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أميركا ُتشعل »نار فتنة« جديدة في الخليج 
و»ألسنتها« تطال العراقيين

»نيميتز« ُتثير قلقًا جّمًا

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ع�ى وقع االنته�اكات األمريكي�ة املتكررة 
لس�يادة الع�راق، واالعتداءات العس�كرية 
الت�ي تنفذها بن الح�ن واآلخر، بالتزامن 
مع ادعاءاتها املتكررة بش�أن تقليص عدد 
قواتها املتواجدة داخ�ل األرايض العراقية، 
م�ا ت�زال الوالي�ات املتح�دة »تلع�ب بنار 
الفتن�ة« التي يخىش مراقب�ون، أن »تطال 

ألسنتها« أرايض بالد ما بن النهرين.
فف�ي الس�ابع عرش م�ن ترشي�ن الثاني 
الحايل، ق�ال القائم بأعم�ال وزارة الدفاع 
األمريكية، كريستوفر ميلر، إن عدد القوات 
األمريكية يف العراق سيكون يف حدود 2500 
جن�دي، وذلك من 3000 حاليا، وس�يكون 
الع�دد املتبقي يف أفغانس�تان أيضا 2500 
جن�دي، من أص�ل 4500، وذلك بحلول 15 
كان�ون الثاني املقبل. وج�اء ذلك بالتزامن 
مع ق�رب انتهاء الع�د التن�ازيل ل�”الهدنة 
املرشوطة”، التي منحتها فصائل املقاومة 
اإلسالمية، للواليات املتحدة لسحب قواتها 

من األرايض العراقية.
إال أن اإلدارة األمريكي�ة وبخالف ادعاءاتها 
وترصيح مس�ؤوليها، واصلت انتهاكاتها 
العسكرية، من خالل استمرار توافد أرتال 
عس�كرية أمريكي�ة إىل األرايض العراقي�ة، 
إذ أف�ادت وس�ائل إعالم س�ورية رس�مية 
مؤخ�راً، ب�أن رت�اًل يتأل�ف م�ن 50 عربة 
مدرعة ودباب�ة تابعة لق�وات “االحتالل” 
األمريك�ي خرج�ت م�ن مع�ر الوليد غري 
الرشع�ي باتجاه األرايض العراقية وس�ط 
إجراءات مش�ددة عى طول مسار القافلة 

العسكرية.

و”ق�وات  األمريكي�ة  الق�وات  وتس�يطر 
سوريا الديمقراطية” املتحالفة معها عى 
معظم حق�ول النفط يف منطق�ة الجزيرة 
السورية بمحافظتي الحسكة ودير الزور.

ويوم الجمعة املايض، أفادت ش�بكة »يس 
أن أن« األمريكي�ة، نق�ال عن مس�ؤول يف 
البنتاغون، ب�أن حاملة الطائرات »يو أس 
أس نيميت�ز« تحرك�ت إىل منطقة الخليج 

مع سفن حربية أخرى.
وذكرت الش�بكة أن نقل حاملة الطائرات 

ملنطقة الخليج إىل جانب الس�فن الحربية 
األخ�رى، يتم به�دف توفري الدع�م القتايل 
والغط�اء الج�وي م�ع انس�حاب القوات 
األمريكية من العراق وأفغانس�تان بحلول 

15 كانون الثاني.
وص�وت مجل�س الن�واب العراق�ي، خالل 
جلس�ة اس�تثنائية عقده�ا يف الخام�س 
من كان�ون الثاني املايض، ع�ى قرار ُيلزم 
الحكوم�ة بالعم�ل ع�ى جدول�ة إخ�راج 
الق�وات األجنبي�ة، ومنعها من اس�تخدام 

أرض البالد وسمائها ومياهها، لتنفيذ أية 
أعم�ال عدائية تجاه دول الجوار الجغرايف، 
إال أن الواليات املتحدة ما زالت تراهن عى 

التسويف واملماطلة.
من جانبه يقول املختص بالش�أن األمني 
العراق�ي«،  ل�«املراق�ب  العكي�ي  صب�اح 
إن »دخ�ول حاملة الطائ�رات يو أس أس 
نيميتز إىل منطقة الخليج، س�بقه إرسال 
القاذف�ة B52 إىل قاع�دة العدي�د بقط�ر، 
وبالتايل ف�إن الواليات املتح�دة تحاول أن 

تحّشد يف هذه املنطقة«.
ويضي�ف العكي�ي، أن »الوالي�ات املتحدة 
توهم ال�رأي العام بأنها تريد االنس�حاب، 
حامل�ة  تمرك�ز  أن  يق�ول  م�ن  وهن�اك 
الطائ�رات والقاذف�ة B52، ج�اء إلتم�ام 
ذل�ك«، مبين�اً أن »ه�ذه املدمرة س�تكون 
ع�ى بع�د أكث�ر م�ن 600 كم ع�ن نقاط 

االستهداف«.
التنس�يقية  الهيئ�ة  أن  بالذك�ر  جدي�ر 
وق�ت  يف  أص�درت  العراقي�ة،  للمقاوم�ة 
سابق، بياناً حمل يف طياته تهديداً واضحاً 
ورصيح�ًا للق�وات العس�كرية األمريكي�ة 
دون  العراقي�ة  األرايض  ع�ى  املتواج�دة 
َن  مس�وغ قانوني يتيح لها ذلك، كما تضمَّ
أيض�اً خطاب�اً عقالنياً عمدت م�ن خالله 
إىل إعطاء واش�نطن “فرص�ة مرشوطة” 
لالنسحاب بشكل نهائي من بالد الرافدين.
وج�اء يف س�ياق البي�ان: “يف الوق�ت الذي 
فرص�ة  األجنبي�ة  للق�وات  في�ه  نعط�ي 
مرشوطة – احرتام�ًا للجهود الطيبة التي 
قامت به�ا بع�ض الش�خصيات الوطنية 
زمن�ي  ج�دول  بوض�ع   – والسياس�ية 
)مح�دود ومح�دد( لتنفيذ قرار الش�عب، 
الق�ايض  والحكوم�ة  الن�واب،  ومجل�س 
بإخراجه�ا م�ن الب�الد، نح�ّذر األمريكان 
تحذيراً شديداً من مغّبة املراوغة واملماطلة 
والتسويف يف تحقيق مطلب الشعب األول، 
وإال س�نضطر حينها إىل االنتق�ال ملرحلة 
قتالية متقدمة مس�تفيدين من إمكانيات 
املقاومة )كّماً ونوعاً( وس�تدفعون الثمن 
مضاعفاً، وس�ُتمّرغ أنوفكم يف الرتاب كما 

ُمرّغت من قبل وأنتم صاغرون”.
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المراقب العراقي/بغداد...
ح�ازت »املراقب العراق�ي«، أمس الس�بت، عى املرتب�ة الثانية كأفضل 
جريدة ع�ى التليكرام، داعمة للحش�د الش�عبي، فيما ُكرَِّمْت بش�هادة 

تقديرية عى جهودها املبذولة يف الدفاع عن األرض واملقدسات.
وأجرت وكالة »الحش�د أون الين« اس�تفتاًء إلكرتونياً ضم عرش قنوات 
عى التليكرام، داعمة لقوات الحش�د الش�عبي، تابع�ة لوكاالت إخبارية 

وصحف إلكرتونية من ضمنها »املراقب العراقي«.
وحازت املراقب العراقي عى »3031« صوتاً وقد سبقتها يف املرتبة األوىل 

قناة »الحاج أبو أيمن« التي حصدت »3096« صوتاً.
ومنحت وكالة »الحش�د أون الين« »املراقب العراقي« ش�هادة تقديرية 
لدورها البارز يف دعم الحش�د الش�عبي والدفاع عنه ضد الهجمات التي 

تقودها اإلدارة األمريكية وعمالؤها يف العراق واملنطقة«.
وقدمت وكالة »الحشد« الشكر إىل كادر »املراقب« عى جهودهم املبذولة 
يف خدمة مجاهدي الحشد الشعبي منذ تأسيسه بموجب فتوى املرجعية 

الدينية املباركة يف النجف األرشف عام »2014« إىل اليوم.
بدورها أكدت »املراقب العراقي« مضيها يف الدفاع عن مجاهدي الحش�د 
وفصائ�ل املقاوم�ة اإلس�المية، والتص�دي إىل جميع املخطط�ات التي 
تقودها الس�فارة األمريكية وذيولها لتدمري البلد وإلحاق الرضر بأرضه 

وشعبه.
يش�ار إىل أن صحيف�ة املراق�ب العراق�ي كانت قد تأسس�ت مطلع عام 
»2009«، وع�ى م�دار »11« س�نة، قارع�ت »املراق�ب« ق�وى الظ�الم 
بخطابه�ا اإلعالم�ي املق�اوم، متخذة من كلم�ة اإلمام الحس�ن »عليه 
الس�الم« )فمن قبلن�ي بقبول الحق فالله أوىل بالحق( ش�عاراً لها طيلة 

مسريتها اإلعالمية.
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المراقب العراقي/ أحمد محمد...
أزم�ة عى املس�توى اإلعالم�ي أجرته 
عى التخ�ي عن الظه�ور يف املؤتمرات 
األزم�ات  بباق�ي  فكي�ف  الصحفي�ة! 
امل�راد حلها؟، هذا ه�و افرتاض طرحه 
املراقب�ون ع�ى خلفية األزم�ة االخرية 
الت�ي عصفت بحكوم�ة رئيس الوزراء 

اس�تقالة  بع�د  الكاظم�ي  مصطف�ى 
الناط�ق اإلعالم�ي لحكومت�ه، حي�ث 
يؤك�د املراقبون أن رئيس الوزراء وعى 
إث�ر الوعود الت�ي أطلقها مع تش�كيل 
تنفي�ذ  دون  ظل�ت  والت�ي  حكومت�ه 
بات ع�ى يقن ت�ام بفش�ل مرشوعه 
االنتخابي بسبب التحول الذي طرأ عى 

الرأي العام إزاء حكومته.

ويضيف املراقبون أن الكاظمي يتهرب 
م�ن الظه�ور اإلعالمي، خش�ية زيادة 
»نقمة« املواطنن عليه وعى حكومته.

وق�دم الناطق الرس�مي باس�م رئيس 
الوزراء أحمد مال طالل اس�تقالته من 
منصب�ه، وذل�ك عى خلفي�ة ماوصفه 
أكاديميون ومواطنون ب� »العنجهية« 
يف التعامل مع وسائل اإلعالم وذلك بعد 

طريقة الكالم الغريبة التي استخدمها 
أثناء لقائه مع قناة العراقية الرسمية. 
وق�د ج�اءت االس�تقالة بع�د الغضب 
الشديد الذي أبداه املواطنون من حديث 
مال طالل حيث طالب�وا رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي بإقالته عى الفور، 
لك�ن األمر انتهى باس�تقالة مال طالل 

دون أن يصدر رد من قب�ل الكاظم�ي.

وعى إثر ذلك كل�ف رئيس الوزراء أحد 
أعض�اء فريق�ه ال�وزاري وه�و وزير 
الثقافة حس�ن ناظم بمهم�ة الناطق 
وه�ذه  الحكوم�ة،  باس�م  الرس�مي 
الحادثة هي ألول مرة منذ 2003، االمر 
الذي أثار حفيظة املواطنن واملختصن 

يف الشأن السيايس العراقي.
تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
رغم القصف املدفع�ي الرتكي عى املناطق 
الحدودية ,إال أن سكانها ما زالوا يمارسون 
حياته�م اليومي�ة بش�كل طبيع�ي، حيث 
يؤكد الش�يخ محمد س�امان ال�ذي يعيش 
يف إحدى ق�رى محافظة ده�وك الحدودية 
, أن حرك�ة التجارة بن الع�راق وتركيا ما 
زال�ت مس�تمرة رغ�م التوت�رات االمنية , 
باإلضاف�ة إىل التهريب ال�ذي ازدهر مؤخرا 

,فهم يأت�ون يومي�ا للقرية م�ن الجانبن 
للتب�ادل التجاري و ينقل�ون بضاعتهم إىل 
القرى الرتكية بواسطة البغال وعر املنافذ 
الجبلية الوعرة , وتزدهر تجارة الس�جائر 
والشاي السريالنكي بس�بب الطلب الكبري 
عليه�ا يف الجان�ب الرتك�ي, ويضي�ف ,أن 
هذه التج�ارة مدعوم�ة من قب�ل مافيات 
كردية تابعة لحكومة أربيل , كما أن قوات 
ح�رس الح�دود العراقية وجودها ش�كي 

عى الرشيط الح�دودي، والتمارس دورها 
يف من�ع عملي�ات التهريب الت�ي تقوم بها 

املافيات املتنفذة.
ن�واب أك�راد أك�دوا, أن الح�دود العراقية 
الرتكية تشهد كل أنواع التهريب والرسقات 
بدعم من مافيات أحزاب السلطة يف اإلقليم 
وتحديدا العائل�ة الحاكمة تمارس مختلف 
أن�واع التهري�ب بش�كل علن�ي إىل تركي�ا 
,وأش�اروا  إىل أنه عى ح�دود أكثر من 100 

كيلو مرت تتم عمليات التهريب لش�احنات 
النف�ط وم�واد الحدي�د وامل�واد الغذائي�ة 
واألغن�ام وغريه�ا, والجان�ب الرتك�ي هو 
اآلخر يتغاىض عن ذلك ملا فيه من منفعة له 
, واإلقليم يمتلك خمسة منافذ غري رسمية 
مع تركيا ينشط من خاللها التهريب الذي 
يسبب خس�ائر للعراق بمليارات الدوالرات 

يتحملها اإلقليم .
لجن�ة النف�ط والطاق�ة النيابية، كش�فت 

عم�ا وصفته�ا بعملي�ات تالع�ب ورسقة 
لكمي�ات النف�ط املصدر من حق�ول إقليم 
كردس�تان ومحافظ�ة كرك�وك, فبع�ض 
االح�زاب والجه�ات املتنف�ذة، تق�ف وراء 
عملي�ات تهريب النف�ط وحماية املهربن, 
متهمة الحزب الديمقراطي الكردس�تاني، 
نف�ط  تهري�ب  عملي�ات  وراء  بالوق�وف 

االقليم، باتجاه تركيا .

تفاصيل اوسع صفحة 3

حكومة األزمات تدخل حيز »اإلقاالت« ..
الناطق اواًل ثم من؟

منافذ للتهريب والتخريب .. البارزانيون 
يمارسون مهنتهم القديمة 

المراقب العراقي/بغداد...
الرنام�ج  متابع�ة  لجن�ة  أك�دت 
الحكومي، امس الس�بت، تس�جيلها 
عم�ل  يف  االخافاق�ات  م�ن  العدي�د 

حكومة الكاظمي.
وقال عض�و اللجنة ح�ازم الخالدي، 
يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »اللجن�ة التي ش�كلت 
يف مجل�س الن�واب من أج�ل مراقبة 
عم�ل الحكوم�ة يف تطبي�ق الرنامج 
م�ن  جمل�ة  س�جلت  الحكوم�ي، 
االخفاقات واملخالف�ات خالل الفرتة 

املاضية فيما يخص امللف املايل«.

وأض�اف، أن »الحكوم�ة لي�س م�ن 
املعق�ول أن تتخب�ط بهذا الش�كل يف 
امللف املالية، من خالل االقرتاض ومن 
ث�م تقدي�م م�رشوع قان�ون موازنة 
2020 وتس�حبها يف ذات اليوم، ومن 
ث�م تذه�ب اىل قانون تموي�ل العجز، 

بالنتيجة هذا اخفاق وتخبط«.
وب�ن، أن »هن�اك مخالف�ة حكومية 
لقان�ون اإلدارة املالي�ة، ال�ذي يثب�ت 
قان�ون  مل�رشوع  الحكوم�ة  تقدي�م 
املوازنة يف ش�هر ترشين األول من كل 
ع�ام، وحتى االن لم يصل املرشوع اىل 

الرملان«.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ، 
امس الس�بت ، ان 57 مليار دوالر 
تخرج م�ن العراق س�نوياً، فيما 
بين�ت ان ش�بهات فس�اد تحوم 

ح�ول البن�ك املرك�زي.
النائ�ب  اللجن�ة  عض�و  وق�ال 
يف  الدراج�ي  صاح�ب  محم�د 
ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
فس�اد  »ش�بهات  ان  العراق�ي« 
تح�وم ح�ول البن�ك املرك�زي، اذ 
ان 57 ملي�ار دوالر تخ�رج م�ن 
العراق س�نويا مقاب�ل اعتمادات 
تقدم للبنك املركزي دون ان تقدم 

الرقابية  للجهات  اوراق بش�انها 
ومن بينها الرملان«.

»لجنت�ه  ان  الدراج�ي  واض�اف 
بعث�ت كتاب�اً رس�مياً للمرك�زي 
من اجل ارس�ال جمي�ع الفواتري 
الت�ي  والبضاع�ة  لالعتم�ادات 
دخل�ت اىل العراق خالل االش�هر 
الخمس�ة االخ�رية م�ن اج�ل ان 
نق�وم بمقارنته�ا م�ع الكمارك 
ملعرفة اين كمرك هذه الفواتري«.

ورج�ح ان »تكون ه�ذه الفواتري 
ام�ا م�زورة وغس�يل ام�وال او 
هناك فس�اد يف الكم�ارك واملنافذ 

الحدودية«.

لجنة مراقبة الحكومة: سجلنا 
العديد من اإلخفاقات  

اللجنة المالية: 57 مليار دوالر 
تخرج من العراق سنويا

المراقب العراقي/بغداد...
كشف النائب املستقل عباس عويد ، امس السبت، عن 
عزم الرملان عى فتح ملفات الفس�اد املتعقلة بمجال 

الخدمات.
وق�ال عوي�د يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب 
العراقي« ان »هناك ملفات فساد جديدة يتم التحقيق 

بها تخص مشاريع خدمية يف عموم العراق«.
وأضاف انه »بن الحن تظهر لنا ملفات فس�اد ترهق 
الدول�ة مالي�ا واقتصاديا« ، مبينا أن »ه�ذه امللفات يف 
طور التحقيق سيتم الكشف عنها بعد إجراء التحقيق 

منها«.
ولفتعض�و يف لجن�ة الخدم�ات النيابي�ة أن »معظ�م 
امللف�ات تخ�ص مش�اريع خدمية تخ�ص الحكومات 

املتعاقبة«.

البرلمان يعتزم فتح ملفات 
الفساد الخدمية

المنصوري يصل بغداد بعد تجاوزه كورونا
6
                      تحصل على مركز متميز 

كأفضل جريدة داعمة للحشد
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

بعد »عثرات« الناطق المستقيل

الكاظمي »يتهرب« من الظهور اإلعالمي خشية »نقمة« المواطنين 
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

أزمة عىل املس�توى اإلعالم�ي أجربته عىل 
التخيل عن الظهور يف املؤتمرات الصحفية! 
فكيف بباق�ي األزمات امل�راد حلها؟، هذا 
هو افرتاض طرح�ه املراقبون عىل خلفية 
األزم�ة االخ�رة الت�ي عصف�ت بحكومة 
رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي بعد 
استقالة الناطق اإلعالمي لحكومته، حيث 
يؤكد املراقبون أن رئيس الوزراء وعىل إثر 
الوعود التي أطلقها مع تش�كيل حكومته 
والت�ي ظلت دون تنفيذ بات عىل يقني تام 
بفشل مرشوعه االنتخابي بسبب التحول 

الذي طرأ عىل الرأي العام إزاء حكومته.
ويضيف املراقبون أن الكاظمي يتهرب من 
الظه�ور اإلعالمي، خش�ية زيادة »نقمة« 

املواطنني عليه وعىل حكومته.
وقدم الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء 
أحم�د مال طالل اس�تقالته م�ن منصبه، 
وذل�ك عىل خلفي�ة ماوصف�ه أكاديميون 
ومواطنون ب� »العنجهية« يف التعامل مع 
وس�ائل اإلع�الم وذلك بعد طريق�ة الكالم 
الغريبة التي اس�تخدمها أثن�اء لقائه مع 

قناة العراقية الرسمية. 
وقد جاءت االستقالة بعد الغضب الشديد 
الذي أبداه املواطنون من حديث مال طالل 
حي�ث طالب�وا رئي�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي بإقالته عىل الف�ور، لكن األمر 
انتهى باس�تقالة مال طالل دون أن يصدر 

رد من قبل الكاظمي.
وع�ىل إثر ذل�ك كل�ف رئيس ال�وزراء أحد 
أعضاء فريقه الوزاري وهو وزير الثقافة 
حس�ن ناظ�م بمهم�ة الناطق الرس�مي 
باس�م الحكومة، وهذه الحادثة هي ألول 
م�رة منذ 2003، االمر ال�ذي أثار حفيظة 
املواطنني واملختصني يف الش�أن السيايس 

العراقي.
وجميع هذه املتغ�رات تأتي بالتزامن مع 
حالة من الس�خط وعدم الرض�ا عىل أداء 
حكومة مصطفى الكاظمي، بسبب سوء 

تعامله�ا م�ع األزمات االخ�رة خصوصا 
أزمة الرواتب والغموض الحكومي الكبر 
ال�ذي يش�وبها، باإلضافة إىل ع�دم إيجاد 
حلول للخريجني الذين مازالوا يتظاهرون 

طوال الفرتة الحالي�ة للمطالبة بتعيينهم 
إو إيجاد فرص عمل لهم.

وه�ذه األزم�ات ألقت بظاللها س�لبا عىل 
صورة الكاظمي وحكومته لدى الجمهور 

العراق�ي، ما أج�ربت رئيس ال�وزراء عىل 
»االختف�اء« م�ن وس�ائل اإلع�الم والحد 
من ظهوره املتكرر كم�ا كان يفعل خالل 
الف�رتة الس�ابقة خصوص�ا ع�رب مواقع 

التواصل االجتماعي.
ولتسليط الضوء عىل هذا املوضوع، اعترب 
اس�تاذ العلوم السياس�ية الدكتور محمد 
الخفاج�ي، أن »حكوم�ة الكاظمي ومنذ 

الي�وم االول ع�ىل تش�كيلها ه�ي حكومة 
التغطي�ة  ع�ىل  االوىل  بالدرج�ة  تعتم�د 
اإلعالمي�ة واللقط�ات الن�ادرة للصور!«، 
معت�ربا أن »هذا االمر وحده اليكفي وكان 
االجدر أن تحقق شيئا ولو بسيطا مقارنة 

بالترصيحات التي تطلقها«.
وقال الخفاج�ي، يف ترصيح ل�� »املراقب 
أطلقه�ا  الت�ي  »الوع�ود  إن  العراق�ي« 
الكاظمي واالزمات التي رافقته باإلضافة 
إىل إخفاق�ه يف إيجاد املعالجات املناس�بة 
لتلك األزمات، قتل�ت الطابع االيجابي عن 
الحكوم�ة برمتها من عقول الجماهر، يف 
الوق�ت الذي كانت الن�اس تعول عىل هذه 

الحكومة«.
وأض�اف، أن »ه�ذه املتغ�رات واالزم�ات 
الداخلية يف حكوم�ة الكاظمي والتي كان 
آخره�ا االس�تقالة وليس »اإلقال�ة« التي 
أزاحت الناطق الرس�مي باس�م الحكومة 
أحمد مال طالل بسبب س�وء التعامل مع 
اإلعالم، تضاف إىل املش�كلة السابقة التي 
حل�ت باملل�ف اإلعالمي للحكوم�ة بعد أن 
قرر الكاظمي يف وقت س�ابق تعيني ثالثة 
ناطقني من بينهم الدكتور ياسني البكري 

الذي استقال بعد ثالثة أيام من تعيينه«.
وأش�ار إىل أن »االزم�ة اإلعالمية التي تمر 
بها الحكومة أجربت الكاظمي عىل الدفع 
بأح�د ال�وزراء لكون�ه عاجزا ع�ن إيجاد 
شخصية للمنصب تناس�ب توجهاته من 
جه�ة، األمر ال�ذي دفع�ه إلناط�ة مهمة 
»الناط�ق« إىل وزي�ر الثقاف�ة وه�و عدم 
رغبت�ه القوي�ة أي الكاظم�ي بالظه�ور 
اإلعالمي، لشعوره بخس�ارة ثقة الشعب 

من جهة أخرى«.
وأوض�ح، أن »امل�رشوع االنتخاب�ي الذي 
كان يخط�ط ل�ه الكاظم�ي ق�د انته�ى 
بش�كل حتمي وهذا ليس بس�بب االزمات 
بق�در ماهو يعود إىل تخب�ط الترصيحات 
الت�ي تطلقه�ا الحكومة ع�ىل خلفية تلك 

األزمات«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اته�م النائب عن كتلة التغير غالب محمد عيل، امس 
الس�بت، الحكوم�ة االتحادي�ة بالتغايض عن فس�اد 
حكومة اقليم كردس�تان، مبينا ان عائلتي البارزاني 

والطالباني تسيطران عىل 60% من وارادت االقليم.
وقال ع�يل، يف ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضعيف جداً حتى 
باختي�ار وزرائه وان احد ال�وزراء الحاليني عليه 50 

ملفاً يف النزاهة«.
واضاف، أن »60% من واردات منافذ كردس�تان تعود 
لعائلتي البارزاني والطالباني«، الفتا إىل أن »رشكتني 
تابعتني مل�رور البارزاني تس�يطران ع�ىل منفذين 

مهمني بكردستان«.
وأش�ار ع�يل اىل ان »رشكات العائ�الت الحاكم�ة يف 
كردس�تان تعمل يف البرصة والنجف وان املفسدين يف 

بغداد وأربيل متفقني عىل نهب العراق«.

التغيير الكردية: الكاظمي يتغاضى عن فساد االقليم ومحاسبة احزابه 

التعديالت الدستورية: 3 نقاط خالفية تحتاج الى اتفاق سياسي
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلن�ت لجن�ة التعدي�الت الدس�توريَّة، ام�س 
الس�بت، عن إنه�اء جميع أعماله�ا مع وجود 
نق�اط خالفي�ة، محددة تلك النق�اط بثالث لم 

يتم حسمها وتحتاج اىل اتفاق سيايس.
وق�ال عض�و اللجن�ة النائ�ب يون�ادم كنا، يف 
ترصي�ح تابعت�ه »املراقب العراق�ي« إن »أبرز 
النق�اط الخالفية تمثلت ب�� )طبيعة النظام، 
هل يبقى برملانيا أو يصبح رئاس�يا جمهوريا 
أو مختلط�ا( ولم تحس�م، وثانيا )الصالحيات 
الحرصية واملش�رتكة، وعلوية القوانني، ملن؟( 
لالتحادي�ة أم لالقالي�م، و)امل�ادة 140( ظلت 

عالقة من دون نقاش أو اتفاق«.
وأض�اف كن�ا، »أما املتف�ق عليه فه�ي نقاط 
عدي�دة، أهمها الكتل�ة االنتخابية الفائزة التي 
لها الح�ق بتش�كيل الحكومة وف�ق املادة 76 

املعدلة«.
خلفي�ات  ذات  »الخالف�ات  ب�أن  كن�ا  ون�وه 
سياس�ية، والخل�ل ليس يف اللجن�ة وإنما لدى 
مرجعيات الكتل السياس�ية، إذ ال يزال الش�ك 
باآلخر قائما، وهناك تخوف من عودة املركزية 
املرك�ز  يف  والصالحي�ات  الس�لطات  وترك�ز 
والتنص�ل من النظام االداري الالمركزي، وهذا 
خالف الدس�تور واملب�ادئ التي كانت أساس�اً 

للتوافق الوطني«.
وأضاف »أما املواد املتف�ق عليها، فأهم جانب 
فيه�ا هو ترص�ني اللغة ومعالج�ة الصياغات 
حمال�ة األوجه والت�ي بنهايات س�ائبة تدفع 
لالجتهاد وتس�بب االختالف يف التفسر، وهي 

عرشات املواد«.
ورأى كنا أن »كتابة الدس�تور أو تعديله يكون 
يف أج�واء ومناخ�ات االتفاق واالنس�جام، أما 
اآلن، ويف هكذا ظروف وانقس�ام داخل مجلس 
الن�واب ب�ني كت�ل عدي�دة، فنش�ك يف إمكانية 
التصوي�ت عىل م�ا انجزت�ه لجن�ة التعديالت 

الدستورية«.

تظاهرات التيار الصدري .. 
حديث بصراحة ..  

أك�دت تظاه�رات التي�ار الص�دري األخ�رة يف بغ�داد 
واملحافظ�ات م�رة أخرى حقيق�ة واضح�ة للعيان أن 
التي�ار الصدري هو القوة الجماهرية األكرب واألوس�ع 
مس�احة وقدرة يف التغير بالش�ارع العراق�ي وهذا ما 
تفتق�ده معظ�م الق�وى السياس�ية العراقي�ة األخرى 
بمس�افات متفاوت�ة . بعي�دا عن الطائفي�ة ولكن من 
ب�اب الحدي�ث يف املعادل�ة الديمقراطي�ة الت�ي تؤم�ن 
بحك�م األغلبية ولغي�اب حزب س�يايس عراقي جامع 
لكل أطياف الش�عب العراقي فإن األح�زاب والحركات 
السياس�ية الشيعية أو لنقل ذات األغلبية الشيعية هي 
األق�رب واألكثر حيازة ع�ىل فرصة تش�كيل الحكومة 
وهذا م�ا حصل ويحصل منذ س�قوط الصنم يف 2003 
حت�ى اليوم رغ�م مح�اوالت إقليمي�ة عربي�ة ودولية 
لتغير املعادلة بش�تى السبل بما فيها استخدام العنف 
واإلرهاب واملفخخات ورشاء الذمم والتسقيط اإلعالمي 
واس�تخدام الش�ارع وصوال إىل تجنيد أبطال السوشيل 
ميديا من دون جدوى . نعود لتظاهرات التيار الصدري 
وم�ا أفرزت�ه من ق�وة جماهري�ة تس�توقف الجميع 
للتعام�ل معه�ا بجدّي�ة قدرته�ا ع�ىل إح�داث التغير 
املطلوب يف العراق ملواجهة تداعيات الفساد والفاسدين 
والف�وىض وحال�ة الش�تات والتم�زق واالنف�الت التي 
تتسع عىل مدى مساحة الخارطة العراقية وعىل الرغم 
م�ن أن أغل�ب املتظاهرين من 
املس�حوقة  والرشائح  الفقراء 
التي يجمع بينهم حب الس�يد 
الش�هيد محم�د محمد صادق 
الوطني�ة  وثوابت���ه  الص�در 
أمري�كا  بوج���ه  بالوق�وف 
وإرسائيل والطواغيت والباطل 
. أتح�دث هن�ا وبرصاحة وفق 
م�ا أرى وم�ا أتمنى أنن�ا نأمل 
م�ن الس�يد مقت�دى الص�در أن 
يهدم حواجز الفصل م�ع الكفاءات والقدرات الوطنية 
العراقي�ة والتواصل املبارش معهم بما فيهم أوال النخب 
الوطني�ة النزيه�ة واملخلصة م�ن ضمن ك�وادر التيار 
الص�دري ومنه�م من هو موج�ود يف مواق�ع مختلفة 
يف الدول�ة العراقية الذين أمس�وا يعان�ون من صعوبة 
لقائه�م بالس�يد مقتدى ويش�كون من وج�ود بعض 
الش�خوص الت�ي تحي�ط به وتمن�ع وصوله�م إليه أو 
اس�تماعه لهم . ه�ذه الحقيقة هي ذاته�ا التي يعاني 
منه�ا أغل�ب الحركات السياس�ية يف الع�راق بما فيهم 
دولة القانون وش�خص الس�يد ن�وري املالكي مع كل 
ما يمثله ح�زب الدعوة من إرث جهادي وتأريخ وطني 
عظي�م إال أن عدم التوفيق يف اختيار املستش�ار األوثق 
واألن�زه واإلحاطة بالبعض الذين س�عوا إلث�راء ذاتهم 
وتأمني مكاس�بهم الشخصية أبعد الشخوص الوطنية 
والعق�ول الق�ادرة ع�ن الحض�ور وممارس�ة دوره�ا 
املطل�وب يف التصدي للمرحلة. أخ�را وليس آخرا أقول 
هي دعوة صادقة للسيد مقتدى الصدر عىل االستثمار 
الوطني األمثل لهذه املاليني الثائرة بإش�اعة التس�امح 
والوحدة وإعطاء الفرصة للعقول والكفاءات العراقية 
النزيه�ة بعي�دا ع�ن الح�زب والطائفة من أج�ل إنقاذ 

العراق وال يشء سوى العراق، والله ويل التوفيق.

إصبع	عىل	الجرح	..	

تغريدة

االعالمي مازن الزيدي

 رئي���س حكوم���ة الفري���ق 
يكتفي  الم���أزوم  الفاش���ل 
»ال  ش���رطة  قائ���د  بإقال���ة 
يه���ش وال ين���ش« النه هو 
م���ن حول���ه الى لعب���ة بيد 

مزعطة الساحات.
بيان رئيس حكومة الجهل 
بكلمات  يطف���ح  الفاح���ش 
لغة  م���ن  والخش���ية  العجز 
الق���وة عل���ى االرض، لذا لم 
ارس���ال مكافح���ة  نش���اهد 
االرهاب وطائرات كما فعل 

مع احد المخطوفين

صادقون: نحذر من المماطلة والتسويف في كشف 
نتائج التحقيق بملف اغتيال قادة النصر

املراقب العراقي/ بغداد...
طالب النائب عن كتلة الصادقون، 
أحم�د الكنان�ي، ام�س الس�بت، 
الحكوم�ة باإلفص�اح ع�ن نتائج 
التحقيق حول مل�ف اغتيال قادة 
الن�رص ورفاقهما، مش�را إىل أن 
تأخر اعالن النتائج يثر الدهش�ة 

واالستغراب.
وقال الكنان�ي، يف ترصيح تابعته 
»املراقب العراق�ي« إن »الحكومة 
وعدت بإرسال نتائج التحقيق إىل 

الربملان الخاصة باس�تهداف قادة 
النرص ورفاقهما قبل أشهر«.

وأضاف أن »ملف اغتيال الش�هيد 
اب�و مه�دي املهن�دس والضي�ف 
قاس�م س�ليماني بالغ الخطورة 
أو  التس�����ويف  م�ن  ونح�ذر 

املماطلة«.
وأشار الكناني اىل انها »جريمة ال 
يمكن الس�كوت عنها أو املطالبة 
بالكشف عن خيوطها أو مالحقة 
املتورطني بها والقصاص منهم«.

املراقب العراقي/ دياىل...
أعل�ن الناط�ق باس�م مح�ور دي�اىل للحش�د 
الش�عبي صادق الحس�يني، امس السبت، عن 
االطاحة باهم ش�بكات االبتزاز االلكرتوني يف 

املحافظة.
وقال الحس�يني، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »الجرائم االلكرتونية ش�كلت يف 
االش�هر االخرة مص�در رضر بال�غ لعرشات 
املدني�ني يف دي�اىل من خالل محاوالت س�لبهم 
االم�وال ع�رب منص�ات التواص�ل االجتماعي 
بمختل�ف الط�رق«، الفتا اىل ان »اس�تخبارات 

ومكافح�ة  واس�تخبارات  الش�عبي  الحش�د 
االره�اب يف دي�اىل كان له�ا جه�د مش�رتك يف 

مكافحة هذا النوع من الجرائم«.
واض�اف الحس�يني،انه »ت�م تفكي�ك ش�بكة 
خط�رة ج�دا لالبت�زاز االلكرتون�ي واعتق�ال 
جمي�ع افراده�ا بع�د االس�تجابة ملناش�دات 
وش�كاوي بعض املواطنني«، مبينا ان »الحشد 
الشعبي اليتوانى يف تقديم اي عون او مساعدة 
الي مواط�ن ولدي�ه تنس�يق رائ�ع م�ع كافة 
االجه�زة االمني�ة املختصة من اج�ل مكافحة 

الجريمة بكل انواعها«.

الحشد	الشعيب	يطيح	باهم	شبكات	»االبزتاز	االلكرتوين«	يف	دياىل

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

قالت عض�و اللجنة القانونية ب�ه هار محمود، امس الس�بت، ان قانون 
االنتخاب�ات تم تمريره باالغلبية، وهناك كت�ل عديدة اعرتضت آنذاك عىل 
القانون ومن ضمنها الكتل الكردية التي لم تصوت عليه.وقالت محمود، 
يف ترصي�ح لراديو »ال�رأي العام« وتابعته »املراق�ب العراقي« إن »قانون 
االنتخاب�ات تم تمريره باالغلبية، وهناك كت�ل عديدة اعرتضت آنذاك عىل 
القان�ون ومن ضمنها الكتل الكردية الت�ي لم تصوت عليه، وحذرنا ايضا 
من ان الكتل التي قامت بالتصويت عليه ستطالب فيما بعد بتعديله وهذا 
م�ا يحص�ل يف الوقت الح�ايل«، الفتة اىل ان » الكتل السياس�ية 
الت�ي صوتت عىل هذا القانون اغلبه�ا اصبحت مقتنعة 
بانه بحاجة اىل تعدي�الت جديدة«.وبينت محمود ان 
» كتلة التغير الكردي�ة تعتزم تقديم مقرتح حول 
تعدي�ل قان�ون االنتخاب�ات«، مش�رة اىل ان » 
هناك معلومات اخرى تش�ر اىل ان رئاستي 
تعدي�ال  تح�ران  وال�وزراء  الجمهوري�ة 
للقان�ون ايضا«.واضافت محم�ود ان »من 
ابرز هذه التعديالت هي مسألة البايومرتية، 
والع�د والفرز ال�ذي اقره القان�ون ان يكون 
الكرتوني�ا لكن التعديل س�يطالب ب�ان يكون 

هناك عد وفرز يدوي بعد االلكرتوني لتجنب التزوير«.

إذاعيترصيح
القانونية	النيابية:	ال	تعديل	عىل	قانون	
االنتخابات	وحذرنا	من	ذلك	مسبقا

منهل عبد األمري المرشدي ..
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االحد 29 تشرين الثاين  2020 العدد 2469 السنة العاشرة

دعيت اللجنية املاليية النيابيية اىل الكشيف عين أعيداد املوظفيني الفعليني يف 
مؤسسيات الحكومة االتحاديية ووزاراتها. وقال النائب شيريوان مريزا عضو 
اللجنة املالية النيابية  : ان اللجنة املالية يف مجلس النواب التملك قاعدة بيانات 
بأعيداد املوظفيني الحقيقيني.واضياف: طلبنا مين الحكومية االتحادية خالل 
ترشييع قانون تمويل العجيز املايل باتباع نظيام التسيجيل البايومرتي ملعرفة 
تليك األعداد وكذلك لتشيخيص الفضائيني منهم. واضاف: ان الحكومة سيتبدا 
بخطوات احصاء املوظفني عن طريق الكود الوظيفي لكل موظف، النه اليجوز 

االستمرار بهذا الحال وعدم معرفة العدد الحقيقي للموظفني.
واشيار اىل انيه احصائييات كل دائرة ومؤسسية حكومية تخلف عين االخرى 
كدائيرة التقاعيد وغريها من الدوائر، ليذا البد من وجود قاعيدة بيانات توضح 
العدد الحقيقي للموظفني وكشيف الفضائييني منهم ومقدار املبالغ التي تدفع 

كرواتب للموظفني.

المالية النيابية تؤكد عدم امتالكها قاعدة 
بيانات عن أعداد الموظفين الحقيقيين

اكد املختص يف الشيان االقتصادي حسيني شياكر طهيليو ،ان ارتفاع 
اسعار النفط عامليا اىل 48 دوالرا للربميل سينعكس ايجابا عىل العراق 
يف تأميني رواتيب املوظفيني يف االشيهر القادمية .وقال طهيليو  انه » 
بالرغم من االزمات التي تواجه العراق ويف مقدمتها االزمة االقتصادية 
وانخفاض اسيعار النفط، تليكأت الدولة يف تأخيري رواتب موظفيها، 
بسيبب ما شهده االقتصاد العراقي يف االشيهر السابقة من انخفاض 
يف عائدات تصدير النفط الخام بسيبب فايروس كورونا ، اال ان اسعار 
النفط بدأت باالرتفاع بسيبب التطورات االيجابية بخصوص لقاحات 
كورونيا وكذلك بسيبب توتيرات يف الرشق االوسيط )قصف منشيآت 
آرامكو النفطية السيعودية(، وقد بليغ اليوم 48 دوالرا تقريبا للربميل 
،وهذا مؤرش يعد ايجابيا يف تأمني رواتب املوظفني يف االشيهر القادمة 

اال اذا ما استغل يف املناكفات السياسية ».

مختص: ارتفاع اسعار النفط  الى 48 دوالرا 
االقت�صاديسيؤمن رواتب الموظفين في االشهر المقبلة

الحدود الشمالية مرتع لتهريب المخدرات والسالح من تركيا إلى العراق
»مافيات« السلطات الكردية تجني أرباحًا طائلة

فهيم يأتيون يومييا للقريية من 
و  التجياري  للتبيادل  الجانبيني 
القيرى  إىل  بضاعتهيم  ينقليون 
البغيال وعرب  الرتكيية بواسيطة 
املنافيذ الجبلية الوعيرة , وتزدهر 
والشياي  السيجائر  تجيارة 
السيريالنكي بسبب الطلب الكبري 
عليها يف الجانب الرتكي, ويضيف 
مدعومية  التجيارة  هيذه  ,أن 
من قبيل مافييات كرديية تابعة 
لحكومية أربييل , كميا أن قوات 
حرس الحيدود العراقية وجودها 
شيكيل عيىل الرشيط الحيدودي، 

والتمارس دورها يف منع عمليات 
التهريب التي تقيوم بها املافيات 

املتنفذة.
نيواب أكيراد أكيدوا, أن الحيدود 
كل  تشيهد  الرتكيية  العراقيية 
أنيواع التهريب والرسقيات بدعم 
مين مافييات أحزاب السيلطة يف 
اإلقليم وتحدييدا العائلة الحاكمة 
التهريب  أنيواع  تمارس مختليف 
بشيكل علني إىل تركيا ,وأشياروا  
إىل أنيه عىل حدود أكثير من 100 
كيلو ميرت تتم عملييات التهريب 
لشياحنات النفط وميواد الحديد 

الغذائية واألغنام وغريها,  واملواد 
اآلخير  هيو  الرتكيي  والجانيب 
يتغياىض عين ذليك مليا فييه من 
منفعة له , واإلقليم يمتلك خمسة 
منافيذ غيري رسيمية ميع تركيا 
ينشيط من خاللها التهريب الذي 
للعراق بمليارات  يسبب خسيائر 

الدوالرات يتحملها اإلقليم .
لجنية النفيط والطاقية النيابية، 
كشيفت عما وصفتهيا بعمليات 
تالعيب ورسقية لكمييات النفط 
املصدر من حقول إقليم كردستان 
فبعيض  كركيوك,  ومحافظية 
االحيزاب والجهات املتنفذة، تقف 
النفيط  تهرييب  عملييات  وراء 
وحمايية املهربني, متهمة الحزب 
الكردسيتاني،  الديمقراطيي 
بالوقيوف وراء عملييات تهرييب 

نفط االقليم، باتجاه تركيا .
مختصون أوضحيوا , أن حكومة 
املسيتفيد االول  كردسيتان هيي 
املنظيم  التهرييب  مين عملييات 
عيىل الحيدود العراقيية الرتكيية 
عيرب منافيذ غيري رسيمية تقدر 

بعيرشات املليارات مين الدوالرات 
ويأتيي تهريب النفيط يف مقدمة 
تلك العملييات, فضال عن تهريب 

املواطنيني بيني البلديين , كما أن 
مافييات اإلقلييم تسيتغل املنافذ 
غيري الرسيمية لتهريب السيالح 

تيؤدي  آفية  وهيي  واملخيدرات 
العراقيي  املجتميع  تدميري  إىل 
اليذي  املوسياد  وبالتعياون ميع 

ينترش يف كل محافظات اإلقليم .
ويرى املختص بالشأن االقتصادي 
جاسيم الطائيي يف اتصيال مع ) 
عملييات  العراقيي(:أن  املراقيب 
التهرييب ازدهيرت بشيمل كبري 
خالل الفرتة املاضيية ولحد اآلن، 
رغم القصف الرتكيي عىل القرى 
الحدوديية , وهناك مافيات تنظم 
عملييات التهريب وتأخيذ إتاوات 
من املهربني ,وهذه املافيات تابعة 
للحزب الديمقراطي الكردستاني 
وهم املسيؤولون عن تلك املناطق 
وهناك تنسييق عاٍل بني املهربني 
تتعاميل  التيي  املافييات  وتليك 
وغريهيا  واالسيلحة  باملخيدرات 
مين امليواد الغذائية , وتيدر هذه 
التجارة عىل حزب بارزاني ماليني 

الدوالرات .
وتابعي الطائي: أن تهريب النفط 
يأتيي عيرب شياحنات يف مقدمة 
امليواد املهربة وهي تسيلك منافذ 
غري رسيمية تسييطر عليها تلك 
املافييات , وهناك رسقات ملعدات 
حكوميية تهرب إىل تركيا ومن ثم 

تباع هناك للتجار , وهناك تجارة 
أخيرى تيدر أميواال ضخمة وهي 
االخطير وهيي تجيارة املخدرات 
التي تدخيل إىل محافظات العراق 
عرب منافذ اإلقليم الرسيمية وغري 

الرسمية.
من جهتيه أكد املختص بالشيأن 
االقتصادي عبد الحسني الشمري 
يف اتصال ميع )املراقب العراقي(: 
أن هناك تفاهما ما بني سيلطات 
الرتكية واإلقليم عىل التغايض عن 
عمليات التهريب وحتى مسيلحو 
الي pkk هم اآلخرون ال يعرتضون 
عىل تلك العمليات , ويأتي تهريب 
عصابيات داعيش يف مقدمة تلك 
التجيارة حييث يتيم نقلهيم عىل 
تليك  السيلطات  وبعليم  البغيال 
تهرييب  عملييات  عين  , فضيال 
بشيكل  تزدهير  التيي  االسيلحة 
كبيري ومين ثيم يتيم تهريبها إىل 
فالعالقة  العراقيية,  املحافظيات 
املتينة بني حكومتي أنقرة وأربيل 
شيجعت عيىل تواصيل عملييات 

التهريب.

رغم القصف المدفع���ي التركي على المناطق الحدودية ,إال 
أن سكانها ما زالوا يمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعي، 
حيث يؤكد الش���يخ محمد سامان الذي يعيش في إحدى قرى 
محافظ���ة دهوك الحدودي���ة , أن حركة التج���ارة بين العراق 
وتركيا ما زالت مس���تمرة رغم التوت���رات االمنية , باإلضافة 

إلى التهريب الذي ازدهر مؤخرا .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

تباينت اسيعار النفط عند اغالقها ، اال انها سيجلت 
مكاسيبا جدييدا لألسيبوع الرابيع عىل التيوايل قبل 

اجتماع أوبك +.
واغلقت العقود اآلجلة لخام برنت لشيهر شباط 49 
سينًتا لتبليغ عنيد التسيوية 48.28 دوالًرا للربميل ، 

بينميا انخفضت العقود االجلة لخام غرب تكسياس 
الوسييط األمريكيي 18 سينًتا لتبليغ عند التسيوية 

45.53 دوالًرا للربميل.
وارتفع خام برنت 7.2٪ خالل األسبوع ، بينما ارتفع 

خام غرب تكساس الوسيط 8٪ خالل األسبوع.

األخبار املشيجعة عن لقاحات COVID-19 املحتملة 
من AstraZeneca وغريها قد رفعت األسيواق، ومع 
ذليك ، فقد أثيريت تسياؤالت حيول »لقياح للعالم« 
لرشكية AstraZenec ، حيث بيدا العديد من العلماء 

حذرين بشأن نتائج التجربة.

ومنيح السيوق النفطيية دفعية بعد ان قاليت ثالثة 
مصيادر قريبية مين مجموعية أوبيك + إن منظمة 
البليدان املصدرة للبرتول )أوبيك( وحلفاء من بينهم 
روسيا يميلون لتأجيل الزيادة املزمعة يف إنتاج النفط 

العام املقبل.

وكانت أوبك + تخطط لزيادة اإلنتاج بمقدار مليوني 
برميل يومًيا يف كانون الثاني  حوايل 2٪ من االستهالك 
العامليي - بعيد تخفيضات قياسيية لإلميدادات هذا 
العام،ومين املقرر أن يجتميع وزراء أوبك + يوم غدا 

االثنني.

السفير الصيني: مشروع ال� 1000 مدرسة فرصة لدفع تعاون النفط مقابل اإلعمار
 تحيدث السيفري الصيني ليدى العراق، 
تشيانغ تياو ، عين مشياريع كبيرية يف 
العراق، فيما وصف االتفاقية العراقية- 
مقابيل  »النفيط  بتسيمية  الصينيية 

اإلعمار«.
وقيال السيفري الصينيي يف بييان نقلته 
»الصيني  إن  بغيداد،  يف  بكيني  سيفارة 
سيتواصل يف املرحية القادمة التمسيك 
واملنفعية  والتعياون  التشياور  بمبيدأ 
للجميع، وتقوية التنسيق مع العراق يف 
التعاون، وتقاسم فرص التنمية وتعزيز 

الرخاء املشرتك«.
وأضياف، أن »بيالده سيتتخذ التعياون 
الرئييي  كاملحيور  الطاقية  مجيال  يف 
لزييادة توطييد التعاون بيني البلدين يف 
املجياالت التقليديية مثل تجيارة النفط 

واالستثمار«.
وأوضيح السيفري الصينيي، أن »الصني 
مدرسية   1000 ميرشوع  سيتغتنم 
كفرصية سيانحة لدفع تعياون النفط 

مقابل اإلعمار لتحقيق تقدم جوهري يف 
أرسع وقت ممكن«.

وأشيار إىل أن »بالده سيتتابع مشاريع 

الطرق والجسيور ومحطيات الكهرباء 
وغريهيا مين املشياريع االسيرتاتيجية 
الكيربى يف العيراق بنشياط، والتواصل 

الوثييق ميع الجانيب العراقيي بشيأن 
املشاركة يف مرشوع ميناء فاو الكبري«.

ولفيت تياو إىل أنيه »سييتم العمل عىل 
إنجاز مرشوع املكتبة الصينية يف أرسع 
وقيت ممكين، واملسياهمة بنشياط يف 
إدخال تعليم اللغة الصينية عرب اإلنرتنت 
الجامعيات  يف  الدراسيية  القاعيات  إىل 
العراقية، كصديق حميم ورشيك عزيز«.
وأكيد أن »بيالده عيىل اسيتعداد لبيذل 
جهود مشيرتكة ميع الجانيب العراقي 
الستكشياف وتوسييع ملتقى مصالح 
تفيوق  وتحوييل  باسيتمرار،  البلديين 
املتمثيل  العراقيي  الصينيي  التعياون 
التكامليية  مين  العيايل  املسيتوى  يف 
االقتصادية إىل نتائج تعاون ملموسية، 
وخليق املزييد مين الفيرص واملنصات 
للتبيادالت الثقافيية بيني الجانبني، بما 
يدفيع عالقيات الرشاكة االسيرتاتيجية 
الصينيية العراقية امليض قدما إىل األمام 

باستمرار«.

رغ��م تب����اين االسع��ار .. النف�����ط يسج�����ل مكسب�����ا اسب��وعيا ج��دي��دا

البنك المركزي  يطلق مشروع الجباية 
االلكترونية لصندوق اإلسكان

أعلين البنيك املركزي العراقيي ,اليوم السيبت, عن” إطالق 
مرشوع الجباية االلكرتونية لصندوق اإلسكان”.

وذكير بييان للمركيزي, بانه”تزامنياً ميع التوجيه لدعيم 
برنامج الحكومية االلكرتونية تم إطيالق مرشوع الجباية 
االلكرتونيية اليذي ممكين ان يسياهم يف تعزييز امليوارد 
الحكومية وتحصيلها يف بيئة آمنة وشيفافة باالعتماد عىل 
البنيية التحتية ألنظمة الدفع ومنصيات الدفع االلكرتوني 
التيي يوفرهيا البنيك املركيزي وميزودي خدميات الدفيع 

املرخصني من قبله”.
وأضاف البيان : يستهدف هذا املرشوع بشكل عام الوزارات 
ودوائر الجباية التي تستحصل ايراداتها من خالل الفواتري 

والرسوم وعىل رأسها “صندوق اإلسكان العراقي”.
وأشيار املركزي إىل أن”املرشوع سييمكن صندوق اإلسكان 
من أتمتة العمليات االقراضيية كافة واعتماد أدوات الدفع 
اإللكرتوني والغاء التعامالت النقدية الذي بدوره سُيسياعد 
مين التخفيف عين كاهيل املواطنني املقرتضيني من خالل 
الترسيع يف انجاز املعامالت واسيتخدام منصات الدفع بدالً 
مين الحضور اىل مقر صندوق االسيكان ، هذا وقد تضمنت 
خطية الصنيدوق جيدوالً زمنيياً لشيمول كافية فروعه يف 

املحافظات بمرشوع الجباية حتى نهاية عام 2021. 

حكومة كردستان ستوزع رواتب 
موظفيها باستقطاع كبير جدا

كشيف مصيدر يف حكومية إقلييم كردسيتان 
، عين فيييييرض حكييييومية االقلييييييم 
السيتقطييياعات كبييييييييييرة يف رواتيب 

املوظفني.
وقيال املصيدر ، إن “الحكومية كانيت تنتظير 
بغداد إلرسيالها مبلغ 320 ملييار دينار، ولكن 
يف ظيل عيدم التفاهيم، فيأن حكومية اإلقلييم 
ونتيجة للضغط الشيعبي قيررت توزيع رواتب 
موظفيهيا لشيهر ترشيين األول وفقياً لنظيام 

االستقييييطاع”.
وأضياف أن “حكومة اإلقليم سيتفرض نسيبة 
اسيتقطاع تصل إىل 40٪ عيىل رواتب املوظفني 
يف كردسيتان، وذليك بحجة عدم وجود سييولة 
مالية كافية، وعدم إرسيال الحكومة االتحادية 

لألموال”.
ومنذ أكثر 70 يوما لم يتسيلم املوظفني يف إقليم 
كردسيتان رواتبهيم، فيما بيدأت مجموعة من 
الدوائر واملؤسسيات باإلرضاب العام عن الدوام 
والتظاهير أميام دوائرهم احتجاجيا عىل تأخر 

رصف الرواتب.

أرقام واقتصاد

مليارات دوالر قيمة السندات 
التي ستطرحها وزارة المالية 
إلى المواطنين وبالعملتين 

الدينار والدوالر

 5

مليار دينار قيمة االموال التي 
رصدتها وزارة المالية إلنشاء 

طريق للحد من الحوادث 
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اعلنيت دائيرة الطيرق والجسيور يف وزارة اإلعميار 
العامية قيرب إكميال دراسية إلدخيال  والبلدييات 

االستثمار والجباية يف طريق املرور الرسيع.
وقال مدير عام الدائرة املهندس حسني جاسم كاظم 
يف حدييث صحفيي إن »الدائرة تعاقيدت مؤخرا مع 
احيد املكاتيب االستشيارية العاملية الرصينية إلعداد 
دراسية بشيأن إدخال االسيتثمار والجباية يف طريق 
امليرور الرسييع، الن كلفية صيانتيه ترهيق املوازنة 
العامية للدولة، ولغرض تحسيني مسيتوى الخدمة 
للواقع التشيغييل له«، مشيريا اىل انه »سيتم البدء يف 
القاطع الغربي منيه إلنجاز غالبية العمل يف القاطع 

الجنوبي«. 
واكيد كاظيم ان »هيذه التجربة تنفذ للميرة االوىل يف 
البلد، عىل الرغم من وجود نظام عاملي بهذا الشيأن، 
لكنيه غائب«، مؤكدا ان »هنياك الكثري من العروض 
التي ترغب باسيتثمار الطيرق الخارجية، اال ان البلد 
ال يمكنيه الدخيول بها ميا لم تسيتند إىل يشء علمي 

صحيح«. 

وتابع ان »هذا املرشوع يف حال تنفيذه فانه سييضع 
االعتمياد علييه  اليذي يمكين  الصحييح  االسياس 
باسيتثمار الطرق واسيتخدام الجباية، وميا للدولة 
او املسيتثمر مين حقيوق يف هيذا امليرشوع ومقدار 
االسيتفادة وما يرصفه عىل اعميار الطريق وماهي 

مدة العقد وغريها من التفاصيل«.

كشيف النائب عن تيار الحكمة حسين فدعم، 
عين تحيركات لتضمني موازنية 2021 فقرات 
الدولية والعشيوائيات  ارايض  تملييك  تخيص 

لساكنيها.
وقال فدعم، يف ترصيح صحفي، إن “الحكومة 
وعدتنا بارسيال املوازنة يف االييام املقبلة وهي 
بحسيب  واملشياريع  التعيينيات  مين  خاليية 

ترصيحهم”.
وأضياف، “وجدنيا االف االعفياءات الحكومية 
يومياً وبمباليغ طائلة وتيم الغاؤها من خالل 
اضافة ميادة يف قانون االقرتاض تشيمل الغاء 
جميع االسيتثناءات يف الجمارك”، الفتا اىل انه” 
يف حيال عدم التزام الحكومة يف تعظيم ايرادات 

الدولة سنضيفها يف قانون املوازنة”.
واشيار فدعم، اىل ” توزييع االرباح النفطية اىل 
حوافيز ومكافيآت ومنافع اجتماعيية ال نعلم 

ماهيتها، وهي مبالغ كبرية”.
واكد فدعم” سينضمن نقاطاً كثرية يف موازنة 
2021 من ضمنها تعضيد موارد الدولة وكذلك 
تسيليم نفط اقليم كردسيتان لبغيداد وتمليك 

ارايض الدولة والعشوائيات لساكنيها”.

نائب: موازنة 2021 تتضمن تحركات 
لتحويل بيوت التجاوز إلى ملك صرف

االعمار والبلديات تعتمد االستثمار 
والجباية في طريق المرور السريع
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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

أصابع االتهام تتجه نحو العدو الصهيوني..

المراقب العراقي/ متابعة
ويف بداي�ة ه�ذه العملي�ة االرهابية 
انفجرت س�يارة يف ساحة »الخليج 
»اب�رد«  مدين�ة  يف  الف�اريس« 
بمنطقة »دماون�د« قرب العاصمة 
طهران أثن�اء مرور س�يارة العالم 
النووي محس�ن فخ�ري زاده، ومن 
ث�م ق�ام عن�ر إرهاب�ي باطالق 
الن�ار ع�ى س�يارة العال�م النووي 
حي�ث اصيب احد مرافقي الش�هيد 
بأربع رصاصات واستش�هد السيد 
»فخري زاده« بع�د نقله باملروحية 
باالنفج�ار  متأث�راً  املستش�فى  إىل 

واالصابة بالرصاص.
والق�ت جريم�ة اغتي�ال زاده ردود 
افع�ال من�ددة واس�عة حي�ث دعا 
قائد الث�ورة اإلس�المية اإلمام عيل 
مرتكب�ي  معاقب�ة  إىل  الخامنئ�ي، 
عملية االغتيال ومن يقف وراءهم، 
حاّثاً عى استكمال الجهود العلمية 
والفني�ة الت�ي كان يعم�ل عليه�ا 
العالم محس�ن فخري زادة، واصفا 

إياه ب�«العالم النووي الدفاعي«.
املس�ؤولني  »ع�ى  قائ�ال:  وتاب�ع 
املعني�ني متابع�ة جريم�ة االغتيال 
ومحاس�بة مرتكبيه�ا وم�ن يقف 
الجه�ود  ومتابع�ة  وراءه�م، 
العلمية.. العال�م فخري زاده اغتيل 
عى ي�د املرتزق�ة املجرم�ني الجناة 

األشقياء«.
ولفت اإلمام الخامنئي إىل أن فخري 
البارزي�ن  العلم�اء  زاده ه�و أح�د 
الن�ووي  املجال�ني  يف  املميزي�ن 
والدفاعي، وأنه »عنر علمي فريد 
استش�هد يف س�بيل الل�ه لجه�وده 

ومساعيه العلمية العظيمة«.
إىل ذلك أكد الرئيس اإليراني، حس�ن 
روحاني، أن اغتي�ال العالم النووي 
اإليران�ي محس�ن فخ�ري زاده، لن 
يبطئ مس�ار إي�ران الن�ووي، وأن 
ه�ذا الح�ادث يظه�ر مدى »ش�دة 
يأس العدو«، موجها أصابع االتهام 

إلرسائيل.
وأعلن قائد الحرس الثوري االيراني، 
ع�ى  صاعق�ا  س�يكون  »ال�رد  أن 
القتل�ة، ولف�ت إىل أن ه�ذا االغتيال 

عمل جبان ومدان«، وأكد أن »الذي 
يق�ف وراء هذه االغتي�ال فتح عى 
نفسه ومن يقف خلفه جهنم، الرد 

سيكون صاعقا ومدمرا ومزلزالً«.
ع�ى  »يج�ب  قائ�ال:  وأض�اف 
االمري�كان الرحي�ل م�ن املنطق�ة 
االمريكي�ة  القواع�د  كل  ورحي�ل 
الف�اريس  الخلي�ج  يف  املوج�ودة 
وح�كام الدول الخليجي�ة املطبعني 
والذي�ن  الصهيون�ي  الكي�ان  م�ع 
وتاج�روا  باملقدس�ات  فرط�وا 
فلس�طني  املركزي�ة  بالقضي�ة 
وتآم�روا عى دول مح�ور املقاومة 
وش�نوا عدوانا همجي�ا صلفا عى 
اليمن وس�هلوا لقوات الغزو الدويل 
الوج�ود يف اراضيه�م ومنعوا الدول 
الت�ي تع�ارض وتناه�ض املرشوع 
االمريكي الدخول اىل اراضيهم، هم 
جزء م�ن التآمر ومن وراء االغتيال 

لكبار قيادة دول محور املقاومة«.
وم�ن جهته توعد »باق�ر قاليباف« 
رئي�س الربملان االيران�ي، باالنتقام 
وق�ال  الن�ووي  العال�م  الغتي�ال 
يف تغري�دة ع�ى موق�ع التواص�ل 

االجتماعي »تويرت«: »إن الثأر لدماء 
الشهيد محسن فخري زادة قادم ال 
محالة. وانتقام ايران سيش�مل كل 
من نفذ ووقف خلف اغتيال محسن 

فخري زاده«.
من جانبه قال الشيخ »نعيم قاسم« 
نائ�ب األم�ني العام ل�«ح�زب الله« 
اللبنان�ي ، ي�وم الجمع�ة، إن »الرد 
عى اغتيال العالم اإليراني الش�هيد 
محس�ن فخ�ري زاده بيد إي�ران«، 
معربا عن وقوف املقاومة اللبنانية 
اىل جانب الجمهورية االس�المية يف 

محاربة االرهاب يف كل العالم. 
لق�اء  يف  قاس�م  الش�يخ  وق�ال 
تلفزيوني: »نحن ندين هذا االعتداء 
ه�ذه  ع�ى  ال�رد  أن  ون�رى  اآلث�م 
الجريم�ة هو بي�د املعني�ني بإيران 
ولك�ن ه�و عن�وان رشف وكرام�ة 
ونحن ال تهزنا االغتياالت«. وأضاف 
إن الش�هيد »فخري زاده« ُقتل عى 
أيدي من ترعاهم أمريكا وإرسائيل 
وه�ذا جزء م�ن الحرب ع�ى إيران 

واملنطقة الحرة وفلسطني.
ويف س�ياق متصل، قال بيان لحركة 

فلس�طني:  يف  اإلس�المي  الجه�اد 
»تدي�ن حرك�ة الجه�اد االس�المي 
يف فلس�طني بش�دة حادث االعتداء 
اإلرهابي اآلثم الذي اس�تهدف عالم 
الفيزي�اء اإليران�ي محس�ن فخري 
زاده ال�ذي قىض ش�هيدا يف جريمة 
تحم�ل  وغ�ادرة  جبان�ة  اغتي�ال 
بصمات صهيو أمريكية واضحة«. 

وأضاف�ت أن »هذا العم�ل اإلرهابي 
الجب�ان ه�و اس�تهداف ملقوم�ات 
النهض�ة والتقدم العلم�ي يف العالم 
االسالمي بش�كل عام والجمهورية 
االسالمية بش�كل خاص«. وتابعت 
الحرك�ة بقوله�ا: »ه�ذه محاول�ة 
يائس�ة لالنتقام من إيران لوقوفها 
املس�تضعفني  قضاي�ا  جان�ب  إىل 
املحق�ة والعادل�ة يف العال�م، وعى 
الفلس�طينية، لكن  القضية  رأسها 
هذه املحاول�ة اآلثمة لن تثني إيران 
عن مواقفها ول�ن تضعفها«. ومن 
جانب�ه، دان »خالد املجي�د« األمني 
الش�عبي  النض�ال  لجبه�ة  الع�ام 
الفلسطيني، عملية االغتيال للعالم 
اإليراني محسن فخري زاده، معتربا 

اياه�ا ج�زءا من مخط�ط أمريكي 
القي�ادات  يس�تهدف  صهيون�ي 
والعلماء والكوادر الفاعلة يف محور  

املقاومة.
بدوره ق�دم وزير الخارجية اليمني 
يف  التع�ازي  رشف«،   »هش�ام 
استش�هاد العالم الن�ووي، وأكد يف 
برقية الع�زاء التي بعثه�ا إىل وزير 
اإلس�المية  الجمهوري�ة  خارجي�ة 
اإليراني�ة »محم�د ج�واد ظريف«، 
إدان�ة اليمن لهذا الفع�ل اإلجرامي 
التصعي�د  أن  إىل  وأش�ار  الش�نيع. 
اإلرهاب�ي يهدف للحد م�ن تطوير 
ق�درات إي�ران العلمي�ة وصناعتها 
الدفاعية ويظهر عمق الخوف الذي 
ينتاب أعداء الشعب اإليراني ولكنه 
ل�ن يوقف تق�دم إي�ران يف مختلف 

املجاالت.
ومن جانبه، بعث املكتب الس�يايس 
ع�زاء  برقي�ة  الل�ه«  ل�«أنص�ار 
ومواس�اة للجمهوري�ة اإلس�المية 
يف إيران باستش�هاد العالم النووي 
محسن فخري زاده. وأدان املجلس 
الس�يايس، ي�وم الجمع�ة، عملي�ة 

االغتي�ال الت�ي تع�رض له�ا العالم 
زاده«،  فخ�ري  »محس�ن  الن�ووي 
مؤك�ًدا حق طه�ران يف الرد عى كل 
من دبر ونفذ الجريمة. وأشار إىل أن 
»جرائم اغتيال علم�اء كبار بحجم 
زاده تن�درج ضمن مس�اعي إفقاد 
األمة خ�ربات علمية يريدها األعداء 
حك�را عليه�م، وسيفش�لون بإذن 

الله«.
وكتبت صحيف�ة »نيويورك تايمز« 
ع�ى موقعها ع�ى اإلنرتنت أن أكرب 
عالم ن�ووي إيراني اغتيل يف هجوم 
مس�ؤوالً  أن  معلن�ة  إرهاب�ي«، 
رس�مًيا أمريكًيا إىل جانب اثنني من 
مس�ؤولنَي أمنَي�ني آخَرين يعتربون 
إرسائيل مسؤولة عن اغتيال فخري 
زاده ولم يتضح بعد مدى مش�اركة 
أمري�كا يف عملي�ة اغتي�ال العال�م 
اإليران�ي، لك�ن ما ه�و واضح هو 
أن إرسائي�ل والواليات املتحدة، هما 
حليفتان مقربتان منذ فرتة طويلة 
وكانت�ا ق�د تعاونتا مع�اً يف قضايا 

أمنية متعلقة بإيران.
التقاري�ر  م�ن  العدي�د  وذك�رت 
االخباري�ة، أن مكتب رئيس الوزراء 
اإلرسائييل »بنيامني نتنياهو« رفض 
التعلي�ق ع�ى أنب�اء اغتي�ال العالم 
الن�ووي اإليران�ي »محس�ن فخري 
طه�ران.  العاصم�ة  ق�رب  زاده«، 
ولك�ن وس�ائل االع�الم اإلرسائيلية 
كشفت أن »نتنياهو« أعلن قبل عدة 
أي�ام أن الش�عب اإلرسائييل س�وف 
يسمع اخباراً س�عيدة يوم السبت. 
ولفتت تل�ك الوس�ائل االعالمية إىل 
أن »نتنياه�و« كان ق�د قال يف وقت 
»محس�ن  إن   2018 ع�ام  س�ابق 
املس�اعي  يق�ود  زاده«  فخ�ري 
اإليراني�ة الت�ي ته�دف إىل تطوي�ر 
ترس�انة نووية. كما ذكرت وسائل 
إع�الم إرسائيلية أن مؤامرة اغتياله 
ق�د فش�لت يف الس�نوات املاضی�ة. 
واکدت وس�ائل إعالم صهیونیة أن 
اس�م العال�م وصل إىل املوس�اد عرب 
قوائم األمم املتحدة. ووصف االعالم 
الع�ربي عملي�ة االغتي�ال ب�«اليوم 

السعيد إلرسائيل«.

بعد ظهيرة يوم الجمعة الماضي، قامت مجموعة ارهابية بالهجوم على سيارة محسن فخري زاده، رئيس منظمة 
البحث والتطوير في وزارة الدفاع. وأثناء االشتباك بين فريق حمايته  واإلرهابيين، أصيب زاده بجروح خطيرة ونقل 

إلى المستشفى، لكن الفريق الطبي لم ينجح في إنقاذه، ليلتحق بركب الشهداء بعد سنوات من الجهود والنضال. 

المراقب العراقي/ متابعة
قال املتحدث باسم حركة »أنصار 
الله« اليمنية، محمد عبد السالم، 
إن�ه لي�س م�ن ق�وة ق�ادرة عى 
الس�عودية، س�وى وقف  حماية 
ومصالح�ة  اليم�ن  يف  الح�رب 

الجريان.
وكت�ب عب�د الس�الم يف تغري�دة 
ل�ه ع�رب صفحت�ه الخاص�ة عى 
»توي�رت«، أنه »ال س�الح أمريكي 
وال بريطان�ي وال أي ق�وة قادرة 
عى توفري مظل�ة حماية للنظام 
العدواني السعودي، وإنما بوقف 
العدوان عى اليمن ورفع الحصار 

تستعيد اململكة أمنها املفقود«.
مصالح�ة  »وحده�ا  وأض�اف: 
الجريان تقيكم عواقب العدوان«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت القوات األفغانية، الس�بت، عن مقتل 11 مس�لحا عى األقل، 

خالل عمليات تطهري يف أجزاء من مقاطعة هلماند جنوبي البالد.
ووفق�ا لوكال�ة “ش�ينخوا” قال�ت الق�وات األفغاني�ة يف بي�ان: إن 
العملي�ات التي غطت أجزاء من مناطق ن�اوا وناد عيل ونهر رساج، 

أسفرت عن مقتل 11 شخصا وإصابة اثنني آخرين.
وأض�اف البي�ان “أنها دم�رت أيضا مخابئ ومس�تودعات أس�لحة 

عديدة تابعة للمسلحني خالل هذه العمليات”.
وب�دون تقديم تفاصيل، ذك�ر البيان أن قوات األمن س�وف تواصل 

مالحقة املسلحني يف أماكن أخرى يف هلماند واملناطق املجاورة.
ويف س�ياق متصل أفادت وس�ائل إع�الم أفغانية، الس�بت، بحدوث 
انفجاري�ن منفصلني يف العاصمة كابول أدى إىل إصابة العرشات من 

األشخاص.
وذكرت قن�اة “طلوع نيوز” األفغانية نقال ع�ن مصادر يف الرشطة 
أن االنفجارين األول والثاني حصال يف العاصمة كابول وأس�فرا عن 

إصابة 7 أشخاص عى األقل بجروح مختلفة.

القوات األفغانية تقتل 11 
مسلحا وإصابات جراء تفجيرين 

في كابول

المراقب العراقي/ متابعة...
نرشت البحرية األمريكية حاملة الطائرات “نيميتز” يف الخليج األسبوع 
املايض قبل أيام من استش�هاد عالم نووي إيراني بارز، غري أن البحرية 

قالت السبت إن هذا ليس له صلة بأي تهديد معني.
وقالت الكوماندر ريبيكا ريباريتش املتحدثة باس�م األسطول الخامس 
األمريك�ي ومقره البحرين يف بيان بالربيد اإللكرتوني بعد نرش الحاملة 
ي�وم األربعاء “ال توجد تهديدات معينة دفعت لعودة املجموعة القتالية 

للحاملة نيميتز”.
وأضاف�ت أن إع�ادة الن�رش متصل بخفض ع�دد الق�وات األمريكية يف 

العراق وأفغانستان. وفقا ل�“رويرتز”.
وتابع�ت “ه�ذا الفعل يضمن أن لدين�ا قدرة كافية للرد ع�ى أي تهديد 

وردع أي خصم عن التحرك ضد قواتنا خالل خفض القوات”.

نشر حاملة طائرات أميركية 
في الخليج

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت املنطقة العسكرية الشمالية يف 
األردن، الس�بت، عن إحباط محاولتي 
تس�لل م�ن وإىل األرايض األردنية، عى 
إحدى واجهاتها مع األرايض السورية، 

خالل ال� 24 ساعة املاضية.
وق�ال مص�در عس�كري مس�ؤول يف 
املس�لحة  للق�وات  العام�ة  القي�ادة 
تطبي�ق قواع�د  »ت�م  إن�ه  األردني�ة، 
االش�تباك«، ما أدى إىل إلق�اء القبض 
ع�ى املخالفني، وتحويلهم إىل الجهات 

األمنية املختصة.
وأش�ار املصدر إىل أن القوات املسلحة 
األردنية »س�تتعامل ب�كل قوة وحزم، 
محاول�ة  أو  تس�لل  عملي�ة  أي  م�ع 

تهري�ب، لحماي�ة الح�دود ومنع من 
تسول له نفسه العبث باألمن الوطني 

األردني«.
ي�وم  األردن�ي،  الجي�ش  أعل�ن  كم�ا 

الجمع�ة، عن مقت�ل وإصابة عدد من 
األش�خاص خالل محاولتهم التس�لل 
األرايض  م�ن  املخ�درات  وتهري�ب 

السورية إىل األردن.

الجيش األردني يطبق قواعد االشتباك 
على الحدود السورية

المراقب العراقي/ متابعة...
رفضت محكمة استئناف اتحادية 
يف الواليات املتحدة، الس�بت، طلباً 
قدمته حملة الرئيس دونالد ترامب 
لحجب إعالن الرئيس املنتخب جو 
باي�دن فائ�زاً بالتصوي�ت يف والية 

بنسلفانيا الحاسمة.
وق�ال س�تيفانوس بيب�اس نيابة 
عن لجن�ة مؤلفة من ثالثة قضاة: 
“االنتخابات الحرة النزيهة رشيان 
ومزاع�م  لديمقراطيتن�ا.  الحي�اة 
أم�ر  جائ�رة  ممارس�ات  وق�وع 

خطري“.
وكانت بنسلفانيا اعتمدت يف وقت 
س�ابق فوز باي�دن. وينص قانون 

الوالي�ة عى أن الفائ�ز بالتصويت 
الشعبي فيها يحصل عى أصواتها 

يف املجمع االنتخابي وعددها 20.

انتكاسة جديدة لترامب 
في بنسلفانيا

صحيفة تكشف عن تحرك سعودي »ناعم« نحو بايدن معاريف: حزب اهلل نجح في خلق معادلة 
ردع فعلية تجاه الجيش اإلسرائيلي

اليمنيون يضعون خيارًا واحدًا أمام السعودية 
لـ »استعادة أمنها المفقود«

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
قال�ت صحيفة “فايننش�ال تايمز”، إن الس�عودية تبحث 
عن ط�رق لحل االزم�ة الخليجية، وفض الن�زاع مع قطر 

ك�«هدية« للرئيس االمريكي املنتخب “جوزيف بايدن.
وقال�ت الصحيف�ة يف تقرير له�ا، إن الري�اض كثفت من 
جه�ود حل نزاع اس�تمر 3 أعوام مع دول�ة قطر، وأن هذه 

الجهود زادت بعد هزيمة الرئيس دونالد ترامب.
وينظ�ر للخطوة إلنه�اء الحصار الذي فرضته الس�عودية 
واإلم�ارات والبحرين ومر عى دولة قطر، كمحاولة من 
ويل العهد الس�عودي محمد بن س�لمان التقرب من بايدن، 
وكهدية وداع للرئيس دونالد ترامب الذي أقام معه عالقات 
وثيق�ة، ودعم�ه يف حرب اليم�ن وحماه بع�د جريمة قتل 

جمال خاشقجي قبل عامني.
لكن�ه يتوق�ع عالق�ة باردة م�ع الرئي�س املقب�ل، خاصة 
أن قطاع�ا كب�ريا م�ن الديمقراطيني ش�جبوه بع�د مقتل 
خاش�قجي يف القنصلية السعودية بإس�طنبول، وانتقدوا 

الح�رب الت�ي تقوده�ا الس�عودية يف اليم�ن، باإلضاف�ة 
العتقاله رجال األعمال واألمراء بذريعة مكافحة الفساد.

وقال مستش�ار للسعودية واإلمارات “هذه هدية لبايدن”. 
وأضاف أن اب س�لمان “يش�عر أنه يف مرمى الهدف” بعد 
فوز بايدن، ويريد التعامل مع قطر “ليعرب عن استعداده 

اتخاذ خطوات”.
ونقلت الصحيفة عن املحلل الس�عودي املقرب من الديوان 
امللكي عيل الشهابي قوله؛ إن القيادة السعودية عربت منذ 

شهور عن استعدادها لوضع نهاية لهذا املوضوع.
وأض�اف: “ه�م يعمل�ون من�ذ وقت ع�ى إغالق ع�دد من 

امللفات، وبالتحديد هذا امللف”.
وعرب مستشار األمن القومي األمريكي روبرت أوبراين هذا 
الشهر عن أمله بقدرة الطريان القطري عى تسيري رحالت 
ف�وق الدول املحارصة يف ال�� “70 يوما املقبلة” قبل نهاية 
رئاس�ة دونالد ترام�ب. وقال املستش�ار؛ إن الرياض وأبو 
ظب�ي تريدان من قطر تخفيف حدة قن�اة الجزيرة ووقف 

نقدها للسعودية.

المراقب العراقي/ متابعة ...
أق�رّت صحيفة “معاري�ف” العربية، بنجاح 
ح�زب الله يف خلق معادل�ة ردع فعلية تجاه 

جيش الكيان الصهيوني.
وقالت الصحيفة، إن حزب الله نجح يف خلق 
معادل�ة ردع فعلي�ة إزاء الجيش اإلرسائييل، 
مع تريح�ات األمني العام للحزب الس�يد 
حس�ن ن�ر الل�ه ب�أن أي م�ّس بعنارصه 
أيضاً عى أرض س�وريا سيقابل بمس جنود 

إرسائيليني.
وأشارت إىل أن الكشف عن منشأة الصواريخ 
الدقيقة يف بريوت من قب�ل رئيس الحكومة 
بنيام�ني نتنياهو يمث�ل إثباتاً ع�ى أنهم يف 
الكيان قرروا اتباع أسلوب آخر إلرباك حزب 

الله، ولتربير ربما تصعيد مستقبيل.
ولفت�ت إىل أن “كل تصعي�د كه�ذا س�تكون 
إرسائي�ل فيه أمام عدو أخطر بأضعاف عما 

عرفناه يف لبنان يف العام 2006.
متخ�ذي  إن  بالق�ول  الصحيف�ة  وختم�ت 
القرارات يف الحكومة واملقربني من نتنياهو، 
الذين س�ارعوا إىل ش�جب موش�يه يعالون 
ع�ى تريحات�ه ب�أن صواريخ ح�زب الله 
س�تصدأ )عش�ية خروج الجيش اإلرسائييل 
م�ن جنوب لبنان يف الع�ام 2000(، يأخذون 
اآلن ه�ذا ال�كالم كاس�رتاتيجية: “جميعن�ا 
نصيل ب�أن تتس�بب األمطار األخ�رية بصدأ 
كبري يف ترسانة صواريخ حزب الله وقذائفه 

الصاروخية«.
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اغتيال »العالم النووي الدفاعي« يفتح بوابة 
المواجهة على مصراعيها

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت قن�اة “إن 12” اإلخبارية العربية، الس�بت، 
أن الكي�ان الصهيوني رفع حال�ة التأهب القصوى 
يف س�فاراته بجميع أنح�اء العالم بع�د التهديدات 
اإليراني�ة بالث�أر الغتي�ال العال�م النووي محس�ن 

فخري زاده.
وقال متحدث باس�م وزارة الخارجية الصهيونية، 
إن ال�وزارة ال تعل�ق عى املس�ائل األمني�ة املتعلقة 

بممثليها يف الخارج.
واتهم�ت إي�ران، الكي�ان الصهيوني بقت�ل عاملها 
النووي محس�ن فخري زاده بعد أن نصب مس�لح 

كمينا لسيارته يوم الجمعة املايض.
والقت جريمة االغتيال ردود افعال منددة واس�عة 
حي�ث دع�ا قائ�د الث�ورة اإلس�المية اإلم�ام ع�يل 
الخامنئي، إىل معاقبة مرتكبي عملية االغتيال ومن 

يقف وراءهم، حاّثاً عى استكمال الجهود العلمية 
والفنية التي كان يعمل عليها العالم محسن فخري 

زاده، واصفا إياه ب�«العالم النووي الدفاعي«.

سفارات الكيان المحتل تعيش حالة رعب بعد 
تهديدات إيرانية



يف خطوة غري مس�بوقة وغري مربرة وخطرية السلطات االماراتية تتخذ 
ق�رارا بمنع رعاية 12 دولة اجنبية وعربية من ضمنهم لبنان والجزائر 
واليم�ن اضافة اىل رعاية العراق املقيمي يف امارة ابوظبي او امارة دبي 
او املرتددي�ن عليها وعدم منحهم س�مات الدخول ب�ل وزادت عىل ذلك 

حيث قامت باعتقال عدد من العراقيني والسباب غري معروفة .
لقد عانى العراق كثريا من العمق العربي فباالمس القريب كانوا العرب 
اول من س�مح للق�وات االجنبية رضب العراق ودخول جيوش�هم عرب 
اراضيه�م واغلقوا حدوده�م لفرض الحصار وتجويع الش�عب العراق 
وهم الذين س�محوا لتدفق االف االرهابيني لتفجري انفس�هم عىل ابناء 

العراق وسقوط االف االبرياء .
ان ارايض االردن والس�عودية وقطر وسوريا وحتى تركيا كانت مرسح 
لتدري�ب فل�ول داعش ومنه�ا مرسح انط�اق عملياتهم ام�ا االمارات 
والس�عودية فقد كان�ت كفيلة بالتمويل املايل واللوجس�تي واملش�ورة 
والتخطيط اما االعام والتوجية واثارة الفوىض والفتنة ودعم شبكات 

التواصل فاالمارات هي السباقة .      
اما ايران االس�امية التي نادى وهتف ضده�ا  املنحرفني والجوكرية ) 
ايران برة .. برة ( فمواقفها اصدق وارشف وانبل من بعض دول العمق 
العرب�ي فايران الت�ي كانت رئة العراق ومتنفس�ه يف عام 1991 عندما 
فرضت امريكا الحصار الجائر الذي جوع ش�عب العراق واغلقت الدول 
العربية حدودها ...  االايران كرست الحصار وتدفقت البضائع والسلع 

واملواد الغذائية وحتى النفط العراقي مر عرب االرايض االيرانية .
واليوم فلول االرهاب تتدفق عرباالرايض العربية واموال العرب تس�اهم 
يف قتل العراقيني ولم يش�ارك اي مواطن او فرد عربي للقتال جنبا مع 
جنب للدفاع عن العراق وعن شعب العراق وتلبية دعوة الجهاد الكفائي  
اال ش�عب جمهورية ايران االس�امية فقد لبوا دع�وة الجهاد الكفائي 
وقاتلوا جنبا مع جنب وس�قط الش�هداء منهم واختلطت دماؤهم مع 

دماء العراقيني .
وهل كان جزاء االحس�ان اال ... االحسان اما الجوكرية وحلفاء واذناب 
االمري�كان الذين اخرتقوا املتظاهرين وهم الذين هتفوا  ) ايران برة ... 
برة ( ليزرعوا الفتنة بني الش�عبني الجارين واملس�لمني فش�تان ما بني 

موقف العرب وموقف ايران .   
اذا ع�ىل الدبلوماس�ية العراقي�ة ان تاخ�ذ دوره�ا  م�ن خ�ال وزارة 
الخارجي�ة العراقية باجراءات رسيعة واس�تدعاء القائ�م باالعمال او 
الس�فري االمارات وتس�ليمه مذكرة االحتجاج العراقي والخلفيات التي 
دعت االمارات التخاذ ه�ذا االجراء وعىل الربملان العراقي بعتبارة ممثل 

الشعب ان يدين هذا االجراء وينتفض لكرامة العراق.
وع�ىل املفاوض العراق�ي ان يكون عىل ق�در املس�ؤولية ويعرف قيمة 
وحج�م البل�د ال�ذي يمثله وتأث�ريه يف املحي�ط العربي واملحي�ط الدويل 
وموقع�ه اإلقليمي وقوت�ه االقتصادية واالجتماعية وتاثريه الس�يايس 

فهيبة وكرامة اي مواطن يعيش خارج بلدة هي من هيبة حكومته.

العمق العريب يمنع العراقيني
 من دخول اراضيهم !

يوسف الراشد 

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

يقول االمام علي عليه السالم : »...فإذا نزلتم بعدو أو نزل بكم، فليكن معسكركم في قبل االشراف، أو سفاح 
الجبال، أو أثناء األنهار... واجعلوا لكم رقباء في صياصي الجبال، ومناكب الهضاب... واعلموا أن مقدمة القوم 

عيونهم، وعيون المقدمة طالئعهم، وإياكم والتفرق، فإذا نزلتم فأنزلوا جميعًا، وإذا ارتحلتم فارتحلوا جميعًا، وإذا 
غشيكم الليل فاجعلوا الرماح كّفة، وال تذوقوا النوم إال غرارًا...«
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بقلم/ محمد صادق الحسيني
هي حرب االغتياالت الجبانة اذن بدياً عن حرب املواجهة 
امليدانية كم�ا توقعناها وحذرنا منها..! والبد لنا ان نحزم 
امرنا ونس�تعد لها عىل كل املستويات وبكل ما اوتينا من 
ق�وة وحيل�ة.  نعم لق�د اوذينا كث�رياً  يف استش�هاد عالم 
الفيزي�اء االول يف اي�ران الربوفيس�ور محس�ن فخر زاده 
. وباملناس�بة فه�و صاحب انج�ازات علمي�ة مهمة جداً  
آخرها كما اعلنت الجهات االيرانية كل االنجازات املتعلقة 

بمواجهة وباء الكورونا. 
هو ايضاً رجل منظومة الدفاع االيرانية املقتدرة ومساعد 
وزي�ر الدف�اع لش�ؤون البح�ث والتحقيق العلم�ي. لكنه 
قطع�اً هو ليس عبد القدير خان ) ايران(  صاحب القنبلة 
الباكس�تانية كما يحاول العدو الصهيون�ي االيحاء بذلك 

كذباً وزوراً بهدف اتهام ايران بالتسلح النووي..!
 هل تتذكرون عرشات االغتياالت لعلماء عرب ومس�لمني 
بينه�م س�وريون ومرصي�ون وعراقيون وآخره�م عالم 
الفيزي�اء الفلس�طيني فادي البط�ش .!؟ هم يرضبون يف 
العلم والعلماء وال عزاء لنا اال الحكمة والحزم وش�جاعة 

االقدام يف اللحظة التي تختار قيادتنا. 
ه�و نال كل م�ا يري�د يف الدنيا واالخ�رة هنيئاً ل�ه ونحن 
خرسن�اه وهي رضبة مؤملة ال ننكره�ا. لكن ان فكر احد 
اي اح�د ب�ان اي مرشوع علمي قد توقف او س�يتوقف يف 
اي�ران باغتيال عالم هنا او هناك فه�و واهم . فكل بقعة 
من ايران مخترب للعلوم ومنظومة للدفاع وآالف االالف من 
العلماء واملهندس�ني والخرباء والعامل�ني يف حقيل الدفاع 
وال�ذرة ممن تتلم�ذوا عىل يده اتخذوا مواقعهم املناس�بة 

وبرنامجهم واضح ال لبس فيه وال جرح وال تعديل...! 
ع�ن االنتق�ام وال�رد واالج�راءات العقابي�ة ن�رتك الكام 
الصح�اب العاقة واملعني�ني ويف مقدمهم ام�ام املقاومة 
وسيدها الخراس�اني العظيم االمام السيد عيل الخامنئي 
ربان هذه الس�فينة  ، والذي يعرف تماماً كيف يدافع عن 
ابن�اءه ويحفظ له�م كراماتهم. لكن ال�درس البليغ الذي 

نستخلصه و البد ان نسجله هنا هو : 
1-امري�كا كم�ا ربيبته�ا االرسائيلية عدو واح�د ال يقبل 

القس�مة عىل اثنني. وهما من خططا وارشفا عىل عملية 
االغتي�ال الجبان�ة ه�ذه كما يف عملي�ات اغتي�ال العلماء 

النوويني السابقة.
 2- الح�وار واملفاوضات م�ع هذا الع�دو املتوحش حول 
املبادئ والسياس�ات العامة واالنجازات بكل مس�توياتها 
س�م قاتل. ومن لم يتعلم الدرس بان هؤالء غري موثوقني 
كما يقول السيد القائد : اما انه ال يعرف الف باء السياسة 

او ال يعرف الف باء الغرية والحياء. 
٣- من�ذ االن�زال االرسائي�يل يف ابوظب�ي والذي س�ميناه 
باالن�زال خلفط خط�وط الناريخ والجغرافي�ا ، قلنا انها 

حال�ة اعان ح�رب ارسائيلي�ة اس�تخباراتية ض�د ايران 
وليس مجرد تطبيع...!  وحسب اعتقادنا فان التحقيقات 
ح�ول االغتيال اليوم س�تؤكد ما نعتقده بان بن س�لمان 
ورهطه يف بقايا قراصنة الس�احل متورطني يف هذا العمل 
االجرامي الجبان وغريه ,وذل�ك من خال تدريب وتجهيز 
صغ�ار العماء م�ن منظم�ة منافقي خل�ق ومثلهم من 

بائعي الضمري والوجدان ومرتزقة البرتودوالر.
 4- بالوثائق واملعلومات فان كل اجهزة االمم املتحدة من 
الصحة العاملية اىل الطاقة الذرية ، انما هي حسب العقيدة 
االمريكية اجه�زة تابعة للجيش االمريك�ي. تفصيل ذلك 

وم�اذا ينبغي علين�ا فعله ام�ر موكول الصحاب الش�أن 
وكل ذي عق�ل حصي�ف. املعركة مفتوحة و ل�م تنته بعد 
، وبرنام�ج اغتياالتهم لن يتوقف عند هذا الحد، وس�احة 
عمله�م ليس اي�ران فقط. كل س�احات مح�ور املقاومة 

مرسح متاح لعملياتهم.
 قلن�ا ذلك من قبل  نعيد ونكرره هنا العدو يعمل ليل نهار 
محاوالً ايقاف دورتنا العلمية والدفاعية. وقياداتنا تعرف 
ذل�ك تمام�اً وهي عىل قدر املوقف  أُس�ود ال تهاب أحداً اال 
الل�ه وثقتنا بها عالية ج�داً واالمر لله م�ن قبل ومن بعد 

بعدنا طيبني قولوا الله.

حرب االغتياالت المفتوحة من طهران الى فلسطين 

بقلم/صادق غانم األسدي
م�ر التعلي�م يف الع�راق بحالة تش�به املد 
والج�زر حتى اس�تقر اىل ماص�ح التعبري 
بالج�زر الثابت واملنحدر اىل الخط البياني 
املتدني  منذ  التسعينيات اىل يومنا هذا بل 
أزداد س�وءا وكارثة خال العرشس�نوات 
املاضية بس�بب غي�اب الرقاب�ة وانعدام 
األمن وضعف سلطة القانون ادى ذلك اىل 
التاعب وطرق التزوير املتشعبة وطريقة 
التحاي�ل مهما كلف االم�ر للحصول عىل 
الش�هادة , اضافة اىل ع�دم احرتام الكثري 
م�ن الن�اس للعل�م واملعل�م وال�ذي كان 
ضحية اعت�داء مس�تمر وتهديد وضغط 
من قبل بعض افراد العش�ائر واملتمردين 
ع�ن الحي�اة االنس�انية ويغل�ب عليه�م 
طابع الجهل وانعكست بعض الترصفات 
ادارات امل�دراس  التدخ�ل يف  الفردي�ة اىل 

واجب�ار الرتبويون يف تغ�ري النتائج تحت 
الضغ�ط او تقديم الرش�وة والتي اخذت 
دورا كب�ريا يف ضي�اع الحقيق�ة واغ�راء 

ضعاف النفوس .
له�ذا كان�ت ه�ذه اح�د الفج�وات يف دق 
مس�مار اليأس يف حق�ل التعليم ,وضياع 
حق وبخس الطلبة املجتهدين متجاهلني 
م�ا جاء بكتاب الله يف االي�ة رقم )9( من 
س�ورة الزمر) َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعلَُموَن 
َوالَِّذي�َن اَل َيْعلَُموَن ( وبذلك اصبح امليسء 
املتغي�ب ع�ن ال�دوام يتس�اوى م�ع من 

يقيض الليل تهجدا للعلم.
واليختل�ف االمر ان احدى اس�باب تهالك 
التعلي�م يف العراق ه�و املنه�اج الرتبوية 
وهي تبدوا اكثر صعوبة ومعقدة بالنسبة 
للمراحل االبتدائية واملتوس�طة مع كثرة 
اخطائه�ا العلمي�ة ويعل�ل ذل�ك ملواكبة 

العال�م متجاهل�ة  يف  الحاص�ل  التط�ور 
اس�تقرار  وع�دم  ال�يسء  الب�اد  وض�ع 
الحالة االمنية والسياس�ية واالقتصادية 
للب�اد , بل بع�ض    املناه�ج أثناء التغري 
اربك الطلب�ة واضعف قدراته�م الفكرية 
وم�ن جان�ب اخ�ر يتفاج�ىء الكثري من 
املنه�ج يف  بتبدي�ل  املدرس�ني واملعلم�ني 
بداي�ة العام ال�درايس الجديد وتدريس�ها 
قبل ان يزجون  يف دورات لتبس�يط وفهم 
املس�تجدات واالضافات لتكون له خلفية 
علمية ليت�دارك حالة التغ�ري واالضافات 
الحديثة يف الكت�اب وليحط بكل تفاصيل 
التغري كامل�ة , اما فيما يخص التعليم يف 
زمن جائحة كورون�ا بالتاكيد ان التعليم 
االلكرتون�ي هو  من اهم وس�ائل التعليم 
الحض�اري ويعت�رب اكث�ر تط�ورا وامانا 
للمتلقي وقد س�بقتنا الكثري من الدول يف 

ه�ذا املجال والزلنا نح�ن يف بداية الطريق 
ومهم�ا كان التعلي�م االلكرتوني يش�كل 
قفزة نوعي�ة فالفضل يع�ود اىل االوضاع 
الع�رص  ام�راض  الصحي�ة ومافرضت�ه 
وخصوص�ا م�رض كورون�ا ع�ىل جميع 
الش�عب العراقي فاضطرت وزارة الرتبية 
التخ�اذ مايلزم لتطبيق ه�ذا التعليم وهو 
بمثابة حالة فرضتها الظروف ولم تتهيئ 
لها الوزارة مس�تقبا ولم تكن موضوعة 
ضم�ن الخط�ة الوزاري�ة لرفع�ة كفائة 

التعليم .
 اليخل�وا ه�ذا التعلي�م االلكرتون�ي  م�ن 
جوان�ب س�لبية مؤثرة ع�ىل الطلبة ومن 
جان�ب اخر ايضا ل�ه جوان�ب ايجابية يف 
ضل تداعيات املرض ال�ذي فرضه الواقع 
الصح�ي العاملي علينا ,ومن تلك الجوانب 
الس�لبية نحن لم نه�يء كوادرنا لخوض 

تلك التجربة الجديدة منذ زمن للممارسة 
وبعظه�م اليجيد معرفة خفايا الش�بكة 
العنكبوتي�ة ولم يواكب حال�ة التطور يف 
الوس�ائل والتقنيات االلكرتونية الحديثة 
, كم�ا ان بق�اء الطال�ب لس�اعات امام 
الشاشة ملش�اهدة الدرس والتطبيقات يف 
املناهج سيش�عر بامللل والضجر وش�ذوذ 
فكره اىل ام�ور اخرى مع ان هنالك تعليم 
متزام�ن س�يكون امل�درس والطاب عىل 
صلة مبارشة عرب دائرة تلفزيونية يتطلب 
الحض�ور واملتابع�ة ربم�ا بع�ض امل�واد 
تحت�اج اىل حركة وحض�ور داخل الصف 
ملش�اهدة الحالة حيه امام عينية كاملواد 
العلمية , والننىس ان البيت العراقي واثناء 
الق�اء املحارضة من قب�ل املدرس اليخلوا 
من مفاجئات داخل البيت وتداخل العائلة 
مع�ه الكثر من مرة كون الحياة يف العراق 

اجتماعي�ة مم�ا يرب�ك امل�درس لتقدي�م 
درس نموذج�ي , وم�ن االمور االخرى ان 
املدرس�ة بمحتواها ورسومها وصفوفها 
وجدرانه�ا امللون�ه وتواجد الطلب�ة اثناء 
ال�دوام  يش�جع الطال�ب ع�ىل االلت�زام 
التكاس�ل   وع�دم  واالنتب�اه  واالنتظ�ام  
ان  الواجب�ات ك�ون  للحض�ور وتقدي�م 
هنالك محاسبة ومتابعة ميدانية لجميع 
الطلبة , وقيل يف االمثال زيارة املكان خريا 
من قراءة خمس�ني كتاب�ه عليه  حضور 
لوح�ة  ومش�اهدة  للمدرس�ة  الطال�ب 
الكتاب�ة ) الصبورة ( والجلوس يف الرحلة 
وانتظام الطلبة يف الصف يش�عر الطالب 
ان�ه امام تح�دي علمي حقيق�ي يتطلب 

الفه�م واح�رتام ال�درس .
هن�ا اش�ري اىل نقط�ة مهم�ة  يف س�وح 
امل�دارس اليتوق�ف فق�ط ان يعل�م املعلم 

وامل�درس الطال�ب عىل الق�راءة والكتابة 
وض�خ  امل�ادة العلمي�ة ب�ل يتطل�ب أن 
يعلم�ه كيف يواج�ه التحدي�دات ويحثه 
عىل ضبط النفس والثقة ويرش�ده دائما 
اىل الس�لوك الحض�اري يف التعامل خارج 
املدرس�ة  فالرتبي�ة مهم�ة ج�دا فا علم 
ب�دون تربية وأخ�اق  , اذا املدرس�ة هي 
بي�ت كبري يحت�وي ع�ىل العل�م وتهذيب 
النفس وتهيئة مناخات تحث الطلبة عىل 
االح�رتام ليكونوا  بذرة الخري التي تنهض 
االلكرتون�ي  التعلي�م  , يف  الب�اد  بتق�دم 
س�يكون فقط هو تقديم امل�ادة العلمية 
وبع�ض الرشوح�ات ويقت�رص ذلك عىل 
فه�م  امل�ادة وحفظه�ا واكم�ال املنه�ج 
الدرايس بعيدا عن الواقع العميل امللموس 
لكافات الس�لوكيات التي تسعى املدرسة 

لتطبيقها عىل جميع الطلبة.

بقلم/سركيس ابوزيد
يتابع العالم العرب�ي باهتمام االنتخابات 
الرئاس�یة األمیركی�ة ونتائجھ�ا مل�ا لھ�ا 
م�ن تداعيات وتأثیر ع�ىل أوضاع املنطقة 
ومستقبلھا، وهنا يمكن ماحظة ما ييل:

1 - أظھر العراقیون اھتماًما باالنتخابات 
األمیركی�ة بعدم�ا تعلم�وا م�ن التجرب�ة 
الس�ابقة. فقد كان لوصول ب�اراك أوباما 
اىل الرئاس�ة، والسیاس�ات الت�ي نفذھ�ا 
ط�وال فرتة حكمه تأثیراتھ�ا عىل العراق، 

واملنطقة العربیة.
يف عھ�د أوبام�ا تح�ول العراق إىل س�احة 
مفتوحة بین واش�نطن وطھران. رسعان 
ما قل�ب ترامب سیاس�ة واش�نطن تجاه 
طھران رأًس�ا عىل عقب، بدءا من تمزیقه 
االتف�اق النووي مع إمكانی�ة العودة إلیه 

مع دخول بایدن البیت األبیض.
يف العراق، تنقس�م الطبقة السیاسیة بین 
من ینظر إىل ترامب عىل أنه أكثر انغماًسا 
يف الش�أن الداخيل العراقي ، وبین من یرى 
أن بایدن وفریقه س�یكونان أقل تدخًا يف 
الش�أن الداخيل العراقي. وھناك انقس�ام 
بین من یخىش بقاء الباد ساحة لتصفیة 
الحس�ابات، وبی�ن من یرى أن السیاس�ة 
األمیركی�ة مؤسس�اتیة ل�ن تتغّی�ر كثیرًا 
ع�ىل صعی�د الثواب�ت. ویمكن الق�ول إن 
انعكاس�ات الوضع الرئايس يف أمیركا عىل 
العراق ل�ن یط�رأ علیھا تغیی�ر جوھري. 
انتكاس�ات  یعان�ي  الع�راق  س�یبقى 
اقتصادیة وسیاس�یة وحتى أمنیة، وربما 
یفاجئ بایدن الجمیع ویتخذ قرارات أكثر 
حدة، ال سیما أنه صاحب مرشوع تقسیم 

العراق إىل دویات ثاث.
2 - تنفس الفلسطینیون الصعداء برحیل 
ترام�ب ووص�ول بایدن إىل الس�لطة، بعد 
نحو ثاثة أعوام یمكن وصفھا باألسوأ يف 
تاریخ العاقات بین السلطة الفلسطینیة 
ترام�ب  كان  لق�د  األمیركی�ة.  واإلدارة 
أس�وأ رئی�س أمیرك�ي بالنس�بة للقضیة 
الفلس�طینیة، وف�وز بادی�ن یمثل فرصة 
للس�لطة م�ن أج�ل التخلص م�ن أزمات 
مرتاكم�ة وضعتھ�ا فیھ�ا إدارة ترام�ب، 
وأث�ارت الكثیر من املخاوف حول إمكانیة 
أن تؤدي يف النھای�ة إىل انھیارھا. ویتطلع 
عب�اس  محم�ود  الفلس�طیني  الرئی�س 
للعمل مع الرئیس املنتخب بایدن وإدارته 
م�ن أج�ل تعزیز العاق�ات الفلس�طینیة 
� األمیركی�ة. ویأم�ل الفلس�طینیون من 
اإلدارة األمیركیة الجدیدة العمل عىل مسار 
سیايس جدي عىل أساس الرشعیة الدولیة 
وح�ل الدولتی�ن، واالع�رتاف بفلس�طین، 
وأن یك�ون املوض�وع الفلس�طیني ع�ىل 
أجن�دة أولویاتھا. ولكن ف�وز بایدن كان 
ل�ه انع�كاس عىل الس�احة الفلس�طینیة 
الداخلی�ة. فق�د تعث�رت املصالح�ة بی�ن 
حركت�ي »فت�ح« و«حم�اس« م�ن جدید 
وتوقف�ت االتص�االت كلًی�ا، بعدم�ا تجدد 
األم�ل لدى الرئیس عباس يف عودة مس�ار 
األمیركی�ة  اإلدارة  وإیق�اف  املفاوض�ات 

ضغطھا السابق و«صفقة القرن«.
٣ - ل�م تك�ن م�رص تتوق�ع ف�وز ج�و 
بای�دن، وإنما توقعت بق�اء دونالد ترامب 
لوالی�ة ثانیة، بم�ا یتیح لھا أن تس�تكمل 
خطواتھ�ا، داخلی�ا وخارجی�ا، م�ن دون 

اعرتاض أمیركي.
أروق�ة النظ�ام امل�رصي يف حال�ة ترق�ب 
وقل�ق، إذ تخىش مرص أن یك�ون التعامل 
مع�ه لی�س س�ھاً. ويف ھ�ذا اإلط�ار، بدأ 
النقاش حول آلیة التعامل مع عھد بایدن، 
خصوًص�ا أن القاھرة ال تملك ما یمكن أن 
تقدمه من تن�ازالت. وجزء م�ن املخاوف 
مرتب�ط بكیفیة التعامل مع اإلس�امیین 
عقوب�ات  وم�ن  بای�دن،  عھ�د  خ�ال 
محتمل�ة يف ح�ال تمس�كت بمواقفھا يف 
رف�ض التع�اون م�ع اإلس�امیین، وم�ا 
یمك�ن أن یتبع�ه م�ن توت�ر يف العاق�ات 
م�ع األمیركیی�ن، خاص�ة أن عن�د بایدن 
وفريق�ه نظ�رة مختلف�ة إىل التعامل مع 
تیارات اإلس�ام السیايس عامة، وجماعة 
»اإلخ�وان املس�لمني« املصّنف�ة إرھابی�ة 

بق�رارات حكومی�ة وقضائی�ة يف م�رص 
خصوًصا. وثمة مخ�اوف أخرى مرتبطة 
باملوقف األمیرك�ي من ملفات عربیة تجد 
مرص نفس�ھا رشیكة فیھا، وعىل رأس�ھا 
يف  والوض�ع  واللیب�ي  الس�وري  امللف�ان 
الس�ودان، فضًا عن قطار التطبیع الذي 
ربما سیتوقف مع غیاب العوامل املحّفزة 
الت�ي قدمھ�ا ترامب، وھو ما ق�د  یعرقل 
التطبیع الس�وداني - اإلرسائیيل ویضطر 
القاھرة إىل تخفیف الضغط عىل الس�لطة 
الفلس�طینیة، بعدما كان قد وصل ذروته 

يف األشھر املاضیة.
أم�ا يف أزم�ة »س�د النھض�ة«، فتتوق�ع 
الس�لطات املرصی�ة أن یحج�م بایدن عن 
اتخ�اذ مواقف مماثل�ة لتلك الت�ي تبّناھا 
ترام�ب، م�ا س�یجعل إثیوبیا ق�ادرة عىل 

االس�تمرار يف بناء السد، من دون التوقیع 
ع�ىل اتفاق�ات ملزمة يف ش�أن تش�غیله. 
كم�ا یمكن أن تفقد القاھ�رة دعما كبیرا 
لدورھ�ا يف أفریقی�ا، كانت ق�د حظیت به 
يف الس�نوات األخیرة بدعم أمیركي خاص 
واس�تثنائي. تدرك م�رص أنھا ال تمتلك ما 
یمك�ن تقدیم�ه إىل إدارة أمیركیة جدیدة، 
فیم�ا حكام الخلیج، لدیھم مجال واس�ع 
للمن�اورة، بل وتقدیم مزی�د من التنازالت 

يف غیر ملف.
ت�داول  أن  یعت�ربون  -الخلیجی�ون   4
الس�لطة يف أمیركا ال یعن�ي بالرضورة أن 
تطرأ تغیی�رات دراماتیكیة أو جذریة عىل 
السیاسة الخارجیة. فاملسألة ھي اختاف 
عىل الوس�ائل واآللی�ات والتكتیك وترتیب 
األولوی�ات لی�س إال، بینم�ا تبق�ى نظرة 

الحزبی�ن للملف�ات الخارجی�ة مرتبط�ة 
بحمایة املصالح الحیویة ألمیركا.

تغّی�رت  أمی�ركا  أن  الخلیجی�ون  ی�درك 
وینبغ�ي التھیؤ لذل�ك، وم�ا یریدونه من 
الرئی�س الق�ادم ھ�و سیاس�ة أمیركی�ة 
جادة تستشعر حجم املخاطر والتحدیات 
ویعت�رب  منطقتھ�م..  تواجھھ�ا  الت�ي 
الخلیجی�ون أن اإلدارة األمیركیة القادمة 
س�وف تموضع نفسھا مع قدرة الاعبین 
املحلیی�ن، وم�ع مصالحھا الت�ي ما زالت 
فاعلة وعىل رأس�ھا التنسیق يف سیاسات 

الطاقة.
حالة القلق التي تش�عر بھ�ا دول الرشق 
األوس�ط، ويف مقدمتھ�ا اململك�ة العربیة 
العربی�ة  واإلم�ارات  وم�رص  الس�عودیة 
املتح�دة، ھ�ي نتیجة أن س�نوات الرئیس 

ترامب األربع الس�ابقة شھدت الكثیر من 
الدعم لهم.

امللفات اللیبیة والس�وریة والفلس�طینیة 
كلھا تنتظر تحركات الرئیس الجدید. لكن 
األب�رز بالطبع س�یكون املل�ف اإلیراني يف 

العراق ولبنان وسوریا والیمن.
القلق�ون يف املنطق�ة لدیھ�م ھاج�س أن 
الرئی�س األمیرك�ي املنتخب س�وف یغّیر 
األوضاع ویبدل الطباع دفعة واحدة، ولھذا 
تبق�ى املخاوف من ع�ودة مقنعة للحقبة 
»األوبامیة«. ولكن من السذاجة السیاسیة 
االإقتن�اع ب�أن تجرب�ة سیاس�یة بعینھا، 
یمك�ن أن تتكرر مرة واح�دة بحذافیرھا. 
بدایة، یمكن القطع بأن بایدن ال یمكن أن 
یكون أوباما باملطلق، الختاف املس�ارات 
الت�ي تجري فیھا األح�داث، إذ یبدأ الرجل 
رئاسته وھو عىل مش�ارف عامه التاسع 
والس�بعین، األمر الذي یجعل منه الرئیس 
األكرب سنا يف البیت األبیض. وقته سیكون 
ضیقا، ما یح�د من قدرته عىل الخوض يف 

تفاصیل السیاسات الخارجیة.
فالرئیس األمیركي الجدید سینش�غل أوال 
بوباء »كوفید 19« وس�بل معالجة تبعاته 
والسیاس�یة،  االقتصادی�ة واالجتماعی�ة 
كما سیكون منش�غا بالشؤون الداخلیة 
ولف�رتة طویلة. واألكثر خط�ورة وأھمیة 
يف الوقت عینه، أوضاع النس�یج املجتمعي 
األمیركي الذي تعرض لحالة من االنقسام 
الحاد والتشظي غیر املسبوق، فیما تسود 
السیاسیة  واالنقس�امات  االس�تقطابات 
والحزبی�ة، العرقی�ة والھویاتیة، املجتمع 

األمیركي.

التعليم يتهالك يوما بعد آخر في العراق

العرب وتحديات أميركا الجديدة
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االحد 29 تشرين الثاين 2020 العدد 2469 السنة العاشرة

اليوم.. طموح سلة أسود الرافدين 
يصطدم بمنتخب االرز 

إشارات 
من رياضة اليوم

مرّت منذ أيام قالئل الذكرى الس�نوية لتأس�يس أع�رق ناديني يف 
الع�راق الرشطة وامليناء البرصي بتس�عة عقود م�ن الزمن خلت 
وحمل�ت معها إرثاً كب�رياً وعمالً أكرب أثمر ع�ن قاعدة جماهريية 
نفخ�ر به�ا توازي أك�رب األندي�ة العاملي�ة، واألجمل ونح�ن نتابع 
التهاني والتربيكات لهما أن تخط انجازات الرشطة وامليناء بعناية 
فائقة من األشقاء يف اإلعالم العربي وكبار الشخصيات الرياضية، 
لحظات جميلة من املتابعة اشعرتنا حقاً بمكانة العراق الرياضية 
للحظات ش�اردة بعيداً عن الخالفات واألجواء املش�حونة بالتوتر 
التي نعيش�ها مع عال�م اإلدارة واملناصب الرياضية، ويبقى أجمل 
ما سمعت وش�اهدت هي تلك اإلش�ارات التي خلدت امليناء بأكرب 
إنج�از ريايض عراق�ي تمثل بابن البرصة واملين�اء الراحل االوملبي 
عب�د الواحد عزي�ز بطل رفع األثق�ال وصاحب امليدالي�ة الوحيدة 
للع�راق عالم�ة عراقية فارقة تنتظر من ينافس�ها من�ذ 60 عاماً 

بالتمام.
بطولة العرب 

م�ن أهم أخبار الس�اعة الرياضي�ة وبال مناف�س بالتأكيد هو ما 
أعلن�ه االتح�اد ال�دويل لكرة الق�دم »فيفا« يف بيان رس�مي أن 22 
منتخب�اً وطنياً من املنطقة العربية قد وقعوا للمش�اركة يف كأس 
العرب لكرة القدم التي س�تقام بنس�ختها الجديدة يف قطر نهاية 
العام القادم 2021، وستشهد ُمشاركة 22 ُمنتخباً«، من ضمنهم 

املنتخب الوطني العراقي.
ويف تفاصي�ل البطولة الكبرية بجوائزها وحجم االهتمام اإلعالمي 
إنها ستكون بروفة حقيقية لكأس العالم 2022 وستنال حضوراً 
عاملي�ًا هو األكرب للمتابع�ة فرصة حقيقية ال تع�وض من جميع 
األوج�ه، اإلعداد م�ع الش�هرة وتقديم الالعب�ني والجوائ�ز املالية 
املغري�ة وحجم التنافس ب�ني دولنا العربية الت�ي فارقت بطوالت 
بهذا الحجم من القرن املايض، كل األجواء إلنجاح البطولة ستكون 
حارضة ومنها عودة الجماهري اىل مدرجات التشجيع بحسب رأي 
خرباء منظمة الصحة الدولية الذين توقعوا انحس�ار وباء كورونا 
بصورة كبرية مع تزايد طرح كميات اللقاح الفعال للمرض وتحدد 
مستوى تأثريه األمر الذي سيقوض نشاط الفايروس بنسبة تصل 
اىل 70 % من واقعه الحايل الذي نعيش�ه اليوم، واليشء األخري هو 
اس�تضافة قطر له�ذه البطولة الكب�رية بكل ما ع�رف عنهم من 
مهني�ة واقتدار يف تنظيم وتس�ويق البط�والت الرياضية بمختلف 
األلعاب، هنا نس�تطيع أن نبارك للعرب بطولتهم الجديدة وأجواء 

املتعة الكروية لجماهرينا العربية.
الطلبة أزمة كل موسم 

يقرتن اس�م نادي الطلبة الرياضة منذ زم�ن طويل بأزمات بداية 
ال�دوري وقل�ة التخصيص�ات املالي�ة والتهديد باالنس�حاب عدم 
وجود ملع�ب وإحج�ام وزارة التعليم العايل عن تقديم املس�اعدة 
وتبني تظاه�رات جمهور الفريق الكبري ودموعهم عىل شاش�ات 
الفضائي�ات مع تبجح اإلدارة ش�به املس�تمر عىل إنه�ا عملت ما 

بوسعها مع أنها منقسمة عىل نفسها. 
اعتقد أن األنيق الكبري الطلبة لو س�عى بص�ورة صحيحة للبحث 
عن مم�ول يف القطاع الخ�اص وإرشاكه يف عم�ل الفريق والنادي 
لكان ق�د نجح يف الوصول اىل ضالته منذ وق�ت بعيد اليرتجى فيه 
عطف الوزارة التي أرس�لت لهم رس�ائل واضحة وليست مشفرة 

لرؤيتها للفريق واإلدارة وكل يشء يخص وزارة التعليم العايل.

محمد حمدي

يلتق�ي منتخ�ب لبن�ان، الي�وم 
األحد، نظريه العراقي، عىل ستاد 
خليف�ة يف العاصم�ة البحرينية، 
املنام�ة، ضمن تصفي�ات كأس 

آسيا لكرة السلة 2021.
ويع�ول منتخ�ب األرز، املصنف 
57 عاملًيا والتاس�ع آسيوًيا، عىل 
أفضليته املنطقية للمباراة، وذلك 
بس�بب وجود نخب�ة من النجوم 
املس�تويات  ع�ىل  الحارضي�ن 

الفنية والبدنية واملهارية.
منتخ�ب  يطم�ح  جهت�ه،  م�ن 
عاملًي�ا   79 املصن�ف  الع�راق، 
والرابع عرش آس�يوًيا، لتعويض 
خس�ارته األخرية أمام البحرين، 
وذل�ك م�ن أج�ل املنافس�ة عىل 

البطاقة الثانية للمجموعة.
ويدخ�ل منتخب لبن�ان، مباراة 
مرتفع�ة  بمعنوي�ات  الي�وم، 
بقي�ادة مدرب�ه ج�و مجاعص، 
بعد فوزه الكاس�ح عىل حس�اب 
الهن�د )115-60(، يف حني يأمل 
الع�راق بقيادة مدربه البوس�ني 
عزيز بكري، إىل العودة للمنافسة 
بقوة، رغم غي�اب نجومه حازم 
ع�ي وذو الفق�ار فاه�م وع�ي 

حاتم.
يف ح�ني يعي�ش منتخ�ب لبنان، 
فرتة ذهبية يف ظ�ل وجود نخبة 
من الالعبني املؤثرين، أمثال وائل 
عرقجي وعي حيدر وس�ريجيو 

درويش. 
لبن�ان،  منتخ�ب  ويتص�در 
نق�اط   6 برصي�د  مجموعت�ه 
)العالمة الكاملة(، يف حني يتذيل 
الع�راق، الرتتيب برصيد 3 نقاط 

من 3 هزائم.
العراق�ي لك�رة  املنتخ�ب  وكان 
الس�لة خ�ر مبارات�ه األوىل يف 
الناف�ذة الثاني�ة م�ن تصفي�ات 
كأس آسيا 2021، أمام املنتخب 

البحريني.
وع�اد منتخب الع�راق للمباراة، 
بعد رمية حاس�مة ل�دي ماريو 
م�ن  أدرك  األخ�رية،  الثاني�ة  يف 
خاللها التعادل، قبل أن ُتحس�م 

املواجهة يف النهاية بنتيجة 95-
92 لصالح البحرين.

وجاء عىل رأس أس�باب خسارة 
املنتخ�ب العراقي، الجهد البدني 
الفرتت�ني  يف  خصوص�ا  الع�ايل، 
ب�ذل  حي�ث  والرابع�ة،  الثالث�ة 
الفري�ق جه�دا كب�ريا م�ن أجل 

العودة بنتيج�ة املباراة، ونجحوا 
بذل�ك لكنه�م دفع�وا الثم�ن يف 

الشوط اإلضايف.
وظهر اإلره�اق وعدم الرتكيز يف 
الوقت الحاس�م، ليخ�ر الكرة 
بسهولة، ويفقد التصويب تحت 
ارت�كاب  إىل  باإلضاف�ة  الس�لة، 

أخطاء غ�ري م�ربرة، نتيجة هذا 
الجهد.

وقد يك�ون تأثري الجه�د البدني 
متوقعا يف ظل االنقطاع؛ بس�بب 
الدوري  انط�الق  كورونا وع�دم 

أسوة بالبلدان األخرى.
كما أهدر املنتخب العراقي، عددا 

كبريا م�ن الرميات الح�رة، كان 
باإلمكان أن تقلب نتيجة املباراة، 
الخ�ربة  وقل�ة  االرتب�اك  لك�ن 
وضع�ف الرتكيز يف التنفيذ، وراء 

ضياع 14 رمية.
واح�د من أهم أس�باب خس�ارة 
املنتخ�ب العراق�ي، ه�و غي�اب 

3 ركائ�ز مهم�ة م�ن تش�كيلة 
إصابته�م  بس�بب  الفري�ق؛ 
بفريوس كورونا أثناء تواجدهم 
يف املنامة، وتم حجرهم يف فندق 
متخصص لحجر املصابني، وهم 
»حس�ان عي وذو الفقار فاهم 

وعي حاتم«.

اعل�ن االتح�اد العراق�ي لك�رة الي�د، اص�دار جملة من 
القرارات بشان مباريات الجولة االوىل من الدوري املمتاز.

وقال املنس�ق االعالمي التحاد اليد حس�ام عبد الرضا إن 
»لجنة املس�ابقات يف االتحاد العراق�ي لكرة اليد اصدرت 
ج�دول مباري�ات املرحلة األوىل )التجم�ع األول( للدوري 

املمتاز للموسم 2021 – 2020«.
واوضح ان “املرحلة االوىل س�تكون عىل ش�كل تجمعني 
األول س�ينطلق يف محافظ�ة الس�ليمانية يف االول م�ن 
الش�هر املقبل عىل ان يحدد التجم�ع الثاني خالل الفرتة 

املقبلة«.
واض�اف ان »االتحاد العراقي لك�رة اليد يؤكد عىل جملة 
من االمور عىل النادي املستضيف تطبيقها وااللتزام بها 
وهي عىل النادي املس�تضيف للمباراة توفري حماية أمن 
املالعب لقاعة املباراة، وتوفري س�يارة إس�عاف تكون 

بالقرب من القاعة يف حالة إصابة الالعبني«.
يذكر ان الدوري املمتاز سينطلق االول من كانون 
الثاني املقب�ل وبمش�اركة 10 فريق تتبارى 

فيما بينها عىل مرحلتني.

اتحاد اليد يصدر جملة من القرارات 

مجيد: تعادل الطلبة مع زاخو نتيجة عادلة

التطبيعية ُتعلن الحداد بعد وفاة سجاد علي العراق يتقدم مركزًا واحدًا في تصنيف »فيفا« 

أوض�ح امل�درب املس�اعد للطلب�ة، فري�د مجيد، 
أن التع�ادل أم�ام زاخ�و، يف الجول�ة الخامس�ة 
م�ن الدوري املمت�از، نتيجة عادل�ة يف ضوء أداء 

الفريقني.
وقال مجيد »الطلبة لم يظهر باملستوى املطلوب، 
عانين�ا من برود األداء رغ�م أن الفريق قادم من 

انتصار يف الجولة املاضية«.
وأض�اف »كان م�ن املف�رتض أن نظهر بش�كل 
أفض�ل ألن معنويات الفريق كانت عالية، خضنا 
املب�اراة ع�ىل ملعبنا، الفوز كان س�يقودنا ملركز 

متقدم«.
وتاب�ع »زاخ�و خص�م محرتم ويض�م مجموعة 
طيبة من الالعب�ني، ركزنا ع�ىل فريقنا وحاولنا 
الثان�ي،  الش�وط  يف  خاص�ة  املس�ار  تصحي�ح 

وتمكن�ا م�ن إح�داث تط�ور عىل 
مس�توى األداء، وعدن�ا بالنتيجة، 
لكن املس�توى العام للفريق عليه 

عالمات استفهام«.
وأش�ار إىل أن الجهاز الفني للطلبة 

س�يعيد ترتيب أوراقه قب�ل الجولة 
املقبلة أمام القاسم.

وأتم  ان »املباراة ستكون عىل ملعبنا، 
مطالبون بالتعوي�ض وخطف النقاط 

الث�الث رغ�م أن القاس�م م�ن األندي�ة 
الشبابية التي تقدم كرة جماعية«. 

يش�ار إىل أن الطلب�ة حص�د 8 نقاط من 
الت�ي خاضها  الخم�س  الج�والت 

الفريق يف الدوري املمتاز.

المنصوري يصل بغداد 
بعد تجاوزه كورونا

تماثل املحرتف املغربي عمر املنصوري، العب نفط الوسط، 
للشفاء التام بعد إصابته بفريوس كورونا.

وخضع املنصوري لفحوصات جديدة بعد أكثر من أسبوعني 
قضاهم�ا يف الحج�ر الصحي، وأكدت ش�فاءه م�ن الفريوس 

وعاد ملمارسة حياته بشكل طبيعي.
ووص�ل املنص�وري إىل العاصمة بغ�داد، والتحق 

بصفوف فريق نفط الوسط.
يش�ار إىل أن عمر املنصوري 
يعد ه�داف فريق نفط 
الوسط برصيد ثالثة 
وغ�اب  أه�داف، 
كورون�ا  بس�بب 
مب�اراة  ع�ن 
األخرية  فريقه 

أمام الكرخ.

أعلن�ت الهيئة التطبيعية لالتح�اد العراقي لكرة 
الق�دم الح�داد لثالث�ة أي�ام، والوق�وف دقيقة 
صمت، وذلك حداداً عىل وفاة )سجاد عي وحيد( 
العب ن�ادي الصليخ، والذي ف�ارق الحياة خالل 
مباراة فريقه أمام فريق بسماية أثر نوبة قلبية 
مفاجئة.  وتقدَم رئي�س الهيئة التطبيعية، إياد 
بنيان، واالعضاء كافة، بأحر التعازي واملواساة 
إىل عائلة الالعب س�جاد وحي�د ومحبيه، وكذلك 
إىل ن�ادي الصليخ وإىل الوس�ط الري�ايض كافة، 
لرحي�ل موهبة كروية ش�ابة نتيجة نوبة قلبية 

مفاجئ�ة.  وتعرَض )س�جاد ع�ي وحيد( العب 
فري�ق الصليخ، إىل الس�قوط املفاجئ عىل أرض 
امللع�ب م�ن دون أي احت�كاك أو منافس�ة عىل 
الكرة بالدقائق العرش األخرية من مباراة فريقه 
ام�ام فري�ق بس�ماية ضم�ن مباري�ات دوري 
الدرج�ة األوىل، قب�ل ان يتدخ�ل معال�ج ن�ادي 
الصليخ ملراقبة حالته، وال�ذي تطلب نقله فوراً 
إىل املستش�فى، قب�ل ان يف�ارق الحي�اة نتيجة 
النوبة القلبية حس�ب الفحوص�ات الطبية التي 

أجريت له.

تق�دَم منتخبن�ا الوطني لك�رة الق�دم مركزاً 
واح�داً يف التصنيف الجديد لالتحاد الدويل لكرة 

القدم »فيفا«، الصادر مؤخرا.
وج�اَء منتخبن�ا الوطني باملركز ال��69 عاملياً 
برصي�د 1344 نقط�ة، ليتق�دم مرك�زاً واحدا 
ع�ن التصنيف الس�ابق، بع�د التعادل س�لبياً 
م�ع منتخ�ب االردن والتغل�ب ع�ىل منتخ�ب 
املبارات�ني  يف  له�دف،  بهدف�ني  اوزبكس�تان 

الوديتني اللتني أقيمتا خالل الشهر الجاري.
وجاَء منتخب اسود الرافدين يف املركز السابع 

عىل مس�توى منتخبات آس�يا بعد منتخبات: 
الياب�ان، اي�ران، كوري�ا الجنوبية، اس�رتاليا، 

قطر، السعودية.
واحت�َل منتخبن�ا املرك�ز الس�ابع ايض�اً عىل 
مستوى املنتخبات العربية بعد كل من تونس، 

الجزائر، املغرب، مرص، قطر، السعودية.
وحاف�َظ املنتخب البلجيكي عىل صدارة ترتيب 
»فيفا« برصيد 1765 نقطة، ثم فرنسا برصيد 
1752 نقطة ثم الربازيل برصيد 1725 نقطة، 
فيما حلت إنكلرتا املركز الرابع برصيد 1661.



كش�ف تقرير صحفي إسباني، عن تطور جديد 
بشأن مس�تقبل األرجنتيني ليونيل مييس، نجم 

برشلونة، خالل املوسم املقبل.
وينته�ي عقد مي�يس مع برش�لونة يف املوس�م 
الح�ايل، وال توج�د أي مفاوض�ات حالًي�ا ب�ن 
الطرف�ن بش�أن التجدي�د لف�رة مقبلة.وقالت 
برونات�ي،  فريوني�كا  األرجنتيني�ة  الصحفي�ة 
لصحيفة »ماركا«: »مييس أبلغ البورتا أنه يريد 
البقاء يف النادي«.وأضافت: »هذه املعلومات التي 
ل�دي اليوم، لكن األمور قد تتغري خالل أس�بوع. 
أعل�م أنه ح�دث اتصال ب�ن مي�يس والبورتا«.

وأتمت: »ع�ى ليو أن يق�رر إذا كان يريد دخول 

التاريخ كالعب قىض كل مسريته يف ناٍد واحد أو 
االنتق�ال إىل ناٍد آخر، لكن يف ظل أزمة كورونا، ال 
يوجد العديد من األندية التي يمكنها دفع راتبه، 
وال حت�ى باريس س�ان جريمان أو مانشس�ر 

سيتي«.
وكان برنام�ج »الش�رينجيتو« اإلس�باني، ذكر 
باألمس أن خوان البورتا، املرشح املحتمل لرئاسة 
برشلونة، يستطيع إقناع مييس بالبقاء، كما أنه 
قد يجعل الربغوث يدعم حملة ترشحه.وش�غل 
خوان البورتا، منصب رئيس نادي برش�لونة، يف 
الفرة م�ن 2003 وحت�ى 2010، وحقق العديد 
من النجاحات مع الفريق الكتالوني.وس�بق أن 

أشاد البورتا بمييس أكثر من مرة، 
عق�ب إعالن الربغ�وث األرجنتيني، 

اس�تكمال املوس�م األخ�ري م�ن عقده 
مع الن�ادي الكتالون�ي، والتخيل عن فكرة 

الرحيل يف الصيف املايض.

مع اق�راب ف�رة االنتق�االت الش�توية، يف كانون 
الثاني املقبل، تزداد التكهنات بش�أن الالعبن الذين 
يرغبون يف تغيري وجهتهم، وهو ما ينطبق عى أحد 
أبرز نجوم كتيبة املدرب يورجن كلوب، املدير الفني 

لفريق ليفربول.
جورجيني�و  الهولن�دي  بال�دويل  األم�ر  ويتعل�ق 
فينال�دوم، 30 عاًم�ا، ال�ذي انض�م إىل ليفرب�ول يف 
2016 قادما من نيوكاس�ل يونايت�د وينتهي عقده 
الحايل مع بطل إنجلرا يف نهاية املوسم الحايل، ومن 
ثم س�يكون بوس�عه التف�اوض مع ف�رق أجنبية، 
بداي�ة من كانون الثاني املقبل.وم�ع ليفربول، فاز 
فينالدوم بالدوري اإلنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، 

وكأس العالم لألندي�ة، لكن بعض التقارير تتحدث 
عن رغبة مدرب برش�لونة الجديد الهولندي رونالد 
كومان، يف التعاقد معه يف نهاية املوسم الحايل.وعن 
فينالدوم الذي ش�ارك م�ع ليفربول يف 15 مباراة يف 
كل املنافس�ات هذا املوس�م، قال كلوب للصحفين 
أمس الجمعة: »س�أكون سعيدا لو استمر معنا. أنا 
س�عيد تماما بوجوده وهذا يظهر م�ن خالل كثرة 

مشاركاته«.
وأض�اف: »جورجيني�و واح�د من أفض�ل الالعبن 
الذي�ن أرشفت عى تدريبهم.. دائم�ا قدم أداء جيدا 
وه�ذا هو س�بب كثرة مش�اركاته مع التش�كيلة. 

معظم مشاركاته كانت جيدة«.

بعد رحيله عن مانشسر يونايتد قبل عامن، أعاد جوزيه مورينيو 
اكتشاف بريقه مع توتنهام هوتسبري، وعى الرغم من تألق الفريق 
مؤخ�را ما زال امل�درب الربتغايل واقعيا بش�أن الحديث عن آماله يف 

لقب الدوري اإلنجليزي.
وقبل أن يحل ضيفا عى فريقه الس�ابق تش�يليس، الذي قاده للقب 
ال�دوري 3 مرات خالل فرت�ن، يبدو مورينيو س�عيدا يف العاصمة 
اإلنجليزية، بعد موس�من س�يئن يف أولد ترافورد.ول�م يعد املدرب 
الربتغ�ايل، يهاج�م العبيه علن�ا أو يطلب من الصحفي�ن احرامه.

وب�دال م�ن ذلك، أصب�ح تانج�اي ندومبيل، ال�ذي انتق�ده مورينيو 
كثريا يف املوس�م املايض، يف قلب ثورة توتنهام، وبدا املدرب الربتغايل 
سعيدا حتى أنه أطلق حسابه يف إنستجرام، حيث يسخر من نفسه 
ومن العبيه.بداية توتنهام هذا املوس�م س�اعدت كث�ريا يف التغيري، 

إذ يتص�در الفري�ق ال�دوري، لكن امل�درب الربتغايل م�ا زال واقعيا.
وأبل�غ مورينيو الصحفين: »نحن مرش�حون دائما للفوز باملباراة 
التالي�ة. لي�س أكث�ر من ذلك. س�نذهب إىل تش�يليس م�ع إمكانية 
تحقي�ق 3 نتائج. نعلم أنه يمكن أن يحدث أي يشء لكن هدفنا هو 
الفوز«.وأضاف: »لو ذهبن�ا إىل هناك ونحن يف الصدارة أو ليفربول 
يف الص�دارة فلن يغري هذا ش�يئا لنا«.وتغري نهج توتنهام يف س�وق 
االنتق�االت، من�ذ ت�ويل موريني�و املس�ؤولية.فمع املدرب الس�ابق 
ماوريس�يو بوكيتينو لم يكن توتنهام نش�يطا يف سوق االنتقاالت، 
لك�ن يف الصيف امل�ايض تحت قيادة مورينيو، تعاق�د الفريق مع 8 
العبن جددا مقابل 175 مليون إسرليني )233.49 مليون دوالر(.
ونج�ح مورينيو يف التعاقد مع الالعب�ن الذين أرادهم، وهو أمر لم 

يحدث كثريا أثن�اء فرته مع يونايتد، وصنعت خربة الالعبن يف 

الدوري الف�ارق عى الفور.وس�يزيد الفوز 
عى تشيليس املتألق من سعادة مورينيو، 

حت�ى إن لم يعرف بذل�ك علنا.وأوضح 
مورينيور: »إنها مج�رد مباراة أخرى 

بالنس�بة يل، ليس�ت مش�كلة عى 
اإلطالق«.وأش�ار موريني�و إىل أنه 
يأمل يف لحاق جيوفاني لوسيلسو 
والقائ�د هوجو لوريس وس�تيفن 

اليوم.. االستاذ مورينيو يواجه تلميذه المبارد في البريميرليغ

كلوب:
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ميسي يبلغ البورتا بقراره المصيري

ينتظر املريكاتو الشتوي املقبل، منافسة 
ش�ديدة ب�ن برش�لونة وليفرب�ول، من 

أجل التعاق�د مع أحد املدافع�ن املميزين 
يف الليج�ا. ويبح�ث كال النادي�ن عن قلب 

دف�اع جدي�د، خاصة بع�د اإلصاب�ات التي 
رضبت الخ�ط الخلف�ي يف صفوفه�ا، حيث 

فقد برش�لونة خدمات جريارد بيكيه ورونالد 
أراوخ�و، م�ع ع�دم جاهزي�ة أومتيت�ي، كما 
فق�د ليفربول فريجيل فان داي�ك وجو جوميز.

وبحس�ب صحيفة »س�بورت« الكتالونية، فإن 
وكالء العب فالنس�يا، املدافع األرجنتيني إيزيكيل 

جاراي، يحاولون تس�ويق الالعب يف الوقت الحايل، 
خاصة أن عقده مع فالنس�يا ينتهي بنهاية املوسم 

الجاري.وأوضحت الصحيف�ة، أن وكالء جاراي تلقوا 
اتص�االت من برش�لونة وليفربول للتعاق�د مع الالعب 

)34 عاًما(، كحل مؤقت لح�ن عودة العبيهم املصابن.
وأش�ارت الصحيفة، إىل أن الهدف األسايس لربشلونة هو 

التعاق�د مع اإلس�باني إيريك جارس�يا، مدافع مانشس�ر 
سيتي، والذي ينتهي عقده بنهاية املوسم الجاري أيًضا، إال أن 

النادي اإلنجليزي ما زال متمس�كا بالالعب، وال ينوي التفريط 
به يف الشتاء.

تقري�ر  كش�ف 
صحفي إس�باني، 
عن إثارة جديدة يف 
انتخابات مجلس 
برش�لونة،  إدارة 
ارتب�اط  عق�ب 
بعق�د  املرش�حن 
صفق�ات مدوية يف 

حالة الفوز.
لصحيف�ة  ووفًق�ا 
»مون�دو ديبورتيف�و«، 
ف�إن هن�اك العدي�د من 
باالنتقال  ارتبط�وا  النجوم 
لربش�لونة، يف حال�ة فوز مرش�حن 
باالنتخاب�ات، مث�ل نيم�ار )باري�س 
س�ان جريم�ان(، وإيرلين�ج هاالن�د 

)بوروسيا دورتموند(. 
وأش�ارت إىل أن ه�ذا الس�باق بدأ عن 
طريق إمييل روسود، الذي وعد بضم 
نيمار، إذا فاز بمقعد الرئاسة، حيث 
سيتعاقد معه مجاًنا يف صيف 2022، 
عقب انته�اء عقده رفق�ة باريس.

وأوضح�ت أن روس�ود ذه�ب ألبعد من 
ذلك، وأكد أنه يجري بالفعل مفاوضات 
مع العب كبري آخر سيكشف عن اسمه 
إن  الصحيف�ة  املقبل.وقال�ت  الش�هر 
هاالند هو االس�م اآلخر الذي يربز بقوة 
يف انتخاب�ات برش�لونة، رغ�م أن عقده 
مع دورتموند ينتهي يف 2024.وأضافت 
أن هاالند س�ينتهي ب�ه املطاف يف فريق 
أك�رب من دورتموند، حيث أنه كان هدًفا 
لري�ال مدريد، لكن ارتب�اط األخري بضم 
مباب�ي يف الصيف املقب�ل، جعل صفقة 
الالعب النرويجي معقدة.وذكرت »مينو 
راي�وال وكيل هاالند، ه�و مفتاح رحيله 
عن دورتموند، ومستعد لنقله ملن يدفع 
أعى سعر، كما أن الوكيل اإليطايل معتاد 
عى هذا النوع م�ن الصفقات، طاملا أن 
الع�رض املق�دم س�يكون مغرًي�ا ل�كل 
األطراف«.وكش�فت أن هناك العديد من 
املرشحن بالفعل يف انتخابات برشلونة، 
جمع�وا معلومات ع�ن هاالند، نظرًا ألن 
البارس�ا يف حاج�ة بالغة لض�م مهاجم 

رصيح.

أكد ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، أن فريقه 
ال ي�زال بحاج�ة إىل الكث�ري م�ن العم�ل 
والجهد حتى يكون قادرا عى املنافسة 
ع�ى لقب الدوري اإلنجلي�زي املمتاز.

وأش�ار أرتيت�ا إىل أن فريق�ه بحاجة 
لتعزيز وتطوير تشكيلته خالل فرات 
االنتقال القليلة املقبلة، للوصول لقمة 
الك�رة اإلنجليزي�ة وتقوي�ة فرص�ه يف 
املنافس�ة عى اللقب.وآخر م�رة فاز فيها 
آرس�نال بلق�ب ال�دوري املمت�از، كانت يف 
موس�م 2003-2004 تحت قي�ادة املدرب 
الس�ابق الفرنيس أرس�ن فينجر، وفش�ل 
يف الحص�ول عى مرك�ز يف املرب�ع الذهبي 
من�ذ موس�م 2015-2016.ويف املوس�م 
املايض، احت�ل النادي اللندني املركز 
الثامن بن فرق البطولة العرشين 
متخلف�ا بف�ارق 43 نقط�ة عن 
البطل ليفربول، يف أس�وأ نتيجة 
له يف دوري األضواء منذ موس�م 

.1995-1994
وحق�ق أرتيتا بعض النجاح بعد تعيينه يف كانون األول من العام املايض، وفاز بكأس االتحاد 
اإلنجلي�زي، لكن�ه يدرك حجم التحديات التي يواجها يف س�عيه إلعادة الن�ادي إىل قمة الكرة 
االنجليزية والفوز بلقب البطولة.ونقلت ش�بكة س�كاي س�بورتس التلفزيونية عن املدرب 
اإلس�باني، قوله: »القيام بذلك س�يحتاج للعمل خالل بضع فرات انتقال قادمة عى األقل. 
الوصول ملس�توى معن يف هذه البطولة وتحقيق 100 نقطة تقريبا يتطلب وقتا«.وأضاف 
أرتيت�ا: »يف كرة الق�دم، الوقت ثمن للغاية والناس ال يصربون أبدا. البد من احرام العمل 
وعدم املطالبة بتحقيق بعض األمور، يف ظل عدم توفر األس�س املطلوبة لذلك«.وأردف: 
»علينا االس�تعداد ألوقات صعب�ة. ونحن نعرف كل ذلك من البداي�ة ألنها أمور قديمة 
ومعروفة«.ويحتل آرس�نال املركز 12 بن فرق ال�دوري املمتاز برصيد 13 نقطة من 
9 مباريات، وس�يلتقي اليوم األحد يف ملعبه مع وولفرهامبتون واندرارز التاسع يف 

القائمة الذي جمع 14 نقطة.

أرتيتا: آرسنال يحتاج
 الى بذل الجهد للمنافسة بالبريميرليغ

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تطور جديد بشأن مستقبل الهولندي دوني فان دي بيك، 
يوفنتوس  أن  أكدت مؤخًرا  قد  التقارير،  العديد من  يونايتد.وكانت  العب وسط مانشستر 

يطارد الالعب، من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي المقبل أو فترة االنتقاالت الصيفية.
وانتقل الدولي الهولندي إلى مانشستر يونايتد، في الميركاتو الصيفي الماضي، لكنه لم 
لشبكة  أولي جونار سولسكاير.ووفقًا  المدرب  تشكيلة  في  أساسي  مقعد  على  يحصل 
سيرفض  أنه  تؤكد  الالعب  من  القريبة  المصادر  فإن  اإلسبانية،  سنترال«  »ديفنسا 
االنتقال إلى صفوف يوفنتوس.وأشارت إلى أنه رغم عدم حصول فان دي بيك، على 
فرص كثيرة للمشاركة بالدوري اإلنجليزي الممتاز حتى اآلن، لكنه ال يريد مغادرة 
قلعة أولد ترافورد هذا الموسم.وأوضحت أن فان دي بيك يحلم منذ الصغر باالنتقال 

لريال مدريد، ويرى الالعب أن هذا االحتمال غير مستبعد، بالنظر إلى عمره ومستواه 
الفني، لذا يخطط أن تكون محطته المقبلة بعد الشياطين الحمر، هي »سانتياجو برنابيو«.

فان دي بيك يرفض االنتقال الى يوفنتوس

يفكر تش�يليس يف ضم األرجنتيني 
ليونيل مييس، أسطورة برشلونة، 
بحس�ب تقرير صحفي إنجليزي، 
وذل�ك بع�د انته�اء عق�ده بنهاية 
صحيفة  الجاري.وبحسب  املوسم 
ف�إن  الربيطاني�ة،  ص�ن«  »ذا 
الفن�ي  املدي�ر  جواردي�وال،  بي�ب 
ملانشس�ر س�يتي، ال زال حريًصا 
ملع�ب  إىل  مي�يس  إحض�ار  ع�ى 
»االتح�اد«، رغم ترصيح�ه الدائم 
بأن�ه يتمنى اس�تمرار األرجنتيني 

مع البلوجرانا.
رغب�ة  أن  الصحيف�ة  وأضاف�ت 
جوارديوال ليست سهلة التحقيق، 
حيث س�يواجه منافس�ة رشس�ة 
ع�ى مي�يس م�ن بع�ض األندية، 

خصوصا تش�يليس الس�اعي لتحقيق لقب دوري األبطال.وبدأ البلوز يف التخطيط للتتويج األوروبي، 
ع�رب ضم مجموعة من الالعبن الش�باب، الصيف امل�ايض، بمبلغ ضخم وص�ل إىل 230 مليون جنيه 
إس�رليني، وهم: كاي هافريتز وبن ش�يلويل وحكيم زياش وتيمو فرينر وإدوارد ميندي.وسيش�كل 

التعاقد مع مييس، ميزة كبرية وإضافية لكتيبة فرانك المبارد، حسب اعتقاد املدرب اإلنجليزي.

تشيلسي يزاحم غوارديوال على ليونيل 

نيمار وهاالند يشعالنليفربول يطمح للتعاقد مع إيزيكيل غاراي
 انتخابات برشلونة
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الثقافـي

»لبابة السر« حكاية عراقية من الواقع تفوح منها عطور األساطير السومرية والبابلية 
فيها يستعيد الروائي ذاكرة الحرب والدمار 

املتنبي 

يهون علينا أن تصاب جسومنا          وتسلم أغراض لنا وعقول

ما الِخلُّ إاِلاّ َمن أَودُّ ِبَقلِبِه                وأََرى ِبَطرٍف ال َيرَى ِبَسواِئِه

إذا إعتاد الفتى خوض املنايا            فأهون ما يمر به الوحول 

ْنيا لَِمْن َغلَبا ْبُ أَْجَمُل    بي والَبُّ أَْوَسُع والدُّ َفـاملَْوُت أَْعَذُر يل والصَّ

جعانا..  ولو أن الحياَة َتْبَقْى لحٍي           لعَددنا أَضلَّنا الشُّ
وإِذا لم يكْن من املوِت بٌد          فمن العجِز أن تموَت جباناً

 فُربَّ َكِئيٍب لَيَس َتندَى ُجفوُنُه          وُربَّ َندِيِّ الَجفِن غــرُي َكِئيِب 

إِذا َرأيَت ُنُيوَب اللاّيِث باِرزة        َفال َتظنَن أَنَّ الليَث َيْبَتسم 

ال َتعُذل املُشتاَق يف أَشواِقِه       حتاّى َيُكوَن َحشاَك يف أَحشاِئه

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

افالطون
ال تهتم برسعة العمل بـل اهتم بجودته؛ ألناّ الناس ال 
يسألون كم اسـتغرقت حتى فرغت منه، بل ينظرون 
إىل إتقانـه وجـودة صنعـه. مـن يأبـى اليـوم قبـول 
النصيحة التي ال تكلف أي يشء، سوف يضطر يف الغد 
إيل رشاء األسف الذي سيكلفه أغىل ثمن. نحن مجانني 
إذا لـم نسـتطع أن نفكـر، ومتعصبون إذا لـم نرد أن 
نفكر، وعبيـد إذا لم نجرؤ أن نفكر. إن تعبت يف الخري 
فإن التعب سيزول والخري سيبقى، وإن تلذذت باآلثام 
فـإن اللذة سـتزول واآلثام سـتبقى. ال تثبـط عزيمة 
أحـد يحقق تقدًما متواصـاًل، حتى وإن كان بطيًئا. ال 
تصري عني البصرية حادة إال إذ ضعفت عني الجسد. ال 
نشـني عىل الظلم ألننا نخىش ارتكابه، بل ألننا نخىش 

أن نعاني منه.

وقال خيون يف قراءة نقدية خص بها 
)املراقـب العراقي(:ان الذي يتمعن يف 
)لبابة الرس( للروائي والناقد شـوقي 
كريـم يرى إنه اتجه نحو األسـطورة 
ليجعل منهـا أداة للتعبـري عن رموز 
تتحدث وتتحرك بكل حرية وجعل من 
تأريخ بابـل القديم وعراقية سـومر 
وأكـد وأور وكيـش ومن أسـاطريها 
بالحيويـة  دافقـا  ومنهجـا  وحيـا 

والنشاط ملا يريد التعبري عنه.
 واضـاف: ان الروائـي يعب عن واقع 
عـاش فيـه بأنـواع العذابـات ورأى 
بـأم عينيـه كيف يصلـب الناس عىل 
ألـواح مـن الحديد وليـس كما صلب 
املسـيح عـىل لوح مـن الخشـب.....

فيتبـادر اىل ذهنه السـؤال) هل حقا 
أن النفس التي تواجه املوت تسرتجع 
كل أيامهـا؟؟!(. ...وتلـك هي أقىص 
لحظـات تمر عىل املـرء أن هو أقرتب 

من حافـة املوت وارتسـمت عالمات 
النهايـة يف آخر األفـق...... وقبل ذلك 
كان شـوقي يحاكـي سـيده الذي ما 
يزال يرن صوتـه يف اذنيه) هكذا أنت 
دوما تعبت خطاك وعرفت مايمتال به 
أباك شوقيا...(... رأسك....كم تشبه 

ثـم يعاود ذلك النشـيح الروحي الذي 
مافتيء يراوده ويشدد عليه حصاره 
األبـدي وكأنه يسـتعيد ذاكرة الحرب 
والدمـار التـي قضـت عـىل كل يشء 
جميـل لديـه وفرقت بينـه وبني من 
يحـب ليؤكد له بأنـه كان يذكره بكل 
ماضية حدثت وظـل اوارها قائما اىل 
اللحظـة الـواردة يف فكـره ووجدانه 
اآلن فـريدف) كان ينادمنـي مـا أن 
يجن الليل وتهدأ أوارات املوت ويبتعد 
شبح الحرب قليال نسـند ظهرينا اىل 
جذع نخلـة رطبة.  (....ثم يعيد عليه 
ذات السؤال املحري الذي لطاملا شاغله 

ليال طويلة من ليايل الشـتاء الباردة 
والداكنة) هـل حقـا إن النفس التي 
تواجـه املوت تسـرتحع كل أيامها أو 

يريد املوت إعالن هزيمتي اآلن..(.
وتابـع: وهنـا يتبـني عند القـارىء 
أن  البـارع  واألكاديمـي  والـدارس 
ذاكرة الحـرب والدمار مازالت قائمة 
بـكل مفاصلها وحقبهـا الزمنية بل 
وحتى أماكنها عند حافات السـواتر 
االماميـة وأصوات القذائف وألسـنة 
النـريان وهديـر الطائـرات املعاديـة 
والصديقة أنها تعـود بكل تفاصيلها 
اىل حقبـة زمنيـة مـن أيـام الحـرب 
اللعينة أستطاع الكاتب شوقي كريم 
ان يولفهـا عىل شـكل أسـطورة من 
أسـاطري بابل وملوكهـا وصعاليكها 
الذين هدروا كرامة اإلنسـان ومزقوا 
ذاتـه وبنـو الحواجز الشـائكة بينه 
وبني كبيائه فصـار كالعبد املأجور 
يبنـي ويعمر حتـى يتباهـى الطغاة 
بجمالية ذلك البنـاء وأعدوه حضارة 

ستفخر بها األجيال من بعدهم.
واكمـل :وهنا يعيدنا الكاتب شـوقي 
كريم إىل ذلك العرص الذهبي _ سيدي 
نبونيـد _..التكثر من ايـالم بابل.. ال 
تـرم امالك فـوق اكتافهـا املدمات...

آل أرى غـري الـرصاخ واملواجع ال أرى 
غري زمن مفتول وفارس ترجل عنوة 
مضمـخ بالبلـوى...... ثـم يواصـل 
هذا النـداء..   التكثر سـيدي فال لوم 
يفيد وال بكاء...والأظـن لبابل عودة 
بعـد كبوتهـا هـذه......كل ما يحيط 

بهـا رشور تتزايد....وتتزايـد ونريان 
تشـتعل وشـتات.. ( .... ومـن هنـا 
تتضخ الرؤيا لدي كقاريء غري مهتم 
بمـا يكتـب مـن مالحم عمـا أصاب 
...التكملـة..... ويـالت  مـن  البـالد 
ودمـار ان الكاتـب كان يريد أن يلوذ 
بني بطون األساطري وينغمر بتيارات 
حالـة  ليصـف  املتشـعبة  التأريـخ 

الحرب والالحـرب التي خاض الناس 
غمارها رغم أنوفهم وخرسوا الكثري 
الكثري.....وينكشف االمر أكثر عندما 
يعاود))شوقيا (( الحديث فيتساءل) 
ال ادري لم تذكرت امللك االمجد نبوخذ 
نـرص.. ال أدري مـاذا  تعنـي يل كلمة 
شـتات كل يشء محمول عىل محامل 
الفـوىض واالنهزام...شـوارع كانـت 

يوما مزحزمة بالتمجيد فغدت فجأة 
تسـبح بخطوات راكضـة باحثة عن 
بوابـة تـأوي خوفها فقيـات البيوت 
سـاكنيها وغـدت الخطوات سـريها 
باتجـاه مـدن عفنـة التـدري ألهـل 
بابـل السـكن مـع انـاس اليـدرون 
هنـا  يأتـي  جذورهم....(.....ثـم 
عاصف جديد يتألق به الكاتب عندما 
يتساءل..) محنة سـيدي أن تتكأ اىل 

شجرة منخورة الجذع...(.
وبني :مـن هنا نسـتطيع القول بأن 
شـوقي كريـم أصبـح هـو بمثابـة 
لـكل  والرشعـي  الوحيـد  الوريـث 
مـا حصل مـن ويـالت وحكايـا عن 
البابـي  للزمـن  والخلـود  العذابـات 
نبوخـذ نـرص ولجميـع  ولجـبوت 
ابطال األساطري من ذلك الزمن املجيد 
الذي ظل خالدا بشـخوصه وماتركوا 
لنا مـن مـأس وويـالت وانتصارات 
ربما تكون أشـبه بالوهم أو رضوب 
مـن الخيـال أو أنها كانـت حكايات 
كتب لها التأريخ أن تكون هي الدليل 
الشـاخص وعىل مر الدهور بني أعني 
القاصدين المجاد عريقة غدت اليوم 
هيـاكل منخـورة الحياة فيهـا ألنها 

بنيـت عـىل الظلم 
والجـور وسـلطة 
وااللهـة  الطغـاة 

وكلها  واملماليـك 
تريـد أن تمسـخ 

اإلنسـان  صـورة 
اللـه  صورهـا  التـي 

بأحىل أشكال الروعة والفن.
واسـتدرك :ولكن هذا االمـر لم يكن 
له مذاق ملن يريد أن يكون متسـلطا 
عـىل رقـاب اآلدميني وكمـا وصفها 
الباحث االستاذ جاسم الخالدي) أنها 
لبابة الـرس محاولة ملغـادرة الواقع 
إذ  السـحيقة  األزمـان  والغـوص يف 
عاش اإلنسان تحت اآللهة الجاهلية 
وكهنتها املشغوفني بالحياة الباذخة 
(.....وانا اقـول أن هذا االمر لم يقف 
عنـد بوابات الكهـوف الوثنية لاللهة 
وكهنتهـا بـل تعـدى ألن تتلبس تلك 

التعاوييـذ ملوك ذاك 
الزمان واألزمنة 

تلتهـا  التـي 
الظلم  فعاد 
ر  لجـو ا و
هتكـت  و

حرمة الناس 
اصنافهم  بكل 

ودياناتهـم..... 
وإنـي الجـزم بأن 

كريـم  شـوقي 
ن  كا

منهكا حـد اإلعياء يف وضع النهايات 
األخـرية لهـذه امللحمـة الكـبى أو 
األسـطورة التـي ليـس من السـهل 
الولوج يف عواملهـا الخفية والظاهرة 
ففي كل مرة أراه يعود ليسـفح قلبه 
وروحه عىل الورق بالقول) وحيدين 
نبقى نطارد سـموم الصباحات التي 
ال بد وأن تجيء ونحن ندور...وندور 

وال منفذ للخالص شوقيا (.
وختم :البـد يل أن احيي أخي وزميي 
الروائي الكبري شـوقي كريم عىل هذا 
املنجـز الرائع الـذي جاء بمسـتوى 
للروايـة  الفنـي  البنـاء  مـن  كبـري 
والعامليـة  والعربيـة  العراقيـة 
ويعـد مـن األعمـال الكبرية 
التـي تجمـع وبتماسـك 
األسـطورة  بني  كبري 

والواقع .

المراقب العراقي / القسم الثقافي
                     ي��رى الش��اعر والكات��ب محم��ود خي��ون 
ان الروايئ ش��وقي كريم حسن استطاع يف روايته 
»لبابة الرس«استعادة ذاكرة الحرب والدمار عرب 
م��زج الواقع باألس��طورة فهي حكاي��ة عراقية من 

الواقع تفوح منها عطور األس��������اطري
 السومرية والبابلية .

ِكنُت يف كوخي 
أراقُب معزاتي
وبقرًة أرشُب 

 منها ألحليْب  
وطيوراً حلقْت 

وعادة يف غروبها 
بني أملَضارُب
سكوُن الليِل 

داهمني 
بعد أن أسدلْت الشمُس 

خيوَطها املتدلية 
َعب  ثقٍب يف 
 حنايا الكوِخ

َسمعُت َصوَتها  َهمَسها 
أنا قدرْك ألهارْب

من الجحيِم 
أخرتُتَك من بني 

مليون فارٍس 
أنا أبنة ألُقُصور الفارهْة

والحياِة املرتفة 
 يا ألهي ما هذه 

الحوريُة الساحرة 
قالت ..أنت شاعر 

أم ساحر 
أجبني أيها ألعابر 

يارب لطفك 
أنا الفالح املهاجر 
اىل مدينة الزحام 

وعاصمُة األكابر .. 
أنا أبن ألريف 

عشت بني املروز 
والسواقي واألحراش 

وقصائدي تمأل الدفاتر  
قالت أتعبتني السجوْن

 كأنها مقابر 
أنا مت منُذ ِعرشين عاْم 

 وقلبي ُمسافْر 
قالت .عيونك ملحمة أيها الشاعر 

وأنا إنسانٌة أعاني 
من فرماِن العشائْر 

قبلت وجنتي 
َقبل أن ُتغادر ..

َليلْة الهروْب

عراجني األمل 
تتدىل فوق جرس األقدار 

أشاهد عناقيد التمني 
تعانق قطرات الندى 
من رشفات الصبح. .

ال زلت أتذكر صوت أبي 
يدغدغ آذان الصمت بداخي. ..

وتمتمات رذاذ املطر 
فوق الحىص. ..ترتل آيات الحمد. 

والريح تمضغ غبار األطالل 
وعلكة املايض. ..

تطوي دفاتر الوجع. ..
تحتيس بنهم لغو العابثني. ...

وأوراق الخريف املتجعدة 
املتناثرة. ...تنتحب عىل أرصفة 

املدن املتمردة. ..
ويرشد خيايل خلف ساحات اإلنتظار ..

أستجدي الكلمات من قواميس البوح ومعاجم البيان. ..
والصمت مل من صمتي. ..

إن تكلمت جرحت الحروف شفتاي 
وإن سكتت 

قطعت العبارات رشيان وجداني. 

هيثم جبار 
الرجل الذي هز الشـجرة , وهو يبتسم 
دموعـه   , لنفسـه  يقرتحهـا  مليتـات 
تركـض خلـف التوابيـت وال تعلـم ان 
هذه التوابيـت مملوءة بالفـراغ , رجل 
لـم تكرسه الحـرب بل كرستـه الجثث 
املرمية عىل الطرقات , تحارصه االحالم 
القتيلة , االحالم التي ثقبتها الشـظايا 
, احـالم مقطعة االطـراف والرؤوس , 
احـالم لن يصلها احد , توسـدت الرتاب 
ونامـت يف االرض الحـرام . هـذه قمـة 
الوقاحـة والسـفاهة ان تموت االحالم 

سحقا برسفة دبابة .
الرجل الذي اخذت الحـروب الكثري من 
اصدقائه الذين ماتـوا ولم يفهموا ملاذا 
؟؟؟ يسـتيقظ  يف الصبـاح  يتحسـس 
رأسـه هل مازال جالسـا بـني كتفيه , 
حتى صار وجهه اشبه بدفرت مسودات 
, تسـتطيع ان تقـرأ يف وجهـه جميـع 
وقائـح الحـروب , دائما يحـي اعداد 

القتىل يف الحرب وينىس نفسـه .
رجـل اكلت الحـرب عمره وتسـاقطت 
سـنواته يف خطواتـه مـن بـني اصابع 
اقدامـه , يجلس عىل حافـة الكلمات , 
يفكر بحياته املطعونة بآالف الشـظايا 

, واالن بعـد ما فات االوان يسـطر عىل 
رفوف الذاكرة ايامه املنتحبة .  

ايهـا الشـاعر الطاعـن يف الحـب . بعد 
خروجك من كل هذه 
يتلقفك   , الحـروب 
غياب  الغيــــاب, 
الحبيبـة حروب ال 
تنتهـي , الحبيبـة 
التـي يكتفي منها 
بنافذة ضوء حتى 
الجنة  اغلقـت  لو 
ابوابها يف وجهه . 
عـىل  هيمنـــت 
طالـب  قصائـد 
ثالثـة  حــسـن 
الحروب   ( بروق 
 , الغـــيـاب   ,
االحالم ( شـطر 
من الحرب التي 
آثارهـا  تركـت 
يف  وندوبهـا 
والحب   , عمره 
طعنـه  الـذي 
فلم  بالغيـاب, 
يبـق لـه غـري 

االحـالم املسـحوقة باعقـاب البنادق , 
وهـا هو يفقد من يحـب , وكرصاصة 
عمياء تخرتق جثة الوقت وتستبد تحت 
خـوذة جنـدي , يسـتبد الغيـاب بقلبه 
طعم  ويذيقـه 
الفقــــدان 
, هــــا هو 
بالـكاد  االن 
يتنفـــــس 
اراد  وكلمـا   ,
يكتــــب  ان 
تذكر  قصيـدة 
مازال  حلمــه 

متســــكعا 
 . بابهـا  قـرب 
ولعل  عســـى 
تكـون  يومـا 
حبيبته  جدائـل 
لبيتـه,  سـقفا 
لكـن غيابها ....
التـي  والحـروب 
جعلـت من جثث 
حاجـات  املوتـى 
مطـوق  جنـدي 
بالرصـاص  مـن 

جميع الجهات . 
يف الخنـدق , يف املـكان املحصـور,  لـو 
اطلـت االبـرة برأسـها قتلـت , وجنبك 
جثـث كثـرية فتكـون الوسـادة جثة , 
ومائـدة الطعـام جثـة والرسيـر جثة 
وربما  كريس االسـرتاحة جثـة ايضا . 
ابعـد كل هذا الـذي رأى تطلبني منه ان 

يبتسم ؟؟؟؟؟؟؟
فهـو يبحث يف شـقوق الليـل عن بقايا 
نهـار , ويف وجهـه تجاعيد نهـر ميت , 
قبل غيابك كانت لديـه نافذتك املضيئة 
والتي كان يودعها ابتسـامة باردة عند 
كل صبـاح , امـا االن اصبحت حكايات 
مخبـوءة يف خزانة الذاكـرة , لذا كل ما 
مـرت عليه االعياد لم تلق عليه السـالم 
النها لن تراه , فقد حجبت الخسـارات 
حياته , حتى احالمه مصابة بالكساح 
بالكاد تستطيع النهوض كأنها انقاض 
احالم .هذا هو طالب حسن سليل ) ذاك 
الذي رأى ( الذي جاء بعشبة الخلود من 
االعـايل , والنه ذو نفس كبرية لم يذقها 
حتى يطعـم اهلـه واحبابـه فـأكلتها 
االفاعي , فمثل مـا اصاب جدك العتيق 
حزن عميق اصابك حزن الحب والحرب 

والغيـاب . 

محمد عبد حسن.. يلعب قصصيا مع الصبر 
مصطفى حميد  جاسم 

ال يخلو  املشهد الرسدي   يف البرصة من  أسماء   
ابدعـت  يف  فضاء  الـرسد  القصي  والروائي 
،  اختـارت   أن تكـون   بعيـدة  عـن  أضـواء  
االعـالم،  وكذلـك  فـأن  النقد   لـم  يقف  عند 
فضاءاتها   رغم  أنها  تنتمي  إىل  عوالم  الرسد  
الحديـث  مايؤهلهـا   ان تكـون  تحـت مجهر  
القـراءة  النقديـة وأضـواء  اإلعـالم  ، القاص   
محمـد  عبد  حسـن  ، بـدأ   الكتابـة اإلبداعية  
يف ثمانينيـات  القـرن   املـايض ، إال أن   عرض  
نتاجـه  األدبـي   بـدأ  مـع  )جماعـة  البرصة  
آواخـر  القـرن  العرشين(  حيـث  نرش  قصته  
القصرية  واملوسـومة«  القرص« يف  العدد  »٣«  

من  إصدارات  الجماعة .
وهـو عضو  )  جماعـة  البرصة  آواخر  القرن  
العرشيـن(، وهـي   جماعـة  تعنـى   بالفـن  
القصـي  وقـد تشـكلت   مـن  مجموعـة  
قصـايص  البرصة  بعد  حرب  الخليج  الثانية، 
حيـث  قدمـت  أدبا   قصصيـا  مغايرا  ملا  كان  
سـائدا يف  حينـه عـىل  املسـتويني   الشـكل  
واملوضـوع، وقـد  أصـدرت هـذه  الجماعـة 
أكثر  مـن ) ١٠  اصـدارات( قصصية بطريقة  
االستنسـاخ، وقـد  تم  جمع  هـذه اإلصدارات  
وطبعهـا   بثوب  قشـيب   وصـدرت عن ) دار  
شـهريار( عـام  ٢٠١٨  تحت عنوان  ) قصص 
البـرصة  آواخر القرن  العرشيـن/ ريادة  أدب  

االستنساخ  يف  العراق(.
*فازت  روايته  املوسومة ) سليمان  الوضاح( 
بالجائـزة  الثانيـة يف مسـابقة  رابطة الكتاب  
االردنيـني لغـري  األعضـاء  عـام  ١٩٩٦ » غري 

منشورة« .
سبق  وأن أصدر  من قبل منجز إبداعي  متمثال 

:
  الطوفان  وقصص اخرى قصص قصرية  عام 
٢٠٠٢  عـن دار ازمنة  للنرش والتوزيع  ، عمان 

/  االردن .

خرائـط  الشـتات ، روايـة   .عـن دار  ضفاف  
للطباعة والنرش  والتوزيع /  الشـارقة -بغداد 
، عام  ٢٠١٤ .ان تنتظر  اليش ، قصص قصرية 
جـدا ، إصـدارات  اتحـاد  االدبـاء والكتـاب يف 
البـرصة، عام  ٢٠١٤ .*لعبـة  الصب ، قصص 
قصرية ،إصـدارات   اتحاد  االدبـاء والكتاب يف 
البرصة، دار  كيوان  للطباعة والنرش ، سوريا/ 
دمشق  عام ٢٠١٩ بواقع  )١٣١ صفحة  (  من 

القطع  املتوسط .
لـه  مسـاهمات قصصيـة  مشـرتكة والتـي  
صدرت  عن   اتحاد  االدباء  والكتاب  يف البرصة  
وعىل النحو  التـايل : *ذاكرة  املقهى .. قصص 
قصـرية جدا .*العبو  الرسد  .. قصص قصرية 
.*برصيـون  يصنعـون  الحيـاة  .. قصـص 

قصرية جدا .
النتاجـات  غري املنشـورة :سـليمان  الوضاح 
.. رواية*سـبعة  أصـوات..  روايـة *ال نهاية  
ملـا حـدث  .. قصـص قصـرية .نـرش  بعـض  
نصوصـه  القصصيـة يف صحـف  ومجالت :) 
الزمان، االخبار، الرأي  االردنية، مجلة  الثقافة  
الجديـدة .(نتوخـى مـن النقـد يف البـرصة ان  
تكـون نصـوص  القـاص  محمد  عبد حسـن  
تحت مجهـر  االهتمام  والتأمل  ، واملاورائيات 
النصية  وماتحتمله  نصوص عبد  الحسن  من 
قراءات  أخرى حتما  ستكون  منصفة  وتضع  

إبداعه  الرسدي  يف  مكانه  الذي  يستحق.

طالب حسن يهز الشجرة فتتساقط عليه األحالم  

سفيان حكوم
 الناحيـة التـي تـدل عـىل اعتـالل املخيلة 
الشـعرية ، هـي أن هذه املخيلـة انقطعت 
بارتدادهـا   ، زمنهـا  وثقافيـا عـن  فنيـا 
اىل شـعرية ، هـي يف األصـل نتـاج مخيلة 
سـابقة يف زمن مـاض ، ويف الواقع . ليس 
يعيب الشـاعر أن يعود اىل املوروث ليصوغ 
مـن وجهة نظـره خطابـا شـعريا ، يعي 
بالرضورة لحظته التاريخية ، ويكون عىل 
قـدر اتصالـه وتفاعله مع سـياقه الثقايف 
، منفتحـا عىل آداب ومعـارف عرصه ، بل 
هذا هو املفـرتض ، غـري أن االعتالل يأتي 
مـن جهة انقطاع الشـاعر. اىل ارث مخيلة 
توقفت عـن الحركة من جـراء انقطاعها 
عن مساق » الضغوط الثقافية » . بحسب 
تعبري تزفيتان تـودوروف ، التي تتغري مع 
العصـور ، ويصـح القول بـأن كل ما كان 
من املتعـارف عليـه يف الشـعرية القديمة 
مـن نعـوت ، ومسـميات ، وموضوعات ، 
يتجىل حضوره بشكل كبري يف قصائد كثري 
مـن شـعراء اليوم ، بـل أضيـف أن احدى 
خاصيات الشـعر القديم ، وهي كونه كان 
شـفاهيا سـماعيا ، ال تزال عـىل حالها يف 
بنية القصيـدة الحالية ، وكل أغراض هذه 

الخاصية موجودة ومسـتخدمة عىل نحو 
واسـع ، وألن العملية الشعرية عند هؤالء 
الشعراء املتلقني يف األصل ، لم تتأسس عىل 
بنيـة معرفية تشـغلها مسـائل » جمالية 
التلقـي » ، يف نظريـات القـراءة الحديثـة 
، فإنهـا بالتـايل أضعف مـن أن تكون لها 
القـدرة عـىل قيـاس » الفـرق الجمـايل » 
بتعبري روبر هولوب ، والتي هي باختصار 
قياس الفرق الـذي يحدث بني عالم النص 

وعالم قراءتـه ، وذلك ، ألنها بعكوفها عىل 
قراءة نمط شعري تقليدي متماثل ، وكأنه 
هو وحده الشـعر ، وما سـواه مزيف وغري 
حقيقـي ، انقطعـت معرفيـا وذوقيـا عن 
األدب الحديث والفنون املعارصة ، وفقدت 
بالتايل القـدرة الفنية النقديـة عىل قياس 
الفـرق الجمايل ، بني املكتـوب وعامله الذي 

تتصوره قراءته . 
أن املـرأة التـي نراهـا يف قصائـد بعـض 
الشـعراء ، ال عالقة لهـا باملـرأة الراهنة ، 
بوصفهـا آنسـانا ينتمـي اىل زمـن حديث 
ومعقـد ، وال تمـس حياة املـرأة املعارصة 
يف تجلياتهـا املعرفيـة الراهنـة ، فآمـرأة 
القصيـدة عنـد هـؤالء غانيـة ، لعـوب ، 
مظهريـة الشـكل ، كائـن ليـي .....، إنها 
امـرأة تـدل عىل مـاذا ؟! ، يف نظـري وكما 
قلت يف أحدى مقاالتي السـابقة ، تدل عىل 
اعتالل  املخيلة الشـعرية التي أنتجتها من 

ناحيتني : 
أ : األوىل يمكـن أن نسـميها االرتهـان اىل 

النموذج الساكن .
الحيـاة  رشط  فقدانهـا  والثانيـة   : ب 
الرضورية ألي شـعر يريد أن يتمثل هموم 

عرصه .

المخيلة الشعرية و الموروث  الشعري 

د. عباس الجبوري

وليد عبد الحميد العياري 

عبث بذاكرة الوجدان 
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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

العراق  يف  النحت  فن  يعد  ال 
دراسة  وليد  أو  حديثًا 
النحاتني  العراقيني  بعض 
فعند  األوروبية،  الدول  يف 
البسيطة  األدوات  تأُمل 
النحاتون  استخدمها  التي 
اآلشوريني  من  القدماء 
بالد  يف  والسومريني 
لنحت  النهرين  بني  ما 
وبمقارنة  تماثيلهم، 
صالبة  شدة  مع  ذلك 
والصخور  األحجار 
املستخدمة لصناعة 
املنحوتات  هذه 
التي  والتماثيل 
العرشات  تزال  ال 
حتى  شاخصة  منها 
يعطي  ذلك  فإن  اآلن، 
عن  جوهريًا  انطباًعا 
الذين  مدى براعة أولئك 
لتظل  الحجارة  نحتوا 
طيلة هذه املدة وبأبهى 

صورة. 
الفن اآلشوري

يف  النحت  تاريخ  يمتد 
غابرة،  عهود  إىل  العراق 
املتتبع  ويستطيع 
أن  العراقي  للتاريخ 

يف  خاصة  العراقي،  الفن  يستشعر 
صنعها  منحوتة  كل  يف  النحت  مجال 
يستطيع  التي  فاملالحظة  اآلشوريون، 
يف  النحت  فن  ملسار  املتابع  يلمسها  أن 
العراق هو تركيز اآلشوريني عىل النحت 
التماثيل  وإهمال  خفيًفا  بروًزا  البارز 
إذ  األبعاد،  ثالثي  تجسميًا  املجسمة 
بالعمارة  النحت  ارتباط  أن  يالحظ 
لألسود  الضخمة  األبواب  تماثيل  جعل 
والنمرود  نينوى  يف  املجنحة  والثريان 

تغطي األبواب الرئيسية للقصور.
الثور املجنح رمز الحضارة اآلشورية

مدى  عىل  التطور  يف  النحت  استمر 
تاريخ العراق من أيام اآلشوريني وصواًل 
بدأت  التي  الحديثة  العراقية  الدولة  إىل 
الدولة  انهيار  عقب  تظهر  مالمحها 
الربيطاني  االحتالل  وبدء  العثمانية 
للبالد يف العقد الثاني من القرن املايض.

بداية النحت العراقي الحديث
 - العراقيني  الفنانني  من  العديد  تخرج 
من الرعيل األول - من الدول األوروبية يف 
العقود الثالث األوىل من القرن العرشين، 
وخاصة فرنسا وإيطاليا، يقول الكاتب 
»احتضنت  الربيعي:  شوكت  الصحفي 
العراقیین  الفنانین  من  جیلین  إیطالیا 
املتمیزین منذ ثالثینيات القرن العرشین 
الرحال  وخالد  سلیم  جواد  ومنهم: 
ومیران  غني  ومحمد  الدروبي  وحافظ 

وغازي  شاكر  عيل  ومحمد  السعدي 
ويضيف  الطائي«.  وسعد  السعودي 
الرعیل  )من  الطائي  سعد  أن  الربيعي 
روما،  يف  الفني  تحصیله  أنھى  األول( 
وبدأ انطباعیًا متأثًرا فیما بعد بأستاذه 
سفربي، ولكنه يف لوحاته عن األھوار، 
تجربته  بلور  الستینيات،  بواكیر 
إمكانیة  أعماقه  يف  ورسخ  االنطباعیة 
لیس  بالضوء،  املشبع  اللون  يف  البحث 
من  الفرنسیون  االنطباعیون  فعل  كما 
ومعالجة  ومشاعر  بإحساس  بل  قبل، 
ورؤیة مشبعة بالجو العربي والعراقي 

بشكل خاص. 
جواد سليم.. أبرز النحاتني العراقيني

الفنانني  من  كبري  بعدد  العراق  يحظى 
النحت  فن  قمة  أعمالهم  مثلت  الذين 
سليم  جواد  بينهم  ومن  العراقي، 
العاصمة  يف  الحرية  نصب  نحت  الذي 
تظاهرات  يشهد  الذي  بغداد،  العراقية 
ويعد  أشهر.   3 من  أكثر  منذ  حاشدة 
منهجيته  تالقحت  من  أبرز  من  سليم 
يف  ولد  إذ  الغربية،  بالحضارة  الفنية 
عراقيني،  أبوين  من   1919 سنة  أنقرة 
لدراسة   1928 سنة  فرنسا  إىل  وسافر 
الفن ثم عاد إىل بغداد بعد اندالع الحرب 

العاملية الثانية.
صفاء  محمد  الصحفي  الكاتب  يقول 
ملادة  مدرًسا  عنينّ  سليم  إن  حمودي 

بعد  الجميلة  الفنون  معهد  يف  النحت 
باريس عام 1945 واستمر  عودته من 
يف مهنته وأعماله حتى وفاته يف بغداد 
من  أن  حمودي  ويضيف   ،1961 عام 
نصب  الجدارية  سليم  أعمال  أهم 
الحرية يف بغداد، فاستيعاب جواد سليم 
يف  الجوهرية  األسباب  أحد  هو  للرتاث 
إبداعه الفني الذي يرتكز يف كونه انطلق 
من املحلية إىل العاملية، الفتًا إىل أنه أبدع 
يف صياغة إرث حضاري عراقي خالص 
التأثر  من  خليًطا  جعبته  يف  يحمل 

باملايض مع محاولة التجديد. 
أنه  حمودي  يعتقد  الحرية  نصب  وعن 
واجهة  عىل  املنفردة  الهوية  به  يالحظ 
عبارة  وهي  اللون  األبيض  الحجر  من 
هو  ليس  نص  عليها  مدون  الفتة  عن 
كمفردات،  وإنما  املقروء  بالكتابي 
قراءة  خاللها  من  املشاهد  يستطيع 
أهداف ورؤى نظمت بعالقات تنظيمية 
طياته  يف  حاماًل  جديًدا  واقًعا  حاكت 
رموًزا معقدًة وسهلة الفهم يف آن مًعا. 

»أصدق  بأنه  النصب  حمودي  ويصف 
لشخصية  تحديًدا  وأكثرها  مرحلة 
فيها  عرصت  التي  املرحلة  تلك  سليم، 
وكان  أعماله  يف  الرافديني  الفن  تقاليد 
أعماله  رائعة  الحرية  نصب  مرشوع 

الفنية وكمال عبقريته«.
نحات وفنان عراقي آخر، ولد عام 1962 

يف  الفنية  الحركة  رواد  أبرز  أحد  ويعد 
العراق، تخرج يف معهد الفنون الجميلة 
يف  الدبلوم  بشهادة   1947 عام  ببغداد 
بغداد  إىل جماعة  بعدها  انتمى  النحت، 
للفن الحديث عام 1953، سافر الرحال 
وداخلية  خارجية  معارض  عدة  بعد 
الفنون  أكاديمية  يف  ليدرس  إيطاليا  إىل 
 1964 عام  وتخرج  بروما  الجميلة 

حاماًل البكالوريوس يف فن النحت. 
نصب  النحتية،  أعماله  أبرز  ومن 
شيد  الذي  بغداد  العاصمة  يف  الشهيد 
قوس  إىل  إضافة   ،1983 عام  وافتتح 
وتمثال  املنصور  منطقة  يف  النرص 
املنصور  جعفر  أبو  العبايس  الخليفة 
حديثة  يف  األم  وتمثال  املسرية  ونصب 
األمة وسط بغداد. عامليًا، أنجز حكمت 
إحدى  املايض  القرن  ثمانينيات  يف 
باريس  يف  اليونسيف  منظمة  بوابات 
»تيستا  لكنيسة  خشبية  بوابات  وثالث 
أول  بذلك  ليكون  روما،  يف  ليربا«  دي 
نحات عربي مسلم عراقي ينحت أبواب 
أنجز  فقد  عربيًا،  العالم.أما  يف  كنيسة 
الكربى  العربية  الثورة  جدارية  حكمت 
تماثيل وجداريات  ُعمان، فضاًل عن  يف 
أبواب  خمسة  تتضمن  البحرين  يف 

ملسجد قديم ونوافري مائية.
حكمت  أنهى   ،2011 عام  وفاته  قبيل 
للعاصمة  جديدة  نصب   4 إنجاز 

)مصباح  بنصب  تتمثل  بغداد  العراقية 
سيوضع  الذي  السحري(  الدين  عالء 
املرسح  من  بالقرب  الفتح  ساحة  يف 
بغداد  شموخ  عن  وتمثال  الوطني، 
وتمثال  األندلس،  ساحة  يف  سيوضع 
الذي  العراقي(  التاريخ  مسلة  )إنقاذ 
بمسلة  يدفع  رجل  شكل  عىل  نحته 
منطقة  حدائق  يف  ووضع  تاريخية 
املنصور، فضاًل عن نافورة تضم شعًرا 
لـ«مصطفى جمال الدين« وضعت بعد 
ببغداد. الكاظمية  منطقة  يف  وفاته 
تركوا  الذي  بالنحاتني  زاخرة  القائمة 
بصمة محلية وعاملية، يصعب حرصهم 
إىل  أيًضا  افشارة  ويمكن  مقال،  يف 
أعمال إسماعيل فتاح الرتك الذي شارك 
عن  فضاًل  الشهيد،  نصب  إنجاز  يف 
والرصايف،  نواس  وأبو  الكاظمي  تمثال 
تمثال  صاحب  غويل  القره  وصالح 
أنجز  الذي  البناء  الجبار  وعبد  الرازي، 
أكثر من 80 قطعة فنية فولكلورية يف 
من  دبدوب  وراكان  البغدادي،  املتحف 
وعزام  الشيخيل  وعيدان  املوصل  مدينة 
غريهم،  والعرشات  كريم  واتحاد  البزاز 
يف  خاصة  بمدرسة  منهم  كل  تميز  إذ 
يف  التنوع  من  مزيًدا  أضفى  ما  النحت 
النحت معتمدين عىل التجرد من التقليد 
يف  الفكرية  رؤاهم  تجسيد  يف  واإلبداع 

رموز أفنوا حياتهم يف تجسيدها.

بالشأن  متخصصون  قضاة  اكد   ...
الجزائي أن االعتداء عىل املكلف بخدمة 
مدنيا  أو  كان  عسكريا  سواء  عامة 
بعض  ويف  الحبس  اىل  عقوبتها  تصل 

االحيان اىل االعدام. 
معدالت  ارتفاع  أسباب  عزوا  فيما 
اىل  االمنية  القوات  عىل  االعتداء 
او  بسبب  بالقانون  املواطنني  جهل 
السلوك االجرامي لدى بعض املتهمني 

والظروف املحيطة بهم. 
للمحكمة  الثانية  الهيئة  رئيس  وقال 
استئناف  يف  املركزية  الجنائية 
بحسب  الساعدي  جمعة  الرصافة 
تقرير السلطة القضائية ان »املحاكم 
موظف  أي  عىل  االعتداء  مع  تتعامل 
أثناء  او  عسكريا  مدنيا  كان  سواء 
املدنني  قبل  من  عامة  خدمة  تأديته 
قانون  من   230 املادة  نص  بموجب 
العقوبات  رقم 111 لسنة 1969 والتي 

تصل عقوبتها اىل الحبس«. 
العقوبات  حدد  »القانون  ان  واضاف 
الخاصة باالعتداء عىل املكلفني بخدمة 
ثالث  عن  تزيد  ملدة  ال  بالحبس  عامة 
مشددة  العقوبة  هذه  وتكون  سنوات 
يف حال تعرض املعتدي اىل اذى او عاهة 

 مستديمة نتيجة ذلك االعتداء«. 
  ولفت الساعدي إىل أن »القانون يعطي 
نفسه  عن  بالدفاع  شخص  ألي  الحق 
االمنية  يحق  للعنارص  ايضا  وبالتايل 
الدفاع عن أنفسهم اثناء تأدية الواجب 
االمني املكلفني به واستخدام القوة اذا 

 تطلب االمر ذلك«. 
جرائم  ارتفاع  اسباب  القايض  وعزا 
القوات  او  املوظفني  عىل  االعتداء 
االمنية يف االونة  االخرية نتيجة للظرف 
الراهن الذي يمر به البلد حاليا بسبب 
والبطالة  االقتصادي  الوضع  سوء 

 املسترشية. 
ملحكمة  االول  القايض  قال  فيما 
سلمان  محمد  القايض  الكرخ  تحقيق 
» ان   «املادة 230 من قانون العقوبات 
حددت العقوبة الخاصة باالعتداء عىل 
القوات االمنية او  املكلف بخدمة عامة 
بالحبس ملدة ال تزيد عىل ثالث سنوات 
عاهة  االعتداء  ذلك  عن  نتج  اذا  اما 
 مستديمة او جرح فان العقوبات هنا 
كأن  نتجت  التي  الجريمة  وفق  تكون 
تكون جريمة رضب  مفض اىل املوت او 
احداث عاهة مستديمة ، وباإلمكان ان 

تكون العقوبة ضعف تلك املدة يف  حالة 
اقرتانها بظرف مشدد وفق ما تقتضيه 

املادة 136 من قانون العقوبات«. 
اللفظي  »االعتداء  أن  سلمان  وأضاف 
من  تقلل  التي  املسيئة  اإلشارات  او 
النظر  بغض  او  اهانته  املوظف  شأن 
يعترب  عسكريا  او  مدنيا  كان  اذا  عما 
جريمة ويتم التعامل معها وفق  أحكام 
املادة 229 من قانون العقوبات والتي 
تزيد  بالحبس مدة ال  حددت عقوبتها 

عن سنتني أو  غرامة مالية«. 
الجريمة  »هذه  ان  اىل  القايض  واشار 
االرصار  سبق  حاالت  يف  وقعت  اذا 
 5 قبل  من  اذا  ارتكبت  او  والرتصد 
يحمل  املتهم  كان  اذا  او  اشخاص، 
سالحا فيه خطورة عىل حياة املوظف 
 يحق للمحكمة الحكم بضعف العقوبة 
ظرف  يف  ارتكبت  الجريمة  اعتبار  عىل 
لالخرين  تكون  رادعا  لكي  مشدد 
والحفاظ عىل مكانة وهيبة مؤسسات 

الدولة«. 
االعتداء  معدالت  ارتفاع  اسباب  وعزا 
عىل القوات االمنية اىل »جهل املواطنني 
االجرامي  السلوك  او  بسبب  بالقانون 
الظروف  بسبب  او  بعضهم  لدى 
باملتهم لكن هذا ال يمنع من  املحيطة 
 تطبيق القانون بحق اي معتد كما انه 

ال يجوز التربير بالجهل بالقانون«. 
القايض  يرى  السلوك  هذا  من  وللحد 

»اننا بحاجة اىل زيادة الوعي القانوني 
قبل  من  ووقفة  جادة  للمواطنني، 
تلك  خطورة  بشأن  لتثقيف  االعالم 
ذلك  الن  املوظفني  عىل  االعتداءات 
عليها  يعاقب  يعترب  جريمة  الفعل 
االعتداءات  تلك  أن  عن  فضال  القانون 

تمس هيبة الدولة«. 
عىل  العقوبة  من  »الغاية  ان  وتابع 
االقتصاص  هو  الخاص  الصعيد 
عىل  سلوكه  ومعاقبته  الجاني  من 
ذاته..  بالوقت  واصالحة  اإلجرامي 
اما عىل صعيد العام فان الهدف منها 
بذلك  نبعث  فأننا  الردع  العام  تحقيق 

بهذا  القيام  بان  املجتمع  اىل  رسائل 
القانون  عليه  يعاقب  جريمة  الفعل 
هذه  من  للحد  وسيلة  تكون   وبالتايل 

االفعال ومنع تكرارها يف املستقبل«. 
واكد ان »هذه الجرائم تعد من جرائم 
تنازل  وان  حتى  انه  اي  العام  الحق 
املجنى عليه عن  حقه بسبب الرتايض 
فان الحق العام يبقى قائما وتستكمل 
كافة االجراءات بحق املتهم لكون  ذلك 
الدوام  اثناء  االعتداء وقع عىل موظف 
املادة  احكام  اىل  استنادا  الرسمي 
املحاكمات  قانون  اصول  من  ثالثا 

الجزائية«. 

االعتداء على الموظف جريمة
 عقوبتها من الحبس حتى اإلعدام

نحاتو العراق يحفرون بصماتهم على ذاكرة الزمن

لنا  التنمية وغايتها … هكذا يمكن  أداة  اإلنسان 
أن نفهم األهمية التي يحظى بها القطاع الصحي 
والدور الذي يلعبه يف بناء األنسان والحفاظ عليه 
عقليا وجسديا عرب برامجه املختلفة عىل مستوى 
الفرد واملجتمع وبما يسهم بشكل مبارش يف أي 
غريه  أو  العراق  يف  املستدامة  للتنمية  برنامج 
هذا  يف  اإلستثمار  فإن  وبالتايل  العالم  بلدان  من 
القطاع الحيوي واملهم ذو أولوية قصوى وتقديم 
الخدمات الصحية يجب أن يبدأ من لحظة تكون 

الجنني يف رحم أمه وانتهاًء بمرحلة الشيخوخة.
السليم  “العقل  املعروفة  املقولة  اىل  وبالعودة 
بدنيا  الصحيح  اإلنسان  فإن  السليم”  الجسم  يف 
ونفسيا وعقليا يمتاز بأنه أقل عرضة لألمراض 
انتاجية  أكثر  فهو  وبالتايل  أطول  لفرتة  ويعيش 
وألرسته  لنفسه  أكرب  دخال  يؤمن  أن  ويستطيع 

ويساهم بشكل إيجابي يف عملية التنمية.
هناك خلط مستمر بني مفهومي الصحة والطب 
طويلة  سنني  مدى  عىل  وتولد  الطبابة(  )أو 
الذي  الوقت  يف  صنوان  بأنهما  راسخ  إعتقاد 
وآليات  األهداف  يف  اآلخر  عن  أحدهما  يختلف 
العمل وإن كان أحدهما يكمل اآلخر … فالصحة 
صحي  مجتمع  خلق  اىل  تهدف  متشابكة  عملية 
عرب مجموعة متنوعة من الفعاليات التي ترتكز 
الصحية  الرعاية  خدمات  عىل  أسايس  بشكل 
 … العالج  من  خري  الوقاية  مبدأ  وتعتمد  األولية 
ترتكز  فردية  عملية  التطبيب  أو  الطب  بينما 
فقط  وتبدأ  واملريض  الطبيب  بني  العالقة  عىل 
حينما يتعرض األنسان اىل وعكة صحية آنية أو 
واحدة  ملرة  الطبيب  مراجعة  اىل  ويحتاج  مزمنة 
التشخيص  عىل  للحصول  مستمر  بشكل  أو 
الصحيح والعالج املناسب وبما يعيد اليه صحته 
مبدأ  تحقيق  كلفة  فأن  تقدم،  ما  اىل  أضافة   …
الصحة  منظمة  رفعته  الذي  للجميع  الصحة 
أقل بكثري من كلفة  العاملية قبل سنوات طويلة 
عالج األفراد يف مجتمع غري صحي بسبب الخلل 
الحاجة  وجدت  هنا  الهدف.من  هذا  تحقيق  يف 
“وغري  حكومية  مؤسسات”،  “أو  مؤسسة  اىل 
واألرشاف  والتنفيذ  التخطيط  تتوىل  حكومية”، 

واملراقبة والتقييم املستمر عىل مجموعة الخطط 
منها  الوقائية  املختلفة،  والفعاليات  والربامج 
األولية  الصحية  الرعاية  خدمات  عرب  والعالجية 
والثانوية والتخصصية ضمن منظومة متكاملة 
يطلق عليها النظام الصحي.تتوىل وزارة سيادية 
هي وزارة الصحة )وليست وزارة الطبابة( العمل 
لتحقيق األهداف املحددة دستوريا وقانونيا وهذا 
تساهم  واضح،  الصحي  نظام  وجود  يتطلب 
الخاص  كالقطاع  املعنية  األطراف  جميع  فيه 
أفراد  املدني وكافة  املجتمع  واملشرتك ومنظمات 
املجتمع بإعتباره املعني األسايس يف الحصول عىل 
خدمات صحية ذات جودة عالية أضافة اىل أهمية 
وجود التزام دويل حقيقي وعىل كافة املستويات 
واللوجستي  الفني  الدعم  أشكال  كافة  لتقديم 
املختلفة  الدولية  املنظمات  مع  وبالتعاون  واملايل 
ومنظمة   )WHO( العاملية  الصحة  كمنظمة 
وصندوق   )UNICEF( للطفولة  املتحدة  األمم 
من  وغريها   )UNFPA( للسكان  املتحدة  األمم 
املنظمات األممية واملانحة.لقد عانى العراق عىل 
مستمر  تراجع  من  املاضية  األربعة  العقود  مدى 
يف الوضع الصحي وكان للخلل الكبري الذي أصاب 
نظامنا الصحي املعتمد منذ منتصف القرن املايض 
بسبب الحروب التي أقحم نفسه فيها والحصار 
اإلقتصادي الذي أستمر ألكثر من اثني عرش عاما، 
أضافة اىل اإلحتالل األمريكي للعراق يف عام 2003 
وعدم اإلستقرار السيايس والفساد اإلداري واملايل 
الخدمات  مستوى  يف  كبري  تدهور  اىل  أدى  مما 
السياسية  اإلرادة  الصحية والطبية يف ظل غياب 
القطاع  بهذا  للنهوض  اإلسرتاتيجية  والرؤية 
الشاملة. التنمية  املهم والحيوي ضمن منظومة 

صحي  نظام  أو  منظومة  وجود  فإن  ولذلك، 
متكامل واضح املعالم متطور وكفوء يمتلك رؤية 
ووفقا  املناسبة  األدوات  عىل  ويتوفر  مستقبلية 
لإلمكانيات املتاحة قادر عىل أيجاد آليات تنفيذية 
حديثة تعتمد خططا وبرامج قصرية ومتوسطة 
وصوال  دقيقة  مؤرشات  عىل  بناًء  املدى  وطويلة 
لتحقيق األهداف املنشودة ضمن مرشوع التنمية 

املستدامة للدولة.

تذيلت بغداد مجددًا الئحة المدن األسوأ من حيث الظروف الخدمية والمعيشية في العالم، أذ أحتلت بغداد 
المركز األخير بحسب الدراسة السنوية لألماكن األفضل للعيش والتي تعدها مجموعة »ميرسير« لالستشارات 

بين 223 مدينة شملتها الدراسة، وذلك للمرة الثانية بعد دراسة سابقة أجريت قبل اعوام سابقة.

التأمين الصحي 
و التنمية المستدامة
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منطق�ة  س�كنة  م�ن  مواطن�ون  ش�كا 
امل�راق القدي�م يف الب�رة م�ن انعدام 
الخدم�ات املتمثلة بتعبيد الش�وارع ومد 
أنابيب املجاري منذ سنوات طويلة حسب 

قولهم.
وناش�د ع�دد منه�م, الحكوم�ة املحلي�ة 
والجه�ات املعني�ة بااللتف�ات ملنطقتهم 
وش�مولهم بم�روع متكام�ل  منوهني 
أنهم قدم�وا طلبا لألخرية لكن دون تلقي 

استجابة.
وأضافوا أن امتالء الشوارع بمياه املجاري 
واألمطار يس�بب له�م معاناة مس�تمرة 
مطالب�ني  الش�تاء،  بموس�م  خصوص�ا 
بإيجاد حل�ول مؤقتة وبس�يطة عىل اقل 

تقدير رغم أنها التفي بالغرض.

الس�يدية  منطق�ة  تعان�ي 
ش�ارع  او  املرك�ز  ش�ارع 
الخلف�اء س�ابقا م�ن غل�ق 
تعس�في ملنف�ذه املط�ل عىل 
الرسي�ع واضاف�ة اىل تراك�م 
الكونكريتية  والكت�ل  االزبال 
الت�ي عن عمد وم�ن دون اي 
مس�وغ قام�ت ق�وات امنية 
بغلقة مفتعل�ة ازمة للدخول 
من ش�ارع الخيزران .. علما 
ان الش�ارع املذك�ور ال يق�ل 

اهمية عن الخيزران ويوازيه 
من الناحية التجارية واتساع 
شوارعة واالهمال .. علما ان 
امت�داد الش�ارع ع�ىل رسيع 
فتح�ة ونص�ب  ت�م  ال�دورة 
س�يطرة عند مدخل�ة ، اال ان 
املدخ�ل املقصود م�ن ناحية 
رسي�ع الس�يدية الضباط تم 
اغالقة من دون اي تربير بعد 
فتح�ه لف�رة اي�ام محدودة 
.. وتدعي البلدي�ة انا ال تملك 

اي جه�د لتأهيل املدخل املهم 
الذي يس�هم يف تخفيف عناء 
الدخول من سيطرة الخيزران 
.. كل ما يحتاج همة صادقة 
بس�يطة  تنظي�ف  وحمل�ة 
وعنري�ن امني�ني يف مدخل 
الشارع اسوة بالشوارع التي 
ه�ي اق�ل اهمي�ة من�ه .. لذا 
نتمنى االستجابة اىل املطلب .

   * عمار صباح شاكر

تلوث بيئي بين البيوت

سكنة المشراق القديم في البصرة يشكون انعدام الخدمات

أق�ام أح�د املواطن�ني م�ن الديواني�ة 
دع�وى قضائية ض�د وزي�ر التجارة 
عالء أحمد الجبوري بتهمة »تقصريه 
بتوفري مف�ردات البطاق�ة التموينية 
وتجهيزها«.وق�ال املواطن املش�تكي 
عيل عبد الله بطلب الدعوى القضائية 
تلقينا نس�خة منه انه يطالب مجلس 
القض�اء األع�ىل باتخ�اذ اإلج�راءات 

أداء  يف  املقري�ن  بح�ق  القانوني�ة 
م�ن   30 امل�ادة  حس�ب  واجباته�م 
الدس�تور العراق�ي حي�ث تنص هذه 
امل�ادة، ع�ىل أن تتكفل الدول�ة للفرد 
واألرسة الضمان االجتماعي والصحي 

واملقومات األساسية للعيش.
وأضاف أن الدع�وى القضائية قدمت 

يف محكمة استئناف القادسية.

نلتمس فتح الش�ارع االخر الذي هو 
مدخل ومخرج حي الفروسيه محله 

٦٧٩  بجانب السيطره...
خاصه ان�ه الش�ارع الوحي�د املبلط 
الذي يدخل إىل منطقتنا حيث صدرت 
موافق�ات الخدم�ات لها منذ أش�هر 
وهي خدم�ة املج�اري والتبليط ولم 
يتخذ اي اجراء او خطوه بخصوصها

ونحن يف فصل الش�تاء. ياريت تكون 
بخص�وص  كريم�ه  التفات�ه  لك�م 
ج�دا  مت�ررون  ألنن�ا  منطقتن�ا 
م�ن بق�اء املنطق�ه ب�دون مج�اري 
وتبليط. ونسأل الله التيسري بعملكم 

والتوفيق.

                        * عيل وهاب

ياناس يرحمك�م الله ..انتبهوا عىل عمليات 
الفس�اد  يف  بلدي�ة الش�علة .. والله مابقى 
شارع وزقاق سالك  كلها محطمه ودمرتنا 
الحف�ر واملطب�ات والتخس�فات والنفايات 
اصبح�ت  كل ك�وم بحجم الطم�ر الصحي 
لالمان�ه. و ل�م ن�رى املدي�ر الع�ام يتجول 
بش�وارع الش�علة الداخلي�ه ليأت�ي ويتعب 
نفس�ه يف اح�د  االي�ام ويتجول ب�ني االزقه 
ويرى بعين�ه واليعتمد ع�ىل املتابعة والعىل 

رؤوساء االقسام والعىل الوعي البلدي..

وال احد يلتفت للش�كاوي والغريب ان ٩0% 
م�ن موظف�ي البلديه يس�كنون بالش�علة 
املنتهي�ة  الش�وارع  ه�ذه  ع�ىل  ويم�رون 
الصالحي�ة من�ذ ثمانين�ات الق�رن املايض 
ويمرون ع�ىل النفايات املتكدس�ة امام كل 
ف�رع وزقاق..عجي�ب والل�ه عجي�ب .. ثم 
ه�ذا املدير واب�و املتابع�ه واملعاونني عندما 
يذهبون للتجوال ملتن�زه الزوراء ويصعدون 
اىل ال�ربج وينظ�روا للش�عله .. ل�و نايمني 
ويحلمون..والل�ه عيب وخزي وعار عىل كل 

مس�ؤول يقر بعمل�ه وهو ياخ�ذ رواتب 
ومخصص�ات منص�ب وخط�وره م�ن غري 
الكومش�نات..يا ناس اتق�وا الله يف عملكم 
فانكم س�تعرضون  للحس�اب ام�ام الله..
كونوا احرار يف دنياكم..يعني فقط تسعون 
للغرام�ات البنائيه وتبت�زون الناس املاليني 
عىل اس�اس رسوم نظافه وتبليط ومجاري 
ورصيف....ب�س هي املش�كله لي�س بكم. 

وانما بالناس الساكته عن الحق.

        * سكان منطقة الشعلة 

الس�الم عليك�م و رحمة الله و بركاته ...  قام احد املواطن�ني بنصب مولدات كهربائية 
عدد 2 يف الش�ارع الذي نس�كن فيه ولم يضع اي اعتبار للناس  ... الدخان االسود مالء 
صدورن�ا والص�وت القاتل وقام بوضع خ�زان كبري مملوء بمادة الكاز وال س�امح الله 
حدث حريق فس�وف يح�دث انفجار يف الش�ارع وذهبن�ا اليه وتكلمنا مع�ه لكن دون 
ج�دوى ويقول ان املول�دات امام منزيل وجاءت فرقه من امانة بغداد قس�م التجاوزات 
لكنه�م اكتف�وا بالحديث معه ولم يس�تطيعوا ان يفعلو يشء )اتفقوا( وتوجد س�احة 
فارغه بالقرب منا لوضع املولدات لكنه لم يقبل بالتفاهم ولقد ناشدت جميع املسؤلني 
ولم يفعلو ش�ئ )اس�م صاحب املولدات ابو محمد م٦1٩ ز4 دار 21 منطقة الوش�اش 

الجديده( وقد قام بغلق الشارع.                                    * صالح احمد الجبوري

اىل امان�ة بغ�داد نحن اه�ايل منطق�ة الثعالبة 
محلة ٣٦٧ ومحل�ة ٣٦٩ نعاني من عدم وجود 
انابي�ب ال�رف الصحي ) املج�اري ( علما تم 
اس�تحصال مبالغ الخدمات من قبل الحكومة 
مس�بقا لتقدي�م الخدم�ات اما ان يت�م تقديم 
الخدم�ات للمحلتني املذك�ورة او ارجاع املبالغ 
املس�تقطعة منك�م الين�ا لك�ي نخدم انفس�نا 

بأنفسنا.
                                * سيف هيثم

محل�ة 702 زق�اق 17.. بلدية الغدي�ر... حفرة 
كب�رة.. وتخس�فات يف بداية الش�ارع.. جنب 
العم�ارات..... اكث�ر من 9 اش�هر ونحن نقدم 
الشكاوى وال مجيب من بلدية الغدير الفاشلة..

         * ابو محمد عيل حسني

السالم عليكم 
اىل  السيد امني بغداد 
نرجو ايصال صوتي..

الكريع�ات/   نح�ن س�كان منطق�ة 
الزراع�ي ف�رع العي�اده الش�عبيه تم 
اكس�اء الش�ارع الرئي�ي وع�ى هذا 
العمل الجميل بارك الله فيكم وجزاكم 
كل خ�ر .. ولك�ن ومع قدوم  الش�تاء 
نعان�ي م�ن ع�دم اكس�اء  الش�وارع 
الفرعية التي يكون عرض الشارع من 
٥م�رت اىل ٢ مرت فنرج�و التكرم بزيارة 
الزراعي والتوجيه  الكريع�ات  منطقة 
باالكساء يف مادة الزفت وعمل مجاري 
تري�ف  ملي�اه االمطار ولك�م جزيل 

الشكر والتقدير واالحرتام.
                 * رعد الجبوري

شكوى من مواطن ضد وزير التجارةمبالغ الخدمات

بع�ض  واجهته�م  الجامع�ات  طلب�ة  بع�ض 
املش�اكل أثناء اداء أمتحان�ات الدور الثاني ادت  
اىل رس�وبهم يف األمتحانات.!!الرس�وب حص�ل 
بس�بب انقط�اع األنرنيت والكهرب�اء مما ادى 
اىل اخفاقه�م يف تحمي�ل األجاب�ات وتس�ليمها 
بالوق�ت املطلوب ..نحُن بكونن�ا صوت الطالب 
ونمثل الطلبة ونطالب بحقوقهم نناشد الوزارة 
والجهات املختصة يف هيأة الرأي وما اىل ذلك من 
املختصني ان يعطوا دور ثالث لطلبة الجامعات 
لك�ي يتس�اوى الجميع يف ه�ذا الع�ام الدرايس 
االس�تثنائي لذل�ك نطال�ب م�ن وزي�ر التعليم 
الع�ايل ان ُيعط�ي دور ثال�ث لطلب�ة الجامعات 
بس�بب الحاالت التي حصلت وادت اىل رسوبهم 
ونحُن نعلم ان امكاني�ات األنرنيت يف العراق ال 
تسمح بأن تكون الدراسة إلكرونية .!!!! فكيف 
للطالب ان ُيرس�ب وتضيع عليه فرصة النجاح 
بس�بب األنرنيت نرجوا التفض�ل باملوافقة عىل 
اعط�اء ال�دور الثال�ث لطلبة الجامع�ات ولكم 

جزيل الشكر
                                               *  صوت_الطالب

                        

مناشدة الى وزير التعليم العالي

شكوى 

معاناة منطقة السيدية

الس�الم عليكم سمعنا اكو تخصيصات المانه بغداد لتطوير بغداد 
نتمنى من الس�يد امني بغداد االيعاز اىل دائرة املش�اريع بالتنسيق 
م�ع بلدية املنص�ور لتبلي�ط االزق�ه او ترقيعها ملحل�ه ٦4٩زقاق 
٩و34وكامل املحله طبعا هذا اخر وعد نطتنا اياه امانة بغداد بعد 

سنووووووات طويله من املتابعه الرجاء االزقه بحاله يرثى لها
تحي�ة طيبة.. تم اس�تالم الش�كوى وتم رفعه�ا اىل بلدية املنصور 

الجراء الالزم من قبلهم. ..مع التقدير..

                                                  * نهى ثابت

مطالبة بتبليط او ترقيع 

وتستمر مهزلة النقابات يف التخيل 
ع�ن مس�ؤوليتها يف توف�ري فرص 

تعني لخريجي طب األسنان 
مهزل�ة جدي�دة م�ن نقاب�ة ط�ب 
لطم�وح  وتحطي�م  األس�نان 
ومس�تقبل الطالب الحاصلني عىل 

معدالت عالية 
بعد الگل واملل وس�هر الليايل ودفع 
األقس�اط البالغ رقمها  يف الكليات 
والجامع�ات األهلي�ة عرة مالين 
تص�در نقاب�ة طب األس�نان بيان 
جدي�د لتقلي�ل اع�داد املقبولني يف 

طب األسنان 
ُمحذرين اهاليهم من غرق ابنائهم 
يف سوق البطالة وال ضمان لوجود 

التعني لطلبة املجموعة الطبية 
هل من رادع لهذه التريحات.!!! 

اين التعليم العايل عنا البيانات التي 
ُتن�ر م�راًر  وتك�راراً  اي�ن وزارة 

الصحة .!!!! 
مستقبل الطلبة يف ضياع....

مناشدة
تحيه طيبة.. 

 اىل امانه بغداد 
نحن من س�كنه منطقه بغداد / الحريه.. املنطقه شوارعها ضيقه جدا و 
توجد فيها مولد داخل الفرع ال نس�تطيع فتح ال باب و ال ش�باك مناشدة 
اىل من يهمه االمر  برفع تلك املولدة .. فقد تعبنا والله عندنا امراض ربو.. 
البيوت كلها دهن الله يحفظكم دائما نشتكي ونفس يش ماكو اي نتيجه 
للش�كاوي .. املنطقه محله 424زقاق 3٧ نرجو النظر بجديه لهذا املساله 

واتخاذ مايلزم ولكم فائق االحرام والتقدير.
                                                                * يارا سليم

ابتزاز المواطنين في رسوم النظافة و التبليط و المجاري 

و تستمر المهزلة

حذرت مديرية مرور محافظة البرة مرتادي طريق املرور الرسيع 
م�ن مخاطر انهيار ج�زء من الطريق قرب االس�تدارة باتجاه مطار 
الب�رة ال�دويل واحتمالية اتس�اع االنهيار يف حال هط�ول األمطار 

حسب توقعات األرصاد الجوية.
وق�ال بيان للدائ�رة تلقينا   نس�خة منه إن الدائ�رة وجهت عدد من 
الضباط باتخاذ اإلجراءات الوقائية واإلرشادية لتنبيه سواق املركبات 
للحفاظ عىل حياتهم وممتلكاتهم لحني قيام الجهات املعنية باتخاذ 

اإلجراءات الالزمة داعيا الجميع إىل االنتباه خالل هذه الفرة.
هذا وقد دعا مواطنون يف محافظة البرة الجهات املعنية إىل إجراء 
صيان�ة عاجلة لطريق االس�تدارة امل�ؤدي ملطار الب�رة الدويل بعد 
ح�دوث انهيارات أرضية فيه تس�ببت بحصول حف�رة كبرية فيه ما 

يشكل خطورة عىل سالكي الطريق.

تحذير

ان�ا اش�تغل أج�ور يف أمانة بغ�داد دائرة بلدي�ة الصدر 2 
قس�م الزراعه .. نحن أصحاب عوائل ونطلب من جنابكم 
الكري�م أن تجعلوا أجورنا عىل األقل »3٥0«الف بدل 200 

الف نرجو منكم ان توصلوا صوتنا.

                       * سيد حسني الزاميل

الى من يهمه االمر

ل�م يتم اتخاذ اي اجراء من دائرة بلدية الدورة 
بش�ان البيوت املتجاوزة ع�ىل الرصيف املطلة 
ع�ىل الش�ارع الخدم�ي مقابل رسي�ع الدورة 
محل�ة 828 كف�اءات الصح�ة ق�رب الج�رس 
الرسي�ع مما يس�بب كثرة الحوادث بسس�ب 
انع�دام الرؤي�ا لتج�اوز البي�وت ع�ىل محرم 
الش�ارع... وه�ذه الش�كوى تك�ررت ب�دون 

استجابة من قبل بلدية الدورة

                               * سمري قاسم

محلة ٦08 زقاق 2 ش�ارع املركز مقابل بدالة 
املأمون ميلء   بالطسات و الحفر.

                            * عيل الخفاجي

تجاوز على االرصفة

التماس

مطبات وحفر

مناشدة من اهايل محله ٧34 - زقاق ٥٥ الدار 1٧ دائرة بلدية الغدير تعاني محلتنا من انسداد وطفح 
مياة املجاري منذ فرة ليس�ت بالفصرية مما تس�بب اىل دخول املياة االس�نه اىل اغلب املنازل مع تم 
مراجعه دأئرة املجاري التابعة اىل بلدية الغدير وتحر عجالت االمانه الكثر لكن لم تتم املعالجة لحد 

االن الرجاء معالجة ولكم كل التقدير.

                                                                    * ابو مصطفى الدراجي

الس�ال م عليكم يوجد انس�داد وطفح للمجاري يف اامديريه العامه للتعليم املهني املوقع ش�ارع 
املغرب فرع مستشفئ الخيال حيث تم مفاتحه البلديه ولكن بدون استجابه.

                                                                                      * ش�وان املندالوي

طفح المجاري

نح�ن لفيف م�ن املواطن�ني من س�كنة منطقة ال�دورة محل�ه 82٦ زق�اق 1٥ لقد 
اش�تكينا م�رات عديده ع�ىل الطري�ق الفرعي الذي يربط الش�ارع الرئي�ي للزقاق 
بالش�ارع الخدمي مجاور بريد وبدال�ة الدورة حيث اىل هذه اللحظ�ه الطريق مغلق 
بس�بب الهيكل�ني الذين بناءهما الش�خص املتج�اوز بالرغم من الش�كاوي الكثرية 
م�ن اهل الزق�اق فكلم�ا ج�اءت البلديه هدمت ج�زء بس�يط وترك�ت الباقي دون 
ازال�ة واالن مغل�ق بباب حدي�دي كبري من جهة الش�ارع الخدم�ي وخلفه االنقاض 
والنفاي�ات لذل�ك نرج�وا منك�م ازال�ة التج�اوز نهائي�ا وفت�ح الطري�ق للمواطنني 
ونتمن�ى منك�م خط�وات حقيقيه ملموس�ه الزال�ة التج�اوز كليا ونحن ش�اكرين 
تعاونك�م معنا الزالة هذه العش�وائيات وفت�ح معظم الطرق يف منطق�ه الدورة من 

اج�ل بغ�داد اجم�ل وانظ�ف.                             * اب�ن ال�دورة

انقاض

انســـداد

استغاثة
 للمرة العاشرة
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اكتش�ف علم�اء الفضاء باس�تخدام أح�دث التقنيات أن 
االنفجار النجمي الذي شوهد ألول مرة منذ 350 عاما هو 

أكرب بكثري وأبعد بكثري مما كان يعتقد سابقا.
 CK Vulpeculae وُرص�د االنفجار النجم�ي لنجم ُيدع�ى
ألول م�رة من قب�ل الراهب الفرنيس أنثيل�م فويتوريت يف 
ع�ام 1670. ويف األش�هر الت�ي أعقب�ت اكتش�افه، ازداد 

س�طوع الح�دث حت�ى 

 CK Vulpeculae كاد يضاهي ملعان نجم الشمال.وتالىش
عن األنظار بعد نحو عام، ما دفع علماء الفلك إىل االعتقاد 
بأنه كان مس�تعرا، وهو نوع م�ن االنفجار النجمي الذي 
يحدث يف األنظمة التي تحمل نجما يش�به الشمس وقزما 
أبيض.ولك�ن فريقا من علماء الفلك الدوليني باس�تخدام 
أدوات مرصد غيميني )Gemini North GNIRS( قام اآلن 

بتفكيك النظرية، مقدما نظرة جديدة عن االنفجار.
 ،)Vulpecula( وت�م رصده يف األص�ل يف كوكبة الثعل�ب
ووجد علم�اء الفلك أن االنفج�ار حدث عىل بعد 
خمس مرات من التقديرات السابقة، وأدى 

إىل اندالع طاقة تزيد بنحو 25 مرة عما كان ُيقدر س�ابقا.
واألكثر إثارة للدهش�ة أن هذا وضع ح�دث عام 1670 يف 
فئ�ة من الظواه�ر الفلكية األكثر نش�اطا.وهذه األحداث 
ساطعة للغاية بحيث ال يمكن أن تكون مستعرات عادية 
ولكنه�ا أيض�ا أضعف م�ن أن تكون مس�تعرات أعظمية 
أك�رب، وهي انفج�ارات ناجمة ع�ن موت النج�وم فائقة 

الكتلة.
وظه�رت النظري�ة الجدي�دة للضوء بعد اكتش�اف نظائر 
األلومني�وم ح�ول االنفجار.ولك�ن النظري�ة كان�ت أكثر 
تعقي�دا عندما اق�رح فريق منفصل من علم�اء الفلك يف 

ع�ام 2018 أن ح�دث 1670 نت�ج عن اصط�دام قزم بني 
وقزم أبيض.

واآلن، وجد العلماء CK Vulpeculae بعيدا ويطلق الغازات 
بعن�ف أكثر مم�ا تظهره الس�جالت الس�ابقة، برسعات 

تقارب سبعة ماليني كيلومر يف الساعة.
وقاد الفريق الجديد علماء فلك من اململكة املتحدة والهند 
ومرصد غيميني يف ماوناكي، هاواي. وحصل الفريق عىل 
 CK Vulpeculae مالحظات األش�عة تح�ت الحمراء ع�رب
واكتش�فوا اثنني من الس�دم، خصالت من الغاز النجمي، 

بالقرب من حوافه الخارجية.

علم�اء  م�ن  فري�ق  ط�ّور 
جامع�ة  م�ن  املحاصي�ل 
»كورني���ل« يف الوالي�ات 
روبوت�ات  املتح������دة 
تس�بح  الدي�دان  تش�به 
به�دف  األرض؛  تح�ت 
ع�ن  بيان�ات  جم�ع 
خصائ�ص الربة واملياه 
الرب�ة  وميكروبي���وم 
وكيفي�ة نم�و الج�ذور.
ع�ىل  امل�روع  ويرك�ز 
نبات الذرة، حيث س�يقوم 
الفري�ق بتطوي�ر روبوتات 
صغرية تش�به دي�دان األرض 
ي�راوح طوله�ا م�ن 30.5 إىل 
61 س�م، تعمل عىل تحلي�ل تربة 
األرايض الزراعي�ة، وفق�ًا للتقري�ر 
»إنس�بيكتف  ال�ذي ن�ره موق�ع 
مايندز«.ويوض�ح فري�ق البحث أن 
الهدف من تطوير ه�ذه الروبوتات 

ه�و فهم ما يحدث تحت األرض من 
أجل تحسني إنتاجية الغذاء.

يق�وم  أن  ع�ىل  الخط�ة  وترتك�ز 
الروب�وت بجم�ع البيان�ات بصورة 
مس�تمرة أس�فل ص�ف كام�ل من 

محصول الذرة.
كما توض�ح الطريقة الت�ي يتحرك 
به�ا الروب�وت ع�رب الرب�ة الكث�ري 
وانضغاطه�ا،  الرب�ة  كثاف�ة  ع�ن 
وس�يحاول الفري�ق تجربة عدد من 
أجهزة االستشعار الصغرية لقياس 

درجة الحرارة والرطوبة.
م�ن خالل جم�ع كل ه�ذه البيانات 
سيتمكن الفريق بعد ذلك من إنشاء 
نم�وذج تنب�ؤي لدم�ج الخصائص 
املحيط�ة  املوج�ودة أس�فل األرض 

باملحاصيل وفوقها.
اآلخ�ر  الركي�ز  س�يكون  كذل�ك 
للمروع ع�ىل تقيي�م كيفية تأثري 

تغري املناخ عىل النباتات.

روبوتات »ديدان« تتحرك داخل التربة لجمع بيانات المحاصيل

ق�د يكون الجن�ود يف الجيش األمريكي قادرين مس�تقباًل عىل التواص�ل مع زمالئهم 
بصمت أثناء العمليات، وذلك وفًقا لبحث جديد حول فك تشفري اإلشارات من الدماغ.
وكان الفريق قادًرا باستخدام خوارزمية عىل تحديد إشارات الدماغ التي توجه الحركة، 
أو اإلشارات ذات الصلة بالسلوك، ثم إزالة تلك اإلشارات من إشارات الدماغ األخرى – 
اإلش�ارات غري ذات الصلة بالسلوك.وقال )حميد كريم( Hamid Krim، مدير برنامج 
يف مكت�ب أبح�اث الجيش: نحن هنا ال نقيس اإلش�ارات فقط، بل يمكننا تفس�ريها.

ويري�د الباحثون أن تصل التكنولوجيا إىل نقطة يمكنها فيها تقديم نتائج مبارشة إىل 
الدماغ من أجل تغيري أفعال الجنود برسعة يف س�يناريوهات حساسة للوقت.ويمكن 
أن يش�مل ذلك إش�ارات اإلجهاد والتعب التي يصدرها الدماغ قبل أن يدرك الش�خص 
أنه متعب.ويمكن للباحثني الس�ماح للدماغ بالتواصل مع أجهزة الحاس�ب وإرس�ال 

إش�ارات إىل جنود آخرين، وقال كريم: يمكن أن يكون لديك ش�خصان يتحدثان مع 
بعضهما بعًضا دون الهمس بكلمة.وأضاف: يتحدث الشخص األول مع حاسبه، 

الذي يمكن أن يكون موجوًدا يف جيبه، ويمكن أن يكون الهاتف املحمول أو أي 
يشء آخر، ومن ثم يتحدث هذا الحاس�ب مع حاس�ب زميلك يف الفريق، ومن 

ثم يتحدث الحاس�ب مع الش�خص الثاني.ويف التج�ارب، راقب الباحثون 
يف الجامع�ات األمريكي�ة والربيطاني�ة ترصفات قرد يح�اول الوصول 

إىل الكرة من أجل فصل إش�ارات الدماغ الحركية عن األنش�طة 
األخ�رى، ويتطل�ع الباحث�ون اآلن إىل التعرف عىل إش�ارات 

أخ�رى خارج الحركة.وقال كري�م: قراءة أي يشء تريده 
ال تعن�ي أن�ك تفهم�ه، والخط�وة التالي�ة هي أن 

تكون ق�ادًرا ع�ىل فهمه، ومن ثم تقس�يمه 
إىل كلمات بحي�ث يمكنك توليفها بمعنى 

ما، وتتش�ابه هذه الطريق�ة مع كيفية 
م�ن  واألبجدي�ة  للمف�ردات  تعلم�ك 

أجل أن تكون ق�ادًرا عىل التأليف.
وتهدف األبحاث بشكل أسايس 

إىل أن يكون الحاسب يف وضع 
االتص�ال املزدوج االتجاه مع 
أن  كري�م  الدماغ.وأوض�ح 
الدماغ والحاس�ب  واجه�ة 
التي يمكن اس�تخدامها يف 

س�يناريوهات القت�ال ال 
تزال بعيدة املنال.

تقنية تجعل الجيوش قادرة 
على قراءة األفكار

كيف تحمي حسابك عبر تطبيق »واتس آب« من االحتيال؟

فيسبوك تقر بفشل اداتها االعالنية 

يح�ذر خ�رباء األم�ن الس�يرباني وعدد 
كب�ري من املؤسس�ات املالي�ة املواطنني 
م�ن عملي�ات االحتي�ال ع�رب اإلنرنت، 
وباألخص عرب تطبيق الراس�ل الفوري 
األشهر يف العالم »واتسآب«، وعىل الرغم 
من أن خرباء األمن الس�يرباني يحذرون 
املواطنني من عدم مشاركة كلمة املرور 
ملرة واحدة املعروفة باس�م »OTP« مع 
أي أش�خاص أو خدمات غ�ري موثوقة، 
إال أن بعضهم ال يزالون يقعون فريسة 
يف حيل يمارس�ها املتس�للون، والتي قد 
ت�ؤدي إىل فق�دان األش�خاص أمواله�م 

وحساباتهم البنكية بصورة كاملة.
ووفق�ا مل�ا ذكره موق�ع » س�بوتنيك«، 
يش�ري تقرير يف موقع »تايمز نيوز ناو« 
إىل أن عملي�ات االحتي�ال تل�ك تنش�ط 
مؤخ�را بص�ورة كب�رية ع�ىل منص�ة 

»واتسآب«.
ويمكن أن يؤدي الوقوع يف فخ الهاكرز 

نق�ودك  فق�دان  إىل  »واتس�آب«  ع�ىل 
وحساباتك البنكية وبياناتك الشخصية 
وربم�ا  والرسي�ة،  الخاص�ة  وص�ورك 
فقدان حس�ابك بص�ورة كامل�ة، ليبدأ 
املتس�للون يف ممارس�ة نف�س اللعب�ة 
ع�ىل أصدقائ�ك ومعارف�ك، متنك�را يف 

شخصيتك. 

ولك�ن تطبيق »واتس�آب« يطالب دوما 
املس�تخدمني بتمكني خاصية »التحقق 
من خطوتني« من العمل عىل حس�ابك، 
حت�ى تؤمنك م�ن الوق�وع فريس�ة يف 

عمليات االحتيال تلك.
ويمك�ن تفعي�ل خاصي�ة التحقق عىل 

خطوت�ني ع�رب واتس�آب ع�ن 

طريق اتباع الخطوات التالية:
- افتح إعدادات واتسآب.

-انق�ر ف�وق خيار حس�اب، ث�م خيار 
التحقق عىل خطوتني.

-  فّع�ل خيار التحقق عىل خطوتني من 
العمل عىل حسابك عرب واتسآب.

- ادخل رقم تعريفك الش�خيص املكون 
من 6 أرقام من اختيارك، وقم بتأكيده.

- ادخ�ل عنوان الربي�د اإللكروني الذي 
يمكن�ك الوص�ول إليه أو انق�ر تخطي 
إذا كن�ت ال تري�د إضاف�ة عن�وان بريد 

إلكروني.
- اضغط عىل الت�ايل، وتأكيد من عنوان 
الربي�د اإللكرون�ي وانق�ر ع�ىل خي�ار 

حفظ أو تم.

منص�ة  اعرف�ت   »Conversion Lift«
فيس�بوك بإخفاق أداتها اإلعالنية املسماة 
Conversion Lift، ويب�دو أن تصحيح هذا 
املش�كلة قد يك�ون مكلًفا للرك�ة، وذلك 
لع�دة أس�باب لي�س أقله�ا أنه ق�د يؤثر يف 

سمعتها بشأن اإلبالغ الذاتي.
وتشري التقارير إىل وجود خطأ يف التعليمات 
الربمجي�ة ألداة Conversion Lift املجانية 
من فيس�بوك، بحيث أثر هذا الخطأ يف عدة 
آالف م�ن املعلنني.ومل�دة ع�ام تقريًبا، كان 
املعلن�ون الذي�ن يس�تخدمون أح�دث أداة 
إعالنية من فيسبوك يتلقون عن غري قصد 

بيانات خطأ.
وأدى اكتش�اف الخل�ل إىل تقديم فيس�بوك 
بمالي�ني  املعلن�ني  لبع�ض  اعتم�ادات 
الدوالرات، وذلك للتعويض عن س�وء تقدير 

ع�دد املبيعات املس�تمدة من م�رات ظهور 
اإلعالن.

 Conversion ويس�تخدم املعلنون دراسات
Lift لقياس زيادة إعالناتهم عرب فيس�بوك 
ع�رب  إنفاقه�م  بش�أن  ق�رارات  واتخ�اذ 

فيسبوك.
ويختلف مس�توى التعويض ال�ذي تقدمه 
فيس�بوك اعتماًدا عىل إنفاق املعلن، ويعني 
الخطأ يف بعض الحاالت حصول املعلن عىل 
تعويض بقيم�ة تبلغ ع�رات املاليني من 
الدوالرات.ولم يتم إصالح مشكلة األداة ملدة 
تصل إىل 12 ش�هرًا، مع اس�تمرار املشكلة 
بني ش�هري أغس�طس 2019 وأغس�طس 
س�ريت  وول  صحيف�ة  2020.وتق�ول 
جورنال: إن فيس�بوك أخ�ربت املعلنني هذا 
الش�هر ع�ن املش�كلة التقنية يف حس�ابها 

الحم�الت  لفعالي�ة 
اإلعالني�ة، مم�ا أدى 

البيان�ات  تحري�ف  إىل 
املعلنون  التي يس�تخدمها 

اإلنفاق  مق�دار  لتحديد 
عرب منصتها.

بشكل  املش�كلة  وتؤثر 
خ�اص يف فئ�ات معينة، 

البي�ع بالتجزئ�ة، حي�ث زاد  مث�ل 
املس�وقون هذا الع�ام اإلنفاق عرب 
فيسبوك بنسبة بني 5 و 10 يف املئة 

خالل املراحل املبكرة من الوباء.
وأش�ارت املصادر إىل أن املش�كلة تؤثر يف 

معلني وس�ائل اإلعالم ومنافيس فيسبوك، 
حيث يمك�ن أن تؤث�ر األداة يف املكان الذي 

يختار املسوقون إنفاق امليزانية فيه.

وج�د علم�اء أن الغالف الجوي املبك�ر لكوكبنا 
كان س�اما مث�ل كوك�ب الزهرة الح�ايل، حيث 
ترسب�ت الغازات م�ن محي�ط الصه�ارة أثناء 
تطور األرض.وم�ن املحتمل أن جس�ما بحجم 
املري�خ اصطدم ب�األرض الفتي�ة يف تأثري أطلق 
طاق�ة كافية إلذابة الوش�اح الكام�ل للكوكب 
املبك�ر - الطبقة بني الل�ب والقرة - وتحويله 

إىل صهارة.
وجرّد هذا الحدث الضخم معظم الغالف الجوي 
لألرض يف ذلك الوقت، ليحل محله ثاني أكس�يد 
الكربون مع القليل من النيروجني - يش�به إىل 
حد كبري تكوي�ن الغالف الجوي لكوكب الزهرة 

اليوم، ومشابه للمريخ.
وج�اءت هذه النتائج من دراس�ة أجراها باولو 

س�ويس، وفريقه يف ETH Zurich يف س�ويرسا، 
وال�ذي بحثت ورقت�ه البحثية، الت�ي ُنرت يف 
Science Advances ي�وم األربع�اء، يف »محيط 
الش�بيه  الج�وي  وغالفه�ا  األرض  صه�ارة 

بالزهرة املبكر«.ولفه�م الغالف الجوي لألرض 
يف وق�ت مبك�ر، رشع الفري�ق يف إعادة إنش�اء 
هذه الظروف عن طري�ق تعويم قطعة صغرية 
م�ن الصخور ف�وق نفاثة غازية، ث�م صهرها 

باستخدام ليزر 1900 درجة مئوية.
وقال س�ويس ل��New Scientist: »هذا الرخام 
الصغ�ري الذائب الذي يطفو ع�ىل حرارة 2000 
درجة ه�و نوع من األرض املصغ�رة يف حالتها 
يف  مختلف�ة  غ�ازات  املنصهرة«.وباس�تخدام 
الطائرة لتعليق قطع�ة من الصخور املنصهرة، 
أعاد الباحثون تكوي�ن ظروف جوية متفاوتة، 
ما س�مح لهم بمعرفة أي منها يتوافق بش�كل 
وثي�ق مع عينات من وش�اح األرض والس�جل 

الجيولوجي.

باحثون: الغالف الجوي لألرض كان ُسّميا مثل كوكب الزهرة

8K يمكنهم اآلن بث يوتيوب بدقة Android TV روسيا وكازاخستان تتعاونان لتطوير مجمع لصواريخ الفضاءمالكو
أعلن�ت مصادر يف مج�ال الصناعة الفضائية الروس�ية 
أن روسيا مس�تمرة يف التعاون مع كازاخستان لتطوير 
مروع مجمع خ�اص بصواريخ الفض�اء.ويف مقابلة 
صحفي�ة قال مدي�ر رشك�ة »يايترييك« املس�ؤولة عن 
تطوير املروع، ك�وات موس�تافينوف: »من املفرض 
أن يتم وضع التصميم املبدئي ملروع املجمع املش�رك 
الخ�اص بالصواري�خ الفضائي�ة بحلول اي�ار 2021«. 

اإلرشاف  »لجن�ة  أن  ع�ىل وأض�اف 
ع�رات  تض�م  امل�روع 
كازاخس�تان  املختصني من 
كوسموس  روس  ومؤسسة 

الفضائي�ة الروس�ية، ه�ؤالء 
بمعاين�ة  قام�وا  األش�خاص 

موق�ع املروع وتفق�دوا منصة 
بإط�الق  الخاص�ة   Zenit-M

الفني�ة  الحال�ة  وقيم�وا  الصواري�خ، 
للمبان�ي املوجودة بالق�رب منها، وأعدوا 

اقراح�ات لتحديث ه�ذه األبني�ة والروط 
الفنية ملنشآت الروع املذكور«.وكانت روسيا 

وكازاخس�تان قد اتفقتا عىل مروع » يايترييك« 
منذ العام 2004، وأدخلتا تعديالت عىل بنود االتقاقية 

املش�ركة للم�روع ع�ام 2018، ويه�دف امل�روع 
املذكور إىل استحداث مجمع لصواريخ الفضاء يف قاعدة 
»بايكون�ور الفضائية بكازاخس�تان حيث من املفرض 

أن تتوىل األخرية شؤون تطوير البنية التحتية واملنشآت 
الخاص�ة باملروع، وتتوىل روس�يا م�ن جانبها تطوير 
صواري�خ Soyuz-5 و Soyuz-6 التي س�تطلق من هذا 
املجم�ع، والتي من املفرض أن يطلق أول صاروخ منها 
عام 2023. وتجدر اإلشارة إىل أن رئيس مؤسسة »روس 
كوس�موس« الروس�ية، دميري روغوزين، قد وقع مع 
وزي�ر التطوي�ر الرقم�ي واالبت�كار وصناع�ة الطريان 
الكازاخس�تاني، بغدات موسني، يف نهاية أكتوبر الفائت 
بروتوك�وال خاصا إلدخ�ال تعديالت عىل 
التعاون املش�رك بني  اتفاقي�ة 
بلديهم�ا لتطوير مروع 
»يايتريي�ك«  مجم�ع 

ااملذكور.

سامس�ونغ  رشك�ة  ق�ررت 
س�وق  يف  املنافس�ة  إىل  الع�ودة 
الحواسب املحمولة، وأعلنت عن 
كمبيوتري�ن جديدي�ن من طراز 
بمواصف�ات   Chromebook

مميزة.
وتبعا للخرباء يف سامسونغ فإن 
و  4  Chromebook حاس�بي 
Plus 4 Chromebook يتمتعان 
بتقني�ات عملية تجع�ل منهما 
من بني أكثر الحواسب منافسة 

وموثوقية يف الوقت الحايل.
ويضم�ن األداء الجي�د لهذي�ن 
الجهازي�ن معالج�ات من نوع 
 ،Intel Celeron N4000
 4 عش�وائي  وص�ول  وذواك�ر 
م�ن  غيغاباي�ت 

ن�وع LPDDR4 يمك�ن زيادة س�عتيهما، 
تدع�م   ChromeOS تش�غيل  وأنظم�ة 
الوص�ول إىل خدم�ات وتطبيق�ات غوغل 

وتطبيقات أنظمة أندرويد.
ويأت�ي حاس�ب Chromebook 4 بهي�كل 
ممي�ز مصن�وع م�ن البالس�تيك املق�اوم 
فق�ط،  كل�غ   1.18 وزن�ه  للصدم�ات، 
وس�ماكته 16.7 مل�م، أما الشاش�ة فيه 
وذاك�رة  بوص�ة،   11.6 بمق�اس  فأت�ت 
التخزي�ن الداخلية 32 غيغاباي�ت، ويبلغ 
س�عره يف اململكة املتحدة نحو 230 جنيها 

إسرلينيا.
أم�ا حاس�ب Plus 4 Chromebook فأتى 
بهيكل أكرب مصنوع من البالس�تيك أيضا، 
يزن 1.6 كلغ، وسماكته 16.5 ملم، مجهز 
بشاش�ة بمق�اس 15.6 بوص�ة، وذواكر 
تخزين داخلية 32 و64 غيغابايت، ومنافذ 
USB-C، وتقني�ات للتعامل مع مس�اعد 

غوغل الصوتي.

سامسونغ تعود لسوق الحواسب المحمولة

انفجار نجمي غريب يحير علماء الفلك منذ 350 عاما

 Android أصب�ح تطبيق يوتيوب ملنصة
TV – اإلص�دار 2.12.08 – يوف�ر دعًما 
للب�ث بدق�ة 8K ع�رب أجه�زة التلف�از 
العاملة بنظ�ام أندرويد 10 واإلصدارات 

األحدث.
ويق�دم العدي�د م�ن صن�اع املحتوى يف 
الوق�ت الح�ايل محت�وى بدق�ة 8K عرب 
منصة يوتيوب، لكن معظم املش�اهدين 
عرب املنصة ال يمكنهم الوصول إىل جهاز 

داعم لبث املحتوى بهذه الدقة.
كما أن القلة ممن لديهم تلفزيون داعم 
لدقة 8K ال يمكنهم بث مقاطع الفيديو 
به�ذه الدقة ألن تطبي�ق يوتيوب ملنصة  

.8K ال يدعم البث بدقة Android TV
لك�ن من املق�رر أن يتغ�ري ه�ذا قريًبا، 
حي�ث إن آخر تحدي�ث لتطبيق يوتيوب 
ملنصة Android TV يوفر دعًما محدوًدا 

.8K للبث بدقة
ويوضح سجل التغيري أن التحديث يوفر 
دعًم�ا للبث بدقة 8K لع�دد محدود من 
األجهزة، لكنه ال يحدد بالضبط النماذج 

املدعومة يف الوقت الحايل.
لدي�ك جه�از مدع�وم،  كان  ويف ح�ال 

يف   8K لدق�ة  جدي�ًدا  إع�داًدا  فس�رى 
مقاط�ع  يف  الفيدي�و  ج�ودة  خي�ارات 

الفيديو املدعومة.
وإىل جان�ب الدع�م املح�دود للبث بدقة 
8K، فإن أحدث تحديث للتطبيق يجلب 
 Cast تغيريًا آخر ملحوًظا يتمثل يف دعم

.Connect
ويس�مح Cast Connect للمستخدمني 
ع�رب  املرس�لة  الوس�ائط  يف  بالتحك�م 
Android TV باستخدام جهاز التحكم 
ع�ن ُبع�د الخ�اص بالتلف�از ب�دالً من 
التحكم فيه�ا باس�تخدام الجهاز الذي 

يقوم ببث الوسائط.
ويج�ب أن يؤدي ه�ذا إىل جع�ل تجربة 
منص�ات  ع�رب  سالس�ة  أكث�ر  الب�ث 

.Android TV
ويتضم�ن س�جل التغي�ري دع�م الب�ث 
 Cast 8، إىل جان�ب دعم مي�زةK بدق�ة

.HDR AV1 ودعم تشغيل ،Connect
 Android وباإلضافة إىل امت�الك منصة
ع�ىل  والعث�ور   8K لدق�ة  داعم�ة   TV
مقاطع فيديو يوتي�وب بدقة 8K، فإنه 
ال يمكن�ك االس�تمتاع به�ذه املي�زة إال 
إذا كان�ت منص�ة Android TV تعم�ل 

بأحدث إصدار.
ومن املفرض أن يساعد ترميز الفيديو 
الق�ادم H.266 عند اس�تهالك مثل هذا 
املحت�وى العايل الدقة ع�رب اإلنرنت من 
حي�ث الفوائد املحس�نة ملع�دل البت إىل 

الجودة.
املتع�دد  الفيدي�و  ترمي�ز  وُيع�د 
االس�تخدامات، واملع�روف أيًضا باس�م 
يف  الفيدي�و  ترمي�ز  بمنزل�ة   ،266.H
املس�تقبل، وهو معيار لضغط الفيديو 

تم االنتهاء منه يف 6 تموز 2020.
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) نور عىل نور (

األسرتايل  للفنان  هنري«  »كريس  لوحة  بيعت 
دوالر  ماليني   4.6 بمبلغ  مزاد  يف  وايتيل  بريت 
أمريكي، وهو رقم قيايس جديد، يسلط األضواء 
ذا  أصبح  الفن  يف  االستثمار  أن  حقيقة  عىل 

جاذبية.
يدوية«  قنبلة  يحمل  »طائر  لوحة  بيعت  فيما 
بانكيس مقابل 170  الغامض  الجرافيتي  لفنان 

ألف يورو )202.500 دوالر( باملزاد يف هولندا.

دار  عن  نقالً  الهولندية،  األنباء  وكالة  وأفادت 
جامع  أن  زوله،  مدينة  يف  »هيسينك«  مزادات 
لوحات هولندي اشرتى اللوحة التي رسمت عام 

.2002
الخاصة  الفنية  املجموعة  ضمن  اللوحة  وكانت 
عازف  وود،  رون  نجل  جامي،  يمتلكها  التي 
ستونز«،  »رولينج  فريق  من  الشهري  الجيتار 

بحسب دار املزادات.

أعلنت مرص اكتشاف أول عظام طيور بموقع وادي الحيتان يف محمية وادي الريان.
نيوز  لـ«سكاي  املركزية،  املنطقة  محمية  عام  مدير  سامح،  محمد  الدكتور  وقال 
عربية«: »الكثري من األرسار ما زالت مخزونة ولم تكتشف يف منطقة وادي حيتان«، 
أننا أمام اكتشاف فريد من نوعه.وأوضح سامح تفاصيل االكتشاف، مشرياً  مؤكداً 
تعود إىل بجعة عمرها نحو 37 مليون سنة، لتصبح  إىل أن العظام املكتشفة حديثاً 
االكتشاف. األهمية عىل هذا  التاريخ، وهو ما يضفي  أقدم بجعة مكتشفة يف  بذلك 
وذكر أن هذا هو االكتشاف األول من نوعه لعظام طيور يف هذه الحقبة التاريخية، 
هذه  يف  طيور  عظام  اكتشاف  قبل  من  يسبق  لم  حيث  اإليوسني،  بعرص  املعروفة 
الحقبة.ولفت إىل أنه تم االنتهاء من الورقة العلمية الخاصة بالكشف العلمي الجديد، 
مؤكداً أن اإلعالن الرسمي سيتم يف غضون شهر من اآلن بعد االنتهاء من اإلجراءات 
املتبعة.ويقع وادي حيتان داخل محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم التي تبعد عن 
العاملي لليونسكو  القاهرة بنحو 150 كم، وتم تسجيله ضمن مواقع الرتاث  جنوب 
عرص  إىل  املنطقة  تاريخ  ويرجع  الحيتان،  تطور  أرسار  املوقع  2005.ويكشف  عام 

اإليوسني، عندما كانت مغطاة بمياه البحر املتوسط، قبل نحو 40 مليون سنة.

لوحة بـ 4.6 ماليين
 دوالر واخرى بانكسي بـ170 ألف يورو !

واشنطن،  األمريكية  العاصمة  يف  مطعم 
صنع اسمه من خالل تقديم وجبات مجانية 
جائحة  ظروف  كادت  حتى  للمرشدين، 
كورونا أن توقفه عن العمل، لكن استجابة 
املجتمع املذهلة قررت إبقاء أبوابه مفتوحة.
كازي منان، الذي هاجر إىل الواليات املتحدة 
من باكستان وافتتح مطعم »سكينة حالل« 
نيوز  »سكاي  ملوقع  قال   ،2013 عام  يف 
عربية« إن مطعمه »تأثر بشدة من جائحة 
فريوس كورونا ألنه يقع يف منطقة تجارية 
محاطة باملكاتب والفنادق، ومعظمها كانت 

فارغة منذ مارس«

وأضاف منان أن هذه هي املرة األوىل يف حياته 
الرغم  وعىل  التربعات،  فيها  يطلب  التي 
الوجبات  مئات  يقدم  كان  مطعمه  أن  من 
عىل  قادرا  كان  أنه  إال  للمحتاجني،  املجانية 
ظروف  أثناء  الزبائن  فقدان  لكن  الصمود، 
اإلغالق بسبب جائحة كورونا، جعل املطعم 

يقرتب من حافة اإلفالس.
فريق  قام  الحايل،  الشهر  من   12 يوم  ويف 
منان بإنشاء حملة تمويل جماعي للمطعم 
منان:  يقول   ،)GoFundMe( صفحة  عىل 
لكننا  أنفسنا،  عىل  نعتمد  أن  »حاولنا 
خاللها:  نتساءل  أصبحنا  مرحلة  إىل  وصلنا 
كل  انتهى  هل  نفعل؟  أن  يمكننا  ماذا 

يشء؟«.
أنه لم يطلب  الذي يؤكد  ويتابع منان، 
من أحد طيلة حياته أي مساعدة مالية: 
»قررنا أن نسأل الجمهور عما إذا كان 
نتمكن  حتى  املطعم  إنقاذ  بإمكانهم 
يف  واالستمرار  مهمتنا،  مواصلة  من 
وتوفري  املطعم  موظفي  رواتب  دفع 
الوظائف، وبالطبع إطعام املحتاجني«.
وعندما أنشأ فريق منان الصفحة، كان 
لكنهم  دوالر،  ألف   250 جمع  هدفهم 
ويف غضون أسبوع فقط، تجاوزوا هذا 
ألف   300 من  أكثر  وجمعوا  الهدف، 

دوالر من التربعات.
دائما  املطعم  يدير  أنه  منان  وأضاف 
لآلخرين  وأماًل  »نورا  يكون  أن  بهدف 
يف  ما  »كل  نفعل  بينما  املجتمع«،  يف 

وسعنا« ملساعدة األقل حظا.

األبيض  البحر  يف  إنقاذ  فريق  تمكن 
زواج  خاتمي  استعادة  من  املتوسط 
أن  اعتقدا  أن  بعد  جزائريني،  لعروسني 
غرق  إثر  عىل  لألبد،  ضاعا  قد  الخاتمني 
إىل  ليبيا  من  يقلهما  كان  الذي  املركب 
إيطاليا، وعىل متنه 20 الجئاً، غرق منهم 
نجا  وقد  صغرية.  فتاة  ذلك  يف  بمن   ،5
بعد،  الثالثني  يبلغا  لم  اللذان  العروسان 
أسماك  صيادي  يد  عىل  ودودو،  أحمد 
ما  صدمة  من  يعانيان  يزاالن  ال  لكنهما 
اإليطايل  الفرع  به  أفاد  ملا  وفقاً  حصل، 

ملنظمة »أطباء بال حدود«.
بال  لـ»أطباء  الثقايف  الوسيط  وقال 
حدود« يف إيطاليا، أحمد روسان لشبكة 
»يس إن إن« األمريكية: »بقيا يف البحر 
48 ساعة عندما غرق املركب«، وهو 
كان بني فريق الدعم النفيس للناجني 
بعد  املركب  من  إنقاذهم  تم  الذين 

أيام من غرقه يف منتصف أكتوبر.
البحر  مع  العروسني  قصة  لكن 
إنقاذ  رجال  عثر  إذ  هنا،  تنته  لم 
لإلنقاذ  آرمز«  »أوبن  منظمة  من 
البحري يف 9 نوفمرب الجاري، عىل 
وبداخله  الغارق  نصف  القارب 
مغطاة  حمراء  ظهر  حقيبة 
صغرية،  بحرية  بمخلوقات 
القمصان  من  زوجني  تضم 
وشاحن  األحذية  من  وزوجاً 
هاتف وخاتمي زفاف منقوش 
ودودو.  أحمد  اسما  عليهما 
صور  آرمز«  »أوبن  فشاركت 
حقيبة الظهر ومحتوياتها بما 
عىل  الخاتمني  صورة  ذلك  يف 

وسائل التواصل االجتماعي. 
»أوبن  منظمة  رئيس  وقال 
»يف  غاتي:  ريكارو  آرمز« 
أنها  اعتقدنا  األوىل  اللحظات 
ربما تعود إىل شخص متوٍف أو 

يف  ضاع  ربما 
إذ  الرحلة«، 

ما  غالباً 
يجد رجال 

اإلنقاذ يف 
لبحر  ا

احتمال  لكن  شخصية،  أشياء  املتوسط 
إرجاعها اىل أصحابها، إذا ما كانوا أحياء، 

لم يحدث من قبل.
أحمد  الثقايف  الوسيط  أكده  ما  وهذا 
يف  تسع سنوات  منذ  يعمل  الذي  روسان 

مهمات إنقاذ. 
قال روسان: »اتصلت بنا منظمة »أوبن 
املستحيل  من  إنه  لهم  فقلت  آرمز« 
إيجاد صاحبي الخاتم، لكنهم حاولوا 
بكل األحوال وعرضوا صور الحقيبة 
لبعض األشخاص الذين كانوا عىل 
نفس املركب واتصلوا بنا وقالوا 
إن حقيبة الظهر تعود ألحمد، 

فتحدثت إليه عىل الفور«.
أحمد  أن  روسان  أضاف 
بشأن  معه  تحدث 
أنهما  موضحاً  الخاتمني، 
ألن  الحقيبة  يف  كانا 
يف  يأمالن  كانا  الثنائي 
إصالحهما بعد الوصول 
أن  وذكر  أوروبا.  إىل 
سعيداً  كان  أحمد 
فعالً يف رؤية الصورة 
عاطفياً  وكان 
الخاتمني،  بشأن 
يعاني  يزال  ال  لكنه 
يف  الصدمة  من 
التفكري باألشخاص 
الذين  الخمسة 
فقدوا أرواحهم أمام 

ناظريه.
أفادت  جهتها،  من 
بأن  آرمز«  »أوبن 
نظف  اإلنقاذ  طاقم 
ومحتوياتها  الحقيبة 
أحمد  إىل  إرسالها  ويزمع 
يف أقرب فرصة ما أن ينتهي 

الحجر الصحي.

أطعم المشردين حتى أفلس !

أطلقت إحدى الجمعيات الخريية بقرية سمال يف 
محافظة الغربية املرصية، مبادرة لتشجيع إطالق 
اسم النبي »محمد« صل الله عليه واله وسلم عىل 
األطفال حديثي الوالدة، وذلك بتخصيص مكافأة 

وراتب شهري ملدة عام لكل مولود يحمل اسمه.
وتفصيالً، قررت الجمعية الخريية رصف مكافأة 
له  يرصف  أن  عىل  »محمد«،  الطفل  تسمية  فور 
باستمرار كل شهر راتب ملدة عام واحد، حسبما 

أفات صحيفة »الوطن« املرصية.
سمال  شباب  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 
الخريية، عيل لبن، إن الجمعية استهدفت من هذه 
محافظة  قرى  يف  مرة  ألول  تنظم  التي  املبادرة 
تستقبل  التي  لألرس  الدعم  تقديم  إىل  الغربية 

مولوًدا جديًدا.
املادية  املبادرة تأتي يف ظل الظروف  ولفت إىل أن 

بالجميع  تعصف  التي  الصعبة  واالقتصادية 
وأيًضا  املستجد،  كورونا  فريوس  انتشار  نتيجة 
محمد  الكريم  نبينا  السم  التكريم  من  »كنوع 
صل الله عليه واله وسلم بعد حملة اإلساءة التي 

تعرض لها«.
حاتم  الجمعية،  يف  األزمات  مسؤول  قال  فيما 
سمال  قرية  أهايل  عىل  قارصة  املبادرة  إن  زكريا، 
يوم  استقبلت،  الجمعية  أن  إىل  مشريًا  فقط، 
منح  وتم  »محمد«  اسمه  مولود  أول  الثالثاء، 
والده اإلعانة الشهرية وقدرها 300 جنيه، والتي 

سترصف له طيلة عام من تاريخه.
اسم  عىل  قارصة  ليست  »املبادرة  زكريا:  وأردف 
أحمد  السمي  منحها  يمكن  حيث  فقط،  محمد 
عىل  الجمعية  أعضاء  اتفاق  بعد  وذلك  ومحمود 

ذلك«.

الواليات  ُعثر عىل »مسّلة معدنية« غامضة يف صحراء غرب 
املجهولة  الطائرة  األجسام  ملخيّلة  العنان  أطلق  ما  املتحدة، 

ومحبّي أفالم املخرج ستانيل كوبريك حول العالم.
املنطقة  يستطلعون  كانوا  محليون  مسؤولون  واكتشف 
الكتلة  هذه  كبرية  بدهشة  الضأن،  حيوانات  أنواع  لتعداد 
الالمعة مثّلثة الشكل التي يتخّطى علّوها 3.5 أمتار يف جنوب 

والية يوتا.
»املسّلة  هذه  يوتا  يف  العام  األمن  إدارة  يف  املوّظفون  وعاين 
يمكن  من  عىل  يدّل  واضح  دليل  »أي  يجدوا  ولم  املعدنية« 
عىل  الخرب  هذا  انترش  ما  ورسعان  هنا«.  وضعها  يكون  أن 
مع  الشبه  أوجه  إىل  الشبكة  رّواد  الكثري من  ولفت  اإلنرتنت، 
أودييس   ،2001« فيلم  يف  كوكبنا  خارج  من  الغريبة  املساّلت 

الفضاء«.

مكافأة وراتب شهري لكل مولود
عريسان يستعيدان  يحمل اسم النبي محمد 

خاتمي زفافهما من البحر المتوسط !

مخلوقا  صادفت  امرأة  أن  اإلعالم  وسائل  ذكرت 
الشاطئ  طول  مسريهاعىل  أثناء  غريبا  بحريا 
إفريقيا.ويوصف  بجنوب  كيب  جزيرة  شبه  يف 
املحيط«  يف  قاتل  »أجمل  بأنه  البحري  املخلوق 
وفق  القاتلة  ولسعته  املبهر  األزرق  لونه  بسبب 
املسمى  املخلوق  عىل  العثور  اليوم.وتم  روسيا 
التنني  باسم  واملعروف   ،Glaucus atlanticus
األزرق، عىل شاطئ Fish Hoek بالقرب من كيب 
تاون يف جنوب إفريقيا من قبل امرأة تدعى ماريا 
فاغنر، كانت يف نزهة عىل األقدام، بعد أن جرفته 

األمواج إىل الشاطئ.
ويتغذى املخلوق الغريب عىل رجل الحرب الربتغايل 
والحيوانات  البحر(،  قناديل  أنواع  )أحد  املميت 
الخاليا  تمتص  ثم  األخرى.  السامة  البحرية 
الالذعة من طعامها وتخزنها بجرعات مركزة، ما 
فريستها.وتشمل  من  بكثري  أقوى  لدغة  يعطيها 
األعراض النموذجية للسعة التنني األزرق الغثيان 
واأللم والقيء والتهاب الجلد التمايس التحسيس 
هذا  مثل  قبل  من  أر  »لم  فاغنر:  الحاد.وقالت 
املخلوق رغم أني عشت بالقرب من هذا الشاطئ 
معظم حياتي. إنه يشبه إىل حد ما عقرب البحر. 
إنه صغري، طوله نحو بوصة واحدة، ولونه أزرق 
يف األعىل وأبيض من أسفل. لم يكن من الصعب 

رؤيته عىل الرمال البيضاء.«
هذا  ملس  بأن  شعور  لديها  كان  أنه  وأضافت 

إىل  الحظ  لحسن  دفعها  ما  سيؤذيها  املخلوق 
عىل  يزال  ما  كان  أنه  إىل  مشرية  عنه،  االبتعاد 
قيد الحياة عندما رأته، وربما هذا ما يجعله غري 
البحر  إىل  املد  سيعيده  وربما  ملساعدتها  محتاج 

بسهولة.
فيديو  ومقطع  مذهلة  صورا  املرأة  ونرشت 
عىل  الشاطئ  عىل  اكتشفته  الذي  للمخلوق 

.Fish Hoek Beach صفحتها عىل فيسبوك

التنين األزرق 
»أجمل قاتل في المحيط« !

بجعة عمرها 37 مليون سنة ! 

»مسلّة« غامضة تشبه 
كائنات فيلم أوديسي الفضاء!


