وغزة من 
جه�ة أخ�رى. ويف الوق�ت ال�ذي كان 
مطلوباً فيه من اليمن أن يكون نموذًجا 
للطرف املقاوم الضعيف، وأن يستسلم 
وينهار أمام موجة االرتهان والتطبيع، 
فيش�كل بذلك نموذج االنهيار، ويلحق 
به أطراف مح�ور املقاوم�ة اآلخرون، 
يف لبنان ويف غ�زة وغريها، فاجأ اليمن 
الجمي�ع، يف اإلقلي�م ويف العالم، بثباته 
وبصم�وده، ف�كان عىل عك�س ما أراد 
الع�دوان وداعم�وه، نموذًج�ا فريًدا يف 

الثبات والقوة واملقاومة.
لق�د ش�كل أبن�اء اليم�ن بتماس�كهم 
يف املعرك�ة والقت�ال، وبثباته�م أم�ام 
موج�ات العصف والقص�ف والحصار 
والدم�ار، عق�دة املي�دان واملواجهات، 
ففرضوا موقًفا تاريخًيا، عىل عكس ما 
أراد تحالف الع�دوان وداعموه، وكانوا 
مثال النم�وذج الغريب الذي اس�تطاع 
ف�رض املعادالت اإلس�رتاتيجية، والتي 
لم يكن أحد يف اإلقلي�م والعالم يتصور 

أنهم قادرون عىل فرضها.
من يتاب�ع وبص�دق وموضوعي�ة، ما 
توصل�ت اىل امتاك�ه وح�دات الجيش 

اليمن�ي م�ن ق�درات نوعية وأس�لحة 
يف  أن  حكًم�ا  س�يعترب  اس�رتاتيجية، 
األم�ر معجزة وأمرا فوق الطبيعة، بأن 
تق�وم تلك الوح�دات املح�ارصة والتي 
كان�ت وما زالت وخال س�ت س�نوات 
العت�داءات  يوم�ي  بش�كل  تتع�رض 
جوي�ة  وصاروخية مرك�زة، يف تجاوز 
القدرة العادية للتصني�ع، وتتوصل إىل 
ما توصل�ت إليه من امت�اك صورايخ 
ومس�ريات، أصابت مقتًا من العدوان 
يف عمقه اإلس�رتاتيجي، وعىل مسافات 
قارب�ت آالف الكيلوم�رتات، وتجاوزت 
عربه�ا أكثر منظوم�ات الدفاع الجوي 
واضع�ة  وفعالي�ة،  تط�وًرا  العلمي�ة 
العدوان وداعميه أم�ام امكانية كبرية 
لعزل منش�آته الحيوية، والتي تش�كل 
عماد اقتص�اده وتوازنه املايل والقومي 

والسيايس.
لق�د قاتلت وح�دات الجي�ش واللجان 
وأنص�ار الل�ه بوجه جحاف�ل املرتزقة 
وقوى تحال�ف العدوان املدعومة بأكثر 
األسلحة تطوًرا، قتال الند للند، وكانت 
له�ا بداية يف املرصاد، دفاًعا مس�تميًتا 
عن العاصمة صنعاء وعن الحدود وعن 
الس�احل الغربي وتحديًدا عن الحديدة 
ومحيطه�ا، لتنتق�ل ثاني�ة اىل وضعية 

الهجوم وتطوير حركتها امليدانية نحو 
تحرير أغلب املناط�ق التي كانت تحت 
س�يطرة الع�دوان ومرتزقت�ه، ورغ�م 
الضغ�وط والحصار والدم�ار، انتقلت 
وحدات الجيش واللج�ان وأنصار الله، 
من موق�ع املُس�تهدف ال�ذي تهاجمه 
ق�وى اقليمية ودولية، إىل املهاجم الذي 
أصبح هو يستهدف عمق هذه القوى، 
ويف�رض عليها معادلة ال�ردع وتوازن 
الرعب والق�وة، ولينتق�ل بالتحديد إىل 
الهجوم داخل العمق السعودي، مهدًدا 

مدًنا ومناطق بأكملها.
بالنهاية، س�وف تتكش�ف أكثر وأكثر 
ويوًم�ا بع�د ي�وم، أهمية وحساس�ية 
الدور الذي لعبه أبناء اليمن - من خال 
صمودهم بمواجهة العدوان - يف إعاقة 
مرشوع واسع، كان يتحر للمنطقة 
وللعرب، وبالتحديد للدول التي ما زالت 
تحمل يف فكرها ويف عملها ويف موقفها، 
ذخ�رًا م�ن روح العنف�وان واملقاوم�ة 
واملواجهة، فكان اليمن الصامد يف ذلك، 
عماد ون�واة مح�ور املقاوم�ة، والذي 
فرض بفضل تضحيات ش�هدائه وقوة 
مقاتليه وحكمة قادته، موقًعا حصيًنا 
له�ذا املح�ور، ال يمك�ن ألي�ة ق�وة ان 

تتجاوزه أو تقفز فوق دوره وموقفه.

بقلم /د. مصطفى يوسف اللداوي
توقفت الغارات الجوية، وعادت الطائرات الحربية 
وس�كتت  العس�كرية،  قواعده�ا  إىل  اإلرسائيلي�ة 
فوهات املدافع، ونكست الدبابات مدافعها وسكنت 
مهاجعها، وتفرقت الحش�ود العس�كرية الضخمة 
ح الجن�ود االحتياط  املتاخم�ة لقط�اع غ�زة، ورُسِّ
الذين تم اس�تدعاؤهم، ومنحت قيادة أركان جيش 
الع�دو جنوده�ا وضباطه�ا اجازاته�م النظامية، 
ولم تعد أج�واء الحرب قائمة، وال قعقعة الس�اح 
مس�موعة، بع�د أن أنه�ى جي�ش الع�دو عملياته 
املبان�ي والتجمع�ات،  العس�كرية الهوج�اء ض�د 
واملس�اكن واملعامل والش�وراع والطرق�ات، وألحق 
بها وبالبنية التحتية للقطاع أرضاراً كبريًة، عدا عن 
مئات الشهداء والجرحى وجلهم من املدنيني، الذين 
س�قطوا جراء القص�ف األهوج املجن�ون، الباحث 
عبثاً عن هدٍف عس�كري، واملتعط�ش رساباً لنرٍص 

بعيٍد وحسٍم مستحيٍل.
لكن ه�ذه املظاه�ر الش�كلية التي نراه�ا مظاهٌر 
زائف�ة، وتل�ك األخبار الت�ي تنقلها وس�ائل اإلعام 
اإلرسائيلية أخباٌر كاذبة وصوٌر مخادعة، ال تمت إىل 
الحقيقة بصلة، وال تعرب عن الواقع بصدٍق، ولعلهم 
يريدون منها توجيه رسائل وحرف األنظار، وخداع 
املقاومة وإيهامها باله�دوء ومفاجئتها، فالعدوان 
اإلرسائي�ي عىل قطاع غزة خصوصاً وعىل الش�عب 
الفلسطيني يف أرضه ووطنه عموماً لم يتوقف، وال 
أراه ق�د يتوقف إال ب�زوال االحتال وتفكيك الكيان، 
فعهدن�ا ب�ه أن�ه ال يتوقف ع�ن الح�رب والعدوان، 
وال يك�ف عن القتل واالعتق�ال، وال يجمد املصادرة 
وال االس�تيطان، وإنما ينتقل م�ن مرحلٍة إىل أخرى، 
ويس�تبدل س�احاً بآخ�ر وأداًة بأخ�رى تتناس�ب 
واملرحل�ة وتتف�ق م�ع الظ�رف، أو يؤج�ل انتظاراً 

لفرصٍة أو تحيناً لظرٍف.
حالة الط�وارئ اإلرسائيلية لم تنتِه، وإن تغريت من 
الجهوزي�ة العس�كرية إىل املب�ارشة األمنية، فقوات 
االحتال اإلرسائيي ال تنفك تواصل عملياتها األمنية 
يف قطاع غزة، وتكثف من جهودها الخاصة، وتفعل 
خاياه�ا النائم�ة والنش�طة، وطائراتها املس�رية، 
الحديثة واملتطورة، ال تتوقف عن الطريان يف س�ماء 
القطاع عىل ارتفاعاٍت مختلفة، وهي طائرات رصٍد 

واستطاع، وطائراٌت حربيٌة مقاتلة.
األوىل منه�ا م�زودة بكام�رياٍت دقيقٍة وحساس�ٍة، 
ق�ادرة ع�ىل التق�اط الص�ور وجم�ع املعلوم�ات، 
وتس�جيل األص�وات ومعالج�ة البيان�ات والتحقق 
م�ن النتائ�ج، وضب�ط األه�داف ومراجع�ة املواقع 

واالحداثيات، وماحقة الش�خصيات وتحديد مكان 
وجوده�م، حي�ث أنها ترتب�ط بحواس�يب ضخمة 
ع�ىل األرض، تق�وم بتس�ريها وتوجيهه�ا، وتمدها 
باملعلوم�ات املطلوب�ة، وتتلقى منه�ا البيانات التي 
جمعته�ا، وتلك الت�ي حصلته عليها م�ن قواعدها 

املنترشة ومراكزها العاملة عىل األرض.
 أم�ا الثاني�ة املجه�زة للعملي�ات الخاص�ة، فه�ي 
تس�تطيع القيام بمهاٍم عسكريٍة، كأعمال القصف 
واالغتي�ال، وتدم�ري نق�اط أمني�ة مح�ددة، تخىش 
األجه�زة األمني�ة اإلرسائيلية من اكتش�افها، حيث 
أنه�ا تس�تطيع أن تحم�ل صواريخ دقيق�ة وقنابل 
موجه�ة، يمكن التحكم يف مس�اراتها بدق�ٍة عاليٍة، 
كم�ا أن بعضها ق�ادر عىل الطريان ع�ىل ارتفاعاٍت 

منخفضة جداً قريباً من األهداف املقصودة.
تدرك س�لطات االحت�ال اإلرسائيي أن جيش�ها قد 
فشل يف رضب املقاومة الفلسطينية، وتفكيك بناها 
ورضب مقراتها، ولم يتمكن من قصف واستهداف 
أنفاقه�ا أو جمع س�احها، وقد اس�تنفذ عىل مدى 
أح�د عرش يوماً من القص�ف العنيف واملتوايل، كافة 
األهداف التي حدده�ا للقصف، وصنفها ضمن بنك 
معلوماته أنها مواقع حساسة وخطرية، ولكن تبني 
ل�ه أنه ل�م يصب أٍي منه�ا، وأن ما قصف�ه ودمره، 
لي�س إىل بيوتاً ومس�اكن، ومق�راٍت مدنية ومعامل 
ومصانع وش�وارع وطرقات، بينم�ا بقيت األنفاق 
عىل حاله�ا، وحافظ�ت الصواريخ ع�ىل منصاتها، 
وظه�ر بع�د انته�اء العملي�ات الحربي�ة رجاله�ا، 
وتب�ني أن خطة اس�تهداف مرتو حم�اس قد باءت 
بالفش�ل، ولم تحقق األهداف املرجوة منها، رغم أن 
ل قادته أنفسهم  جيشهم قد تدرب عليها كثرياً، وأَمَّ

بتدمريه كث�رياً، ولكن النتيجة كانت عكس ما كانوا 
يتوقعون، وأسوأ مما كانوا يظنون.

يريد العدو اإلرسائيي أن يعوض خسارته، وأن يرمم 
صفوف جيشه، وأن يعيد الثقة إىل مستوطنيه، فقد 
ك�وت املقاومة وعي�ه، وألحقت به هزيم�ًة جديدًة، 
وأصابته فضيحة منكرٌة، قد تكون هذه املرة أوضح 
من س�ابقاتها، وأكثر عمقاً وأشد أثراً من مثياتها، 
لهذا فهو يتطلع إىل مواصل�ة عملياته ضد املقاومة 
الفلس�طينية لك�ن من الجان�ب األمن�ي، الذي يرى 
نفسه فيه قوياً ومتفوقاً، وقادراً عىل تحقيق الكثري 
م�ن املكاس�ب، وتس�جيل العديد من نق�اط الفوز، 
وذلك بالنظر إىل إمكانياته وقدراته، وأدواته الحديثة 
ووس�ائله املتطورة، فض�ًا عن أن�ه ال يتكلف فيها 
برشي�ًا، وال يعرض حياة جنوده للخطر، كونها تدار 

اليكرتونياً من مراكز اإلدارة والتحكم.
والع�دو ال يخف�ي أهداف�ه وال ينك�ر محاوالته، وال 
ي�رتدد يف التخطيط له�ا وتنفيذها، وله�ذا فإن عىل 
الش�عب الفلس�طيني ومقاومته أن يدركوا املرامي 
اإلرسائيلي�ة، وأن يحتاطوا م�ن محاوالتهم الخبيثة 
املس�تمرة، ف�ا يعطون�ه الفرص�ة ليع�وض بعضاً 
مم�ا فات�ه، وال يغفلون عن أس�لحتهم قلياً فيميل 
عليهم ميل�ًة واحدة، وحتى يصدوه ويفش�لوه فإن 
عليهم أن يحصنوا أنفسهم ومقاومتهم، وأن يحموا 
صفوفهم ومجتمعهم، وأال يفقدوا أمنياً ما حققوه 
عس�كرياً يف الحرب وامليدان، فالع�دو لن يرتكهم يف 
حالهم، ولن يتخىل ع�ن محاولة اخرتاقهم، رغم أن 
هاجس عملية »حد الس�يف« الفاشلة يف خانيونس 
تاحقه وتطارده، ويخ�ىش أن يمنى بهزيمٍة مثلها، 

أو تصيبه فضيحة أسوأ منها.

بقلم/حسام عبد الكريم
ويف فورة الحماسة الشعبية للثورة 
يف  التش�كيك  يمك�ن  ال  وقائده�ا، 
أو  واألرق�ام  النتيج�ة  مصداقي�ة 
نزاهتهم�ا، نظ�راً إىل أن الث�وار لم 
يكونوا مسيطرين إدارياً وتنظيمياً 
عىل البلد يف تل�ك الفرتة املضطربة، 

ولم يكن التزوير ممكناً.
نظ�ام  أن  م�ن  الرغ�م  وع�ىل 
الجمهوري�ة اإلس�امية يقوم عىل 
مبدأ »والية الفقيه«، فإن الدستور 
اإليراني ربط بش�كٍل م�ا بني »الويلرّ 
الفقي�ه« وإرادة الن�اس من خال 
آلية اختياره، ع�رب »مجلس خرباء 
القي�ادة« الذي يعد هيئ�ة منتخبة 
من الشعب، تتكون من 88 فقيهاً، 
وتتمثل وظيفتها يف اختيار مرش�د 
ح�ال  يف  اإلس�امية  الجمهوري�ة 
ش�غور املنصب بس�بب الوف�اة أو 
الفقي�ه«  »ال�ويلرّ  أن  أي  العج�ز، 
ُينتخ�ب م�ن قبل مجل�س منتخب 
مب�ارشة من الش�عب. وهك�ذا، إن 
رشعيت�ه ترجع يف نهاية املطاف إىل 
الناس، وليس�ت قائمة عىل أساس 

ثيوقراط�ي أو وراث�ي.
لقد غدت االنتخابات معلماً رئيسياً 
لنظام الجمهورية اإلسامية، وهي 
تحصل بش�كل مس�تمر، وعىل كل 
املستويات، بل إن تكرار االنتخابات 
معظ�م  يف�وق  ي�كاد  إي�ران  يف 
دول العال�م، بم�ا فيه�ا الغربي�ة/ 
الديمقراطي�ة. وخال ٤٢ عاماً من 
عمر نظام الثورة اإلسامية، جرت 
٤0 انتخابات ش�عبية، بمعدٍل يكاد 
يص�ل إىل م�رٍة يف الس�نة! وحتى ال 
يكون الكام إنش�ائياً، نذكر بعض 

التفاصيل.
شهدت إيران ١٢ انتخابات رئاسية 
من�ذ الع�ام ١979، أس�فرت عن 7 

رؤس�اء جمهورية، و١١ انتخابات 
)الربمل�ان(،  الش�ورى  ملجل�س 
ومثلها انتخاب�ات مجالس محلية 
)بلديات(، كما شهدت ٥ انتخابات 
ملجلس خ�رباء القي�ادة. إذاً، جرت 
٣9 عملي�ة انتخابي�ة خ�ال عه�د 
الثورة. وإذا أُضيف إليها االستفتاء 
الشعبي عىل الدس�تور، تصبح ٤0 
عملي�ة انتخابي�ة، وهو ع�دد كبري 
يف كل املعاي�ري، وم�ؤرش عىل مدى 

أهمية الناس وكلمة الشعب.
واالنتخابات يف إيران ليست شكلية 
ع�ىل اإلط�اق، ب�ل تكتس�ب قيمة 
كب�رية، وترتك تأثرياً حقيقياً. ولوال 
ذل�ك، مل�ا كان�ت نس�ب املش�اركة 
الش�عبية فيه�ا مرتفع�ة. تكف�ي 

اإلش�ارة إىل أن نس�بة االق�رتاع يف 
االنتخابات الرئاس�ية ال�٥ األخرية 
 ،٢000 الع�ام  بع�د  ج�رت  الت�ي 
تراوحت بني 6٣% و8٥% ممن يحق 
له�م التصويت، أي أكثر من نس�ب 
التصويت يف االنتخابات الترشيعية 
الربيطاني�ة والرئاس�ية األمريكية! 
وحده�ا االنتخاب�ات الترشيعية يف 
العام ٢0٢0 شهدت نسبة مشاركة 
)٤٣%(، وذل�ك  منخفض�ة نس�بياً 
لظروف استثنائية تتعلق باملشاكل 
االقتصادي�ة ون�وع م�ن اإلحب�اط 
الش�عبي، بس�بب نتائ�ج الحصار 

والعقوبات وقرارات رفع األسعار.
يكتسب منصب رئيس الجمهورية 
أهمي�ة فائقة يف إي�ران، عىل الرغم 

من وجود »ال�ويلرّ الفقيه«، صاحب 
النظ�ام،  يف  األع�ىل  الصاحي�ات 
فرئي�س الجمهورية هو املس�ؤول 
عن إدارة البلد بالكامل من النواحي 
االقتصادي�ة والجه�از الحكوم�ي، 
الخارجي�ة  السياس�ة  وحت�ى 

والعاقات الدولية. 
وض�ع  يت�وىل  املرش�د  أن  ورغ�م 
السياس�ات العامة للبل�د والقيادة 
العلي�ا للق�وات املس�لحة وتعي�ني 
رئي�س الس�لطة القضائي�ة، فإنه 
ال يتدخ�ل ع�ادة يف عم�ل الرئي�س 
والحكوم�ة، وي�رتك له�م الفرصة 
الكاملة لتنفيذ سياستهم وتطبيق 
قراراته�م، م�ا دامت ضم�ن إطار 
اإلس�امية،  الجمهوري�ة  دس�تور 

كب�رياً  هامش�اً  ي�رتك  م�ا  وه�و 
لرئيس الجمهوري�ة ليقود البلد يف 
االتج�اه الذي يراه صحيحاً، داخلياً 
وخارجي�اً، وينف�ذ الربنام�ج الذي 
انتخب عىل أساس�ه، واملثال األبرز 
عىل ذلك ه�و املفاوضات التي أدت 
إىل االتف�اق الن�ووي ال�ذي أبرمته 
حكومة الرئيس روحاني، فالس�يد 
خامنئ�ي كان من البداية متحفظاً 
ومشككاً يف نيات األمريكيني، ودعا 
الحكوم�ة إىل »عدم الثقة بأمريكا« 
بدءاً من املراحل األوىل للمفاوضات.

ع�ىل الرغ�م م�ن ذل�ك، ل�م يحبط 
عم�ل الحكوم�ة، وتركه�ا تواصل 
دون معوق�ات  مفاوضاته�ا م�ن 
حت�ى أنج�زت االتف�اق، أي أنه 

املنتخب�ة  الحكوم�ة  إرادة  اح�رتم 
الفرص�ة  وأعطاه�ا  وعمله�ا، 
الكاملة للعمل عىل تحسني أوضاع 
البل�د وأح�وال الن�اس االقتصادية 
من خ�ال االتف�اق الن�ووي، رغم 

تحفظاته وماحظاته. 
ولو عدن�ا بالزمن إىل ال�وراء أكثر، 
إىل ف�رتة التس�عينيات م�ن القرن 
املايض، حني انتخب محمد خاتمي 
رئيس�اً، لوجدن�ا حال�ة مش�ابهة، 
إذ منحه املرش�د الفرص�ة ملحاولة 
إصاح العاقات م�ع أمريكا ودول 
ذل�ك  يف  يخط�و  وترك�ه  الغ�رب، 

االتجاه. 
ويف الحالت�ني املذكورت�ني، نجد أن 
إحب�اط عم�ل الرئي�س وحكومته 
لم يأِت من املرش�د، بل من الطرف 
اآلخ�ر: أمريكا! فق�د أحبط جورج 
بوش اإلبن مجهود الرئيس خاتمي، 
ح�ني أدرج إي�ران ضم�ن »مح�ور 
ال�رش« يف خطاب�ه املش�هور، كما 
أحبط دونالد ترام�ب عمل الرئيس 
روحاني حني انس�حب من االتفاق 

النووي من جانب واحد.
تأت�ي انتخاب�ات الرئاس�ة املقررة 
يف وق�ت الحق هذا الش�هر يف وقٍت 
تراجع�ت كثرياً ف�رص اإلصاحيني 
وتيارهم بع�د الربة التي وجهها 
إليه�م ترام�ب ح�ني انس�حب من 
االتفاق النووي، وأتبع ذلك باغتيال 
وكم�ا  س�ليماني.  قاس�م  القائ�د 
حص�ل يف الع�ام ٢00٥، حني نجح 
أحم�دي نج�اد، األصويل املتش�دد، 
كرٍد ش�عبيرّ عىل فش�ل سياس�ات 
اإلصاحي خاتم�ي، من املتوقع أن 
تص�ل إىل الرئاس�ة يف الع�ام ٢0٢١ 
ش�خصية أكثر تش�دداً م�ع الغرب 
روحان�ي  الرئي�س  م�ن  وأم�ريكا 

والوزير محمد جواد ظريف.

غزُة بيَن تجميِد العملياِت الحربيِة ما لم يقله السيد الحوثي عن أبطال اليمن
وتكثيِف األنشطِة األمنيِة

االنتخابات في نظام الجمهورية اإلسالمية
منذ اليوم األول لتأسيسه في العام 1979، استند نظام الجمهورية اإلسالمية إلى شرعية الناس في المقام األول. 

وعلى الرغم من أّن ثورة شعبية ماليينية عارمة هي التي أتت بالقائد اإلمام الخميني )رحمه اهلل( إلى الحكم، فإّن من 
أول قراراته كان إجراء استفتاء شعبي على النظام الجديد الذي سُتحكُم إيران على أساسه.

بالفعل، لم يكن قد مضى سوى شهرين على نجاح الثورة، حتى كان اإليرانيون يصوتون على الدستور الجديد للنظام 
الجديد الذي سيقوم على أنقاض نظام الشاه. اإلقباُل على التصويت كان مذهاًل، إذ شهد مشاركة نحو 89% ممن يحق 

لهم االقتراع، وجاءت النتيجة أيضًا مذهلة، بحصول الدستور المقترح على نسبة 99% من أصوات المقترعين. 
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اللجنة الفنية في اآلسيوي تجتمع مع التطبيعية  لجنة االنضباط تعاقب نادي شباب الوطن 

اليوم.. إنطالق الجولة الثامنة من دوري الدرجة األولى 

كوركيس ينفي اصابة محمد 
قاسم بفيروس كورونا

تّوج املنتخب العراقي ببطولة كأس العرب 
لفعالي�ة الثالثي )الس�باحة - الدراجات - 

ألعاب القوى(.
العراق�ي بختي�ار  االتح�اد  وق�ال رئي�س 
فره�اد ان »العبي املنتخب العراقي حصلوا 

ع�ى اربع�ة اوس�مة ذهبي�ة يف البطول�ة 
العربية التي أقيمت يف مدينة رشم الش�يخ 

بجمهورية مرص العربية«.
واض�اف ان »البطول�ة ش�هدت مش�اركة 
دول�ة   11 يمثل�ون  العب�ن  م�ن  واس�عة 

عربية«.
واوضح ان »االنجاز الكبري الذي تحقق جاء 
يف ظ�ل ظ�روف صعبة مرت ع�ى الرياضة 
العراقية، معرباً عن أمله بتحقيق املزيد من 

التقدم والنجاحات يف البطوالت املقبلة«.

العراق يحقق لقب بطولة العرب بالثالثي

اليوم .. منتخبنا الوطني يواجه كمبوديا 
للعودة لصدارة المجموعة الثالثة

يلتق�ي منتخبا الع�راق وكمبودي�ا، اليوم 
اإلثنن عى ملعب الشيخ عيل بن محمد آل 
خليفة »ملعب املحرق«، ضمن منافس�ات 
املجموع�ة الثالث�ة بالتصفي�ات املزدوجة 
املؤهل�ة لكأس العالم 2022 وكأس آس�يا 

 .2023
ويطمح العراق بقيادة مدربه الس�لوفيني 
رسيتش�كو كاتانيت�ش، إىل تعزيز موقعه 
يف الرتتي�ب وتحقي�ق ف�وز يدفع�ه نح�و 

الصدارة.
وم�ن جهته يأمل منتخ�ب كمبوديا 

اليابان�ي  مدرب�ه  بقي�ادة 
تس�جيل  هوندا،  كيس�وكي 
أي نتيج�ة إيجابي�ة خ�الل 

قوي  منتخ�ب  مواجه�ة 
ومتمرس.

ويتس�لح الع�راق بنخبة 
الدولي�ن  نجوم�ه  م�ن 

عى غرار مهند عيل وبش�ار رس�ن يف حن 
يتس�لح منتخب كمبوديا بنجومه املحلين 
بونهين�ج ريون�ج، كوتش س�وكومفيتش 

وداني كوش.
وتب�دو املواجهة غ�ري متكافئة حيث تميل 
الكف�ة بوض�وح ألس�ود الرافدي�ن، ع�ى 
الرغ�م من الغيابات الت�ي تحارص العراق، 
واملتمثل�ة يف إبراهي�م باي�ش وع�يل فائ�ز 

بسبب إصابته بفريوس كورونا. 
وتأمل الجماهري العراقية أال يتأثر املنتخب 
ويتعثر أمام كبموديا وأن يس�تكمل ما بدأ 
به م�ن أجل الوصول إىل ال�دور الثاني 

من امللحق اآلسيوي.
اىل ذل�ك ق�ال رحيم حمي�د املدرب 
املس�اعد للمنتخ�ب العراق�ي، أن 
إصاب�ة املدافع عيل فائز بفريوس 
كورون�ا، ت�رك أث�ره عى نفس�ية 
الوفد العراقي بس�بب تخوفهم من 

االصابة كون الجميع قريب من الالعب.
وأض�اف حمي�د ان الوف�د خضع ملس�حة 
ش�املة يف البحري�ن والحم�د لل�ه زال�ت 
املخ�اوف بعد ان تبينت خل�و الوفد جميعا 

من االصابة.
وأشار إىل أن »كل فريق وحسب التوصيات 
الصحية، ووفق ما معمول به يف البطوالت 
الدولي�ة فإن الوفد العراق�ي وباقي الوفود 
يخضع�ون يف البحري�ن ملس�حة قب�ل كل 
الالعب�ن«،  للتأك�د م�ن س�المة  مب�اراة 
موضح�ا أن العبي املنتخ�ب خضعوا لهذا 
اإلج�راء االح�رتازي من�ذ الوص�ول وقب�ل 

اللقاء املرتقب أمام كمبوديا اليوم.
واوض�ح ان »فقدانن�ا لخدم�ات عيل فائز 
مؤث�ر ج�دا، كون�ه الع�ب كب�ري ويمتل�ك 
يف  وحت�ى  الدف�اع  يف  عالي�ة  مواصف�ات 

التسجيل من ركالت ثابتة.
واش�ار اىل ان »كاتانيت�ش وض�ع البدي�ل 

لعيل فائز من داخ�ل الوفد دون اضافة، إذ 
سيحل املدافع ميثم جبار بديال لعيل فائز«، 
مؤكدا ان »ميثم العب جيد ومتمكن ويجيد 

اللعب بهذه املنطقة املهمة«.
وكان�ت الفحوصات االخ�رية أثبتت إصابة 
عيل فائ�ز بفريوس كورونا مما اس�تدعى 
تماثل�ه  لح�ن  الصح�ي  الع�زل  دخول�ه 

للشفاء.
م�ن جهته أب�دى مدرب منتخبن�ا الوطني 
سرتيش�كو  الس�لوفيني  الق�دم،  لك�رة 
كاتانيتش، تفاؤله بتحقيق املنتخب نتائج 
جي�دة يف التصفي�ات اآلس�يوية املزدوجة 
رغ�م األزمات التي واجه�ت املنتخب خالل 
البحري�ن  إىل  والس�فر  التحض�ري  رحل�ة 

لخوض مباريات املجموعة الثالثة. 
الصحف�ي  املؤتم�ر  وق�اَل كاتانيت�ش، يف 
ملباراة كمبوديا: »بالنسبة لفريقنا فجميع 
األمور جيدة، لعبنا بعض املباريات الودية، 

وقدمنا مس�تويات جيدة، ونحن جاهزون 
ملباراة اليوم ونعرف ماذا سنفعل«.

وأضاَف مدرب منتخبنا الوطني: »صحيح 
انن�ا ل�م نلع�ب مباراة رس�مية من�ذ فرتة 
طويل�ة، ولكنني واث�ق من الفري�ق، رغم 
أنني قل�ق من الوض�ع الع�ام، فالالعبون 
محج�ورون يف الغ�رف، وأرضي�ة ملع�ب 
ونأم�ل  يل،  بالنس�بة  مضحك�ة  املب�اراة 
أن يعطين�ا ه�ذا الوض�ع حاف�زا للفوز يف 

املباريات«.
وخت�َم كاتانيت�ش: »يف بع�ض املباري�ات 
تعتقد أنك ستفوز بها، ولكنك قد تخرسها 
يف األخ�ري، وبالنس�بة لفريق�ي فهو مركز 

بنسبة 120 %«.
ويحتل املنتخب العراقي وصافة املجموعة 
الثالث�ة يف التصفي�ات ب��11 نقط�ة م�ن 
5 مباري�ات، فيم�ا تأت�ي كمبودي�ا يف ذيل 

الرتتيب بنقطة وحيدة.

يق�ف منتخبنا الوطني لكرة القدم عى اعتاب مرحلة كروية تمّثل خالصة 
جهود س�نتن وتس�عة أش�هر من التدريب واملباريات الودية والرس�مية، 
تحت قيادة مالك س�لوفيني تقاىض أكثر م�ن ملياري ونصف املليار دينار 
عراقي، بانتظار حسم ثالث جوالت ُمهّمة تقرّبنا من البوابة القطرية، أمالً 
باملش�اركة الثانية يف كأس العالم، ُحلم الشعوب ومطمح النجوم األغى يف 

حياتهم.
صحيح لن يجد أس�ود الرافدين صعوبة يف هّز الشباك الكمبودية باألربعة 
مثلم�ا ش�هدها ملعب )أوملبييك س�تاديوم( يف الخام�س عرش من ترشين 
األول عام 2019، أو بالعرشة إن اس�تغّل مهاجمو الوطني ترّنح االصدقاء 
بع�د هزيمتهم بثماني�ة أهداف أم�ام البحرين، لكن الصعوب�ة الحقيقية 
تكمن يف عدم طمأنة املتابعن بوصول الالعبن اىل االنس�جام التام لتفادي 
األخط�اء واملُحافظ�ة ع�ى ق�ّوة الفريق من خ�الل أمتالك الكرة وُحس�ن 

الترّصف بها فردياً وجماعياً.
ه�ل يمتلك رسيتش�كو كاتانيتش عن�رص املفاجأة يف املب�اراة؟ كل الدالئل 
الفنية تش�ري اىل بساطة تعامله مع االس�تحقاق املونديايل وقبله اآلسيوي 
ال�ذي يش�غل مالين العراقي�ن، فأقىص آمال�ِه هو الخ�روج بهدف يف كل 
اختبار أو التعادل أضعف االيمان، فالخسارة عنده تأكل من جرف سمعته 
وتق�ّوض الثق�ة به، لذلك ال يأبه لألس�ف إن لعب منتخبن�ا بكامل نجومه 

املحلّين واملحرتفن أم بالبدالء!
كاتانيتش املدرب األجنبي الوحيد الذي مّر عى كرتنا، أنهى مشواراً طويالً 
م�ن عقد عمله ال�ذي رشع به منذ أيلول ع�ام 2018 بعيداً ع�ن تقييمات 
اللجن�ة الفني�ة املختّصة بمراقبة ش�ؤون املنتخب الوطن�ي، ومنعزالً عن 
اإلع�الم الري�ايض وحتى الجمهور، ول�م يتفّرغ لتدريب الالعبن س�وى يف 
أي�ام التصفيات أو البطوالت، وهذا الركود »األمتياز« بقدر ما وّفر للمدرب 
ُمدة طويلة للرتكيز عى عمله، أفقده فرصاً ثمينة لتلّقي انتقادات مبارشة 
ُتلفْت انتباهه اىل العبن ال يس�تحقون التغييب الَعمد، وسوء تنفيذ البعض 
لواجبات دفاعية، وأخطاء متكّررة تس�هم يف ضياع هجمات سهلة نتيجة 
بطء الع�ب أو العبن يف تدعي�م الضغط عى املناف�س، وانخفاض اللياقة 
البدني�ة لجن�اح دفاعي مكلّ�ف بدور هجومي، وعدم املُس�اندة يف وس�ط 
امللعب، كل ذلك وغريه قد َيغيْب عن فكر املدرب أثناء املباراة، وندفع الثمن 

بضياع نقطتن أو ثالث ترمي بأمانينا خارج حسابات األوائل والثواني!
ال ن�دري ما قيمة تواجد نجمن س�ابقن يمتلكان من الخربة ما يعّزز من 
تكامل العبي املنتخب فنياً، وأعني بهما املدرب املساعد رحيم حميد واملدير 
اإلداري باس�ل كوركي�س، فاألول راف�ق أغلب مدربي املنتخب�ات األجانب 
واملحلي�ن م�ا بع�د ع�ام 2003 وال أعتقد أنه ي�رىض لنفس�ه دور املُمّرن 
حاله حال املالك الس�لوفيني، وإال ما رّس صمته وعدم تأثريه عى قناعات 
املدرب يف خياراتِه الس�لبية أحيانأً، ثم أن عالقة كوركيس باألخري تجيز له 
نق�ل مالحظات حريصة تح�رتم خصوصية عمل املدي�ر الفني ويف الوقت 
نفسه تسمح له بمشاركته الرأي ملا يدور يف الوسط الكروي من انتقادات 
موضوعية، فمنتخب الوطن ليس رشكة خدمية النتاج اس�تهالكي يرىض 
عن�ه الزبائ�ن أو ال ويخ�اف حمي�د وكوركيس أن ُيفس�دا ذائق�ة مديرها 
بمقرتحاتهم�ا، لُيثبت�ا أنهما فوق املصلح�ة الش�خصية، ويتفاعال بوفاء 

وحرص وأمانة بما ُيبعد أية ُمعرقالت يف طريق األسود نحو املونديال.
بع�د انته�اء جول�ة الخمي�س امل�ايض، تابعُت أغل�ب ترصيح�ات مدربي 
املنتخب�ات الفائ�زة، لم يب�ح جميعهم بتف�اؤل كبري، فما زال�ت املفاجآت 
ممكنة، وأغلبه�م راهن عى تحقيق النقاط الكاملة يف أية مباراة من دون 
أن يشغلوا أذهانهم بنتائج مباريات أخر، لكن مالفت انتباهنا هو ترصيح 
الكابت�ن جم�ال طه املدي�ر الفني ملنتخب لبن�ان قبيل ف�وزه الصعب عى 
رسيالن�كا أن )العامل املؤثر يبقى وليد س�اعته( فكرة القدم بمفهوم طه 
وكل العارفن بمكرها، أنها ال تمنح بش�ائر الفوز بمّجانية ُمسبقة عطفاً 
ع�ى كالم ُمحلّل�ن واحصائي�ات غري دقيق�ة، وتاريخ غاب�ت عنه معايري 
التكاف�ؤ وطبول إعالم عاطف�ي، بل تمنح الفخر كلّه مل�ن يحرتم املنافس 
ويقّدر الوقت ويمتلك خيارات تحديد مسار شوطي املباراة ليخرج مرفوع 

الرأس بال غرور!

ركود مدرب األسود

إياد الصالحي

للمنتخ�ب  االداري  املدي�ر  كش�ف 
باس�ل  الق�دم،  بك�رة  الوطن�ي 
كوركي�س، حقيق�ة اصابة الالعب 

محمد قاسم بفريوس كورونا.
وقال كوركي�س إن »الالعب محمد 
قاس�م ت�درب بش�كل طبيع�ي يف 
ال  والالع�ب  التدريبي�ة،  الوح�دة 
يش�كو م�ن أي اع�راض او اصابة 

وهو جاهز ملواجهة كمبوديا«.

واوض�ح ان »االخبار التي اش�ارت 
اىل اصابت�ه بف�ريوس كورونا غري 
صحيحة اطالق�ًا، املنتخب الوطني 
سيلعب مكتمل الصفوف يف مباراة 
كمبوديا باستثناء الالعب عيل فائز 

املصاب بالفريوس«.
يذكر ان العراق س�يواجه كمبوديا 
الي�وم االثن�ن يف اط�ار التصفيات 

االسيوية املزدوجة.

عق�د ممثل�و االتح�اد اآلس�يوي - 
ممثلية قس�م لجنة تقييم القس�م 
الهي�أة  م�ع  اجتماع�اً  الفن�ي، 
التطبيعي�ة، بحضور نائ�ب رئيس 
الدكتور ش�امل  التطبيعية  الهي�أة 
كامل، واألمن العام محمد فرحان، 
كل  األقس�ام  م�دراء  اىل  إضاف�ة 
من الدكتور وس�ام نجي�ب وكريم 
فرح�ان والدكت�ور ناج�ي كاظ�م، 
بحضور املحارض اآلسيوي املرشف 
التدريبية اآلس�يوية  ال�دورات  عى 

فئة) A ( فجر إبراهيم.
ع�رض  االجتم�اع  وتن�اوَل 
باالتح�اد  الخاص�ة  االس�رتاتيجية 
م�ن قب�ل الدكت�ور ش�امل كامل، 
ع�ن  مفص�ل  رشٍح  ع�رض  وت�م 
الش�ؤون اإلدارية والفنية لالتحاد، 

والس�بل الكفيل�ة بإنج�اح جميع 
املحاف�ل الدولية واآلس�يوية، الذي 
قدمها بش�كل مفصل األمن العام 
للتطبيعي�ة محمد فرح�ان، ناهيك 

ع�ن ع�رض بس�يط قدم�ه مدي�ر 
تطوير الش�باب ع�ن آلي�ة تطوير 
الش�باب ودوري الفئ�ات العمرية، 
كذلك الخط�وات املتبع�ة يف تطوير 

الج�ذور وأهميته�ا والت�ي قدمها 
مدير قسم تطوير الجذور.

التط�رق  االجتم�اع،  يف  وت�م، 
للموض�وع األه�م واملتعل�ق يف آلية 
التدريبي�ة  بالش�هادات  االع�رتاف 
اآلسيوية ودخول العراق اىل دورات 
فئة ) A ( اآلسيوية، وتقييم العمل 
من قبل لجنة تقييم القس�م الفني 
يف االتحاد اآلسيوي، وتواصلهم مع 
القائم�ن عى ال�دورات التدريبية، 
وكذل�ك برنامج تطوير املحارضين 
للمس�تويات العليا، والت�ي قدمها 
تعلي�م  واٍف مدي�ر قس�م  بش�كل 

وتطوير املدربن. 
وحرض االجتماع من جانب االتحاد 
اآلس�يوي كل م�ن اإليراني مرتىض 

محسيس، واألردني نهاد صوقار.

تنطلق اليوم االثنن يف بغداد وبقية 
املحافظات، الجولة الثامنة بدوري 
بلق�اء  تب�دأ  حي�ث  األوىل  الدرج�ة 
املتصدر »عفك« عن املجموعة األوىل 
صاحب ال�17 نقطة وثالث الرتتيب 
بمب�اراة  ب��12 نقط�ة  »كرب�الء« 
مهم�ة جدا ق�د تغري وض�ع الفرق 
باملجموعة فيما س�يلتقي الوصيف 
»العل�م«  بن�ادي  »ن�وروز«  ن�ادي 
وعينه عى موقع�ة كربالء بانتظار 

سقوط املتصدر.
فيلتق�ي  الثاني�ة،  املجموع�ة  ام�ا 
املتص�در »الصناعة« ب��19 نقطة 
فريق »دهوك« عى ملعب الصناعة 

بمباراة يقال انها باملتناول.
صاح�ب  »س�امراء«  ن�ادي  أم�ا 
ال��15 نقطة يش�د الرح�ال صوب 
النارصي�ة للق�اء ن�ادي »أك�د« يف 

مب�اراة محفوف�ة املخاطر، يف حن 
سيلتقي »البحري« ثالث املجموعة 
الثانية البح�ري يف البرصة واملباراة 
واالش�ارات اغلبه�ا تش�ري لخطف 
البح�ري ثالث نقاط تع�زز رصيده 
باملنافس�ة عى لق�ب الدرجة االوىل 

والعودة لدوري املمتاز.

األوىل  املجام�ع  ابط�ال  أن  يذك�ر 
مب�ارشة  س�يتأهلون  والثاني�ة 
لدوري املمت�از والفائز م�ن ثواني 
املجموعت�ن يلتق�ي صاحب املركز 
18 من دوري املمتاز الحايل بمباراة 
فاصل�ة ترج�ح الصاع�د او الباقي 

بدوري املمتاز.

عقدت لجنة االنضباط يف الهي�أة التطبيعية اجتماعاً 
ملناقشة اعرتاضات األندية واإلساءات التي حصلت يف 

بعض املباريات.
ولدى مناقش�ة اعرتاض نادي الجنس�ية عى ناش�ئة 
ش�باب الوطن، تبن بعد التأكد من الس�جل األسايس 
للجن�ة االنضب�اط إرشاك الالع�ب )ن�ور الصدر فالح 
مه�دي( يف املب�اراة وال�ذي س�بق للجن�ة معاقبت�ه 
بالحرمان أرب�ع مباريات، وعليه تق�رر اعتبار فريق 
ناش�ئة ش�باب الوطن خارساً )0-3( أمام الجنس�ية 
وف�ق املادة الثامن�ة / أوال مس�ابقات، ويع�اد مبلغ 
االعرتاض بعد مرور س�بعة أي�ام ما لم يتم الطعن به 

أمام لجنة االستئناف . 
وبع�د االطالع ع�ى مقط�ع الفيدي�و املتلف�ز ملباراة 
الكهرب�اء والجي�ش ضم�ن دوري الناش�ئن، تب�ن 
ظهور املدرب املس�اعد لنادي الكهرب�اء )رعد جبار( 
يق�وم بالبصق عى العب نادي الجي�ش بعد احتفاله 
بتس�جيله هدف التع�ادل يف الدقيق�ة  )90+3( ، وملا 

يش�كله هذا الفعل من خروج عن ال�روح الرياضية، 
تق�رر حرمان املدرب املس�اعد لن�ادي الكهرباء )رعد 
جبار( باإليقاف اىل نهاية املوس�م اس�تناداً للمادة 50 

/ 6 انضباط.
ولدى مناقشة اعرتاض نادي كربالء عى نادي نوروز 
ضمن مباريات دوري الدرجة األوىل، وبعد االطالع عى 
أوليات االعرتاض، ومراجع�ة عقد الالعب )مصطفى 

عب�اس محم�د( مع ن�ادي كرب�الء يف 2021/2/27، 
وكذلك تدقيق عقد الالع�ب مع نادي نوروز املؤرخ يف 
)2021/2/15( واملراف�ق طياً مع أوليات االعرتاض، 
تق�رر  معاقب�ة الالع�ب )مصطف�ى عب�اس محمد( 
بالحرم�ان م�ن اللع�ب مل�دة س�نة واح�دة، ويح�ال 
ملفه ع�ى لجنة ش�ؤون الالعبن يف االتح�اد لتحديد 
مصريه بع�د انتهاء العقوبة وفق امل�ادة الثالثة / 36 
مس�ابقات، ويعاد مبل�غ االعرتاض اىل ن�ادي كربالء 
بعد مرور س�بعة أيام ما لم يتم الطعن به أمام لجنة 

االستئناف.
ولدى مناقش�ة اعرتاض نادي العلم عى نادي الكوفة 
ضمن مباريات دوري الدرجة األوىل، وبعد االطالع عى 
أولي�ات االع�رتاض، وجد أن املباراة ق�د جرت بتاريخ 
2021/5/28، وان تاري�خ رف�ع الرس�م القانون�ي 
كان يف ي�وم 2021/6/2، وه�ذا مخال�ف لنص املادة 
الس�ابعة / ب مس�ابقات، وعليه تق�رر رد اعرتاض 

نادي العلم لألسباب أعاله.

أعلن نادي الديوانية الذي يرأس�ه حسن العنكويش، 
ع�ن اقال�ة امل�درب الربازييل لوزانو س�وريس من 

تدريب فريقها الكروي.
وبه�ذه اإلقالة يصبح ع�دد املدرب�ن الذين تولوا 
مهمة تدريب نادي الديوانية 6 مدربن يف املوسم 

الك�روي الح�ايل انته�ت خدماته�م باإلقال�ة.
وقال حيدر عبد الحس�ن عضو ادارة النادي ان 
»االدارة ق�ررت اقالة املدرب الربازييل ألس�باب 

فنية«.
واضاف عبد الحسن؛ ان »فريق نادي الديوانية 
لك�رة الق�دم لم يحق�ق نتائ�ج ايجابية خالل 
تس�لم املدرب س�وريس لتق�رر اإلدارة فس�خ 

عقده واالستغناء عنه«.
واش�ار اىل ان »النادي تعاقد مع املدرب العراقي 
احم�د خل�ف لتس�لم املهم�ة وقي�ادة الفري�ق 
للمرحل�ة املقبلة«. واوضح ان »االدارة اتفقت مع 
امل�درب خلف عى كل بنود العقد وس�يقود الفريق 

الديواني يف أول وحدة تدريبية. 
ويحت�ل فري�ق ن�ادي الديوانية بع�د انته�اء الجولة 
الحادي�ة والثالثن املركز الخام�س عرش برصيد 32 

نقطة.

العنكوشي 
يسمي احمد 
خلف مدربا 

للديوانية



يبحث برشلونة عن ناٍد يرغب يف ضم الالعب 
الربازي�ي فيليب كوتيني�و، صانع ألعاب 

البارسا، خالل املوسم املقبل.
يف  إصاب�ة  م�ن  كوتيني�و  وعان�ى 
الغرضوف املفص�ي الخارجي لركبته 
الي�رى، ولم يش�ارك مع برش�لونة 

أغلب فرتات املوسم املنرصم.
ووفًقا لصحيف�ة »موندو ديبورتيفو« 
يري�د  ال  برش�لونة  ف�إن  اإلس�بانية، 
ع�ن  ويبح�ث  بكوتيني�و،  االحتف�اظ 

مخرج له يف املريكاتو الصيفي.
وأش�ارت إىل هن�اك أندي�ة م�ن ال�دوري 

اإلنجليزي املمت�از، حصلت عىل معلومات 
بالفعل بشأن كوتينيو.وأوضحت الصحيفة 

اإلسبانية، أن إيفرتون قد يكون األقرب لضم 
كوتينيو يف املوسم املقبل، بعد أن حاول حسم 

الصفقة يف الصي�ف املايض، لكن لم ينجح.
وذكرت أن برشلونة مستعد للتخي 

ع�ن كوتيني�و ع�ىل س�بيل 
اإلعارة، مع دفع جزء 

من راتب الالعب 
ي�ي  ز ا لرب ا

أيًضا.

أكد تقرير صحفي إسباني، أن هناك 
صفق�ة تبادلية تل�وح يف األفق بني 
برشلونة ومانشس�رت سيتي خالل 

الصيف الحايل.
ويبح�ث برش�لونة ع�ن دعم خط 
عق�ب  جدي�د،  بالع�ب  دفاع�ه 
التعاقد مع إريك جارسيا، مدافع 

مانشسرت سيتي، مجاًنا.
»س�بورت«  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
العالق�ات  ف�إن  اإلس�بانية، 
بني برش�لونة ومانشس�رت 
ممي�زة  بات�ت  س�يتي، 
انتخ�اب  عق�ب  للغاي�ة 
رئيًس�ا  البورت�ا  خ�وان 

للبارسا.

وأش�ارت إىل أن البورتا يسعى للتعاقد مع 
إيمرييك البورت، مدافع مانشسرت سيتي، 

هذا الصيف.
وأوضح�ت أن برش�لونة يريد االس�تفادة 
من تواجد البورت، خارج حسابات املدرب 
بي�ب جوارديوال، ال�ذي يعتمد ع�ىل روبن 
دياز وجون ستونز يف التشكيلة األساسية.
وذك�رت أن هن�اك طريق�ة واح�دة أم�ام 
البارسا لحس�م الصفقة، من خالل إجراء 
مبادلة، مع إمكانية منح مانشسرت سيتي 

أموال قليلة إضافية.
وقالت إن سريجي روبريتو الالعب املرشح 
لدخ�ول الصفق�ة التبادلي�ة م�ن جان�ب 
البارس�ا، حيث إنه يحظ�ى بإعجاب كبري 

من جوارديوال.

تقري�ر  كش�ف 
إسباني،  صحفي 
جديد  تطور  عن 
بش�أن مستقبل 
جنتين�ي  ر أل ا

مي�ي،  نج�م برش�لونة، خ�الل ليوني�ل 
املوس�م املقبل.وينته�ي عق�د مي�ي م�ع 
برش�لونة هذا الش�هر، ولم يعل�ن الربغوث 

اآلن.ووفًق�ا  التجدي�د حت�ى  موقف�ه م�ن 
لربنام�ج »كواترو« اإلس�باني، ف�إن خوان 
البورتا، رئيس برش�لونة، س�يقدم العرض 
خ�الل  التجدي�د  بش�أن  ملي�ي  الرس�مي 
أس�بوعني أو ثالثة عىل األكثر.وأش�ار إىل أن 
مي�ي س�يقول »نع�م« للعرض الرس�مي، 
لكن�ه ينتظر الحصول عىل الصيغة النهائية 
للعقد، لريى إذا كان بحاجة إىل تغيري أي بند.

وفًق�ا  أن�ه  اإلس�باني  الربنام�ج  وأوض�ح 
للمتغ�ريات الحالي�ة، ف�إن ميي س�يعلن 
تجديده بش�كل رس�مي يف منتصف بطولة 
كوب�ا أمريكا ه�ذا الصيف.يذك�ر أن العديد 
من التقاري�ر قالت إن العق�د الجديد مليي 
مع برشلونة سيكون ملدة 10 سنوات، منها 
اللع�ب ملدة موس�مني فقط مع البارس�ا ثم 

االنتقال إىل الدوري األمريكي.

قال روجيه فيدرر، إنه س�يقّيم إمكانية مواصلة مشواره 
يف بطولة فرنسا املفتوحة للتنس بعد الفوز )7-6(، و)6-
7(، و)7-6(، و)7-5( ع�ىل األملان�ي دومينيك كوبفر دون 
حضور مش�جعني يف ملعب فيليب ش�اترييه.كان الالعب 
الحاصل عىل 20 لقًبا يف البطوالت األربع الكربى يشارك يف 
مباراته السادسة فقط يف 17 شهرًا بعد الخضوع لجراحة 
يف الركبة. واق�رتح بعد الفوز يف مباراة ال�دور الثالث، أنه 
ربما يحافظ عىل نفس�ه حتى يكون الئًقا للعب يف بطولة 

ويمبلدون التي تنطلق يوم 28 من الشهر الجاري.
وردا عىل س�ؤال حول مدى رغبته يف البقاء بالبطولة، قال 
الالعب الس�ويري، البالغ عم�ره 39 عاًما، للصحفيني: 
»نح�ن نخوض هذه املباري�ات، ونحللها بدق�ة وننظر إىل 

القادم، وس�نفعل األم�ر ذاته«.وأضاف »أحت�اج إىل اتخاذ 
ق�رار بش�أن إمكانية االس�تمرار يف اللع�ب إذا كان ذلك ال 
يمث�ل مخاطرة كبرية يف الوقت الح�ايل، أم أن هذه فرصة 
مثالية للحصول عىل راحة«.وسيلعب فيدرر، مع اإليطايل 
ماتي�و بريتيني عىل بطاقة الظهور يف دور الثمانية؛ حيث 
تل�وح مواجهة محتملة يف األفق ضد غريمه القوي نوفاك 
ديوكوفيتش الذي يبدو يف حال�ة أفضل.وقال فيدرر: »أود 
أن أكون اآلن مكان رافاييل )نادال(، أو نوفاك حتى أشعر 

مثلهما أني يف حالة رائعة، وألعب بشكل رائع وأفوز«.
وأضاف »ليس لديَّ هذا الشعور يف الوقت الحايل، لذا فهذه 
كلها تعد خطوات مهمة نحو يشء مهم جدا بالنس�بة يل. 

إنه املوسم وإنها العودة. أحتاج إىل مثل هذه املباريات«.

يس�دل منتخب أملانيا الس�تار عىل مرحلة 
طويلة امتدت 15 عاما تحت قيادة مديره 
الفن�ي يواخيم ل�وف، الذي س�ريحل عن 

منصبه بانتهاء منافسات يورو 2020. 
يأم�ل ل�وف يف وداع مهيب ملس�ريته مع 
املاكين�ات، الت�ي ت�وج خالله�ا بكأس 
العال�م 2014 يف الربازيل، إال أن املدرب 

األملان�ي يق�ع بني مطرقة الفش�ل 
وس�ندان   2018 موندي�ال  يف  الذري�ع 
الوقوع يف مجموعة املوت ببطولة أمم أوروبا التي 
تضم الربتغال حامل اللقب، ووصيفه فرنسا بطل 

العالم إضافة إىل املجر. 

عامل الخربة
يص�ب عامل الخ�ربة كث�ريا يف صف ل�وف، حيث 

يع�د املدرب األق�دم بني جميع أقران�ه يف البطولة، 
ب�ل يتفوق أيض�ا يف املواجهات املب�ارشة ضد أبرز 

منافسيه يف املجموعة. 
ق�اد »يواخي�م« األملان للفوز ع�ىل الربتغال مرتني 
به�دف دون رد يف ي�ورو 2012 إضاف�ة إىل ف�وز 
عري�ض قوامه أربعة أهداف يف كأس العالم 2014 
بالربازيل. بينما تبقى كفة املدرب األملاني متوازنة 
نس�بيا ضد فرنس�ا، حيث حق�ق فوزي�ن مقابل 

تعادل�ني بينم�ا ن�ال 4 هزائم، نصفه�ا يف تجارب 
ودية أما عىل املستوى الرسمي، فقد فاز لوف عىل 
الدي�وك بهدف يف مونديال 2014 ورد الفرنس�يون 
بالف�وز يف قب�ل نهائ�ي النس�خة األخ�رية )يورو 

2016( وانتصار آخر يف دوري أمم أوروبا. 
خ�ربات يواخيم ل�وف، دفعته أيض�ا لتدارك بعض 
قرارات�ه الخاطئ�ة منه�ا إع�ادة توم�اس مول�ر 
وماتس هوميل. مجددا لصفوف املانش�افات بعد 
غيابهما ع�ن مونديال 2018 بخالف االعتماد عىل 
ثالثة مدافعني يف الخ�ط الخلفي يف تجاربه الودية 

األخرية سعيا للصمود بشكل أقوى.

مشاكل األملان
الفني�ة  يواخي�م ل�وف يواج�ه بع�ض املش�اكل 
والبدني�ة، تضع�ه أيض�ا ب�ني مطرق�ة اإلصابات 

وسندان قلة الخربة.
قائم�ة اإلصابات بصف�وف األملان طال�ت مؤخرا 
أس�ماء عديدة مثل هوميلز، جمال موسياال، ليون 
جوريتس�كا، وإيم�ري تش�ان، بينما تع�اىف توني 

كروس من فريوس كورونا.
تع�ايف كل ه�ذه العنارص قب�ل أي�ام قليلة من 
انط�الق املنافس�ات، يض�ع ل�وف أم�ام تح�د 
وس�باق مع الزم�ن لتجهيزه�م بدني�ا ملعارك 

كروية مبكرة من العيار الثقيل. 
ويضاف أيضا عىل تحد التجهيز البدني، كيفية 
تجهيز كل من كاي هافريتز وأنطونيو روديجري 
وتيم�و فرين�ر ثالثي تش�يلي اإلنجليزي بطل 
أوروبا وكذلك إلكاي جوندوجان، العب وس�ط 
مانشسرت سيتي بعد مش�اركتهم مع الناديني 

يف نهائي األبطال. 
كم�ا دقت صحف أملانيا ناقوس الخطر بش�أن 
معاناة الفريق من مشكلة إهدار الفرص، مما 
كان أح�د أس�باب التع�ادل مع الدنم�ارك 1-1 

وديا. 
وس�يكون ل�وف أم�ام مهم�ة ش�اقة إليج�اد 
ح�ل لهذه املش�كلة خاصة أن معظم أس�لحته 
الهجومية )جنابري، س�اني، موسياال، فرينر، 
هافريت�ز( عنارص صغرية يف الس�ن، معظمها 
يشارك يف املعرتك األوروبي أو حدث كروي كبري 

ألول مرة يف مسريته.

لوف بين المطرقة والسندان.. 
خبرة االلمان قد تشفع لهم في مجموعة الموت بيورو 2020
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باالنسحاب من 
روالن جاروس
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كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن الع�ب جديد من ريال 
مدريد، مرشح للرحيل هذا الصيف.وتعاقد ريال مدريد مع 
كارلو أنش�يلوتي، لخالفة املدرب الراحل زين الدين زيدان، 
وب�دأ اإليط�ايل يضع يدي�ه عىل ق�وام الفريق يف املوس�م 
املقبل.وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، 
فإن ريال مدريد ال يمانع رحيل العبه ماركو أسينسيو، 
الذي فقد جزءا كبريا من مستواه بعد إصابته يف الركبة 
عام 2019.ويس�تهدف ريال مدريد حالًيا، كسب املال 
من أجل عقد صفقات كبرية هذا الصيف، كما يتطلع 
لتقلي�ص عدد الالعبني يف قائمته.وأضاف التقرير، أن 
ريال مدريد كان ينوي االعتماد عىل أسينس�يو كأحد 
الركائز األساس�ية للفريق، لكن مستواه الضعيف قد 
يدف�ع الن�ادي للبحث عن بديل.وأش�ار التقرير، إىل أن 
ري�ال مدريد يق�در قيمة أسينس�يو بحوايل 40 

مليون يورو.

كارل�و  اإليط�ايل  يحل�م 
أنشيلوتي، املدير الفني لريال 
مدري�د، بنق�ل أح�د الالعبني 
البارزين يف إيفرت�ون إىل املرينجي، 

خالل املوسم املقبل.
من�ذ  إيفرت�ون  يف  أنش�يلوتي  وعم�ل 
2019، قبل أن يوق�ع مع ريال مدريد، ملدة 

3 مواسم.
ديبورتيف�و«  »مون�دو  لصحيف�ة  ووفًق�ا 

اإلس�بانية، فإن الربازيي ريتشاليسون، مهاجم 
إيفرتون، ع�ىل رادار ريال مدريد خالل املريكاتو 

الصيفي.
وأشارت الصحيفة اإلسبانية إىل أن ريتشاليسون 
لديه عقد مع إيفرتون حتى 2024، لكن النادي 
اإلنجلي�زي عىل اس�تعداد للس�ماح برحيله، إذا 

ضغط الالعب الربازيي من أجل املغادرة.
وأوضح�ت »مون�دو ديبورتيفو« أن أنش�يلوتي 
يعتق�د أن ل�دى ريتشاليس�ون الق�درات الفنية 

الالزمة للعب يف أحد أكرب األندية األوروبية.
وذك�رت أن ريتشاليس�ون أح�رز 13 هدًف�ا مع 
إيفرت�ون خ�الل 40 مباراة بمختل�ف البطوالت، 

خالل املوسم املنرصم.

انضم نجم أوروجواي ومانشس�رت يونايتد، إدينسون كافاني، 
للفقاع�ة الطبية ملنتخب بالده، وانخرط يف التدريبات الجماعية 

قب�ل بطول�ة كوب�ا أمري�كا، املق�رر انطالقه�ا ي�وم 13 حزيران 
الج�اري يف الربازيل.ويغي�ب كافاني عن مواجهت�ي باراجواي، التي 

انتهت بتعادل س�لبي، وفنزوي�ال، فجر األربعاء يف الجولتني الخامس�ة 
والسادس�ة من تصفيات أمريكا الجنوبية املؤهل�ة ملونديال 2022 بقطر، 

بسبب اإليقاف.
وستس�افر بعثة »السيليس�تي« غىل العاصم�ة الفنزويلي�ة كاراكاس ملواجهة »العنابي 

الالتيني« عىل ملعب )الجامعة املركزية األوملبي(.وسيغيب عن كتيبة املدرب املخرضم 
أوسكار تاباريز يف هذه املباراة العب وسط يوفنتوس اإليطايل، رودريجو بينتانكور، 
بس�بب تراك�م البطاق�ات الصفراء.ويحتل منتخ�ب أوروجواي املرك�ز الخامس يف 
الرتتي�ب برصي�د 7 نقاط جمعها من انتصارين وتعادل، وخس�ارتني، علما بأنه لم 

يحقق الفوز يف آخر مباراتني أمام الربازيل )0-2(، ثم باراجواي )0-0(.

أف�اد تقرير صحفي إيطايل، أن س�يموني إنزاجي، املدير الفني 
الجديد إلنرت ميالن، استقر عىل البديل األقرب ملهاجمه البلجيكي 
روميل�و لوكاكو.ويبحث إنرت ميالن عن مهاجم جديد من عينة 
لوكاكو صاحب ال�28 عاًما، والذي يمكن أن يكون بمثابة بديل 
له عند الحاجة للتدوير.وبحس�ب شبكة »توتو مريكاتو ويب« 
اإليطالية، فإن إنزاجي يعتقد أن اإلكوادوري فيليبي كايسيدو، 
مهاجم التسيو، هو أنس�ب بديل للوكاكو.وأضاف التقرير، أن 
إنزاجي أعرب إلدارة إنرت ميالن عن ثقته يف قدرة كايسيدو )32 
عاًما( عىل تعويض لوكاكو، عند الحاجة إليه.وأش�ار التقرير، 
إىل أنه تم اقرتاح اس�مي لويس مورييل ودوفان زاباتا مهاجما 
أتاالنتا، لكن كايسيدو يعترب أقل بكثري من الناحية املالية.وكان 
لوكاكو قد انتقل إىل تشيلي عام 2011، لكن لم يلعب أكثر من 
15 مب�اراة، وانضم يف 2014 إىل إيفرتون، وقىض معه 3 أعوام، 

قبل ينتقل إىل مانشسرت يونايتد، ومنه إىل إنرت.

إنتر يحدد اسم كايسيدو 
كبديل للوكاكو

ميسي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة 

أسينسيو مرشح
 للرحيل عن ريال مدريد

برشلونة يسعى
 للتخلص من كوتينيو

أنشيلوتي 
يطمح 

بالتعاقد مع 
ريتشاليسون

كافاني يعزز صفوف 
أوروغواي قبل كوبا 

صفقة تبادلية بين البورت و روبيرتو
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معروف الرصايفالثقافـي

أنـا بـالحـكـومـة والسـيـاسـة أعرف
أأاُلم فـــي تـــفــنــيــدهــا وأعــنَّف

سـأقـول فـيـهـا مـا أقـول ولم أخـف
مــن أن يــقــولوا شــاعــر مــتـطـرِّف

هــذي حــكــومــتــنـا وكـل ُشـمـوخـهـا
َكــِذب وكــل صــنــيــعــهــا مــتــكــلَّف

تــ مــظــاهــرهــا وُمـوِّه وجـهـهـا ُغــشَّ
فــجــمــيــع مـا فـيـهـا بـهـارج ُزيَّف

وجــهــان فــيــهــا بــاطــن مــتـسـت
ف لألجـــنـــبـــّي وظـــاهـــر مـــتــكــشِّ

والبــاطــن املـسـتـور فـيـه تـحـّكـم
والظــاهــر املــكـشـوف فـيـه تـصـلُّف

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

لقمان الحكيم 
إذا افتخـر الناس بحسـن كالمهـم فافتخر انت بحسـن صمتك. 
ثالثة ال يعرفون إال يف ثالثة: الشجاع يف الحرب والكريم يف الحاجة 
والحليـم عند الغضب. إياك وكثرة االعتـذار، فإن الكذب كثرياً ما 
ُيخالـط املعاذير. حملـت الجنـدل والحديـد وكل يشء ثقيل فلم 
أحمل شـيئا هو أثقل من جار السـوء، وذقت املرار فلم أذق شيئاً 
هـو أمر من الفقـر. أحزم الحازمني من عـرف األمر قبل وقوعه 
فاحـتس منه. إحذر الكريم إذا أهنته واللئيم إذا أكرمته واألرعن 
إذا مازحته والسافل إذا عارشته. يا بني إنك ملا سقطت من بطن 
أمك استدبرت الدنيا واستقبلت اآلخرة فأنت ملا استقبلت أقرب ملا 
استدبرت. اعتزل عدوك، واحذر صديقك، وال تتعرض ملا ال يعنيك. 

إياك والسؤال فإنه يذهب ماء الحياء من الوجه.  

زهراء ناجي

 أقبُل صورَك كل ليلة 

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
ولـه اهتمـام يف كتابة روايـة الخيـال العلمي، املحـور الثاني 
السـعي الحثيث لتطوير قدرات الشـباب من أجـل الوصول اىل 
األعمـال الروائية التـي تمتلك مقومـات نجاحهـا، ويقدم لنا 
الروائي الشـاب عز الدين جوهر يف هذا النص الرسدي الروائي، 
ثيمة فلسـفية تحمل وعياً كبرياً يخص الشـباب وطموحاتهم 
وأفكارهـم، ويحثهم أيضـاً اىل خلع جذور السـكينة والقنوط 
واالستسـالم، واالفـكار والتقاليـد والعـادات التي تسـاهم يف 

ترسيخ الشباب يف وحل الجهل.
 وأضـاف » لقد جعـل الروائي فصول روايتـه مرقمة ومعنونة 
كتابـة، 1- أوىل محطاتي، 2- نقطـة البداية، 3- أيام العزلة، 4 
– التفاحـة الرابعة، 5 – ومضة ُحـب وجرعة حرب ، 6 – عرص 
املقاهي، 7 – أرقى النساء، 9 – عدني بأنَك، 9 – صالبة الحديد 
مثاالً، 11 – لسـَت أنَت... فقد ماَت قبل أن تموت، 12 – رسالة 
جديدة، 13- ترنيمة روائي، 14 – كاتب خالد، 15 – موسـيقار 
يف الذاكـرة، 16 – ترنيمة أين مكانك أنت، 17 – ترنيمة ما قبل 
النهايـات، 18 – كيـف تصبح نجماً لتنري لإلنسـانية طريقها، 
20- محطـة انكسـار، 21 – نهايـة املطـاف، ومـا دونت تلك 
الفصـول، إال لكونهـا جزءاً مـن مبنى الـرسد ومتفاعلة معه، 

وتساهم يف تحريك العملية الرسدية، إذ نالحظ أن الكسندر هذا 
الشاب بطل هذا النص الروائي، وجد من الرضوري أن يتخلص 
مـن قيود كثرية تحـد طموحه، وتوقف نمـوه الفكري، أضافة 
اىل أن الحيـاة الرتيبـة املقيتـة اململة، التي ال يشء فيها سـوى 
االكل والنوم، واالستسالم للجهل، ال يمكن لها أن تخلق إبداعاً، 
فيحاول وبمسـاعدة محبوبته باتريشـا، التي هي نفسه التي 

ظهرت بهيئة امرأة لتشاركه أفكاره وطموحاته.  
وتابع :تجدر اإلشارة هنا اىل أن هذه الرواية تنتمي اىل الروايات 
الفلسفية الفكرية التي تبتعد عن الروايات الكابوسية وتبحث 

مع الذات عن الخالص واألمل: 
)وبعـد البدء وازدحـام األجوبـة واملعطيات ابتسـمت للحظة 
وعلمت سـاعتها أنني جزء من هذا الكون وبصورة أخرى وما 
أبحـث عنه هي تلـك النجوم التي كنت اراهـا منذ صغري، تلك 
الكواكـب واملجرات البعيـدة كل البعد التي تحيـا بداخيل حتى 
أسـتقل مكاني لتسـتقر بعدها نفيس يف نهايـة املطاف للتبع 
عـى عرش الكـون والوجود الذي ُخلق ألجيل ولسـت أنا مجرد 
تلك الصدفـة العمياء التي ما زال يتغنى بهـا العاجزون امثايل 
او حني احس أنني أفلست بإنقاذ نفيس لتنحدر صوب نفايات 

أفكار بني البرش الخاوية.( ص 26  

وأسـتطرد :هكـذا نالحـظ أن اإلعمـال الروائيـة الفلسـفية 
الفكريـة، تختلـف يف نمطهـا وأسـلوب تناولهـا عـن األنماط 
األخرى مـن الرسديات الروائيـة، التي تتطلب أحداثاً سـاخنة 
ورصاعـًا تصاعدياً، ألن تلك النصوص تعتمـد عى الكم الهائل 
مـن األفـكار الواعيـة وطرحهـا داخـل النـص، والعمـل عى 

تطويعهـا وتوظيفهـا لتكـون عمـاًل روائيـاً ناجحـاً
ولفـت اىل أن الرصاع الفكـري املطروح يف هـذا النص، قد أخذ 
مـداه من خالل املحـاورة الفكرية الفلسـفية التـي دارت بني 
الكسـندر وباتريشـا، قد اخذ مـداه لصفحات عديـدة من هذا 
النص الرسدي الروائي، من أجل أن يتخلص الكسـندر من هذه 
الجـذور الخبيثـة والخروج اىل حيث الحريـة واالبداع والخلود، 
ويعني الروائي يف الخلود، هو أن يحاول الشـاب أن يجد نفسه 
يف اي املهـام يبدع، ويحاول أن يقدم عمالً يجعله خالدا، وهكذا 
يستطيع الكسندر خلع هذه الجذور والتخلص منها والشعور 
بالحرية والبحث عن االبـداع، بعد أن يطلع للرسديات الروائية 
العربيـة والعاملية لروائيـني ماتوا  وبقيـت كتاباتهم تخلدهم، 
وهـم كثر فيقدم لهـم الشـكر والعرفان عـى صنيعهم ألنهم 

جعلوا منه مخلوق مختلف يؤمن باإلبداع: 
)فسـالماً أيهـا اإلنسـان الطمـوح وسـالماً أيها الشـامخون 

بعلومكـم وابداعكـم وطموحكم يامن منحتـم الحياة نكهتها 
ورقيها يف مرحلة بداية النهاية ،شـكراً سقراط شكراً أفالطون 
شكراً ابن سينا شـكراً ابن الهيثم شكراً ابن رشد شكراً زينون 
شـكراً ابن حّيان شكراً نيوتن، شـكراً جاليليو شكراً آينشتاين 
شـكراً كوخ شـكراً اديسون شـكراً نيلز بور شـكراً تولستوي 
شكراً دستوفسكي شـكراً باستري شكراً شكسبري شكراً كولن 
ولسون شـكراً نيتشه شـكراً رذرفورد شـكراً نيل دي كرايس 
تايسون شكراً برايان غرين شـكراً هربرت جورج شكراً نوبل 

شكراً أجاثا.( ص 135  
وهكـذا يسـتمر بتقديم الشـكر للعديـد من الكتـاب والعلماء 
واالدبـاء الذيـن غـريوا معالم حياتـه، وجعلوه يخلـع جذوره 

البالية.
وختـم : ان رواية )فأخلع جـذورك( للروائي عز الدين الجوهر 
والتـي هي من اصدارات دار افتوريا للطباعة والنرش والتوزيع 
لعام 2021، تنبئ بظهور روائي شـاب قادر عى تقديم اعمال 
روائيـة ناجحة، كونه إختار نمطاً مـن انماط الكتابة الروائية 
التي تحتاج اىل جهد فكري كبري، ووعي وثقافة عالية من أجل 
انجازها وهي تحمل مضامني فكرية وفلسـفية تحث الشـاب 

عى االبداع والخروج من القنوط. 

»فاخلع جذورك« مضامين فكرية وفلسفية تحث الشاب على اإلبداع والخروج من القنوط
نفس البطل تظهر بهيأة امرأة لتشاركه أفكاره وطموحاته 

يرى الناقد يوسف عبود جويعد ان رواية »فاخلع جذورك« للروائي 
عز الدين الجوهر ، ذات مضامين فكرية وفلسفية تحث الشاب على 

االبداع والخروج من القنوط ، مبينا ان نفس البطل تظهر بهيئة امرأة 
لتشاركه أفكاره وطموحاته .وقال جويعد في دراسة نقدية خص 

بها )المراقب العراقي(: في رواية »فأخلع جذورك« للروائي عز الدين 
الجوهر، نقف أمام محورين مهمين، األول هو ضرورة متابعة الحركة 
األدبية الشبابية، والمساهمة في تحريك معالم التطور فيها، وهكذا 

فقد اخترت هذا النص الروائي، كون أن الروائي عز الدين الجوهر، واحد 
يوسف عبود جويعدمن الروائيين الشباب الذين يسعون لتطوير كتاباتهم السردية،

عز الدين الجوهر

رسومات خليل قويعة .. نصوص بصرية تستكشف الطبيعة 
عدنان بشري معيتيق

خليل قويعة باحث وفنان تشكييل تونيس، أستاذ 
الجماليـات وعلـوم الفـن يف جامعـة صفاقس 
التونسـية، وباحث يف جامعة تولوز الفرنسـية. 
من مؤلفاته »تشكيل الرؤية« و»عمارة الرؤية« 
2007، »بنية الذائقة وُسـلطة النموذج« 2013، 
»العمـل الفنـي وتحوالته بني النظـر والنظرية« 
2019، و»مسـار التحديث يف الفنون التشكيلية، 
من األرسومة إىل اللوحة« 2020. والكتاب األخري 
فـاز منذ أيـام بجائـزة الشـيخ زايـد يف دورتها 

الخامسة عرشة.
تجاربـه  يف  الجمـال  مكامـن  قويعـة  يرصـد 
املرسـومة، كتلـك التـي يرصدهـا يف تدويناتـه 
املكتوبـة عـرب مرشوعه الجمـايل الضخـم، من 
كتـب وإصدارات يف مجـال التنظـري الفني، ذلك 
من خالل عـرشات الكتـب والدراسـات والعديد 
مـن املعارض واملشـاركات بأعمالـه الفنية منذ 
منتصـف الثمانينيـات حتـى اآلن، يرصـد فيها 
جماليـات الجغرافيا والتاريخ للطبيعة البرشية، 
عـرب حفريات جمالية ذات طابـع معريف عميق، 
يعتمـد عـى الخامـات املتعـددة يف كثـري مـن 

األحيـان، ويلجـأ إىل األحبار امللونة والرسـومات 
عـى الـورق يف أحيـان أخـرى بالنتائج نفسـها 
تقريبـا، مع فارق أن األوىل تصـدح بصوت عال، 
والثانيـة همـس مرهـف للنصـوص البرصيـة 
املرسـومة نفسـها.تجربته الفنية كأنها عملية 

تعرية لوحات رسـوبية، طيات النفس العميقة، 
نتـاج تفتت وترسـب وامتـزاج ما تـم التقاطه 
مـن اليومي املعـاش، عـرب سـنوات طويلة من 
املعايشة لحياة الناس والتحصيل العلمي والفني 
واألكاديمي، الذي يرصد يف أعماله الفنية مواطن 

الجمـال، يف مناطق غايـة يف الخصوصية كامنة 
يف عالـم جغرافيا النفس البرشيـة، الواعية بكل 
التحـوالت الثقافيـة واالقتصاديـة والتاريخيـة 
الكربى للمجتمعـات العربية التي ما زالت ترزح 
تحت وطأة التغريات الكربى لحلم لم يكتمل بعد.

تجربـة الفنـان بمثابـة عملية بحث عـن حالة 
السـكون، والحفـاظ عـى الذكريـات واألحـالم 
ذات  لوحاتـه  يف  معرفيـة  كحفريـات  األجمـل 
معالجات بمعاجني ومالمـس الرمل والحىص .. 
مدن بعيـدة، أصداف بحرية وأسـماك متحجرة، 
وإشـارات إىل اتجـاه واحـد بأسـهم غالبـا مـا 
تكـون إىل األمام، دوائر ومربعـات، بقايا قصائد 
حـب وأخـرى كأنهـا مالحـم بطولية لشـعوب 
املتوسـط، مناظر داخلية لطبيعة البرش املكتظة 
الوطـن  حـب  يف  النبيلـة  اإلنسـانية  باملشـاعر 
والتغني بمحاسـنه. مسـاحات طينية شـديدة 
االحمرار تتقاسـم األلفة مع أخرى زرقاء ترسم 
فضـاء رحبـاً لتحليق طيـور يف ترحالهـا األبدي 
نحـو الحرية، يتخـذ الفنان خليل من أشـكالها 
الجماليـة، التي تنتجهـا ذاكرة الشـعوب، ثيمة 

لالنعتاق والتحرر.

أقبُل صورَك كل ليلة
لم أكن أعرف أن القلب

قلب األم
وأقصد قلبي

اليغريه سوى الطريق الذي
يأتي بك
يف غيابك

تيقنُت أن األمهات
أجمل العاشقات

يالقني خياالت األحبة يف منتصف الطريق
ليكسبن عناقاً أطول

وقبالً أكثر
تعلمُت كيف أحتضن القمصان

وعلب السجائر
يف غيابك عرفت تفسري الكلمات الصعبة

ك فلذة كبدي
وكيف تغافل الروح الجسد

بعد أول غفوة
لترسي إليك

تتفقدك
الغطاء

الوسادة
وكتبك املتناثرة عى طاولتك

تبتسم بمغفرة
وهي تمسح عى َشعرَك بحنان:

)أيها املهمل(
يف غيابك

تعلمت نوعاً آخر من الحب
الُيكتب وال ُيحكى

بل يصحو مع آذان الفجر ليبكي
تعلمُت أن أكون البحر

حني التأتي الرياح كما نشتهي
وان ماكتبه الله هو األجمل دائماً

لَك أن تعود وأنَت مطمئناً
ياحبيبي

خبأت لك الربيع
الذي فاتك هذه السنة

يف قارورة عطر
إىل جانـب صـورة الصبيـة التـي تنتظرك 

معي أقبُل صورَك كل ليلة
بدمعة واحدة

عى جفني املبلل دائماً
بسؤال يتعبني

يتعبني جداً
كيف غادرني ذاك العصفور

مع أنني أوصدت الباب
وأحكمُت قفل النوافذ !!

ألم أقل لك
غيابَك جعلني أماً بامتياز

املراقب العراقي/ متابعة...
بلجيـكا  يف  الشـعر  مركـز  عـن  صـدر 
القلـم  نـادي  مـن  وبدعـم   )Poëziecentrum(
البلجيكـي )PEN Vlaanderen( كتاب الشـاعر 
والروائي هوشنك أويس »لست بحراً… لكن قلبي 
مـيلء بالنـوارس« يتضّمـن التجمـة الهولندّية 
لثـالث عـرشة قصيدة مـن قصائده التـي كتبها 
يف مدينـة »أوسـتند« البلجيكّية، حيـث يقيم منذ 
أكتوبر/ترشيـن األول 2012. نقـل القصائد من 
العربيـة إىل الهولنديـة لـوره باتن أسـتاذة اللغة 
العربية يف جامعة لوفـن البلجيكية.يأتي الديوان 
 )24×17( الكبـري  القطـع  مـن  يف 76 صفحـة 
وتضّمـن ثالث عـرشة قصيدة عربيـة، إىل جانب 
 December«« »التجمـة الهولندية، هي: »نبـذة
October«« »مستشـفى« »April« »هشاشـة« 
»اكتئـاب« »الطفل والبحر« »May« »اسـتقالة« 

»حني كنُت يف أورشليم« و«العابر – املاكث«.

»لست بحرًا« جديد 
الشاعر هوشنك أوسي

»pachinko« ملحمة اإلنعتاق من الفؤاد و الجسد

املراقب العراقي / متابعة...
اختتمت يف دار املأمون للتجمة والنرشيف 
وزارة الثقافـة والسـياحة واآلثـار دورة 
»ترجمـة األفالم السـينمائية والوثائقية 
- السبتايتل« التي استمرت ملدة أسبوع. 

وقـال املحـارض محمـد كاظـم مجيد ان 
)املشـاركني يف هذه الـدورة هم متجمو 
اللغـات التكيـة واألملانيـة واإلنكليزية( 
مشـريا اىل عـزم الدار عـى اقامـة دورة 

اخرى مشـابهة خاصة بمتجمي اللغات 
االسـبانية والفرنسـية والروسـية بعـد 

اسابيع قليلة.
 واضاف مجيد ان هدف الدورة هو تدريب 
كافـة متجمي الدار عـى تقنيات وضع 
التجمـة عى األفـالم فضال عـن مبادئ 
وأسـس هذا النـوع من التجمـة ونظرة 
تأريخيـة عـن تطورهـا واألخطـاء التي 
قد يقـع بها متجم األفـالم ،موضًحا ان 

أهمية هـذا النوع مـن التجمة يكمن يف 
جمهوره الواسـع الذي يفوق باقي انواع 
التجمة حيـث تدخل ترجمـة االفالم اىل 
كل بيـت يف حني ان التاجـم االخرى تنال 
اهتمام فئات معينة من املجتمع(. وتابع 
إننـا نهـدف اىل تهيئـة كادر متخصـص 
متمكـن من هذا النوع من التجمة حيث 
ان لدينـا خطـه مسـتقبلية للتعاون مع 

دوائر ثقافيه خارج الدار.

اختتام دورة ترجمة األفالم  في دار المأمون  

فاطمة بو مدين
كانـت كوريا قديما تعرف بمملكة جوسـون التي تأسسـت عى يد 
الجنرال تايجو سـنة 1392و اسـتمرت صامدة ألكثـر من 5 قرون 
لتصبح بعد ذلك جمهورية كوريا سنة 1879 وهذه الفتة التي أرشنا 
اليها هي فتة تاريخية اِتخذ منها الكوريني انطالقة جديدة يف أدبهم 
ولم تعد الروايات السياسـية،  الخيالية  ،  الدينية و الواقعية  تشكل 
أولوية يف انتاجاتهم األدبية ،  لقد فظلوا االنرصاف لكتابة امللحمات 
و الروايـات الشـعبية و التارخيـة  نذكر منها عى سـبيل املثال أول 
رواية شـعبية والتي تعرف ب:  تشون هيانج والتي تقع أحداثها يف 
منطقة »نام وون« تحدث فيها الكاتب   عن حياة الكيسانج )نساء 
يعملـن راقصات تحت امرة امللوك و سـكان القـرص(  والظلم الذي 
تتعـرض  له املرأة .تحكي رواية تشـون هيانج الشـعبية عن  فتاة 

جميلة وعفيفة أمها من الكيسـانج  فتـاة محبوبة جمعتها عالقة 
بشـاب من الطبقـة الحاكمة اسـمه‹دو ريونج يل‹وكيـف تزوجته 
رسا وعندمـا انفضـح أمر زواجهمـا أمـام األرسة الحاكمة رفضوا 
األمر و سـاروا به نحـو نحو العاصمـة نام وون ليصبـح الخليفة 
أمـا هيانـج فقد بقيت هنـاك يف القريـة حتى وقعت يف عـذاب أحد 
الـوزراء الطماعني لكنهـا حافظت عى عفتهـا وكان الثمن روحها 
وجسـدها،  ثم عمل الكاتب بجهد ليجعل األفكار متسلسـلة ويصل 
بنا اىل نقطة الهجوم الذي شـنه‹دوريونج‹ وجنوده عى الوزير ومن 
معه و يخلص السـجناء من بطشه وتشـوهيانج واحدة منهن. ثم 
روايـة pachinko التـي تنتمي اىل الخيـال التاريخي وتـم اعتبارها 
  min-jin -Lee ›بمثابة ملحمة تنقـل لنا فيها الروائية ›مني جني يل
أحداث جيل كامل عرب ثالث مراحل كل مرحلة محددة بفتات زمنية 

متسلسلة حيث بدأت  الكاتبة روايتها األوىل  التي جاءت تحت عنوان 
»غويانـغ -مسـقط الـرأس ›1910-1939 بالحديـث عـن مهاجر 
كوري يملك فندقا بسـيطا وله ابن مصـاب باألرنبية ›هوني‹ عملوا 
جاهدين عى تزويجه من فتاة فاضلة ›هونڨني‹ لكنه مات بعد مدة 
قصرية تاركا خلفه ابنة اسـمها ›سـونجا‹ تعيـش وقائع كثيفة و 
تمنح بسـبب جهلها قلبها وجسدها لرجل‹هانسـو‹ ثم تثور ضده 
وترفض أن تكون عشيقة. تتزوج من قس‹ايزاك‹ مريض بداء السل 
للتسـت عى حملها ثم تنجب ابنها األول ›نوا‹ اللقيط ثم ابنا رشعيا 
يعرف ب:‹موزاسـو‹ والجديـر بالذكر هنا كيف حاولـت الكاتبة أن 
تصـور لنا الشـبه الكبـري بني اللقيـط و األب الغـري بيولوجي وهذا 
مـا يجعل اإلختالف بـني األب واإلبن الحقيقي يضعنـا تحت قبضة 

اشكاالت أخرى .

بشرى العيسى
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

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

نور 9
على 
نور

وقال مدير بلدية العمارة املهندس نورس 
بني  تنفذ  العمارة  »بلدية  إن  الساعدي: 
فرتة وأخرى حمالت لرفع التجاوزات عىل 
األرصفة والشوارع ،وفرض غرامات مالية 
مع  السابلة  حقوق  عىل  املتجاوزين  عىل 
البسطيات  املايل ألصحاب  الوضع  مراعاة 
»التجاوزات  أن  مؤكداً   ،« واملتجاوزين 
عىل األرصفة والشوارع واألرايض التابعة 
املشاريع  إنجاز  عىل  ايضاً  ،أثرت  للبلدية 
الخدمية والبلدية خاصة أن القانون يحدد 

للمناطق ضمن املخطط  الخدمات  تقديم 
وكهرباء  ماء  من  للمدينة،  األساس 
والعشوائيات  التجاوزات  ،لكن  وتبليط 
تؤثر سلباً عىل الخدمات وتضيف مشاكل 

جديدة لواقع املدينة الخدمي«.
تخصيصات  رصف  »تأخر  أن  وأضاف 
البلدية من املوازنة أسهم يف عرقلة تنفيذ 
املقدمة  الخدمات  تدهور  ويف  املشاريع 

للمواطن«. 
محافظة  صحة  مدير  أكد  جهته  من 

»دائرة  أن  العالق  عيل  الدكتور  ميسان 
بمراقبة  مهمتها  تواصل  الصحة 
وما  واألسواق  املحال  أصحاب  ومحاسبة 
يحصل فيها من تجاوزات ،وعدم مراعاة 

الواقع الصحي والبيئي«.
األمن  وبصحبة  »الدائرة  أن  اىل  وأشار 
الوطني تابعت املحال العامة وأسواق بيع 
الجملة للمواد الغذائية للتأكد من صالحية 
التجاوزات  مراقبة  ،وأيضاً  الغذائية  املواد 
خالية  ووجدتها  واألرصفة  الشوارع  عىل 
أن  مبيناً  والسالمة«،  الصحة  رشوط  من 
الوضع  بزيادة  تتسبب  التجاوزات  »هذه 
ومعالجات  إجراءات  يتطلب  ما   ، البيئي 

وحلوالً رسيعة«.
الشوارع  عىل  التجاوزات  ظاهرة  وتشكل 
أهم  إحدى  العمارة  مدينة  يف  واألرصفة 
ألسباب  حلول  بال  زلت  ما  التي  املشاكل 
بني  البطالة  ظاهرة  تفيش  منها  كثرية 
جهود  تضافر  تتطلب  الشباب،التي 
الدولة  أجهزة  مع  املجتمع  يف  الخريين 
لتوفري  جادة  خطط  لوضع  واملواطن 

فرص عمل للعاطلني. 
املواطن عيل عبد الرحمن ، صاحب بسطية 
يقول: إن«عدم توفر فرص عمل للشباب 
لفتح  اضطرهم  الخريجني  أعداد  وزيادة 
بسطيات يف الشوارع واألرصفة واألسواق 

من أجل توفري لقمة العيش لعوائلهم«.
وطالب الجهات املعنية »بالعمل عىل إيجاد 
بدائل للبسطيات التي تمنعها البلدية من 
لهم  تخصص  أسواق  استحداث  خالل 
دوائر  يف  للعاطلني  عمل  فرص  وتوفري 
يف  العاملة  النفطية  الرشكات  أو  الدولة 

حقول نفط ميسان«.

 ، األرشف،  النجف  صحة  دائرة  حددت 
الفحص  مرشوع  انجاز  تأخر  أسباب 
مساٍع  وجود  اىل   أشارت  فيما  الدوائي 
وتجهيز  لدعم  والبيئة  الصحة  وزارة  من 
الدوائي باالجهزة  الرقابة والفحص  مركز 

املطلوبة.
وقال مدير صحة النجف رضوان الكندي: 
إن »هناك مساعي من قبل وزارة الصحة 
لتخصيص مبالغ مالية من رشكة كيماديا 
والفحص  الرقابي  املركز  لدعم  الدوائية 

الدوائي وتجهيزه باالجهزة املطلوبة«.
بعد  جاءت  الخطوة  »هذه  أن  وأضاف 
الصحة  وزير  إىل  املتكررة  املناشدات 
عىل  لالطالع  الوزارة  من  وفد  وحضور 
بمهام  سيقوم  الذي  املركز،  احتياجات 

كبرية  بعد توفري جميع احتياجاته«.
فاضل  املركز  مدير  أوضح  جهته  من 
السيالوي، أن »هناك أسباباً عديدة أسهمت 
يف عدم دخول املركز حتى اآلن إىل الخدمة، 
رغم انجاز املرشوع منذ عام 2010 وإتمام 

باقي املتطلبات له عام 2017«.
وتابع »كان من املفرتض أن تستكمل بقية 
األجهزة منذ عام 2018 بعد إحالة املرشوع 
اىل هيئة االعمار، إالاَّ أن ظروف البلد واألزمة 
االقتصادية حالت دون اكماله بالتوقيتات 

املحددة«.
حامد  الصيادلة  نقيب  طالب  جهته  من 
الجهات  االرشف  النجف  يف  العلياوي 
مرشوع  بإكمال  »االرساع  إىل  الحكومية، 
يف  الدوائي  والفحص  الرقابة  مركز 
االدوية   أن«جميع  مبيناً  املحافظة«، 
اكمال  عدم  وبسبب  الفحص،  إىل  بحاجة 
يف  االدوية  فحص  اىل  نضطر  املرشوع، 

املركز الوطني يف العاصمة بغداد«.
املرشوع،  اكمال  حال  »يف  أنه  إىل  وأشار 
القطاع  أدوية  بفحص  حتى  سنقوم 
االهلية  املستشفيات  يف  الخاص 
والصيدليات وكذلك أدوية املذاخر«، مؤكداً 
أن »أغلب االدوية نعتمد فيها عىل فحص 

بلد املنشأ«.

تنفذ بلدية مدينة 

العمارة في محافظة 

ميسان حمالت 

لرفع التجاوزات من 

الباعة المتجولين 

والعشوائيات 

،وفرض غرامات مالية 

على المتجاوزين 

طبقًا للقانون النافذ 

،فيما طالب أصحاب 

)البسطيات( بتوفير 

فرص عمل للشباب 

العاطل ،وتخصيص 

موقع لهم لنشر 

بسطياتهم والحصول 

على قوتهم اليومي

أسباب تأخر انجاز مشروع 
الفحص الدوائي  في النجف متى تفكر الدولة بجيل من الشباب العاطل عن العمل  ؟
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بعد ازالة سبل معيشتهم ..

مجلس الخدمة يدرس مشروع قرار سلَّم موحد للرواتب
خطة إلنهاء ظاهرة التسرب الوظيفي

كشف مجلس الخدمة االتحادي عن خطته 
للوظائف في القطاع العام ، وفيما أكد 
أن التعيينات في القطاع الخاص ليست 
من اختصاصه، لفت الى ان المجلس يعد 
دراسة النهاء ظاهرة التسرب الوظيفي 
مع اعداد سلم موحد لرواتب الموظفين.

وقال رئيس المجلس محمود محمد عبد: 
إن » لمجلس الخدمة االتحادي خطة 
واضحة في ما يتعلق بالبرامج الخاصة 
بالتوظيف في القطاع العام«، الفتا الى 
ان » المجلس شرع باعداد برنامج الكتروني 
متقدم جدا يشتمل على كل معايير الجودة 
العالمية والمحلية في اطالق هذا البرنامج 
والذي تنص عليه المادة 105 من الدستور  
)تؤسس هيئٌة عامة لضمان حقوق 
اإلقاليم والمحافظات غير المنتظمة في 
إقليم، في المشاركة العادلة في إدارة 
مؤسسات الدولة االتحادية المختلفة، 
والبعثات والزماالت الدراسية، والوفود 
والمؤتمرات اإلقليمية والدولية،

ملجلس   « إن   : عبد  محمد  محمود  املجلس  رئيس  وقال 
بالربامج  يتعلق  ما  يف  واضحة  خطة  االتحادي  الخدمة 
الخاصة بالتوظيف يف القطاع العام«، الفتا اىل ان » املجلس 
كل  عىل  يشتمل  جدا  متقدم  الكرتوني  برنامج  باعداد  رشع 
معايري الجودة العاملية واملحلية يف اطالق هذا الربنامج والذي 
عامة  هيئٌة  )تؤسس  الدستور   من   105 املادة  عليه  تنص 
إقليم،  املنتظمة يف  اإلقاليم واملحافظات غري  لضمان حقوق 
االتحادية  الدولة  مؤسسات  إدارة  يف  العادلة  املشاركة  يف 
املختلفة، والبعثات والزماالت الدراسية، والوفود واملؤتمرات 
االتحادية،  الحكومة  اإلقليمية والدولية، وتتكون من ممثيل 
واألقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم، وتنظم بقانون( 
الوظيفية  الفرص  واتاحة  والعدالة  الشفافية  مبدأ  واعتماد 
قرار  اي  عىل  االعرتاض  له  ويكفل  التقديم  حق  له  والكل 
يخص توظيفة وبطريقة الكرتونية وستكون متاحة وسهلة 

الوصول«.
ولم  جدا  ضخم  االلكرتوني  الربنامج   « ،ان  عبد  واضاف   
واملجلس  الرؤية  اكمال  تم  فقط  شهرين  ويف  بعد  يكتمل 
يعمل عىل تحويل هذه الرؤية«، مشريا اىل ان » هذا الربنامج 
يحتاج تمويالً وتوفر الدعم والتمويل والتنسيق مع الرشكاء 
والرتبية  الداخلية  وزارات  يف  أخرى  حكومية  مؤسسات  يف 
انطالق  عليها  يعتمد  والتي  العلمي  والبحث  العايل  والتعليم 
املتقدمون  يقدمونها  التي  الوثائق  من  للتأكد  الربنامج 
منها  التأكد  سيتم  والتي  التعيينات  عىل  الرتشيح  بطلبات 
او  كالسيكي  بريد  اي  دون  ومن  نظم  طريق  عن  إلكرتونيا 
االعتيادي ما يتيح اختزال البريوقراطية، واملجلس ينتظر دعم 
هذه الوزارات يف هذه املوضوع من خالل توفري البيانات والتي 
تحتاج أيضا معالجتها، وسيتم اطالع الرشكاء عىل الربنامج 
مكثفة  تدريبية  دورات  اىل  موظفيهم  وإخضاع  األصيل 
مبارش  بشكل  بالتنسيق  مستمر  واملجلس  الوقت،  الختزال 
مع  تعاون  آفاق  فتح  وسيتم  والتخطيط  املالية  وزارة  مع 
وزارة التعليم العايل«.وأكد عبد، أن »رؤية املجلس يف القطاع 
العام وهو مجال اختصاصه ستكون عىل ثالثة أشكال األول 
التوظيف  وآلية  التوظيف  العامة وسياسة  الرؤية  هو وضع 
وبالخدمة  الحكومية  باملؤسسات  النهوض  سياسة  ووضع 
الشكل  أما  للمجتمع،  املقدمة  بالخدمة  والنهوض  املؤداة 
الثاني فسيكون حركة مشرتكة بني املجلس وبني مؤسسة 
وبني  التخطيط  ووزارة  املجلس  بني  األغلب  وعىل  قطاعية 
األخرى  الحكومية  واملؤسسات  املجلس  وبني  املالية  وزارة 
والدارسة  البحث  وفق  أسايس  بشكل  بالوظيفة  املعنية 
الحركة  طريق  عن  يكون  الثالث  »الشكل  ،ان  مبينا  فيها«، 
املستقلة من هذه املؤسسات من خالل تلقى املجلس املنتج 
من املؤسسات ويتعامل معه عىل سبيل املثال بعض القضايا 

التفصيلية املوجودة يف مهام املجلس«.
بناًء  انه  او  باعبائها  تقوم  من  هي  املالية  وزارة  ان  وتابع  
بتنفيذ  املجلس ملزماً  ؛ يكون  الوزراء  قرار من مجلس  عىل 
الرؤية  هذه  والتعليمات  الضوابط  وفق  منها  يخرج  وما 
التي  املجلس  مخرجات  يف  تتوحد  هي  الثالثة  باالشكال 

الخدمة  مجلس  رئيس  املجتمع«.واوضح  عىل  ستنعكس 
بالدستور  عليه  ومنصوص  اتحادي  املجلس   « ان  االتحادي 
ويلتزم بالضوابط والقانون التي يعمل بها وأن طبيعة مهام 
املجلس موضحة باملادة تسعة يختص املجلس بست عرشة 
الخدمة  قانون  تنفيذ  هي  التي  القانون  عليها  نص  مهمة 
الشؤون  ،تخطيط  التعيني  التعيني واعادة  االتحادي،  العامة 
واقرتاح  عليها،  والرقابة  واالرشاف  والوظيفية  العامة 
من  وغريها  العامة  الوظائف  ،وصف  القوانني  مرشوعات 
من  مجموعة  املجلس  عليها،ولدى  نص  االخرى  الرشوط 
دراسات  إعداد  وكذلك  التوظيف  أولويتها  ويف  االخرى  املهام 
لتحديد سلم عادل لرواتب املوظفني مع الخدمة املؤداة  لكن 
املوظفني«، منوها  الذي يوحد جميع رواتب  السلم  بمفهوم 
قيد  هو  االتحادي  العامة  الخدمة  قانون  مسودة   « بأن 
التصويت يف مجلس النواب وفيه نص قانوني يلزم الحكومة 
باالشرتاك مع مجلس الخدمة العادة النظر برواتب موظفي 
رؤية  له   « ،ان  موحد«.وتابع  رواتب  سلم  ووضع  الدولة 
ايجابية بالتعامل مع الكتلة البرشية من املوظفني والتي لم 
توظيفها  اعادة  عىل  يعمل  واملجلس  صحيح  بشكل  تستغل 
الوظيفي«،  الرتهل  وانهاء  االفضل  بالطريقة  واستثمارها 
الوحيدة  املؤسسة  هو  ليس  الخدمة  »مجلس  ان  مؤكدا 
املعنية بصناعة الدرجات الوظيفية وان استحداث الدرجات 
الوظيفية وحذفها وإنشائها اليزال ضمن مهام وزارة املالية 
واملجلس ملزم بادارة الدرجات الوظيفية بعد املصادقة عليها 

من قبل وزارة املالية يف قانون املوازنة«.

عىل  القضاء  االخرى  املجلس  مهام  من   « ان  اىل  عبد  واشار 
الدولة من خالل استخدام  »الفضائيني »يف دوائر  ما يسمى 
بدورها  والتي  الحكومية  املؤسسات  يف  واالتمتة  الحوسبة 
 « ان  عىل  مشدد  الوظيفي«،  الترسب  ظاهرة  عىل  ستقيض 
الحديث عنها  التي كثر  املجلس يسعى النهاء هذه الظاهرة 
يف املدة السابقة والكثر من مسؤول بعدم امكانية بيان العدد 
الشفافية  غياب  بسبب  الفعليني  الدولة  ملوظفي  الحقيقي 
يف  العاملني  اعداد  تبني  التي  الحديثة  الربامج  غياب  وكذلك 

املؤسسات«.
وعن رؤية املجلس فيما يتعلق بالتوظيف يف  القطاع الخاص 
الصالحية  ضوء  يف  قانوني  ككيان  املجلس   « ان  اىل  اشار 
املمنوحة لنا بموجب القانون قانون مجلس الخدمة االتحادي 
العام  التوظيف  من تسميته هو نطاق عمله فقط يف مجال 
كان  سواء  اختصاصاته  بمختلف  الخاص  التوظيف  وليس 
استثمارياً وكالة االستثمار  او عن طريق جوالت الرتاخيص 
املرشع حدده  باعتبار  املجلس  نطاق عمل  هذا اليقع ضمن 
فقط بالقانون العام وبنفس الوقت هذا مايمنع املجلس من 
ان تكون له رؤية ممكن ان يشارك بها الوزارات والقطاعات 
بيان قواعد معلومات متعلقة  املجال من خالل  املعنية بهذا 
استغاللها  املمكن  من  التي  للعمل  املؤهلة  األيدي  بقوى 

كفرص يف القطاع الخاص«.
واشار اىل ان  رؤية املجلس هو امتصاص البطالة والنهوض 
الجيدة  الخدمة  مستويات  من  مستوى  اعىل  اىل  باملجتمع 
من خالل جودتها وتفعيل املشاريع  الحكومية سواء كانت 

يتعلق  ما  يف  املؤسسات  تطوير  او  التجارية  او  الصناعية 
اتاحة  للدولة  يسهل  مما  املؤداة  الخدمة  وتقديم  بالتوظيف 
املجال عىل املستوى البعيد او القريب يف انتقاء أفضل الخربات 
مصطفى  الوزراء  رئيس  ان  اىل  التوظيف«.واشار  مجال  يف 
الكاظمي يويل اهتماماً بمجلس الخدمة االتحادي من خالل 
مبادرات جادة كتهيئة مكان السكان املجلس وتقديم الدعم 
الفرتة  اصدر خالل  الوزراء  ان مجلس  ،واوضح،  اللوجستي 
املجلس  رفد  االول  ايجابية  وكانت  قرارات  ثالثة  املاضية  
ارشاك  والثالث  باملجلس  خاص  برنامج  والثاني  باملوظفني 
مجلس الوزراء يف مجلس الخدمة من ضمنها املجلس الوزاري 
للتنمية البرشية«. وتابع ان مجلس الخدمة االتحادي اصبح 
النواب والحكومة هو مراقب من  القبان بني مجلس  بيضة 
الحكومة يف اداء ماتوكل إليه من مهام ومسلط عليه مجلس 
هو  ذلك  وقبل  الربملان  يف  بالرقابة  مرجعيته  باعتبار  النواب 

مراقب من الشعب يف كل ماسيتخذه من خطوات ».
كيان  لها  الخدمة مؤسسة حكومية  ان »مجلس  اىل  ولفت   
العامة  الخدمة  مجلس  قانون  عىل  بناًء  حديث  وقانون 
املجلس  املعدل  وتسعة  ألفني  لسنة  اربعة  رقم  االتحادي 
التنظيم االداري  النواب ومن حيث  مؤسسة ترتبط بمجلس 
قضايا  يف  التنفيذي   وبرنامجها  الحكومة  لخطة  خاضعة 
منه  تسعة  املادة  يف  املجلس  حرصها  التي  العامة  الخدمة 
الخدمة  قانون  واضافة  التعيني  واعادة  التعيني  من  كجزء 
التنظيمية  الهياكل  ودراسة  ترشيعه  بعد  االتحادي  املدنية 

للمؤسسات الحكومية والهياكل الوظيفية«.
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أعلن�ت الحكومة املحلية يف محافظة ذي قار عن أن أزمة مياه  10
اإلسالة التي تشهدها املحافظة تعود إىل تعرض األنبوب الناقل 
م�ن مجمعات مي�اه الش�طرة إىل الكرس داخل نه�ر الهولندي 

بمحاولة وصفتها بالخبيثة  لخلق أزمة يف املحافظة.
 وق�ال املحاف�ظ احمد الخفاجي يف منش�ور ل�ه عىل صفحته 
الش�خصية الفي�س ب�وك ان�ه ت�م طل�ب تجهي�ز أنابيب من 
محافظة البرصة عىل الفور وجاري تبديل األنابيب املكس�ورة 
مش�را إىل أنها حرب بال أخالق يقودها شلة من املبتزين الذين 
يتاج�رون بمعاناة الناس وانه لهم باملرص�اد مع كل الرشفاء 

بحسب وصف املنشور.

  

عند انتهاء فرتة اي حكومه وبداية حملة االنتخابات تبدأ املشاريع 
والدراسات والتخطيط التي ال يتحقق منها اي يش والتاريخ شاهد 
عىل ذلك..س�وف يغادرون الوزراء برواتبه�م التقاعديه العاليه اىل 
دوله�م االوربية وتبدأ حكومه جديده بعد ٦ اش�هر من املفاوضات 
واالتفاق�ات بني الكت�ل )هذا لك وه�ذ يل( ويرجع نف�س الفلم....

امللخص مدينهالبائس�ة باقيه مثل ماهي الن اهلها اليس�تطيعون 
التغير....و الحكومات غر جاده.....وهلم جرا

                                                                   *  عزيز نعمة

مطلبن�ا اعتم�اد درج�ة نصف الس�نة للصف�وف غر 
املنتهي�ة و كذل�ك للصف الس�ادس االبتدائ�ي و الثالث 
املتوس�ط كونه�م مراح�ل غ�ر مصرية وذل�ك لكثرة 
االصاب�ات و ارتفاع درجة الحرارة و انعدام الكهرباء و 
النت و للعلم طالب الثالث املتوس�ط اصال اليستطيعوا 

ان يكملوا مناهجهم.
                              * اسماء البياتي

 حرب بال أخالق وبال وازع من ضمير وراء أزمة مياه اإلسالة 

 دعوات شعبية للحد من ظاهرة
 تصريف المياه الثقيلة في االنهر

اس�تمرار  الزراع�ة  وزارة  أعلن�ت 
عملية إعدام وطم�ر الدجاج املصاب 
بأنفلون�زا الطيور بالب�رصة ، وفيما 
بينت أن أسباب اإلصابة متعددة منها 
االستراد من الدول املصابة الذي يرد 
عربه�ا الدجاج التهري�ب، وأوضحت 
أن البي�ض ال عالق�ة ل�ه باإلصابات، 
تش�ديد  إىل  ذات�ه  الوق�ت  يف  داعي�ة 
الرقاب�ة عرب املنافذ والس�يطرات الن 
الع�راق أصبح مكب  لدخ�ول الكثر 

من البضائع الفاسدة.
وق�ال الناطق بأس�م ال�وزارة  حميد 
النايف إن اإلصابات كثرة وشخصت 
خ�الل األي�ام املاضي�ة  وان األوضاع 
اس�تفحلت وب�دأت عملي�ات اإلعدام 
ثبت�ت  الت�ي  القاع�ات  يف  للدج�اج 
إصاباته�ا وتحدي�دا يف الب�رصة التي 
حدث فيه�ا اإلصاب�ات وان أس�باب  
اإلصاب�ات متع�ددة  ومنها اس�تراد 
الدج�اج البياض من ال�دول املصابة 
الذي يأتي ع�رب التهريب، مضيفا أن 
هن�اك إصابات يف دول الجوار لكن لم 
تعلن تلك ال�دول ألنها تتأث�ر تجاريا 

وبالتايل يتم تسويقه إىل العراق.
وأضاف أن ال�وزارة قامت بإجراءات 
الكش�ف املوقعي وإع�دام الدجاج يف 
الحق�ول الت�ي يعتقد فيه�ا إصابات 
كبرة  وان اإلجراءات ماضية عىل قدم 
وساق واللجان مس�تمرة يف عمليات 
الصح�ي  والطم�ر  والج�رد  اإلع�دام 
إضافة إىل التحوطات الصحية لكي ال 

ينتقل  املرض إىل مكان آخر.
ويف س�ؤال ماذا بش�أن وضع البيض 
أج�اب ناي�ف  أن البي�ض ال عالقة له 
باإلصابات بأنفلونزا الطيور باملطلق 
وان فق�ط الدجاجة ش�به امليتة هي 

تأثر.
حت�ى  الطي�ور  أنفلون�زا  أن  وتاب�ع 
الدجاج�ة  املصاب�ة وبنظ�رة علمية  

عندما توضع يف درجة حرارة سيقتل 
الف�روس فيه�ا،  وان�ه ال رضر عىل 
املواط�ن والتوج�د هن�اك  إصاب�ات 

برشية.
وزاد ان ل�دى ال�وزارة معلومات بان 
الدجاج يباع بسعر 3 أو 4 آالف دينار 
وه�ذا بالحقيق�ي ليس س�عره  لكنه 
يب�اع ك�ون أكث�ر أصح�اب الحقول 
بدؤا يخش�ون من الوضع ويسوقون 
الدج�اج فأصب�ح املوض�وع ع�رض 
وطل�ب، مؤكدا أن الدج�اج الذي يباع 
باألس�عار املذكورة هو غ�ر مصاب 
إال أن أصحاب الحقول يتخوفون من 

حدوث اإلصابات يف الدجاج.
ونوه أن ع�ىل أصحاب الحقول عندما 
يعرف�ون أن الدجاج مص�اب فعليهم 

إال ينقل�وه إىل املواطن�ني  وان الوزارة 
تتمنى من الجه�ات الصحية متابعة 

هذا األمر.
وتابع ان هناك مشكلة تتمثل بغياب 
باملناف�ذ  س�واء  الصحي�ة  الرقاب�ة 
م�ا  تدخ�ل  وبالت�ايل  الس�يطرات  او 
وصفها بأش�ياء غريب�ة وعجيبة إىل 
الع�راق وفق قوله، مردف�ا ان العراق 
اصب�ح مك�ب  لدخ�ول الكث�ر م�ن 
البضائع الفاسدة والتي ال تتالئم مع 

االستهالك البرشي.
الط�وارئ   حال�ة  الب�رصة  وأعلن�ت 
وأوقف�ت إص�دار اإلج�ازات الصحية 
خلفي�ة  ع�ىل  الدواج�ن  وتس�ويق 
تداعيات اإلصابات بأنفلونزا الطيور.. 
اىل ذلك..أعلن�ت زراع�ة الديواني�ة ان 

يف  األب�رز  تعت�رب  الت�ي   ( املحافظ�ة 
إنت�اج الدجاج ولديه�ا اكتفاء ذاتي ( 
لم تس�جل فيها أي إصاب�ة بأنفلونزا 
الطي�ور، مش�رة إىل اتخ�اذ اج�راءا 
الغل�ق م�ا ب�ني املحافظ�ات بع�د ان 
سجلت البرصة  وعدد من املحافظات 

حاالت اإلصابة.
 وق�ال مدي�ر الدائ�رة  حس�ن الوائيل 
الدائرة أجرت الكش�ف امليداني لكافة 
الحق�ول، وان األس�عار للدجاج عىل 
حالها ول�م تتأثر باإلصاب�ات املعلنة 

بالبرصة أو بقية املحافظات.
وتاب�ع ان املحافظ�ة مكتفي�ه ذاتي�اً 
لوجود 310 حقل والعاملة منها 150 
حقل حيث كان هناك كس�اد بس�بب 
تدني األسعار نتيجة دخول املستورد 

وت�م قط�ع املس�تورد بجه�ود وزارة 
الزراعة وتم الحد بنس�بة 80 اىل 90 % 
من الذي كان يدخل عن طريق املنافذ 
الحدودية يف اقليم كردس�تان وبالتايل 
ألصح�اب  انتع�اش  هن�اك  أصب�ح 

الحقول.
ويف جان�ب ذي صلة  أكد املس�توصف 
البيطري يف قضاء الزبر غرب البرصة 
خل�و حقول الزب�ر واللحيس من أية 
إصابة بأنفلونزا الطيور بعد اكتشاف 
الدج�اج  تربي�ة  حق�ل  يف  إصاب�ات 
وإنتاج بيض املائ�دة يف منطقة خور 

الزبر وسفوان.
وقال مدير املستوصف محمد شناوة 
البيطري�ة  الف�رق  إن  الحمي�داوي 
الجوال�ة  قام�ت بأخ�ذ عين�ات م�ن 
الحق�ول  وفح�ص  الح�ي  الدج�اج 
طبي�ة  إج�راءات  ضم�ن  بالكام�ل 
بيطري�ة وتأكد خلوها من أي إصابة، 
مش�را إىل أن حقول اللحيس والزبر 
لم تسجل أي حالة إصابة يف حقولها 
مع اتخ�اذ إج�راءات الوقاية الكاملة 
الحماي�ة  اس�تخدام  ع�ىل  والتأكي�د 
التعقيم�ات وإج�راء   الحيوي�ة م�ن 
الدوري، مؤكدا  التلقيحات والفحص 
إن هن�اك اس�تنفار صح�ي خش�ية 
انتشار املرض  عقب حصول إصابات 
وس�فوان   الزب�ر  خ�ور  حق�ول  يف 

م�ع اس�تمرار الف�رق الطبية 
البيطري�ة بأعماله�ا يف 

الفحص والتحري
مدي�ر  وكش�ف  ه�ذا 

صالح  الزبر  زراعة 
حس�ن 
يف وقت 
سابق 

عن 

تسجيل إصابات وحصول 
نفوق آلالف طيور الدجاج 

إنفلون�زا  م�رض  ج�راء 
الطيور يف حقول خور  الزبر 

وسفوان، مبينا ان اإلجراءات 
وطم�ر  ح�رق  اتخ�ذت  الت�ي 

الدج�اج املصاب وحجر الحقول 
الحق�ول  ب�ني  التنق�ل  ومن�ع 

األخرى، موضحا أن هناك أكثر 
يف  منتج�ا  حق�ال   40 م�ن 
قاطع الزب�ر باإلضافة إىل 

حقول سفوان.
وأعلن�ت الب�رصة حالة 

وأوقف�ت  الط�وارئ  
اإلج�ازات  إص�دار 
وتس�ويق  الصحية 
ع�ىل  الدواج�ن 
تداعي�ات  خلفي�ة 
ت  ب�ا صا إل ا
ا  ن�ز نفلو بأ

الطيور.

كش�فت وزارة الزراع�ة، أن تس�جيل ح�االت 
اإلصاب�ة بإنفلون�زا الطي�ور ل�م يقت�رص عىل 
البرصة فحسبت وإنما ُسجل يف بعض مناطق 

العاصمة بغداد ومحافظتي واسط واألنبار.
وأرج�ع املتحدث باس�م الوزارة حمي�د النايف 
يف حديث�ه، أس�باب انتش�ار اإلصاب�ات به�ذا 
الفروس نتيجة دخول الدجاج البياض الرتكي 
امله�رب للعراق، فض�ال عن وج�ود الكثر من 
الدواج�ن غر املجازة، مش�راً إىل إتالف جميع 
قاع�ات الدواجن املصاب�ة بالفروس يف قضاء 
الفلوج�ة وس�ط اس�تمرار الك�وادر البيطرية 
بالعم�ل عىل فح�ص وإتالف جمي�ع الدواجن 

املصابة يف املناطق األخرى.
كما نوه النايف إىل السيطرة عىل بؤر الفروس 
يف املحافظ�ات حيث تم إعدام آالف الدجاج عدا 
الب�رصة الت�ي قال ب�ان العمل مازال مس�تمر 
من قبل امل�الكات البيطرية لجرد اإلحصائيات 
النهائي�ة ك�ون أن العدي�د م�ن الحق�ول غر 
مجازة وما يعني أن عدد اإلصابات غر معلوم 

يف الوقت الحارض.
وتاب�ع النايف »تمت الس�يطرة عىل اإلصابات 
منطق�ة  بأط�راف  الدواج�ن  أصاب�ت  الت�ي 

الصويرة بمحافظة واسط«.
هذا وكانت دائرة زراعة الزبر قد كشفت أمس 
الجمعة للمربد عن تس�جيل إصابات وحصول 
الدج�اج ج�راء م�رض  نف�وق آلالف طي�ور 

إنفلونزا الطيور يف حقول الزبر وسفوان.

الزراعة تسجل إصابات بإنفلونزا الطيور
 بحقول في بغداد وواسط واألنبار

دع�ا مواطنون يف الس�ماوة، إىل 
وض�ع ح�د لظاه�رة ترصي�ف 
املي�اه الثقيل�ة غ�ر املعالجة يف 

حوض نهر الفرات يف املدنية.
وقال عدد منهم لربنامج املتابع 
الذي يبث عرب املربد ان مصبات 
املجاري تعترب من اهم اس�باب 
تلوث املي�اه يف النهر، مش�رين 
املائي�ة  االطالق�ات  قل�ة  ان  اىل 
واستمرار هذه املصبات سيؤدي 

إىل كارثة بيئية.
له�ذه  ح�د  بوض�ع  وطالب�وا 
الظاهرة بشكل فوري من خالل 
غلق املذب�ات أو معالج�ة املياه 

الثقيلة قبل تحويلها إىل النهر.

أغل�ق محتجون يف قضاء اإلص�الح التابع 
إىل محافظ�ة ذي ق�ار الج�رس الرئيس يف 
القض�اء الراب�ط م�ع محافظة ميس�ان 
بمادة البل�وك يف تصعيد احتجاجي رافض 
لعدم اس�تجابة الحكوم�ة املحلية يف إقالة 
القائ�م مقام ومدي�ري الدوائر املقرصين، 

وفق قولهم.
وق�ال أحد املحتج�ني للمربد إنه�م أغلقوا 
الج�رس ببناء ج�دار بمادة البل�وك وقطع 
الحرك�ة بني الصوب�ني باتج�اه محافظة 
ميس�ان للمطالبة بتسمية قائّمقام جديد 
م�ن أه�ايل القض�اء ومش�را إىل إمه�ال 
إدارة املحافظ�ة 3 أي�ام لتحقيق مطالبهم 
وبخالفه سيس�تمر إغالق جمي�ع الدوائر 

وقطع جميع الطرق املؤدية للقضاء.

طال�ب ع�دد م�ن س�كنة منطق�ة الكريمية 
املحاذي�ة لنهر الغراف بمرك�ز مدينة الكوت 
الجهات املعنية برضورة إجراء عملية تنظيف 
النه�ر وإزال�ة القصب ومنع رم�ي مخلفات 
الرصف الصحي يف النهر بعد تعرض عدد من 
أطفالهم إىل مشاكل صحية وأمراض جلدية.
وق�ال عدد منه�م إن عملي�ة تنظي�ف النهر 
توقفت منذ سنوات األمر الذي أدى إىل تنامي 
القص�ب في�ه م�ا ك�ون ب�ؤرة إىل الحرشات 

الضارة والعقارب.
يذك�ر أن ع�دد م�ن مواطني ناحية واس�ط 
طالبوا يف وقت سابق الجهات املعنية بمعالجة 
مياه الرشب لنهر الدجييل )يف ناحية واسط( 

بسبب اختالطها بمياه الرصف الصحي.

الدائرة المفرغة و الضحك على الذقون 

المنافذ الحدودية بيت الداء .. تجار يستوردون الموت 

أهالي »الكريمية« : نهر الغراف اصبح مالذًا للحشرات و االوبئة

يف  و  ده�وك  محافظ�ة  يف 
النازح�ني  اح�د مخيم�ات 
م�ا  ح�رق  االيزيدي�ني 
يق�ارب 400 خيم�ة ألهايل 
ه�ذا  خ�الل  م�ن  املخي�م 
صوت�ي  اوص�ل  املنش�ور 
مصطفى  ال�وزراء  لرئيس 
لن�ا  يج�د  ان  الكاظم�ي 
طري�ق لك�ي نهاج�ر م�ن 
ه�ذا البل�د ألن نح�ن اقلية 
ضعيف�ة و مهمش�ة ب�ني 
العراقي  الش�عب  طبق�ات 
س�بع س�نوات منذ أحداث 
س�نجار و كل يوم الوضع 
و  اس�تقرار  ال  األس�وأ  اىل 
تحتي�ة يف مدين�ة  بن�ى  ال 
س�نجار ت�م اعمارها و80 
% منها منكوب و ال يصلح 
س�نوات  س�بع  للعي�ش 
نعي�ش تحت خي�م ممزقة 
يف حر الصيف و برد الشتاء 
و ال احد يحس بمعاناتنا ال 
الحقيقي�ة فأكثرية  اخفي 
الش�عب العراق�ي وضعهم 
ليس جيد و يعانون لكنهم 
يس�تطيعوا العي�ش نح�ن 
ال نس�تطيع العيش يف هذا 
تعرف�ون  كلك�م  و  البل�د 

السبب .

           * عزت جردو

استمرار إعدام وطمر 
الدجاج المصاب 
بأنفلونزا الطيور 

الذي سببه »استيراد 
التهريب«

تشكل تهديدا خطيرا لالمن الغذائي الوطني

بلوك

مطلبنا

البصرة تعلن حالة الطوارئ  وتوقف إصدار اإلجازات الصحية وتسويق الدواجن

من سيِّىء 

الى أسوأ



اكتش�ف الباحث�ون أن أي بريد إلكرتون�ي ضار، يف املتوس�ط، يقىض 83 
س�اعة يف الربيد الوارد للمس�تخدمني قبل اكتشافه بواسطة فريق األمان 

أو اإلبالغ عنه من قبل املستخدمني النهائيني ومعالجته يف النهاية.
ووفًق�ا لباحثي Barracuda، يس�تغرق اكتش�اف بري�د إلكرتوني تهديد 
محتم�ل أكث�ر من ثالثة أي�ام، وىف هذه الدراس�ة، حلل الباحث�ون أنماط 
التهديد وممارس�ات االس�تجابة عرب 3500 مؤسس�ة ىف ال�ركات، وىف 
نتائجهم، وجدوا أن مؤسس�ة متوس�طة تضم 1100 مستخدم ستواجه 
حوايل 15 حادث أمان للربيد اإللكرتوني ش�هرًيا، وسيتأثر 10 موظفني يف 
املتوس�ط بكل هجوم تصيد ينجح يف الوصول إليه.كما تم اكتشاف أن ٪3 
م�ن املوظفني يميلون للنقر فوق ارتباط يف رس�الة بريد إلكرتوني ضارة، 
مما يعرض املؤسس�ة بأكملها للمهاجمني، فيما وجد الباحثني أن غالبية 
الحوادث تم اكتشافها من خالل تحقيقات البحث عن التهديدات الداخلية 

الت�ي أطلقها فريق تكنولوجي�ا املعلومات.وقد 
ت�م ال�روع يف التحقيق�ات م�ن خالل 

املمارسات الش�ائعة مثل البحث من 
خالل سجالت الرسائل أو تشغيل 

الكلم�ات الرئيس�ية أو عمليات 
البحث عن املرس�ل للربيد الذي 
ت�م تس�ليمه بالفع�ل، وفًق�ا 
للتقري�ر، وىف الوق�ت نفس�ه، 
الح�وادث  ت�م إنش�اء بع�ض 
من رس�ائل الربي�د اإللكرتوني 

املس�تخدم،  عنه�ا  أبل�غ  الت�ي 
الباق�ي  اكتش�اف  ت�م  ح�ني  يف 

اس�تخباراتية  باس�تخدام معلومات 
عن التهدي�دات من مص�ادر املجتمع، أو 

من خ�الل مصادر أخ�رى مثل الح�وادث اآللية 
أو الت�ي ت�م عالجها مس�بًقا.وال يوجد ح�ل أمنى يمكنه من�ع الهجمات 
بنس�بة 100٪، وباملثل، ال يبلغ املس�تخدمون النهائيون دائًما عن رسائل 
الربيد اإللكرتوني املش�بوهة بس�بب نقص التدري�ب أو اإلهمال، وعندما 
يفعل�ون ذل�ك، تكون دقة الرس�ائل املبلغ عنها منخفض�ة، مما يؤدى إىل 
إهدار موارد تكنولوجي�ا املعلومات.وقال مورايل أورس، املدير اإلقليمي يف 
الهند، باراكودا نتوركس، »بدون اس�رتاتيجية اس�تجابة فعالة للحوادث، 
غالًبا ما تس�تمر التهديدات دون اكتش�افها حتى ف�وات األوان«، وأضاف 
»تتمثل إحدى الطرق الجيدة لزيادة دقة تقارير املستخدم يف توفري تدريب 
متس�ق للتوعية األمني�ة. وجد باحث�و باراكودا أن املنظم�ات التي تدرب 
مس�تخدميها ستشهد تحسًنا بنس�بة 73٪ يف دقة الربيد اإللكرتوني الذي 

يبلغ عنه املستخدم بعد حملتني تدريبيتني فقط ».
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ع�ن  سامس�ونغ  رشك�ة  كش�فت 
مواصف�ات حاس�بها األح�دث من فئة 
Galaxy Book الذي طورته ليكون قادرا 

االتص�ال  ع�ى 
ت  بشبك����ا
لجي�������ل  ا
م�س  لخ���ا ا
ي�ة  لخل����و ا
الح����ديث�ة.

حاس�ب  ويأتي 
 Galaxy Book
5G Go الجدي�د 
بهي�كل أني���ق 
وخفيف  ونحيف 
مصنوع  ال�وزن 
املعدن  م�����ن 
والب���الس�تيك، 
بشاش�ة  ومجهز 
بمق���اس   TFT
14 بوص������ة، 
 ،»16:9« أبعاده�ا 

عرضها  ودق�������ة 
)1080/1920( بيكسل.

له�ذا  املمت�از  األداء  ويضم�ن 
 8cx Snapdragonالحاسب معالج

Gen 2.5 املط�ور بتقني�ة 7 نانوم�رت، 
 ،618  Adreno رس�وميات  ومعال�ج 
 LPDDR4x وذواكر وص�ول عش�وائي

بس�عات 6 و8 غيغ���اباي�ت، وأقراص 
 128 بس�عة   Eufs داخلي�ة  تزي�ن 

غيغابايت.
كما حص�ل ه�ذا الجهاز ع�ى مكربات 
وتقن��������ي�ات  ممت�ازة  ص�وت 
تش�غيل  ونظ�ام   ،  Dolby Atmos
واجه�ات  م�ع   Home  10  Windows
ومايكروفون�ات  ممي����زة،  تش�غيل 
مكامل�ات  إلج��������راء  وكام�ريات 

الفيديو.
بمنف�ذ  أيض�ا  سامس�ونغ  وجهزت�ه 
م�ع  االتص�ال  لرائ�ح   nanoSIM
الش�بكات الخلوية، ورشائ�ح لالتصال 
 ،802.11ac  Wi-Fi ش�بكات  م�ع 
ونظام اتصال الس�لكي ع�رب البلوتوث، 
ومنف������ذ   2.0  USB ومنف�ذ 
USB-C، ومنف�ذ 3.5 ملم للس�ماعات، 
تكفي�ه  بطاري�ة  إىل  باإلضاف�ة 
ليعمل 18 س�اعة بالش�حنة 
 ، ة ح�����������د لوا ا
ويمك�ن ش�حنها 
بس�����رعة 
ش�احن  عرب 
عة  س�تطا با

25 واطا.

5G سامسونغ تطرح حاسبا محموال يعمل مع شبكات
تعتزم رشكة اإللكرتوني�ات األمريكية العمالقة 
»أب�ل« ط�رح اإلص�دار الجدي�د م�ن الكمبيوتر 
اللوحي آيب�اد برو بخصائص فريدة. ويأتي ذلك 
بعد طرح »أبل« نس�خة م�ن الكمبيوتر اللوحي 
تعم�ل بالريحة الجديدة إم وان، وفقا ملا نقلته 
وكال�ة األنب�اء بلوم�ربج ع�ن مص�ادر مطلعة 

بالركة األمريكية العمالقة. 
ونقل�ت الوكالة ع�ن املص�ادر الق�ول إن »أبل« 
تعم�ل ع�ى تطوي�ر آيب�اد ب�رو جدي�د يعم�ل 
بالش�احن الالس�لكي وتعتزم طرحه يف السوق 
خ�الل العام املقبل.وتقول املصادر إن الكمبيوتر 
اللوحي الجديد آيباد برو الجديد سيكون بخلفية 
زجاجية باس�تخدام ما يعرف بنظام ماج سيف 

الذي قدمته »أبل« يف الهاتف الذكي آيفون 12.
كم�ا تعتزم رشكة »أبل« طرح تصميم جديد من 
الكمبيوت�ر اللوحي آيباد ميني يف وقت الحق من 

العام الحايل.
مواصفات آيباد برو:

 ويتمتع الحاسوب اللوحي 
أب�ل آيب�اد ب�رو الجدي�د 
بنفس مزايا أجهزة املاك 
يتعل�ق  فيم�ا  الجدي�دة 
الرئي�ي ع�ى  باملعال�ج 

األقل؛ حيث قامت الركة 
األمريكية بتزويد الحاس�وب اللوحي 

بمعال�ج M1 الجدي�د، واملتوافر أيض�ا يف أجهزة 
ال�الب توب أبل م�اك ميني وماك ب�وك آير وماك 
بوك برو، باإلضافة إىل املوديل آي ماك 24 بوصة 
الجديد.وم�ع ذل�ك ال تزال رشكة أب�ل مرتددة يف 
تقدي�م اإلصدار االحرتايف من الحاس�وب اللوحي 

آيب�اد بنظام التش�غيل ماك 
macOS، وال�ذي  أو إس 

م�ن  ممكن�ا  أصب�ح 
التقني�ة،  الناحي�ة 
ولك�ن االختب�ارات 

العملي�ة أظه�رت 
نظ����ام  أن 

ماك  التش�غيل 
ل�ن  إس  أو 

ن  يك����و
ر  لخي�ا ا
األفض�ل 

للحاسوب اللوحي آيباد الجديد.وأظهرت النتائج 
أن نظام التش�غيل آيباد أو إس، الذي يس�تند إىل 
نظام تش�غيل الهاتف الذكي آيف�ون، يعترب هو 
االختيار األفضل للحاس�وب اللوح�ي، الذي يتم 
اس�تعماله بش�كل أسايس بواس�طة اإلصبع أو 
قل�م اإلدخ�ال وليس بواس�طة الف�أرة أو لوحة 

التتبع.
االتص���ال  واجه�ة 

باألجهزة الخارجية:
الح�دود  وتخت��ف�ي 
الحاسوب  بني  الفاصلة 
اللوح�ي وأجه�زة ال�الب 
ت�وب يف نقط�ة م�ا، وه�ي 
باألجه�زة  االتص�ال  واجه�ة 
الخارجية؛ ففي املوديل السابق 
يق�وم منفذ USB-C بنقل كمية 
مقارن�ة  البيان�ات  م�ن  أك�رب 
بجهاز م�اك بوك برو، ويتيح 
جه�از آيب�اد ب�رو الجدي�د 
وعش�اق  للمصوري����ن 
تس�جيل الفيديو إمكانية 
نق�ل كمي�ات كب�رية من 
طري�ق  ع�ن  البيان�ات 
 Thunderbolt واجه�ة 

.USB-C مع منفذ

آبل تطــــرح نسخــــة جــديــدة من آيبــاد بــرو 

ابتكر فريق م�ن الباحث�ني باملعهد الوطني 
للقياس�ات والتكنولوجي�ا )إن.أي.إس.تي( 
يف الوالي�ات املتح�دة منظوم�ة الكرتوني�ة 
للتنبؤ بهذه الظاهرة الخطرية، اعتمادا عى 
درجات الحرارة التي يتم تسجيلها بواسطة 
وح�دات استش�عار الح�رارة داخ�ل املبنى 
املش�تعل، كم�ا أن ه�ذه املنظوم�ة مجهزة 
للعمل حتى عندما تبدأ وحدات االستش�عار 
يف التعط�ل الواح�د تل�و اآلخرى م�ع امتداد 
الحريق بني أرج�اء املبنى.وتعتمد املنظومة 
الجديدة التي اطلق عليها اس�م »بي فالش« 
عى التنبؤ باحتماالت ح�دوث وميض النار 
بن�اء عى نتائج اآلالف من عمليات املحاكاة 
االفرتاضي�ة للحرائ�ق، فضالً ع�ن عرات 
املوق�ع اإللكرتوني  الفعلية.ونقل  الحرائ�ق 
»س�اينس دييل« املتخصص يف التكنولوجيا 
ع�ن كريس�توفر ب�راون الباح�ث باملعه�د 
الوطن�ي للقياس�ات والتكنولوجي�ا قول�ه: 

»ال اعتق�د أن دوائ�ر االطفاء لديها وس�ائل 
تكنولوجي�ة كث�رية للتنب�ؤ بومي�ض النار 
يف مس�ارح الحرائق، والوس�يلة الرئيس�ية 

املتاح�ة لدين�ا ه�ي املراقبة، وهي وس�يلة 
يمك�ن أن تكون خادعة للغاية، ألن املش�هد 
م�ن الخ�ارج يك�ون مختل�ف بش�كل كبري 
املبن�ى املش�تعل«. عم�ا يح�دث يف داخ�ل 
ونظ�را ألن املع�ادالت الخوارزمي�ة تتطل�ب 
ق�دراً كبرياً من البيان�ات فضالً عن صعوبة 
إجراء مئات االختبارات الحقيقية للحرائق، 
ق�ام فريق الدراس�ة ببناء نم�وذج افرتايض 
ملبنى، وإجراء أكثر من خمس�ة آالف تجربة 
مح�اكاة لحرائ�ق افرتاضي�ة م�ع ادخ�ال 
تغي�ريات يف مالبس�ات كل حريق مثل كمية 
قط�ع األثاث داخ�ل املبنى وتوزي�ع النوافذ 
واألبواب وسواء إن كانت مفتوحة أو مغلقة 
أثناء اشتعال النريان.وخلص فريق الدراسة 
إىل أن املنظوم�ة الجدي�دة يمكنه�ا التنب�ؤ 
بظاه�رة ومي�ض الن�ار قبل دقيق�ة كاملة 
من حدوثها بنس�بة نج�اح تصل إىل 86٪ يف 

حاالت الحرائق االفرتاضية.

الياباني�ة  »نينتن�دو«  رشك�ة  أعلن�ت 
العمالقة أللع�اب الفيديو األربعاء أنها 
بص�دد إقام�ة متح�ف له�ا يف اليابان 
لع�رض ع�دد كبري م�ن األلع�اب التي 
أنتجته�ا ع�ى م�دى أكث��ر م�ن 130 

عاماً.
ويقع هذا املتح�ف الذي لن ُيفتتح قبل 
2023 أو 2024 ع�ى بع�د كيلوم�رتات 
قليل�ة من وس�ط مدين�ة كيوتو، غرب 

اليابان، حيث املقر الرئيي للركة.
ويق�ام يف موقع مصنع س�ابق أنتجت 
األلع�اب  »نينتن�دو« ع�دداً م�ن  في�ه 
أوراق  وه�ي  »هاناف�ودا«،  أبرزه�ا 
اللعب الياباني�ة التقليدي�ة التي كانت 
األساس�ية يف أعمالها لدى تأسيسها يف 
1889، قبل وقت طويل من انطالقها يف 

ألعاب الفيديو.
نينتندو غالريي:

اس�م  موقت�اً  امل�روع  ع�ى  وأطل�ق 
بي�ان  وف�ق  غال�ريي«،  »نينتن�دو 

للمجموعة باإلنجليزي�ة، ويضّم »عدداً 
كب�رياً م�ن املنتج�ات الت�ي أطلقته�ا 
نينتندو ع�رب تاريخها«، وهي وس�يلة 
»لتمك�ني الجمه�ور م�ن االط�الع عى 
املنتج�ات وفلس�فة«  تاري�خ تطوي�ر 

الركة.
وأوضح البيان أن املتحف سيوّفر كذلك 

تجارب تفاعلية.
وانطلق�ت خط�وات »نينتن�دو« األوىل 
يف ألع�اب الفيدي�و  يف 1977 مع إطالق 
جهازي »تي يف غايم 15« و«تي يف غايم 
6« املنزلي�ني، وع�دد من األلع�اب منها 

»دونكي كونغ« يف 1981.
ث�م حقق�ت نجاح�اً عاملياً م�ع إطالق 
وحدة التحكم »فاميك�وم« باليابان يف 
1983، واملعروف�ة يف الخ�ارج باالس�م 
املخت�ر »إن إي إس« نظ�ام نينتندو 

للرتفيه.

شركة يابانية مختصة بالعاب الفيديو تقيم متحفا لمنتجاتها خالل 130 عاما تقنية تساعد االطفائيين على التنبؤ بمخاطر الحرائق

أعلنت رشكة جارم�ن األمريكية املتخصصة يف 
مجال التكنولوجيا، عن توسيع باقة منتجاتها 
م�ن الس�اعات الذكي�ة الرياضي�ة. وطرح�ت 
 Forerunner املوديل�ني  األمريكي�ة  الرك�ة 
LTE 945 وForerunner 55 الجديدي�ن لتلبية 
متطلب�ات العدائ�ني يف املق�ام األول. وأوضحت 

الذكي�ة  الس�اعة  أن  األمريكي�ة  الرك�ة 
LTE 945 Forerunner الجديدة تتيح 

للرياضي�ني التخيل ع�ن الهواتف 
تجهيزه�ا  بفض�ل  الذكي�ة، 
بوظيف�ة LTE، الت�ي تجع�ل 
املس�تخدم عى اتص�ال دائم 
بأصدقائ�ه أثن�اء التنق�ل أو 
حال�ة  يف  املس�اعدة  طل�ب 
التدري�ب،  أثن�اء  الط�وارئ 
عالوة عى أنه يمكن إرس�ال 
تحديثات الرسعة واملس�افة 

املقطوع�ة تلقائيا عن طريق 
املبارش.وتزخر  الح�دث  إص�دار 

الساعة الذكية LTE 945 Forerunner الجديدة 
بالعدي�د م�ن وظائ�ف التتب�ع املعروف�ة م�ن 
 GLONASSو GPS جارمن، والتي تضم أنظمة
الباروم�رتي  االرتف�اع  وقي�اس   Galileoو
ومستش�عر PulseOx لقي�اس مع�دل نبضات 
القلب وتش�بع األكس�جني يف ال�دم والعديد من 
وظائ�ف التدري�ب األخرى.ويمك�ن اس�تعمال 
تطبيق�ات الرياضة املثبتة مس�بقا لتتبع أنواع 
الرياضات املختلفة بدءا من الس�باحة ومرورا 
بالبيالتس واليوجا ووصوال إىل قيادة الدراجات 
الهوائي�ة وتماري�ن HIIT، إىل جان�ب الوظائف 
الصحي�ة املختلف�ة مث�ل تتب�ع دورة الحي�ض 
وتتب�ع الحم�ل وقياس مع�دل نبض�ات القلب 
ط�وال اليوم وعداد الخط�وات، عالوة عى ميزة 

.Pay استعمال خدمة الدفع جارمن

ساعات ذكية تغني 
عن الهاتف المحمول

سيارات كهربائية جديدة من »بي أم دبليو« 
تعمل رشكة بي إم دبليو األملانية 
الفاره�ة،  الس�يارات  لتصني�ع 
عى توس�يع باقة منتجاتها من 
الكهربائي�ة يف إطار  الس�يارات 

خطتها للحفاظ عى البيئة.
األملاني�ة  الرك�ة  وأطلق�ت 
 ix و i4 س�يارتيها الكهربائيتني
الجديدتني، وأوضحت أن الجران 
كوبي�ه i4 تتوفر بس�عر 58 ألفا 
 ix و300 ي�ورو، بينم�ا تصن�ف
ضم�ن فئة املودي�الت الرياضية 
متعددة األغ�راض SUV وتتوفر 
بس�عر يب�دأ من 77 ألف�ا و300 

يورو. 
ويتمت�ع كال املوديلني الجديدين 
بقم�رة جدي�دة م�ن نوعها مع 
شاش�ة OLED منحنية، ونظام 

.5G يعتمد عى تقنية
كوبي�ه  للج�����ران  ويتوف�ر 
 250 بق�وة  كهربائ�ي  حص����ان�ا، مح�رك  كيلوواط�ا/240 

وتتس�ارع الس�يارة بفع�ل هذه 
إىل 100  الثب�ات  الق�وة م�ن 
كل�م/س يف أق�ل من 6 
تبلغ  بينم�ا  ث�وان، 
ع�ة  لرس ا

القصوى 190 كلم/س. وبفضل 
البطاري�ة س�عة 80 كيلوواط�ا 
ساعة تبلغ السيارة مدى السري 

590 كلم.
ويض�م برنام�ج الدف�ع محركا 
آخر بق�وة 400 كيلووات/544 
الس�يارة  وتبل�غ  حصان�ا، 
تسارعا من الثبات إىل 
100 كل�م/س يف 
ثوان،   4 حوايل 
تص�ل  كم�ا 
الرسع�ة  إىل 
لقص��وى  ا
 2 5 5

كلم/س.
يت���وف�ر  و
ix يف  املودي�ل 

البداي�ة بنس�ختني: األوىل بق�وة 
240 كيلوواط�ا/326 حصان�ا، 
وتتس�ارع ه�ذه النس�خة م�ن 
يف  كل�م/س   100 إىل  الثب�ات 
غض�ون 6.1 ثاني�ة ولتقف عى 
أعت�اب 200 كل�م/س. وبفضل 
البطاري�ة س�عة 71 كيلوواط�ا 
س�اعة تبلغ السيارة مدى السري 

425 كلم.
أم�ا النس�خة الثاني�ة فتعتم�د 
عى س�واعد محرك بق�وة 385 
حصانا،  كيل�����وواط�ا/523 
 4.6 غض�ون  يف  ب�ه  وتتس�ارع 
القصوى  ثانية. وتبل�غ الرسعة 
200 كلم/س، كم���ا يبلغ مدى 
الس�ري 630 كلم بفضل بطارية 

سعة 105 كيلوواط ساعة.

تقرير: رسائل البريد اإللكتروني الضارة تظل 
لمدة 83 ساعة قبل أن تتم مالحظتها

تن�وي رشكة »فيس�بوك« إط�الق منص�ة جديدة 
س�تكون مخصص�ة لعش�اق األخبار، قب�ل نهاية 

شهر حزيران الجاري.
وأوضحت »فيس�بوك« يف تقرير منشور عرب موقع 
»إنغادجي�ت« التقن�ي املتخص�ص أنها س�تطرح 
منص�ة »الن�رة« بإص�دارات مجاني�ة وأخ�رى 

مدفوعة األجر.

وتنوي كذلك فيسبوك أن تركز عملها يف بداية األمر 
ع�ى بعض مجاالت األخبار املفضلة ملس�تخدميها 
مثل الرياضة واملوضة والبيئة والصحة، باإلضافة 
إىل خي�ار متابع�ة األخب�������ار املحلية حس�ب 
كل بلد، ووس�ائل اإلعالم املش�رتكة يف تلك الخدمة 

الجديدة.
راب�ط  يف  »الن�رة«  منص�ة  فت�ح  وس�يتم 

منف�������ص�ل ع���ن موق�ع الت�����واص�ل 
االجتماعي »فيسبوك«.

وأرجع�ت التقارير ه�ذا القرار إىل ش�������قني، 
أولهم�ا رغب�ة فيس�بوك ب�أن تجعل تل�ك املنصة 
عالم�ة تجارية مس�تق������لة بذاته�ا، والثاني 
لتجنب دفعه�ا عموالت ملتجري التطبيق������ات 
يف أبل وغوغ�ل خاص����ة بالن����س�بة للكتاب 

والنارشين.
وتتجن�ب »فيس�بوك« حتى اآلن اختي�ار أي كتاب 
أو نارشي�ن له��������م آراء سياس�ية قد تكون 
متطرفة، وتحاول أن تغطي حاليا الجوانب األخرى 
من األخب���������ار حتى ال يتم مهاجمة املنصة 
قب�ل  املش����روع  ووأد  مه����������ده�ا  يف 

انطالقه.

فيسبوك يطلق منصة جديدة خاصة بعشاق األخبار



صفحة.وقد عددت أسلماء القتلى واملصابني يف 
هجمات 11 سلبتمرب، واحتوت أيضاً عى أسماء 
أفراد أرسهلم. هذه الدعوى القضائية الجماعية 
قدملت االثنني 20 آذار إىل املحكملة االتحادية يف 

مانهاتن.
واتهمت وثيقة الدعلوى هذه بعض "الجمعيات 
الخرييلة" والجهلات الحكوميلة يف السلعودية 
بإقاملة عالقلات ملع الزعيلم السلابق لتنظيم 
"القاعدة" أسلامة بن الدن.كما اتهمت الوثيقة 
الحكومة السعودية بأنها كانت عى علم بانتماء 
ثالثلة على األقل من خاطفلي الطائلرات الذين 

نفذوا هجمات 11 سبتمرب لتنظيم "القاعدة".

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

مواقيت ال�صالة

قال رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: »أال أدلكم عىل 
سالح ينجيكم من أعدائكم، ويدّر أرزاقكم؟ قالوا: بىل،
قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سالح المؤمن الدعاء«
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لقاح كوفيد 19 يكلف رجاًل 750 ألف دوالر أمريكي !

news

االثنين  7  حزيران  2021   العدد  2604  السنة الحادية عشرة

تعرض رجل لعملية احتيال تتعلق بلقاح 
كوفيلد-19، تكلف من جرائها خسلارة 
ما يقرب من 750 الف دوالر أمريكي، أي 

كل ما وفره من مدخرات خالل حياته.
وقلال الرجلل يف لقاء مع قنلاة »كيو13 
فوكلس« األمريكيلة، إنله كانلت تحت 
ضغلوط هائلة، لذللك، كانلت الطريقة 
التلي فكر وتلرف بها غلري عقالنية.
ووفقلاً لحيثيلات القصلة، ورد اتصلال 
هاتفي لجون سلميث، وهو أمريكي من 
أصلل صيني، يف أبريلل 2021، وذلك من 

شخص ادعى أنه من الجمارك الصينية 
زاعماً أن سميث وزوجته لديهما حزمة 

تحوي عى لقاح كوفيد مزيف.
قال سميث أنه وزوجته لم يصدقا األمر 
يف البدايلة وكانا مشلككني للغاية، لكن 
عندما وردهما اتصال آخر من شلخص 
قلال إنه مفتلش يف هونغ كونلغ، وكان 
رقلم االتصال مطابقلاً، بدا االملر قابالً 
كان  أسلبوعني  ملدى  للتصديق.وعلى 
الوضع يزداد سلوءاً، فقد قال له أحدهم 
إنهم سوف يأتون إليهم ويضعون قناعا 

عى رأسهم ويرسلونهم إىل الصني فوراً. 
ليعتقلد جلون أن هاتفله وكمبيوتلره 
مراقبني، فإذا ما تحدثا مع أي شلخص 

سوف يجري اعتقالهما وترحيلهما.
أفلاد سلميث أن همله األول كان إبقاء 
زوجتله وأوالده معه يف الواليات املتحدة، 
وقد شلعر باليأس ولم يستطع التعرف 
عى نفسه يف تلك االسابيع، ثم بعد فرتة 
من التحدث معه وزوجته، قيل لهما أنه 
يف سلبيل إثبات براءتهما عليهما إرسال 
كل فللس لديهما لكي تتأكد الرشطة أن 
األموال ليست قذرة، عى أن تجري إعادة 

األموال لهما.
وباإلجملايل، تم إرسلال مبللغ 750 ألف 
دوالر، وقلد تبني يف اليلوم التايل أن األمر 

عبارة عن احتيال.
يشلعر سلميث اآلن بالقلق بشأن تأمني 
حيلاة طفليه، واألىس على كل توقعاته 

والوعود التي قطعها عى نفسه.
ويف تعليلق على الحادثلة، قلال عميلل 
خاص إنها ملن عمليات االحتيال األكثر 
تعقيلداً، مشلرياً على وجود اسلتهداف 
متزايلد للمجتمع االسليوي يف الواليات 
املتحدة من قبلل محتالني ذوي مهارات 
معقلدة، لكنه يأملل أن يتذكر الناس أن 
قوات األمن حلول العاللم ال تطلب ماالً 
أبلداً، فاألملور ال تحدث بتللك الطريقة، 
بل عادة ما يأتون ويعتقلون الشلخص 

املعني.
قال سلميث أنه ال يصلدق عدد األخطاء 
التي اقرتفها، وهو يعلم أنه لن يستطيع 
اسلتعادة ماله، لكنه يقلول إن بإمكانه 
منع آخرين من التعلرض لالحتيال عرب 

رسد تجربته.

يعيد 
مشردًا 

صديقتان تحّوالن مخلفات 
البالستيك إلى أحجار بناء !

املياه  يف  تصب  التي  البالستيكية  النفايات  أكوام  مشهد  جراء  الصدمة  بعد 
اإلندونيسية، أنشأت صديقتان رشكة تحّول مخلفات البالستيك إىل أحجار 
بناء، يف محاولة للتصدي لهذه املشكلة املستفحلة يف البلد اآلسيوي الضخم.

بعدما  »ريدبريكس«  رشكتيهما  تان  ونوفيتا  سابرينا  أويف  أطلقت  وقد 
املسببة  البلدان  أكرب  ثاني  آسيا  رشق  جنوب  يف  الواقعة  إندونيسيا  ُصنفت 

للتلوث البحري يف العالم بعد الصني.
املستعملة  األكياس  جمع  خالل  من  عامني  قبل  املرشوع  الفتاتان  وبدأت 
البالستيك من متاجر الطعام يف مختلف  النودلز وأكياس  للقهوة وشعريية 
الشبكات  عرب  كبريا  تجاوبا  لقيت  حملة  جاكرتا.وبفضل  العاصمة  أنحاء 
االجتماعية، باتت الصديقتان تتلقيان كميات كبرية من هذه املخلفات من 
كل املناطق اإلندونيسية. وتصل صناديق النفايات يوميا إىل املصنع الصغري 

التابع لل«ريدبريكس« يف جاكرتا.
وتقول أويف سابرينا البالغة 34 عاما إن »هذا األمر يظهر أن اإلندونيسيني 
يجب  أين  يعلمون  ال  لكنهم  البالستيكية  النفايات  فرز  أهمية  عى  واعون 

عليهم فعل ذلك«.
قطعا  لتصبح  البالستيكية  املخلفات  حجم  »ريدبريكس«  موظفو  ويقلص 
عى  لتصبح  قوالب  يف  يضعونها  ثم  والرمل  باالسمنت  يمزجونها  صغرية 
البناء لكنها تختزن  العادية املستخدمة يف  اللبنات  شكل أحجار بناء تشبه 
يف داخلها مكونات بالستيكية شتى.- نفايات غري معاد تدويرها -وتوضح 
تستخدم  تعتمدانها  التي  التقنية  أن  املرشوع  عى  القائمتان  الصديقتان 
نفايات ما كان ليعاد تدويرها بطريقة أخرى وكانت لتنتهي يف املكبات أو يف 
املحيط. وهما سحبتا أكثر من أربعة أطنان من النفايات حتى اليوم.وتقول 
نوفيتا تان »كل يوم، نمنع حوايل 88 ألف غالف بالستيكي من تلويث البيئة«، 

ما أتاح لل«ريدبريك« صنع أكثر من مئة ألف لبنة حتى اليوم.

تم أحالة جلرذ كمبودي اىل التقاعد بعد ان 
أمىض سنوات يف اكتشاف األلغام األرضية 
يف الريلف علن طريلق حاسلة الشلم.وتم 
تدريب »ماغاوا« وهو من تنزانيا يف األصل، 
ملن قبلل الجمعيلة الخرييلة البلجيكيلة 
»أبوبو« التي تقول إن هذا الجرذ سلاعد يف 
إزالة األلغام من 225 ألف مرت مربع، أي ما 
يعادل مسلاحة 42 ملعب كرة قدم، خالل 

مسريته التي استمرت خمس سنوات.
لكن بعلد اكتشلاف 71 لغملا أرضيا و38 
ذخرية غري منفجرة »بدأ يشلعر بالتعب«، 
كملا قال مايلكل هايملان مديلر برنامج 
الجمعيلة الخرييلة يف كمبوديلا. وأضلاف 

»أفضل يشء يف هذه الحال هو التقاعد«.

ويسلتطيع »ماغلاوا« أن يمسلح منطقة 
بحجلم ملعب كلرة ملرب يف 30 دقيقة 
فقط، وهو أمر قد يسلتغرق أربعة أيام يف 
حال اسلتخدام جهاز الكشف عن املعادن 
التقليدي.وحجمه كبلري بما يكفي لربطه 
بسلسللة فيملا يعملل وهلو خفيلف بما 
يكفي لعلدم تفجري األلغلام إذا مر عليها.
ويف سلنوات تقاعلده، سليميض »ماغاوا« 
املزيلد من الوقت يف القيام بما يحبه، وفقا 
لهايمان. يأكل املوز والفول السلوداني.يف 
سلبتمرب املايض، فاز هذا الجرذ بما يعادل 
أعلى تقديلر مدنلي بريطاني للشلجاعة 
تقديلرا ملوهبتله الخارقة يف الكشلف عن 

األلغام األرضية والذخائر غري املنفجرة.

نجحت األجهزة األمنية يف مر من كشلف تشلكيل عصابي تخصص يف تجارة 
املخدرات وحقق ثروة كبرية من وراء ذلك، بحسب مصدر أمني.

املفارقلة وفقلا للمصدر أن التشلكيل العصابلي املكون من 4 أشلخاص يضم 
متهملني محبوسلني فعال.وتمكنلت اإلدارة العامة ملكافحة املخلدرات املنظمة 
بالتنسليق مع قطاع األملن الوطني واألمن العام بلوزارة الداخلية املرية من 
اتخلاذ اإلجلراءات القانونية حيال املتهملني األربعة وجميعهلم لهم معلومات 

جنائية، ومقيمني بدائرة مركز رشطة سوهاج بالصعيد جنوب القاهرة.
وكشلفت التحريلات قيام املتهملني باالتجار يف امللواد املخلدرة وترويجها عى 
عمالئهم، وتربحهم وجمعهم ملبالغ مالية كبرية ومحاولتهم لغسلل تلك األموال 
املتحصللة من تجارتهم غري املرشوعة عن طريق إجراء عمليات سلحب وإيداع 
لتللك املبالغ بمختلف البنوك، وتأسليس األنشلطة التجاريلة ورشاء العقارات 
واألرايض، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك األموال وإصباغها بالصبغة الرشعية، 
وإظهارهلا وكأنها ناتجلة من كيانات مرشوعلة، حيث قدرت تللك املمتلكات 

بحوايل 280 مليون جنيه تقريباً.

أحالة جرذ متخصص باكتشاف األلغام الى التقاعد !
قضت محكمة تركية، بالسجن عى 
ورئيس  إعالمية  مجموعة  رئيس 
ترتاوح  ملدة  بالسجن  سابق  رشطة 
ضابط  عى  عاماً   2170 و  ألف  بني 
نادي  ضد  »التآمر«  بتهمة  رشطة 

فنربخشة الرتكي لكرة القدم.
املحكمة  إن  إعالمية  وقالت مصادر 
السابق  القائد  عى  حكماً  أصدرت 
رشطة  يف  املنظمة  الجريمة  لقسم 
بالسجن  أرديك،  نظمي  إسطنبول، 
تزوير  بينها  من  بتهم  عاما   2170

وثائق والتآمر ضد النادي.
لل1406  بالسجن  حكمت  كما 
رئيس  كاراجا،  هدايت  بحق  أعوام 
اإلعالمية،  سامانيولو  مجموعة 
سابق.  وقت  يف  السلطات  وأغلقتها 

ضده  االتهام  الئحة  وتضمنت 
التحريض عى التنصت عى مكاملات 

هاتفية وتزوير الوثائق.
بالسجن  أحكاما  أصدرت  املحكمة 
األقل،  عى  آخرين  متهما   25 عى 
السابق  الرشطة  ضابط  بينهم 
يقود  كان  الذي  يانيك،  لقمان 
نتائج  يف  التالعب  يف  التحقيقات 
الحكم  وتم  حينها.  يف  املباريات 

بسجن يانيك ملدة 161 عاما.
فنربخشة  نادي  رئيس  سجن  وتم 
بنتائج  التالعب  بتهمة  السابق 
الزمن،  املباريات قبل نحو عقد من 
وُمنع النادي من اللعب يف املسابقات 
لكن  موسمني،  ملدة  األوروبية 
أن  بعد  جديد  من  افتتحت  القضية 

عى  بنيت  إنها  االدعاء  ممثلو  قال 
»مؤامرة«.

ذلك  يف  الرتكية  القدم  كرة  وكانت 
التالعب  مزاعم  من  تعاني  الوقت 
وجهت  حيث  املباريات،  بنتائج 
العريق  فنربخشة  لنادي  اتهامات 

بتزعمها.
السابق  الرئيس  عى  وحكم 
لفنربخشة عزيز يلدريم بالسجن 6 
سنوات بعد اتهامه بالتالعب بنتائج 
غري  منظمة  وتشكيل  املباريات 

مرشوعة.
التهم  حينها  يف  يلدريم  ونفى 
القضية  إن  وقال  إليه،  املوجهة 
فاز  الذي  النادي  تقويض  تستهدف 

ببطولة تركيا املحلية 19 مرة.

سجن ضابط 2170 سنة بسبب كرة القدم! رغم وجودهما بالسجن جمعا 
280 مليون جنيه مصري!

بمرض  املصابة  والدته  حالة  أن  إيرلندي  شاب  أفاد 
رحلة  يف  لها  اصطحابه  بعد  كثرياً  تحسنت  الزهايمر 

حول العالم.
وكان الشاب واسمه، شني اوساليه، قد قرر اصطحاب، 
القارص.  إيرلندا  شتاء  من  هرباً  نيبال  إىل  ماري،  أمه 
كلمات  تتعلم  وحتى  وتتحدث  تميش  برؤيتها  فذهل 
جديدة، فقرر مواصلة السفر معها عى مدى 18 شهراً 

التالية.
نيبال،  وصولها  بعد  قدراتها  استعادة  يف  األم  وبدأت 
فقال الطبيب البنها: إن ذلك عائد إىل التحفيز الجديد، 
فالجميع أراد التحدث إليها ولقد أحبت ذلك. وقبل تلك 
شقته  يف  األوقات  معظم  يعيش  شني  كان  املغامرة، 
بروما ويسافر للعمل ماراً بدبلن. ثم بدأ القيام بزيارات 
متكررة إىل أيرلندا للعناية بها بعد تشخيصها بمرض 

الزهايمر يف عام 2013 وكانت بعمر 77 عاماً.
ومع تراجع وضعها قال له طبيب األعصاب أال يخىش 
من املستقبل، ذلك أن األشخاص اإليجابيني يصبحون 
ماري،  حالة  ويف  الزهايمر،  تطور  مع  إيجابية  أكثر 
األرسة  بدأت  وعندما  حق.  عى  كان  أنه  شني،  يعتقد 
بقوة  للرعاية، شعر شني  منزل  إىل  نقلها  تتحدث عن 
إىل  بدأ مشاورة معها  أن هذا لن يناسبها، ومن هناك 

نيبال.

هاتف العالقات و الشكاوي
0 07710320916

طفل رسم أعمال أمه المنزلية 
فحصد جائزة عالمية !

حصدت لوحة فنية رسمها طفل 
من   12 الل  يتجاوز  لم  هندي 
املنزلية  األعمال  تظهر  عمره، 
خالل  والدته  بها  تقوم  التي 

مسابقة  يف  دولية  بجائزة  اليوم، 
أقامتها أكاديمية شانكار للفنون 
والية  جعلت  كما  الكتب،  ونرش 
»كرياال« من اللوحة غالفا لتقرير 
عن  املحلية  حكومتها  أصدرته 
عن  الجنسني«  بني  »املساواة 
الحايل.بدأت   2021  -2020 عام 
بلدة  يف  اللوحة عام 2016،  قصة 
»كرياال«  بوالية   Thrissur اسمها 
الغربي  بالجنوب  الساحلية 
عائلة  بيت  يف  وبالذات  الهندي، 
هندية، حيث اعتاد أحد أطفالها، 
بالصف  التلميذ  »أنوجاث«  وهو 

 Vinaylal التاسع، أن يسمع والده
لصديق  حاله  يشكو  حني  يقول 
ويكد  يعمل  إنه  الجريان،  ألحد  أو 
ويتعب طوال النهار، بينما زوجته 
سوى  شيئا،  تفعل  ال   Sindhu
إنتاج.إال  أي  بال  البيت  يف  التواجد 
أن »أنوجاث« لم يكن مقتنعا بما 
كان  ألنه  والدته،  عن  أبوه  يقوله 
البيت،ويف  يراها تشقى وتتعب يف 
»أنوجاث«  قرر  األيام،  من  يوم 
أكثر،  بها  ويدقق  أمه  يراقب  أن 
لريسم بألوان املاء كل ما تقوم به 
للرسم،  كبري  هاو  ألنه  عمل،  من 
فانكب يقوم بما قرر، ومع الوقت 
ضاقت  لوحة  ريشته  من  ولدت 
أمه  به  تقوم  مما  فيها  رسم  بما 
»سيندو« من عمل يومي، ينتهي 
أن  لريى  الغروب  عند  األب  بعودة 
إلسعاده،  معد  البيت  يف  يشء  كل 
من دون أن يعري انتباها لتفاصيل 
ما تقوم به زوجته من عمل شاق، 
وملا انتهى االبن من الرسم سمى 
الحي«  وأمهات  »أمي،  اللوحة 

واحتفظ بها.

ال يتجاوز عمره 12 عاما

في أغرب عملية احتيال

تشفي مصابة 
بالزهايمر !

رحلة حول العالم


